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Θ
έλω να µάθω γιατί µου έκανε αυτό 
το κακό! Θέλω γρήγορα να πιαστεί 
αυτή που µου το προκάλεσε, να συλ-

ληφθεί και να αποδοθεί ∆ικαιοσύνη…». Με τη 
σπαρακτική αυτή έκκληση στη Realnews, µέ-
σω του δικηγόρου της, Απόστολου Λύτρα, η 
34χρονη Ιωάννα απεικονίζει τις σκέψεις που τη 
βασανίζουν ανάµεσα στα χειρουργεία στα οποία 
υποβάλλεται και στους αφόρητους πόνους που 
την ταλαιπωρούν.

Η απαίτηση της Ιωάννας για την αποκάλυψη 
του προσώπου µε τη χειρουργική µάσκα που 
της στιγµάτισε τη ζωή έχει γίνει πλέον επιτακτική, 
αν και η ίδια επιµένει πως «δεν είχα προηγούµε-
να µε κανένα πρόσωπο…». ∆υστυχώς, η 34χρο-
νη ασφαλίστρια έχει υποστεί βαριά εγκαύµατα 
στο πρόσωπό της, µε τους θεράποντες ιατρούς 
να εκτιµούν ότι το καυστικό υγρό µε το οποίο 
της επιτέθηκαν προκάλεσε βλάβες σε ποσοστό 
93%-97% του προσώπου της, χωρίς ακόµη να 

«Θέλω να µάθω 
γιατί µου έκανε 
αυτό το κακό»

που εξελίσσονταν τριγύρω µας. Ετρεξα και την πρόλαβα. “Σταµάτα εδώ…”, 
της είπα και την άγγιξα. ∆εν φοβήθηκε καθόλου που κάποιος άγνωστος την 
προσέγγιζε», θυµάται ο κ. Κεσόγλου.

Οπως εξήγησε ο ίδιος, το όλο περιστατικό επανέφερε στο µυαλό του τις 
επόµενες ηµέρες, ανασύροντας σηµαντικές λεπτοµέρειες από την «πρόσω-
πο µε πρόσωπο» επαφή του µε την ύποπτη γυναίκα. «Είχε ψυχρό βλέµµα. 
Φορούσε µαύρο παντελόνι, ένα γυναικείο πόλο, µάσκα προσώπου και τσά-
ντα στον ώµο. Εγώ είµαι 1,78 ύψος και εκείνη την υπολογίζω στο 1,67. Εί-
χε µακρόστενο πρόσωπο και καφέ µάτια… Ναι, θα την αναγνώριζα ξανά», 
προσθέτει κατηγορηµατικά ο κ. Κεσόγλου.

Σύµφωνα µε τον αυτόπτη µάρτυρα, η γυναίκα διέφυγε στο στενό δρο-
µάκι, µε τα γύρω δένδρα να καλύπτουν τη φιγούρα της από τυχόν κάµερες, 
χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις της «καλοσχεδιασµένες και επαγγελµατικές». 
Οπως µας είπε, ενηµέρωσε τους αστυνοµικούς αναλυτικά για τη «συνάντη-
ση» που είχε µε την άγνωστη, ενώ ενηµέρωσε και τον αδελφό της Ιωάννας 
Νίκο Παλιοσπύρο, που επισκέφθηκε τον τόπο της επίθεσης για να ευχαρι-
στήσει όσους βοήθησαν εκείνη την ηµέρα την αδελφή του.

Ξεκάθαρη εικόνα
Οι ερευνητές της Αστυνοµίας που έχουν αναλάβει τη διαλεύκανση της υπό-
θεσης έχουν πλέον ξεκάθαρη εικόνα για τη γυναίκα που έριξε το καυστικό 
υγρό στο πρόσωπο της Ιωάννας. Στον εντοπισµό της γυναίκας οι αξιωµατι-
κοί της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν αναλύοντας πλήθος στοιχείων, µαρτυριών και ηλε-
κτρονικών ευρηµάτων, ώστε να «δέσουν» από όλες τις πλευρές την υπόθεση.

Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ της 
Ιωάννας για την 
αποκάλυψη του 
προσώπου με τη 
χειρουργική μάσκα 
που της στιγμάτισε τη 
ζωή έχει γίνει πλέον 
επιτακτική, αν και η 
ίδια επιμένει πως «δεν 
είχα προηγούμενα με 
κανένα πρόσωπο…»

Τι λέει µέσα από 
το νοσοκοµείο 

η 34χρονη 
Ιωάννα, που 

δέχθηκε επίθεση 
µε βιτριόλι. 

Μάρτυρας-κλειδί 
περιγράφει στην 

«R» τη συνάντησή 
του µε τη 
δράστιδα

είναι σε θέση να προσδιορίσουν πόσα ακόµη 
χειρουργεία θα απαιτηθούν τις επόµενες ηµέ-
ρες ή και µήνες.

«Τη σταµάτησα…»
«Την είδα που διέφευγε. Είχε φτάσει σχεδόν στα 
25-30 µέτρα. Ετρεξα και τη σταµάτησα. Γύρι-
σε και µε κοίταξε χωρίς να φοβηθεί καθόλου. 
Ηταν ψύχραιµη, παρά τα ουρλιαχτά που ακού-
γονταν πίσω µας. “Τι είναι αυτές οι φωνές;”, γύ-
ρισε και µε ρώτησε ήρεµα. Κοιταχτήκαµε κατά-
µατα, σχεδόν µε “σκότωσε” το βλέµµα της! Αν 
τη δω ξανά, θα την αναγνωρίσω». Τη συγκλο-
νιστική αυτή περιγραφή κατέθεσε στην «R» ο 
µοναδικός αυτόπτης µάρτυρας, ο οποίος, ενώ 
όλοι έµεναν σαστισµένοι ή προσπαθούσαν να 
βοηθήσουν την άτυχη Ιωάννα, που µόλις είχε 
δεχθεί την επίθεση µε το βιτριόλι, εκείνος έτρε-
ξε στην αντίθετη κατεύθυνση και «εγκλώβισε» 
για λίγα δευτερόλεπτα την παράξενη µαυρο-
ντυµένη νεαρή που αποµακρυνόταν από τον 
τόπο της τραγωδίας.

Πρόκειται για τον Θοδωρή Κεσόγλου, που δι-
ατηρεί κουρείο λίγα µέτρα µακριά από την εί-
σοδο της ασφαλιστικής εταιρείας όπου εργαζό-
ταν η 34χρονη Ιωάννα, την οποία γνώριζε πο-
λύ καλά τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς βλέ-
πονταν σχεδόν καθηµερινά, ενώ είχαν µιλήσει 
και εκείνο το µοιραίο πρωινό.

«Ενώ άλλοι έτρεχαν να βοηθήσουν την Ιωάν-
να ή είχαν µείνει άναυδοι από το ξαφνικό συµ-
βάν, εγώ έστρεψα το βλέµµα µου αντίθετα και 
είδα µια γυναίκα να αποµακρύνεται. Η φυγή 
της δεν “κολλούσε” µε τον χαµό και τις κραυγές 


