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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ

Α
πό τη µοιραία εκείνη ηµέρα η ζωή 
µου άλλαξε άρδην, διαλύθηκα ως άν-
θρωπος τόσο σωµατικά όσο και ψυ-

χικά... Αδυνατώ πλέον να ζήσω ως φυσιολογική 
και απολύτως υγιής νέα γυναίκα, όπως ζούσα 
πριν από το ατύχηµα… Μοιάζω αρτιµελής, δεν 
είµαι…». Στις παραπάνω φράσεις της Μίνας Αρ-
ναούτη συµπυκνώνεται η πολυσέλιδη αγωγή 
που κατέθεσε πριν από λίγες ηµέρες, ζητώντας 
1,1 εκατ. ευρώ ως ηθική και οικονοµική αποζη-
µίωση, για το τροχαίο δυστύχηµα µε τον Παντε-
λή Παντελίδη, στο αυτοκίνητο του οποίου η ίδια 
ήταν συνεπιβάτης, τα ξηµερώµατα της 18ης Φε-
βρουαρίου 2016. Την ηµέρα που ο δηµοφιλής 
τραγουδιστής, πατώντας δυνατά το γκάζι, προ-
σέκρουσε στις προστατευτικές µπάρες σε ανι-
σόπεδο κόµβο της λεωφόρου Βουλιαγµένης και 
πέρασε στην αιωνιότητα, ενώ τραυµατίστηκαν 
η Μ. Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου που επέ-
βαιναν στο πολυτελές τζιπ.

Στην αγωγή, που αποκαλύπτει η Realnews, η 
Μ. Αρναούτη περιγράφει όσα βίωσε εκείνο το 
βράδυ, τη µάχη που έδωσε για τη ζωή επί µήνες 
στο νοσοκοµείο, αλλά και τον Γολγοθά που ακο-
λούθησε µε εξαντλητικές φυσικοθεραπείες και αλ-
λεπάλληλα χειρουργεία αποκατάστασης. Ξύπνη-
σε έπειτα από περίπου 40 ηµέρες στη ΜΕΘ και 
έπαθε σοκ από την εικόνα που αντίκρισε: «∆εν 
µε αναγνώριζα στον καθρέφτη. Ηµουν ένα κου-
βάρι από κόκαλα, σίδερα και σωληνάκια, παντε-
λώς αδύναµη, ανίκανη για την παραµικρή κίνη-
ση. Μετά την αφαίρεση της τραχειοστοµίας δεν 
έβγαινε η φωνή µου, η οποία επανήλθε σταδια-
κά µετά από 2 εβδοµάδες».

Συνολικά νοσηλεύτηκε για 189 ηµέρες, ενώ 
υπεβλήθη σε 16 χειρουργικές επεµβάσεις. Στο 
πλευρό της βρισκόταν συνεχώς η µητέρα της. 
Η ίδια ήταν αδύναµη και ανίκανη να αυτοεξυ-
πηρετηθεί. «Ισοδυναµούσε µε φυλακή. Ηµουν 
εγκλωβισµένη στο ίδιο µου το σώµα, ανήµπορη 

Ζητά 1,1 εκατ. ευρώ 
για το δυστύχηµα 
µε τον Παντελίδη
Πώς περιγράφει στην αγωγή της τα κρίσιµα λεπτά πριν 
από το µοιραίο τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγµένης

Η Μίνα Αρναούτη όταν νοσηλευόταν 
στη ΜΕΘ του νοσοκομείου 
«Ευαγγελισμός» (Μάρτιος 2016). 
«Ημουν ένα κουβάρι από κόκαλα», 
αναφέρει στην αγωγή της

να κινηθώ, κυριολεκτικά ανάπηρη».
Οπως σηµειώνει στην αγωγή, σήµερα η ανα-

πηρία της υπολογίζεται στο 36% κατ’ ελάχιστο, 
χωρίς όµως να έχουν υπολογιστεί οι θωρακοχει-
ρουργικές βλάβες, αλλά και οι επιπτώσεις στην 
ψυχολογία της: «Εξακολουθώ να βιώνω επανα-
λαµβανόµενες και παρείσακτες ανακλήσεις του 
γεγονότος (flashbacks), κρίσεις πανικού ανα-
πνευστικού τύπου και να πάσχω από αγχώδη 
καταθλιπτική διάθεση αντιδραστικού τύπου».

