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«Εβαλαν 
στο μάτι 
το παιδί μου»
Η μητέρα του 13χρονου από την Κέρκυρα,
ο οποίος παρενοχλήθηκε σεξουαλικά από
ένα ζευγάρι ενηλίκων, περιγράφει στην «R»
πώς αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια
της Αστυνομίας για να παγιδεύσει το αντρόγυνο
και μιλά για τον «ρόλο» που έπαιξε ο γιος της 
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Ε
δειξε απύθμενο θράσος και με δό-
λιο τρόπο προσέγγισε τη μητέρα του 
13χρονου αγοριού, ώστε να υλοποιή-

σει το αρρωστημένο της σχέδιο. Η 36χρονη 
παντρεμένη γυναίκα από την Κέρκυρα προ-
σπαθούσε να πείσει τον ανήλικο να τη συνο-
δεύσει στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού της 
για να τον αποπλανήσει και ο σύζυγός της, 
σε ρόλο παρατηρητή, να την παρακολουθεί. 
Ακούγεται σαν σενάριο ερωτικού θρίλερ σε κι-
νηματογραφική ταινία, όμως η συγκεκριμένη 
υπόθεση είναι πέρα για πέρα αληθινή. Η Αστυ-
νομία πέρασε χειροπέδες στην 36χρονη γυ-
ναίκα και στον 43χρονο σύζυγό της χρησιμο-
ποιώντας ως «δόλωμα» τον 13χρονο, ο οποί-
ος κατάφερε με τεράστια ψυχραιμία να παί-

ξει τον ρόλο που του επεφύλασσε το ανδρό-
γυνο μέχρι ενός σημείου. Σταμάτησε να υπο-
δύεται όταν οι αστυνομικοί έκαναν την έφο-
δο μέσα στην κρεβατοκάμαρα. 

«Αυτή η γυναίκα είναι τέρας»
Είναι τα λόγια της μητέρας του 13χρονου αγο-
ριού που είχε γίνει στόχος για τις αρρωστημέ-
νες ορέξεις του αδίστακτου και επικίνδυνου ζευ-
γαριού. Περιγράφει πώς γλίτωσε το παιδί της 
και με ποιον τρόπο τής αποκάλυψε ότι το πα-
ρενοχλούσαν. Ολα ξεκίνησαν από την ημέρα 
που η αδίστακτη 36χρονη άρχισε να προσκαλεί 
το μικρό αγόρι στο σπίτι της. Η πίεση που του 
ασκούσε ήταν αφόρητη και μια μέρα ο μικρός 
δεν άντεξε και αποκάλυψε στη μητέρα του τις 
ανήθικες προτάσεις που δεχόταν, αλλά και την 
πίεση ώστε να την ακολουθήσει στο σπίτι της. 
Η μητέρα του αμέσως έσπευσε και κατήγγειλε 
στην Αστυνομία όλα όσα της ανέφερε το παι-
δί της. «Εγώ πήγα στην Αστυνομία και έκανα 
την καταγγελία για αυτά που έλεγαν στο παι-
δί, πήγα μαζί με έναν θείο του γιου μου. Αυτή 

ζήτησε από το παιδί να τη συνοδεύσει μέχρι 
το σπίτι της. Ο γιος μου πήγε μέχρι εκεί και τα 
υπόλοιπα τα ανέλαβε η Αστυνομία, που έστη-
σε άψογα όλη την επιχείρηση χωρίς να κινδυ-
νέψει το παιδί μου».

Παρά το αίσιο τέλος, η γυναίκα, η οποία ερ-
γάζεται σε καφετέρια του νησιού, δεν μπορεί 
να βγάλει από το μυαλό της όλη αυτή την ιστο-
ρία. Το αδίστακτο σχέδιο της 36χρονης  και 
του συζύγου της να αποπλανήσουν το 13χρο-
νο παιδί εφαρμόστηκε με μεθοδικότητα. Προ-
σέγγισαν αρχικά την ίδια στον χώρο εργασίας 
της παριστάνοντας τους πελάτες. «Το ζευγάρι 
δεν το γνώριζα καλά, δεν είχαμε στενές σχέ-
σεις. Ερχόταν στο μαγαζί που εργάζομαι ως πε-
λάτισσα η κυρία, έπινε τον καφέ της και, επει-

