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Σ
ε έναν κύκλο δέκα υπόπτων, οι περισ-
σότεροι με βαρύ ποινικό παρελθόν, επι-
κεντρώνονται πλέον οι έρευνες για την 

εξιχνίαση του φρικτού εγκλήματος στα Γλυκά 
Νερά, με τους αστυνομικούς της Ασφάλειας, 
ωστόσο, να συνεχίζουν να έχουν ερωτήματα 
για την υπόθεση, στα οποία προσπαθούν να 
δώσουν απαντήσεις.

Οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., με «οδη-
γό» την περιγραφή που έδωσε στην κατάθε-
σή του ο 32χρονος πιλότος για τον βραχύσω-
μο άνδρα με τα παραπανίσια κιλά, αλλά και 
το «ορφανό» γενετικό υλικό που βρέθηκε σε 
επίμαχα σημεία στη σοφίτα, προσπαθούν να 
δώσουν συγκεκριμένη κατεύθυνση στις έρευ-
νες για τον εντοπισμό των δραστών. Υπενθυ-
μίζεται πως, σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει 
ο 32χρονος, ο άνδρας, ύψους έως 1,70 μ., πε-
ριγράφηκε ως ο αρχηγός της συμμορίας, αλ-
λά και ως ο άνθρωπος που έκοψε το νήμα της 
ζωής της 20χρονης Καρολάιν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Realnews, 
οι αστυνομικοί έχουν επικεντρώσει τις έρευ-
νές τους σε αυτούς τους δέκα κακοποιούς, αρ-
κετοί εκ των οποίων έχουν ήδη εκτίσει ποινές 
κάθειρξης για άλλες υποθέσεις. Πρόκειται για 
πρόσωπα που ταιριάζουν με την περιγραφή 
που έδωσε ο 32χρονος πιλότος στην κατάθε-
σή του, βάσει της οποίας οι Αρχές έχουν δημι-
ουργήσει και σκίτσο.

Μεταξύ των δέκα υπόπτων περιλαμβάνονται 
Ελληνες, αλλά και αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν 
συλληφθεί κατά το παρελθόν για άγριες ληστείες 
με πρόκληση σωματικών βλαβών, όχι όμως με 
ανθρωποκτονία. Επίσης, αρκετοί από αυτούς, 
επειδή έχουν συλληφθεί και έχουν εκτίσει ποι-
νές φυλάκισης, είχαν αρνηθεί να δώσουν δείγ-
ματα γενετικού υλικού, διότι εκείνη την εποχή 
ο νόμος έδινε το δικαίωμα στον κατηγορούμε-
νο να αρνηθεί τη λήψη γενετικού υλικού. Βέ-
βαια, αυτός ο νόμος την τελευταία πενταετία 
έχει αλλάξει και πλέον η λήψη γενετικού υλικού 
από τους κατηγορουμένους είναι υποχρεωτι-
κή, ακόμα και όταν ο συλληφθείς αρνηθεί να 
δώσει DNA. Για τον λόγο αυτόν, τα τελευταία 
χρόνια έχει εμπλουτιστεί η σχετική βάση δεδο-
μένων της ΕΛ.ΑΣ.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί που πραγματοποι-
ούν τις έρευνες είναι πολύ προσεκτικοί σε κά-
θε τους βήμα, ενώ τονίζουν πως η υπόθεση 
είναι δύσκολη και θέλει υπομονή, μέχρι τελι-
κά να βρεθούν στοιχεία ικανά να οδηγήσουν 
τους δράστες του ειδεχθούς εγκλήματος στη 
Δικαιοσύνη και, μάλιστα, με αδιάσειστα στοι-
χεία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μέ-
θοδος που ακολουθείται σε αυτό το στάδιο εί-
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ναι η ίδια ακριβώς που ακολουθήθηκε και στην άλ-
λη μεγάλη έρευνα που αποκάλυψε τελικά τον ένο-
χο στην εντυπωσιακή κλοπή των θυρίδων σε τρα-
πεζικό υποκατάστημα του Ψυχικού. Υπενθυμίζεται 
πως και σε αυτήν την περίπτωση οι αστυνομικοί εί-
χαν στα χέρια τους «ορφανό», αταυτοποίητο δηλα-
δή, γενετικό υλικό του δράστη, το οποίο βρέθηκε 
στο εσωτερικό του κουτιού της μίας εκ των θυρί-
δων που είχαν διαρρηχθεί. Κατά συνέπεια, οι αστυ-
νομικοί προχωρούν τις έρευνές τους για το φρικτό 
έγκλημα στα Γλυκά Νερά με συγκεκριμένη μέθοδο 
και οδηγό τόσο τη λίστα υπόπτων που έχουν συ-
ντάξει όσο και το «ορφανό» DNA που βρέθηκε στη 
σοφίτα της μεζονέτας όπου ξεψύχησε η 20χρονη.

Προσαγωγές
Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ., όσο 
προχωρούν οι έρευνες, θα συγκεντρώνουν στοι-
χεία προκειμένου να διαγράφουν ονόματα υπό-
πτων από τη λίστα που έχουν συντάξει. Στη συνέ-
χεια, και αφού θα έχουν φτάσει σε ένα ικανοποι-
ητικό επίπεδο, θα μπουν στη διαδικασία των προ-
σαγωγών και, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία, 
της σύγκρισης του γενετικού τύπου που έχει εντοπι-
στεί στον τόπο του εγκλήματος με το DNA των αν-
θρώπων που πλέον θα έχουν παραμείνει στο «κά-
δρο» των ερευνών ως κυρίως ύποπτοι. Μάλιστα, 
για τον λόγο αυτόν, οι αστυνομικοί και οι ειδικοί 

των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. 
έχουν προχωρήσει στη διαδικασία της σύγκρι-
σης του επίμαχου DNA με πρόσωπα που είχαν 
βρεθεί στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών, όπως 
συγγενείς, φίλοι ή ακόμα και εργάτες που βρέ-
θηκαν στην οικία, προκειμένου να αποκλείσουν 
τους ανθρώπους που είχαν σχέση με το τραγι-
κό ζευγάρι. Οταν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη 
διαδικασία και αποκλειστούν οι άνθρωποι που 
είχαν λόγο να βρεθούν στη μεζονέτα και ιδιαί-
τερα στη σοφίτα, οι ερευνητές θα είναι απο-

λύτως βέβαιοι πως το γενετικό υλικό, αν μη τι 
άλλο, ανήκει στον έναν από τους τρεις αδίστα-
κτους ληστές. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, από την άρση τηλεφωνικού απορρή-
του που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες 
ημέρες δεν φαίνεται να προκύπτουν σημαντι-
κά στοιχεία, καθώς τα περισσότερα τηλέφωνα 
που ενεργοποίησαν κεραίες κινητής τηλεφωνί-
ας της περιοχής αποδείχθηκε πως ανήκουν σε 
κατοίκους των Γλυκών Νερών και ουδεμία σχέ-
ση έχουν με το ειδεχθές έγκλημα.
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