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ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εβδομάδα εξελίξεων
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Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάθεση που έδω-
σε στις αρχές της εβδομάδας η Δ. Πισπιρίγκου φαί-

νεται να είναι ακριβώς ίδια με την πρώτη κατά-
θεση που είχε δώσει στους αστυνομικούς στην 
Πάτρα, έπειτα από τον θάνατο του βρέφους της 
οικογένειας.

Στη μαραθώνια κατάθεσή της, η Δ. Πισπιρί-
γκου υπέπεσε σε πολύ λίγες και σχεδόν ασήμα-

ντες αντιφάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με απο-
κλίσεις λίγων λεπτών στις ακριβείς ώρες κατά 

τις οποίες συνέβησαν συγκεκριμένα περι-
στατικά την ημέρα θανάτου της Ιριδας.

Κλήση υπόπτων
Την ίδια στιγμή, αντίστροφα μετρά ο χρό-

νος για την κλήση υπόπτων προκειμένου 
να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τον θάνα-

το των δύο παιδιών της Ρ. Πισπιρίγκου. Οι ει-
σαγγελείς Αντώνης Ελευθεριάνος και Απόστολος 

Ανδρέου μελετούν τη δικογραφία που σχημάτισε η 
Ασφάλεια, την οποία έχουν στα χέρια τους από την περα-
σμένη Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγ-

γελείς θα αποφασίσουν άμεσα ποιοι και για ποια αδική-
ματα θα κληθούν να παρέχουν εξηγήσεις. 

Η μητέρα των κοριτσιών, Ρ. Πισπιρίγκου, που έχει ήδη 
κριθεί προφυλακιστέα για τον θάνατο της μεγάλης της κό-
ρης, Τζωρτζίνας, θα «πρωταγωνιστήσει» και σε αυτή τη 
δικογραφία. Οπως λένε αρμόδιες πηγές, η κλήση της θε-
ωρείται δεδομένη, καθώς αυτή ήταν που βρέθηκε κοντά 
στη Μαλένα και στην Ιριδα λίγο πριν τα δύο κοριτσάκια 
αφήσουν την τελευταία τους πνοή. Με δεδομένο ότι ο 
θάνατός τους, βάσει του ιατροδικαστικού πορίσματος, 
αποδίδεται σε ασφυξία, ένας 
θάνατος δηλαδή που επέρ-
χεται μέσα σε λίγες στιγμές, 
αυτός που θα μπορούσε να 
τον προκαλέσει είναι μόνο 
εκείνος που βρισκόταν τότε 
κοντά τους. 

Η Ρ. Πισπιρίγκου, ωστό-
σο, αρνείται ότι έχει οποια-
δήποτε εμπλοκή, όπως έκα-
νε και για την Τζωρτζίνα. 
Οπως διαφαίνεται από τις 
δηλώσεις των συνηγόρων 
της, η κατηγορούμενη ήδη 
για μία ανθρωποκτονία θα 
αμφισβητήσει το πόρισμα 

που, επί της ουσίας, «δείχνει» εκείνη. 
Προς στήριξη του ισχυρισμού της, θα 
επικαλεστεί τους πρώτους ιατροδικα-
στές, που είχαν καταλήξει σε άλλα συ-
μπεράσματα. Σύμφωνα πάντα με πλη-
ροφορίες, σε πρώτη φάση οι εισαγγε-
λείς θα εστιάσουν στον τυχόν δράστη 
της διπλής ανθρωποκτονίας και στη συ-
νέχεια θα αποφανθούν αν υπάρχουν 
ευθύνες άλλων προσώπων, για διαφο-
ρετικά, βέβαια, αδικήματα. Ηδη γίνε-
ται πολλή συζήτηση για τους ιατροδικα-
στές που χειρίστηκαν πρώτοι τους θα-
νάτους των δύο παιδιών και τους απέ-
δωσαν για τη μεν Μαλένα σε ηπατική 
ανεπάρκεια για τη δε Ιριδα σε αγενε-
σία φλεβόκομβου. Βάσει του τωρινού 
πορίσματος, που καταλήγει εν ολίγοις 
σε εγκληματική ενέργεια και για τα δύο 
παιδιά, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώ-
στας Τσιάρας αναμένεται να ζητήσει 
τον πειθαρχικό τους έλεγχο προκειμέ-

νου να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί 
πειθαρχικά αδικήματα από την πλευ-
ρά τους. Για τυχόν ποινικές τους ευθύ-
νες θα αποφανθούν οι κύριοι Ελευθε-
ριάνος και Ανδρέου, οι οποίοι, σε μια 
τέτοια περίπτωση, θα σχηματίσουν ξε-
χωριστή δικογραφία, που θα την «τρέ-
ξουν» οι συνάδελφοί τους στις περιφέ-
ρειες όπου δραστηριοποιούνται οι ια-
τροδικαστές. 
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Τ
ο αποτύπωμα παλάμης στο μάγου-
λο της Ιριδας και τα σημάδια από 
νύχια στην κορυφή της μύτης της 

Μαλένας δείχνουν, σύμφωνα με τη νέα 
δικογραφία για τους θανάτους των δύο 
παιδιών, τον τρόπο με τον οποίο έφυ-
γαν από τη ζωή.

