Δολοφονία βιολόγου: Σοκάρει ο
27χρονος – «Όταν με κυριεύει
αυτή η μανία δεν μπορώ να το
ελέγξω»
Μαρτυρίες από το κοντινό του περιβάλλον, δείχνουν πως ο
καθ’ομολογίαν δολοφόνος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα.
Οι πληροφορίες που έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας
από γείτονα του 27χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία
της Αμερικανίδας βιολόγου, κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο
με προβλήματα.
Άλλωστε αυτό παραδέχθηκε και ο ίδιος στους αστυνομικούς: «Όταν
με πιάνει η μανία, με κυριεύει. Δεν το ελέγχω», φέρεται να
είπε ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με την τηλεόραση του Alpha.
«Πήγαινε να κάνει μπάνιο με άρβυλα, με μπουφάν, με κύμα δύο
μέτρα. Και τον γλίτωσε τυχαία ο θείος του. Δεν δουλεύει το
μυαλό του σωστά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο γείτονας του
27χρονου. «Η συμπεριφορά του ήταν κανονική μετά τη δολοφονία»

«Δεν είχα καταλάβει τίποτα, η
συμπεριφορά του ήταν κανονική και
δεν
είχε
αλλάξει
καθόλου
το
τελευταίο
διάστημα
μετά
τη
δολοφονία.
Δεν τον είχα ικανό να κάνει τέτοιο έγκλημα. Δεν είχε πειράξει
ποτέ κανέναν, ούτε είχε δείξει σημάδια ότι αντιμετωπίζει
κάποιο πρόβλημα. Έδειχνε να αγαπάει τη σύζυγο και τα παιδιά
του. Δεν είδα ρούχα του με ίχνη αίματος» φέρεται να κατέθεσε

συγγενής του δράστη, σύμφωνα με το cretalive.gr.
Σημειώνεται ότι ο ίδιος ο 27χρονος παρουσιαζόταν στα social
media
ως
ένας
άνθρωπος
που
λάτρευε
τη
φύση,
τις δραστηριότητες αλλά και τα παιδιά του.

«Νομίζαμε ότι είναι κούκλα»
«Στην αρχή λέγαμε ότι είναι κούκλα. Μετά πλησίασα και είδα τα
παπούτσια και είπα αποκλείεται αυτό να είναι κούκλα. Δεν το
παραδεχόταν ο εαυτός μας ότι πρόκειται για πτώμα», περιέγραψε
στην κάμερα του OPEN το ένα από τα δύο άτομα που εντόπισαν το
πτώμα της 60χρονης βιολόγου, σημειώνοντας ότι η έντονη μυρωδιά
ήταν αυτή που τους έκανε να ψάξουν από πού προέρχεται.
Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται συνολικά
περιστατικάπου σχετίζονται με το θρίλερ της Σούζαν Ίτον.
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Πολωνή καταγγέλλει επίθεση
Ο 27χρονος που δολοφόνησε τη βιολόγο επιτέθηκε πριν από δύο
μήνες, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Alpha, σε Πολωνή η
οποία και αναγνώρισε το άσπρο αυτοκίνητο του δράστη.
Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της γυναίκας, η οποία έχει ήδη
καταθέσει στις Αρχές, ο 27χρονος τη χτύπησε με το αυτοκίνητό
του. Λίγο αργότερα εκείνη ανέκτησε τις δυνάμεις της και άρχισε
να τρέχει στο χωράφι.
Η ίδια μετέβη στην αστυνομία για να καταγγείλει το συμβάν όμως
δεν μπορούσε να αναγνωρίσει, μέσα στο σοκ της, το αυτοκίνητο
το οποίο αναγνώρισε τώρα.
Μετά την δημοσιοποίηση της υπόθεσης, σύμφωνα με το Flashnews,
μια 27χρονη από την Λιθουανία, που σπουδάζει στο Βερολίνο,
κατήγγειλε πως στα τέλη Αυγούστου του 2018, ένας άγνωστος με
λευκό Ι.Χ, όμοιο με αυτό που του 27χρονου, τη φωτογραφία του

οποίου έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ, είχε επιχειρήσει να την
παρασύρει ενώ έκανε τζόκινγκ σε αγροτικό δρόμο στο Γεράνι του
Δήμου Πλατανιά!
Το τρίτο, παρ’ολίγον θύμα του καθ’ομολογιάν δολοφόνου, φέρεται
ότι ήταν Ελληνίδα,η οποία χτυπήθηκε και εκείνη από αυτοκίνητο,
αλλά κατόρθωσε να γλιτώσει καθώς υπήρχε κόσμος τριγύρω.
ΠΗΓΗ:https://www.newsbomb.gr/ellada/story/998560/dolofonia-vio
logoy-sokarei-o-27xronos-otan-me-kyrieyei-ayti-i-mania-denmporo-na-to-elegxo

