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Η πξαγκαηηθόηεηα ησλ θαη-

ξώλ μεζθέπαζε κε ηνλ πην 

βίαην ηξόπν όιεο ηηο αδπλα-

κίεο ηεο θνηλσλίαο καο θαη 

ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Δηδηθόηεξα ζην ρώξν ηεο 

δηθαηνζύλεο θηάζακε ζε 

αδηέμνδα πνπ γηα λα ηα 

μεπεξάζνπκε ρξεηάδνληαη λέεο κέζνδνη θαη εξγαιεία. 

Έλα από ηα πην ζεκαληηθά εξγαιεία είλαη ε ρξήζε 

ησλ λέσλ επηζηεκνληθώλ ηερλνινγηώλ πνπ δίλνπλ 

θαηλνύξγηεο δπλαηόηεηεο γηα άκεζε θαη μεθάζαξε 

απνλνκή δηθαηνζύλεο. Σν DNA θαη ε ρξήζε ησλ 

γελεηηθώλ απνηππσκάησλ ηόζν ζηελ πνηληθή όζν 

θαη ζηελ αζηηθή δίθε, έρνπλ θέξεη ηελ επαλάζηαζε 

ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθαζηηθνύ ζπζηήκαηνο 

όισλ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ. Γπζηπρώο ζηε 

ρώξα καο, ηόζν ην λνκηθό πιαίζην όζν θαη νη ππνδν-

κέο δελ επηηξέπνπλ ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ησλ 

γελεηηθώλ απνηππσκάησλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα. 

ηελ αζηηθή δίθε ην ζύζηεκα κε ηνπο 

«πξαγκαηνγλώκνλεο θαληάζκαηα» νη νπνίνη δελ 

είλαη γελεηηζηέο ή δελ εξγάδνληαη θαλ ζε πηζηνπνηε-

κέλα εξγαζηήξηα γελεηηθήο, θαζηζηνύλ θαη ηελ πην 

απιή ππόζεζε εμαθξίβσζεο ζπγγέλεηαο ζε νηθνγε-

λεηαθό Γνιγνζά πνιιώλ εηώλ. ηα εξγαζηήξηα ηεο 

DNAlogy, κηα ππόζεζε εμαθξίβσζεο ζπγγέλεηαο 

κπνξεί λα ιπζεί αθόκα θαη ζε 24 ώξεο… 

ηε πνηληθή δίθε ειάρηζηεο ππνζέζεηο ιύλνληαη ράξε 

ζηελ ρξήζε ηνπ DNA. Η Διιάδα είλαη κνλαδηθή 

ρώξα ζηελ Δπξώπε, ε νπνία δελ έρεη δεκηνπξγήζεη 

αθόκα εζληθή ηξάπεδα γελεηηθώλ ηαπηνηήησλ 

(ηξάπεδα DNA). Διάρηζηεο είλαη νη ππνζέζεηο ζηηο 

νπνίεο ζπιιέγνληαη πεηζηήξηα γηα αλάιπζε DNA ελώ 

ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ θαζπζηεξνύλ 

κήλεο ή θαη ρξόληα...Όζνλ αθνξά ηνπο λνκηθνύο, 

ιίγνη είλαη εθείλνη νη νπνίνη έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ 

ρξεζηκόηεηα ησλ λέσλ εξγαιείσλ πνπ έρνπλ ζηα 

ρέξηα ηνπο κε απνηέιεζκα θαη εθείλνη λα αξθνύληαη 

ζηελ ζεκεξηλή πξσηόγνλε θαηάζηαζε. Οη πξαγκα-

ηνγλώκνλεο ηεο DNAlogy μεθίλεζαλ κηα ηηηάληα 

πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ 

θνξέσλ (δηθαζηώλ, εηζαγγειέσλ, λνκηθώλ, θηι.), 

νξγαλώλνληαο ζεκηλάξηα  ζηνπο δηθεγνξηθνύο ζπι-

ιόγνπο θαη ηηο ελώζεηο όιεο ηεο Διιάδαο! Ο θαζέ-

λαο από εκάο, αιιά θαη όινη καδί αμίδεη ην θόπν λα 

θάλνπκε κηα πξνζπάζεηα γηα λα αλαηξέςνπκε απηήλ 

ηελ θαηάζηαζε… 

 

