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Η Αρναούτη ζητά 
αποζημίωση από την 
οικογένεια Παντελίδη 
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Του Παναγιώτη Σουρέλη

 Y 
φίσταμαι επί πέντε έτη και μέχρι σή-
μερα πογκρόμ χιλιάδων εξυβριστικών 
και προσβλητικών σχολίων εναντίον 

μου, ενώ παράλληλα δεχόμουν και απειλές για 
τη ζωή μου από τρίτους, θαυμαστές του θανό-
ντος, με συνέπεια να φοβάμαι για τη ζωή μου… 
Δέχτηκα μπούλινγκ όσο κανένας άλλος στη χώ-
ρα αυτή». Με τις φράσεις αυτές, που σύμφω-
να με πληροφορίες της Realnews περιέχονται 
στη νέα αγωγή που κατέθεσε πρόσφατα κατά 
της οικογένειας Παντελίδη, η Μίνα Αρναούτη 
αξιώνει συνολικά 960.000 ευρώ. 

Πέντε χρόνια μετά το τροχαίο δυστύχημα 
που στοίχισε τη ζωή στον δημοφιλή τραγουδι-
στή Παντελή Παντελίδη, η Μ. Αρναούτη, που 
σώθηκε από θαύμα, αξιώνει για πρώτη φο-
ρά αποζημίωση όχι για τα σοβαρά τραύματα 
στο σώμα της, αλλά στην ψυχή της. Διεκδικεί 
240.000 ευρώ ως αποζημίωση για συκοφαντι-
κή δυσφήμηση από κάθε μέλος της οικογένει-
ας του τραγουδιστή, δηλαδή από τους γονείς 
του αλλά και τα δύο αδέλφια του, Τριαντάφυλ-
λο και Κωνσταντίνο. «Διασύρθηκα και κατασυ-
κοφαντήθηκα από τους εναγόμενους πανελλη-
νίως. Εχω πλέον στιγματιστεί ως ανήθικη, ψεύ-
τρα, “δολοφόνος” του γιου τους», σημειώνει, 
θεωρώντας και τους τέσσερις υπεύθυνους, κα-
θώς συνυπέγραφαν τις μηνύσεις εις βάρος της, 
οι οποίες απορρίφθηκαν από τη Δικαιοσύνη και 
μπήκαν στο αρχείο. Ενας διασυρμός που επετεύ-
χθη, σύμφωνα με την ίδια, μέσα από δηλώσεις 
της οικογένειας Παντελίδη προς τα μέσα ενημέ-
ρωσης, αλλά και με αναρτήσεις στο Facebook. 
Πρόκειται για δημόσιες τοποθετήσεις που προ-
κάλεσαν και ένα τσουνάμι από ύβρεις και κατά-
ρες, με θύτες κάποιους θαυμαστές του Παντε-
λίδη και θύματα τις συνεπιβάτιδές του στο τζιπ. 

Η συνεπιβάτις του δημοφιλούς τραγουδιστή στο μοιραίο τροχαίο αξιώνει το ποσό 
των 960.000 ευρώ, μέσω αγωγής 240 σελίδων, για δυσφημιστικά σχόλια 

Ο δικηγόρος της Μ. Αρναούτη, Ιωάννης Κωλέττης, κατέ-
θεσε στο Πρωτοδικείο Αθηνών την ογκωδέστατη αγωγή, η 
οποία σύμφωνα με πληροφορίες της «R» ξεπερνά τις 240 
σελίδες. Περιέχει δεκάδες άρθρα σχετικά με το τροχαίο, δη-
λώσεις της οικογένειας Παντελίδη και «ποσταρίσματα» στα 
social media, τα οποία χαρακτηρίζονται ως συκοφαντικά. 

Η... κρεμάλα
Μία από τις επίμαχες αναρτήσεις είναι αυτή της μητέρας 
του αείμνηστου τραγουδιστή, Αθηνάς. Στις 19/11/2016 
ανέβασε στη σελίδα της στο Facebook μία φωτογραφία 
με μια κρεμάλα, γράφοντας: «Αν σου έμεινε τσίπα…». Η 
Αρναούτη υποστηρίζει ότι αναφερόταν σε εκείνη, αφού 
είχαν προηγηθεί αναρτήσεις της που την παρουσίαζαν 

ως δολοφόνο του γιου της, όπως σημειώνεται 
στην αγωγή. «Ποιον θα θεωρούσε ότι αφορά 
η κρεμάλα, άραγε; Ποιον άλλο από εμένα; Εμέ-
να εννοούσε ευθέως. Με αυτή τη φωτογραφία 
της κρεμάλας και τη λεζάντα “εάν σου έμεινε 
τσίπα” δηλώνει και διαδίδει σε χιλιάδες ανθρώ-
πους ακολούθους της στον λογαριασμό της 
στο Facebook ότι μου αξίζει τελικά η αγχόνη». 

