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Ι. Πρόσβαση στο δικαστήριο
Εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και παρακολούθησης τη δίκης από το
κοινό, με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. Παρατηρήθηκε κατά τη δικάσιμο αυτή
αυξημένη παρουσία κοινού, ενώ συχνά η Πρόεδρος του δικαστηρίου ζητούσε να επικρατεί
ησυχία και να μην υπάρχουν «κοιτάγματα» και νοήματα μεταξύ ατόμων του ακροατηρίου,
καθώς και να μη φοράνε καπέλα, κουκούλες και γυαλιά ηλίου. Η ατμόσφαιρα στη δικαστική
αίθουσα ήταν εμφανώς φορτισμένη.
II.Παρουσία και εκπροσώπηση των κατηγορουμένων
Τέσσερις (4) κατηγορούμενοι (υπόθεση Αιγυπτίων αλιεργατών) ήταν παρόντες
αυτοπροσώπως στο δικαστήριο. Είκοσι οχτώ (28) κατηγορούμενοι εκπροσωπούνταν από τους
συνηγόρους τους, ενώ οι υπόλοιποι καταγράφηκαν ως απόντες.
III. Συνέχιση της εξέτασης του μάρτυρα Αμπουχαμέντ Σάαντ από τους συνηγόρους
υπεράσπισης
Οι συνήγοροι υπεράσπισης έθεσαν ερωτήσεις στο μάρτυρα αναφορικά με την αξιοπιστία του,
την αλήθεια των πραγματικών περιστατικών κατά το βράδυ εκείνο και τη σοβαρότητα του
τραυματισμού του Αμπ. Εμπάρακ. Ο Ευστ. Καρυδομάτης (για Ευγενικό, Πανταζή) ρώτησε
σχετικά με την ορατότητα του μάρτυρα τόσο μέσα όσο κι έξω από το σπίτι, καθώς και γιατί δεν
αναγνώρισε πρόσωπα τότε αλλά για πρώτη φορά εδώ στο δικαστήριο. Ο μάρτυρας απάντησε
ότι τότε φοβόταν για τη ζωή του γιατί δεν ήξερε αν θα τους έπιαναν. Είπε ακόμη ότι δεν είχε
δεχτεί άλλη επίθεση πριν το περιστατικό αλλά μετά φοβόταν πολύ όταν ήταν έξω στο δρόμο.
Ο συνήγορος έθεσε σειρά ερωτήσεων σχετικά με το γεγονός ότι «δεν ακούστηκε» άλλα
καταστήματα Αιγυπτίων να δέχτηκαν επίθεση μέχρι τότε, λαμβάνοντας την απάντηση «δεν
ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους» (ενν. οι δράστες της κρίσιμης επίθεσης).
Η συνήγορος Πούλια (για Θ. Μαρία), επιδεικνύοντας φωτογραφίες του τόπου της επίθεσης,
επιχείρησε να καταδείξει ότι ο χώρος δεν φωτιζόταν επαρκώς, περιορίζοντας την ορατότητα
του μάρτυρα. Ο μάρτυρας επέδειξε κολώνα της ΔΕΗ που φώτιζε το δρόμο από το απέναντι
πεζοδρόμιο στο ύψος του σπιτιού του. Παρομοίως, ο μάρτυρας, σε σχετική ερώτηση,
επιβεβαίωσε ότι ο δρόμος όπου κατευθύνθηκαν οι επιτιθέμενοι μετά την αποχώρησή τους
είναι ορατός από την ταράτσα του σπιτιού. Ανέφερε επίσης ότι αρκετοί γείτονες βγήκαν έξω
μετά το περιστατικό καθώς και ότι μετέφεραν προς τα κάτω τον Αμπουζίντ υποβασταζόμενο. Η
ίδια συνήγορος έθεσε ερωτήσεις σχετικά με τη νομιμότητα της παραμονής του Αμπουζίντ στην
Ελλάδα πριν και μετά το συμβάν, οπότε παρενέβη η πρόεδρος λέγοντας ότι δεν αφορούν αυτά

το μάρτυρα. Η συνήγορος ζήτησε να προσκομίσει ο Αχμέντ Αμπουχαμέντ πιστοποιητικό υγείας
και διαβατήριο στο δικαστήριο, λέγοντας ότι «υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι στην Ελλάδα και
δουλεύει στο μαγαζί του».
