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ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕ 10 ΜΗΝΕΣ! 
 

Θύμα Δανέζα – Συνήγορος υπεράσπισης Εμμανουήλ Αριστόβουλου η Ζωή Κωνσταντοπούλου (ΖΚ) 
 

1. 16 Μαΐου 2011: Τυπική έναρξη δίκης - διακοπή λόγω παρουσίας ΖΚ σε δίκη Πυρήνων της Φωτιάς 

2. 17 Μαΐου 2011: Έναρξη διαδικασίας – διακοπή λόγω ωραρίου 

3. 20 Μαΐου 2011: Συνέχιση διαδικασίας μέχρι καταδίκη (ομόφωνη) χωρίς ελαφρυντικά (4-3) – υποβολή 
από ΖΚ αίτησης εξαίρεσης τριών τακτικών δικαστών, ενός ενόρκου και εισαγγελέα λόγω μεροληψίας 
επειδή απέρριψαν τα ελαφρυντικά και δεν χορήγησαν αντίγραφο σκεπτικού απόρριψης λόγω μένους 
εναντίον της ΖΚ επειδή έχει αντιδικία με εφέτη - διακοπή λόγω ωραρίου 

4. 26 Μαΐου 2011: Συνεδρίαση Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για εξέταση αίτησης εξαίρεσης - 
διακοπή λόγω παρουσίας ΖΚ σε δίκη Πυρήνων της Φωτιάς 

5. 27 Μαΐου 2011: Υποβολή από ΖΚ αίτησης διόρθωση πρακτικών – διακοπή λόγω ωραρίου 

6. 31 Μαΐου 2011: Υποβολή από ΖΚ ενστάσεων αναρμοδιότητες δικαστηρίου (απορρίφθηκε), πρόταξης 
διόρθωσης πρακτικών (απορρίφθηκε), πλαστότητας πρακτικών – διακοπή λόγω ωραρίου 

7. 16 Ιουνίου 2011:  Εκδίκηση ένστασης πλαστότητας με καταθέσεις δύο μαρτύρων - διακοπή λόγω 
παρουσίας ΖΚ σε άλλη δίκη 

8. 21 Ιουνίου 2011: Εκδίκηση ένστασης πλαστότητας με καταθέσεις δύο μαρτύρων - διακοπή λόγω 
παρουσίας ΖΚ σε δίκη Πυρήνων της Φωτιάς 

9. 30 Ιουνίου 2011: Εκδίκηση ένστασης πλαστότητας με καταθέσεις τεσσάρων μαρτύρων - διακοπή λόγω 
ωραρίου 

10. 20 Ιουλίου 2011: Απόρριψη ένστασης πλαστότητας – συζήτηση αίτησης εξαίρεσης - διακοπή λόγω 
ωραρίου 

11. 28 Ιουλίου 2011: Απόρριψη αίτησης εξαίρεσης - Υποβολή από ΖΚ δεύτερης αίτησης εξαίρεσης τριών 
τακτικών δικαστών, ενός ενόρκου και εισαγγελέα ΜΟΕ λόγω μεροληψίας  

12. 9 Σεπτεμβρίου 2011: Συνεδρίαση ΜΟΕ με αρχική σύνθεση – διακοπή λόγω αίτησης εξαίρεσης 

13. 23 Σεπτεμβρίου 2011: Συνεδρίαση ΜΟΕ με άλλη σύνθεση – διακοπή λόγω συμμετοχής εισαγγελέως σε 
δίκη Παντείου 

14. 10 Οκτωβρίου 2011: Υποβολή από ΖΚ αιτήματος φωνοληψίας για τα πρακτικά (απορρίφθηκε) και 
ιδιωτικής μαγνητοφώνησης  - διακοπή λόγω ωραρίου. Υποβολή από ΖΚ τρίτης αίτησης εξαίρεσης τριών 
τακτικών δικαστών, ενός ενόρκου και εισαγγελέα λόγω μεροληψίας 

15. 25 Οκτωβρίου 2011: Υποβολή από ΖΚ αιτήματος γνωστοποίησης λόγου συνέχισης δίκης παρά τις 
στάσεις εργασίας (απορρίφθηκε). Απόρριψη αιτήματος ιδιωτικής μαγνητοφώνησης. Υποβολή από ΖΚ 
αιτήματος να προσκομιστεί η κύρια δικογραφία (ήταν στο ΜΟΔ για συναφή δίκη και καθαρογραφή 
απόφασης) – διακοπή για να προσκομιστεί 

16. 11 Νοεμβρίου 2011: Υποβολή από ΖΚ ένστασης για μη νόμιμη σύνθεση δικαστηρίου (απορρίφθηκε). 
Απόρριψη αίτησης εξαίρεσης ενόρκου της 28-7-2011. Εκδίκηση ένστασης εξαίρεσης με καταθέσεις 
τριών μαρτύρων - διακοπή λόγω ωραρίου 

17. 18 Νοεμβρίου 2011: Εκδίκηση ένστασης εξαίρεσης με καταθέσεις δύο μαρτύρων- διακοπή λόγω 
ωραρίου 
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18. 18 Νοεμβρίου 2011: Απόρριψη αίτησης εξαίρεσης δικαστών και εισαγγελέα – παραπέμπει αίτηση 
εξαίρεσης ενόρκου στο ΜΟΕ με την αρχική σύνθεση   

19. 2 Δεκεμβρίου 2011: Συνεδρίαση Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για εξέταση αίτησης 
εξαίρεσης τριών τακτικών δικαστών, ενός ενόρκου και εισαγγελέα – διακοπή λόγω παρουσίας ΖΚ σε 
άλλο δικαστήριο 

20. 5 Δεκεμβρίου 2011: Διακοπή λόγω παρουσίας ΖΚ σε άλλο δικαστήριο 

21. 8 Δεκεμβρίου 2011: Απόρριψη διαδικαστικών ενστάσεων που υπέβαλε η ΖΚ  

22. 15 Δεκεμβρίου 2011: Απόρριψη διαδικαστικών ενστάσεων που υπέβαλε η ΖΚ και απόρριψη τρίτης 
αίτησης εξαίρεσης.  

