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Προκλητικά αιτήματα

Αίτημα αποφυλάκισης
έχουν υποβάλει
ο Παναγιώτης
Ηλιόπουλος, ο
Γιάννης Λαγός, ο
Αντώνης Γρέγος
και ο Κωνσταντίνος
Μπαρμπαρούσης.
Εκτός φυλακής
βρίσκονται ο
Μιχάλης Αρβανίτης,
ο Χρυσοβαλάντης
Αλεξόπουλος και ο
Νίκος Μίχος

χρυσαυγίτες ζητούν
να αποφυλακιστούν!
Της Αννας Κανδύλη
a.kandili@realnews.gr

Σ

υνολικά 35 αιτήματα αποφυλάκισης
έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα στο Πενταμελές Εφετείο Αναστολών από 19 καταδικασμένους για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Μεταξύ αυτών που επιδιώκουν να
βγουν από τις φυλακές είναι και αρκετοί πρώην βουλευτές του κόμματος. Εξ αυτών, μέχρι
στιγμής το δικαστήριο έχει αποδεχθεί μόλις τα
τέσσερα από τα αιτήματα αποφυλάκισης. Στις
αιτήσεις τους, οι περισσότεροι από όσους ζητούν να βγουν από τη φυλακή επικαλούνται λόγους υγείας των ιδίων ή ακόμα και οικονομικά ή άλλων ειδών προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη των οικογενειών τους, εξαιτίας
της δικής τους απουσίας από τις εστίες τους.
Ωστόσο, το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως
σημειώνουν δικαστικές και νομικές πηγές, πρόκειται να υπάρξει ακόμα και «μπαράζ» αποφυλακίσεων καταδικασμένων μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Ο λόγος είναι ότι, εκτός από
την ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής, αλλά
και τα άτομα που, κυρίως, ενεπλάκησαν στη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα, οι υπόλοιποι
έχουν καταδικαστεί σε ποινές που δεν ξεπερνούν συνολικά τα επτά έτη κάθειρξης. Αυτό
σημαίνει ότι μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα συμπληρώνουν τον χρόνο που
απαιτείται για την υφ’ όρων απόλυση, δηλαδή
για την αποφυλάκισή τους μετά την έκτιση των
2/5 της ποινής που τους επιβλήθηκε από το δικαστήριο. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι αναμένεται να αποφυλακιστούν πριν ακόμη ξεκινήσει η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Ετσι, για τους
περισσότερους από όσους έχουν κάνει αίτηση αποφυλάκισης, η δίκη σε δεύτερο βαθμό
δεν θα έχει πλέον κανένα ενδιαφέρον. Και αυτό διότι, όπως είναι γνωστό, η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό δεν μπορεί να αυξήσει την ποινή
που έχει επιβάλει απόφαση της δίκης σε πρώτο βαθμό. Να σημειωθεί ότι, έστω κι αν έχουν
περάσει πάνω από 15 μήνες μετά την ετυμηγορία του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, η
απόφαση για την ιστορικής σημασίας δίκη δεν
έχει ακόμη καθαρογραφεί, όπως εκ του νόμου
απαιτείται για να μπορέσει να προσδιοριστεί

Τι ισχυρίζονται στα
έγγραφα που έχουν
καταθέσει και τι
απαντούν οι δικηγόροι
των θυμάτων της
εγκληματικής
οργάνωσης

η έναρξη της διαδικασίας στο δευτεροβάθμιο
δικαστήριο, ενώ ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο έχουν παραγραφεί οι πλημμεληματικές πράξεις που βάρυναν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Χαμηλές ποινές
«Οι αποφυλακίσεις είναι κυρίως απότοκες των
χαμηλών ποινών, σε συνδυασμό με τον χρόνο προσωρινής κράτησης, που επιβλήθηκαν
σε μεσαία στελέχη της Χρυσής Αυγής και της
υποτιμημένης αξιολόγησης της έντασης, έκτασης, επικινδυνότητας και διάρκειας της εγκληματικής τους δράσης, ιδίως για πρόσωπα με
συντονιστικό και κατευθυντήριο ρόλο σε μεγάλες εδαφικές περιφέρειες και πολυάριθμες
ομάδες ταγμάτων εφόδου. Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής το είχαμε επισημάνει αυτό ήδη
από τις ημέρες της έκδοσης της απόφασης και,

μάλιστα, είχαμε προσφύγει και στον εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος δέχθηκε κατά περίπτωση
και άσκησε έφεση εναντίον των χαμηλών ποινών, τόσο κατά των δραστών για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του Αιγύπτιου αλιεργάτη
Αμπουζίντ Εμπάρακ, όσο και κατά των καταδικασθέντων για διεύθυνση της εγκληματικής
οργάνωσης», δηλώνει στη Realnews ο Κώστας
Παπαδάκης, εκ των δικηγόρων υποστήριξης
της κατηγορίας. Ο κ. Παπαδάκης επισημαίνει
ότι οι αποφυλακίσεις λειτουργούν ενθαρρυντικά για τα εναπομείναντα μέλη της Χρυσής Αυγής ή άλλων αντίστοιχων οργανώσεων. «Αυτό,
ωστόσο, δεν δικαιολογεί τις αποφάσεις του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών Αθηνών, έστω
πολύ λίγες (μόλις 4 επί συνόλου 35 αιτήσεων
που εκδικάστηκαν μέχρι τώρα), οι οποίες, παραβλέποντας το γεγονός ότι το δικαστήριο της
κύριας δίκης έλαβε υπόψη τους ίδιους ισχυρι-

