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H δράστισ κατά το παρελθόν είχε δώσει 
και συνεντεύξεις σε περιοδικά. Πάνω δεξιά, 
ανάρτησή της, ενδεικτική των προθέσεών 
της. δίπλα, με πρώην σύντροφό της 

Αρχικά, το κορίτσι ζούσε με τη βιολογική του 
μητέρα, πλην όμως ο γιατρός γρήγορα διαπί-
στωσε πως η ίδια έχει πλήρως διαταραγμένη 
συμπεριφορά. 

Υποστήριζε πως είναι γόνος γνωστής επιχει-
ρηματικής οικογένειας της Αθήνας και ότι την 
είχαν απαγάγει κατά την περίοδο της χούντας 
και την είχαν δώσει σε ίδρυμα στην Αλβανία 
του Χότζα. Μάλιστα, υποστήριζε πως έχει πε-
ριουσία της τάξεως των 3 δισ. ευρώ και κατη-
γορούσε τον οφθαλμίατρο ότι έχει δεσμεύσει 
τα περιουσιακά της στοιχεία.

Οταν αυτοί οι ισχυρισμοί έφτασαν στα αυ-
τιά μελών της γνωστής επιχειρηματικής οικογέ-
νειας, της απέστειλαν εξώδικο προκειμένου να 

μη χρησιμοποιεί το επώνυμό τους. Γρήγορα, 
όμως, διαπίστωσαν ότι δεν έχουν να κάνουν 
με άτομο που συμπεριφέρεται απολύτως λο-
γικά και έτσι δεν ασχολήθηκαν ξανά μαζί της. 
Μέχρι τότε, ο γνωστός γιατρός προσπαθού-
σε να ισορροπήσει την κατάσταση και με την 
οικογένειά του, η οποία αποδέχθηκε το παιδί 
που είχε εκτός γάμου, ώστε να είναι σε θέση 
να εξασφαλίσει την κόρη του και κυρίως να 
τη μεγαλώσει σε ένα κατάλληλο περιβάλλον.

Μετά τις αποκαλύψεις για τον χαρακτήρα και 
ίσως για τις διαταραχές που είχε η 49χρονη δρά-
στις, ο γιατρός άρχισε να απομακρύνεται από 
την ίδια, δηλώνοντας, μάλιστα, την πρόθεσή του 
να της πάρει το παιδί.

Τότε ήταν η περίοδος που ο γνωστός για-
τρός κίνησε όλες τις διαδικασίες για να αναλά-
βει την επιμέλεια της κόρης του, κάτι που κα-
τάφερε με δικαστική απόφαση το 2016, όταν 
αφαιρέθηκε κάθε επιμέλεια από τη μητέρα. 
Ολο το επόμενο χρονικό διάστημα, τα επει-
σόδια με τη 49χρονη ήταν απανωτά, μέχρι το 
μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, που έφτα-
σε στο σημείο να πυροβολήσει τον 68χρονο. 

Η 12χρονη κόρη του 
γιατρού και της εικαστικού 
ανέτρεψε τους ισχυρισμούς 
της ίδιας της μητέρας της


