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όμως, του νεκρού πλέον 33χρονου, ο οποίος 
τον αναγνώρισε στα βίντεο και στις φωτογρα-
φίες που του είχαν δείξει οι Αρχές, κατέρριψε 
τον ισχυρισμό του και οδήγησε στην παρα-
πομπή του. Οπως μάλιστα δηλώνει στην «R» 
ο Γιάννης Μαρακάκης, δικηγόρος της Β. Κα-
ρύδα, η δολοφονία του μάρτυρα -και, μάλι-

στα, με τρόπο που παραπέμπει σε συμβό-

λαιο θανάτου- δίνει νέα τροπή στην υπόθεση. 
«Αναμένουμε την επεξεργασία του υλικού από 
τα κινητά τηλέφωνα του συλληφθέντος δρά-
στη στη Βουλγαρία και έχουμε την πεποίθηση 
ότι σύντομα θα βρεθούν στοιχεία που θα μας 
φέρουν πιο κοντά σε αυτούς που έδωσαν την 
εντολή για τη δολοφονία του Γιάννη», δηλώ-
νει ο Γ. Μαρακάκης.
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Της ΑννΑς ΚΑνδύλη

Α
μετανόητους χαρακτηρίζει η Βικτώρια 
Καρύδα τους δύο καταδικασμένους σε 
πρώτο βαθμό για τη δολοφονία του συ-

ζύγου της, Γιάννη Μακρή, τον Οκτώβριο του 
2018. Μιλώντας αποκλειστικά στη Realnews, 
η Β. Καρύδα αναφέρεται στην ψυχοφθόρο δι-
αδικασία της δίκης, χαρακτηρίζοντας πολύ δύ-
σκολο για την ίδια να ξαναζεί αυτή την εμπει-
ρία και να βλέπει απέναντί της τους ανθρώ-
πους που, όπως χαρακτηριστικά λέει, άλλαξαν 
τη ζωή της για πάντα. Οσον αφορά τη δολο-
φονία του 33χρονου μάρτυρα, που είχε κατα-
θέσει και αναγνωρίσει τον βασικό κατηγορού-
μενο κατά το στάδιο της προδικασίας, δηλώ-
νει «σοκαρισμένη» από τη συγκεκριμένη εξέ-
λιξη, εκφράζοντας την πεποίθησή της πως δεν 
πρόκειται για σύμπτωση.

«Η δολοφονία αυτή είναι μια εξέλιξη που 
με σοκάρει, γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει ανα-
γνωρίσει τον δράστη και απ’ ό,τι ήξερα ήταν 
και φίλοι. Και δεν μπορώ να πω πως είναι σύ-
μπτωση ότι ένας άνθρωπος που έχει σχέση 
με τη δίκη δολοφονήθηκε ακριβώς με τον 
ίδιο τρόπο όπως δολοφονήθηκε ο Γιάννης», 
λέει η Β. Καρύδα.

«Δεν αντέχω»
Οι δύο αδελφοί, βουλγαρικής καταγωγής, 
έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα ο ένας ως 
φυσικός αυτουργός της δολοφονίας σε 
ισόβια κάθειρξη και ο άλλος ως συνερ-
γός σε 10ετή κάθειρξη. Και οι δύο αρ-
νούνται τις κατηγορίες που τους αποδί-
δονται, γι’ αυτό έχουν καταθέσει έφεση, 
η εκδίκαση της οποίας, ωστόσο, αναβλή-
θηκε για τον Σεπτέμβριο του 2022. «Δυ-
στυχώς, η δίκη πάλι καθυστερεί. Ηξερα 
ότι θα αναβληθεί, γιατί οι κατηγορού-
μενοι άλλαξαν δικηγόρο. Δεν αντέχω, 
όμως, αυτή τη διαδικασία. Μου είναι 
πολύ δύσκολο», αναφέρει η Β. Καρύ-
δα, τονίζοντας πως η συμπεριφορά 
των κατηγορουμένων δείχνει πλή-
ρη έλλειψη μετάνοιας για την πράξη 
τους. «Δεν έχουν μετανιώσει. Είναι 
πολύ δύσκολο για εμένα να ζω 
αυτή την εμπειρία ξανά. Αυ-
τοί οι άνθρωποι άλλαξαν τη 
ζωή μου για πάντα», λέει η 
σύζυγος του δολοφονημέ-
νου επιχειρηματία.