23. 20 Δεκεμβρίου 2011: Συνεδρίαση ΜΟΕ με αρχική σύνθεση. Απόρριψη αιτήματος διακοπής λόγω 
ιατρικών εξετάσεων ΖΚ. Εξέταση αιτήματος ΖΚ για φωνοληψία – διακοπή λόγω συμμετοχής εφέτη σε 
άλλη δίκη.   

24. 17 Ιανουαρίου 2012: Διακοπή λόγω αποχής δικηγόρων. 

25. 23 Ιανουαρίου 2012: Υποβολή από ΖΚ τέταρτης αίτησης εξαίρεσης τριών τακτικών δικαστών, ενός 
ενόρκου και εισαγγελέα. Διακοπή λόγω ωραρίου. 

26. 1 Φεβρουαρίου 2012: Διακοπή λόγω ασθένεια της ΖΚ.  

27. 21 Φεβρουαρίου 2012: Διακοπή λόγω αποχής δικηγόρων. 

28. 9 Μαρτίου 2012: Απόρριψη έξι προσφυγών ΖΚ επειδή δεν της δόθηκε ή της αφαιρέθηκε ο λόγος ή δεν 
έγινε δεκτό αίτημα διακοπής. Απόρριψη αιτήματος ΖΚ για φωνοληψία. Διακοπή λόγω ωραρίου. 

29. 19 Μαρτίου 2012: Αλλεπάλληλες διακοπές λόγω παρουσίας ΖΚ σε ανακριτή ως συνήγορος Πυρήνων 
της Φωτιάς και στη συνέχεια φωτοτύπησης σχετικής δικογραφίας. Υποβολή από ΖΚ ένστασης  
ακυρότητας της διαδικασίας. Συζήτηση επί ενστάσεων. Διακοπή λόγω ωραρίου. 

30. 26 Μαρτίου 2012: Απόρριψη ένστασης για ακυρότητα διαδικασίας, προσφυγής για μη τήρηση 
διαδικασίας, αίτησης για φωνοληψία, τριών αιτήσεων εξαίρεσης ενόρκου, τέταρτης αίτησης εξαίρεσης 
τριών τακτικών δικαστών, ενός ενόρκου και εισαγγελέα. Επιβολή ποινής κάθειρξης 5 ετών και στέρησης 
πολιτικών δικαιωμάτων για 2 έτη.    

  

ΔΙΚΑΣΙΜΕΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ 4 ΒΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2005 

Α. ΜΟΔ Αθηνών - πρωτόδικη εκδίκαση 4 και (μετά τη δίκη στις 16/2/07) 3 βιασμών 

1. 13 Νοεμβρίου 2006: Αναβολή λόγω παρουσίας ΖΚ σε άλλη δίκη – Θύμα Δανέζα παρούσα 

2. 16 & 21 & 27 Φεβρουαρίου 2007: Διαχωρισμός δίκης θύματος Δανέζας – καταδίκη χωρίς ελαφρυντικά 
σε 5 χρόνια αλλά με ανασταλτικό χαρακτήρα για την έφεση – αναβολή δίκης για άλλες τρεις 

3. 2 Ιουλίου 2007: Αναβολή λόγω απουσίας 2 θυμάτων (Dana παρούσα) και 4 μαρτύρων 

4. 1 Οκτωβρίου 2008: Αναβολή λόγω απεργίας δικαστικών υπαλλήλων  

5. 26 Οκτωβρίου 2009: Αναβολή λόγω ασθένειας κατηγορούμενου – Dana παρούσα. 

6. 22 Μαρτίου 2010: Αναβολή λόγω παρουσίας ΖΚ σε δίκη Γρηγορόπουλου – Dana& Natalie παρούσες 
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7. 26 & 31 Ιανουαρίου 2011: Αναβολή λόγω αποχής δικηγόρων 

8. 19 Οκτωβρίου 2011: Αναβολή λόγω απεργίας δικηγόρων και δικαστικών υπαλλήλων 

9. 15 Ιουνίου 2012: Αναβολή λόγω εκλογών  

10. 3 Ιουνίου 2013  

Β. ΜΟΕ Αθηνών (Εκδίκαση έφεσης για βιασμό Δανέζας) 

11. 12 Δεκεμβρίου 2008: Αναβολή λόγω ασθένειας κατηγορούμενου και αδυναμίας διακοπής λόγω 
απουσίας ΖΚ εκτός Ελλάδας κατά τις επόμενες ημέρες. Δανέζα παρούσα. 

12. 16 Οκτωβρίου 2009: Αναβολή λόγω παρουσίας ΖΚ σε δίκη Μαντούβαλου κτλ.  

13. 21 Ιουνίου 2010: Αναβολή λόγω παρουσίας ΖΚ σε δίκη Γρηγορόπουλου 

14. 16 Μαΐου 2011 (συνολικά 30 δικάσιμες): Εκδίκαση έφεσης – βλπ. παραπάνω 

Γ. Άρειος Πάγος (εκδίκαση αναίρεσης καταδίκης σε βιασμό Δανέζας) 

15. 8 Φεβρουαρίου 2013 

 

 

 

  


