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μένουμε τις αιματολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς 
και άλλα αποκαλυπτικά στοιχεία», τονίζει στην «R» ο δικηγόρος 
της οικογένειας, Φίλιππος Σκαμπαρδώνης.

Το μοιραίο συνέβη τα ξημερώματα της πε-
ρασμένης Κυριακής, όταν οι δύο νέοι βρέ-
θηκαν στη θέση Βαθύ Σέλι στη Γαύδο, για 
να θαυμάσουν τη θέα. Κάτω από αδιευκρί-
νιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκί-
νητο με το ζευγάρι βρέθηκε μέσα σε χαρά-
δρα βάθους 100 μέτρων. Ο 40χρονος υπο-
στηρίζει ότι βγήκε από το όχημα, σκέπασε 
με μια κουβέρτα την Κορίνα που πονούσε 
από τα τραύματά της και στη συνέχεια ανέ-
βηκε μετά από μισή ώρα τη χαράδρα για να 
«πιάσει» σήμα και να καλέσει με το κινητό 
του βοήθεια. «Στις 5:53 κάλεσα το 166, έδω-
σα το στίγμα μας, ζήτησα αεροδιακομιδή, 
πήρα και τον γιατρό της Γαύδου, που ήρθε 
μετά από 10 λεπτά», λέει ο Π. Γασπαράκης.

«Τα ευρήματα αμφισβητούν τους ισχυρι-
σμούς του. Η αξιοπιστία του δεν είναι δεδο-
μένη. Φέρει μόνο επιδερμικούς τραυματισμούς, ο γκρεμός εί-
χε κλίση 90 μοίρες και μόνο με σχοινιά γίνεται ανάβαση», ανα-
φέρει στην «R» o κ. Σκαμπαρδώνης.

«Αδιαφόρησαν…»
«Η κοπέλα ήταν ζωντανή και ψυχορραγούσε επί ώρες. Ολοι μας 
εκλιπαρούσαμε για ελικόπτερο, αλλά αδιαφορούσαν…», ανέ-
φεραν όσοι βρίσκονταν κοντά στη χαράδρα και προσπαθού-
σαν να βοηθήσουν την Κορίνα. «Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 
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Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ

Ν α πει όλη την αλήθεια ο 40χρονος. 
Δεν πιστεύω αυτά που ισχυρίζεται 
ο φίλος της κόρης μου. Δεν δέχο-

μαι το σενάριό του. Κάτι άλλο έγινε. Υπάρχουν 
στοιχεία, αμφιβολίες, και θα αποκαλυφθούν όσα 
πραγματικά έγιναν». Σε θρίλερ εξελίσσεται ο άδι-
κος θάνατος της 28χρονης Κορίνας σε χαράδρα 
της Γαύδου, με τη μητέρα της, Εύη Λαβράνου, 
να συγκλονίζει μιλώντας στη Realnews. Οπως 
τονίζει, η μαρτυρία του 40χρονου οδηγού του 
αυτοκινήτου που βρέθηκε στον γκρεμό δεν ευ-
σταθεί, καθώς δεν «δένει» με τα στοιχεία που 
αποκαλύπτονται από τις έρευνες.

Σύμφωνα με τον 40χρονο Πέτρο Γασπαρά-
κη, «όλα συνέβησαν όταν λύθηκε το χειρόφρε-
νο και το αμάξι έφυγε στον γκρεμό. Θυμάμαι 
πολύ καλά ότι το χειρόφρενο το είχα τραβή-
ξει. Εβαλα το αυτοκίνητο μπροστά για να ζε-
σταθεί και να ανάψω το καλοριφέρ, πέρασαν 
δύο λεπτά και μετά το αμάξι πήγε κάτω στον 
γκρεμό…». Τον ισχυρισμό αυτό αντικρούει η 
οικογένεια της Κορίνας. «Εάν έπεφτε μαζί με 
την κόρη μου, όπως λέει, δεν θα έπρεπε να εί-
χε χτυπήσει πιο πολύ; Το παιδί μου τσακίστη-
κε, έσπασε πλευρά, πόδια, έγινε κομμάτια και 
εκείνος όχι μόνο βγήκε με μερικές γρατζου-
νιές, αλλά ανέβηκε και στον γκρεμό που οι πυ-
ροσβέστες με σχοινιά είχαν δυσκολίες. Πολλοί 
λένε ότι αυτός δεν έφυγε κάτω με το αμάξι…», 
λέει η μητέρα της 28χρονης.

«Είχε ταχύτητα»
Ειδικοί από την Τροχαία Χανίων, που εξέτασαν 
για πρώτη φορά το μοιραίο Ι.Χ., προέβησαν σε 
μια καθοριστική αποκάλυψη. «Το κιβώτιο τα-
χυτήτων βρέθηκε να έχει περασμένη τη 2η τα-
χύτητα. Ολα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το 
όχημα ήταν εν κινήσει. Αν πάλι υποθέσουμε 
πως ήταν ακινητοποιημένο, δεν είναι δυνατό 
να κινηθεί ή να τσουλήσει, ακόμα και αν λυθεί 
το χειρόφρενο. Οι έρευνές μας δεν θα σταμα-
τήσουν μέχρι να λάμψει όλη η αλήθεια. Ανα-
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5:57, εκλήθησαν η Αστυνομία, ο γιατρός του 
νησιού, η ΕΜΑΚ Ηρακλείου, η Πυροσβεστική, 

το 112, εκλήθησαν όλοι αμέ-
σως. Η άτυχη κοπέλα κατέλη-
ξε μετά από σχεδόν έξι ώρες. 
Θέλω να μάθω το όνομα εκεί-
νου που δεν έδωσε την εντολή 
στις 7 το πρωί να σηκωθεί το 
ελικόπτερο», τονίζει ο κ. Σκα-
μπαρδώνης. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, ζητήθηκε ελικόπτερο 
από την Πυροσβεστική Υπηρε-
σία Χανίων στις 7:30, με τέσ-
σερα μέλη της ΕΜΑΚ που εί-
χαν ειδοποιηθεί από τις 6:40 
να αναμένουν δίπλα του. Τε-
λικά απογειώθηκε χωρίς τους 
άνδρες της ΕΜΑΚ, που επέ-
στρεψαν στη βάση τους. Το 
ελικόπτερο έφτασε τελικά γύ-
ρω στις 12-12:30 στη Γαύδο 

και παρέλαβε τον 40χρονο τραυματία οδη-
γό, αλλά όχι και την κοπέλα, η οποία παρέμε-
νε εγκλωβισμένη στον γκρεμό! Ο απεγκλωβι-
σμός της έγινε όταν κλιμάκιο της Πυροσβε-
στικής Χανίων μετέβη στην Παλαιοχώρα και 
με πλωτό μέσο έφτασε στη Γαύδο, από όπου 
οι πυροσβέστες, με σχοινιά, ανέσυραν τις με-
σημβρινές ώρες τη σορό της κοπέλας με φο-
ρείο από τον γκρεμό…

«Να πει όλη την 
αλήθεια ο φίλος 
της κόρης μου»

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ της 
οικογένειας, Φίλιππος 
Σκαμπαρδώνης

Ο 40ΧΡΟΝΟΣ Πέτρος Γασπαράκης (πάνω) 
και η Κορίνα Λαβράνου (κάτω)
Δεξιά: Σε αυτόν τον γκρεμό βρέθηκε 
το αυτοκίνητο


