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ες, οι οποίες επίσης αποδίδονται σε «συμβόλαια θανάτου» της 
Greek Mafia, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι δύο εκτε-
λεστές του Γιώργου Καραϊβάζ έχουν πάρει μέρος και σε άλλες 
δολοφονίες τα τελευταία τρία χρόνια, περίοδο που ουσιαστι-
κά ξέσπασε ο ακήρυχτος πόλεμος στους κόλπους της νύχτας. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τρεις δολοφονίες που 
έχουν παρόμοια επιχειρησιακά χαρακτηριστικά με αυτή του 
γνωστού αστυνομικού συντάκτη έχουν ήδη μπει στο «μικρο-
σκόπιο» των έμπειρων ερευνητών της Ασφάλειας και εξετάζο-
νται με σπουδή, καθώς φαίνεται να υπάρχουν πολλές ίδιες χα-
ρακτηριστικές κινήσεις όσον αφορά τους ανθρώπους που κρα-
τούσαν τα όπλα σε αυτές τις περιπτώσεις.

Το κινητό
Παράλληλα, αρχίζει να «μιλά» το κινητό τηλέφωνο του Γιώργου 
Καραϊβάζ, με τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι, μέσω αυ-
τού, θα μπορέσουν να οδηγηθούν σε εκείνους που είχαν στο-
χοποιήσει τον δημοσιογράφο. Τις προηγούμενες ημέρες, οι ει-
δικοί των εργαστηρίων κατάφεραν να ανασύρουν πολλά δε-
δομένα από τo «νέφος» μνήμης της συσκευής, με αποτέλεσμα 
στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. να υπάρχουν καινούργια δεδομένα. Μά-
λιστα, από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών διατυπώνεται η εκτίμη-
ση ότι το κινητό τηλέφωνο του άτυχου δημοσιογράφου θα δώ-
σει νέα κατεύθυνση στις έρευνες για τους φυσικούς και ηθικούς 
αυτουργούς της στυγνής δολοφονίας. Οπως επισημαίνεται χα-
ρακτηριστικά, είναι δυνατόν από τα στοιχεία που έχουν συλ-
λέξει οι αστυνομικοί, μέσα από την εργαστηριακή διερεύνηση 
της συσκευής του κινητού τηλεφώνου, να ανοίξει ένας νέος κύ-

σε και σκότωσε τον Γιώργο Καραϊβάζ αποκα-
λύπτουν πως ενδεχομένως να έχει πραγματο-
ποιήσει κι άλλες παρόμοιες εκτελέσεις. Μάλι-
στα, από ορισμένα χαρακτηριστικά, οι αστυνο-
μικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα πως ίσως 
είναι άνθρωπος ο οποίος έχει λάβει σχετική εκ-
παίδευση για τέτοιου είδους «δουλειές»… Στο 
επίκεντρο των ερευνών, όμως, βρίσκεται και 
ο οδηγός του μαύρου σκούτερ. Οι αστυνομι-
κοί, από τα αλλεπάλληλα βίντεο που έχουν δει, 
έχουν σχηματίσει την εντύπωση πως πρόκειται 
για έναν οδηγό-«κασκαντέρ», καθώς δείχνει ιδι-
αίτερα εξοικειωμένος με το συγκεκριμένο μο-
ντέλο δικύκλου. Σε όλη τη διαδρομή, ο οδη-
γός επιδεικνύει ιδιαίτερη επιδεξιότητα στον χει-
ρισμό του σκούτερ, αποφεύγοντας γρήγορα 
τα εμπόδια που τίθενται στην πορεία του από 
την κίνηση στους δρόμους του Αλίμου. Σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για άτο-
μο μετρίου αναστήματος, κανονικού βάρους 
και σωματοδομής. Επίσης και ο οδηγός φαί-
νεται ψυχρός και αποφασιστικός σε όλες τις 
κινήσεις του, όπως άλλωστε και ο εκτελεστής.

