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Λεπτό προς λεπτό η διαδικασία στο GoldenDawnWatch
Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, το πρωί θα ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου επί των
ελαφρυντικών. Μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων των συνηγόρων υπεράσπισης η
πρόεδρος ρώτησε την Εισαγγελέα αν είναι έτοιμη για την πρότασή της επί των ποινών και
όταν η κ. Οικονόμου απάντησε αρνητικά, η κ. Λεπενιώτη έδωσε διακοπή της διαδικασίας για
τη Δευτέρα στις 10 το πρωί.. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων
υπεράσπισης για τα ελαφρυντικά που ζητούν οι εντολείς τους.
Υπενθυμίζεται
πως από τους 68 κατηγορούμενους στη δική της Χρυσής Αυγής, οι 57 κρίθηκαν ένοχοι, είτε
για διεύθυνση είτε για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, αλλά και κάποιοι εξ αυτών για
κακουργήματα και πλημμελήματα.

Έντεκα από τους 68 απηλλάγησαν πλήρως από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Αθώοι είναι οι εξής:

Αγιοβλασίτης Διονύσιος

Αποστολόπουλος Γεώργιος

Γαλανάκης Χρήστος

Γαροφαλάκης Σάββας
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Καλπιτζής Γιωργος

Μαυρικάκης Μανώλης

Μπενέκη Νικολέτα

Περής Γιώργος

Πετράκης Γιώργος

Σκορδέλη Θέμις

Ψιλάκης Μανώλης

Από τους 57 ένοχους, οι 7 κρίθηκαν ένοχοι μόνο για πλημμελήματα. Μεταξύ αυτών είναι
και η Θεώνη Σκαρπέλη, που έχει εμπλακεί στο παρελθόν σε επιθέσεις κατά αλλοδαπών
στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ξυπόλητους χαρακτήρισε τους διαδηλωτές την ημέρα του Εφετείου ο συνήγορος του
Μιχαλολιάκου

Ακραίους χαρακτηρισμούς χρησιμοποίησε στην αγόρευσή του ο συνήγορος του Νίκου
Μιχαλολιάκου, επιτιθέμενος τόσο στους πολίτες που συγκεντρώθηκαν έξω από το Εφετείο
την ημέρα της απόφασης επί των ενοχών, όσο και σε πολιτικούς που έκαναν δηλώσεις
ενόψει της ετυμηγορίας. Ο συνήγορος χαρακτήρισε «ξυπόλυτους» τους χιλιάδες πολίτες
που συγκεντρώθηκαν στο Εφετείο και «γραφικούς και αστείους» τους βουλευτές που
έκαναν δηλώσεις με το σύνθημα «Δεν είναι αθώοι».
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Μάλιστα αναφερόμενος στους πολιτικούς είπε: «Διεξήχθη μια δίκη ήρεμη και μετά
βλέπεις γραφικούς βουλευτές να λένε ''δεν είναι αθώοι''. Μα πόσο γελοίοι είναι αυτοί οι
άνθρωποι. Να σας δίνουν εντολές αν είναι ένοχοι ή αθώοι».

Κατά τα λοιπά ο συνήγορος εκθείασε τον εντολέα του για το πλούσιο συγγραφικό του
έργο.

Μέχρι τέλους συνδεδεμένη με τη μαυρίλα της ναζιστικής βίας η Αδ. Οικονόμου

Η διαδικασία σήμερα, που ξεκίνησε με την απρόσμενη και πρκλητική
τοποθέτηση-απάντηση της Εισαγγελέως στις σφοδρές αντιδράσεις της υπεράσπισης για
την εισήγηση της επί των ελαφρυντικών, θα αναλωθεί τις πρώτες ώρες με τις
δευτερολογίες των συνηγόρων υπεράσπισης για τα ελαφρυντικά.

Συγκεκριμένα, η Αδαμαντία Οικονόμου ζήτησε τον λόγο προκειμένου να τοποθετηθεί
σχετικά με την χθεσινή σφοδρή αντίδραση των συνηγόρων των κατηγορουμένων για την
πρόταση της επι των ελαφρυντικών.

«Στη χθεσινή συνεδρίαση δέχτηκα σφοδρή επίθεση από τους συνηγόρους των
κατηγορουμένων, παρά το γεγονός ότι η πρόταση μου επί της ενοχής ήταν απαλλακτική για
τη διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Άφησαν αιχμές περί λιγοψυχίας και
αλλαγής πλεύσης. Για να μην υπάρχουν σκιές. Παραμένω πιστή στην πρόταση μου, στην
οποία προέβην κατά συνείδηση με γνώμονα τους κανόνες δικαίου.

Ο εισαγγελέας ανεξάρτητα της προτάσης του οφείλει να λαμβάνει υπόψη την απόφαση,
να την υιοθετεί και να προτείνει ανάλογα με αυτή. Ήμουν υποχρεωμένη παρά την πρόταση
μου να κάνω αυτή την εισήγηση".

