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ΚΟΙΝΩΝΙΑ Θρίλερ στην Πάτρα
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σουν τον ‘‘γρίφο’’, τοποθέτησαν προληπτικά απινιδωτή στο παιδί. Η εννιάχρο-
νη είχε υποστεί δύο ανακοπές, την πρώτη στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της 
Πάτρας, που την κατέστησε ανάπηρη, ενώ η δεύτερη ανακοπή την οδήγησε 
στον θάνατο», σημειώνεται. 

«Δεν υπάρχει εξήγηση»
Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων και της ιατροδι-
καστικής έκθεσης του εννιάχρονου παιδιού, αρκετοί γιατροί έχουν ήδη καταθέ-
σει στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διεξάγει το Τμήμα Ανθρωπο-
κτονιών της Ασφάλειας Αττικής, μετά από εντολή της Εισαγγελίας. Σύμφωνα με 
όλες τις πληροφορίες, στις καταθέσεις τους υπάρχουν κοινά σημεία, καθώς οι 
γιατροί αναφέρουν ότι, από τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί και έχουν πε-
ριέλθει σε γνώση τους, δεν υπάρχει επιστημονική εξήγηση για τους θανάτους 
των τριών παιδιών. Ακόμη, στους αστυνομικούς έχει επισημανθεί από τους για-
τρούς ότι απέβη άκαρπη η έρευνα που έγινε για σύνδρομα κληρονομικής φύ-
σεως, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της καρδιάς. Αν ίσχυε το αντίθετο, τότε ίσως 
να μπορούσαν να εξηγηθούν οι αιφνίδιοι θάνατοι των τριών παιδιών της οικο-
γένειας Δασκαλάκη.  

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης έχουν καταθέσει γιατροί και νο-
σηλευτές από το Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», όπου κατέληξε η εννιάχρο-
νη Τζωρτζίνα, αλλά και από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Από τις κα-
ταθέσεις έχουν ήδη αντληθεί σημαντικά στοιχεία, που δημιουργούν μια εικόνα 
για το τι φαίνεται να έχει συμβεί στην υπόθεση των τριών κοριτσιών. Τα επό-
μενα 24ωρα, μάλιστα, αναμένεται να καταθέσουν γιατροί και νοσηλευτές από 
το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, τη ΜΕΘ και την παιδιατρική κλινική 
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο, ώστε να συμπληρωθεί η εικόνα.    
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Μ
ε μεγάλη προσοχή και μεθοδικότητα, 
ώστε να διαλευκανθεί μια τόσο σοβα-
ρή υπόθεση όπως είναι οι «ανεξήγη-

τοι» θάνατοι των τριών παιδιών της οικογένει-
ας Δασκαλάκη από την Πάτρα, συνεχίζουν οι 
ειδικοί της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών 
να μελετούν τα στοιχεία που προκύπτουν από 
τη διερεύνηση της τραγωδίας. 

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το ια-
τρικό ιστορικό και των τριών κοριτσιών, που 
έφυγαν διαδοχικά από τη ζωή μέσα σε ένα δι-
άστημα μικρότερο από τρία χρόνια, ενώ την 
ίδια στιγμή η Αστυνομία έχει ξεκινήσει να λαμ-
βάνει καταθέσεις από τους γιατρούς που εί-
χαν εξετάσει τις τρεις αδελφούλες. Καθοριστι-
κές για τις έρευνες είναι οι τοξικολογικές και 
ιστολογικές εξετάσεις της εννιάχρονης Τζωρ-
τζίνας, που κατέληξε μετά από καρδιακή ανα-
κοπή, την οποία υπέστη από αδιευκρίνιστα 
αίτια. Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά παιδί 
της οικογένειας που έχασε τη ζωή του, στα τέ-
λη του περασμένου Ιανουαρίου. 