 

 

 

 

Η επαλάζηαζε ηνπ DNA: Σπρλά λνκίδνπκε όηη ην DNA ρξεζηκεύεη 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ελόρσλ… Λάζνο! Σηηο πε-

ξηζζόηεξεο ππνζέζεηο, ε αλάιπζε ηνπ DNA νδεγεί ζηελ αζώσζε...  

Δπί ηεο επθαηξίαο ησλ 38 

ρξόλσλ από ηελ θαηάξγε-

ζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο 

ζηελ  Διιάδα, είλαη ελδηα-

θέξνλ λα δηαπηζηώζνπκε 

όηη κεηά από απηό ην ζε-

καληηθό βήκα, ν θόζκνο 

ηεο πνηληθήο έξεπλαο 

άιιαμε ζεκαληηθά. Η εκθά-

ληζε ησλ αλαιύζεσλ DNA 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

‘90 ζπλέβαιε νπζηαζηηθά 

ζηελ έλαξμε κηαο λέαο επνρήο. Αο ζπκεζν-

ύκε όηη κέρξη ηόηε, νη καξηπξίεο απνηεινύ-

ζαλ ηελ απόιπηε απόδεημε. Από ηελ άιιε 

πιεπξά, νη καξηπξίεο πνηέ ζηελ ηζηνξία δελ 

ήηαλ αιάλζαζηεο: πόζεο θνξέο ύπνπηνη 

δελ νκνιόγεζαλ έλα έγθιεκα πνπ πνηέ δελ 

είραλ θάλεη; Με απηή ηελ έλλνηα, νη ηαηξνδη-

θαζηηθέο αλαιύζεηο DNA πξνζέθεξαλ ζην-

πο εξεπλεηέο έλα λέν εξγαιείν κεγάιεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο πξνθεηκέλνπ λα ηαπ-

ηνπνηνύλ ηνπο ππόπηνπο, νδεγώληαο ηελ 

έξεπλα ζηα ζσζηά κνλνπάηηα θαη απνθεύ-

γνληαο άζθνπεο δηαδηθαζίεο. Δπηπιένλ, 

δεκηνπξγήζεθαλ λέεο κεζνδνινγίεο πξν-

ζέγγηζεο θαη έξεπλαο γηα ηελ εμηρλίαζε κηαο 

ππόζεζεο. Παξόιε όκσο ηε ρξεζηκόηεηά 

ηνπο  ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ δξαζηώλ, νη 

αλαιύζεηο DNA επηηξέπνπλ, ζηελ πιεηνςε-

θία ησλ ππνζέζεσλ, ηελ αζώσζε ησλ π-

πόπησλ.  

Απόδεημε αζσόηεηαο 

Η παξαπάλσ δηαπίζησζε βξίζθεη πιήξε 

έλλνηα ζε ρώξεο πνπ ε ζαλαηηθή πνηλή είλαη 

αθόκα ζε εθαξκνγή. Έηζη, βαζηδόκελνη 

ζηελ κεγάιε πηζαλόηεηα όηη αξθεηνί 

άλζξσπνη βξίζθνληαη ζηε θπιαθή αδίθσο, ε 

Ακεξηθαληθή έλσζε «The Innocence Pro-

ject» απνθάζηζε λα απνδείμεη ηελ αζσό-  

 

