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Διευθύνων Σύμβουλος DNAlogy 

Γενετικοί Συλλογισμοί

Φάκελος «Ηριάννα»: 
Η ανατροπή της υπόθεσης από τον 

Τεχνικό Σύμβουλο
Η ανάλυση του DNA σε πειστήρια που 
συλλέγονται από τη σκηνή ενός εγκλήματος, έχει 
αλλάξει ριζικά τον τρόπο χειρισμού και 
αντιμετώπισης των ποινικών υποθέσεων από τις 
Δικαστικές Αρχές. Η επιστήμη της Γενετικής 
χαρακτηρίζεται από αποτελέσματα μεγάλης 
ακρίβειας τα οποία δύσκολα αμφισβητούνται, 
εφόσον βέβαια έχουν προκύψει από τις σωστές 
εργαστηριακές διαδικασίες. Παρόλα αυτά, συχνά 
αθώοι πολίτες καταδικάζονται όταν τα 
αποτελέσματα των αναλύσεων του DNA δεν 
ερμηνεύονται σωστά από τους επιστήμονες, με 
αποτέλεσμα να φτάνουν αλλοιωμένα στα χέρια 
των Δικαστικών που καλούνται να πάρουν μια 
απόφαση βασιζόμενοι σε αυτά. 
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Πραγματογνώμων των Ελληνικών 
Δικαστικών Αρχών και του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης σε 
θέματα Ταυτοποίησης Βιολογικού 
Υλικού και Ανάλυσης DNA

με το γεμιστήρα αποκλείοντας κάθε άλλο ενδεχόμενο 
(αίμα, σπέρμα κ.τ.λ.), δήλωση τελείως αυθαίρετη αφού 
δεν είχε πραγματοποιηθεί κανένα από τα αντίστοιχα 
τεστ ανίχνευσης. Από τα παραπάνω δεδομένα που 
προσκομίστηκαν στις δικαστικές αρχές προέκυψε το 
συνολικό συμπέρασμα ότι η Ηριάννα έπιασε το 
γεμιστήρα και άφησε εκεί το γενετικό της υλικό, βάσει 
του οποίου ταυτοποιήθηκε πέρα από κάθε αμφιβολία. 
Παρόλο που ο Τεχνικός Σύμβουλος της οικογένειας Δρ. 
Φιτσιάλος Γεώργιος ανέδειξε όλες τις παραπάνω 
αποκλίσεις από τους κανόνες που έχει θεσπίσει η 
Διεθνής Επιστημονική Κοινότητα, οι Δικαστικές Αρχές 
βασιζόμενες στα λανθασμένα επιστημονικά 
συμπεράσματα, καταδίκασαν την Ηριάννα σε 13 
χρόνια κάθειρξη. 

      (συνεχίζεται)

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό 
και λόγω της επιστημονικής διχογνωμίας, ο Τεχνικός 
Σύμβουλος ανέδειξε τις θέσεις του παρουσιάζοντας μια 
νέα αναλυτικότερη έκθεση πραγματογνωμοσύνης, 
τεκμηριωμένη με δεκάδες επιστημονικές δημοσιεύσεις 
και διεθνείς επιστημονικές οδηγίες, ενώ ζήτησε την 
συμβολή και άλλων επιστημόνων, ειδικών επί 
θεμάτων Δικανικής Γενετικής προκειμένου να 
γνωμοδοτήσουν σχετικά με τα επιστημονικά 
συμπεράσματα της πραγματογνωμοσύνης και να 
αποκατασταθεί η τραγική δικαστική πλάνη. Η 
συμπληρωματική αυτή ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη 
καθώς αφενός είναι αδιανόητο σε ένα σύγχρονο 
ευρωπαϊκό κράτος να καταδικάζονται «κατά λάθος» 
αθώοι πολίτες λόγω της μη εφαρμογής των 
θεμελιωδών επιστημονικών κανόνων και αφετέρου, η 
αποδοχή επιστημονικών συμπερασμάτων που 
αποτελούν προϊόν κατάλυσης...

