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Της Δήμήτρας Πανανού 

Τ
ο κίνητρο για τη δολοφονία του 39χρο-
νου κτηνοτρόφου Νίκου Μπιτσακάκη, 
που εκτελέστηκε το βράδυ της περασμέ-

νης Δευτέρας στην αυλή του σπιτιού του στο 
Πετροκεφάλι της Μεσαράς από τον 27χρονο 
Ρουμάνο, τον οποίο απασχολούσε ως εργά-
τη, συνεχίζει να διερευνά η Αστυνομία, εξε-
τάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια και τις εκδο-
χές στα οποία οδηγούν τα στοιχεία. Ενα από 
αυτά, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, εί-
ναι και το ενδεχόμενο της ληστείας, αν και η 
οικογένεια του θύματος, με δήλωσή της στη 
Realnews, το αρνείται μετ’ επιτάσεως. 

Οπως όλα δείχνουν, οι άνδρες της Αστυνομί-
ας που ερευνούν την υπόθεση δεν μένουν στα 
όσα ισχυρίστηκε στην ομολογία του ο δράστης 
ότι το αφεντικό του ήταν βίαιος και κακοπλη-
ρωτής και ότι αυτή ήταν η αιτία της αποτρόπαι-
ας πράξης του. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα 
έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο 27χρο-
νος φέρεται να υποστήριξε ότι το θύμα, γνω-
στός στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς και 
ως «Λαέρτης», τον εξέδιδε σε επιχειρηματία. 

Η οικογένεια
Από την πλευρά της η οικογένεια του 39χρονου 
βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Μιλώντας στην 
«R», η δικηγόρος Θεονύμφη Μπερκή σχολι-
άζει σχετικά: «Δεν υπήρχε κίνητρο, ή κάτι με-
ταξύ τους που να λειτούργησε ως μοχλός για 
τη δολοφονία. Εκτός και αν υπάρχει κάτι άλλο 
που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξέρου-
με. Αυτά που κατάθεσε ο καθ’ ομολογίαν δο-
λοφόνος για δήθεν εκμετάλλευσή του από το 
θύμα δεν ευσταθούν». Παράλληλα, η Θ. Μπερ-
κή αρνείται το ενδεχόμενο το κίνητρο να ήταν 
η ληστεία. «Δεν έχουμε εικόνα για κάτι τέτοιο. 
Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι οι μεταξύ 
τους σχέσεις ήταν καλές και δεν υπήρχε λό-
γος να οπλίσει το χέρι του ο άνθρωπος αυτός 
και να τον εκτελέσει», σημειώνει η δικηγόρος 
αρνούμενη να σχολιάσει φήμες. 

Για τα όσα φέρεται να ισχυρίστηκε ο δρά-
στης, περί κακοποίησης και κακομεταχείρισης, 
η οικογένεια του Νίκου Μπιτσακάκη μέσω της 
δικηγόρου δηλώνει στην «R»: «Τα όσα λέγο-
νται από τον δράστη, αν πράγματι έχουν λε-
χθεί, δεν ευσταθούν, είναι ανυπόστατα, είναι 
φρικτά ψεύδη σε βάρος του Νίκου που αμαυ-
ρώνουν τη μνήμη του». 

Η εκτέλεση
Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Αστυ-
νομία, ο κτηνοτρόφος δεν φαίνεται να περίμε-

νε την επίθεση του δράστη. Την ώρα της επί-
θεσης το θύμα βρισκόταν στην αυλή του σπι-
τιού του, όταν δέχτηκε τέσσερις βολές από κυ-
νηγετικό όπλο. 
Μαζί του στο σπίτι ήταν και η ανήλικη κόρη 
του, η οποία υπέστη σοκ. Μάλιστα, η εκτέλεση 
διαδραματίστηκε την ώρα που έφυγε η σύζυ-
γος του θύματος από το σπίτι για κάποια δου-
λειά. Ο 27χρονος Ρουμάνος μέσα σε λιγότερο 
από 24 ώρες ομολόγησε την πράξη του στις 
Αρχές, ενώ, όπως έγινε γνωστό από την Αστυ-
νομία, συνελήφθη και ένας ακόμη ομοεθνής 
του για οπλοκατοχή. 

Σύμφωνα με πληροφορές, ο Ρουμάνος ανέ-
φερε στις Αρχές ότι το κίνητρο για τη δολοφο-
νία του αφεντικού του ήταν η σκληρότητά του. 

Φέρεται να περιέγραψε έναν αυστηρό εργοδό-
τη, πολλές φορές βίαιο και φειδωλό στις πλη-
ρωμές. Αυτός ήταν ο λόγος που όπλισε το χέ-
ρι του δράστη. Αρχικά, ο 27χρονος Ρουμάνος 
επιχείρησε να καταστήσει τον εαυτό του ως 
μάρτυρα δολοφονίας, ωστόσο δεν έπεισε τους 
αστυνομικούς, οι οποίοι μετά από πίεση που 
του άσκησαν απέσπασαν την ομολογία του. 

Η υπόθεση ληστείας 
Στο πλαίσιο της υπόθεσης, έγινε γνωστό ότι ο 
27χρονος Ρουμάνος είχε εμπλακεί και στο πα-
ρελθόν με τη Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με όλες 
τις πληροφορίες, πριν από περίπου δύο χρό-
νια φέρεται να είχε επιτεθεί με σφυρί σε βά-
ρος ενός οδηγού ταξί, που τον μετέφερε με 
ακόμη έναν ομοεθνή του από τις Μοίρες στο 
Πετροκεφάλι. 

Μάλιστα, εκτός από το σφυρί, για τη λη-
στεία του ταξιτζή φέρεται να είχε χρησιμοποι-
ηθεί και μια ζώνη που του πέρασαν στον λαιμό, 
ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τον έσυραν και 
στον δρόμο προσπαθώντας να πάρουν, εκτός 
από τα χρήματα, και το ταξί. 

Σημειώνεται ότι με τη σύμφωνη γνώμη ανα-
κριτή και εισαγγελέα ο 27χρονος κρίθηκε προ-
φυλακιστέος, όπως και ο 30χρονος ομοεθνής 
του για άμεση συνέργεια, αφού φέρεται να 
τον προμήθευσε με την κυνηγετική καραμπίνα 
που χρησιμοποίησε για να αφαιρέσει τη ζωή 
του 39χρονου κτηνοτρόφου. Η μητέρα και η 
σύζυγος του θύματος ξέσπασαν έξω από το 
Δικαστικό Μέγαρο, όπου ο 27χρονος Ρουμά-
νος οδηγήθηκε για να απολογηθεί, φωνάζο-
ντας «φονιά, φονιά, να σαπίσεις». 

«Τον σκότωσε 
και τώρα 
αμαυρώνει
τη μνήμη του» 
«Φρικτά ψεύδη» καταλογίζουν οι συγγενείς 
του 39χρονου κτηνοτρόφου στον δράστη της 
δολοφονίας. Με ποινικό παρελθόν ο 27χρονος 
Ρουμάνος, καθώς είχε συλληφθεί ξανά 
για βίαιη ληστεία εις βάρος οδηγού ταξί 

ΕπΕισόδια 
κατά τη 
μεταγωγή 
του 27χρονου 
Ρουμάνου

Το θύμα της δολοφονίας, Νίκος 
Μπιτσακάκης

Η μητέρα και η χήρα του δολοφονημένου


