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Η Εισαγγελία αποφασίζει 
για τη δίωξη κατά του γνωστού 
ηθοποιού εντός των επόμενων 
ημερών. Ο ίδιος αρνείται 
τις κατηγορίες

«ΕΝΙΩΣΑ ΤΡΌΜΌ...»

Ανοιξαν τα στόματα για τον 
επιδειξία της Νέας Σμύρνης. 
Τι λένε στις καταθέσεις τους 
οι κοπέλες που παρενοχλήθηκαν 
από τον 22χρονο 
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παρελθόν
Σύμφωνα με 
τις έρευνες της 
Αστυνομίας, τον 
περασμένο Ιούνιο, 
η δολοφονική 
επίθεση ήταν 
αποτέλεσμα 
ξεκαθαρίσματος 
λογαριασμών, 
καθώς ο 54χρονος 
επιχειρηματίας 
φαίνεται να είχε 
πλούσιο παρελθόν 
με κυκλώματα της 
νύχτας 

Ο 54χρονος Ντίμης Κορφιάτης, 
που εκτελέστηκε εν ψυχρώ στη 
Ζάκυνθο, είχε καταθέσει μήνυση 
εναντίον 8 ατόμων για τη δολοφονία 
της 37χρονης συζύγου του

«Αναγνώρισα 
τον δολοφόνο...»

koinonia@realnews.gr

Των Θ. ΠΑΝΟΥ & Α. ΚΑΝΔΥΛΗ

Σ
οκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της 
Ζακύνθου μετά τη δολοφονία του 54χρο-
νου επιχειρηματία Ντίμη Κορφιάτη, ο 

οποίος, τον περασμένο Ιούνιο, είχε γλιτώσει 
από μαφιόζικη ενέδρα εναντίον του, κατά την 
οποία έχασε τη ζωή της η σύζυγός του, μητέ-
ρα τριών παιδιών. Τότε, οι δύο δράστες έστη-
σαν καρτέρι θανάτου στο ζευγάρι στην περιο-
χή του Αγίου Σώστη και πυροβόλησαν εν ψυ-
χρώ την 37χρονη Χριστίνα, ενώ βρισκόταν 
επάνω στη μηχανή που οδηγούσε ο σύζυγός 
της. Οι δολοφόνοι, οι οποίοι πιθανότατα ήταν 
ντυμένοι αστυνομικοί, οδηγούσαν λευκή μη-
χανή, ενώ στο σημείο βρέθηκαν κάλυκες από 
45άρι πιστόλι. Από την «κινηματογραφική» 
επίθεση, η άτυχη γυναίκα έχασε ακαριαία τη 
ζωή της, ενώ ο σύζυγός της τραυματίστηκε και 
διεκομίσθη στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου. 

Στη νέα δολοφονική επίθεση, όμως, που έλα-
βε χώρα το πρωί της Παρασκευής στην πόλη 
της Ζακύνθου, οι εκτελεστές κατάφεραν να 
βρουν τον στόχο τους. Ο 54χρονος, ένα χρό-
νο μετά τη δολοφονία της γυναίκας του, φαί-
νεται πως είχε λάβει τα μέτρα του, καθώς κυ-
κλοφορούσε πάντα με θωρακισμένο όχημα, 
ενώ είχε μαζί του και ιδιωτικό ένοπλο φρου-
ρό. Ωστόσο, φαίνεται πως οι δράστες είχαν 

μελετήσει άριστα τις κινήσεις του και τον πυροβόλησαν μέ-
σα από το αυτοκίνητό τους, τη στιγμή που ο γνωστός επιχει-
ρηματίας έμπαινε στο γραφείο του λογιστή του και πριν προ-
λάβει ο φρουρός να αντιδράσει, καθώς και ο ίδιος τραυματί-
στηκε από τις ριπές.

Μήνυση
Το γεγονός που προκαλεί εντύπωση, όμως, είναι ότι ο Ντίμης 
Κορφιάτης, με μήνυση που είχε καταθέσει τον Δεκέμβριο του 
2020, είχε κατονομάσει τους ανθρώπους που είχε ο ίδιος ανα-
γνωρίσει ότι κρύβονταν πίσω από την επίθεση εναντίον του και 
της συζύγου του. Η μήνυση στρεφόταν κατά οκτώ ατόμων, στα 
οποία, σύμφωνα με τον Ντίμη Κορφιάτη, περιλαμβανόταν και 
ο δολοφόνος της συζύγου του. «Ως φυσικό αυτουργό-δράστη 
της δολοφονίας της συζύγου μου και της απόπειρας ανθρω-
ποκτονίας σε βάρος μου αναγνώρισα πέραν πάσης αμφιβολί-
ας από φωτογραφίες των δραστών, προερχόμενες από κάμε-
ρες της περιοχής, επιδειχθείσες σε εμένα από την Αστυνομία, 
τον ... Η αναμφίβολη αναγνώριση του ως άνω ατόμου οφεί-
λεται στον ιδιαίτερο σωματότυπό του και στη χαρακτηριστική 
στάση που χρησιμοποιεί όταν κάθεται στη μοτοσικλέτα του», 
αναφερόταν στη μήνυση που είχε υποβάλει στην Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Ζακύνθου ο δικηγόρος του, Θεόδωρος Μαντάς. 
«Οδηγός της μοτοσικλέτας είμαι βέβαιος ότι ήταν ο μηνυόμε-
νος… Εξαιτίας του σωματότυπού του και της χαρακτηριστικής 

διαφοράς ύψους που έχει με τον… σε συνδυ-
ασμό και με πληροφορίες που έχω λάβει από 
τους ανθρώπους που τον είδαν να διαφεύγει 
και να επιβιβάζεται στο σκάφος», προσέθετε 
στη μήνυση. Τα υπόλοιπα έξι άτομα, που επί-
σης κατονομάζονταν, είχαν τον ρόλο των «τσι-
λιαδόρων», ενώ φέρεται να συνέβαλαν και στη 
διαφυγή των δραστών. 

Κυκλώματα της νύχτας
Σύμφωνα με τις έρευνες της Αστυνομίας, τον 
περασμένο Ιούνιο, η δολοφονική επίθεση 
ήταν αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαρια-
σμών, καθώς ο 54χρονος επιχειρηματίας φαί-
νεται να είχε πλούσιο παρελθόν με κυκλώμα-
τα της νύχτας. Μάλιστα, οι δράστες τότε είχαν 
καταφέρει να διαφύγουν πιθανότατα από το 
νησί μέσω θαλάσσης, περνώντας στην απένα-
ντι ακτή της Πελοποννήσου και στην Κυλλήνη. 
Πλέον, κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονι-
ών έχει φτάσει στη Ζάκυνθο και διενεργεί έρευ-
νες, μαζί με τους συναδέλφους τους της τοπι-
κής Ασφάλειας για τη νέα μαφιόζικη εκτέλεση. 
«Οδηγός» στις έρευνες των αστυνομικών απο-
τελεί ένα από τα αυτοκίνητα που χρησιμοποίη-
σαν οι δύο δράστες για τη διαφυγή τους από 
το κέντρο της πόλης και το οποίο βρέθηκε κα-
μένο σε ερημική περιοχή, κοντά στην κοινό-
τητα Ροδιές. Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι 
το γεγονός πως μέσα στο καμένο αυτοκίνη-
το βρέθηκε και το υποπολυβόλο Καλάσνικοφ 
που χρησιμοποίησαν οι πληρωμένοι δολοφό-
νοι, προκειμένου να «γαζώσουν» τον γνωστό 
επιχειρηματία.
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