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Του ΑλέξΑνδρου Κοντη 

N
έες αποκαλύψεις για την υπόθεση της 
επίθεσης με καυστικό υγρό εναντίον 
της 35χρονης Ιωάννας Παλιοσπύρου, 

τον Μάιο του 2020, αναμένεται να παρουσι-
αστούν ενώπιον του δικαστηρίου. Η δίκη της 
πολύκροτης υπόθεσης έχει οριστεί για να ξεκι-
νήσει στις 15 Σεπτεμβρίου και η 36χρονη δρά-
στις της επίθεσης, Εφη Κ., πρόκειται να καθίσει 
στο εδώλιο του δικαστηρίου, αντιμετωπίζοντας 
την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονί-
ας από πρόθεση, σύμφωνα με το παραπεμπτι-
κό βούλευμα που εκδόθηκε από το Συμβούλιο 
Πλημμελειοδικών της Αθήνας.

Η ίδια η κατηγορούμενη έχει αναφέρει στην 
απολογία της ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώ-
σει την Ιωάννα, αλλά απλώς να της προκαλέ-
σει πόνο. Ομως, η δίκη δεν θα εστιάσει μόνο 
στις προθέσεις που είχε η 36χρονη όταν περι-
έλουσε την Ιωάννα με καυστικό υγρό, προκα-
λώντας της πολύ σοβαρά τραύματα και προ-
βλήματα στην υγεία της. Αυτό το οποίο θα δι-
ερευνηθεί επιπλέον είναι αν η δράστις είχε συ-
νεργό, κυρίως κατά τη διάρκεια της προετοιμα-
σίας της επίθεσης εναντίον της Ιωάννας. Οπως 
έχει προκύψει από τη διερεύνηση της υπόθε-
σης από τις αρμόδιες αστυνομικές διευθύνσεις, 
η Εφη Κ. παρακολουθούσε την Ιωάννα επί σει-
ρά μηνών, γνωρίζοντας πολύ καλά τις κινήσεις 
της. Παράλληλα, επισημαίνεται πως οι Αρχές 

«Η Εφη κρύβει  
τον συνεργό»
Τι καταγγέλλουν 
άτομα του στενού 
περιβάλλοντος 
της Ιωάννας, που 
δέχθηκε επίθεση 
με καυστικό υγρό, 
ενόψει της έναρξης 
της δίκης

νας, αλλά είναι βέβαιο ότι υπήρχε συνεργός», 
δηλώνει ο Απ. Λύτρας. 

Επιπλέον, ο γνωστός δικηγόρος προσθέτει 
πως η 36χρονη φέρεται να είχε βοήθεια από 
άλλο άτομο ώστε να καταστεί εφικτή η παρα-
κολούθηση των κινήσεων του θύματός της. Για 
να γνωρίζει πού βρίσκεται η Ιωάννα, η Εφη Κ. 
είχε τοποθετήσει ακόμα και ειδική συσκευή στο 
αυτοκίνητό της. «Ενα ακόμα γεγονός που κατα-
τείνει στην ύπαρξη συνεργού είναι το ότι είχε 
στηθεί ένα ολόκληρο δίκτυο παρακολούθησης 
των κινήσεων της Ιωάννας. Ενδεικτικώς, όπως 
αποδεικνύεται από τη δικογραφία, στο αυτοκί-
νητο της Ιωάννας είχε τοποθετηθεί πομπός πα-
ρακολούθησης GPS. Ετσι, η κατηγορούμενη εί-
χε καταφέρει -και δη επί μακρόν- να παρακο-
λουθεί κάθε της κίνηση. Είναι βέβαιο ότι, για να 
οργανώσει και να πραγματοποιήσει η δράστις 
αυτού του είδους την παρακολούθηση, έλα-
βε τη βοήθεια κάποιου», τονίζει ο Απ. Λύτρας.

«Δεν σταμάτησαν»
Ο δικηγόρος της Ιωάννας, όμως, επιβεβαιώνει 
και τις πληροφορίες που μιλούν για νέες έρευνες 
από την πλευρά της Αστυνομίας, όσον αφορά 
τα σημεία της υπόθεσης που παραμένουν «θο-
λά». «Καθόσον γνωρίζω, οι έρευνες της Αστυ-
νομίας δεν σταμάτησαν με τη σύλληψη της κα-
τηγορούμενης, αλλά συνεχίζονται και αναμέ-
νουμε τα επιπρόσθετα στοιχεία που θα εισφέ-
ρουν», καταλήγει ο Απ. Λύτρας. 

