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έκδοση της απόφασης του Αρείου Πάγου, ενθαρρύνουν τα
υπολείμματα της Χρυσής Αυγής, τα ασύλληπτα μέλη της και
τις παραφυάδες τους στη διάπραξη παρόμοιων εγκληματικών συμπεριφορών».

αναίρεση
O επικεφαλής του
τάγματος εφόδου
της Νίκαιας,
Γιώργος Πατέλης,
είχε αποφασιστεί
να αποφυλακιστεί
τον περασμένο
Οκτώβριο, απόφαση
ωστόσο την οποία
αναίρεσε ο Αρειος
Πάγος

σμούς των κατηγορουμένων και απέρριψε το
αίτημα για χορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος της δίκης χωρίς oι δικαστές να έχουν
στα χέρια τους καθαρογραμμένη την απόφαση και το υλικό της δικογραφίας, έσπευσαν να
τις καταργήσουν. Οι αποφυλακίσεις αποτελούν
αρμοδιότητα του Δικαστηρίου Εκτέλεσης των
Ποινών με βάση τον χρόνο έκτισης ποινής και
προσωρινής κράτησης, ευεργετικού υπολογισμού κ.λπ. και όχι του Πενταμελούς Εφετείου
Αναστολών. Οι λίγες αυτές αποφάσεις δημιουργούν εντυπώσεις υπέρ των καταδικασθέντων, με αποκορύφωμα φυσικά την προκλητική αποφυλάκιση Πατέλη, για τη νομιμότητα
της οποίας αναμένεται τις επόμενες ημέρες η

απόρριψη
ως πλήρως αβάσιμο
και ανυποστήρικτο
έχει απορριφθεί
για δύο διαδοχικές
φορές το αίτημα
αποφυλάκισης του
Γιάννη Λαγού

Οι πρώην βουλευτές
Οσον αφορά, πάντως, τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, επτά μέχρι στιγμής έχουν υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον Παναγιώτη Ηλιόπουλο, τον
Αντώνη Γρέγο, τον Κωνσταντίνο Μπαρμπαρούση, τον Μιχάλη Αρβανίτη, τον Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, τον Νίκο Μίχο,
αλλά και τον Γιάννη Λαγό. Το δικαστήριο έχει κάνει δεκτά τα αιτήματα μόνο τριών εξ αυτών. Πρόκειται για τον Μ. Αρβανίτη και
τον Χρ. Αλεξόπουλο, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι τον Σεπτέμβριο του 2021. Ο τελευταίος αποφυλακισθείς ήταν ο Ν. Μίχος,
ο οποίος ήταν καταδικασμένος σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών.
Αφού έμεινε 15 μήνες στη φυλακή, μαζί με τα μεροκάματα που
έκανε στο σωφρονιστικό ίδρυμα, είχε εν πολλοίς συμπληρωθεί ο
χρόνος παραμονής του στη φυλακή, κάτι που επέτρεπε την υφ’
όρων απόλυσή του. Σημειώνεται πως ο Μίχος είχε καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Από
την πλευρά τους, οι Αρβανίτης και Αλεξόπουλος αφέθηκαν μόλις κατέβαλαν τη χρηματική εγγύηση που τους επέβαλε ως όρο
για το ανασταλτικό στην έφεση το πρωτόδικο δικαστήριο. Ο τέταρτος χρυσαυγίτης που έχει αποφυλακιστεί είναι το μέλος της
τοπικής οργάνωσης Νίκαιας, Γιώργος Τσακανίκας.
Αντιθέτως, ως πλήρως αβάσιμο και ανυποστήρικτο έχει
απορριφθεί για δύο διαδοχικές φορές το αίτημα αποφυλάκισης του Γ. Λαγού. Ως διευθυντικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης, ο πρώην βουλευτής έχει καταδικαστεί σε 13
χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκισης.
Μεταξύ των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης που έχουν καταθέσει επίσης σχετικά αιτήματα, χωρίς μέχρι στιγμής να γίνονται δεκτά, είναι ο Αναστάσιος Πανταζής, ο επικεφαλής της οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα, που είχε εξαπολύσει

Ο Κώστας Παπαδάκης, εκ των δικηγόρων
υποστήριξης της κατηγορίας, επισημαίνει
ότι οι αποφυλακίσεις λειτουργούν
ενθαρρυντικά για τα εναπομείναντα μέλη
της Χρυσής Αυγής ή άλλων αντίστοιχων
οργανώσεων

επίθεση εναντίον των Αιγύπτιων αλιεργατών, ο
οποίος είναι καταδικασμένος σε 10 χρόνια κάθειρξης. Την ίδια ποινή εκτίει και ο Αθανάσιος
Τσόρβας, μέλος του τάγματος εφόδου της Νίκαιας, ο οποίος ήταν παρών το βράδυ της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, τον
Σεπτέμβριο του 2013. Υπενθυμίζεται πως και ο
επικεφαλής του τάγματος εφόδου της Νίκαιας,
Γιώργος Πατέλης, είχε αποφασιστεί να αποφυλακιστεί τον περασμένο Οκτώβριο, απόφαση
ωστόσο την οποία αναίρεσε ο Αρειος Πάγος.

ΔΥΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ, από τις Εκδόσεις Πελασγός του Ιωάννη
Γιαννάκενα, τα ΔΥΟ νέα βιβλία του Δρος Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
και καθηγητή των στρατιωτικών σχολών κ. Ιωαν. Σ. Παπαφλωράτου για τον
«πατέρα της νίκης» των Συμμάχων στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο Ουΐνστον
Τσώρτσιλ και για τον 32ο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών
Φραγκλίνο Ρούσβελτ. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς
μελετητές, αυτός συγκαταλέγεται αδιαμφισβήτητα
μεταξύ των προσωπικοτήτων, που άφησαν ανεξίτηλο
το αποτύπωμά τους στο ιστορικό γίγνεσθαι.
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