Η εβδομάδα που ξεκινά αύριο είναι 
εβδομάδα εξελίξεων για την ολοκλήρω-
ση της συγκλονιστικής υπόθεσης δολο-
φονίας των τριών παιδιών της Ρούλας 
Πισπιρίγκου. Ο φάκελος με τη δικογρα-
φία που σχημάτισε το Τμήμα Ανθρωπο-
κτονιών περιλαμβάνει, εκτός από τις δε-
κάδες καταθέσεις γιατρών, νοσηλευτών 
και συγγενών του ζευγαριού, το πόρισμα 
των ιατροδικαστών Καρακούκη - Καλο-
γριά. Η ιατροδικαστική έκθεση βρίσκεται 
ήδη στα χέρια των δύο εισαγγελικών λει-
τουργών που θα διεξαγάγουν την κύρια 
ανάκριση και θα ασκήσουν τις διώξεις, 
ίσως σε περισσότερα του ενός άτομα.

Επειτα από ενδελεχείς ιατροδικαστι-
κές, τοξικολογικές και ιστοπαθολογικές 
εξετάσεις, οι ιατροδικαστές παρέθεσαν 
σαφή στοιχεία για τον μηχανισμό θανά-
του της ηλικίας 6,5 μηνών Ιριδας και της 
3,5 ετών Μαλένας, που δείχνουν πως τα 
δύο παιδάκια δολοφονήθηκαν και μάλι-
στα με ασφυξία.

 Τα στοιχεία φαίνεται πως είναι αδιά-
σειστα, καθώς στην άκρη της μύτης της 
Μαλένας εντοπίζονται δύο σημάδια από 
νύχια, που σαφώς δείχνουν πως ο άνθρω-
πος που τη σκότωσε έφραξε με την πα-
λάμη του τις εξωτερικές αναπνευστικές 
οδούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το κορι-
τσάκι να υποστεί έναν αργό, βασανιστι-
κό ασφυκτικό θάνατο και μάλιστα μέσα 
στον θάλαμο του νοσοκομείου, όπου είχε 
πάει για ιατρικές εξετάσεις. Μάλιστα, με 
βάση το μήκος των αμυχών που εντοπί-
στηκαν στο πρόσωπο της Μαλένας, εκτι-
μάται ότι τα σημάδια αυτά έχουν προ-
κληθεί από γυναικεία νύχια. Η εκτίμηση 
αυτή δεν περιλαμβάνεται στο ιατροδι-
καστικό πόρισμα, στο οποίο, ωστόσο, 
οι αμυχές περιγράφονται πολύ αναλυτι-
κά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε αυ-
τό το στοιχείο θα εστιάσει η Δικαιοσύνη 
την έρευνά της, προκειμένου να διαπι-
στωθεί ότι τα σημάδια στο πρόσωπο του 
παιδιού έχουν γίνει από γυναικείο χέρι.

Εκχυμώσεις
Οσον αφορά την Ιριδα, ο μηχανισμός 
θανάτου είναι σχεδόν παρόμοιος με αυ-
τόν της Μαλένας. Η μόνη διαφορά είναι 
ότι ο δολοφόνος φαίνεται να είχε τοπο-
θετήσει και ένα πανάκι στο στόμα του 
μωρού. Και σε αυτή την περίπτωση, ο 
δράστης της δολοφονίας έκλεισε το στό-
μα και τη μύτη του βρέφους με την πα-
λάμη. Αυτό πιστοποιείται από τους δύο 
ιατροδικαστές από το εντύπωμα στο αρι-
στερό μάγουλο του παιδιού, όπου φαί-
νονται τα δάχτυλα του δολοφόνου, κα-
θώς έχουν προκαλέσει εκχυμώσεις τόσο 
εξωτερικά όσο και εσωτερικά στο μάγου-
λο της Ιριδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσωπο-
«κλειδί» στη διερεύνηση του θανάτου 
του 6,5 μηνών βρέφους είναι η αδελφή 
της Ρούλας Πισπιρίγκου, Δήμητρα, η 
οποία ήταν παρούσα όταν η Ιριδα έφυ-
γε από τη ζωή στο σπίτι της οικογένειας. 
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