Πρώτη ορισθείσα δικάσιμος, Β΄
Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο. Τετάρτη
21 Οκτωβρίου 2020, αίθουσα 2,
Πρωτοδικείο Αθηνών (Δέγλερη).
Το Β΄ Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο θα συνεδριάσει στην αίθουσα 2. Σύμφωνα με την ενημέρωση
από συνηγόρους δεν επιτρέπεται καθόλου η πρόσβαση κοινού στις μικρές, σχετικά, αίθουσες, λόγω
μέτρων για την πανδημία.
Η υπόθεση έχει αριθμό πινακίου 2.
Έναρξη 1ης δικασίμου 09:25.
Η σύνθεση έχει ως εξής:
Τακτικοί δικαστές:
Πρόεδρος: Γεώργιος Κασίμης
Δικαστής (εκ δεξιών προέδρου) : Μαρία Νταγκονίκου
Δικαστής (εξ αριστερών προέδρου) : Μαρία Σκολαρίκη
Εισαγγελέας: Στέφανος Μπαξεβάνης

Ζητήθηκε από δικηγόρο να διακόψουν για άλλη δικάσιμο πριν την κλήρωση των ενόρκων, καθώς
απουσιάζουν συνήγοροι.
Το δικαστήριο διέκοψε για λίγο για να αποφασίσουν οι τακτικοί δικαστές αν η κλήρωση ενόρκων
θα γίνει σήμερα.
H έδρα επανήλθε.
Η έδρα προχωρεί στην κλήρωση των ενόρκων.
Η διαδικασία ξεκίνησε με την τοποθέτηση του προέδρου για το που θα πρέπει να κάθονται οι
ένορκοι. Κατά τη γνώμη του πάνω στην έδρα αλλά λόγω COVID-19 δε γίνεται.
Πρόεδρος: Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός προσώπων στην αίθουσα, αλλά και να
μην παρακωλύεται η πρόσβαση. Κατά τη γνώμη μου εδώ θα πρέπει να είναι συγγενείς πρώτου
βαθμού, ένας συγγενής ανά κατηγορούμενο, 5 δημοσιογράφοι, 2-3 ίσως από παρατηρητήρια.
Υπάρχει εγκύκλιος για έναν ανά ενάμιση μέτρο, δηλαδή το πολύ 20 άτομα από κάτω. Θα το
συμφωνήσει το δικαστήριο με τους διαδίκους.
Κλ. Παπαπαντολέων: Εμείς έχουμε 11 μάρτυρες.
Αθ. Πλεύρης: Εμείς θα έχουμε 11 μάρτυρες τότε για κάθε αστυνομικό. Επειδή είδα ότι είναι
άσχετοι με την υπόθεση οι προταθέντες.

Γραμματέας: [Αρχίζει να αναγιγνώσκει τον κατάλογο ενόρκων. Γίνεται κλήρωση και κληρώνονται
οι Σανδάλης, Οικονόμου, Κατσούλα και Μανάτος.]
Πρόεδρος: [προς ενόρκους] Είστε σε μια ιστορική δίκη.
Πλεύρης: Όχι, τα Μέσα το λένε και όσοι είναι απ' έξω.
Πρόεδρος: Εντάξει, θα μπορούσαμε να γράψουμε βιβλίο για το τί είναι ιστορική δίκη.
[Ορκίστηκαν οι κληρωθέντες ένορκοι]
Πρόεδρος: Θα αρχίσει τυπικά η δίκη. Να διακόψουμε τώρα ή μετά;
Πλεύρης: Από τη στιγμή που συγκροτήθηκε δεν υπάρχει λόγος να μη διακοπεί.
Πρόεδρος: Κατεβαίνουμε τότε για να βρούμε αίθουσα για μετά τη διακοπή.
Πλεύρης: Να αναγνωστούν οι μάρτυρες για να τους βρούμε.
Πρόεδρος: Καλώς, φέρτε τους.
Αστυνομικός: Όσοι είναι έξω να φύγουν κύριε πρόεδρε;
Πρόεδρος: Όχι όχι. Περιμένετε.
[διακοπή]
Επανήλθε η έδρα.
Πρόεδρος: Βλέπω ότι ο συνήγορος [Ορφέας] Φίλος [...]
Πλεύρης : Επειδή βλέπω ότι θα είναι μεγάλη δίκη θα προτιμούσαμε να ξέρουμε τις 3-4 πρώτες
δικασίμους. Αν γίνεται να ξεκινήσει η υπόθεση από την άλλη εβδομάδα για λόγους διευκόλυνσης,
π.χ. για Δευτέρα 26.
Γραμματέας: Η Δευτέρα είναι κενή.
[Το δικαστήριο συσκέπτεται για να αποφανθεί για το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης.]
Πλεύρης: Σήμερα και αύριο δεν μπορώ να είμαι. Για τις επόμενες ημέρες το πρόγραμμά μου θα το
ρυθμίσω.
[Το δικαστήριο αποσύρθηκε για να αποφανθεί.]
[Επανήλθε η έδρα.]
Δίνει δικασίμους για 6 και 11 Νοεμβρίου ο πρόεδρος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει
αναβολή. Στην αίθουσα 1 [κτίριο Πρωτοδικείου, Δέγλερη].
Πρόεδρος: Θα επιτραπεί ένας θεατής/κοινό/πολίτης για κάθε κατηγορούμενο, 15 άτομα περίπου,
έναν από την οικογένεια και πέντε δημοσιογράφους.
Εκπρόσωπος Διεθνούς Αμνηστίας: Έχουμε καταθέσει αίτημα να βρισκόμαστε κι εμείς.
Πρόεδρος: Ελάτε τότε, δεν λέμε ναι ή όχι, ελάτε τότε για να ληφθούν οι αποφάσεις. Άλλο να
έρχεται εδώ κάποιος ως πολίτης και άλλο σαν δημοσιογράφος. Η τελευταία παράγραφος του 329
ΚΠΔ λέει ότι μπαίνουν μέσα γονείς κτλ. Για το θέμα παρατηρητών θα το συζητήσουμε.

