
ΗΜΕΡΑ 4: Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 
 
4η Συνεδρίαση, Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, Αθήνα, 15/5/2015 

Ι. Πρόσβαση στο δικαστήριο και καταλληλότητα της αίθουσας: Ως προς τη δημοσιότητα 
της δίκης παρατηρήθηκε η ίδια κατάσταση, καθώς η συνεδρίαση διεξήχθη στην ίδια 
αίθουσα των Φυλακών Κορυδαλλού, αίθουσα ακατάλληλη και χωρίς τη δυνατότητα 
εισόδου και παρακολούθησης της δίκης από το κοινό. Περαιτέρω, η αίθουσα η οποία στις 
προηγούμενες συνεδριάσεις χρησιμοποιήθηκε ως αίθουσα αναμονής των μαρτύρων δεν 
ήταν διαθέσιμη κατά τη σημερινή συνεδρίαση, γιατί εκεί συνεδρίαζε παράλληλα το Ε΄ 
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, το οποίο εκδικάζει την υπόθεση για το «Σχέδιο 
Φοίνικας», που αποδίδεται στους κατηγορούμενους για την οργάνωση «Συνωμοσία των 
Πυρήνων της Φωτιάς». Σημειώνεται ότι ακόμη και το κοινό που επιθυμούσε να 
παρακολουθήσει τη δίκη για το «Σχέδιο Φοίνικας» δεν μπόρεσε να προσέλθει στην 
αίθουσα, λόγω του αστυνομικού κλοιού στην οδό Σολωμού, έξω από τις φυλακές. Οι 
αστυνομικές δυνάμεις επέτρεπαν την είσοδο μόνο σε όσους έχουν διαπιστεύσεις για τη 
δίκη της Χρυσής Αυγής και σε όσους είναι παράγοντες των δύο δικών που διεξάγονταν 
παράλληλα στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.  

ΙΙ. Έναρξη της συνεδρίασης: Η συνεδρίαση άρχισε στις 11:30 με την εκφώνηση των 
ονομάτων των κατηγορουμένων. Κάποιοι από τους κατηγορούμενους εμφανίστηκαν στο 
δικαστήριο, οι περισσότεροι εκπροσωπήθηκαν από τους δηλωμένους συνηγόρους τους, ο 
Γεώργιος Περρής δικάστηκε σαν να ήταν παρών –έλειπε ο ίδιος και οι συνήγοροί του– ενώ 
ο Αντώνιος Μπολέτης καταγράφηκε, όπως δήλωσε η πρόεδρος, ως «εκκρεμότητα», καθώς 
ούτε εμφανίστηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε, ούτε επιβεβαιώθηκε ο ισχυρισμός περί θανάτου 
του.  

ΙΙΙ. Έκτακτο συμβάν: Τη στιγμή που η πρόεδρος είχε εκφωνήσει τα ονόματα των μισών από 
τους κατηγορούμενους, στο διάδρομο, έξω από την αίθουσα, μετάγονταν με χειροπέδες οι 
κατηγορούμενοι για την υπόθεση του «Σχεδίου Φοίνικας», οι οποίοι όταν έφτασαν ακριβώς 
έξω από την αίθουσα φώναξαν συντονισμένα το σύνθημα «Φασίστες κουφάλες έρχονται 
κρεμάλες», άνοιξαν την πόρτα της αίθουσας που βρίσκεται στην πλευρά του κοινού και 
πέταξαν δύο μικρά πλαστικά μπουκάλια νερού που έπεσαν στο σημείο όπου βρίσκονταν οι 
δημοσιογράφοι. Απωθήθηκαν άμεσα από τους αστυνομικούς και οδηγήθηκαν στη διπλανή 
αίθουσα, όπου και θα δικάζονταν. Από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης 
ακούστηκε η φράση «άντε γαμήσου» και πολλοί κατηγορούμενοι εξαπέλυσαν ύβρεις, 
απειλές και απειλητικές χειρονομίες προς το κοινό (δηλαδή τους μάρτυρες ή/και τα 
θύματα, τους πολιτικώς ενάγοντες και τους δημοσιογράφους), τους διερμηνείς και τους 
συνηγόρους της πολιτικής αγωγής. Μέσα στην οχλαγωγία που επικράτησε, ξεχώρισε ο 
Δημήτριος Κουκούτσης, που εξαπέλυσε τις φράσεις α) απευθυνόμενος στο κοινό: «θα τα 
πούμε», «θα σας λιώσουμε σαν σκουλήκια», β) απευθυνόμενος στους συνηγόρους 
πολιτικής αγωγής: «αρχίδια έρχεται η ώρα σας», και γ) απευθυνόμενος στην αλλοδαπή 
διερμηνέα, φράσεις πιθανώς στην αραβική γλώσσα. Ο Ιωάννης Καζαντζόγλου απευθύνθηκε 
στο κοινό α) με χειρονομία υψώνοντας το μεσαίο του δάχτυλο, και β) με τη φράση «θα 
δείτε». Οι παριστάμενοι στην αίθουσα φώναξαν «ντροπή», «φασίστες», «κουφάλες», ενώ 
έντονη ήταν και η αντίδραση των γονέων του Παύλου Φύσσα που έδειξαν φανερά 
προσβεβλημένοι. Η πρόεδρος διέκοψε τη συνεδρίαση για λίγα λεπτά. Ταυτόχρονα, στη 
διπλανή αίθουσα, οι κατηγορούμενοι για το «Σχέδιο Φοίνικας» αρνήθηκαν με δήλωσή τους 
στο δικαστήριο να δικαστούν όσο δικάζεται δίπλα τους η Χρυσή Αυγή. Τελικά η εν λόγω 
υπόθεση διακόπηκε λόγω απουσίας συνηγόρου για τις 25/5/2015.  

