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Η 
μητέρα μου είχε δώσει τέλος σε μια 
προβληματική σχέση με ένα κατα-
πιεστικό και βίαιο άτομο… Ποτέ δεν 

πίστεψα ότι αυτή η σχέση θα ήταν μοιραία για 
τη μητέρα μου». Με αυτά τα λόγια, η 20χρονη 
κόρη του θύματος περιγράφει τη σχέση που εί-
χε η 45χρονη μητέρα της, Φωτεινή Σβιτλάνα, 
με τον άνδρα από την Αλβανία, ο οποίος είναι 
και ο βασικός ύποπτος για το διπλό φονικό στο 
Λουτράκι που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. 
Η μασέζ βρέθηκε, μαζί με τον 42χρονο φαρ-
μακοποιό σύντροφό της, γυμνή και κατακρε-
ουργημένη σε ένα μικρό εξοχικό σπίτι που δι-
ατηρούσε στο Φλάμπουρο Λουτρακίου, καθώς 
τα τελευταία χρόνια διέμενε μόνιμα στο Λου-
τράκι. Μάλιστα, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε 
πως και τα δύο θύματα φέρουν πολλαπλά χτυ-
πήματα -μάλλον από μπαλτά- στο κεφάλι, ενώ 
ο δράστης κατάφερε χτυπήματα και στον λαι-
μό της άτυχης γυναίκας.

 Βασικός ύποπτος του στυγερού διπλού εγκλή-
ματος είναι ο πρώην ερωτικός της σύντροφος, 
ο οποίος έχει εξαφανιστεί και όλα δείχνουν πως 
μετά το φονικό διέφυγε στην πατρίδα του, την 
Αλβανία.

«Μετακόμισε για να γλιτώσει»
 Η 20χρονη κόρη της άτυχης γυναίκας, από 
τον πρώτο της γάμο με γνωστό επιχειρηματία 
της Μυκόνου, στην κατάθεση που έδωσε στις 
Αρχές, μίλησε για τη σχέση που είχε το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα η μητέρα της με σεση-
μασμένο Αλβανό, τον οποίο είχε γνωρίσει στη 
Μύκονο την περίοδο που ο ύποπτος εργαζό-
ταν σε διάφορα καταστήματα του νησιού. «Η 
μητέρα μου είχε πάρει την απόφαση να δώ-
σει ένα τέλος σε αυτή την προβληματική σχέ-
ση. Κάτι που δεν δεχόταν ο συγκεκριμένος άν-
θρωπος. Μάλιστα, για να απεμπλακεί σταδια-
κά από αυτόν, μετακόμισε στο Λουτράκι, όπου 
ήθελε να κάνει διάφορα επιχειρηματικά ανοίγ-
ματα. Δυστυχώς, όμως, μέχρι να δώσει ένα ορι-
στικό τέλος σε αυτή τη σχέση, έβλεπε τον πρώ-
ην της και στο Λουτράκι», είπε στην κατάθεσή 
της η 20χρονη, η οποία ακόμα δεν είναι σε θέ-
ση να πιστέψει πως η μητέρα της χάθηκε και 
μάλιστα με αυτόν τον φρικτό τρόπο. Οι έρευ-
νες τόσο της Ασφάλειας Κορίνθου όσο και του 
Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Ατ-
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τικής καταλήγουν στο συμπέρασμα πως ο βασικός ύποπτος για 
τη στυγερή δολοφονία του ζευγαριού, εν προκειμένω ο Αλβα-
νός υπήκοος, γνώριζε τόσο το διαμέρισμα όπου διέμενε μόνι-
μα στην πόλη του Λουτρακίου η άτυχη γυναίκα όσο και το μι-
κρό εξοχικό που διατηρούσε στην περι-
οχή Φλάμπουρο. Παράλληλα, μέσω κα-
μερών τόσο στην πόλη του Λουτρακίου 
όσο και στην περιοχή όπου διεπράχθη 
το έγκλημα, οι αστυνομικοί προσπαθούν 
να ταυτοποιήσουν την παρουσία του βα-
σικού υπόπτου στην περιοχή το επίμα-
χο διάστημα κατά το οποίο διεπράχθη 
η διπλή δολοφονία.

 Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, 
ήδη οι αστυνομικοί έχουν φωτογραφικά 
καρέ από κάμερες παρακολούθησης κο-
ντά στο σπίτι της άτυχης γυναίκας στο Λουτράκι, όπου διαφαί-
νεται ένα άτομο του οποίου η σωματοδομή και τα χαρακτηρι-
στικά μοιάζουν με αυτά του βασικού υπόπτου.

Ερωτήματα 
 Πάντως, τόσο οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κορίνθου όσο και 
τα έμπειρα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που βοηθούν 
στις έρευνες, έχουν αναπάντητα ερωτήματα όσον αφορά τις λε-
πτομέρειες που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στην εξιχνίαση του 
στυγερού εγκλήματος και, βέβαια, στη σύλληψη του δράστη.

 Γιατί πήρε ο δράστης το όπλο του εγκλήματος μαζί του, δη-
λαδή μπαλτά ή γεωργικό εργαλείο; Αυτό είναι ένα από τα βασι-
κά ερωτήματα που διατυπώνουν οι αστυνομικοί, καθώς στο ση-
μείο της δολοφονίας, αλλά και πέριξ του μικρού εξοχικού όπου 
διεπράχθη το έγκλημα, δεν βρέθηκε το αντικείμενο που χρησι-
μοποίησε ο δράστης για να κατακρεουργήσει τα θύματά του.

Η Φωτεινή Σβιτλάνα (πάνω)
Το αυτοκίνητο της 45χρονης 
βρέθηκε καμένο ένα χιλιό-
μετρο μακριά από το σημείο 
του εγκλήματος (δεξιά)

 Γιατί ο δράστης εξαφάνισε τα δύο κινητά τη-
λέφωνα των θυμάτων του; Οι αστυνομικοί εκτι-
μούν πως το έκανε σε μια προσπάθεια να κα-
θυστερήσει την εύρεση των πτωμάτων, καθώς, 

ακόμα και τη στιγμή 
που γραφόταν το ρε-
πορτάζ, και τα δύο κι-
νητά ήταν απενεργο-
ποιημένα και δεν έδι-
ναν σήμα, όπως προ-
έκυψε από τις προ-
σπάθειες των αστυ-
νομικών που καλού-
σαν τους συγκεκριμέ-
νους τηλεφωνικούς 
αριθμούς.

 Επίσης, μυστήριο αποτελεί, ακόμα για τους 
έμπειρους αστυνομικούς του Τμήματος Αν-
θρωποκτονιών, το γιατί ο δολοφόνος έκαψε, 
σχεδόν ένα χιλιόμετρο μακριά από το εξοχικό 
σπίτι της 45χρονης, το αυτοκίνητό της και μά-
λιστα σε ένα σημείο όχι μόνο κοντά στον κε-
ντρικό δρόμο που οδηγεί προς το Λουτράκι, 
αλλά και ιδιαιτέρως εμφανές στους διερχόμε-
νους οδηγούς. Τέλος, οι αστυνομικοί, έπειτα 
από έρευνες που πραγματοποίησαν σε Αττική 
και Μύκονο, σε φίλους και συγγενείς του βα-
σικού υπόπτου, για τον εντοπισμό του, χωρίς 
όμως αποτέλεσμα, εκτιμούν πλέον πως το συ-
γκεκριμένο πρόσωπο, στην περίπτωση που εί-
ναι ο δράστης του ειδεχθούς εγκλήματος, διέ-
φυγε άμεσα στην Αλβανία.
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