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Συμβόλαιο θανάτου 
100.000 ευρώ 
με ξένους εκτελεστές
Το πιο ακριβό 
«συμβόλαιο», 
μετά το 
αντίστοιχο της 
εκτέλεσης του 
«διάσημου» 
στον χώρο της 
νύχτας Βασίλη 
Στεφανάκου, 
φαίνεται ότι 
υπέγραψαν οι 
άγνωστοι ηθικοί 
αυτουργοί της 
δολοφονίας 
του Δημήτρη 
Μάλαμα στο 
Χαϊδάρι την 
περασμένη 
Τρίτη 
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Του ΘΕΟΔΟΣΗ Π. ΠΑΝΟΥ

Ε
παγγελματίες εκτελεστές από το εξωτερι-
κό φέρεται να προσέλαβαν -και μάλιστα 
έναντι δεκάδων χιλιάδων ευρώ- οι ηθικοί 

αυτουργοί της δολοφονίας του Δημήτρη Μά-
λαμα, προκειμένου να τον βγάλουν από τη μέ-
ση για λόγους που ακόμα μόνο οι ίδιοι γνωρί-
ζουν. Αυτή η πληροφορία που έφτασε στα γρα-
φεία της Ασφάλειας, σχεδόν ένα 24ωρο έπει-
τα από τη μαφιόζικη δολοφονία του 49χρο-
νου επιχειρηματία, εξετάζεται πλέον με ιδιαί-
τερη προσοχή από τους ερευνητές του Τμήμα-
τος Ανθρωποκτονιών, με δεδομένο το γεγονός 
πως το θύμα ήταν ένας στόχος «δύσκολος», ο 
οποίος, όπως λέγεται στα σκοτεινά μονοπάτια 
της νύχτας, είχε πάντα μαζί του ένοπλη συνο-
δεία και, μάλιστα, από αστυνομικούς εν ενερ-
γεία που είχε μισθώσει γι’ αυτό τον λόγο, όπως 
αναφέρουν οι πληροφορίες. Αλλωστε, οι δύο 
αστυνομικοί που βρέθηκαν εντελώς… τυχαία 
στο περιστατικό και εντελώς τυχαία… γνώρι-
ζαν και τον επιχειρηματία που έπεσε νεκρός, 
πλέον ερευνώνται από τους αδιάφθορους της 
ΕΛ.ΑΣ., όσον αφορά την ενδεχόμενη έμμισθη 
σχέση που μπορεί να είχαν με το θύμα. Σύμ-
φωνα με άριστα διασταυρωμένες πληροφορί-
ες, ο Δημήτρης Μάλαμας φέρεται να διατηρού-
σε στενές φιλικές σχέσεις τόσο με τον Βασίλη 
Στεφανάκο, που έπεσε νεκρός έπειτα από μα-
φιόζικη ενέδρα στα γραφεία της επιχείρησής 
του στο Χαϊδάρι τον Ιανουάριο του 2018, όσο 
και με τον μυστηριώδη πρώην αστυνομικό, 
αξιωματικό των ΕΚΑΜ, Σπύρο Παπαχρήστο, 
ο οποίος επίσης είχε δολοφονηθεί, στην περι-
οχή της Παλλήνης, έξω από ταβέρνα τον Μά-
ιο του 2018. Ωστόσο, η δολοφονία του Παπα-
χρήστου ήταν αυτή που συντάραξε τον Μάλα-
μα, καθώς φαίνεται πως οι φιλικές σχέσεις που 
είχε με τον πρώην ΕΚΑΜίτη ίσως να είχαν και 
«επιχειρηματική» χροιά. 

