
31

κοινωνιαΩρα μηδέν για το θρίλερ

Realnewswww.real.grκυριακη 19 ιουνιου 2022

Τα δύο μικρά παιδιά της οικογένειας 
δασκαλάκη, Μαλένα και Ιριδα

μένως χρησιμοποιήθηκε δεν φαίνεται να ήταν 
θανατηφόρα. Αντιθέτως, σύμφωνα με τις πλη-
ροφορίες, η ουσία φέρεται να ήταν σε τέτοια 
ποσότητα, ώστε να ρίξει το παιδί αρχικά σε «βύ-
θιση». Στη συνέχεια, ο θάνατος ενδέχεται να 
προήλθε από ενέργεια πρόκλησης ασφυξίας, 
με απόφραξη εξωτερικών αναπνευστικών οδών.

Η διαπίστωση για την ενδεχόμενη χορήγηση 
ουσίας και στη μικρή Μαλένα δεν έρχεται σε 
σύγκρουση με τον μη εντοπισμό ουσιών από 
τους ιατροδικαστές. Το γεγονός αυτό φέρεται 
να τεκμηριώνεται με σαφήνεια στο πολυανα-
μενόμενο πόρισμα, στο οποίο οι έμπειροι ιατρο-
δικαστές καταγράφουν τις συνθήκες κάτω από 
τις οποίες έγιναν οι νέες έρευνες. 

Αρχικά, επισημαίνεται πως τα δείγματα των 
δύο παιδιών εδώ και καιρό είναι διατηρημέ-
να στη φορμόλη. Επίσης, πρόκειται για μικρά 
σε όγκο δείγματα και όχι για δείγματα που ελή-
φθησαν πρόσφατα. Συνεπώς, τα δείγματα που 
ερευνήθηκαν όχι μόνο δεν είναι απόλυτα αξιο-
ποιήσιμα, αλλά είναι δυνατόν να δημιουργή-
σουν συγκεκριμένα ερωτήματα αλλά και αμφι-
βολίες. Αρα, εφόσον από τις τοξικολογικές εξε-
τάσεις είναι δυνατόν να… διαφύγουν ουσίες 
που μεταβολίζονται από τον ανθρώπινο οργα-
νισμό, αναγνωρίζεται ότι μπορεί να υπάρξουν 
σοβαρές ελλείψεις ανίχνευσης.

Βάσει αυτής της εκτίμησης, το ίδιο θα μπορού-
σε να έχει γίνει και με την κεταμίνη. Μια μικρή 
δόση κεταμίνης, που δεν είναι ικανή να προκα-
λέσει τον θάνατο, θα μπορούσε εύκολα να με-
ταβολιστεί από τον οργανισμό της Μαλένας, κα-
θώς το παιδί παρέμεινε ζωντανό για ικανό χρο-
νικό διάστημα μετά την πιθανή χορήγηση της 

ουσίας. Ετσι, δεν θα ήταν δυνατόν αυτή η ου-
σία να εντοπιστεί ακόμη και από ιδιαίτερα εξει-
δικευμένες τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο Μάνος Δασκαλάκης
Την ίδια στιγμή, ιδιαιτέρως κομβική για την πο-
ρεία της υπόθεσης κρίνεται η αιφνιδιαστική με-
τάβαση του πρώην συζύγου της Ρ. Πισπιρίγκου, 
Μάνου Δασκαλάκη, την Πέμπτη, στα γραφεία 
του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας 
Αττικής. Ο 31χρονος έδωσε κατάθεση στους 
αστυνομικούς, δίνοντας απαντήσεις που είναι 
δυνατόν να συμβάλουν στη διαλεύκανση του 
θανάτου της Μαλένας και της Ιριδας. 

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως επί επτά ώρες 
οι αστυνομικοί «βομβάρδιζαν» με συγκεκριμέ-
νες ερωτήσεις τον πατέρα των τριών παιδιών. Οι 
ερωτήσεις αφορούσαν τις συνθήκες κάτω από 
τις οποίες χάθηκαν τα δύο μικρότερα παιδιά της 
οικογένειας. Οι επαναλαμβανόμενες από τους 
αστυνομικούς ερωτήσεις είχαν να κάνουν κυρί-
ως με το πού βρισκόταν ο ίδιος, ακριβώς τις ώρες 
που τα δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους. Για την 
περίπτωση της Ιριδας, ο Μ. Δασκαλάκης ανέφε-
ρε πως την ημέρα του θανάτου της έλειπε από 
το σπίτι, καθώς ήδη τότε είχαν αρχίσει να δημι-
ουργούνται σύννεφα στη σχέση του με τη Ρ. Πι-
σπιρίγκου. Και την ώρα θανάτου της Μαλένας, 
όμως, ο Μ. Δασκαλάκης απουσίαζε από το πλευ-
ρό της κόρης του. Οταν το τριάμισι ετών κορί-
τσι άφησε την τελευταία του πνοή στο Νοσοκο-
μείο Παίδων, ο πατέρας του είχε αποχωρήσει.

