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Του Νέστορα Δημαρα

«Μ
ιλούσε με τον γιο μου στο messenger 
και του έστελνε γυμνές φωτογρα-
φίες του, με προκλητικά λόγια. Ευ-

τυχώς, τις είδε η σύζυγός μου. Το σοκ ήταν με-
γάλο! Παγώσαμε! Ενημερώσαμε το αθλητικό 
σωματείο και την Αστυνομία. Το παιδί μας δεν 
το άγγιξε, δεν ξέρω όμως τι συνέβη με τα άλ-
λα παιδιά στα οποία έστελνε παρόμοιο υλικό»... 
Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα ενός 17χρο-
νου αθλητή μέλους ακαδημίας ποδοσφαίρου 
ιστορικού συλλόγου της Μαγνησίας, που έφε-
ρε στο φως τη δράση του 30χρονου φροντι-
στή του σωματείου, ο οποίος παρενοχλούσε 
σεξουαλικά παιδιά της ομάδας Κ-17.

Mηνύματα στο κινητό
Η αποκάλυψη των ενεργειών του φροντιστή και 
οι συνεχείς καταγγελίες από γονείς έχουν προ-
καλέσει πρωτοφανή αναστάτωση στον Βόλο. 
Την υπόθεση διερευνά η εισαγγελέας Ανηλίκων 
Βόλου, ενώ σχηματίζεται δικογραφία από την 
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου. «Ο γιος μου 
τον γνώριζε καλά από το γήπεδο. Κάποια στιγ-
μή, εντόπισα ύποπτα μηνύματα στο κινητό του. 
Του έστελνε “τι κάνεις;”, και “πότε θα περάσεις 
από το γήπεδο”. Oταν όμως είδα τις άσεμνες 
φωτογραφίες με τα γεννητικά του όργανα που 
έστειλε στο παιδί μου, αγανάκτησα. Τα κατέ-
θεσα όλα στην Αστυνομία. Φοβόμαστε όλοι οι 
γονείς με αυτά που συμβαίνουν…», αναφέρει 
στη Realnews η μητέρα ενός 16χρονου αθλητή.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν τις δύο τελευ-
ταίες εβδομάδες και, μετά την αποκάλυψή 
τους, ενημερώθηκαν αρχικά τα μέλη του Δ.Σ. 
του αθλητικού σωματείου και στη συνέχεια οι 
αστυνομικές Αρχές.

Η υπόθεση, λόγω των επώνυμων καταγγελι-
ών, αξιολογήθηκε ως «πολύ σοβαρή». Ανδρες 
της Ασφάλειας Βόλου εντόπισαν τον 30χρονο 
και κατέσχεσαν το κινητό του τηλέφωνο και τον 
φορητό υπολογιστή του. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες από αστυνομικές πηγές, προς το παρόν 
στοιχειοθετείται μόνο η κατηγορία της προσβο-
λής γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ομως, επειδή στο 
κινητό του φερόμενου ως δράστη εντοπίστη-
κε και η φωτογραφία ενός ανηλίκου, εξετάζε-
ται και το ενδεχόμενο της απαγγελίας κατηγο-
ρίας για πορνογραφία ανηλίκων.

«Το σοκ ήταν μεγάλο»
Γονείς ανήλικων 
ποδοσφαιριστών από 
τον Βόλο μιλούν στην «R» 
για την παρενόχληση που 
υπέστησαν τα παιδιά τους 
από τον φροντιστή ιστορικού 
συλλόγου της Μαγνησίας

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 
30χρονος καταγγελλόμενος κάτοικος Ν. Ιωνίας, 
μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην 
κοινωνία του Βόλου από την αποκάλυψη του 
σκανδάλου και των πράξεών του, φέρεται να 
έχει εξαφανιστεί και αναζητείται από τις Αρχές.

Aσεμνες φωτογραφίες
«Μας ενημέρωσε μια μητέρα και μετά ακολού-
θησαν και άλλοι γονείς. Σε μια περίπτωση, εκτός 
από τις άσεμνες φωτογραφίες του που έστελ-
νε, ζητούσε ανάλογες και από ένα 15χρονο. 
Τον καλέσαμε να δώσει εξηγήσεις, τον απολύ-
σαμε και ενημερώσαμε αμέσως την Ασφάλεια. 
Οι αστυνομικοί μάς συμβούλευσαν να προτρέ-
ψουμε και άλλους γονείς να καταγγείλουν ανά-
λογα περιστατικά, κάτι που κάναμε. Γενικά, ο 
συγκεκριμένος ήταν ένα ήσυχο άτομο, από κα-
λή και φτωχή οικογένεια. Δεν είχε εμπλακεί πο-
τέ σε κάποιο επεισόδιο. Τον είχαμε προσλάβει 
τον Οκτώβριο», μας λέει παράγοντας της ακα-
δημίας ποδοσφαίρου.

Η συγκεκριμένη μητέρα μίλησε με τον γιο της 
και από τη συζήτηση προέκυψε ότι ο 30χρονος 
είχε στείλει και σε άλλους συναθλητές του παι-
διού της αντίστοιχες φωτογραφίες.

Ετσι, αμέσως μετά την καταγγελία των αθλητι-
κών παραγόντων στις αστυνομικές Αρχές, ακο-
λούθησαν και εκείνες των γονέων για τη δρά-
ση του 30χρονου φροντιστή, που είχε προσλη-
φθεί από τον σύλλογο για να καθαρίζει τα απο-
δυτήρια και να μεταφέρει μπάλες, κώνους και 
αθλητικό υλικό στους αγωνιστικούς χώρους. 
Πάντως, παράγοντες της ακαδημίας επισημαί-
νουν ότι ο 30χρονος τη συγκεκριμένη συμπε-
ριφορά την είχε αναπτύξει εν μέσω πανδημί-
ας, με τις αθλητικές δραστηριότητες και τις συ-
ναντήσεις να έχουν διακοπεί, ενώ ο ίδιος βρι-
σκόταν σε αναστολή εργασίας.

Μετά τις διαστάσεις που έλαβε η υπόθεση, 

Μέλη του συλλόγου 
προέτρεψαν τους γονείς να 
εξετάσουν τους υπολογιστές 
και τα κινητά τηλέφωνα 
των ανήλικων αθλητών

τα μέλη του συλλόγου ξεκίνησαν εσωτερική 
έρευνα ενημέρωσης των γονέων των αθλη-
τών «πόρτα-πόρτα», ώστε οι κηδεμόνες τους 
να λάβουν γνώση των ακριβών συνθηκών και 
του περιεχομένου των καταγγελιών. Μέλη του 

συλλόγου προέτρεψαν τους γονείς να εξετά-
σουν τους υπολογιστές και τα κινητά τηλέφω-
να των ανήλικων αθλητών και, σε περίπτωση 
που εντοπίσουν επίμαχο υλικό, να μη διστά-
σουν να το καταγγείλουν στις Αρχές.


