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Ε
νώ το μυστήριο γύρω από τις συνθήκες 
θανάτου της Ειρήνης Λαγούδη στη λί-
μνη Τριχωνίδα συνεχίζεται, οι συγγενείς 

της είναι πεπεισμένοι ότι η 44χρονη γυναίκα δο-
λοφονήθηκε κυρίως για οικονομικούς λόγους. 
Μάλιστα, ο αδελφός της δηλώνει στη Realnews 
ότι από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της λεί-
πει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. «Τη δολοφό-
νησαν για 100.000 ευρώ». Μια υπόθεση που, 
αν και ξεκίνησε ως αυτοκτονία, μετά την επιμο-
νή της οικογένειας και τα στοιχεία που συγκε-
ντρώθηκαν από τη δικαστική έρευνα, κατέλη-
ξε στην άσκηση ποινικών διώξεων και στο να 
μπουν στο «μικροσκόπιο» συγκεκριμένα άτο-
μα. Ενας εξ αυτών είναι ο γιατρός με τον οποίο 
φέρεται η άτυχη γυναίκα να διατηρούσε σχέ-
σεις, ο οποίος, ωστόσο, αρνείται κατηγορημα-
τικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Κι 
ενώ τις τελευταίες ημέρες υποστηρίχθηκε ότι 
η εισαγγελική έρευνα κατέληξε στο πρόσωπό 
του, ο ίδιος, μέσω του δικηγόρου του, Στρά-
του Καράτσαλου, δηλώνει στην «R» πως η κα-
τηγορία της ηθικής αυτουργίας σε δολοφονία 
δεν αποδίδεται προσωπικά στον ίδιο και προ-
ειδοποιεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά 
όσων τον διασύρουν. 

«Την Πέμπτη επιβεβαίωσα ιδίοις όμμασι με-
τά από συνάντησή μου με τον εισαγγελέα Αγρι-
νίου πως δεν υπάρχει προσωποποιημένη δί-
ωξη κατά του εντολέα μου. Επιφυλασσόμεθα 
να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα στα όσα 
βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τον λόγο 
από εδώ και πέρα έχει η Δικαιοσύνη». Ποιος, 
λοιπόν, έχει δίκιο; Δικαστικές πηγές διευκρινί-
ζουν ότι εν ολίγοις… και οι δύο πλευρές. Οντως 
η δίωξη που ασκήθηκε δεν είναι προσωποποι-
ημένη, αλλά κατά παντός υπευθύνου. Ο για-
τρός, όμως, κλήθηκε από τον εισαγγελέα στο 
στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας ως ύπο-
πτος τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Εξ αυτού, 
σημειώνουν οι ίδιες πηγές, εξάγεται το συμπέ-
ρασμα, από την πλευρά της οικογένειας, πως 
η ανακρίτρια θα τον καλέσει σε απολογία. Εν-
δεχόμενο που βεβαίως δεν αποκλείεται, χωρίς 
όμως να είναι και βέβαιο ότι θα συμβεί, αφού 
η δικαστική λειτουργός θα επανεξετάσει όλα 
τα στοιχεία πριν καταλήξει στην απόδοση κα-
τηγορίας ή μη. 

Το κίνητρο 
Ομως, ποιο μπορεί να ήταν το κίνητρο, αν πρό-
κειται για δολοφονία; Οπως δηλώνει στην «R» 
ο αδελφός της 44χρονης, Γιώργος Λαγούδης, 
δεν ήταν αισθηματικό. «Ηταν κυρίως οικονομι-
κό. Πριν από μήνες είχε πουλήσει κάποια από 
τα κτήματά της και στους τραπεζικούς λογα-
ριασμούς δεν βρέθηκε το ακριβές αντίκρισμα 
της πώλησης και φαίνεται να λείπει ένα μεγά-
λο χρηματικό ποσό, που φτάνει μέχρι και τα 
100.000 ευρώ». Πώς, όμως, «εξαφανίστηκαν» 
αυτά τα λεφτά; «Υποψίες μπορεί να έχω πολ-
λές για το πού μπορεί να πήγαν τα χρήματα, 
αλλά δεν έχουμε δει ακόμα τα στοιχεία της δι-
κογραφίας. Τα περιμένουμε για να μιλήσω με 
σιγουριά. Είναι πολύ βαριά η κατηγορία για να 
την εκστομίζουμε χωρίς ντοκουμέντα», απαντά. 
Από την πλευρά του ο δικηγόρος της οικογένει-
ας Λαγούδη, Βασίλης Ταουξής, μιλώντας στην 
«R», γίνεται πιο συγκεκριμένος: «Είναι προφα-
νές πως τα χρήματα δεν τα έδωσε σε συγγενι-
κό της πρόσωπο. Γιατί δεν θα τα αναζητούσα-

