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να είδε την Ιριδα. Το πουλί έχει και το σχήμα του 
αγγέλου», επεσήμανε. Ερωτηθείσα, δε, αν από τη 
συγκεκριμένη ζωγραφιά μπορεί να εξαχθεί το συ-
μπέρασμα ότι το κορίτσι γνώριζε πως η μητέρα 
του είχε δολοφονήσει την αδελφή του, η παιδο-
ψυχολόγος ήταν απόλυτη: «Ναι. Μπορώ να το πω 
αυτό. Με αυτή τη ζωγραφιά που είδα, αυτό κατά-
λαβα». Οσον αφορά τη ζωγραφιά όπου απεικονί-
ζεται το σπίτι της οικογένειας με σκούρα χρώμα-
τα, η κυρία Μπογιατζή εκτίμησε ότι «το σπίτι εί-
ναι σκοτεινό, η σκεπή είναι σκοτεινή, όλοι ξέρου-
με ότι το σπίτι έχει κόκκινο από πάνω, ειδικά στην 
Ελλάδα, όχι το σκούρο μπλε που φλερτάρει πολύ 
με το μαύρο. Δεν έχει πόρτες και έχει πολύ ψηλά 
παράθυρα και θυμίζει κάπως φυλακή ή και νο-
σοκομείο». Για έναν χρωματισμό σαν φλόγα που 

φαίνεται στη μέση της σκεπής, η παιδοψυχολόγος συμπεραίνει ότι 
«είναι κάτι πολύ βαθύ, που είναι στο κέντρο ενός πολύ σκοτεινού 
περιγράμματος. Σίγουρα θα είναι μια κραυγή».

Σε εκείνη, δε, που απεικονίζεται η οικογένεια, η ειδικός «είδε» 
στη μαύρη φιγούρα, της οποίας τα πόδια πατούν στο έδαφος, σε 
αντίθεση με τις υπόλοιπες, και πάλι τη μητέρα: «Το γεγονός ότι μό-
νο η μητέρα πατάει, δείχνει την κυριαρχία της, όχι μητρική συμπε-
ριφορά. Είναι συνέχεια με σκούρο χρώμα, είναι επίμονη σε αυ-
τό η Τζωρτζίνα». 

Εξακολουθεί να αρνείται
Η Ρ. Πισπιρίγκου, πάντως, συνεχίζει να υποστηρίζει πως είναι αθώα 
και πως το νήμα της ζωής των παιδιών της δεν το «έκοψε» αυτή. Για 
τη, δε, Τζωρτζίνα εξακολουθεί να ισχυρίζεται πως ο θάνατός της, 
με τη χορήγηση κεταμίνης, οφείλεται σε λάθος του υγειονομικού 
προσωπικού εν αγνοία τους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει κα-
ταφέρει να βρει τεχνικούς συμβούλους που να υποστηρίξουν τον 
ισχυρισμό της. Ακόμη και για τα άλλα δύο παιδιά, την Ιριδα και τη 
Μαλένα, όπως δηλώνει στη Realnews ο εκ των συνηγόρων της, 
Οθωνας Παπαδόπουλος, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στον θά-
νατό τους. «Το πανάκι της Ιριδας το έδωσε η ίδια εκ των υστέρων, 
αφού ήδη είχαν παραλάβει νεκρό το παιδί από το σπίτι. Είναι πά-
ντα στη διάθεση των Αρχών για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή λεπτο-
μέρεια. Τα πραγματικά αίτια τα έχουν δώσει οι αρχικοί κρατικοί 
ιατροδικαστές που έκαναν τη νεκροψία-νεκροτομή. Οι υπόλοιποι 
λένε την άποψή τους χωρίς να έχουν εξετάσει τα κορίτσια. Σε κά-
θε περίπτωση, όλα εξαρτώνται από το πόρισμα των δύο ιατροδι-
καστών, Καρακούκη και Καλογριά», τονίζει ο Οθ. Παπαδόπουλος.

