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Άλλοι πέντε Αλγερινοί συνελήφθησαν το απόγευμα της Τετάρτης και αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Μυτιλήνης.

Άλλοι πέντε Αλγερινοί συνελήφθησαν το απόγευμα της Τετάρτης και αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Μυτιλήνης. Οι Αλγερινοί, ηλικίας από 21 έως 46 ετών, περνώντας από την οδό Σκρα κοντά στα Τσαμάκια,
παρατήρησαν ένα τσαντάκι μέσα σε φορτηγό ιδιοκτησίας ενός 46χρονου και μπήκαν στον πειρασμό να το πάρουν,
παραβιάζοντας τις πόρτες του οχήματος.

 

Η λεία των Αλγερινών ήταν σημαντική, καθώς το τσαντάκι περιείχε κάτι λιγότερο από 2.000 ευρώ μετρητά, ενώ μέσα στην καμπίνα του φορτηγού ο 46χρονος είχε αφήσει

και το κινητό του, που κατέληξε και αυτό στα χέρια των δραστών. Λίγες ώρες αργότερα όμως και μετά την καταγγελία για την κλοπή, η Αστυνομία κινήθηκε άμεσα και

κατάφερε να εντοπίσει τους Αλγερινούς, οι οποίοι προδόθηκαν από τα χρήματα που είχαν επάνω τους αλλά και από τα... προσωπικά έγγραφα του 46χρονου που

βρίσκονταν μέσα στο τσαντάκι που εκλάπη.

Στη συνέχεια συνελήφθησαν και εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι σημαντικό ποσό από

εκείνο που αφαιρέθηκε από τον 46χρονο τού επιστράφηκε από τις αστυνομικές αρχές, ενώ το περιστατικό αυτό ίσως αποτελεί τη μεγαλύτερη κλοπή που έχει καταγραφεί

το τελευταίο διάστημα από μετανάστες που δεν έχουν χρήματα και κυκλοφορούν ελεύθεροι, αλλά πάντα... εγκλωβισμένοι στη Λέσβο.
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