Το τέλος της εγκληματικής συμμορίας. Ο αγώνας ενάντια στο φασισμό συνεχίζεται
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«Λύεται η συνεδρίαση» είπε έπειτα από 5,5 χρόνια και 465 συνεδριάσεις η
Προεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Μαρια Λεπενιώτη στη δίκη της Χρυσής
Αυγής. Η μαγική φράση ακούστηκε λίγο μετά τη μια το μεσημέρι με το ακροατήριο να ξεσπά
σε χειροκροτήματα και την Μάγδα Φύσσα σε δάκρυα χαράς μέσα στην αγκαλιά των
αγαπημένων της.
Μετά και την σημερινή απόφαση του
δικαστηρίου σχετικά με την αναστολή των ποινών των κατηγορουμένων στη φυλακή
οδηγούνται οι: Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Γιώργος Γερμενής,
Ηλ. Παναγιώταρος, Αρτέμης Ματθαιόπουλος, Χρήστος Παππάς. Όλοι έχουν κριθεί ένοχοι
για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και τους έχει επιβληθεί κάθειρξη 13 ετών και ποινή
φυλάκισης από 6 μέχρι 8 μήνες, πλην του Αρτέμη Ματθαιόπουλου που καταδικάστηκε σε
ποινή κάθειρξης 10 ετών.
Για την
υπόθεση ανθρωποκτονίας του Παύλου Φύσσα στη φυλακή οδηγούνται οι: Γιώργος
Ρουπακιάς, ο οποίος έχει καταδικασθεί σε ισόβια για την ανθρωποκτονία και σε κάθειρξη 14
ετών για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Επιπλεον, την άγουσα για την
φυλακή παίρνουν οι: Ιωάννης Άγγος, Α. Αναδιώτης, Ελπιδοφόρος Καλαρύτης, Ιωάννης
Κομιάνος, Κωνσταντίνος Κορκοβίλης, Αναστάσιος Μιχάλαρος, Γεώργιος Σταμπέλος,
Αθανάσιος Τσόρβας, Νικόλαος Τσόρβας, Αριστοτέλης Χρυσαφίτης, Γεώργιος Πατέλης,
Λέων Τσαλίκης και Ιωάννης Καζαντζόγλου.

Για την επίθεση εις βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων πίσω από τα κάγκελα θα βρεθούν οι:
Δ. Αγριογιάννης, Μάρκος Ευγενικός καταδικασμένοι και οι δυο σε επταετή κάθειρξη και ο
Αναστάσιος Πανταζής πρώην πυρηνάρχης Περάματος, ο οποίος έχει καταδικασθεί σε 10ετή
κάθειρξη και ποινή φυλάκισης 24 μηνών.

Οι καταδικασθέντες που οδηγούνται στη φυλακή για το αδίκημα της ένταξης σε
εγκληματική οργάνωση είναι: Νικόλαος Αποστόλου (κάθειρξη 7 ετών), Αντώνης Γρέγος
(κάθειρξη 6 ετών), Πολύβιος Ζησιμόπουλος (6 έτη), Παναγιώτης Ηλιόπουλος (κάθειρξη 7
ετών), Νικόλαος Κούζηλος (7 έτη), Διονύσιος Λιακόπουλος (έξι έτη κάθειρξη), Νικόλαος
Μίχος (έξι έτη, του είχε αναγνωριστεί ελαφρυντικό), Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης (έξι
έτη κάθειρξη), Θωμάς Μπαρέκας (έξι έτη και 2 μήνες), Νίκος Παπαβασιλείου (έξι έτη),
Βενετία Πόπορη (7 έτη κάθειρξη), Βασίλειος Σιατούνης (έξι έτη), Χρήστος Στεργιόπουλος
(έξι έτη) και Αθανάσιος Στράτος (έξι χρόνια) Γ. Τσακανίκας.

Αξίζει μα σημειωθεί, ότι οι Διονύσης Λιακοπουλος και Χρήστος Στεργιόπουλος
επιστρέφουν στην φυλακή. Έχουν καταδικασθεί σε άλλη δίκη για τη δολοφονία του
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Πακιστανού μετανάστη Λουκμαν Σαχζάτ. Η καταδίκη τους ήταν σε δεύτερο βαθμό και είχαν
εκτίσει τα 3/5 της ποινής τους με αποτέλεσμα να βρεθούν εκτός φυλακής, ενώ μετά την
σημερινή απόφαση θα επιστρέψουν εντός του κελιού.

«Λύεται η συνεδρίαση» είπε έπειτα από 5,5 χρόνια και 465 συνεδριάσεις η Προεδρος του
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Μαρια Λεπενιώτη στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Η
μαγική φράση ακούστηκε λίγο μετά τη μια το μεσημέρι με το ακροατήριο να ξεσπά σε
χειροκροτήματα και την Μάγδα Φύσσα σε δάκρυα χαράς μέσα στην αγκαλιά των
αγαπημένων της.

