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Ο δράστης της κατάφερε περισσότερες από 35 μαχαιριές!

Οργή είναι το συναίσθημα που ακολούθησε το σοκ από την αποτρόπαια δολοφονία της
20χρονης σπουδάστριας στους Φιλιάτες, το μεσημέρι της Τετάρτης, από 25χρονο
κτηνοτρόφο ο οποίος συνελήφθη τέσσερις ώρες μετά την αποτρόπαιη πράξη του. Η κυνική
ομολογία του στους αστυνομικούς, ότι σκότωσε την κοπέλα επειδή δεν ανταποκρίθηκε στην
ερωτική του πρόταση και οι 35 μαχαιριές που μετρήθηκαν στο σώμα της 20χρονης,
εξοργίζουν.

Συγγενείς και συγχωριανοί της άτυχης κοπέλας από το Γαρδίκι Παραμυθιάς
συγκεντρώθηκαν χθες, αρχικά έξω από το Δικαστικό μέγαρο και στη συνέχεια
«πολιόρκησαν» το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην Ηγουμενίτσα, έχοντας ...άγριες
διαθέσεις. Εξαιτίας της παρουσίας τους κρίθηκε σκόπιμο να μην μεταφερθεί ο φερόμενος
ως δράστης στον εισαγγελέα και τον ανακριτή, αλλά μετέβησαν οι εισαγγελικές αρχές στο
Αστυνομικό μέγαρο. Η απόπειρα να μπουν στο κτίριο οι συγκεντρωμένοι απέτυχε, αλλά
στην προσπάθεια έσπασαν τα τζάμια της κεντρικής εισόδου.

«Το όπλο του εγκλήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας
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εξετάζονται τα επιμέρους στοιχεία της υπόθεσης, που αφορούν στα αίτια και το κίνητρο
του εγκλήματος» είπε σε χθεσινές δηλώσεις του ο Αστυνομικός Διευθυντής Θεσπρωτίας,
Γιώργος Λελοβίτης.

Ο 25χρονος κατάφερε περισσότερα 35 χτυπήματα με μαχαίρι στο λαιμό, (ήταν οι
θανατηφόρες) στο θώρακα και στην πλάτη. Το μαχαίρι μήκους 23 εκατοστών με λάμα 15
εκατοστά βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος στο κέντρο των Φιλιατών, όπου η 20χρονη
σπουδάστρια της νοσηλευτικής σχολής του εκεί νοσοκομείου, λογομάχησε για λίγο με τον
25χρονο και μπροστά στα έκπληκτα μάτια θαμώνων καφετέριας και περαστικών, δέχθηκε
επίθεση και ξεψύχησε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Ο 25χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και δείχνει ιδιαίτερα σκληρός
ακόμη και μετά τη σύλληψη του, γεγονός που εντυπωσιάζει τους αστυνομικούς που
έρχονται σε επαφή μαζί του. Δυο φορές στο παρελθόν απασχόλησε την αστυνομία ο
κτηνοτρόφος που ζούσε μόνιμα στους Φιλιάτες, και τις δυο για σωματικές βλάβες. Η κηδεία
της άτυχης κοπέλας, έγινε χθες στις 6 το απόγευμα στο χωριό της, το Γαρδίκι Παραμυθιάς.
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