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Ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, 
Οθων Παπαδόπουλος 

υπήρξε αυτή η καθυστέρηση των δύο ωρών;
Ρ. Πισπιρίγκου: Το επεισόδιο ξεκίνησε περίπου 
στις 6:30. Μετά από αυτό, η Τζωρτζίνα κοιμή-
θηκε για πολύ λίγο και ξύπνησε κάνοντας δεύ-
τερο επεισόδιο, το οποίο το αντιλήφθηκε και η 
ίδια, αφού εξαιτίας αυτού του επεισοδίου ξύ-
πνησε. Μετά από αυτό, ξεκίνησε διαδικασία να 
τη ρωτήσουμε εγώ, οι γονείς μου και η αδελ-
φή μου τι ακριβώς ένιωθε και, επειδή απευθυ-
νόμασταν σε ένα μικρό παιδί, προσπαθήσαμε 
να καταλάβουμε τι ακριβώς του συμβαίνει. Επί-
σης, εκείνη τη στιγμή βρισκόμασταν στο σπίτι 
της μητέρας μου στον Αλισσό Αχαΐας και χρει-
αζόταν περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά μέχρι 
να φτάσουμε στο Καραμανδάνειο. Επομένως, 
μετά το επεισόδιο της μικρής, τη συνεννόηση 
μαζί της, την προετοιμασία μας για τη μετάβα-
ση στο νοσοκομείο και την απόσταση μεταξύ 
της οικίας της μητέρας μου και το νοσοκομείο, 
θεωρώ την ενέργεια σε πολύ σύντομο χρονι-
κό διάστημα.
Ανακρίτρια: Στα επεισόδια που περιγράφετε 
από τις 8 έως τις 11 Απριλίου 2021, που συνέ-
βησαν πριν από την καρδιακή ανακοπή, ήταν 
παρών κατά την έναρξη των επεισοδίων κά-
ποιος νοσηλευτής ή γιατρός;
Ρ. Πισπιρίγκου: Στην έναρξη των επεισοδίων 
δεν είχε τύχει να είναι παρών κάποιος γιατρός 
ή νοσηλευτής, οι οποίοι ελάμβαναν γνώση του 
επεισοδίου στη συνέχεια. Συνήθως τους ενη-
μέρωνα εγώ για τα επεισόδια. Οι γιατροί και 
οι νοσηλευτές έρχονταν στο δωμάτιο και δια-
πίστωναν τα συμπτώματα αυτών των επεισοδί-
ων. Αλλωστε, αυτά τα συμπτώματα τα περιγρά-
φουν οι ίδιοι οι γιατροί και νοσηλευτές στις κα-

ταθέσεις τους. Υπάρχουν γιατροί και νοσηλευ-
τές που είδαν τους εμετούς που έκανε η Τζωρ-
τζίνα, τις ανεβασμένες σφύξεις που είχε κατά 
τη διάρκεια αυτών των επεισοδίων, τις πτώσεις 
του οξυγόνου και την ταχύπνοια. Αλλωστε, γι’ 
αυτό τον λόγο κάποια στιγμή τής είχαν βάλει 
μάσκα οξυγόνου στα 2 λίτρα.
Θέλω να σας αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια της 
ημέρας ο συνολικός χρόνος παρουσίας των για-
τρών και νοσηλευτών στον θάλαμο δεν ήταν πά-
νω από 30 λεπτά της ώρας, οπότε θα ήταν τρο-
μερή σύμπτωση να συμπέσει η έναρξη επεισο-
δίου της Τζωρτζίνας με επίσκεψη κάποιου για-
τρού ή νοσηλευτή. Η Τζωρτζίνα απαντούσε τό-
τε στους γιατρούς, όταν τη ρωτούσαν, και τους 
έλεγε τι αισθανόταν, πώς ένιωθε, αν πονάει και 
πού. Θέλω να επισημάνω ότι είχε πλήρη επα-
φή με το περιβάλλον και, αν έκανα την οποια-
δήποτε παρέμβαση, όπως κατηγορούμαι, στο 
σώμα της, θα γινόταν αντιληπτό από την ίδια 
και θα εξέφραζε τους φόβους της τόσο στον 
μπαμπά της, που την ημέρα της ανακοπής το 
πρωί ήταν μαζί της, όσο και στους συγγενείς 
με τους οποίους είχε άμεση επαφή.
Ανακρίτρια: Σύμφωνα με τις καταθέσεις των 
γιατρών, όταν τους καλέσατε στον θάλαμο, 
δεν τους δώσατε την εντύπωση ότι συμβαίνει 
κάτι σοβαρό. Για ποιο λόγο είχατε αυτή τη συ-
μπεριφορά;
Ρ. Πισπιρίγκου: Ως προς αυτό, διευκρινίζω ότι 
εκείνη την ημέρα εγώ δεν πήγα στο γραφείο 
των γιατρών για να τους καλέσω σε βοήθεια. 
Θεωρώ ότι στις καταθέσεις τους έχουν κάνει λά-
θος ως προς την ημέρα. Αλλωστε, με επιβεβαι-
ώνει και η νοσηλεύτρια κυρία Π., η οποία ανα-

φέρει στην κατάθεσή της ότι πήγε στον θάλα-
μο της Τζωρτζίνας μετά από κλήση που έλαβε 
μέσω του κουδουνιού του θαλάμου και μετά 
από αυτό η ίδια κάλεσε τους γιατρούς. 
Ανακρίτρια: Από τον ιατρικό φάκελο της Τζωρ-
τζίνας προκύπτει ότι στις 18:50 πήγατε εσείς 
στο γραφείο των γιατρών. Επομένως, τι ακρι-
βώς συνέβη εκείνη την ημέρα, ποιος τελικά ει-
δοποίησε τους γιατρούς;
Ρ. Πισπιρίγκου: Επιμένω ότι εγώ εκείνη την 
ημέρα δεν πήγα στο γραφείο των γιατρών. 
Στον ιατρικό φάκελο της Τζωρτζίνας, στη λο-
γοδοσία των νοσηλευτών αναφέρεται το επει-
σόδιο της Τζωρτζίνας και ότι ενημερώθηκαν 
οι γιατροί, γεγονός που σημαίνει ότι η νοση-
λεύτρια ειδοποίησε τους γιατρούς για να επι-
ληφθούν της κατάστασης, όπως και η ίδια είπε 
στην κατάθεσή της. Στο ίδιο φύλλο λογοδοσί-
ας των νοσηλευτών αναφέρεται επί λέξει «με-
τά από έκκληση της μητέρας στο δωμάτιο», γε-
γονός που σημαίνει ότι εγώ ήμουν εκείνη που 
ειδοποιεί άμεσα τους νοσηλευτές για το επει-
σόδιο της Τζωρτζίνας. Η διαφοροποίηση αυ-
τή, που εμφανίζεται στα φύλλα νοσηλείας, θε-
ωρείται ότι είναι λόγω της έντασης και του πα-
νικού της στιγμής.
Ανακρίτρια: Γιατροί αναφέρουν στις κατα-
θέσεις τους ότι, όταν μπήκαν στο δωμάτιο, εί-
δαν την Τζωρτζίνα χωρίς το ρινικό οξυγόνο. 
Ποιος το έβγαλε;
Ρ. Πισπιρίγκου: Δεν γνωρίζω πώς συνέβη αυ-
τό. Μόνο μια υπόθεση μπορώ να κάνω, ότι τη 
στιγμή που τραντάχτηκε το παιδί στο κρεβά-
τι του μετακινήθηκαν από τη μύτη του τα σω-
ληνάκια που κάνουν την παροχή οξυγόνου.


