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Η ποινικολόγος Γιάννα Παναγοπούλου

η Αστυνομία και να αποκαλυφθεί ολόκληρη 
η αλήθεια. Στο τμήμα, όπου μεταφέρθηκαν 
αμφότεροι, ο «Γιώργος» αναγκάστηκε να δώ-
σει την ταυτότητά του και να αποκαλυφθεί ότι 
ήταν… κορίτσι! 

Η μητέρα της 15χρονης, ακούγοντας το 
πραγματικό όνομα του «Γιώργου», έπαθε σοκ: 
«Δεν πίστευα στα αυτιά μου, έπαθα σοκ, ήταν 
κορίτσι, παραλίγο να λιποθυμήσω μέσα στο 
τμήμα. Οι αστυνομικοί με κράτησαν για να 
μην πέσω στο δάπεδο», αναφέρει σε κατάθε-
ση που έδωσε για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Από εκεί και έπειτα, ακολουθεί μια απρόβλε-
πτη κατάσταση για την οικογένεια της 15χρο-
νης, όπως υποστηρίζει η μητέρα της στην κα-
τάθεσή της, καθώς ο «Γιώργος», που ήταν κο-
ρίτσι, ζητούσε επίμονα επανασύνδεση με το 
ανήλικο κορίτσι και έστελνε απειλητικά μηνύ-
ματα κατά της ζωής του παιδιού, σε περίπτω-
ση που οι γονείς του δεν συναινούσαν. Μά-
λιστα, επισκεπτόταν συχνά την κατοικία της 
15χρονης στον Κολωνό και προκαλούσε ζη-
μιές στην εξώπορτα.

Τουλάχιστον 84 εγγραφές για απειλές αλλά 
και πρόκληση φθορών έγιναν τους τελευταί-
ους μήνες στο αστυνομικό τμήμα Κολωνού 
από την οικογένεια της 15χρονης.

Τελικά η 16χρονη επιστράτευσε το τελευταίο 
της όπλο, αυτό της απειλής να αυτοκτονήσει, 
με αποτέλεσμα τον περασμένο Αύγουστο η 
15χρονη να φύγει από το σπίτι της και να εν-
δώσει, ακολουθώντας την ανήλικη επίμονη κο-
πέλα που εμφανιζόταν ως «Γιώργος». Οι γο-
νείς της 15χρονης κατήγγειλαν την εξαφάνιση 
στην Αστυνομία, με αποτέλεσμα να πραγμα-
τοποιηθούν έρευνες και να βρεθεί το κορίτσι, 
μαζί με τη 16χρονη, στο σπίτι ενός 40χρονου 
στα Καμίνια του Πειραιά, κουρεμένη γουλί και 
ίσως κάτω από την επήρεια ναρκωτικών. Σχη-
ματίστηκε δικογραφία και η υπόθεση με κατη-
γορούμενο τον μυστηριώδη 40χρονο αναμέ-
νεται να εκδικαστεί τον Φεβρουάριο.

Εξαιτίας του δικαστηρίου, ξεκίνησε νέος κύ-
κλος απειλών από τον «Γιώργο», που, σύμφω-
να με τις καταγγελίες της οικογένειας, απειλού-
σε τη 15χρονη με γραπτά μηνύματα, προκει-
μένου να αποσύρει τις κατηγορίες και να μη 
δικαστεί ο 40χρονος.Για τον λόγο αυτόν κλεί-
στηκε και το ραντεβού στην οδό Μητροπόλε-
ως, όπου η επίμονη 16χρονη φέρεται να απεί-
λησε με σουγιά τη 15χρονη και έναν ακόμα 
φίλο της και στη συνέχεια έτρεξε πρώτη στο 
αστυνομικό τμήμα να καταγγείλει ότι δήθεν 
έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις ενή-
λικες που μίσθωσε μια 15χρονη να την ξυ-
λοκοπήσουν. 
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Του Θεοδοση Π. Πάνου

Μ
ια μπερδεμένη υπόθεση, με ευρεί-
ες όμως κοινωνικές και αστυνομικές 
προεκτάσεις, θα κληθεί σύντομα να 

ξεδιαλύνει η Δικαιοσύνη. Η υπόθεση αφορά 
δύο ανήλικες 15 και 16 ετών, αντίστοιχα και 
προκάλεσε αίσθηση στο πανελλήνιο, καθώς, 
σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η μία 
από τις δύο ανήλικες είχε μισθώσει μπράβους, 
προκειμένου να ξυλοκοπήσουν και να πνίξουν 
τη φίλη της για λόγους… ερωτικής αντιζηλίας.

