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52χρόνος ιερέας προσπάθησε να αποπλανήσει 
15χρονη Λαρισαία μέσω facebook  

  
 
Ένας 52χρος ιερέας από εκκλησία του εξωτερικού προσπάθησε να αποπλανήσει 15χρονη Λαρισαία 
μαθήτρια με την οποία διατηρούσε μαζί της φιλία μέσω  facebook! 
 
Όπως σημειώνει ο Βαγγέλης Κακκάρας το περιστατικό έγινε γνωστό ύστερα από μήνυση που υπέβαλαν 
οι γονείς του παιδιού κατά του ιερωμένου. 
 
Ο 52χρονος, που στο προφίλ του στο Facebook εμφανίζεται με τα πραγματικά του στοιχεία χωρίς δηλαδή 
να αποκρύπτει ότι είναι ιερωμένος, άρχισε να επικοινωνεί με την 15χρονη τον περασμένο Απρίλιο με 
αίτημα φιλίας, που κάθε άλλο παρά αθώο αποδείχθηκε στη συνέχεια. Ο ιερέας φαίνεται πως κέρδισε την 
εμπιστοσύνη της μαθήτριας και η επι- κοινωνία συνεχίσθηκε με ανταλλαγή μηνυμάτων που αφορούσαν 
«κοινά» ενδιαφέροντα. Σε λίγες ημέρες ωστόσο η επικοινωνία προσέλαβε άλλα χαρακτηριστικά αφού ο 
παππάς άρχισε να απευθύνει ερωτικά «κελεύσματα» προς την ανήλικη, να της δηλώνει τον έρωτά του 
και τη διάθεσή του να βρεθούνε. Με την ανήλικη να λαμβάνει μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου τα 
οποία «εμπλούτιζε» ο ιερέας με φωτογραφικό υλικό. Φωτογραφίες και μηνύματα που εμπίπτουν φυσικά 
στις διατάξεις περί πορνογραφίας ανηλίκων και προσέλ- κυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους. Ο 
52χρονος ιερέας που λειτουργεί σε εκκλησία του εξωτερικού, δεν δίστασε να ταξιδέψει ως τη Λάρισα 
για να συναντήσει την 15χρονη προκειμένου να της δηλώσει τον... έρωτά του ενώ δεν δίστασε επίσης να 
της προτείνει να τον ακολουθήσει, να εγκαταλείψει δη- λαδή την οικία της. Ευτυχώς, οι γονείς της 
15χρονης παρατήρησαν έγκαιρα την αλλαγή στη συμπεριφορά της κόρης τους ενώ και η ίδια έσπευσε να 
ενημερώσει τους γονείς της, για τις διαστάσεις που άρχισε να προσλαμβάνει η συνομιλία της με τον 
52χρονο. Γονείς που έμειναν έκπληκτοι όταν διαπίστωσαν ότι πρόκειται για ιερέα και έτσι κατήγγειλαν 
την υπόθεση στις διωκτικές αρχές. Σύμφωνα με άλλες πηγές, ο ιερέας ταξίδεψε στη Λάρισα, παρά τις 
προηγηθείσες συστάσεις των γονέων της μαθήτριας να απομακρυνθεί από την κόρη τους και να 
διακόψει την επικοινωνία μαζί της… 
 
→ Πηγή:http://www.kosmoslarissa.gr/blog/larisa/52xronos-iereas-prospathise-na-apoplanisei-15xroni-larisaia-
meso-facebook 
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ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΩΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ    
 Η απίστευτη παγίδα που έστησε 22χρονος σε 
14χρονη μέσω Ιντερνετ – Ο εκβιασμός με τα γυμνά 
 

 
ΕΛΛΑΔΑ 14/05/2015 12:54 

Εξιχνιάστηκε, από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, υπόθεση παιδικής πορνογραφίας και 
πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων, μέσω διαδικτύου, σε βάρος 14χρονης, ενώ συνελήφθη, στο 
πλαίσιο του αυτοφώρου, ο 22χρονος δράστης. 

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ξεκίνησε να διερευνά την υπόθεση, μετά από καταγγελία της 
14χρονης, σύμφωνα με την οποία, άγνωστος χρήστης σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, προσάρμοσε 
με ψηφιακή επεξεργασία, σε ένα γυμνό γυναικείο σώμα, φωτογραφία του προσώπου της. Στη συνέχεια, 
της απέστειλε την επεξεργασμένη φωτογραφία και την απειλούσε ότι θα τη δημοσίευε στο διαδίκτυο, αν 
δεν του έστελνε βίντεο της ίδιας με γυμνό περιεχόμενο. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο δράστης 
αφού έλαβε το βίντεο, με την απειλή ότι θα το αναρτήσει στο διαδίκτυο, την εξανάγκασε να του 
αποστείλει και άλλα βίντεο με την ίδια. 

