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Τι δείχνει 
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από κάμερες 
ασφαλείας 
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την απόπειρα 
βιασμού 
22χρονης 
κοπέλας 
τον Αύγουστο 
του 2020 
στον Νέο Κόσμο
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E
να ακόμη βίντεο, μετά από εκείνο της 
Νέας Σμύρνης που προκάλεσε σάλο και 
άνοιξε τον κύκλο των καταγγελιών εις βά-

ρος του 22χρονου επιδειξία, βρίσκεται στα χέ-
ρια των Αρχών. Σε αυτό είναι αποτυπωμένη η 
επίθεση που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, κά-
νει ο ίδιος σε μια 22χρονη κοπέλα από τον Νέο 
Κόσμο, τον Αύγουστο του 2020, με τη δικογρα-
φία που έχει σχηματιστεί να έχει, στην προκειμέ-
νη περίπτωση, ως διερευνώμενο αδίκημα αυτό 
της απόπειρας βιασμού. Πρόκειται για αδίκη-
μα κακουργηματικού χαρακτήρα και όχι πλημ-
μεληματικού, όπως η δίωξη που του ασκήθηκε 
για το περιστατικό της Νέας Σμύρνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, 
στο βίντεο φαίνεται η κοπέλα να φτάνει στην 
εξώπορτα του σπιτιού της και να βάζει τα κλει-
διά για να ανοίξει. Την ίδια στιγμή, από τη γω-
νία, εμφανίζεται ένα νεαρό άτομο που κατευ-
θύνεται με κανονικό βηματισμό προς το μέρος 
της. Μόλις φτάνει ακριβώς πίσω της, σταματά 
απότομα και με πολύ γρήγορες κινήσεις επι-
χειρεί να της κατεβάσει το σορτσάκι. Στη συ-
νέχεια την πιάνει από τον λαιμό και της κλείνει 
το στόμα, ενώ προσπαθεί να τη σπρώξει προς 
το εσωτερικό του σπιτιού. 

Το περιστατικό, που έχει καταγραφεί στις 
12:40, στις 6 Αυγούστου του 2020, έχει διάρ-
κεια μόλις μερικών δευτερολέπτων. Ωστόσο, οι 
στιγμές αγωνίας που έζησε η 22χρονη από την 
επίθεση έχουν αποτυπωθεί ευκρινώς και με σα-
φήνεια στο βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους 
οι Αρχές. Λίγο μετά τις βίαιες κινήσεις εναντίον 
της, η κοπέλα αντιστέκεται και πάνω στην πά-
λη καταφέρνει να του βγάλει τη μάσκα, με τον 
νεαρό, προφανώς τρομαγμένο επειδή αποκα-
λύφθηκε το πρόσωπό του, να τρέπεται σε φυ-
γή. Αμέσως μετά το συμβάν, και χωρίς καμία 
χρονοτριβή, κατατέθηκε η σχετική καταγγελία 
για απόπειρα βιασμού από τη νεαρή γυναίκα 
στο Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως. 

Ωστόσο, όλα άλλαξαν την προηγούμενη Πέ-
μπτη, μετά την καταγγελία της 25χρονης σο-

έχει πλέον προσωποποιηθεί. Ακόμα, έχει ζητη-
θεί από τον εποπτεύοντα εισαγγελέα να κλη-
θεί ο 22χρονος προκειμένου να δώσει στους 
αστυνομικούς που διενεργούν την προανάκρι-
ση εξηγήσεις ως ύποπτος τέλεσης του αδική-
ματος της απόπειρας βιασμού.

Η δίκη
Μόλις δοθούν οι εξηγήσεις και για το περιστατι-
κό του Νέου Κόσμου από τον φοιτητή, ο εισαγ-
γελέας θα κρίνει αν θα του ασκήσει και δίωξη 
για απόπειρα βιασμού. Μέχρι τότε, ο 22χρο-
νος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία 
της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κα-
τά συρροή σε βαθμό πλημμελήματος. Η δί-
κη του ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί 
την προηγούμενη Παρασκευή, ωστόσο πήρε 
αναβολή λόγω των διατάξεων περί κορωνοϊ-
ού, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής 
των αδικημάτων. 

Οι κατηγορίες για προσβολή της γενετήσι-
ας αξιοπρέπειας προκύπτουν από τις καταγγε-
λίες συνολικά τεσσάρων γυναικών. Ωστόσο, 
οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, μετά τη δη-
μοσιοποίηση του βίντεο της Νέας Σμύρνης, η 
Αστυνομία έχει δεχθεί δεκάδες τηλεφωνήμα-
τα από γυναίκες που καταγγέλλουν αντίστοι-
χες πράξεις εις βάρος τους από τον 22χρονο. 
Για τον λόγο αυτόν, σύμφωνα με τις ίδιες πη-
γές, η Ασφάλεια ενδέχεται να δώσει στη δημο-
σιότητα τη φωτογραφία και τα πλήρη στοιχεία 
του φοιτητή, ούτως ώστε να συμβάλει με αυ-
τόν τον τρόπο στην αναγνώρισή του και από 
άλλες γυναίκες που ενδεχομένως να έχει πα-
ρενοχλήσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νεαρός 
έχει αφεθεί ελεύθερος. 

πράνο Δανάης Ακριβιάδου, που ανήρτησε στα κοινωνικά δί-
κτυα το γνωστό πλέον βίντεο, το οποίο δείχνει τον φοιτητή του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής να την ακολουθεί μέχρι την είσοδο της πολυκα-
τοικίας της στη Νέα Σμύρνη, με το μόριό του σε κοινή θέα… Η 
κοπέλα που είχε δεχθεί την επίθεση τον περασμένο Αύγουστο 
στον Νέο Κόσμο, μόλις δημοσιοποιήθηκε το βίντεο από τη Νέα 
Σμύρνη που έδειχνε τον 22χρονο, αναγνώρισε στο πρόσωπό 
του εκείνον που είχε επιτεθεί και στην ίδια.

Αμέσως πήγε στο αστυνομικό τμήμα και το κατέθεσε. Μάλι-
στα, η δικογραφία που είχε σχηματιστεί κατά αγνώστων δρα-
στών μετά την καταγγελία της, πριν από περίπου εννέα μήνες, 
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