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Τραγωδία στο Ρέθυμνο

«Η Σταυρούλα 
φοβόταν για  
τη ζωή της»

Τι δηλώνουν στην «R» συγγενείς  
της 47χρονης που πυροβολήθηκε πισώπλατα  

από τον 49χρονο γείτονά της

«T
ην απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει. 
Η Σταυρούλα φοβόταν για τη ζωή 
της». Σοκ προκαλούν οι δηλώσεις 

στη Realnews στενού συγγενικού προσώπου 
της δολοφονημένης Σταυρούλας Συραγο-
πούλου στον Πάνορμο Ρεθύμνου. Η 47χρο-
νη έπεσε νεκρή από την καραμπίνα του Γιάν-
νη Π. στο κατάστημα fish spa που διατηρού-
σε, μπροστά στα μάτια της κόρης της. Οπως 
αποκαλύπτει συγγενής του θύματος, που επι-
λέγει να διατηρήσει την ανωνυμία, καθώς φο-
βάται όπως λέει, «δεν μιλιόντουσαν από πέρυ-
σι. Είχαν διαφορές για τα μαγαζιά τους, που 
το ένα ήταν δίπλα στο άλλο. Δεν ισχύουν οι 
φήμες ότι είχαν προσωπική σχέση».

Προσπάθησε να γλιτώσει 
To τραγικό περιστατικό συνέβη το απόγευμα 
της περασμένης Κυριακής. Ο 49χρονος πή-
γε στο κατάστημα της 47χρονης και διαπλη-
κτίστηκαν. Ξαφνικά, σήκωσε την καραμπίνα 
που είχε μαζί του και τη σημάδεψε. Η άτυχη 

γυναίκα αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και προ-
σπάθησε να τρέξει να σωθεί. Τα πρώτα σκά-
για την πέτυχαν στο πλάι, καθώς γυρνούσε 
να φύγει. Ο δράστης πυροβόλησε και πάλι, 
αυτή τη φορά πισώπλατα, με αποτέλεσμα η 
Σταυρούλα Συραγοπούλου να πέσει στο πά-
τωμα. Η γυναίκα διεκομίσθη στο Νοσοκο-
μείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν 
τον θάνατό της. Από τα σκάγια τραυματίστη-
κε στο χέρι και ένας τουρίστας από την Αυ-
στρία. Στο σημείο επικράτησε πανικός. Η κό-
ρη του θύματος άρχισε να ουρλιάζει, οι πε-
λάτες που βρίσκονταν στο κατάστημα προ-

σπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν τι είχε συμβεί, ενώ ο 
δολοφόνος απομακρυνόταν ψύχραιμος από το σημείο.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, που έσπευσε στον 
τόπο του εγκλήματος. Ο εντοπισμός του δράστη ήταν θέ-
μα χρόνου, αφού υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες που τον 
κατονόμασαν στους αστυνομικούς, οι οποίοι εξαπέλυσαν 
ανθρωποκυνηγητό, για να τον βρουν, τελικά, στο ποιμνι-
οστάσιό του μέσα σε μια λίμνη αίματος, με διαλυμένο το 
σαγόνι από την αριστερή πλευρά, καθώς είχε επιχειρήσει 
να βάλει τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο που σκότωσε 
τη 47χρονη, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Ο δράστης με-
ταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο 
Ηρακλείου και έπειτα από πολύωρη χειρουργική επέμβα-

ση διασωληνώθηκε σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει 
επαφή με το περιβάλλον λόγω της σοβαρής 
κατάστασής του, νοσηλεύεται φρουρούμε-
νος από αστυνομικό, καθώς υπάρχουν φό-
βοι για αντεκδίκηση.

«Τον είχε καταγγείλει  
στην Αστυνομία»
Η δολοφονία της Σταυρούλας Συραγοπούλου 
είναι η όγδοη γυναικοκτονία από τις αρχές 
του έτους στην Ελλάδα και η δεύτερη στην 
Κρήτη. Ενα έγκλημα που θα μπορούσε να είχε 
αποφευχθεί, όπως υποστηρίζει με δηλώσεις 
στην «R» συγγενής του θύματος. «Τον είχε 
καταγγείλει στην Αστυνομία, αλλά δεν έκα-
ναν τίποτα», ισχυρίζεται. Ωστόσο, αστυνομι-
κές πηγές από την Κρήτη υποστηρίζουν ότι 
η 47χρονη δεν είχε καταγγείλει ότι ο 49χρο-
νος την απειλούσε.

Η τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου είναι 
συγκλονισμένη. Η Σταυρούλα ήταν ιδιαίτε-
ρα αγαπητή και δεν είχε δώσει δικαιώματα. 
«Την έλεγαν Σταυρούλα. Συντοπίτισσα, Ρεθυ-
μνιώτισσα, από την περήφανη επαρχία Μυ-
λοποτάμου και Μαργαριτιανή. Στα 47 της, 
μέσα στην επιχείρησή της, δέχεται πισώπλα-
τες πιστολιές. Μάνα δύο παιδιών. Εργαζόμε-
νη, αυτοδημιούργητη, αγωνίστρια, βιοπαλαί-
στρια, γυναίκα και άνδρας μαζί στην πρώτη 
γραμμή. Δεν είναι αδικοχαμένη, είναι δολο-
φονημένη», είναι μία από τις αναρτήσεις στο 
Facebook από γυναίκες της Κρήτης.

Η 47χρονη καταγόταν από τις Μαργαρίτες 
Μυλοποτάμου και κατοικούσε με τον σύζυ-
γό της Μανώλη και τα δύο τους παιδιά Κώ-
στα και Αννα-Μαρία στην περιοχή Ρούμελη 
Μυλοποτάμου. Διατηρούσε το κατάστημά 
της στον Πάνορμο, στην καρδιά του τουρι-
στικού θερέτρου. Πρόκειται για κατάστημα 
αισθητικής που προσφέρει μέθοδο απολέπι-
σης με χρήση μικρών ψαριών, τα οποία απο-
μακρύνουν τα νεκρά κύτταρα του δέρματος.

Από την πλευρά του, ο 49χρονος, με κα-
ταγωγή από τα Ζωνιανά, είναι παντρεμένος 
και έχει αποκτήσει τρία παιδιά. Διατηρεί τα-
βέρνα δίπλα ακριβώς από την επιχείρηση 
της 47χρονης. Μάλιστα, μετά τη δολοφο-
νία της Σταυρούλας, άγνωστοι προκάλεσαν 
υλικές ζημιές στην ταβέρνα του. Σύμφωνα 
με μαρτυρίες, ο δράστης είχε απασχολήσει 
και στο παρελθόν την Αστυνομία. «Ο αδελ-
φός μου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάστα-
ση. Ξέρουμε τι έχει συμβεί, όπως και όλη η 
τοπική κοινωνία. Υπήρχαν προσωπικά θέμα-
τα», υποστήριξε από την πλευρά του ο αδελ-
φός του δράστη.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ

Το καΤασΤημα της δολοφονημένης 
σταυρούλας

«Δεν μιλιόντουσαν από 
πέρυσι. Είχαν διαφορές για 
τα μαγαζιά τους, που το ένα 
ήταν δίπλα στο άλλο. Δεν 
είχαν προσωπική σχέση»

αγνωσΤοι 
προξένησαν ζημιές 
στην ταβέρνα του 
δράστη


