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αίτια 
Οι τοξικολογικές 
εξετάσεις 
αναμένεται να 
ολοκληρωθούν 
μέχρι το τέλος 
της επόμενης 
εβδομάδας και το 
σχετικό πόρισμα 
των ιατροδικαστών 
θα κατατεθεί στην 
αρμόδια Αρχή, 
ρίχνοντας φως στα 
αίτια θανάτου της 
Μαλένας

Σ
ημαντικά ευρήματα για τα αίτια θανάτου της 
Μαλένας Δασκαλάκη φαίνεται πως προκύ-
πτουν από τις νέες τοξικολογικές εξετάσεις 

του παιδιού που έχασε τη ζωή του το 2019, σε 
ηλικία 3,5 ετών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, 
στις έρευνες που έγιναν εκ νέου στα «πλακίδια» 
με τα ιστολογικά και τοξικολογικά στοιχεία της 
Μαλένας, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ύπαρξης 
μιας ύποπτης χημικής ουσίας στον οργανισμό 
του παιδιού. Πρόκειται για ουσία που με βεβαι-
ότητα δεν είχε καταγραφεί στις πρώτες τοξικο-
λογικές εξετάσεις, οι οποίες έγιναν αμέσως μετά 
τον θάνατο του κοριτσιού. Αυτό σημαίνει πως η 
ουσία δεν αφορά τη φαρμακευτική αγωγή την 
οποία ελάμβανε η πρώτη από τις κόρες της Ρού-
λας Πισπιρίγκου που έχασε τη ζωή της. 

Για τις νέες τοξικολογικές εξετάσεις που πραγμα-
τοποιούνται στα «πλακίδια στοιχείων» της Μαλένας 
ακολουθείται η ίδια μέθοδος που αποκάλυψε την κετα-
μίνη στον οργανισμό της εννιάχρονης Τζωρτζίνας. Πρό-
κειται για εξειδικευμένη μέθοδο, η οποία μπορεί να εντο-
πίσει πολύ περισσότερες ουσίες σε σύγκριση με τις εξετά-
σεις που έγιναν στο άτυχο κορίτσι, μετά τον θάνατό του, στις 
13 Απριλίου του 2019. Οι νέες τοξικολογικές εξετάσεις στη Μα-
λένα πραγματοποιήθηκαν από επιστήμονες της Ιατροδικαστικής 
Υπηρεσίας Αθηνών, αμέσως μετά τον εντοπισμό της κεταμίνης στην 
άτυχη Τζωρτζίνα, που πέθανε στις 29 Ιανουαρίου του 2022. Η διε-
νέργεια των νέων εξετάσεων απέκτησε διαφορετική υπόσταση πριν 

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν 
ότι έχουν εντοπιστεί σημαντικά 
ευρήματα στις τοξικολογικές 
εξετάσεις του 3,5 ετών κοριτσιού
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Στο σπίτι των 
γονιών της άφησε 
η μικρή Ιριδα 
την τελευταία 
της πνοή. Δεξιά, 
η μητέρα των 
τριών παιδιών και 
κατηγορούμενη 
για τον θάνατο της 
Τζωρτζίνας, Ρούλα 
Πισπιρίγκου

«Ιχνη 
ύποπτης 
ουσίας στη 
Μαλένα»