ηεηά ηνπο κέζσ ησλ γελεηηθώλ απνηππσ-

κάησλ, δειαδή ησλ αλαιύζεσλ DNA. Σν 

απνηέιεζκα είλαη απνθαιππηηθό θαη ζπλά-

κα δηδαθηηθό. Από ην 1989, 278 θπιαθηζ-

κέλνη αζσώζεθαλ ράξε ζηηο αλαιύζεηο 

DNA. Έλα παξάδεηγκα κεηαμύ άιισλ: ν 

Curtis McCarty, θαηαδηθαζκέλνο γηα θόλν, 

ζώζεθε από ηελ ζαλαηηθή πνηλή κεηά από 

21 ρξόληα πίζσ από ηα θάγθεια. Από ηελ 

άιιε, ην DNA δελ είλαη έλα εξγαιείν αιάλ-

ζαζην. Η ζθελή ελόο εγθιήκαηνο κπνξεί 

λα πεξηέρεη πνιιά δηαθνξεηηθά γελεηηθά 

απνηππώκαηα ζρεηηθά ή άζρεηα κε ην 

έγθιεκα θαη δπζηπρώο, νη αλαιύζεηο DNA 

δελ κπνξνύλ λα απνθαλζνύλ γηα ην πόηε 

ελαπνηέζεθαλ ζην ζεκείν πνπ αληρλεύνλ-

ηαη. Σν βηνινγηθό πιηθό ησλ ππόπησλ κπν-

ξεί γηα παξάδεηγκα λα έρεη ελαπνηεζεί 

ζηνλ ρώξν πνιύ θαηξό πξηλ ην έγθιεκα…  

Δπηπιένλ, ηα πεηζηήξηα κπνξεί λα επηκν-

ιπλζνύλ κε κεηαγελέζηεξε ελαπόζεζε 

βηνινγηθνύ πιηθνύ (όηαλ κάιηζηα δελ π-

πάξρνπλ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη ζπι-

ιέθηεο). Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγν-

πο, ε δηνξαηηθόηεηα θαη ε εξκελεία ησλ 

δηθαζηηθώλ πνπ ρεηξίδνληαη ηηο ππνζέζεηο 

παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ έθβαζή 

ηνπο. Παξόια απηά, ην DNA παξακέλεη 

έλα αζύγθξηην εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ 

δηθαζηηθώλ. Καη ησλ αζώσλ… 

Δξ. Φηηζηάινο Γεώξγηνο 

Δηθαζηηθόο Πξαγκαηνγλώκσλ Αλάιπζεο DNA 

Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο DNAlogy  

Δξγαζηήξηα Γελεηηθήο 

DNAlogy SA 
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Αλεπαξθήο πνηόηεηα ή πνζόηεηα… ε απηέο ηηο 

δύν πεξηπηώζεηο, ε αλάιπζε ηνπ ππξεληθνύ DNA 

δελ κπνξεί λα παξέρεη ρξήζηκα απνηειέζκαηα. Η 

ελαιιαθηηθή πνπ ππάξρεη είλαη ε αιιεινύρηζε ηνπ 

«άιινπ» DNA, ηνπ κηηνρνλδξηαθνύ DNA.  

Σν κηηνρνλδξηαθό DNA βξίζθεηαη κέζα ζην κηην-

ρόλδξην, έλα νξγαλίδην ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο ην 

νπνίν απνηειεί ηελ θύξηα πεγή ελέξγεηαο ηνπ 

θπηηάξνπ. Σν κεγάιν ηνπ πιενλέθηεκα είλαη ε 

κεγάιε πνζόηεηά ηνπ- ρηιηάδεο ή εθαηνληάδεο 

ρηιηάδεο αληίγξαθα- ε νπνία πξνέξρεηαη από θπ-

ζηνινγηθό πνιιαπιαζηαζκό εληόο ηνπ θπηηάξνπ. 

Όηαλ ινηπόλ ε πνζόηεηα ηνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ 

είλαη πνιύ κηθξή. 

