ΗΜΕΡΑ 14: ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ II
14η Συνεδρίαση, Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, Αθήνα, 28/07/2015
Ι. Για την αίθουσα του δικαστηρίου: Εξακολουθούν να υφίστανται τα ίδια προβλήματα που
επισημαίνονται κάθε φορά, καθώς η συνεδρίαση διεξήχθη στην ίδια αίθουσα των Φυλακών
Κορυδαλλού, αίθουσα ακατάλληλη και χωρίς τη δυνατότητα εισόδου και παρακολούθησης
της δίκης από το κοινό. Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται πλέον και στον ελάχιστο αριθμό
παρευρισκομένων εντός της αίθουσας, δίνοντας την εικόνα μιας διαδικασίας που
διεξάγεται σχεδόν αποκλειστικά ενώπιον μόνο των παραγόντων της δίκης. Πάντα σε
εκκρεμότητα το θέμα της αλλαγής της αίθουσας.
II. Διακοπή λόγω της ίδιας απουσίας: Κατά την σημερινή συνεδρίαση της 28/7, όπως
συνέβη και στην προηγούμενη συνεδρίαση, είχαμε και πάλι διακοπή της δίκης, λόγω
απουσίας του ίδιου μέλους της σύνθεσης, δηλαδή του αναπληρωτή Εισαγγελέα. Αφού,
λοιπόν, τα μέλη της σύνθεσης του δικαστηρίου πήραν τη θέση τους στην έδρα κατά τις
09:15, ενημέρωσαν τους κατηγορουμένους και τους συνηγόρους υπεράσπισης και
πολιτικής αγωγής, ότι θα διακοπεί και πάλι η δίκη, λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του
αναπληρωτή Εισαγγελέα της έδρας, ενημερώνοντας επιπλέον ότι έχει πρόβλημα υγείας.
Αφού δε, ανακοίνωσαν και μια αλλαγή στο πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου που έχει να κάνει
με τη μεταφορά της προγραμματισμένης δικασίμου που ήταν στις 9 Σεπτεμβρίου, για τις 11
Σεπτεμβρίου, ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι και έτσι έληξε η τελευταία συνεδρίαση της
δικαστικής αυτής περιόδου.
ΙΙΙ. Ζητήματα που εκκρεμούν: Να θυμίσουμε ότι εκκρεμεί η απόφαση του δικαστηρίου περί
του επανδιατυπωθέντος αιτήματος από την πλευρά της πολιτικής αγωγής για τη
φωνοληψία των πρακτικών δίκης, όπως και η πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας και η
απόφαση του δικαστηρίου περί των ενστάσεων που είχαν υποβάλλει στις δικασίμους υπ’
αριθμόν 11 και 12 οι συνήγοροι υπεράσπισης και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στις
αντίστοιχες αναφορές (report) του goldendanwatch. Με τις αποφάσεις και προτάσεις σε
αυτά τα διαδικαστικά ακόμα ζητήματα, που αφορούν την προδικασία, αναμένεται στο εξής,
ίσως όχι από την αμέσως επόμενη δικάσιμο, αλλά από αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου, να
ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία, με την εξέταση του πρώτου μάρτυρα κατηγορίας, που
φέρει και την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος και δεν είναι άλλος από τον πατέρα του
δολοφονηθέντος Παύλου Φύσσα.

