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Της Δήμήτρας Πανανού

E 
ως και 1.000 mg κεταμίνης, σε μία και 
μόνο θανατηφόρο δόση, εκτιμά ότι πρέ-
πει να χορηγήθηκαν στην άτυχη Τζωρτζί-

να Δασκαλάκη ο εντατικολόγος και διευθυντής 
της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσο-
κομείου Πατρών, Ανδρέας Ηλιάδης. 

Ο κ. Ηλιάδης, λόγω της ειδικότητάς του, έχει 
γνώση τόσο για τη διακίνηση του εν λόγω φαρ-
μάκου μέσω του ΙΦΕΤ στη χώρα μας, όσο και 
για την ιατρική χρήση του στα νοσοκομεία. Τα 
όσα αποκαλύπτει στη Realnews είναι ικανά να 
κατευθύνουν τις έρευνες των Αρχών και να δώ-
σουν πιθανές απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήμα-
τα σχετικά με το πώς μπορεί να χορηγήθηκε η 
θανατηφόρος ουσία στο εννιάχρονο παιδί, αλ-
λά και με ποιον τρόπο μπορεί η κατηγορούμε-
νη Ρούλα Πισπιρίγκου να την προμηθεύτηκε.  

Ο γιατρός, που μαζί με το προσωπικό της 
κλινικής έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή 
η εννιάχρονη, συγκινεί με τα λόγια του κάθε 
φορά που μιλά για τη μικρή ασθενή του, την 
Τζωρτζινούλα, όπως συνήθιζε να τη λέει. Δεν 
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κρύβει τη στενοχώρια του και για πρώτη φορά κάνει λόγο για το «θανατηφό-
ρο Μινχάουζεν» («deadly Munchausen») από το οποίο υποπτεύθηκε ότι πά-
σχει η Ρ. Πισπιρίγκου.  

Από Ιταλία
Μιλώντας για την ουσία που προκάλεσε τον θάνατο της εννιάχρονης κόρης της 
Ρ. Πισπιρίγκου, ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκο-
μείο Πατρών είναι αποκαλυπτικός. «Υπάρχουν πολλά σκευάσματα κεταμίνης. 
Πυκνά και μη πυκνά. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε το φιαλίδιο που λέγεται “κετα-
μίνα”, το οποίο έρχεται από την Ιταλία. Ερχεται μέσω του Ινστιτούτου Φαρμα-
κευτικής Ερευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) και χορηγείται στους ασθενείς με αυ-
στηρότατα πρωτόκολλα. Δεν είναι ένα φάρμακο που βρίσκεται σε κοινή θέα. 
Ερχεται στο φαρμακείο του νοσοκομείου σε συγκεκριμένες ποσότητες. Το κά-
θε φιαλίδιο είναι 50 mg/ml. Δεν είναι δόση που μπορεί να σκοτώσει ένα παι-

νει ο εντατικολόγος, εξηγώντας ότι η ουσία που 
βρέθηκε στην εννιάχρονη δεν θα μπορούσε να 
είχε προέλθει από τα αποθέματα του νοσοκο-
μείου. «Η κεταμίνη κυκλοφορεί σε πυκνά δια-
λύματα σε άλλες χώρες. Εκτιμώ ότι αυτή που 
χορηγήθηκε στην Τζωρτζίνα πρέπει να ήταν 
συμπυκνωμένη και σε μεγάλο φιαλίδιο. Δεν θα 
μπορούσε ο δράστης να σπάει αμπούλες…», 
αναφέρει ο έμπειρος εντατικολόγος. 

Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπι-
στημιακού Νοσοκομείου Πατρών λέει πως τα 
στοιχεία αυτά θα πρέπει να αξιοποιηθούν από 
τις Αρχές που συνεχίζουν τις έρευνες. «Υπάρ-
χει σκεύασμα πυκνό, το οποίο μπορεί να βρί-
σκεται σε συσκευασία των 10 ml, από το οποίο 
με σύριγγα να κάνει έγχυση. Στο “σκοτεινό” 
διαδίκτυο μπορείς να αγοράσεις τα πάντα.  

Οι ψυχΟλΟγικές αποφύσεις της συγκεκριμένης 
μάνας, φλύαρης στις δημόσιες εμφανίσεις της, είναι 
πραγματικά αδιάφορες για την εξέλιξη της τραγικής 
υπόθεσης. Επίσης, οι λεπτομέρειες από ανθρώπους 
που δεν τη γνώριζαν και αντάλλασσαν ένα «γεια», αλ-
λά βγαίνουν με γυρισμένη πλάτη στον τηλεοπτικό φα-
κό για να περιγράψουν μια μάνα «τέρας», υποδαυλί-
ζουν μια σύγχυση στον κόσμο για την αξία των πραγ-
ματικών πειστηρίων στην πλήρη διαλεύκανση της δο-
λοφονίας της εννιάχρονης Τζωρτζίνας. Η «R» απο-
καλύπτει ότι το παιδί δέχθηκε μια γερή δόση κεταμί-
νης, με σκοπό προφανώς τον θάνατο «μια και έξω». 
Τι άλλο έχουμε ως καινούργιο στοιχείο; Την εκτίμηση 

του ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων ότι η κατηγορούμε-
νη διαχωρίζει τις συνθήκες θανάτου των δύο πρώτων 
παιδιών από το τέλος της Τζωρτζίνας. Τη βεβαιότη-
τα έμπειρων αξιωματικών της Αστυνομίας ότι η Πισπι-
ρίγκου δεν μιλά για τον εν διαστάσει σύζυγό της για-
τί ίσως αυτά που θα πει να την ενοχοποιήσουν ακό-
μα περισσότερο. Η στάση των δύο γονιών δεν μπορεί 
να ερμηνευτεί με κανονική ματιά, σε κανονικές συν-
θήκες. Eνα συμπέρασμα που θα μπορούσε κανείς να 
αντλήσει από την πιο πρόσφατη ανταλλαγή μηνυμά-
των μεταξύ τους είναι ότι υπάρχουν πράγματα που 
μόνο οι δυο τους γνωρίζουν. Και δεν τα αποκαλύ-
πτουν. Ακόμα.  
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Συμπληρώνεται το παζλ

«Μία δόση σκότωσε
την Τζωρτζίνα»

δί όπως η Τζωρτζίνα. Οι φυσιολογικές δόσεις 
στα παιδιά είναι 1 με 2 mg ανά κιλό βάρους. 
Αν η Τζωρτζίνα ήταν 30 κιλά, μπορούσε άνε-
τα να λάβει, χωρίς να πάθει κάποια επιπλοκή, 
ακόμα και 60 mg, δηλαδή λίγο πάνω από μια 
ολόκληρη αμπούλα», εξηγεί. 

Η αναγωγή που κάνει στη συνέχεια, όσον 
αφορά τη δόση που χορηγήθηκε στην εν-
νιάχρονη την ημέρα που έφυγε από τη ζωή, 
προκαλεί ανατριχίλα. Ο κ. Ηλιάδης υποστηρί-
ζει ότι «εάν στο αίμα της Τζωρτζίνας βρέθη-
καν 6,5 mg/ml κεταμίνης, με βάση υπολογι-
σμούς, κάποιος πρέπει να της χορήγησε από 
800 mg έως ένα γραμμάριο (1.000 mg). Αρα, 
αν η δράστις έκλεψε κεταμίνη από τα νοσοκο-
μεία πρέπει να είχε 15 αμπούλες. Θεωρώ αδύ-
νατον να εκλάπη τέτοια ποσότητα», επισημαί-