Editorial

Ως Πραγματογνώμων των ελληνικών δικαστικών 
αρχών σε θέματα ανάλυσης DNA από το 2009, 
αλλά και ως ο πρώτος Έλληνας 
πραγματογνώμονας στο Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο της Χάγης, γνωρίζω καλά ότι όσο 
προοδεύει η επιστήμη της Δικανικής Γενετικής, 
τόσο πιο μεγάλη εξειδίκευση χρειάζεται από τους 
ειδικούς για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των 
αναλύσεων. Είναι δυνατόν να εξοπλίζουμε τα 
εργαστήρια με τα καλύτερα μηχανήματα, να 
χρησιμοποιούμε τις καλύτερες τεχνολογίες κι όμως 
να καταλήγουμε σε λάθος συμπεράσματα;  
Δυστυχώς, ναι…
Εργάστηκα σε δυο τέτοιες περιπτώσεις πρόσφατα 
ως τεχνικός σύμβουλος, στη γνωστή υπόθεση 
τρομοκρατίας «Ηριάννας Β.Λ» και στο διπλό 
φονικό στην Κρήτη «υπόθεση Γ. Κοκολογιάννης». 
Στις υποθέσεις αυτές οι λανθασμένες ερμηνείες 
των αποτελεσμάτων, αλλά ακόμα χειρότερα η μη 
εφαρμογή των διεθνών μεθοδολογιών/πρακτικών 
εκτίμησης των αποτελεσμάτων, οδήγησαν σε 
πρωτόδικες λανθασμένες αποφάσεις.
Ευτυχώς, η επεξεργασία και ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων από την επιστημονική ομάδα μας 
μέσω των διεθνώς αναγνωρισμένων 
πρωτοκόλλων, επέφεραν τις ανατροπές στα 
εφετεία...

Στην πολύκροτη υπόθεση της «Ηριάννας Β.Λ» η οποία 
κατηγορήθηκε για συμμετοχή στην τρομοκρατική 
οργάνωση ΣπΦ, συλλέχθηκαν συνολικά 47 πειστήρια. 
Σε ένα από αυτά και πιο συγκεκριμένα σε ένα γεμιστήρα 
που βρέθηκε εκτός όπλου, ανιχνεύθηκε μια πολύ μικρή 
ποσότητα DNA, η ανάλυση της οποίας έδωσε ένα μη 
πλήρες γενετικό προφίλ. Όταν ένα προφίλ είναι μη 
πλήρες σημαίνει ότι προέρχεται από ένα κακής 
ποιότητας/κατακερματισμένο DNA και ειδικά όταν αυτό 
συνδυάζεται με χαμηλή ποσότητα, απαιτείται για την 
εξαγωγή συμπερασμάτων η εφαρμογή ειδικών 
κανόνων ερμηνείας οι οποίοι δεν εφαρμόστηκαν. Αντί 
αυτού, μια τελείως αντιεπιστημονική προσέγγιση η 
οποία άφησε εκτός σύγκρισης ό,τι δεν ταίριαζε με το 
προφίλ της Ηριάννας και κράτησε προς σύγκριση μόνο 
ό,τι ταίριαζε, κατέληξε σε απόλυτη ταυτοποίηση. Εν 
συνεχεία, προσκομίζοντας την στατιστική ανάλυση που 
παρέχει την αξία της παρατηρούμενης 
«ταυτοποίησης», η αρχική Πραγματογνώμων της 
αστυνομίας που χειρίστηκε την υπόθεση παρουσίασε 
το τμήμα του γενετικού προφίλ που είχε χρησιμοποιήσει 
ως μοναδικό, ως ένα προφίλ δηλαδή που δε θα 
μπορούσε να συναντηθεί σε περισσότερα από ένα 
άτομα, παρερμηνεύοντας και πάλι το στατιστικό 
αποτέλεσμα το οποίο υποστήριζε ξεκάθαρα τη μη 
μοναδικότητά του. Ως προς τη φύση του υλικού που 
ανιχνεύθηκε, η ίδια Πραγματογνώμων υποστήριξε ότι 
πρόκειται για επιθηλιακά κύτταρα τα οποία μάλιστα 
έχουν προέλθει από άμεση επαφή της κατηγορούμενης 



