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ΚΟΙΝΩΝΙΑ Τον κατήγγειλαν για εκβιασμό
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εισαγγελικές επιλογές προβλέπεται να γίνονται 
µόνο εις βάρος βιαστών, παιδεραστών και άλ-
λων επικίνδυνων κακοποιών για να τους ανα-
γνωρίσουν άγνωστα θύµατα, τα οποία γνωρί-
ζουν µόνο την εικόνα τους και όχι τα στοιχεία 
της ταυτότητάς τους. Είναι αδιανόητο για έναν 
καθηγητή µε ονοµατεπώνυµο σε πανεπιστηµι-
ακό ίδρυµα και για δύο καθηγητές σε φροντι-
στήριο που τους γνωρίζουν όλοι οι φοιτητές, 
αλλά και οι σπουδαστές που πάνε στο φροντι-
στήριο, η Εισαγγελία Σερρών να δηµοσιοποι-
εί τη φωτογραφία και τα στοιχεία τους για να 
γίνει τι; Ποιος να τους αναγνωρίσει; Οι φοιτη-
τές τους; Στην περίπτωση αυτή δυστυχώς, θέλω 
να πιστεύω από ανθρώπινο λάθος, βάφτισαν 8 
φοιτητές, από 9.000 που δίδαξε ο καθηγητής, 
ως θύµατα εκβιασµού, ενώ, ακόµη κι αν είναι 
αλήθεια, πρόκειται για δράστες που συνειδη-
τά δωροδόκησαν άµεσα ή έµµεσα καθηγητή 
τους για να πάρουν πτυχίο Λογιστικής, το οποίο 
αφενός µεν άµεσα πρέπει να ανακληθεί από τη 
σχολή και αφετέρου οι δήθεν εκβιαζόµενοι να 
οδηγηθούν ως κατηγορούµενοι γιατί διέπρα-
ξαν το αδίκηµα της ενεργητικής δωροδοκίας».

Η απολογία
Στην απολογία του, ο καθηγητής επιχείρησε να 
αποδοµήσει τις κατηγορίες της εκβίασης και της 
δωροληψίας που του αποδίδονται, υποστηρί-
ζοντας πως το µόνο που τον ενδιέφερε ήταν «η 
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ια µία δικογραφία «ισχνότατη», «ελλειµ-
µατική» και κυρίως «αυθαίρετη», που αγ-
γίζει τα όρια του «χαλκευµένου», κάνει 

λόγο ο καθηγητής του ΤΕΙ Σερρών, Κλεάνθης 
Κωνσταντινούδης, ο οποίος κατηγορείται ότι 
χρηµατιζόταν από σπουδαστές του ιδρύµα-
τος, προκειµένου να τους περνάει στα µαθή-
µατά του. Στην απολογία του, την οποία απο-
καλύπτει σήµερα η Realnews, ο ήδη προφυ-
λακισµένος καθηγητής υποστηρίζει πως όλες 
οι κατηγορίες που του αποδίδονται, στηρίζο-
νται «σε αναπόδεικτες και κατά αποτέλεσµα αυ-
θαίρετες εικασίες-φήµες» που εκκινούν από το 
ότι ήταν αυστηρός καθηγητής, µε αποτέλεσµα 
να χαρακτηριστεί από κάποιους «µη επιµελείς» 
φοιτητές ως «δύστροπος». Σχετικά µε τις φήµες 
περί σεξουαλικής παρενόχλησης σπουδαστρι-
ών, αρνείται ότι έπραξε κάτι τέτοιο. Οπως λέ-
ει «κατά τη διάρκεια της ακαδηµαϊκής µου κα-
ριέρας ανέπτυξα, όπως συχνά συµβαίνει, δι-
απροσωπικές σχέσεις µε κάποιους φοιτητές 
µου. Στα πλαίσια των σχέσεων αυτών, ανα-
πτύχθηκε εκατέρωθεν οικειότητα µεταξύ µας, 
η οποία ενδεχοµένως και να παρερµηνεύτη-
κε…». Με τους συγκατηγορούµενούς του, την 
Ευαγγελία Μηλόφτση και τον Γιώργο Μόκκα, 
ισχυρίζεται πως το µόνο που τον συνδέει είναι 
µία φιλία ετών και ότι ουδεµία σχέση έχει µε 
κανένα φροντιστήριο των Σερρών. Ο Γ. Μόκ-
κας, µάλιστα, µιλώντας στην «R» µέσα από τις 
φυλακές Νιγρίτας όπου κρατείται, απορεί και 
αυτός για τη δίωξή του: «∆εν ξέρω πώς µπλέ-
χτηκα. Προφανώς έπρεπε να δέσουν την υπό-
θεση και βρήκαν γύρω από εµένα να το κά-
νουν». Από την πλευρά του, ο Αλέξης Κούγιας, 
συνήγορος του Κλ. Κωνσταντινούδη, δηλώνει 
στην «R» ότι τις επόµενες ηµέρες θα καταθέσει 
για λογαριασµό του πελάτη του αίτηµα απο-
φυλάκισης στην ανακρίτρια. Κατά τον κ. Κού-
για «τόσο η δίωξη όσο και η όλη συµπεριφο-
ρά των εισαγγελικών Αρχών Σερρών εις βάρος 
και των τριών κατηγορουµένων µπορεί να δι-
καιολογηθεί σε επίπεδο πιθανολόγησης. Θεω-
ρώ ότι υπήρξε προκατάληψη και αυτό απεδεί-
χθη από την πρωτοφανή ενέργεια να εκδοθεί 
διάταξη για τη δηµοσιοποίηση φωτογραφιών 
και στοιχείων ταυτότητας των τριών φερόµε-
νων ως δραστών, αφού αυτού του είδους οι 

