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 «Σκηνοθέτησαν» βιασμό και επίθεση με μαχαίρι!

Ζευγάρι Αφγανών για να μη απελαθούν

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 03|01|2017 14:18

Προκειμένου να απεγκλωβιστούν από τη Λέσβο και να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τις Αρχές, δύο Αφγανοί
πρόσφυγες σκηνοθέτησαν μια τραγική ιστορία, την οποία μάλιστα ομολόγησαν. Οι ίδιοι κατήγγειλαν αρχικά στην
Αστυνομία ότι ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, και μάλιστα κοντά στο Χοτ-Σποτ της Μόριας, δύο άγνωστοι δράστες, φορώντας
κράνη και φουλάρι, κατέβηκαν από τη μοτοσυκλέτα και με την απειλή μαχαιριού, ακινητοποίησαν την 21χρονη και τον
20χρονο από το Αφγανιστάν και ότι σε παραπλήσιο χωράφι, έδεσαν τον έναν σε δέντρο και τον μαχαίρωσαν στην κοιλιά,
ενώ στη συνέχεια ο ένας δράστης καταγγέλθηκε ότι κρατούσε την κοπέλα, για να τη βιάσει ο δεύτερος.

Προκειμένου να απεγκλωβιστούν από τη Λέσβο και να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τις Αρχές, δύο Αφγανοί
πρόσφυγες σκηνοθέτησαν μια τραγική ιστορία, την οποία μάλιστα ομολόγησαν. Οι ίδιοι κατήγγειλαν αρχικά στην
Αστυνομία ότι ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, και μάλιστα κοντά στο Χοτ-Σποτ της Μόριας, δύο άγνωστοι δράστες, φορώντας
κράνη και φουλάρι, κατέβηκαν από τη μοτοσυκλέτα και με την απειλή μαχαιριού, ακινητοποίησαν την 21χρονη και τον
20χρονο από το Αφγανιστάν και ότι σε παραπλήσιο χωράφι, έδεσαν τον έναν σε δέντρο και τον μαχαίρωσαν στην κοιλιά,
ενώ στη συνέχεια ο ένας δράστης καταγγέλθηκε ότι κρατούσε την κοπέλα, για να τη βιάσει ο δεύτερος.

Τα… «θύματα» οδηγήθηκαν στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η είδηση αρχικά του βιασμού και του τραυματισμού, προκάλεσε σάλο και πήρε πανελλαδική δημοσιότητα, ενώ
εντυπωσίαζε από την πρώτη στιγμή ότι το περιστατικό συνέβη κοντά στο κέντρο κράτησης της Μόριας και μάλιστα μέρα
μεσημέρι!

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας, στο Νοσοκομείο, διαπιστώθηκαν τα τραύματα, αλλά και ο βιασμός,
γεγονός το οποίο εξήγησε στη συνέχεια ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου,
σημειώνοντας ότι «ο άντρας αυτοτραυματίστηκε, ενώ ο βιασμός έγινε με τη συναίνεση της κοπέλας». Η Αστυνομία τούς
παρέπεμψε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης.
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Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …
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John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
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