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Στο πλευρο της Ιωάννας 
βρισκόταν ψυχολόγος, 
με τον οποίο η 34χρονη 
συζητούσε ώστε να 
αντλήσει δυνάμεις για τον 
«Γολγοθά» που ανέβαινε 
καθημερινά

n.dimaras@realnews.gr

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ

Μ
ετά από 85 ημέρες νοσηλείας στο τμήμα Πλα-
στικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων του Θρι-
άσιου Νοσοκομείου και μετά από επτά δύσκο-

λα και πολύωρα χειρουργεία, η 34χρονη Ιωάννα, θύμα 
της πρωτοφανούς επίθεσης με βιτριόλι, εξήλθε από την 
κλινική για να βρεθεί στη θαλπωρή της οικογενειακής της 
στέγης και κοντά στους δικούς της ανθρώπους.

«Σας ευχαριστώ... Ευχαριστώ πολύ για όλα όσα κάνα-
τε για εμένα. Με στηρίξατε, με βοηθήσατε και θα ακο-
λουθήσω πιστά τις οδηγίες σας. Δεν θα σας απογοητεύ-
σω. Θα συνεχίσω να προσπαθώ και να παλεύω με το κα-
κό που με βρήκε και με τη μεγάλη αδικία...», είπε συγκι-
νημένη στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπι-
κό της κλινικής, πριν αναχωρήσει για το σπίτι της. Για το 
εξιτήριο της Ιωάννας έδωσε την έγκριση η διευθύντρια 
του τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων 
κ. Μαρία Καλοφώνου, αλλά και γιατροί διαφόρων ειδι-
κοτήτων, όπως οφθαλμίατροι, ΩΡΛ, ψυχολόγοι, ψυχία-
τροι και λοιμωξιολόγοι.

«Ιατρικά όλα πήγαν καλά. Η κοπέλα έχει ταλαιπωρη-
θεί πολύ. Αυτή τη στιγμή η θεραπεία της Ιωάννας χρειά-
ζεται μια παύση. Θα ακολουθήσει μια συγκεκριμένη συ-
ντηρητική αγωγή, κυρίως με κρέμες, και θα δούμε μετά 
από μήνες τι ακριβώς χρειάζεται ως προς το χειρουργι-
κό κομμάτι. Εχουν γίνει τα βασικά, έχουν κλείσει τα τραύ-
ματα και έχουμε αποφύγει τις λοιμώξεις. Τώρα είμαστε 
πιο ήσυχοι, έχουμε πάρει μια ανάσα και περιμένουμε 
τα διορθωτικά, όμως μετά από καιρό...», ανέφερε στη 
Realnews η κ. Καλοφώνου.

Μόλις η Ιωάννα έφτασε στο σπίτι της, στο Μοσχάτο, 
συνοδευόμενη από τη μητέρα της, Μαρία, και τον αδελ-
φό της, Νίκο, την περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη, κα-
θώς στενές της φίλες την καλωσόρισαν με χαμόγελα και 
ευχές. Ωστόσο, όσον αφορά το ιατρικό κομμάτι, η Ιωάν-
να, ανά δέκα ημέρες περίπου, θα επισκέπτεται τα εξωτε-
ρικά ιατρεία της κλινικής για αναλυτικό επανέλεγχο της 
κατάστασης της υγείας της, χωρίς, όμως, να είναι απα-
ραίτητη η νοσηλεία της. 

Μία ημέρα μετά το εξιτήριο, μέσω του δικηγόρου της, η 
Ιωάννα ευχαρίστησε δημόσια τους ιατρούς της και όλους 
όσοι την στήριξαν μετά την επίθεση που δέχθηκε. «Εννο-

«Δεν θα σας 
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είται πως ο "Γολγοθάς" μου δεν τελειώνει εδώ... Δεν γνωρίζω επίσης το τελικό 
αποτέλεσμα και την τελική εικόνα μου, όμως η έξοδός μου στον κόσμο είναι μια 
πρώτη μικρή νίκη. Σας ευχαριστώ όλους που με στηρίξατε και συνεχίζετε να με 
στηρίζετε, με διακριτικότητα, ευαισθησία και καλοσύνη, δείχνοντάς μου πως ο 
κόσμος δεν είναι μόνο σκληρός και χυδαίος, αλλά έχει και την πλευρά της αγά-
πης, της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. Ελπίζω τελικά να τα καταφέρω και να 
αποδοθεί η δικαιοσύνη όπως αρμόζει», ανέφερε στη δήλωσή της η 34χρονη.

