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Την μαχαίρωσε 25χρονος μπροστά σε καφετέρια

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία από το άγριο έγκλημα με θύμα ένα 20χρονο κορίτσι και
δράστη έναν 25χρονο, χθες το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία των Φιλιατών. Ο δράστης
τράπηκε σε φυγή και συνελήφθη από αστυνομικούς περίπου 4 ώρες μετά την αποτρόπαια
πράξη του. Όλες οι ενδείξεις οδηγούν σε έγκλημα πάθους.

Ο 25χρονος κτηνοτρόφος με καταγωγή από τα Γιάννινα ο οποίος διέμενε μόνιμα στους
Φιλιάτες σκότωσε με μαχαίρι μπροστά σε καφετέρια την 20χρονη σπουδάστρια της
Νοσηλευτικής Σχολής Φιλιατών η οποία κατάγονταν από το Γαρδίκι Παραμυθιάς.

Δράστης και θύμα λογομάχησαν για λίγα λεπτά και μετά ο 26χρονος έβγαλε μαχαίρι με το
οποίο κατέφερε χτυπήματα στο λαιμό της άτυχης κοπέλας. Η νεαρή αιμόφυρτη
μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών όπου και εξέπνευσε.

Η ώρα ήταν 1:30 το μεσημέρι και η 20χρονη σπουδάστρια βρίσκονταν με φίλες της σε
καφετέρια στο κέντρο των Φιλιατών. Εκεί έφτασε με το αυτοκίνητο του, ένα αγροτικό 4Χ4,
ο 26χρονος κτηνοτρόφος και της ζήτησε να μιλήσουν. Μετά από ολιγόλεπτη λογομαχία ο
νεαρός τράβηξε μαχαίρι και μπροστά στα έκπληκτα μάτια θαμώνων και περαστικών,
ανάμεσα τους και πολλών μαθητών από τα σχολεία που τέλειωναν εκείνη την ώρα,
τραυμάτισε την κοπέλα χτυπώντας αρκετές φορές στο λαιμό. Η άτυχη νέα σωριάστηκε
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μπροστά στα μάτια κατοίκων και των παιδιών, τα οποία έγιναν μάρτυρες ενός αποτρόπαιου
εγκλήματος. Ο δράστης μπήκε στο αυτοκίνητο του και αναπτύσσοντας ταχύτητα τράπηκε
σε φυγή, ενώ η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και κατέληξε από τα τραύματα
της.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό.
Το αυτοκίνητο του βρέθηκε λίγη ώρα μετά κοντά σε διασταύρωση για τον δρόμο προς την
Κεραμίτσα. Ο έρευνες επικεντρώθηκαν σε αυτή την περιοχή και σχεδόν 4 ώρες μετά, λίγο
πριν τις έξι το απόγευμα ο νεαρός εντοπίστηκε εκεί κοντά και συνελήφθη χωρίς να
προβάλλει αντίσταση.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας.

Η στυγερή δολοφονία της 20χρονης ήταν το δεύτερο τραγικό περιστατικό σε ένα 24ωρο
στη Θεσπρωτία, μετά την αυτοκτονία 17χρονου μαθητή στην Ηγουμενίτσα το μεσημέρι της
Τρίτης. Ο 17χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του με πιστόλι μέσα στο σπίτι του. Χθες με
απόφαση του δημάρχου, έμειναν κλειστά τα γυμνάσια και Λύκεια στην Ηγουμενίτσα, το
Λαδοχώρι και τη Νέα Σελεύκεια.
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