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κοινωνια Επίθεση με βιτριόλι
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Α
ντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ετυ-
μηγορία του Μεικτού Ορκωτού Δικα-
στηρίου, όπου δικάζεται η Εφη Κακα-

ράτζουλα για την επίθεση με βιτριόλι στην Ιω-
άννα Παλιοσπύρου. Στις τρεις συνεδριάσεις που 
θα πραγματοποιηθούν έως την ερχόμενη Πα-
ρασκευή και αφού αγορεύσουν όλοι οι δικηγό-
ροι, οι δικαστές και οι ένορκοι θα ρίξουν την αυ-
λαία της δίκης με την απόφασή τους τόσο επί της 
ενοχής της κατηγορουμένης -που θεωρείται δε-
δομένη για ένα ομολογημένο έγκλημα- όσο και 
για ποιο αδίκημα. Αν, δηλαδή, θα την καταδικά-
σουν για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, 
όπως η ίδια ζητά, ή για απόπειρα ανθρωποκτο-
νίας, την πράξη που της έχει αποδοθεί με το κα-
τηγορητήριο. Η απόφαση, όσον αφορά το αδί-
κημα, είναι σημαντική, καθώς θα καθορίσει και 
το ύψος της ποινής της. Στην πρώτη περίπτωση 
το «ταβάνι» είναι τα 10 χρόνια, ενώ στη δεύτε-
ρη τα 15. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, ακόμη και 
αν της επιβληθεί η αυστηρότερη ποινή, βάσει 
των προβλέψεων του νόμου, η Εφη δεν θα μεί-
νει στη φυλακή παραπάνω από 5 έως 6 χρόνια, 
για ένα έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο. 

Ο εισαγγελέας της έδρας Χαράλαμπος Μα-
στραντωνάκης, πάντως, ήταν ξεκάθαρος και 
απόλυτος στην πρότασή του. Η κατηγορούμενη, 
διακατεχόμενη από «ποταπά κίνητρα, ανθρω-
ποκτόνο εγωισμό και ηθική μικρότητα», ήθελε 
να σκοτώσει την άτυχη κοπέλα, την οποία τελι-
κώς καταδίκασε «εφ’ όρου ζωής να ανεβαίνει 
ένα Γολγοθά». 

Το δικαστήριο, πλην της ποινικής μεταχείρι-
σης της Εφ. Κακαράτζουλα, θα αποφασίσει και 
για το αν η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον ει-
σαγγελέα, ώστε να διερευνηθεί η πιθανότητα 
ύπαρξης ενός «δικτύου υποστήριξης» της δρά-
στιδος. Από την αρχή της διαδικασίας, οι δικη-
γόροι της Ιωάννας είχαν θέσει το ερώτημα για 
την ύπαρξη συνεργών κατά την προετοιμασία 
της επίθεσης, αλλά και για την πηγή προμήθειας 
του καυστικού υγρού από την κατηγορούμενη. 
Στην πρότασή του, ο εισαγγελέας ανέφερε ότι 
δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί το πώς προ-
μηθεύτηκε το βιτριόλι και εάν υπήρχαν συνερ-
γοί, σημειώνοντας ότι «το δικαστήριο δεν πρέ-
πει να το απασχολήσει το γεγονός για το εάν συ-
νέδραμαν τρίτα πρόσωπα, αλλά ότι στα χέρια 
της έφτασε το δυσεύρετο χημικό υγρό». Σε πε-
ρίπτωση που το δικαστήριο αποφασίσει να στα-
λεί εκ νέου η υπόθεση στον εισαγγελέα, τότε η 
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«Η κατΗγορούμενΗ διακατέχε-
ται από ποταπά κίνητρα, ανθρωπο-
κτόνο εγωισμό και ηθική μικρότητα», 
είπε, αποδομώντας ένα προς ένα τα 
επιχειρήματα της υπεράσπισης της 
Εφης Κακαράτζουλα, ο εισαγγελέ-
ας της έδρας. Η γυναίκα που έρι-
ξε 1 λίτρο καυστικό υγρό στο πρό-
σωπο της Ιωάννας παλεύει να πεί-
σει ότι «δεν είχε ανθρωποκτόνο διά-
θεση» και αφήνει στο σκοτάδι σημα-
ντικές λεπτομέρειες, όπως, για παρά-
δειγμα, πώς προμηθεύτηκε αυτό το 
δυσεύρετο, επικίνδυνο υγρό. Αν επι-
διώκει να περάσει προς τα έξω την ει-
κόνα της μεταμελημένης, είναι πασι-
φανές ότι έχει αποτύχει παταγωδώς, 
καθώς δεν μπορεί να στηρίξει τον συ-

γκεκριμένο ρόλο, μάλλον γιατί η ίδια 
δεν τον πιστεύει αρκετά. Παράλληλα, 
ολόκληρη η κοινωνία αναρωτιέται 
γιατί επέδειξε τέτοια σκληρότητα στο 
θύμα της. «Η σκληρότητα προέρχεται 
από φόβο, αδυναμία και δειλία», είχε 
εξηγήσει ο Κλοντ Ελβέτιος (Γάλλος 
φιλόσοφος του 18ου αιώνα), στοι-
χεία που τα είδαμε σε αυτή την υπό-
θεση, από την πρώτη ημέρα μέχρι και 
την πιο πρόσφατη στο δικαστήριο. Το 
ανέκφραστο βλέμμα της έχει σοκά-
ρει τους συναδέλφους που παρακο-
λουθούν τη δίκη από κοντά. Γεγονός 
που φέρνει στο μυαλό μου μια αγγλι-
κή παροιμία που είχα ακούσει κάπο-
τε: «Ενα αδρανές μυαλό είναι το ερ-
γαστήρι του διαβόλου»…
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Ενα «αδρανές μυαλό»…

Νέα έρευνα 
για πιθανούς
συνεργούς
της Εφης

Μαζί με την 
ανακοίνωση 
της ποινής, 
το δικαστήριο 
θα αποφασίσει 
αν η υπόθεση 
θα οδηγηθεί 
ξανά στον 
εισαγγελέα

κίνητρα
Σύμφωνα με τον 
εισαγγελέα, η 
κατηγορούμενη, 
«εμφορούμενη από 
κίνητρα ποταπά, με 
ηθική μικρότητα, 
διακείμενη εχθρικά 
και εκδικητικά 
και διακατεχόμενη 
από ανθρωποκτόνο 
εγωισμό, 
περιέλουσε την 
παθούσα με όλη 
την ποσότητα του 
φονικού χημικού 
υγρού, στοχεύοντας 
κυρίως το πρόσωπό 
της…»