Μετά και την σημερινή απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την αναστολή των ποινών
των κατηγορουμένων στη φυλακή οδηγούνται οι: Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης,
Ιωάννης Λαγός, Γιώργος Γερμενής, Ηλ. Παναγιώταρος, Αρτέμης Ματθαιόπουλος, Χρήστος
Παππάς. Όλοι έχουν κριθεί ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και τους έχει
επιβληθεί κάθειρξη 13 ετών και ποινή φυλάκισης από 6 μέχρι 8 μήνες, πλην του Αρτέμη
Ματθαιόπουλου που καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 10 ετών.

Για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του Παύλου Φύσσα στη φυλακή οδηγούνται οι: Γιώργος
Ρουπακιάς, ο οποίος έχει καταδικασθεί σε ισόβια για την ανθρωποκτονία και σε κάθειρξη 14
ετών για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Επιπλεον, την άγουσα για την
φυλακή παίρνουν οι: Ιωάννης Άγγος, Α. Αναδιώτης, Ελπιδοφόρος Καλαρύτης, Ιωάννης
Κομιάνος, Κωνσταντίνος Κορκοβίλης, Αναστάσιος Μιχάλαρος, Γεώργιος Σταμπέλος,
Αθανάσιος Τσόρβας, Νικόλαος Τσόρβας, Αριστοτέλης Χρυσαφίτης, Γεώργιος Πατέλης,
Λέων Τσαλίκης και Ιωάννης Καζαντζόγλου.

Για την επίθεση εις βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων πίσω από τα κάγκελα θα βρεθούν οι:
Δ. Αγριογιάννης, Μάρκος Ευγενικός καταδικασμένοι και οι δυο σε επταετή κάθειρξη και ο
Αναστάσιος Πανταζής πρώην πυρηνάρχης Περάματος, ο οποίος έχει καταδικασθεί σε 10ετή
κάθειρξη και ποινή φυλάκισης 24 μηνών.

Οι καταδικασθέντες που οδηγούνται στη φυλακή για το αδίκημα της ένταξης σε
εγκληματική οργάνωση είναι: Νικόλαος Αποστόλου (κάθειρξη 7 ετών), Αντώνης Γρέγος
(κάθειρξη 6 ετών), Πολύβιος Ζησιμόπουλος (6 έτη), Παναγιώτης Ηλιόπουλος (κάθειρξη 7
ετών), Νικόλαος Κούζηλος (7 έτη), Διονύσιος Λιακόπουλος (έξι έτη κάθειρξη), Νικόλαος
Μίχος (έξι έτη, του είχε αναγνωριστεί ελαφρυντικό), Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης (έξι
έτη κάθειρξη), Θωμάς Μπαρέκας (έξι έτη και 2 μήνες), Νίκος Παπαβασιλείου (έξι έτη),
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Βενετία Πόπορη (7 έτη κάθειρξη), Βασίλειος Σιατούνης (έξι έτη), Χρήστος Στεργιόπουλος
(έξι έτη) και Αθανάσιος Στράτος (έξι χρόνια) Γ. Τσακανίκας.

Αξίζει μα σημειωθεί, ότι οι Διονύσης Λιακοπουλος και Χρήστος Στεργιόπουλος
επιστρέφουν στην φυλακή. Έχουν καταδικασθεί σε άλλη δίκη για τη δολοφονία του
Πακιστανού μετανάστη Λουκμαν Σαχζάτ. Η καταδίκη τους ήταν σε δεύτερο βαθμό και είχαν
εκτίσει τα 3/5 της ποινής τους με αποτέλεσμα να βρεθούν εκτός φυλακής, ενώ μετά την
σημερινή απόφαση θα επιστρέψουν εντός του κελιού.

Ποιοι πήραν την αναστολή μέχρι τον δεύτερο βαθμό

Από τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής εκτός φυλακής με όρους (20.000
απαγόρευση εξόδου και εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους κάθε 1 και 15 του
μήνα) εκτός φυλακής είναι: οι Μιχάλης Αρβανίτης, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος,
Ευστάθιος Μπούκουρας, Ελένη Ζαρούλια και Δημήτρης Κουκούτσης.

Επίσης, αναστολή στην ποινή μέχρι την εκδίκαση στο Εφετείο πήραν οι: Σταύρος
Σαντοριναίος, Γεώργιος Σκάλκος, Γεώργιος Δήμου, Θωμάς Μαρίας, Κυριάκος
Αντωνακόπουλος, Ιωάννης Καστρινός, Αριστόδημος Δασκαλάκης, Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος, Αναστάσιος Χίλιος, Μαργαρίτα Μικελάτου, Χρήστος- Αντώνιος
Χατζηδάκης, Θεόδωρος Στέφας και Θεώνη Σκαρπέλη.
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