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«Εδερνε 
την κόρη του 
γιατί γεννήθηκε 
κορίτσι!»
Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες 
για τον 46χρονο που ξυλοκόπησε βάναυσα 
τη σύντροφό του στην Αργυρούπολη

k.nikolopoulos@realnews.gr

Του Κωνσταντίνου νίΚολοπουλου

Μ
ορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι 
αποκαλύψεις για το παρελθόν του 
46χρονου Ε.Γ., που κατηγορεί-

ται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρο-
νης φίλης του, η οποία επί ημέρες νο-
σηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση 
στον «Ευαγγελισμό». 

Η άτυχη γυναίκα έχει υποστεί 
βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις και παραμένει σε τε-
χνητό κώμα, με τους γιατρούς να 
δίνουν μάχη για να την κρατήσουν 
στη ζωή μετά τα δολοφονικά χτυπή-
ματα που δέχθηκε από τον σύντροφό 
της. Το ζευγάρι διαπληκτίστηκε και ο 
άνδρας, ο οποίος γνωρίζει πολεμικές τέ-
χνες, άρχισε να γρονθοκοπεί την άτυχη 
γυναίκα, τραυματίζοντάς τη βαριά στο 
κεφάλι, στο πρόσωπο και στον θώρακα. 

Το παρελθόν του 46χρονου, που παρα-
δέχθηκε ότι ξυλοκόπησε την άτυχη γυναί-
κα στο διαμέρισμά τους στην Αργυρού-
πολη, την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου, 
είναι εξαιρετικά βίαιο. Μάλιστα, αποκα-
λύπτεται ότι έχει κακοποιήσει και άλλες 
συντρόφους του, ενώ ήταν ιδιαίτερα 
οξύθυμος και επιθετικός με τα ίδια του 
τα παιδιά και κυρίως με την κόρη του, 
γιατί -όπως έλεγε- «γεννήθηκε γυναίκα». 

Αιμόφυρτη
Ο 46χρονος έχει τέσσερα παιδιά από 
τρεις προηγούμενους γάμους, ενώ με τη 
40χρονη που νοσηλεύεται στην εντατική 
του «Ευαγγελισμού» ήταν σε σχέση τους 
τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με αστυνο-
μικές πηγές, αυτή δεν ήταν η πρώτη φο-
ρά που ο 46χρονος κακοποίησε γυναίκα. 
Το 2015 στο Αργος φέρεται να είχε μαχαι-
ρώσει την τότε σύντροφό του, χωρίς και 
πάλι να συλληφθεί, καθώς δεν είχε εντο-
πιστεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Και 
σε εκείνη την περίπτωση είχε σχηματιστεί 
δικογραφία σε βάρος του. Η 23χρονη γυ-
ναίκα καθημερινά δεχόταν απειλές για τη 
ζωή της. Μάλιστα, ο... νταής άνδρας δεν 
δίστασε να μαχαιρώσει τη μητέρα του παι-
διού του, κατά τη διάρκεια ενός τσακωμού. 

Αιμόφυρτη και με όσες δυνάμεις τής είχαν απομείνει, κατάφε-
ρε να ξεγλιστρήσει την τελευταία στιγμή και κρύφτηκε σε έναν 
βάλτο για να σώσει τη ζωή της, όπου την εντόπισαν διερχόμε-
νοι και την οδήγησαν στο νοσοκομείο. Τελικά, για να μπορέσει 
να γλιτώσει από την οργή του 46χρονου, πήρε το παιδί και με-
τακόμισε μόνιμα στην Ολλανδία. 

