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Του Κωνσταντίνου νίΚολοπουλου

Τ
ο κουβάρι του μυστηριώδους θανάτου 
της 69χρονης Ευγενίας Κούτρα, σπιτο-
νοικοκυράς της Ρούλας Πισπιρίγκου, 

στο νοσοκομείο του Ρίου τον Σεπτέμβριο του 
2020, καλείται να ξετυλίξει ο ιατροδικαστής Δη-
μήτρης Γαλεντέρης, ο οποίος θα εξετάσει τον 
ιατρικό της φάκελο. Οπως δηλώνει ο ιατροδικα-
στής στη Realnews, ήδη στην υπόθεση υπάρ-
χουν αρκετά «θολά» σημεία που θα πρέπει να 
εξιχνιαστούν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν 
θα πρέπει να αναζητηθούν οι οποιεσδήποτε 
ευθύνες στους ανθρώπους που τη φρόντιζαν. 
Οπως είναι γνωστό, ανάμεσα σε αυτούς που 
φρόντιζαν την Ευγενία Κούτρα ήταν ο Μάνος 
Δασκαλάκης και η Ρ. Πισπιρίγκου. 

Οι στενές σχέσεις της σπιτονοικοκυράς με την 
οικογένεια Δασκαλάκη, το πληρεξούσιο που εί-
χε υπογράψει και με αυτό εξουσιοδοτούσε τον 
Μάνο να διαχειρίζεται τα οικονομικά της, αλ-
λά και ο ξαφνικός θάνατός της δημιουργούν 
ένα «γκρίζο» τοπίο για το τι έχει πραγματικά 
συμβεί στο τριώροφο ακίνητο στην οδό Μπι-
ζανίου, στην Πάτρα. 

Ο ιατροδικαστής Δ. Γαλεντέρης μιλά στην «R» 
και αποκαλύπτει τα τέσσερα σημεία της υπό-
θεσης θανάτου της Ευγενίας Κούτρα, τα οποία 
χρήζουν διερεύνησης καθώς προκαλούν αρκε-
τές υποψίες. Πρόκειται για το ενδεχόμενο πα-
ραμέλησης της ασθενούς, το ζήτημα της καθυ-
στερημένης μεταφοράς της στο νοσοκομείο, 
τη διακρίβωση όλων των προσώπων που εί-
χαν αναλάβει κατά καιρούς τη φροντίδα της, 
αλλά και τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας της, 
ο οποίος αποκαλύπτεται ότι ήταν κενός, παρά 
τα πολλά προβλήματα υγείας που αντιμετώ-
πιζε η 69χρονη. 

«Αρχικά αναμένουμε να δούμε αν υπήρξε 
παραμέληση της ασθενούς, της σπιτονοικοκυ-
ράς. Επίσης, αν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 
σε κατάσταση μη αναστρέψιμη και αν θα μπο-
ρούσε να είχε μεταφερθεί νωρίτερα. Θεωρώ 
σίγουρο ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί», τονίζει ο 

έμπειρος ιατροδικαστής, προσθέτοντας πως 
η καθυστέρηση της μεταφοράς της 69χρονης 
στο νοσοκομείο μπορεί να επισείει ευθύνες. 
«Σε περίπτωση που ισχύει κάτι τέτοιο, δηλαδή 
η καθυστερημένη μεταφορά στο νοσοκομείο, 
θα κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Στο 
σημείο αυτό πρέπει να πω ότι το πιστοποιητι-
κό θανάτου το υπογράφει ο Μάνος Δασκαλά-
κης», αναφέρει ο Δ. Γαλεντέρης. 

«Να ασκηθούν διώξεις»
Οι έρευνες θα επικεντρωθούν σε δύο ακόμα 
σημεία. «Πρέπει να ελεγχθεί και ποιοι άλλοι 
φρόντιζαν την άτυχη γυναίκα που τελικά έφυ-
γε από τη ζωή. Η διαδικασία θα είναι επί πα-
ντός υπευθύνου και από εκεί και πέρα θα προ-
κύψει ποιος ήταν υπεύθυνος για τη φροντίδα 
της, ώστε να ασκηθούν διώξεις», λέει στην «R» 
ο κ. Γαλεντέρης. 

