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Η
παραγραφή... γλίτωσε από 
τη δίωξη τον παράγοντα 
της Ιστιοπλοΐας τον οποίο 
κατήγγειλε για σεξουαλική 

κακοποίηση η ολυμπιονίκης Σοφία 
Μπεκατώρου. Έτσι η δικογραφία 
που σχηματίστηκε μετά τις καταγγελί-
ες που έκανε η αθλήτρια, οι οποίες 
άνοιξαν τον «ασκό του Αιόλου», τέ-
θηκε στο αρχείο, καθώς η καταγγελ-
λόμενη πράξη φέρεται να τελέστηκε 
πριν από 23 χρόνια και άρα έχει 
υποπέσει πλέον σε παραγραφή.
Η αρχειοθέτηση της υπόθεσης ήταν 
μονόδρομος για τον εισαγγελέα Νίκο 
Στεφανάτο, που διενέργησε την προ-
καταρκτική εξέταση με αφορμή τις 
καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώ-
ρου, καθώς είναι «δεμένα» πια τα χέ-
ρια της Δικαιοσύνης προκειμένου να 
προχωρήσει στην άσκηση ποινικής 
δίωξης.
Η έρευνα έκλεισε όμως και ως προς 
το σκέλος των άλλων δύο γυναικών 
(εκ των οποίων η μία επίσης αθλή-
τρια της ιστιοπλοΐας και η άλλη δη-
μοσιογράφος), για τις οποίες μίλησε 
στην κατάθεσή της η Σοφία Μπε-
κατώρου. Στην περίπτωσή τους, οι 

τυχόν αξιόποινες πράξεις χαρακτη-
ρίζονται ως ήσσονος σημασίας και 
απαιτείται η υποβολή έγκλησης για 
να ασκηθεί ποινική δίωξη. Επειδή 
όμως πρόκειται για καταγγελίες εκτός 
των ποινικών ορίων, οι δύο γυναίκες 
δεν κλήθηκαν για να καταθέσουν στο 
πλαίσιο της έρευνας.  
Αντίθετα, η αποκάλυψη από τη Σο-
φία Μπεκατώρου για τον βιασμό της 
αθλήτριας ιστιοπλοΐας από τον προ-
πονητή της όταν ήταν ακόμη παιδί 
οδήγησε στη σύλληψη και την προ-
φυλάκισή του, καθώς το αδίκημα δεν 
είναι παραγεγραμμένο.
Για τον συγκεκριμένο προπονητή 
μάλιστα η έρευνα συνεχίζεται μετά 
την κατάθεση του πατέρα της αθλή-
τριας, ο οποίος αναφέρθηκε στην 
ύπαρξη μεγάλου αριθμού όπλων, 
μεταξύ αυτών και ενός καλάσνικοφ, 
σε εξοχική κατοικία της οικογένει-
ας του προπονητή σε κωμόπολη της 
Βοιωτίας. Για τον λόγο αυτό, ο ει-
σαγγελέας έστειλε αντίγραφο της δι-
κογραφίας στον εισαγγελέα της Θή-
βας προκειμένου να διερευνηθεί και 
αυτό το σκέλος της υπόθεσης.

Η παραγραφή δεν αναιρεί 
το έγκλημα
Να «σπάσουν τη σιωπή έγκαιρα» προ-
έτρεψε η Σοφία Μπεκατώρου όσους 
και όσες έχουν υποστεί βιασμό ή 
οποιαδήποτε πράξη προσβολής γενε-
τήσιας αξιοπρέπειας ύστερα από την 
αρχειοθέτηση της καταγγελίας της για 
βιασμό από, μέχρι πρόσφατα, παρά-

