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τήγγειλε η ίδια- να την αποπλανήσει. Οταν στη συ-
νέχεια η 14χρονη αρνήθηκε να τον ξανασυναντή-
σει, εκείνος άρχισε να την απειλεί ότι θα έστελνε 
στους δικούς της βίντεο με άσεμνο υλικό και θα το 
δημοσιοποιούσε. Ετσι, την ανάγκασε διά της βίας 
και παρά τη θέλησή της να συνεχίσει να υπακού-
ει στις ορέξεις του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 
εφιάλτης της ανήλικης συνεχίστηκε για κάποιο δι-
άστημα ακόμα, αλλά, όταν μια ημέρα τού δήλω-
σε πως δεν ήταν διατεθειμένη να τον ξανασυνα-
ντήσει και ότι, παρά τους εκβιασμούς του, θα τα 
αποκάλυπτε όλα στους γονείς της και στην Αστυ-
νομία, εκείνος φέρεται να έβγαλε όπλο και να το 
έστρεψε εναντίον της, απειλώντας την.

Από την έρευνα των αστυνομικών της Κισσά-
μου αποκαλύφθηκε ότι το κινητό του 35χρονου 
ήταν γεμάτο με άσεμνες φωτογραφίες, βίντεο και 
ηχογραφήσεις ανήλικων κοριτσιών.

Με τα ντοκουμέντα αυτά στα χέρια τους οι αστυ-
νομικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο κτηνο-
τρόφος είχε στήσει παγίδες σε βάρος τουλάχιστον 
ακόμα 40 κοριτσιών σε ολόκληρη την Κρήτη, κα-
θώς φωτογραφίες τους βρέθηκαν αποθηκευμέ-
νες στο κινητό του προφυλακισμένου 35χρονου.

Σε πολλές περιπτώσεις δημιουργήθηκε αναστά-
τωση σε οικογένειες, καθώς οι γονείς αγνοούσαν 
το γεγονός ότι ο κτηνοτρόφος διατηρούσε επα-
φές με ανήλικες, από τις οποίες ζητούσε ραντεβού 
ή ενδεχομένως τις είχε συναντήσει, με άγνωστες 
μέχρι στιγμής προεκτάσεις. Ορισμένες από αυτές 
τις περιπτώσεις καταγράφηκαν στην Κίσσαμο και 
στα Χανιά, ενώ οι μαρτυρίες και το εύρος των στοι-
χείων που προέκυψαν χαρακτηρίστηκαν ως ιδι-
αιτέρως σημαντικά από τους αστυνομικούς, που 
δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η έρευνά τους να 
αποκαλύψει τη συνεύρεση του κατηγορουμένου 
και με κορίτσια μικρότερης ηλικίας.
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Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ

Τ
ις περιπτώσεις 40 κοριτσιών από ολόκληρη 
την Κρήτη, τα περισσότερα από τα οποία 
φέρεται πως είναι ανήλικα, εξετάζουν οι 

αστυνομικές Αρχές της Μεγαλονήσου, προκειμέ-
νου να διαπιστώσουν αν έπεσαν θύματα σεξου-
αλικής κακοποίησης από τον 35χρονο κτηνοτρό-
φο από την Κίσσαμο, ο οποίος ήδη κατηγορείται 
για τον βιασμό μιας 14χρονης.