 Στο «μικροΣκοπιο» της παιδοψυχολόγου 
Χριστίνας Μπογιατζή μπαίνουν οι ζωγραφιές που 
έκανε λίγο πριν από τον θάνατό της η Τζωρτζίνα. 
Η παιδοψυχολόγος ορίστηκε μετά από σχετική 
παραγγελία της ανακρίτριας Χριστίνας Σαλάπα, 
η οποία χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου της 
εννιάχρονης με κατηγορούμενη τη μητέρα της, 
Ρούλα Πισπιρίγκου. Αφού μελετήσει τις ζωγρα-
φιές, η παιδοψυχολόγος θα πρέπει να ερμηνεύ-
σει όσα απεικονίζονται σε αυτές, παραδίδοντας 
πόρισμα στη δικαστική λειτουργό. 

Η κυρία Μπογιατζή ήταν η επιστήμονας που 
κοινοποίησε τα συμπεράσματά της από την πρώτη στιγμή που οι 
επίμαχες ζωγραφιές είδαν το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με 
την ειδικό της ψυχικής υγείας, βάσει δηλώσεών της σε ΜΜΕ, τα 
όσα είχε αποτυπώσει η Τζωρτζίνα στο χαρτί «έδειχναν» ένα παι-
δί που ήθελε να απομακρυνθεί από αυτό που ζούσε «γιατί δεν το 
άντεχε». «Το γεγονός ότι ζωγράφισε αυτά που ζωγράφισε είναι επί-
τευγμα και προίκα για εμάς για να καταλάβουμε τον ψυχισμό της. 
Ο,τι έχει κάνει σε ζωγραφιά για εμένα είναι κραυγή», είχε δηλώ-
σει η παιδοψυχολόγος.

Ειδικότερα, αναφερόμενη στη ζωγραφιά που δείχνει ένα δέντρο 
με ένα παιδί που κάνει κούνια κάτω από αυτό, είπε πως «το δέντρο 
απεικονίζει κάτι τρομακτικό, την κρεμάλα». Για εκείνη που απεικο-
νίζεται η Μίνι Μάους με μαύρο χρώμα εκτίμησε πως «δείχνει σε 
απόλυτη συμμετρία πώς βλέπει τη μητέρα της. Αν αυτό είναι το κε-
φάλι της μητέρας, έχει σημασία ότι είναι μαύρο και ότι δεν δείχνει 
μάτια ή στόμα. Σημαίνει ότι την κοίταζε από πίσω».

Με βάση άλλη ζωγραφιά όπου το παιδί έχει σχεδιάσει μια καρ-
διά μέσα στην οποία υπάρχουν δύο φιγούρες, με τη μία να δεί-
χνει μια γυναίκα με μαύρη μουτζούρα στο κεφάλι, η κυρία Μπο-
γιατζή συμπέρανε πως είναι η Ρ. Πισπιρίγκου. «Βλέπω το χέρι στη 
μέση, ένα φουστάνι, αλλά και ένα μαυρισμένο κεφάλι», έχει επιση-
μάνει σημειώνοντας ότι «δεν μαυρίζει ένα παιδί το κεφάλι της μη-
τέρας του. Αν η μητέρα φωνάζει, μπορεί να μαυρίσει λίγο το στό-
μα, ενώ αν κοιτάζει έντονα, το παιδί θα κάνει κάτι στα μάτια. Οταν 
μουτζουρώνει με μαύρο ένα ολόκληρο κεφάλι, δείχνει φόβο, κυ-
ριαρχία και θάνατο». 

Σχετικά με το πουλάκι που ζωγράφισε μέσα σε μια καρδιά, εκτί-
μησε ότι πρόκειται για την αδελφή της, την Ιριδα. «Γιατί η Τζωρτζί-
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από τρεις εβδομάδες, όταν και δόθηκε επισή-
μως η παραγγελία της Εισαγγελίας στους ιατρο-
δικαστές ώστε να κάνουν από την αρχή όλες 
τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διακρίβω-
ση των αιτιών του θανάτου τόσο της Μαλένας 
όσο και της Ιριδας, που έφυγε από τη ζωή σε 
ηλικία 6,5 μηνών. 

