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κόψει οριστικά τη σχέση της με τον 40χρονο 
και είχε πειστεί ότι εκείνος δεν θα τη διεκδικού-
σε περαιτέρω, εξέφραζε την ανακούφισή της 
στους οικείους της. «Χώρισα και σώθηκα από 
τον εφιάλτη», είχε πει η 31χρονη εκπαιδευτι-
κός σε φίλη της.

Το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης η Ντό-
ρα είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό της στην οδό 
Μόσχας, στην περιοχή Ροδίνι, όταν την πλησί-
ασε ο δράστης και την πυροβόλησε δύο φορές 
με καραμπίνα. Λίγη ώρα μετά, θα έστρεφε το 
όπλο στον εαυτό του, στο σπίτι του στον συ-
νοικισμό Θεοτόκος, αυτοκτονώντας. Οπως φαί-
νεται, ο Κώστας παρακολουθούσε την Ντόρα, 
ενώ της είχε στήσει καρτέρι, όντας αποφασι-
σμένος να της αφαιρέσει τη ζωή. H τελευταία 
πράξη της τραγωδίας γράφτηκε το μεσημέρι 
της Παρασκευής, όταν και τελέστηκε η κηδεία 
της 31χρονης.

«Η αυτοκτονία του ήταν μια πράξη δειλίας, 
διότι ήξερε τι θα πάθει μετά από αυτό που έκα-
νε. Ηταν δειλός», δηλώνει στην «R» η μητέρα 
της άτυχης Ντόρας. Η τραγική μάνα είχε κα-
ταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με τον σύντρο-
φο της κόρης της, όμως δεν μπορούσε να δια-
νοηθεί ότι η σχέση αυτή θα έχει τραγική κατά-
ληξη. «Είχε περίεργη συμπεριφορά, ήταν κτη-
τικός με την κόρη μου, ήθελε πάντα να γίνε-
ται το δικό του. Παρενέβαινε στην προσωπι-
κή της ζωή και της είχε σβήσει ακόμη και φω-
τογραφίες από τους λογαριασμούς της. Η κό-
ρη μου είχε πει “αυτός είναι ικανός για όλα”», 
δηλώνει η μητέρα της δολοφονημένης κοπέ-
λας, που προσπαθεί να βρει δύναμη να στα-
θεί στα πόδια της για τα άλλα δύο παιδιά της…

χείρησε να παραβιάσει το σπίτι της οικογένειάς 
της, αλλά εκδιώχθηκε από υπάλληλο σεκιούριτι!

 
Κακή παρένθεση
Ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά του 40χρο-
νου, όπως περιγράφονται από τις γυναίκες που 
είχαν την ατυχία να βρεθούν στον δρόμο του, 
προμήνυαν ότι κάποια στιγμή θα προκαλέσει 
μεγάλο κακό και ανείπωτο πόνο. Η Ντόρα φαί-
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νεται πως ήταν το θύμα ενός προδιαγεγραμμένου εγκλή-
ματος. Η κοπέλα ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στη Ρόδο και 
διατηρούσε έναν ευρύ κοινωνικό κύκλο. Αυτό ήταν κά-
τι που δεν δεχόταν ο μετέπειτα δολοφόνος της, ο οποί-
ος παράλληλα αντιδρούσε έντονα κάθε φορά που η κο-
πέλα ανέβαζε φωτογραφίες της στο προφίλ της στα κοι-
νωνικά δίκτυα. Για την ίδια την Ντόρα, η σχέση με τον 
Κώστα αντιμετωπιζόταν ως μια κακή παρένθεση στην 
προσωπική της ζωή. Οταν επιτέλους κατάφερε να δια-


