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Όηαλ ην 2009 ηδξύζακε ζηελ Διιάδα 

ηα εξγαζηήξηα γελεηηθήο DNAlogy, 

κεηαθέξνληαο ηερλνινγία θαη ηερλν- 

γλσζία από ηα κεηξηθά εξγαζηήξηα 

ζηελ Γαιιία 

( I .G .N.A. : 

I n s t i t u t 

Génétique 

N a n t e s 

Atlantique) 

ηνλ πην 

ζεκαληηθό 

νξγαληζκό 

ηαπηνπνηήζεσλ DNA ζηελ Δπξώπε, 

ειάρηζηνη (ηδησηηθνί & δεκόζηνη θνξείο) 

θαηαλόεζαλ  ηελ ζεκαληηθόηεηα ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. Υξεηάζηεθε λα   πεξά-

ζνπλ κεξηθά ρξόληα θαη λα θηάζνπκε 

ζηελ ππόζεζε απαγσγήο ηνπ Μάξηνπ 

Παπαγεσξγίνπ πνπ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηε Αγγειηθή Νηθνινύιε αλαιάβακε λα 

εξεπλήζνπκε, γηα λα γίλεη θαηαλνεηό 

ζην παλειιήλην ε αμία θαη ε ρξεζηκό-

ηεηα ησλ επηζηεκνληθώλ ηερλνινγηώλ 

πνπ δηαζέηνπκε θαη παξέρνπκε ζηελ 

ειιεληθή δηθαηνζύλε θαη λνκηθή θνηλό-

ηεηα.  Με ηηο λέεο απηέο ηερλνινγίεο 

αλάιπζεο DNA, πξαγκαηνπνηήζακε, 

ηνλ πεξαζκέλν Ινύλην ζην Πξσηνδηθεί-

ν Αζελώλ,  ηελ πξώηε παλειιαδηθά 

ηαπηνπνίεζε DNA ζε δηαζήθε θαη 

πξνζδηνξίζακε ην άηνκν πνπ ηελ 

έγγξαςε… 

Όινη νη επηζηήκνλεο θαη δηθαζηηθνί 

πξαγκαηνγλώκνλεο ηεο DNAlogy εί-

καζηε πεξήθαλνη πνπ κπνξνύκε λα 

ζαο παξέρνπκε ηηο πην ζύγρξνλεο 

επηζηεκνληθέο ηερλνινγίεο θαη λα θαη-

λνηνκνύκε ζε θάζε ζαο ππόζεζε. 

 

 

 

 

 

Η ππόζεζε απαγσγήο ηνπ 26ρξνλνπ Μάξηνπ Παπαγε-

σξγίνπ ήηαλ από εθείλεο πνπ ζπγθιόληζαλ θαη επαη- 

ζζεηνπνίεζαλ ην ειιεληθό θνηλό ηε ρξνληά πνπ πέξα-

ζε. Αλ θαη παξέκελε άιπηε, κε ηε βνήζεηα ηεο ζύγρξν-

λεο Δπηζηήκεο (Γελεηηθή, Δγθιεκαηνινγία) ήξζαλ ζηελ 

επηθάλεηα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ βνήζεζαλ ηηο 

έξεπλεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη αθόκα ζε εμέιημε. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο από ηηο Αζηπλνκη-

θέο Αξρέο θαη ηε ζύιιεςε ησλ δξαζηώλ γηα απιή απα-

γσγή, ην εξώηεκα γηα ην πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ην 

ζύκα παξέκεηλε αλαπάληεην. Η νηθνγέλεηα ηνπ άηπρνπ 

λεαξνύ κε κπνξώληαο λα αξθεζηεί ζηα ππάξρνληα 

ζηνηρεία απνθάζηζε λα θηλεζεί κόλε ηεο πξνθεηκέλνπ 

λα βξεη ηηο απαληήζεηο πνπ δελ είραλ δνζεί. Με ηε ζε-

καληηθή βνήζεηα ηεο Αγγειηθήο Νηθνινύιε θαη ηεο εθ-

πνκπήο ηεο, ε νηθνγέλεηα Παπαγεσξγίνπ θάιεζε ηνλ 

Γηθαζηηθό Πξαγκαηνγλώκνλα Γξ. Γεώξγην Φηηζηάιν, 

Γεληθό Γηεπζπληή ηνπ Δπξσπατθνύ Κέληξνπ Γελεηηθήο 

θαη Σαπηνπνίεζεο DNA, DNAlogy θαη ηνπ αλέζεζε ηνλ 

επαλέιεγρν ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ Μάξηνπ Παπαγεσξγί-