ΙΙΙ. Διαμαρτυρία συνηγόρων υπεράσπισης: Μετά την αποχώρηση των κατηγορουμένων για 
το «Σχέδιο Φοίνικας» από το χώρο των αιθουσών συνεδριάσεων των φυλακών και τη 
μεταγωγή τους στα κελιά των φυλακών, η πρόεδρος του δικαστηρίου συνέχισε τη 
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διακοπείσα συνεδρίαση και εκφώνησε τα ονόματα των υπόλοιπων κατηγορουμένων. Στη 
συνέχεια, ο Παναγιώτης Μιχαλόλιας, συνήγορος υπεράσπισης του Νικόλαου 
Μιχαλολιάκου, ζήτησε το λόγο και δήλωσε εκ μέρους όλων των συνηγόρων υπεράσπισης 
ότι η δίκη δεν μπορεί να συνεχιστεί σε αυτή την αίθουσα, ότι λόγω του επεισοδίου που 
εκτυλίχθηκε ενώπιον της έδρας οι συνήγοροι υπεράσπισης δηλώνουν ότι δεν θα παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους στους πελάτες τους για τη συγκεκριμένη δικάσιμο σε ένδειξη 
διαμαρτυρίας, ότι αποχωρούν και ότι για τους συνηγόρους της πολιτικής αγωγής, τους 
οποίους πρέπει να αποκαλέσει «δυστυχώς συναδέλφους», θα απευθυνθεί στα πειθαρχικά 
όργανα του Δικηγορικού Συλλόγου. 

 Ο Άγγελος Αγγελέτος, συνήγορος της Ελένης Ζαρούλια, δήλωσε ότι οι συνήγοροι δέχονται 
απειλές και ότι «η αρθρογραφία του μίσους» για τη Χρυσή Αυγή προκάλεσε τους 
κατηγορούμενους στη δίκη που διεξαγόταν παράλληλα να προβούν σε αυτή την πράξη. 

 Η πρόεδρος δήλωσε ότι ήταν ανεπαρκή τα μέτρα ασφαλείας αλλά η διαδικασία θα 
συνεχιστεί κανονικά, εφόσον οι κατηγορούμενοι στην άλλη δίκη που προκάλεσαν το 
συμβάν έχουν ήδη αποχωρήσει τόσο από τη διπλανή αίθουσα όσο και από το χώρο 
διεξαγωγών των συνεδριάσεων. Οι συνήγοροι υπεράσπισης αντιτάχθηκαν στη διεξαγωγή 
της δίκης και άρχισαν να αποχωρούν από την αίθουσα. Η εισαγγελέας δήλωσε ότι η 
αποχώρηση των συνηγόρων υπεράσπισης συνιστά προσβολή για το δικαστήριο. 

Ο συνήγορος της πολιτικής αγωγής που εκπροσωπεί την οικογένεια του Παύλου Φύσσα, 
Ανδρέας Τζέλης, δήλωσε ότι αυτή την ευαισθησία δεν την επέδειξαν οι συνήγοροι της 
υπεράσπισης όταν δέχτηκαν επίθεση οι μάρτυρες κατηγορίας στην πρώτη συνεδρίαση. Το 
κοινό διαμαρτυρήθηκε ότι οι κατηγορούμενοι και οι συνήγοροί τους προσπαθούν να 
παρεμποδίσουν την πρόοδο της δίκης. Οι γονείς του Παύλου Φύσσα ξέσπασαν φωνάζοντας 
ότι οι κατηγορούμενοι δεν κινδυνεύουν από κανέναν, ότι πρέπει να δικαστούν και ότι 
ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός προστατεύει τους δολοφόνους ενώ το παιδί τους 
δολοφονήθηκε παρουσία αστυνομικών που δεν έκαναν τίποτα για να τον προστατεύσουν.  

Λόγω της αποχώρησης των συνηγόρων υπεράσπισης, η πρόεδρος διέκοψε τη συνεδρίαση 
για τις 4/6/2015 στις 10:30 στην ίδια αίθουσα.  
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