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Συγκλονιστική μαρτυρία

«Είμαι σίγουρη ότι
έχουν επιτεθεί και
σε άλλες γυναίκες»
«Από τον τρόπο
που έδρασαν, φαίνεται
ότι το έχουν ξανακάνει»,
δηλώνει στην «R» η
26χρονη Γεωργία για
τους αλλοδαπούς που της
επιτέθηκαν στην παραλία
της Αγίας Μαρίνας
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Ε

ίχαν σχέδιο, δεν έδρασαν αυθόρμητα εναντίον μου. Μου έδωσαν την
εντύπωση ότι το έχουν ξανακάνει. Είμαι σίγουρη γι’ αυτό από τον τρόπο που μου
επιτέθηκαν, σκίζοντάς μου την μπλούζα και βιντεοσκοπώντας τις πράξεις τους. Θα έχουν επιτεθεί και σε άλλες γυναίκες», λέει στη Realnews
η 26χρονη Γεωργία, δίνοντας μια νέα διάσταση στη σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε την
προηγούμενη Κυριακή στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Μάλιστα, η ίδια καλεί κι άλλες γυναίκες που δέχθηκαν παρόμοιες επιθέσεις από
τη συμμορία των αλλοδαπών να εμφανιστούν
και να μιλήσουν.
Το επεισόδιο συνέβη μπροστά στα μάτια
λουόμενων σε μια από τις πλέον πολυσύχναστες παραλίες της Αττικής, στην Αγία Μαρίνα του Κορωπίου. Οταν ο σύζυγός της κατευθύνθηκε στο κοντινό περίπτερο για πέντε λεπτά, η 26χρονη δέχθηκε επίθεση από ομάδα
Πακιστανών, οι οποίοι βιντεοσκοπούσαν τις
πράξεις τους και τις προέβαλλαν ταυτόχρονα
στο διαδίκτυο.
«Ενιωσα ανήμπορη, βίωνα έναν πρωτοφανή εφιάλτη. Εβαλα τις φωνές, αλλά κανείς δεν
έσπευσε να με βοηθήσει. Βρισκόμουν κυκλωμένη και ανυπεράσπιστη. Μου έσκισαν την
μπλούζα. Αμυνόμουν με κάθε μέσο… Mε κραυγές, με τα χέρια μου… Είχαν άγριες διαθέσεις.
Αν δεν ερχόταν ο άνδρας μου, σίγουρα θα συνέχιζαν τις αρρωστημένες τους επιδιώξεις και
δεν ξέρω πού θα έφταναν», λέει η 26χρονη.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η γυναίκα
στους αστυνομικούς, η ομάδα των Πακιστανών, αφού την παρακολούθησε, την
πλησίασε και την κύκλωσε όταν βρέθηκε μόνη της για ελάχιστα λεπτά στο
πάρκινγκ της παραλίας.

«Τότε μου επιτέθηκαν»
«Τους άκουσα να γελούν πίσω από την πλάτη
μου και να συζητούν στη γλώσσα τους, ενώ κά-

ποιοι έβγαζαν βίντεο με τα κινητά τους. Αντέδρασα, τους είπα να σταματήσουν και τότε
ήταν που μου επιτέθηκαν τραβώντας και σκίζοντας την μπλούζα μου. Γελούσαν. Τρομοκρατήθηκα, δεν ξέρω ποιοι ήταν. Αν δεν ερχόταν
ο άνδρας μου τρέχοντας, θα έκαναν πολλά ακόμα, γιατί είχαν άγριες διαθέσεις.
Δεν έχω νιώσει να απειλούμαι τόσο πολύ στη ζωή μου», ανέφερε αργότερα
στην κατάθεσή της στην Αστυνομία.
Στις έρευνες που ακολούθησαν,
εντοπίστηκαν οι δύο από τους έξι άνδρες, με τις αστυνομικές Αρχές να είναι σίγουρες ότι οι υπόλοιποι τέσσερις θα συλληφθούν, καθώς εκτιμούν
ότι διαμένουν στην περιοχή του Κορωπίου. Οι δύο οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο, όπου υποστήριξαν ότι δεν
συμμετείχαν στη βιντεοσκόπηση, αλλά ούτε και στην απόπειρα εναντίον
της νεαρής γυναίκας.
Οπως είπαν οι δύο συλληφθέντες,
«εμείς στη θάλασσα βρήκαμε την παρέα των τεσσάρων, τους οποίους ξέραμε. Τους είδαμε να πλησιάζουν την
κοπέλα, αλλά δεν ακολουθήσαμε. Δεν
επιτεθήκαμε στη γυναίκα, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Οταν μας συνέλαβαν εμείς είδαμε τον άνδρα της, δεν τον
γνωρίζουμε». Ακόμα, ο δεύτερος κατηγορούμενος ανέφερε ότι «το πρόβλημα
δημιουργήθηκε επειδή ήμασταν στην
ίδια παρέα με τους δράστες. Εμείς φύγαμε μακριά επειδή ο φίλος μου δεν
έχει χαρτιά νόμιμης εισόδου και παραμονής».

Η δίκη των δύο
συλληφθέντων Πακιστανών
αναβλήθηκε για τις 22
Ιουνίου προκειμένου να
καταθέσει στο δικαστήριο
η 26χρονη Γεωργία

Ο εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή των
δύο κατηγορουμένων, που αντιμετωπίζουν το
πλημμέλημα της απλής συνέργειας σε παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Τελικά, η δίκη τους αναβλήθηκε για τις 22 Ιουνίου προκειμένου να καταθέσει στο δικαστήριο η 26χρονη, η οποία προανακριτικά είχε αναφέρει ότι
οι δύο κατηγορούμενοι δεν ήταν τα πρόσωπα που της επιτέθηκαν, αλλά ότι παρακολουθούσαν από κοντά την επίθεση των υπόλοιπων δραστών.

«Αμυνόμουν με κάθε μέσο.
Αν δεν ερχόταν ο άνδρας μου,
σίγουρα θα συνέχιζαν τις
επιδιώξεις τους και δεν ξέρω
πού θα έφταναν»
Η ίδια, πάντως, εξέφρασε τον προβληματισμό της για το γεγονός ότι, ενώ η παραλία
ήταν γεμάτη από λουόμενους, οι οποίοι άκουσαν τις φωνές της και έβλεπαν ότι την είχαν περικυκλώσει αλλοδαποί, κανείς δεν προσέτρεξε
για βοήθεια. «Μα δεν βρέθηκε ούτε ένας να
τρέξει να με βοηθήσει; Οι φωνές μου ακούγονταν σε όλη την περιοχή. Τόση αδιαφορία
για έναν άνθρωπο που κινδυνεύει και κυρίως
για μία γυναίκα; Είναι απίστευτο», προσέθεσε.
Η σύλληψη των δύο έγινε όταν το ζευγάρι
ειδοποίησε τις Αρχές, με αποτέλεσμα να φτάσουν στο σημείο άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι
οποίοι μετά από αναζήτηση στη γύρω περιοχή εντόπισαν δύο άτομα, υπηκόους Πακιστάν,
και τα οδήγησαν στο οικείο αστυνομικό τμήμα.
Εκεί η 26χρονη αναγνώρισε ότι οι συλληφθέντες μετείχαν στην ευρύτερη ομάδα των έξι,
ενώ οι αστυνομικοί, μετά από έρευνα στα κινητά τους τηλέφωνα, διαπίστωσαν ότι όχι μόνο είχαν βιντεοσκοπήσει την επίθεση εναντίον της 26χρονης, αλλά και την είχαν μεταδώσει απευθείας στο διαδίκτυο.

