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Του Νίκου Παπαδογιάννη

Ο Κασιδιάρης βρήκε για πρώτη φορά τον δρόμο προς το δικαστήριο και ζήτησε
αναστολή της ποινής του, ώστε να μην εξοντωθεί ηθικά και οικονομικά. Ο πατέρας του
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ τα αδέλφια του αναγκάστηκαν να
ξενιτευτούν στις Αγγλίες «λόγω της περιπέτειας» που περνάει ο μπράδερ τους.

Ο Μιχαλολιάκος χαρακτήρισε μέσω του συνηγόρου του «ανεπανόρθωτη βλάβη»
το λουκέτο στη ναζιστική φυλλάδα
της Χρυσής Αυγής, αλλά και το αντίστοιχο στα
γραφεία του κόμματος. Απείλησε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα και προειδοποίησε ότι μία
μέρα θα του ζητήσουμε και συγγνώμη.

Ο Μπαρμπαρούσης κουβάλησε στο Εφετείο τον γέρο πατέρα του και τον έβαλε
να δηλώσει «τελειωμένος» , εάν ο καρηκομόων γιόκας του πάει φυλακή αντί να μείνει
στο χωριό να βόσκει τις αγελάδες και τα πρόβατα.

Ο Γερμενής έβαλε τη μανούλα του να τον υπερασπιστεί, χαρακτηρίζοντάς τον
φιλομαθή («διάβαζε στη φυλακή και πέρασε στο Πανεπιστήμιο») και αποκαλύπτοντας ότι ο
κανακάρης της είναι υπάλληλος του …Λαγού το τελευταίο τρίμηνο, για να βιοπορίζεται ο
ίδιος και τα ανήλικα τέκνα του. «Ως αρτοποιό δεν με έπαιρνε κανένας φούρνος», τόνισε ο
κατάδικος.

Ο Παππάς εξέφρασε μέσω δικηγόρων το παράπονό του προς τους ανθρώπους
και τον Θεό
για «την άδικη ποινή» που του επιβλήθηκε και χαρακτήρισε την πιθανή
κάθειρξή του «προφανώς ανεπανόρθωτη βλάβη για τον ίδιο και την οικογένειά του», δίχως
άλλες διευκρινίσεις.
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Η Ζαρούλια επικαλέστηκε τη συμμόρφωσή της με τις επιταγές της Πολιτείας,
θύμισε ότι έμεινε επί μήνες σε κατ’ οίκον περιορισμό και ζήτησε από τους δικαστές «να
προασπίσουν τα δικαιώματα ενός κατηγορουμένου ανθρώπου απέναντι στις κραυγές και
στην ανήκεστο βλάβη».

Ο Ηλιόπουλος παρουσίασε στο δικαστήριο τον ιερέα αδελφό του, σύμφωνα με τον
οποίο ο καταδικασμένος πρώην βουλευτής κάνει αγαθοεργίες για λογαριασμό της
εκκλησίας και των αναξιοπαθούντων: «Έξω θα είναι χρήσιμος, μέσα στη φυλακή θα
καταστραφεί ο ίδιος και θα δει από τα κάγκελα τα παιδιά του να μεγαλώνουν».

Ο Παναγιώταρος τόνισε μέσω του συνηγόρου του ότι σύσσωμη η οικογένειά του
περιμένει αποκλειστικά από τον ίδιο τα προς το ζην.

Ο Μίχος δήλωσε ασθενής και κάλεσε στον δικαστήριο την πρώην χρυσαυγίτισσα
και πυρηνάρχισσα σύζυγό του , επειδή ουδείς τον πίστεψε όταν κατέθεσε ότι
παντρεύτηκε την ίδια γυναίκα δύο φορές.

Ο Ματθαιόπουλος ζήτησε από τους δικαστές να λυπηθούν τη μητέρα του, που θα
μείνει αβοήθητη εάν ο ίδιος κλειστεί στη φυλακή: «Είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί
να της προσφέρει τροφή».

Ο Λαγός καμώθηκε τον οργισμένο όταν ρωτήθηκε κατά πόσον η σύζυγός του
εργάζεται
και υποσχέθηκε επική αντεπίθεση μέσω των ευρωπαϊκών δικαστηρίων,
οχυρωμένος προσωρινά πίσω από την ασυλία του ως ευρωβουλευτής. «Δεν αναγνωρίζω τη
διαδικασία», είπε, με το γνωστό απειλητικό ύφος.

Ο Γρέγος αράδιασε το ιατρικό ιστορικό των γονιών του και υποστήριξε ότι ο
πατέρας, η μάνα και το παιδί του έχουν απόλυτη ανάγκη τον ίδιο για την επιβίωσή τους.
«Να πάρω αναστολή και να κυκλοφορώ με βραχιολάκι», ζήτησε.

Ο Καζαντζόγλου έφερε την έγκυο σύντροφό του, η οποία ενημέρωσε δακρυσμένη το
δικαστήριο ότι έχει να θρέψει άλλα δύο παιδιά, από προηγούμενο γάμο («τον οποίο ο

2/5

Oι δικαιολογίες των χρυσαυγιτών έσπασαν τα κοντέρ της γελοιότητας και προκάλεσαν θυμηδία
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020 00:00

καταδικασθείς στηρίζει απόλυτα»).

