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Date : 17 Δεκεμβρίου, 2013
Στις
12 Αυγούστου του 2012 ένας Αμερικανός πεζοναύτης αυτοκτονεί στην
αμερικανική πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Αμέσως μεταφέρεται σε άγνωστο,
μέχρι σήμερα, νοσοκομείο των Αθηνών αλλά οι γιατροί δεν μπορούν να
κάνουν τίποτα και ο νεαρός πεζοναύτης καταγράφεται ως νεκρός κατά την
άφιξή του.
Σήμερα, οι γονείς του αυτόχειρα Αμερικανού καταγγέλλουν με μήνυσή
τους πως διενεργήθηκε παράνομη νεκροψία στο πτώμα του γιου τους στην
Αθήνα, με αποτέλεσμα την αφαίρεση του οργάνου της καρδιάς του και την
ενδεχόμενη προώθησή του στα κυκλώματα διακίνησης ανθρωπίνων οργάνων που
δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια. (Βέβαια αν ο πεζοναύτης ήταν όντως
νεκρός -και όχι εγκεφαλικά νεκρός- η καρδιά του δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για μεταμόσχευση).
Tο NBC και η Washington Post δημοσιοποίησαν
τη μήνυση που κατέθεσαν πριν από λίγες ημέρες οι γονείς του νεκρού
πεζοναύτη από την Pennsylvania, κατά του αμερικανικού υπουργείου Αμύνης,
του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
των ΗΠΑ, επειδή το πτώμα του γιου τους επεστράφη από την Αθήνα με το
όργανο της καρδιάς του να μη βρίσκεται στο άψυχο σώμα του.

Οι γονείς του πεζοναύτη με το όνομα Brian Laloup πληροφορήθηκαν “κατά
λάθος”, λίγο μετά την κηδεία του, από έναν συνάδελφό του πως από τη
σορό του έλειπε η καρδιά του. Γεγονός που ήδη είχαν ανακαλύψει οι
αμερικανικές στρατιωτικές αρχές στη δεύτερη νεκροψία που διενεργήθηκε
στη στρατιωτική αεροπορική βάση του Dover, αλλά ποτέ δεν ενημέρωσαν την
οικογένεια του Laloup.
Οι τραγικοί γονείς σήμερα με τη μήνυσή τους ζητούν εξηγήσεις από τη
στρατιωτική και πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ για ποιον λόγο δεν ενημερώθηκαν
από την αρχή για τα ευρήματα της δεύτερης νεκροψίας.
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Η ιστορία γίνεται ακόμα πιο περίεργη αφού σύμφωνα με τη μήνυση όταν
οι γονείς ζήτησαν από τις ελληνικές Αρχές να στείλουν το όργανο της
καρδιάς από το πτώμα του γιου τους, οι ελληνικές ανταποκρίθηκαν άμεσα
αλλά η καρδιά που έστειλαν, σύμφωνα με τις εξετάσεις DNA που έγιναν, δεν
είναι του Αμερικανού πεζοναύτη!
Για το θέμα o εκπρόσωπος Τύπου της ελληνικής πρεσβείας στην
Washington, Χρήστος Φαϊλάδης, δήλωσε πως η καρδιά του πεζοναύτη έμεινε
στην Αθήνα για τοξικολογικές εξετάσεις αλλά αρνήθηκε να απαντήσει στις
ερωτήσεις των δημοσιογράφων αν η καρδιά που έστειλαν οι ελληνικές Αρχές
ήταν του Laloup ή όχι.
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