Έλα άιιν πιενλέθηεκά ηνπ κηηνρνλδξηαθνύ DNA 

είλαη όηη βξίζθεηαη θαιύηεξα πξνζηαηεπκέλν  θαη 

έηζη απνηθνδνκείηαη πην αξγά ζην πέξαζκα ηνπ 

ρξόλνπ. Δίλαη απηό ινηπόλ πνπ ζα αλαδεηήζνπκε 

ζε δείγκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε 

(πηώκαηα ζε ζήςε, πνιύ παιηά νζηά, πεξηηηώκα-

ηα…). Δπηπιένλ, ζηηο ηξίρεο από ηηο νπνίεο απνπ-

ζηάδεη ε ξίδα όπνπ βξίζθεηαη απνθιεηζηηθά ην ππ-

ξεληθό DNA, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπ-

ζε κηηνρνλδξηαθνύ DNA ην νπνίν βξίζθεηαη ηόζν 

ζηε ξίδα όζν θαη ζην ππόινηπν ζώκα ηεο ηξίραο. 

Τα όξηα ηνπ κηηνρνλδξηαθνύ DNA: Παξόιε ηελ 

ππεξνρή ηνπ έλαληη ηνπ ππξεληθνύ DNA ζηηο ππν-

ζέζεηο πνπ κόιηο πεξηγξάςακε, ην κηηνρνλδξηαθό 

DNA έρεη θη απηό ηα όξηά ηνπ. ε επίπεδν κεηαθν-

ξάο ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο. 

Δεηγκαηνιεςία: Οη ρεηξηζκνί αθξηβείαο είλαη ζεκαληηθνί  

Πνιιά από ηα πεηζηήξηα πνπ καο έξρνληαη γηα αλάιπζε παξνπζηάδνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο δπλαηόηεηεο δεηγκαηνιεςίαο. Αο 

πάξνπκε ην παξάδεηγκα ηνπ κπνπθαιηνύ: Η αλάιπζε ηνπ ζηνκίνπ ζα καο δώζεη ην DNA ηνπ αηόκνπ πνπ ήπηε από ην κπνπθάιη, 

όκσο ην ζώκα ηνπ κπνπθαιηνύ κπνξεί λα καο δώζεη πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε απηό, ηόζν από ηα γελε-

ηηθά όζν θαη από ηα δαθηπιηθά απνηππώκαηα. Δάλ επηζπκείηε νη δεηγκαηνιεςίεο λα γίλνπλ ζε έλα ή πεξηζζόηεξα ζπγθεθξηκέλα 

ζεκεία, πξνζδηνξίζηε ην θαηά ηελ απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ ζηα εξγαζηήξηά καο. 

ην ππξεληθό DNA καο επηηξέπεη λα κειεηήζνπκε 

έλα πιηθό πνπ πξνέξρεηαη από ηνπο 2 γνλείο, ην 

κηηνρνλδξηαθό DNA όκσο καο πεξηνξίδεη κόλν 

ζηελ κεηξηθή κεηαθνξά πιηθνύ, αθνύ απηό ππάξ-

ρεη κόλν ζηα σάξηα θαη όρη ζηα ζπεξκαηνδσάξηα 

θαη άξα κεηαθέξεηαη απνθιεηζηηθά από ηε κεηέξα 

ζηνπο απνγόλνπο ηεο. Η κειέηε ινηπόλ ηνπ κηην-

ρνλδξηαθνύ DNA καο επηηξέπεη ηε ηαπηνπνίεζε 

ηεο θνηλήο κεηξηθήο γεληάο κεηαμύ 2 ή πεξηζζόηε-

ξσλ αηόκσλ. Παξάιιεια, ε αλάιπζε ηνπ είλαη πην 

πνιύπινθε, πην κεγάιε θαη αξθεηά πην αθξηβή. 