Τον Αύγουστο του 2019, 
ο καταδικασμένος ως φυ-
σικός αυτουργός είχε δη-
λώσει στην «R» πως, κατά 
την παραμονή του στην 
Αθήνα, ούτε γνώρισε ού-
τε συνάντησε τον Γιάννη Μα-
κρή, ισχυριζόμενος πως αυτός 
και ο αδελφός του δεν έχουν 
καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Η κατάθεση, 

«Οι κατηγορούμενοι
δεν έχουν μετανιώσει»

Η σύζυγος 
του δολοφονημένου 

επιχειρηματία 
Γιάννη Μακρή, 

Βικτώρια Καρύδα, 
μιλά στην «R» 

για τα νέα δεδομένα 
στην υπόθεση μετά τη 

δολοφονία μάρτυρα

Τον δροΜο για νέες έρευνες ανοίγει στις 
ελληνικές Αρχές η δολοφονία του μάρτυ-
ρα που φέρεται να αναγνώρισε έναν από 
τους δύο Βούλγαρους, οι οποίοι εκτέλε-
σαν τον οκτώβριο του 2018 τον επιχει-
ρηματία Γιάννη Μακρή έξω από το σπί-
τι του στη Βούλα. ο 33χρονος Βούλγα-
ρος δολοφονήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου, 
στην πατρίδα του, με τρόπο που παραπέ-
μπει σε «συμβόλαιο θανάτου». οι Αρχές 
θεωρούν πως η διερεύνηση της νέας δο-
λοφονίας μπορεί να οδηγήσει στον ηθικό 
αυτουργό της δολοφονίας του Γιάννη Μακρή. ο άνθρωπος που έκοψε το νή-
μα της ζωής του μάρτυρα είναι ένας Μεξικανός που εξέτισε ποινή φυλάκισης 
στις ελληνικές φυλακές και, μάλιστα, στο ίδιο κελί με τον εκτελεστή του επιχει-
ρηματία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. ήδη κινείται προς συγκεκριμένη 
κατεύθυνση που μπορεί να την οδηγήσει στον άνθρωπο που έδωσε την εντο-
λή στους δύο επαγγελματίες δολοφόνους από τη Βουλγαρία να εκτελέσουν τον 
επιχειρηματία. οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί της Ασφά-
λειας είναι πεπεισμένοι πως η απόφαση για την εκτέλεση του Γιάννη Μακρή 
ελήφθη στην Αυστραλία και όχι στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η ανάθεση της εκτέλεσης του συμβολαίου δεν έγινε απευθείας 
στους δύο Βούλγαρους, αλλά μέσω των δικτύων του οργανωμένου εγκλήμα-
τος στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση στην Ελλάδα. Ηδη οι αστυνομικοί προσα-
νατολίζονται σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να είχε σχέση 
με διακίνηση ναρκωτικών στην Αυστραλία αλλά και στη Βουλγαρία, που κινεί-
ται μεταξύ Ελλάδας και Βαλκανίων. Αυτό το πρόσωπο φέρεται να στρατολόγη-
σε, μέσω ενδιάμεσων, τους δύο Βούλγαρους εκτελεστές. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι δύο κατηγορούμενοι φαίνεται πως δεν έχουν γνωρίσει ποτέ τον πραγμα-
τικό ηθικό αυτουργό της δολοφονίας του Γιάννη Μακρή.
 ΘΕοδοΣΗΣ Π. ΠΑνοΥ

Στα ίχνη του φυΣίκου αυτουργου 

Οι δράστες της δολοφονίας
του Γιάννη Μακρή έχουν 
πρωτόδικα καταδικαστεί

Ο 33χρονος Βούλγαρος
που δολοφονήθηκε 

πριν από λίγες ημέρες