«Τη δολοφόνησαν 
για 100.000 ευρώ»
Την αποκάλυψη ότι 
από τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς της 
44χρονης Ειρήνης 
Λαγούδη, που 
βρέθηκε νεκρή στη 
λίμνη Τριχωνίδα τον 
περασμένο Ιανουάριο, 
λείπει ένα μεγάλο ποσό 
κάνει ο αδελφός της. 
Τι λέει ο δικηγόρος του 
γιατρού που φέρεται να 
διατηρούσε σχέση με την 
άτυχη γυναίκα 

με. Εικάζουμε πως είναι σε πολύ φιλικό ή στενό 
πρόσωπο της Ειρήνης, στο οποίο πρέπει να είχε 
απέραντη εμπιστοσύνη. Κάποια στιγμή, όταν 
φάνηκε πως αυτή η σχέση διαρρηγνύεται, πρέ-
πει να τα ζήτησε πίσω. Ε, αυτό ήταν η αιτία που 
ξεκίνησε η διαδικασία του θανάτου της». Κατά 
τον κ. Λαγούδη, πάντως, οι εξελίξεις, μετά την 
άσκηση ποινικής δίωξης και τη διαβίβαση της 
δικογραφίας στην ανάκριση, δικαιώνουν την 
οικογένεια. «Είμαστε ικανοποιημένοι όλοι, για-
τί δικαιωθήκαμε. Από την πρώτη στιγμή φωνά-
ζουμε ότι η Ειρήνη δεν θα μπορούσε να αυτο-
κτονήσει με τόσες ευθύνες που είχε επωμιστεί 
και που ανταποκρινόταν επαρκώς στα καθήκο-
ντά της, συμπληρώνοντας ακόμα και την έλλει-
ψη του πατέρα από τα τρία παιδιά της. Ηταν 
παρά πολύ δυνατός άνθρωπος. Δεν μπορεί για 
μια ενδεχομένως ατυχή αισθηματική-ερωτική 
της ιστορία να έβαζε τέλος στη ζωή της και να 

άφηνε πεντάρφανα τα παιδιά της». 
Πλην του γιατρού, πάντως, που η 
οικογένεια και οι νομικοί της παρα-
στάτες υποψιάζονται ως φυσικό αυ-
τουργό, θεωρούν ότι στη δολοφο-
νία της 44χρονης μητέρας εμπλέ-
κονται ένα με δύο ακόμη άτομα ως 
φυσικοί αυτουργοί. Και σε όλα αυ-
τά τους οδηγεί η δική τους έρευνα, 
την οποία ξεκίνησαν από την πρώ-
τη στιγμή, καθώς δεν πίστεψαν ότι 
η Ειρήνη έβαλε η ίδια τέλος στη ζωή 
της. Οπως λέει ο κ. Ταουξής: «Συ-
ναντήσαμε έναν ιδιωτικό ερευνη-

τή από τη Θεσσαλονίκη, ο όποιος όσο κρατά 
η έρευνα θέλει να παραμείνει ανώνυμος. Προ-
σφέρθηκε να μας βοηθήσει. Εκείνος μας ενημέ-
ρωσε πως μέσω κάποιων συγγενικών του προ-
σώπων στην Αμερική είχε κάποιους δικούς του 
στο FBI, οι οποίοι με τον ίδιο τρόπο είχαν δια-
λευκάνει ένα παρόμοιο έγκλημα στη Βιρτζίνια. 
Είχε εντοπιστεί ο δολοφόνος από το σήμα του 
κινητού της νεκρής. Κάτι αντίστοιχο έκαναν κι 
εδώ με την ιστορία της Ειρήνης. Μας έδωσαν 
μια διεύθυνση την οποία αγνοούσαμε σε μια 
μικρή πόλη της Αιτωλοακαρνανίας και συγκε-
κριμένα στο Αιτωλικό. Δεν ξέραμε σε ποιον ανή-
κει η διεύθυνση και 15 μέρες μετά πήγε εκεί ο 
Αναστάσιος Δέδες και διαπίστωσε ότι το σπίτι 
συνδέεται, με τον ένα η με τον άλλο τρόπο, με 
πρόσωπα εμπλεκόμενα στην υπόθεσή μας».

πεπεισμενοι ότι η 
44χρονη γυναίκα δο-
λοφονήθηκε μέσα στο 
αυτοκίνητό της για οι-
κονομικούς λόγους εί-
ναι οι συγγενείς της ει-
ρήνης Λαγούδη


