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Βαρειές καταδίκες για την δολοφονία της Καίτης Δούβλη

Βαρύς έπεσε ο «πέλεκυς» της Δικαιοσύνης για τους πέντε Γεωργιανούς (3 άντρες και 2
γυναίκες ηλικίας 32, 27, 36, 33 και 37 ετών) οι οποίοι κατηγορούνταν για την δολοφονία της
67χρονης Καίτης Δούβλη στις 2 Μαΐου 2012 στο σπίτι της στα Γιάννινα, κοντά στην
πλατεία Πάργης.

Το Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Πρέβεζας με απόφαση που εξέδωσε αργά χθες το
απόγευμα καταδίκασε και τους πέντε.

Συγκεκριμένα, σε δις ισόβια καταδικάστηκαν οι τέσσερις από τους πέντε κατηγορουμένους
για τη ληστεία και την ανθρωποκτονία, ενώ η μία κατηγορούμενη καταδικάστηκε σε ισόβια
για τη ληστεία και σε 13 χρόνια για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Η δίκη ολοκληρώθηκε αργά χθες το απόγευμα κι ενώ δεν έλειψαν οι στιγμές έντασης, καθώς
τα μέλη της οικογένειας του θύματος, έντονα φορτισμένα, απηύθυναν κατηγορίες και
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χαρακτηρισμούς εναντίον των κατηγορουμένων.

Ένοχοι, με απόφαση κατά πλειοψηφία, κρίθηκαν το ζευγάρι και ο τρίτος που διέμεναν στα
Γιάννινα, για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση
και για της πράξης της ηθικής αυτουργίας κατά συναυτουργία σε ληστεία με ιδιαίτερη
σκληρότητα. Η τέταρτη κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη, κατά πλειοψηφία, απλής συνέργειας
σε ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ένοχη κατά πλειοψηφία για διακριμένη
ληστεία τελεσθείσα με ιδιαίτερη σκληρότητα.

Ο πέμπτος κατηγορούμενος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για την ανθρωποκτονία από πρόθεση
σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ένοχος κατά πλειοψηφία για τη για διακριμένη ληστεία
τελεσθείσα με ιδιαίτερη σκληρότητα.

Εμφανίστηκαν ως δήθεν ενοικιαστές

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δυο που καταδικάστηκαν για φυσική αυτουργία και απλή
συνέργεια ενεργώντας βάσει σχεδίου και γνωρίζοντας ότι διαθέτει περιουσιακά στοιχεία
προσποιήθηκαν τους ενοικιαστές διαμερίσματος που ανήκε στην ιδιοκτησία της. Το σχέδιο
είχε εκπονηθεί με τη βοήθεια του ζευγαριού και ενός τρίτου ατόμου που ήταν στα Γιάννινα.

Αφού οδήγησαν την 67χρονη προσχηματικά στο διαμέρισμα για να το ελέγξουν την έδεσαν
και την φίμωσαν με μονωτική ταινία και στο λαιμό με αποτέλεσμα να εκπνεύσει από
ασφυξία.

Στη συνέχεια, πήγαν στο διπλανό διαμέρισμα όπου διέμενε η 67χρονη με τον κατάκοιτο
σύζυγο της και προσπάθησαν να παραβιάσουν, χωρίς να τα καταφέρουν, ένα
χρηματοκιβώτιο το οποίο ήταν κρυμμένο στο χώρο της κρεβατοκάμαρας και στο οποίο
πίστευαν ότι υπάρχουν χρήματα.

Οι έρευνες της αστυνομίας έφεραν άμεσα αποτέλεσμα και με εντάλματα της ανακρίτριας
έγιναν οι πέντε συλλήψεις, ενώ διαφεύγει της σύλληψης ένα ακόμη άτομο.
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Δυο φυσικοί και τρεις ηθικοί αυτουργοί

Ο εισαγγελέας της Έδρας στην αγόρευση του είχε προτείνει την ενοχή και των πέντε.

Συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων των κατηγορουμένων ο εισαγγελέας
πρότεινε την ενοχή των τριών κατηγορουμένων για ηθική αυτουργία κατά συναυτουργία σε
ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα. (για το ζευγάρι και τον τρίτο που διέμεναν στα Γιάννινα
και προετοίμασαν τη ληστεία που κατέληξε σε ανθρωποκτονία) και την ενοχή των δύο
άλλων που ήρθαν από την Αθήνα για άμεση συνέργεια σε ληστεία και ανθρωποκτονία από
πρόθεση και με ενδεχόμενο δόλο.

Πιο αναλυτικά, ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι είχαν σχεδιάσει και μεθοδεύσει την ληστεία
από κοινού και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Όσον αφορά το ζευγάρι των Γεωργιανών καθώς
και το τρίτο κατηγορούμενο που έμεναν δίπλα από την άτυχη γυναίκα ο εισαγγελέας
υποστήριξε ότι γνώριζαν πρόσωπα, καταστάσεις και λεπτομέρειας και δημιούργησαν
εσκεμμένο άλλοθι

Σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό, οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι (ο τέταρτος και η
πέμπτη) είναι οι φυσικοί αυτουργοί της ανθρωποκτονίας η οποία έγινε με τη συνέργεια ενός
ακόμη ομοεθνή τους, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.
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