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δα να τη χτυπάει με το σίδερο». 
19χρονος: «Ο Ελληνας το έκανε». 
Ανακρίτρια: «Εσύ τη χτύπησες με το σί-
δερο;».
21χρονος: «Οχι, ο άλλος το έκανε. Είσαι 
ψεύτης. Ολα εσύ τα έκανες». 
19χρονος: «Επειδή δεν του έκατσε, άρχισε 
να τη χτυπάει μπουνιές πάνω στο κρεβάτι».
Σύμφωνα με τον Ελληνα κατηγορούμενο, η 
αιτία του καβγά ήταν ότι η Ελένη είπε μπρο-
στά στον Α. ότι της άρεσε πιο πολύ ο ίδιος 
ερωτικά:
21χρονος: «Τα πήρε, θόλωσε ο Α., της είπε 
δεν περνάνε σε μένα αυτά και τότε ξεκίνησε 
και την κοπανούσε με μπουνιές».
19χρονος: «Μπήκε στο δωμάτιο ο Μ. γυ-
μνός από τη μέση και κάτω και της είπε «μω-

ρή σ…, σε έφερα εδώ πέρα και δεν θα μου κάτσεις;». Εγώ δεν ασχολήθηκα, δεν 
ανακατεύτηκα. Μετά ο Μ. ανέβηκε πάνω στο κρεβάτι και της έδωσε μπουνιές». 

Οι κατηγορούμενοι τσακώθηκαν πολλές φορές, ανταλλάσσοντας ύβρεις. Από 
τη διαδικασία αποκαλύφθηκε ένα νέο στοιχείο. Και οι δύο μίλησαν για ένα μα-
χαίρι, με το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στον λαιμό η Ελένη Τοπαλούδη. Η 
λογομαχία κορυφώθηκε όταν η ανακρίτρια έθεσε το ερώτημα «ποιος πέταξε το 
θύμα στη θάλασσα». Κανείς από τους δύο νεαρούς δεν παραδέχθηκε ότι χτύ-
πησε την Ελένη Τοπαλούδη και ότι την πέταξε στα βράχια. «Ο άλλος το έκανε, 
δεν είχα λόγο να τη σκοτώσω», φέρεται να είπε ο Ροδίτης κατηγορούμενος, με 
τον 19χρονο να εξοργίζεται και να λέει με δυνατή φωνή: «Ο Ελληνας το έκανε». 

Η «συγγνώμη» δεν έγινε    αποδεκτή 

Ο Αλβανός τη χτύπησε. Η Ελένη μού είπε κάτι 
μπροστά στον φίλο μου και τότε άρχισε και την 
κοπανούσε μπουνιές. Εγώ δεν επενέβηκα, για-
τί πανικοβλήθηκα. Φοβήθηκα ότι θα χτυπήσει 
και μένα. Τη χτύπησε στο σαγόνι και η Ελένη 
λιποθύμησε. Μετά της έκανε κεφαλοκλείδωμα. 
Οσο ήταν αναίσθητη, τη χτυπούσε στο κεφά-
λι με τρόπο που θα μπορούσε να τη σκοτώσει. 
Εγώ είχα σοκαριστεί και δεν αντιδρούσα. Οταν 
έπιασε το σίδερο, έφυγα και πήγα στο άλλο δω-
μάτιο και τραβούσα τα μαλλιά μου. Δεν τον εί-

«Τους πένΤέ μήνες που ήμασταν μαζί με 
τον Μ. δεν είχα αισθανθεί ποτέ απειλή», λέ-
ει η πρώην σύντροφος του 21χρονου Ροδί-
τη, που σοκαρισμένη παρακολουθεί τα όσα 
έρχονται στο φως. «Εχω πέσει από τα σύννε-
φα», επαναλαμβάνει συχνά, σημειώνοντας 
ότι «δεν ξέρει τι να πιστέψει». «Οταν ήμασταν 
μαζί, δεν συνέβη κάτι που με έκανε να θορυ-
βηθώ. Ηταν καλό παιδί. Δεν ήταν οξύθυμος ή 
βίαιος. Στις κοινές μας εξόδους δεν είχε δώ-
σει ποτέ δικαίωμα. Θυμάμαι στη Λίνδο κά-
ποιος πορτιέρης είχε πει κάτι για μένα και πή-
γε και τον βρήκε. Του μίλησε πολύ ωραία. Ού-
τε με ύφος ούτε με τσαμπουκά», λέει. Και συ-
νεχίζει: «Από τη μία αδυνατώ να πιστέψω πως 
θα έκανε ένα τέτοιο έγκλημα. Δεν τον έχω 
ικανό. Από την άλλη, λέω μέσα μου, ποτέ δεν 
ξέρεις». Σε κάθε περίπτωση, όπως εξηγεί η 
Σ., ο 21χρονος έχει στιγματιστεί για μια ζωή. 
«Και αθώος αν μπορούσε να βγει με μαγικό 
τρόπο, θα έπρεπε να φύγει από τη νησί, για-
τί θα είχε άσχημα ξεμπερδέματα. Εδώ οι άν-
θρωποι δεν είναι όπως δείχνουν, φιλήσυχοι. 
Είναι Ταλιμπάν», καταλήγει. 

Τι λέει η πρώην 
σύντροφος 
του 21χρονου
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Ο Γιάννης Τοπαλούδης, τραγικός 
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