Παράλληλα, ο ιατροδικαστής αναφέρεται στα 
στοιχεία του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας της 
σπιτονοικοκυράς και υπογραμμίζει πως παρά 
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το γεγονός ότι η 69χρονη γυναίκα αντιμετώπιζε πολλά και χρό-
νια προβλήματα, ο φάκελός της ήταν κενός, κάτι το οποίο δεν 
συνηθίζεται. «Κοιτώντας τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας της, 
με έκπληξη διαπίστωσα πως είναι άδειος. Για έναν ασθενή με 
χρόνια προβλήματα δεν είναι κάτι το αναμενόμενο, απεναντί-
ας θεωρείται ύποπτο», καταλήγει ο Δ. Γαλεντέρης. 

Σημειώνεται ότι στον ηλεκτρονικό φάκελο ενός ασθενούς κα-
ταγράφονται τα δεδομένα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, 
οι νοσηλείες σε μονάδες δευτεροβάθμιας περίθαλψης και οι 
επισκέψεις σε ιδιώτες ιατρούς. Το γεγονός ότι στον φάκελο της 
Ευγενίας Κούτρα, η οποία αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήμα-
τα υγείας τα τελευταία χρόνια, δεν είχαν καταγραφεί τα παρα-
πάνω στοιχεία, είναι κάτι που γεννά υποψίες, τόσο στις Αρχές 
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όσο και στους συγγενείς της άτυχης γυναίκας. 
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες, ο θά-

νατος της 69χρονης γυναίκας, τον Σεπτέμβριο 
του 2020, επήλθε από παθολογικά αίτια και συ-
γκεκριμένα από καχεξία, νεοπλασία, οστεολυ-
τικές βλάβες και προχωρημένη σήψη λόγω της 
κατάκλισης. Η κατάσταση της υγείας της δεν 
ήταν καλή το τελευταίο διάστημα, ενώ είχε ει-
σαχθεί στο νοσοκομείο και παλαιότερα με σο-
βαρά προβλήματα. Ωστόσο, από τον συγγε-
νικό κύκλο της σπιτονοικοκυράς εκφράζεται η 
απορία πώς η γυναίκα έφυγε από προχωρη-
μένη σηψαιμία από τη στιγμή που είχε μόνο 
μία πληγή στο σώμα της, γεγονός που δεν δι-
καιολογεί την αιτία που αναγράφεται στο πι-
στοποιητικό θανάτου της. 

Παράταση
Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις με την εξιχνίαση του 
θανάτου των τριών παιδιών, η Ρ. Πισπιρίγκου 
αναμένεται να δώσει ανωμοτί κατάθεση την επό-
μενη εβδομάδα για τους θανάτους της Μαλένας 
και της Ιριδας. Μέχρι και σήμερα, η 33χρονη 
εξακολουθεί να αρνείται τα πάντα και προσπα-
θεί να αμφισβητήσει το πόρισμα των ιατροδικα-
στών, για τις δολοφονίες της Μαλένας το 2019 
και της Ιριδας το 2021, στην κούνια του σπι-

τιού της, στην Πάτρα. Παράλληλα, θα προ-
σπαθήσει να αντικρούσει το πόρισμα των 

ιατροδικαστών Καρακούκη - Καλογριά, 
όπου γίνεται λόγος για ασφυκτικό θάνα-
το των δύο παιδιών. Η Ρ. Πισπιρίγκου 

αναμένεται να σταθεί στις ώρες και 
θα υποστηρίξει μέσα από το υπό-

μνημά της πως, όταν πέθαναν τα 
δύο παιδιά της, εκείνη δεν βρι-
σκόταν κοντά. Για τα σημά-
δια στο πρόσωπο της Μαλέ-

νας, οι πληροφορίες ανα-
φέρουν πως θα ισχυρι-
στεί ότι όσο ήταν κοντά 
της, δεν είχε τίποτα, σε 
μια προσπάθεια να ρίξει 
την ευθύνη στους για-
τρούς, ενώ για τη δο-
λοφονία της Ιριδας θα 
σταθεί στην κατάθεση 
της αδελφής της, που 
ουσιαστικά της δίνει 
άλλοθι.
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