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Αξηζκφο 131/2018
ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΑΡΔΗΟΤ ΠΑΓΟΤ
Σ’ Πνηληθφ Σκήκα
πγθξνηήζεθε απφ ηνπο Γηθαζηέο: Μαξία Γαιάλε - Λενλαξδνπνχινπ, Αληηπξφεδξν
ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Αξηεκηζία Παλαγηψηνπ - Δηζεγήηξηα, Γεψξγην Αλαζηαζάθν,
Μαξία Γεσξγίνπ θαη Δπθξνζχλε Καινγεξάηνπ - Δπαγγέινπ, Αξενπαγίηεο.
πλήιζε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην Καηάζηεκά ηνπ ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 2017, κε ηελ
παξνπζία ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Υαξάιακπνπ Βνπξιηψηε (γηαηί
θσιχεηαη ε Δηζαγγειέαο) θαη ηνπ Γξακκαηέα Υαξάιακπνπ Αζαλαζίνπ, γηα λα
δηθάζεη ηελ αίηεζε ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, πεξί αλαηξέζεσο ηεο ππ’
αξηζκ. 204, 205, 206, 229/2016 απνθάζεσο ηνπ Μηθηνχ Οξθσηνχ Γηθαζηεξίνπ
Ρεζχκλνπ. Με θαηεγνξνχκελν ηνλ Η. Κ. ηνπ Γ., θάηνηθν ..., πνπ παξέζηε κε ηνπο
πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο ηνπ Γεψξγην Πεξξάθε θαη Μεξφπε Βαγησλάθε θαη κε
πνιηηηθψο ελάγνπζα ηελ Δ. Κ. ηνπ Π., θάηνηθν ..., πνπ παξέζηε κε ηνλ πιεξεμνχζην
δηθεγφξν ηεο Παλαγηψηε Παπαησάλλνπ.
Σν Μηθηφ Οξθσηφ Γηθαζηήξην Ρεζχκλνπ, κε ηελ σο άλσ απφθαζή ηνπ δηέηαμε φζα
ιεπηνκεξψο αλαθέξνληαη ζ’ απηή, θαη ν αλαηξεζείσλ Δηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ
δεηεί ηψξα ηελ αλαίξεζε απηήο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κε αξηζκφ θαη
εκεξνκελία ...-4-2017 έθζεζε αλαηξέζεσο, ε νπνία ζπληάρζεθε ελψπηνλ ηνπ
Γξακκαηέσο ηνπ Πνηληθνχ Σκήκαηνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Γ. . θαη θαηαρσξίζηεθε ζην
νηθείν πηλάθην κε ηνλ αξηζκφ ...2017.
Αθνχ άθνπζε
Σνλ Αληεηζαγγειέα, πνπ πξφηεηλε λα γίλεη δεθηή ε έθζεζε αλαίξεζεο θαη ηνπο
πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο ησλ δηαδίθσλ, πνπ δήηεζαλ φζα αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά
πξαθηηθά.
ΚΔΦΘΖΚΔ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ
Ο Δηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κπνξεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 505 παξ.2 ΚΠΓ λα
δεηήζεη ηελ αλαίξεζε νπνηαζδήπνηε απνθάζεσο κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ
479 παξ. 2 ηνπ ηδίνπ Κψδηθα, δειαδή κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο απφ ηελ θαηαρψξηζε
ηεο απφθαζεο ζην ππφ ηνπ άξζξνπ 473 παξ.3 ηνπ απηνχ Κψδηθα πξνβιεπφκελν
εηδηθφ βηβιίν. Απφ ηε δηάηαμε απηή πξνθχπηεη φηη ν Δηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ
δηθαηνχηαη λα αζθήζεη αλαίξεζε θαηά νηαζδήπνηε απνθάζεσο εθδηδνκέλεο ππφ
νηνπδήπνηε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ θαη γηα φινπο ηνπο ιφγνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζην άξζξν 510 παξ. 1 ΚΠΓ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε έιιεηςε ηεο απφ ηα άξζξα 93
παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο θαη 139 ΚΠΓ απαηηνχκελεο εηδηθήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο
αηηηνινγίαο (αξζξ. 510 παξ. 1 ζηνηρ. Γ’ ΚΠΓ).
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε ππφ θξίζε αίηεζε ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ,
γηα αλαίξεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 204, 205, 206, 229/2016 απφθαζεο ηνπ Μηθηνχ Οξθσηνχ
Γηθαζηεξίνπ Ρεζχκλνπ , κε ηελ νπνία ν θαηεγνξνχκελνο Η. Κ. ηνπ Γ. θξίζεθε
νκφθσλα αζψνο γηα ηηο πξάμεηο α) ηεο απνπιάλεζεο παηδηψλ πνπ δελ ζπκπιήξσζαλ
ηα 12 έηε θαηά ζπξξνή θαη θαη’ εμαθνινχζεζε, β) ηεο αζέιγεηαο κεηαμχ ζπγγελψλ
κε θαηηφληεο πνπ δελ ζπκπιήξσζαλ ηα 15 έηε θαηά ζπξξνή θαη θαη’ εμαθνινχζεζε,
γ) ηεο παξαγσγήο πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε αλειίθνπ πνπ
δελ ζπκπιήξσζε ηα 15 έηε θαηά ζπλήζεηα θαη θαη’ εμαθνινχζεζε θαη δ) ηεο

ελδννηθνγελεηαθήο απεηιήο θαηά ζπξξνή θαη θαη’ εμαθνινχζεζε, έρεη αζθεζεί
λφκηκα, κε εκπξφζεζκε αίηεζε ηνπ αλαηξεζείνληνο Δηζαγγειέα ζηνλ αξκφδην
γξακκαηέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ηε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο εθζέζεσο (άξζξ.504
παξ.1, 505 παξ.2, 509 παξ.1, 473 παξ.3, 474 παξ.1 ηνπ ΚΠΓ). Δπνκέλσο, είλαη
παξαδεθηή θαη πξέπεη λα εμεηαζζεί σο πξνο ηε βαζηκφηεηα ησλ ιφγσλ ηεο.
Δπεηδή, πξνθεηκέλνπ γηα αζσσηηθή απφθαζε, ελφςεη ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο αζσφηεηαο,
πνπ ζεζπίδεηαη θαη απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ηεο ΔΓΑ θαη δεδνκέλνπ φηη
αληηθείκελν απνδείμεσο ζηελ πνηληθή δίθε απνηειεί ε ελνρή θαη φρη ε αζσφηεηα ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ, έιιεηςε αηηηνινγίαο, πνπ ηδξχεη ηνλ εθ ηνπ άξζξνπ 510 παξ. 1
ζηνηρ. Γ’ ΚΠΓ ιφγν αλαηξέζεσο, ππάξρεη είηε φηαλ δελ εθηίζεληαη ζηελ απφθαζε
θαζφινπ ή εθηίζεληαη ειιηπψο ή θαηά ηξφπν αζαθή ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία, είηε φηαλ δελ αηηηνινγεί ην δηθαζηήξην,
κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα, γηαηί δελ πείζζεθε γηα ηελ ελνρή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ
απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά, ηα νπνία έιαβε ππφςε γηα
ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο θξίζεψο ηνπ. Γελ απαηηείηαη φκσο λα παξαηίζεληαη πεξηζηαηηθά
απφ ηα νπνία ην δηθαζηήξην επείζζε γηα ηελ αζσφηεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κε ηελ πξνζβαιινκέλε ππ’ αξηζκ. 204, 205, 206,
229/2016 απφθαζή ηνπ, ην Μηθηφ Οξθσηφ Γηθαζηήξην Ρεζχκλνπ θήξπμε νκφθσλα
ηνλ θαηεγνξνχκελν Η. Κ. ηνπ Γ., θάηνηθν ..., αζψν ηνπ φηη:
Α. ηελ πεξηνρή ησλ Υαλίσλ, εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο επηεκβξίνπ 2011 έσο
θαη Ηνχλην ηνπ 2013, κε πεξηζζφηεξεο πξάμεηο πνπ ζπληζηνχλ εμαθνινχζεζε ηνπ
ηδίνπ εγθιήκαηνο ελήξγεζε αζειγείο πξάμεηο κε πξφζσπα ηα νπνία δελ είραλ
ζπκπιεξψζεη ηα δψδεθα έηε. Δηδηθφηεξα, εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο,
απνγεπκαηηλέο ψξεο, αλ θαη γλψξηδε φηη νη δχν ζπγαηέξεο ηνπ Δ. θαη .-Μ., ήηαλ
αλήιηθεο (γελλεζείζεο ζηηο 24.5.2006 θαη 29.9.2010 αληίζηνηρα), εθκεηαιιεπφκελνο
ηελ αγάπε πνπ έηξεςαλ γηα απηφλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ παηδηθή αζσφηεηα, αθνχ
νδεγνχζε ηηο ηειεπηαίεο ζην ζπδπγηθφ θξεβάηη, ελεξγνχζε αζειγείο πξάμεηο ζε βάξνο
ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα, αθνχ αθαηξνχζε ηα ξνχρα ηνπο θαη ηα εζψξνπρα ηνπο θαη
φληαο ν ίδηνο γπκλφο (ή ελίνηε θνξψληαο έλα δαληειέλην εζψξνπρν), ηηο ζψπεπε ζηα
γελλεηηθά ηνπο φξγαλα, έβαδε ην δάρηπιν ηνπ ζηα αηδνία ηνπο, αλαθέξνληάο ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά φηη "απηφ είλαη παηρλίδη". Δλ ζπλερεία, ηνπνζεηψληαο ζην γελλεηηθφ
ηνπ κφξην πάληλεο θνχθιεο ή πξνζπνηνχκελνο φηη ην ελ ζηχζε γελλεηηθφ ηνπ φξγαλν
ήηαλ θνχθια, ηηο έβαδε λα ην αγγίδνπλ. Δπηπιένλ, αλαθέξνληαο ζηηο ζπγαηέξεο ηνπ
φηη ζα παίμνπλ ην παηρλίδη "αζηέξη", ηηο ηνπνζεηνχζε αλάκεζα ζηα πφδηα ηνπ, έηζη
ψζηε ην γελλεηηθφ ηνπ φξγαλν λα αθνπκπάεη ελαιιάμ ζηα αηδνία ηνπο, φπσο θαη ζην
θεθάιη ηνπο θαη ζην ζηφκα ηνπο. Με ηηο παξαπάλσ πξάμεηο, ηηο νπνίεο ηεινχζε θαη’
εμαθνινχζεζε ζε βάξνο ησλ ελ ιφγσ αλήιηθσλ, πξνζέβαιε ηελ πξνζσξηλή
αμηνπξέπεηα θαη γελεηήζηα ειεπζεξία ησλ ηειεπηαίσλ, ηθαλνπνηψληαο ηε γελεηήζηα
νξκή ηνπ.
Β. ηελ πεξηνρή ησλ Υαλίσλ, εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο επηεκβξίνπ 2011 έσο
θαη Ηνχλην ηνπ 2013, κε πεξηζζφηεξεο πξάμεηο πνπ ζπληζηνχλ εμαθνινχζεζε ηνπ
ηδίνπ εγθιήκαηνο, ελήξγεζε αζειγείο πξάμεηο κε ζπγγελείο ηνπ εμ αίκαηνο θαηηνχζαο
γξακκήο. Δηδηθφηεξα, ζηνλ αλσηέξσ ηφπν θαη ρξφλν ελήξγεζε ηηο αζειγείο πξάμεηο
πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ ππφ ζηνηρεία Α θαηεγνξία κε ηα ηέθλα ηνπ. Δ. θαη
.-Μ., νη νπνίεο γελλήζεθαλ ζηηο 24.5.2006 θαη 29.9.2010 αληίζηνηρα, θη ελψ απηέο
δελ είραλ ζπκπιεξψζεη ην δέθαην πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.
Σ. ηνπο θαησηέξσ αλαθεξφκελνπο ηφπνπο θαη ζε κε δηαθξηβσζείζεο επαθξηβψο
θαηά ηελ αλάθξηζε εκεξνκελίεο, πάλησο εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο
επηεκβξίνπ 2011 έσο θαη Ηνχλην ηνπ 2013, κε πεξηζζφηεξεο πξάμεηο πνπ ζπληζηνχλ
εμαθνινχζεζε ηνπ ηδίνπ εγθιήκαηνο, ελεξγψληαο κε πξφζεζε παξαζθεχαζε (δει.

παξήγαγε) πνξλνγξαθηθφ πιηθφ, δειαδή πιηθφ πνπ ζπλίζηαηαη ζε πξαγκαηηθέο
απνηππψζεηο, ζε πιηθφ θνξέα ηνπ ζψκαηνο αλειίθσλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηε
γελεηήζηα δηέγεξζε, ζπλδέεηαη δε ην πνξλνγξαθηθφ απηφ πιηθφ κε αλήιηθα πνπ δελ
έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην δέθαην πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δηαπξάηηνληαο ην
έγθιεκα ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ θαη’ εμαθνινχζεζε. Σελ πξάμε ηνπ απηή
ηέιεζε θαηά ζπλήζεηα, θαζψο απφ ηελ επαλεηιεκκέλε ηέιεζε ηεο πξάμεο απηήο γηα
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθχπηεη ζηαζεξή ξνπή ηνπ πξνο ηε δηάπξαμε ηνπ
αλσηέξσ εγθιήκαηνο σο ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Δηδηθφηεξα, θαηά ην
αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα, εληφο ηεο νηθίαο ηνπ, επί ηεο νδνχ ..., παξαζθεχαζε,
δειαδή δεκηνχξγεζε ν ίδηνο πνξλνγξαθηθφ πιηθφ θαηά ηελ παξαπάλσ έλλνηα, κε ην
λα πξνβαίλεη ζε ιήςε θαη απνηχπσζε θσηνγξαθηψλ κε ηελ θσηνγξαθηθή κεραλή ηνπ
θαη λα θαηαγξάθεη ζε άγλσζην αθφκε αξηζκφ θσηνγξαθηψλ γπκλά ηα δχν αλήιηθα
ηέθλα ηνπ, Δ. θαη .-Μ., νη νπνίεο γελλήζεθαλ ζηηο 24-5-2006 θαη 29-9-2010
αληίζηνηρα. πγθεθξηκέλα, απεηθφληδε ηα αλσηέξσ αλήιηθα ηέθλα ηνπ απνθιεηζηηθά
θαη κφλν ζηα ζεκεία ησλ γελλεηηθψλ ηνπο νξγάλσλ. Απνζθνπεί δε ην πνξλνγξαθηθφ
πιηθφ πνπ παξαζθεχαζε ζηε γελεηήζηα δηέγεξζε, δειαδή ζην λα δηεγείξεη ηα
γελεηήζηα έλζηηθηα. Οη πξάμεηο ηνπ δε απηέο αθνξνχλ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ κε
εηθνληδφκελα αλήιηθα πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην δέθαην πέκπην έηνο
ηεο ειηθίαο ηνπ. Σελ πξάμε ηνπ απηή ηέιεζε θαηά ζπλήζεηα, θαζψο απφ ηελ
επαλεηιεκκέλε ηέιεζε ηεο πξάμεο απηήο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, αλψηεξν ηνπ
έηνπο, κε ηελ θαηαγξαθή ζε ειεθηξνληθφ θνξέα (θσηνγξαθηθή κεραλή] ησλ ίδησλ
ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ γπκλψλ, πξνθχπηεη ζηαζεξή ξνπή ηνπ πξνο ηε δηάπξαμε
ηνπ
αλσηέξσ
εγθιήκαηνο
σο
ζηνηρείν
ηεο
πξνζσπηθφηεηάο
ηνπ.
Γ. ηα Υαληά, ζε άγλσζην αθφκε ζηελ αλάθξηζε αθξηβέο ρξνληθφ δηάζηεκα, πάλησο
εληφο ηνπ έηνπο 2012, κε πεξηζζφηεξεο πξάμεηο πνπ ζπληζηνχλ εμαθνινχζεζε ηνπ
ηδίνπ εγθιήκαηνο, πξνθάιεζε, σο κέινο νηθνγέλεηαο, ζε άιια κέιε απηήο ηξφκν θαη
αλεζπρία, απεηιψληαο ηα κε παξάλνκε πξάμε. πγθεθξηκέλα, εληφο ηνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο ηεο άλνημεο ηνπ 2012, θξαηψληαο έλα καραίξη θνπδίλαο κε κήθνο ιάκαο
είθνζη εθαηνζηψλ, απεπζχλζεθε ζηε ζχδπγν ηνπ Δ. Κ. ηνπ Π. κε ηε θξάζε "εγψ
θάπνηα κέξα ζα ζε ζθνηψζσ", πξνθαιψληαο ηεο ηξφκν θαη αλεζπρία. Δπηπιένλ, ζε
άγλσζην αθφκε ζηελ αλάθξηζε αθξηβέο ρξνληθφ δηάζηεκα, πάλησο εληφο ηνπ έηνπο
2012 έσο θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013, απεηινχζε εμαθνινπζεηηθά ηελ αλήιηθε ζπγαηέξα
ηνπ Δ. Κ. (γελλεζείζα ζηηο 24.5.2006) φηη αλ αλαθέξεη νηηδήπνηε απφ απηά πνπ
έθαλαλ ζην ζπδπγηθφ θξεβάηη, ζα ηελ ζθφησλε".
Γηα λα θαηαιήμεη ζηελ αλσηέξσ απαιιαθηηθή ηνπ θξίζε ην Γηθαζηήξην δέρηεθε
αλειέγθησο ζην ζθεπηηθφ ηνπ, κεηά απφ εθηίκεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ιεπηνκεξψο
ζην πξνΐκην απηνχ θαη είδνο απνδεηθηηθψλ κέζσλ, φηη απνδείρζεθαλ ηα αθφινπζα :
"Ο θαηεγνξνχκελνο, Η. Κ., θαη ε πνιηηηθψο ελάγνπζα Δ. Κ., κεηά απφ δηεηή
αηζζεκαηηθφ δεζκφ ηέιεζαλ πνιηηηθφ γάκν ζηηο 14.11.2005 ζην ..., απφ ηνλ νπνίν
απέθηεζαλ δχν ζπγαηέξεο, ήηνη ηελ Δ. Κ. πνπ γελλήζεθε ηελ 24.05.2006 θαη ηελ . Μ. Κ. πνπ γελλήζεθε ηελ 29.09.2010. Ακθφηεξνη νη γνλείο ησλ αλσηέξσ θνξηηζηψλ
είλαη εθπαηδεπηηθνί θαη εηδηθφηεξα ν κελ θαηεγνξνχκελνο είλαη θαζεγεηήο
πιεξνθνξηθήο θαη ε πνιηηηθψο ελάγνπζα θαζεγήηξηα γεξκαληθψλ. Ζ έγγακνο
ζπκβίσζε ησλ αλσηέξσ ππήξμε αξρηθά αλέθειε, φπσο θαη ηα πξνεγεζέληα ρξφληα
ηνπ δεζκνχ ηνπο πξηλ ην γάκν, θαη ε πνιηηηθψο ελάγνπζα επηβεβαίσλε ηελ αξρηθή ηεο
εθηίκεζε φηη ν θαηεγνξνχκελνο ήηαλ έλαο ζνβαξφο λένο, λνηθνθχξεο, ηθαλφο παηέξαο
θαη πνιχ αθνζησκέλνο ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Μάιηζηα, θαηά ηα πξψηα απηά έηε ηνπ
θνηλνχ ηνπο βίνπ νπδφισο δηαπίζησζε θάπνηα εξσηηθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζπδχγνπ ηεο
ή ελδερνκέλσο άιιν αλεζπρεηηθφ γεγνλφο, πέξαλ ίζσο κίαο ζπρλήο ελαζρφιεζεο κε
ηνπο ππνινγηζηέο πνπ πεξλνχζε απαξαηήξεηε ιφγσ ηεο άγλνηάο ηεο κε ην

