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Το μεγάλο «γιατί»

0 41ΧΡΟΝΟΣ άνδρας έχει
κληθεί να καταθέσει στο
δικαστήριο ως μάρτυρας
για την υπόθεση

τητας αυτού και της εγγύτητας με την οποία έγινε η επίθεση. Τα
ανωτέρω, σε συνδυασμό με τα λοιπά στοιχεία της δικογραφίας, ενδεικτικώς και με το γεγονός ότι η καθ’ ομολογίαν δράστις
μετά την αποτρόπαια πράξη της αναζητούσε τρόπους να προσεγγίσει την Ιωάννα στο νοσοκομείο, αλλά και τρόπους θανάτωσης (ενέσεις, δηλητήριο που δεν ανιχνεύεται κ.ά.) καταδεικνύουν ότι σκοπός της ήταν να της αφαιρέσει τη ζωή». Οπως, μάλιστα, δηλώνει στην «R» ο Νίκος Αλεξανδρής, επίσης νομικός παραστάτης της Ιωάννας, υπάρχουν και σχετικά στοιχεία που θα
προσκομίσουν στο δικαστήριο, τα οποία δείχνουν πως σκοπός
της κατηγορούμενης δεν ήταν να τραυματίσει, αλλά να σκοτώσει: «Από όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, κυρίως όμως από τη
συμπεριφορά της δράστιδος προ, κατά και μετά την επίθεση,
θεωρώ πως δεν υπάρχει αμφιβολία ακόμη και στον πιο δύσπιστο πως ο σκοπός της επίθεσης δεν ήταν να τραυματίσει, αλλά
να αφαιρέσει τη ζωή της Ιωάννας. Και προς τούτο θα προσκομίσουμε στοιχεία στο δικαστήριο. Η πλευρά μας έχει απόλυτη
εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και περιμένουμε τη διεξαγωγή της
δίκης και την ετυμηγορία δικαστών και ένορκων».
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η κατάθεση δόθηκε στις 22 Μαΐου 2020, όταν
ακόμα οι Αρχές δεν είχαν συμπεριλάβει την κατηγορούμενη στον στενό κύκλο των υπόπτων.
Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο μάρτυρας: «Στις
22 Ιανουαρίου 2020 και περί ώρα 22:00, ενώ
βρισκόμουν στο διαμέρισμά μου, μπήκε ο γιος
μου ο οποίος επέστρεψε από το φροντιστήριο
ξένων γλωσσών και μου είπε τρομαγμένος ότι
μπροστά από την πολυκατοικία, επί της οδού
Θερμοπυλών, κρυβόταν ένα άτομο, το οποίο
φορούσε μαύρα ρούχα και μαύρο σκούφο και
το πρόσωπό του ήταν καλυμμένο με κασκόλ.
Επίσης, μου είπε ότι το ίδιο άτομο βρισκόταν
στο ίδιο σημείο και στις 19:45 της ίδιας ημέρας,
την ώρα που έφευγε από την πολυκατοικία για
να πάει στο φροντιστήριο. Αμέσως βγήκα στο
μπαλκόνι και είδα αυτό το άτομο να έχει περάσει μέσα από την πρασιά της εισόδου της πολυκατοικίας, κρατώντας αναμμένο φακό στο χέρι
και τη ρώτησα αυστηρά: “Ψάχνετε κάτι;”. Τότε
έφυγε με ταχύ βήμα… Μετά από δύο ημέρες,
στις 24 Ιανουαρίου 2020, πάλι ήρθε ο γιος μου
από το φροντιστήριο και μου είπε ότι ήταν κάτω το ίδιο άτομο. Μέχρι να βγω στο μπαλκόνι,
είχε εξαφανιστεί. Την επόμενη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, περί ώρα 20:30, ενώ βρισκό-

Η κατηγορούμενη
φαίνεται να σχεδίαζε την
επίθεση μήνες πριν, καθώς
παρακολουθούσε τις κινήσεις
της Ιωάννας συστηματικά

