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Του Παναγιώτη Σουρέλη

Σ
οβαρές αποκαλύψεις για τη σχέση της 
με τον Μάνο Δασκαλάκη έκανε η Ρού-
λα Πισπιρίγκου, κατά την απολογία της 

στην ανακρίτρια για τον θάνατο των δύο μι-
κρότερων παιδιών της, της Μαλένας και της 
Ιριδας. Η κατηγορούμενη μητέρα δήλωσε 
αθώα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας 
εκ προθέσεως κατά συρροή, περιέγραψε τις 
συνθήκες υπό τις οποίες έφυγαν από τη ζωή 
οι κόρες της, ενώ, όπως αποκαλύπτει σήμε-
ρα η Realnews, κατήγγειλε τον σύζυγό της 
ότι τη χτύπησε τρία εικοσιτετράωρα πριν βρε-
θεί νεκρή η Ιριδα.

Αρχικά στην απολογία της η Ρ. Πισπιρίγκου 
περιέγραψε τη γνωριμία της με τον Μ. Δα-
σκαλάκη τον Ιανουάριο του 2013, που οδή-
γησε σε γάμο και στη γέννηση της Τζωρτζίνας 
πριν από το τέλος του ίδιου έτους. Τα πρώτα 
πέντε χρόνια όλα έμοιαζαν ρόδινα. «Τα σύν-
νεφα στον γάμο μου με τον Μάνο ξεκίνησαν 
αρχές του 2018, όταν αντιλήφθηκα ότι άρχι-
σε να αλλάζει η συμπεριφορά του. Το καλο-
καίρι του 2018 δημιουργήθηκε ένταση στη 
σχέση μας, όταν έλαβα κλήση από κάποιον 
ο οποίος με ενημέρωσε ότι ο Μάνος είχε επί 
έξι μήνες αισθηματικό δεσμό με τη σύντρο-
φό του… Aποφάσισα να τον συγχωρήσω 
για χάρη των παιδιών και για να μη διαλυθεί 
η οικογένειά μας, καθώς θεώρησα ότι ήταν 
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ένα μεμονωμένο περιστατικό», αναφέρεται 
στο απολογητικό υπόμνημα της 34χρονης.

«Ζήτησε να χωρίσουμε»
Τον Μάρτιο του 2019, η Μαλένα εμφάνισε σο-
βαρό πρόβλημα υγείας. «Αρρώστησε η Μαλέ-
να και το γεγονός αυτό μας έδεσε περισσότε-
ρο, καθώς ο Μάνος είχε τύψεις που δεν ασχο-
λιόταν τόσο με την οικογένειά μας. Μετά τον 
θάνατο της Μαλένας, κατέρρευσα και ήμουν 
ψυχολογικά ράκος… Αρχισα κάποιες συνεδρίες 
με ψυχολόγο, για να μπορέσω να σταθώ στα 
πόδια μου… Ο Μάνος δεν μπορούσε να αντι-
ληφθεί τον ανείπωτο πόνο που βίωνα και εξαι-
τίας της καταθλιπτικής αυτής κατάστασης μου 
ζήτησε να χωρίσουμε».

Η Μαλένα έφυγε από τη ζωή στο νοσοκο-
μείο «Αγλαΐα Κυριακού» στις 13 Απριλίου 2019. 
Η Ρ. Πισπιρίγκου περιέγραψε τι συνέβη. «Γύ-
ρω στις 16:30 με ξύπνησε κάποια νοσηλεύ-
τρια που μπήκε στο δωμάτιο και έδωσε κάποιο 
φάρμακο στο παιδί. Μου είπε ότι το συγκεκρι-
μένο φάρμακο ήταν για το στομάχι της. Λίγη 
ώρα μετά, γύρω στις 16:40, το παιδί τινάχτη-
κε από το κρεβάτι του, έβγαλε έναν βρόγχο, 
έμεινε με τα μάτια μισάνοιχτα και αμέσως άρ-
χισε η αντλία να χτυπά. Αρχισα να τη φωνάζω 
με το όνομά της “Μαλένα, Μαλένα”, αλλά δεν 
πήρα κάποια απόκριση… Το παιδί μου είχε γυ-
ρίσει σε πλάγια θέση και τα χείλη του ήταν πιο 
σκούρα από το φυσιολογικό τους χρώμα». Πα-
ρά τις προσπάθειες των γιατρών να κρατήσουν 
τη Μαλένα στη ζωή, το κοριτσάκι κατέληξε λί-
γο πριν από τις 6:00 το απόγευμα.

Εξωσυζυγική περιπέτεια
Μετά τον θάνατο του παιδιού, ο Μάνος απο-
φάσισε να παραμείνει στο σπίτι. «Μετά την 
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