Το διπλό φονικό στην Κρήτη: 
Πώς έσπασαν τα ισόβια στο δεύτερο βαθμό

Ολομέλεια Αρείου Πάγου: 
Διορισμός Τεχνικού Συμβούλου 
κατά τη λήψη γενετικού υλικού 

26η Συνάντηση της Διεθνούς Ένωσης Δικανικής Γενετικής

Ήταν Ιούλιος του 2012 όταν στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου Κρήτης έλαβε χώρα η διπλή δολοφονία. Λόγω 
παλαιάς διαμάχης, το θύμα εισέβαλε στο κρεοπωλείο του Γεώργιου Κοκολογιάννη όπου βρισκόταν ο ίδιος 
και ο γιός του. Υστέρα από έντονο διαπληκτισμό και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, πατέρας και γιός 
τραυματίστηκαν από σφαίρες όπλου. Στη συνέχεια, ο Γεώργιος Κοκολογιάννης χρησιμοποιώντας την 
καραμπίνα του, στράφηκε εναντίον του θύματος τραυματίζοντάς το θανάσιμα ενώ τα σκάγια τραυμάτισαν 
επίσης θανάσιμα και ένα δεύτερο άτομο που καθόταν σε παρακείμενο καφενείο. Σε πρώτο Βαθμό, ο 
Γεώργιος Κοκολογιάννης καταδικάστηκε σε ισόβια για τη διπλή δολοφονία, διαμάχη ξέσπασε όμως ως 
προς τον χρήστη του όπλου με το οποίο είχαν αρχικά τραυματιστεί πατέρας και γιός. Η οικογένεια 
Κοκολογιάννη υποστήριξε πως το όπλο χρησιμοποιήθηκε από το θύμα και πως οι ίδιοι ήταν σε άμυνα αφού 
τους απείλησε με αυτό, ενώ η οικογένεια του θύματος υποστήριξε πως το όπλο χρησιμοποιήθηκε από τον 
υιό Κοκολογιάννη.

Με την υπ’ αριθμόν 1/2017 απόφασή της, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ερμηνεύει τις διατάξεις του άρθρου 200Α 
παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αναφορικά με το δικαίωμα διορισμού Τεχνικού συμβούλου από 
κατηγορούμενο στα πλαίσια λήψης και ανάλυσης γενετικού υλικού. Σύμφωνα με την απόφαση, κατά την λήψη 
γενετικού υλικού από τον κατηγορούμενο για την ανάλυση DNA, αυτός έχει δικαίωμα να διορίσει Τεχνικό Σύμβουλο 
εντός προθεσμίας 48 ωρών. Πριν την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας η λήψη γενετικού υλικού από τον 
κατηγορούμενο και η περαιτέρω ανάλυσή του, συνιστούν άκυρες ανακριτικές πράξεις.

των επιστημονικών κανόνων θα τα επικύρωνε ως 
ορθά και εφεξής αποδεκτά από τη Νομική κοινότητα 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για την υπόθεση 
γνωμοδότησε ένας απόστρατος Αστυνομικός 
Διευθυντής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών 
Ερευνών (Δ.Ε.Ε) της Ελληνικής Αστυνομίας, που 
υπηρέτησε στο Τμήμα Αναλύσεων Βιολογικών 
Υλικών από το οποίο προήλθε η επίμαχη 
Πραγματογνωμοσύνη και ο Διευθυντής του Τομέα 
Δικανικής Γενετικής του Πανεπιστημίου της 
Λωζάννης, οι οποίοι όχι μόνο εντόπισαν τα ίδια 
σφάλματα αλλά συμφώνησαν απόλυτα και με την 
προσέγγιση του Τεχνικού Συμβούλου Δρ. Φιτσιάλου  
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η 
κατηγορούμενη δεν θα μπορούσε να ταυτοποιηθεί 
με το μερικό γενετικό προφίλ που ανιχνεύθηκε στο 
γεμιστήρα. Με βάση τις συμπληρωματικές αυτές 
γνωμοδοτήσεις το Εφετείο, έχοντας πια μια πιο 
σαφή εικόνα των αποτελεσμάτων της ανάλυσης του 
DNA, αθώωσε ομόφωνα την κατηγορούμενη. 

