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σία με το CSI Institute. Είναι μια μεγάλη ομά-
δα εθελοντών νέων ανθρώπων με ενσυναίσθη-
ση, που θέλουν μαζί με εμάς να γίνουν ασπίδα 
ενάντια σε κάθε μορφή βίας», καταλήγει η μη-
τέρα της Γαρυφαλλιάς.

«Μοιραίος καβγάς»
Ο 31χρονος σήμερα Δημήτρης Βέργος γνωρί-
στηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κόρινθο με 
τη Γαρυφαλλιά σε κοινή τους παρέα και, όπως 
κατέθεσε στις ανακριτικές Αρχές, βρίσκονταν 
μία με τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ είχαν 
επικοινωνία και μέσω social media. Επέλεξαν 
να πάνε διακοπές μαζί και να κάνουν ελεύθε-
ρο κάμπινγκ στη Φολέγανδρο, όπου έφτασαν 
στις 13 Ιουλίου του 2021. 

Σύμφωνα με όσα είπε στις Αρχές, την Παρα-
σκευή 16 Ιουλίου ξύπνησαν στη σκηνή τους κα-
τά τις 12 το μεσημέρι και αποφάσισαν να πά-
νε για μπάνιο στην παραλία της Λυγαριάς και 
αμέσως μετά για φαγητό. Κατά τη διαδρομή, η 
Γαρυφαλλιά έβλεπε τον χάρτη υποδεικνύοντας 
στον τότε 30χρονο ποια διαδρομή να ακολου-
θήσει. Ο δράστης, όμως, άρχισε να εκνευρίζεται 
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Π όσο προκλητική είναι η στάση του 
δολοφόνου να συνεχίζει να δολο-
φονεί τη Γαρυφαλλιά μας, ισχυ-

ριζόμενος ψυχικό νόσημα; Ενα χρόνο σχε-
δόν μετά τη δολοφονία της, δεν έγινε δεκτός 
ο ισχυρισμός του από το δικαστήριο. Δεν πά-
σχει από τίποτα. Κανένα ψυχικό νόσημα, κα-
νένα ελαφρυντικό. Στο άκουσμα των πραγμα-
τογνωμοσυνών αισθανθήκαμε μια ανακούφι-
ση. Ανακούφιση πως θα δικαστεί και θα γίνει 
το πρώτο βήμα προς τα ισόβια. Δικαίωση, όχι, 
δεν θα αισθανθούμε ακόμα. Ισως και ποτέ, 
γιατί η μόνη δικαίωση είναι να γυρίσει πίσω η 
Γαρυφαλλιά μας». Με αυτά τα λόγια περιγρά-
φει στη Realnews, η Αλεξάνδρα Μάκου, μητέ-
ρα της άτυχης 26χρονης, την οργή της για την 
προσπάθεια του δράστη να επικαλεστεί ψυχι-
κή ασθένεια, για να δικαιολογήσει έτσι τη δο-
λοφονία της Γαρυφαλλιάς. 

Υπενθυμίζεται ότι τελικά ο δολοφόνος, που 
πριν από ένα χρόνο έκοψε το νήμα της ζωής 
της 26χρονης στη Φολέγανδρο, θα οδηγηθεί 
στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο, όπου αναμέ-
νεται να δικαστεί για το αδίκημα της ανθρωπο-
κτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατά-
σταση, καθώς, σύμφωνα με τον δικηγόρο της 
οικογένειας της Γαρυφαλλιάς, Αλέξη Κούγια, 
οι Αρχές απέρριψαν την αιτιολογία του ψυχι-
κά ασθενούς που επικαλέστηκε ο κατηγορού-
μενος για τη δολοφονία. 