Η καταγγελία της ανήλικης τέθηκε υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ εκδόθηκε σχετική 
διάταξη και βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, για άρση του απορρήτου των 
επικοινωνιών. Από την ψηφιακή και διαδικτυακή έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος, η οποία διήρκησε περισσότερο από δύο μήνες, βρέθηκαν τα ηλεκτρονικά ίχνη του δράστη, 
ενώ ύστερα από αλληλογραφία με εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, προέκυψε η σύνδεση, που 
διατηρούσε στην οικία του. Χθες το πρωί, κλιμάκιο αστυνομικών, παρουσία δικαστικού λειτουργού, 
μετέβη στην οικία του 22χρονου, σε περιοχή της Αττικής, όπου βρέθηκε και ταυτοποιήθηκε μέρος του 
βιντεοσκοπημένου υλικού, ενώ ο δράστης συνελήφθη. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, 
βρέθηκε και κατασχέθηκε φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος θα αποσταλεί στη Διεύθυνση 
Εγκληματολογικών Ερευνών, για εργαστηριακές εξετάσεις. Σε βάρος του 22χρονου σχηματίστηκε 
δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, για παραβάσεις διατάξεων των άρθρων περί πορνογραφία ανηλίκων 
και πορνογραφικές αναπαραστάσεις ανηλίκων, που έγιναν μέσω διαδικτύου, ενώ με την δικογραφία που 
σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. 
 
→ Πηγή: http://www.iefimerida.gr/news/206549/i-apisteyti-pagida-poy-estise-22hronos-se-14hroni-meso-internet-
o-ekviasmos-me-ta-gymna 
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Σεξουαλική παρενόχληση 12χρονης. Την έβαλαν να 
πιει αλκοόλ μέχρι λιποθυμίας 
 

 

Ένα κορίτσι 12 ετών μεταφέρθηκε σε παιδιατρική κλινική, σε κατάσταση μέθης. Όπως προέκυψε, 
συνομιλούσε μέσω διαδικτύου με τρεις νεαρού, που ήθελαν να συνευρεθούν ερωτικά μαζί της και της 
ζητούσαν γυμνές φωτογραφίες 

Μία απίστευτη υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων, κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου εξιχνιάστηκε από 
την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ από καθαρή τύχη δεν είχε σοβαρότερες συνέπειες σε βάρος 
μίας 12χρονης! Από την Αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 
τριών  ατόμων, δύο Ελλήνων, 29 και 24 ετών και ενός 21χρονου Αλβανού. 

Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών, 
σχετικά με υπόθεση 12χρονης, που είχε μεταφερθεί σε παιδιατρική κλινική, σε κατάσταση μέθης και 
όπως προέκυψε, συνομιλούσε μέσω διαδικτύου με τρία άτομα. 
Οι νεαροί άντρες, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους με την ανήλικη, της είχαν ζητήσει να τους 
αποστείλει γυμνές και προκλητικές φωτογραφίες της, ενώ ένας εξ αυτών της είχε αποστείλει και αυτός 
αντίστοιχες φωτογραφίες. Επίσης, υπήρχαν προτροπές και από τους τρεις προκειμένου, ο καθένας 
ξεχωριστά, να συνευρεθεί μαζί της …ερωτικά! 
Αυτά έγιναν όλα γνωστά, όταν πλέον το κοριτσάκι εξήγησε στους γονείς της τους λόγους που ήπιε 
αλκοόλ μέχρι λιποθυμίας, αφού όπως τους είπε οι νεαροί την προέτρεψαν να το κάνει αυτό για να 
χαλαρώσει… κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών τους επαφών. Όλα αυτά τέθηκαν υπ’ όψιν της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και εκδόθηκε σχετική Διάταξη και Βούλευμα του Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών Αθηνών, για άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. 
Από την ενδελεχή ψηφιακή και διαδικτυακή έρευνα των εξειδικευμένων Αξιωματικών της Διεύθυνσης 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, βρέθηκαν τα ηλεκτρονικά ίχνη των δραστών, ενώ ύστερα από 
αλληλογραφία που πραγματοποιήθηκε με εταιρίες παροχής διαδικτύου, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες και 
οι επίμαχες συνδέσεις διαδικτύου. 
Κλιμάκια αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, παρουσία Δικαστικού 
Λειτουργού, μετέβησαν στα σπίτια των δύο Ελλήνων σε Γλυφάδα και Βύρωνα αντίστοιχα.  Από τις 
έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και 
ένα κινητό τηλέφωνο. Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση 
Εγκληματολογικών Ερευνών, για τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις. 
Σημειώνεται ότι ο 21χρονος Αλβανός αναζητείται, καθώς όπως προέκυψε έχει μετακομίσει σε άγνωστη 
διεύθυνση. Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. 
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Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή 
επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες του τελούνται μέσω Διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία 
επικοινωνίας: 

• Τηλεφωνικά:  111 88 
• Στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο:  ccu@cybercrimeunit.gov.gr 
• Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones) με λειτουργικό σύστημα 

ios-android: CYBERKID 
• Μέσω Twitter «Γραμμή SOS Cyber Alert»: @cyberalertGR. 