Οσο, όμως προχωρούσε, η αστυνομική 
έρευνα, η υπόθεση έπαιρνε όλο και πιο πε-
ρίεργη τροπή, καθώς η 15χρονη, που κατη-
γορήθηκε από τη 16χρονη πως έβαλε μπρά-
βους να της κάνουν κακό, τελικά στην κατά-
θεσή της ισχυρίστηκε ότι αυτή ήταν το θύμα 
και όχι ο θύτης. Κατήγγειλε, μάλιστα, στους 
αστυνομικούς ότι η 16χρονη όχι μόνο απέ-
κρυψε την αλήθεια, αλλά επιχείρησε να την 
τραυματίσει με σουγιά έξω από εστιατόριο 
στην οδό Μητροπόλεως. 

Ο 40χρονος 
Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι 
ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν αναλάβει να 
ξεδιαλύνουν αυτή την περίεργη υπόθεση εξε-
τάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο να εμπλέκε-
ται κύκλωμα που εκμεταλλεύεται ανήλικα κο-
ρίτσια, τα οποία έχουν βρεθεί στον δρόμο χω-
ρίς γονική επιμέλεια. Ερευνώνται, δε, ο ρόλος 
ενός 40χρονου από τον Πειραιά και η σχέ-
ση που αυτός μπορεί να έχει με τη 16χρονη. 

Στη διερεύνηση της υπόθεσης έχει εμπλα-
κεί και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, δι-
ότι η 16χρονη φέρεται να διαθέτει δεκάδες 
ψεύτικα προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, ενώ σε ορισμένα από αυτά εμφανίστη-
καν φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών, ακό-
μα και αγοριών με ξυρισμένα κεφάλια και γυ-
ναικεία εσώρουχα!

Την υπόθεση για λογαριασμό της οικο-
γένειας της 15χρονης έχει αναλάβει η γνω-
στή ποινικολόγος Γιάννα Παναγοπούλου, η 
οποία δήλωσε στη Realnews: «Εχουμε εντο-
λή για λογαριασμό της οικογένειας της ανή-
λικης να προβούμε σε νομικές ενέργειες για 
την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με 
το διερευνώμενο από τη Δικαιοσύνη περιστα-
τικό του Σαββάτου 9 Ιανουαρίου, καθόσον οι 
γονείς της ανήλικης έχουν στοιχεία, τα οποία 
θα τεθούν υπόψη της δικαστικής Αρχής. Εί-
ναι μια υπόθεση με πολλές σκοτεινές πτυχές 

Ακόμα και 
τη δράση 
κυκλώματος που 
εκμεταλλεύεται 
ανήλικα κορίτσια 
ερευνούν οι Αρχές, 
με αφορμή τις 
καταγγελίες για 
βιαιοπραγία κατά 
16χρονης από 
τέσσερις άνδρες, με 
εντολή 15χρονης, 
στο κέντρο της 
Αθήνας 

Η 16χρονη 
δείχνει τα 

σημάδια 
από τον 

ξυλοδαρμό της

και το σοκαριστικό είναι ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα 
είναι ανήλικα…».

Ο «Γιώργος»
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν τον περασμέ-
νο Φεβρουάριο, όταν η 15χρονη γνώρισε στην περιο-
χή του Θησείου τον «Γιώργο», ένα αγόρι με ξυρισμένο 
κεφάλι και σκουλαρίκια. Οι δύο ανήλικοι συνδέθηκαν 
και ο νεαρός είπε την τραγική ιστορία του στη 15χρο-
νη, καθώς ήταν ορφανός, χωρίς μόνιμη διαμονή. Της 
ζήτησε να τον φιλοξενήσει για ένα μικρό χρονικό διά-
στημα στο σπίτι όπου διέμενε η 15χρονη με τη μητέρα 
της, στον Κολωνό.

Βέβαια, όταν πέρασαν οι ημέρες και ο νεαρός δεν έλε-
γε να φύγει από το σπίτι, η μητέρα της 15χρονης αντέ-
δρασε, με αποτέλεσμα να δουν μια διαφορετική συ-
μπεριφορά από τον ήρεμο και ευγενικό μέχρι εκείνη τη 
στιγμή «Γιώργο», ο οποίος άρχισε να προκαλεί ζημιές 
στο σπίτι και να τις απειλεί, με αποτέλεσμα να επέμβει 

Ανατροπή 
στην υπόθεση 
του ξυλοδαρμού 
ανήλικης