βρισκόταν ακριβώς δίπλα από τα δικαστήρια, 
στην οδό Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της πόλης. 
Από νωρίς είχαν λάβει θέση δέκα αστυνομικοί 
που είχαν περικυκλώσει το σπίτι, αλλά παρα-
κολουθούσαν και τον νεαρό σε κάθε του βή-
μα χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Η μητέρα έζη-
σε μεγάλη αγωνία σε όλη τη διάρκεια της επι-
χείρησης. «Η Αστυνομία στάθηκε στο πλευρό 
μου όλες αυτές τις ώρες. Επειδή ήξερα ότι μέ-
σα στο σπίτι θα ήταν και αυτό το κτήνος, ο άν-
δρας της, είχα τρομοκρατηθεί. Ευτυχώς, όμως, 
οι αστυνομικοί ήταν άψογοι. Πήγαν όλα πά-
ρα πολύ καλά. Δέχθηκε ο μικρός να υποδυθεί 
τον ρόλο που του πρότειναν, τα κατάφερε το 
παιδί. Δεν ξέρω γιατί έβαλε στο μάτι το παιδί 
μου. Αυτή η γυναίκα είναι τέρας. Αυτοί οι άν-
θρωποι να σαπίσουν στη φυλακή και να μη 
βγουν ποτέ έξω». 

Από τις πρώτες επισκέψεις του αρρωστημέ-
νου ζευγαριού στην καφετέρια, όλες οι συζη-
τήσεις περιστρέφονταν στον γιο της νεαρής 
γυναίκας. «Επισκέπτονταν συνέχεια την καφε-
τέρια που δουλεύω, δεν είχα καταλάβει πού 
αποσκοπούσαν. Πολύ συχνά αναδημοσίευαν 
στο Facebook φωτογραφίες που ανέβαζα εγώ 
στο δικό μου προφίλ. Οταν τους ρώτησα γατί 
το κάνουν, απλώς μου δικαιολογήθηκαν πως 
τους άρεσαν ως φωτογραφίες».

Γνωστοί στην Αστυνομία
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν τόσο η 36χρονη γυ-
ναίκα όσο και ο 43χρονος σύζυγός της, με την 
κατηγορία αποπλάνησης ανηλίκου και τη σύμ-
φωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Το 
ζευγάρι είχε απασχολήσει και παλαιοτέρα τις 
Αρχές, καθώς μετά από καταγγελίες κατοίκων 
και γειτόνων ασκήθηκε σε βάρος τους δίωξη για 
κακοποίηση και αμέλεια έναντι των δύο παιδιών 
τους. Μετά την ποινική δίωξη που τους ασκή-
θηκε, το δικαστήριο τους αφαίρεσε τη γονική 
μέριμνα αλλά και την επιμέλεια. Τα δύο παιδιά 
τους, ηλικίας 13 και 5 ετών, ζουν εδώ και δύο 
χρόνια στο Ορφανοτροφείο της Κέρκυρας.

δή εγώ έστελνα κάποιον να ψωνίσει στη λαϊκή 
για μένα, προσφερόταν αυτή και είχε πάει με-
ρικές φορές. Τίποτα ποτέ δεν της ζήτησα και 
ποτέ δεν έδωσε κάποιο δικαίωμα ούτε μου εί-
χε πει κάτι για το παιδί. Τίποτα απολύτως. Ενα 
βράδυ, μας είπε τι του πρότεινε αυτή η γυναί-
κα. Δεν το είχε πει νωρίτερα γιατί φοβόταν και 
την  επόμενη ημέρα πήγαμε στην Αστυνομία. 
Εγώ με αυτή τη γυναίκα δεν είχα καμία σχέση, 
ούτε καφέ, ούτε τίποτα, καμία συναναστροφή».

Η σύλληψη
Ο 13χρονος αποδείχθηκε πολύ θαρραλέος 
καθώς, για να γίνει σωστά η σύλληψη, έπρεπε 
στην επόμενη ανήθικη πρόταση να δεχθεί να 
ακολουθήσει την 36χρονη στο σπίτι της, που 
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ΕΠΑΝΩ: Η μητέ-
ρα με τον 13χρο-
νο γιο της. 
ΚΑΤΩ: Η 36χρο-
νη γυναίκα που 
προσπάθησε να 
αποπλανήσει το 
ανήλικο αγόρι 


