
32

κοινωνια Ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Realnews www.real.gr κυριακη 10 ιουλιου 2022

Τα SMS λίγο πριν
από το μακελειό
Η «R» αποκαλύπτει τα μηνύματα που αντάλλαξαν 
οι μαφιόζικες ομάδες πριν από τη συμπλοκή με τους τρεις
νεκρούς στα Κάτω Πατήσια και στους Αγίους Αναργύρους

th.panou@realnews.gr

Του ΘΕΟΔΟΣΗ Π. ΠΑΝΟΥ

Ο
ργισμένα μηνύματα αντάλλαξαν λίγο πριν 
από το μακελειό στα Κάτω Πατήσια δύο 
άνδρες, αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι 

το περασμένο Σάββατο έλυσαν τις διαφορές τους 
με τα όπλα στα χέρια. Ο ένας από αυτούς, ηλικί-
ας 48 ετών, πρόλαβε να τραυματίσει δύο αστυ-
νομικούς πριν πέσει νεκρός από τα πυρά των αν-
δρών της Αμεσης Δράσης.

Η Realnews φέρνει στο φως τα μηνύματα με-
ταξύ των δύο άλλοτε συνεργατών σε συμμορία 
διακίνησης κοκαΐνης, οι οποίοι, ημέρες πριν από 
την αιματηρή συμπλοκή, έκλειναν ραντεβού για 
να λύσουν τις διαφορές που είχαν προκύψει, έπει-
τα από τη σύλληψή τους τον περασμένο Μάιο 
με ποσότητα κοκαΐνης. Το πρωί του περασμένου 
Σαββάτου, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η συμπλοκή 
στην οδό Κουρτίδου στα Πατήσια, η οποία συ-
νεχίστηκε και στη λεωφόρο Δημοκρατίας στους 
Αγίους Αναργύρους, ο 48χρονος είχε πάει σε φα-
νοποιείο που διατηρούσε ο 46χρονος ομοεθνής 
του. «Σε ψάχνω ρε, πού είσαι;», ήταν, σύμφωνα 
με τις πληροφορίες, το πρώτο μήνυμα που έστει-
λε στον 46χρονο, αφού δεν τον βρήκε στο φανο-
ποιείο. «Εδώ είμαι ρε, δεν κρύβομαι. Εσένα δεν 

βλέπω πουθενά», ήταν η απάντηση στον 48χρονο. 
«Ελα, ρε, το βράδυ εκεί που είπαμε και θα σου 

δείξω», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο αρχικός απο-
στολέας, κλείνοντας έτσι το αιματηρό ραντεβού. 
«Εκεί θα είμαι, φρόντισε να είσαι και εσύ εκεί, όχι 
όπως τις άλλες φορές που ήσουν στο πουθενά και 
δεν εμφανίστηκες», απάντησε ξανά, για τελευταία 
φορά, ο 46χρονος.

Οι δύο πρώην συνεργάτες τελικά πήγαν στο ρα-
ντεβού στην οδό Κουρτίδου, όπου ο 48χρονος εμ-
φανίστηκε επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο, παρέα με 
την 36χρονη σύντροφό του. Στη θέα του 46χρο-
νου που επέβαινε σε μοτοσικλέτα, ο δράστης αρ-
χίζει να τον βρίζει, ενώ ξαφνικά έβγαλε ένα πιστό-
λι και του έριξε στο «ψαχνό», με αποτέλεσμα να 
πέσει επιτόπου νεκρός. Τότε, γύρω στις 9:15 το 
βράδυ, οι σφαίρες άρχισαν να πέφτουν βροχή. 

Τον αρχικό πυροβολισμό ανταπέδωσε άμεσα 
η παρέα του πρώτου νεκρού της συμπλοκής. Ο 
48χρονος, για να προστατευτεί, βγήκε από το αυ-
τοκίνητό του και άρχισε να πυροβολεί, τραυματί-
ζοντας και δεύτερο άτομο το οποίο προσπάθησε 
να διαφύγει από το σημείο. Δεν κατάφερε, όμως, 

να φτάσει μακριά. Η 36χρονη, πήρε το τιμόνι του 
αυτοκινήτου, κατεδίωξε, χτύπησε και σκότωσε το 
άτομο που είχε τραυματιστεί από τους πυροβολι-
σμούς. Ο 48χρονος, από την πλευρά του, για να 
μπορέσει να απεμπλακεί από το σημείο, σταμά-
τησε υπό την απειλή του όπλου του διερχόμενο 
οδηγό, του άρπαξε το αυτοκίνητο και κατευθύν-
θηκε προς τους Αγίους Αναργύρους.

