
Το πόρισμα της σήμανσης  

Έλεγχος αποτυπωμάτων  
Στη μεζονέτα 

Στο σαλόνι και WC βρέθηκαν αποτυπώματα των φαρμακοποιού, της 
εξαφανισμένης, του γιου τους και της Μαρίας. (σημειώνει ο αθηναίος αστυνόμος οκ) 

 
Στα υπνοδωμάτια της μεζονέτας βρέθηκαν αποτυπώματα των φαρμακοποιού, της 

εξαφανισμένης και του γιου τους. (σημειώνει ο αθηναίος αστυνόμος οκ) 
 
Στη σοφίτα βρέθηκαν αποτυπώματα των φαρμακοποιού, της εξαφανισμένης, του 

γιου τους και της Μαρίας. Επίσης βρέθηκαν αποτυπώματα στη κουπαστή της σκάλας 
από το διάδρομο προς τη σοφίτα, που ανήκουν σε όλους τους πιο πάνω 
αναφερόμενους. (σημειώνει ο αθηναίος αστυνόμος άρα η Μαρία ανέβηκε στη 
σοφίτα) 

 
Στο γκαράζ βρέθηκαν αποτυπώματα των φαρμακοποιού, της εξαφανισμένης, του 

γιου τους και της Μαρίας. (σημειώνει ο αθηναίος αστυνόμος οκ) 
 

Στο Αυτοκίνητο του φαρμακοποιού 
Βρέθηκαν αποτυπώματα του ίδιου και της Μαρίας. (σημειώνει ο αθηναίος 

αστυνόμος προσοχή!!! καταρρίπτεται ο ισχυρισμός του φαρμακοποιού ότι δάνεισε το 
αυτοκίνητό του στην πρώην του. Δεν βρίσκουμε αποτυπώματα της στο τιμόνι, στον 
λεβιέ ταχυτήτων και στις πόρτες). 

 
Στο Αυτοκίνητο της Μαρίας 

Βρέθηκαν αποτυπώματα του φαρμακοποιού και της ίδιας. (σημειώνει ο αθηναίος 
αστυνόμος οκ) 

 
Βιολογικό υλικό 
Στη σοφίτα της μεζονέτας 

Βρέθηκε αίμα σε επιφάνεια που καλύπτει επιφάνεια 100 τετραγωνικών 
εκατοστών στο στρώμα του κρεβατιού της σοφίτας. 

Ο λεκές του αίματος δεν ήταν ορατός με γυμνό μάτι. Ανιχνεύθηκε με 
μηχανήματα. Μετά από διασταύρωση του dna (σε αυτό του στρώματος και σε αυτό 
που μας εστάλη από την αιμοδοσία του Νοσοκομείου Ναυπλίου) αποδείχτηκε ότι το 
αίμα στο στρώμα ανήκει στην εξαφανισμένη, αποκαλούμενη από τούδε και εις το 
εξής «θύμα». (σημειώνει ο αθηναίος αστυνόμος προσοχή!!!) 

 
Βρέθηκε αίμα σε μορφή κηλίδων στα σκαλιά που κατεβαίνουν από τη σοφίτα 

προς τον κεντρικό διάδρομο και στα σκαλιά που οδηγούν από τον διάδρομο προς το 
γκαράζ. Το αίμα έγινε προσπάθεια να πλυθεί, αλλά τελικά ανιχνεύθηκε και 
ταυτοποιήθηκε με το αίμα του θύματος. (σημειώνει ο αθηναίος αστυνόμος 
προσοχή!!!) 

 
Στο Αυτοκίνητο του φαρμακοποιού 



Βρέθηκε αίμα στο πορτμπαγκάζ υπό μορφή κηλίδων και συγκεκριμένα στο 
πατάκι του πορτμπαγκάζ. (σημειώνει ο αθηναίος αστυνόμος προσοχή!!!) 

