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κοινωνια Φονικό στη Μακρινίτσα
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Η
ρθε ο φονιάς στο σπίτι μας και έσφαξε 
τα περιστέρια της ζωής μας. Τα δύο 
μου παιδιά, τα αγγελούδια μου… 

Κόλαση είχε κάνει τη ζωή της κόρης μου. Ού-
τε ένα χαμόγελο δεν μας έδωσε, μόνο θάνατο. 
Πώς θα αντέξουμε;». Η Αθανασία Τσάπα μιλά 
στη Realnews και συγκλονίζει. Πρόκειται για τη 
μητέρα της 28χρονης Κωνσταντίνας και του 
30χρονου Γιώργου, που βρήκαν τραγικό θάνα-
το μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκαν 
από τον 31χρονο Δημήτριο Ραυτόπουλο μέσα 

στο ίδιο τους το σπίτι, την περασμένη Δευτέρα, 
στη Μακρινίτσα του Πηλίου.

Την ίδια ώρα, σοκάρει η αποκάλυψη ότι από 
τις 11 Μαρτίου υπήρχε ψυχιατρική γνωμάτευ-
ση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Βόλου για τον 
εγκλεισμό του δράστη σε ψυχιατρική δομή, με 
τους ψυχιάτρους να επισημαίνουν: «Δημιουρ-
γείται σοβαρός κίνδυνος επιδείνωσης της κατά-
στασης. Κατά συνέπεια, προτείνουμε την ανα-
γκαστική ψυχιατρική νοσηλεία του». Το αίτημα 
είχε καταχωριστεί στις 16 Μαρτίου στη δικογρα-
φία σχετικά με το αίτημα της Εισαγγελίας προς 
το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, για να ορι-
στεί δικάσιμος για την ακούσια νοσηλεία του 
κατηγορουμένου, η οποία προσδιορίστηκε τε-
λικά για τις 6 Απριλίου, μία ημέρα δηλαδή μετά 
το διπλό φονικό.

Η οικογένεια και οι συγχωριανοί των θυμά-
των αδυνατούν να πιστέψουν τους λόγους της 
καθυστέρησης τόσο στη διάγνωση των γιατρών 
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Του Νέστορα Δημαρα

«Η κόρη μου 
μπήκε μπροστά 
για να με σώσει»

Συγκλονίζει η μαρτυρία 
της μητέρας των δύο 

θυμάτων της τραγωδίας 
στο Πήλιο, καθώς και 

η ίδια μαχαιρώθηκε 
από τον 31χρονο, πριν 

η κόρη της σπεύσει για 
να την προστατεύσει  

του Κέντρου Ψυχικής Υγείας όσο και της Δικαιοσύνης, με απο-
τέλεσμα να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στον φερόμενο ως 
δράστη να οπλιστεί με μαχαίρι, να εκπονήσει το αποτρόπαιο 
σχέδιό του και να φονεύσει τη σύζυγό του και τον αδελφό της.

Οι ψυχίατροι, στη γνωμάτευση για τον δράστη του άγριου 
διπλού φονικού, επισημαίνουν πως «αρνείται επίμονα να λά-
βει φαρμακευτική αγωγή. Δεν παρουσιάζει καμία βελτίωση», 
στοιχεία που οδηγούν τους συγγενείς της οικογένειας να ανα-
ρωτιούνται «πώς τον άφηναν να κυκλοφορεί ελεύθερος και να 
απειλεί ότι θα τους σφάξει».

Να σημειωθεί πως η αδικοχαμένη σύζυγός του, Κωνσταντί-
να, είχε καταθέσει από τις 15 Ιανουαρίου αίτημα ακούσιας νο-
σηλείας, με αποτέλεσμα ο ίδιος να εξεταστεί στις 23 Ιανουα-
ρίου από ψυχιάτρους του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Βόλου. Τό-
τε διαπίστωσαν μεν ότι πάσχει από ψυχιατρικό νόσημα, αλλά 
δεν αποφάσισαν άμεσα τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρικό ίδρυ-
μα, αφήνοντάς τον ελεύθερο και ορίζοντας νέο ραντεβού και 
επανεξέταση. «Δεν με νοιάζει. Θα με κλείσουν ένα μήνα μέ-
σα και θα βγω», φέρεται να απαντά εκείνος στη σύζυγό του.

