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Μ
ικρόφωνα αξίας 3.500 ευρώ, χρυ-
σές λίρες, ένα διαμέρισμα-στού-
ντιο μουσικής και ένα πληρεξού-

σιο συνθέτουν, σύμφωνα με τις καταγγελί-
ες, το παζλ της οικονομικής «αιμορραγίας» 
της Ευγενίας Κούτρα, ιδιοκτήτριας του τρι-
ώροφου της οδού Μπιζανίου στο κέντρο της 
Πάτρας, στο ισόγειο του οποίου έμενε το ζεύ-
γος Πισπιρίγκου - Δασκαλάκη. Στη μηνυτή-
ρια αναφορά που συνέταξε ο δικηγόρος Αν-
δρέας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος εκπροσω-
πεί ένα από τα ξαδέλφια της θανούσης φιλο-
λόγου, ζητείται από την Εισαγγελία Πρωτοδι-
κών Πατρών να ερευνήσει μια σειρά από πα-
ρατυπίες και κενά που φαίνεται ότι διαπίστω-

σε κατά τη μίσθωση του ισόγειου διαμε-
ρίσματος και τη χρήση των υπόλοι-
πων ορόφων. Παράλληλα, η Ει-
σαγγελία θα ερευνήσει αν κά-
ποιος «έβαλε χέρι» στους τρα-
πεζικούς λογαριασμούς της 
69χρονης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της 
Realnews, η μηνυτήρια αναφο-
ρά στρέφεται κατά παντός υπευ-
θύνου, ωστόσο οι αιχμές για το 
ζεύγος και ειδικά για τον Μάνο 
Δασκαλάκη είναι σαφείς. Ζητεί-
ται η άρση των τραπεζικών λογα-
ριασμών οποιουδήποτε έμενε στο 
ακίνητο, προκειμένου να εξακριβω-
θεί αν υπάρχουν περίεργες μεταφο-
ρές χρημάτων ή αναλήψεις. 

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται τα 
ενοίκια, τα οποία παραμένει άγνωστο 
αν καταβάλλονταν και με ποιον τρόπο. 
Αρχικά είχε ειπωθεί ότι η Ευγενία Κού-
τρα είχε παραχωρήσει δωρεάν το ισό-
γειο διαμέρισμα, καθώς συμπαθού-
σε τον Μάνο και τη μεγαλύτερη κό-
ρη του, Τζωρτζίνα. Οπως φαίνεται, 
ιδιοκτήτρια και ενοικιαστές συμφώ-
νησαν κάποια στιγμή στην καταβο-
λή ενοικίου ύψους περίπου 150 ευ-
ρώ. Ωστόσο, το ζεύγος δεν έχει 
παρουσιάσει κάποιο μισθω-

τήριο συμβόλαιο μέχρι σήμερα. Η αδελφή της Ρούλας Πι-
σπιρίγκου, Δήμητρα, ισχυρίστηκε ότι, μετά τον θάνατο της 
Ευγενίας Κούτρα, τον Σεπτέμβριο του 2020, το ζευγάρι είχε 
συγκεντρώσει τα χρήματα των ενοικίων για να τα καταβά-
λει στους κληρονόμους της 69χρονης, όταν αυτοί εμφανι-
στούν. Απαντήσεις στο ερώτημα αναζητούν και τα υπόλοι-
πα ξαδέλφια της θανούσης, τα οποία εκπροσωπεί ο δικη-
γόρος Κωνσταντίνος Λέων. «Η εντολή που έχω από τα ξα-
δέλφια της Ευγενίας Κούτρα είναι να λάβουμε το κληρο-
νομητήριο, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις 

επόμενες ενέργειες, δηλαδή στο άνοιγμα των λογαριασμών, να 
ελέγξουμε τις κινήσεις και να κάνουμε αποδοχή της κληρονο-
μιάς», δηλώνει στην «R» ο κ. Λέων.

Χρέος 30.000 ευρώ
Ακόμη μεγαλύτερα ερωτήματα προκαλεί το συμβολαιογρα-

φικό πληρεξούσιο που είχε στην κατοχή του ο Μ. Δα-
σκαλάκης από την 69χρονη σπιτονοικοκυρά του. 

Λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμε-
τώπιζε και το οποίο την είχε καθηλώσει σε ανα-

πηρικό αμαξίδιο, φαίνεται να είχε παραχω-
ρήσει το δικαίωμα στον Δασκαλάκη να λαμ-
βάνει τη σύνταξή της, ώστε να χειρίζεται τις 
οικονομικές υποχρεώσεις της. Ωστόσο, οι 
απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος, ο ανε-
ξόφλητος ΕΝΦΙΑ και οι συνολικές οφειλές, 
που φτάνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, 
τα 30.000 ευρώ, αποδεικνύουν ότι οι εκ-
κρεμότητες δεν τακτοποιήθηκαν και σή-
μερα βαραίνουν το ακίνητο. 

