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ΚΟΙΝΩΝΙΑΤα δύο σενάρια
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 ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ που βοήθησαν 
τον 21χρονο από το Πακιστάν, φερό-
μενο ως δολοφόνο της 17χρονης Νι-
κολέττας στο Περιστέρι, αναζητούν οι 
Αρχές, καθώς έχουν σοβαρές ενδείξεις 
για τουλάχιστον δύο άτομα που προσέ-
φεραν τη βοήθειά τους στον δράστη, 
γνωρίζοντας την πράξη του.

Μάλιστα το γεγονός πως ο 21χρο-
νος, μέσα σε ένα 24ωρο έπειτα από 
τη δολοφονία, είχε καταφέρει να δια-
φύγει από την Αθήνα, να βρεθεί στη 
Θεσσαλονίκη και εν συνεχεία σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα να ενταχθεί 
σε γκρουπ παράτυπων μεταναστών, οι 
οποίοι πέρασαν παράνομα τα σύνορα 
με τη Βόρεια Μακεδονία με σκοπό να 
φτάσουν στην κεντρική Ευρώπη, αν 
μη τι άλλο δείχνει σαφέστατα κύκλω-
μα το οποίο έχει άριστες λειτουργίες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν 
πως τουλάχιστον δύο άτομα, ένα στην 
Αθήνα και ένα στην Θεσσαλονίκη, κα-
νόνισαν να χαθούν τα ίχνη του φερόμε-
νου δολοφόνου, προκειμένου να μην 
εντοπιστεί από την ΕΛ.ΑΣ. και να κα-
ταφέρει να διαφύγει από την Ελλάδα.

Η ταχύτητα με την οποία όλα είχαν 
κανονιστεί προβληματίζει την Αστυνο-
μία, καθώς αυτές οι κινήσεις δείχνουν 
επαγγελματική οργάνωση του συγκε-
κριμένου κυκλώματος.

Κύκλωμα 
Ο άνθρωπος που φέρεται να δολοφό-
νησε τη Νικολέττα είχε κάνει τη ζωή της 
κόλαση με τη ζήλια του και τις συνεχείς 
παρακολουθήσεις στις οποίες υπέβα-
λε τη 17χρονη κοπέλα, συμπεριφορά 
που αποδεικνύει και τον χαρακτήρα 
του. Παράλληλα, όμως, τα κατά και-
ρούς μπλεξίματά του με την Αστυνο-
μία για υποθέσεις ναρκωτικών κάνουν 
τους αστυνομικούς της Ασφάλειας να 
πιστεύουν πως βρίσκονται μπροστά 
σε ένα κύκλωμα προώθησης παράτυ-
πων μεταναστών σε χώρες της Ευρώ-

πης, αλλά, ταυτόχρονα, και σε ένα δί-
κτυο διακίνησης ναρκωτικών.

Παρά το γεγονός ότι από την πρώ-
τη στιγμή η επίσημη πακιστανική κοι-
νότητα στην Ελλάδα βοήθησε άμεσα 
τις Αρχές παρέχοντας πληροφορίες, ο 
21χρονος κατάφερε να διαφύγει από 
την Αθήνα, ενώ στη Θεσσαλονίκη φέ-
ρεται να ήρθε σε επαφή με συγγενικό 
του πρόσωπο, κατά πάσα πιθανότητα 
εξ αγχιστείας, με αποτέλεσμα να βρε-
θεί στο γκρουπ τον παράτυπων μετα-
ναστών που οργάνωναν το ταξίδι προς 
τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκε-
κριμένο πρόσωπο έχει δώσει ακόμα και 
χρήματα στον καταζητούμενο εκείνη 
τη στιγμή νεαρό, ενώ παράλληλα τον 
συμβούλευσε να πετάξει τη συσκευή 
κινητής τηλεφωνίας που είχε, ώστε να 
είναι αδύνατος ο εντοπισμός του.