Οι κηλίδες αίματος δεν ήταν ορατές με γυμνό μάτι. Ανιχνεύθηκαν με 
μηχανήματα. Μετά από έλεγχο dna αποδείχτηκε ότι το αίμα ανήκει στο θύμα. 

Ευρέθησαν στο πορτμπαγκάζ, κρυμμένα στο βάθος, δύο ζευγάρια γάντια 
εργασίας με μεγάλη έκταση αίματος πάνω τους. Στα γάντια δεν ανιχνεύσαμε 
προσπάθεια να ξεπλυθεί το αίμα. (σημειώνει ο αθηναίος αστυνόμος προσοχή!!! Ποιος 
τα φόραγε;) 

Μετά από έλεγχο dna αποδείχτηκε ότι το αίμα στα γάντια ανήκει στο θύμα. 
 

Στο Αυτοκίνητο της Μαρίας 
Δεν ευρέθη ύποπτο βιολογικό υλικό. (σημειώνει ο αθηναίος αστυνόμος δεν έγινε 

μεταφορά θύματος με αυτό το ΙΧ) 
 

Στο Αυτοκίνητο της εξαφανισμένης 
Δεν ευρέθη ύποπτο βιολογικό υλικό. (σημειώνει ο αθηναίος αστυνόμος δεν έγινε 

μεταφορά θύματος με αυτό το ΙΧ) 
 

Αντικείμενα 
Ευρέθησαν στο αυτοκίνητο του φαρμακοποιού 
Τηλεχειριστήριο που ανοιγοκλείνει την πόρτα του γκαράζ της μεζονέτας. 

(σημειώνει ο αθηναίος αστυνόμος προσοχή!!! πόσα τηλεχειριστήρια κυκλοφορούν; 
Αυτό το τηλεχειριστήριο ποιο απ΄ όλα είναι;)  

 
Ευρέθησαν μέσα σε θήκη της τσάντας της Μαρίας 
Τα εφεδρικά κλειδιά του αυτοκινήτου του φαρμακοποιού. (σημειώνει ο αθηναίος 

αστυνόμος προσοχή!!! πόσα κλειδιά του αυτοκινήτου κυκλοφορούν;) 
 

Στη μεζονέτα 
Ευρέθη κάτω από το κρεβάτι της σοφίτας ένα κουμπί από σακάκι. (σημειώνει ο 

αθηναίος αστυνόμος προσοχή!!! Επιβαρυντικό στοιχείο για Μαρία, ίσως πάλη) 
 
Αναζητήθηκαν στη μεζονέτα φαρμακευτικά σκευάσματα αλλά ουδέν ευρέθη. 
 

Στο σπίτι της Μαρίας 
Ευρέθη τζάκετ που του έλειπε το ίδιο κουμπί που βρέθηκε κάτω από το κρεβάτι 

της σοφίτας και ανήκει στη Μαρία. (σημειώνει ο αθηναίος αστυνόμος προσοχή!!! 
πιθανή πάλη) 

 
Στην τσάντα του θύματος 

Δεν ευρέθη κανέναν φαρμακευτικό σκεύασμα εκτός από κάποιες βιταμίνες. 
(σημειώνει ο αθηναίος αστυνόμος προσοχή!!! τα υπνωτικά χάπια που αναφέρει ο 
φαρμακοποιός δεν βρέθηκαν ούτε στην τσάντα του θύματος. Πού βρίσκονται τα 
υπόλοιπα χάπια;) 

 
Χρήματα 

Δεν ευρέθησαν τα χρήματα που προέρχονται από τα απολεσθέντα των 
τετρακοσίων  χιλιάδων που ανήκαν στο θύμα σε κανένα σημείο που ελέγξαμε. 

