
4/7/2018 "Καμπάνες" της Δικαιοσύνης, στους 6 νταήδες της Προκυμαίας

http://www.politischios.gr/hios-poli/kampanes-tis-dikaiosynis-stoys-6-ntaides-tis-prokymaias 1/6

MENU  / Έντυπη έκδοση  / Eίσοδος

Χίος Πόλη  7/9/17 16:44  τελ. ενημ.: 8/9/17 11:38

"Καμπάνες" της Δικαιοσύνης, στους 6 νταήδες της
Προκυμαίας
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208
Μία πολύπλοκη υπόθεση που περιελάμβανε φθορές δημόσιας
περιουσίας, εξύβριση και επίθεση σε αστυνομικούς καθώς και
δήλωση ψευδών στοιχείων, κλήθηκε να διαλευκάνει το Τριμελές
Πλημμελειοδικείο Χίου, που το μεσημέρι της Πέμπτης
ασχολήθηκε με την υπόθεση της σύλληψης 6 ατόμων που
απασχόλησαν την Αστυνομία τα ξημερώματα του περασμένου
Σαββάτου.

Η υπόθεση εν συντομία

Η ομάδα των 6 ατόμων (2 Σύριοι, 2 Ιρακινοί, 1 Κούρδος και 1
Αμερικανός), στις 2 τα ξημερώματα της 2ας Σεπτεμβρίου
επιχείρησε την είσοδό σε μπαρ της προκυμαίας. Όταν από τον
υπεύθυνο του καταστήματος εμποδίστηκαν τότε άρχισαν τα
επεισόδια. Το συμβάν έγινε αντιληπτό από κλιμάκιο της
Αστυνομίας που πραγματοποιούσε ηχομετρήσεις σε καταστήματα
και που ειδοποίησε άμεσα την Ασφάλεια. Κατά την άφιξή των
αστυνομικών ενισχύσεων συνελήφθησαν οι τρεις από τους 6 ενώ
οι άλλοι τρεις κατάφεραν να διαφύγουν, προσωρινά όμως, αφού
εντοπίστηκαν λίγα μέτρα μακρύτερα σε άλλο σημείο της
προκυμαίας.

Παρά τις διαταγές των αστυνομικών και οι 6, σε διαφορετικό
βέβαια βαθμό ο καθένας, αντιστάθηκαν, εξύβρισαν και κάποιοι
χειροδίκησαν ενάντια στους Αστυνομικούς με τον έναν από
αυτούς να προκαλεί φθορές στο κτίριο του Α.Τ. Χίου σπάζοντας
στην πόρτα.

Η αμφισβήτηση της ανακοίνωσης της Αστυνομίας ήρθε λίγη ώρα
αργότερα μετά τη δημοσιοποίηση της στο Politischios.gr, από
μερίδα των αλληλέγγυων, που σε σχόλιά τους έκαναν λόγο για
διαστρέβλωση των γεγονότων σε βάρος των 6 ατόμων και
αλλοίωση της πραγματικότητας. Ωστόσο η Δικαιοσύνη μάλλον
είχε διαφορετική άποψη που επέβαλλε ποινές από 7 μήνες έως
και 3 χρόνια, άλλες με αναστολή και άλλες όχι.
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«Νόμιζα ότι με απήγαγαν…»

Ερωτώμενοι για ποιο λόγο αντιστάθηκαν στον έλεγχο οι 5 από
τους κατηγορούμενους σημείωσαν προς το Δικαστήριο ότι δεν
γνώριζαν ότι τα άτομα που τους σταμάτησαν ήταν αστυνομικοί,
ισχυρισμό που κατέρριψε ο 6  κατηγορούμενος ο οποίος
ερωτώμενος για ποιο λόγο δεν προέβαλε μεγάλη αντίσταση
απάντησε ότι κατάλαβε εξ αρχής ότι πρόκειται για Αστυνομικούς,
βλέποντας τις ταυτότητές τους.

