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Μπεκατώρου - Άνοιξε τον ασκό του Αιόλου: Καταγγελίες 
κι από άλλες αθλήτριες - Εισαγγελική παρέμβαση

Η
αποκάλυψη της Σοφίας Μπεκατώρου για 
τη σεξουαλική κακοποίηση που δέχτηκε 
από μεγαλοστέλεχος της Ελληνικής Ιστιο-
πλοϊκής Ομοσπονδίας πριν από δυο δεκα-

ετίες, στα πρώτα της βήματα, άνοιξε τον ασκό του 
Αιόλου.
Οι εξελίξεις τις τελευταίες ώρες έχουν πάρει τη μορ-
φή χιονοστιβάδας, με αρκετές άλλες αθλήτριες να 
παίρνουν θάρρος από την Ολυμπιονίκη (η περί-
πτωση της Μάνιας Μπίκοφ είναι χαρακτηριστική) 
και να προχωρούν σε ανάλογες καταγγελίες, ενώ 
σύσσωμος ο πολιτικός και κοινωνικός κόσμος έχει 
εκφράσει τη στήριξή του - χωρίς τα «ναι μεν, αλλά» 
της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας - στην Μπεκατώρου.
Μετά την αποκάλυψη της πρώην αθλήτριας αρχι-
κά στο Marie Claire και στη συνέχεια διαδικτυακή 
Ημερίδα, με θέμα «Start to Talk/Σπάσε τη Σιωπή 
- Μίλησε, Μην Ανέχεσαι», που διοργάνωσε το υφυ-
πουργείο Αθλητισμού, η Μπεκατώρου «έδωσε» και 
το όνομα του στελέχους που την εκμεταλλεύτηκε. 
Ο λόγος για τον αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ιστιο-
πλοΐκής Ομοσπονδίας Αριστείδη Αδαμόπουλο, που 
βρίσκεται στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΙΟ από τη 
δεκαετία του ‘90, όπως και σχεδόν το σύνολο των 
διοικούντων της Ομοσπονδίας κι από τον Ιούνιο 
του 1997 εκτελεί χρέη αντιπροέδρου.
Ο ίδιος ο Αδαμόπουλος αρνήθηκε το Σάββατο κάθε 
εμπλοκή του στην υπόθεση, ωστόσο η Νέα Δη-
μοκρατία, της οποίας ήταν μέλος, προχώρησε σε 
αναστολή της κομματικής του ιδιότητας, ενώ και η 
Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας ζήτησε και έλαβε την πα-
ραίτησή του.
«Καλώ την Πολιτεία, τους θεσμικούς φορείς, και τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να σεβαστούν πρώτα την 
οικογένειά μου, τα παιδιά και τα εγγόνια μου, να ανα-
μείνουν όσα υποχρεούμαι πλέον να εισφέρω σε κάθε 
αρμόδια αρχή και να αποστούν από κάθε ενέργεια 
που θα θυματοποιήσει περαιτέρω μέλη της οικογενεί-
ας μου και εμένα προσωπικά», ανέφερε, μεταξύ άλ-
λων, στη δήλωσή του ο κ. Αδαμόπουλος.

Εισαγγελική παρέμβαση
Στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
μπαίνουν οι δημόσιες καταγγελίες της Σοφίας Μπε-
κατώρου για σεξουαλική παρενόχληση.
Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας της Αθήνας Σωτηρία 

Παπαγεωργακοπούλου αναμένεται να διατάξει αυτε-
πάγγελτα προκαταρκτική έρευνα για το τι συνέβη.
Στο πλαίσιο αυτής, θα κληθεί στις αρχές της εβδομά-
δας η ολυμπιονίκης να καταθέσει στις εισαγγελικές 
αρχές.Στήριξη από τον πολιτικό κόσμο
Τη στήριξή του στη Σοφία Μπεκατώρου εξέφρασε, 
στο μεταξύ, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος. Με μια 
μακροσκελή ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, 
ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε 
πως επικοινώνησε με τη Μπεκατώρου και εξήρε δη-
μόσια τη γενναιότητα της κ. Μπεκατώρου «να σπάσει 
την αλυσίδα της σιωπής», έχοντας προηγουμένως 
επικοινωνήσει προσωπικά με την Ολυμπιονίκη, για 
να της εκφράσει τη συμπαράστασή του.

