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«Η καρδιά της Ιριδας 
λειτουργούσε κανονικά»

Τι αναμένεται να καταθέσει η παθολογοανατόμος 
που εξέτασε τη σορό του 6,5 μηνών βρέφους

 Σύμφωνα και με τις εισαγγελικές Αρχές, το βασικό κομμάτι του παζλ που 
λείπει στην υπόθεση της δολοφονίας της εννιάχρονης Τζωρτζίνας είναι το πώς 
και από ποιον προμηθεύτηκε η Ρ. Πισπιρίγκου την κεταμίνη, την οποία, βά-
σει των κατηγοριών, χορήγησε στην κόρη της, προκαλώντας τον θάνατό της. 
Δικαστικές πηγές ανέφεραν ότι τα έως τώρα στοιχεία της δικογραφίας δεί-
χνουν ότι δράστις του εγκλήματος είναι η μητέρα του παιδιού. Ωστόσο, θεω-
ρούν πολύ σημαντικό να συμπληρωθούν όλα τα κενά, προκειμένου να υπάρ-
χει ξεκάθαρη εικόνα για το εάν η «μάνα» είχε και συνεργό στο έγκλημά της. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, θα εξεταστεί και το τάμπλετ που τοποθέτησε η 33χρο-
νη στο φέρετρο της Τζωρτζίνας. Η κατάθεση του Μάνου Δασκαλάκη την περα-
σμένη Πέμπτη στη 18η ανακρίτρια Χριστίνα Σαλάπα, που χειρίζεται την υπόθεση, 
έλυσε τα χέρια της δικαστικής λειτουργού σχετικά με το τάμπλετ της εννιάχρονης  
που θάφτηκε μαζί με το παιδί. Ο εν διαστάσει πλέον σύζυγος της Ρ. Πισπιρίγκου 
επιβεβαίωσε ότι αυτή ήταν η επιθυμία της κατηγορούμενης, η οποία είχε τοποθε-
τήσει στα φέρετρα των άλλων δύο παιδιών της κάτι προσωπικό τους. Σε εκείνα, τα 
αντικείμενα που επέλεξε ήταν αρκουδάκια. Στην Τζωρτζίνα, όμως, ζήτησε να μπει 
στο φέρετρο το τάμπλετ, που, όπως είπε ο Μ. Δασκαλάκης, του φάνηκε όντως 
περίεργο. Μία μόλις ημέρα, λοιπόν, μετά την κατάθεση του πατέρα της εννιάχρο-
νης, η δικαστική λειτουργός έδωσε την εντολή να ανοίξει ο τάφος, προκειμένου 
να ελεγχθεί το επίμαχο τάμπλετ. Παράλληλα, η ανακρίτρια έχει ζητήσει από 
το Δικαστικό Συμβούλιο και την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών της 
Ρ. Πισπιρίγκου.

Οι επόμενοι μάρτυρες
Μετά τον Μ. Δασκαλάκη, η 18η ανακρίτρια ξεκίνησε να καλεί ως μάρτυρες 
γιατρούς και νοσηλευτές από τα τρία νοσοκομεία όπου νοσηλεύτηκε η Τζωρ-
τζίνα: το Καραμανδάνειο της Πάτρας, το Ωνάσειο και το Νοσοκομείο Παίδων 
«Αγλαΐα Κυριακού». Πρώτος ενώπιόν της εμφανίστηκε την περασμένη Πα-

ρασκευή ο εντατικολόγος και διευ-
θυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανε-
πιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, 
Ανδρέας Ηλιάδης. Πρόκειται για τον 
άνθρωπο που θεωρείται ότι άνοι-
ξε τον δρόμο για τη διερεύνηση της 
υπόθεσης από τις Αρχές, καθώς δεν 
μπορούσε να δικαιολογήσει τα «αιφ-
νίδια επεισόδια» που πάθαινε συνε-
χώς η Τζωρτζίνα. Μετά τους επιστή-
μονες, αναμένεται να κληθούν και 
πρόσωπα από το οικογενειακό περι-
βάλλον της 33χρονης, όπως η μητέ-
ρα της, που αποκάλυψε ότι το εννιά-
χρονο κορίτσι είχε κακοποιηθεί δύο 
φορές το 2014, «δείχνοντας» ως κα-

κοποιητές το περιβάλλον του πατέρα της, καθώς και η αδελφή της, που ήταν 
παρούσα όταν πέθανε η 6,5 μηνών Ιριδα.