Το σχέδιο
Η κατηγορούμενη φαίνεται να σχεδίαζε την επίθεση μήνες πριν.
Σύμφωνα με κατάθεση μάρτυρα που διαμένει στη διπλανή πολυκατοικία από αυτή της Ιωάννας (η οποία εμπεριέχεται στη δικογραφία), η Εφη παρακολουθούσε τις κινήσεις της κοπέλας από
τον Ιανουάριο του 2020. Και συγκεκριμένα από τις 22 Ιανουαρίου έως τις αρχές Φεβρουαρίου 2020. Βάσει, δε, της εν λόγω κατάθεσης φαίνεται πως έκανε και «πρόβες» από τότε για το πώς
θα τη «σημαδέψει», αφού ο γείτονάς της λέει πως κάποια από
τις φορές που την είδε έξω από την πολυκατοικία κρατούσε μια
σακούλα που έμοιαζε σαν νοσοκομειακός ορός. Κατά τον μάρτυρα, δε, η γυναίκα «καθ’ όλη τη διάρκεια του παραπάνω περιστατικού, έκανε συνέχεια τον σταυρό της με νευρικό τρόπο…».
μενη σωματική βλάβη, αδίκημα που τιμωρείται
με μικρότερη ποινή. Ο εκ των συνηγόρων του
θύματος Απόστολος Λύτρας, όμως, σημειώνει στη Realnews πως τα στοιχεία είναι συντριπτικά εις βάρος της 36χρονης: «Θέλω κατ’ αρχάς να επισημάνω ότι τόσο ο εισαγγελέας που
άσκησε την ποινική δίωξη όσο και ο εισαγγελέας που πρότεινε την παραπομπή της κατηγορουμένης, αλλά και το δικαστικό συμβούλιο
που αποφάνθηκε για την παραπομπή της κατηγορουμένης, έκριναν ότι το αδίκημα που τέλεσε η κατηγορούμενη και για το οποίο πρέπει να παραπεμφθεί στο ακροατήριο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών είναι αυτό της απόπειρας ανθρωποκτονίας με πρόθεση
σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ολοι οι ανωτέρω
δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι αυτός είναι ο
ορθός νομικός χαρακτηρισμός της πράξης, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης υπόθεσης. Δηλαδή, λόγω του μέσου
που χρησιμοποίησε η κατηγορούμενη (καυστικό υγρό βιτριόλι) το οποίο όποιος το προμηθεύεται γνωρίζει ότι είναι ικανό να προκαλέσει θάνατο. Μάλιστα, για να το προμηθευτεί κανείς, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση με τα
στοιχεία του κατόχου, αλλά και τον σκοπό χρήσης του, ακριβώς λόγω της τεράστιας επικινδυνότητας του συγκεκριμένου καυστικού υγρού,
ενώ και στις ενδείξεις του αναγράφεται “Προσοχή: Κίνδυνος Θάνατος”. Αλλά και λόγω της
πρωτοφανούς μεγάλης ποσότητας, της πυκνό-

φως
Η μαρτυρία
του 41χρονου
ενδέχεται να
ρίξει φως σε
κάποια από τα
σκοτεινά σημεία
της υπόθεσης,
κυρίως σε αυτά
που αφορούν
το κίνητρο της
αρρωστημένης
επίθεσης

Η ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ
Εφη Κ. επιχειρεί
τώρα να πείσει πως
η πρόθεσή της δεν
ήταν να σκοτώσει
την Ιωάννα

μουν εκτός της οικίας μου, με κάλεσε η σύζυγός
μου και μου είπε ότι είδε από το μπαλκόνι μας
το ίδιο άτομο να περπατά επί της οδού Πλάτωνος, από την οδό Θερμοπυλών μέχρι την οδό
Κοραή, κρατώντας μια πλαστική σακούλα στο
χέρι, η οποία της έμοιαζε σαν νοσοκομειακός
όρος. Επίσης, μου είπε ότι από τη σωματοδομή
κατάλαβε ότι πρόκειται για γυναίκα. Να επισημάνω εδώ ότι ανάμεσα σε αυτή τη διαδρομή
βρίσκεται και η πολυκατοικία στην οποία διαμένει η παθούσα. Αμέσως ξεκίνησα για να επιστρέψω στο σπίτι και μέχρι να φτάσω, το άτομο
είχε φύγει. Μετά από μερικές ημέρες -δεν θυμάμαι ημερομηνία, νομίζω ότι ήταν αρχές Φεβρουαρίου, περί ώρα 21:00 - ενώ ερχόμουν
στην πολυκατοικία, συνάντησα στον διάδρομο του δεύτερου ορόφου τη σύζυγό μου και
τη γειτόνισσα Λ.Φ., οι οποίες ήταν αναστατωμένες και μου είπαν ότι πριν από λίγη ώρα είχαν δει από τα μπαλκόνια την ίδια γυναίκα να
βρίσκεται στον δρόμο μπροστά από την πολυκατοικία και έπειτα από κάποια λεπτά αποχώρησε. Μπήκαμε στα διαμερίσματά μας και μετά από περίπου 45 λεπτά βγήκα στο μπαλκόνι
και είδα ξανά την ίδια γυναίκα από κάτω… Κατεβήκαμε και βγήκαμε από την πολυκατοικία.
Στη συμβολή των οδών Πλάτωνος και Θερμοπυλών είδαμε τη γυναίκα αυτή και κινηθήκαμε
προς το μέρος της. Μόλις μας είδε, έκανε την
αδιάφορη και κινήθηκε επί της Πλάτωνος με
κατεύθυνση προς την οδό Μεταμορφώσεως.
Μόλις έφτασα στη γωνία, της φώναξα: “Να σας
ρωτήσω κάτι;”. Μόλις άκουσε τη φωνή μου πέρασε από την απέναντι πλευρά της οδού Πλάτωνος και μπήκε στην οδό Ιωαννίνων. Συνεχίσαμε να την ακολουθούμε σε όλη την Ιωαννίνων και ταυτόχρονα της φώναζα: “Πες μου τι
κάνεις κάτω από το σπίτι μου κάθε μέρα. Θέλεις κάτι;”. Αυτή γύρισε και από απόσταση μου
είπε: “Δεν θα σας δώσω και αναφορά”. Αρχισα να της φωνάζω και να της λέω να μην τολμήσει να ξαναέρθει κάτω από το σπίτι και τότε αυτή μου είπε αυστηρά: “Θα πηγαίνω όπου
θέλω. Δημόσιος είναι ο χώρος”».

