Νεοχώρι: Ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τους διαρρήκτες του σπιτιού της
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Την τελευταία στιγμή αποτράπηκε η κλοπή σε σπίτι στο Νεοχώρι και μάλιστα
μέρα – μεσημέρι σε πολυσύχναστο σημείο του χωριού.

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού αφηγήθηκε στην ΑΙΧΜΗ, τον εφιάλτη που έζησε σήμερα νωρίς το
μεσημέρι, όταν, ενώ ήταν στην κουζίνα του σπιτιού και μαγείρευε, άκουσε στην
μπαλκονόπορτα του σαλονιού έναν θόρυβο. Κατευθύνθηκε προς τα εκεί και είδε στην
τζαμαρία δυο άτομα να κόβουν με μαχαίρι την σίτα, προσπαθώντας να μπουν μέσα στο
σπίτι. Αμέσως έβαλε τις φωνές και οι δυο δράστες τράπηκαν σε φυγή κατεβαίνοντας όπως
– όπως από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, πέφτοντας πάνω στην τέντα του ισογείου και
στην προσπάθειά τους να κρατηθούν από τον σωλήνα της υδρορροής έσπασαν ένα τμήμα
του. Επίσης πέφτοντας αναποδογύρισαν το τραπέζι της κάτω βεράντας, ενώ έσπασαν και
κάποια διακοσμητικά αντικείμενα που βρίσκονταν πάνω σε αυτό.

Η γυναίκα παρόλο που είχε πάθει σοκ, κατάφερε να τρέξει στην άλλη πλευρά του
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μπαλκονιού του πρώτου ορόφου, προκειμένου να δει με τι μέσο θα φύγουν οι επίδοξοι
διαρρήκτες, για να δώσει στοιχεία στην αστυνομία. Έτσι είδε ένα όχημα, που προφανώς
οδηγούσε συνεργός των δραστών, ενώ ένας γείτονας που αντιλήφθηκε το περιστατικό
κατάφερε να συγκρατήσει τα στοιχεία του αυτοκινήτου.

Στο μεταξύ ο σύζυγος της γυναίκας, επειδή είχε επιστρέψει αργά τη νύχτα από τη δουλειά
του ξεκουραζόταν και δεν αντιλήφθηκε αμέσως τι συνέβαινε, διαφορετικά τα πράγματα
μπορεί να ήταν χειρότερα αν ο ίδιος έκανε χρήση του κυνηγετικού του όπλου. Φυσικά
ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία αφού συγκέντρωσε τα στοιχεία, αναζητά τους δράστες.

Μιλώντας στην ΑΙΧΜΗ και γείτονες της γυναίκας είπαν ότι σε όλα σχεδόν τα σπίτια στην
συγκεκριμένη περιοχή έχουν σημειωθεί κλοπές και διαρρήξεις. Η ανησυχία είναι μεγάλη
αφού το θράσος τους να σκαρφαλώνουν σε ένα μπαλκόνι την ώρα που υπάρχει κίνηση
στους δρόμους και να μην φοβούνται, είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
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