Υπερβολική δόση
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ειδικοί εξε-
τάζουν, μεμονωμένα αλλά και σε διασταύ-
ρωση με τις αδερφές της μικρής Τζωρτζίνας, 
όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από τις ανα-
λύσεις. Ηδη, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 
από τις τοξικολογικές εξετάσεις έχουν προκύ-
ψει τα πρώτα ευρήματα, τα οποία προκαλούν 
προβληματισμό στους επιστήμονες. Μετα-
ξύ άλλων, στο μικροσκόπιο των επιστημόνων 
βρίσκονται και οι ουσίες που το κορίτσι ελάμ-
βανε στον οργανισμό του λόγω των θεραπει-
ών που δεχόταν. Οι επιστήμονες αναμένεται 
να εκτιμήσουν αν οι ποσότητες αυτές είναι σε 
επίπεδα που δικαιολογούνται ή αν υπάρχουν 
ενδείξεις υπερβολικής δόσης. Οι πηγές επιση-
μαίνουν πως ο τρόπος χορήγησης της θερα-
πείας της Τζωρτζίνας αποτελεί βασικό ζητού-
μενο των ερευνών. 

Οι επιστήμονες θα εστιάσουν και στον εντο-
πισμό οποιωνδήποτε άλλων «ξένων» ουσιών, 
πιθανόν τοξικών, στον οργανισμό της εννιά-
χρονης. Παράλληλα, θα αναζητηθεί οποιοδή-
ποτε κοινό στοιχείο με τις αντίστοιχες εξετάσεις 
και τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που είχαν γίνει 
για τις αδελφές της Τζωρτζίνας, την 3,5 ετών 
Μαλένα και την 6 μηνών Ιριδα.  

Οι ειδικοί, όπως όλα δείχνουν, δεν βιάζονται 
-παρά την πίεση που ασκείται λόγω της δημο-
σιότητας- και εξετάζουν προσεκτικά κάθε εύ-
ρημα. Επιπλέον, φαίνεται πως αποκλείουν, του-
λάχιστον για την ώρα, τη διενέργεια των τοξι-
κολογικών και ιστολογικών εξετάσεων από ερ-
γαστήριο του εξωτερικού. «Δεν υπάρχει κάτι 
που δεν μπορούμε να βρούμε εδώ στα εργα-
στήριά μας», διαβεβαιώνει αρμόδιος παράγο-
ντας στη Realnews, απαντώντας σε ερώτηση 
για το αν κρίνεται σκόπιμο να σταλούν δείγμα-
τα για ανάλυση και εκτός Ελλάδας. 

«Στην ιατροδικαστική υπηρεσία γίνεται μια 
εξαιρετική δουλειά. Δεν πρέπει να πιεστούν οι 
επιστήμονες. Θα βάλουν την υπογραφή τους 
στα πορίσματα και πρέπει να είναι σε θέση, 
όταν αργότερα κληθούν στο δικαστήριο, να 
τεκμηριώσουν το καθετί. Πιστεύω ότι θα δο-
θούν απαντήσεις. Σύντομα θα βγει ένα πόρι-
σμα που θα απαντά σε όλα τα ερωτήματα. Θα 
συνεκτιμηθούν τα πάντα, αυτό είναι το μόνο 
σίγουρο», συνεχίζει η ίδια πηγή, ξεκαθαρίζο-
ντας σε ό,τι αφορά τη μικρή Τζωρτζίνα ότι η 
καρδιά της δεν είχε πρόβλημα. «Είναι ξεκάθα-
ρο ότι το παιδί δεν αντιμετώπιζε καρδιολογι-
κό πρόβλημα. Το βεβαιώνουν οι πλέον αρμό-
διοι γιατροί των νοσοκομείων που την εξέτα-
σαν. Ακριβώς επειδή δεν μπορούσαν να λύ-
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Από τις τοξικολογικές και ιστολογικές 
αναλύσεις της Τζωρτζίνας έχουν ήδη 
προκύψει τα πρώτα αποτελέσματα, 
με τους επιστήμονες να εστιάζουν στον τρόπο 
χορήγησης της θεραπείας της εννιάχρονης

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ των τριών άτυχων παιδιών


