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Ομαδικήαυτοκτονία, έγκλημα κατά συρροή δολοφόνου ή κάτι άλλο; Το μυστήριο πυκνώνει στη
Γερμανία, μετά την ανακάλυψη τριών πτωμάτων σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στη Βαυαρία:
σήμερα, στο σπίτι του ενός από τα θύματα, αστυνομικοί βρήκαν άλλα δύο πτώματα.
Ερευνώνταςτον θάνατο των τριών πελατών του ξενοδοχείου, που είχαν χτυπηθεί από βαλλίστρες,
οι αστυνομικοί έκαναν τη μακάβρια ανακάλυψη: άλλα δύο πτώματα γυναικών, στο διαμέρισμα του
ενός από τα πρώτα θύματα, στο Γκίφχορν της Κάτω Σαξονίας.
Ταδύο καινούρια θύματα είναι δυο γυναίκες, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ανακοινωθεί από
την αστυνομία. Το μόνο που έγινε γνωστό, χωρίς να λύνει το παζλ, είναι ότι δεν είχαν σκοτωθεί
από βλήματα βαλλίστρας.
Ημία από τις δύο γυναίκες ήταν η σύντροφος της 30χρονης που βρέθηκε νεκρή το Σάββατο στο
δωμάτιο ενός απόμερου ξενοδοχείου, στο Πάσαου της Βαυαρίας, κοντά στα σύνορα με την
Αυστρία. Μια γειτόνισσα είπε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι εδώ και λίγο καιρό δεν είχε δει
καθόλου τις δύο γυναίκες που συνήθως κυκλοφορούσαν ντυμένες στα μαύρα. Τις τελευταίες
ημέρες όμως από το σπίτι τους αναδιδόταν μια άσχημη οσμή.
ΤοΣάββατο, μια καμαριέρα του ξενοδοχείου που πήγε να καθαρίσει το δωμάτιο, βρήκε τους τρεις
πελάτες νεκρούς. Επρόκειτο για μια γυναίκα 33 ετών και έναν άνδρα 53 ετών από τη Ρηνανία
Παλατινάτο και για την 30χρονη από το Γκίφχορν. Οι δύο πρώτοι ήταν ξαπλωμένοι στο κρεβάτι, η
τρίτη βρέθηκε πεσμένη στο πάτωμα. Ο άνδρας και η 33χρονη κρατιούνταν από το χέρι, είχαν
χτυπηθεί στο κεφάλι και το στήθος με βέλη. Το πτώμα της 30χρονης έφερε μόνο ένα τραύμα, στον
κορμό.
Στοδωμάτιο οι αστυνομικοί βρήκαν τρεις βαλλίστρες, οι δύο ήταν πάνω στο κρεβάτι και η τρίτη
μέσα σε έναν σάκο.
Τααποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής θα γίνουν γνωστά αύριο. Αστυνομικοί της σήμανσης,
ντυμένοι με προστατευτικές στολές, εξακολουθούν και σήμερα να χτενίζουν τη σκηνή του
εγκλήματος.

Σύμφωναμε το προσωπικό του ξενοδοχείου, οι τρεις έκλεισαν το δωμάτιο αργά το βράδυ της
Παρασκευής. Εκείνη την ώρα δεν είχαν μαζί τους αποσκευές. Πιθανότατα πήγαν και τις πήραν
αργότερα, όταν έκλεισε η ρεσεψιόν για το βράδυ και δεν τους είδε κανείς. Οι μάρτυρες είπαν στην
εφημερίδα Bild ότι ο άνδρας, που έφερε μακριά, λευκή γενειάδα, φορούσε κοστούμι ενώ οι δύο
γυναίκες ήταν ντυμένες στα μαύρα.
"Ήτανπραγματικά ένα παράξενο τρίο" είπε ένας άλλος πελάτης του ξενοδοχείου. Ευχήθηκαν
"καληνύχτα", πήραν νερό και αναψυκτικά και ανέβηκαν στο δωμάτιό τους, στον 2ο όροφο.
Ηαστυνομία ερευνά και ένα ημιφορτηγό, στο οποίο ήταν κολλημένη η εικόνα ενός τοξοβόλου.
Σύμφωνα με την Bild ο άνδρας ήταν τοξοβόλος και κυνηγός.
"Δενέχουμε καμία ένδειξη ότι εμπλέκεται κάποιο άλλο πρόσωπο" δήλωσε χθες ένας εκπρόσωπος
της αστυνομίας, προτού να ανακαλυφθούν τα δύο νέα πτώματα.
Έναςεκπρόσωπος της Γερμανικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας είπε ότι δεν χρειάζεται άδεια για να
αγοράσει κανείς βαλλίστρες, αρκεί να είναι ενήλικος. Περίπου 3.000 άνθρωποι ασχολούνται με το
σπορ αυτό στη Γερμανία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

