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Στα τηλέφωνα που είχε  
πάνω του ο Δημήτρης Καπές 
επικεντρώνονται οι έρευνες  
της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό  
του εκτελεστή

ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ  
ΤΟΝ ΨΕΥΤΟΓΙΑΤΡΟ
Μεταξύ των ασθενών του 
ισχυριζόταν ότι ήταν ο Οτο 
Ρεχάγκελ, ο Αρχιεπίσκοπος 
Χριστόδουλος, αλλά και ο 
βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας 
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Στα κινητά 
αναζητούν 

 τον δολοφόνο
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«Οι έρευνες 
συνεχίζονται, 
έχουμε πλήθος 
στοιχείων και 
είμαστε πολύ 
κοντά στη 
διαλεύκανση 
της υπόθεσης», 
τόνισε στην «R» 
ο δικηγόρος της 
οικογένειας, Νίκος 
Ρουσόπουλος 

Η συγκεκριμενΗ υπόθεση αποτε-
λεί μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασί-
ες για μια μάνα. Η κυρία Βαρβάρα Θε-
οδωράκη, η μάνα, αρχικά άκουσε από 
το τηλέφωνο τον άγνωστο απαγωγέα 
να της ζητά 620.000 ευρώ για να ξα-
ναδεί ζωντανό τον 26χρονο γιο της, 
στη συνέχεια ενημερώθηκε ότι το παι-
δί της δολοφονήθηκε και μέχρι σήμε-
ρα οι άνθρωποι που η Δικαιοσύνη έκρι-
νε ότι κρύβονται πίσω από το έγκλημα 

δεν ομολογούν πού είναι η σορός του 
Μάριου για να της αποδοθεί και να το 
τιμήσει όπως πρέπει. Τόση δολιότητα 
και σκληρότητα, απέναντι σε μια γυναί-
κα «σταυροφόρο» σε έναν αγώνα βα-
ρύ, για τα 620 χιλιάρικα που έβαλαν στο 
μάτι οι απαγωγείς και μπροστά στη δει-
λία τους δεν δείχνουν τον ελάχιστο σε-
βασμό στη μητέρα του θύματός τους. 
Ως ύστατη αναγνώριση του κακού που 
προκάλεσαν…  

του γιωργοy 
παγανη
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η άποψη

620.000 λόγοι να βρεθεί 

Κοντά στην πλήρη 
διαλεύκανση του 
μακάβριου θρίλερ της 
εξαφάνισης και της 
δολοφονίας του 26χρονου 
Μάριου Παπαγεωργίου 
φαίνεται ότι βρίσκονται οι 
ερευνητές που προσέλαβε  
η οικογένειά του 

στην «R» ο δικηγόρος της οικογένειας, Ν. Ρουσόπουλος. 
Το πρώτο σημείο βρίσκεται σε ένα εγκαταλελειμμένο ντα-

μάρι με ένα παλαιό ασβεστοκάμινο, στη δεξιά πλευρά της 
Εθνικής Οδού, στο ύψος των Καμένων Βούρλων.

Το δεύτερο σημείο το οποίο έχει υποδείξει ο Καναδός 
ερευνητής βρίσκεται προς το όρος Καλλίδρομο, στην αρι-
στερή πλευρά της Εθνικής Οδού. Εκεί υπάρχει και μια μικρή 
εκκλησία, την οποία φαίνεται πως τα μέλη της συμμορίας 
ανέφεραν συχνά στις τηλεφωνικές επικοινωνίες τους, «πώς 
είναι το εκκλησάκι, είναι μικρό, είναι παλαιό το εκκλησάκι;».

Τον Ιούλιο του 2019 το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο, όπως 
και πρωτοδίκως, έκρινε ένοχο τον 72χρονο βασικό κατη-
γορούμενο «οικογενειακό φίλο» για τα αδικήματα της αν-
θρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της αρπαγής, 
της απόπειρας εκβίασης και της σύστασης συμμορίας, επι-
βάλλοντάς του ποινή ισόβιας κάθειρξης και 20 χρόνων κα-
τά συγχώνευση.
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Του νέστορα Δημαρα

E
να βήμα πριν από τη συγκλονιστική ανα-
κάλυψη των καμένων οστών του Μάρι-
ου Παπαγεωργίου βρίσκονται οι έρευ-

νες των εμπειρογνωμόνων που ξετύλιξαν το 
κουβάρι της απαγωγής του στις 9 Αυγούστου 
του 2012 στο Διακοφτό Αχαΐας και της άγριας 
δολοφονίας του.

Ο ειδικός Καναδός εμπειρογνώμων, που για 
λογαριασμό της οικογένειας του Μάριου ερεύ-
νησε την υπόθεση, παρέδωσε το πολυσέλιδο 
πόρισμά του, το οποίο ο δικηγόρος Νίκος Ρου-
σόπουλος κατέθεσε στην 1η τακτική ανακρίτρια, 
που χειρίζεται την υπόθεση της εμπλοκής ακό-
μη εννέα ατόμων στη δολοφονία του Μάριου.

Στο πόρισμα γίνεται αναφορά σε πρόσω-
πα, στο δίκτυο των επαφών τους, στις διαδρο-
μές που ακολούθησαν και κυρίως σε δύο ση-
μεία, που ο ίδιος εντόπισε, στα Καμένα Βούρ-
λα, όπου τα μέλη της συμμορίας μετέφεραν τη 
σορό του Μάριου και προσπάθησαν να την 
αποτεφρώσουν για να σβήσουν τα ίχνη της 
δολοφονίας του.

«Ο μόνος σκοπός πλέον της ζωής μου είναι 
να βρω τον Μάριό μου. Ψάχνω τα κόκαλα του 
παιδιού μου που σκότωσαν οι δολοφόνοι του. 
Κάθε ημέρα ζω με την προσδοκία πότε επιτέ-
λους θα μπορέσω να τιμήσω τον γιο μου όπως 
πραγματικά του αξίζει», ανέφερε στη Realnews 
η μητέρα του, Βαρβάρα Θεοδωράκη.

Σε δύο περιοχές των Καμένων Βούρλων εστι-
άζεται το ενδιαφέρον της ερευνητικής ομάδας, 
που αναζητεί το ακριβές σημείο όπου, όπως 
όλα δείχνουν, οι απαγωγείς μετέφεραν τη σο-
ρό του Μάριου προκειμένου να την εξαφανί-
σουν αποτεφρώνοντάς την.

«Εμείς έχουμε εντοπίσει δύο σημεία στη συ-
γκεκριμένη περιοχή. Οι έρευνες συνεχίζονται, 
έχουμε πλήθος στοιχείων και είμαστε πολύ κο-
ντά στη διαλεύκανση της υπόθεσης», τόνισε 

Ψάχνουν τον τάφο
στα Καμένα Βούρλα