Κλ. Παπαπαντολέων: Η δίκη είναι δημόσια. Οφείλετε να τους συμπεριλάβετε στους σχεδιασμούς
τους παρατηρητές, λόγω των μέτρων COVID. Οι άνθρωποι που θέλουν να συμπεριλάβουν τη δίκη
θα πρέπει να ενημερωθούν.
Πρόεδρος: Λέει ο κ. συνήγορος ότι η παρ. 3 δεν προβλέπει προνομιακή μεταχείριση. Δημοσιότητα
θα πάρει από τους δημοσιογράφους. Δεν μπορώ να πω, ως δικαστήριο, «όχι δημοσιογράφοι», θα
είναι σαν να αφαιρείς τη δημοσιότητα. Θα είναι μοιρασμένο γιατί έχει κριθεί από τη νομολογία ότι
αν ένας φέρει εκατό κολλητούς, θα είναι σαν παραβίαση της δημοσιότητας. Διότι ναι μεν είναι
ανοιχτή πρόσβαση, αλλά καταλαμβάνει η μία μεριά το ακροατήριο. Θέλουμε η δίκη να γίνει. Ο κ.
συνήγορος θέτει το θέμα κατά πόσο η παρ. 3 επιτρέπει την εξαιρετική μεταχείριση κάποιων από το
κοινό, θα το δούμε.
Θ. Πλεύρης: [θέτει το θέμα του 329/3 ΚΠΔ] Αν τα σωματεία των αστυνομικών κάνουν αντίστοιχο
αίτημα; Δεν μπορώ να καταλάβω, οι φορείς σε ποια βάση παρακολουθούν; Οι κ. εισαγγελείς
χρειάζεται να βρίσκονται υπό την παρακολούθηση της Διεθνούς Αμνηστίας; Το θεωρώ
προσβλητικό για την έδρα.
Κλ. Παπαπαντολέων: Το παρατηρητήριο της δίκης της ΧΑ που παρακολουθούσε τη δίκη 5,5
χρόνια, δεν παρενέβαινε, δεν ενοχλούσε, και μετέδιδε την ώρα που ήταν ελάχιστοι δημοσιογράφοι
μέσα.
Πρόεδρος: Κάποια στιγμή η δίκη θα μπει σε μια ρουτίνα.
Άν. Παπαρρούσου: Αν η δίκη δεν γίνει δημόσια, πρέπει να διασφαλιστεί η δημοσιότητά της.
Πρόεδρος: Όλα 6 του μηνός θα λυθούν. Όλα αυτά θα κριθούν 6 του μηνός. Εγώ δεν έχω κανένα
δικαίωμα να σας πω να μην τους φέρετε.
Κλ. Παπαπαντολέων: Διαφορετικά να γυρίσουμε στον κανόνα «όποιος προλάβει να έρθει».
Πρόεδρος: Θα οριστεί ποσοστό, τα πρόσωπα.
Άν. Παπαρρούσου: Έχουμε το δεδομένο ότι αυτή η δίκη γίνεται με πολλούς περιορισμούς.
Πρόεδρος: Θα βάλουμε μέσα 15 άτομα, καθ' υπέρβαση της ΚΥΑ. Αν μείνουμε σ' αυτή, θα πρέπει
να είναι μόνο συνήγοροι και κατηγορούμενοι. Και πάλι θα φροντίσουμε και για τους 15 που έχουμε
πει. Τα άλλα θα τα λύσουμε στις 6 του μηνός. Θεωρούμε ότι ένας εύλογος αριθμός είναι το 15.
Καλούνται ονόματα μαρτύρων κατηγορητηρίου για να προσέλθουν στην επόμενη δικάσιμο, 6
Νοεμβρίου 2020, αίθουσα 1, ώρα 9:00.
Πρόεδρος: Ας είμαστε ήρεμοι εκείνη την ημέρα. Θα κάνουμε ημερολόγιο [σχετικά με τους
μάρτυρες], ποιος και πότε.
Συνεχίζεται η ανάγνωση ονομάτων από τον κατάλογο μαρτύρων.
Εκ των κατηγορουμένων είναι παρόντες οι 5, απών ο Σπ. Δημόπουλος, που εκπροσωπείται.
Το δικαστήριο διακόπτει στις 10:33 για την επόμενη δικάσιμο.
Σημειώνουμε ότι παρών μεταξύ του κοινού ήταν και ο Στράτος Μαυροειδάκος, γενικός γραμματέας
του σωματείου των Ειδικών Φρουρών.
Σας ευχαριστούμε για την ενίσχυση της δημοσιότητας της δίκης μέσω του #ZOJWatch.
Επόμενη δικάσιμος, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.
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