ΗΜΕΡΑ 62: ΝΕΟΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΚΗΣ
62η Συνεδρίαση, Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού,
Αθήνα, 26.05.2016
Ι. Πρόσβαση στο δικαστήριο
Εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης παρακολούθησης τη δίκης από το κοινό, με
επίδειξη και παρακράτηση της αστυνομικής ταυτότητας. Κατά τη σημερινή δικάσιμο δεν
προσήλθε σχεδόν καθόλου κοινό.
II. Παρουσία και εκπροσώπηση των κατηγορουμένων
Παρόντες κατά την έναρξη της διαδικασίας ήταν 6 κατηγορούμενοι. Απών και σήμερα ήταν ο
σε κατ’ οίκον περιορισμό Ρουπακιάς. 20 κατηγορούμενοι καταγράφηκαν ως απόντες, ενώ
καθ΄όλη τη σημερινή διαδικασία συζητήθηκε το θέμα της εκπροσώπησης των
κατηγορουμένων Αγγου και Σταμπέλου.
ΙΙΙ. Εξέλιξη της διαδικασίας
Κατά την εκφώνηση των κατηγορουμένων η μία εκ των διορισθέντων από τον πίνακα των
αυτεπαγγέλτως διοριζόμενων δικηγόρων του ΔΣΑ κ. Παναγιώτα Μασουρίδου δήλωσε ότι δεν
μπορεί να αποδεχτεί το διορισμό της, καθώς είναι μητέρα νεογέννητου βρέφους και δεν
μπορεί να αναλάβει την υπεράσπιση ενός κατηγορουμένου σε μια τέτοια υπόθεση που
απαιτεί πολύωρη παρουσία της στον Κορυδαλλό κάθε μέρα. Η δεύτερη διορισθείσα κ.
Μάρκου δήλωσε μεν παρούσα και ότι αποδέχεται καταρχήν το διορισμό της, αλλά ότι δεν έχει
λάβει γνώση της δικογραφίας ούτε έχει προετοιμαστεί.
Κατόπιν ο κατηγορούμενος Σταμπέλος ενεχείρισε στο Δικαστήριο δήλωση – αίτημα της
συνηγόρου του Μαρίνας Παπαδημητρίου, δικηγόρου Λάρισας, στην οποία αναφερόταν ότι η
τελευταία δεν μπορεί να παραστεί , καθώς συμμορφώνεται στην Απόφαση της Συντονιστικής
Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που αποφασίζει τη συνέχιση της αποχής μέχρι
06.06.2016, αλλά και στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου
Λάρισας, ενώ περαιτέρω δήλωσε ότι υπέβαλε αίτημα στο Σύλλογό της για παροχή αδείας που
δεν εγκρίθηκε. Στην ίδια δήλωση η συνήγορος Παπαδημητρίου ανέφερε ότι ο πελάτης της δεν
υπέβαλε αίτημα για διορισμό συνηγόρου και άρα η διάταξη του Δικαστηρίου για διορισμό
συνηγόρου πάσχει ακυρότητας, και τέλος αιτήθηκε την ανάκληση της διάταξης διορισμού
συνηγόρου και τη διακοπή της δίκης λόγω ανωτέρας βίας και ανυπέρβλητου κωλύματος στο
πρόσωπό της.
Ο ένας εκ των διορισθέντων συνηγόρων για τον κατηγορούμενο Σταμπέλο, Χρόνης
Μαυροειδής ήταν παρών και δήλωσε ότι αποδέχεται καταρχήν το διορισμό του
επισημαίνοντας όμως ότι επικοινώνησε με τον κατηγορούμενο Σταμπέλο, ο οποίος του
δήλωσε ότι έχει ήδη δικηγόρο που γνωρίζει τη δικογραφία και επομένως έχει προσωπικό

πρόβλημα απέναντι στη συνήγορο Σταμπέλου να αναλάβει. Περαιτέρω ανέφερε ότι πρόκειται
για μία πολύ μεγάλη δικογραφία και ότι θα χρειαστεί ικανό χρόνο να την μελετήσει.
Μετά από δεκάλεπτη διακοπή η Εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος διακοπής
της δίκης που υπέβαλε η συνήγορος Σταμπέλου με τη δήλωσή της που αναγνώστηκε στο
Δικαστήριο και το διορισμό του συνηγόρου Μαυροειδή για τον Σταμπέλο. Το Δικαστήριο
όντως απέρριψε το αίτημα διακοπής της δίκης και διόρισε τον συνήγορο Μαυροειδή για την
υπεράσπιση του κατηγορούμενου Σταμπέλου.
Κατόπιν αυτών το Δικαστήριο διέκοψε για την Δευτέρα 30.05.2016 και ώρα 09.00 π.μ

