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Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Εσωτερικών 
Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. έχουν μπει οι αξιωματικοί 
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου 
στους οποίους απευθύνθηκε η 21χρονη φοιτήτρια
για να καταγγείλει τον πρώτο βιασμό της
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Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ

Λ
ίγο πριν ολοκληρωθεί η ογκώδης δικο-
γραφία για τη δολοφονία της νεαρής 
φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη στη Ρό-

δο, στο στόχαστρο των δικαστικών Αρχών βρί-
σκονται πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλ-
λοντος του ενός εκ των δύο δραστών και πιο συ-
γκεκριμένα του 21χρονου Ροδίτη. Στόχος, η απο-
κάλυψη του προσώπου που φαίνεται ότι επιχεί-
ρησε να σβήσει τα ηλεκτρονικά ίχνη στο κινη-
τό του κατηγορουμένου, αλλάζοντας την κάρ-
τα SIM, ενώ ο 21χρονος κρατούνταν από τους 
άνδρες του Λιμενικού Σώματος. 

Την ίδια στιγμή, σε ό,τι αφορά την προκα-
ταρκτική έρευνα που διενεργείται για τον βια-
σμό της άτυχης κοπέλας και την παράνομη βι-
ντεοσκόπηση της πράξης το 2017, η Realnews 
αποκαλύπτει σήμερα ότι οι αστυνομικοί, στους 
οποίους απευθύνθηκε η 21χρονη προκειμένου 
να καταγγείλει το συμβάν, ελέγχονται από τη 
Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. 

Τους τρεις δράστες του βιασμού της 21χρο-
νης είχε κατονομάσει στις Αρχές η μητέρα της 
άτυχης φοιτήτριας, Κούλα Τοπαλούδη, ζητώ-
ντας την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, 
ενώ ο Γιάννης Τοπαλούδης είχε από την πρώ-
τη στιγμή κατηγορήσει τις αστυνομικές Αρχές 
για «συγκάλυψη». «Η κόρη μου ήθελε να τους 
ξεσκεπάσει, αλλά δεν την άφησαν κάποιοι να το 
καταγγείλει. Την απέτρεψαν. Αν αυτοί που ήταν 
στο αστυνομικό τμήμα γνώριζαν κάποια πρό-
σωπα ή καταστάσεις ή κάτι άλλο, δεν το ξέρω. 
Πιστεύω, όμως, ότι τα πράγματα θα ήταν δια-
φορετικά για την κόρη μου», είχε δηλώσει στην 
«R». Μετά τις καταγγελίες, η ανακρίτρια είχε δώ-
σει εντολή για διερεύνηση της υπόθεσης. Μά-
λιστα, πριν από περίπου έναν μήνα, επέστρεψε 
τη δικογραφία στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας 
Ρόδου, κρίνοντας τον φάκελο ελλιπή. 

«Η προκαταρκτική εξέταση δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί. Η ανακρίτρια έχει ζητήσει να ληφθούν 
συμπληρωματικές καταθέσεις από πρόσωπα-
κλειδιά, αλλά και μια σειρά άλλων ενεργειών. Η 
Αστυνομία, δυστυχώς, δεν έκανε καλά τη δου-
λειά της. Γι’ αυτό και έχει επιληφθεί η Διεύθυν-
ση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.», τονίζει 
ο θείος της άτυχης φοιτήτριας και δικηγόρος 

κάνει τη δουλειά του, έβαλε την Ελένη να κά-
νει τον αστυνομικό», σχολιάζει ο κ. Γκιουγκής.  

Εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας για την υπόθε-
ση δολοφονίας της 21χρονης φοιτήτριας κρίνο-
νται τα τελευταία στοιχεία που αναμένει να λά-
βει η ανακρίτρια, λίγο πριν από την περαίωση 
της δικογραφίας. «Είμαστε σε θέση να γνωρί-
ζουμε ότι κάποιος από την οικογένεια του Ρο-
δίτη άλλαξε την κάρτα SIM στο κινητό του. Και 
αυτός σίγουρα δεν ήταν ο δράστης, ο οποίος 
την επίμαχη ημέρα που έγινε η αλλαγή της κάρ-
τας, έξι ημέρες μετά τη δολοφονία της Ελένης, 
ήταν ήδη κρατούμενος. Το γεγονός αυτό βεβαί-
ως γεννά πληθώρα ερωτημάτων», τονίζει ο κ. 
Γκιουγκής. «Ποιος το έκανε και για ποιο λόγο; 
Τι ήθελε να κρύψει; Προφανώς υπήρχαν στοι-
χεία στο κινητό του κατηγορουμένου που δεν 
ήθελε να περιέλθουν σε γνώση των Αρχών, για-
τί θα επιβάρυναν περαιτέρω τη θέση του. Περι-
μένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τα νέα στοι-
χεία», αναφέρει. 

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, από τον 
έλεγχο του κινητού αλλά και των δύο λογαρια-
σμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ροδίτη 
προέκυψε ότι συνήθιζε να περιηγείται σε σελί-
δες με ερωτικό περιεχόμενο, ενώ στις 29 Νο-
εμβρίου 2018, ημέρες μετά τη δολοφονία, εί-
χε διαβάσει σε ηλεκτρονική ιστοσελίδα την εί-
δηση για την ανεύρεση αγνώστου τότε ταυτό-
τητος πτώματος στην παραλία Φώκιας. Επιπλέ-
ον, φαίνεται ότι στις αρχές Δεκεμβρίου αναζή-
τησε τέσσερις γυναίκες, βλέποντας τα προφίλ 
τους στο Facebook.

 «Μέρα με τη μέρα προκύπτουν και άλλα στοι-
χεία ενοχής. Την επόμενη της δολοφονίας της 
Ελένης έβλεπε πορνό στο τηλέφωνό του. Πράγ-
μα που σημαίνει ότι δεν είχε ούτε τύψεις ούτε 
στεναχώρια, αλλά αντίθετα έψαχνε για κοπέ-
λες. Αυτό σημαίνει ότι είναι αδίστακτος», ανα-
φέρει ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος. 

Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, η σελίδα της Ελέ-
νης Τοπαλούδη στο Facebook φαίνεται ότι κρύ-
βει σημαντικά στοιχεία, καθώς δεν αποκλείεται 
να αποκαλυφθούν σύντομα συνομιλίες με τους 
δράστες του βιασμού της το 2017. «Περιμένου-
με να ανοίξει το Facebook της Ελένης. Εκεί ανα-
μένεται να αποκαλυφθούν πιθανές συνομιλίες 
με τους δράστες σε ό,τι αφορά τόσο τον βια-
σμό όσο και τη βιντεοσκόπηση. Αυτά πιθανότα-
τα έχουν αποτυπωθεί στο Facebook», καταλήγει. 
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της οικογένειας, Ευάγγελος Γκιουγκής. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ο 
αστυνομικός στον οποίο είχε καταγγείλει η Ελένη Τοπαλούδη τον βιασμό της, 
τη βιντεοσκόπηση αλλά και τον εκβιασμό που υφίστατο από τους δράστες, 
φέρεται να είπε, απευθυνόμενος στο θύμα, γεγονός που καταγράφεται στην 
κατάθεσή του: «Αμα βρεις το βίντεο, να μας το φέρεις να το δούμε». «Αντί να 


