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Του Θεοδοση Π. Πάνου

Π
ρόσωπα από το παρελθόν του καθ’ ομο-
λογίαν δολοφόνου της 20χρονης Κα-
ρολάιν έχουν εξεταστεί από τις Αρχές 

το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να διαπι-
στωθεί εάν με οποιονδήποτε τρόπο είχαν επη-
ρεάσει τη σχέση του ζευγαριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, 
οι ερευνητές που έχουν αναλάβει το έργο της 
πλήρους διαλεύκανσης αυτής της υπόθεσης 
κατάφεραν μέσω εργαστηριακών ευρημάτων 
από κινητά τηλέφωνα και διαδικτυακά προφίλ 
να εντοπίσουν τρεις γυναίκες, με τις οποίες o 
καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της μητέρας του 
παιδιού του φέρεται να είχε στενή σχέση κατ’ 
το παρελθόν.

Οι ερευνητές ήρθαν σε επαφή και με τις τρεις 
γυναίκες, προκειμένου να προσδιορίσουν τη 
σχέση που είχαν με τον 33χρονο δράστη και 
να διαπιστώσουν εάν αυτές οι επαφές, με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο, επηρέασαν τη σχέση 
του με την άτυχη Καρολάιν.  

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές πληροφόρησης, 
τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν έχουν ουδε-
μία σχέση με το φρικτό έγκλημα που διέπρα-
ξε ο 33χρονος πιλότος, καθώς είχαν σταματή-
σει να έχουν επαφή μαζί του εδώ και αρκετό 
καιρό. Μάλιστα, από το κινητό τηλέφωνό του 
προκύπτει ότι ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος εί-
χε διαγράψει τους τηλεφωνικούς τους αριθ-
μούς εδώ και καιρό και είχε σβήσει τα μηνύ-
ματα που αντάλλασσαν σε διαδικτυακές εφαρ-
μογές επικοινωνίας.

Οι αστυνομικοί δεν χρειάστηκε να λάβουν κα-
ταθέσεις από τα τρία πρόσωπα, καθώς δεν δι-
απιστώθηκε ότι σχετίζονται με το έγκλημα στα 
Γλυκά Νερά. Ωστόσο, από τη «φιλική» κουβέ-
ντα που είχαν οι ερευνητές μαζί τους προέκυ-
ψαν πολύτιμα συμπεράσματα για τον χαρακτή-
ρα και τη νοοτροπία του πιλότου ελικοπτέρων, 
που ενδέχεται να βοηθήσουν ώστε να αποκα-
λυφθεί το πραγματικό κίνητρο του στυγερού 
εγκλήματος που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Τραπεζικοί λογαριασμοί
Στο μεταξύ, από τα πρώτα αποτελέσματα των 
ερευνών που έχουν στα χέρια τους οι αρμόδι-
οι ερευνητές της υπόθεσης και αφορούν την 
άρση του απορρήτου των τραπεζικών λογα-
ριασμών, τόσο του 33χρονου πιλότου όσο και 
του θύματος του άγριου εγκλήματος, δεν προ-
κύπτουν ύποπτες συναλλαγές. Ωστόσο, από 
την άρση του απορρήτου των τραπεζικών λο-
γαριασμών διαφαίνεται αποστολή χρημάτων 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τους γο-
νείς της άτυχης Καρολάιν σε έναν κοινό λογα-
ριασμό που διατηρούσε το ζευγάρι. Η διαδι-
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κασία της άρσης του απορρήτου δεν έχει ολο-
κληρωθεί και σαφή συμπεράσματα θα προκύ-
ψουν όταν και εφόσον ολοκληρωθεί η συγκε-
κριμένη διαδικασία.

Επίσης, έχουν ερευνηθεί διεξοδικά και οι πτή-
σεις που είχε πραγματοποιήσει με το ελικόπτε-
ρο ο 33χρονος πιλότος, χωρίς όμως να προκύ-
πτουν στοιχεία για παράνομες δοσοληψίες ή 
περίεργα ταξίδια που θα μπορούσαν να κρύ-
βουν κάποιο θανάσιμο μυστικό. 

Ωστόσο, όσο διαρκεί η κύρια ανάκριση, εί-
ναι πιθανόν εισαγγελέας και ανακριτής να καλέ-
σουν εκ νέου για κατάθεση τον καθ’ ομολογίαν 
δολοφόνο, προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις 
για ενδεχόμενα νέα στοιχεία, που ίσως προκύ-
ψουν από τις εν εξελίξει έρευνες. Αλλωστε, όπως 
έχει γίνει γνωστό, τα στοιχεία δεν «δένουν» με 
το «τυχαίο» έγκλημα, όπως θέλει να το παρου-
σιάσει ο 33χρονος πιλότος. Η αφαίρεση της 
κάμερας, η εξαφάνιση της κάρτας μνήμης του 
κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, αλλά 
και η μέτρια σκηνοθεσία της δήθεν ληστείας 
από αδίστακτους αλλοδαπούς ληστές, οι οποί-
οι σκότωσαν τη σύζυγό του, συνηγορούν υπέρ 
του προσχεδιασμού του εγκλήματος.

Παράλληλα, προβληματικός θεωρείται ο ισχυ-
ρισμός του πως δεν είχε κίνητρο για να σκοτώ-
σει τη σύζυγο και μητέρα του παιδιού του και 
ότι ήταν η «κακιά στιγμή» που τον οδήγησε τό-
σο στο έγκλημα όσο και στη σκηνοθεσία της 
υποτιθέμενης ληστείας από κακοποιούς. Κατά 
συνέπεια, όσο υπάρχουν σκοτεινά σημεία στη 
συγκλονιστική υπόθεση των Γλυκών Νερών, ο 
φάκελός της θα παραμείνει ανοιχτός και θα διε-
ρευνάται διεξοδικά κάθε σημείο, μέχρι να απο-
καλυφθεί όλη η αλήθεια. 
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