Μέσα από αυτήν τη σκιαγράφηση τον προ-
φίλ του «κασκαντέρ» και του «πιστολέρο», οι 
έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωπο-
κτονιών συγκρίνουν με βιντεοσκοπημένο υλικό 
που έχουν στα χέρια τους από άλλες δολοφονί-
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το προφίλ των δύο ανθρώπων που συμ-
μετείχαν στη δολοφονική επίθεση ενα-
ντίον του δημοσιογράφου Γιώργου Κα-

ραϊβάζ καταλήγουν οι αξιωματικοί της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, οι οποίοι έχουν ήδη εξαπο-
λύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των 
δραστών. Οπως έχει αποκαλύψει το Real.gr, 
οι ερευνητές του Τμήματος Ανθρωποκτονιών 
της Ασφάλειας Αττικής έχουν στα χέρια τους 
πάνω από 100 βίντεο, τα οποία απεικονίζουν 
τους δύο εκτελεστές του Γιώργου Καραϊβάζ να 
κινούνται με το μαύρο σκούτερ πριν και μετά 
τη δολοφονία του άτυχου δημοσιογράφου, 
στην περιοχή κοντά στο σπίτι του.

Μέσα από την ενδελεχή ανάλυση αυτών των 
βίντεο, και μάλιστα καρέ-καρέ, οι αστυνομι-
κοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών όχι μόνο 
έχουν καταφέρει να διαπιστώσουν το δρομο-
λόγιο προσέγγισης του «στόχου», αλλά και το 
δρομολόγιο διαφυγής των εκτελεστών, αμέ-
σως μετά τη δολοφονία του γνωστού δημοσι-
ογράφου. Ωστόσο, το πιο σημαντικό στοιχείο 
που προκύπτει από τις εντατικές έρευνες είναι 
ότι οι έμπειροι αστυνομικοί έχουν ήδη κατορ-
θώσει να σχηματίσουν ένα αρχικό προφίλ των 
δραστών, το οποίο, βέβαια, έχει μπει σε κεντρι-
κό σημείο στο «κάδρο» των ερευνών.

Σωματοδομή
Οσον αφορά τον εκτελεστή, τον άνθρωπο δη-
λαδή που κρατούσε το 9άρι πιστόλι με τον σι-
γαστήρα, οι Αρχές θεωρούν ότι έχει σωματο-
δομή «μπράβου». Ο άνθρωπος που έδωσε τις 
χαριστικές βολές στον γνωστό αστυνομικό συ-
ντάκτη φαίνεται να έχει ύψος 1,85 μ. με 1,90 
μ., να είναι σωματώδης, ίσως γυμνασμένος ή 
σχετικά ευτραφής. Παράλληλα, οι σταθερές και 
ψύχραιμες κινήσεις του άνδρα που πυροβόλη-
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είχε δημοσιεύσει κατά καιρούς ο Γιώργος Κα-
ραϊβάζ και αφορούσαν τον κόσμο της νύχτας, 
αλλά και τον ακήρυχτο αιματηρό πόλεμο που 
είχε ξεσπάσει τα τρία τελευταία χρόνια στους 
κόλπους της Greek Mafia, οι έμπειροι αστυνο-
μικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών κάνουν 
συγκεκριμένους συνδυασμούς και εκτιμήσεις.

Ειδικότερα, έχουν καταλήξει σε συγκεκριμέ-
να συμπεράσματα, κάνοντας πλέον τη σύγκρι-
ση με ημερομηνίες δημοσίευσης των αποκα-
λυπτικών ρεπορτάζ του Γιώργου Καραϊβάζ, με 
αποτέλεσμα να έχουν καλή εικόνα των επαφών, 
αλλά και των ανθρώπων που «έδιναν» πληρο-
φορίες στον γνωστό αστυνομικό συντάκτη. Συ-
γκεκριμένα, το ενδιαφέρον τους επικεντρώνε-
ται στην περίοδο του καλοκαιριού του 2020, 
κατά την οποία πολλά ρεπορτάζ του δημοσιο-
γράφου είχαν δημοσιευθεί στην ενημερωτική 
ιστοσελίδα που διατηρούσε και αφορούσαν τον 
κόσμο της νύχτας και τα πληρωμένα «συμβό-
λαια θανάτου». Σημειώνεται πως στα ίδια ρε-
πορτάζ υπήρχαν αποκαλύψεις ακόμα και για 
επίορκους αστυνομικούς. Επιπλέον, ο Γιώργος 
Καραϊβάζ είχε καταγράψει στον ιστότοπό του 
και τις απειλές που είχε δεχθεί.