Τη βεβαιότητά της για την ύπαρξη συνεργού, 
αλλά και την αισιοδοξία της για νέες αποκαλύ-
ψεις κατά τη διάρκεια της δίκης, εκφράζει και 
η ίδια η Ιωάννα. «Εχουμε ξεκινήσει με τους δι-
κηγόρους μου την προετοιμασία για τη δίκη. 
Τα συναισθήματά μου εναλλάσσονται μεταξύ 
θυμού, στρες και φόβου, καθώς υπάρχει ένας 
συνεργός που κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος, 
διότι αρνείται να τον κατονομάσει και που δεν 
ξέρουμε για τι είναι ικανός», δήλωσε η Ιωάννα 
πριν από λίγες ημέρες σε τηλεοπτική εκπομπή. 

Εχοντας περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό δι-
άστημα στο νοσοκομείο, μετά την επίθεση που 
δέχθηκε τον Μάιο του 2020, η Ιωάννα σήμερα 
εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τα σοβαρά 
τραύματα που της προκλήθηκαν από το καυ-
στικό υγρό. Πρόκειται για τραύματα τα οποία 
λίγο έλειψε να της στοιχίσουν τη ζωή της. Μό-
λις τον περασμένο Μάιο, η νεαρή κοπέλα υπο-
βλήθηκε στην όγδοη κατά σειρά χειρουργική 
επέμβαση. Σκοπός των χειρουργείων ήταν να 
μπορέσει να ανακτήσει βασικές λειτουργίες του 
ανθρώπινου οργανισμού, όπως π.χ. η δυνατό-
τητα της κατάποσης, οι οποίες είχαν ανασταλεί 
λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που της 
προκάλεσε η επίθεση με το βιτριόλι.   

δεν έχουν ακόμα ταυτοποιήσει την πηγή από 
την οποία η 36χρονη προμηθεύτηκε το βιτριόλι.   

Οι πληροφορίες από το στενό περιβάλλον του 
θύματος αναφέρουν ότι ήδη υπάρχουν στοι-
χεία που δείχνουν πως η Εφη Κ. δεν δρούσε 
μόνη της. Μάλιστα, τονίζουν ότι τα στοιχεία θα 
παρουσιαστούν στο δικαστήριο, αναγκάζοντας 
την κατηγορούμενη να αποκαλύψει το άτομο 
που τη βοήθησε να παρακολουθήσει και έπει-
τα να επιτεθεί στην Ιωάννα. «Η Εφη κρύβει τον 
συνεργό που είχε στην επίθεση. Ολα θα απο-
καλυφθούν στο δικαστήριο», αναφέρουν χα-
ρακτηριστικά. 

«Είναι βέβαιο»
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της 35χρο-
νης σήμερα Ιωάννας, Απόστολος Λύτρας, μι-
λώντας στη Realnews, υπενθυμίζει πως υπάρ-
χουν ακόμα σημεία της υπόθεσης τα οποία δεν 
έχουν αποσαφηνιστεί. «Παρότι η κατηγορούμε-
νη έχει κατ’ επανάληψη ερωτηθεί για τον τρό-
πο και το άτομο από το οποίο προμηθεύτηκε το 
καυστικό υγρό που χρησιμοποίησε στην επίθε-
σή της, μέχρι και σήμερα η ίδια τεχνηέντως έχει 
επιλέξει να μη δώσει την παραμικρή απάντηση 
επί του ζητήματος αυτού. Η στάση της αυτή, 
σε συνδυασμό με τα στοιχεία που έχουν προ-
κύψει και υπάρχουν στη σχηματισθείσα δικο-
γραφία, καταδεικνύει ότι δεν έδρασε κατά μό-

Παρά τις έρευνες, οι 
Αρχές δεν έχουν ακόμα 
ταυτοποιήσει την πηγή 
από την οποία η 36χρονη 
προμηθεύτηκε το βιτριόλι

Η κατηγορούμενη για την 
επίθεση με βιτριόλι Εφη Κ. 

Τον περασμένο Μάιο, η Ιωάννα 
Παλιοσπύρου υποβλήθηκε στην 
όγδοη κατά σειρά χειρουργική 
επέμβαση για την αποκατάσταση 
των τραυμάτων της


