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«Ψάρεψαν» 
το Καλάσνικοφ 
της δολοφονίας 
Στεφανάκου
∆ύτες που ασχολούνται ερασιτεχνικά µε
την κατάδυση βρήκαν στον πυθµένα, στα
Λιµανάκια της Βουλιαγµένης, το αυτόµατο όπλο
µε το οποίο οι αστυνοµικοί εκτιµούν ότι έγινε
η εκτέλεση του «νονού των νονών»

th.sotiris@realnews.gr

Του ΘΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗ

Σ
ε όλες τις πιθανές διαδροµές 
που οδηγούν από το Χαϊδάρι 
στην παραλιακή λεωφόρο Πο-

σειδώνος αναζητούν εδώ και έναν µή-
να οι αστυνοµικοί στοιχεία που θα φω-
τίσουν τα πρόσωπα των δολοφόνων του 
«νονού των νονών» της αθηναϊκής νύ-
χτας, Βασίλη Στεφανάκου. Και αυτό για-
τί αποδεικνύεται ότι έχουν στα χέρια τους 
το φονικό Καλάσνικοφ των δραστών, το 
οποίο βρέθηκε δέκα ηµέρες µετά την ενέ-
δρα της λεωφόρου Αθηνών, στον βυθό της 
θάλασσας, στα Λιµανάκια της Βουλιαγµέ-
νης. Οπως αποκαλύπτουν καλά πληροφο-
ρηµένες πηγές ενηµέρωσης στη Realnews, 
ενώ τα επίσηµα αποτελέσµατα των βαλλιστι-
κών εργαστηρίων της ∆ιεύθυνσης Εγκληµα-
τολογικών Ερευνών δεν έχουν τυπικά ολοκλη-
ρωθεί ακόµη, ήδη από τις πρώτες εξετάσεις 
του όπλου ενηµερώθηκαν οι αξιωµατικοί της 
Ασφάλειας Αττικής για την ταυτοποίησή του.

Στο «Πηγάδι»
Το πολεµικό όπλο ανακαλύφθηκε το µεσηµέ-
ρι της 27ης Ιανουαρίου στον βυθό της περιο-
χής «Πηγάδι» στα Λιµανάκια, σηµείο στο οποίο 
πραγµατοποιούν σε µόνιµη βάση καταδύσεις 
ερασιτέχνες δύτες από ολόκληρη την Αττική. 
Αρχικά θεώρησαν ότι πρόκειται για ψαροντού-
φεκο που έχασε κάποιος δύτης κάποια από 
τις προηγούµενες ηµέρες, όµως όταν πλησία-
σαν συνειδητοποίησαν ότι επρόκειτο για πο-
λεµικό όπλο, το ανέσυραν στην επιφάνεια και 
στη συνέχεια ενηµέρωσαν το Λιµενικό για να 
το παραλάβει. Οπως ήταν φυσικό, η υπόθεση 
πέρασε στη δικαιοδοσία της Αστυνοµίας και 
το Καλάσνικοφ µεταφέρθηκε στα εγκληµατο-
λογικά εργαστήρια προκειµένου να διαπιστω-
θεί εάν είχε χρησιµοποιηθεί σε κάποια εγκλη-
µατική πράξη και να καταχωριστεί στο σύστη-
µα. Το αλµυρό νερό είχε προκαλέσει φθορές 
στα λεπτότερα µεταλλικά µέρη του όπλου και 
απαιτούσε ειδικό χειρισµό κατά την εξέτασή 
του και την έκδοση του τελικού πορίσµατος. 
Ωστόσο από τις πρώτες δοκιµαστικές βολές οι 
αρµόδιοι αξιωµατικοί των εργαστηρίων δια-
πίστωσαν ότι επρόκειτο για το ίδιο όπλο που 
χρησιµοποιήθηκε για τη δολοφονία του Βασίλη 
Στεφανάκου. Πρόκειται για ένα κινεζικής κατα-