αληηθείκελν απηφ, αιιά θαη ε νπνία επηπξφζζεηα δηθαηνινγνχληαλ απφ ηελ
επαγγεικαηηθή εηδίθεπζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ σο θαζεγεηή πιεξνθνξηθήο. Ζ
πνιηηηθψο ελάγνπζα ζχληνκα κε ηε δηαπίζησζε ηεο εγθπκνζχλεο ηεο θαη
ζπγθεθξηκέλα απφ 15-3-2010 έσο 7-6-2012 ήηαλ ζε ζρεδφλ ζπλερή άδεηα απφ ηε
ππεξεζία ηεο, θαη εηδηθφηεξα δηαδνρηθά ζε αλαξξσηηθή ιφγσ επαπεηινχκελεο
εγθπκνζχλεο, θχεζεο, ινρείαο, ρσξίο απνδνρέο θαη ελ ηέιεη αλαηξνθήο ηέθλνπ. Έηζη
νπζηαζηηθά επέζηξεςε ζηελ ππεξεζία ηεο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2012. Μεηά ηελ
γέλλεζε ηνπ πξψηνπ ηνπο παηδηνχ ην δεχγνο απνθάζηζε λα αζρνιεζεί απφ θνηλνχ κε
ηελ αλαηξνθή απηνχ, ρσξίο ηε ζπλδξνκή είηε ησλ γνλέσλ ηνπο είηε θάπνηνπ ηξίηνπ
αηφκνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ κνηξάδνληαλ ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ηνπ ζπηηηνχ, αθφκα
θαη ην κπάλην ησλ παηδηψλ ηνπιάρηζηνλ έσο ηελ ειηθία ησλ δπν εηψλ, νπφηε θαη
έθηνηε επηκεινχληαλ απηνχ ζπλήζσο, θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ γνλέσλ, ε κεηέξα.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλαηξνθήο ησλ ηέθλσλ ηνπο νπδέπνηε ηα ηειεπηαία
θαηέζηεζαλ κάξηπξεο ησλ εξσηηθψλ ηνπο επαθψλ, πνπ ην δεχγνο δηαηεξνχζε έσο θαη
ηνλ Μάην ηνπ 2012, ελψ νπδφισο δηαπηζηψζεθε φηη απηνί θαη δε ν θαηεγνξνχκελνο
θπθινθνξνχζαλ γπκλνί ή ειαθξά ελδεδπκέλνη ζην ζπίηη ηνπο. Δλψ έηζη είραλ ηα
πξάγκαηα, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010 ν θαηεγνξνχκελνο πήξε κεηάζεζε ζην ... κε
θνηλή απφθαζε ησλ γνλέσλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ν παηέξαο λα ζπλεηζθέξεη ζηελ
αλαηξνθή ησλ ηέθλσλ ηνπ, αθνχ ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζην ζρνιείν απηφ ην σξάξην
ηνπ ζα ήηαλ ζπλήζσο απφ ηηο 19.30 έσο ηηο 21.30. Παξάιιεια, ε πνιηηηθψο ελάγνπζα
ήηαλ δηνξηζκέλε ζην ... φπνπ ηελ κία εβδνκάδα εξγαδφηαλ ζε πξσηλφ σξάξην θαη ηελ
άιιε ζε εζπεξηλφ σξάξην. Καηά δε ηελ εξγαζία ηεο ζε απνγεπκαηηλφ σξάξην έθεπγε
απφ ηελ ζπδπγηθή ηεο νηθία θαηά ην κεζεκέξη θαη γχξηδε ζπλήζσο θαηά ηηο 19:30. Σελ
18ε Γεθεκβξίνπ 2011 ε πνιηηηθψο ελάγνπζα επξίζθνληαλ κε ηελ θφξε ηεο Δ.,
πεληέκηζη εηψλ ηφηε, ζην απηνθίλεην ηεο θαη κεηέβαηλε ζε θηιαλζξσπηθή εθδήισζε
ηνπ .... Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο, ε αλήιηθε θφξε ηεο ηεο’ εθκπζηεξεχηεθε
φηη είρε δεη ην πένο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ παηξφο ηεο. Ζ πνιηηηθψο ελάγνπζα
ζνξπβεκέλε απφ ην γεγνλφο ζηακάηεζε ην απηνθίλεην θαη δήηεζε πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο απφ ην ηέθλν ηεο, ρσξίο φκσο λα κπνξέζεη ην ηειεπηαίν λα ηεο
παξάζρεη. θνπφο ηεο πνιηηηθψο ελάγνπζαο ήηαλ λα δηαπηζηψζεη αλ ν
θαηεγνξνχκελνο είρε δείμεη ζθφπηκα ην πένο ηνπ ζην παηδί ηνπο πξνο ην ζθνπφ ηεο
δηθήο ηνπ εξσηηθήο ηέξςεο ή αλ ήηαλ έλα ηπραίν γεγνλφο. Ζ πνιηηηθψο ελάγνπζα
φκσο έκεηλε κε ηελ εληχπσζε φηη ν θαηεγνξνχκελνο είρε ζθφπηκα πξνβεί ζε κία
ηέηνηα ελέξγεηα, αθνχ αδπλαηνχζε λα εμεγήζεη ην πψο είλαη δπλαηφ λα δεη ε αλήιηθε
ζπγαηέξα ηεο ην πένο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Δληνχηνηο, παξά ην γεγνλφο φηη ε ίδηα
είρε εζθαικέλα πεηζηεί γηα ην φηη ν θαηεγνξνχκελνο είρε ζπλεηδεηά δείμεη ην πένο
ηνπ ζηελ θφξε ηεο, νπδφισο ην αλαθνίλσζε απηφ ζηνλ θαηεγνξνχκελν, αιιά
πεξηέξγσο ην θξάηεζε θξπθφ απφ απηφλ. Ζ ίδηα εθζέηεη βέβαηα φηη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ
2011 ην αλέθεξε ζηνλ παηέξα ηεο, ζπληαμηνχρν εθπαηδεπηηθφ, πιελ φκσο ν
ηειεπηαίνο αξλείηαη θαηαζέηνληαο ζην αθξναηήξην ηνπ Γηθαζηεξίνπ φηη έγηλε
γλψζηεο ηέηνηαο πιεξνθφξεζεο εθείλε ηελ ζηηγκή, αθνχ, φπσο θαηαζέηεη, ε πξψηε
πιεξνθφξεζε φηη θάηη δελ πάεη θαιά κε ην δεχγνο ήηαλ φηαλ ηνπ ηειεθψλεζε ε θφξε
ηνπ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012 θαη ηνπ αλέθεξε γεληθά φηη ζπκβαίλεη θάηη ζηελ Δ. θαη
φηη έρεη πεξάζεη κεγάιν άγρνο ζπλεπεία ηεο νπνίαο εκθάληζε πξφβιεκα ζπρλννπξίαο.
εκεηψλεηαη φηη ν πεζεξφο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ έσο ηφηε ηνλ είρε δεη κφλν ηέζζεξηο
θνξέο θαη δελ είρε κεηαβεί νχηε θαλ ζην γάκν ηεο θφξεο ηνπ κε απηφλ, φπσο
νκνιφγεζε. Πεξαηηέξσ, απνδείρζεθε φηη ην αξρηθφ απηφ πεξηζηαηηθφ ηεο αλαθνξάο
ηεο αλήιηθεο Δ. φηη είδε ην πένο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ παξνπζηάζηεθε αξγφηεξα ζηελ
κε αξηζκφ ...-8-2013 αίηεζε ιήςεσο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ηελ νπνία ζπλππνγξάθεη
ε πνιηηηθψο ελάγνπζα επηβεβαηψλνληαο ην πεξηερφκελν ηεο, σο αλαθνξά ηεο

αλήιηθεο Δ. φηη ν θαηεγνξνχκελνο ηεο έδεημε ην πένο ηνπ, ελψ πνιχ αξγφηεξα ζηελ
απφ 25-10-2013 έγθιεζε ηεο παξνπζηάζηεθε σο αλαθνξά ηεο αλήιηθεο Δ. φηη ν
θαηεγνξνχκελνο ηεο έδεημε ην πένο ηνπ θαη επηπξφζζεηα ηεο δήηεζε λα ηνπ ην
αγγίμεη. Ζ δηαδνρηθή απηή παξνπζίαζε ελφο αξρηθά κε αμηνινγήζηκνπ πνηληθά
γεγνλφηνο κε δηαξθψο λέα παξάζεζε γεγνλφησλ πνπ ζηεξίδνπλ κία αληίιεςε ηεο
πνιηηηθψο ελάγνπζαο πεξί δηελέξγεηαο αζειγψλ πξάμεσλ απφ πιεπξάο ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ ζε βάξνο ηεο θφξεο ηνπ δελ είλαη ηπραία νχηε απφξξνηα λέσλ
δηεγήζεσλ απφ πιεπξάο ηεο αλήιηθεο. Απνδείρζεθε φηη ε αλήιηθε Δ. εηζεξρφκελε κε
αζσφηεηα ζην κπάλην ηνπ ζπηηηνχ ηνπο αληίθξπζε ηνλ θαηεγνξνχκελν λα νπξεί θαη
ζπλαθφινπζα είδε ην πένο ηνπ. Μπξνζηά ζηελ ακήραλε απηή ζηηγκή, ν
θαηεγνξνχκελνο νπδφισο ηεο επέδεημε ην πένο ηνπ, πνιχ δε πεξηζζφηεξν δελ ηελ
πξνέηξεςε λα ην αγγίμεη. Ζ κεηαθνξά ηνπ γεγνλφηνο φκσο απηνχ ζηελ πνιηηηθψο
ελάγνπζα έιαβε άιιεο δηαζηάζεηο ζην κπαιφ ηεο, αθνχ πείζηεθε, ρσξίο ζηνηρεία
φκσο, αιιά κφλν ιφγσ ηεο ελδηάζεηεο πεπνίζεζεο απηήο, φηη ν ζχδπγνο ηεο δελ
κπνξεί παξά λα επέδεημε ην πένο ηνπ ζηελ θφξε ηνπο, αθνχ δελ έθξηλε φηη απηφ
κπνξεί λα ήηαλ ηπραίν. Ζ πεπνίζεζή ηεο δε απηή εληζρχζεθε θαη απφ ηελ ακέιεηά ηεο
λα ην ζπδεηήζεη κε ηνλ θαηεγνξνχκελν, γεγνλφο πνπ αλ ζπλέβαηλε θαη ππφ ην πξίζκα
ησλ απαληήζεσλ ηνπ ζπδχγνπ ηεο θαη ηνπ χθνπο απηψλ, ζα επηβεβαηψλνληαλ ή
αληηζέησο ζα δηαζθεδάδνληαλ νη πεπνηζήζεηο ηεο. Δχινγα βέβαηα, ε ηειεπηαία εθδνρή
ηνπ πεξηζηαηηθνχ κε ηελ δήζελ πξφηαζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ λα αγγίμεη ην πένο ηνπ
ε ζπγαηέξα ηνπο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ αιήζεηα, αθνχ αιιηψο ζα κλεκνλεχνληαλ
θαη ζην ζρεηηθφ δηθφγξαθν ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Αθνινχζσο, ηνλ Ηαλνπάξην
ηνπ 2012 ε αλήιηθε Δ. παξνπζίαζε ην κλεκνλεπζέλ κφιηο αλσηέξσ πξφβιεκα
ζπρλνπξίαο, ιφγσ ραιάξσζεο ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο θαη ην πξφβιεκα
αληηκεησπίζηεθε κε θαξκαθεπηηθή αγσγή, ε νπνία ρνξεγήζεθε απφ ηνλ Απξίιην ηνπ
2012 απφ ηνλ παηδίαηξν Ε. θαη γηα ηξεηο κήλεο, κε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Γελ
απνδείρζεθε φηη ηα αίηηα ήηαλ ςπρνινγηθά αθνχ δελ πξνζθνκίζηεθε ζρεηηθή’
ζπληαγή ηαηξνχ γηα ρνξήγεζε θαξκάθσλ ζε ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε ςπρνινγηθνχ
πξνβιήκαηνο. Δπηπιένλ, δελ θξίλεηαη πεηζηηθή ε θαηάζεζε ηνπ παηξφο ηεο πνιηηηθψο
ελάγνπζαο φηη ν αλσηέξσ ηαηξφο αθνχ εμέηαζε ηελ εγγνλή ηνπ απεθάλζε φηη
πξφθεηηαη γηα άγρνο, αιιά απελαληίαο ηεο έδσζε θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα νξγαληθφ
πξφβιεκα. Αθφκα θαη απηή ηνπ ε δηαπίζησζε (πεξί θαξκαθεπηηθήο αγσγήο γηα
νξγαληθφ πξφβιεκα) απνδεηθλχεη φηη ην πξφβιεκα ήηαλ θαηεμνρήλ νξγαληθφ θαη
θακία ζρέζε δελ έρεη κε θεξφκελεο αζειγείο πξάμεηο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, φπσο
φςηκα επηρεηξήζεθε λα ζπλδεζεί. ηε ζπλέρεηα, ηνλ Μάην ηνπ 2012, ν
θαηεγνξνχκελνο ιφγσ ελφο αηπρήκαηνο ηεο κεηξφο απηνχ, ζπλεπεία ηνπ νπνίνπ
λνζειεχηεθε ζην λνζνθνκείν, πήγε κε ηελ αδειθή ηνπ λα αγνξάζνπλ θάπνηα ρξεηψδε
αληηθείκελα γηα ηελ νηθία ηεο, φπνπ λνζειεχνληαλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αγνξψλ
απηψλ, ν θαηεγνξνχκελνο πξνέβε ζηελ αγνξά γηα ηελ δηθή ηνπ νηθνγέλεηα θαη ελφο
καραηξηνχ γηα ςσκί, δεδνκέλνπ φηη θάηη ηέηνην έιεηπε απφ ην δηθφ ηνπο ζπίηη. Σν
καραίξη απηφ κεηαθέξζεθε ζην ζπίηη ηνπ πιελ φκσο δηαπηζηψζεθε φηη ηελ άιιε κέξα
ην ελ ιφγσ καραίξη πεηάρζεθε απφ ηελ πνιηηηθψο ελάγνπζα, ε νπνία αληηθξχδνληάο
ην θνβήζεθε. Σελ επνκέλε εκέξα, ν θαηεγνξνχκελνο αλαδεηψληαο ην καραίξη δελ ην
βξήθε θαη ξσηψληαο ηελ πνιηηηθψο ελάγνπζα γηα ηελ ηχρε απηνχ, πιεξνθνξήζεθε φηη
απηφ είρε πεηαρζεί ιφγσ ηνπ θφβνπ πνπ αηζζάλζεθε ε ηειεπηαία. Δλφςεη απηήο ηεο
θαηαζηάζεσο, ν θαηεγνξνχκελνο κε πεξηπαηθηηθφ χθνο ηεο είπε θαηά ιέμε: "ζα
αγνξάζσ άιιν καραίξη, ειπίδσ λα κελ ην πεηάμεηο θαη ειπίδσ λα κε ρξεηαζηεί λα ζε
ζθάμσ". Ο ζθνπφο ηνπ πξνθαλψο δελ ήηαλ λα ηξνκνθξαηήζεη ηελ ζχδπγν ηνπ, αθνχ
νχηε πξνεγνχκελεο αληηπαξαζέζεηο είρε κε απηήλ, νχηε ππήξρε έληαζε εθείλε ηε
ζηηγκή κε απηήλ, αιιά θπξίσο ην χθνο ηνπ πξφδηδε φηη ήζειε λα αζηεηεπηεί κε απηήλ.

Αληίζεην ζπκπέξαζκα δελ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ ειάρηζηα πεηζηηθή θαηάζεζε
ηεο πνιηηηθψο ελάγνπζαο, ε νπνία ππφ ην πξίζκα φισλ φζσλ θνβφηαλ γηα ηνλ
θαηεγνξνχκελν, παξεμεγνχζε αλαηηηνιφγεηα θάζε ελέξγεηα ηνπ ηειεπηαίνπ.
πλεπψο, ν θαηεγνξνχκελνο πξέπεη λα απαιιαγεί ηεο θαηεγνξίαο ηεο
ελδννηθνγελεηαθήο απεηιήο (θαηά ην ζθέινο πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο πνιηηηθψο
ελάγνπζαο) πνπ ηνλ βαξαίλεη. Αθνινχζσο, θαηά ηνλ ίδην κήλα, ήηνη ηνλ Μάην ηνπ
2012, ν θαηεγνξνχκελνο επξίζθνληαλ ζην ζαιφλη ηνπ ζπηηηνχ ηνπ καδί κε ηηο δχν ηνπ
θφξεο θαη δσγξάθηδαλ. Σφηε ν θαηεγνξνχκελνο δσγξάθηζε έλαλ πνδνζθαηξηζηή, πιελ
φκσο ε Δ. δήηεζε απφ ηνλ παηέξα ηεο λα ηεο δσγξαθίζεη έλαλ άληξα πνδνζθαηξηζηή.
Σφηε ν ηειεπηαίνο νλφκαζε "Σ." ηνλ πνδνζθαηξηζηή θαη δσγξάθηζε έλα ηξηγσλάθη
ζην χςνο ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ιέγνληαο ζηελ θφξε ηνπ: "Να, έρεη αλδξηθφ πηπί".
Γελ απνδείρζεθε φηη ν θαηεγνξνχκελνο ρξεζηκνπνίεζε ηε ιέμε "ςσιή", αιιά θαη
νχηε φηη επεδείθλπε ηε δσγξαθηά ζηηο θφξεο ηνπ επαλαιακβάλνληαο ηε θξάζε "απηφ
είλαη ςσιή". Πνιχ δε πεξηζζφηεξν δελ είπε ηε θξάζε "απηφ είλαη κηα ςσιή θαη ζα
κπεη ζηνλ θψιν ηεο κάλαο ζνπ", φπσο αλαθέξεη ε κάξηπξαο Α. ζηελ αλαγλσζζείζα
θαηάζεζή ηεο δηνγθψλνληαο έηη πεξηζζφηεξν ην πεξηζηαηηθφ. Δλψ έηζη έβαηλαλ ηα
πξάγκαηα, θαηά ηνλ επηέκβξην ηνπ 2012 μεθίλεζε ε λέα ζρνιηθή ρξνληά θαη ε
αλήιηθε Δ. θνίηεζε ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ελψ ε αδειθή ηεο .-Μ. ζε
παηδηθφ ζηαζκφ, ακθφηεξεο ηηο πξσηλέο ψξεο. Ζ πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζην λέν
ζρνιηθφ πεξηβάιινλ δελ ήηαλ νκαιή θαη ε Δ. παξνπζίαζε αλαζθάιεηεο, θιεηλφηαλ
ζηνλ εαπηφ ηεο θαη δελ είρε ηθαλνπνηεηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο.
Παξάιιεια, παξνπζίαζε νλπρνθαγία. Μάιηζηα, πεξί ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 ε
δαζθάια ηνπ παηδηνχ, ε θ.Ν., θάιεζε ζην ζρνιείν ηελ πνιηηηθψο ελάγνπζα θαη ηεο
αλέθεξε φηη ην παηδί ήηαλ πνιχ ηαξαγκέλν θαη είραλ δηαηαξαρζεί νη ζρέζεηο κε ηηο
θίιεο ηεο ελψ ήηαλ επηζεηηθή καδί ηνπο. Παξάιιεια, αληίζηνηρε ελεκέξσζε είρε θαη
ν θαηεγνξνχκελνο, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ απέδσζε ηελ θαηάζηαζε απηή ζε πηζαλή
ελδνζρνιηθή βία. Γελ απνδείρζεθε φηη θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε ε αλήιηθε Δ.
εθκπζηεξεχηεθε ζηελ κεηέξα ηεο νηνδήπνηε θφβν ζε ζρέζε κε ηνλ παηέξα ηεο θαη
φηη δήζελ ηξφκαδε φηαλ απνρσξηδφηαλ κε ηελ κεηέξα ηεο. Δληνχηνηο, ε πνιηηηθψο
ελάγνπζα παξεξκελεχνληαο ηελ έσο ηφηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, αθνχ
ζεσξνχζε φηη φια φζα είραλ ζπκβεί απνηεινχζαλ ελδείμεηο ζεμνπαιηθήο
παξελφριεζεο ή θαη θαθνπνίεζεο θαηεπζπλφκελε πξνο ηελ κεγαιχηεξε θφξε ηνπο
απνθάζηζε λα απεπζπλζεί ζηνλ παηδνςπρίαηξν Α. Π.. Ζ πνιηηηθψο ελάγνπζα αλέθεξε
ζηνλ θαηεγνξνχκελν φηη πξφθεηηαη λα επηζθεθηεί ηνλ αλσηέξσ ηαηξφ, απνθξχπηνληαο
φκσο ηνλ αιεζή ιφγν, αθνχ αλη’ απηνχ δηαβεβαίσζε ηνλ θαηεγνξνχκελν φηη ζα
ζπλαληεζεί κε ηνλ ηαηξφ γηα ην ζέκα ησλ αλεζπρηψλ ηεο κηθξήο ζην ζρνιείν θαη ηεο
νλπρνθαγίαο. ηελ πξψηε απηή ζπλάληεζε κε ηνλ αλσηέξσ παηδνςπρίαηξν πνπ
έιαβε ρψξα πεξί ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 κεηέβε ζε απηφλ κφλν ε πνιηηηθψο
ελάγνπζα, ε νπνία θαη ηνπ κεηέθεξε ηηο αλεζπρίεο ηεο, ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα
επδνθηκήζεη ε ζπδήηεζε θαη λα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα πξνθαλψο ιφγσ θαη ηεο
απνπζίαο ηεο θφξεο ηεο. Δλψ ζπλέβαηλαλ απηά, θαη ε πνιηηηθψο ελάγνπζα αθφκα δελ
είρε βέβαηα ζηνηρεία γηα ηελ θεξφκελε δξάζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, εθκεηαιιεπφκελε
ην γεγνλφο φηη εθείλε ηελ πεξίνδν δφζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε δπλαηφηεηα λα
ππνβάιινπλ ζην δηάζηεκα 21-31 Ηαλνπαξίνπ αηηήζεηο γηα κεηάζεζε, δήηεζε
ππεξεζηαθά ηελ κεηάζεζή ηεο ζε ζρνιείν ηεο Αζήλαο, ρσξίο φκσο λα ην αλαθνηλψζεη
ζην ζχδπγν ηεο. εκεησηένλ φηη φηαλ ηνλ Ηνχλην βγήθαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ
κεηαζέζεσλ θαη ε αίηεζε ηεο πνιηηηθψο ελάγνπζαο απεξξίθζε, απηή ελ ηέιεη έθαλε
ακνηβαία κεηάζεζε κε ζπλάδειθν ηεο θαη κεηαηέζεθε ζηελ Αζήλα. Σν γεγνλφο απηφ,
ην νπνίν αξλείηαη ε πνιηηηθψο ελάγνπζα φηη έιαβε ρψξα εθείλε ηελ πεξίνδν, απνηειεί
έλδεημε φηη ηνπιάρηζηνλ απφ εθείλε ηε ζηηγκή είρε πιένλ ζρεκαηίζεη βεβαία

