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Ο ΓΚΑΊΤΕ έλεγε ότι «δεν υπάρχουν ούτε δύο άνθρω-
ποι στον κόσμο που να βλέπουν τη ζωή με τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο». Ο 60χρονος νταής της Ανδραβίδας 
πιθανότατα δεν έχει διαβάσει ποτέ Γκαίτε, ούτε αντι-
λαμβάνεται το νόημα του στίχου που τραγουδούσε ο 
Sting στα μέσα της δεκαετίας του ’80: «Μοιραζόμα-
στε την ίδια βιολογία, ανεξαρτήτως ιδεολογίας». Ο συ-
γκεκριμένος «Αριος», που φέρεται να ζητούσε «ανά-
σταση του Χίτλερ» για να «ξαναδουλέψουν οι φούρ-
νοι», δεν είχε καμία αντίρρηση να παίρνει τα ενοίκια 
από μια οικογένεια Αλβανών. Δεν είναι η πρώτη πε-
ρίπτωση ακροδεξιού τύπου που η ιδεολογία του στα-
ματά λίγο πριν από το πορτοφόλι του. Ωστόσο, είναι η 
πρώτη περίπτωση παλιανθρωπιάς, κατά την οποία ακό-

μα δεν έχει απαντηθεί το κρίσιμο ερώτημα: «Γιατί έπνι-
ξε τα δύο μωρά της οικογένειας στα κρεβάτια τους;». 
«Δεν θυμάται», λέει ο δικηγόρος του 60χρονου νταή 
από την Ανδραβίδα. 

Το μίσος, η θολούρα και τα ρατσιστικά κίνητρα αν-
θρώπων που στην πραγματικότητα ζουν φοβισμένοι 
μπορεί να γράψουν τις μεγαλύτερες τραγωδίες. Ο τύ-
πος αυτός ξεκλήρισε μια ολόκληρη οικογένεια «για-
τί του χρωστούσαν ενοίκια» και τώρα θα υποδυθεί τον 
ψυχικά άρρωστο για να πέσει στα μαλακά; Ελπίζω, αν 
το τολμήσει, να λάβει την απάντηση που του πρέπει από 
τη Δικαιοσύνη. Στη δική του περίπτωση, οι Ερινύες δεν 
θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Ακόμα και αν τον επι-
σκέπτονταν, είναι βέβαιο ότι δεν θα τις καταλάβαινε.
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Δηλητηριασμένα μυαλά

Ερευνούν εμπλοκή
του δολοφόνου
στην εξαφάνιση
δύο εργατών
Ο 60χρονος είχε απειλήσει με όπλο δύο μετανάστες, 
έναν Αλβανό και έναν Βούλγαρο, οι οποίοι αργότερα 
εξαφανίστηκαν από την Ανδραβίδα. Η Αστυνομία θα 
αναζητήσει τα ίχνη τους με τη βοήθεια της Europol

Α
νοίγουν τα στόματα για τον δολοφόνο 
της Ανδραβίδας που εκτέλεσε το ζευγά-
ρι των αλλοδαπών και στραγγάλισε τα 

δύο παιδιά τους, γιατί απλά του χρωστούσαν 
μερικά ενοίκια από το σπίτι που τους νοίκιαζε. 
Πλέον -έπειτα από την προφυλάκισή του- έρ-
χονται στο φως πληροφορίες για το παρελθόν 
του, ενώ οι Αρχές είναι έτοιμες να ερευνήσουν 
ακόμα και υποθέσεις εξαφάνισης προσώπων 
που είχαν τσακωθεί με τον 60χρονο Διονύση 
Βαρβαρέσο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 
Αρχές ετοιμάζονται να ζητήσουν τη συνδρο-
μή της Europol για την αναζήτηση δύο συγκε-
κριμένων ανδρών, ενός Αλβανού κι ενός Βούλ-
γαρου, που ήταν εποχικοί εργάτες στην περι-
οχή της Ανδραβίδας. Οι εργάτες γης είχαν δι-
απληκτιστεί το 2019 με τον Δ. Βαρβαρέσο και 
μέσα σε δύο ημέρες εξαφανίστηκαν από την 
περιοχή. Το περιστατικό συνέβη σε καφενείο 
οικισμού έξω από την Ανδραβίδα, με τον με-
τέπειτα δράστη της τετραπλής δολοφονίας να 
εξαπολύει σε βάρος τους ρατσιστικά σχόλια 
που αφορούσαν την καταγωγή τους, με απο-
τέλεσμα να ανάψουν τα αίματα και ο 60χρο-

