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Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Θ. Βουγιουκλάκη

«Έγκλημα ασύλληπτης βιαιότητας για την περιοχή της Ηπείρου» χαρακτήρισε ο καθηγητής
της Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεόδωρος Βουγιουκλάκης την
ανθρωποκτονία του 48χρονου στις Κεραμάτες Άρτας.

«Υπάρχει διαμελισμός του σώματος σε εξαιρετικά μικρά τεμάχια, προκειμένου να
εξαφανιστούν τα ίχνη. Είναι, δηλαδή, υπολείμματα οστών και ιστών» εξήγησε ο κ.
Βουγιουκλάκης, ο οποίος εξέτασε τα ευρήματα της αστυνομίας από τον βόθρο του σπιτιού
του 36χρονου δράστη.

Θύμα και δράστης γνωρίζονταν καλά, είχαν δοσοληψίες για ναρκωτικά και μάλιστα
«σκληρά» και οι δυο ήταν γνώριμοι των αστυνομικών και δικαστικών αρχών. Ο 36χρονος
δράστης είχε συλληφθεί και στις 14 Φεβρουαρίου, τρεις μέρες μετά το φριχτό έγκλημα που
ομολόγησε, αλλά τότε δεν υπήρχε αναζήτηση του 48χρονου από τη Φιλιππιάδα, οι
συγγενείς του δήλωσαν πολύ αργότερα την εξαφάνιση του, δεδομένου ότι συνήθιζε να
απουσιάζει για μέρες από το σπίτι του.
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Στη σύλληψη αυτή είχε κατασχεθεί και το πιστόλι της δολοφονίας, χωρίς να γνωρίζουν
τότε οι αστυνομικοί τι είχε συμβεί. Ο 48χρονος είχε φύγει από το σπίτι του στις 11
Φεβρουαρίου και το ίδιο βράδυ δολοφονήθηκε στο σπίτι του 36χρονου, ο οποίος τον
πυροβόλησε με πιστόλι τρεις φορές στο κεφάλι. Τον τεμάχισε με τσεκούρι, έβρασε σε
κατσαρόλα το διαμελισμένο σώμα και τα υπολείμματα πέταξε στο βόθρο του σπιτιού του
και στον Άραχθο. Για να υπάρξει ανθρωποκτονία πρέπει να βρεθεί και το πτώμα. Κάτι
τέτοιο, όπως διαμέλισε ο 36χρονος το πτώμα του 48χρονου, ήταν εξαιρετικά δύσκολο,
ιδίως σε για οστά που έριξε στον Άραχθο, βρέθηκαν όμως υπολείμματα στο βόθρο του
σπιτιού του δράστη και με άλλα στοιχεία και ευρήματα η αστυνομικοί είχαν και τα
πειστήρια.

Ο κατ' ομολογία δράστης και η 25χρονη που φέρεται ως εμπλεκόμενη στην υπόθεση πήραν
48ωρη προθεσμία και θα απολογηθούν σήμερα Παρασκευή στον ανακριτή.
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