«Κρύψαμε το εγγόνι μας»
Ο 31χρονος δράστης, περίπου στις 8 το βράδυ της περασμέ-
νης Δευτέρας, τηλεφώνησε στην Κωνσταντίνα, που διέμενε 
πλέον στο σπίτι των γονιών της, και της ζήτησε να κατεβάσει 
το παιδί στον δρόμο για να το δει. Η νεαρή κοπέλα, εκτιμώ-
ντας την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, του απάντησε ότι 
«αυτό θα γίνει όταν είσαι ήρεμος, άλλη στιγμή, όχι τώρα». Τό-
τε εκείνος της απάντησε «καλά, τότε θα ανέβω εγώ». «Θα φω-
νάξω την Αστυνομία», τον προειδοποίησε η γυναίκα, με τον 
δράστη να την απειλεί λέγοντας «αν προλάβεις».

«Πήρα το δίχρονο εγγόνι μου και κλειδώθηκα σε ένα δω-
μάτιο για να μη μας βρει. Προσπαθούσε να σπάσει τις πόρ-
τες, κρατώντας ένα μαχαίρι. Φοβήθηκα για τη ζωή του παι-
διού. Μας απειλούσε συνέχεια. Πρέπει να σαπίσει στη φυλα-
κή», αναφέρει στην «R» ο πατέρας των δύο θυμάτων, Από-
στολος Τσάπας.

Τότε μπροστά του βρέθηκε η σύζυγός του, 
Αθανασία, που προσπάθησε να προστατεύσει 
την Κωνσταντίνα. «Με άρπαξε και με χτυπούσε 
με το μαχαίρι στο σώμα και στο πρόσωπο. Εί-
δε τα αίματα η κόρη μου και κατέβηκε τις σκά-
λες. Ας τον άφηνε να με σκοτώσει. Αυτός, όμως, 
ήθελε να μας ξεπαστρέψει όλους. Αρχισε να τη 
μαχαιρώνει, το κορίτσι μου ξεψυχούσε μες στα 
αίματα», λέει με αναφιλητά η ηλικιωμένη γυναί-
κα. Νωρίτερα η 28χρονη είχε ειδοποιήσει πα-
νικόβλητη τον αδελφό της, Γιώργο, που εκείνη 
την ώρα βρισκόταν στο σπίτι της αρραβωνια-
στικιάς του στην Πορταριά. Ο 30χρονος κατευ-
θύνθηκε αμέσως στο πατρικό του και βρέθηκε 
μπροστά στην τραυματισμένη μητέρα του και 
στην αιμόφυρτη αδελφή του.

Πριν προλάβει να αντιδράσει, ο 31χρονος 
δράστης του επιτέθηκε και τον μαχαίρωσε, όπως 
είχε κάνει νωρίτερα και στην αδελφή του. «Δεν 
θυμάμαι τι έκανα. Εγώ πήγα για να δω το παιδί 
μου και με εμπόδισαν. Μου το απαγόρευσαν και 
μου είπαν ότι θα με κλείσουν σε ψυχιατρείο. Θό-
λωσα, έσπρωξα τη γυναίκα μου και τον αδελφό 
της για να ανέβω στον πάνω όροφο, όπου ήταν 
το παιδί μου. Δεν κατάλαβα ότι χρησιμοποίησα 
μαχαίρι. Εχω σκοτεινό πέπλο», ανέφερε ο ίδιος 
μετά το διπλό φονικό στους αστυνομικούς που 
τον συνέλαβαν και στον δικηγόρο του. Απαρη-
γόρητη η αρραβωνιαστικιά του 30χρονου Γιώρ-
γου Τσάπα, σε ανάρτησή της στο διαδίκτυο, ση-
μείωσε: «Τα λόγια είναι τόσο περιττά και ο πό-
νος τεράστιος… Δεν θα ξεχάσω ποτέ το χαμόγε-
λό σου και την αγκαλιά σου. Ησουν, είσαι και θα 
είσαι για πάντα στην καρδιά μου, αν και έχει γί-
νει χίλια κομμάτια… Εχεις παρέα την αδερφού-
λα σου τώρα. Καλό Παράδεισο, ομορφιά μου».

Τα αδικοχαμένα αδέλφια, Γιώργος και κωνσταντίνα

Η ΤραΓικΗ μητέρα αθανασία Τσάπα

«δεν θυμάμαι τι έκανα», 
δηλώνει ο δράστης


