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Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ

K
ουκούλωμα» της υπόθεσης των θα-
νάτων στο γηροκομείο «Αγία Σκέπη» 
των Χανίων καταγγέλλουν συγγενείς 

των ηλικιωμένων που έχασαν τη ζωή τους, κα-
θώς διαπιστώνουν προκλητική καθυστέρηση 
στη διαλεύκανση του σκανδάλου, με την υπό-
θεση να βρίσκεται εδώ και μήνες ακόμα στο 
στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης. Η υπό-
θεση είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη τον 
Μάρτιο του 2021, όταν αποκαλύφθηκε πως 
από την αρχή του 2020 μέχρι τον Μάρτιο του 
2021 είχαν σημειωθεί πάνω από 80 θάνατοι 
ηλικιωμένων, τους οποίους ο υπεύθυνος ιατρός 
του οίκου ευγηρίας είχε αποδώσει σε «καρδια-
κή ανακοπή». 

«Είμαστε αναστατωμένοι και εξοργισμένοι. 
Θα έπρεπε τα αντανακλαστικά της πολιτείας 
να είναι ταχύτερα. Θεωρώ επίσης προκλητικό 
το γεγονός ότι, μετά τις συγκλονιστικές αποκα-
λύψεις, η Μονάδα εξακολουθεί να λειτουργεί, 
με τις ευλογίες της Αντιπεριφέρειας Χανίων. Ο 
συνδυασμός της καθυστέρησης ενώ η Μονά-
δα λειτουργεί δείχνει μια πολιτεία που δεν λει-
τουργεί ως ευνομούμενο κράτος» καταγγέλλει 
στη Realnews η δικηγόρος Μαρία Παπαδά-
κη, που έχασε τον πατέρα της κάτω από περί-
εργες συνθήκες, ανοίγοντας έτσι τις αποκαλύ-
ψεις για τις συνθήκες φιλοξενίας των ηλικιωμέ-
νων στη δομή.

Συγκλονιστικές ήταν και οι καταγγελίες πρώ-
ην εργαζομένων του οίκου ευγηρίας για βα-
σανιστήρια, παραμέληση και κακομεταχείρι-
ση των γερόντων, ενώ, μετά την αποκάλυψη 
των δεκάδων θανάτων, διατάχθηκε και εκτα-

φή μιας γυναίκας από την Κίσσαμο, η οποία πέ-
θανε στην «Αγία Σκέπη». «Μας είχαν ενημερώ-
σει ότι η μητέρα μου είχε ουρολοίμωξη, αλλά 
πήγαινε καλά, μέχρι που στις 23 Μαΐου 2020 
μας είπαν ότι πέθανε. Στην κηδεία, όμως, απο-
καλύφθηκε ότι τα χέρια της ήταν μελανιασμέ-
να, τυλιγμένα σε γάζες, και στο κούτελο υπήρ-
χε μια μεγάλη μελανιά», είχε δηλώσει στην «R» 
ο Μανώλης Χουρδάκης. Στη συνέχεια, νοση-
λευτής είχε καταγγείλει στην Αστυνομία πως η 
ηλικιωμένη είχε χτυπήσει σοβαρά στο κεφά-
λι μέσα στη δομή, ενώ δεν ειδοποιήθηκε για-
τρός, ούτε ασθενοφόρο, με αποτέλεσμα να πε-
θάνει μετά από τρεις ημέρες. Με εισαγγελική 
παρέμβαση, πραγματοποιήθηκε εκταφή της 
σορού στις 22 Απριλίου 2021 και οι ιστολογι-
κές εξετάσεις από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
έδειξαν «κάκωση κεφαλής», η οποία σημειώ-
θηκε από 48 έως 72 ώρες πριν από τον θάνα-
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το, με την ιατροδικαστή Ελπίδα Σπανουδάκη να τονίζει πως 
«η κάκωση προήλθε από χτύπημα, δεν προήλθε από παθο-
λογικά αίτια ο θάνατος».

Οι έρευνες
Τους τελευταίους μήνες, μετά από εντολή της Εισαγγελίας, συ-
στάθηκε ομάδα γιατρών, η οποία διενεργεί ιατροδικαστικές 
πραγματογνωμοσύνες στους φακέλους των θανόντων ηλι-
κιωμένων. «Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η δικογραφία να μην 
έχει ολοκληρωθεί. Εάν είχε ολοκληρωθεί, θα είχε πάει στην 
ανάκριση και θα είχαν απαγγελθεί κατηγορίες και διώξεις. 
Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, που προβληματίζει όλες τις 
οικογένειες», τονίζει η κυρία Παπαδάκη.

