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Του ΘΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗ

Τ
ην ταυτότητα ενός άγνωστου άνδρα, με 
τον οποίο είχε στενή σχέση, αλλά ποτέ 
δεν μιλούσε γι’ αυτόν, προσπαθούν να 

ανακαλύψουν οι αξιωματικοί της Ασφάλειας 
Αττικής που έχουν αναλάβει την υπόθεση της 
δολοφονίας της 38χρονης μετανάστριας από 
την Κίνα, το πτώμα της οποίας βρέθηκε μέσα 
σε βαλίτσα στα Βίλια.

Η έρευνα αυτή αποδεικνύεται κάθε μέρα και 
δυσκολότερη για τα στελέχη του Τμήματος Αν-
θρωποκτονιών, αφού η άτυχη Κινέζα ήταν εξαι-
ρετικά εσωστρεφής και δεν συζητούσε για την 
προσωπική και επαγγελματική ζωή της με κα-
νέναν. Οι αστυνομικοί κατόρθωσαν να βρουν 
ένα ζευγάρι Κινέζων, με τους οποίους κάποιες 
φορές η 38χρονη επισκεπτόταν το καζίνο της 
Πάρνηθας, και κάποιους ακόμη συμπατριώτες 
της στο κέντρο της Αθήνας, μέλη συλλόγου με-
ταναστών από την Κίνα, με τους οποίους δια-
τηρούσε κοινωνικές επαφές, κανείς τους όμως 
δεν μπόρεσε να περιγράψει την καθημερινό-
τητα, την εργασία, τις συνήθειες και τις προσω-
πικές της σχέσεις.

Ενα σημαντικό στοιχείο στο οποίο κατέλη-
ξαν οι ερευνητές της Ασφάλειας, από το σύνο-
λο των καταθέσεων που έχουν μέχρι στιγμής 
στη διάθεσή τους, είναι πως στη ζωή του θύμα-
τος υπήρχε κάποιο πρόσωπο με το οποίο έκανε 
παρέα και πολλές φορές διασκέδαζαν μαζί σε 
μπαρ ή άλλα καταστήματα σε νυχτερινές εξό-
δους τους. Αυτό υπήρχε ως αίσθηση στους συ-
μπατριώτες της με τους οποίους ήταν σε επα-
φή, όμως κανείς δεν γνωρίζει κάτι περισσότε-
ρο για να βοηθήσει τις έρευνες της Αστυνομίας.

Οι κλήσεις
Από την άλλη πλευρά, οι τρόποι επικοινωνίας 
της 38χρονης δυσχεραίνουν την προσπάθεια 
των Αρχών να συγκεντρώσουν στοιχεία. Οπως 
οι περισσότεροι συμπατριώτες της, χρησιμοποι-
ούσε ως επί το πλείστον διαδικτυακές εφαρμο-
γές για τα φωνητικά και τα γραπτά μηνύματα 
που έστελνε. Ετσι, οι αστυνομικοί έχουν στη 
διάθεσή τους κάποια σημεία στα οποία βρέ-
θηκε η άτυχη γυναίκα πριν εξαφανιστεί, μέσω 
των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σχεδόν καμία 
όμως επικοινωνία της με συγκεκριμένο αριθμό 
κινητού τηλεφώνου, έτσι ώστε να εντοπίσουν 

κάποιον κύκλο επαφών και γνωριμιών και να 
ξεκινήσει η ιχνηλάτηση που θα οδηγήσει στον 
δράστη της δολοφονίας της. Η τελευταία κλή-
ση της που έχει καταγραφεί είναι στις 4 τα ξη-
μερώματα της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, όταν 

Ο σύντροφος
της Κινέζας 
στο μικροσκόπιο
της ΕΛ.ΑΣ.
Η 38χρονη, που βρέθηκε δολοφονημένη
σε βαλίτσα, διατηρούσε στενή σχέση 
με άνδρα τον οποίο αναζητεί η Αστυνομία 

