
H
έκθεση εργαστηριακής πραγµατογνω-
µοσύνης της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατο-
λογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυ-

νοµίας, που αποκαλύπτει σήµερα η Realnews, 
ανατρέπει όλα τα δεδοµένα και δηµιουργεί τε-
ράστια ερωτήµατα σχετικά µε το τραγικό ναυ-
άγιο µε τέσσερις νεκρούς στην Αίγινα τον πε-
ρασµένο Αύγουστο. Η ανάλυση των στοιχείων 
του DNA δείχνει ότι στο πηδάλιο του µοιραίου 
σκάφους «Duente», το οποίο συγκρούστηκε µε 
τη λάντζα «Αντωνία» προκαλώντας τον θάνατο 
τεσσάρων επιβατών, δεν βρέθηκε DNA του ήδη 
προφυλακισµένου Θρασύβουλου Λυκουρέζου.

Παρά τους αντίθετους ισχυρισµούς του ιδίου 
αλλά και των συνεπιβαινόντων στο ταχύπλοό του, 
οι επιστήµονες του τµήµατος ανάλυσης βιολογι-
κών υλικών είναι ξεκάθαροι: «Η ανάλυση DNA 
του δείγµατος 9 (κουµπιά χειριστηρίων µηχα-
νών) απέδωσε γενετικό τύπο STR, ο οποίος ανή-
κει σε άγνωστο άρρεν άτοµο (άγνωστο άτοµο 
27913-Α). Από την ανάλυση του δείγµατος 1 (τι-
µόνι) προέκυψε γενετικός τύπος STR, που δηλώ-
νει παρουσία γενετικών στοιχείων άνω του ενός 
ατόµου (µείγµα). Στο εν λόγω µείγµα εµπεριέ-
χεται ο γενετικός τύπος του αγνώστου ατόµου 
29913-Α. Τα υπόλοιπα προσδιορισθέντα στοι-
χεία δεν κρίνονται επαρκή για να αποδοθούν σε 
έτερα άτοµα. Από την ανάλυση DNA των δειγ-
µάτων 4 (κουµπιά κονσόλας ραδιοφώνου), 7 
(αριστερό χειριστήριο µηχανής και κουµπιά αυ-
τού) και 13 (βάση καθίσµατος θέσης αριστερά 
του κυβερνήτη) προέκυψαν αντίστοιχοι γενετι-
κοί τύποι STR, που δηλώνουν παρουσία γενετι-
κών στοιχείων άνω του ενός ατόµου (µείγµατα)».

Εν ολίγοις, πάνω στα χειριστήρια δεν βρέθη-
κε βιολογικό υλικό του κατηγορούµενου Θρ. 
Λυκουρέζου, αλλά τουλάχιστον δύο άλλων 
αγνώστων ατόµων. Και τα µεγάλα ερωτήµα-
τα είναι: Αν δεν κυβερνούσε το σκάφος ο Λυ-

κουρέζος, τότε ποιος κρατούσε το πηδάλιο; Γιατί 
ο ίδιος, όπως και οι συνεπιβαίνοντές του, αλλά και 
αυτοί που τους περισυνέλεξαν, ισχυρίστηκαν ενώ-
πιον των Αρχών ότι χειριστής του ταχύπλοου ήταν 
ο προφυλακισµένος επιχειρηµατίας; Ο συνήγορος 
Πολιτικής Αγωγής, Αλέξης Κούγιας, προκειµένου 
να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήµατα, έχει ήδη 
ζητήσει άρση του τηλεφωνικού απορρήτου όλων 

των εµπλεκοµένων, ενώ στα επόµενα βήµατά του 
είναι η υποβολή αιτήµατος για εξέταση DNA σε 
όλους όσοι επέβαιναν στο µοιραίο ταχύπλοο. Να 
σηµειωθεί ότι το Λιµενικό ζήτησε εξέταση βιολογι-
κού υλικού µόνο του Θρ. Λυκουρέζου και του δύ-
τη Νεκτάριου Μαλτέζου, ο οποίος ήταν από τους 
πρώτους που έσπευσαν σε βοήθεια των ναυαγών 
του «Duente».

Αποκάλυψη-σοκ 
για την τραγωδία
Βρέθηκε DNA δύο άγνωστων ατόµων και όχι του Λυκουρέζου στο 
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Ο Γιώργος Λιάνης κατόρθωσε να μπει στο 
κέντρο φιλοξενίας προσφύγων του Σχιστού 
και κατέγραψε το αδιέξοδο των 760 Αφγανών, 
που έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα
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ΒΓΗΚΑΝ ΜΑΧΑΙΡΙΑ
Αποκαλύψεις για τον πόλεμο πίσω 
από τις κλειστές πόρτες της Μεγάλης 
Στοάς των Ελλήνων τεκτόνων, με 
φόντο την κακοδιαχείριση και τα 

εξαφανισμένα εκατομμύρια»
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∆ικαιοσύνη 
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ αποκάλυψη της «R» για 
άγνωστο πρόσωπο που βρισκόταν στο 
τιμόνι του μοιραίου σκάφους αποτυπώ-
νει τις εγκληματικές παραλείψεις, τις 
πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα. Οσα 
είχε επισημάνει από την αρχή η Πολι-
τική Αγωγή αρχίζουν να επιβεβαιώνο-
νται για κενά στην έρευνα, που άφη-
σαν αναπάντητα τα βασικά ερωτήμα-
τα. Δύο μήνες μετά, οι αναλύσεις DNA 
βγάζουν τον Θρασύβουλο Λυκουρέ-

ζο από το κάδρο του χειρισμού του τα-
χύπλοου και ανοίγουν νέο κύκλο απο-
ριών γιατί ένας άνθρωπος 77 ετών δη-
λώνει ότι οδηγούσε και δέχεται να κα-
ταλήξει στη φυλακή, αν όντως έχει άλ-
λος την ευθύνη της τραγωδίας. Το μό-
νο που απομένει είναι να αξιοποιηθούν 
άμεσα τα δεδομένα από την άρση του 
τηλεφωνικού απορρήτου, που είναι η 
τελευταία ελπίδα για να χυθεί άπλετο 
φως στην υπόθεση.
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Η ΑΝΑΛΥΣΗ των στοιχείων, 
που αποκαλύπτει σήμερα η 
«R», δείχνει ότι δεν βρέθηκε 
DNA του Θρ. Λυκουρέζου 
στο πηδάλιο του μοιραίου 
σκάφους


