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Του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ ΣΟΥΡΈΛΗ

Β
ία, ζήλια και φόβο βίωνε τους τελευταί-
ους μήνες η 17χρονη Νικολέττα στη 
σχέση της με τον 21 ετών Πακιστανό 

και δολοφόνο της. Η κατάθεση της αδελφής 
της άτυχης κοπέλας, την οποία αποκαλύπτει 
σήμερα η Realnews, οδηγεί σε δύο πιθανά σε-
νάρια. Η Νικολέττα είτε δεν πρόλαβε να φύγει 
από αυτή τη χειριστική σχέση, είτε, όταν ζήτησε 
από τον Σάνι να χωρίσουν, εκείνος τη σκότωσε. 
«Τον είχα δει με τα μάτια μου κάποιες φορές 
να τη χτυπάει. Σε συζήτηση που έκανα με τη 
Νικολέττα, μου έλεγε ότι το τελευταίο διάστη-
μα δεν περνάει καθόλου καλά μαζί του και ότι 
τη χτυπούσε και χωρίς λόγο. Ηθελε να τον χω-
ρίσει, αλλά φοβόταν την αντίδρασή του. Στην 
αδελφή μου, επίσης, δεν άρεσε ότι ο Σάνι κά-
πνιζε χόρτο και ότι γενικά είχε πολλά νεύρα», 
κατέθεσε η αδελφή του θύματος.

Ηταν εκείνη που μαζί με ένα φίλο της βρή-
κε νεκρή την αδελφή της: «Περίπου στις 17:00 
προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί της στο τη-
λέφωνο, καλούσε αλλά δεν το σήκωνε. Συνέχισα 
να προσπαθώ μέχρι τις 23:00. Στις 20:00 περί-
που, με είχε πάρει η μαμά μου τηλέφωνο, για-
τί ανησύχησε που η αδελφή μου δεν είχε πά-
ει για δουλειά και μάλιστα έστειλε και κάποια 
παιδιά από τη δουλειά της να χτυπήσουν το 
κουδούνι στο σπίτι για να δουν γιατί δεν απα-

Συγκλονίζει η 
κατάθεση της 
αδελφής της 
17χρονης που 
δολοφονήθηκε 
από τον 
Πακιστανό 
σύντροφό της

ντάει. Πήγαμε με τον φίλο μου στο σπίτι μας για να δω τι γίνε-
ται…». Το άψυχο σώμα της 17χρονης βρέθηκε σε ύπτια θέση 
στο κρεβάτι του καθιστικού, ενώ η νεκροτομή απέδωσε τον θά-
νατό της σε ασφυξία.

«Ηθελε να χωρίσει»
Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η Νικολέττα άφησε την τελευταία 
της πνοή περίπου στις 16:00 με 17:00 το απόγευμα της 1ης Αυ-
γούστου. Το πρωί της ίδιας ημέρας βρισκόταν στο σπίτι της στο 
Περιστέρι μαζί με φίλους, όταν έφτασε ο Σάνι. Φίλη της κατέθεσε 
στους αστυνομικούς: «Εκεί που καθόμασταν, πρέπει να ήταν γύρω 
στις 9:00, ακούσαμε κλειδιά στην πόρτα. Ανοιξε η πόρτα και μπή-
κε μέσα ο Σάνι. Πήρε και αυτός μια καρέκλα και κάθισε μαζί μας. 
Σε κάποια φάση, όπως καθόμασταν, ο Σάνι πήγε μέσα στην κου-
ζίνα και τότε η Νικολέττα μού έκανε ένα νόημα απέχθειας. Αυτό 
που κατάλαβα ήταν ότι η Νικολέττα δεν ήθελε να είναι εκεί ο Σά-
νι. Η Νικολέττα μού είχε πει πως ήθελε να χωρίσει με τον Σάνι γιατί 
τσακώνονταν συχνά, χωρίς να μου πει περισσότερες λεπτομέρει-
ες. Να σας πω την αλήθεια, ο Σάνι όση ώρα κάθισε μαζί μας στο 

σαλόνι μού φάνηκε περίεργος. Σαν να ήταν για 
κάποιο λόγο ξενερωμένος… Ο Σάνι ήταν κολλη-
μένος μαζί της και, από όσα έχω μάθει τώρα, τη 
ζήλευε πολύ. Αν πράγματι η Νικολέττα τού είχε 
πει να χωρίσουν εκείνη την ημέρα, πολύ πιθανό 
να τη σκότωσε γι’ αυτόν τον λόγο».

Φίλος της Νικολέττας αποκάλυψε ότι εκείνο το 
πρωινό το ζευγάρι τσακώθηκε: «Το πρωί εκείνο, 
όσο καθόμασταν κάτω και αφού έφυγε ο Σάνι, 
η Νικολέττα μάς είπε ότι, όταν ανέβηκε στο σπίτι 
να αλλάξει, της έκανε σκηνή. Μας είπε ότι επειδή 
της είχε στείλει μήνυμα όσο δούλευε και δεν του 
είχε απαντήσει, αυτός της είπε ότι είχε έρθει απέ-
ναντι από το μαγαζί και κοιτούσε τι έκανε μέσα η 
Νικολέττα. Αυτό, μάλιστα, μας είπε ότι ήταν κάτι 
που ο Σάνι είχε ξανακάνει, να έρθει δηλαδή απέ-
ναντι από το μαγαζί και να κοιτάει τι κάνει η Νι-
κολέττα, επειδή τη ζήλευε… Μάλιστα, ήθελε να 
την πάρει και να φύγουν μαζί στην Ιταλία, που 
αυτός έχει συγγενείς».

«Τον φοβόταν»
Η Νικολέττα φοβόταν τον 21 ετών σύντροφό της, 
κατέθεσε ο φίλος της: «Οταν γύρισε ο Σάνι, είδα 
ότι η Νικολέττα έκανε νόημα στη φίλη μας πως 
θα χωρίσει. Δεν ξέρω αν εννοούσε ότι θα τον χώ-
ριζε εκείνη την ημέρα ή ότι απλώς ήθελε να χωρί-
σει… Εβλεπα ότι ο Σάνι επηρέαζε τη διάθεση της 
Νικολέττας. Ειδικά το τελευταίο διάστημα ήταν 
πολλές φορές στρεσαρισμένη, δάγκωνε τα νύ-
χια της και φαινόταν κάτι να την απασχολεί… Εί-
χα καταλάβει ότι τα πράγματα με αυτήν και τον 

«Τον είχα δει 
να χτυπά τη 
Νικολέττα»


