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απώλεια της Μαλένας μας, η Τζωρτζί-
να ζητούσε επίμονα ένα αδελφάκι και 
το ίδιο ακριβώς αισθανόμουν και εγώ, 
οπότε αποφασίσαμε με τον Μάνο να 
αποκτήσουμε παιδί. Ετσι το 2020 έμει-
να έγκυος για τρίτη φορά και η κατάστα-
ση στο σπίτι μας άρχισε σιγά-σιγά να ομα-
λοποιείται, ενώ η συμβίωσή μου με τον Μά-
νο ήταν αρμονική και χωρίς προβλήματα». 
Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2020 γεννήθηκε 
η Ιριδα. «Λίγους μήνες μετά τη γέννη-
ση της Ιριδας, ο Μάνος ξεκίνησε να 
ασχολείται ερασιτεχνικά με το τρα-
γούδι και να αφιερώνει μεγάλο μέ-
ρος του ελεύθερου χρόνου του σε 
αυτό, με αποτέλεσμα να παραμε-
λεί τόσο τα παιδιά όσο και εμένα… 
Ο σύζυγός μου αδιαφορούσε για 
εμένα και την οικογένειά μας και 
μου είχε ήδη ανακοινώσει την πρό-
θεσή του να αποχωρήσει από τη συ-
ζυγική εστία».

Στις 18 Μαρτίου 2021 ο Μάνος, ενώ 
είχε φύγει από το σπίτι, έμαθε ότι η Ρού-
λα είχε μια εξωσυζυγική περιπέτεια. Ακο-
λούθησε άγριος τσακωμός μπροστά στα μά-
τια της Τζωρτζίνας. «Εκείνος μου πήρε το κι-
νητό από τα χέρια και το πέταξε προς το μέ-
ρος μου, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω και να 
σπάσει. Οταν κατάλαβε ότι όλο το περιστατι-
κό γινόταν μπροστά στην Τζωρτζίνα, με έβα-
λε στο υπνοδωμάτιό μας και άρχισε να μου ρί-
χνει χαστούκια στο πρόσωπο. Δεν ήταν η πρώ-
τη φορά που ασκούσε βία σε βάρος μου... Το 
μεσημέρι του Σαββάτου 20/3/2021 ήρθε και 
πήρε όλα τα πράγματά του από το σπίτι μας 
(ρούχα, κιθάρες, μικρόφωνα κ.λπ.) με το αμά-
ξι της δουλειάς του».

 Μετά τις κατηγορίες της Δικαιοσύνης, που 
στο πρόσωπό της «βλέπει» τον δολοφόνο τριών 
παιδιών, η Ρούλα Πισπιρίγκου θα ακούσει και το 
«κατηγορώ» του Μάνου Δασκαλάκη. Ο εν δια-
στάσει σύζυγός της καταθέτει ως πρώτος μάρ-
τυρας στις 31 Ιανουαρίου, στη δίκη για τον θά-
νατο της εννιάχρονης Τζωρτζίνας. Ο 32χρονος 
μετά την προφυλάκιση της Πισπιρίγκου ζει απο-
μονωμένος και μακριά από τα φώτα της δημο-
σιότητας. Το άλλοτε «δεμένο» ζευγάρι βρίσκεται 
πλέον σε αντίπαλα στρατόπεδα και με ενδιαφέ-
ρον αναμένεται πώς θα εξηγήσει τη στροφή στη 
στάση του. Ο Μ. Δασκαλάκης, ακόμη και όταν 
η 34χρονη κρίθηκε προφυλακιστέα τον περα-
σμένο Απρίλιο, μετά την απολογία της για τη μι-
κρή Τζωρτζίνα, τη χαρακτήριζε «καλή μητέρα». 
Ωστόσο, όταν κατηγορήθηκε και για τους θανά-
τους των δύο άλλων παιδιών τους, της τριάμισι 
ετών Μαλένας και της έξι μηνών Ιριδας, άλλα-
ξε άρδην συμπεριφορά απέναντί της. Το μόνο 
που, όπως λέει, τον απασχολεί τώρα είναι η δι-
καίωση της μνήμης των παιδιών του, εκφράζο-
ντας, μέσω και του δικηγόρου του Δημήτρη Κα-
ράμπελα, την πεποίθηση ότι η εν διαστάσει σύ-
ζυγός του ευθύνεται για τους θανάτους και των 
τριών παιδιών τους.