Ο Μπούκουρας ανέφερε ότι δεν ξέρει καμία άλλη τέχνη στη ζωή του, παρά μόνο
να φτιάχνει τυρόπιτες και πεϊνιρλί, για να ζει την οικογένειά του με τις σφολιάτες.

Ο Πατέλης άνοιξε λέει σελίδα στο Facebook με σκοπό το φιλανθρωπικό έργο και
έγραψε και τραγούδι ενάντια στη βία, λες και είναι -με το συμπάθιο- ο νέος Παύλος Φύσσας.

Ο Κούζηλος έβαλε τον ανιψιό του να πει ότι δύο σπίτια εξαρτώνται οικονομικά
από τον πρώην βουλευτή
και ότι ο μπαμπάς του είναι καρκινοπαθής.

Η Πόπορη, που είναι και αστυνομικός, επιστράτευσε ως μάρτυρα έναν
Πακιστανό διερμηνέα , ο οποίος τη χαρακτήρισε «καλή κοπέλα» και πρόσθεσε ότι
έπεσε από τα σύννεφα όταν έμαθε τα καθέκαστα.

Ο Λιακόπουλος ζήτησε την κατανόηση του δικαστηρίου «στην προσπάθειά του
να επανενταχθεί στην κοινωνία» , ενώ ο έτερος των δολοφόνων του Λουκμάν, Στεργι
όπουλος, χρεώνεται την ατάκα του συνηγόρου του περί «της περιπέτειας όπου
έμπλεξε ο νεαρός Πακιστανός»
.

Ο Πανταζής αποκάλυψε ότι έκανε δύο παιδιά τα τελευταία χρόνια για να
συμβάλει στο πρόβλημα υπογεννητικότητας
της ελληνικής κοινωνίας.

Ο Δήμου είπε ότι η μητέρα του έπεσε και χτύπησε άσχημα, όταν έμαθε από την
τηλεόραση τα μαντάτα για τις καταδικαστικές αποφάσεις.

Ο Τσαλίκης έφερε για μάρτυρα υπεράσπισης την αδελφή του, η οποία «έπαθε
έμφραγμα το 2012 και έκτοτε λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή».
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Ο Τσακανίκας ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του πάσχει από ψυχική νόσο «με
παραληρηματικές τάσεις καταδίωξης» και μπαινοβγαίνει στα ψυχιατρεία.

Ο Μιχάλαρος τόνισε ότι η σύζυγός του πάσχει από χρόνια αναπνευστική
πνευμονοπάθεια
και συνεπώς είναι ανήμπορη να εργαστεί, ενώ η μεγαλύτερη κόρη του
ζει με τους γονείς της και είναι άνεργη.

Ο Κομιανός εμφανίστηκε ως μετανοημένος, που εδώ και 7 χρόνια «βρίζει τη
Χρυσή Αυγή»
και προσφέρθηκε να μαζέψει υπογραφές για να πιστοποιήσει τη θεία
φώτιση που τον επισκέφτηκε.

Τουλάχιστον ο φονιάς του Παύλος Φύσσα, Ρουπακιάς, είχε τη στοιχειώδη
ευθιξία να μη ζητήσει καν αναστολή
της εκτέλεσης της ποινής του. Πιθανότατα θα
επικαλεστεί αυτή τη στάση σε κάποια μελλοντική απόπειρα πρόωρης αποφυλάκισης.

Και όλα αυτά, ανάμικτα με ρατσιστικές πινελιές από δικηγόρους (που επισήμαναν
ότι «αλλοδαποί κακοποιοί» τιμωρούνται με επιεικέστερες ποινές), ασυναρτησίες για
«βίαιους διαδηλωτές» που τάχα επηρέασαν την απόφαση και περίλυπα βλέμματα, από
άτομα που τα προηγούμενα 5,5 χρόνια απουσίαζαν επιδεικτικά από το δικαστήριο.

Και μόνο για αυτό το τσίρκο, και για τα κακαρίσματα των λύκων που αίφνης
παριστάνουν τα άκακα αρνάκια, άξιζε να ζήσουμε αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες.

Μακάρι να τους έδειχνε και η τηλεόραση, τους χρυσαυγίτες, για να καμαρώσουν
την κατάντια τους όσοι έβλεπαν στα πρόσωπα και στα μούσκουλά τους το απαύγασμα του
ανδρισμού.

Τους ανήμπορους γονείς και τα άνεργα αδέλφια θα έπρεπε να τα σκεφτούν όταν
έβγαιναν παγανιά για να δολοφονήσουν
και να ξυλοκοπήσουν αθώους ανθρώπους,
στο όνομα ενός άθλιου τραμπούκικου εθνικισμού.
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Για μια φορά, την ιστορία θα τη γράψουν οι μέλισσες.

Η κάθειρξη των χρυσαυγιτών, έστω με αυτές τις μικρές ποινές που προβλέπει η
δικονομία μας, θα είναι βάλσαμο για την ελληνική κοινωνία,
αποτρεπτικός
παράγοντας για επίδοξους μιμητές και -ελπίζω- εξαίσιο προοίμιο για μελλοντικές δίκες,
όπως αυτή (που πλησιάζει) των στυγνών δολοφόνων του Ζακ Κωστόπουλου.
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