Ιδιαίτερη ήταν η απάντηση του Αμερικανού κατηγορούμενου,
μέλους Μ.Κ.Ο. στη Χίο, που εξέπληξε το Δικαστήριο λέγοντας ότι
αυτό που σκέφτηκε ήταν ότι εκείνη τη στιγμή τον απήγαγαν και
φοβούμενος για τη ζωή του αντιστάθηκε και έβρισε.

«Ναι μεν βρισιά αλλά σε άλλη γλώσσα…»

Η συνήγορος υπεράσπισης του Αμερικανού έδωσε ακόμα μία
εκδοχή για την εξύβριση των αστυνομικών από τον εντολέα της,
λέγοντας ότι ναι μεν χρησιμοποίησε τις φράσεις «fuck» ή «fuck
you» αλλά αυτό δεν δείχνει πρόθεση εξύβρισης αφού δεν μιλούσε
την ίδια γλώσσα από τα διωκτικά όργανα.

Ο «χριστιανός» νταής που τελικά ήταν…
Μουσουλμάνος

Από τους 6 κατηγορούμενους ιδιαίτερη ήταν η περίπτωση του 2 .
Ο ίδιος με κλάματα στο Δικαστήριο αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες
κάνοντας λόγο για απρόκλητη επίθεση από τους αστυνομικούς.
Βάζοντας μάλιστα το χέρι του στο Ευαγγέλιο, δήλωσε ότι είναι
Χριστιανός και ότι έφυγε από τη χώρα του διότι διώχθηκε για τις
θρησκευτικές του αντιλήψεις. Παρότι το Δικαστήριο προς στιγμήν
πείστηκε, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σπυριδούλα Σταυράτη,
έφερε στο «φως» την έγγραφη δήλωσή του κατά τη διαδικασία
ταυτοποίησής του στη ΒΙ.ΑΛ. όπου δήλωνε Μουσουλμάνος στο
θρήσκευμα. Ο ίδιος μάλιστα, κατά την είσοδό του στο Α.Τ. Χίου
έσπασε την πόρτα και επιτέθηκε σε Αστυνομικούς που
βρίσκονταν στο γραφείο.

«Μας είπαν αλλάξτε τα στοιχεία σας»

ος

ου
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Αξιοσημείωτη ήταν και η κατάθεση του 3  κατηγορούμενου ο
οποίος βρέθηκε να έχει δηλώσει διαφορετικά στοιχεία από αυτά
της πραγματικής του ταυτότητας. Ο ίδιος εξήγησε ότι αυτή η
πρακτική ακολουθείτε συχνά, καθώς οι δουλέμποροι πριν την
άφιξή τους στη Χίο, τους συμβούλεψαν να δηλώσουν ψεύτικα
στοιχεία ώστε να μην έχουν μπερδέματα με τις αρχές.

 Οι ποινές

Τελικά έπειτα από σχεδόν δύο ώρες, το Δικαστήριο επέβαλε
διάφορες ποινές, κατά περίπτωση, για τις κατηγορίες της
εξύβρισης, της απειλής, της αντίστασης και της απόπειρας
σωματικής βλάβης, από 7 μήνες μέχρι και 2 χρόνια, με διετή
αναστολή και δυνατότητα άσκησης έφεσης. Ξεχωριστή υπήρξε η
περίπτωση του 2  κατηγορουμένου ο οποίος καταδικάστηκε σε
φυλάκιση 3 ετών και 7 μηνών, χωρίς αναστολή για τα αδικήματα
της εξύβρισης, της απειλής, της αντίστασης, της φθοράς δημόσιας
περιουσίας, της απόπειρας σωματικής βλάβης και της πρόκλησης
ελαφριάς σωματικής βλάβης.  
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ου

5 σχόλια Ταξινόμηση κατά: 