Ο Οπλαντζάκης (για Καζαντζόγλου) έθεσε ερωτήσεις σχετικά με τον πρώην εργοδότη του
Αμπουζίντ Εμπάρακ και για το αν είχαν διαφορές επειδή δεν του κατέβαλε τους μισθούς. Ο
μάρτυρας απάντησε ότι δεν έδωσαν συνέχεια στο θέμα. Ρώτησε επίσης για τον τρόπο δράσης
και επίθεσης της ομάδας τη νύχτα εκείνη καθώς και πώς συνδέεται με τη ΧΑ, οπότε ο
μάρτυρας απάντησε «κανένας Έλληνας δεν είχε χτυπήσει πριν ξένους, αυτοί (ενν. η ΧΑ) κάνουν
αυτά τα πράγματα».
Η Βελέντζα (για Καζαντζόγλου, Στέφα, Καλαρίτη) αναρωτήθηκε γιατί κοιμόταν ο Εμπάρακ Αμπ.
στην ταράτσα, δεδομένου ότι δεν είχε χαρτιά στην Ελλάδα και αν είχαν μισθωτήριο τα τρία
αδέρφια για αυτό το σπίτι. Ο Γ. Μιχαλόλιας (για Κουκούτση)ρώτησε τον μάρτυρα αν παρά τον
καπνό του πυροσβεστήρα έβλεπε καλά τον αδερφό του στο δωμάτιο, καθώς και πόσο
σίγουρος είναι ότι οι δράστες προέρχονται από τη ΧΑ.
ΙV. Κατάθεση του μάρτυρα Κωνσταντίνου Τατσιόπουλου
Ο μάρτυρας ήταν γείτονας των αδερφών Αμπουχαμέντ όταν έγινε το περιστατικό της
επίθεσης. Δήλωσε ότι είναι διανομέας σε εταιρία κούριερ, κατοικεί σε ισόγειο στο Πέραμα,
οδός Σοφούλη 19, στην άλλη γωνία του σπιτιού των ψαράδων, που είναι στη Σοφούλη 32.
Απέναντι από το 32 υπάρχει ένα πάρκο και δίπλα ο τοίχος των καζανιών, που ανήκει στη Shell.
Βρίσκεται περίπου 50 μ. μακριά από το σπίτι τους και έχει ορατότητα αυτού. Εκείνο το βράδυ
έβλεπαν μια ταινία με έναν φίλο του στο σπίτι και γύρω στις 3 πμ άκουσαν ένα θόρυβο από
σπάσιμο τζαμιού. Βγήκαν αμέσως έξω γιατί φοβήθηκαν για τα αμάξια τους. Βγήκαν επίσης και
κάποιοι στα μπαλκόνια της πολυκατοικίας, που είναι συγγενείς του. Είδαν στη γωνία 10-15
μαυροφορεμένους που φώναζαν λέγοντας «ασυναρτησίες» και δεν κρατούσαν κάτι στα χέρια
τους. Είπε ακόμη ότι το στενό είναι σκοτεινό, δεν άναβαν οι λάμπες τις ΔΕΗ για χρόνια. Όταν
έφυγαν αυτοί οι δέκα – δεκαπέντε, πλησίασαν να δουν τι έγινε και είδαν σπασμένο το
μπροστά τζάμι του αυτοκινήτου του Άχμεντ και αναποδογυρισμένο το τρίκυκλό του. Σχεδόν
αμέσως ήρθε η αστυνομία και αργότερα του είπαν να πάει να καταθέσει ως μάρτυρας στη
ΓΑΔΑ. Δεν είδε πρόσωπα ούτε κάτι χαρακτηριστικό, μόνο θυμάται ότι ήταν «πιτσιρικάδες»,
φορούσαν σκούρα ρούχα και βερμούδες. Δεν είδε γυναίκα μεταξύ τους. Έπειτα δήλωσε ότι ο
δρόμος εκείνος δεν φωτίζεται, παρά μόνο στην άλλη γωνία του στενού. Οι δράστες δεν είχαν
χτυπήσει άλλα αυτοκίνητα, παρόλο που υπήρχαν πολλά σταθμευμένα εκεί. Όταν πλησίασε
στο σπίτι των ψαράδων είδε σπασμένο το τζάμι της πόρτας, μάλλον από πέτρα. Δεν ήταν ο
μόνος που πλησίασε το κτίσμα, αλλά και άλλοι γείτονες επίσης. Δήλωσε ότι δεν ξέρει επίθετα,
μόνο τα μικρά ονόματα ορισμένων. Εκείνη την ώρα είδε δύο από τους ψαράδες να κουβαλούν
στους ώμους έναν τρίτο λιπόθυμο άντρα, με αίματα στο πρόσωπο ενώ ένας εξ αυτών τους
είπε «μας επιτέθηκαν από τη ΧΑ». Μετά διαλύθηκε γρήγορα ο κόσμος και ο ίδιος οδηγήθηκε
για κατάθεση και αναγνώριση αλλά δεν είχε προσέξει πρόσωπα, επειδή «τέτοια ώρα βάζεις
κάτι καχύποπτο με το μυαλό σου, εγώ είμαι ήσυχος άνθρωπος».