νος να βγάλει όπλο και να τους απειλήσει. Αμέ-
σως επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι και το συμ-
βάν έληξε εκεί. Ωστόσο, δύο ημέρες αργότε-
ρα, ο εργοδότης των δύο ανδρών είπε σε αν-
θρώπους της περιοχής πως ο Βούλγαρος και ο 
Αλβανός δεν εμφανίστηκαν για δουλειά. Μά-
λιστα, φέρεται να έφυγαν χωρίς καν να ζητή-
σουν τα μεροκάματά τους. Η υπόθεση ερευ-
νάται πολύ σοβαρά από τις Αρχές και ανάλο-
γα με τα στοιχεία που θα προκύψουν θα ζητη-
θεί η συνδρομή της Europol, προκειμένου να 
εντοπιστούν οι δύο εργάτες στις χώρες τους.

Ισχυρισμοί
Ο δράστης του στυγερού και πρωτόγνωρου 
εγκλήματος υποστήριξε στην ομολογία του ενώ-
πιον των δικαστικών λειτουργών πως τσακώ-
θηκε με το ζευγάρι γιατί του χρωστούσε ενοί-
κια, ενώ παράλληλα ενοχλούσε και εκφόβιζε 
τη μητέρα του που διαμένει στον επάνω όρο-
φο του σπιτιού. Ολα δείχνουν πως το έγκλημα 
ήταν προμελετημένο, καθώς είχε σκάψει ακό-
μα και λάκκους σε αγροτική περιοχή προκει-
μένου να εξαφανίσει τις σορούς των θυμάτων 
του. Ο ισχυρισμός για επίθεση από το ζευγά-
ρι σε βάρος του καταρρίπτεται από τα στοι-
χεία της προανάκρισης, καθώς οι αστυνομι-
κοί έχουν μαρτυρίες στα χέρια τους που ανα-
φέρουν πως ο 60χρονος δολοφόνος είχε πάει 
το μεσημέρι στο σπίτι της οικογένειας για να 
ταΐσει τον σκύλο του και εκεί διαπληκτίστηκε 
εκ νέου με τα θύματά του.

Ολα δείχνουν πως, μετά τον τσακωμό, άρχι-
σε αμέσως να μελετά το έγκλημα που θα διέ-
πραττε λίγη ώρα μετά. Μάλιστα, σε αγροτική 
περιοχή της Ανδραβίδας έσκαψε δύο μεγάλους 
λάκκους προκειμένου στη συνέχεια να εξαφα-
νίσει τα πτώματα.

Ο δράστης σκότωσε το ζευγάρι την ώρα που 
κοιμόταν, χρησιμοποιώντας ως «σιγαστήρα» 
ένα μαξιλάρι, ενώ τα δύο βρέφη, ενός και δύο 
ετών, φέρεται να τα στραγγάλισε με τα ίδια 
του τα χέρια.

Στη συνέχεια, όπως προκύπτει από την προ-
ανάκριση, ο 60χρονος φόρτωσε τα πτώματα 
του 32χρονου και της 37χρονης συζύγου του 
σε μια καρότσα οχήματος στο γκαράζ του σπι-
τιού. Τη στιγμή που τοποθετούσε στην καρότσα 
το πτώμα του ενός βρέφους έφτασε στο σπίτι 
ο 11χρονος γιος της οικογένειας, ο οποίος την 
ώρα της δολοφονίας έπαιζε με φίλους του στη 
γειτονιά. Ετσι, εγκατέλειψε την προσπάθειά του 
να εξαφανίσει τις αποδείξεις του φρικιαστικού 
εγκλήματος που είχε διαπράξει.

«Τον φοβούνταν»
Το σκοτεινό παρελθόν του 60χρονου μακελά-
ρη της Ανδραβίδας περιγράφει στη Realnews 
ο θείος της πρώτης του συζύγου, Παναγιώτης 
Βαρβαρέσος, ρίχνοντας φως στις άγνωστες πτυ-
χές του ανθρώπου που, αφού εκτέλεσε το αν-
δρόγυνο, σκότωσε με τα χέρια του και τα δύο 
του παιδιά. «Ολοι φοβούνταν τον δολοφόνο. 
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