Φοβόταν για τη ζωή του
Ατομα από τον κόσμο της νύχτας λένε πως, έπει-
τα από τη δολοφονία του Σπύρου Παπαχρή-
στου, ο Δημήτρης Μάλαμας είχε κλειστεί στο 
«καβούκι» του και έλεγε στους δικούς του αν-
θρώπους πως πλέον φοβάται και ο ίδιος για τη 
ζωή του και για τον λόγο αυτό είχε  πάντα μα-
ζί του σωματοφύλακες, κυρίως, μάλιστα, κατά 
τη διάρκεια των μετακινήσεών του. Επίσης οι 
ίδιες πληροφορίες, που πλέον έχουν μπει στο 
«μικροσκόπιο» τις Ασφάλειας Αττικής, αναφέ-
ρουν πως ο Δημήτρης Μάλαμας αναζήτησε 
προστασία μέσω των γνωριμιών που είχε στην 
Αστυνομία, είτε με εν ενεργεία αστυνομικούς 
ή ακόμα και με απόστρατους -και μάλιστα αξι-
ωματικούς- προκειμένου να βρει τους ανθρώ-
πους που θα τον προστάτευαν. Αλλωστε, και ο 
ίδιος πίστευε πως κάπου στην Αθήνα είχε υπο-
γραφεί με αίμα ένα συμβόλαιο θανάτου που 
έφερε το όνομά του και αργά ή γρήγορα αυτό 
το συμβόλαιο θα εκτελούνταν. Πρόσωπα της 
αθηναϊκής νύχτας λένε πως το συμβόλαιο θα-
νάτου του Μάλαμα ήταν το αμέσως ακριβότε-
ρο μετά από αυτό του Βασίλη Στεφανάκου, ο 
οποίος την εποχή που δολοφονήθηκε θεωρεί-
το ο απόλυτος «άρχοντας τις Αττικής». Μάλι-
στα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι 
άγνωστοι μέχρι στιγμής ηθικοί αυτουργοί της 
δολοφονίας του Μάλαμα έβαλαν βαθιά το χέ-
ρι τους στη «φορτωμένη» τσέπη τους, δαπα-
νώντας ένα ποσό άνω των 100.000 ευρώ, προ-
κειμένου να μισθώσουν επαγγελματίες του εί-
δους από το εξωτερικό, ώστε να βγάλουν από 
τη μέση τον 49χρονο επιχειρηματία.

Χειρουργικές κινήσεις
Το γεγονός πως οι εκτελεστές του Μάλαμα είναι επαγγελμα-
τίες του είδους διαφαίνεται και από την ενέργεια που πραγ-
ματοποίησαν, καθώς πλησίασαν το θύμα τους από το αντίθε-
το ρεύμα κυκλοφορίας από το οποίο βρισκόταν ο 49χρονος 
επιχειρηματίας και τον «γάζωσαν» με καλάσνικοφ και ενώ η 
μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο συνεργός του εκτελεστή κινού-
νταν, έστω και με μικρή ταχύτητα. Το γεγονός αυτό, εκτέλε-
ση εν κινήσει δηλαδή, δείχνει αν μη τι άλλο πως ο οπλοφόρος 
που έκοψε το νήμα ζωής του Μάλαμα ήταν όχι μόνο επαγγελ-
ματίας, αλλά είχε και αυτοπεποίθηση. «Η ενέργειά του δείχνει 
πως ξέρει καλά να χειρίζεται το καλάσνικοφ και κυρίως είχε 
αυτοπεποίθηση. Αυτό δείχνει άνθρωπο που έχει χρησιμοποι-
ήσει πολλές φορές καλάσνικοφ και σίγουρα δεν ήταν η πρώ-

τη φορά που αφαιρούσε ζωή», λέει με νόημα 
στη Realnews αστυνομικός που έχει γνώση των 
ερευνών. Αλλωστε, οι ερευνητές της Ασφάλει-
ας είναι πεπεισμένοι πως οι δράστες της δολο-
φονίας είχαν μαζί τους τόσο ομάδα υποστήρι-
ξης με ενόπλους όσο και ανθρώπους που πα-
ρακολούθησαν διακριτικά το θύμα από το σπί-
τι του μέχρι και το σημείο της εκτέλεσης, ειδο-
ποιώντας τους πληρωμένους δολοφόνους για 
την άφιξή του την κατάλληλη χρονική στιγμή.

Παράλληλα, η εκτέλεση του Δημήτρη Μά-
λαμα και ο τρόπος με τον οποίο έγινε, δείχνει 
πως οι δράστες υπολόγιζαν πως μαζί του το θύ-
μα θα είχε συνοδεία και για τον λόγο αυτό διά-
λεξαν να κινηθούν στο αντίθετο ρεύμα κυκλο-
φορίας από αυτό που κινούνταν ο 49χρονος 
επιχειρηματίας. Το ερώτημα, όμως, είναι γιατί 
υπογράφηκε συμβόλαιο θανάτου στο όνομα 
του Δημήτρη Μάλαμα, ο οποίος δεν είχε απα-
σχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για αμιγώς 
υποθέσεις της νύχτας.

Κρυμμένα μυστικά
Ο Δημήτρης Μάλαμας, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, είχε πολλούς γνωστούς στην Αστυνο-
μία. Το 1998 το όνομά του είχε αναφερθεί σε 
υπόθεση εκτεταμένης διαφθοράς στην ΕΛ.ΑΣ. 
που αφορούσε προστασία λεσχών και κέντρων 
διασκέδασης, στην οποία φέρεται να συμμε-
τείχαν επίορκοι αστυνομικοί, εν ενεργεία εκεί-
νη την εποχή. Επίσης, στην ίδια υπόθεση είχε 
ακουστεί και τα όνομα του πρώην ΕΚΑΜίτη 
Σπύρου Παπαχρήστου, ο οποίος δολοφονή-
θηκε στην Παλλήνη το 2018.


