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 Ο διατηρητέος ανεμόμυλος Windmill Villa 
είναι ένα μοναδικό καταφύγιο boutique 
hotel στο Κουφονήσι Κυκλάδων, σε 
απόσταση μόλις 15 μέτρων από τη θάλασσα, 
με μικρή ιδιωτική παραλία κάτω από την 
αυλή του.
 Αποτελείται από το ισόγειο και 2 ορό- 

φους και ενοικιάζεται σαν ένα ενιαίο 
διαμέρισμα, για διάρκεια τουλάχιστον τριών 
(3) διανυκτερεύσεων. 
Στο ισόγειο είναι το καθιστικό, το κουζινάκι 
και το WC και στους δύο υπερκείμενους 
ορόφους τα υπνοδωμάτια, με διπλά 
κρεβάτια.
 Εξασφαλίζει ασφάλεια, ιδιωτικότητα και 

απομόνωση, προστασία από την πανδημία, 
την ηχορύπανση, την κυκλοφορία οχημάτων 

και από τα αδιάκριτα βλέμματα των 
περαστικών, λόγω της μοναδικής του θέσης, 
κοντά στη Χώρα, με πανοραμική θέα στο 
απέραντο γαλάζιο.
 Η θέα προς τη Νάξο, το κάτω Κουφονήσι, 

το Γλαρονήσι, την Κέρο (mystery-Keros 
island-Daskalio) και στο βάθος προς την 
Αμοργό προσφέρει  ειδυλλιακό  περιβάλλον, 
καθιστώντας τον μύλο ιδανικό τόπο 
ξεκούρασης, με άμεση πρόσβαση στα 
κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου. 

E: reservations@windmill-villa.gr, 
M: +30 694 457 2607
T: +30 22850 74294,
 +30 210 7293 789,

www.windmill-villa.gr

Windmill Villa Koufonissi

Καθιστικό, ισόγειο Β’ όροφος

Α’ όροφος

Ο 93χρονος Γιώργος Κ. μιλά 
στην «R» για τις δραματικές ώρες 
που έζησε στο σπίτι του στο Πικέρμι 
στα χέρια του Γεωργιανού, ο οποίος 
συνελήφθη και εξετάστηκε από 
την ΕΛ.ΑΣ. και για το έγκλημα 
στα Γλυκά Νερά 

«Ζήσαμε 
τον απόλυτο 
τρόμο»

k.nikolopoulos@realnews.gr

Τoυ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

 Τα κομμαΤια Του παζλ  της στυ-
γερής δολοφονίας της 20χρονης Καρο-
λάιν, στα Γλυκά Νερά, προσπαθούν να 
ενώσουν οι έμπειροι αστυνομικοί, προ-
κειμένου να εξιχνιάσουν την υπόθεση 
που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Στο 
κάδρο των ερευνών έχει μπει ένας σεση-
μασμένος Γεωργιανός, ο οποίος συνελή-
φθη πριν από λίγες ημέρες να προσπα-
θεί να περάσει τα σύνορα στον Εβρο, για 
να διαφύγει. Ο 43χρονος Γεωργιανός κα-
τηγορείται για ληστεία στο σπίτι ηλικιω-
μένου ζευγαριού στο Πικέρμι, όπου βρέ-
θηκε το DNA του. Από την πρώτη στιγμή 
αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τη λη-
στεία και τη δολοφονία της άτυχης Καρο-
λάιν, μπροστά στα μάτια του 11 μηνών 
βρέφους της, στα Γλυκά Νερά.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών «ξεσκόνι-
σε» το πλούσιο παρελθόν του 43χρονου 
άνδρα, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει 
μέχρι τώρα κάποιο στοιχείο που να τον 
συνδέει με το άγριο έγκλημα στα Γλυκά 
Νερά, ενώ το γενετικό του υλικό δεν έχει 
ταυτοποιηθεί με το DNA από τον τόπο 
του εγκλήματος. Οπως λένε οι αστυνομι-
κές πηγές, ο ίδιος και η ομάδα του είναι 
σκληροί κακοποιοί, οι οποίοι δρουν μό-
νοι τους και δεν εντάσσονται στη γεωργι-
ανή μαφία, ενώ οι αστυνομικοί μελετούν 
ληστείες που ταιριάζουν με το modus 
operandi του κατηγορουμένου. 

