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η οποία εκλάπη το 2019, αλλά και στο αγροτι-
κό όχημα. Η διαδικασία των ερευνών, όμως, 
έχει οδηγήσει στην ταυτοποίηση ενός κοινού 
DNA, το οποίο πιθανότατα ανήκει σε έναν από 
τους δύο δράστες.

Κρησφύγετο 
Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. θεωρούν τη μοτο-
σικλέτα που άφησαν πίσω τους οι δράστες ως 
«δώρο», καθώς σε καμία άλλη από τις πολλές 
μαφιόζικες δολοφονίες που έχουν γίνει στο 
πρόσφατο παρελθόν δεν είχαν στα χέρια τους 

ένα τόσο σημαντικό στοιχείο. Οι πληροφορί-
ες της «R» αναφέρουν ότι η μοτοσικλέτα είναι 
δυνατόν να οδηγήσει ακόμα και στο κρησφύ-
γετο των δραστών. Από τη στιγμή που οι αστυ-
νομικοί γνωρίζουν τον τύπο του δικύκλου, το 
χρώμα, τη μάρκα και τον αριθμό των πινακί-
δων, είναι σε θέση, μέσω των καμερών διαχεί-
ρισης κυκλοφορίας, να βρουν το δρομολόγιο 
που ακολούθησαν οι πληρωμένοι εκτελεστές.

Με δεδομένο το γεγονός πως η μοτοσικλέ-
τα εκλάπη το 2019 στην περιοχή του Ασπρο-
πύργου και χρησιμοποιήθηκε τρία χρόνια αρ-
γότερα, εκτιμάται πως όλο αυτό το διάστημα οι 
δράστες την είχαν φυλαγμένη σε κάποιο χώρο.

Επίσης, θεωρείται δεδομένο ότι οι εκτελεστές 
έφτασαν στα Σκούρτα Βοιωτίας μάλλον χρησι-
μοποιώντας έστω και για τη μισή διαδρομή κά-
ποιον κεντρικό δρόμο, ακόμα και ένα τμήμα 
του εθνικού οδικού δικτύου. Κατά συνέπεια, 
τα μέλη της δολοφονικής ομάδας μάλλον δεν 
μπόρεσαν να αποφύγουν την καταγραφή τους 
από τις κάμερες που υπάρχουν.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί «σαρώνουν» ολό-
κληρη την ευρύτερη περιοχή από τα Σκούρτα 
Βοιωτίας μέχρι και τα Βίλια Αττικής, αναζητώ-
ντας ιδιωτικές κάμερες ασφαλείας που ενδέχε-
ται να έχουν απαθανατίσει την κίνηση του εν λό-
γω οχήματος. «Ισως είναι μία από τις ελάχιστες 
υποθέσεις συμβολαίων θανάτου των τελευταί-
ων ετών που υπάρχει υλικό, το οποίο μπορεί 
να οδηγήσει άμεσα σε χειροπιαστά αποτελέ-
σματα», ανέφερε με νόημα αξιωματούχος του 
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 
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Μ
ια σημαντική μαρτυρία για τους δύο 
από τους τέσσερις εκτελεστές του 
Γιάννη Σκαφτούρου αλλά 

και ένα σημαντικό στοιχείο που 
προκύπτει από τις εν εξελί-
ξει εργαστηριακές αναλύ-
σεις έχει στα χέρια της 
η ΕΛ.ΑΣ. Τα νέα δεδο-
μένα που προκύπτουν 
είναι δυνατόν να οδη-
γήσουν τις έρευνες σε 
συγκεκριμένα πρόσω-
πα που εμπλέκονται 
στην επιχείρηση για την 
εκτέλεση του πρώην ηγε-
τικού στελέχους της ελληνι-
κής μαφίας.

Η μαρτυρία, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της Realnews, θέλει τους δύο 
αναβάτες της μοτοσικλέτας που εγκαταλείφθη-
κε σε παρακείμενο χωράφι μετά τη δολοφονία 
να προσπάθησαν να την επισκευάσουν και, 
μάλιστα, με γυμνά χέρια. «Τους είδα να στέ-
κονται στην άκρη του δρόμου. Ηταν σκυμμέ-
νοι και φαίνονταν σαν να κοιτούσαν τη μηχα-
νή της μοτοσικλέτας και να προσπαθούσαν να 
παρέμβουν σε αυτήν», φέρεται να ανέφερε ο 
μάρτυρας στους αστυνομικούς. 

Αυτό σημαίνει πως η εργαστηριακή έρευ-
να μπορεί να εντοπίσει ακόμα και τα δακτυ-
λικά αποτυπώματα των δραστών. Αν όντως 
βρεθούν τα αποτυπώματα, εκτός από το DNA 
που φαίνεται πως ήδη υπάρχει, τότε οι Αρχές 
θα έχουν αποκτήσει πολύ σημαντικό υλικό, το 

οποίο μπορεί να τους οδηγήσει στην αποκά-
λυψη της ταυτότητας των δραστών.

Τα δακτυλικά αποτυπώματα μπορούν άμεσα 
να ταυτοποιηθούν μέσα από το μεγάλο αρχείο 
αποτυπωμάτων που διαθέτει η ΕΛ.ΑΣ. Προϋ-
πόθεση γι’ αυτό, βέβαια, είναι οι δράστες της 
δολοφονίας, που σημειώθηκε τη Δευτέρα του 
Πάσχα, κατά το παρελθόν να έχουν συλληφθεί 
έστω και για ένα μικρό αδίκημα και να έχουν 
σημανθεί, δηλαδή οι Αρχές να τους έχουν πά-
ρει αποτυπώματα.

Γενετικό υλικό
Οι αστυνομικοί λαμβάνουν όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερες μαρτυρίες μπορούν, ώστε να οδη-
γηθούν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Σημαντι-
κά αποτελέσματα, όμως, έχουν προκύψει και 
από τις έρευνες στα μέσα που χρησιμοποίησαν 
οι δράστες για να διαφύγουν. Κατά τη διαφυγή 
τους, η κλεμμένη μοτοσικλέτα στην οποία επέ-
βαιναν δύο από τους δράστες υπέστη βλάβη. 
Ετσι, τα μέλη της δολοφονικής ομάδας σταμά-
τησαν ένα διερχόμενο αγροτικό όχημα, κατέ-
βασαν τον οδηγό και τον συνεπιβάτη του και 
συνέχισαν με αυτό την πορεία τους. 

Από τις εργαστηριακές έρευνες που διενερ-
γούνται τόσο στη μοτοσικλέτα των δραστών 
όσο και στο αγροτικό όχημα με το οποίο προ-
σπάθησαν να απομακρυνθούν από την περι-
οχή φαίνεται πως έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη 
κοινού γενετικού υλικού και στα δύο οχήματα. 

Οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. έχουν εντοπίσει 
πλήθος γενετικού υλικού και στη μοτοσικλέτα, 
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