σωστή κατανόηση και αφοµοίωση των αντικει-
µένων που διδάσκω και η θεµελίωση βάσεων 
για τη µετέπειτα πορεία των φοιτητών µας… Απ’ 
όσο µπορώ να θυµηθώ, ποτέ δεν απευθύνθη-
κε σε εµένα κάποιος φοιτητής είτε για να του 
συστήσω κάποιο φροντιστήριο είτε για να µε 
ενηµερώσει ότι παρακολουθεί µαθήµατα στο 
φροντιστήριο. Ακόµη δε και να είχε γίνει, θα 
του συνιστούσα να πράξει κατά βούληση και 
πρωτίστως να επικεντρωθεί σε προσωπική επι-
µελή προσπάθεια που περιλαµβάνει τόσο την 
παρακολούθηση όσο και τη µελέτη. Συνεπώς, 
δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί 
µεµπτό ότι συµπτωµατικά κάποιοι φοιτητές που 
παρακολούθησαν φροντιστηριακά µαθήµατα 
πέτυχαν στις εξετάσεις των µαθηµάτων που δι-
δάσκω. Από την επισκόπηση του συνόλου της 
δικογραφίας, αυτή εµφανίζεται ισχνότατη, ελ-
λειµµατική και κυρίως διωκτικά αυθαίρετη, αγ-
γίζουσα τα όρια του “χαλκευµένου”, αφού τε-
λικά έχουµε τρεις ενότητες αδιασταύρωτων και 
ουσιαστικά αυθαιρέτων “αποδείξεων”: Τις κα-
ταθέσεις µαρτύρων, οι οποίες στηρίζονται κατά 
κύριο λόγο σε κακόβουλες φήµες και αυθαίρε-
τα προσωπικά συµπεράσµατα, τις συνοµιλίες 
που καταγράφηκαν (σ.σ.: για τις οποίες όπως 
λέει διατηρεί «εύλογες» επιφυλάξεις αν απο-
µαγνητοφωνήθηκαν πιστά) και τις υποθέσεις 
οι οποίες έχουν τεθεί νοµίµως στο αρχείο. Αυ-
τές οι τρεις ενότητες είναι αποδεικτικά ασθενέ-
στερες», σηµειώνει. Οσο, δε, για το χρηµατικό 
ποσό που βρέθηκε στην κατοχή του, ισχυρίζε-
ται ότι δεν είναι «δώρο» αλλά έσοδα προσω-
πικά και της οικογένειάς του και χρήµατα που 
αφορούν την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλ-
µατος του λογιστή.

«ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ πέσει στην αντίληψή μου οι ψίθυροι που ακού-
γονταν για τη δράση του καθηγητή, ο οποίος κατηγορείται 
ότι δωροδοκείτο», δηλώνει στην «R» ο πρύτανης του ΤΕΙ 
Σερρών Δημήτρης Χασάπης και διευκρινίζει ότι ο φάκελος 
του καθηγητή που έφτασε από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της 
Θεσσαλονίκης το 1998 «ήταν καθαρός». Την ίδια στιγμή, ο κ. 
Χασάπης επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 
χρόνια υπήρξαν καταγγελίες για την παραβατική συμπερι-
φορά του καθηγητή, οι καταγγελίες αυτές δεν μπορούσαν 
να αποδειχθούν. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όσες καταγγε-
λίες είχαν γίνει τα τελευταία χρόνια για τον εν λόγω κύριο, 

δεν προχώρησαν από τη Δικαιοσύνη. Αλλωστε, και ένας συνάδελφος του καθηγητή 
τον είχε καταγγείλει για παραβατική συμπεριφορά, αλλά ποτέ δεν βρέθηκαν τα απαραί-
τητα στοιχεία για να προχωρήσει η υπόθεση», καταλήγει ο πρύτανης του ΤΕΙ Σερρών.

«Καθαρός ο φάκελός του»

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ, πρύτανης ΤΕΙ Σερρών

Απαντήσεις σε όσα του αποδίδουν
επιχειρεί να δώσει µέσα από

την απολογία του ο καθηγητής
του ΤΕΙ Σερρών, Κλεάνθης
Κωνσταντινούδης, ο οποίος

κατηγορείται ότι εκβίαζε τους φοιτητές
του. Τι δηλώνει µέσα από τη φυλακή

ο ιδιοκτήτης τ ου φροντιστηρίου 

«Παρεξηγήθηκε 
η οικειότητα µε 
τους φοιτητές»

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
του ΤΕΙ Σερρών, 

Κλεάνθης 
Κωνσταντινούδης

Ο Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ φροντιστηρίου 
Γιώργος Μόκκας