Επιμένει
Η κατηγορούμενη, πάντως, συνεχίζει να αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση 
με τον θάνατο της Τζωρτζίνας ή των άλλων δύο παιδιών της. Οπως σημειώ-
νει στην «R» ο δικηγόρος της Οθων Παπαδόπουλος, η Πισπιρίγκου «διατρα-

νώνει μέσα από τη φυλακή την αθωότητά της. Αυτό που λέει είναι ότι 
ποτέ δεν θα μπορούσε να κάνει κακό στα παιδιά της και 

πάντα ήταν στοργική μητέρα γι’ αυτά». Επιμένει, δε, να 
«δείχνει» τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό 

του Νοσοκομείου Παίδων, όπου η Τζωρτζίνα άφησε 
την τελευταία της πνοή, ως εκείνους που, πάνω 
στην προσπάθειά τους να κρατήσουν το κορίτσι 
στη ζωή, αντί άλλης ουσίας, χορήγησαν την κετα-
μίνη που το σκότωσε. «Η ίδια δεν ξέρει καν τι εί-
ναι η κεταμίνη», υποστηρίζει ο κ. Παπαδόπουλος. 
Οσον αφορά τον Μ. Δασκαλάκη και τη συμπερι-

φορά του απέναντί της από τότε που συνελήφθη, 
ο δικηγόρος της λέει πως η στάση του της προ-

κάλεσε «έκπληξη και απογοήτευση». «Δεν 
το περίμενε. Αυτό που περίμενε ήταν ηθι-
κή στήριξη, όπως έκανε μέχρι τη σύλλη-
ψή της. Η συμπεριφορά του άλλαξε λί-
γο πριν από την προφυλάκισή της. Με-
ταστροφή 180 μοιρών έκτοτε. Σταμά-
τησε να της απαντά στο τηλέφωνο και 

το αποκορύφωμα ήταν η δήλωση 
παράστασης προς υποστήριξη 

της κατηγορίας», καταλήγει ο 
δικηγόρος. 
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 Η καρδια της Ιριδας, του 6,5 μηνών βρέ-
φους της οικογένειας Δασκαλάκη, λειτουργούσε 
φυσιολογικά τη στιγμή του θανάτου της και το 
παιδί δεν πέθανε από το σπάνιο φαινόμενο της 
«αγενεσίας φλεβόκομβου», δηλαδή από παθο-
λογικά αίτια. Αυτό αναμένεται να καταθέσει στη 
Δικαιοσύνη, σύμφωνα με απόλυτα διασταυρω-
μένες πληροφορίες της Realnews, η Αντιγόνη 
Μητσέλου, παθολογοανατόμος και αναπληρώ-
τρια καθηγήτρια Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων που εξέτασε τα όρ-
γανα του παιδιού.

Εν αναμονή της κλήσης της για κατάθεση, στο 
πλαίσιο της δεύτερης κατά σειρά κατεπείγουσας 
προκαταρκτικής έρευνας που διέταξε η Εισαγγε-
λία Αθηνών για τους θανάτους της Ιριδας αλλά 
και της 3,5 ετών Μαλένας, του πρώτου παιδιού 
της οικογένειας που έφυγε από τη ζωή, η κυρία 
Μητσέλου φαίνεται να έχει ήδη ετοιμάσει τον σχε-
τικό φάκελο. Αυτός περιλαμβάνει τα στοιχεία και 
τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που αποδεικνύ-
ουν το παραπάνω επιστημονικό συμπέρασμα.

Δίχως πρόβλημα
Η έμπειρη παθολογοανατόμος όλο αυτό το δι-
άστημα, κρατώντας χαμηλούς τόνους, εμμέ-
νει στη διάγνωσή της ότι το βρέφος της οικογέ-
νειας Δασκαλάκη έπασχε από απουσία φλεβό-
κομβου. Ωστόσο, το σπάνιο αυτό φαινόμενο 
δεν φαίνεται να οδήγησε στον θάνατο την Ιρι-
δα, κάτι που από την πρώτη στιγμή υποστηρί-
χθηκε στην ιστολογική της έκθεση, όπου αναφέ-
ρεται ξεκάθαρα ότι «αναγνωρίστηκαν νευρικές 
ίνες στο περικάρδιο και στο παρέγχυμα του μυ-
οκαρδίου». Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει πως 
η καρδιά του βρέφους χτυπούσε δίχως το πα-
ραμικρό πρόβλημα!