πεπνίζεζε φηη ν θαηεγνξνχκελνο είρε φλησο πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο γηα ηηο νπνίεο
θαηεγνξείηαη. Αθνινχζσο, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013 ζην κεζεκεξηαλφ ηξαπέδη, ζην
νπνίν επξίζθνληαλ φιε ε νηθνγέλεηα, ε Δ. αλέθεξε ε Δ. φηη ζην ζρνιείν έλα παηδί
αλέβεθε ζην ζξαλίν θαη επέδεημε ηα γελλεηηθά ηνπ φξγαλα. Ζ πνιηηηθψο ελάγνπζα
ηεο είπε φηη ζε έλα παηδί απηφ δελ είλαη ηφζν ζνβαξφ, αιιά αλ ην θάλεη ελήιηθαο είλαη
αλψκαινο. Γελ απεδείρζε φκσο φηη ε αλήιηθε Δ. αθνχγνληαο απηφ αλαξσηήζεθε
ιέγνληαο "Γειαδή ν κπακπάο είλαη αλψκαινο;", αθνχ ε ζρεηηθή θαηάζεζε ηεο
πνιηηηθψο ελάγνπζαο δελ θξίλεηαη φηη αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηηο 18
Φεβξνπαξίνπ 2013 ε πνιηηηθψο ελάγνπζα πήγε γηα δεχηεξε θνξά ζηνλ ηαηξφ Α.Π.,
ρσξίο θαη πάιη λα ην γλσξίδεη ν θαηεγνξνχκελνο. ηε ζπλάληεζα απηή ήηαλ παξνχζα
ηφζν ε αλήιηθε Δ., φζν θαη ε πνιηηηθψο ελάγνπζα. Γελ απνδείρζεθε ηη δηεκείθζε
αθξηβψο ζηελ ζπδήηεζε απηή, αθνχ νχηε ζεκεηψζεηο θξαηήζεθαλ νχηε
ερνγξαθήζεθε ε κία θαη κνλαδηθή απηή ζπλεδξία. Ζ πνιηηηθψο ελάγνπζα ηζρπξίδεηαη
φηη ε αλήιηθε θφξε ηεο κεηέθεξε ζην γηαηξφ ην φηη ν κπακπάο ηεο (θαη ήδε
θαηεγνξνχκελνο) έπαηδε κε απηήλ θαη ηελ αδειθή ηεο έλα παηρλίδη θαηά ην νπνίν
άγγηδε ηηο ζπγαηέξεο ηνπ ζην πνπιάθη ηνπο. Ζ αιήζεηα είλαη φκσο φηη ε αλήιηθε Δ.
έσο ηφηε είρε αλαθέξεη φηη κφλν φηη είδε ην πένο ηνπ παηέξα ηεο ελψ ε κεηέξα ηεο
ζεσξνχζε φηη ηεο ην είρε δείμεη ν παηέξαο ηεο. Δίλαη ζπλεπψο πξνθαλέο φηη ε αλήιηθε
Δ., θαηφπηλ ζρεηηθήο ππνβνιήο απφ ηελ πνιηηηθψο ελάγνπζα (γηα ηνλ κεραληζκφ ηεο
νπνίαο ζα γίλεη ιφγνο θαησηέξσ) αλέθεξε φηη ν θαηεγνξνχκελνο παηέξαο ηεο ηεο
επέδεημε ην πένο ηνπ, θξάζε φκσο πνπ φπσο ζα αλαθεξζεί θαη ζηελ ζπλέρεηα δελ
απεηθφληδε ηελ αιήζεηα. Άιισζηε, αλ ε πνιηηηθψο ελάγνπζα γλψξηδε ήδε απφ ηελ 18ε
Φεβξνπαξίνπ 2013 φηη ν θαηεγνξνχκελνο δήζελ έπαηδε κε ηα παηδηά ηνπο έλα παηρλίδη
θαηά ην νπνίν άγγηδε ηηο ζπγαηέξεο ηνπ ζην πνπιάθη ηνπο ηφηε πξνθαλψο θαη ζα ην
αλέγξαθε σο γεγνλφο ζηελ κε αξηζκφ θαηάζεζεο ...-8-2013 αίηεζε πεξί ιήςεσο
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηε πξνζσξηλή αλάζεζε ζε απηήλ ηεο επηκέιεηαο ησλ
ζπγαηέξσλ ηνπο. Σν γεγνλφο φηη έλα ηέηνην θαηαιπηηθφ γεγνλφο δελ αλαθέξζεθε ηελ
28ε-8-2013 απνδεηθλχεη φηη ε ελ ιφγσ δηήγεζε πεξί παηρληδηνχ θαη αγγίγκαηνο ηνπ
αηδνίνπ ησλ αλειίθσλ δελ είρε αλαθεξζεί πνηέ έσο ηφηε. Απνδεηθλχεηαη φκσο
πεξαηηέξσ φηη θαηά ηνλ ίδην παηδηνςπρίαηξν παξφιν πνπ ην παηδί θαίλεηαη εηιηθξηλέο,
εληνχηνηο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνθαλζεί φηη ζε απηήλ ηελ ειηθία
ηεθκαίξεηαη ε αιήζεηα ζε φζα ιέεη, δεδνκέλνπ φηη ε θαληαζία ηνπ παηδηνχ
επεξεάδεηαη εχθνια. Καηαιήγεη δε (βι. ελδεηθηηθά ην απφ 23-9-2013 ηαηξηθφ ηνπ
ζεκείσκα) φηη ην δήηεκα ηεο. πηζαλήο θαθνπνίεζεο ησλ ηέθλσλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ
ρξήδεη επηζηακέλεο δηεξεχλεζεο γηα λα ππνζηεξηρζεί επηζηεκνληθά. πκπιεξσκαηηθά
δε, ζην απφ 17-2-2014 ηαηξηθφ ζεκείσκα πνπ ρνξήγεζε ζηνλ θαηεγνξνχκελν
εμεηδηθεχεη ηελ "επηζηακέλε δηεξεχλεζε" εθζέηνληαο φηη απαηηείηαη πιήζνο
εμεηάζεσλ γηα λα δηαθξηβσζεί ε πηζαλή θαθνπνίεζε θαη ηδίσο ε ςπρνινγηθή
εθηίκεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ ηέθλνπ θαη ησλ γνλέσλ ηνπ, αιιά θαη ε ςπρηαηξηθή
ακθνηέξσλ ησλ γνλέσλ. Πεξαηηέξσ δε, απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο ζπλεδξίεο κε ην
παηδί. εκεηψλεη δε ν ελ ιφγσ ηαηξφο φηη ηα παηδηά επεξεάδνληαη εχθνια θαη
νξηζκέλεο θνξέο δελ κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηελ θαληαζία απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Γηα ην ιφγν απηφ νη πεξηζζφηεξεο ζπλεδξίεο ίζσο λα δηεπθφιπλαλ ην ζπκπέξαζκα γηα
ην ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη. εκεηψλεηαη βεβαίσο φηη, ζχκθσλα θαη κε ηα αλσηέξσ, νη
πεξηζζφηεξεο ζπλεδξίεο κε ην παηδί ίζσο λα νδεγνχζαλ ζε αζθαιέζηεξν
ζπκπέξαζκα, άξα φρη νπσζδήπνηε. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν παηδνςπρίαηξνο Α.Π.
εμέθξαζε ηηο αλσηέξσ λεθάιηεο επηθπιάμεηο ηνπ γηα ηηο δηεγήζεηο ηεο αλήιηθεο Δ.
θαη ζηελ πνιηηηθψο ελάγνπζα αθνχ δελ είλαη δπλαηφ λα έρνπλ κεηαβιεζεί νη
επηζηεκνληθέο ηνπ απφςεηο απφ ηε ζηηγκή ηεο εμέηαζεο ηεο αλήιηθεο έσο θαη ηελ
ζχληαμε ησλ δχν αλσηέξσ ζεκεησκάησλ. Δληνχηνηο φκσο είλαη πξνθαλέο φηη

νπδφισο κεηέπεηζαλ ηελ βεβαία πεπνίζεζε ηεο πνιηηηθψο ελάγνπζαο φηη ε ζπγαηέξα
ηεο είλαη ζχκα θαθνπνίεζεο ή παξελφριεζεο. Ήδε δε, αθφκε θαη ζήκεξα ζεσξεί φηη
ε θξάζε ηνπ ηαηξνχ πσο "ην παηδί θαηεγνξεί ηνλ παηέξα θαη δείρλεη εηιηθξηλέο"
απνηειεί απφδεημε ηεο εηιηθξίλεηαο ηνπ παηδηνχ ή ελ πάζε πεξηπηψζεη κία πξψηε
αλαθνξά ησλ φζσλ δηεγήζεθε αξγφηεξα. Δληνχηνηο, ε αλσηέξσ θξάζε ηνπ ηαηξνχ
έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπ άπνςε φηη απφθαλζε γηα ηέηνηα ζέκαηα
γίλεηαη κφλν θαηφπηλ ελδειερέζηεξεο έξεπλαο. Απνηειεί κφλν κία εθηίκεζε, πνπ
ζαθψο ζηεξείηαη εδξαίαο επηζηεκνληθήο βάζεο, ε νπνία αθφκα θαη γηα ηνλ ίδην δελ
απνηειεί απφδεημε. Δληνχηνηο, νη δηεγήζεηο ηεο αλήιηθεο Δ. επηβεβαίσζαλ ζηελ
πνιηηηθψο ελάγνπζα ηελ ζθαιεξή πεπνίζεζή ηεο φηη ε ηειεπηαία ήηαλ ζχκα ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ. Αθνινχζσο, θαη ππφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ, ε πνιηηηθψο
ελάγνπζα πεξί ηνλ Μάην ηνπ 2013 κεηέβε ζηελ παηδνςπρίαηξν Β. ., Δπηκειήηξηα Α
ΔΤ ηνπ ... γηα λα εμεηαζηεί ε αλήιηθε Δ.. Πξαγκαηνπνηήζεθε κφλν κία ζπλεδξία κε
ην παηδί, θαηά ηελ νπνία ην αλήιηθν νπδέλ γεγνλφο αλέθεξε πνπ λα εκπίπηεη ή λα
παξαπέκπεη ζε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ηνπ απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν (βι. κεηαμχ
άιισλ ηελ κε αξηζκφ ...-3-2015 απφθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ηαηξηθνχ
..., πνπ εκπεξηέρεη ηελ απνινγεηηθή ηεο ζέζε-ζει. 10). Δληνχηνηο, ε αλσηέξσ
παηδνςπρίαηξνο ζηηο 8-10-2013 κε ηελ ηδηφηεηα ηεο Παηδνςπρηάηξνπ ηνπ Κέληξνπ,
Φπρηθή Τγείαο ..., ρνξήγεζε ζηελ πνιηηηθψο ελάγνπζα ηαηξηθή γλσκάηεπζε, ζηελ
νπνία αλαθέξεηαη φηη ε θφξε ηεο Δ., έπαζρε απφ κεηαηξαπκαηηθφ άγρνο ζρεηηδφκελν
κε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε απφ ηνλ παηέξα θαη σο ζεξαπεπηηθή κέζνδν ζπλέζηεζε
ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ παηδηνχ απφ Φπρίαηξν θαζψο, φπσο αλαγξάθεηαη ζηε
γλσκάηεπζε, ηα ζπκπηψκαηα, ήηνη ν θφβνο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο κεηέξαο, νη
εθηάιηεο θαη ε πηψζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ήηαλ έληνλα. ηελ γλσκάηεπζε απηή
πνπ ρνξήγεζε πέληε ζρεδφλ κήλεο κεηά ηελ κία θαη κνλαδηθή θνξά πνπ είδε ηνλ
παηέξα, θαζ’ ελ ζηηγκή ην παηδί, φπσο θαη ε ίδηα παξαδέρζεθε ζηελ απνινγία ηεο
νπδέλ γεγνλφο αλέθεξε πνπ λα εκπίπηεη, ή λα παξαπέκπεη ζε ζεμνπαιηθή
παξελφριεζε ηνπ απφ ηνλ παηέξα. Ζ γλσκάηεπζε απηή πνπ ρνξήγεζε ε αλσηέξσ
παηδνςπρίαηξνο είλαη αλεπαξθέζηαηε σο πξνο ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ζνβαξφηαηνπ
ζπκπεξάζκαηνο ηεο πεξί ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ηνπ παηδηνχ απφ ηνλ παηέξα θαη
ηελ βαξχηεηα ησλ επηπηψζεσλ ηεο ηφζν σο πξνο ην παηδί, φζν θαη σο πξνο ηνλ
παηέξα θαη δελ πιεξνί ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ζέζεη ε παηδνςπρηαηξηθή
εηαηξία γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζεμνπαιηθά θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ ζηελ νπνία είλαη
αλαγθαίν λα ζπληάζζεηαη καθξνζθειήο έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνιιψλ
ζειίδσλ, γηα ηελ ιεπηνκεξή θαη εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ
(απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, αμηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ πξαγκαηηθψλ
πεξηζηαηηθψλ θαη ησλ ςπρνινγηθψλ δεδνκέλσλ ηεο πεξίπησζεο, αλαθνξέο ζηε
βηβιηνγξαθία, ππαγσγή ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη θαη
ιεπηνκεξείο επεμεγήζεηο γηα ηελ δηαηχπσζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο- βι. ηελ αλσηέξσ
απφθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ηαηξηθνχ ...). Δπηπξνζζέησο δε ε
γλσκάηεπζε απηή ρνξεγήζεθε ρσξίο λα ηεξεζεί έζησ θαη θαη’ ειάρηζην ε
ελδεδεηγκέλε δηαδηθαζία δηαγλσζηηθήο πξνζέγγηζεο, ε δε παηδνςπρίαηξνο επέδεημε
ζνβαξή επαγγεικαηηθή ακέιεηα θαζφζνλ κεηά απφ κία αλεπαξθέζηαηε δηαδηθαζία σο
πξνο ην ρξφλν πνπ αθηέξσζε ζηα εκπιεθφκελα πξφζσπα θαη κε ζεκαληηθέο ειιείςεηο
-παξαιείςεηο ζε δηάθνξα επίπεδα, ήηνη ηφζν ζηε δηαδηθαζία δηαγλσζηηθήο
αμηνιφγεζεο, φζν θαη ζηε κέζνδν πνπ αθνινχζεζε, θαη ζπγθεθξηκέλα ρσξίο
ελδειερή έιεγρν, ρσξίο επαλεηιεκκέλεο ςπρνινγηθέο εμεηάζεηο ηνπ παηδηνχ θαη ησλ
γνλέσλ, πξάγκα ην νπνίν ήηαλ απνιχησο εθηθηφ, θαζψο θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ηελ
επηζθέθζεθε ε κεηέξα θαη θαηά ηνλ ρξφλν πνπ εμέηαζε ην παηδί νη γνλείο δελ
βξηζθφηαλ ζε δηάζηαζε, ρσξίο λα κεζνιαβήζεη αξθεηφο αξηζκφο ζπλεδξηψλ κε ην