νπ γηα ηελ αλίρλεπζε επξεκάησλ πνπ ηπρόλ είραλ πα-

ξαιεηθζεί. 

Γξώληαο ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο αλαιύζεηο πνπ είραλ 

ήδε πξαγκαηνπνηεζεί από ηηο Αξρέο, ν Γξ Φηηζηάινο 

επηζηξάηεπζε όια ηα ζύγρξνλα επηζηεκνληθά θαη ηερλν-

ινγηθά κέζα πνπ έρνπλ ζήκεξα ζηε δηάζεζή ηνπο νη 

επηζηήκνλεο ηεο εγθιεκαηνινγίαο θαη ηα νπνία έιεηπαλ 

από ηηο πξνγελέζηεξεο αλαιύζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ απηνθηλήηνπ θαη 

ηνπ πνξη-κπαγθαδ κε ηε ρξήζε ησλ εηδηθώλ ιακπώλ 

αλίρλεπζεο βηνινγη-

θνύ πιηθνύ, πξαγκα-

ηνπνηήζεθε αλίρλεπ-

ζε θσζθνξνύρσλ 

θειίδσλ νη νπνίεο 

ήηαλ ελδεηθηηθέο ηεο 

ύπαξμεο βηνινγηθνύ 

πιηθνύ, δείγκα από 

ηηο νπνίεο κεηαθέ- 

ξζεθε ζην εξγαζηήξη-

ν γηα αλάιπζε DNA 

θαη ηαπηνπνίεζε ησλ 

αηόκσλ από ηα νπνία 

πξνέξρεηαη.  

Παξάιιεια, ιόγσ ηεο πηζαλόηεηαο αηκαηεξνύ γεγνλό-

ηνο (δνινθνληθήο ελέξγεηαο), ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

ππεξζύγρξνλν ζπξέη ην νπνίν έρεη ηε δπλαηόηεηα λα  

αληρλεύεη ίρλε αίκαηνο αθόκα θαη αλ απηά έρνπλ θαζα-

ξηζηεί ή πιπζεί θαη είλαη αόξαηα δηα γπκλνύ νθζαικνύ. 

  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ όζνη ήηαλ παξόληεο 

έκεηλαλ άθσλνη όηαλ κε ηε ρξήζε ηνπ εηδηθνύ ζπξέη 

απνθαιύθζεθαλ κεγάιεο θειίδεο αίκαηνο ηόζν ζηνλ 

θπξίσο ρώξν ηνπ πνξη-κπαγθάδ αιιά πνιύ πεξηζζό-

ηεξν θάησ από απηόλ, ζηε ζέζε ηεο ξεδέξβαο. ην 

δείγκα πνπ ειήθζε από ην ζεκείν απηό, πξαγκαηνπνη-

ήζεθε αλάιπζε DNA ε νπνία θαλέξσζε όηη ην πιηθό 

πξνεξρόηαλ πξάγκαηη από ηνλ αγλννύκελν. Σν ζηνη-

ρείν απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό ζηελ εμέιημε ηεο 

έξεπλαο θαζώο δείρλεη πσο έρεη πξνεγεζεί θάπνην 

αηκαηεξό γεγνλόο πνπ ελδερνκέλσο λα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ππόζεζε θαη ην νπνίν ζα αμηνινγεζεί πεξαηηέξσ 

ζε ζπλδπαζκό κε ηα ππόινηπα επξήκαηα ζηα πιαίζηα 

ηεο ζπλνιηθήο έξεπλαο. Σν εύξεκα απηό θαζώο θαη ηα 

ππόινηπα επξήκαηα από ηηο αλαιύζεηο DNA πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηνπο επηζηήκνλεο ηεο   

