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ΚΟΙΝΩΝΙΑΕζησαν τον εφιάλτη
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ρό, τις αγκάλιαζε ακουμπώντας όλο του το σώ-
μα στην πλάτη τους και γενικώς με κάθε πρό-
φαση τις πλησίαζε απρεπώς…».

«Ανέπτυξε σχέση»
«Ανέπτυξε οικειότητα μαζί μου, με προσέγγι-
σε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τε-
λικά ανέπτυξε σχέση μαζί μου που διήρκεσε 
ένα έτος, ενώ ήμουν ανήλικη. Αυτό το γνώρι-
ζαν μόνο δύο φίλες μου. Βρισκόμασταν με αυ-
τόν τον άνθρωπο σε καφετέριες της περιοχής 
και αλλού. Η σχέση μας έληξε όταν φοβήθηκα 
και θέλησα να διακόψω γιατί δεν μπόρεσα να 
ενδώσω στις επιθυμίες του. Οταν του το είπα, 
εκείνος με έβρισε… Εκανα πέντε χρόνια ψυ-
χοθεραπεία, ώστε να βρω το κουράγιο και να 
τα καταγγείλω όλα στη διοίκηση του κρατικού 
ωδείου. Κλαίω πολύ συχνά με λυγμούς», τονί-
ζει στην καταγγελία της η παθούσα.

Σε ανακοίνωσή του το Κρατικό Ωδείο Θεσσα-
λονίκης σχετικά με τις καταγγελίες για την απο-
πλάνηση ανήλικων μαθητριών από καθηγητή, 
αναφέρει ότι το διοικητικό συμβούλιο θα διε-
ρευνήσει περαιτέρω τις καταγγελίες και ανα-
λόγως θα αποφασίσει για την ανανέωση ή μη 
της συνεργασίας με τον καταγγελλόμενο, επι-
σημαίνοντας ότι διαβίβασε την καταγγελία της 
πρώτης μαθήτριας στις 26/3/2021 στην Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών.

Στις 29/4/2021 το κρατικό ωδείο δέχθηκε 
και δεύτερη καταγγελία από άλλη μαθήτρια 
για τον ίδιο καθηγητή και αφορούσε σεξου-
αλική παρενόχληση τον Αύγουστο και τον Σε-
πτέμβριο του 2020, την οποία και διαβίβασε 
στις 15/6/2021 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο του ΚΩΘ 
αποφάσισε, όπως αναφέρεται στην ανακοίνω-
σή του, να διερευνήσει περαιτέρω τις καταγγε-
λίες, ώστε «να προβεί σε εξέταση των εμπλε-
κόμενων μερών».

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του ωδείου, 
μητέρα ανήλικης που δέχθηκε παρενόχληση 
τονίζει πως «η απογοήτευσή μου για τον τρό-
πο με τον οποίο το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονί-
κης χειρίζεται το ζήτημα της κόρης μου παρα-
μένει και ούτε φυσικά ικανοποιεί τα αιτήματά 
μας. Αισθάνομαι την ανάγκη να προστατεύ-
σω το παιδί από νέες ψυχολογικές αναταρά-
ξεις και χαίρομαι που η κοινωνία αντέδρασε».

«Επιτάχυνση διαδικασιών»
«Υπάρχει ήδη δικογραφία που σχηματίστηκε 
από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονί-

κης σχετικά με καταγγελλόμενη παρενό-
χληση αριθμού μαθητριών του Κρατι-
κού Ωδείου Θεσσαλονίκης από καθη-
γητή του ωδείου. Δύο εξ αυτών είναι 
μηνύτριες», δηλώνει ο Κωνσταντίνος 
Μορτόπουλος, δικηγόρος των θυμά-
των. «Μολονότι η Δικαιοσύνη διά 
του εισαγγελέα Πρωτοδικών κινή-
θηκε κατά τα δικονομικώς οφειλό-
μενα με τη διαδικασία του κατεπεί-
γοντος, η αντιμετώπιση του ζητή-
ματος από την πλευρά των διοι-
κητικών Αρχών και συγκεκριμέ-
να του Κρατικού Ωδείου Θεσσα-
λονίκης υπήρξε πραγματικά στα-
τική. Διαβάσαμε με μεγάλη προ-

