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«ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΡΟΠΗ»
Οι εισαγγελείς δεν πείστηκαν
από την απολογία του
 ΣΕΛ. 28-29 Λιγνάδη. Τα τέσσερα
στοιχεία της δικογραφίας
που οδήγησαν στην
προφυλάκισή του

κοινωνία

O 27χρονος Τζετμίρ
Κουρτσμαϊλάι,
που αποπειράθηκε
να δολοφονήσει
την Ελληνίδα φοιτήτρια
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«

μαχαίρι
«Δέχθηκε πέντε
χτυπήματα από
το μαχαίρι του
δράστη», ανέφερε
ο πατέρας της
21χρονης, Αχιλλέας
Καλτσούνης,
στην «R»

Μ

ε μαχαίρωσε στον λαιμό και αλλού,
δεν μπορώ να μιλήσω πολύ γιατί
πονάω. Μαμά, είμαι καλά, γλίτωσα, πήγε να με σκοτώσει»… Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια της φοιτήτριας Γεωργίας Καλτσούνη
μόλις επικοινώνησε με τους γονείς της, αμέσως
μετά την έξοδό της από τη Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας του νοσοκομείου Molinette του Τορίνο, όπου νοσηλευόταν από το απόγευμα της
περασμένης Κυριακής.
Η 21χρονη φοιτήτρια είχε δεχθεί δολοφονική επίθεση από τον Αλβανό πρώην σύντροφό
της Τζετμίρ Κουρτσμαϊλάι σε πάρκινγκ κοντά σε
στάση του μετρό του Τορίνο, με τους καραμπινιέρους να συλλαμβάνουν αμέσως τον 27χρονο, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. «Ζούμε έναν εφιάλτη, ο Θεός μάς βοήθησε και έζησε το κοριτσάκι μας. Η Γεωργία ζει
από θαύμα. Αυτός τη μαχαίρωσε παντού, στον
λαιμό, στον θώρακα, στην κοιλιά της. Ηθελε να
τη χτυπήσει στην καρδιά. Εγινε θαύμα και οι
μαχαιριές δεν πείραξαν κάποιο όργανό της. Αχ
και να ήμουν τώρα δίπλα της, στο πλευρό της»,
δήλωσε συγκλονισμένη στη Realnews η μητέρα της φοιτήτριας.
Κοντά στη Γεωργία βρίσκεται συνεχώς η αδελφή της Aρτεμις, που σπουδάζει τα τελευταία
τέσσερα χρόνια στην ίδια πόλη. Οπως ενημέρωσε η ίδια τους γονείς της, η Γεωργία μετά την
έξοδό της από τη ΜΕΘ μεταφέρθηκε σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του νοσοκομείου, με
τους γιατρούς να μιλούν για ένα «μικρό θαύμα».
«Διέφυγε τον κίνδυνο, αλλά δεν μπορούμε να
πάμε να τη δούμε. Λόγω κορωνοϊού δεν έχουμε βρει ακόμα τον τρόπο. Δέχθηκε πέντε χτυπήματα από το μαχαίρι του δράστη, ήθελε να
τη σκοτώσει. Ο Θεός μάς βοήθησε. Ζούμε στιγμές αγωνίας. Κάθε λεπτό που περνά, το μυαλό
μας είναι στην κόρη μας», ανέφερε ο πατέρας
της, Αχιλλέας Καλτσούνης, στην «R».
Μετά την επίθεση που δέχθηκε και τον βαρύ