Μία ακόμη προφυλάκιση
Η Ρ. Πισπιρίγκου, πάντως, συνεχίζει να υποστη-
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σύζυγος της 
34χρονης θα 
είναι ο πρώτος 
που θα καταθέσει 
ως μάρτυρας  
στη δίκη για  
τον θάνατο  
της Τζωρτζίνας 

Ο Μάνος στη θέση του κατηγόρουa.kandili@realnews.gr

Της ΑννΑς ΚΑνδύλη

ρίζει πως είναι αθώα. Και για τούτο προσπάθησε να πείσει ανα-
κρίτρια και εισαγγελέα κατά την πολύωρη απολογία της, που 
ολοκληρώθηκε την περασμένη Πέμπτη και αφορούσε αυτή τη 
φορά τους θανάτους της Μαλένας και της Ιριδας. Χωρίς, ωστό-
σο, να το καταφέρει, παρότι, σε αντίθεση με την απολογία 
της για την Τζωρτζίνα, στη συγκεκριμένη υπόθεση εί-
χε και ένα υπόμνημα 125 σελίδων, στο οποίο εμπε-
ριέχονταν γνωμοδοτήσεις ειδικών επιστημόνων που 
στήριζαν τη δική της εκδοχή. Οτι, δηλαδή, ο θάνατος 
των δύο παιδιών δεν προήλθε από ασφυξία, όπως 
διαπίστωσαν με το πόρισμά τους οι ιατροδικαστές 
Καρακούκης - Καλόγρηας, αλλά οφείλεται σε παθο-
λογικά αίτια. 

Για «τουλάχιστον ανορθόδοξη θεμελί-
ωση» κάνει λόγο ο ιατρός, ειδικός ιατρο-
δικαστής, Χρήστος Κραβαρίτης, ανα-
φερόμενος στη γνωμοδότηση των 
δύο ιατροδικαστών, ενώ ως προς 
την αιτία θανάτου των παιδιών 
καταλήγει στο ότι «με όλα αυτά 
που έχουν γίνει και βγήκαν στο 
φως, χωρίς τον δεοντολογικό 
τρόπο θεμελίωσής τους, φρο-
νώ το παθολογικό υπόβαθρο 
ως το επικρατέστερο…». Πα-
ρόμοια είναι και η άποψη του 
ιατροδικαστή Συμεών Μεσογί-
τη, σύμφωνα με τον οποίον «τα ευ-
ρήματα δεν συνάδουν με θάνατο, που 

ο τρόπος τέλεσής του είναι η απόφραξη ανω-
τέρω αεροφόρων οδών».

Ο ιατροδικαστής Σωκράτης Τσαντίρης, ο 
οποίος ως πραγματογνώμονας συνέταξε στις 

14 Απριλίου του 2021 την ιατροδικαστι-
κή πραγματογνωμοσύνη για τη Μαλέ-

να, κατέθεσε πως «από το υλικό που 
είχα λάβει υπ’ όψιν μου, δεν μου είχε 
προκύψει εικόνα εγκληματικής ενέρ-
γειας. Αυτός είναι ο λόγος που είχα 

χαρακτηρίσει τον θάνατο αδιευκρίνι-
στο και είχα ζητήσει περαιτέρω ενέρ-

γειες… Η αιτία θανάτου για εμένα 
παραμένει αδιευκρίνιστη, 

αλλά θα πρέπει να συν-
δυαστεί με τους θανά-
τους των δύο άλλων 
παιδιών. Τρεις θάνα-
τοι στην ίδια οικογέ-
νεια, χωρίς ιστο-
ρικό, είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο 

έως αδύνατο 
να συμβούν. 
Η συνδυαστι-
κή γνώση των 

τριών θανατη-
φόρων συμβάντων 

με προβληματίζει…».

Τρεις ημέρες μετά τον άγριο τσακωμό, 
στις 21 Μαρτίου, η Ιριδα βρέθηκε νεκρή 

στην κούνια της. Το προηγούμενο βράδυ 
«ο θείος μου παρατήρησε ότι τα χερά-
κια και τα ποδαράκια του μωρού ήταν 
κρύα και προσπαθούσε να τα ζεστάνει 
τρίβοντάς τα, γεγονός που δεν με ανη-
σύχησε και το αντιμετώπισα φορώντας 
στο μωρό παραπάνω ρούχα... Γύρω 
στις 7:30 άκουσα το μωρό να γκρινιά-