Η αγωγή της Μ. Αρναούτη στρέφεται κατά της 
ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία ο Παντελί-
δης είχε ασφαλίσει το όχηµά του. Στην αγωγή 
των 70 σελίδων, την οποία έχει καταρτίσει µε επι-
µέλεια ο ειδικός δικηγόρος τροχαίων ατυχηµά-
των κ. Ιωάννης Κωλέττης, η Μ. Αρναούτη αξι-
ώνει αποζηµίωση 1.164.137 ευρώ. Οπως εξη-
γείται λεπτοµερώς στην αγωγή, ζητά 500.000 
ευρώ για ηθική βλάβη, 500.000 για οικονοµι-
κή αποζηµίωση, 73.500 ευρώ για εισοδήµατα 
που θα είχε τα επόµενα 20 χρόνια αν δεν είχε 
τραυµατιστεί (εργαζόταν από τα 17 της, κυρί-
ως ως σερβιτόρα - µπαργούµαν), 60.950 ευρώ 
για πλαστικές επεµβάσεις επανορθωτικής αποκα-

τάστασης, ενώ το υπόλοιπο ποσό αφορά έξοδα 
για νοσήλια, αποκλειστικές νοσοκόµες και άλλα.

«Φοβόµουν»
Στην αγωγή αναφέρεται ότι το ατύχηµα οφείλε-
ται στην αµέλεια του οδηγού. «Ο οδηγός, Παντε-
λεήµων Παντελίδης, οδηγούσε το εν λόγω αυ-
τοκίνητό του µε ταχύτητα αυξηµένη για τις συν-
θήκες και τις περιστάσεις, γεγονός που µε ανά-
γκασε να του υποδείξω ότι έπρεπε να τη µειώ-
σει διότι φοβόµουν. Πλην, όµως, αυτό δεν συ-
νέβη», σηµειώνεται χαρακτηριστικά, ενώ γίνεται 
αναφορά στο ότι «οδηγούσε υπό την επήρεια 
αλκοόλ (2,72 γραµµάτια ανά λίτρο αίµατος)».

Εφόσον η Μ. Αρναούτη δικαιωθεί στην αγωγή 
της, θα αποζηµιωθεί από την ασφαλιστική εται-
ρεία. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της ασφαλι-
στικής αν θα ζητήσει το ποσό από τους κληρονό-
µους (οικογένεια) του τραγουδιστή, λόγω υπαιτι-
ότητας του οδηγού. Θυµίζουµε ότι µε απόφαση 
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία 
επικυρώθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Αθη-
νών, η µήνυση της οικογένειας Παντελίδη κατά 
της Φρ. Κυριακού και της Μ. Αρναούτη τέθηκε 

στο αρχείο, δεχόµενες οι ως άνω αποφάσεις ότι 
ο οδηγός του τζιπ ήταν ο Παντελής Παντελίδης.

«Με διέσυραν»
Η οικογένεια του Παντελίδη αλλά και κάποιοι θαυ-
µαστές του επιµένουν από την πρώτη στιγµή ότι 
άλλος καθόταν στο τιµόνι του οδηγού. Στην αγω-
γή αναφέρεται ότι η αναπαραγωγή της συγκεκρι-
µένης θέσης για περισσότερο από δύο χρόνια και 
η υποβολή µήνυσης εναντίον της είχαν ως απο-
τέλεσµα «τον διασυρµό µου στα social media ως 
ψεύτρας, ανήθικης, πόρνης, αλλά και την αποστο-
λή χυδαίων, συκοφαντικών, απειλητικών µηνυµά-
των και σχολίων από τρίτους στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Ο δηµόσιος ψυχολογικός πόλεµος που 
δέχθηκα, ότι δήθεν “κάλυπτα” τις “πραγµατικές” 
συνθήκες του τροχαίου ατυχήµατος ψευδόµενη 
πως εκείνος ήταν ο οδηγός του µοιραίου οχήµα-
τος αντί της δήθεν πραγµατικής οδηγού Ευφρο-
σύνης Κυριάκου, επιβάρυναν την ήδη κλονισµέ-
νη από το τροχαίο ατύχηµα ψυχολογία µου και 
την ψυχική µου υγεία». Η 18η Φεβρουαρίου 2016 
ήταν µια ηµέρα σταθµός στη ζωή της Μ. Αρναού-
τη. Το µόνο που έµεινε κοινό, πριν και µετά, ήταν 
η απόφασή της να µην οδηγήσει αυτοκίνητο. Σε 
ηλικία 13 ετών έχασε τον πατέρα της σε τροχαίο 
δυστύχηµα. «Εκτοτε ανέπτυξα φοβία και έντονη 
απέχθεια για την ταχύτητα και την επικίνδυνη οδη-
γική συµπεριφορά. Η ίδια, προσωπικά, δεν επιχεί-
ρησα ποτέ να µάθω να οδηγώ αυτοκίνητο εξαιτί-
ας της φοβίας µου αυτής», καταλήγει.
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τροχαίων ατυχημάτων, 
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