DNAlogy ζην ρώξν ηνπ απηνθηλήηνπ βξίζθνληαη ήδε 

ζηα ρέξηα ησλ αλαθξηηηθώλ αξρώλ. Η έθβαζε ηεο 

έξεπλαο από ηνλ Γξ. Φηηζηάιν απνδεηθλύεη όηη όζα 

κέρξη πξόζθαηα ήηαλ κόλν εθέ ζε αζηπλνκηθέο ηαηλί-

εο, ζήκεξα βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ησλ επηζηεκόλσλ κε 

ζθνπό ηελ δηεμνδηθή έξεπλα ησλ εγθιεκαηηθώλ ελεξγε-

ηώλ. Η επηζηήκε ηεο Γελεηηθήο & ηεο Δγθιεκαηνινγίαο 

νθείιεη ζπλερώο λα εθζπγρξνλίδεηαη θαη εξγαιεία 

όπσο απηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα ζα πξέπεη λα είλαη «εθ ησλ σλ νπθ άλεπ» γηα 

ην έξγν ελόο Πξαγκαηνγλώκνλα πνπ αλαιακβάλεη λα 

κειεηήζεη κηα ππόζεζε. Οη πξαγκαηνγλώκνλεο ηεο 

DNAlogy εθπαηδεπόκελνη ζηα εξγαζηήξηα ηνπ εμσηεξη-

θνύ, κεηέθεξαλ θαη εθαξκόδνπλ απηέο ηηο ηερλνινγίεο 

πιένλ θαη ζηελ Διιάδα. Υξεζηκνπνηήζηε ηηο…. 

Δρ. Φιηζιάλος Γεώργιος 

Δικαζηικός Πραγμαηογνώμων  

Ανάλσζης DNA 

Διεσθύνων Σύμβοσλος DNAlogy  

Δξγαζηήξηα Γελεηηθήο DNAlogy SA 

Λ. Βνπιηαγκέλεο 98  

16674, Γιπθάδα  

Σει/Φαμ: 210 9650370 

info@dnalogy.eu 

www.dnalogy.eu 

Επανέλεγτος ηοσ ασηοκινήηοσ ηοσ Μάριοσ Παπαγε-

ωργίοσ από ηην επιζηημονική ομάδα ηης DNAlogy 

Εθαρμογή Bluestar ζε 

πλσμένο ηόπο εγκλήμαηος 



Οι  Εγγεγπαμμένοι ζηοςρ καηαλόγοςρ ηων Ελληνικών Δικαζηηπίων Ππαγμαηογνώμονερ ηων  

επγαζηηπίων ηηρ DNAlogy  μποπούν να ζςμβάλλοςν ςποζηηπικηικά ζηιρ ςποθέζειρ ζαρ:  

 

— Αναγνώπιζη-Πποζβολή Παηπόηηηαρ-Σςγγένειαρ (DNA Τεζη Σςγγένειαρ με νομική ιζσύ) 

— Παπάζηαζη ζηον ηόπο ηος εγκλήμαηορ, έλεγσορ ηων επεςνών και ζςλλογή ηων πειζηηπίων 

— Αξιολόγηζη και επμηνεία επγαζηηπιακών ππαγμαηογνωμοζςνών ανάλςζηρ & ηαςηοποίηζηρ DNA 

— Δςναηόηηηα ανηεξέηαζηρ ηων πειζηηπίων με νέα επίζημη επγαζηηπιακή ππαγμαηογνωμοζύνη 

— Εκπποζώπηζη ζηιρ δικαζηικέρ ςποθέζειρ ωρ δικαζηικοί ππαγμαηογνώμονερ 

Η γλεζηόηεηα κηαο δηαζήθεο απνηέιεζε ην κήιν ηεο 

έξηδνο γηα δύν αδέξθηα κεηά ην ζάλαην ηεο κεηέξαο 

ηνπο. Όηαλ ηα δύν αδέξθηα άθνπζαλ ηνλ ηξόπν πνπ 

είρε επηιέμεη ε κεηέξα ηνπο λα κνηξάζεη ηελ πεξηνπ-

ζία ηεο, ν κεγαιύηεξνο αδεξθόο έλησζε αδηθεκέλνο 

θαη ακθηζβήηεζε εληόλσο ηε γλεζηόηεηά ηεο, θαηε-

γνξώληαο ηνλ κηθξόηεξν αδεξθό όηη είρε ζπγγξάςεη 

ν ίδηνο ηε δηαζήθε ηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα έδσζε 

ζηε κεηέξα γηα λα ππνγξάςεη. 