Καυστικό ήταν το σχόλιο μέσω social media του δικηγόρου της Πολιτικής Αγωγής, Θ.
Καμπαγιάννη:

3/7

Τη Δευτέρα η απόφαση για τα ελαφρυντικά
Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 18:11

Η ιστορία θα το γράψει: η εισαγγελική αρχή στη δίκη της Χρυσής Αυγής συνδέθηκε, μέχρι
τέλους, με την μαυρίλα της ναζιστικής εγκληματικής βίας. Πρόκειται για στίγμα που
εγγράφεται ανεξίτηλα στον πυρήνα του κράτους και θα το ακολουθεί για πάντα.
*Παρόντες σήμερα στο δικαστήριο είναι οι καταδικασθέντες για συνέργεια στη δολοφονία
Φύσσα και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση Αγγος, Μιχάλαρος, Καλαρίτης, Χρυσαφίτης,
Ν. Τσορβάς, Θ. Τσορβάς, Τσαλίκης, καθώς και ο Καστρινός, που έχει καταδικαστεί για
πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ και
για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση.

Η διαδικασία δευτερολογιών ξεκίνησε χθες, Πέμπτη μετά την τοποθέτηση της
Εισαγγελέως που ζήτησε μόνο μία ελαφρυντική περίσταση για συγκεκριμένη κατηγορία
κατηγορουμένων, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων της υπεράσπισης. Η τοποθέτηση της
Εισαγγελέως, που φαίνεται να προκαλεί πολλά σχόλια στο νομικό κόσμο με πρώτους του
συνηγόρους Πολιτικής Αγωγής που την χαρακτηρίζουν νομικά εσφαλμένη, φαίνεται να
αναγκάζει την υπεράσπιση να τοποθετηθεί με πιο οργανωμένη νομική τεκμηρίωση των
αιτημάτων της, καθώς οι πρώτες τοποθετήσεις που έγιναν, μετά την ανακοίνωση της
απόφασης, περιείχαν πιο διευρυμένες αιτιολογίες για τα ελαφρυντικά, όπως η αγάπη στα
ζώα, ο γάμος με την ίδια γυναίκα, η χριστιανική πίστη, ο εθελοντισμός κ.α.

Έτσι, παρά τις 11 ώρες που διήρκησαν οι αγορεύσεις μετά την ανακοίνωση της επί της
ενοχής απόφασης, πλέον -μετά τη θέση της κ. Αδαμαντίας Οικονόμου- οι εκπρόσωποι των
κατηγορουμένων φαίνεται να επιθυμούν να δώσουν μία αυστηρά "πιο νομική" μάχη,
επικαλούμενοι νομολογία, αποφάσεις κ.α. - [διαβάστε αναλυτικά].

Σήμερα (Παρασκευή) αναμένεται η ολοκλήρωση των αγορεύσεων με την τοποθέτηση των
πλέον των 20 συνηγόρων, μεταξύ αυτών και εκείνοι πρώην βουλευτών και της διευθυντικής
ομάδας, που υπολείπονται από τον κατάλογο των 57 κριθέντων ενόχων εκ των οποίων οι 50
είναι για εγκληματική οργάνωση. (σσ Οι 7 για διεύθυνση και οι υπόλοιποι για ένταξη) -

Οι ναζί στη φυλακή

Όπως σχολιάζει ο Γ. Ανδρουλιδάκης στο σχετικό ρεπορτάζ της ΑΥΓΗΣ, για τους επτά
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καταδικασμένους για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης (Μιχαλολιάκο, Λαγό, Κασιδιάρη,
Παναγιώταρο, Γερμενή, Ματθαιόπουλο, Παππά), τον δολοφόνο Ρουπακιά και όσους είναι
καταδικασμένοι τόσο για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση όσο και για συνέργεια ή
απόπειρα ανθρωποκτονίας, το ενδεχόμενο να χορηγηθούν ελαφρυντικά και να μην
οδηγηθούν άμεσα στη φυλακή μοιάζει απίθανο.

Όλοι οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν να αγωνιούν μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Από την
απόφαση αυτή θα αρχίσουμε να γνωρίζουμε αν θα οδηγηθούν στις φυλακές και οι 64
καταδικασμένοι ή μόνο η πλειονότητά τους. Έτσι ή αλλιώς, όμως, η σημερινή ημέρα είναι
παραπάνω από πιθανό να τελειώσει με το πάνδημο κοινωνικό αίτημα πολλών ετών ή, στην
πραγματικότητα, πολλών δεκαετιών: οι ναζί στη φυλακή.

Ο συνήγορος Πολιτικής Αγωγής, Κώστας Παπαδάκης, για τα ελαφρυντικά που διεκδικούν
οι συνήγοροι υπεράσπισης

Με δηλώσεις έξω από το Εφετείο, και ενώ συνεχιζόταν η διαδικασία, ο συνήγορος
Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Κώστας Παπαδάκης, αναφέρθηκε την
Πέμπτη στο θέμα των ελαφρυντικών που διεκδικούν οι συνήγοροι υπεράσπισης.

