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Δεν έχει τέλος ο αιματηρός «πόλεμος» ανάμεσα σε ανθρώπους της νύχτας, καθώς μέσα σε λιγότερ

Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας, που παρακολουθούν επί σειρά ετών τη δράση «νονών», εκτιμούν ότι

Η τελευταία υπόθεση που μπήκε στο μικροσκόπιο της Ασφάλειας είναι αυτή που αφορά στην απόπε

Όσον αφορά στο ποιοι μπορεί να έδωσαν εντολή για την επίθεση, αρμόδιοι αξιωματικοί της
ΕΛ.ΑΣ. απαντούν: «Υπάρχει μία ομάδα νονών που συγκεντρώνει κάποιες πιθανότητες να
βρίσκεται πίσω από την ενέργεια για λόγους αντεκδίκησης για παλιότερες ανοιχτές
υποθέσεις. Κανείς, όμως, δεν μπορεί να είναι βέβαιος. Το σίγουρο είναι ότι στάθηκε
τυχερός, γιατί τα άτομα που τον πυροβόλησαν δεν ήθελαν να τον φοβίσουν αλλά να τον
σκοτώσουν. Δεν το έπραξαν είτε γιατί κόλλησε το όπλο είτε γιατί θορυβήθηκαν από κάτι
που ακόμα δεν γνωρίζουμε. Ο επαγγελματισμός τους φάνηκε στη συνέχεια από το πόσο
ψύχραιμα έκαψαν το όχημα διαφυγής σε κατοικημένοι περιοχή».

Λίγο καιρό πριν, τον περασμένο Σεπτέμβριο, στόχος ενόπλων είχε γίνει 33χρονη, η οποία
στο παρελθόν διατηρούσε στενές σχέσεις με τον 38χρονο. Οι δράστες της έστησαν ενέδρα
θανάτου με Καλάσνικοφ στο γκαράζ του σπιτιού της στην Κηφισιά. Κανείς στην Αστυνομία
δεν μπορεί να αποκλείσει η ενέργεια σε βάρος της να έγινε με εντολή των ίδιων ανθρώπων.

ΕΛ.ΑΣ.: Περίοδος «ανακατατάξεων»

Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι «οι δολοφονίες του τελευταίου ενάμιση χρόνου
έχουν ως αποτέλεσμα να διανύουμε περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων στον υπόκοσμο,
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αφού πρωτοπαλίκαρα δεύτερης γραμμής δίνουν μάχη για να γίνουν απόλυτοι κυρίαρχοι. Οι
αντιμαχόμενες πλευρές δεν φαίνονται διατεθειμένες να σταματήσουν. Ακόμα το σκηνικό
είναι υπό διαμόρφωση. Συνολικά στην Αττική εκτιμάται ότι δρουν πέντε οργανωμένες
ομάδες νονών, εκ των οποίων οι δύο είναι καταφανώς μεγαλύτερες σε σχέση με τις
υπόλοιπες. Τα μέλη της μίας θέλουν να εξοντώσουν τα μέλη της άλλης. Κάποιες από αυτές
είδαν τους αρχηγούς τους να δολοφονούνται. Όπως εκτιμάται, το αποτέλεσμα ήταν να
ανελιχθούν υπαρχηγοί, οι οποίοι μπορεί να είναι λιγότερο ισορροπιστές και περισσότερο
σκληροί».

Άνοιξε κύκλος αίματος

Ο κύκλος αίματος άνοιξε στις 3 Μαΐου 2017 όταν δολοφονήθηκε με εφτά σφαίρες ο
47χρονος Β.Γ., έξω από το σχολείο του παιδιού του στα Γλυκά Νερά. Αίσθηση είχε
προκαλέσει τόσο στην Αστυνομία όσο και στον κόσμο της νύχτας ότι οι δράστες δεν
δίστασαν να τον εκτελέσουν μπροστά στα μάτια του 11χρονου γιου του, που μόλις είχε
ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου για να πάει στο σχολείο. Το θύμα «φωτογραφιζόταν»
από αστυνομικούς της Ασφάλειας ως άνθρωπος του στενού περιβάλλοντος προσώπου
γνώριμου στις Αρχές, που είχε τον έλεγχο μαγαζιών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Για πάρα πολλά χρόνια στο παρελθόν η συγκεκριμένη ομάδα βρισκόταν σε «πόλεμο» με
αρχηγικά στελέχη της νύχτας της δυτικής Αττικής. Μάλιστα, η Αστυνομία είχε
πληροφορίες για εκατέρωθεν υπογεγραμμένα συμβόλαια θανάτου.