→ Πηγή: http://news247.gr/eidiseis/koinonia/eglima/treis-nearoi-parenoxlousan-seksoyalika-kai-mesw-diadiktuoy-
12xronh-poy-thn-evalan-na-piei-alkool-mexri-lipothymias.3663816.html 
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Εκβιασμός και διαπόμπευση ανήλικης μέσω 
Facebook 
 

 
 

Προσοχή στο τι κάνετε στο internet γενικότερα – όχι μόνο στο facebook! 
Δείτε πληροφορίες αν υπάρξει πρόβλημα 
 
Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 21χρονος που ανήρτησε στο Διαδίκτυο 370 γυμνές φωτογραφίες μίας 
15χρονης κοπέλας ελληνικής καταγωγής που ζει στη Βρετανία η οποία είχε την ατυχία να τον κάνει 
«φίλο» στο Facebook. 
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου, εκβίαση 
και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. 
 
Όπως έγινε γνωστό, η κοπέλα πριν από περίπου ένα χρόνο άρχισε να συνομιλεί μαζί του. Εκείνος την 
έπεισε να του στείλει γυμνές της φωτογραφίες πράγμα που η κοπέλα έκανε. Τότε εκείνος την απείλησε 
ότι θα της δημοσίευε αν δεν του έστελνε περισσότερες φωτογραφίες της και ότι θα ενημέρωνε τους 
γονείς της. 
 Λόγω των εκβιασμού και των απειλών του δράστη, η ανήλικη εξαναγκάστηκε να του αποστείλει και 
άλλες φωτογραφίες καθώς και βίντεο. 
  
Όταν κάποια στιγμή το κορίτσι αρνήθηκε να του στείλει νέες φωτογραφίες της εκείνος……παραβίασε το 
προφίλ της και αλλάζοντας τους κωδικούς πρόσβασης ανήρτησε 370 γυμνές φωτογραφίες της. 
Επιπλέον, επικοινωνούσε τηλεφωνικά μαζί της και την απειλούσε ότι θα μεταβεί στην οικία της με φίλους 
του για να τη χτυπήσει. 
 
Το χρονικό της όλης υπόθεσης, επιβεβαιώθηκε και με υπόμνημα, που υπέβαλλε η μητέρα της στη Δίωξη 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, περιγράφοντας επιπλέον τις επιπτώσεις στο οικογενειακό και κοινωνικό 
περιβάλλον της κόρης της. 
 
Πώς οδηγήθηκαν στο δράστη 
 
Από την ψηφιακή διαδικτυακή έρευνα  που έγινε στο πλαίσιο της άρσης του απορρήτου, μετά από 
εισαγγελικό βούλευμα και σε συνεργασία με τις εταιρείες του συγκεκριμένου διαδικτυακού χώρου, 
καθώς των παροχών υπηρεσιών διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 
21χρονου. 
Ακολούθησε έρευνα το πρωί της Πέμπτης στο σπίτι του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο  σκληροί 
δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή, δύο (κάρτες κινητής τηλεφωνίας και ένα κινητό τηλέφωνο.  
Από την επιτόπια αυτοψία στα αρχεία του υπολογιστή, βρέθηκαν αρχεία βίντεο και φωτογραφιών της 
ανήλικης ενώ βρέθηκαν φωτογραφίες και από έτερο άτομο, το οποίο ήταν στα όρια της ανηλικότητας. 
Επιπλέον, όπως προέκυψε ο δράστης συνομιλούσε με την ανήλικη, χρησιμοποιώντας στο προφίλ του 
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στοιχεία συγγενικού του προσώπου. 
 
Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις τέτοιου είδους παρενοχλήσεων, αλλά και παραβίασης στοιχείων 
υπολογιστή και προσωπικών δεδομένων μέσω του διαδικτύου, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη 
Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 
 
• Τηλεφωνικά στους αριθμούς 210-6476464 και 210-6476461 
 
• Στέλνοντας e – mail στο 11012@hellenicpolice.gr   

→ Πηγή:http://e-
periskopisi.gr/2013/01/%CE%B5%CE%BA%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-
%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BC/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


