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«Θα με θάψει αν δεν 
βρω καλό δικηγόρο»

n.tsilipounidakis@realnews.gr

Του Νίκου ΤσίλίπουΝίδάκη

Μ
εγάλη συζήτηση στους κύκλους των 
«διασήμων», αλλά και στα καφενεία 
των «κοινών θνητών» άνοιξε η καταγ-

γελία της γνωστής Ελληνίδας ερμηνεύτριας που 
έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από ένα τηλεοπτι-
κό διαγωνισμό ριάλιτι. Η Μάρω Λύτρα μέσω 
της σελίδας της στο Facebook αποκάλυψε ότι 
πριν από μερικά χρόνια και ενώ βρισκόταν στα 
πρώτα βήματα της καριέρας της έπεσε θύμα 
σεξουαλικής παρενόχλησης. Και ενώ στον διε-
θνή Τύπο συνεχίζουν να συγκλονίζουν οι απα-
νωτές αποκαλύψεις για τη δράση του Χάρβεϊ 
Γουάινστιν, του πανίσχυρου Αμερικανού κινη-
ματογραφικού παραγωγού, με τις καταγγελίες 
εναντίον του να πολλαπλασιάζονται, στη χώρα 
μας ξεκίνησε η συζήτηση για το αν υπάρχει και 
ποιος είναι ο… Ελληνας Γουάινστιν.

«Είναι μεγάλο όνομα»
«Θα με θάψει αν δεν βρω καλό δικηγόρο», δη-
λώνει η Μ. Λύτρα, υπογραμμίζοντας ότι ο άν-
δρας που την παρενόχλησε είναι ισχυρός και 
με μεγάλη φήμη. Η τραγουδίστρια ζει και ερ-
γάζεται στον Καναδά. Οταν εκείνη αρνήθηκε 
να ενδώσει, όπως έγραψε στη σελίδα κοινωνι-
κής δικτύωσης, αυτός ο άνδρας επέμεινε, σε 
μια επίδειξη απύθμενου θράσους. «Εδώ είναι 
Ελλάδα, γλυκιά μου, και εδώ είσαι ένα τίποτα». 
Και αυτή απάντησε: «Αυτός είναι ο νόμος και 
δεν θα είσαι τίποτα τώρα που θα μιλήσω. Και 
σιώπησα αρκετά».

Για πρώτη φορά η Μ. Λύτρα ανοίγει τα χαρ-
τιά της. «Αναζητώ έναν δικηγόρο. Δεν θέλω να 
συνδέεται με αυτό το τέρας». Η ίδια δηλώνει 
αποφασισμένη να συνεχίσει την αναζήτηση του 
νομικού εκπροσώπου στην αμερικανική ήπειρο. 

Η ζωή και η καριέρα της έγιναν πρωτοσέλι-
δα. Η εντυπωσιακή ερμηνεύτρια μέχρι πριν από 
λίγα χρόνια ζούσε και εργαζόταν στην Ελλάδα. 
Εντελώς ξαφνικά αποχαιρέτησε μια ζηλευτή κα-
ριέρα και επέστρεψε στον Καναδά, στη χώρα 
που γεννήθηκε. Στην Ελλάδα ήρθε για να λάβει 
μέρος στο «Fame Story», ένα μουσικό ριάλιτι 
που της εξασφάλισε ανοδική πορεία. Παρά τις 
επιτυχίες της, πάντα είχε ένα θλιμμένο βλέμμα. 
Εδωσε τροφή σε σκανδαλοθηρικά περιοδικά με 
πολλά πρωτοσέλιδα, κουτσομπολιά και έρωτες 
που τελείωσαν άδοξα. Η Μ. Λύτρα έδειχνε ότι 
μπορεί να τα διαχειριστεί. Τίποτα, όμως, δεν εί-
ναι όπως φαίνεται. Η ξαφνική της φυγή για το 
Μόντρεαλ του Καναδά ήταν είδηση εκείνο τον 
καιρό. Σταμάτησε να μιλά με όλους. Οι διάση-
μοι φίλοι της την έχασαν. Δύσκολα επικοινω-
νούσε με πρώην συνεργάτες της και συναδέλ-
φους. Ακόμα και τα like στο Facebook και στο 
Instagram απο Ελληνες ήταν πλέον ελάχιστα. 
Μια νέα ζωή μόλις ξεκινούσε. Λίγο καιρό με-
τά, η πρώτη πληροφορία από το μακρινό Μό-
ντρεαλ ήταν πως ξεκίνησε να εργάζεται ως νο-
σοκόμα, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησε λί-
γες εμφανίσεις σε ένα ελληνικό εστιατόριο στο 
Κεμπέκ. Στη συνέχεια παντρεύτηκε και όλα έδει-
χναν ότι η περίοδος του «Fame Story» που έζη-
σε στην Ελλάδα είχε οριστικά τελειώσει. Μέχρι 
που η υπόθεση Γουάινστιν τη γύρισε πίσω. Σε 

καταστάσεις που -όπως περιέγραψε- της τσάκισαν τη ζωή και την καριέ-
ρα. Στην ανάρτηση που δημοσίευσε αναφερόταν σε έναν Ελληνα ο οποί-
ος την είχε παρενοχλήσει. Μιλώντας αποκλειστικά στη Realnews, έδωσε 
τα πρώτα στοιχεία. «Θέλω να βρω έναν καλό δικηγόρο. Είναι μεγάλο όνο-
μα στην Ελλάδα και θα με θάψει»... Και συνεχίζει: «Νίκο, ξέρεις ποιος εί-
ναι... Θέλω να βρω δικηγόρο που να του έχω εμπιστοσύνη». Είναι η πρώ-
τη φορά που η Μ. Λύτρα αποκαλύπτει πως θα κινηθεί νομικά. Δεν εμπι-
στεύεται κανέναν στην Ελλάδα και λέει: «Στην Αμερική όλοι πλέον μιλούν. 
Το σκάνδαλο Γουάινστιν το συζητάμε. Βγαίνουν και αποκαλύπτουν ότι ξέ-
ρουν. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν στην Ελλάδα. Γι’ αυτό θα βρω δικηγόρο 
στην Αμερική». Στη σελίδα της στο Facebook είχε γράψει: «Ο Γουάινστιν 

είναι παλιάνθρωπος, αλλά χάρηκα που απο-
καλύφθηκαν όλα, γιατί με αφορμή αυτό θα σε 
ξεσκεπάσω, σημαντικέ Ελληνα. Ολος ο κόσμος 
θα μάθει το όνομά σου, αλλά και τι μου έκα-
νες. Ψάχνω για έναν ποινικολόγο και αν ξέρετε 
κάποιον, στείλτε μου μήνυμα. Θα σε κυνηγή-
σω, τέρας. Mου είπες με ένα σατανικό και χα-
ζό χαμόγελο: “Εδώ είναι Ελλάδα, γλυκιά μου, 
και εδώ είσαι ένα τίποτα”. Και απαντώ. Αυτός 
είναι ο νόμος και δεν θα είσαι τίποτα τώρα που 
θα μιλήσω. Και σιώπησα αρκετά».

Η Μάρω Λύτρα 
μιλά στην «R» για 
τον άνθρωπο που 
την παρενόχλησε 
σεξουαλικά, αλλά 
και για τις επόμενες 
ενέργειές της 