Καζώο ε δηαζήθε ήηαλ ρεηξόγξαθε, ν δηθεγόξνο ηνπ 

κεγαιύηεξνπ αδεξθνύ θάιεζε έλαλ εηδηθεπκέλν γξα-

θνιόγν γηα λα απνθαλζεί πεξί ηεο γλεζηόηεηαο ηνπ 

εγγξάθνπ. Σν πόξηζκα ηνπ γξαθνιόγνπ αλέθεξε 

πσο ν γξαθηθόο ραξαθηήξαο ζηε δηαζήθε ηαίξηαδε 

απόιπηα κε ην γξαθηθό ραξαθηήξα ηεο κεηέξαο θαη 

άξα δελ ππήξρε ελδερόκελν πιαζηνγξαθίαο. Ο αδη-

θεκέλνο αδεξθόο όκσο πνπ επέκελε ζηελ αξρηθή 

ηνπ άπνςε ζέιεζε λα ειέγμεη ηε γλεζηόηεηα θαη κε 

έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν θαη κεηά από πξνηξνπή ηνπ 

γξαθνιόγνπ, θάιεζε ηνπο Πξαγκαηνγλώκνλεο ηεο 

DNAlogy λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αλάιπζε DNA ζην 

έγγξαθν θαη λα ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηόζν 

κε ην DNA ηεο ζαλνύζεο όζν θαη κε απηό ηνπ κηθξό-

ηεξνπ αδεξθνύ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα κπνξνύζε 

λα βεβαησζεί ηόζν γηα ην όηη ε κεηέξα ηνπ είρε γξά-

ςεη όλησο ηε δηαζήθε όζν θαη γηα ην όηη ν κηθξόηεξνο 

αδεξθόο δελ είρε έιζεη θαζόινπ ζε επαθή κε απηή 

πξηλ ηελ εκέξα ηεο αλαθνίλσζεο. 

Δπεηδή ε δηαζήθε είρε θαηαηεζεί ζην Πξσηνδηθείν 

Αζελώλ, ε νκάδα ηεο DNAlogy κε επηθεθαιήο ηνλ 

Πξαγκαηνγλώκνλα Γξ. Φηηζηάιν Γεώξγην, κεηέβε 

επηηόπνπ ζην Πξσηνδηθείν κεηαθέξνληαο εθεί ηνλ 

εηδηθό εμνπιηζκό αλίρλεπζεο θαη ιήςεο βηνινγηθνύ 

πιηθνύ.  

Υξεζηκνπνηώληαο ηελ εηδηθή ιάκπα αλίρλεπζεο βην-

ινγηθνύ πιηθνύ κπόξεζε λα εληνπίζεη ζεκεία ζην 

έγγξαθν ηα νπνία ήηαλ πην πινύζηα ζε βηνινγηθό 

πιηθό θαη πξαγκαηνπνίεζε ηηο θαηάιιειεο δεηγκαην-

ιεςίεο ζην έγγξαθν. Παξάιιεια ζπλέιιεμε δείγκα  

ζάιηνπ από ην κηθξόηεξν αδεξθό θαζώο θαη βηνινγη-

θό πιηθό από πξνζσπηθά αληηθείκελα ηεο ζαλνύζεο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζύγθξηζε. Σα εξγαζηεξηαθά 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο DNA επηβεβαίσζαλ ην 

πόξηζκα ηνπ γξαθνιόγνπ αθνύ ν θύξηνο δόηεο γε-

λεηηθνύ πιηθνύ ζην έγγξαθν ήηαλ πξάγκαηη ε κεηέξα 

ελώ ην γελεηηθό πξνθίι ηνπ αδεξθνύ δελ ήηαλ ζπ- 

κβαηό κε ην πξνθίι ηνπ εγγξάθνπ. 