νές διαδροµές που θα µπορού-
σαν να ακολουθήσουν οι ίδιοι 

οι δράστες ή κάποιοι συνεργοί 
τους, από την ευρύτερη περιοχή της δυτικής 
Αττικής γύρω από τη λεωφόρο Αθηνών, στο 
Χαϊδάρι, όπου δολοφονήθηκε ο Βασίλης Στε-
φανάκος, µέχρι και το σηµείο όπου βρέθηκε 
το Καλάσνικοφ στη Βουλιαγµένη. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, η εκτίµησή τους 
ήταν ότι οι δύο δολοφόνοι του 57χρονου δεν 
θα ήθελαν να έχουν στην κατοχή τους το «ση-
µαδεµένο όπλο» ούτε στιγµή, οπότε αµέσως 
µετά τη διαφυγή τους από το σηµείο της φο-
νικής ενέδρας ή θα έπρεπε οι ίδιοι να το ξε-
φορτωθούν ή να το παραδώσουν σε άλλους 
συνεργούς τους για να αναλάβουν εκείνοι την 
εξαφάνισή του στον βυθό της θάλασσας, κάτι 
όµως που θα τους εξέθετε και σε άλλα άτοµα 
και θα υπήρχαν µάρτυρες για την πράξη τους. 
Βάσει αυτού του σκεπτικού οι αστυνοµικοί θεώ-
ρησαν πολύ πιθανό να πήγαν οι ίδιοι στη Βου-
λιαγµένη µε άλλο όχηµα, αφού εγκατέλειψαν 
την κλεµµένη µοτοσικλέτα που χρησιµοποίη-
σαν για την επίθεση εναντίον του Στεφανάκου.

Οι κάµερες
Με όλα αυτά τα δεδοµένα οι αστυνοµικοί ξεκί-
νησαν, σε συνεργασία µε οµάδες συναδέλφων 

τους από τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης και Ανάλυ-
σης Πληροφοριών, να ερευνούν εξονυχιστικά 
όλες τις πιθανές διαδροµές για κάµερες διαχεί-
ρισης κυκλοφορίας ή άλλες κάµερες ιδιωτικών 
και δηµόσιων κτιρίων, µε την ελπίδα να βρουν 
κάποια εικόνα που σε συνδυασµό µε όλες τις 
άλλες πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν 
παράλληλα συλλέξει από την προανάκριση που 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, να καταλήξουν στην 
ταυτότητα έστω και ενός από τους αγνώστους 
που συµµετείχαν στη δολοφονική ενέδρα στο 
Χαϊδάρι το βράδυ της 17ης Ιανουαρίου.

Σε ό,τι αφορά τώρα σε αυτό το κοµµάτι των 
ερευνών, της συλλογής δηλαδή πληροφοριών 
µέσα από την εξέταση δεκάδων ατόµων αλλά 
και την παρακολούθηση σεσηµασµένων για 
συµµετοχή σε σπείρες «νονών» που είτε είχαν 
φιλικές είτε εχθρικές σχέσεις µε το θύµα, οι ίδιες 
πηγές ενηµέρωσης αναφέρουν ότι οι αστυνο-
µικοί έχουν «στοχοποιήσει» δύο άτοµα µε βα-
ρύ ποινικό παρελθόν. Μάλιστα, ο σωµατότυ-
πος και ο τρόπος κίνησης του ενός από αυτούς 
ταιριάζει µε την εικόνα του δολοφόνου που έχει 
αποτυπωθεί στο κλειστό κύκλωµα ασφαλεί-
ας που κατέγραψε τη στιγµή της δολοφονίας. 
«Υπάρχουν υποψίες σοβαρές, όχι όµως στοι-
χεία για να προχωρήσουµε σε συλλήψεις», το-
νίζουν πάντως οι ίδιες πηγές.
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σκευής Καλάσνικοφ, που προέρχεται προφα-
νώς από τις προµήθειες του αλβανικού στρα-
τού και από το οποίο έχει αφαιρεθεί το κοντά-
κι, κάτι που οι αστυνοµικοί θεωρούν φυσιολο-
γικό αφού θα έπρεπε να µεταφερθεί από τον 

συνεπιβάτη µοτοσικλέτας και να µη φαίνεται 
κάτω από το µπουφάν που φορούσε.

Με το που ενηµερώθηκαν για αυτή την εξέ-
λιξη οι αξιωµατικοί του Τµήµατος Ανθρωπο-
κτονιών της Ασφάλειας, σχεδίασαν αµέσως µια 
τεράστια επιχείρηση συλλογής πιθανών στοι-
χείων ερευνώντας µία προς µία όλες τις πιθα-

Πρόκειται για ένα κινεζικής 
κατασκευής Καλάσνικοφ, 
χωρίς κοντάκι, που προέρχεται 
από τις προµήθειες του 
αλβανικού στρατού