Ποσοτικοποίηση
Πλέον, οι τοξικολογικές βρίσκονται στο στά-
διο της ποσοτικοποίησης, προκειμένου να 
προκύψουν με ακρίβεια η ποσότητα και το εί-
δος της ουσίας που φαίνεται πως έχει εντοπι-
στεί, ώστε να αποκαλυφθούν τα ακριβή αίτια 
θανάτου του παιδιού και να προσδιοριστεί αν 
πράγματι πρόκειται περί εγκληματικής ενέρ-
γειας. Ειδικά για τη Μαλένα, οι τοξικολογικές 
εξετάσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι 
το τέλος της επόμενης εβδομάδας, όταν και το 
σχετικό πόρισμα των ιατροδικαστών πρόκειται 
να κατατεθεί στην αρμόδια Αρχή. Η Μαλένα 
Δασκαλάκη εισήχθη σε νοσοκομείο στα τέλη 
του Μαρτίου του 2019, όπου και διαγνώστη-
κε με λεμφοβλαστική λευχαιμία. Κατέληξε με-
τά από αιφνίδιο θάνατο, αφού είχε ολοκληρώ-
σει με επιτυχία την πρώτη της χημειοθεραπεία. 
Φυσικά, οι νέες έρευνες λαμβάνουν υπ’ όψιν 
και τη φαρμακευτική αγωγή που δινόταν στο 
παιδί, προκειμένου να εξακριβωθεί αν η νέα 
ουσία χορηγήθηκε από άνθρωπο που ουδε-
μία σχέση είχε με το ιατρικό και το νοσηλευτι-
κό προσωπικό.

Αλλωστε, όπως είχαν υποστηρίξει ιατροδικα-
στές με δηλώσεις τους στην «R» την προηγού-
μενη εβδομάδα, ο νέος τοξικολογικός έλεγχος 
πρέπει να γίνει, καθώς δεν μπορεί να αποκλει-
στεί η χορήγηση τοξικής ή αναισθητικής ουσί-
ας και κατόπιν να επιχειρήθηκε ασφυκτικός θά-
νατος στο 3,5 ετών κορίτσι. Μέχρι αυτή τη στιγ-
μή, πάντως, οι αξιωματικοί που γνωρίζουν τα 
πρώτα αποτελέσματα των ερευνών δεν αποκα-
λύπτουν τίποτα περισσότερο, παρά μόνο αρ-
κούνται να σημειώνουν με νόημα ότι η ουσία 
που βρέθηκε από τις εξειδικευμένες τοξικολο-
γικές στη Μαλένα είναι «ύποπτη». 

Η Ιριδα
Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται 
και οι αντίστοιχες έρευνες για τα αίτια του θα-
νάτου της μικρής Ιριδας. Ωστόσο, οι πληροφο-
ρίες αναφέρουν πως στην περίπτωση του βρέ-
φους δεν αναμένεται να διαπιστωθεί η χορήγη-
ση κάποιας ουσίας. Κι αυτό διότι η Ιριδα άφη-
σε την τελευταία της πνοή στο «ελεγχόμενο» 
περιβάλλον του σπιτιού της Ρ. Πισπιρίγκου και 
όχι σε κάποιο νοσοκομειακό ίδρυμα.

Μετά και την ολοκλήρωση των εξετάσεων, οι 
εξελίξεις στο πλαίσιο της αστυνομικής διερεύ-
νησης της υπόθεσης αναμένεται να είναι ρα-
γδαίες. Αμεσα αναμένεται να κληθούν για κα-
τάθεση συγκεκριμένοι άνθρωποι από το οικογε-
νειακό περιβάλλον των παιδιών, στους οποίους 
περιλαμβάνεται και η προφυλακισμένη μητέρα 
τους. Μεταξύ αυτών που θα κληθούν να δώ-
σουν κατάθεση στους έμπειρους αστυνομικούς 
του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλει-
ας Αττικής είναι και ο πατέρας Μάνος Δασκα-
λάκης, αλλά και η αδελφή της Ρούλας Πισπιρί-
γκου, Δήμητρα, που ήταν παρούσα στο σπίτι 
της οικογένειας την ημέρα θανάτου της Ιριδας. 

Ο συνήγορος της Ρούλας 
Πισπιρίγκου, Οθωνας 

Παπαδόπουλος

Για τις νέες τοξικολογικές 
εξετάσεις ακολουθείται η ίδια 
μέθοδος που αποκάλυψε 
την κεταμίνη στον οργανισμό 
της Τζωρτζίνας


