Απίστευτο ! 81χρονος παπάς
ασελγούσε σε 11χρονη με την
άδεια της μάνας της !
Ένοχο για ασέλγεια σε 11χρονη έναντι αμοιβής, τετελεσμένη
και σε απόπειρα κατ’ εξακολούθηση, έκρινε το Μεικτό Ορκωτό
Δικαστήριο (Κακουργιοδικείο) Λάρισας έναν 81χρονο σε αργία
ιερέα από περιοχή της Μαγνησίας, που είχε συλληφθεί τον Μάιο
του 2018 μαζί με την 31χρονη μητέρα του κοριτσιού.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, «η 31χρονη, βουλγαρικής
υπηκοότητας, κρίθηκε επίσης ένοχη από το Δικαστήριο για
συνέργεια στην ασέλγεια σε ανήλικο κάτω των 15 και άνω των
10 ετών, έναντι αμοιβής, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ’
εξακολούθηση. Στον καθένα εκ των δύο κατηγορούμενων
επιβλήθηκε από το Κακουργιοδικείο ποινή κάθειρξης 8 ετών,
χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη και έτσι και οι
δύο καταδικασθέντες οδηγήθηκαν στις φυλακές.
Σημειώνεται ότι η απόφαση του ΜΟΔ περί της ενοχής των δύο
κατηγορούμενων ήταν ομόφωνη, ωστόσο δύο μέλη του Δικαστηρίου
και συγκεκριμένα η πρόεδρος και ένας εκ των ενόρκων, ζήτησαν
η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, μέχρι να συζητηθεί η
έφεση στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας. Τελικά κατά
πλειοψηφία το ΜΟΔ αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα
δύναμη, ενώ δεν αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά υπέρ των δύο
καταδικασθέντων.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορούμενων τόνισαν
μεταξύ άλλων πως το αδίκημα δεν αποτελεί καν προσβολή
γενετήσιας αξιοπρέπειας. Απολογούμενος ο 81χρονος ιερέας
αρνήθηκε ότι είχε ασελγήσει στην 12χρονη, ενώ και η 31χρονη
μητέρα υποστήριξε το ίδιο. Οι συνήγοροι υπεράσπισης
υποστήριξαν μεταξύ άλλων, πως η Αστυνομία δεν είχε κάνει
σωστά τη δουλειά της, κατά τη διερεύνηση του αδικήματος,

καθώς δεν είχε εξεταστεί σύμφωνα με τη νομοθεσία η 12χρονη.
Tο χρονικό της σύλληψης
Tον Μάιο του 2018 στο Βόλο, συνελήφθησαν από αστυνομικούς
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου, ο 80χρονος και η 30χρονη
υπήκοος Βουλγαρίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε
δικογραφία για το αδίκημα της ασέλγειας σε ανήλικο, έναντι
αμοιβής. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο
ηλικιωμένος, σε αργία από πριν ιερέας, εν γνώσει της
30χρονης, προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της
ανήλικης κόρης της, έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων.
Αστυνομικός είχε εντοπίσει την 30χρονη γυναίκα και την
ανήλικη κόρη της να πηγαίνουν σε κατάστημα στο Βόλο, όπου
λίγο αργότερα μπήκε και ο 80χρονος, ενώ στη συνέχεια η
30χρονη αποχώρησε. Ο ηλικιωμένος και το παιδί μπήκαν σε
αυτοκίνητο και την οδήγησε σε κοντινή παραλία του Βόλου και
στη συνέχεια συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης.
Στο πλαίσιο της περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης, ο
εισαγγελέας Υπηρεσίας είχε διατάξει την Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Βόλου να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία, του σε αργία
ιερέα, ώστε να εξακριβωθεί η συμμετοχή του σε άλλες
παρόμοιες πράξεις και για διευκόλυνση της ανάκρισης, γεγονός
που έγινε.
Σημειώνεται ότι η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, είχε θέσει για
περισσότερα από 10 χρόνια τον ιερέα σε επ’ αόριστον αργία,
μετά από καταγγελίες για διάφορα θέματα.
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