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Δ
ιευρύνεται ο κύκλος των ανακρίσεων 
στην υπόθεση της νεαρής φοιτήτριας 
Ελένης Τοπαλούδη, στη Ρόδο, καθώς 

οι εισαγγελικές Αρχές προσπαθούν να ενώσουν 
τα κομμάτια του παζλ που οδήγησαν στη δο-
λοφονία της. Στο πλαίσιο αυτό νέα στοιχεία έρ-
χονται στο φως, σύμφωνα με τα οποία οι τρεις 
δράστες που το 2017 είχαν βιάσει την άτυχη 
κοπέλα, φαίνεται ότι διατηρούσαν φιλικές σχέ-
σεις με έναν εκ των κατηγορουμένων για τον 
θάνατο της 21χρονης.  

Το γεγονός επιβεβαιώνει ο δικηγόρος της οι-
κογένειας Τοπαλούδη και θείος του θύματος, 
Ευάγγελος Γκιουγκής, τονίζοντας ότι η υπόθε-
ση θα είχε πάρει άλλη τροπή αν η Αστυνομία 
είχε κάνει -ως όφειλε- σωστά τη δουλειά της. 
«Η Ελένη μαζί με τρεις φίλες της, μία εβδομάδα 
μετά τον βιασμό της, είχε πάει στην Αστυνομία 
της Ρόδου για να καταγγείλει το συμβάν. Εκεί 
την έδιωξαν, λέγοντάς της ότι επειδή είχαν πα-
ρέλθει ημέρες δεν θα μπορούσε να αποδειχτεί 
ο βιασμός. Αν την κρατούσαν εκείνη την ημέ-
ρα, αν της έπαιρναν κατάθεση και ασκούνταν 
μήνυση, πιθανόν να γλιτώναμε αυτό που έγινε 
πριν από έναν μήνα», αναφέρει ο κ. Γκιουγκής. 

Η παρέα του Αρχάγγελου
Σύμφωνα πάντα με τον κ. Γκιουγκή, από τα μέ-
χρι στιγμής στοιχεία της ανάκρισης εξετάζεται 

Στον βιασμό 
της Ελένης 
οι απαντήσεις 
για τον φόνο
Στο μικροσκόπιο των 
Αρχών η σχέση των δύο 
κατηγορουμένων για τη 
δολοφονία της άτυχης 
φοιτήτριας με τρεις 
νεαρούς που την είχαν 
κακοποιήσει το 2017

πιθανή σύνδεση των δραστών του βιασμού 
με τους φερόμενους ως δολοφόνους της. «Θα 
πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα των 
ερευνών που αναμένονται σε περίπου έναν μή-
να. Πλέον είναι θέμα ανάκρισης και εισαγγελέα. 
Αυτό, ωστόσο, που γνωρίζουμε είναι ότι ένας εκ 
των κατηγορουμένων της δολοφονίας της πρέ-
πει να ήξερε κάποιον -αν όχι όλους- από τους 
βιαστές της. Είναι λοιπόν αντιληπτό ότι αν την 
κρατούσαν στο αστυνομικό τμήμα και έψαχναν 
τους δράστες, δεν θα φτάναμε έως εδώ. Αν δεν 
την είχαν αποτρέψει από το να προχωρήσει σε 
καταγγελία, πιθανόν να είχαμε άλλη εξέλιξη και 
η κοπέλα να ζούσε», τονίζει ο κ. Γκιουγκής και 
διευκρινίζει ότι η διαλεύκανση του συγκεκριμέ-
νου στοιχείου της υπόθεσης είναι κάτι που ζη-
τεί διακαώς η μητέρα της. 