παηδί κφλν ηνπ θαζψο θαη κε ηνλ παηέξα πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί αλ ην παηδί
αλαζηαηψλεηαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηελ παξνπζία ηνπ παηέξα ηνπ,
πξνθεηκέλνπ λα κεδεληζζνχλ νη πηζαλφηεηεο ζθάικαηνο θαζψο ζηελ ειηθία απηή ε
αιήζεηα ησλ ιφγσλ δελ είλαη δεδνκέλε (δπζρεξήο δηάθξηζε-θαληαζίαοπξαγκαηηθφηεηαο), ρσξίο δηαζηαχξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ηήξεζεο ηζηνξηθνχ,
άλνηγκα θαθέινπ, ρσξίο επαλεηιεκκέλεο εμεηάζεηο φιεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηδίσο
ηνπ παηδηνχ κε ηνπο γνλείο θαη ρσξίο απηνχο, ζπλεληεχμεηο θαη κε ηνπο δπν γνλείο, θαη
ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή θαη άιισλ κειψλ ηεο παηδνςπρηαηξηθήο νκάδαο, θαηέιεμε κε
αμηνζεκείσηε επθνιία θαη κε ηξφπν εληειψο πξφρεηξν θαη έμσ απφ ηνπο θαλφλεο ηεο
ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο ηαηξηθήο ζηελ σο άλσ βηαζηηθή γλσκάηεπζε κε ηελ νπνία
γλσκάηεπε θαηά ζεηηθφ ηξφπν πεξί ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ηνπ παηδηνχ απφ ηνλ
παηέξα (βι. νκνίσο ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Ηαηξηθνχ ...). εκεησηένλ φηη απνινγνχκελε ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ηνπ Ηαηξηθνχ
πιιφγνπ ε αλσηέξσ παηδνςπρίαηξνο παξαδέρηεθε φηη εμέηαζε ην παηδί κία θαη
κνλαδηθή θνξά, θαζψο ζηε ζπλέρεηα αλαρψξεζε κε ηελ κεηέξα ηνπ ζηελ Αζήλα. Δλψ
φκσο ην παηδί ηελ κία θαη κνλαδηθή θνξά πνπ εμεηάζζεθε απφ ηελ δησθφκελε, δελ
αλέθεξε νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθφ πνπ λα παξαπέκπεη ζε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε
ηνπ απφ ηνλ παηέξα, εληνχηνηο ε δησθφκελε δελ δίζηαζε λα ρνξεγήζεη ζηηο 8-102013, ήηνη πέληε κήλεο κεηά ηελ εμέηαζε απηή θαη ρσξίο λα έρεη επαλεμεηάζεη ην
παηδί, ηελ επίκαρε γλσκάηεπζε, κε ηελ νπνία απέδσζε επζέσο θαη θαηεγνξεκαηηθψο
ην άγρνο πνπ είρε δηαπηζηψζεη ζην παηδί, ζε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ηνπ απφ ηνλ
παηέξα, γλσξίδνληαο, φπσο θαη ε ίδηα παξαδέρεηαη ζηελ απνινγία ηεο, φηη ε
γλσκάηεπζε απηή επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε επηθείκελε δίθε αζθαιηζηηθψλ
κέηξσλ, αθνχ ηελ ρνξήγεζε ζηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο κεηέξαο πξνθεηκέλνπ λα
ηελ ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ δίθε θαηά ηνπ παηέξα κε ηελ νπνία ε κεηέξα δεηνχζε ηελ
αλάζεζε ζ’ απηήλ ηεο επηκέιεηαο ησλ παηδηψλ ηνπο, ηελ νπνία κάιηζηα θαη πέηπρε,
ελψ πεξηνξίζηεθε αηζζεηά ην δηθαίσκα επηθνηλσλίαο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο ην
εμήο γεγνλφο ελδεηθηηθφ ηνπ ήζνπο ηεο ελ ιφγσ ηαηξνχ. Δθκεηαιιεπφκελε ε αλσηέξσ
ηελ εζθαικέλε εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ επηθιεζείζα απφ ηελ ίδηα
γλσκάηεπζε ηεο παηδνςπρνιφγνπ θ. Ν. Β., ε νπνία δφζεθε ζηηο 22-9-2014 θαη φρη
ζηηο 22-9-2013, φπσο εζθαικέλσο αλαγξάθεηαη ζ’ απηήλ, επερείξεζε λα εμαπαηήζεη
ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην ηνπ Ηαηξηθνχ ... ηζρπξηζζείζα ςεπδψο ζηελ απνινγία ηεο φηη
θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ρνξήγεζε ηελ επίκαρε δηάγλσζε είρε δήζελ ππφςε ηεο ηελ
γλσκάηεπζε ηεο Ν. Β., ηελ νπνία φκσο δελ κπνξνχζε ηφηε λα γλσξίδεη, θαζψο απηή
δφζεθε έλα ρξφλν αξγφηεξα. Ζ αλσηέξσ αληηδενληνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηεο ηαηξνχ
Β.. δελ ραξαθηεξίδεη κφλν απηήλ. Ζ πνιηηηθψο ελάγνπζα πνπ ζπλφδεπε ηελ θφξε
ηεο ζε απηήλ πξνθαλψο γλψξηδε ηφζν ην εχξνο ησλ ζπλεδξηψλ, φζν θαη ηα φζα
εηπψζεθαλ. Δηδηθφηεξα, ε πνιηηηθψο ελάγνπζα εθζέηεη φηη ζηηο 27 θαη 28 Μαΐνπ 2013
έγηλαλ νη ζπλεδξίεο κε ηελ θ.. κε απηήλ αηνκηθά ελψ ζηηο 3 θαη 11 Ηνπλίνπ 2013
έγηλαλ κε ην παηδί, φπνπ ε κία ζπλεδξία έγηλε παξνπζία ηεο θαη ε άιιε κφλν κε ην
παηδί. Παξφιν πνπ απηφ έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηα φζα νκνινγεί ε ηαηξφο
απνινγνχκελε, εληνχηνηο θαηά ηελ θνηλή κε ην ηέθλν ηνπο ζπλεδξία ζαθψο θαη ζα
είρε δηαπηζηψζεη φηη ην ηειεπηαίν νπδέλ ζηνηρείν αλέθεξε γηα ηελ δήζελ θαθνπνίεζή
ηνπ απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν. Δληνχηνηο, ε πνιηηηθψο ελάγνπζα έθαλε ρξήζε ηεο ελ
ιφγσ βεβαίσζεο ζε δίθε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ
επηκέιεηα ησλ αλειίθσλ ζπγαηέξσλ ηεο, αιιά θαη λα πεξηνξίζεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ κε απηά. εκεηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ ηαηξφο δήηεζε ζηηο 12 Ηνπλίνπ
2013 θαη είδε ηνλ θαηεγνξνχκελν, φπνπ ηνπ εμέζεζε ηα φζα ε πνιηηηθψο ελάγνπζα
ηεο θαηήγγεηιε. ηελ ζπλάληεζε απηή πνπ δηήξθεζε δεθαπέληε ιεπηά ν
θαηεγνξνχκελνο, αληηιακβαλφκελνο γηα πξψηε θνξά ην εχξνο ησλ ζε βάξνο ηνπ

θαηαγγειηψλ δήηεζε εκβξφληεηνο απφ ηε ηαηξφ λα δηεξεπλήζεη κε ηνλ αζθαιέζηεξν
επηζηεκνληθά ηξφπν ηελ αιήζεηα ή ηελ αλαιήζεηα ησλ θαηαγγειηψλ. Θέινληαο
κάιηζηα λα δηαπηζηψζεη λα δηαθξηβψζεη ην αλ ππήξμε άιιε πεγή πιεξνθφξεζεο γηα
ηα φζεο πξάμεηο ηνπ απνδίδνληαλ, ε αλσηέξσ ηαηξφο ηνπ γλσζηνπνίεζε φηη είρε
κηιήζεη κε ηνλ παηδνςπρίαηξν Α.Π., ν νπνίνο φκσο, σο είξεηαη, είλαη ηδηαίηεξα
πξνζεθηηθφο ζην λα κελ απνθαλζεί φηη ε αλήιηθε Δ. είρε ππνζηεί νηαζδήπνηε κνξθήο
θαθνπνίεζεο. Δληνχηνηο, ν θαηεγνξνχκελνο, επηδεηθλχνληαο γηα πξψηε θνξά κία
ζηάζε πνπ ζπλερψο επηδεηθλχεη απφ ηελ ζηηγκή ηεο απνθάιπςεο ησλ θαηαγγειηψλ
θαη εθεμήο πξνζθέξζεθε λα βνεζήζεη γηα ηελ απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο κε
νηνλδήπνηε ηξφπν. Έηζη επηζηξέθνληαο ζην ζπίηη ηνπ κεηά απφ εξσηήζεηο πξνο ηε
ζχδπγν, ε νπνία ζηελ αξρή δελ ηνπ απνθάιππηε ηα φζα είραλ δηαδξακαηίδνληαλ επί
έλα ζρεδφλ έηνο ελ αγλνία ηνπ, ελ ηέιεη ηνπ απνθάιπςε φηη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 φηη ε
αλήιηθε Δ. ηεο έρεη απνθαιχςεη φηη είδε ηνλ κπακπά ηεο γπκλφ. Μάιηζηα, ε
πνιηηηθψο ελάγνπζα ηνπ δηεκήλπζε φηη σο κεηέξα ήηαλ ζε δηαδηθαζία λα ην ςάμεη
ελδειερέζηεξα. Γελ απνδείρζεθε φηη ην θαηεγνξνχκελνο αληηιακβαλφκελνο ην εχξνο
ησλ ζε βάξνο ηνπ θαηαγγειηψλ νκνιφγεζε απηέο ιέγνληαο ηε θξάζε "έβαια ηα ρέξηα
κνπ θαη έβγαια ηα κάηηα κνπ" ή άιιε νκνεηδή θξάζε. Οκνίσο, δελ απνδείρζεθε φηη ν
θαηεγνξνχκελνο εθείλε ηελ πεξίνδν ηειεθσλνχζε ηελ αλήιηθε ζπγαηέξα ηνπ θαη ηελ
απεηινχζε ιέγνληάο ηεο φηη ε νηθνγέλεηά ηνπο ζα δηαιπζεί αλ ε αλήιηθε αλαθεξφηαλ
ζε παηρλίδηα κε εξσηηθέο παξεθθιίζεηο ζηα νπνία θέξνληαλ φηη ζπκκεηείραλ
ακθφηεξνη, ελψ νκνίσο δελ απνδείρζεθε φηη ελ γέλεη ππήξμε κε νηνλδήπνηε ηξφπν
απεηιεηηθφο απέλαληη ζηελ ζπγαηέξα ηνπ. Πξέπεη ζπλεπψο λα απαιιαγεί θαη ηεο
πξάμεο ηεο ελδννηθνγελεηαθήο απεηιήο ζε βάξνο ηεο ζπγαηξφο ηνπ κε ηελ νπνία
βαξχλεηαη. Παξάιιεια, ελψ ε πνιηηηθψο ελάγνπζα είρε κεηαβεί ζηελ Αζήλα θαη
επξίζθνληαλ ζηελ παηξηθή ηεο νηθία, ν παηέξαο ηεο, ζπληαμηνχρνο παηδίαηξνο,
παξαηήξεζε φηη ε αλήιηθε Δ. ράηδεπε ην αηδνίν ηεο θαη πξνζπαζνχζε λα βάιεη κέζα
ζε απηφ έλα παηδηθφ θαιεηδνζθφπην. Ζ επηζηεκνληθή ηνπ εκπεηξία ηνπ ππνδείθλπε φηη
ζε αλήιηθα ηεο ειηθίαο ηεο εγγνλήο ηνπ ν απλαληζκφο είλαη ζπλεζηζκέλνο, αλ θαη
ζπλήζσο δηαθνξεηηθήο αηηηνινγίαο απφ ηνλ αληίζηνηρν εθεβηθφ. Σν απξφζκελν φκσο
γεγνλφο ήηαλ ε πξνζπάζεηα ηνπ κηθξνχ θνξηηζηνχ λα βάιεη ζην αηδνίν ηεο ην παηρλίδη.
Απηφ θαηά ηελ επηζηεκνληθή ηνπ θξίζε απνδείθλπε είηε απηφ ηνπ ην είραλ κάζεη είηε
φηη ην είρε ππνζηεί. Σηο αλεζπρίεο ηνπ απηέο ηηο κεηέθεξε ζηελ ζπγαηέξα ηνπ, ε νπνία
ηφηε γηα πξψηε θνξά ηνπ εθκπζηεξεχηεθε φια φζα ζεσξνχζε φηη είραλ ζπκβεί θαη
ηελ θεξφκελε δξάζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Πξνζπάζεζαλ λα κηιήζνπλ κε ην παηδί,
ην νπνίν εμεηαδφκελν απφ ηελ κεηέξα ηνπ θαη ηνλ παππνχ ηνπ ηνπο κεηέθεξε φηη ν
θαηεγνξνχκελνο, ελψ ε πνιηηηθψο ελάγνπζα απνπζίαδε ζηε δνπιεηά ηεο, πξνέβαηλε
ηδίσο ζε πξάμεηο παξελφριεζεο ηεο. Ζ ίδηα εμέζεζε φηη ην αλήιηθν ηεο κεηέθεξε πσο
ν θαηεγνξνχκελνο έβαδε δαληεισηφ εζψξνπρν κε δαληέια απφ πάλσ ζην ιάζηηρν θαη
θαηλφηαλ ν πσπφο ηνπ, έγδπλε ηηο θφξεο ηνπ θαη παίδαλε παηρλίδηα θαηά ηα νπνία ηνπο
αθνπκπνχζε ζηα γελλεηηθά ηνπο φξγαλα. Δλίνηε ηηο έβαδε πάλσ ηνπ, ηηο αθνπκπνχζε
ζηα γελλεηηθά ηνπο φξγαλα θαη ηνπο απεηινχζε αλ ην πνπλ ζηε κακά ζα πάζαηλαλ
θαθφ. Έπαηδαλ επίζεο έλα παηρλίδη "αζηέξη" θαηά ην νπνίν ήηαλ γπκλφο θνξψληαο
εζψξνπρν δαληειέλην ην νπνίν κεηά έβγαδε θαη ηνπνζεηνχζε ηα αλήιηθα παηδηά ηνπ
κε ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν ηα γελλεηηθά φξγαλα ηνπ παηδηνχ αθνπκπνχζαλ ζην
πξφζσπν ηνπ θαηεγνξνχκελνπ. Δπηπιένλ, δεηνχζε λα αθνπκπά ην πένο ηνπ πάλσ ζηα
γελλεηηθά ηνπο φξγαλα θαη έβαδε ην δάθηπιν ζην αηδνίν ηνπο. Κξίλεηαη φηη ε
αλσηέξσ δηήγεζε φκσο νπδέπνηε εηπψζεθε θαηά ηνλ ηξφπν απηφ απφ ηελ αλήιηθε Δ.,
αθνχ άιισζηε πεξηέρεη θαη πιεξνθνξίεο πνπ ε πνιηηηθψο ελάγνπζα πνιχ αξγφηεξα
πξνζέζεζε ζηηο δηεγήζεηο ηεο θαηά ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Απελαληίαο, απνδείρζεθε
φηη ε αλήιηθε Δ. ππφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή πίεζε ηεο κεηξφο θαη ηνπ παππνχ ηεο θαη

ππφ ην πξίζκα "θιεηζηψλ εξσηήζεσλ", ήηνη εξσηήζεσλ πνπ εκπεξηείραλ ηελ
απάληεζε θαη επηδέρνληαλ κφλν θαηαθαηηθή ή αξλεηηθή απάληεζε, απνδέρηεθε φ,ηη
ηεο ππνβάιινληαλ σο εξσηήζεηο απφ ηα αγαπεκέλα ηεο πξφζσπα (κεηέξα θαη
παππνχ) κε ηα νπνία δηαβίσλε πιένλ αηζζαλφκελε αζθάιεηα. Μάιηζηα ην φηη φια φζα
θέξεηαη φηη είπε ηφηε ε αλήιηθε Δ. δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
πξνθχπηεη ηδίσο απφ ηελ ζεηξά ησλ κεηέπεηηα εμεηάζεσλ ηεο αλήιηθεο απφ
ςπρνιφγνπο θαη παηδνςπρηάηξνπο. Δηδηθφηεξα, ν ηαηξφο παηέξαο ηεο πνιηηηθψο
ελάγνπζαο, αθνχ ε αλήιηθε εγγνλή ηνπ είρε επηβεβαηψζεη φια φζα ηεο είραλ
ππνβιεζεί θαη πεηζζείο γηα ηελ αιήζεηα απηψλ, πξνέηξεςε ηελ ζπγαηέξα ηνπ λα
κεηαβεί ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο πξνθεηκέλνπ λα δηαιεπθαλζεί ε δξάζε ηνπ
γακπξνχ ηνπ. Μάιηζηα είρε ηελ άπνςε φηη εμεηδηθεπκέλε θαη έγθπξε απάληεζε ζα
ιάκβαλε κφλν απφ ην λνζνθνκείν "...", πιελ φκσο ιφγσ ηεο ρσξνηαμηθήο θαηαλνκήο
ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηελ Αζήλα δελ θαηέζηε δπλαηφ λα εμεηαζηεί ε αλήιηθε Δ. εθεί.
Έηζη πξνο ην ζθνπφ εμαθξηβψζεσο ηεο αιήζεηαο, ε πνιηηηθψο ελάγνπζα επηζθέθηεθε,
ρσξίο λα ελεκεξψζεη ηνλ θαηεγνξνχκελν πνπ πξνζθέξνληαλ λα ζπλδξάκεη ζηελ
απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο εμεηαδφκελνο θαη ν ίδηνο, ηνλ ηαηξφ Γ.Κ., ρσξίο φκσο λα
έρεη πξνθχςεη πνηα ήηαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ. εκεηψλεηαη βεβαίσο, φηη
ελ πάζε πεξηπηψζεη νπδεκία ηαηξηθή γλσκάηεπζε ηνπ αλσηέξσ ηαηξνχ
πξνζθνκίζηεθε πνπ λα επηβεβαηψλεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο πνιηηηθψο ελάγνπζαο.
Σφηε, ε πνιηηηθψο ελάγνπζα γλσζηνπνίεζε ζηνλ θαηεγνξνχκελν φηη επηζπκνχζε ηελ
επηκειέζηεξε δηεξεχλεζε ηνπ επηδίθνπ πεξηζηαηηθνχ ζην Ννζνθνκείν Παίδσλ "..." ή
ζε άιιν πςεινχ επηζηεκνληθνχ επηπέδνπ ίδξπκα. Ο θαηεγνξνχκελνο ζπκθψλεζε,
πξνζζέηνληαο φηη εθφζνλ ε ηειεπηαία ην επηζπκνχζε ζα κπνξνχζε αθφκα θαη κήλπζε
λα ππνβάιεη ζε βάξνο ηνπ γηα λα εμεηαζηεί ε αζσφηεηά ηνπ απφ ηηο Γηθαζηηθέο
Αξρέο. Δληφο νιίγσλ εκεξψλ, ε πνιηηηθψο ελάγνπζα γλσζηνπνίεζε ζηνλ
θαηεγνξνχκελν φηη είρε βξεη κία επηζηήκνλα, ηελ Δ. Γ., ηεο νπνίαο ην θχξνο θαη νη
γλψζεηο ηεο ηήο ελέπλεαλ εκπηζηνζχλε θαη ε νπνία ζα απνθαίλνληαλ κε επηζηεκνληθφ
ηξφπν γηα ηε δξάζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Ο ηειεπηαίνο, πιεξνθνξνχκελνο ηηο
πξνζέζεηο ηεο πνιηηηθψο ελάγνπζαο ζπκθψλεζε λα κεηαβνχλ καδί ζην γξαθείν ηεο
ςπρνιφγνπ Δ. Γ. ζηελ Αζήλα, φπνπ κεηά απφ ζεηξά ζπλεδξηψλ ζα απεθαιχπηεην ε
αιήζεηα. Δίλαη ζην ζεκείν απηφ ραξαθηεξηζηηθή ε πξνζπκία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ λα
αθνινπζήζεη ηελ πνιηηηθψο ελάγνπζα ζε νηνλδήπνηε ηαηξφ επέιεγε ε ηειεπηαία θαη
λα ππνβιεζεί ζε νηνπδήπνηε είδνπο εμεηάζεηο επηβάιινληαλ, πξνθεηκέλνπ λα
απνθαιπθζεί ε αζσφηεηά ηνπ. Γελ απνδείρζεθε δε, φηη ε πξνζπκία απηή ηνπ
θαηεγνξνχκελνπ πήγαδε απφ ηελ ςπρξαηκία ηνπ θαη ηελ δήζελ πεπνίζεζή ηνπ φηη
νπδέπνηε ζα κπνξνχζε λα απνθαιπθζεί ε αιήζεηα. Ζ παηδνςπρίαηξνο Δ. Γ.
δηελήξγεζε πέληε ζπλεδξίεο, κία κε ηελ κεηέξα ε νπνία κεηέθεξε ην ηζηνξηθφ ηεο
νηθνγέλεηαο θαη ηνπ παηδηνχ, δχν ζπλαληήζεηο κε ηελ αλήιηθε Δ., κία ζπλάληεζε κε
ηνλ παηέξα θαη ηέινο κία ζπλάληεζε παξνπζία θαη ησλ δχν γνλέσλ. Παξάιιεια, ε ελ
ιφγσ ςπρνιφγνο επηθνηλψλεζε κε ηνλ θ.Π. θαη Κ. αθνχ έκαζε γηα ην πεξηζηαηηθφ θαη
πξηλ γξάςεη ηε γλσκάηεπζε, ελψ δελ θαηέζηε δπλαηφ λα βξεη ηελ θ... Θπκάηαη δε,
φπσο θαηέζεζε, φηη ε πνιηηηθψο ελάγνπζα πξνζήιζε ην γξαθείν ηεο ζνξπβεκέλε θαη
αλήζπρε ελψ ν θαηεγνξνχκελνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ πεξηέβαιε κε
θξνληίδα ηε ζχδπγν ηνπ, γεγνλφο απξφζκελν αθνχ νη αζειγνχληεο επί ησλ ηέθλσλ
ηνπο έρνπλ κηα θνηλσληθή απφζπξζε θαη δελ δηαηζζάλνληαη ηη ζπκβαίλεη ζηνπο
άιινπο. Πεξαηηέξσ, παξαηήξεζε φηη ε Δ. ζηελ πξψηε ζπλεδξία, ε νπνία θξάηεζε
πάλσ απφ κία ψξα, ήηαλ έλα πξφζραξν θαη έμππλν παηδί πνπ φκσο αηζζαλφηαλ ιχπε
γηαηί ήηαλ καθξηά απφ ηνλ παηέξα ηεο θαη επεηδή ν ηειεπηαίνο ήηαλ κφλνο ηνπ. Ζ
αλήιηθε Δ., θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο ηαηξνχ δελ είρε ηελ θιηληθή εηθφλα
θαθνπνηεκέλνπ παηδηνχ θαη δελ κεηέθεξε κε πνλεξία νξηζκέλα πεξηζηαηηθά. Σν κφλν