Αρχικά, η έρευνα είχε επικεντρωθεί στους περίπου 80 θα-
νάτους ηλικιωμένων, από την αρχή του 2020 έως τον Μάρ-
τιο του 2021. Ομως, μετά από διερεύνηση και προ του 2020 
σε ληξιαρχεία και νοσοκομεία, ο αριθμός των θανάτων εκτο-
ξεύτηκε σε… εκατοντάδες.

Η έρευνα έχει αναδείξει πολύ υψηλά ποσοστά θανάτων 
στην «Αγία Σκέπη», με βάση τη δυναμικότητα των κλινών. 
Και αυτό γιατί, ενώ η άδεια της δομής ήταν για 46 ηλικιωμέ-
νους, οι θάνατοι μέσα σε ενάμιση χρόνο ξεπέρασαν τους 80, 
ποσοστό που υπερβαίνει το 170%, όταν πανελλαδικά το πο-
σοστό απωλειών στα γηροκομεία δεν ξεπερνά το 20%-25%.

Τα δεδομένα γίνονται ακόμη πιο «σκοτεινά» για τον οί-

κο ευγηρίας, καθώς μέχρι το 2019 η δομή είχε 
άδεια για τη φιλοξενία μόνο 16 ηλικιωμένων, 
με τους θανάτους για εκείνη τη χρονιά να ξε-
περνούν τους 50, σύμφωνα με τα μέχρι στιγ-
μής στοιχεία.

«Ακόμη πιο εξοργιστικό, όσον αφορά τις ευ-
θύνες των υπευθύνων, είναι το γεγονός ότι ο 
αντιπεριφερειάρχης Χανίων προχώρησε στην 
ανάκληση των αδειών εργασίας των δύο νοση-
λευτών που προέβησαν στις αποκαλυπτικές κα-
ταγγελίες για τα όσα διαδραματίζονταν μέσα 
στη Μονάδα», προσθέτει η κυρία Παπαδάκη.

«Η μεταχείριση των γερόντων ήταν πολύ κα-
κή. Τους έδεναν στα κρεβάτια, ξεχνούσαν να 
τους ταΐσουν, τους έδιναν χάπια για να τους ηρε-
μήσουν, τους χτυπούσαν πολλές φορές. Πολ-
λές φορές έλυνα ηλικιωμένους, αλλά με ανακά-
λυψαν και άρχισαν να τους δένουν ξανά εκεί-
νοι. Οταν είχα ξεκινήσει να εργάζομαι εκεί, εί-
χαν πεθάνει δύο με τρία άτομα. Ξαφνικά, μετά 
από ένα μήνα σχεδόν, είδα να πεθαίνουν 14 
άτομα σε μία εβδομάδα. Δεν γνωρίζω τα αίτια. 
Δεν ήρθε ποτέ γιατρός να τους δει και σε όλα 
τα πιστοποιητικά έγραφαν “καρδιακή προσβο-
λή”, που τα υπέγραφε πάντα ο ίδιος γιατρός», 
είχε αναφέρει στην κατάθεσή του στην Ασφά-
λεια Χανίων ένας εκ των νοσηλευτών.

Να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια των ερευ-
νών ήρθαν στην επιφάνεια έγγραφα των υπη-
ρεσιών που ανέφεραν πως οι χώροι του συ-
γκεκριμένου ιδρύματος παρέμεναν κλειδωμέ-
νοι όταν εμφανίζονταν ελεγκτές της Διεύθυν-
σης Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ είχε 
διαπιστωθεί επανειλημμένα η ελλιπής φροντί-
δα των ηλικιωμένων με μόνο έναν νοσηλευτή 
στη βάρδια για το σύνολο των τροφίμων. Το 
γεγονός αυτό καθώς και πολλά άλλα στοιχεία 
βάζουν στο κάδρο των ευθυνών και τη Διεύ-
θυνση Υγείας της Περιφέρειας, που δεν έπρα-
ξε το παραμικρό, όπως όφειλε…

Mε εντολή της Εισαγγελίας, 
γιατροί διενεργούν 
ιατροδικαστικές πραγματο-
γνωμοσύνες στους φακέλους 
των θανόντων ηλικιωμένων
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