ζει και ξύπνησα, ενώ μαζί μου ξύπνησε 
και η Δήμητρα. Πήγα στο δωμάτιο, βρή-

κα το παιδί ξεσκέπαστο, το σκέπασα, της 
έβαλα την πιπίλα, ξαναέβαλα τους λευκούς 

ήχους (σ.σ. ήχοι νανουρίσματος) από την αρ-
χή και το παιδί ησύχασε… Γύρω στις 11:30 απο-
φάσισα να δώσω στην Ιριδα τη φρουτόκρεμά 
της και ξεκίνησα να τη φτιάχνω, ενώ η Δήμητρα 
πήγε στο δωμάτιο για να την ξυπνήσει και να τη 

φέρει στην κουζίνα, προκειμένου να την ταΐ-
σω. Η Δήμητρα έφερε στην κουζίνα το παι-
δί κρατώντας το κάτω από τις μασχάλες με 
προτεταμένα τα χέρια της και τρέμοντας 
ολόκληρη και μου είπε με τρεμάμενη φω-
νή “Ρούλα, το παιδί”. Αντιλήφθηκα ότι κά-
τι είχε συμβεί και μου είπε ότι το παιδί δεν 
ανέπνεε...». Την επόμενη ημέρα της απώλει-

ας της Ιριδας, ο Μάνος πήρε τα πράγμα-
τά του που τα είχε μέσα στο αυτοκί-

νητο και επέστρεψε στο σπίτι…
 
Σύγκριση με  
την Καρολάιν!
Η πλευρά της Πισπιρίγκου 
επιχειρεί να αποδομήσει 
το ιατροδικαστικό πόρι-
σμα Καρακούκη - Καλό-
γρηα και αποδίδει τον 
θάνατο των δύο παιδιών 
σε παθολογικά αίτια. Η ια-

τροδικαστής Ουρανία Δη-
μακοπούλου, τεχνικός σύμ-

βουλος της υπεράσπισης, κα-
τά την επτάωρη κατάθεσή της 

στην ανακρίτρια στις 5 Ιανουα-

ρίου, συνέκρινε την υπόθεση της Μαλένας 
και της Ιριδας με εκείνη της Καρολάιν. «Από 
τη στιγμή που οι γνωμοδοτούντες λένε ισχυ-
ρή πίεση, θα είχε αφήσει κακώσεις πέριξ της 
στοματικής κοιλότητας και των παρειών και 
ενδεχομένως και στη γλώσσα. Ιδια αιτία θα-
νάτου ήταν και στην περίπτωση της Καρολά-
ιν, μόνο που εκεί είχαμε εμφανείς κακώσεις 
προθανάτιες στο πρόσωπο μετά από ισχυρή 
πίεση», είπε χαρακτηριστικά η Ου. Δημακο-
πούλου, τονίζοντας ότι οι κακώσεις αυτές δεν 
υπήρχαν στα δύο παιδιά.

Η ιατροδικαστής κατηγόρησε τους Καρα-
κούκη - Καλόγρηα ότι στην περίπτωση της Μα-
λένας ζήτησαν ειδική γνωμοδότηση όχι από 
ηπατολόγο, αλλά από αθλίατρο, «ενώ ξεχνούν 
ότι τα παιδιά δεν έπαιζαν μπάλα», ενώ αποδέ-
χθηκε εν μέρει την αιτία θανάτου στην οποία 
κατέληξε η ιατροδικαστής Χριστίνα Τσάκω-
να, η οποία σχετίζεται με το ήπαρ. «Στη γλώσ-
σα μας επικρατεί “εκείνος που έχει το πτώμα, 
εκείνος έχει και τα ευρήματα”. Ο πρώτος ια-
τροδικαστής είναι ο μόνος που έχει κάνει φυ-
σική εξέταση στη σορό». Αμφισβήτησε το πό-
ρισμα του παθολογοανατόμου Χρήστου Ευ-
τυχιάδη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είδε 
όνειρο»: «Παθολογοανατόμος που, έναν χρό-
νο μετά και ενώ παραλαμβάνει σε φορμαλ-
δεΰδη, βλέπει μακροσκοπικά ασφυκτικές κη-
λίδες, τότε βλέπει όνειρο, καθώς η Τσιόλα και 
η Μητσέλου δεν είδαν».

«Με έβαλε στο υπνοδωμάτιό 
μας και άρχισε να μου ρίχνει 
χαστούκια στο πρόσωπο», 
κατέθεσε η 34χρονη για τον 
πατέρα των παιδιών της


