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«Μ
«Θα ταξιδέψουμε σε όλη την Ευ-
ρώπη…», ήταν η κατάληξη του 
μηνύματος που έστειλε η 36χρο-

νη καθηγήτρια, λίγο πριν από την τελευταία της 
συνάντηση με τον 13χρονο μαθητή της. Αυτό 
ήταν το στοιχείο που θορύβησε την έκπληκτη 
μητέρα του ανηλίκου, ο οποίος είχε παρασυρ-
θεί από την 36χρονη καθηγήτριά του, με αποτέ-
λεσμα να έχουν συνάψει μια πολύμηνη, ολοκλη-
ρωμένη σχέση. Η έντρομη μητέρα πίστεψε πως 
υπάρχει ο κίνδυνος ο γιος της, ένα αγόρι μόλις 
13 ετών, να φύγει για το εξωτερικό μαζί με την 
καθηγήτρια. Ετσι, χωρίς να χάσει χρόνο, πέρα-
σε το κατώφλι της ΓΑΔΑ και βρέθηκε στα γρα-
φεία του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων, για 
να καταγγείλει το γεγονός, προσκομίζοντας μά-
λιστα φωτογραφίες του γιου της σε άσεμνες πό-
ζες μαζί με την 36χρονη φιλόλογο, που του έκα-
νε ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι τους. «Φοβη-

«Φοβηθήκαμε 
ότι θα πάρει
το παιδί μας»
Οι γονείς του 13χρονου μαθητή κατήγγειλαν 
στην Αστυνομία τη σχέση του γιου τους με τη 
36χρονη καθηγήτρια, καθώς θεώρησαν ότι υπήρχε 
πραγματικός κίνδυνος φυγής στο εξωτερικό 

θήκαμε ότι θα πάρει το παιδί μας», είπαν στους 
αστυνομικούς, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γο-
νείς του 13χρονου. Οι έμπειροι αστυνομικοί του 
Τμήματος Ανηλίκων αντιμετώπισαν την κατάστα-
ση έτσι όπως ορίζεται από τη διεθνή αστυνομική 
πρακτική, με γνώμονα την προστασία του αγο-
ριού, καθώς, όσο προχωρούσε η έρευνά τους, 
ολοκληρωνόταν η εικόνα της πλήρους αποπλά-
νησης του παιδιού από την ίδια του την καθηγή-
τρια. Το επίμαχο μήνυμα που έστειλε η 36χρονη 
φιλόλογος στον 13χρονο και τρομοκράτησε τη 
μητέρα του παιδιού φαίνεται πως ήταν καταλυτι-
κό για την πορεία αυτής της ιδιόμορφης σχέσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καθηγήτρια, μη-
τέρα και αυτή ενός μικρού κοριτσιού, φέρεται 
να έγραψε σε «δωμάτιο επικοινωνίας» στο προ-
φίλ του 13χρονου πως πρέπει να κάνουν υπο-
μονή: «Να περάσει η πανδημία… Θα φύγουμε 
από την Ελλάδα και θα ζήσουμε ελεύθερα τον 
έρωτά μας… Εχω μαζέψει αρκετά χρήματα από 
τα ιδιαίτερα, θα ταξιδέψουμε σε ολόκληρη την 
Ευρώπη…».

Από τις αρχές του 2020 οι γονείς του παι-

διού είχαν εμπιστευτεί την 36χρονη φιλόλογο 
-η οποία είχε τις καλύτερες συστάσεις- για τη 
διδασκαλία του 13χρονου γιου τους, μαθητή 
της Α’ Γυμνασίου τότε. Μάλιστα, η μητέρα του 
αγοριού είχε γίνει φίλη με την καθηγήτρια στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ομως, σταδιακά, 
άρχισε να αντιλαμβάνεται την αλλαγή συμπερι-
φοράς του γιου της, η οποία την ώθησε να ψά-
ξει τον υπολογιστή και το κινητό του. Το απο-
τέλεσμα ήταν να διαπιστώσει, έντρομη, τη σε-
ξουαλική σχέση που είχε ο ανήλικος μαθητής 
με την καθηγήτριά του, καθώς είδε ακόμα και 
γυμνές φωτογραφίες από δωμάτια ξενοδοχεί-
ων, κυρίως όμως διάβασε το μήνυμα όπου ευ-
θαρσώς η καθηγήτρια προέτρεπε τον ανήλικο 
μαθητή να φύγουν στο εξωτερικό. 

Πόζαρε γυμνός
Οι γονείς δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν 
είδαν τον γιο τους να ποζάρει γυμνός μαζί με 
την καθηγήτρια, σε δωμάτιο γεμάτο καθρέ-
φτες, σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής, στην 
εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας. Βέβαια, από εκεί 
και έπειτα, τον λόγο είχαν οι αστυνομικοί του 
Τμήματος Ανηλίκων, οι οποίοι συνέταξαν άμε-
σα τη δικογραφία και την παρέδωσαν στις ει-
σαγγελικές Αρχές, με την 36χρονη καθηγήτρια 
να αναμένεται να βρεθεί ενώπιόν τους, προκει-
μένου να δώσει εξηγήσεις. Οπως διαπιστώθη-
κε από τους αστυνομικούς, αυτή η περίεργη 
σχέση ξεκίνησε σχεδόν αμέσως, από τη στιγ-
μή που η 36χρονη άρχισε τα ιδιαίτερα μαθή-
ματα. Αρχικά οι συναντήσεις τους γίνονταν σε 
διάφορα ξενοδοχεία ημιδιαμονής, στα οποία 
ο 13χρονος πήγαινε με το ποδήλατό του, ενώ, 

όταν επιβλήθηκε η καραντίνα λόγω της πανδη-
μίας, οι συναντήσεις γίνονταν είτε στο αυτοκί-
νητο της 36χρονης είτε στο σπίτι του αγοριού, 
όταν έλειπαν οι γονείς του. 

Σε ένα από τα μηνύματα που είχε στείλει η φιλό-
λογος στον 13χρονο, προκειμένου να τον ενη-
μερώσει πως τον περίμενε σε θεματικό δωμά-
τιο ξενοδοχείου ημιδιαμονής, έγραφε, μεταξύ 
άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες: «Σε περιμέ-
νω με αγωνία στο γνωστό σημείο…». Οταν πλέ-
ον η υπόθεση αποκαλύφθηκε, συγκλονίζοντας 
το πανελλήνιο, καθώς είναι πρωτόγνωρη για τα 
ελληνικά δεδομένα, η 36χρονη ζήτησε συγγνώ-
μη για την πράξη της, μέσω του δικηγόρου της.

Στη δικογραφία που έχει συνταχθεί αναγρά-
φεται πως η φιλόλογος παρότρυνε τον ανήλικο 
να βρίσκει διάφορες δικαιολογίες ώστε να φεύ-
γει από το σπίτι του, κάτι που παραπέμπει ευ-
θέως σε καθοδήγηση του 13χρονου από την 
36χρονη. Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια 
της ανακρίτριας, η οποία θα καλέσει άμεσα την 
καθηγήτρια για εξηγήσεις. 
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