Οδηγίες
Το κέντρο επιχειρήσεων της Αμεσης Δράσης, δευ-
τερόλεπτα πριν από τη συμπλοκή, δέχθηκε τηλε-
φώνημα από πολίτη, ο οποίος είχε δει έναν άν-
δρα στην οδό Κουρτίδου να περπατά στο πεζο-
δρόμιο κρατώντας στα χέρια του ένα πιστόλι. Μέ-
χρι να φτάσουν στο σημείο οι πρώτοι μοτοσικλε-
τιστές της ΔΙΑΣ, η ένοπλη σύρραξη είχε ήδη τε-
λειώσει με απολογισμό δύο νεκρούς, ενώ ο δρά-
στης διέφυγε προς Αγίους Αναργύρους.

Οι εκφωνητές στο κέντρο της Αμεσης Δράσης 
ήδη είχαν αρχίσει να συντονίζουν τα πληρώματα 
των περιπολικών της υπηρεσίας, χωρίς όμως να 
γνωρίζουν προς τα πού έχει κατευθυνθεί ο δρά-
στης. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκ-
φωνητές έδωσαν εκείνη τη στιγμή ιδιαίτερη βα-
ρύτητα στα πληρώματα που κινούνταν στην πε-
ριφέρεια, καθώς ήδη οι μονάδες στο κέντρο της 
Αθήνας είχαν ενημερωθεί και έσπευσαν για ανα-
ζητήσεις στον τομέα τους.

Το πλήρωμα της Αμεσης Δράσης κινήθηκε στη 
λεωφόρο Δημοκρατίας, έχοντας λάβει αυστηρή 
οδηγία για μέτρα αυτοπροστασίας και προσοχή. 
Το κέντρο είχε ήδη ενημερωθεί για απόπειρα λη-
στείας στην περιοχή από έναν άνδρα με κίτρινη 
μπλούζα, σαν αυτή που φορούσε ο μακελάρης 
στα Πατήσια. Ο 48χρονος κακοποιός φέρεται να 
είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, με 
αποτέλεσμα, έπειτα από μια αποτυχημένη λη-
στεία σε μπαρ της περιοχής, να περάσει το περι-
πολικό για ταξί και να κάνει σήμα για να σταμα-
τήσει. Οταν κατάλαβε ότι δεν ήταν ταξί, απλά γύ-
ρισε την πλάτη του και απομακρύνθηκε.

Οι αστυνομικοί της Αμεσης Δράσης, συντονι-
σμένοι με το κέντρο επιχειρήσεων της υπηρεσί-
ας, διαβίβασαν και κατέβηκαν από το περιπο-
λικό προκειμένου να ελέγξουν τον ύποπτο που 
έμοιαζε με τον πιστολέρο της οδού Κουρτίδου. 
Αιφνιδιαστικά εκείνος άρχισε να τους πυροβολεί 
σχεδόν δίπλα στο περιπολικό, με αποτέλεσμα να 
τραυματίσει και τους δύο αστυνομικούς. Ο ένας 
από αυτούς, συγκεκριμένα ο οδηγός του περιπο-
λικού, πρόλαβε να βγάλει το όπλο του και να πυ-
ροβολήσει τον δράστη, ο οποίος ήδη έκανε κίνη-
ση προς το μέρος τους, με πρόθεση να τους πυ-
ροβολήσει ξανά. Ο δράστης έπεσε επιτόπου νε-
κρός, καθώς ο αστυνομικός πρόλαβε και τον πυ-
ροβόλησε πολλές φορές ώστε να μην του αφή-
σει περιθώρια αντίδρασης.

Η ένοπλη σύρραξη μέσα στο κέντρο της Αθή-
νας και σε ώρα που κυκλοφορεί αρκετός κόσμος 
προβληματίζει ιδιαίτερα τους αξιωματικούς της 
ΕΛ.ΑΣ. Πλέον θεωρούν πως τα κυκλώματα διακί-
νησης ναρκωτικών που έχουν να αντιμετωπίσουν 
στερούνται κάθε ηθικής αναστολής και δεν διστά-
ζουν να ανοίξουν πυρ ακόμα και με κίνδυνο να 
προκαλέσουν τον θάνατο σε αθώους και ανυπο-
ψίαστους πολίτες. 

Η 36χρονη, οδηγώντας 
το αυτοκίνητο, κατεδίωξε, 
χτύπησε και σκότωσε τον 
άνδρα που είχε τραυματίσει
ο 48χρονος σύντροφός της

τηλεφωνημα
το κέντρο επιχειρήσεων 
της αμεσης Δράσης, 
δευτερόλεπτα πριν από τη 
συμπλοκή, δέχθηκε τηλε-
φώνημα από έναν πολίτη, ο 
οποίος είχε δει έναν άνδρα 
στην οδό Κουρτίδου να 
περπατά στο πεζοδρόμιο 
κρατώντας στα χέρια του 
πιστόλι

Ο 48χρονος Αλβανός


