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Τον έβρασε, τον τεμάχισε και τον πέταξε σε βόθρο και ποτάμι

Συγκλονίζει η ανατριχιαστική δολοφονία στην Ήπειρο που αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα. Ο
δράστης πολτοποίησε με μπαλτά και βαριοπούλα το θύμα - Στη συνέχεια έβρασε και
τεμάχισε το πτώμα. Όπως είπε στους αστυνομικούς πέταξε τα κομμάτια σε βόθρο και στον
Άραχθο ποταμό. Μάρτυρας στη δολοφονία μία γυναίκα που αναζητείται - Ο δολοφόνος
έκαψε τα ρούχα για ''σβήσει'' τα ίχνη του φονικού.

Θύμα ένας 48χρονος που κατάγεται από τις Φιλιάτες Θεσπρωτίας και έμενε στην
Φιλιππιάδα. Η μητέρα είχε δηλώσει την εξαφάνισή του, στις 11 Φεβρουαρίου και από εκείνη
τη στιγμή είχαν ξεκινήσει οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του. Έρευνες που
ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, με αποκαλύψεις που συγκλονίζουν...

Μετά από σειρά καταθέσεων, οι αρχές διαπίστωσαν πως ο 48χρονος δολοφονήθηκε από
έναν 36χρονο, που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε προσωπικές διαφορές μαζί του για
ναρκωτικά. Ο δράστης ομολόγησε το στυγερό έγκλημα που διέπραξε και άρχισε να
περιγράφει στους αστυνομικούς όλα όσα έκανε...
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Όπως είπε μαζί με το θύμα και μία γυναίκα που αναζητείται, έκαναν ναρκωτικά. Ο
δολοφόνος άρχισε να τσακώνεται με τον 48χρονο, επειδή πίστευε ότι του είχε κλέψει
ηρωίνη και χρήματα. Ο καβγάς άναψε για τα καλά και κάποια στιγμή, ο δράστης
πυροβόλησε δυο φορές στα πόδια και μία στο μάτι τον άτυχο άντρα και τον σκότωσε.

Αμέσως μετά άρχισε να πολτοποιεί το πτώμα με μπαλτά και βαριοπούλα. Τα μικρά
κομμάτια, όπως είπε στους αστυνομικούς, τα πέταξε σε βόθρο και τα μεγάλα τα έβρασε!

Στη συνέχεια πήρε και πάλι μπαλτά και βαριοπούλα και έκοψε σε μικρότερα κομμάτια το
τεμαχισμένο και βρασμένο πτώμα. Εκείνα που ήταν μικρά τα πέταξε σε βόθρο και τα
υπόλοιπα τα έριξε στον Άραχθο ποταμό.

Όπως είπε στους αστυνομικούς ο δολοφόνος, φρόντισε να σκουπίσει τα ίχνη αίματος στην
περιοχή και απομακρύνθηκε για να αποφύγει τη σύλληψη. Επιπλέον έκαψε τόσο τα δικά του
ρούχα, όσο και τα ρούχα που φορούσε το θύμα του.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό του τεμαχισμένου πτώματος στον Άραχθο
ποταμό...
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