γεγνλφο πνπ ηεο κεηέθεξε κε πνλεξία ήηαλ γηα ηα ζίξηαι πνπ έβιεπε θξπθά ην
κεζεκέξη φπσο ην "..." θαη ην "...". Αλέθεξε βέβαηα φηη φηαλ έπαηδαλ κε ηνλ παηέξα
ηεο θνξνχζαλ ελίνηε εζψξνπρα, πιελ φκσο ζαθψο δηαβεβαίσζε φηη νπδέπνηε ηα
βγάδνπλ. Σέινο, ηεο δηαβεβαίσζε φηη νη γνλείο ηεο θιείλνπλ ηελ πφξηα ηνπ κπάληνπ,
πιελ φκσο είπε φηη είρε δεη κηα θνξά ηνλ κπακπά γπκλφ ελψ πεξλνχζε απφ ην κπάλην
θαη κάιηζηα ρσξίο πνλεξηά ηεο αλέθεξε φηη "μέξεη πσο είλαη ηα πνπιηά ησλ αλδξψλ".
Κακία λχμε δελ έθαλε γηα δαληεισηφ βξαθί. Παξάιιεια, ε ελ ιφγσ ςπρνιφγνο
επηθνηλψλεζε κε ηνπο παηδνςπρηάηξνπο Α. Π. θαη Γ. Κ.. ηνλ κελ Α. Π., αθνχ ηνλ
ξψηεζε θαη γηα ην πεξηζηαηηθφ πνπ ηνπ θαηήγγεηιε ην παηδί, ξψηεζε πνην είλαη ην
ζπκπέξαζκα πνπ έβγαιε θαη ν ηειεπηαίνο ηελ δηαβεβαίσζε φηη δελ ππάξρεη θιηληθή
εηθφλα θαθνπνίεζεο. Οκνίσο θαη ν Γ.Κ. ηεο κεηέθεξε φηη θαηά ηελ επηζηεκνληθή ηνπ
άπνςε δελ ππάξρεη ζέκα θαθνπνίεζεο, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη θαη κε ην γεγνλφο πνπ
κλεκνλεχηεθε φηη νπδεκία γλσκάηεπζε ρνξήγεζε ζηελ πνιηηηθψο ελάγνπζα πνπ λα
επηβεβαηψλεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο. Καηά ηελ γλσκάηεπζή ηεο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ
θαηεγνξνχκελν ζε χζηεξν ρξφλν ελφςεη ηεο δίθεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ
κλεκφλεπεζε φηη ε Δ. ήηαλ ζπλεξγάζηκε, νη δσγξαθηέο ηεο ήηαλ πνιχ φκνξθεο κε
δσληαλά θαη ραξνχκελα ρξψκαηα, θαη μεθάζαξε απεηθφληζε ησλ αηφκσλ θαη
πξνζψπσλ ηεο νηθνγέλεηαο ηεο. Έπεηηα απφ θιηληθή εμέηαζε, θαη εμεηδηθεπκέλσλ
πξνβνιηθψλ δηαδηθαζηψλ (...) πνπ ζθηαγξαθνχλ ηε ζρέζε ησλ παηδηψλ κε ηα
νηθνγελεηαθά πξφζσπα, θξίλεηαη κηα θπζηνινγηθή ζρέζε θαη κε ηνπο δπν ηεο γνλείο.
πγθεθξηκέλα ε Δ. αλαθέξεηαη θαη ζηα δπν γνληθά πξφζσπα κε αγάπε θαη
ηξπθεξφηεηα. Αλαθέξεη φηη πεξλά πνιχ ρξφλν κε ηελ κεηέξα θαη ηνλ παηέξα ηεο, φηη
καγεηξεχνπλ θαη νη δπν γνλείο θαη φηη ηελ θάλνπλ κπάλην θαη νη δπν γνλείο αλάινγα
κε ην πξφγξακκά ηνπο. Πέξαλ απφ ηηο άλσ κεζφδνπο, ε αλσηέξσ ςπρνιφγνο
επηθνηλψλεζε κε ηνλ ςπρίαηξν Υαλίσλ Α. Μ., ζεξάπνληα ηαηξφ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ.
ηε ηειεθσληθή ζπλνκηιία πνπ είραλ ζηηο 19/9/2013, ν ηειεπηαίνο επεζήκαλε φηη ν
θαηεγνξνχκελνο παξνπζηάδεη άηππεο αληηδξαζηηθνχ ηχπνπ θαηαζιηπηηθφκνξθεο
εθδειψζεηο θαη θάπνηα ζηνηρεία αλσξηκφηεηαο. Ο Α. Μ. δηαβεβαίσζε φηη ν
θαηεγνξνχκελνο δπζθνιεχεηαη λα επεμεξγαζηεί θαη λα απνδερηεί ηελ
ζπλαηζζεκαηηθή απνκάθξπλζε ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαζψο θαη ην επηθείκελν δηαδχγην
αιιά φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ πιεξεί ραξαθηεξηζηηθά αηκνκηθηηθήο
πξνζσπηθφηεηαο. Δπίζεο, ν αλσηέξσ Α. Μ. αλέθεξε φηη έρεη ζπλαληήζεη ηελ
πνιηηηθψο ελάγνπζα κηα θνξά ζην γξαθείν ηνπ θαη έδεημε πξνβιεκαηηζκέλνο γηα ηελ
παξεξκελεπηηθή ζηάζε ηεο αλαθνξηθά κε ηα ελ ιφγσ γεγνλφηα. Καηέιεμε δε ε ελ
ιφγσ ςπρνιφγνο φηη είλαη επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλν φηη είλαη δπλαηφ νη
αλαθεξφκελνη ηζρπξηζκνί ελφο παηδηνχ (3,5-7εηψλ) πεξί δηεηζδπηηθψλ ζεμνπαιηθψλ
πξάμεσλ ζε βάξνο ηνπ παηέξα (θαη ζπαληφηεξα απφ ηε κεηέξα) λα κελ αληηζηνηρεί ζε
πξαγκαηηθά γεγνλφηα αιιά λα είλαη ην απνηέιεζκα επαλαιακβαλφκελεο ππνβνιήο
θαη ππνδείμεσλ απφ ην γνλέα πνπ έρεη αλαιάβεη ηε θξνληίδα ηνπ. ε πνιιέο
πεξηπηψζεηο απνδείρηεθε, φηη ηζρπξηζκνί κηθξψλ παηδηψλ πνπ θαηήγγεηιαλ, φηη νη
γνλείο ηνπο ή άιινη ελήιηθεο ηα είραλ θαθνπνηήζεη ζεμνπαιηθά, ήηαλ ζπρλά
θαληαζηηθνί ή ππνβνιηκαίνη. Μάιηζηα δε εμεηαδφκελε θαη ζην αθξναηήξην ε ελ ιφγσ
ςπρνιφγνο επηβεβαίσζε ηα αλσηέξσ ιέγνληαο φηη ππάξρεη έξεπλα ηνπ 1994 δηάξθεηαο
δέθα εβδνκάδσλ ζε πείξακα πνπ δίλνληαη ζε παηδηά πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ βηψζεη
θαη απηά πνπ δελ έρνπλ βηψζεη θαη ην 58% κία εβδνκάδα κεηά αλέθεξε πεξηζηαηηθά
ηα νπνία δελ είρε βηψζεη ζαλ λα ηα είρε βηψζεη. Ζ ςπρνιφγνο Δ. Γ. κεηά ηελ
πεξάησζε ηεο κειέηεο ηεο, θάιεζε ηνπο δχν γνλείο θαη ηνπο αλαθνίλσζε ην πφξηζκά
ηεο, θαηά ην νπνίν ε αλήιηθε Δ. δελ είρε ππνζηεί νηαζδήπνηε κνξθήο θαθνπνίεζε ή
"παξελφριεζε απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν. Απξφζκελα, ελψπηνλ απηήο ηεο
δηαβεβαηψζεσο ε πνιηηηθψο ελάγνπζα ζνξπβήζεθε, αληί λα αλαθνπθηζηεί, θαη ηεο

δήισζε επζέσο φηη πξνηίζεηαη λα δηεξεπλήζεη πεξαηηέξσ ην δήηεκα, κε αξθνχκελε
ζηα φζα ηελ δηαβεβαίσλε ε ςπρνιφγνο ηεο δηθήο ηεο επηινγήο. Καηφπηλ απηνχ, ε
πνιηηηθψο ελάγνπζα θαη αθνχ ηέζζεξηο εηδηθνί ηεο επηινγήο ηεο δελ είραλ θαηαθέξεη
λα επηβεβαηψζνπλ κε πεηζηηθφ, έληηκν, εηιηθξηλή θαη επηζηεκνληθφ ηξφπν ηα φζα κφλε
απηή πίζηεπε, απνθάζηζε λα πξνζηξέμεη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Α. Β., εηδηθεπκέλνπ ζηα
δεηήκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξελφριεζεο παηδνςπρηάηξνπ. Ο ελ ιφγσ
παηδνςπρίαηξνο πξαγκαηνπνίεζε άγλσζην αξηζκφ ζπλαληήζεσλ κε ηελ πνιηηηθψο
ελάγνπζα, ηέζζεξηο κε ηελ αλήιηθε Δ., εθ ησλ νπνίσλ νη δχν ερνγξαθήζεθαλ, θαη κία
ζπλάληεζε κε ηνλ θαηεγνξνχκελν (ζε μερσξηζηφ ξαληεβνχ κε ηελ Δ.). Ο ίδηνο σο
άλσ παηδνςπρίαηξνο δήηεζε λα εμεηάζεη ηελ Δ. κε ηνλ παηέξα ηεο ψζηε λα εθηηκεζεί
ν ηξφπνο δηάδξαζεο κεηαμχ ηνπο. Ζ πνιηηηθψο ελάγνπζα φκσο αξλήζεθε λα θέξεη ηελ
Δ. ζε απηήλ ηελ ζπλάληεζε, κε ην ζθεπηηθφ φηη απηφ ζα ήηαλ ηξαπκαηηθφ γηα ην παηδί
θαη φηη ην παηδί ήηαλ αξλεηηθφ ζε απηφ ην ελδερφκελν. Ο θαηεγνξνχκελνο, παξφιν
πνπ ν ελ ιφγσ ηαηξφο ήηαλ ν ηερληθφο ζχκβνπινο ηεο πνιηηηθψο ελάγνπζαο επί ηεο
πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηεο Μ. Λ.- Μ. πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί γηα ηελ ςπρνινγηθή
θαηάζηαζε αιιά θαη ηελ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ αλειίθσλ, εληνχηνηο
ζπλεξγάζηεθε ζηελά κε απηφλ θαη επεδίσθε ηφζν ηηο ζπλαληήζεηο κε απηφλ φζν θαη
ηελ θνηλή ζπλάληεζε κε ηελ θφξε ηνπ πεπεηζκέλνο φηη έηζη ζα απνδεηθλχνληαλ ε
αζσφηεηά ηνπ. Μάιηζηα, ειιείςεη ηεο ζπλάληεζεο κε ηελ ζπγαηέξαο ηνπ ελψπηνλ ηνπ
αλσηέξσ ςπρηάηξνπ ηνπ απέζηεηιε αλη’ απηνχ ζηηο 5-2-2014 ν παηέξαο έλα e mail
ζην νπνίν επηζπλάπηνηαλ δχν βίληεν ηεο επαθήο πνπ είρε κε ηελ Δ. θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο, παξνπζία ηεο πνιηηηθψο ελάγνπζαο ζηηο 1-2-2014 (βίληεν πνπ
δελ θαίλεηαη λα έρνπλ αμηνινγεζεί σζηφζν απφ ηνλ ηαηξφ). Ο ελ ιφγσ ηαηξφο θαηά
ηελ ζχληαμε ηεο απφ 10-2-2014 παηδνςπρηαηξηθήο ηνπ έθζεζεο επηζεκαίλεη ζην
αθξνηειεχηην ηκήκα ηνπ ζπκπεξάζκαηνο ηνπ φηη ιφγσ ηεο ηδηαίηεξα επαίζζεηεο
θχζεο ηεο πεξίπησζεο, κία πιήξεο ςπρηαηξνδηθαζηηθή εθηίκεζε ηεο ππφζεζεο, ε
νπνία μεθεχγεη απφ ην πιαίζην δηθαηνδνζίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηδησηηθήο
παηδνςπρηαηξηθήο γλσκάηεπζεο, ζα ζπκπεξηειάκβαλε α) ηελ πιήξε δηεπξεχλεζε ηνπ
νηθνγελεηαθνχ / θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν κεγάισλε ε Δ., β) ην ηζηνξηθφ
εξσηηθήο ζπκπεξηθνξάο θάζε γνλέα θαη θαηά κφλαο θαη σο δεπγάξη, γ) ηελ
ςπρνκεηξηθή θαη ηελ ςπρηαηξηθή αμηνιφγεζε θάζε γνλέα θαη δ) ηελ πνξεία ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ καξηπξηψλ ηεο Δ. αξρφκελεο απφ ηελ εθηίκεζε απφ ηνλ θ. Π. κέρξη
ζήκεξα. Ζ ζέζε απηή έξρεηαη ζε πιήξε ηαχηηζε κε ην κε αξηζκφ ...-7-2014 έγγξαθν
ηεο Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο ζχκθσλα κε ην νπνίν ε δηαρείξηζε ησλ ελ
ιφγσ πεξηζηαηηθψλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ νκάδα παηδνςπρηαηξηθήο ππεξεζίαο, ή
ειιείςεη απηήο ζε ζπλεξγαζία παηδνςπρηάηξσλ θαη άιισλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο
πγείαο ή ελ ηέιεη, κε αλάζεζε θαλνληθήο πξαγκαηνγλσκνζχλεο. Δλ θαηαθιείδη, δελ
ελδείθλπηαη ε "δηαρείξηζε" ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ λα γίλεηαη αηνκηθά απφ
παηδνςπρηάηξνπο, ςπρνιφγνπο ή άιινπο επαγγεικαηίεο. Οη ζέζεηο απηέο,
δηαηππσκέλεο ζε αλχπνπην ρξφλν ηφζν απφ έλαλ επίζεκν επηζηεκνληθφ θνξέα φζν
θαη απφ ηνλ ηερληθφ η ζχκβνπιν ηεο ηεο πνιηηηθψο ελάγνπζαο ζρεηηθνπνηνχλ ζε
κεγάιν βαζκφ ηελ βαζηκφηεηα κίαο ελδερφκελεο θαηάθαζεο ηεο ζεμνπαιηθήο
παξελφριεζεο ή θαθνπνίεζεο. Ο εθάζηνηε ηαηξφο ή ςπρνιφγνο νπδφισο δχλαηαη κε
αζθάιεηα λα ζηεξίμεη ηελ φπνηα ζέζε ηνπ πεξί θαθνπνίεζεο ή παξελφριεζεο
(ειιείςεη ηαηξνδηθαζηηθψλ πεηζηεξίσλ), αθνχ θάηη ηέηνην απνηειεί πφξηζκα
πνιπάξηζκσλ εηδηθνηήησλ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ απηψλ. Πεξαηηέξσ, δελ ζα πξέπεη
λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο φηη ν ηερληθφο ζχκβνπινο ηεο πνιηηηθψο ελάγνπζαο
εθζέηεη ζηελ αλσηέξσ πξαγκαηνγλσκνζχλε ηνπ φηη ζε πεξηπηψζεηο θαηαγγειηψλ
ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο εμεηάδνληαη θπξίσο δχν πεξηπηψζεηο. Πξψηνλ, εάλ ην
παηδί εθδειψλεη εξσηηθνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά αλάξκνζηε ηεο ειηθίαο ηνπ θαη αλ

εθδειψλεη ςπρνπαζνινγία ραξαθηεξηζηηθή ζεμνπαιηθνχ ςπρηθνχ ηξαχκαηνο. Σα
παηδηά, ζπλερίδεη, πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθά θαθνπνηεζεί, εκθαλίδνπλ εξσηηθνπνηεκέλε
ζπκπεξηθνξά, ε νπνία γηα λα αμηνινγεζεί ζα πξέπεη λα είλαη α) αλαπηπμηαθά
αζχκβαηε, β) ππεξβνιηθή ζε ζπρλφηεηα θαη βαζκφ γ) επίκνλε, παξά ηηο πξνζπάζεηεο
ηνπ πεξηβάιινληνο γηα δηφξζσζε. Κάησ απφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο, ζπκπεξηθνξέο
πνπ αμηνινγνχληαη ςπρηαηξνδηθαζηηθά είλαη: 1) αζπλήζηζηε γηα ηελ ειηθία
ζεμνπαιηθή γλψζε θαη πξάμε, 2) απηνθαηεπζπλφκελε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, ε
νπνία είλαη ζπλήζσο παξαηεηακέλε (ελίνηε κέρξη ην ζεκείν ηνπ απηνηξαπκαηηζκνχ)
θαη εθδειψλεηαη ζπρλά θαη δεκφζηα, 3) επαλεηιεκκέλε αλάιεςε πξσηνβνπιίαο απφ
ηελ πιεπξά ηνπ παηδηνχ γηα λα "ζαγελέςεη" θαη λα "πξνζειθχζεη ζεμνπαιηθά" έλα
άιιν άηνκν θαηά πξνηίκεζε πνιχ κεγαιχηεξν ή ελήιηθν. Απφ ηηο εθηίκεζε δε ησλ
φζσλ ζηνηρείσλ ζπλέιεμε απφ ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ κε ηελ Δ. θαηέιεμε φηη απηή δελ
εκθάληζε ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο. Πεξαηηέξσ, επηζεκαίλεη φηη αλαθνξηθά κε ηελ
εκθάληζε ςπρνπαζνινγίαο, ηα παηδηά πνπ έρνπλ θαθνπνηεζεί εκθαλίδνπλ ζεηξά
ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ, ηα ζπρλφηεξα θαη πην ελδεηθηηθά ησλ νπνίσλ είλαη ε
ππνζηξνθή ηεο αλάπηπμεο, ε ελνχξεζε, νη εθηάιηεο φπνπ ην παηδί μαλαδεί ην
ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, ζνβαξή θαηάζιηςε θαη ππεξθηλεηηθφηεηα, θφβν λα πξνζεγγίζεη
αλζξψπνπο ηνπ ίδηνπ θχινπ θαη ειηθίαο κε ηνλ θαθνπνηεηή. Σέηνηα ςπρηαηξηθή
παζνινγία ελδεηθηηθή θαθνπνίεζεο (πέξαλ ελδερνκέλσο ηεο ελνχξεζεο - θαη’ απηφλ)
ε Δ. δελ εκθάληζε νχηε θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ απφ ηνλ ίδην νχηε θαηά ηηο
ςπρνκεηξηθέο εμεηάζεηο απφ ηελ Δ.Γ.. Καηέιεμε δε φηη ν ςπρηθφο θφζκνο ηεο Δ. είλαη
επεξεαζκέλνο απφ ηνλ ρσξηζκφ ησλ γνλέσλ, ηελ κεηαθφκηζε απφ ηα Υαληά ζηελ
Κξήηε, ηελ άκεζε εκπινθή ηεο ζηελ ελδννηθνγελεηαθή ζχγθξνπζε θαη ηελ αληηδειία
πξνο ηελ αδειθή ηεο. Δληνχηνηο φκσο θαη παξά ηα φζα εμέζεζε αλσηέξσ, ζπλαθή ελ
πνιινίο κε ηα φζα θαη ε Δ. Γ. δηαπίζησζε, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε απνπζία
ςπρνπαζνινγίαο, ραξαθηεξηζηηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζηνλ παξφληα ρξφλν,
δελ ζεκαίλεη θαη’ αλάγθε ηελ απνπζία ηέηνησλ πξάμεσλ, ηδίσο φηαλ ηα γεγνλφηα
είλαη ζαλ απηά πνπ πεξηγξάθεζαλ θαη ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ δηθνξνχκελε ή
"παηγληψδε" ζεκαζία γηα έλα παηδί. Μηα ηέηνηα δήισζε φκσο ηνπ ηαηξνχ ηδίσο αλ
ζπλδπαζηεί κε ηε ζέζε ηνπ φηη ε θαηάθαζε γηα ηελ χπαξμε θαθνπνίεζεο εθθεχγεη
απφ ηα πιαίζηα ηεο ηδησηηθήο παηδνςπρηαηξηθήο γλσκάηεπζεο δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο
γηα ην θαηά πφζν ζα κπνξνχζε κε πεηζηηθφηεηα λα ππνζηεξηρζεί φηη ε αλήιηθε Δ.
ππέζηε φια φζα θαηήγγεηιε ζηαδηαθά θαη κε δηαξθψο απμαλνκελν κέγεζνο απφ ηελ
ζηηγκή ηεο απνρψξεζεο ηεο απφ ηα Υαληά. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ν παηδνςπρίαηξνο
Α.Β. απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ηνπ κε ηε αλήιηθε Δ. δηαπίζησζε φηη ζε φιεο ηηο
ζπλαληήζεηο καδί ηνπ ήηαλ επράξηζηε θαη θηιηθή ην ζπλαίζζεκά ηεο ήηαλ
λνξκνζπκηθφ θαη δελ παξαηεξήζεθαλ ζπκπηψκαηα ραξαθηεξηζηηθά βίαηνπ, ςπρηθνχ
ηξαπκαηηζκνχ. ηηο πξψηεο ζπλεληεχμεηο θαηά ηελ ειεχζεξε ζπδήηεζε, δηαθάλεθε
φηη ε αλήιηθε είρε ζηελφηεξε ζρέζε κε ηνλ παηέξα ηεο κε ηνλ νπνίν είρε πεξηζζφηεξν
πνηνηηθφ ρξφλν απφ φηη κε ηε κεηέξα ηεο. Υαξαθηεξηζηηθά είπε: "Γελ θάλσ ηίπνηα κε
ηε κακά πνπ λα κνπ αξέζεη, φιν κε ηε . αζρνιείηαη ... Με ηνλ κπακπά θάλσ
πεξηζζφηεξα πξάγκαηα: παίδσ γθξηληάξε, θάλσ πνδήιαην θαη βφιηεο. Με ηνλ κπακπά
παίδσ πεξηζζφηεξν απ’ νηη κε ηε κακά, πξηλ γελλεζεί ε . έπαηδα θη εγψ κε ηε κακά".
Όηαλ ξσηήζεθε αλ έθαλε κε ηνλ κπακπά θάηη πνπ λα κελ ηεο άξεζε είπε "λαη,
δηάβαδα, φιν δηάβαδα. Ο κπακπάο ήηαλ δίθαηνο αιιά φηαλ ζχκσλε κε έδεξλε κε
παληφθια θαη θψλαδε". Πξνθχπηεη ζπλεπψο φηη θαηά ηελ απζφξκεηε εμηζηφξεζε ησλ
ζρέζεψλ ηεο κε ηνλ παηέξα ηεο δηακαξηχξνληαλ κφλν γηα ηελ πίεζε πνπ ν ηειεπηαίνο
αζθνχζε ζε βάξνο ηεο γηα λα δηαβάδεη θαη ζαθψο πνηέ γηα ηπρφλ παξεθθιίλνπζεο
πξαθηηθέο ζεμνπαιηθήο πθήο. ηελ πνξεία βέβαηα, απηφ δηαθνξνπνηήζεθε δεδνκέλνπ
φηη ελψ δηαηεξνχζε ηηο ζεηηθέο εκπεηξίεο απφ ηνλ παηέξα ηεο, αλέπηπμε έλαλ ζπκφ

