
Unul dintre asasinii scriitorului grec este sibian

   Un barbat de nationalitate romana in varsta de 25 de ani a fost arestat marti, fiind suspectat de uciderea
scriitorului Menis Koumandareas. Acesta ar fi actionat cu sange rece alaturi de un alt roman, Ştefan M.,
de 25 de ani. Sibianul, Cosmin G., de 29 de ani, apare pe contul sau de socializare foarte fericit, in
preajma bradului de Craciun. Barbatul a petrecut sarbatorile in Sibiu.
   
   Plecat de multa vreme din oras, Cosmin nu a spus niciodata din ce face bani in strainatate. Se pare,
insa, ca se ocupa cu fapte ilegale.
   
   Menis Koumandareas este unul dintre cei mai cunoscuti scriitori din Grecia. A fost gasit strangulat in 8
decembrie in locuinta sa din Atena, a anuntat politia.
   
   Avea rani la nivelul gatului si al fetei, iar in locuinta sa din Kypseli, un cartier popular din Atena au
fost gasite amprentele celor doi romani. Usa apartamentului sau nu a fost fortata, fiind luata in calcul
ipoteza unui agresor cunoscut de scriitor.  Sibianul, retinut. Avea asupra lui banii grecului
  
  Potrivit unui comunicat al politiei elene, citat de libertatea.ro, Ştefan a fost arestat marti intr-o piata din
Atena si desi initial a fost suspect, in urma unui lung interogatoriu, acesta a cedat si a recunoscut crima.
El a marturisit ca il cunostea pe scriitor de aproape 10 ani, de cand s-a stabilit in Grecia, si ca s-a dus, in
noaptea de 5 decembrie, insotit de Cosmin G. la locuinta acestuia din Atena, sa ii ceara niste bani, pentru
ca stia ca scriitorul grec isi vanduse o proprietate din orasul Kifissi.
  
  Celebrul autor l-a refuzat, iar dupa o disputa, Ştefan l-a impins pe Menis, acesta a cazut si s-a lovit
mortal. Anchetatorii insa sustin ca marturia romanului nu coincide cu probele adunate la locul crimei,
care arata ca scriitorul a murit strangulat. Mai mult, complicele lui Stefan, sibianul pe nume Cosmin G., a
fost si el retinut ieri. Amprentele celor doi romani au fost gasite in noua locuri diferite din apartament,
ceea ce indica ca l-au jefuit pe scriitor.
  
  Autoritatile sustin ca sibianul avea chiar asupra lui 150.000 de euro, mai mult ca sigur banii scriitorului
obtinuti din vanzarea casei. Aceasta supozitie este intarita si de faptul ca in locuinta lui Koumandareas nu
s-a gasit nici un ban si nici in conturile lui din banca, autoritatile elene considerand ca banii proveniti din
vanzare ar fi fost luati de criminali.
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