γοντα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας. Ο εισαγγελέας Νίκος 
Στεφανάτος αρχειοθέτησε την υπόθε-
ση καθώς πρόκειται για αδίκημα που 
έχει παραγραφεί. 
«Η παραγραφή του εγκλήματος δεν 
αναιρεί την απεχθή τέλεσή του και 
δεν αποκλείει το έννομο συμφέρον 
του θύματος για την αποκάλυψή του, 
που είναι εξ ίσου οδυνηρή με την τέ-
λεση του εγκλήματος εις βάρος του. Οι 
καταγγελίες θυμάτων που αποκαλύ-
πτουν ανάλογα εγκλήματα, ακόμα και 
εάν έχουν παραγραφεί, αφυπνίζουν 
την κοινωνία μας. Για άλλη μια φορά 
θα ήθελα να προτρέψω τα θύματα να 
σπάσουν τη σιωπή έγκαιρα. Όμως, 
ανάλογες υποθέσεις δεν θα πρέπει να 
παραγράφονται ώστε τα θύματα, όταν 
θα βρουν το κουράγιο να μιλήσουν, 
να μπορούν να βρουν δικαιοσύνη», 
δήλωσε στo kathimerini.gr η χρυσή» 
Ολυμπιονίκης της ιστιοπλοΐας.  
Χάρη στην απόφαση της Σοφίας Μπε-
κατώρου να μιλήσει αποκαλύφθηκε 
η κακοποίηση ανήλικης αθλήτριας 
από τον προπονητή της όταν ήταν 11 
ετών. Ο προπονητής συνελήφθη και 
κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Συνελήφθησαν διακινητές που μετέφεραν με σκάφη 
πρόσφυγες από την Τουρκία στην Ιταλία μέσω Ελλάδας 
Συνελήφθησαν στην Αλεξανδρούπολη, από αστυνομι-
κούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης 
τρεις Ουκρανοί για εμπλοκή σε οργανωμένο εγκληματι-
κό κύκλωμα παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών από την 
Τουρκία στην Ιταλία μέσω ελληνικών χωρικών υδάτων.
Σε βάρος των προαναφερόμενων σχηματίσθηκε ποινι-
κή δικογραφία για το αδίκημα της εγκληματικής οργά-
νωσης σε συνδυασμό με παραβάσεις του νόμου περί 
αλλοδαπών.
Αναλυτικότερα, οι τρεις δράστες είχαν εντοπισθεί στις 
15 Ιανουαρίου, στην Αλεξανδρούπολη και είχαν συλλη-
φθεί, διότι παρέμεναν παράνομα στη χώρα, ενώ όπως 
προέκυψε, εισήλθαν στην Ελλάδα από την Ιταλία στα 
τέλη Δεκεμβρίου του 2020 και μετέβησαν στον Έβρο 
προκειμένου να περάσουν στην Τουρκία.
Από την πρόοδο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής 
έρευνας που διενεργήθηκε, διακριβώθηκε ότι αποτε-
λούσαν μέλη κυκλώματος που δραστηριοποιείται στην 
παράνομη μεταφορά αλλοδαπών από την Τουρκία 
στην Ιταλία, με τη χρήση σκαφών μέσω των ελληνικών 
χωρικών υδάτων, με σκοπό την αποκόμιση παράνο-
μου περιουσιακού οφέλους.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι οι τρεις δράστες είχαν 
ρόλο κυβερνήτη σκάφους μεταφοράς, καθώς επίσης ότι 
στα μέσα Δεκεμβρίου του 2020, ενεργώντας από κοι-
νού, με τη χρήση ιστιοφόρου πραγματοποίησαν παρά-
νομη μεταφορά μεγάλης ομάδας αλλοδαπών, από την 
Τουρκία στις ακτές της Ιταλίας, διασχίζοντας ελληνικά 
χωρικά ύδατα.
Οι συλληφθέντες μετά την απολογία τους στον αρμόδιο 
Ανακριτή προφυλακίστηκαν. Οι έρευνες συνεχίζονται 
προκειμένου να ταυτοποιηθούν και τα υπόλοιπα άτο-
μα που εμπλέκονται στο κύκλωμα και να προσδιοριστεί 
όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητας.

Στο αρχείο η υπόθεση Μπεκατώρου

Κρήτη: 12 μήνες 
φυλάκιση σε νεαρό 
που χτύπησε με σκέιτ 
κεφάλι αστυνομικού
Δώδεκα μήνες ποινή φυλάκισης με 
τριετή αναστολή καθώς επίσης και να 
συμμετέχει σε συνεδρίες με κοινωνι-
κό λειτουργό για όσο χρονικό διάστη-
μα κριθεί απαραίτητο, αποφάσισε το 
αυτόφωρο δικαστήριο Ρεθύμνου για 
νεαρό που χτύπησε τον αστυνομικό 
με skateboard στο κεφάλι.
Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της 
Κυριακής. Ο νεαρός έκανε skateboard 
χωρίς να φοράει μάσκα στο κέντρο 
του Ρεθύμνου στην πλατεία Αγνώστου 
Στρατιώτη, όταν ένας αστυνομικός ο 
οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας του 
έκανε παρατήρηση γιατί δεν φορούσε 
τη μάσκα του. Ο νεαρός, όπως ανα-
φέρει το Cretapost, αντέδρασε έντο-
να με τον αστυνομικό να δέχεται το…
skateboard στο κεφάλι.

Σέρρες: Η ντουλάπα οδηγούσε σε υπόγειο φυτώριο κάνναβης 
Φυτώριο καλλιέργειας κάνναβης εντόπισαν αστυ-
νομικοί σε υπόγειο σπιτιού σε περιοχή της Νέας 
Ζίχνης Σερρών. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 
ένας 50χρονος και οι δύο γιοι του (23 και 27 
ετών).
Είναι χαρακτηριστικό ότι το φυτώριο, σύμφωνα 
με την ΕΛ.ΑΣ., ήταν προσβάσιμο από ντουλάπα, 
η οποία οδηγούσε μέσω σκάλας στο υπόγειο. 
Ήταν εξοπλισμένο, δε, με λάμπες, σύστημα εξα-

ερισμού, θερμόμετρο, χρονοδιακόπτες ρεύματος 
κ.ά.
Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν -μετα-
ξύ άλλων- 65 δενδρύλλια κάνναβης (ύψους έως 
1,4 μ.), πάνω από 4 κιλά φυτικά αποσπάσματα 
κάνναβης, ποσότητα κάνναβης (236 γρ.).
Εις βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματί-
στηκε δικογραφία για καλλιέργεια και διακίνηση 
κάνναβης.


