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Σ
την τελική ευθεία μπαίνουν πλέον οι έρευ-
νες για τον θάνατο των δύο μικρότερων 
παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου, καθώς 

στα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένε-
ται να παραδοθεί στις δικαστικές Αρχές το πό-
ρισμα των ιατροδικαστών Νίκου Καρακούκη 
και Νίκου Καλογριά, στο οποίο θα περιγράφε-
ται με σαφήνεια η αιτία θανάτου της ηλικίας εξί-
μισι μηνών Ιριδας και της αδελφής της, Μαλέ-
νας, η οποία έφυγε από τη ζωή όταν ήταν μό-
λις τριάμισι ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες -και παρά το γεγο-
νός πως τόσο οι τοξικολογικές όσο και οι ιστοπα-
θολογικές εξετάσεις βγήκαν «καθαρές», δηλα-
δή δεν εντοπίστηκε κάποια ουσία- οι δύο έμπει-
ροι ιατροδικαστές φαίνεται να αποκλείουν την 
περίπτωση των παθολογικών αιτίων όσον αφο-
ρά τον θάνατο των δύο παιδιών.

Αλλωστε, όπως τονίζουν στη Realnews πη-
γές πληροφόρησης, οι έντονες αλλοιώσεις στο 
ήπαρ της Μαλένας, αλλά και οι κηλίδες υπο-
ξυγοναιμίας που εντοπίστηκαν στον εγκέφα-
λο του παιδιού αποτελούν μια σαφή ένδειξη 
ασφυκτικού θανάτου και, μάλιστα, από εξω-
γενή παράγοντα και όχι παθολογικό. Το ίδιο, 

Τι αναφέρει η έκθεση των 
ιατροδικαστών για την ουσία 
που ενδεχομένως να οδήγησε 
σε «βύθιση» την τριάμισι ετών 
κόρη της Ρούλας Πισπιρίγκου. 
Αποκαλυπτικές είναι οι καταθέσεις 
που λαμβάνει το Τμήμα 
Ανθρωποκτονιών

Το πόρισμα 
που ρίχνει φως 
στον θάνατο 
της Μαλένας

ωστόσο, φαίνεται να ισχύει και για τον θάνατο της Ιριδας, του 
βρέφους της οικογένειας. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές προσθέτουν 
πως στο «μικροσκόπιο» των δύο έμπειρων ιατροδικαστών έχει 
μπει ένα στοιχείο το οποίο είναι κοινό στις εξετάσεις και των δύο 
παιδιών. Αυτό το κοινό στοιχείο δείχνει τον δρόμο για ασφαλή 
συμπεράσματα όσον αφορά την αιτία θανάτου, η οποία φαίνε-
ται επίσης να είναι κοινή και στα δύο κοριτσάκια και να προέρ-
χεται από εξωγενή παράγοντα.

Η κεταμίνη
Υπενθυμίζεται ότι η αρχική ιατροδικαστική εξέταση για τη μικρή 
Μαλένα, που άφησε την τελευταία της πνοή το 2019, είχε εντο-
πίσει ηπατικές αλλοιώσεις. Σύμφωνα με το νέο πόρισμα των ια-
τροδικαστών, οι αλλοιώσεις στο ήπαρ της Μαλένας είναι δυνα-
τόν να προέρχονται από φαρμακευτική αγωγή, όχι αναγκαστικά 
συνταγογραφούμενη. Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι δεν αποκλεί-
εται ακόμα και η χορήγηση μιας μικρής δόσης κεταμίνης. Πρό-
κειται για την τοξική και ναρκωτική ουσία την οποία η Ρ. Πισπι-
ρίγκου κατηγορείται ότι χορήγησε για να προκαλέσει τον θάνα-
το της μεγαλύτερης κόρης της, Τζωρτζίνας. 

Για την περίπτωση της Μαλένας, όμως, η ουσία που ενδεχο-


