
31

κοινωνιαΑντίστροφη μέτρηση

Realnewswww.real.grκυριακη 7 ΝΟΕΜβριΟυ 2021

th.panou@realnews.gr

Του ΘΕΟΔΟΣΗ Π. ΠΑΝΟΥ

Η
ταν μία από τις υποθέσεις που είχαν 
συγκλονίσει το πανελλήνιο. Οι τίτλοι 
στις εφημερίδες της εποχής πηχυαίοι, 

όπως «Μανιακός δολοφόνος κυκλοφορεί ελεύ-
θερος» και «Ο serial killer της Κηφισιάς». Ο λό-
γος για τον δολοφόνο ενός οδηγού ταξί στην 
Κηφισιά, που είχε τραυματίσει σοβαρά ακόμη 
έναν αυτοκινητιστή, σχεδόν στο ίδιο σημείο, 
τον Φεβρουάριο του 2017.

Εχουν περάσει σχεδόν τέσσερα χρόνια και 
οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρω-
ποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής είναι πλέον 
έτοιμοι να ολοκληρώσουν τη δικογραφία της 
υπόθεσης στην Εισαγγελία. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της Realnews, τον Φεβρουάριο του 
2017, οι ερευνητές της Ασφάλειας, έπειτα από 
εξονυχιστικές έρευνες, έχοντας αξιοποιήσει 
το ελλιπές βιντεοληπτικό υλικό και χαρτογρα-
φώντας την ευρύτερη περιοχή γύρω από την 
οδό Χαριλάου Τρικούπη στην Κηφισιά, είχαν 
καταλήξει σε τρεις συγκεκριμένους υπόπτους 
που συγκέντρωναν όλα τα χαρακτηριστικά του 
προφίλ που είχαν σκιαγραφήσει για τον πιθα-
νό δράστη. Οπως αποκαλύπτει η «R», οι τρεις 
ύποπτοι είναι Ελληνες, κάτοικοι της περιοχής, 
ηλικίας περίπου 30 ετών, οι οποίοι κατάγονται 
από οικογένειες με καλή οικονομική επιφάνεια, 
ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν επιδεί-
ξει επιθετική συμπεριφορά.

Η μαρτυρία
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω στοιχεία 
προέκυψαν τόσο από τη χαρτογράφηση των 
ερευνητών της Ασφάλειας στην περιοχή όσο 
και από τις πληροφορίες που είχε δώσει στην 
κατάθεσή του ο 32χρονος οδηγός ταξί από το 
Γαλάτσι, ο οποίος είχε διασωθεί, παρά το γε-
γονός πως δέχθηκε δύο πυροβολισμούς στο 
πίσω μέρος του κεφαλιού από μετασκευασμέ-
νο πιστόλι 22 χιλιοστών. Οπως χαρακτηριστι-
κά είχε περιγράψει το θύμα στους αστυνομι-
κούς, επρόκειτο για νεαρό άνδρα, ηλικίας πε-
ρίπου 30 ετών, ο οποίος φορούσε ζακέτα με 
κουκούλα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του θύμα-
τος, ο δράστης πήρε το ταξί από τη Νέα Ερυ-
θραία και ζήτησε να μεταβεί στην οδό Χαρι-
λάου Τρικούπη, στο Κεφαλάρι.

Και οι τρεις ύποπτοι που είχαν βρεθεί στο μι-
κροσκόπιο των Αρχών είχαν εξεταστεί ενδελε-
χώς από τους έμπειρους ερευνητές του Τμή-
ματος Ανθρωποκτονιών, πλην όμως δεν προ-
έκυψαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύ-
ουν την ενοχή τους. Ως εκ τούτου, την έρευ-
να πλέον θα αναλάβει η Εισαγγελία, που θα 
αποφασίσει αν θα καλέσει τους υπόπτους να 
καταθέσουν. Οι πληροφορίες της «R» αναφέ-
ρουν ότι οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι 
ο δράστης της δολοφονίας, αλλά και του σο-
βαρού τραυματισμού του νεαρού οδηγού τα-
ξί από το Γαλάτσι, είτε φυγαδεύτηκε από την 
οικογένειά του στο εξωτερικό, όπου πλέον ζει 
μια νέα «κανονικότητα», είτε νοσηλεύτηκε για 
μεγάλο χρονικό διάστημα σε ιδιωτικό ψυχια-
τρικό ίδρυμα της χώρας.