Μέσω αυτών των συνδυαστικών ερευνών, 
οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών 
προσπαθούν να σχηματίσουν μια εικόνα για 
τις αντιπάθειες που πιθανόν να είχε δημιουρ-
γήσει ο γνωστός δημοσιογράφος μέσα από τις 
αιχμηρές αποκαλύψεις του, αλλά και τις φιλί-
ες που επίσης διατηρούσε σε αυτόν τον χώρο 
και μάλιστα είχε φροντίσει ο ίδιος να αποκαλύ-
ψει, επίσης μέσα από την ενημερωτική ιστοσε-
λίδα που διατηρούσε. Ολα αυτά τα στοιχεία, 
οι «συμπτώσεις», οι τηλεφωνικές απειλές αλλά 
και οι συναντήσεις που είχε ο γνωστός αστυ-
νομικός συντάκτης με ανθρώπους της Greek 
Mafia έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» των ερευ-
νητών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και 
εξετάζονται ένα προς ένα. Αξίζει να σημειω-
θεί  πως οι αστυνομικοί φαίνεται να έχουν κα-
ταλήξει και στο πρόσωπο με το οποίο είχε συ-
ναντηθεί κατά το παρελθόν ο Γιώργος Καραϊ-
βάζ, προκειμένου να μεσολαβήσει ο ίδιος για 
«συμβόλαιο θανάτου» που είχε «υπογραφεί» 
για σημαντικό αστυνομικό της Ασφάλειας. Ο 
γνωστός δημοσιογράφος προσπαθούσε τότε 
να το ακυρώσει, όπως χαρακτηριστικά έγρα-
φε σε σχετικό του ρεπορτάζ.    

κλος καταθέσεων ατόμων, που μέχρι σήμερα 
δεν βρίσκονταν στο κατάλογο των ανθρώπων 
οι οποίοι έχουν ήδη κληθεί για κατάθεση. Ισως 
αυτός ο νέος κύκλος καταθέσεων να ενισχύσει 
περαιτέρω τη «φαρέτρα» των ερευνητών, οι 
οποίοι από την πρώτη στιγμή έχουν ως βασι-
κό στόχο να καταλήξουν εκεί όπου υπεγράφη 
το «συμβόλαιο θανάτου» για τον δημοσιογρά-
φο. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφο-
ρίες, έπειτα από τη διερεύνηση διαδικτυακών 
εφαρμογών επικοινωνίας που είχε «κατεβά-

ο ανδρασ που πυροβόλησε τον Γιώργο 
Καραϊβάζ (στη φωτογραφία κρατάει ακόμα 

το πιστόλι) φαίνεται να έχει ύψος 1,85 μ. 
με 1,90 μ., ενώ ο οδηγός επιδεικνύει 
ιδιαίτερη επιδεξιότητα στον χειρισμό 

του σκούτερ, σύμφωνα με την ανάλυση 
του βίντεο από τους αστυνομικούς

σει» στο τηλέφωνό του ο Γιώργος Κα-
ραϊβάζ, ανασύρθηκε πλήθος μηνυμά-
των τα οποία δεχόταν αλλά και έστελ-
νε ο δημοσιογράφος, με ανθρώπους 
εντός και εκτός φυλακών. Οι συνομιλίες 
αυτές αφορούσαν τη διερεύνηση συ-
γκεκριμένων υποθέσεων του οργανω-
μένου εγκλήματος, αλλά και τις υποθέ-
σεις διαφθοράς στην ΕΛ.ΑΣ., τις οποίες 
ερευνούσε τα τελευταία χρόνια ο αστυ-
νομικός συντάκτης. Αλλωστε, οι ανά-
γκες του αστυνομικού ρεπορτάζ ενίο-
τε επιβάλλουν και επαφές με ανθρώ-
πους που ξέρουν καλά τα μονοπάτια 
της νύχτας, πρόσωπα και καταστάσεις, 
και είναι δυνατόν να φωτίζουν με τις 
«γνώσεις» τους πάνω στο αντικείμενο 
ακόμα και σκοτεινές πτυχές.

Οσον αφορά τον νέο κύκλο καταθέ-
σεων, που φαίνεται ότι θα ανοίξει σύ-
ντομα, μέσω των επαφών που διατη-
ρούσε σε αυτό τον χώρο ο Γιώργος Κα-
ραϊβάζ και προέκυψαν από την εργα-
στηριακή διερεύνηση του κινητού τη-
λεφώνου οι πληροφορίες αναφέρουν 
πως αυτές αφορούν αρκετά πρόσωπα 
τα οποία κρατούνται σε διάφορα σω-
φρονιστικά καταστήματα της χώρας. Οι 
εν λόγω κρατούμενοι φαίνεται πως εί-
χαν συχνή επικοινωνία, αλλά και ανταλ-
λαγή μηνυμάτων με τον γνωστό δημο-
σιογράφο. Παράλληλα, και σε συνδυα-
σμό με τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ που 