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στα χέ-
ρια του Γεωργιανού εγκληματία, τον Μάρ-
τιο, στο σπίτι του στο Πικέρμι, περιγράφει 
στη Realnews ο 93χρονος Γιώργος Κ. Μα-
ζί με τη σύζυγό του, η οποία αντιμετωπί-
ζει σοβαρά κινητικά προβλήματα, και την 
οικιακή βοηθό του ήρθαν αντιμέτωποι με 
τους κουκουλοφόρους που εισέβαλαν τα 
ξημερώματα στο σπίτι τους. «Ζήσαμε τον 
απόλυτο τρόμο. Δεν ξέρω τίποτα παραπά-
νω από αυτά που έχω πει στην Αστυνο-
μία. Είμαι σίγουρος πως οι Αρχές ξέρουν 
καλά τη δουλειά τους και θα την κάνουν», 
δηλώνει ο κ. Γιώργος, με τρεμάμενη φω-
νή. Οι λέξεις βγαίνουν με δυσκολία από 
το στόμα του, με τις εικόνες από εκείνο 
το βράδυ να έχουν στοιχειώσει την ψυχή 

του.  Στο ερώτημα αν έχει κληθεί από την 
Αστυνομία για να αναγνωρίσει τον δρά-
στη που εισέβαλε στο σπίτι του τον περα-
σμένο Μάρτιο, απέφυγε να απαντήσει, λέ-
γοντας απλά πως δεν έχει δει το πρόσω-
πό του, καθώς φορούσε κουκούλα. «Δεν 
μπορώ να γνωρίζω αν πρόκειται για τον 
ίδιο άνθρωπο που εμπλέκεται με τη δο-
λοφονική ληστεία στα Γλυκά Νερά. Μό-
νο η Αστυνομία τα γνωρίζει αυτά», ψέλ-
λισε ο ηλικιωμένος άνδρας. 

Ο εφιάλτης για τον 93χρονο και τη σύ-
ζυγό του ξεκίνησε όταν οι πέντε κουκου-
λοφόροι ληστές εισέβαλαν στην οικία τους 
και τους ξύπνησαν, χτυπώντας τους στο 
πρόσωπο. Με βιαιότητα και δυνατές φω-
νές ζητούσαν να μάθουν από το ηλικιω-
μένο ζευγάρι πού είχε κρυμμένα τα χρή-
ματα. Ο άτυχος άνδρας, χωρίς δεύτερη 
σκέψη, τους υπέδειξε το σημείο που εί-
χε φυλάξει 400 ευρώ, ωστόσο οι ληστές 
δεν έμειναν ικανοποιημένοι και συνέχι-
σαν να τους χτυπούν ζητώντας τους πε-
ρισσότερα χρήματα. Οταν τελικά πεί-
στηκαν ότι δεν υπήρχαν άλλα χρήματα, 
άρπαξαν τον σταυρό που είχε στον λαι-
μό του ο 93χρονος και έβγαλαν τη χρυ-
σή βέρα και ένα ασημένιο σταυρουδάκι 
από την κατάκοιτη σύζυγό του. Στη συ-
νέχεια επιτέθηκαν και στην οικιακή βοη-
θό, ενώ, πριν φύγουν, έδεσαν τα θύμα-
τά τους και πέταξαν τα κινητά τους τηλέ-
φωνα στη λεκάνη της τουαλέτας. 

Αρνήθηκε την εμπλοκή
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολο-
γία του ο Γεωργιανός που συνελήφθη την 
προηγούμενη εβδομάδα, ενώ επιχειρούσε 
να διαφύγει στο εξωτερικό, και εξετάστη-
κε από τις Αρχές για τυχόν εμπλοκή του 
στη στυγερή δολοφονία στα Γλυκά Νερά. 
Ο 43χρονος, κατά την απολογία του, αρ-
νήθηκε την κατηγορία που του αποδίδε-
ται για τη ληστεία στο Πικέρμι, τον περα-
σμένο Μάρτιο. Οπως δήλωσε ο δικηγό-
ρος του, Δημήτρης Μπαλτζόγλου, ο εντο-
λέας του αρνείται την εμπλοκή του στην 
υπόθεση των Γλυκών Νερών, αλλά και 
στη ληστεία στο Πικέρμι. Οπως ανέφερε 
ο κ. Μπαλτζόγλου, υπάρχουν σημαντικά 
στοιχεία που θα παρουσιαστούν τις επό-
μενες ημέρες, τα οποία αποδεικνύουν τη 
μη συμμετοχή του εντολέα του.