«Μαμά, γλίτωσα

από θαύμα»
Οι γονείς της φοιτήτριας από
τη Λέσβο, που μαχαιρώθηκε
από τον πρώην σύντροφό της στο
Τορίνο, αποκαλύπτουν στην «R»
τι τους είπε η 21χρονη αμέσως μετά
την έξοδό της από την εντατική
τραυματισμό της, η Ελληνίδα φοιτήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Molinette, όπου υπεβλήθη σε επέμβαση έξι ωρών και αμέσως εισήχθη στη ΜΕΘ. Η Αρτεμις, αδελφή της φοιτήτριας, δήλωσε στην εφημερίδα «La Stampa» πως η Γεωργία την είχε ενημερώσει νωρίτερα ότι θα πήγαινε στο ραντεβού. «Φοβόταν και
με ενημέρωνε συνεχώς με μηνύματα. Ομως, το απόγευμα ήρθαν οι αστυνομικοί και μου είπαν πως η αδελφή μου βρίσκεται
σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Ο δράστης είχε γίνει
επικίνδυνος, φοβερά επικίνδυνος. Την απειλούσε στο Instagram,
της έγραφε πως θα τη βλάψει και θα τη σκοτώσει. Είχε εντοπίσει
τον πρώην φίλο της αδελφής μου και του έλεγε κακοήθειες. Της
είπα να τον αναφέρει στην αστυνομία, αλλά δεν πρόλαβε. Πήγε
να τον πείσει να σταματήσει να την ενοχλεί και να την απειλεί»,
ανέφερε η αδελφή της 21χρονης.

Ο χωρισμός
«Η Γεωργία πήγε πριν από δύο χρόνια στην Ιταλία να σπουδάσει κοντά στην αδελφή της. Το μόνο που ήξερα για εκείνον ήταν
πως ήταν φίλοι και έκαναν παρέα, τίποτα περισσότερο», μας είπε ο πατέρας της από τη Λέσβο όπου ζει με τη σύζυγό του. Σύμφωνα με τους Ιταλούς, ο δράστης είχε χάσει πρόσφατα τη δουλειά του και έπλασε στο μυαλό του ότι η 21χρονη, με την οποία
είχαν χωρίσει, έχει την ευθύνη για αυτό. Ετσι άρχισε να την απει-

λεί και να της στέλνει επιθετικά μηνύματα. Η
«Ιl Giornale» αναφέρει σε δημοσιεύματά της
πως η σχέση των δύο κράτησε πολύ λίγο, αλλά
ο 27χρονος αρνιόταν να δεχθεί τον χωρισμό
τους, απειλώντας συνεχώς πως θα τη σκοτώσει. Η κοπέλα, για να μην τρομοκρατήσει την
οικογένειά της, αποφάσισε να μη δημοσιοποιήσει τις απειλές που εκείνος της έστελνε μέσω
Instagram, ενημερώνοντας μόνο τη μεγαλύτερη αδελφή της Αρτεμη. «Η κόρη μας βίωνε έναν
εφιάλτη. Είχε καταφύγει σε ψυχολόγο, που τη
συμβούλεψε να διακόψει κάθε επαφή μαζί του,
διότι ήταν επικίνδυνος με ψυχολογικά προβλήματα. Οι αστυνομικοί στους οποίους κατέφυγε
της είπαν ότι μπορεί να τον μηνύσει. Η Γεωργία, όμως, για να μη φτάσει στα άκρα, επέλεξε να τον ηρεμήσει και να του εξηγήσει. Γι’ αυτό πήγε στο ραντεβού, αλλά εκείνος της επιτέθηκε με το μαχαίρι για να τη σκοτώσει», μας είπαν οι γονείς της, που δεν μπορούν να ξεπεράσουν το κακό που τους βρήκε.
Επισημαίνεται πως ο Τζ. Κουρτσμαϊλάι είχε
επιτεθεί ξανά στη Γεωργία στις 16 Φεβρουαρίου. Τότε, το ραντεβού για να συζητήσουν ήταν
σε ένα διαμέρισμα στην περιοχή Σαν Σαλβάριο
του Τορίνο, όπου ο 27χρονος Αλβανός είχε προσπαθήσει να δηλητηριάσει την κοπέλα, απειλώντας την με μια σύριγγα με άγνωστο περιεχόμενο. Ομως, η Γεωργία είχε καταφέρει να του
ξεφύγει, χωρίς όμως να αποφύγει την παγίδα
που της είχε στήσει λίγες ημέρες αργότερα και,
μάλιστα, σε δημόσιο χώρο όπου της επιτέθηκε
για να τη σκοτώσει με κουζινομάχαιρο.

