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κοινωνιαΕπίθεση με βιτριόλι
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 Ενας ΓολΓοθας τουλάχιστον πέντε ετών 
με συνεχή χειρουργεία, καθώς συνολικά θα 
απαιτηθούν 10 έως 15, αναμένει την Ιωάννα 
Παλιοσπύρου τα επόμενα χρόνια, ενώ η κο-

πέλα θα φορά την προστατευτική ειδική μάσκα, 
ώστε να αποφεύγει την έκθεση στο φως του ήλιου…

«Ελπίζω να μην απογοητευτεί από τα πολλά χει-
ρουργεία που την περιμένουν. Πρέπει να κάνει κου-

ράγιο για χρόνια. Πιστεύω στη δύναμη που κρύ-
βει μέσα της. Θα δώσουμε μάχη για να ξα-
ναμπεί στη ζωή η Ιωάννα, αλλά η επόμενη 
πενταετία θα έχει συνεχή χειρουργεία, μά-
σκες και θεραπείες…».

Το θεραπευτικό «πλάνο» της επόμενης πε-
νταετίας αναλύει στη Realnews η διευθύ-
ντρια του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργι-
κής και Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσο-
κομείου, Μαρία Καλοφώνου, η γιατρός 
που με τις επιστημονικές γνώσεις και την 
πολύχρονη εμπειρία σε βαριάς μορφής 
εγκαύματα δίνει τους τελευταίους μήνες 
μια σκληρή μάχη για την αποκα-
τάσταση της υγείας της Ιωάννας.

Η ίδια χαρακτηρίζει τη βλάβη 
από το βιτριόλι ως «ένα από τα 
μεγαλύτερα εγκαύματα παγκο-
σμίως, καθώς δεν υπήρχε κανέ-
να κενό υγιούς δέρματος ειδι-
κά στο πρόσωπο της Ιωάν-
νας, πέρα από την καύση 
του δέρματος στα χέρια, 
στο κορμί και στα πόδια 
της». Για την αποκατάστα-
ση της υγείας της Ιωάν-
νας χρησιμοποιούνται 
οι πλέον σύγχρονες τε-
χνολογικές και επιστη-
μονικές εξελίξεις, πρό-
σφατα χρησιμοποιήθη-
κε δύο φορές η τεχνο-

λογία των βλαστοκυτ-
τάρων, ενώ τα επόμενα 

χρόνια στη «μάχη» θα μπει 
και η μέθοδος «μπαλονάκι», 

με την οποία  επιμηκύνεται το δέρμα, 
«έστω κι αν το κέρδος είναι κάποιοι πόντοι», 
όπως λέει χαρακτηριστικά η Μ. Καλοφώνου.

«Ολο το πρόσωπο»
«Η Ιωάννα έχει καεί από το βιτριόλι στο τριχωτό της 
κεφαλής, σε ολόκληρο το πρόσωπο, στον λαιμό σε 
μεγάλο βαθμό, στα χέρια από τους ώμους έως τα 
δάχτυλα, το έγκαυμα έφτασε μέχρι την πλάτη, ενώ 
τεράστια είναι η βλάβη σε μάτια, μύτη, στόμα και 
αυτιά. Ομως, εμείς στη Μονάδα μιλάμε για εγκαυ-
ματική νόσο, γιατί πάσχουν όλα τα όργανα, η καρ-
διά, τα νεφρά, όλος ο οργανισμός», προσθέτει η 
διευθύντρια του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργι-
κής και Εγκαυμάτων του Θριασίου.

Μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια των εννέα χει-
ρουργείων, αφαιρέθηκαν τμηματικά οι νεκροί ιστοί 
και αντικαταστάθηκαν στην αρχή με ένα τεχνητό 
δέρμα -ώστε να δοθεί ένας «όγκος» στο τραύμα- 
και στη συνέχεια με μοσχεύματα μερικού πάχους 
που ελήφθησαν από τους μηρούς. Συμπληρωμα-
τικά έγιναν χειρουργεία για το μάτι «ώστε να μπο-
ρεί να το κλείνει η Ιωάννα…», ενώ μεταφέρθηκε 
και λίπος «ώστε να έχει όγκο στο μάγουλό της».