καδί ηνπ πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηηο θαηαγγειφκελεο πξάμεηο. Ζ αλήιηθε Δ. θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ερνγξαθεκέλσλ ζπλαληήζεσλ κε ηνλ ηαηξφ Α. Β. επηβεβαίσζε έρνληαο
ελ πνιινίο λαδηάξηθν χθνο (ηδίσο ζηελ πξψηε ερνγξαθεκέλε ζπλάληεζε) φηη ν
θαηεγνξνχκελνο αθνχ αθαηξνχζε ηα ξνχρα ηνπο θαη ηα εζψξνπρά ηνπο θαη φληαο ν
ίδηνο γπκλφο (ή ελίνηε θνξψληαο έλα δαληειέλην εζψξνπρν), ηηο ζψπεπε ζηα
γελλεηηθά ηνπο φξγαλα, έβαδε ην δάρηπιν ηνπ ζηα αηδνία ηνπο, αλαθέξνληάο ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά φηη "απηφ είλαη παηρλίδη". Δλ ζπλερεία, ηνπνζεηψληαο ζην γελλεηηθφ
ηνπ κφξην πάληλεο θνχθιεο ή πξνζπνηνχκελνο φηη ην ελ ζηχζε γελλεηηθφ ηνπ φξγαλν
ήηαλ θνχθια, ηηο έβαδε λα ην αγγίδνπλ. Δπηπιένλ, αλαθέξνληαο ζηηο ζπγαηέξεο ηνπ
φηη ζα παίμνπλ ην παηρλίδη "αζηέξη", ηηο ηνπνζεηνχζε αλάκεζα ζηα πφδηα ηνπ, έηζη
ψζηε ην γελλεηηθφ ηνπ φξγαλν λα αθνπκπάεη ελαιιάμ ζηα αηδνία ηνπο, φπσο θαη ζην
θεθάιη ηνπο θαη ζην ζηφκα ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα βέβαηα ηεο πξψηεο
ερνγξαθεκέλεο ζπλάληεζεο απνδείρζεθε φηη ε αλήιηθε Δ. κηινχζε κε ηελ κεηέξα
ηεο γηα ην πεξηερφκελν ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ε ηειεπηαία ηεο ππελζχκηδε ην ηη ζα πεη.
Δηδηθφηεξα, ζηελ εξψηεζε ηνπ ηαηξνχ αλ ε κακά ηεο ηήο είπε λα πεηο ηίπνηα γηα ηα
θαηαγγειφκελα, απάληεζε πσο λαη, ε κακά ηεο ηήο είπε λα ηνπ ηα πεη, αλ θαη φια φζα
ιέεη είλαη δηθή ηεο ηζηνξία θαη φρη ηζηνξία ηξίηνπ αηφκνπ. Δίλαη ελδεηθηηθφ φκσο απφ
ηελ απάληεζε απηή φηη ζηελ νηθία ηεο πνιηηηθψο ελάγνπζαο ζπδεηνχληαλ ην δήηεκα
ησλ θαηαζέζεσλ ηεο Δ.. Πεξαηηέξσ, απνδεηθλχεηαη φηη φρη κφλν ζπδεηνχληαλ ην
δήηεκα ησλ θαηαζέζεσλ, αιιά ε αλήιηθε γηλφηαλ θαη θνηλσλφο ηνπ άγρνπο ηεο
κεηέξαο ηεο λα θεξδίζεη ηηο δίθεο ζε βάξνο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, αιιά θαη ησλ
δαπαλψλ ζηηο νπνίεο πξνέβαηλε. Δηζη, επηζεκαίλεη ζηνλ ηαηξφ Α. Β. φηη αηζζάλεηαη
πιένλ θαιά πνπ εθκπζηεξεχηεθε θαη ζε απηφλ ηε ηζηνξία ηεο, δηφηη έηζη ζην
Γηθαζηήξην πνπ ζα γίλεη ζηα Υαληά ζα είλαη πιένλ "δψδεθα ελαληίνλ ελφο ή δχν".
Δηδηθφηεξα, φηαλ εξσηάηαη γηα ην ηη ζεκαίλεη απηφ, απνθαιχπηεη φηη ζηα Υαληά, φηαλ
έγηλε ην Γηθαζηήξην, είρε πάεη κε ηελ πιεπξά ηνπ παηέξα ηεο κία "ςπρνιφγνο ή
δηθεγφξνο νλφκαηη Δ." (ήηνη ε ςπρνιφγνο Δ. Γ.) θαη άιινη δπν ηξεηο ππέξ ηνπ παηέξα
ηεο, ελψ ε κεηέξα ηεο δελ είρε θαλέλαλ. Ήδε φκσο, ε αλήιηθε θξίλεη φηη θαηά ην
θαινθαίξη ησλ ζπλεληεχμεσλ ζηνλ Α. Β. είρε πάεη ζε δέθα ςπρηάηξνπο θαη επηπιένλ
ζηνλ Α. Β. θαη έηζη ζα είλαη δψδεθα ελαληίνλ δχν. Ζ ραξαθηεξηζηηθή απηή ζθέςε ηεο
αλήιηθεο ππνδειψλεη ηελ ηαχηηζή ηεο κε ηελ κεηέξα ηεο θαη ην άγρνο πνπ ε
ηειεπηαία έλησζε γηα λα θεξδίζεη ηηο δίθεο θαηά ηνπ θαηεγνξνχκελνπ, θηάλνληαο,
κάιηζηα λα αλεζπρεί γηα ηα ππέξνγθα έμνδα πνπ θαηαβάιεη ε κεηέξα ηεο ζε
δηθεγφξνπο, γηα ηα νπνία (έμνδα) ηελ ελεκέξσλε ε γηαγηά ηεο απφ ηελ κεηξηθή
γξακκή. Καηά ην θαινθαίξη ηνπ 2014 ε πνιηηηθψο ελάγνπζα νδήγεζε ηελ αλήιηθε Δ.
γηα αμηνιφγεζε θαη ζηελ ςπρνιφγν Ν. Β.. Ζ ελ ιφγσ ςπρνιφγνο είρε θαη θαηά ην
παξειζφλ ζπλεξγαζηεί κε ηελ πνιηηηθψο ελάγνπζα αθνχ ε ηειεπηαία απεπζχλζεθε
ζηελ ςπρνιφγν ην επηέκβξην ηνπ 2013 πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ε θιηληθή ηεο
εθηίκεζε θαη ε ςπρνκεηξηθή αμηνιφγεζε βάζεη ηνπ εξγαιείνπ ..., ην νπνίν ζεσξείηαη
ηεζη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Καηά ηελ εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο
αλήιηθεο Δ. ε αλσηέξσ ςπρνιφγνο δηέθξηλε θαηαζιηπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ
θιηληθή ηεο εηθφλα θαη ζπλνδέο αγρψδεηο εθδειψζεηο, ελψ δελ δηαπίζησζε δηαηαξαρέο
ηεο ζθέςεο ή ηεο αληίιεςεο, αιιά θαη νχηε ζηνηρεία κπζνπιαζίαο ή ππφθξηζεο.
Πεξαηηέξσ, δελ αλίρλεπζε θίλεηξν ή δεπηεξνγελέο φθεινο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ
γεγνλφησλ ζεμνπαιηθήο παξαβίαζεο απφ ηνλ παηέξα ηεο, ζηα νπνία θέξεηαη φηη έρεη
εθηεζεί. Πην ζπγθεθξηκέλα δηαπίζησζε φηη ε Δ. δηαθαηέρεηαη απφ έληνλν άγρνο,
αλεζπρία θαη αλαζθάιεηα φηαλ επίθεηηαη ην αββαηνθχξηαθν ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ
παηέξα ηεο. Ζ Δ. εθθξάδεη αλνηρηά ηελ έληνλα αξλεηηθή ηεο ζηάζε απέλαληη ζηνλ
παηέξα ηεο. "...ληψζσ ράιηα...δελ ζέισ λα ηνλ βιέπσ...ζ’ αξρίζεη λα ιέεη
βιαθείεο...φηη κ’ αγαπάεη...ζα κ’ αγθαιηάδεη, ζα ζέιεη λα κε θηιάεη, λα κε βγάδεη

θσηνγξαθίεο...λα παίδεη ζέαηξν..". Δπίζεο, δηέθξηλε φηη ε Δ. δελ έρεη αλαηξέζεη ζε
θακία ςπρνζεξαπεπηηθή ζπλεδξία ηηο ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο ησλ ηξαπκαηηθψλ
βησκάησλ ζεμνπαιηθήο παξαβίαζεο απφ ηνλ παηέξα ηεο, νη νπνίεο δφζεθαλ ζηνλ
πξαγκαηνγλψκνλα παηδνςπρίαηξν θχξην Α. Β.. Δπίζεο ζηελ απφ 22-9-2014 έθζεζή
ηεο κεηαθέξεη ην γεγνλφο φηη ε Δ. αλαθέξεη φηη δήηεζε απφ ηνλ παηέξα ηεο λα κελ
ηελ παίξλεη ηειέθσλν θαη ηνπ αηηηνιφγεζε ηε ζηάζε ηεο "...επεηδή έρνπλ ζπκβεί απηά
ηα πξάγκαηα..". Σν ίδην ην παηδί ππνζηεξίδεη φηη φηαλ ν παηέξαο ηεο ηε ξψηεζε αλ
αθφκε ηα πηζηεχεη απηά, απάληεζε "λαη, γηαηί φρη;". Ζ Δ. παξακέλεη ζηαζεξή ζηηο
αξρηθέο ηεο πεξηγξαθέο θαη ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα κελ επηθνηλσλήζεη κε ηνλ
παηέξα ηεο δηα δψζεο αιιά νχηε θαη ηειεθσληθά, θαηά ηελ ςπρνιφγν. Μάιηζηα, ηνπ
έγξαςε έλα γξάκκα ιέγνληάο ηνπ "δελ ζ’ αγαπάσ πηα, δελ ζέισ λα ζε βιέπσ, νχηε λα
κε παίξλεηο ηειέθσλν...". Ζ Δ. έρεη εθθξάζεη ζπκφ θαη πξνο ηελ ίδηα ηε κεηέξα ηεο, ε
νπνία ηεο δεηνχζε λα παξαζηεί ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ παηέξα ηεο, πξνθεηκέλνπ λα
ηεξεζεί ε δηθαζηηθή απφθαζε. Τπφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ ε αλσηέξσ ςπρνιφγνο
έθξηλε φηη ην παηδί επηβαξχλεηαη έληνλα ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν θαηά ηελ
επηθνηλσλία κε ηνλ παηέξα, θαζψο έξρνληαη ζην κπαιφ ηεο κλήκεο απφ ηηο
ηξαπκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζεμνπαιηθήο παξαβίαζεο θαη ηεο πξνθαινχλ ζνβαξή
αλεζπρία θαη αλαζηάησζε. Σα ζπκπηψκαηα ηεο Δ. εληάζζνληαη κέζα ζην πιαίζην ηεο
κεηαηξαπκαηηθήο αγρψδνπο δηαηαξαρήο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζε παηδηά θαη
ελήιηθεο πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε ηξαπκαηηθά γεγνλφηα δσήο, ζηα νπνία έρεη απεηιεζεί ε
αθεξαηφηεηά ηνπο αιιά θαη" ε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αζθάιεηα. πγθεθξηκέλα
αλαθέξνληαη θφβνο, αλαζθάιεηα, ηξαπκαηηθά φλεηξα, επαλαιακβαλφκελεο
αλακλήζεηο ηνπ γεγνλφηνο νη νπνίεο ππνρσξνχλ κε ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή "δηαδηθαζία
θαη ηε θπζηθή απνπζία ηνπ παηέξα, έληνλε ςπρνινγηθή ελφριεζε θαη αλαηαξαρή
θαηά ηελ έθζεζε ζε εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο λχμεηο πνπ ζπκβνιίδνπλ ή κνηάδνπλ κε
θάπνηα πιεπξά ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο π.ρ. ε θσηνγξάθηζε θαηά ηελ επηθνηλσλία
πνπ παξαπέκπεη ζε κλήκε ηεο θσηνγξάθηζεο θαηά ηελ έθζεζε ηνπο ζην ηξαπκαηηθφ
βίσκα ηεο ζεμνπαιηθήο παξαβίαζεο. Ζ Δ. ζπλερίδεη λα εθθξάδεη ηνλ έληνλν θφβν ηεο
κελ ηπρφλ θαη πάζεη θαθφ ε κεηέξα ηεο, θαζψο ν παηέξαο ηεο ηεο αλέθεξε πσο θάηη
ηέηνην ζα ζπλέβαηλε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δ. θαζηζηνχζε ελήκεξε ηε κεηέξα ηεο γηα
ηα ηξαπκαηηθά ηεο βηψκαηα. Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ δηαηαξαθηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ ηνπ παηέξα, ε Δ. ηηο απνδίδεη ζε ςπρνινγηθή δηαηαξαρή. Λέεη
ραξαθηεξηζηηθά "..είλαη ηξειφο...γηα λα ηα θάλεη απηά...". Δλ θαηαθιείδη, θαηά ηελ
άπνςε ηεο Ν.Β. ε θιηληθή εηθφλα ηεο Δ. θαη ε θιηληθή ηεο εθηίκεζε βάζεη ηεο
ςπρνζεξαπεπηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο ςπρνιφγνπ ζπλάδνπλ κε ηε
ζπκπησκαηνινγία παηδηνχ πνπ έρεη εθηεζεί ζε ηξαπκαηηθά βηψκαηα ζεμνπαιηθήο
παξαβίαζεο. Αθνινχζσο, ε αλήιηθε Δ. εμεηάζηεθε ζηηο 5 Φεβξνπαξίνπ 2014
πξναλαθξηηηθά κε ηελ παξνπζία ηεο ςπρνιφγνπ Λ.-Μ. Μ., ε νπνία εμέηαζε ην παηδί
θαη παξνπζία ηνπ ηερληθνχ ζπκβνχινπ ηεο πνιηηηθψο ελάγνπζαο Α.Β.. ηελ απφ 8
Ηαλνπαξίνπ 2014 ςπρνινγηθή ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλε δηαβεβαίσζε φηη έρνπλ θαιή
αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα, ζηαζεξή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη δελ παξνπζηάδνπλ
θάπνην ζχκπησκα ςπρνπαζνινγίαο. ηε θαηάζεζε απηή επαλέιαβε ηα πεξί
δηελέξγεηαο αζειγψλ πξάμεσλ ζε βάξνο ηεο θαη ζε βάξνο ηεο αδειθήο ηεο, ππήξμε
πην αλαιπηηθή ζηελ πεξηγξαθή ηνπ πένπο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, πξνζέζεζε γεγνλφηα
φπσο φηη πεηνχζε ηελ αδειθή ηεο ζηνλ αέξα θαη απηή έπεθηε ζην πάησκα θαη ζην
θαινξηθέξ κε απνηέιεζκα λα είλαη γεκάην θνθθηλίιεο ην ζψκα ηεο θαζψο επίζεο θαη
ην γεγνλφο φηη ν θαηεγνξνχκελνο ηεο θσηνγξάθηδεο γπκλέο θαη θξαηνχζε ηηο
θσηνγξαθίεο ζε ζηηθάθη usb, ην νπνίν έδσζε ζηελ ηξηψλ εηψλ αδειθή ηεο γηα λα
παίδεη, αιιά φηαλ αληηιήθζεθε φηη ζα ην έδηδε ζηελ κεηέξα ηνπο ηηο πήξε απφ εθεί
θαη ηηο έβαιε ζε άιιν ζηηθάθη. εκεηψλεηαη φηη ην ζηηθάθη απηφ νπδέπνηε βξέζεθε.