Σε άλλη ανάρτηση στο Facebook, στις 
4/6/2016, ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης κοι-
νοποιεί ένα ανώνυμο σημείωμα που φέρεται 
να βρέθηκε μπροστά στο εικονοστάσι στον τό-
πο του δυστυχήματος, το οποίο έγραφε μετα-
ξύ άλλων: «Τι έγινε στην Αγία Τριάδα μέχρι το 
πάρκινγκ του αεροδρομίου στις 8 παρά τέταρ-
το; Μυρσίνη, γιατί είπες ψέματα ενώ στον Ευ-
αγγελισμό έλεγες “μας σκότωσε η μαλακ…”; 
Φοβάσαι μη σε δώσει η Φρόσω για τα νταρα-
βέρια σου και έτσι σε έχει δεμένη!». Ο αδελ-
φός του τραγουδιστή σχολίασε στην ανάρτη-
σή του: «Αυτό βρέθηκε στο σημείο που έφυ-
γε ο Παντέλος. Τα συμπεράσματα δικά σας!». 

«Το παραπάνω σημείωμα με εμφανίζει ανα-
ληθώς να έχω πει ψέματα στις προανακριτικές 
Αρχές, που διενεργούσαν προανάκριση για το 
τροχαίο ατύχημά μας (Τροχαία Ελληνικού), ότι 
οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης, να έχω τά-
χα “νταραβέρια” και να φοβάμαι “μη με δώ-
σει” η Φρόσω. H υποτιμητική φράση “νταρα-
βέρια” παραπέμπει σε ύποπτες δοσοληψίες», 
τονίζει η Αρναούτη στην αγωγή της. 

«Σκέφτηκα να αυτοκτονήσω»
Η Μ. Αρναούτη νοσηλεύθηκε για 144 ημέ-
ρες στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ενώ μέ-
χρι σήμερα έχει υποβληθεί σε 17 χειρουργεία. 
Ομως, αυτό που δεν μπόρεσε ποτέ να διαχειρι-
στεί ήταν ο ψυχολογικός πόλεμος που την έκα-
νε να σκεφθεί μέχρι και την αυτοκτονία. 

«Φώναζα στη μητέρα μου ότι, αν έζησα για 
να περνάω αυτό, θα προτιμούσα να πεθάνω. 
Και το πίστευα αυτό. Ευχόμουν να πέθαινα, 
να ησύχαζα και κάποιες φορές σε κρίση πανι-
κού έκανα τη σκοτεινή σκέψη να αυτοκτονή-
σω… Οι εναγόμενοι μου προκάλεσαν ψυχολο-
γική ασφυξία. Είχα (και έχω) να διαχειριστώ τη 
ζωή μου από τον βαρύτατο τραυματισμό μου 
και την αναπηρία μου από το τροχαίο ατύχη-
μα και παράλληλα είχα να διαχειριστώ τα συ-
νεχή εξευτελιστικά χτυπήματά τους στον πυ-
ρήνα της ψυχής μου και της προσωπικότητάς 
μου και τη δημόσια διαπόμπευση και εξευτε-
λισμό μου σαν πουτ…, βίζιτα, ανήθικη, νταρα-
βεριτζού, ψεύτρα, ψευδορκούσα, εγκλημα-
τία, δολοφόνο… Ζωγραφιζόμασταν καθημερι-
νά στο διαδίκτυο, στοχευμένα, με τα μελανό-
τερα χρώματα». Με αυτό τον τρόπο παρουσι-
άζεται ένας πόλεμος που η Μ. Αρναούτη υπο-
στηρίζει ότι δέχθηκε από την οικογένεια του 
Παντελή Παντελίδη, αλλά και από ορισμένους 
θαυμαστές του.
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