ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ
Σήμερα 31 Μαρτίου συνεδρίασε το δικαστήριο για το σχέδιο απόδρασης των μελών
της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς. Λόγω της συνεχιζόμενης αποχής των δικηγόρων, οι
συνήγοροι υπεράσπισης, ζήτησαν διακοπή της δίκης. Μάλιστα προσκόμισαν έγγραφα από
τον δικηγορικό σύλλογο που πιστοποιούσαν την συνέχιση της αποχής και την συμμετοχή των
δικηγόρων σε αυτή.
Ο εισαγγελέας Κούτρας πρότεινε τη διακοπή της δίκης, λόγω της αποχής των
δικηγόρων και το δικαστήριο αποσύρθηκε για να αποφασίσει. Όταν επέστρεψε η έδρα, η
πρόεδρος του δικαστηρίου Α. Υφαντή, ανακοίνωσε ότι το προεδρείο, μειοψηφούντος ενός
δικαστή, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης και αποφασίζει την συνέχιση
της δίκης. Μάλιστα έθεσε τελεσίγραφο στους δικηγόρους υπεράσπισης λέγοντας «αν δεν
ασκήσετε τα καθήκοντά σας θα καταργηθείτε…»
Όλοι οι συνήγοροι, ανάμεσά τους ο Φ. Ραγκούσης, ο Θ. Μαντάς και ο Σ. Φυτράκης
έκαναν λόγο για πρωτοφανή αυθαιρεσία, αφού η πρόεδρος Υφαντή, όχι μόνο παρατύπως
επεμβαίνει στο συνδικαλιστικό της όργανο (δικηγορικός σύλλογος) ακυρώνοντας τις
αποφάσεις του εργασιακού της κλάδου, ΑΛΛΑ ουσιαστικά στερεί από τους κατηγορούμενους
το δικαίωμα να έχουν δικηγόρους. Από τα μέλη της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς πήρε
το λόγο ο Χ. Τσάκαλος και δήλωσε ότι με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται για ακόμη μία
φορά ότι δικαστές που έχουν επιλεγεί για να δικάσουν πολιτικές δίκες, στην πραγματικότητα
ακολουθούν εντολές συγκεκριμένων πολιτικών κύκλων και δίνουν τα διαπιστευτήρια τους
υπακούοντας τυφλά σε εντολές συγκεκριμένων πολιτικών κύκλων με επικεφαλή τώρα τον
πρώην υπουργό δικαιοσύνης Χ. Αθανασίου με αντάλλαγμα την προαγωγή τους. Συνέχισε
λέγοντας ότι ιδιαίτερα, σε αυτήν την δίκη έχει δοθεί εντολή για fast track διαδικασία, με
τελικό σκοπό την εξυπηρέτηση πολιτικών συμφερόντων.
Ολοκληρώνοντας την παρέμβαση του δήλωσε ότι είναι γνωστές οι παρεμβάσεις που
έγιναν από τον ίδιο τον Χ. Αθανασίου στον ειδικό εφέτη ανακριτή Ε. Νικόπουλο για την
προφυλάκιση των συγγενών τους ως αντίποινα για την συνέχιση της επαναστατικής δράσης
της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς.
Στην συνέχεια ο Φ. Ραγκούσης, ο Θ. Μαντάς και ο Σ. Φυτράκης και οι υπόλοιποι
συνήγοροι κατήγγειλαν ότι αυτές οι μεθοδεύσεις απ’την μεριά της προέδρου Υφαντή με
σκοπό να τους καταργήσει και ουσιαστικά να προχωρήσει σε μία δίκη χωρίς δικηγόρους,
θυμίζουν άλλες εποχές και είναι εκτός πλαισίου της νομιμόμητας. Τόνισαν ότι είναι
πρωτοφανές πρόεδρος δικαστηρίου ουσιαστικά να διώχνει και να παύει τους συνηγόρους
υπεράσπισης, ΜΟΝΟ και ΜΟΝΟ επειδή ασκούν το δικαίωμα της αποχής στα πλαίσια της
κινητοποίησης του δικηγορικού συλλόγου που συμμετέχουν.
Ο εισαγγελέας Κούτρας παίρνοντας το λόγο ζήτησε απ’ το προεδρείο να ανακαλέσει
την απόφασή του και να δώσει την διακοπή που ζητούν οι συνήγοροι ώστε να μην υπάρχουν
υπόνοιες για πολιτικές μεθοδεύσεις που αναφέρθηκαν από τους κατηγορούμενους.
Το προεδρείο απεσύρθη για να συνεδριάσει και λίγη ώρα αργότερα η πρόεδρος Υφαντή,
απροκάλυπτα, αδιαφορώντας τόσο για το αίτημα των συνηγόρων όσο και για την
τοποθέτηση του εισαγγελέα Κούτρα, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τη συνέχιση της δίκης, την κατάργηση
όλων των δικηγόρων και τον διορισμό νέων συνηγόρων που διάλεξε η ίδια.
Εν μέσω διαμαρτυριών που ακολούθησαν, τα παριστάμενα μέλη της Συνωμοσίας
Πυρήνων της Φωτιάς μαζί με την Αγγελική Σπυροπούλου κατέθεσαν αίτηση εξαίρεσης της

προέδρου Υφαντή δηλώνοντας ότι είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ ότι η συγκεκριμένη δικαστής
εκτελεί χρέη εντολοδόχου και εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες με τον τρόπο που
διευθύνει τη δίκη…
Η πρόεδρος Υφαντή φανερά αμήχανη καταλόγισε ευθύνες στον πρόεδρο του
δικηγορικού συλλόγου Β. Αλεξανδρή λέγοντας ότι αυτός ευθύνεται και η ίδια θα συνεχίσει
την δίκη με ή χωρίς συνηγόρους…
Εν μέσω αντεγκλήσεων το δικαστήριο διέκοψε για τις 12 απριλίου που θα εξεταστεί
η αίτηση εξαίρεσης.
Η φασιστική στάση της προέδρου Υφαντή που φιλοδοξεί με αυτόν τον τρόπο να
προαχθεί από εφέτης σε πρόεδρο εφετών αποδεικνύει πως αυτή η δίκη έχει τελειώσει πριν
καν αρχίσει. Το πρώτο βήμα ήταν η κατάργηση των δικηγόρων και η αντικατάστασή τους με
δικηγόρους της επιλογής της. Μετά την περίπτωση της προέδρου Κλάπα που καταδίκασε σε
ισόβια και 120 χρόνια τον Ν. Μαζιώτη, αφανείς αλλά γνωστοί πολιτικοί κύκλοι με
πρωτεργάτη τον Χ. Αθανασίου μεθοδεύουν τις πολιτικές δίκες των επαναστατικών
οργανώσεων με σκοπό την εξόντωση των πολιτικών τους αντιπάλων…
Το στοίχημα που τίθεται στον αλληλέγγυο κόσμο του αγώνα είναι αν θα επιτρέψει
τον φασιστικό μονόλογο των δικαστών να κυριαρχήσει ή θα τον ανατρέψει στην πράξη…
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