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Του Κωνσταντίνου νίΚολοπουλου

Δ
ιαστάσεις θρίλερ παίρνει η μυστηριώ-
δης υπόθεση με την πτώση της 22χρο-
νης Μαρίας από βεράντα καφέ-εστια-

τορίου στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, την πα-
ραμονή της Πρωτοχρονιάς. Η οικογένεια της 
άτυχης κοπέλας θεωρεί ότι υπάρχουν πολλά 
σκοτεινά σημεία και επιμένει ότι πρόκειται για 
εγκληματική ενέργεια. «Το παιδί μου δεν έπε-
σε μόνο του από το μπαλκόνι. Πραγματικά, πι-
στεύω ότι είναι εγκληματική ενέργεια», δηλώ-
νει στη Realnews ο πατέρας της 22χρονης, ο 
οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει συνειδητοποιή-
σει ότι η αγαπημένη του κόρη δεν βρίσκεται 
πλέον στη ζωή. «Η κόρη μου δεν θα έκανε τέ-
τοια πράξη και δεν θα έδινε τέλος στη ζωή της. 
Ηταν ένα χαρούμενο κορίτσι με όνειρα για το 
μέλλον. Δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι έβγαζε 
selfie και έπεσε στο κενό», λέει στην «R» ο πατέ-
ρας της νεαρής κοπέλας, μέσω του δικηγόρου 
της οικογένειας, Απόστολου Μπαμπανάρα. 

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου υπέβαλε ο 
πατέρας της 22χρονης Μαρίας, που εξέπνευ-
σε στο νοσοκομείο, μετά την πτώση της από 
μπαλκόνι γνωστού εστιατορίου στο Πανόραμα 
Θεσσαλονίκης, την παραμονή της Πρωτοχρο-
νιάς. Η οικογένεια του θύματος ζητά να ανα-
λάβει την υπόθεση το Τμήμα Ανθρωποκτονιών 
της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, για να γίνει ενδε-
λεχής έρευνα ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Ο εφιάλτης για την οικογένεια ξεκίνησε στις 
31 Δεκεμβρίου, λίγα λεπτά πριν από τις 21:00, 
όταν η μητέρα συνειδητοποίησε ότι η κόρη 
της δεν βρισκόταν στο σπίτι. Αρχικά δεν έδει-
χνε να ανησυχεί, ωστόσο όσο η ώρα περνού-
σε κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο πατέρας 
της 22χρονης προσπάθησε επανειλημμένα να 
επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί της, ωστόσο το 
κορίτσι δεν απαντούσε. Τα δυσάρεστα νέα, τε-
λικά, ήρθαν από τους αστυνομικούς, οι οποί-
οι τον ενημέρωσαν ότι η κόρη του έπεσε από 
ύψος 10-12 μέτρων σε οικόπεδο που βρίσκε-
ται μπροστά στο συγκεκριμένο καφέ-εστιατό-
ριο. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκο-
μείο «Παπανικολάου» με πολλαπλές κακώσεις 
στην αριστερή κυρίως πλευρά αλλά και στο κε-
φάλι, όπου έδωσε μάχη για δέκα ημέρες, χω-
ρίς δυστυχώς να τα καταφέρει. 

Αναπάντητα ερωτήματα
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνο-
μίας προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση 
με την πτώση της 22χρονης. Τα σκοτεινά ση-
μεία και τα αναπάντητα ερωτήματα είναι πολλά. 
Οι αρχικές εκτιμήσεις ότι η νεαρή κοπέλα είχε 
βρεθεί στη βεράντα για να βγάλει φωτογραφί-
ες από τα πυροτεχνήματα φαίνεται να μην επι-
βεβαιώνονται.  Το μπουφάν της κοπέλας βρέ-
θηκε κρεμασμένο στην περίφραξη του αύλει-
ου χώρου του καταστήματος. Αυτό που προ-
βληματίζει, όμως, τόσο τους έμπειρους αστυ-
νομικούς που χειρίζονται την υπόθεση, όσο και 
την οικογένεια του θύματος, είναι πως το κινη-
τό της τηλέφωνο δεν είχε ούτε γρατζουνιά με-
τά την πτώση από τα 12 μέτρα. Την ίδια στιγ-

