
 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δίκη Σαχζάτ Λουκμάν: Το έγκλημα είναι ρατσιστικό 

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2013. Την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία του 

Σαχζάτ Λουκμάν, δίκη η οποία ξεκίνησε στις 18 Δεκεμβρίου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της 

Αθήνας. Υπενθυμίζεται πως ο 27χρονος πακιστανός εργάτης Σαχζάτ Λουκμάν δολοφονήθηκε στα 

Πετράλωνα το πρωί της 17ης Ιανουαρίου 2013 καθώς πήγαινε με το ποδήλατό του για δουλειά. Ο 

29χρονος Χρήστος Στεργιόπουλος και ο 25χρονος Διονύσης Λιακόπουλος, επιβαίνοντας σε μηχανή 

και οπλισμένοι με πτυσσόμενα μαχαίρια «πεταλούδα», του επιτέθηκαν και τον δολοφόνησαν 

μαχαιρώνοντάς τον επτά φορές. Συνελήφθησαν αμέσως και ομολόγησαν.  

Μετά τη σύλληψη των δύο δραστών με τα όπλα του εγκλήματος, έγινε έρευνα στα σπίτια τους, 

όπου βρέθηκε υλικό της Χρυσής Αυγής και οπλοστάσιο που σαφώς προσιδιάζει σε ομάδες 

οργανωμένης ρατσιστικής βίας. Ωστόσο, δεν ερευνήθηκαν ενδεχόμενες διασυνδέσεις των 

κατηγορουμένων με τη Χρυσή Αυγή ούτε διαγνώστηκαν ρατσιστικά κίνητρα πίσω από τη 

δολοφονία, η οποία αποδόθηκε σε διαπληκτισμό. Όπως επισημαίνουν και οι συνήγοροι της 

οικογένειας του θύματος, από τα στοιχεία της δικογραφίας σαφώς προκύπτει ότι επρόκειτο για εν 

ψυχρώ χτύπημα που παραπέμπει στον τρόπο λειτουργίας ταγμάτων εφόδου.  

Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας υπενθυμίζει πως έχει προβεί, από την 

αρχή λειτουργίας του το 2011, σε καταγραφή και ανάλυση περισσότερων από 350 επιθέσεων. 

Βάσει των στοιχείων που έχουν προκύψει από την καταγραφή αυτή, ο τρόπος και τα μέσα 

τέλεσης της συγκεκριμένης δολοφονίας καθώς και η ετοιμότητα με την οποία έδρασαν οι 

κατηγορούμενοι προσιδιάζουν στο modus operandi ρατσιστικών επιθέσεων που έχουν 

διαπραχθεί από τις λεγόμενες «οργανωμένες ομάδες κρούσης». Το συγκεκριμένο έγκλημα έχει 

δηλαδή γνωρίσματα που το κατατάσσουν στον κύκλο της οργανωμένης ρατσιστικής βίας και 

εγκληματικότητας.  

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας είχε καταγράψει 

το συγκεκριμένο περιστατικό και είχε καλέσει την Πολιτεία να λάβει μέτρα για την επαρκή 

διερεύνηση του ρατσιστικού κινήτρου στις πράξεις τις οποίες αφορά η ποινική δίωξη. 

Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας παρακολουθεί με ενδιαφέρον την 

πορεία της δίκης για τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν και αναμένει από το δικαστήριο να 

συνεκτιμήσει, κατά το στάδιο επιμέτρησης της ποινής, τη συνδρομή της επιβαρυντικής 

περίστασης του άρθρου 79 παρ. 3 του Ποινικού Κώδικα για τέλεση της πράξης «από μίσος 

προκαλούμενο λόγω της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών, 

της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής ή του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας 

φύλου», αλλά και το γεγονός ότι η πολιτική αγωγή δεν έχει δικαίωμα λόγου στο στάδιο αυτό.  

Ταυτόχρονα, επαναλαμβάνουμε την ανάγκη για άμεση ανάληψη νομοθετικής 

πρωτοβουλίας ώστε η τέλεση εγκλήματος από ρατσιστικά κίνητρα να περιλαμβάνεται στη 

νομοτυπική μορφή του εγκλήματος. Η Πολιτεία οφείλει περαιτέρω να μεριμνήσει ώστε οι 

διωκτικές αρχές να καταγράφουν, ήδη από την υποβολή της έγκλησης, τυχόν περιστάσεις ή 

υπόνοιες του θύματος ή τυχόν μαρτύρων που παραπέμπουν σε ρατσιστικό κίνητρο.  



Περισσότερες πληροφορίες:  

Ελένη Τάκου, racistviolence@nchr.gr, 210.7233216 
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Σχετικά με το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας: 

Παρακολουθώντας την αυξητική πορεία των ρατσιστικών επιθέσεων εναντίον προσφύγων και 

μεταναστών τα τελευταία χρόνια, αλλά και την έλλειψη ενός επίσημου και αξιόπιστου μηχανισμού 

καταγραφής των ρατσιστικών περιστατικών, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και 

η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου πήραν την πρωτοβουλία το καλοκαίρι του 

2011 και δημιούργησαν το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας στο οποίο σήμερα 

συμμετέχουν οι εξής 34 μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι φορείς που παρέχουν νομικές, 

ιατρικές, κοινωνικές ή άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες και έρχονται σε επαφή με θύματα 

ρατσιστικής βίας:  

Αίτημα  

Αντιγόνη-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης  

Άρσις  

Γιατροί του Κόσμου  

Διεθνής Αμνηστία  

Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών 

Ελληνική Δράση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου - «Πλειάδες» 

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου  

Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκι  

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες  

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών  

Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων  

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός  

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου 

Θετική Φωνή  

Ιατρική Παρέμβαση  

Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ»  

Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών-Οικουμενικό Πρόγραμμα 

Προσφύγων  

Κίνηση Υπεράσπισης των Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών/-στριών (Πάτρα)  

Κόσμος χωρίς Πολέμους και Βία  

ΛΑΘΡΑ; - Επιτροπή αλληλεγγύης στους πρόσφυγες Χίου  

ΜETAδραση  

Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών  

Ομάδα Νομικών για την Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών 

(Θεσσαλονίκη)  

Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας (ΟΛΚΕ)  

Σύλλογος Ενωμένων Αφγανών  

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών 

Φόρουμ Μεταναστών Κρήτης 

ACT UP 

ASANTE  

Colour Youth  

i-RED Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ετερότητα 

PRAKSIS  

YsMedia 

καθώς και ο Συνήγορος του Πολίτη και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων 

ως παρατηρητές.  