Η υπόθεση της Ηριάννας είναι μια από τις πολλές 
υποθέσεις στις οποίες έχει εκδοθεί καταδικαστική 
απόφαση λόγω κακής ερμηνείας των 
αποτελεσμάτων της ανάλυσης του DNA, ενώ στη 
συνέχεια η παρουσίαση της ορθής ερμηνείας από 
τον Τεχνικό Σύμβουλο έχει οδηγήσει σε πλήρη 
ανατροπή. Σε άλλες περιπτώσεις, ο Τεχνικός 
Σύμβουλος μπορεί να αναδείξει κενά στην έρευνα τα 
οποία στερούν σημαντικές πληροφορίες από την 
υπόθεση. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση 
απαγωγής του Μάριου Παπαγεωργίου κατά την 
οποία ερευνήθηκε το αυτοκίνητο του απαχθέντος 
εκτός του χώρου των αποσκευών. Όταν οι 
Πραγματογνώμονες της DNAlogy κλήθηκαν ως 
Τεχνικοί Σύμβουλοι να ερευνήσουν εκ νέου το 
αυτοκίνητο, η μελέτη του χώρου των αποσκευών 
οδήγησε στην ανίχνευση ιχνών αίματος του 
απαχθέντος, μη ορατών δια γυμνού οφθαλμού, τα 
οποία άλλαξαν το κατηγορητήριο από απλή 
απαγωγή σε δολοφονία. Υποθέσεις σαν και αυτές 
αποδεικνύουν περίτρανα τη χρησιμότητα του 
Τεχνικού Συμβούλου για την πληρότητα των 
ερευνών και την επικύρωση ή μη της σωστής 
ερμηνείας των αποτελεσμάτων. 

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
DNAlogy S.A. - Λεωφόρος Βουλιαγμένης 98, Γλυφάδα, 16674, Αθήνα, 210-9650370, www.dnalogy.eu, info@dnalogy.eu 

Η θεωρία ότι το αίμα του θύματος εναποτέθηκε εκεί δευτερογενώς (και όχι από επαφή του με αυτό) και 
κάλυψε το DNA αφής του Κοκολογιάννη καταρρίφθηκε, αφού στο όπλο ανιχνεύθηκε και έτερο άτομο το 
οποίο αναμφισβήτητα έπιασε το όπλο και τα ίχνη του δεν καλύφθηκαν από το αίμα. Η εκτενής παρουσίαση 
των ευρημάτων από τον Τεχνικό Σύμβουλο Δρ. Φιτσιάλο Γεώργιο στην αίθουσα του Δικαστηρίου και κυρίως 
η επεξήγηση της συμβατότητάς τους ή μη με τα σενάρια που τέθηκαν από τους αντίδικους, ανέτρεψε τα 
αρχικά δεδομένα και με ομόφωνη απόφαση του Εφετείου, η ποινή μειώθηκε από ισόβια σε 23 έτη κάθειρξη.

Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα του χρήστη 
του όπλου, μελετήθηκαν από τον Τεχνικό 
Σύμβουλο τα ευρήματα των αναλύσεων DNA. Με 
βάση την έκθεση πραγματογνωμοσύνης ο 
Κοκολογιάννης Γεώργιος και ο γιός του δεν 
ανιχνεύθηκαν επάνω στο όπλο, ενώ ανιχνεύθηκε 
αίμα του θύματος.

Υ_2018

Οι Πραγματογνώμονες της DNAlogy είχαν τη τιμή να διοργανώσουν την 26η συνάντηση του 
γαλλόφωνου τμήματος  της Διεθνούς Ένωσης Δικανικής Γενετικής (ISFG-GF) η οποία έλαβε 
χώρα από τις 26 έως τις 29 Ιουνίου στα Χανιά της Κρήτης. Στα πλαίσια της συνάντησης στην 
οποία συμμετείχαν Επιστήμονες/Ειδικοί Δικανικοί Γενετιστές από πολλές χώρες (Ελλάδα, 
Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία, Ισπανία, Βέλγιο, Καναδάς), παρουσιάστηκαν όλες οι νέες τεχνολογίες 
και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ορθή εργαστηριακή πρακτική. 

Στο μικροσκόπιο
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