Jenny Zinovia Kali
Τι να πρωτοσχολιασω πλεον απο τα δημοσιευματα σας? Ήσασταν
παρων και στην δικη νομιζω. θα το αποδωσω στο δείχτη
νοημοσυνης.  
Καταρχήν, τίποτα δεν θα ειχε συμβει αν οι άνθρωποι αυτοί
μπορούσαν να μπουν στο μπαρ και να πιουν ένα ποτό σαν όλους
τους φυσιολογικούς ανθρώπους. Η ρατσιστική συμπεριφορά φέρνει
αντιδράσεις.  
Ο 6ος κατηγορούμενος που λέτε ότι κατέρριψε τον ισχυρισμό των
άλλων 2 - που λενε ότι δεν κατάλαβαν ότι τους την «έπεσαν»
αστυνομικοί - δεν ήταν μαζι με τους άλλους την ώρα που
συνελήφθησαν. Ο αμερικανός εθελοντής έστειλε μνμ από το
αστυνομικο τμημα ότι ηρθαν από πίσω οι
αστυνομικοί... Δείτε περισσότερα

Μου αρέσει! · Απάντηση · 4 · 42 εβδομάδες · Τροποποιήθηκε

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΑΝ ΑΝ
ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΑΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ? ΟΙ "ΑΝΘΡΩΠΟΙ" ΑΥΤΟΙ
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΟΥΤΕ ΑΠ'ΕΞΩ ΑΦΟΥ
Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥΣ (ΟΧΙ ΟΛΩΝ) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ
ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ! ΥΣΤΕΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο... 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000694010721
https://www.facebook.com/jenny.kali.1
https://www.facebook.com/jenny.kali.1
http://www.politischios.gr/hios-poli/kampanes-tis-dikaiosynis-stoys-6-ntaides-tis-prokymaias?fb_comment_id=1491555157569723_1491636397561599
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000694010721
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793


4/7/2018 "Καμπάνες" της Δικαιοσύνης, στους 6 νταήδες της Προκυμαίας

http://www.politischios.gr/hios-poli/kampanes-tis-dikaiosynis-stoys-6-ntaides-tis-prokymaias 5/6

ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ.....! ΥΣΤΕΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ
ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ?? ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΚΑΙ
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ?? ΠΟΥ ΤΑ
ΕΧΕΤ ΔΕΙ ΑΥΤΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ? ΝΑ ΣΟΒΑΡΕΥΤΟΥΜΕ ΛΙΓΟ
ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΑΠΡΟΧΩΡΗΤΟ,
ΚΑΙ ΘΑ ΘΡΗΝΗΣΟΥΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΛΙΑΝ ΣΥΝΤΟΜΩΣ....

Μου αρέσει! · Απάντηση · 12 · 42 εβδομάδες

Μανώλης Ψυχιάς
ΔΕΙΧΝΕΙΣ ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΠΟΛΥ ΤΟΥΣ
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ,,,  
ΣΟΥ ΕΥΧΟΜΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ ..ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΥΝ
ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΝ ,, ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΨΟΥΝ... ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ
ΣΟΥ !!!!

Μου αρέσει! · Απάντηση · 8 · 42 εβδομάδες

Παντελής Φύκαρης
Ηρεμήστε λιγο... Η αγόρευση της Εισαγγελέως ήταν
σαφέστατη. Η απόφαση του δικαστηρίου εξίσου σαφής. Το
τι υποστηρίζετε εσείς κι εγω δεν νομιζω οτι εχει καποια αξία
τη στιγμη που υπαρχει δικαστική απόφαση. Ετσι δεν ειναι;
Τα πραγματικά γεγονότα δεν μπορούν να ανευρεθούν με τα
"αν". Τα υπόλοιπα περι IQ, ενταξει επιχείρημα 5χρονου.

Μου αρέσει! · Απάντηση · 5 · 42 εβδομάδες

Zaxarias Maistralis
Ατομα τα οποια κατα την κριση του υπευθυνου του καταστηματος
υ.ε. τελουν υπο την επηρια μεθης μπορει να μην τους επιτραπει η
εισοδος σε τετοια μαγαζια υπαρχει διαταξη παλαιοτερη που ειναι σε
ισχη οπως και εχει δικαιομα να μην σερβηρει αλκοολ κατα την κριση
του
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Zaxarias Maistralis
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