Ιζηνξηθή επηηπρία: Η αιιεινύρηζε ηνπ κηηνρνλ-

δξηαθνύ DNA πνπ αλαπηύρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 

’90 επέηξεςε ηελ επίιπζε ελόο πεξίθεκνπ ηζηνξη-

θνύ αηλίγκαηνο. Πξόθεηηαη γηα κηα Ακεξηθαλίδα πνπ 

απεβίσζε ην 1984 θαη ε νπνία παξνπζηάζηεθε σο 

ε «Αλαζηαζία», θόξε ηνπ Σζάξνπ Νηθόιανπ ΙΙ, ε 

κόλε πνπ θαηάθεξε λα γιπηώζεη από ηελ ζθαγή 

ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο ην 1918. Έλα δείγκα 

ηζηνύ βηνςίαο πνπ είρε παξζεί από ηελ γπλαίθα 

απηή ζε έλα ακεξηθαληθό λνζνθνκείν θαη ην νπνίν 

είρε δηαηεξεζεί, ήηαλ απηό πνπ επέηξεςε λα απν-

δεηρζεί όηη δελ επξόθεηην γηα κηα απόγνλν ηεο 

νηθνγέλεηαο Ρνκαλώθ, αιιά γηα κηα απόγνλν ηεο 

νηθνγέλεηαο ησλ ππεξεηώλ ηνπο… 

Υξεζηκνπνηώ-

ληαο ηηο Ιαηξν-

δηθαζηηθέο Αλα-

ιύζεηο DNA, νη 

εξεπλεηέο αλα-

θάιπςαλ απ-

ξ ν ζ δ ό θ ε η α 

επξήκαηα πνπ 

εληζρύνπλ ηελ 

ππόζεζε δηαζ-

ηαύξσζεο κεηαμύ ησλ Sapiens θαη ησλ 

Νεάληεξηαι ζηηο πεξηνρέο ηεο Μεζνγεί-

νπ θαη Αζίαο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα 

βξίζθνπκε ζήκεξα ζηνπο Δπξαζηάηεο 

από 1 έσο 4% γελεηηθνύ πιηθνύ ησλ 

Νεάληεξηαι. 

Οη επηζηήκνλεο αλαθάιπςαλ ηελ 

ύπαξμε ηνπ γνληδίνπ ηεο πεξηέξγεηαο 

ράξε ζε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζε-

θαλ ζηνλ αηγίζαιν. ύκθσλα κε ηηο 

έξεπλεο ηα πην πεξίεξγα ησλ παξαπά-

λσ πηελώλ, θέξνπλ κηα εηδηθή κνξθή 

ηνπ γνληδίνπ πνπ θσδηθνπνηεί ηνλ 4° 

ππνδνρέα ηεο ληνπακίλεο. Σν γνλίδην 

βξίζθεηαη δηαθνξνπνηεκέλν ζηελ ίδηα 

πεξηνρή κε ην αληίζηνηρν γνλίδην ησλ 

αλζξώπσλ νη νπνία παξνπζηάδνπλ 

έληνλε πεξηέξγεηα. Απηά ηα απνηειέζ-

καηα είλαη θαη ην πξώην εύξεκα γνληδί-

νπ πνπ έρεη ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ πηελώλ. 

Η αλάιπζε ηνπ ππξεληθνύ DNA 

είλαη έλα πνιύ ρξήζηκν εξγαιεί-

ν… ην νπνίν όκσο έρεη ηα όξηά 

ηνπ. Επηπρώο, ζε αξθεηέο πεξηπ-

ηώζεηο, έλαο άιινο ηύπνο DNA, 

ην κηηνρνλδξηαθό DNA, κπνξεί 

λα αλαιάβεη δξάζε… 

Δξ. Καξάληδαιε Επζπκία 

Δηθαζηηθή Πξαγκαηνγλώκσλ Αλάιπζεο DNA 

Δηεπζύληξηα Εξγαζηεξίνπ DNAlogy  

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΗ 