μίλησε με συγγενικό της πρόσωπο στην Κίνα, 
ώρα που δικαιολογείται, αφού εκεί ήταν 10 το 
πρωί. Το τηλεφώνημα αυτό έγινε από την περι-
οχή του Μεταξουργείου, όχι όμως από το σπίτι 
που διέμενε, αφού, σύμφωνα με τους συγκα-
τοίκους της, έφυγε τελευταία φορά από το δι-

ήταν αρκετές οι περιπτώσεις που δεν επέστρε-
φε την ίδια ημέρα ή και ακόμα και τις επόμε-
νες και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο άρ-
γησαν να δηλώσουν την εξαφάνισή της. Από 
εκείνο το χρονικό σημείο, το κινητό τηλέφω-
νο της 38χρονης έκλεισε και δεν ενεργοποιή-
θηκε ποτέ ξανά.

Πού δολοφονήθηκε
Ενα άλλο ζήτημα που προβληματίζει τους αξι-
ωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της 
Ασφάλειας Αττικής είναι το πού δολοφονήθηκε 
η άτυχη γυναίκα. Η βαλίτσα, το ότι ο δράστης 
φρόντισε να τη σφραγίσει ερμητικά με ταινία 
και το ότι βρέθηκε μόνο με το εσώρουχό της 
τους κάνουν να πιστεύουν πως όλα αυτά έγι-
ναν σε ένα σημείο «ασφαλές» για τον δράστη. 
Δηλαδή, στο σπίτι του ή σε κάποιον άλλο χώ-
ρο, πιθανότατα επαγγελματικό, τον οποίο ήλεγ-
χε απόλυτα.

Αυτός ο χώρος δεν χρειάζεται απαραίτητα 
να βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, κοντά 
στο σημείο δηλαδή όπου καταγράφηκε η τε-
λευταία κλήση της 38χρονης, λένε αξιωματικοί 
της Ασφάλειας με γνώση των ερευνών και της 
ανάλυσης των στοιχείων που έχουν προκύψει. 

Μπορεί να ήταν σε οποιοδήποτε σημείο της 
Αττικής, όμως ο δράστης γνώριζε καλά την πε-
ριοχή των Βιλίων και ειδικότερα το δασικό ση-
μείο στο οποίο πέταξε τη βαλίτσα με το σώ-
μα της Κινέζας μετανάστριας. Γνώριζε ότι από 
εκεί «δεν περνάει άνθρωπος» και ότι ήταν σχε-
δόν αδύνατο να βρεθεί. «Αν πίστευε κάτι άλ-
λο, θα είχε θάψει τη βαλίτσα», λένε οι ίδιες πη-
γές ενημέρωσης.

Και εκεί τίθενται και άλλα ερωτήματα για τους 
αστυνομικούς. Ο άγνωστος δολοφόνος γνώρι-
ζε την περιοχή ως εκδρομέας και περιπατητής 
ή έχει κάποια σχέση με την περιοχή; Κατάγεται 
ή έχει εξοχικό στα Βίλια, ή είναι αλλοδαπός που 
εργάζεται στην περιοχή; Και, όπως είναι φυσι-
κό, αυτά τα ερωτήματα άνοιξαν για τους αστυ-
νομικούς έναν ακόμη κύκλο ερευνών, «πόρτα-
πόρτα», σε ένα μεγάλο κύκλο γύρω από το ση-
μείο όπου έγινε η μακάβρια ανακάλυψη, τυ-
χαία, από δύο κυνηγούς.

αμέρισμά τους το μεσημέρι του Σαββάτου 17 
Οκτωβρίου και μάλιστα χωρίς να πάρει τα προ-
σωπικά της αντικείμενα, παρά μόνο το κινητό 
της τηλέφωνο. Αυτό σημαίνει πως πιθανότατα 
διανυκτέρευσε σε άλλο σπίτι, στην ίδια όμως 
περιοχή. Σύμφωνα με τους συγκατοίκους της, 

Ο δράστης γνώριζε καλά
το δασικό σημείο στο οποίο 
πέταξε τη βαλίτσα με το σώμα 
της Κινέζας, απ’ όπου
«δεν περνάει άνθρωπος»