σοχή την ανακοίνωση του Κρατι-
κού Ωδείου Θεσσαλονίκης και μας ικανοποι-
εί το γεγονός ότι διά αυτής δεν αμφισβητή-
θηκε κανένα από τα γεγονότα που επικα-
λούμαστε ούτε και η τοποθέτηση αυτών 

στη γραμμή του χρόνου. Με την ενη-
μέρωση του υπουργείου Πολιτισμού 
οι διαδικασίες επιταχύνθηκαν ση-
μαντικά, αλλά είμαστε ήδη στο τέ-
λος του τέταρτου μήνα. Περιμένα-
με, λοιπόν, αποτελεσματικότερη δι-
ερεύνηση από το ΚΩΘ», καταλήγει 
ο δικηγόρος.

εφιάλτης που έζησαν οι ανήλικες μαθήτριες τις έχει στιγματίσει, 
με τις οικογένειές τους να καταφεύγουν σε ειδικούς ψυχολόγους 
ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια.

Ενδεικτική είναι η μαρτυρία στην «R» μητέρας άλλης ανήλι-
κης που έπεσε θύμα των ορέξεων του καθηγητή πιάνου: 
«Ολα αποκαλύφθηκαν όταν η κόρη μου, μετά το τέ-
λος ενός μαθήματος κατέρρευσε και μας ζήτησε 
να μην παρακολουθήσει ξανά μαθήματα. 
Από τότε και μετά τα όσα μας αποκά-
λυψε ότι συνέβησαν, παρακολου-
θεί συνεδρίες με ειδική ψυχολό-
γο. Ενα χρόνο μετά το συμβάν 
και το παιδί βρίσκεται σε συ-
νεχή ταραχή, ενώ δεν θέλει 
να ακούσει ούτε λέξη για 
αυτό το ζήτημα από εμάς. 
Για εμένα και τον πατέρα 
της, το παιδί έχει τραυ-
ματιστεί ψυχικά. Αρ-
γούν πολύ να επου-
λωθούν τα ψυχικά 
τραύματα και να 
ξεπεραστούν τα 
όσα συμπλέγματα 
προκύπτουν όταν, 
σε μια τόσο τρυφε-
ρή ηλικία, ένας άγνωστος άνδρας 
εισβάλλει στη γενετήσια σφαίρα 
ενός ανήλικου κοριτσιού». 

Σύμφωνα με τις καταγγελί-
ες των ανηλίκων και των οικο-
γενειών τους, ο καθηγητής, 
ακόμα και από το πρώ-
το μάθημα ή τη γνωριμία 
τους σε δοκιμαστικά μα-
θήματα πιάνου στο ωδείο, 
«κοιτούσε το σώμα των κο-
ριτσιών, τις άγγιζε στον μη-

Μαρτυρίες-σοκ δύο 
εκ των ανήλικων 
κοριτσιών που 
καταγγέλλουν καθηγητή 
πιάνου στο Κρατικό 
Ωδείο Θεσσαλονίκης 
για σεξουαλική 
παρενόχληση

n.dimaras@realnews.gr

Του ΝΈΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ

Ε
μπαινε στην αίθουσα του ωδείου όταν 
ήμουν μόνη μου και έπαιζα στο πιά-
νο. Με θώπευε και με αγκάλιαζε δή-

θεν για να διορθώσει το σώμα μου, αν και δεν 
ήταν ο προσωπικός μου καθηγητής. Με πολι-
ορκούσε συνεχώς και έλεγε πως με φλερτάρει. 
Ημουν 15 χρόνων και με πλησίασε ερωτικά. 
Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα παραμένει στη 
θέση του. Μίλησα για να προστατεύσω και άλ-
λες ανήλικες…».

Με λόγια που σοκάρουν μιλά στη Realnews 
μία από τις τέσσερις ανήλικες μαθήτριες του 
Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης που κατήγ-
γειλαν πως ο συγκεκριμένος καθηγητής τις πα-
ρενοχλούσε σεξουαλικά. Δύο από τα κορίτσια 
έχουν ήδη υποβάλει μηνύσεις εναντίον του. Ο 

«Εμπαινε στην αίθουσα 
όταν ήμουν μόνη…»

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  των δύο θυμάτων, 
Κωνσταντίνος Μορτόπουλος

Κρατικό Ωδείο 
Θεσσαλονίκης


