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«Στο μυαλό της, 
η αγάπη και ο θάνατος 
γίνονται ένα»

γνώμη για τα παιδιά και ειδικά για την Τζωρ-
τζίνα. Στη μη δική μου ανταπόκριση, η μητέ-
ρα επέμεινε έντονα, δείχνοντας ότι δεν αντέ-
χει ψυχικά να μην πάρει αυτό που η ίδια επι-
θυμεί… Συνοψίζοντας, από τις συνεδρίες με τη 
μητέρα, φάνηκε έντονα η προσπάθειά της να 
με πείσει για τη ‘‘δική της αλήθεια’’ και στο τέ-
λος να επιβεβαιώσει ότι τα κατάφερε».  

της στάση. Ωστόσο, η εικόνα αυτή άλλαζε από-
τομα, φανερώνοντας έτσι τη μη αυθεντικότη-
τα και συνέπεια αυτής (της πρώτης εικόνας). 
Ετσι πολύ άμεσα, πριν καν ξεκινήσουμε τη συ-
νάντηση, πήρε πρωτοβουλία να αλλάξει θέση 
στην καρέκλα της στο γραφείο που συναντηθή-
καμε, ώστε να μην είμαστε τόσο μακριά, όπως 
είπε χαρακτηριστικά, φανερώνοντας έτσι την 
προσπάθεια για οικειότητα. Φανερή ήταν από 
την πρώτη στιγμή της επαφής μας μια αντίθε-
ση μεταξύ της πρώτης εικόνας (που μόλις την 
είχαν φέρει από το κελί της), που με τονισμένη 
συστολή σήκωνε με κλεφτές ματιές το βλέμμα 
της, και αυτής που μέσα από μια πρόωρα ενερ-
γητική λειτουργία έπαιρνε άμεσα πρωτοβουλί-
ες διαχείρισης του χώρου, σε μια συνδιαλλαγή 
με έναν άγνωστο, για την ίδια μέχρι εκείνη στιγ-
μή, άνθρωπο. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο εντάσσε-
ται και η πρόωρη εμπιστοσύνη που μου εξέ-
φρασε τα πρώτα δευτερόλεπτα της συνάντη-
σής μας, πριν καλά ξεκινήσουμε. Είπε χαρακτη-
ριστικά: “Πιστεύω ότι θα δώσετε την αλήθεια 
για το παιδί μου, το πιστεύω”».

Μεγαλομανής
Η μεγαλομανία της Πισπιρίγκου και η… αγά-
πη της για τη δημοσιότητα ήταν εμφανείς, κα-
τά την κ. Σαββόγλου, στο μεγαλύτερο μέρος 
της συζήτησης που είχε μαζί της, ακόμη και 
όταν μιλούσε για τον δολοφόνο παππού της. 
Οπως αναφέρει η επιστήμονας: «Μιλώντας για 
τον πατρικό παππού της, είπε ότι είχε φυλακι-
στεί και εκείνος στον Κορυδαλλό γιατί είχε πνί-
ξει την πατρική γιαγιά της. Είπε: “Οταν γεννή-
θηκα εγώ, ο παππούς μου δεν ήταν στη φυλα-

κή, ήταν πια ξαναπαντρεμένος και εγώ γνώρι-
σα άλλη γυναίκα. Και μάλιστα είχε βραβευτεί (ο 
παππούς) από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας ως ο πιο καλός κρατούμενος και έτσι 
βγήκε. Και το είχαν και οι τοπικές εφημερίδες 
τότε...”. Προτάσσει τη διασημότητα του παπ-
πού της, που έγραψαν για αυτόν και οι εφημε-
ρίδες για τη βράβευσή του. Μιλάει ταυτόχρο-
να για το έγκλημα του παππού της σε βάρος 
της γιαγιάς της και αμέσως βάζει μαζί τη βρά-
βευσή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατί-
ας, χωρίς να φαίνεται να φέρνει κοντά της αυ-
τή την αντίφαση. Μπήκε για το έγκλημα, βγή-
κε βραβευμένος. Σαν αυτά τα δύο μαζί να μπο-
ρούν να συνυπάρχουν. Η μητέρα φαίνεται να 
έχει ιδέες μεγαλείου που τη συνδέει με τη δημο-
σιότητα-διασημότητα και εκφράζει την πεποί-
θηση ότι μπορεί κανείς να αποκτήσει μεγαλεία, 
διασημότητα και καταξίωση μέσα από παρα-
βατικές πράξεις…», σημειώνει η κ. Σαββόγλου. 

