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κυνθο, αδελφό δύο εκ των κατηγορουμένων 
για τη δολοφονία της Χ. Κλουτσινιώτη. Ο λόγος, 
σύμφωνα και με τα όσα παρουσιάστηκαν στη 
δίκη του, ήταν ότι είχε παντρευτεί την πρώην 
κοπέλα ενός εκ των αδελφών και το θύμα, όταν 
συναντούσε τον κατηγορούμενο, τον προκα-
λούσε δημόσια και τον προσέβαλλε.

Σε εκείνη τη δίκη, ο Κορφιάτης κατέθεσε ως 
μάρτυρας υπεράσπισης του φίλου του, κα-
θώς, όπως ανέφερε και στη μήνυση που κατέ-
θεσε τον Δεκέμβριο του 2020 μετά τη δολοφο-
νία της συζύγου του, Χ. Κλουτσινιώτη: «Ανα-
γκάστηκε να προβεί στην πράξη για την οποία 
καταδικάστηκε επειδή η Ασφάλεια Ζακύνθου, 
αντί να προστατεύσει τον ίδιο και την οικογέ-
νειά του, δρούσε η ίδια ως εγκληματική ορ-
γάνωση με επικεφαλής τον Π.Α. και συνεργά-
τες τη γνωστή στο νησί οικογένεια Σ.». Ο Π.Α. 
ήταν πρώην υπαστυνόμος στο νησί, ο οποί-
ος καταδικάστηκε μετά από καταγγελίες του 
Κορφιάτη για εμπλοκή σε κυκλώματα της νύ-
χτας, αλλά και στη ληστεία των 550.000 ευρώ 
το 2016 με θύμα τον νυν δήμαρχο Ζακύνθου 
Νικήτα Αρετάκη, αποφυλακίστηκε πριν από το 
Πάσχα, αφού εξέτισε την ποινή του, και φέρε-
ται τώρα ως ηθικός αυτουργός της δολοφονί-
ας του επιχειρηματία.

Τα βασικά πρόσωπα που είχε υποδείξει 
στη μήνυση του 2020 δεν ήταν η πρώτη φο-
ρά που τα κατονόμαζε. Το 2018, πριν δηλαδή 
από τη δολοφονία της συζύγου του και τον 
βαρύ τραυματισμό του, ο Κορφιάτης κατήγ-
γειλε τους ίδιους ανθρώπους στη Διεύθυνση 
Αστυνομίας Ζακύνθου για οργανωμένο σχέ-
διο εξόντωσής του. Ως «εγκεφάλους» του σχε-
δίου «δείχνει» και πάλι τον πρώην αστυνομικό 
και τα μέλη της αντίπαλης οικογένειας. «Στις 7 
Μαρτίου του 2018 προφυλακίστηκε ο αστυ-
νομικός, ο οποίος για μία δεκαετία γαλούχησε, 
οργάνωσε, κάλυψε, συντήρησε και προφύλα-
ξε τη δική του ιδιόκτητη πιάτσα των ναρκωτι-
κών, η οποία του παρείχε κέρδη μαζί με τους 
αδελφούς. Στις αρχές του έτους 2015 εστέφθη 
αρχηγός στην εγκληματική οργάνωση, σχεδιά-
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Α
πό το 2018 ο Διονύσης Κορφιάτης είχε 
καταγγείλει στη Διεύθυνση Αστυνομί-
ας Ζακύνθου οργανωμένο σχέδιο εξό-

ντωσής του. Ο επιχειρηματίας, που έπεσε νε-
κρός στις 7 Μαΐου χτυπημένος από 19 σφαίρες, 
επρόκειτο τότε να καταθέσει, τον Νοέμβριο του 
2018, ως μάρτυρας υπεράσπισης ενός φίλου 
του, ο οποίος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν 
για τη δολοφονία ενός άνδρα το 2017. Το θύ-
μα εκείνης της υπόθεσης ήταν ο αδελφός των 
δύο εκ των τωρινών κατηγορουμένων για τον 
φόνο του Κορφιάτη. Ως συνεργός του εγκλή-
ματος καταδικάστηκε πρόσωπο που είχε «προ-
ηγούμενα» με την οικογένεια του θύματος από 
το1993, όταν ο πατέρας των αδελφών μαχαί-
ρωσε θανάσιμα τον δικό του πατέρα. Οι υπο-
θέσεις αυτές κάνουν τους έμπειρους αστυνο-
μικούς που ερευνούν τις δύο πρόσφατες αν-
θρωποκτονίες στο νησί της Ζακύνθου σε από-
σταση ενός έτους να εκτιμούν ότι πρόκειται 
για μια ιδιότυπη βεντέτα ανάμεσα σε ομάδες 
που συγκρούστηκαν έχοντας οικονομικές δια-
φορές. Πίσω από τις εκτελέσεις της Χριστίνας 
Κλουτσινιώτη τον Ιούνιο του 2020 και του Δι-
ονύση Κορφιάτη πριν από λίγες ημέρες φαί-
νεται ότι οι Αρχές βλέπουν άλλες δύο δολοφο-
νίες, το 1993 και το 2017, τις οποίες συνδέουν 
απόλυτα με την υπόθεση. 

Η διαμάχη ανάμεσα στις οικογένειες, βαμ-
μένη ουκ ολίγες φορές με αίμα, είχε τις ρίζες 
της όχι τόσο στο ποιος θα έχει τον έλεγχο της 
νυχτερινής ζωής της Ζακύνθου αλλά περισσό-
τερο σε προσωπικές διαφορές. Αυτές οι προ-
σωπικές διαφορές κάθε τόσο φούντωναν το 
μίσος ανάμεσά τους και αποδείχθηκαν, κατά 
πώς φαίνεται, ισχυρότερες από το χρήμα και 
από το ποιος θα είναι το «αφεντικό» στο νη-
σί του Ιονίου.

Παρελθόν…
Τον Αύγουστο του 2017 ο άνθρωπος για τον 
οποίο είχε καταθέσει στο δικαστήριο ο Κορφιά-
της δολοφονεί τον Γ.Σ., σε βενζινάδικο στη Ζά-
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ζοντας και εκτελώντας από κοινού με συνεργούς Αλβανούς λη-
στείες, κλοπές, απάτες, απόπειρες ανθρωποκτονίας. Επίσης, ο 
υπαστυνόμος πραγματοποιούσε κλοπές από τα κατασχεμένα 
ναρκωτικά της Αστυνομίας διαθέτοντάς τα σε τρίτους εθισμέ-
νους ναρκομανείς. Μέσω του εμπόρου ναρκωτικών βαπτιστι-
κού και κουμπάρου του (τον κατονομάζει), ο αξιωματικός δι-
έπραττε επίσης εκβιασμούς σε νυχτερινά μαγαζιά. Τα παρά-
νομα αυτά αποκτήματα τα επένδυε σε ανεγέρσεις ακινήτων 
κ.λπ. Βασικός μάρτυρας κατηγορίας κατά του υπαστυνόμου 
της Ασφάλειας Ζακύνθου είμαι εγώ. Είμαι και ο μόνος που θα 
καταθέσω την αλήθεια χωρίς κανένα φόβο για τη ληστεία των 
550.000 ευρώ σε βάρος του Αρετάκη. Μην μπορώντας ο υπα-
στυνόμος να αντέξει τον εγκλεισμό του στις φυλακές και φοβού-
μενος ότι θα τον συντρίψω ως μάρτυρας κατηγορίας στο Κα-

Ο Γ.Σ. που δολοφονήθηκε
το 2017 σε βενζινάδικο 
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