Το χρονικό
Ολα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2017, όταν 
ένας 32χρονος οδηγός ταξί κατευθύνθηκε από 
το Γαλάτσι προς την πιάτσα ταξί της Κηφισιάς. 
Στη Νέα Ερυθραία του έκανε σήμα ένας άν-
δρας, ο οποίος φορούσε την κουκούλα της ζα-
κέτας του. Κάθισε στο κάθισμα στην πίσω δεξιά 
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ήταν ένα όπλο-ρεπλίκα, το οποίο κάποιος ει-
δικός, με μικρό τόρνο, είχε μετασκευάσει σε 
λειτουργικό πυροβόλο όπλο των 22 χιλιοστών.

Μία εβδομάδα μετά από αυτό το περιστα-
τικό, σήμανε εκ νέου συναγερμός στην Ασφά-
λεια, καθώς οδηγός λεωφορείου ειδοποίησε 
τους αστυνομικούς για ένα ταξί που έχει στα-
ματήσει «άτσαλα» στην οδό Χαριλάου Τρικού-
πη στο Κεφαλάρι και ότι μέσα σε αυτό υπάρ-
χει ένας άνδρας που πιθανόν να είναι νεκρός. 
Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πως ο δολοφο-
νημένος 52χρονος οδηγός ταξί, Γιώργος Δε-
καβάλλας, είχε δεχθεί δύο σφαίρες στο πίσω 
μέρος του κεφαλιού. Η βαλλιστική έρευνα εί-
χε δείξει τότε ταύτιση του όπλου που χρησι-
μοποιήθηκε στη δολοφονία με αυτό που είχε 
χρησιμοποιηθεί μία εβδομάδα νωρίτερα και 
είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νε-
αρού οδηγού ταξί στην ίδια περιοχή. Το θρί-
λερ είχε ήδη ξεκινήσει…

πλευρά του οχήματος, δηλαδή ακριβώς πίσω από τον οδηγό, και του ζήτησε 
να τον μεταφέρει κοντά στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, στην Κηφισιά. Λίγο 
πριν φτάσουν στο σημείο, ο 32χρονος οδηγός ένιωσε κάψιμο και πόνο στο 
πίσω μέρος του κεφαλιού και είπε στον πελάτη του πως θα κάνει λίγο στην 
άκρη, καθώς ένιωθε πως χάνει τις αισθήσεις του. Δεν πήρε ποτέ απάντηση…

Ο οδηγός λιποθύμησε και, όταν πλέον συνήλθε, βρισκόταν στο νοσοκο-
μείο, όπου οι γιατροί του είπαν πως είχε δεχθεί δύο σφαίρες μικρού διαμε-
τρήματος στο κεφάλι. Οπως αποδείχθηκε στη συνέχεια από τις έρευνες της 
Ασφάλειας, ο δράστης είχε πάρει τα κλειδιά του ταξί και είχε εξαφανιστεί. Οι 
έμπειροι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν πως κάτι σοβαρό έκρυβε αυτή η υπόθε-
ση, καθώς η βαλλιστική έρευνα έδειξε πως το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε 

Ο οδηγός 
ταξί Γιώργος 
Δεκαβάλλας, 
που έχασε 
τη ζωή του

Η βαλλιστική έρευνα 
έδειξε πως το πιστόλι που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα 
όπλο-ρεπλίκα, που είχε 
μετασκευάσει κάποιος ειδικός