Οχτώ μήνες μετά την εκτέλεση του Β.Γ., νεκρός έπεσε ο 57χρονος Β.Σ., από μισθωμένους
δολοφόνους που του έριξαν συνολικά 27 σφαίρες. Οι δράστες του έστησαν ενέδρα στην
περιοχή που θεωρούσε «σπίτι» του, στο Χαϊδάρι. Ο 57χρονος είχε αποφυλακιστεί τον
Αύγουστο του 2016 από τον Κορυδαλλό και παρότι έπαιρνε μέτρα αυτοπροστασίας δεν
γλίτωσε το μοιραίο τέλος.

Το βράδυ της 8ης Ιανουαρίου, τη στιγμή που έβγαινε από τα γραφεία της εταιρείας του,
δέχθηκε πυρά από δύο άτομα που τον παρακολουθούσαν στη λεωφόρο Αθηνών.

Ενέδρα θανάτου
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Η τρίτη κατά σειρά δολοφονία ήταν αυτή του 45χρονου Γ.Λ., ο οποίος έπεσε νεκρός στις 19
Απριλίου από σφαίρες καλάσνικοφ, κοντά στο σπίτι του στους Αγίους Αναργύρους. Σε
βάρος του είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας το Φεβρουάριο του 2016, όταν ένοπλοι
προσπάθησαν να τον «γαζώσουν» ξανά με καλάσνικοφ ενώ βρισκόταν σε καφενείο της
περιοχής του. Ο Γ.Λ. «συμπορευόταν» για χρόνια στη νύχτα με γνωστό στις Αρχές «νονό»
του Πειραιά αλλά πριν από περίπου τρία χρόνια «αυτονομήθηκε».

Ο επόμενος στόχος ήταν ο 45χρονος Μ.Κ., ο οποίος «φωτογραφιζόταν» από την ΕΛ.ΑΣ. ως
αρχηγός ομάδας «νονών» με μεγάλη επιρροή και με χρόνιες αντιπαλότητες με ομάδες της
δυτικής Αττικής. Άγνωστοι του έστησαν ενέδρα το πρωί της 27ης Ιουνίου, σε απόσταση
λίγων δεκάδων μέτρων από διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετο στην περιοχή
του Παλαιού Φαλήρου. Ακόμα και σήμερα παραμένει «γρίφος» το πως οι δράστες
κατάφεραν να ανακαλύψουν το συγκεκριμένο διαμέρισμα, παρότι ο 45χρονος έπαιρνε
αυστηρά μέτρα αντιπαρακολούθησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σπίτι είχε νοικιαστεί
πριν από τρία χρόνια και όπως διαπιστώθηκε, η μίσθωσή του δεν έχει γίνει από το ίδιο αλλά
από τρίτο πρόσωπο.

Οι ένοπλοι τον «γάζωσαν» αδιαφορώντας για τον κίνδυνο να πετύχει κάποια αδέσποτη
σφαίρα διερχόμενους και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν με μοτοσικλέτα. Η Αστυνομία έχει
συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας που απεικονίζουν από μεγάλη απόσταση τους
δράστες, οι οποίοι είχαν ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά τους. Ο 45χρονος Μ.Κ. είχε κληθεί
λίγες εβδομάδες πριν δολοφονηθεί στη ΓΑΔΑ για μία «άτυπη συζήτηση» με αξιωματικούς
της Ασφάλειας για τη δολοφονία του πρώην αστυνομικού της ΕΚΑΜ, Σ. Π. Πρόκειται για
τον 57χρονο που έπεσε νεκρός την 1η Μαΐου 2018, έξω από ταβέρνα στην Παλλήνη. Ο
45χρονος Μ.Κ. γνώριζε τον πρώην εκαμίτη, κάτι που παραδέχθηκε, σύμφωνα με
πληροφορίες, στους αστυνομικούς. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν ήξερε κάτι σε σχέση με τη
δολοφονία του. Η Ασφάλεια εξέτασε το κατά πόσο η εκτέλεση του πρώην αστυνομικού
σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με ανθρώπους της νύχτας, χωρίς να καταλήξει σε κανένα
ασφαλές συμπέρασμα.

Άλλο ένα έγκλημα-«γρίφος» είναι αυτό με θύμα 51χρονο, ο οποίος έπεσε νεκρός στις 10
Σεπτεμβρίου από πυρά αγνώστων, έξω από κοιμητήριο επί της οδού Νεαπόλεως στην Αγία
Παρασκευή. Το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας
(κατηγορία για την οποία απαλλάχθηκε) και ναρκωτικά, ενώ είχε βολιδοσκοπηθεί από
αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες για σχέσεις με οργάνωση του υποκόσμου. Μέχρι σήμερα οι
αξιωματικοί της ΕΛΑΣ. δεν έχουν καταλήξει στο κατά πόσο η δολοφονία αφορά σε
διαφορές για ναρκωτικά ή σε «άλυτες» υποθέσεις μεταξύ «νονών».Â
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Αλέξανδρος Καλαφάτης

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 3/11/2018, #ODYSSEIA HuffPost
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