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Δολοφονία Σκαφτούρου
και τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν, εκείνοι που σχεδίασαν τη δολοφονία μπορούσαν
εύκολα να αντιληφθούν ότι ο πρώην αξιωματικός δεν ήταν παρών στο σπίτι. Ισως, μάλιστα,
το γεγονός ότι η δολοφονική επίθεση διοργανώθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
να μην έδωσε στους δράστες το περιθώριο να
ελέγξουν προσεκτικά τη μηχανολογική κατάσταση της μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα αυτή να τους «προδώσει».

Σχετικά με την καταγωγή
των δολοφόνων, οι ερευνητές
της Ασφάλειας βλέπουν
σύμπραξη Αλβανών και
Ελλήνων εκτελεστών

νικό διάστημα το θύμα τους, πραγματοποιώντας πολλές επισκέψεις στην περιοχή κατά το
πρόσφατο παρελθόν.
Αυτό που εξετάζεται πλέον είναι η επιχείρηση της δολοφονίας να στήθηκε μέσα σε
ένα 24ωρο. Εκτιμάται ότι, εντέλει, το στοιχείο
που πρόδωσε την παρουσία του Σκαφτούρου
στην εξοχική κατοικία ήταν οι εικόνες και τα
βίντεο που ανέβασαν φίλοι και συγγενείς του
στα social media, κατά το γλέντι που στήθηκε την Κυριακή του Πάσχα. Μάλιστα, από το
ίδιο ψηφιακό υλικό που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα από τους καλεσμένους του Σκαφτούρου φαίνεται πως εκείνοι που ήθελαν νεκρό τον 53χρονο διαπίστωσαν ότι η φρουρά
του απουσίαζε.
Οπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, επικεφαλής
της φρουράς του θύματος ήταν ένας πρώην
αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος, λόγω της
σταδιοδρομίας του στην Αστυνομία, είναι γνωστός στα κυκλώματα της νύχτας. Από τα βίντεο

Ακόμα και αν ισχύει το σενάριο της εσπευσμένης προετοιμασίας του χτυπήματος, αυτό
δεν σημαίνει ότι οι δράστες δεν ήταν καλά οργανωμένοι. Οταν εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα τους και επιβιβάστηκαν στο αγροτικό όχημα, οι δύο εκτελεστές φαίνεται πως είχαν κάποια επικοινωνία, μέσω κινητού τηλεφώνου,
με τους συνεργούς τους. Γι’ αυτόν τον λόγο,
εγκατέλειψαν γρήγορα και το αγροτικό, προκειμένου να συναντήσουν τα υπόλοιπα μέλη
της ομάδας των εκτελεστών και να φύγουν με
ασφάλεια από τα Σκούρτα Βοιωτίας.
Ετσι, από την πρώτη στιγμή οι έμπειροι
αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών
ζήτησαν να γίνει «σάρωση» στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή ώστε να εντοπίσουν αυτές τις επικοινωνίες, οι οποίες θα αποτελέσουν έναν επιπλέον οδηγό στα χέρια τους.
Οσο για την καταγωγή των δολοφόνων, οι
ερευνητές της Ασφάλειας βλέπουν σύμπραξη
Αλβανών και Ελλήνων εκτελεστών, καθώς ο
άνθρωπος που εξαπέλυσε τον καταιγισμό πυρών εναντίον του «Θείου Τζο» μιλούσε καλά
ελληνικά, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ενώ το
ζευγάρι των αγροτών που ήρθε πρόσωπο με
πρόσωπο με τους εκτελεστές έκανε λόγο για
ανθρώπους που μιλούσαν σπαστά ελληνικά.
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Τον τελευταίο χρόνο, κάποιοι ήθελαν τον Γιάννη Σκαφτούρο, τον άλλοτε «ταμία της Greek Mafia», μετά την αποφυλάκισή του
το 2018, να έχει αποσυρθεί από την «πιάτσα», ασχολούμενος με τις
επιχειρήσεις του και συγκεκριμένα με τη μεταφορική εταιρεία και τα
πρατήρια υγρών καυσίμων που διαθέτει.
Ωστόσο, όπως λέει στην «R» αστυνομικός που γνωρίζει καλά πώς
λειτουργούν οι αντιμαχόμενες πλευρές του ελληνικού υποκόσμου,
«κανείς δεν σπεύδει να δολοφονήσει κάποιον που έχει αποσυρθεί
από τις εγκληματικές δραστηριότητες». Κατά συνέπεια, φαίνεται πως
ο «Θείος Τζο», όπως ήταν το προσωνύμιο του Σκαφτούρου, ποτέ δεν
αποχώρησε εξ ολοκλήρου από τις «δουλειές της νύχτας».
Οι ερευνητές της Ασφάλειας κάνουν λόγο για ένα ακριβό «συμβόλαιο θανάτου». Ο 53χρονος είχε διατελέσει ακόμα και «δεξί χέρι»
του διαβόητου και επίσης δολοφονημένου κακοποιού Βασίλη Στεφανάκου. Το 2002, είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μαζί με τα μεγαλύτερα ονόματα της νύχτας την εποχή εκείνη. Επίσης, το όνομά του ενεπλάκη στην υπόθεση απαγωγής του επιχειρηματία Περικλή Παναγόπουλου, από την οποία εκτιμάται ότι οι απαγωγείς αποκόμισαν πολλά εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, είχε κατηγορηθεί για εμπλοκή στην εντυπωσιακή απόδραση των κακοποιών Βασίλη Παλαιοκώστα και Αλκέτ Ριζάι με ελικόπτερο από
τον Κορυδαλλό. Θεωρείται
πως η εκτέλεση του Σκαφτούρου κόστισε δεκάδες
χιλιάδες ευρώ στον άνθρωπο που διέταξε την εκτέλεσή του. Μάλιστα, σύμφωνα
με πληροφορίες, οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας να είναι ακόμα και παλαιός του
γνώριμος, ίσως και πρώην συνεργάτης του. Η εκτέλεση και ο τρόπος
με τον οποίο έγινε, με την παρουσία μελών της οικογένειας του Σκαφτούρου στο σημείο της δολοφονίας, δείχνουν πως οι συσχετισμοί
στην ελληνική μαφία έχουν αλλάξει. Πλέον, οι Αρχές επιδιώκουν την
άμεση σύλληψη των δραστών, ώστε να αποφύγουν έναν νέο κύκλο
αίματος μεταξύ των μελών του οργανωμένου εγκλήματος.

Ποιος ήθελε νεκρό
τον «Θείο Τζο»

