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ται να έχει πεθάνει… Πείτε μου ότι είναι ψέματα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. 
Ηταν τόσο νέα για να είναι νεκρή. Είναι άδικο. Αυτός ο αλήτης που την πήρε 
μακριά μου θα το πληρώσει ακριβά αυτό που έκανε».

Η γνωριμία
Η Νικολέττα γνώρισε τον 21χρονο σύντροφό της πριν από περίπου 10 μήνες 
και σύναψαν σχέση. Η άτυχη κοπέλα διέμενε στο διαμέρισμα της οδού Αρα-
χώβης μαζί με τη μητέρα της και τη μεγαλύτερη αδελφή της, ενώ ο φερόμενος 
ως δράστης του φονικού διέμενε σε οίκημα στην ίδια οδό, μαζί με άλλους 10 
συμπατριώτες του, ανάμεσά τους και ένα συγγενικό του ζευγάρι.

Οι πρώτες εβδομάδες της γνωριμίας του ζευγαριού ήταν «ηλιόλουστες» και 
η Νικολέττα εμπιστευόταν απολύτως τον άνθρωπο που είχε μπει στη ζωή της. 
Εμοιαζε ευτυχισμένη και συνεχώς μιλούσε για εκείνον. Λόγω της εμπιστοσύ-
νης που είχε αναπτυχθεί, η 17χρονη μαθήτρια δεν δίστασε να τον παρουσιά-
σει στη μητέρα της και να του δώσει ακόμα και τα κλειδιά από το διαμέρισμά 
της, με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος άνθρωπος να εμφανίζεται συχνά στο σπί-
τι σαν να είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης.

Το γεγονός αυτό είχε θορυβήσει τόσο τη μητέρα όσο και την αδελφή της 
17χρονης, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συνεχώς προστριβές στους κόλ-
πους της οικογένειας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η Νικολέττα, όπως υποστη-
ρίζουν οι δικοί της άνθρωποι, ήταν ανένδοτη. Ο σύντροφός της απαιτούσε 
να διαμένει για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο διαμέρισμα, μαζί με τη μη-
τέρα της άτυχης κοπέλας και την αδελφή της. Από την πλευρά της, η μητέρα 
της δεν ήθελε να την πιέσει, πιστεύοντας πως πρόκειται για ένα νεανικό καπρί-
τσιο που θα περάσει.

Ωστόσο, τα πάντα άλλαξαν το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, όταν η 
μητέρα και η αδελφή βρήκαν τη 17χρονη νεκρή και ημίγυμνη στην κρεβατο-
κάμαρα του διαμερίσματος και τον 21χρονο σύντροφό της άφαντο.
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Τ
ο παιδί μου δεν γυρίζει πίσω. Ακό-
μα δεν έχω συνειδητοποιήσει το κα-
κό που μας έχει βρει. Το μόνο που 

επιθυμώ είναι να τιμωρηθεί ο ένοχος για τις 
πράξεις του. Ο δράστης σκότωσε ένα παιδί 
17 ετών. Ζητώ τη δικαίωση για τη νεκρή κό-
ρη μου», δηλώνει στην «R» με δάκρυα στα 
μάτια ο πατέρας της άτυχης κοπέλας που τό-
σο άδικα έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της 
περασμένης Δευτέρας. «Αυτόν τον άνθρωπο 
τον συνάντησα μόνο μία φορά για λίγα λε-
πτά. Η κόρη μου ήταν χαρούμενη και χαμο-
γελαστή. Εμοιαζε ευτυχισμένη. Τίποτα δεν 
προμήνυε αυτό που συνέβη. Το μόνο που 
της είπα ήταν να ξεκόψει μαζί του, γιατί είναι 
Πακιστανός. Απ’ όσο γνωρίζω, αυτοί οι άν-
θρωποι στη χώρα τους δεν σέβονται τις γυ-
ναίκες, τις θεωρούν κτήμα τους και δεν τους 
συμπεριφέρονται σωστά», λέει ο κ. Καρολί-
δης, πατέρας της Νικολέττας. Σε κατάσταση 
σοκ βρίσκεται και η μητέρα της άτυχης κοπέ-
λας, σύμφωνα με το στενό περιβάλλον της 
οικογένειας. Συνεχώς κλαίει και ψιθυρίζει: «Το 
κοριτσάκι μου είναι ένας άγγελος. Δεν γίνε-
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