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Ήταν από τις ελάχιστες γυναίκες που στον κόσμο της νύχτας το όνομα της προκαλούσε
σεβασμό.

Κατηγορήθηκε για ληστείες σε χρηματαποστολές, «έφαγε» σφαίρες καθώς - το 2011 - σε
βάρος της είχε «σφραγιστεί» ξανά συμβόλαιο θανάτου, ζούσε στο πλευρό ενός από τους
πιο ισχυρούς ανθρώπους του υποκόσμου και τελικά υπέκυψε στον άγραφο νόμο των
ανθρώπων της νύχτας που λέει ότι οι πιο πολλοί «φεύγουν» νέοι...

Η μελαχρινή γυναίκα με τα πολλά τατουάζ δεν φοβόταν. Ένιωθε ισχυρή για αυτό και δεν
έπαιρνε ιδιαίτερα μέτρα προστασίας. Οι εκτελεστές της έστησαν καρτέρι μέσα στο ίδιο
της το σπίτι και τη γάζωσαν με περισσότερες από 15 σφαίρες την ώρα που έμπαινε στη
σπορ Mercedes.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών ξέρουν ότι έχουν να κάνουν με ένα έγκλημα που
δύσκολα εξιχνιάζεται.

Ενδεχομένως το συμβόλαιο θανάτου της 33χρονης να εντάσσεται στο πλαίσιο του
ξεκαθαρίσματος των ανθρώπων της νύχτας που εδώ και 20 μήνες μετρά τουλάχιστον έξι
νεκρούς, με όλους τους φακέλους να φέρουν την ένδειξη «Ανεξιχνίαστο». Γιατί η νύχτα
τρώει τα παιδιά της και τα ίχνη των δραστών σβήνουν στο σκοτάδι...

Ωστόσο οι έρευνες για τον εντοπισμό των φυσικών και ηθικών αυτουργών της δολοφονίας
της 33χρονης στο υπόγειο γκαράζ μεζονέτας στο κέντρο της Κηφισιάς εστιάζονται στο
παρελθόν της και στους ανθρώπους με τους οποίους είχε ανοιχτούς λογαριασμούς.
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Άτομο γνωστό στην Ασφάλεια η 33χρονη με «πλούσιο» παρελθόν και εμπλοκή σε πολλές
περιπτώσεις. Το 2011 η γυναίκα είχε δεχθεί δολοφονική επίθεση στο Γαλάτσι ενώ μάλιστα
ήταν έγκυος έξι μηνών.

Οι πιστολέρο έστησαν ενέδρα στην οδό Βεϊκου και μόλις την είδαν να βγαίνει από
κατάστημα και να κατευθύνεται στο μαύρο Smart, την πλησίασαν και τη γάζωσαν. Δεν
κατάφεραν να την τραυματίσουν θανάσιμα όμως το θύμα χρειάστηκε να παραμείνει πολύ
καιρό στην Εντατική. Το 2009 είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ληστειών σε
χρηματαποστολές, ενώ στο μικροσκόπιο της είχε μπει και η στενή σχέση που διατηρούσε
με ένα από τα κορυφαία πρόσωπα της νύχτας το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί σε
ληστείες και περίεργες υποθέσεις. Το θύμα είχε πλούσια δραστηριότητα στα social media
σύμφωνα με πληροφορίες τον τελευταίο καιρό είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό. Ζούσε με την
επτάχρονη κόρη της στο συγκρότημα κατοικιών της οδού Δαγκλή περίπου ένα χρόνο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι γείτονες άκουσαν περίπου στη μία τα ξημερώματα της Τετάρτης
πυροβολισμούς, αλλά εκείνη την ώρα δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν περί τίνος
επρόκειτο, ενώ νόμισαν ότι οι ήχοι είχαν ακουστεί από ένα στενό. Τελικά την βρήκε νεκρή η
μητέρα της χθες το μεσημέρι...
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