Η Πρόεδρος επεσήμανε στο μάρτυρα ότι παρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε σχέση με τις
δύο πρώτες καταθέσεις του, ήτοι στη ΓΑΔΑ λίγες ώρες μετά το περιστατικό και το Νοέμβριο
του 2013 ενώπιον των ανακριτριών του Εφετείου. Συγκεκριμένα, είχε πει ότι είδε δέκα άτομα
να προκαλούν φθορές σε οχήματα αλλά και ότι βγήκε και είδε «ένα μπουλούκι τριάντα
ατόμων, οι δέκα από αυτούς είχαν σπάσει τα τζάμια του αυτοκινήτου του Μοχάμαντ και το
κουνούσαν με δύναμη να το αναποδογυρίσουν». Ο μάρτυρας δήλωσε ότι όντως είδε 2-3
άτομα να το κουνάνε, αλλά έφυγαν γρήγορα. Συμπλήρωσε «ε τώρα, 30 άτομα, 15 περίπου να
ήταν, ήμουν και κουρασμένος και άυπνος». Η Πρόεδρος ανέγνωσε πάλι από την κατάθεση
«είδα και άλλα άτομα να βγαίνουν από το σπίτι των Αιγυπτίων και από το στενάκι που βγαίνει
στο βουνό και συνολικά ήταν 40 άτομα που έτρεχαν στην κατηφόρα να φύγουν»,
αναφέροντας στο μάρτυρα ότι «έχει μια διαφορά το 10 από το 40». Επίσης, η Πρόεδρος
επισημαίνει ότι σε προηγούμενη κατάθεση ο μάρτυρας ανέφερε ότι τα άτομα είχαν ρόπαλα
και λοστούς, ενώ αυτός αρνήθηκε στο δικαστήριο ότι το έχει πει ποτέ. Και πάλι αναφορικά με
τις προηγούμενες καταθέσεις του, ερωτήθηκε «όταν λέτε ότι έφυγαν συγχρόνως και
συντονισμένα τι εννοείτε;» απαντώντας «απλά έτσι το είπα». Σε σχετική ερώτηση, απάντησε
ότι η γειτονιά δεν είχε πρόβλημα με τους ψαράδες, «πέρα από τη μυρωδιά των ψαριών». Η
Πρόεδρος ρώτησε τον μάρτυρα αν αναγνωρίζει κάποιον από τους κατηγορούμενους που
κάθονται στο εδώλιο και αυτός απάντησε αρνητικά.
Σε σχετικές ερωτήσεις της Εισαγγελέα, ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν άκουσε προστάγματα ή
διαταγές, ότι δεν έχει απειληθεί ούτε φοβάται. Η Εισαγγελέας διευκρίνισε ότι παρουσιάζουν
μεγάλες διαφορές οι καταθέσεις του, επαναλαμβάνοντας τα σημεία που επεσήμανε νωρίτερα
η Πρόεδρος, προσθέτοντας «σας βλέπω διστακτικό εδώ σήμερα».
Ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας ανέφερε στον κατηγορούμενο ότι κατά την κατάθεση στις
ανακρίτριες είπε «έτσι όπως τους είδαμε και από όσα μας είπε ο Μοχάμαντ μας έδωσαν την
πεποίθηση ότι είναι χρυσαυγίτες» και τον ρώτησε τι είδε και σκέφτηκε κάτι τέτοιο. Ο
μάρτυρας απάντησε «δεν είδα κάτι συγκεκριμένο, απλά ήταν σαν μπουλούκι και μια υπόθεση
δικιά μου ήταν. Ακουγόντουσαν και διάφορα τότε στα ΜΜΜ ότι κυκλοφορούν διάφοροι από
τη ΧΑ και κάνουν διάφορα». Σύνεδροι του δικαστηρίου επισήμαναν και άλλες αντιφάσεις στο
μάρτυρα, όπως για τον αριθμό των θορύβων που άκουσε, ενώ αυτός απάντησε «δεν ξέρω,
μπορεί να τα έχουν γράψει κάπως ή να τα παραείπα λίγο εκείνες τις φορές. Δεν είδα λοστούς,
μόνο αυτό με το φορτηγάκι ισχύει».