Όηαλ δε, ε πνιηηηθψο ελάγνπζα θαηέζεζε αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ε αλήιηθε Δ.
αλαθάιπςε κέζα ζε έλα ηζαγηεξφ-παηρλίδη θαη έδσζε ζηελ κεηέξα ηεο έλα ζηηθάθη
ιέγνληαο φηη εληφο απηνχ κπνξεί λα είλαη νη θσηνγξαθίεο πνπ ηηο έπαηξλε ν
θαηεγνξνχκελνο ελψ ρφξεπαλ. Όπσο φκσο πξνέθπςε απφ ηελ απφ 16-11-2013 κε
αξ.πξση. ... έθζεζε εξγαζηεξηαθήο πξαγκαηνγλσκνζχλεο εληφο απηνχ δελ
αλεπξέζεζαλ ζηνηρεία. Σέινο, ε αλήιηθε Δ. εμεηάζηεθε ζηηο 3 Απξηιίνπ 2014
ελψπηνλ ηεο Αλαθξίηξηαο κε ηελ παξνπζία ηεο ςπρνιφγνπ Κ. Σ.Ε., ε νπνία εμέηαζε
ην παηδί γηα ηελ αληηιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα θαη ηελ δπλαηφηεηα ηεο λα θαηαζέζεη.
ηελ απφ 2-4-2015 παηδνςπρηαηξηθή πξαγκαηνγλσκνζχλε ηεο επηβεβαίσζε θαη απηή
ηελ απνπζία ςπρνπαζνινγίαο θαη απεθάλζε φηη πξφθεηηαη γηα έλα παηδί πνπ δελ
θαληάδεηαη γεγνλφηα θαη ζηνηρεηνζεηεί ηα φζα ιέεη. ηελ απφ 3 Απξηιίνπ 2014
θαηάζεζή ηεο ε αλήιηθε Δ. θαηέζεζε απαληψληαο ζε πνιπάξηζκεο "θιεηζηνχ ηχπνπ"
εξσηήζεηο θαη επηβεβαίσζε ηα φζα εμέζεζε θαη πξναλαθξηηηθά θαη αθνινχζσο
εμέθξαζε ηα ζπκφ ηεο πξνο ηνλ παηέξα ηεο, ηνλ νπνίν θαη δελ ζέιεη λα βιέπεη.
Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε αλήιηθε Δ. ζηαδηαθά κεηαθηλήζεθε απφ κία ζέζε
θαηά ηελ νπνία είρε άξηζηεο ζρέζεηο κε ηνλ παηέξα ηεο θαη αλέθεξε αζαθψο φηη είδε
ην πένο ηνπ (γεγνλφο πνπ απνδείρζεθε φηη έιαβε ρψξα φηαλ κπήθε ζην κπάλην) ζε κία
ζέζε θαηά ηελ νπνία θαηήγγεηιε ζε βάξνο ηνπ παηέξα ηεο θαηλνχξηα γεγνλφηα
εκπινπηηδφκελα ζηαδηαθά θαη εθθξάδνληαο φιν θαη αξλεηηθφηεξα ζπλαηζζήκαηα γηα
λα θαηαιήμεη ζην ηέινο λα εθθξάδεη έληνλα αηζζήκαηα απνζηξνθήο θαη ζπκνχ πξνο
απηφλ επηδηψθνληαο λα κελ ηνλ βιέπεη θαζφινπ (βι. ηδίσο ηηο επηζεκάλζεηο ηεο
ςπρνιφγνπ Ν.Β.). Ζ αιιαγή απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο ζπλέπεζε κε ηελ
απνκάθξπλζή ηεο απφ ηα Υαληά θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηεο ζηελ Αζήλα, καδί κε ηελ
κεηέξα ηεο. Μάιηζηα, δελ απνδείρζεθε φηη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε αλήιηθε Δ.
απνκαθξπλφκελε απφ ηνλ θεξφκελν δξάζηε αηζζάλζεθε ειεχζεξε απφ δεζκεχζεηο
θαη πηέζεηο θαη έηζη άξρηζε λα θαηαγγέιεη ηα φζα είρε δήζελ ππνζηεί απφ ηνλ παηέξα
ηεο. Απελαληίαο, θξίλεηαη φηη ε αλήιηθε Δ. έσο θαη ηελ εμέηαζή ηεο απφ ηνλ ηερληθφ
ζχκβνπιν ηεο κεηέξαο ηεο δελ έπεηζε γηα ηελ αιήζεηα ησλ ιεγνκέλσλ ηεο θαλέλαλ
εηδηθφ πνπ ηελ εμέηαζε, εθηφο ίζσο ηεο παηδνςπρηάηξνπ Β. ., ηεο νπνίαο φκσο ε
πιεκκειήο άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο πεξηεγξάθε αλσηέξσ. Όηαλ δε άξρηζε λα
νκηιεί ζηνλ Α. Β. ζηαδηαθά άξρηζε λα απνκαθξχλεηαη ςπρηθά απφ ηνλ παηέξα ηεο θαη
λα δηαηεξεί κία ερζξηθή ζηάζε απέλαληη ηνπ, ε νπνία εμεηξάπε ζε έθδειν ζπκφ φηαλ
θαηά ην 2015 θαηέζεζε γηα ηειεπηαία θνξά ζηελ Αλαθξίηξηα Αζελψλ. Ζ αιιαγή απηή
ηεο ζηάζεο ηεο εξκελεχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ εκπινθή ηδίσο ηεο πνιηηηθψο
ελάγνπζαο αιιά θαη ηνπ παηξφο ηεο. Ζ αλήιηθε Δ. επξηζθφκελε εληφο ηεο νηθίαο ηεο
πνιηηηθψο ελάγνπζαο θαη δψληαο ηελ αγσλία ηεο ηειεπηαίαο λα απνδείμεη θάηη πνπ
εζθαικέλα πίζηεπε φηη ηζρχεη έρνληαο παξάιιεια παξεξκελεχζεη θάζε ζπκπεξηθνξά
ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, άξρηζε λα επεξεάδεηαη απφ απηφ ην θιίκα θαη λα απνμελψλεηαη
ζηαδηαθά απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν. Θέινληαο δε, λα βνεζήζεη ηελ κεηέξα ηεο, απφ
ηελ νπνία ιάκβαλε αζθάιεηα, αζπλαίζζεηα νδεγήζεθε ζην λα ελζσκαηψζεη ζηε
ζθέςε ηεο φια φζα ε ηειεπηαία ήζειε λα αθνχεη. Όπσο απνδείρζεθε απφ ηηο
ερνγξαθεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε ηνλ Α. Β. ε αλήιηθε Δ. κηινχζε ζπρλά κε ηελ κεηέξα
ηεο, (ηξεηο ηέζζεξηο θνξέο ην κήλα ην πξνζδηνξίδεη ε αλήιηθε) ε νπνία ζπρλά ηελ
ξσηνχζε γηα ην αλ είλαη αιήζεηα απηά πνπ ιέεη. Ο ηξφπνο απηφο φκσο ηεο πνιηηηθψο
ελάγνπζαο αζθνχζε πίεζε ζηελ αλήιηθε θφξε ηεο θαη αιινίσλε εχθνια ηε κλήκε
ηεο. Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ ζπδήηεζε κε ηελ κεηέξα ηεο, ε ηειεπηαία ξσηψληαο
ζπλερψο ηελ θφξε ηεο γηα ην αλ είραλ ζπκβεί ηα πεξηζηαηηθά (ελψ ήηαλ απφιπηα
πεπεηζκέλε φηη είραλ γίλεη θαη άιιαδε κάιηζηα ζπλερψο ηαηξνχο γηα λα ην
πηζηνπνηήζνπλ) πεξίκελε κία απάληεζε ζεηηθή γηα λα ηθαλνπνηεζεί θαη λα πεηζηεί φηη
φια φζα πίζηεπε δελ ήηαλ κία θελάθε. Ζ αλήιηθε θφξε ηεο επρεξψο αληηιακβαλφηαλ

πνηα απάληεζε ήζειε λα αθνχζεη ε κεηέξα ηεο, θαη ηεο ηελ έδηδε πξνθεηκέλνπ ε
ηθαλνπνίεζε ηεο πνιηηηθψο ελάγνπζαο λα ιάβεη ηε κνξθή επαίλνπ γηα ηελ απάληεζε
πνπ δφζεθε. Παξάιιεια δε, είρε θηάζεη ζε ηέηνην ζεκείν ηαχηηζεο κε ηελ κεηέξα ηεο
(απφ ηελ νπνία πιένλ κφλν ιάκβαλε απνθιεηζηηθά αζθάιεηα θαη ζηνξγή), πνπ άξρηζε
λα αγρψλεηαη καδί κε απηήλ γηα ηηο δηθαζηηθέο ηεο δηελέμεηο, γηα ην αλ ζα έρεη
αξθεηνχο κάξηπξεο λα ζηεξίμεη ηηο ζέζεηο ηεο, γηα ην πφζα ρξήκαηα μφδεπε γηα απηήλ
ηελ ππφζεζε ζηνπο λνκηθνχο ηεο παξαζηάηεο, ελψ ιφγσ θαη ηεο απφζηαζεο κε ηνλ
θαηεγνξνχκελν ζηαδηαθά έπαπζε λα έρεη θαη ηχςεηο γηα ην ηη ζα ηνπ πξνθαινχζε κε
απηά πνπ έιεγε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθά φηη δελ ππάξρνπλ επξήκαηα ή ελδείμεηο
ζσκαηηθήο ή ςπρνινγηθήο θαθνπνίεζεο ησλ δχν αλειίθσλ (έσο ηελ ζπλάληεζε ην
πξψηνλ κε ηνλ Α.Β.). Ζ δε Δ. εηδηθά δελ δείρλεη αξρηθά ζεκάδηα αιιαγήο ζηε
ζπκπεξηθνξά ηεο, δελ εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα θφβνπ, θαηάζιηςεο, απειπηζίαο,
δείρλεη λα κηιάεη κε επθνιία γηα ην ζπκβάλ, επαλαιακβάλνληαο ζπρλά ηη έγηλε, ελψ
κάιινλ ην αληίζεην ζα αλακελφηαλ. Αληίζεην ζπκπέξαζκα δελ πξνέθπςε ηδίσο απφ
ηηο θαηαζέζεηο ηεο πνιηηηθψο ελάγνπζαο, ηνπ παηξφο ηεο, ηεο ςπρνιφγνπ Ν.Β. αιιά
θαη ηνπ ηερληθνχ ζπκβνχινπ Α.Β., ν νπνίνο κάιηζηα θαηαζέηνληαο ζην αθξναηήξην
δελ ήηαλ ηφζν θεηδσιφο ζηελ θξίζε ηνπ φζν ζηελ γλσκάηεπζή ηνπ θαη εμέθξαζε,
ρσξίο λα πείζεη, ηε βεβαηφηεηα φηη ηα αλήιηθα θνξίηζηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ είραλ
παξελνριεζεί απφ απηφλ. Δπηπιένλ θαη ε ηαηξηθή ηνπ έθζεζε ηελ νπνία ζπλέηαμε σο
ηερληθφο ζχκβνπινο ηεο πνιηηηθψο ελάγνπζαο αδπλαηεί λα εμεγήζεη πεηζηηθά ην πψο
ε αλήιηθε Δ., ελψ αξρηθά ήηαλ ζηελφηεξα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ παηέξα ηεο ζηαδηαθά
εθηξέπεηαη ζε κία ζηάζε αξρηθά αξλεηηθή θαη ζηαδηαθά ερζξηθή. Δπίζεο, φηαλ ν ελ
ιφγσ ηερληθφο ζχκβνπινο εμεηάδεη ηνπο πηζαλνχο παξάγνληεο γηα ηνπο νπνίνπο ζα
κπνξνχζε ε Δ. λα έρεη νδεγεζεί ζε αλαιεζείο θαηαγγειίεο, δηεξεπλά θαη ηελ
πεξίπησζε ε αλήιηθε λα θαζνδεγείηαη ή λα ππνβάιιεηαη απφ ηε κεηέξα ηεο ή ην
πεξηβάιινλ ηεο. ην ζεκείν δε απηφ είλαη αξλεηηθφο δηφηη απφ ηελ αδξή εθηίκεζε ηεο
νηθνγέλεηαο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ηεο πνιηηηθψο ελάγνπζαο ε εθηίκεζή ηνπ είλαη
φηη ππήξραλ καθξνρξφληα πξνβιήκαηα ζηε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ
κειψλ. Αθνινχζσο δε, θξίλεη φηη ηα πξνβιήκαηα απηά (αλεμάξηεηα ηεο πξνέιεπζεο
ηνπο) δελ αξθνχλ θαηά ηελ επηζηεκνληθή ηνπ γλψκε λα δηθαηνινγήζνπλ κηα ςεπδή ή
θαζνδεγνχκελε καξηπξία ηεο Δ.. Μάιηζηα, ζπκπιεξψλεη ηνλίδνληαο φηη ε Δ., πέξα
απφ ηνλ ιεπηνκεξή θαη πεξηγξαθηθφ ηεο ιφγν, αλαθέξεη ζαθψο φηη απηά πνπ
πεξηγξάθεη ηα έρεη δήζεη ε ίδηα θαη ηα ιέεη ε ίδηα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηα έρεη
ζπδεηήζεη θαη κε ηε κεηέξα ηεο θαη επηπιένλ ε Δ. ιέεη φηη αθφκα θαη ε ίδηα ε κεηέξα
ηεο ηελ ξσηάεη, αλ είλαη πξάγκαηη αιήζεηα απηά πνπ ηεο έρεη πεη. Ζ αηηηνινγία απηή
φκσο είλαη ειάρηζηα πεηζηηθή. Καηαξράο, ε βαζηθή ηνπ ζέζε είλαη φηη ηα
νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα δελ αξθνχλ γηα λα δηθαηνινγήζνπλ κηα ςεπδή ή
θαζνδεγνχκελε καξηπξία ηεο Δ. Δληνχηνηο, ε ζέζε απηή πξέπεη λα αλαιπζεί θαη λα
εξκελεπηεί θαη κάιηζηα in concreto, θάηη ην νπνίν απνθεχγεη ν αλσηέξσ ηερληθφο
ζχκβνπινο ηεο πνιηηηθψο ελάγνπζαο, αξθνχκελνο λα δειψζεη φηη απηή είλαη ε
επηζηεκνληθή ηνπ άπνςε. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ε Δ. έρεη ιεπηνκεξή θαη
πεξηγξαθηθφ ιφγν, δελ απνηειεί απφ κφλν ηνπ επηρείξεκα ππέξ ηεο απφςεψο ηνπ πεξί
κε θαζνδήγεζεο ηεο αλήιηθεο. Δπρεξψο, ηξίηα άηνκα κε ηνλ κεραληζκφ πνπ
πεξηεγξάθε αλσηέξσ ζα κπνξνχζαλ λα ππνβάινπλ ζην παηδί θαη πεξηζηαηηθά πνπ
νπδέπνηε έδεζε ή θξίζηκεο ιεπηνκέξεηεο ζε πεξηζηαηηθά πνπ δίλνπλ ζε απηά άιιε
δπλακηθή. Δπί παξαδείγκαηη, ζην γεγνλφο φηη ε αλήιηθε Δ. είδε ην πένο ηνπ παηέξα
ηεο πξνζηέζεθε αξρηθά ε ιεπηνκέξεηα φηη ηεο ην έδεημε ν ηειεπηαίνο θαη αθνινχζσο
φηη ηεο δήηεζε λα ην αγγίμεη. Οκνίσο, ζην αζψν παηρλίδη "αζηεξάθη ή αζηέξη" πνπ ε
αλήιηθε Δ. ην είρε κάζεη ζην θνιπκβεηήξην, επρεξψο πξνζηέζεθαλ νη θξίζηκεο
ιεπηνκέξεηεο ηνπ αγγίγκαηνο ζην αηδνίν. Βέβαηα, θάπνηα ζηηγκή ε ππεξβνιή ηεο

αλήιηθεο Δ.ο (ηεο θαηά ηα άιια πεηζηηθήο σο ελήιηθαο κάξηπξαο, θαηά ηνλ Α. Β.)
ππεξβαίλεη θάζε φξην αλαμηνπηζηίαο, αθνχ εθζέηεη φηη ν θαηεγνξνχκελνο παίδνληαο
κε ηελ γπκλή κηθξή ηεο αδειθή ηελ έξηρλε ζην θαινξηθέξ θαη ε ηειεπηαία ρηππνχζε
θαη γέκηδε θνθθηλίιεο, νη νπνίεο βεβαίσο πνηέ δελ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηελ πνιηηηθψο
ελάγνπζα πνπ έθαλε κπάλην ηελ ζπγαηέξα ηεο. Αθφκα θαη ε χπαξμε δαληεισηνχ
εζψξνπρνπ επρεξψο πξνθχπηεη απφ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ αγαπεκέλνπ ζήξηαι ηεο
αλήιηθεο Δ. "..." ην νπνίν παξαθνινπζνχζε θξπθά, φπνπ απεηθνλίδνληαη νη
πξσηαγσληζηέο απηνχ λα θξαηνχλ ζπλαθνχο είδνπο εζψξνπρα. Δίλαη δε, ζην ζεκείν
απηφ ραξαθηεξηζηηθή ε θαηάζεζε ηεο ςπρνιφγνπ Δ.Γ., ε νπνία πεηζηηθά θαηέζεζε φηη
ζε πείξακα πνπ δηεμήρζε ζε παηδηά θαηφπηλ ππνβνιήο ζε απηά πεξηζηαηηθψλ πνπ δελ
έδεζαλ, ην 58% ησλ παηδηψλ κία εβδνκάδα κεηά αλέθεξε πεξηζηαηηθά ηα νπνία δελ
είρε βηψζεη ζαλ λα ηα είρε βηψζεη. Πεξαηηέξσ, δελ πείζεη ε πνιηηηθψο ελάγνπζα κε
ηελ θαηάζεζή ηεο, αθνχ απηή βηψλνληαο έλα ζπγθξνπζηαθφ δηαδχγην πίζηεςε ρσξίο
επαξθή ζεκειίσζε ηηο ίδηεο ηεο ηηο ππνςίεο θαη θνβίεο παξεξκελεχνληαο δηαξθψο ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Αληίζηνηρα δε θαη ν παηέξαο ηεο, αξρηθά απψλ ζε
φζα έιαβαλ ρψξα ζηα Υαληά, ηελ ζπλέδξακε ζηελ εδξαίσζε ησλ απφςεψλ ηεο
ζεσξψληαο εζθαικέλα φηη ε πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ελφο παηρληδηνχ ζην αηδνίν ηεο
εγγνλήο ηνπ απνδεηθλχεη νπσζδήπνηε ηελ νηαδήπνηε παξεθθιίλνπζα δξαζηεξηφηεηα
ηνπ γακπξνχ ηνπ. Σέινο, ε ςπρνιφγνο Ν. Β. αζρνιήζεθε κε ηελ αλήιηθε Δ. αξθεηά,
φςηκα . φηαλ ήδε ε αλήιηθε επξίζθνληαλ ζηε νηθία θαη ππφ ηελ επίδξαζε ηεο κεηξφο
ηεο, ελψ θαη ε έξεπλά ηεο πεξηνξίζηεθε κφλν ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο κε ην παηδί θαη
ζηελ ελεκέξσζή ηεο απφ ηελ πνιηηηθψο ελάγνπζα, ρσξίο λα έρεη ζπλαληήζεη θαζφινπ
ηνλ θαηεγνξνχκελν θαη θπξίσο ρσξίο λα έρεη δεη ηνλ ηειεπηαίν καδί κε ην παηδί. Έηζη,
νη φπνηεο θξίζεηο ηεο ειέγρνληαη σο επηζθαιείο θαη δελ πξνζθέξνπλ απφδεημε πεξί
ηεο δήζελ εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ,
δελ απνδείρζεθαλ νχηε νη θεξφκελεο θαηά ην θαηεγνξεηήξην αζειγείο πξάμεηο ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ, νχηε ε θεξφκελε απνηχπσζε ζε εηθφλεο ησλ γπκλψλ ζσκάησλ ησλ
παηδηψλ ηνπ, ζαθψο δε θαζφινπ ε θεξφκελε ζπλερήο απεηιεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ
πξνο ηελ αλήιηθε Δ..
πλεπψο, πξέπεη λα απαιιαγεί ν θαηεγνξνχκελνο ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ
ηνλ βαξαίλνπλ.".
Ζ παξαπάλσ αηηηνινγία ηεο πξνζβαιινκέλεο απφθαζεο είλαη ε απαηηνχκελε απφ ην
χληαγκα θαη ηνλ ΚΠΓ εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε, αθνχ ην Γηθαζηήξην κε
εηδηθφηεξεο αλαθνξέο ηφζν ζηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ, πνπ εμεηάζηεθαλ ζην
αθξναηήξην ηνπ φζν θαη ζηα έγγξαθα πνπ αλαγλψζζεθαλ θαη κεηά απφ αμηνιφγεζε
θαη ζπλεθηίκεζε φισλ ησλ εηζθεξζέλησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ, αηηηνινγεί επαξθψο
ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ πείζζεθε φηη ν θαηεγνξνχκελνο ηέιεζε ηηο αλσηέξσ
απνδηδφκελεο ζ’ απηφλ αμηφπνηλεο πξάμεηο. Δηδηθφηεξα, παξά ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ
αηηηάζεηο ηνπ αλαηξεζείνληα Δηζαγγειέα, ην Γηθαζηήξην, πξνθεηκέλνπ λα
αηηηνινγήζεη ηελ παξαπάλσ θξίζε ηνπ, δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζηηο αλαθνξέο φηη ε
πνιηηηθψο ελάγνπζα εζθαικέλα είρε πεηζηεί γηα ην φηη ν θαηεγνξνχκελνο είρε
ζπλεηδεηά επηδείμεη ην πένο ηνπ ζηελ θφξε ηεο Δ., ηνλίδνληαο φηη δελ αλέθεξε ην
ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ ζηνλ ίδην αιιά ην θξάηεζε θξπθφ θαη φηη αλ δελ ακεινχζε
λα ην ζπδεηήζεη κε ηνλ ηειεπηαίν ζα επηβεβαηψλνληαλ ή αληηζέησο ζα
δηαζθεδάδνληαλ νη πεπνηζήζεηο ηεο θαζψο θαη φηη εχινγα ε εθδνρή ηνπ ελ ιφγσ
πεξηζηαηηθνχ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ αιήζεηα, αθνχ αιιηψο ζα κλεκνλεπφηαλ θαη
ζην ζρεηηθφ δηθφγξαθν ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πνπ ππέβαιε ελαληίνλ ηνπ, αιιά
αηηηνινγψληαο ηελ ελ ιφγσ θξίζε ηνπ ζην εθηελέο ζθεπηηθφ ηεο πξνζβαιινκέλεο
απφθαζεο αλαθέξεη επηπιένλ θαη φηη α) έλα αξρηθά κε αμηνινγήζηκν πνηληθά γεγνλφο,
ήηνη ην φηη ε αλήιηθε Δ. θαηά ηελ είζνδν ηεο ζην κπάλην είδε ην πένο ηνπ παηέξα ηεο,