«Αυτή τη στιγμή, όλα τα τραύματα έχουν καλυ-
φθεί με δέρμα, το οποίο, όμως, δεν είναι το φυ-
σιολογικό, είναι μοσχεύματα. Ο στόχος μας πλέ-
ον είναι να κάνουμε χειρουργεία που θα αποκα-
ταστήσουν τη λειτουργικότητα και το αισθητικό 
αποτέλεσμα. Τώρα, το υγιές δέρμα θα πρέπει 

να το κερδίσουμε στα επόμενα χειρουρ-
γεία μέσω μεθόδων που αυξάνουν τον 

όγκο του υγιούς δέρματος, ώστε στη 
συνέχεια να το μεταφέρουμε, όσο εί-

νέα έρευνα θα εστιάσει αποκλειστικά στο ενδε-
χόμενο ύπαρξης συνεργών.   

«θηρευτής»
Παραθέτοντας ο εισαγγελικός λειτουργός όλα τα 
πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, στά-
θηκε στην παραμονή της επίθεσης, όταν «η 
κατηγορούμενη μετέβη στο σημείο αποφα-
σισμένη να επιτεθεί με το βιτριόλι στην Ιωάν-
να. Προφανώς επειδή η ίδια δεν έκρινε κατάλ-
ληλες τις συνθήκες, δεν προχώρησε στην επίθε-
ση. Ο ισχυρισμός της, ότι σκέφτηκε πως θα έκανε 
κάτι κακό, κρίνεται ως αναληθής. Ποτέ δεν σκέ-
φτηκε να υπαναχωρήσει από την πρά-
ξη, απλώς δεν μπόρεσε να το κάνει 
εκείνη την ημέρα». Αναφερόμενος 
στην «ημέρα που άλλαξε για πά-
ντα η ζωή της Ιωάννας», την 20ή 
Μαΐου του 2020, ο εισαγγελέας 
Χ. Μαστραντωνάκης είπε: «Εκεί-
νη την ημέρα, η κατηγορούμε-
νη κρατούσε μαζί της δοχείο με 
μεγάλο στόμιο, στο οποίο είχε 
1 λίτρο θειικού οξέος σε μεγά-
λη πυκνότητα, όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία της Διεύθυνσης 
Εγκληματολογικών Ερευνών. 
Η κατηγορούμενη κρύφτηκε 
και παραφύλαγε στον υπό-
γειο χώρο… Η Ιωάννα εισήλ-
θε στο ισόγειο και ανέμενε 
τον ανελκυστήρα βυθισμέ-
νη, δυστυχώς για την ίδια, 
στις σκέψεις της. Η κατηγο-
ρούμενη ενεργώντας υπο-
δειγματικά, σαν τον κα-
λύτερο και ικανότερο της 
φύσης θηρευτή, ανέβηκε 
17 σκαλιά… Εμφορού-
μενη από κίνητρα πο-
ταπά, με ηθική μικρό-
τητα, διακείμενη εχθρι-
κά και εκδικητικά και 
διακατεχόμενη από αν-
θρωποκτόνο εγωισμό, 
περιέλουσε την παθού-
σα με όλη την ποσότη-
τα του φονικού χημικού 
υγρού, στοχεύοντας κυ-
ρίως το πρόσωπό της… 
Στις 9:55 ήταν το λε-
πτό που άλλαξε όλη τη 
ζωή της Ιωάννας». 

Ο έμπειρος ει-
σαγγελικός λει-
τουργός σημείω-
σε πως η Ιωάννα 
θα μπορούσε να 
έχει πεθάνει από 
την επίθεση αυτή 
συνεπεία πέντε πα-
ραγόντων. «Του ολι-
γαιμικού σοκ, της καύσης των 
αεροφόρων οδών, της θανα-
τηφόρου δόσης που ορίζεται 
στα 10 ml, ενώ εδώ η ποσότη-
τα ήταν τουλάχιστον 1 λίτρο, 
της διαβρωτικής δράσης του 
οξέος, το οποίο, αν δεν είχε 
ξεπλύνει άμεσα το θύμα, θα 
μπορούσε να είχε προχωρή-
σει βαθύτερα, αλλά και συνε-
πεία των λοιμώξεων… Η Ιω-
άννα απέφυγε το μοιραίο 
για λόγους ανεξάρτητους 
από τη θέληση της κατη-
γορουμένης», επεσήμα-
νε ο εισαγγελέας. «Συνά-
γεται ότι οπωσδήποτε θεώ-
ρησε ως πιθανό τον θάνατο 
της παθούσας και το επιδοκίμα-
σε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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Του Νέστορα Δημαρα ναι δυνατόν, στις περιοχές που έχουν καεί», εξηγεί 
η Μ. Καλοφώνου. Αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα επι-
τευχθεί σε όλο το πρόσωπο της Ιωάννας, αλλά η ομά-
δα της Μ. Καλοφώνου ελπίζει ότι θα το επιτύχει σε 
κάποια κρίσιμα σημεία που έχουν λειτουργική αλλά 
και αισθητική αξία. Αυτές οι επεμβάσεις είναι μεγά-
λες, έχουν στάδια έξι μηνών και ενδιάμεσα ο ασθε-
νής θα πρέπει να επισκέπτεται τη Μονάδα.