Οι γονείς της 22χρονης 
που έχασε τη ζωή της 
πέφτοντας στο κενό από 
κτίριο στη Θεσσαλονίκη 
εξηγούν στην «R»  γιατί 
βλέπουν εγκληματική 
ενέργεια

«Οι κλήσεις 
στο κινητό της
θα δείξουν 
την αλήθεια»

«R» ο δικηγόρος της οικογένειας, Απ. Μπαμπα-
νάρας, επισημαίνοντας ότι κατατέθηκε παρά-
σταση πολιτικής αγωγής. «Η κοπέλα ήταν χα-
ρούμενη και δεν είχε καμία πρόθεση για μια 
τέτοια πράξη. Λίγη ώρα πριν φύγει, μιλούσε 
με την εξαδέλφη της στο Instagram για το τι 
θα φορέσουν στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν. 
Εκανε όνειρα και ήταν ένα χαμογελαστό παι-
δί. Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε 
εξέλιξη. Θέλουμε να δούμε ποιες είναι οι κλή-
σεις που είχε κάνει την παραμονή της Πρωτο-
χρονιάς. Στις φωτογραφίες δεν υπήρχε καμία 
προσπάθεια για selfie», λέει ο κ. Μπαμπανάρας. 

Ξύπνησαν αναμνήσεις
Η πτώση θανάτου της 22χρονης από το μπαλ-
κόνι γνωστού εστιατορίου στο Πανόραμα Θεσ-
σαλονίκης ξύπνησε μνήμες από τον τραγικό χα-
μό της φοιτήτριας Λίνας Κοεμτζή, που βούτηξε 
στο κενό από τον ένατο όροφο της φοιτητικής 
εστίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης. Η υπόθεση που είχε συγκλονίσει το 
πανελλήνιο έχει μπει στο αρχείο και, όπως λένε 
άτομα από τον ευρύτερο κύκλο της Λίνας Κο-
εμτζή, υπάρχουν πολλές ομοιότητες, ενώ ευελ-

πιστούν σε αυτή την υπόθεση να αποκαλυφθεί 
η αλήθεια. «Δεν πέφτει έτσι απλά ένας άνθρω-
πος από το μπαλκόνι. Κάτι πρέπει να έχει συμ-
βεί», αναφέρουν άτομα που βρίσκονται κοντά 
στην οικογένεια της Λίνας Κοεμτζή.  

Οι αρχικές εκτιμήσεις 
ότι η νεαρή κοπέλα είχε 
βρεθεί στη βεράντα 
για να βγάλει φωτογραφίες 
δεν επιβεβαιώνονται

μή, από τον έλεγχο που ακολούθησε στην τηλε-
φωνική συσκευή της κοπέλας δεν εντοπίστηκαν 
φωτογραφίες με πυροτεχνήματα, αλλά ούτε και 
κάποια selfie φωτογραφία, με φόντο την πόλη 
της Θεσσαλονίκης, καθώς υποτίθεται ότι έφυγε 
από το σπίτι της για να βγάλει.  

Αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία της γυναίκας 
που βρήκε την 22χρονη μετά την πτώση της, 
περιγράφοντας όσα της είπε η άτυχη κοπέλα.

Οπως είπε, αρχικά την άκουγε να φωνάζει 
«παιδιά, παιδιά» και για αυτό δεν έσπευσε να 
τη βοηθήσει. «Δεν φώναζε βοήθεια. Αν φώνα-
ζε σε βοήθεια, θα είχα πάει», δηλώνει η γυναίκα 
που έχει ήδη καταθέσει στην Αστυνομία για την 
υπόθεση. Οταν στο σημείο έφτασαν οι αστυνο-
μικοί, η γυναίκα είδε την 22χρονη σε ημιλιπόθυ-
μη κατάσταση. «Τη ρώτησα “μόνη σου ήσουν 
εδώ;” και μου απάντησε δύο φορές “μόνη, μό-
νη”. Μου έλεγε συνεχώς ότι πονά η κοιλιά της».

«Εκανε όνειρα»
Την εκτίμηση ότι η νεαρή κοπέλα δεν είχε πρό-
θεση να δώσει τέλος στη ζωή της εκφράζει στην 

Ο δικηγόρος της οικογένειας, 
Απόστολος Μπαμπανάρας