Τα παιδιά
Ανάλογη ήταν η συμπεριφορά του 46χρονου και παλαιότερα 
προς τη σύντροφό του με την οποία ζούσε στο πατρικό του 

σπίτι στην Αργυρούπολη, έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά, ένα 
αγόρι και ένα κορίτσι. Οπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα 
στοιχεία, η συγκεκριμένη γυναίκα είχε πέσει πολλές φορές 

θύμα ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της, ενώ ουσιαστι-
κά την είχε φυλακισμένη μέσα στο σπίτι, έχοντας πά-
ρει και το κινητό της τηλέφωνο ώστε να μην μπορεί να 

επικοινωνήσει με τους δικούς της ανθρώπους. Σύμ-
φωνα με αστυνομικές πηγές, την οργή του βίω-

ναν συχνά και τα ίδια του τα παιδιά και κυρί-
ως η κόρη του. «Πρέπει να συνηθίζεις να 

σου φωνάζουν… Και αν φας και κα-
μία, δεν πειράζει. Γεννήθηκες γυ-

ναίκα, πρέπει να μαθαίνεις», φέ-
ρεται ότι έλεγε συχνά ο νταής 
πατέρας στην κόρη του, εκ-
φράζοντας για πολλοστή φο-
ρά την απαράδεκτη άποψή 
του για τη θέση της γυναί-
κας στην κοινωνία. 

Κατά τη διάρκεια ενός 
έντονου τσακωμού με 
τον 46χρονο, το σκυλί 
που είχαν στο σπίτι τον 
δάγκωσε στο χέρι και 
εκείνος, χωρίς δεύτε-
ρη σκέψη, το άρπαξε 
από το κολάρο και το 
χτύπησε δυνατά, με 
αποτέλεσμα να του 
σπάσει τα δόντια. 
Στη συνέχεια, το 
κρέμασε στην πέρ-

γκολα του μπαλκο-
νιού και έφυγε. Η σύ-

ζυγός του, αφού έσωσε 
τον σκύλο, έφυγε και πή-

γε να ζήσει με την οικογέ-
νειά της. Και τότε, όμως, οι 

απειλές από τον δράστη συ-
νεχίστηκαν. 
Η συγκεκριμένη γυναίκα 

φαίνεται ότι δέχθηκε απειλές 

για τη ζωή της από τον 46χρονο και μέσα από 
τα κρατητήρια τις τελευταίες ημέρες. Οπως η 
ίδια καταγγέλλει, δέχθηκε τηλεφώνημα από 
τον δράστη, ενώ εκείνος είχε συλληφθεί, με το 
οποίο επιχείρησε να την εκφοβίσει. Οπως τονί-
ζει στην καταγγελία της, μάλιστα, ο ίδιος φέρε-
ται να της είπε ότι «είσαι η επόμενη». 

«Δεν είναι καθηγητής»
Εντονη δυσαρέσκεια για τη συμπεριφορά του 
δράστη εκφράζει η αθλητική κοινότητα του 
τζούντο, καταδικάζοντας τις πρακτικές του 
46χρονου άνδρα. Ο νταής, που φέρεται να 
δίδασκε τζούντο σε διάφορες σχολές, εφάρ-
μοζε τις γνώσεις της πολεμικής τέχνης σε βά-
ρος των γυναικών, προκαλώντας τους βάναυ-
σα χτυπήματα. 

«Αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει πουθενά 
στα αρχεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζού-
ντο. Δεν είναι καθηγητής του αθλήματος και 
δεν θα μπορούσε να είναι, γιατί το τζούντο ση-
μαίνει “ο δρόμος της ευγένειας”. Ο 46χρονος 
όχι μόνο δεν ακολουθεί το συγκεκριμένο μότο, 
αλλά απεναντίας λειτουργεί με ασέβεια στους 
συνανθρώπους του και ιδιαίτερα στις γυναί-
κες», δηλώνει στη Realnews ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, Δημήτρης 
Μιχαηλίδης. 

Ο 46χρονος κρίθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη 
ανακρίτριας και εισαγγελέα, προσωρινά κρα-
τούμενος μετά την απολογία του για την κα-
τηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από 
πρόθεση σε βάρος της 40χρονης γυναίκας. 
Ο ίδιος επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήμα-
τα που τον εμπόδισαν να συνειδητοποιήσει τι 
έκανε όταν άρχισε να χτυπά αδυσώπητα τη σύ-
ντροφό του. Φέρεται, μάλιστα, να αιτήθηκε τη 
διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, 
ώστε να καταδειχθούν, όπως ισχυρίστηκε, τα 
ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Η άτυχη γυναίκα
παραμένει σε τεχνητό κώμα, 
με τους γιατρούς
να δίνουν μάχη για να
την κρατήσουν στη ζωή