Η ηεξάζηηα ηερλνινγηθή πξόνδνο πνπ παξαηεξείηαη 

πιένλ ζε όιεο ηηο επηζηήκεο, δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα 

απαληεζνύλ κε επθνιία αθόκα θαη ηα πην δύζθνια 

εξσηήκαηα. Η παξαπάλσ ηζηνξία απνηειεί έλα πν-

ιύ σξαίν παξάδεηγκα γηα ην πώο δύν επηζηήκεο 

κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ θαη λα απαληήζνπλ πην 

νινθιεξσκέλα ζε έλα εξώηεκα, παξέρνληαο ε θα-

ζεκία ηε δηθή ηεο πιεξνθνξία. Η επηζηήκε ηεο γξα-

θνινγίαο, θαηάθεξε λα απαληήζεη κε ζηγνπξηά ην 

πνηόο έγξαςε ην έγγξαθν απηό ελώ ε επηζηήκε ηεο 

Μνξηαθήο Βηνινγίαο πξνζέθεξε πνιύηηκα ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ην πνηνο άιινο εθηόο ηνπ αηόκνπ πνπ 

ζπλέγξαςε ηε δηαζήθε, είρε αθνπκπήζεη θαη ελδερν-

κέλσο επεμεξγαζηεί ην έγγξαθν. Πνιύ ρξήζηκν είλαη 

βέβαηα λα αλαθεξζεί, πώο ε αλάιπζε DNA είλαη 

πξνηηκόηεξν λα πξνεγείηαη ησλ άιισλ αλαιύζεσλ 

έηζη ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε ελαπόζεζε  γελεηη-

θνύ πιηθνύ ηξίησλ αηόκσλ (π.ρ. ηνπ γξαθνιόγνπ) ε 

νπνία ελδέρεηαη λα πεξηπιέμεη ηα απνηειέζκαηα. 

 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΗ 

Εθαρμογή Crime-light ζε έγγραθό, για ηην 

ανίτνεσζη DNA 

Η επηζηεκνληθή νκάδα 

ηεο DNAlogy δεκηνύ-

ξγεζε ζπλεξγαζίεο κε 

επηζηεκνληθέο νκάδεο 

άιισλ εηδηθνηήησλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ ηαηξνδηθαζηη-

θώλ επηζηεκώλ, όπσο 

ζε απηνύο ηεο ηνμηθνιν-

γίαο, ηεο ειεθηξνληθήο 

εγθιεκαηνινγίαο, ηεο  

βαιιηζηηθήο θαη ηεο κνξ-

θναλάιπζεο ησλ ηρλώλ 

ηνπ αίκαηνο. Οη επηζηε-

κνληθέο απηέο ζπλεξγα-

ζίεο καο επηηξέπνπλ λα 

αληαπνθξηζνύκε θαιύηε-

ξα ζε όιεο ηηο πηπρέο 

ησλ ηαηξνδηθαζηηθώλ 

εξεπλώλ, απινπνηώλ-

ηαο ηελ ινγηζηηθή δηαρεί-

ξηζε ησλ πεηζηεξίσλ θαη 

εμαζθαιίδνληαο ηελ 

βέιηηζηε ζπληήξεζε 

όισλ ησλ απνδεηθηηθώλ 

ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνλ-

ηαη ζε θάζε πεηζηήξην. 

Έρνπκε πξνζαξκόζεη 

όια καο ηα πξσηόθνιια 

έηζη ώζηε ν θάζε πξα-

γκαηνγλώκνλαο λα 

πξαγκαηνπνηεί ηηο αλα-

ιύζεηο ηνπ ζηηο θαιύηε-

ξεο δπλαηέο ζπλζήθεο, 

δηαζθαιίδνληαο  ην θα-

ιύηεξν θαη ακεζόηεξν 

απνηέιεζκα ζε θάζε 

ηνκέα ησλ εξεπλώλ. 