Ο… απλησίαστος Μάνος
Η ίδια μεγαλομανία, αλλά και… κομπασμός δια-
κρίνονται και στην περιγραφή της Πισπιρίγκου 
για το πώς γνωρίστηκε με τον Μ. Δασκαλάκη, 
αλλά και για το γεγονός ότι ο 31χρονος επέλεξε 
εκείνη ως σύζυγό του, αν και τον διεκδικούσαν 
πολλές. «Ο Μάνος, τότε, ήταν ο ωραίος της Πά-
τρας. Με στιλ… Ηταν ωραίος και είναι ωραίος. 
Με μια φράντζα με ανταύγειες, αλλά είναι και 
το ύψος που του δίνει το στιλ όλο αυτό, έχει και 
ένα ωραίο περπάτημα, και ήρθε στο γήπεδο με 
δερμάτινο και τζιν σκισμένο… Να σας πω ότι 
στην κερκίδα είχε έξι κοπέλες που φώναζαν το 
όνομά του. Φίλες του μαζί με τη μητέρα του. 

Απλησίαστος. Είναι από αυτούς που λες, ‘‘αυ-
τός είναι απλησίαστος…’’. Γύρισα στο σπίτι και 
έβαλα ένα στοίχημα με την κολλητή μου, που 
ήταν και αυτή στις κερκίδες, ότι τον λένε Πά-
νο, έλεγα εγώ. Μάνο, έλεγε εκείνη. Βρήκα τε-
λικά από το φύλλο αγώνος ότι τον λένε Μάνο 
Δασκαλάκη και τον έψαξα στο Facebook. Δεν 
πρόλαβα να του κάνω το αίτημα και το είχε δε-
χτεί, ήταν από πάνω. Και κατευθείαν μου μί-
λησε...». Περιγράφοντας το πρώτο της ραντε-
βού, είπε πως ο Δασκαλάκης «έκανε ένα σό-
ου για να μπει (στο μαγαζί). Μου θύμισε τον 
παππού μου εκεί. Τον χαιρέτησε όποιος ήταν 
μέσα στο μαγαζί. Μου φάνηκε πάρα πολύ πε-
ρίεργο αυτό. Τον ήξεραν κι αυτόν τόσο πο-
λύ...». Από αυτά που εξιστορεί, φαίνεται, κα-
τά την κ. Σαββόγλου, «να τονίζεται πάλι η δη-
μοσιότητα-αναγνωρισιμότητα ως ένα στοιχείο 
μεγαλομανιακό…». 

«Θέλω να δω τον 
πρωθυπουργό, τον υπουργό…»
Περιγράφοντας την ημέρα που άφησε την τε-
λευταία της πνοή η 6,5 μηνών Ιριδα, είπε πως, 
όταν της έφερε το μωρό η αδελφή της για να το 
ταΐσει, είδε ένα παιδί «μπλε», εμμένοντας στον 
ισχυρισμό της πως δεν ευθύνεται για τον θά-
νατο του βρέφους. Ολοκληρώνοντας, δε, την 
περιγραφή της, η Πισπιρίγκου, όπως σημειώ-
νει η πραγματογνώμονας, σχολίασε: «Δεν ξέ-
ρω πώς με έχουν μπλέξει έτσι…». Και αναφέ-
ρει η κ. Σαββόγλου: «Η κατηγορούμενη περιέ-
γραψε να είναι θυμωμένη, εξοργισμένη, όπως 
είπε, γιατί όλος ο κόσμος μιλάει για εκείνη, και 
κατονόμασε δημοσιογράφους που ασχολού-
νται μέρα-νύχτα, όπως είπε, μαζί της. Παρό-
τι περιέγραφε ότι είναι θυμωμένη, παράλλη-
λα έδειχνε να έχει μεγάλη σημασία για εκείνη 
που όλοι ασχολούνται συνεχώς μαζί της. Μά-
λιστα, σε αυτό το ιδεώδες μεγαλείου σχολίασε 
ότι “θέλω να πάω στον υπουργό και να του πω, 
άνθρωπέ μου, κάνε κάτι, στον πρωθυπουργό 
και να του πω, διώξτε τους, δεν ξέρω τι θα κά-
νεις, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά 
τους. Θέλω να πάω στον Αρειο Πάγο, στη Χά-
γη, ξέρω εγώ; Πραγματικά δεν ξέρω μέχρι πού 
θα φτάσω γιατί το θεωρώ κοροϊδία’’». 

Παράλληλα, συνεχίζει η κ. Σαββόγλου, «έδει-
ξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προσπαθού-
σε να βρει έναν τρόπο να μάθει από εμένα αν 
έχω δει τον σύζυγό της. Περίτεχνα και επίμο-
να προσπαθούσε να κατευθύνει τη συζήτηση 
ώστε να πάρει μια απάντηση. Η μητέρα φά-
νηκε να θέλει έντονα να μάθει για τη δική μου 

«Οι γονείς φαίνεται να 
δυσκολεύονται  
να αναγνωρίσουν τις ανάγκες 
της Τζωρτζίνας και ως εκ 
τούτου να τις καλύψουν»

«Τώρα μόνο λέει 
ότι σκότωσα το 
παιδί... Eπειδή τον 
ξέρω, γνωρίζω 
ότι δεν το πιστεύει, 
έχει επηρεαστεί από 
τα κανάλια», είπε 
η 33χρονη στην 
ψυχολόγο για  τον 
Μάνο Δασκαλάκη
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