Η έρευνα των αστυνομικών επεκτάθηκε στα 40 
αυτά νεαρά κορίτσια και πραγματοποιείται με δι-
ακριτικό τρόπο. Μετά τη σύλληψη του 35χρονου, 
η έρευνα στο κινητό του αποκάλυψε ανατριχιαστι-
κές φωτογραφίες, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν 
ότι υπάρχουν και νέες μαρτυρίες εις βάρος του, 
έπειτα από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Εξίσου ανατριχιαστική είναι και η κατάθεση 
που έδωσε η 14χρονη μαθήτρια από την Κίσσα-
μο Χανίων στους αστυνομικούς για τον εφιάλτη 
που έζησε στα χέρια του 35χρονου κτηνοτρό-
φου. «Με παγίδευσε, είχε ψεύτικο προφίλ με άλ-
λη φωτογραφία. Αντιστάθηκα στα χέρια του, αλ-
λά με απειλές και βία με αποπλάνησε. Συνέχιζε να 
με εκβιάζει με βίντεο. Ζούσα έναν εφιάλτη. Εχει 
παρασύρει και άλλα κορίτσια», ανέφερε η ανήλι-
κη για τον άνθρωπο που ήδη προφυλακίστηκε με 
τις κατηγορίες του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, 
της αποπλάνησης ανηλίκου, αλλά και της παραγω-
γής και κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Οκτώ αδικήματα
Τα στοιχεία του 35χρονου κτηνοτρόφου Αντώνη 
Βεστάκη δόθηκαν στη δημοσιότητα κατόπιν σχε-
τικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανί-
ων, ενώ είχε ήδη κριθεί προφυλακιστέος με τη σύμ-
φωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα Χανίων. 
Συνολικά για τη δράση του με θύματα ανήλικες, ο 
Βεστάκης κατηγορείται για οκτώ αδικήματα: πα-
ραγωγή και κατοχή πορνογραφικού υλικού παι-
δικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συ-
στημάτων σε βαθμό κακουργήματος, με τη χρη-
σιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει 
το 15ο έτος, βιασμό κατ’ εξακολούθηση, προσέλ-
κυση παιδιών για γενετήσιους λόγους κατά συρ-
ροή και κατ’ εξακολούθηση, προσβολή γενετή-
σιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση, απόπει-
ρα παράνομης βίας κατ’ εξακολούθηση, απειλή 
κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή με τη χρή-
ση τηλεπικοινωνιακού-ηλεκτρονικού μέσου, ενώ 
αντιμετωπίζει και κατηγορίες για παραβάσεις των 
νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

«Είμαι αθώος, δεν έκανα τίποτα…», ισχυρίστηκε 
ο Αντ. Βεστάκης ενώπιον του εισαγγελέα και του 
ανακριτή. Από την πλευρά του, ο πατέρας του 
ισχυρίστηκε πως «ο γιος μου δεν ξέρει από κινη-
τά, ούτε τηλέφωνο δεν γνωρίζει να καλεί…», ενώ 
ο συνήγορος του κτηνοτρόφου, Χρήστος Μαρ-
κογιαννάκης, δεν θέλησε να προβεί σε οποιαδή-
ποτε δήλωση.

Η παγίδα
Από τις έρευνες των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 
35χρονος κτηνοτρόφος διατηρούσε τέσσερα προ-
φίλ στο Facebook και στο Instagram με τις ονομα-
σίες «Μανούσος Σφακιά», «manousossfakia» και 
«bestakesantonis», ώστε να έρχεται σε επαφή με 
ανήλικα κορίτσια, στέλνοντάς τους φωτογραφίες 
άγνωστων νεαρών ως δικές του.

Μετά την αποκάλυψη της αποπλάνησης της 
14χρονης, έξι ανήλικες από το Ρέθυμνο και το Ηρά-
κλειο κατήγγειλαν ότι τις είχε προσεγγίσει μέσω 
ψεύτικων προφίλ στο Instagram ή στο Facebook. 
Ο κτηνοτρόφος αρχικά τις φλέρταρε στις διαδι-
κτυακές επικοινωνίες τους, τους ζητούσε να συ-
ναντηθούν και, όταν εκείνες του έλεγαν να στείλει 
φωτογραφία του, εκείνος έστελνε φωτογραφίες 
άγνωστων νεαρών. Στην παγίδα αυτή του 35χρο-
νου βρέθηκε εγκλωβισμένη η 14χρονη, η οποία 
συναντήθηκε μαζί του, με αποτέλεσμα -όπως κα-
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Φωτογραφίες
40 ανήλικων
κοριτσιών 
στο κινητό 
του δράστη
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για 
τον 35χρονο κτηνοτρόφο στην 
Κρήτη που κατηγορείται για τον 
βιασμό 14χρονης, καθώς οι Αρχές 
εντόπισαν ανατριχιαστικά ευρήματα


