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ΚΟΙΝΩΝΙΑΑποκαλύπτεται το κίνητρο
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ρουσίασαν πραγµατικά ατράνταχτα άλλοθι, τα 
οποία διασταυρώθηκαν βήµα-βήµα από τους 
ερευνητές της Ασφάλειας. Ωστόσο, οι τρεις από 
αυτές που µπήκαν στη διάρκεια της έρευνας 
στο επίκεντρο εµφάνισαν στους αστυνοµικούς 
σχετικά αδύναµα άλλοθι, που δεν ήταν δυνα-
τόν να επιβεβαιωθούν από µαρτυρίες τρίτων 
προσώπων. Οπως εκτίµησαν στην εξέλιξη της 
έρευνας, καθεµία από τις τρεις είχε λόγους και 
ισχυρό κίνητρο για να φτάσει στο σηµείο να 
επιτεθεί ρίχνοντας βιτριόλι στο πρόσωπο της 

Ιωάννας και προέρχονται από το επαγγελµατι-
κό, το συγγενικό και το φιλικό περιβάλλον της 
άτυχης κοπέλας.

Επιπλέον, οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. έδωσαν 
απαντήσεις και στα ερωτήµατα για τον τρόπο 
προµήθειας του καυστικού υγρού, καθώς το 
βιτριόλι, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, χρη-
σιµοποιείται και ως «εργαλείο δουλειάς», ενώ 
ταυτόχρονα κανένα στοιχείο δεν τους οδηγού-
σε σε σενάριο «συµβολαίου επίθεσης». Η άρ-
ση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοι-
νωνιών και η «σάρωση» των κεραιών της κι-
νητής τηλεφωνίας στην Καλλιθέα πρόσθεσαν 
στους αστυνοµικούς σηµαντικά στοιχεία που 
τους έλειπαν για την ολοκληρωτική αποκάλυ-
ψη της εικόνας του προσώπου που έκανε την 
επίθεση. Οι αστυνοµικοί ευελπιστούν ότι η Ιω-
άννα, έστω και στο «παρά πέντε», θα θυµηθεί 
την καθοριστική εκείνη λεπτοµέρεια που θα 
ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση, καθώς ελά-
χιστα βοηθήθηκαν από την ίδια στις έρευνές 
τους, λόγω του σοκ που έχει υποστεί η κοπέ-
λα. Ενδεικτικό είναι ότι η ίδια δεν είχε καταφέ-
ρει αρχικά να τους πει τους κωδικούς για να 
ανοίξουν το κινητό της τηλέφωνο και τον ηλε-
κτρονικό υπολογιστή της, δίνοντάς τους λά-
θος στοιχεία. 

Το ταξί και το σκίτσο
Η πρωτοφανής αστυνοµική κινητοποίηση για 
τον εντοπισµό της ταυτότητας της γυναίκας µε 
το βιτριόλι απέφερε τις τελευταίες ώρες µια κα-
θοριστική µαρτυρία. Σύµφωνα µε πληροφορί-
ες της «R», εντοπίστηκε ένα ταξί που µετέφερε 
στην οδό Θησέως, κοντά στην ασφαλιστική εται-

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ της 34χρονης Ιωάννας, Απόστο-
λος Λύτρας, δήλωσε στην «R» για τις εξελίξεις στην 
υπόθεση: «Οι ιατροί της άτυχης Ιωάννας αλλά και 
ιατροδικαστές και ειδικοί χηµικοί µε τους οποίους 
επικοινώνησα µε διαβεβαίωσαν ότι η ποσότητα 
του καυστικού υγρού που χρησιµοποίησε η δρά-
στις ήταν τόσο µεγάλη, που θα µπορούσε να επιφέ-
ρει τον θάνατο. Αυτό είναι κάτι το οποίο η δράστις 
το γνώριζε και το αποδεχόταν ως αποτέλεσµα. Ως 
εκ τούτου, κατ’ εµέ και µε τα δεδοµένα αυτά, ο χα-
ρακτηρισµός της πράξης είναι ανθρωποκτονία µε 

ενδεχόµενο δόλο και γι’ αυτή την πράξη θα πρέπει να ασκηθεί η ποινική δίωξη. 
Η άτυχη κοπέλα έχει υποστεί τεράστια βλάβη στο 97% του προσώπου της, έχει 
σοβαρά εγκαύµατα και οι γιατροί κάνουν τιτάνια προσπάθεια για την αποκατά-
στασή της. Βρίσκεται σε άσχηµη ψυχολογική κατάσταση». 

«ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ 
ΜΕ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΟΛΟ» ρεία όπου εργαζόταν η Ιωάννα, µια µαυροντυ-

µένη γυναίκα, µόλις 15 λεπτά πριν από την επί-
θεση! Αρχικά εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του οχή-
µατος, ο οποίος πληροφόρησε τους αστυνοµι-
κούς ποιος ήταν ο οδηγός εκείνης της βάρδιας 
του ταξί. Πράγµατι, ο συγκεκριµένος παραδέ-
χθηκε την «κούρσα» από µια άγνωστη πελάτισ-
σα, η οποία «σταµάτησε το ταξί µου στο Πα-
γκράτι και µου είπε να κατευθυνθώ στη Θησέ-
ως. Μου είπε να σταµατήσω κάπου εκεί κοντά 
που έγινε αργότερα το συµβάν…».

Ο οδηγός έδωσε στους αστυνοµικούς αναλυτι-
κή περιγραφή της άγνωστης γυναίκας, ενώ, κατά 
την παρουσία του στην Ασφάλεια, κλήθηκε ειδι-
κός σκιτσογράφος και φυσιογνωµιστής έτσι ώστε 
να σχηµατιστεί όσο το δυνατόν ακριβέστερο σκί-
τσο της ύποπτης. Να σηµειωθεί πως ορισµένα 
χαρακτηριστικά που έχει δώσει στις σύντοµες κα-
ταθέσεις της η Ιωάννα συµπίπτουν µε αυτά που 
περιέγραψε στους ειδικούς ο οδηγός του ταξί.

«Ενώ άλλοι 
έτρεχαν να 
βοηθήσουν 
την Ιωάννα, 
εγώ είδα μια 
γυναίκα να 
απομακρύνεται. 
Ετρεξα και την 
πρόλαβα», 
θυμάται ο 
αυτόπτης 
μάρτυρας 
Θοδωρής 
Κεσόγλου

Καθοριστικό ρόλο στην όλη εξέλιξη και στην 
επιτάχυνση της αποκάλυψης της γυναίκας έπαι-
ξε η αποσαφήνιση του ισχυρού κινήτρου που 
οδήγησε τα βήµατά της, αλλά και η ανάλυση 
του άλλοθι που επικαλέστηκε η ίδια. Οι αστυ-
νοµικοί έφτασαν στο πρόσωπό της, βάζοντας 
στο τελικό κάδρο των ερευνών τους συνολι-
κά τρεις γυναίκες από έναν ευρύτερο κύκλο 
γυναικών που είχαν ενδεχοµένως κάποιο λό-
γο για να προκαλέσουν βλάβη στην Ιωάννα. 
Αρχικά, οι τέσσερις από τις επτά γυναίκες πα-