Τα χειρουργεία
Θετική έκβαση είχε και η μάχη που έδωσαν οι γιατροί ώστε να σωθεί το αρι-
στερό μάτι της άτυχης γυναίκας. Μέσω των επεμβάσεων που έγιναν, οι ειδικοί 
οφθαλμίατροι κατάφεραν τελικά να περιορίσουν δραστικά τη βλάβη που είχε 
υποστεί το μάτι της, ενώ αποφεύχθηκαν και επίφοβες μολύνσεις.

Συνεχώς, όλο αυτό το διάστημα των 2,5 μηνών στην κλινική, η μητέρα της Ιω-
άννας δεν έλειψε ούτε λεπτό από το πλευρό της κόρης της, συγκινώντας με τη 
δύναμη και την αξιοπρέπεια που επεδείκνυε νοσηλευτές και γιατρούς. Η κ. Μα-

Νέα ζωή για 
την Ιωάννα
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ρα πολύ στενά την κατάσταση της υγείας της. Πάντα φο-
βόμασταν μια πιθανή λοίμωξη, που θα μας γύριζε χρονι-
κά πίσω, ευτυχώς όμως δεν είχαμε τέτοιου είδους περιπέ-
τεια...», ανέφερε η διευθύντρια του τμήματος Πλαστικής 
Χειρουργικής και Εγκαυμάτων του Θριάσιου.

Η 34χρονη είχε υποστεί βλάβη στο 20% της συνολι-
κής επιφάνειας του σώματός της και περισσότερο από το 
90% του προσώπου της κατά την επίθεση με το βιτριόλι. 

Κατά τη διάρκεια των 85 ημερών 
της νοσηλείας της και των επτά 
χειρουργείων στα οποία υπεβλή-
θη, έγινε αφαίρεση των εγκαυμα-
τικών επιφανειών, οι οποίες καλύ-
φθηκαν με υγιή ιστό ώστε να κλεί-
σουν τα τραύματα. Η μέθοδος των 
γιατρών είχε ως στόχο τη δημιουρ-
γία ενός θετικού υπόβαθρου, έτσι 
ώστε, στη συνέχεια, να τους δώ-
σει τη δυνατότητα να δουλέψουν 
με περισσότερες λεπτομέρειες για 
καλύτερη αισθητική αποκατάστα-
ση. «Η εικόνα θα φτιάξει, δεν θα 
είναι αυτή που υπάρχει αυτή τη 
στιγμή. Απλά, δεν έχει έρθει ακό-
μα η στιγμή», είχε δηλώσει χαρα-
κτηριστικά η κ. Καλοφώνου. 

Τακτική σιωπής
Την ίδια ώρα, η 35χρονη που κα-
τηγορείται για την επίθεση με το 
βιτριόλι εναντίον της Ιωάννας στην 
Καλλιθέα, βρίσκεται στις γυναικεί-
ες φυλακές Θηβών, όπου μετα-
φέρθηκε στα τέλη Ιουνίου. Η κα-
τηγορούμενη είχε συλληφθεί στις 
11 Ιουνίου για την επίθεση εναντί-

ον της Ιωάννας, ενώ στο σπίτι της βρέθηκε πλήθος απο-
δεικτικού υλικού, όπως η περούκα, το αδιάβροχο, η τη-
λεκάρτα που χρησιμοποιούσε για τις κλήσεις, το κινητό 
της τηλέφωνο και ο ηλεκτρονικός της υπολογιστής. Από 
την πρώτη στιγμή, η 35χρονη αρνήθηκε να δώσει οποια-
δήποτε πληροφορία στις αστυνομικές Αρχές, επικαλού-
μενη το δικαίωμα στη σιωπή, ενώ ακόμη είναι άγνωστη 
η ακριβής ημερομηνία της απολογίας της. Τις τελευταίες 
ημέρες, δημοσιεύματα ανέφεραν πως η ίδια είχε εκμυ-
στηρευτεί σε συγγενικά της πρόσωπα ότι «εγώ θα βγω 
σύντομα από δω μέσα», ενώ άλλες πληροφορίες ανέφε-
ραν ότι έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται στη φυλακή, με 
την έγκριση της διεύθυνσης, χωρίς όμως όλα αυτά να 
επιβεβαιώνονται.

