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κοινωνια

Εγκλημα στα Χανιά

Ο Ronny K., αμέσως μετά το
έγκλημα που διέπραξε, πήρε
τηλέφωνο την κόρη του θύματος.
«Σκότωσα τη μάνα σου…», της
ανακοίνωσε με ψυχραιμία

Του Νέστορα Δημαρά
n.dimaras@realnews.gr

Ε

ίναι δολοφόνος. Τη σκότωσε με 14
μαχαιριές. Δεν πρόλαβα να την πείσω να τον εγκαταλείψει. Μεσάνυχτα με είχε καλέσει τρομοκρατημένη: "Θέλω
βοήθεια, με απειλεί". Της είπα "φύγε μακριά
του να γλιτώσεις". Να σαπίσει στη φυλακή ο
δολοφόνος…». Με αυτά τα λόγια ξεσπά εναντίον του 47χρονου Νορβηγού, που δολοφόνησε άγρια την 54χρονη Βασιλική, ο πρώην
σύζυγός της Μιχάλης Παπαδάκης, ο οποίος
έζησε μαζί της 20 χρόνια, ενώ τα δύο παιδιά
τους έχουν υποστεί ισχυρό σοκ από την τραγική απώλεια της μητέρας τους.
Ο δράστης έχει ένα μυστηριώδες παρελθόν.
Υπηρέτησε στις ειδικές δυνάμεις της Νορβηγίας, ενώ από τον Οκτώβριο του 2018 τον αναζητούσε η αστυνομία της Εσθονίας. Τους τελευταίους μήνες βρισκόταν στην Αθήνα, διέμενε
στην οδό Μάρνη, ενώ στη συνέχεια κατέφυγε
στα Χανιά, όπου συζούσε με την 54χρονη Βασιλική μέχρι την περασμένη Κυριακή, όταν τη
δολοφόνησε άγρια μέσα στο σπίτι της.
«Δεν ήθελα να τη σκοτώσω. Αν δεν είχα πιει,
δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου. Δεν θυμάμαι τίποτα, εκτός
από τα αίματα στο δωμάτιο…», ήταν τα πρώτα λόγια του Ronny K. στον ανακριτή, ενώ ζήτησε να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο που θα
ορίσει το νορβηγικό προξενείο και όχι από συνήγορο που θα οριστεί από το δικαστήριο.
Τελικά, ο 47χρονος απολογήθηκε την Παρασκευή στον εισαγγελέα, με συνήγορο που
διορίστηκε αυτεπάγγελτα, και επανέλαβε ότι
«δεν θυμάμαι τίποτα, είχαμε πιει πολύ και οι
δυο μας. Μόλις συνειδητοποίησα τι συνέβη,
σοκαρίστηκα, πανικοβλήθηκα και έφυγα».

Οργή
Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο Νορβηγός προφυλακίστηκε, ενώ, κα-
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τά την έξοδό του από το Δικαστικό Μέγαρο Χανίων, του επιτέθηκε φραστικά ο αδελφός του θύματος: «Γιατί τη σκότωσες,
δολοφόνε; Τι σου έκανε; Πιστεύω στην ελληνική Δικαιοσύνη,
αλλά, αν δεν υπάρξει σωστή απόφαση, τότε θα τον σκοτώσω
εγώ μέσα στη φυλακή».
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο Νορβηγός, αμέσως μετά το
έγκλημα στα Μεσκλά Χανίων, διέφυγε με το αυτοκίνητο του
θύματος, κοιμήθηκε στο Ι.Χ. για ένα βράδυ στα Μάταλα και
στη συνέχεια έφτασε στην περιοχή Λινοπεράματα του Ηρακλείου, όπου και συνελήφθη από άνδρες της Αμεσης Δράσης.
Πληροφορίες ακόμα αναφέρουν ότι ο Ronny είχε νοσηλευτεί μετά από δικαστική απόφαση λόγω προβλημάτων αλκοολισμού, ενώ στο διαδίκτυο υπάρχουν φωτογραφίες του, στις
οποίες απεικονίζεται να συμμετέχει σε τουρνουά χαρτοπαιξίας στο εξωτερικό. Να σημειωθεί ότι πριν από μερικούς μήνες,
στην Αθήνα, ο 47χρονος είχε κατηγορηθεί από τέσσερις ομοεθνείς του ότι τους απέσπασε κάποιο χρηματικό ποσό και διέφυγε στη… Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Σταμάτη Μπελιβάνη, η 54χρονη πάλεψε μέχρι και την τελευταία στιγμή για να σώσει τη ζωή της από το
αμόκ του 47χρονου, αλλά μια μαχαιριά στην
τραχηλική χώρα απέβη μοιραία.
«Μου είχε πει πως φοβόταν ότι θα τη σκοτώσει. Αυτός, όταν έπινε, γινόταν επιθετικός και
βίαιος. Την είχα φιλοξενήσει στο σπίτι μου για
λίγο, γιατί φοβόταν. Μετά γύρισε πάλι σε αυτόν. Τη χτυπούσε. Εμείς 20 χρόνια ήμασταν
μαζί, ποτέ δεν άπλωσα χέρι πάνω της. Κάναμε δύο παιδιά και ήταν μια σπάνια μάνα. Τα
μεγάλωσε με καλή ανατροφή. Ο δολοφόνος
στέρησε τη μάνα από τα παιδιά μας».
Ο Ronny K., αμέσως μετά το έγκλημα που
διέπραξε, πήρε τηλέφωνο την κόρη του θύματος. «Σκότωσα τη μάνα σου…», της ανακοίνωσε με ψυχραιμία. Τα δύο παιδιά έχουν υποστεί
σοκ από την εξέλιξη της υπόθεσης και παρακολουθούνται από ειδικό ψυχολόγο.
Στη γειτονιά όπου διέμενε το ζευγάρι κατοικούν πολλοί ξένοι, κυρίως Βρετανοί. «Εμεναν
λίγο καιρό στο χωριό και δεν τους γνωρίζαμε καλά. Η γυναίκα είχε τρία παιδιά από προηγούμενους γάμους της. Σχεδίαζαν να ανοίξουν επιχείρηση, ήθελαν να φτιάξουν ένα μεζεδοπωλείο στο χωριό. Μας συγκλόνισε όλους
το φονικό», ανέφερε στην «R» ο πρόεδρος της
τοπικής κοινότητας στα Μασκλά Χανίων Στρατής Μπριτζολάκης.
Από την Ασφάλεια Χανίων έχει υποβληθεί αίτημα ώστε να διαπιστωθούν οι λόγοι για τους
οποίους από τις 26/10/2018 οι αστυνομικές
Αρχές της Εσθονίας αναζητούσαν τον 47χρονο
Ronny K. Η πρώτη εκτίμηση ήταν ότι δεν πρόκειται για κάποια αξιόποινη πράξη την οποία
είχε διαπράξει ο συλληφθείς και ότι το πιθανότερο είναι η αναζήτηση να αφορούσε τη μαρτυρία του σε κάποια σοβαρή υπόθεση. Ωστόσο, οι αστυνομικοί είναι επιφυλακτικοί, καθώς ο Νορβηγός, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε υποστηρίξει σε συνομιλητές του στην Κρήτη ότι τον ψάχνουν γιατί είχε διαπράξει κάποιο
σοβαρό έγκλημα.