Δύσκολες ώρες
Η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, με όση δύναμη της 
έχει απομείνει και με βλέμμα 
παγωμένο, μιλά για τον δο-
λοφόνο της 26χρονης κόρης 
της και ζητά από τη Δικαιο-
σύνη να τιμωρηθεί ο δρά-
στης με την ποινή των ισο-
βίων. «Ενα αίσθημα δικαί-
ωσης θα είναι για εμάς να 
μη βγει ποτέ από τη φυλακή 
και τα ισόβια να είναι ισόβια. 
Και όταν θα σταθώ απένα-
ντί του στο δικαστήριο, δεν 
ξέρω πώς θα αντέξω να μη 
γίνω ένα αγρίμι, που θα θέ-
λει να τον κατασπαράξει». 
Τα λόγια της συγκλονίζουν. 
Οπως λέει, οι ώρες που θα 
πρέπει να αντικρίσει τον δράστη στη δικαστική 
αίθουσα θα είναι πολύ δύσκολες για εκείνη και 
την οικογένειά της και σημειώνει πως η καρδιά 
της θα ραγίζει από τον πόνο που θα αισθάνεται. 

«Θα τιμήσω την κόρη μου και θα σταθώ εκεί 
με σθένος, μέχρι να ακούσω… ένοχος και ισό-
βια. Πραγματικά, δεν ξέρω πώς ο πατέρας και 
τα αδέλφια της θα αντέξουν να τον ακούν και να 
τον βλέπουν. Ολοι μαζί θα είμαστε εκεί, μπρο-
στά του. Μπροστά σε αυτόν τον κτηνάνθρω-
πο που αφαίρεσε τη ζωή της Γαρυφαλλιάς μας. 
Και ένα μόνο ξέρω, πως η ψυχή μας θα σπαρ-
ταράει από τον πόνο και την οργή μας», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά η Αλ. Μάκου. 

«Πιστεύουμε στην ελληνική Δικαιοσύνη και 
ζητάμε τη δικαίωση της ισόβιας κάθειρξης και 
όχι εκδίκηση. Ολες οι οικογένειες των αδικοχα-
μένων παιδιών αυτό ζητάμε. Γιατί όλες οι οικο-
γένειες έχουμε γίνει μια μεγάλη οικογένεια. Δυ-
στυχώς, μας ένωσαν ο πόνος, η απώλεια, το δά-
κρυ. Και μέσα από τον πόνο, ενωμένοι, προ-
σπαθούμε να γίνουμε ασπίδα ενάντια στη βία. 
Τα παιδιά μας έγιναν φάρος, φως για να δη-
μιουργηθεί το “Γίνε Ανθρωπος” σε συνεργα-
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όταν διαπίστωσε ότι η άτυχη κοπέλα τού έδινε 
λάθος οδηγίες και γι’ αυτό ξεκίνησαν να λογομα-
χούν έντονα. Κατά την απολογία του, ο Δ. Βέρ-
γος ισχυρίστηκε ότι δεν κατάλαβε πώς το αυτο-
κίνητο έφυγε από την πορεία του κατά τη διάρ-
κεια του διαπληκτισμού. «Πηγαίναμε από άλλο 
δρόμο και μετά ξαναγυρίσαμε πίσω. Το αμάξι 
μού έφυγε. Ημασταν στο κέντρο του δρόμου 
και έπρεπε να κάνω στροφή και ενώ διαπληκτι-
ζόμασταν το αμάξι προσέκρουσε στις πέτρες». 

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος ανέφερε 
ότι την έσπρωξε, «δεν θυμάμαι πόσες φορές 
την έσπρωξα. Νομίζω ότι την έσπρωξα προς 
τον γκρεμό». Στη συμπληρωματική του κατά-
θεση είχε πει ότι «θυμάμαι να είμαστε μπρο-
στά από το αμάξι και να τη σπρώχνω μία φο-
ρά προς την πλευρά του γκρεμού και στη συ-
νέχεια την είδα στη θάλασσα».  

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, οι κακώσεις 
που έφερε η Γαρυφαλλιά κυρίως στο κεφάλι 
ήταν ικανές να της προκαλέσουν αναισθησία 
και έντονο άλγος, ενώ στη θάλασσα έπεσε χω-
ρίς τις αισθήσεις της, αλλά και πολύ αδύναμη 
από τα χτυπήματα. 
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