Οι επόμενες κινήσεις των αστυνομικών, πά-
ντα σε συνεννόηση με τις εισαγγελικές Αρχές, κα-
θώς η έρευνα είναι προκαταρκτική, αφορούν τη 
λήψη καταθέσεων από τους γονείς του Μ. Δα-
σκαλάκη. Οι τελευταίες που αναμένεται να κλη-
θούν να καταθέσουν είναι η μητέρα και η αδελ-
φή της Ρ. Πισπιρίγκου.

 Οταν πλέον θα έχει ολοκληρωθεί και αυτός 
ο τελευταίος κύκλος καταθέσεων, τότε θα έλθει 
η σειρά της «πρωταγωνίστριας» αυτού του θρί-
λερ, που δεν είναι άλλη από τη μητέρα των τρι-
ών αδικοχαμένων παιδιών, η οποία θα καταθέ-
σει σε κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Αν-
θρωποκτονιών, που θα μεταβεί στις γυναικείες 
φυλακές Κορυδαλλού, όπου και κρατείται η Ρ. 
Πισπιρίγκου.

 
Η κατάθεση Τσιόλα
Βέβαια, μέχρι οι Αρχές να φτάσουν στον στενό 
συγγενικό κύκλο των άτυχων παιδιών, είχαν ήδη 
ολοκληρώσει τη λήψη καταθέσεων και από άλ-
λους σημαντικούς μάρτυρες, όπως οι γιατροί και 
οι νοσηλευτές των νοσοκομείων όπου είχαν βρε-
θεί τα παιδιά. Καταλυτική για τις Αρχές, προκει-

μένου να ολοκληρώσουν το παζλ γύρω από την 
αιτία θανάτου της Ιριδας, ήταν -όπως αναμενό-
ταν- η κατάθεση της προϊσταμένης της Ιατροδι-
καστικής Υπηρεσίας Πάτρας, Αγγελικής Τσιόλα. 

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, στην πο-
λύωρη κατάθεσή της στο κλιμάκιο του Τμήμα-
τος Ανθρωποκτονιών της ΓΑΔΑ, που έφτασε την 
περασμένη εβδομάδα στην Πάτρα, η Αγγ. Τσιό-
λα φαίνεται να ισχυρίστηκε ότι ο θάνατος του 
6,5 μηνών βρέφους δεν προήλθε από παθο-
λογικά αίτια και πιο συγκεκριμένα από αγενε-
σία φλεβόκομβου, όπως ανέφερε -μεταξύ άλ-
λων- στη γνωμάτευσή της η παθολογοανατό-
μος, Αντιγόνη Μητσέλου. Αντιθέτως, οι ίδιες 
πληροφορίες αναφέρουν πως η Αγγ. Τσιόλα, 
που πραγματοποίησε τη νεκροψία-νεκροτο-
μή στο βρέφος τον Μάρτιο του 2021, άφησε 
ανοιχτό το ενδεχόμενο του ασφυκτικού θανά-
του της Ιριδας. 

Σε παλαιότερη δήλωσή της στην «R», η Αγγ. 
Τσιόλα είχε κάνει λόγο για «πληρέστατη ιατρο-
δικαστική έκθεση» στην περίπτωση της Ιριδας 
από την πλευρά της, που «παρέπεμπε σαφώς 
κάπου…». «Εγινε πλήρης έλεγχος, τοξικολογικός 
και ιστολογικός. Η παθολογοανατόμος, στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση, μιλούσε για κάτι παθο-
λογικό (σ.σ.: αγενεσία φλεβόκομβου, μια σπά-
νια πάθηση που έχει προκαλέσει ελάχιστους 
θανάτους βρεφών στο εξωτερικό). «Οταν την 
έλαβα, συμπλήρωσα την αιτία θανάτου (πνευ-
μονικό οίδημα). Αυτό δεν συνηθίζεται σε άλ-
λες μου εκθέσεις. Δηλαδή, δεν βάζω διπλή αι-
τία ποτέ. Οπότε αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο 
διατυπώθηκε όπως διατυπώθηκε..», είχε δη-
λώσει, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. 
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