Μετά από όλα αυτά διεξάγεται έλεγχος για 
το αν οι αστυνομικοί διενήργησαν τα δέοντα 
όταν η άτυχη κοπέλα τούς ενημέρωσε για τον 
βιασμό της, ενώ σύμφωνα με όλες τις πληρο-
φορίες το γεγονός ότι η Ελένη δεν προχώρη-
σε στην καταγγελία των βιαστών της, δεν απο-
κλείεται να «ενθάρρυνε» τη μετέπειτα συμπε-
ριφορά των κατηγορουμένων για τη δολοφο-
νία της, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεν με τους 
δε είχαν φιλικές επαφές. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις καταθέσεις 
των φίλων της Ελένης, η 21χρονη είχε πέσει θύ-
μα ομαδικού βιασμού πριν από περίπου έναν 
χρόνο. Ο βιασμός, μάλιστα, είχε βιντεοσκοπη-
θεί από τους δράστες, οι οποίοι, σύμφωνα με 
όλες τις πληροφορίες,  προκειμένου να ικανο-
ποιήσουν τις αρρωστημένες ορέξεις τους, την 
είχαν ναρκώσει με το περίφημο χάπι του βια-
σμού. Εκτοτε, η κοπέλα ένιωθε ιδιαίτερα ανα-
σφαλής και φοβισμένη. Είχε, μάλιστα, ζητήσει 
ψυχολογική στήριξη. 

Αυτά είχε αποκαλύψει μεταξύ άλλων στην 
οικογένεια Τοπαλούδη στενή φίλη της Ελένης, 
η οποία έχει καταθέσει στο πλαίσιο της υπόθε-
σης. Η Ελένη φαίνεται να είχε γνωρίσει τους βι-
αστές της -οι οποίοι κατάγονταν από τον Αρ-
χάγγελο της Ρόδου, όπως και ένας εκ των δρα-
στών της δολοφονίας της- σε κάποιο μπαρ κα-
τά τη διάρκεια εξόδου της. Εκεί όλοι μαζί ήπιαν 
και φαίνεται ότι της χορήγησαν στο ποτό της το 
μεθυστικό υπνωτικό. Στη συνέχεια, δήθεν επει-
δή μέθυσε, την πήραν στο σπίτι να κοιμηθεί και 
εκεί βρήκαν την ευκαιρία και τη βίασαν. Οταν 
η Ελένη ξύπνησε το επόμενο πρωί, σύμφωνα 
πάντα με τη φίλη της, ήταν σε κακό χάλι. Την 
πήρε τηλέφωνο και της είπε πως δεν είναι καλά. 
Οταν πήγε στο σπίτι, διαπίστωσε πως όντως εί-
χε βιαστεί. Οι δύο κοπέλες δεν ήξεραν αρχικά 
τι να κάνουν και μετά από λίγες ημέρες πήγαν 
στην Αστυνομία. Οι αστυνομικοί ωστόσο τους 
είπαν ότι «τώρα είναι αργά για καταγγελία». Οι 
δύο κοπέλες, μάλιστα, έψαξαν μέσω Facebook 
και βρήκαν τα πρόσωπα των δραστών, αλλά 

δεν είχαν το θάρρος να βγουν και να το πουν δημόσια.
Σημειώνεται ότι φως στην υπόθεση αναμένεται να ρί-

ξει η άρση απορρήτου στην εφαρμογή Messenger, μέ-
σω της οποίας φαίνεται ότι έγιναν οι επικοινωνίες του 
θύματος με τους δύο κατηγορούμενους. Οι Αρχές πι-
στεύουν ότι εκεί θα υπάρχουν γραπτά μηνύματα, από 
τα οποία θα μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες πληρο-
φορίες. Παράλληλα, η έρευνα ανοίγει και για άλλους 
εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Σύμφωνα, πάντως, με τα 
μέχρι στιγμής δεδομένα, από την άρση του τηλεφωνι-
κού απορρήτου δεν προκύπτει κάποια επικοινωνία του 
θύματος με τους δύο προφυλακισθέντες. 

Διεξάγεται έλεγχος για το αν 
οι αστυνομικοί διενήργησαν 
τα δέοντα όταν η άτυχη 
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