«θέληση για ζωή»
«Δεν μπορεί να απαντηθεί η ερώτηση πόσα χειρουρ-
γεία θα γίνουν και σε πόσα χρόνια θα επιτευχθεί η 
αποκατάσταση στην περίπτωση της Ιωάννας», διευ-
κρινίζει η Μ. Καλοφώνου. «Η ζημιά που έχει πάθει 
είναι τεράστια. Είναι από τα μεγαλύτερα εγκαύμα-
τα παγκοσμίως. Θα αργήσουμε πάρα πολύ να πού-
με ότι δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο και δεν 
ξέρουμε και αν θα το πούμε ποτέ. Πολλές φορές σε 
αυτές τις περιπτώσεις διορθώνουμε το διορθωμένο. 
Τα μεγάλα χειρουργεία που έχει τις επόμενες φορές 
είναι πολλά, τουλάχιστον 10 ή και περισσότερα. Το 
ψυχολογικό βάρος είναι τεράστιο, επέρχεται κόπωση 
και κάποια στιγμή ο ασθενής λέει ‘‘φτάνει, ως εδώ’’. 
Εγώ, όμως, έχω πίστη στη δύναμη της Ιωάννας, εί-
ναι νέα, με θέληση για ζωή, και θα δώσει μάχη για 

να ξαναμπεί στη ζωή», αναφέρει στην «R» η Μ. Κα-
λοφώνου. Ηδη, το ιατρικό επιτελείο έχει ενημερώ-
σει την Ιωάννα ότι κάποια από τα επόμενα χειρουρ-
γεία δεν θα πάνε καλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι 
πρέπει να απογοητεύεται. Πάντως, η διευθύντρια 
του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυ-
μάτων εκτιμά πως σε μεγάλο βαθμό τα μέχρι τώρα 
χειρουργεία απέδωσαν τα αναμενόμενα, αλλά αυ-
τό δεν συμβαίνει πάντα. Κάθε φορά που αυξάνεται 
ο αριθμός των χειρουργείων, αυξάνεται και η πιθα-
νότητα των επιπλοκών…

«Η Ιωάννα το ξέρει αυτό. Της το έχω πει. Εχουμε 
χρησιμοποιήσει την πιο σύγχρονη τεχνολογία που 
υπάρχει στον κόσμο. Η ίδια ενημερώνεται για τις ια-
τρικές εξελίξεις διεθνώς και της έχω ζητήσει να δει και 
άλλους συναδέλφους από την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό», επισημαίνει.

Οι γιατροί δεν μπορούν να εκτιμήσουν πόσα χρό-
νια θα απαιτηθούν, καθώς αυτό εξαρτάται και από 
το ψυχικό σθένος του ασθενούς. Επιπλέον, μετά από 
κάθε χειρουργείο, η Ιωάννα πρέπει να φορά την ειδι-
κή μάσκα. Να σημειωθεί ότι το διάστημα που απαι-
τείται για να «ξεκουράζεται» το δέρμα μετά από κά-
θε χειρουργείο είναι ένας ολόκληρος χρόνος. «Δεν 
βιαζόμαστε. Η επόμενη πενταετία, όμως, θα είναι κα-
θοριστική. Τη μάσκα θα την αλλάζουμε, θα την προ-
σαρμόζουμε συνεχώς. Δεν μπορούμε να πιέζουμε τα 
σημεία που φουσκώνουμε. Πάντα θα φορά τη μά-
σκα, ώστε να μην υπερτραφούν οι ουλές. Και αν βγει 
στην ήλιο, θα είναι για λίγο, προστατευμένη με κα-
τάλληλες κρέμες και σκευάσματα. Σκοπός μας είναι 
ο κάθε ασθενής μας να φτάσει στο σημείο να εντα-
χθεί και πάλι σε μια ζωή φυσιολογική», προσθέτει. 

«Ενα από τα
μεγαλύτερα
εγκαύματα

παγκοσμίως»
Η γιατρός της Ιωάννας αποκαλύπτει 

πως θα απαιτηθούν έως και
15 χειρουργεία την επόμενη 

πενταετία, ώστε να ανακτηθεί μέρος 
της λειτουργικότητας της 35χρονης