ρία συνόδευε την κόρη της σε μικρούς περι-
πάτους στον διάδρομο της μονάδας, ενώ συ-
νεχείς ήταν και οι επισκέψεις του αδελφού της, 
Νίκου. Το θύμα της επίθεσης με το βιτριόλι, που 
είχε σημειωθεί στις 20 Μαΐου, υπεβλήθη συνο-
λικά σε επτά μεγάλα χειρουργεία, με το τελευ-
ταίο, πριν από δύο εβδομάδες, να γίνεται στο 
αριστερό της χέρι το οποίο είχε έγκαυμα από 
το καυστικό υγρό. «Ηταν μεγάλος ο κύκλος των 
χειρουργείων, απαραίτητος και καθοριστικός 
και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Για εγκαύμα-
τα αυτής της έκτασης το διάστημα που έμεινε 
η Ιωάννα στο νοσοκομείο δεν είναι πολύ με-
γάλο. Ανθρωποι που έχουν μεγάλα εγκαύματα 
μένουν πολύ μεγαλύτερο διάστημα στην κλινι-
κή. Για επτά χειρουργεία σε 2,5 μήνες, ο ρυθ-
μός ανάκαμψης θεωρείται γενικά σύντομος. Τη 
βοήθησε πολύ η ηλικία της και το γεγονός ότι 
ανταποκρινόταν καλά ο οργανισμός της», εξή-
γησε η κ. Καλοφώνου.

Στο πλευρό της Ιωάννας βρισκόταν ψυχολό-
γος, με τον οποίο η 34χρονη συζητούσε ώστε 
να αντλήσει δυνάμεις για τον «Γολγοθά» που 
ανέβαινε καθημερινά. Η Ιωάννα από την πρώ-
τη στιγμή είχε ανταποκριθεί πλήρως στις οδη-
γίες των γιατρών, είχε σηκωθεί από την πρώτη 
ημέρα από το κρεβάτι της, ενώ είχε επιλέξει να 
μην ενημερώνεται για όσα γράφονταν όλο αυ-
τό το διάστημα για την υπόθεσή της.

Οι κίνδυνοι
Πέρα από τις δύσκολες επεμβάσεις στις οποί-
ες υπεβλήθη, μεγάλο βάρος δόθηκε στην ψυ-
χολογική της υποστήριξη. «Αυτό που βιώνει εί-
ναι εφιαλτικό, το σωματικό και ψυχολογικό της 
τραύμα είναι βαθύ και επώδυνο. Ηταν ένας άν-
θρωπος δυνατός και όμορφος και βρέθηκε να 
είναι καμένος από επίθεση. Ειναι πολύ σκλη-
ρό. Ομως η Ιωάννα είναι έξυπνη και συνεργά-
σιμη. Είναι μαχήτρια και θέλει να πάει καλά», 
είχε δηλώσει στην «R», πριν από λίγες εβδομά-
δες, η κ. Καλοφώνου. 

Ωστόσο, ο φόβος των γιατρών, από την πρώ-
τη ημέρα της νοσηλείας της Ιωάννας, ήταν αυτό 
που η κ. Καλοφώνου χαρακτηρίζει «πισωγυρί-
σματα στη θεραπεία της». «Ευτυχώς, δεν είχα-
με. Γενικά στα εγκαύματα, αυτό που μας ενδι-
αφέρει είναι οι λοιμώξεις και αυτό γιατί όλα τα 
εγκαύματα συγκεντρώνουν μικρόβια. Είχαμε 
έναν λοιμωξιολόγο που παρακολουθούσε πά-

Ο συνήγΟρΟσ της 34χρονης Ιωάννας, Απόστο-
λος Λύτρας, δήλωσε στην «R» για την υπόθεση: 
«Η οικογένεια ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συ-
μπαραστάθηκαν και στήριξαν την Ιωάννα όλο αυ-
τό το διάστημα. Εχουμε ζητήσει από τον ανακριτή 
που έχει αναλάβει την υπόθεση την άντληση στοι-
χείων από το κινητό τηλέφωνο και τον ηλεκτρο-
νικό υπολογιστή της κατηγορουμένης, έτσι ώστε 
να αποκαλυφθεί με ποιον τρόπο προμηθεύτηκε 
το καυστικό υγρό, αλλά και αν εμπλέκεται κάποιο 
πρόσωπο -και ποιο είναι αυτό- στην προμήθειά 
του. Με βάση το αποδεικτικό υλικό, προκύπτει με 
σαφήνεια πως η κατηγορούμενη τέλεσε την πρά-
ξη. Η κατηγορουμένη δεν έχει απολογηθεί, αλλά 
τα στοιχεία εις βάρος της είναι συντριπτικά. Συνε-
πώς, πιστεύω ότι κάποια στιγμή η απολογία της θα 
είναι μια τυπική διαδικασία».

Απόστόλόσ λύτρΑσ

«Να αντληθούν 
τα στοιχεία»

Εχουν γίνει τα 
βασικά, έχουν κλείσει 
τα τραύματα και 
έχουμε αποφύγει 
τις λοιμώξεις. Τώρα 
είμαστε πιο ήσυχοι... 

λέει η κ. Καλοφώνου


