Ο Ταϊλανδός Μπάτλερ
Η οικογένεια Χρυσαφίδη είχε βρεθεί στις 24 Ιουνίου του 1991 δολοφονημένη
μέσα στη βίλα τους, στο Ψυχικό από συγγενή της οικογένειας τον Αλέξανδρο
Μακρίδη. Σημειώνεται ότι τόσο ο άτυχος βιομήχανος, ο 48χρονος Μιχάλης
Χρυσαφίδης καθώς και η σύζυγός του Ελίζαμπεθ, 43 χρόνων και τα παιδιά
τους Αλέξανδρος 16 και Γιώργος 18 είχαν βασανιστεί άγρια πριν
δολοφονηθούν, ενώ από το σπίτι δεν έλειπαν χρήματα ή άλλα πολύτιμα
τιμαλφή και κοσμήματα που να δικαιολογούν το κίνητρο της δολοφονίας.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι παρά τις έρευνες της αστυνομίας δεν βρέθηκε
φάκελος του επιχειρηματία ο οποίος περιείχε μπλοκ επιταγών και διάφορα
άλλα πολύτιμα έγγραφα.

Αμφιβολίες
Σύμφωνα δε με τις εκτιμήσεις του ιατροδικαστή τα μέλη της άτυχης
οικογένειας δεν πέθαναν μαζί αλλά σταδιακά αφού οι ή ο βασανιστής τους
τους σκότωναν από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή 24 Ιουνίου 1991.
Χαρακτηριστικό είναι πως πρώτα βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν οι
άνδρες της οικογένειας και τελευταία η σύζυγος του επιχειρηματία, η 43χρονη
Ελίζαμπεθ Χρυσαφίδη.
Η αστυνομία εκφράζει την υπόνοια ότι πιθανώς οι άγνωστοι που ευθύνονται
για τη δολοφονία της οικογένειας ήθελαν να αποσπάσουν κάποιο μυστικό
πιθανώς το οποίο γνώριζε ο επιχειρηματίας.
Επίσης ερωτηματικά προκαλεί ο χρόνος κατά τον οποίο τελέστηκαν οι
πράξεις σε σχέση με το χρόνο αναχώρησης του Ταϋλανδού μπάτλερ από τη
χώρα μας προς την πατρίδα του, αφού σύμφωνα με εκτιμήσεις της
αστυνομίας τόσο ο Ταϋλανδός όσο και η σύζυγός του η οποία εργαζόταν σ'
άλλο σπίτι έφυγαν την Παρασκευή 22 Ιουνίου 1991 για τη χώρα τους, ενώ
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατροδικαστή το τελευταίο θύμα, δηλαδή ο
σύζυγος του επιχειρηματία Ελίζαμπεθ πέθανε στις 24 Ιουνίου, δηλαδή δύο
ημέρες μετά. Η αστυνομία θεωρεί πως είτε ο Ταϋλανδός δεν έχει άμεση σχέση
με την υπόθεση είτε είχε κάποιους συνεργούς οι οποίοι αποτέλειωσαν το
αποτρόπαιο έργο του.
Σημειώνεται πως ο Μιχάλης Χρυσαφίδης ήταν γνωστός βιομήχανος, ήταν
ιδιοκτήτης έξι εταιριών οι οποίες είχαν συνολικό τζίρο 600.000.000 δραχμών
ετησίως
Η τραγική ιστορία της φριχτής δολοφονίας και βασανισμού της οικογένεις
Χρυσαφίδη αναβίωσε στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων τον Δεκέμβριο
του 1995, όταν ο αρμόδιος ανακριτής που διερευνούσε την υπόθεση
δέχθηκε την επίσκεψη δεκαμελούς επιτροπής των αρχών της Ταϋλάνδης οι
οποίοι
είχαν εντοπίσει τα ίχνη του Ταϋλανδού "μπάτλερ" Μπρασέτ
Σερντουασάν.

Η επιτροπή η οποία απαρτιζόταν από οχτώ ανώτερους αξιωματικούς της
αστυνομίας της Ταϋλάνδης και δύο ανώτερους εισαγγελικούς λειτουργούς
συνάντησε τον 18ο τακτικό ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε
αντίγραφο της πολυσέλιδης δικογραφίας της υπόθεσης προκειμένου να τη
μελετήσει και να αποφασίσει αν τελικά ο 28χρονος "μπάτλερ" ο οποίος ζει
στην Ταϋλάνδη, θα έπρεπε να διωχθεί ποινικά και θα παραπεμφθεί στη
δικαιοσύνη.
Σημειώνεται πως η χώρα μας δεν έχει υπογράψει συμφωνία δικαστικής
συνδρομής με την Ταϋλάνδη και επομένως δεν ήταν δυνατή η έκδοση του
Ταϋλανδού μπάτλερ στη χώρα μας προκειμένου να δικαστεί για τις κατηγορίες
που αντιμετωπίζει.
Ωστόσο πυκνή ομίχλη εξακολουθεί να καλύπτει ακόμη την υπόθεση αυτή που
είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη τον Ιούνιο του 1991, αφού παρά το γεγονός
ότι όλες οι υποψίες των διωκτικών αρχών στρέφονται σε βάρος του 28χρονου
Ταϋλανδού, ο οποίος εργαζόταν στο σπίτι ως οικονόμος, εν τούτοις τα
στοιχεία χαρακτηρίζονται ανεπαρκή για να του αποδοθούν ποινικές ευθύνες.
Το σπίτι έμεινε στοιχειωμένο και κανένας δεν το αγόρασε ώσπου το
πήρε ο...δημοσιογράφος Γιώργος Τράγκα.