Το λάθος
Βέβαια, δεν απέφυγε το λάθος, καθώς 
στην κατοχή του είχε το κινητό τηλέ-
φωνο της άγρια δολοφονημένης Νικο-
λέττας, το οποίο και ενεργοποίησε στη 
Βόρεια Μακεδονία πιστεύοντας πως, 
επειδή δεν διέθετε κάρτα SIM, δεν θα 
εντοπιζόταν.

Οι αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ., όταν ο κα-
ταζητούμενος ενεργοποίησε το κινητό 
της Νικολέττας, κατάφεραν άμεσα να το 
εντοπίσουν και να ενημερώσουν τις Αρ-
χές της Βόρειας Μακεδονίας, με αποτέ-
λεσμα τη σύλληψη του 21χρονου.  

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να μά-
θουν τα στοιχεία του ατόμου στη Θεσ-
σαλονίκη που βοήθησε τον φερόμενο 
δράστη της δολοφονίας και τον ανα-
ζήτησαν στην κατοικία που είχε επίση-
μα δηλώσει, όμως, όπως έμαθαν από 
τους γείτονες, το συγκεκριμένο πρό-
σωπο έχει φύγει εδώ και καιρό από 
τη γειτονιά.
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Ο δικηγόρος 
της οικογένειας 
της 17χρονης, 
Ανδρέας 
Θεοδωρόπουλος

Σε συζήτηση που 
έκανα με τη Νικολέττα, 
μου έλεγε ότι το 
τελευταίο διάστημα 
δεν περνάει καθόλου 
καλά μαζί του και 
ότι τη χτυπούσε και 
χωρίς λόγο. Ηθελε 
να τον χωρίσει, 
αλλά φοβόταν την 
αντίδρασή του 

αποκαλύπτει η αδελφή 
της άτυχης κοπέλας

Σάνι δεν πήγαιναν καλά και ήθελε να 
τον χωρίσει, αλλά φοβόταν».

Στην απολογία του στην ανακρί-
τρια, ο κατηγορούμενος υποστήριξε 
ότι σκότωσε τη Νικολέττα επειδή μί-
λησε άσχημα για το Κοράνι. Ομως, ο 
ίδιος εργαζόταν σε επιχείρηση με εκ-
κλησιαστικά είδη! Μάλιστα, το πρωί 
είχε πάει κανονικά στη δουλειά του, 
όμως ξαφνικά έφυγε και επέστρεψε 
στο σπίτι της 17χρονης στο Περιστέ-
ρι. Οπως κατέθεσε άνθρωπος της επι-

χείρησης: «Το πρωί της Δευτέρας 1 Αυγούστου, 
ο Σάνι ήρθε στο εργοστάσιο για δουλειά. Κατά 
τις 8:00, κάποιος πήρε τηλέφωνο και είπε ότι ο 
Σάνι έπρεπε να πάει στην Αστυνομία για μια πα-
λιά του υπόθεση. Εφυγε από τη δουλειά και από 
τότε δεν ξαναγύρισε. Αυτή ήταν η τελευταία φο-
ρά που ήρθε στο εργοστάσιο. Γύρω στις 19:00, 
ο Σάνι έστειλε μήνυμα σε έναν συνάδελφό του 
και του είπε πως δεν θα ξαναέρθει».

«Ανθρωποκτονία από πρόθεση»
«Καμία απάντηση του κατηγορουμένου για 
εμάς δεν είναι πειστική, διότι δεν υπήρχε κα-
μία διαφορετική μεταχείριση από τη Νικολέττα 
σε εκείνον. Ο κατηγορούμενος δεν προκλήθη-
κε, δεν ήταν σε άμυνα, αντιθέτως βρισκόταν σε 
ήρεμη ψυχική κατάσταση και τέλεσε ανθρωπο-
κτονία από πρόθεση», δηλώνει στην «R» ο Αν-
δρέας Θεοδωρόπουλος, δικηγόρος του πατέ-
ρα της Νικολέττας.