Οπως φαίνεται να υποστηρίζει η κυρία Μη-
τσέλου όταν τη ρωτούν σχετικά, «κάποια στιγ-
μή, άγνωστο πότε, η καρδιά θα σταματούσε να 
χτυπάει. Από εκεί και έπειτα, αν υπήρξε κάτι που 
επίσπευσε τον θάνατο του μωρού, αυτό δεν μπο-
ρώ να το γνωρίζω. Ομως, μέχρι τη στιγμή του 
θανάτου του, η καρδιά λειτουργούσε κανονικά».

Οι υποψίες
Η ίδια είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι είχε «κά-
νει φύλλο και φτερό» την καρδιά της Ιριδας, 
καθώς γνώριζε ότι η οικογένεια Δασκαλάκη εί-
χε χάσει ήδη και άλλο παιδί. Ετσι, είχε την πε-
ποίθηση ότι θα έπρεπε να εξεταστεί όλη η οι-
κογένεια για το ενδεχόμενο κάποιου γενετικού 
προβλήματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 

αυτή η εκτίμηση είχε μεταφερθεί στην προϊ-
σταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πα-
τρών, Αγγελική Τσιόλα, με την οποία και συ-
νεργάστηκε στο πλαίσιο του ιατροδικαστικού 
πορίσματος. Στη συνέχεια, η είδηση της ανα-
κοπής της εννιάχρονης Τζωρτζίνας στο Καρα-
μανδάνειο Νοσοκομείο τη συντάραξε και εί-
χε ζητήσει, σύμφωνα με όλες τις πληροφορί-
ες, την περαιτέρω διερεύνηση στο Ωνάσειο, 
όπου και τοποθετήθηκε βηματοδότης για την 
προστασία του παιδιού.

Διπλή αιτία θανάτου
Σε πρόσφατες δηλώσεις της στην «R», η Αγγ. 
Τσιόλα έκανε λόγο για «πληρέστατη ιατροδικα-
στική έκθεση» στην περίπτωση της Ιριδας, που 
«παραπέμπει σαφώς κάπου». «Η παθολογοανα-
τόμος στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλούσε για 
κάτι παθολογικό (σ.σ.: αγενεσία φλεβόκομβου). 
Οταν την έλαβα, συμπλήρωσα την αιτία θανά-
του (σ.σ.: πνευμονικό οίδημα). Αυτό δεν συνη-
θίζεται σε άλλες μου εκθέσεις. Δηλαδή, δεν βά-
ζω διπλή αιτία ποτέ. Οπότε αντιλαμβάνεστε για 
ποιο λόγο διατυπώθηκε όπως διατυπώθηκε, με 

τις κακώσεις που παρατηρήθηκαν και παραπέ-
μπουν ασφαλώς κάπου», είχε δηλώσει στην «R» 
την Κυριακή 3 Απριλίου.

Σημειώνεται ότι, εκτός από ένα έκζεμα γύρω 
από το στόμα του βρέφους, που επισημαίνεται 
στην έκθεση ως δερματίτιδα και συγκεκριμένα 
αναφέρεται ότι «πέριξ των χειλέων παρατηρού-
νται ευρήματα ενδεικτικά δερματίτιδος εξ επα-
φής/εκζεματοειδούς αντιδράσεως (τα χείλη εμ-
φανίζουν στοιχεία αποξήρανσης)», υπάρχει και 
ένα άλλο εύρημα, ένα σκίσιμο στο εσωτερικό 
του στόματος. Τα ευρήματα αυτά, σε συνδυα-
σμό με το πανάκι που βρέθηκε στην κούνια του 
βρέφους και έφερε σταγόνες αίματος, κάνουν 
τους ειδικούς να καταλήγουν στο ενδεχόμενο 
ασφυκτικού θανάτου.

Σε κάθε περίπτωση, η κατάθεση της κυρίας 
Μητσέλου στις δικαστικές Αρχές αναμένεται με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εκτιμάται ότι θα θέ-
σει νέα δεδομένα στη διερεύνηση του θανάτου 
της μικρής Ιριδας.

Η εισαγγελική έρευνα 
εστιάζει στην πιθανότητα 
η Ρ. Πισπιρίγκου να είχε 
βοήθεια στο έγκλημά της

Τα ευρήματα στο βρέφος, 
αλλά και το πανάκι που έφερε 
σταγόνες αίματος, οδηγούν 
τους ειδικούς στο ενδεχόμενο 
ασφυκτικού θανάτου

Η Ιριδα

Η Μαλένα

Ο εντατικολόγος 
και διευθυντής της 
ΜΕΘ Παίδων του 
Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Πατρών, 
Ανδρέας Ηλιάδης