ν νπνίνο θαη’ εθείλε ηε ζηηγκή νπξνχζε, δηαδνρηθά παξνπζηάζηεθε αξγφηεξα (ζηελ
κε αξηζκ. ...-8-2013 αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ) σο αλαθνξά ηεο αλήιηθεο φηη ν
παηέξαο ηεο ηεο έδεημε ην πένο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ απφ 25-10-2013 έγθιεζε
σο αλαθνξά απηήο (αλήιηθεο) φηη επηπξφζζεηα ν παηέξαο ηεο ηήο δήηεζε λα ηνπ ην
αγγίμεη, αλαθνξά πνπ δελ αλαθέξζεθε, σο ζα ήηαλ ινγηθφ ζηελ παξαπάλσ αίηεζε
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, β) ν παηδνςπρίαηξνο Α. Π., ζηνλ νπνίν ε πνιηηηθψο ελάγνπζα
απεπζχλζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013, εμέθξαζε επηθπιάμεηο σο πξνο ηηο δηεγήζεηο
ηεο αλσηέξσ αλήιηθεο, ελψ ε παηδνςπρίαηξνο Β. ., πνπ πξαγκαηνπνίεζε κφλν κία
ζπλεδξία κε ην παηδί, παξά ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφ 8-10-2013 ηαηξηθή ηεο
γλσκάηεπζε, απνινγνχκελε ελψπηνλ ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ηαηξηθνχ ...,
αλέθεξε φηη ε αλήιηθε νπδέλ γεγνλφο ηεο αλέθεξε πνπ λα εκπίπηεη ή λα παξαπέκπεη
ζε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε απφ ηνλ παηέξα ηεο, ε δε ςπρνιφγνο Δ. Γ. θαηέζεζε φηη
ε αλήιηθε δελ είρε ηελ εηθφλα θαθνπνηεκέλνπ παηδηνχ, γ) ν θαηεγνξνχκελνο
πξνζθεξφηαλ λα ζπλδξάκεη ζηελ απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο εμεηαδφκελνο θαη ν ίδηνο
απφ ςπρνιφγνπο θαη ςπρηάηξνπο επηινγήο ηεο πνιηηηθψο ελάγνπζαο, ζπλεξγάζηεθε
δε ζηελά κε απηνχο φπνηε ηνπ δεηήζεθε, δ) νη εμεηάζαληεο ηελ αλήιηθε
παηδνςπρίαηξνη θαη ςπρνιφγνη Α. Π., Γ. Κ. θαη Δ. Γ., επηινγήο ηεο πνιηηηθψο
ελάγνπζαο, δελ δηαπίζησζαλ θιηληθή εηθφλα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ηεο αλήιηθεο
Δ. απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν παηέξα ηεο, ελψ ν ζεξάπσλ ηαηξφο ηνπ ηειεπηαίνπ Α. Μ.
δηαβεβαίσζε ηελ αλσηέξσ Δ. Γ. φηη ν θαηεγνξνχκελνο ζε θακία πεξίπησζε δελ
πιεξνί ραξαθηεξηζηηθά αηκνκηθηηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαη ε) φηη ν ηερληθφο
ζχκβνπινο ηεο πνιηηηθψο ελάγνπζαο Α. Β., παηδνςπρίαηξνο εηδηθεπκέλνο ζε
δεηήκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξελφριεζεο, θαηά ηελ εμέηαζε ηεο
αλήιηθεο δελ δηαπίζησζε εκθάληζε εξσηηθνπνηεκέλεο ζπκπεξηθνξάο απηήο
αλάξκνζηε ηεο ειηθίαο ηεο νχηε θαη εθδήισζε ςπρνπαζνινγίαο ραξαθηεξηζηηθήο
ζεμνπαιηθνχ ςπρηθνχ ηξαχκαηνο, θαηέιεμε δε θαη απηφο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε
αλήιηθε είλαη επεξεαζκέλε απφ ην ρσξηζκφ ησλ γνλέσλ ηεο, ηε κεηαθφκηζε απφ ηα
Υαληά θαη ηελ άκεζε εκπινθή ηεο ζηελ ελδννηθνγελεηαθή ζχγθξνπζε. Δπνκέλσο, κε
επαξθή αηηηνινγία, ζηεξηδφκελε ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη φρη ζε απζαίξεηα
ινγηθά ζπκπεξάζκαηα, σο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ αλαηξεζείνληα Δηζαγγειέα,
αηηηνινγείηαη ε θξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ πεξί εκκνλήο θαη εζθαικέλεο πεπνίζεζεο ηεο
πνιηηηθψο ελάγνπζαο αλαθνξηθά κε ηελ έλαληη ησλ αλειίθσλ ζπγαηέξσλ ηεο
ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Χζαχησο, κε ηηο παξαδνρέο φηη "...ηνλ Ηαλνπάξην
ηνπ 2012 ε αλήιηθε Δ. παξνπζίαζε ην κλεκνλεπζέλ πξφβιεκα ζπρλνπξίαο, ιφγσ
ραιάξσζεο ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο θαη ην πξφβιεκα αληηκεησπίζηεθε κε
θαξκαθεπηηθή αγσγή, ε νπνία ρνξεγήζεθε απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 απφ ηνλ
παηδίαηξν Ε. θαη γηα ηξεηο κήλεο, κε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Γελ απνδείρηεθε φηη ηα
αίηηα ήηαλ ςπρνινγηθά αθνχ δελ πξνζθνκίζηεθε ζρεηηθή ζπληαγή ηαηξνχ γηα
ρνξήγεζε θαξκάθσλ ζε ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε ςπρνινγηθνχ πξνβιήκαηνο.
Δπηπιένλ δελ θξίλεηαη πεηζηηθή ε θαηάζεζε ηνπ παηξφο ηεο πνιηηηθψο ελάγνπζαο φηη
ν αλσηέξσ ηαηξφο αθνχ εμέηαζε ηελ εγγνλή ηνπ απεθάλζε φηη πξφθεηηαη γηα άγρνο,
αιιά απελαληίαο ηεο έδσζε θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα νξγαληθφ πξφβιεκα. Αθφκα θαη
απηή ηνπ ε δηαπίζησζε (πεξί θαξκαθεπηηθήο αγσγήο γηα νξγαληθφ πξφβιεκα)
απνδεηθλχεη φηη ην πξφβιεκα ήηαλ θαηεμνρήλ νξγαληθφ θαη θακία ζρέζε δελ έρεη κε
θεξφκελεο αζειγείο πξάμεηο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, φπσο φςηκα επηρεηξήζεθε λα
ζπλδεζεί....", επαξθψο αηηηνινγείηαη ε θξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ φηη ην παξαπάλσ
πξφβιεκα πνπ εκθάληζε ε αλήιηθε Δ. ήηαλ νξγαληθφ, κε νθεηιφκελν ζε ςπρνινγηθά
αίηηα θαη εηδηθφηεξα ζε άγρνο απηήο εμαηηίαο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζήο ηεο, δελ ήηαλ
δε αλαγθαία γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο αηηηνινγίαο ηεο απφθαζεο ε παξάζεζε επηπιένλ
πεξί ηνχηνπ ζηνηρείσλ. Πεξαηηέξσ, απφ ηελ εθηεηακέλε αηηηνινγία ηεο

πξνζβαιινκέλεο απφθαζεο, πξνθχπηεη φηη γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο δηθαληθήο
πεπνίζεζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ιήθζεθαλ ππφςε θαη αμηνινγήζεθαλ απφ ην ηειεπηαίν
θαη κάιηζηα κε ηδηαίηεξε αηηηνινγηθή ζθέςε θαη ηελ πξνζήθνπζα απνδεηθηηθή
ζεκειίσζε ηεο ζρεηηθήο θξίζεο ηνπ φια ηα εηζθεξζέληα απνδεηθηηθά κέζα, κεηαμχ
ησλ νπνίσλ θαη ε απφ 2-4-2015 παηδνςπρηαηξηθή πξαγκαηνγλσκνζχλε ηεο
παηδνςπρηάηξνπ Κ. Σ.Ε. θαζψο θαη νη απφ 8-1-2014 θαη 13-2-2014 εθζέζεηο
πξνθαηαξθηηθήο παηδνςπρνινγηθήο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηεο ςπρνιφγνπ-θιηληθήο
εγθιεκαηνιφγνπ Μ. Λ.-Μ., ηηο νπνίεο ην Γηθαζηήξην έιαβε ππφςε θαη ηηο
ζπλαμηνιφγεζε, δερφκελν θαη απηφ, φπσο θαη νη αλσηέξσ ζηηο ζπληαρζείζεο
πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηνπο, φηη ηφζν ε Δ. Κ. φζν θαη ε .-Μ. Κ. "έρνπλ θαιή
αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα, ζηαζεξή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαζψο επίζεο δελ
παξνπζηάδνπλ θάπνην ζχκπησκα ςπρνπαζνινγίαο", ε δε Δ. δελ παξνπζηάδεη
ζπκπηψκαηα ςπρνπαζνινγίαο θαη πξφθεηηαη γηα έλα παηδί πνπ δελ θαληάδεηαη
γεγνλφηα θαη ζηνηρεηνζεηεί ηα φζα ιέεη αιιά θαη φηη έρεη ππνζηεί θαζνδήγεζε απφ ηε
κεηέξα ηνπ, θξίζε πνπ ζπκπνξεχεηαη κε ηε δηαπίζησζε ηεο παηδνςπρηάηξνπ Κ. Σ.Ε.
φηη "νη γισζζηθέο ηεο εθθξάζεηο, φζν θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο ηεο αληηδξάζεηο
ππνδεηθλχνπλ έλα θνξίηζη πνπ ζαθψο έρεη επεξεαζηεί απφ ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ". Χζαχησο, ην Γηθαζηήξην ζπλαμηνιφγεζε θαη ην πεξηερφκελν ηεο
αλαγλσζζείζαο ζην αθξναηήξην απφ 3-4-2015 έθζεζεο αλσκνηί εμέηαζεο κάξηπξα
ηεο Δ. Κ. ελψπηνλ ηεο 8εο Σαθηηθήο Αλαθξίηξηαο Αζελψλ, αηηηνινγεί δε γηαηί δελ
πείζζεθε απφ ηελ ελ ιφγσ θαηάζεζε, ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο αηηηνινγεκέλα
αληηθξνχεη θαη δελ ην θξίλεη πεηζηηθφ αθελφο κε ηελ παξαδνρή φηη ε αλήιηθε
απαληνχζε ζε "θιεηζηέο εξσηήζεηο" θαη αθεηέξνπ κε ηελ αηηηνινγία φηη ήηαλ πξντφλ
θαζνδήγεζεο θαη ππνβνιήο απφ ηε κεηέξα ηεο, άπνςε πνπ, θαηά ηηο παξαδνρέο ηεο
απφθαζεο, εληζρχεη ην φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ερνγξαθεκέλεο ζπλάληεζήο
ηεο κε ηνλ πξναλαθεξζέληα ηερληθφ ζχκβνπιν ηεο πνιηηηθψο ελάγνπζαο "κηινχζε κε
ηε κεηέξα ηεο γηα ην πεξηερφκελν ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ε ηειεπηαία ηεο ππελζχκηδε
ην ηη ζα πεη", παξαδνρέο πνπ δελ είλαη αλαληίζηνηρεο ησλ πνξηζκάησλ ησλ παξαπάλσ
πξαγκαηνγλσκνζπλψλ, εθφζνλ ην Γηθαζηήξην δελ δέρεηαη φηη ε αλήιηθε θαληάζηεθε
ηα φζα θαηέζεζε ή φηη απηά ήηαλ απνηέιεζκα ζπλαηζζεκαηηθήο ηεο δηαηαξαρήο. Με
επαξθή δε αηηηνινγία αληηθξνχνληαη θαη ηα αληίζεηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ελ ιφγσ
ηερληθνχ ζπκβνχινπ θαζψο θαη ε ζηαδηαθή αιιαγή ηεο ζηάζεο ηεο αλήιηθεο Δ.
απέλαληη ζηνλ παηέξα ηεο, νθεηιφκελε, θαηά ηηο παξαδνρέο ηεο πξνζβαιινκέλεο,
ζηελ εκπινθή ηδίσο ηεο πνιηηηθψο ελάγνπζαο αιιά θαη ηνπ παηξφο ηεο, παππνχ ηεο
αλήιηθεο, ζηελ ηαχηηζε ηεο ηειεπηαίαο κε απηνχο κεηά ηελ απνκάθξπλζή ηεο απφ ηα
Υαληά θαη ζηελ επηζπκία ηεο λα βνεζήζεη ηε κεηέξα ηεο, κε ηελ νπνία έλησζε
αζθάιεηα, "λα ηθαλνπνηεζεί θαη λα πεηζηεί φηη φια φζα πίζηεπε (ελλνείηαη γηα ηνλ
θαηεγνξνχκελν) δελ ήηαλ κία θελάθε", αιιά θαη ζην άγρνο ηεο γηα ηηο δηθαζηηθέο
δηελέμεηο ηεο ηειεπηαίαο κε ηνλ θαηεγνξνχκελν θαη ζπγθεθξηκέλα "γηα ην αλ ζα έρεη
αξθεηνχο κάξηπξεο λα ζηεξίμεη ηηο ζέζεηο ηεο, γηα ην πφζα ρξήκαηα μφδεπε γηα απηήλ
ηελ ππφζεζε ζηνπο λνκηθνχο ηεο παξαζηάηεο, ελψ ιφγσ θαη ηεο απφζηαζεο κε ηνλ
θαηεγνξνχκελν ζηαδηαθά έπαπζε λα έρεη θαη ηχςεηο γηα ην ηη ζα ηνπ πξνθαινχζε κε
απηά πνπ έιεγε". Σέινο, πιήξσο αηηηνινγεκέλε παξίζηαηαη θαη ε αζψσζε ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ γηα ηηο πξάμεηο α) ηεο ελδννηθνγελεηαθήο απεηιήο ζε βάξνο ηεο
πνιηηηθψο ελάγνπζαο ζπδχγνπ ηνπ Δ. Κ., κε ηε αηηηνινγία φηη, απεπζχλνληάο ηεο ηε
θξάζε (αθνχ πξνεγνπκέλσο απηή είρε πεηάμεη έλα καραίξη ςσκηνχ πνπ απηφο είρε
αγνξάζεη) "ζα αγνξάζσ άιιν καραίξη, ειπίδσ λα κελ ην πεηάμεηο θαη ειπίδσ λα κε
ρξεηαζηεί λα ζε ζθάμσ", ήζειε λα αζηεηεπηεί καδί ηεο θαη φρη λα ηελ ηξνκνθξαηήζεη,
αθνχ κέρξη ηφηε νχηε πξνεγνχκελεο αληηπαξαζέζεηο είραλ νχηε έληαζε θαη’ εθείλε ηε
ζηηγκή ππήξρε κεηαμχ ηνπο, αληηθξνχνληαο έηζη αηηηνινγεκέλα, αιιά θαη κε ηελ

επηπιένλ παξαδνρή φηη ε ζχδπγνο ηνπ "ππφ ην πξίζκα φισλ φζσλ θνβφηαλ γηα ηνλ
θαηεγνξνχκελν, παξεμεγνχζε αλαηηηνιφγεηα θάζε ελέξγεηα ηνπ ηειεπηαίνπ...", ηελ
πεξί ηνπ αληηζέηνπ θαηάζεζε απηήο φηη θξαηψληαο καραίξη ηελ απείιεζε κε ηε θξάζε
"εγψ θάπνηα κέξα ζα ζε ζθνηψζσ", β) ηεο ελδννηθνγελεηαθήο απεηιήο θαη’
εμαθνινχζεζε ζε βάξνο ηεο αλήιηθεο ζπγαηέξαο ηνπ Δ. κε ηελ πεξί ηα πξάγκαηα
αλαηξεηηθά αλέιεγθηε παξαδνρή φηη "δελ απνδείρηεθε φηη ν θαηεγνξνχκελνο εθείλε
ηελ πεξίνδν ηειεθσλνχζε ζηελ αλήιηθε ζπγαηέξα ηνπ θαη ηελ απεηινχζε ιέγνληάο
ηεο φηη ε νηθνγέλεηά ηνπο ζα δηαιπζεί αλ ε αλήιηθε αλαθεξφηαλ ζε παηρλίδηα κε
εξσηηθέο παξεθθιίζεηο ζηα νπνία θέξνληαλ φηη ζπκκεηείραλ ακθφηεξνη, ελψ νκνίσο
δελ απνδείρηεθε φηη ελ γέλεη ππήξμε κε νηνλδήπνηε ηξφπν απεηιεηηθφο απέλαληη ζηε
ζπγαηέξα ηνπ" θαη γ) ηεο παξαγσγήο πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο κε ηελ επαξθή
αηηηνινγία φηη δελ βξέζεθε ε ζπζθεπή usb, ζηελ νπνία, ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν
ηεο θαηάζεζεο ηεο αλειίθνπ Δ., πνπ παξαηίζεηαη ζην ζθεπηηθφ, είραλ απνζεθεπηεί νη
γπκλέο θσηνγξαθίεο ησλ αλειίθσλ ζπγαηέξσλ ηνπ. Δπνκέλσο, νη ζρεηηθνί, απφ ην
άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Γ’ ΚΠΓ, ιφγνη αλαίξεζεο, κε ηνπο νπνίνπο πιήηηεηαη ε
πξνζβαιινκέλε απφθαζε κε ηελ αηηίαζε φηη, ε ζηεξίδνπζα ην απαιιαθηηθφ πφξηζκα
ηνπ Γηθαζηεξίνπ, πξναλαθεξζείζα αηηηνινγία δελ είλαη ε απαηηνχκελε απφ ην
χληαγκα θαη ηνλ ΚΠΓ εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε, είλαη αβάζηκνη θαη απνξξηπηένη,
ελψ νη ινηπέο εθηηζέκελεο ζηνπο ιφγνπο απηνχο αηηηάζεηο πεξί εζθαικέλεο εθηίκεζεο
ησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ, θαζφζνλ εμ απηψλ ζπλάγνληαη, θαηά ηνλ αλαηξεζείνληα,
αληίζεηα ζπκπεξάζκαηα απφ απηά ζηα νπνία θαηέιεμε ην Γηθαζηήξην ηεο νπζίαο,
είλαη απαξάδεθηεο θαζφζνλ αθνξνχλ ηελ αλαηξεηηθά αλέιεγθηε θξίζε ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο, ηελ νπνία θαη επηρεηξνχλ λα πιήμνπλ κε ηελ επίθαζε ηεο
έιιεηςεο εηδηθήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο, απνξξηπηνκέλεο, κεηά ηαχηα,
ηεο θξηλφκελεο αίηεζεο ζην ζχλνιν ηεο.
ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ
Απνξξίπηεη ηελ απφ 27-4-2017 (αξηζ...17) αίηεζε ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ
γηα αλαίξεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 204, 205, 206, 229/2016 απνθάζεσο ηνπ Μηθηνχ
Οξθσηνχ Γηθαζηεξίνπ Ρεζχκλνπ.
Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2017. Καη
Γεκνζηεχζεθε ζηελ Αζήλα, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηφ ηνπ, ζηηο 26
Ηαλνπαξίνπ 2018.
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