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 Βιντεοσκοπούσαν το βιασμό!

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι τέσσερις 17χρονοι κατηγορούμενοι για βιασμό
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Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθησαν οι τέσσερις ανήλικοι Πακιστανοί, που κατηγορούνται για το βιασμό
16χρονου ομοεθνή τους. Ο βιασμός καταγγέλθηκε ότι έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην πτέρυγα ασυνόδευτων και
ανήλικων προσφύγων στο Χοτ Σποτ της Μόριας.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθησαν οι τέσσερις ανήλικοι Πακιστανοί, που κατηγορούνται για το βιασμό
16χρονου ομοεθνή τους. Ο βιασμός καταγγέλθηκε ότι έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην πτέρυγα ασυνόδευτων και
ανήλικων προσφύγων στο Χοτ Σποτ της Μόριας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλληφθέντες ενήργησαν από κοινού και τον απειλούσαν με σιδερένιους λοστούς, ενώ
άσκησαν σωματική βία σε βάρος του ομοεθνή τους, και επιπλέον κατέγραψαν με τα κινητά τηλέφωνά τους, τις πράξεις
τους. Παράλληλα, σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για βιασμό και πορνογραφικές παραστάσεις
ανηλίκου.

Το θύμα ενημέρωσε τον κατ’ εξακολούθηση βιασμό του σε εργαζόμενη Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, η οποία μετέφερε
την καταγγελία στην αναπληρώτρια προϊσταμένη του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στη Μόρια και η τελευταία ειδοποίησε
την Αστυνομία. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν την Κυριακή από άντρες της Ασφάλειας.

Ο 16χρονος, θύμα βιασμού, εξετάστηκε από ιατροδικαστή, παρουσία παιδοψυχολόγου, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν
στον αρμόδιο εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Έξι περίπου ώρες διήρκησε η απολογία τους, παρουσία
διερμηνέα. Τέσσερις συνήγοροι υπεράσπισης, ο Δημήτρης Βασιλούδης, ο Δημήτρης Μοιρασγεντής, ο Θέμης Κεφάλας και ο
Νίκος Αλεξάνδρου ορίστηκαν για τους κατηγορούμενους, αυτεπάγγελτα, αφού κανένας δικηγόρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Μυτιλήνης δεν ήθελε να αναλάβει την υπόθεση.

 

Ο ανακριτής

Συγκεκριμένα, η διάταξη του ανακριτή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης εισαγγελέα, ήταν να μην προφυλακιστούν, αλλά να
απαγορευτεί η έξοδός τους από τη χώρα, να απαγορευτεί η διαμονή τους στο Χοτ Σποτ της Μόριας, καθώς και η
συναναστροφή του θύματος.

Στην Αστυνομία έχει ανατεθεί να βρεθεί ο χώρος που θα διαμένουν οι κατηγορούμενοι, ενώ το θύμα έχει ήδη τοποθετηθεί
σε ξενώνα ανηλίκων εκτός της Μόριας. Πάντως, σύμφωνα με τους δικηγόρους, οι κατηγορούμενοι αρνούνται οποιαδήποτε
κατηγορία, ενώ ζήτησαν να τους ελέγξουν και τα κινητά τους τηλέφωνα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, Νίκο Βερβέρη, «το συμβάν πρέπει να
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Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ
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Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, Νίκο Βερβέρη, «το συμβάν πρέπει να
έλαβε χώρα σε ένα από τα δωμάτια που βρίσκονται στην πτέρυγα των ανήλικων ασυνόδευτων προσφύγων και δεν έγινε
αντιληπτό από τους αστυνομικούς, οι οποίοι δεν μπαίνουν στα δωμάτια, παρά φυλούν την πτέρυγα». Ερωτηματικά
προκαλεί, πάντως, το ότι ούτε οι εργαζόμενοι των ΜΚΟ αντιλήφθηκαν το συμβάν.
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