
2η δικάσιμος, 6 Νοεμβρίου 2020, Β’ Μεικτό Ορκωτό 
Δικαστήριο Αθήνας, κτίριο Πρωτοδικείου, οδός 
Δέγλερη, Αίθουσα 1
Έναρξη 2ης ημέρας στις 9:25.

Πρόεδρος: Η K.Y.A λέει εξαιρούνται δικαστές και γραμματέας, θα ήθελα για θέματα υγείας μια 
ευρύτερη συναίνεση, για την παρ. 2 που εισάγει και ένα κριτήριο τετραγωνικών και σε συνδυασμό 
με τη συνταγματική πρόβλεψη.

Πλεύρης: Εμείς είμαστε 7 δικηγόροι χωρίς συνεργάτες και 5 κατηγορούμενοι.

Πρόεδρος: Θα προχωρήσουμε σύμφωνα με τα κριτήρια του ΕΣΔΑ, όσοι δε μπορούν να βγούνε έξω
βάσει δίκαιης δίκης, δεν μπορεί η ΚΥΑ να μη λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες της αίθουσας, είναι 
αφηρημένη η Κ.Υ.Α. Αν εμμείνετε στο γεγονός ότι πρέπει να έχει αυστηρή προσέγγιση δε μπορεί 
να γίνει η δίκη λόγω ΕΣΔΑ, δεν έχουμε παραγραφή, δεν έχουμε προσωρινά κρατούμενο, αν δεν 
τίθεται θέμα διακοπής τίθεται θέμα αναβολής, γιατί ο COVID-19 δε θα φύγει αύριο, δεν υπάρχει 
λόγος να διακόψω.

Πλεύρης: Όλο το πλαίσιο έχει λογική προφανέστατα γιατί δε μπορούμε να παραβιάσουμε την ΚΥΑ 
αλλά η άποψη μας είναι ότι μπορεί να γίνει έναρξη σήμερα και να γίνει διακοπή για μετά τα 
περιοριστικά μέτρα.

Πρόεδρος: Πότε, τον Απρίλιο;

Πλεύρης: Τον Δεκέμβριο. 

Πρόεδρος: Άμα είναι να διακόψουμε, όπως το λέτε, δεν είναι εφικτό. 

Παπαρρούσου: Γιατί; 

Πρόεδρος: Γιατί είμαστε 7 παράγοντες και ο εισαγγελέας 8, πρέπει για μια περίοδο μηνών να 
είμαστε καλά στην υγεία μας. Είναι βέβαιο ότι το μήνα Φεβρουάριο θα είμαστε όλοι εδώ; Εγώ 
μιλάω για μένα, έχω το δικαίωμα κάθε μέρα το πρωί που ξυπνάω, επειδή είναι θέμα υγείας δε θα 
ήθελα να το επιβάλω, θεωρώ ότι μπορεί να ερμηνευτεί στα πλαίσια της αναλογικότητας που η ίδια 
εισάγει, και των συνταγματικών υποχρεώσεων, για το ζήτημα τάξεως του 323 γιατί δεν υπάρχει 
αίτημα αναβολής.

Πλεύρης: Αν εσείς κρίνετε ότι δε θεραπεύεται με διακοπή...

Εισαγγελέας: Εγώ βλέπω τους παράγοντες της σύνθεσης όλους υγιείς με καλή διάθεση, κανείς δεν 
επικαλείται πρόβλημα υγείας, το μέλλον είναι άδηλο, δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί μετά από μήνες, 
δεν ξέρουμε που βαδίζουμε. Για μένα κάθε αναβολή ισοδυναμεί με ματαίωση, είμαι υπέρ της 
συνέχισης της δίκης. Είμαστε όλοι έτοιμοι, προτείνω να ξεκινήσουμε. Δε θα πρέπει να 
πυροβολήσουμε τα πόδια μας. Αναφορικά με το θέμα των προσώπων κατ' άρθρο 329, την αρχή της 
δημοσιότητας που αναφέρει « [...] γίνονται δημόσια και αν πρόκειται για δίκες που είναι δυνατόν 
να προσελκύσουν [...] επιβάλλεται κατά κανόνα η δημόσια συνεδρίαση. Η αρχή της δημοσιότητας 
προβλέπεται και από διατάξεις υπέρτερης ισχύος», ενώ κατά το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ και του άρ. 14 

*Το κείμενο δημοσιεύεται από το ZackieOh Justice Watch και διατίθεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution 
4.0 International (CC BY 4.0) 

https://zackieohjustice.watch/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


του συμφώνου του ΟΗΕ, αν υπάρχει προσέλευση πληθώρας ακροατών και εξαιτίας ανεπάρκειας 
του χώρου ο πρόεδρος με τον εισαγγελέα ορίζουν τον αριθμό των ακροατών, τα ΜΜΕ προτιμώνται
έναντι τρίτων. Εγώ προτείνω ένα ή δυο συγγενείς για κάθε κατηγορούμενο, οι 3 παραστάτες προς 
υποστήριξη κατηγορίας, μητέρα, πατήρ, αδελφός, δύο αδελφοί και 3 εκπρόσωποι των ΜΜΕ.