«Η ελαφρυντική περίσταση της μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων που αναφέρεται στο
άρθρο 187 παράγραφος 6 του παλιού Ποινικού Κώδικα που επικαλούνται οι υπερασπιστές,
εφαρμόζεται όταν η μη τέλεση εγκληματικών πράξεων αφορά την εγκληματική οργάνωση
και όχι όταν μια εγκληματική οργάνωση στην οποία έχει καταδικαστεί κάποιος για ένταξη,
έχει τελέσει εγκληματικές πράξεις αλλά δεν έχει τελέσει ο ίδιος. Αυτό προκύπτει ευθέως,
τόσο από την εισηγητική έκθεση του νόμου, όσο και από ένα βιβλίο, το σύγγραμμα
«Ασφάλεια και Ελευθερία» του Ιωάννη Μανωλεδάκη, το οποίο έκαναν σημαία στις
αγορεύσεις τους πριν οι συνήγοροι υπεράσπισης, αλλά τώρα το ξέχασαν, διότι αυτά τα
οποία γράφει είναι αντίθετα με αυτά τα οποία υποστηρίζουν», ανέφερε ο συνήγορος
Πολιτικής Αγωγής.

Με αιχμή προς την εισαγγελέα της έδρας, ο κ. Παπαδάκης υποστήριξε ότι «τουλάχιστον η
εισαγγελέας όφειλε να το έχει διαβάσει. Ο σκοπός για τον οποίο καθιερώθηκε αυτό το
ελαφρυντικό, είναι ότι κάποιο μέλος εγκληματικής οργάνωσης που πράγματι είναι αδρανής
και δεν έχει τελέσει αυτά που σχεδιάζει, να μπορεί να αντιμετωπίζεται επιεικέστερα. Όχι
όμως κάποιος που βρίσκεται σε μια οργάνωση που έχει τελέσει εγκληματικές πράξεις, που
αυτός το ξέρει και επειδή ο ίδιος δεν έχει συμμετάσχει στην τέλεση τους να παίρνει
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ελαφρυντικό. Συνεπώς, η απονομή της δικαιοσύνης απαιτεί την απόρριψη για όλους τους
κατηγορούμενους του ελαφρυντικού αυτού και οφείλουν όσοι δεν έχουν ανοίξει στην
εισηγητική έκθεση του νόμου και το βιβλίο του Γιάννη Μανωλεδάκη, το οποίο όπως είπαμε
οι ίδιοι οι συνήγοροι υπεράσπισης το ανέφεραν δυο και τρεις φορές στις αγορεύσεις τους,
να κάτσουν να το διαβάσουν».

Κ. Παπαδάκης σχετικά με τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων

Νωρίτερα, σε άλλες δηλώσεις του ο Κώστας Παπαδάκης διαπίστωσε ότι «ο νέος ποινικός
κώδικας έχει πράγματι καταργήσει την παρεπόμενη ποινή της στερήσεως των πολιτικών
δικαιωμάτων» αλλά, όπως τόνισε ο ίδιος, δεν υφίσταται «αδιέξοδο» και «δεν είναι αδύνατη
η αντιμετώπιση» με την προσθήκη του ασυμβίβαστου μέσω της αλλαγής της εκλογικής
νομοθεσίας.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Παπαδάκης «η αντιμετώπιση του αποκλεισμού δεν είναι θέμα
αποκλειστικά του Ποινικού Κώδικα και μπορεί να λυθεί άμεσα, χωρίς να υπάρχει
αναδρομικότητα», μάλιστα «έστω και χωρίς η καταδίκη να είναι αμετάκλητη».

Ο κ. Παπαδάκης εξήγησε ότι δεν πρέπει να συγχέεται η διαδικασία της κατάθεσης
καταστατικού στον Άρειο Πάγο με τον αποκλεισμό από την εκλογική διαδικασία.

«Ο Άρειος Πάγος θα αντιμετωπίσει μια νέα πραγματικότητα και θα αναλάβει τις ευθύνες
του και είναι βέβαιο ότι θα αποδώσει δικαιοσύνη» υπογράμμισε ο κ. Παπαδάκης.

Για «δώρο στην Χρυσή Αυγή» έκανε λόγο χαρακτηριστικά ο συνήγορος της Πολιτικής
Αγωγής αναφερόμενος στην κατάργηση της έκπτωσης των πολιτικών δικαιωμάτων «μαζί με
άλλα πολλά» όπως η μείωση των ποινών και το ελαφρυντικό της μη εύλογης διαρκείας της
δίκης, αλλά όπως υπογράμμισε ξανά «δεν υπάρχουν αδιέξοδα ως προς τη μη συμμετοχή σε
εκλογές».

Στο Εφετείο η Τζώρτζια Γλέζου
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Στο Εφετείο μετέβη σήμερα, Παρασκευή, η Τζώρτζια Γλέζου, σύζυγος του αείμνηστου
Μανώλη Γλέζου, προκειμένου να εκφράσει τη στήριξη της σε όσους αγωνίζονται κατά της
Χρυσής Αυγής. Έξω από το δικαστικό μέγαρο, η κ. Γλέζου είχε σύντομη συνάντηση με τη
Μάγδα Φύσσα. Οι δυο γυναίκες δεν έκαναν δηλώσεις, ωστόσο αντάλλαξαν λίγες θερμές
κουβέντες.
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