Σε ερωτήσεις της πολιτικής αγωγής (Ζώτος, Σκαρμέας, Παπαδάκης) ο μάρτυρας δήλωσε ότι
κατά τις 2.30 είχε βγει βόλτα με την κοπέλα του και είχε πάει στο περίπτερο. Δεν είδε τις
πέτρες, αλλά πιθανολογεί ότι με αυτές έγινε η επίθεση στα τζάμια. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι
κανένας γείτονας δε μίλησε εκείνη την ώρα, μάλλον λόγω φόβου. Αναφορικά με τον αριθμό
των ατόμων που είδε εκεί, είπε ότι μάλλον περί τους 15 ήταν συνολικά. Δεν θα μπορούσε να
τους χαρακτηρίσει ως μέλη της ΧΑ, προσθέτοντας «φορούσαν σκούρες μπλούζες μεν αλλά
φόραγαν βερμούδες». Ο μάρτυρας δήλωσε ότι είχε ακούσει μέχρι τότε για τη ΧΑ, ό,τι δείχνουν
στα κανάλια μόνο, είναι «μια οργάνωση που κάνει πράγματα, όχι για ένα θέμα ακριβώς, για
διάφορα θέματα». Ο μάρτυρας είναι δημότης Περάματος και γνωρίζει από τους τοπικούς
βουλευτές μόνο τον Ι. Λαγό. Έχει ακουστά για την επίθεση στο Φύσσα αλλά για άλλες

επιθέσεις στο Πέραμα δεν ξέρει. Στην ερώτηση γιατί του ζητήθηκε να πάει στη ΓΑΔΑ και όχι
στο πλησίον Α.Τ., ο μάρτυρας ανέφερε ότι μετά το περιστατικό είδε τον γνωστό του, κο
Μαρουλάκη, Διοικητή της Ασφαλείας Περάματος και του είπε ότι πρέπει να καταθέσει στη
ΓΑΔΑ. Στην ερώτηση αν γνωρίζει τους υπεύθυνους της ΧΑ στην περιοχή, απάντησε ότι γνωρίζει
κάποιους επειδή τακτικά πήγαινε να πάρει τρόφιμα από ένα υπόγειο κάτω από τα γραφεία της
ΧΑ και τους έβλεπε εκεί. Αναφορικά με το τι είχε ακούσει για τη ΧΑ, είπε «δεν μπορώ να
εκφέρω γνώμη, άκουγα ότι βοηθάνε τον κόσμο ότι μοιράζανε τρόφιμα και είπα ότι θα είναι
καλοί και μετά ακούγαμε ότι έκαναν διάφορα. Τι να πω τώρα, δεν έχω γνώμη». Ο Κ.
Παπαδάκης ζήτησε από το μάρτυρα να αναφέρει τα ονοματεπώνυμα των –περίπου- 10
γειτόνων που ανέφερε πως ήταν παρόντες, ή έστω να ανευρεθούν τα άτομα αυτά στις οικίες
τους και να κληθούν στο δικαστήριο ως μάρτυρες. Ο ίδιος συνήγορος αναρωτήθηκε πώς
ξύπνησαν όλοι αυτοί με έναν και μόνο θόρυβο, ενώ τόνισε στο μάρτυρα διάφορες αντιφάσεις
της κατάθεσής του στο δικαστήριο σε σχέση με τις προηγούμενες, όπως για το γεγονός ότι
είδε να προκαλούν φθορές σε αυτοκίνητα καθώς και ότι είδε βαθουλώματα στα αυτοκίνητα.
Επίσης, σε σχετική ερώτηση αν είχε άλλη επαφή με τη ΧΑ εκτός από τα τρόφιμα, ο μάρτυρας
απάντησε αρνητικά, και αμέσως ρωτήθηκε «τότε πώς πήγε εκεί το μυαλό σας, αφού είπατε
πριν ότι ήταν καλοί άνθρωποι;». Ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν έχει ακούσει κάτι αρνητικό για
τη δράση τους. Ο Παπαδάκης ρώτησε «γιατί δείχνετε έναν δισταγμό, ειλικρινά, τι είναι;
φοβάστε κάτι; σας το είπαν όλοι στην έδρα σήμερα, κι έχετε αλλάξει και τις καταθέσεις σας».
Ο μάρτυρας απάντησε «όχι, δε φοβάμαι. Εκείνο το βράδυ που έγινε αυτό ήμουν ξενύχτης και
κουρασμένος, μετά με τράβηξαν στο τμήμα, μετά στη ΓΑΔΑ, μπορεί να είπα κάτι που να το
παρεξηγείτε τώρα».
Σε αυτό το σημείο (ώρα 14.56) η διαδικασία διακόπηκε και θα συνεχιστεί την Τρίτη 27
Σεπτεμβρίου 2016 με τη συνέχιση της εξέτασης του μάρτυρα Κωνσταντίνου Τατσιόπουλου.

