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Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της Πρέβεζας

Την Δευτέρα θα συνεχιστεί στο Κακουργιοδικείο της Πρέβεζας η δίκη, που ξεκίνησε κάτω
από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με στιγμές έντασης, για την δολοφονία της 67χρονης
Καίτης Δούβλη στα Γιάννινα τον Μάιο του 2012.

Υπενθυμίζεται ότι οι πέντε Γεωργιανοί (τρεις άνδρες και δύο γυναίκες )κατηγορούνται ότι
πριν από ενάμιση χρόνο δολοφόνησαν την 67χρονη μέσα σε ξενοίκιαστο διαμέρισμα που
ανήκε στην ιδιοκτησία της, δίπλα στο σπίτι που έμενε στα Ιωάννινα

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι πρόκειται για πολυμελή σπείρα αλλοδαπών,
υπήκοοι Γεωργίας, που γνωρίζοντας ότι διαθέτει περιουσιακά στοιχεία προσποιήθηκαν τους
ενοικιαστές διαμερίσματος που ανήκε στην ιδιοκτησία της. Αφού την οδήγησαν
προσχηματικά στο διαμέρισμα για να το ελέγξουν την έδεσαν και την φίμωσαν, με
αποτέλεσμα να εκπνεύσει από ασφυξία.

1/2

Τη Δευτέρα η συνέχεια της δίκης για την δολοφονία της Καίτης Δούβλη
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Σάββατο, 21 Σεπτέμβριος 2013 09:19 -

Η δίκη τους ξεκίνησε χθες Παρασκευή , μέσα σε τεταμένο κλίμα από τους συγγενείς της
67χρονης. Οι κατηγορούμενοι έφτασαν στο δικαστήριο μέσα σε αστυνομικό κλοιό ενώ όσοι
έμπαιναν στην αίθουσα του δικαστηρίου περνούσαν από εξονυχιστικό έλεγχο. Να
σημειώσουμε ότι η δίκη διεκόπη δύο φορές, καθώς το δικαστήριο έπρεπε να ορίσει
μεταφραστή καθώς ο πρώτος που είχε κληθεί δεν παρέστη επικαλούμενος λόγους
οικονομίας και στη συνέχεια να ορίσει συνήγορο υπεράσπισης για έναν εκ των
κατηγορουμένων.

Χθες, κατέθεσε ο γιος της αδικοχαμένης Καίτης Δούβλη, Δημήτρης ο οποίος περιέγραψε τις
συνθήκες της δολοφονίας. Αργά το μεσημέρι της Παρασκευής το Κακουργιοδικείο της
Πρέβεζας διέκοψε την ακροαματική διαδικασία. Οι δικαστές ανακοίνωσαν στο ακροατήριο
πως η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα το πρωί

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μία εκ των δύο κατηγορουμένων γυναικών η οποία κρατείται στις
φυλακές Κορυδαλλού έχει φέρει στον κόσμο ένα αγοράκι το οποίο σήμερα είναι 7 μηνών.
Μετά από παρέμβαση του εισαγγελέα, υπήρξε ειδική μέριμνα έτσι ώστε για όσο διάστημα
διαρκέσει η δίκη το μωρό να φιλοξενηθεί σε βρεφονηπιακό σταθμό , τις ώρες που η μητέρα
του θα βρίσκεται στα δικαστήρια.

Η παρουσία του μωρού συγκίνησε ιδιαίτερα τις γυναίκες που ανέλαβαν την φύλαξη του
παιδιού και με προσωπικά τους έξοδα προμηθεύτηκαν είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα.
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