 



Χρονομετρήσεις  

ίναι βράδυ και στη μεζονέτα βρίσκονται οι αθηναίοι αστυνόμοι, ο ναυπλιώτης 
αστυνόμος και μια δική του αστυνομικίνα. Της είχαν πει να έχει μαζί της 
γόβες. Ο ένας κάθεται στη μπαλκονόπορτα, ο άλλος εκεί που τελειώνουν οι 

σκάλες που έρχονται από τη σοφίτα και ο άλλος με την αστυνομικίνα στη σοφίτα. Οι 
σκάλες είναι σκοτεινές όπως ήταν και τη μέρα του φόνου. Η κοπέλα φοράει τις γόβες. 
Θέαμα γελοίο, στολή αστυνομικίνας και γόβες. «Έτοιμοι;» Φωνάζει ο αθηναίος 
βαστώντας στο χέρι του το χρονόμετρο. 

«Πάμε τώρα! Μπαμ». 
Η αστυνομικίνα μαζί με τον αστυνόμο της σοφίτας βγαίνουν και αρχίζουν να 

κατεβαίνουν τα σκαλοπάτια μέσα στο μαύρο σκοτάδι, προσέχοντας μη πέσουν και 
τσακιστούν. Η κοπέλα με τις γόβες δυσκολεύεται και αναγκαστικά καθυστερεί σε 
σχέση με τον αστυνόμο που κατεβαίνει πιο γρήγορα. Και οι δυο βαστιούνται από την 
κουπαστή. Φτάνουν στον διάδρομο και με τρεχαλητό πάνε προς τη μπαλκονόπορτα, 
όπου τους περιμένει ο άλλος αστυνόμος. Λίγο πριν διαβούν τη μπαλκονόπορτα, ο 
αστυνόμος που περιμένει εκεί πέφτει πάνω στον αστυνόμο που κατέβηκε από τη 
σοφίτα και τον αγκαλιάζει. Στην ουσία κρεμιέται πάνω του. Ώσπου να απελευθερωθεί 
από τον κρεμασμένο πάνω του αστυνόμο και να τον σύρει μέχρι τον καναπέ περνάνε 
κάποια δευτερόλεπτα. Τελικά βγαίνει στο μπαλκόνι. Το χρονόμετρο για όλο αυτό το 
σκηνικό δείχνει είκοσι δευτερόλεπτα.  

«Όπως μας τα είπαν· τόσο χρόνο χρειάστηκαν να κατέβουν μετά τον 
πυροβολισμό». 

 
 
«Πάμε για το επόμενο», λέει ο αθηναίος. Πάει ένας από αυτούς και κάθεται στο 

μπαλκόνι της γειτόνισσας. Οι άλλοι δύο πάνε στη σοφίτα μαζί με την αστυνομικίνα. 
Κλείνουν την πόρτα της σοφίτας και αρχίζουν να φωνάζουνε, να χτυπάνε τα έπιπλα 
να χτυπάνε τα πόδια τους πάνω – κάτω. Ο αστυνόμος στο μπαλκόνι της γειτόνισσας 
προσπαθούσε να ακούσει. Δεν άκουγε τίποτα από τη φασαρία που γινόταν εκεί πάνω. 
Ρώταγε συνέχεια τη γειτόνισσα: «ακούς τίποτα;» 

Μετά από λίγο θα δοκίμαζαν και τον πυροβολισμό. Ο αστυνόμος στη σοφίτα 
χρησιμοποίησε ένα πιστόλι κρότου και πυροβόλησε δυο απανωτές φορές. Αυτό 
ακούστηκε στο μπαλκόνι της γειτόνισσας, όχι πολύ δυνατά, αλλά ακούστηκε και από 
τον αστυνόμο και από τη γειτόνισσα.  

Έκαναν τη ίδια δοκιμή και με κλειστή τη μπαλκονόπορτα της μεζονέτας. Οι 
φωνές επίσης δεν έφτασαν ποτέ μέχρι το μπαλκόνι της γειτόνισσας και οι 
πυροβολισμοί ακούστηκαν ακόμη πιο σιγανοί, αλλά ακούστηκαν. Ο αστυνόμος ρωτά 
τη γειτόνισσα: «κάπως έτσι άκουσες του πυροβολισμούς που μας είπες;» 

«Ναι, παιδί μου κάπως έτσι τους άκουσα.» 
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