Παπαρρούσου: Μπορώ να έχω τον λόγο; Ενδεχομένως να μπορούσαμε να διευθετήσουμε το 
ζήτημα με το να κάνουμε μια διακοπή, να πάμε σε μια μεγαλύτερη αίθουσα όπου θα μπορούσαν να 
πραγματωθούν όλοι οι όροι με τη δημοσιότητα.

Παπαπαντολέων: Έχω την αίσθηση ότι δεδομένου ότι θα έχει μια διάρκεια και είναι αδύνατο η 
ποινική δικαιοσύνη να σταματήσει να δικάζει πολυπρόσωπες δίκες, να προχωρήσουμε σε μια 
διακοπή ή σε μια μεταφορά αίθουσας ώστε να μην υπάρχει καμία ανασφάλεια σε κανέναν. 

Από υπεράσπιση: Έχομε μια ΚΥΑ που μιλάει για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. 

Πρόεδρος: Άνευ [εμβαδού] αιθούσης όμως, αν έβαζε αίθουσα θα ήταν αλλιώς, δε βάζει αίθουσα η 
ΚΥΑ.

Ορφέας Φίλος (Συνήγορος υπεράσπισης Χορταριά) : Δύο θέματα. Πρώτο θέμα είναι ότι 
πηγαίνουμε λοκντάουν για μείωση κρουσμάτων. Ο εντολέας μας έχει περιοριστικούς όρους, μπορεί
να είναι μόνο εμφάνιση και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Οπότε δεν επιθυμούμε παρέλκυση 
της δίκης. Ζητούμε να εξαντλήσετε τη δυνατότητα συνεχίσεως, ακόμη και με μία διακοπή. 

Αθ. Πλεύρης: Η ΚΥΑ πρέπει να τηρηθεί, από κει και πέρα είναι κυρίαρχη η θέση του δικαστηρίου 
σας...

[Δικαστήριο συσκέπτεται] 

Πρόεδρος: Το δικαστήριο αναβάλλει γιατί δε μπορούμε να διακόψουμε υποθετικά. Θα πούμε 
αναβολή για να δούμε αν θα βγει άλλη [ΚΥΑ], θα βγει μία για τις εμμάρτυρες [υποθέσεις]; Θα βγει 
να μη γίνονται τα εμμάρτυρα; Άρα να κάνουμε μια διακοπή υποθετική; Και αν αύριο έχουμε 
λοκντάουν όπως του Μαρτίου; Δεν ξέρουμε. Αναβάλλει, κατ' άρ. 349 ΚΠΔ, αδυναμία διεξαγωγής 
δίκης, λόγω προϋποθέσεων υγείας. Θα δώσουμε αορίστως ή ρητή; Να δώσουμε π.χ. Απρίλιο; Η 
δίκη θα γίνει με άλλη σύνθεση. Μετά μεγάλης μου θλίψεως. 

Πλεύρης: Ή Μάιο ή Σεπτέμβριο, να μην είναι πρώτο τρίμηνο.

[Η έδρα αποχώρησε και συσκέφθηκε για ημερομηνία]

Πρόεδρος: 3 Φεβρουαρίου 2021; 

Πλεύρης: Αορίστως, κ. πρόεδρε. 

Πρόεδρος: Αορίστως θα προτιμούσα αλλά ο εισαγγελέας θέλει ρητή. 

Πλεύρης: Θα προτιμούσαμε αορίστου. Λύσεις υπάρχουν πολλές. Μπορεί το 3 Φεβρουαρίου να 
φαίνεται κοντά, αλλά μπορεί να πάει ένα χρόνο μετά. Ας πάει αορίστου. 

Πρόεδρος: Αορίστου. Δικιά μου δήλωση, ήθελα πολύ να δικάσω. 

Από υπεράσπιση: Δεν το δείξατε. 
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Πρόεδρος: Ακούστε, το υπουργείο θα μπορούσε να έχει βάλει μια προτασούλα που να συνδέει τους
παρόντες με το εμβαδό. 

---

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 9:55, με αναβολή τελικά σε αόριστο χρόνο, για εκδίκαση από 
άλλη σύνθεση, σύμφωνα με το άρθρο 349 ΚΠΔ.
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