Μητσοτάκης: «Η Πολιτεία διαθέτει το νομικό 
οπλοστάσιο του Κράτους Δικαίου το οποίο 
και οφείλει να εξαντλήσει»
Η απόφαση της Σοφίας Μπεκατώρου να καταγγείλει 
με τόλμη τη σεξουαλική βία που υπέστη ως έφηβη 
αθλήτρια αποτελεί πράξη με βαρύ κοινωνικό φορτίο. 
Κίνηση που αφυπνίζει συνειδήσεις, παράγοντας θετι-
κό παράδειγμα. Και κινητοποιεί ώριμα την ευαισθη-
σία των δυνάμεων της προόδου στον τόπο μας.
Η Πολιτεία διαθέτει το νομικό οπλοστάσιο του Κρά-
τους Δικαίου το οποίο και οφείλει να εξαντλήσει. Έχει 
επίσης δομές που βοηθούν να κλείνουν τα τραύματα 
από τέτοιου είδους εγκλήματα. Είναι κρίσιμο, όμως, 
σε αυτή την αποστολή να βρίσκει καθημερινό συμπα-
ραστάτη της και τον κάθε Έλληνα.
Η Σοφία έσπασε με γενναιότητα την αλυσίδα του φό-
βου και της σιωπής, δείχνοντας τον δρόμο ώστε το 
στίγμα της ενοχής να περάσει από το θύμα στον θύτη. 
Έγινε, έτσι, και μια Ολυμπιονίκης της Eυθύνης, στο 

όνομα όλων: Γυναικών και ανδρών, παιδιών και εφή-
βων, μέσα και έξω από την οικογένεια.
Μίλησα προσωπικά με την πρωταθλήτριά μας για 
εκείνη την οδυνηρή εμπειρία. Που εκείνη δεν την 
«θυμήθηκε» τώρα, αλλά δεν την ξέχασε ποτέ. Όπως 
κανείς δεν πρέπει να ξεχνά. Αλλά να αντιδρά. Γι’ αυτό 
και είμαι δίπλα της. Όχι μόνο ως πρωθυπουργός. 
Αλλά και ως σύζυγος, πατέρας και απλός πολίτης.
Είναι καιρός να ξεριζωθεί η εξουσιαστική βία εναντί-
ον όποιου βρεθεί σε μία αδύναμη θέση. Είναι μάστι-
γα που υπονομεύει τα θεμέλια του πολιτισμού μας. 
Ας κάνουμε, λοιπόν, όλοι το πρώτο βήμα της Σοφί-
ας: Μιλάμε, καταγγέλλουμε, αποκαλύπτουμε. Ώστε το 
φως της αλήθειας να κάψει για πάντα το έγκλημα που 
ζει στο σκοτάδι».
Παράλληλα, στο πλευρό της Σοφίας Μπεκατώρου 
είχε ταχθεί η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα 
Γκραμπόφσκι, ενώ ανάλογες τοποθετήσεις έκαναν, 
επίσης, η Φώφη Γεννηματά, ο Αλέξης Τσίπρας και ο 
Δημήτρης Κουτσούμπας. 