Πηγές από το περιβάλλον των συγγε-
νών της αναφέρουν ότι πρόκειται για 

χρέη που δημιουργήθηκαν τα τελευταία περί-
που επτά χρόνια. Οι δικηγόροι των συγγενών 
ζητούν να λάβουν στα χέρια τους το συμβολαι-
ογραφικό πληρεξούσιο για να το μελετήσουν. 

Ερωτήματα υπάρχουν και για τον πρώτο 
όροφο του κτιρίου, ο οποίος δεν είχε ενοικια-
στεί. Ωστόσο, ο 30χρονος φαίνεται να τον με-
τέτρεψε σε στούντιο και να περνούσε εκεί πολ-
λές ώρες παίζοντας μουσική. Του είχε παραχω-
ρήσει την άδεια η κατάκοιτη Ευγενία Κούτρα; 
Ο δικηγόρος Ανδρ. Θεοδωρόπουλος αφήνει 
αιχμές για το μικρόφωνο με το οποίο τραγου-
δούσε ο Δασκαλάκης σε διάφορα βίντεο που 
είδαν το φως της δημοσιότητας και το οποίο, 
σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, κοστίζει 3.500 
ευρώ, ρωτώντας πού βρήκε το υπέρογκο πο-
σό για να το αγοράσει.

Oι χρυσές λίρες
Ο ξάδελφος που εκπροσωπεί ο κ. Θεοδωρό-
πουλος κατέθεσε αίτηση στο Ειρηνοδικείο Πα-
τρών, με την οποία ζητά να του παραδοθούν 
τα κλειδιά του διαμερίσματος στο οποίο έμε-
νε η συγγενής του. «Από όσο έχει περιέλθει εις 
γνώση μου, μέσα στην οικία βρίσκονται πράγ-
ματα σημαντικής αξίας», σημειώνει χαρακτη-
ριστικά ο δικηγόρος και ζητά από αρμόδιο δι-
καστικό γραμματέα να τα βρει και να τα κατα-

γράψει. Την ίδια ώρα, όμως, αποκαλύπτονται 
και άλλα βίντεο με τον Μ. Δασκαλάκη, τα οποία 
ενδέχεται να γυρίστηκαν μέσα στο διαμέρισμα 
της 69χρονης, που διέμενε στον δεύτερο όρο-
φο. Αν αυτό ευσταθεί, εντύπωση προκαλεί ότι 
ο Μάνος έχει τα κλειδιά του ξένου διαμερίσμα-
τος στην κατοχή του.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος υποστήριξε ακόμη ότι, 
όπως του είπε ξάδελφος της 69χρονης, η γυ-
ναίκα είναι πιθανόν να είχε χρυσές λίρες που 
της είχε χαρίσει ο πατέρας της, αξιωματικός της 
Χωροφυλακής. 

Συγκλονισμένα δηλώνουν τα ξαδέλφια της 
Ευγενίας Κούτρα από τις τελευταίες αποκαλύ-
ψεις. Η προφυλάκιση της Ρ. Πισπιρίγκου με 
την κατηγορία ότι δολοφόνησε τη μεγαλύτε-
ρη κόρη της Τζωρτζίνα και η έρευνα που ξεκί-
νησε για την Ιριδα και τη Μαλένα θορύβησαν 
τους συγγενείς της σπιτονοικοκυράς και ανα-
ρωτιούνται αν η 69χρονη πέθανε από παθο-
λογικά αίτια ή κάποιος τη δολοφόνησε. «Περι-
μένουμε τα αποτελέσματα από τις έρευνες, για 
να μάθουμε πώς πέθανε η ξαδέλφη μας», λέ-
ει στην «R» ο Κωνσταντίνος Κούτρας, ξάδελ-
φος της 69χρονης.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Κ. Λέων 
δηλώνει: «Οι συγγενείς της μέχρι πρόσφατα πί-
στευαν ότι ο θάνατός της οφείλεται σε παθολο-
γικά αίτια. Τις τελευταίες ημέρες έχουν αναστα-
τωθεί με τη σκέψη ότι μπορεί να έπεσε θύμα 
εγκληματικής ενέργειας. Θέλουν να χυθεί άπλε-
το φως και αναμένουμε την έρευνα της Αστυ-
νομίας και της Δικαιοσύνης». Η εκταφή της σο-
ρού της σπιτονοικοκυράς, για την οποία έδωσε 
εντολή η Εισαγγελία Πατρών, ίσως δώσει απα-
ντήσεις στο ερώτημα που βασανίζει τους συγ-
γενείς της 69χρονης.

Τι ψάχνει η Εισαγγελία Πατρών
για τη διαχείριση των οικονομικών 
της σπιτονοικοκυράς από τον Μάνο 
Δασκαλάκη. Αιχμές εναντίον του 
30χρονου στη μηνυτήρια αναφορά 
των συγγενών της 69χρονης

Η Εισαγγελία Πατρών έδωσε εντολή για εκταφή της σορού 
της σπιτονοικοκυράς, που έχασε τη ζωή της σε ηλικία 69 ετών

Οι δικηγόροι Ανδρέας Θεοδωρόπουλος (αριστερά) 
και Κωνσταντίνος Λέων (δεξιά)

Ο Μάνος Δασκαλάκης, 
πατέρας των τριών κοριτσιών


