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Η μητέρα του άτυχου κοριτσιού

τό της αναμένεται να δώσει σημαντικές πλη-
ροφορίες και απαντήσεις σχετικά με τις συν-
θήκες θανάτου της Ιωάννας. 

«Δεν τη βασάνιζε κάτι»
Για ένα καλό και ευγενικό παιδί, που είχε ξε-
περάσει τα προβλήματα του παρελθόντος, κά-
νει λόγο στην «R» ο διευθυντής του δημοτικού 
σχολείου της Ιωάννας. «Το παιδί φερόταν φυ-
σιολογικά. Δεν έδειχνε να υπάρχει κάτι να το 
προβληματίζει και να το βασανίζει. Η Ιωάν-
να περνούσε καλά με τους συμμαθητές της 
και τα αδέλφια της στο σχολείο. Ηταν ευγενι-
κή, χαμογελαστή, καλή μαθήτρια και πρόθυ-
μη σε ό,τι και αν της έλεγαν οι δάσκαλοί της», 
σημειώνει ο διευθυντής. Την ίδια στιγμή, επι-
σημαίνει πως το νεαρό κορίτσι, όταν υπήρχαν 
κάποια ενδοοικογενειακά ζητήματα, εμφάνισε 
μια εσωστρέφεια, η οποία όμως ξεπεράστηκε 
άμεσα. «Αυτά που ακούγονται, ότι αυτήν την 
περίοδο αντιμετώπιζε ψυχολογικά και ψυχοσω-
ματικά προβλήματα, δεν έχουν καμία σχέση 
με την πραγματικότητα. Το 2019, όταν και εί-
χε γίνει το περιστατικό με τον πατέρα της, που 
είχε ξυλοκοπήσει τη δασκάλα, όντως η Ιωάν-
να είχε παρουσιάσει κάποια ζητήματα. Με τη 
βοήθεια της μητέρας της, των δασκάλων της 
και παιδοψυχολόγου, όμως, αντιμετωπίστηκαν 
και έδειχνε καλά», αναφέρει ο διευθυντής του 
δημοτικού σχολείου. 

Τα δύσκολα χρόνια…
Σε ένα πολύ δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον 
μεγάλωσε η 11χρονη Ιωάννα και τα αδέλφια 
της, καθώς ο πατέρας της, αρκετά συχνά, γινό-
ταν εξαιρετικά βίαιος. Ενα από τα περιστατικά 
που είχαν «σημαδέψει» το άτυχο κορίτσι ήταν 
το 2019, όταν ο πατέρας της επιτέθηκε και ξυ-
λοκόπησε τη δασκάλα στον χώρο του σχολεί-
ου. Τότε η μητέρα της Ιωάννας είχε δηλώσει 
στην «R»: «Ο άνδρας μου είναι βίαιος, άγρι-
ος και επιθετικός. Εμπλεκε συνέχεια σε καβγά-
δες. Πολλές φορές στο παρελθόν με έχει χτυ-
πήσει με γροθιές και αυτός είναι ο λόγος που 
χωρίσαμε. Φοβόμουν για τα τρία παιδιά μου. 
Επρεπε να τα προστατέψω από την οργή του».

Ναό των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι αναζητείται το κινη-

τό της ανήλικης, όπως και η ζακέτα της. Σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, όποιος τα 
βρήκε μάλλον τα κατέστρεψε όταν έμαθε σε 
ποιον ανήκαν. Ωστόσο, θεωρούν ότι το κινη-

ρακολουθεί με αγωνία τις έρευνες της Αστυ-
νομίας για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού, 
αποκλείοντας το ενδεχόμενο της αυτοκτονί-
ας. Με όση δύναμη της έχει απομείνει, στηρί-
ζει τα παιδιά της. «Εχω το πένθος μου και εί-
μαι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να 
βρω τη δύναμη για να συμπαρασταθώ και να 
μεγαλώσω τα παιδιά μου. Δεν μπορώ να πι-
στέψω ότι η Ιωάννα έχει φύγει από τη ζωή και 
δεν βρίσκεται κοντά μας. Δεν εύχομαι σε κα-
νέναν να νιώσει αυτόν τον πόνο», δηλώνει στη 
Realnews με τρεμάμενη φωνή η κυρία Οξάνα 
και ξεκαθαρίζει πως η κόρη της δεν είχε δεί-
ξει δείγματα ότι την προβληματίζει κάτι. «Ψά-
χνω απαντήσεις. Υπάρχουν πολλά “γιατί”. Ανα-
πάντητα ερωτήματα για το τι έχει τελικά συμ-
βεί. Το κοριτσάκι μου δεν το έκανε μόνο του. 
H Iωάννα ήταν πολύ δυνατή και δεν θα έδινε 
τέλος στη ζωή της. Το παιδί μου το ξέρω, δεν 
θα το έκανε ποτέ. Θέλω να πιστεύω ότι σύντο-
μα θα έχουμε απαντήσεις», αναφέρει η μητέ-
ρα της 11χρονης. 

«Χαμογελαστή»
Αναφερόμενη στα οικογενειακά προβλήματα 
που υπήρχαν στο παρελθόν, η κυρία Οξάνα, 
παραδέχεται πως τα προηγούμενα χρόνια ήταν 
αρκετά δύσκολα, ωστόσο τονίζει πως το τελευ-
ταίο διάστημα τα προβλήματα αυτά είχαν ξε-
περαστεί. «Η Ιωάννα έχει περάσει πολλές δύ-
σκολες στιγμές, αλλά τώρα ήταν καλά. Ηταν 
χαρούμενη και χαμογελαστή. Δεν είχε συμβεί 
κάτι για να επηρεαστεί. Οι μεταξύ μας σχέσεις 
ήταν άψογες και με ένιωθε σαν φίλη της», ση-
μειώνει η μητέρα του νεαρού κοριτσιού, η σο-
ρός του οποίου εντοπίστηκε σε βραχώδη πα-
ραλία σε βάθος 20 μέτρων, κοντά στον Ιερό 
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Ο
τραγικός θάνατος της Ιωάννας έχει 
παγώσει τα Χανιά και ολόκληρη την 
Κρήτη, βυθίζοντας στο πένθος το νη-

σί. Τραγικές φιγούρες οι γονείς του άτυχου κο-
ριτσιού, οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν 
ότι το αγγελούδι τους δεν βρίσκεται πια στη 
ζωή. Η μητέρα της με δυσκολία συγκρατεί τα 
δάκρυά της και συνεχώς ψελλίζει… «γιατί»; Εί-
ναι βέβαιη πως το παιδί της δεν έβαλε τέλος 
στη ζωή του και κάνει λόγο για δυστύχημα ή 
εγκληματική ενέργεια. Από την πλευρά του, ο 
διευθυντής του δημοτικού σχολείου της Ιω-
άννας μιλά για ένα καλό παιδί και απορρίπτει 
όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες, ότι η 
11χρονη μαθήτρια αντιμετώπιζε ψυχολογικά 
προβλήματα. 

Η κυρία Οξάνα, η μητέρα της Ιωάννας, πα-

Η μητέρα της 11χρονης 
που βρέθηκε νεκρή σε 
παραλία των Χανίων 
μιλά στην «R» για τα 
ερωτήματα που πρέπει 
να απαντηθούν από την 
αστυνομική έρευνα

«Hταν πολύ δυνατή για να 
βάλει τέλος στη ζωή της»