«Να σπάσει η ανοχή και η σιωπή»
Επίσης, στο πλευρό της Σοφίας Μπεκατώρου τάχθη-
κε η αθλητική ηγεσία αλλά και ο σύλλογος Ολυμπι-
ονικών. Με δηλώσεις αλλά και με σχετικό tweet ο 
Λευτέρης Αυγενάκης πήρε θέση για τις καταγγελίες 
της Σοφίας Μπεκατώρου και υποστήριξε πως τα όσα 
είπε η χρυσή Ολυμπιονίκης της ιστιοπλοΐας θα πρέ-
πει να ενεργοποιήσουν άμεσα όλα τα αθλητικά και 
πειθαρχικά όργανα. Τόνισε επίσης πως από εδώ και 
στο εξής πρέπει να σπάσει η ανοχή και η σιωπή σε 
τέτοια φαινόμενα και στον αθλητισμό.
Χαρακτηριστικά σημείωσε: «Η συγκλονιστική καταγ-
γελία της Σοφίας Μπεκατώρου επιβάλλεται να ενεργο-
ποιήσει άμεσα όλα τα αθλητικά πειθαρχικά όργανα. 
Και η εξέλιξή της να συμβαδίσει με τα ποινικά, που 
ήδη επιλαμβάνονται. Ώρα να σπάσει η ανοχή & η σι-
ωπή τέτοιων ζοφερών συμπεριφορών και στους αθλη-
τικούς χώρους».Καταγγελία και από άλλη αθλήτρια 
της Ιστιοπλοΐας
Μετά την Μπεκατώρου, άλλη μια αθλήτρια της ιστι-
οπλοΐας, η Μαρίνα Ψυχογιου, μέλος επί μία δεκα-
ετία της Εθνικής ομάδας και στέλεχος πλέον της 
World Sailing αποκάλυψε οτι και η ίδια είχε πέσει 
θέμα σεξουαλικής παρενόχλησης από παράγοντα 
της Ομοσπονδίας.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Η Σοφία Μπεκατώρου διέλυσε τη συνωμοσία σιωπής
Συνάντηση με την ολυμπιονίκη Σοφία Μπεκατώρου 
είχε την Δευτέρα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατε-
ρίνα Σακελλαροπούλου, στο Προεδρικό Μέγαρο.
Σε δηλώσεις της έπειτα από τη συνάντηση, η Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη Σοφία Μπεκα-
τώρου «γυναίκα με σπάνιο ήθος και ψυχική δύναμη».
Αναφερόμενη στη συνάντηση, επεσήμανε ότι «ήταν 
μια ελάχιστη αναγνώριση της γενναιότητας και της 
αξιοπρέπειας με τις οποίες κοινοποίησε την τραυ-
ματική εμπειρία της. Μια ελάχιστη ένδειξη όχι συ-
μπαράστασης αλλά συμμετοχής σε μια συνθήκη που 
αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν συχνά οι γυναίκες 
στον προσωπικό και τον επαγγελματικό τους βίο».
«Στο πρόσωπό της συναντήθηκα με όλες εκείνες τις 
γυναίκες που κακοποιήθηκαν, λεκτικά ή σωματικά, 
που τραυματίστηκαν διά βίου από την ηθική βα-
ναυσότητα της σεξουαλικής επιθετικότητας. Όλες 
εκείνες που φέρουν το τραύμα τους σιωπηλά επί 
χρόνια, μη τολμώντας να το καταγγείλουν, επειδή 
ενδόμυχα γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπιστούν στην 
καλύτερη περίπτωση με οίκτο ή καχυποψία και 

στη χειρότερη με περιφρόνηση, με χλεύη, ακόμα 
και με κοινωνικό στιγματισμό. Όλες εκείνες που 
υποφέρουν από τις ψυχολογικές επιπτώσεις μιας 
τέτοιας επώδυνης εμπειρίας, καταρρακωμένες από 
τη ντροπή και την ταπείνωση, κατασπαραγμένες 
από την ενοχή λες και οι ίδιες ευθύνονται γι’ αυτό 
που τους συνέβη, καταδικασμένες εσαεί στον φόβο, 
στην απέχθεια για το σώμα τους, στη χαμηλή αυτο-
εκτίμηση» συνέχισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Όπως τόνισε, «η Σοφία Μπεκατώρου έσπασε τη 
σιωπή – ή μάλλον διέλυσε τη συνωμοσία σιωπής 
στην οποία εμπλέκονται όσοι γνωρίζουν και δεν 
μιλούν, όσοι ανακαλύπτουν, δήθεν έκπληκτοι, τα 
επαίσχυντα μυστικά εκείνων που εκμεταλλεύονται 
το κύρος τους και καταχρώνται την εξουσία τους σε 
βάρος των γυναικών που εξαρτώνται απ’ αυτούς 
επαγγελματικά, κοινωνικά, ακόμη και οικογενειακά. 
Εύχομαι η γενναία αποκάλυψή της να πνεύσει σαν 
ορμητικός άνεμος και να σαρώσει κάθε υποκρισία 
και κάθε απόπειρα συγκάλυψης».
Εξέφρασε δε την εκτίμηση ότι «η θαρραλέα στάση 
της θα συμβάλλει στην ευρύτερη κοινωνική ευαι-
σθητοποίηση απέναντι σε ανάλογες ανήθικες και 
εγκληματικές συμπεριφορές. Είναι καιρός να πάψει 
η ενοχοποίηση των θυμάτων και η ατιμωρησία των 
θυτών. Είναι καιρός να οικοδομήσουμε ένα αξια-
κό σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου η γυναίκα δεν 
θα αντιμετωπίζεται ως δυνάμει θήραμα, η αδυναμία 
της δεν θα εκλαμβάνεται ως συναίνεση και η σιωπή 
της δεν θα επικρίνεται ως οιονεί συνενοχή».


