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Τα τελευταία κατορθώματα της αριστεράς... του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. 

«Ψηφίστηκε» βλασφημία και...  εμφύλιος; 

Είχαμε γράψει πριν χρόνια (2015), με την ευκαιρία της Αγιοκατάταξης του Αγίου Παΐσίου του 
Αγιορείτου (+1994), ότι ήρθε η ώρα που υπερήφανοι Έλληνες και ξένοι θα έβλεπαν το δένδρο 
της κοσμικής τους καταξίωσης και ευμάρειας από την άλογη (χωρίς Θεό) υπερηφάνεια, να 
κόβεται "ΣΥΡΙΖΑ". Είχαμε αναφέρει ότι ο σύγχρονος νους έγινε «Βαβυλώνιος» από την 
επικρατούσα πνευματική σύγχυση, και δεν θέλει να ακούγεται το όνομα του Θεού αλλά μόνο το 
δικό του, οπότε έφτασε η ώρα να ταπεινωθεί, όπως ταπεινώθηκε στην αρχαιότητα ο 
Ναβουχοδονόσωρ. 

Η τελευταία πράξη μέγιστης αλογίας και παραφροσύνης θα μπορούσε να είναι μια εσωτερική 
διαμάχη, σαν εμφύλιος. Αυτό έγραφαν οι προφητείες και το ακούσαμε και στο παρακάτω video: 
https://youtu.be/ICh0wZi16Fk Μετά έρχεται και ο παγκόσμιος πόλεμος. 

 

Τελευταία, λοιπόν, η Ελληνική Βουλή, απεφάσισε (7-6-2019, από το Μακελειό): 

Κακόβουλη βλασφημία, καθύβριση θρησκευμάτων και περιύβριση νεκρού στο νέο Ποινικό 
Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής ∆ικονομίας άλλαξαν με νόμο του κράτους. 

Μαζί με αυτά όμως καταργήθηκαν και άλλα άρθρα για σύσταση ένοπλης ομάδας και για 
πρόσκληση σε δημόσιες βιαιοπραγίες, τουτέστιν εξεγέρσεις. 

Αυτό σημαίνει ότι η απερχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει εξασφαλίσει σε γνωστούς 
περιθωριακούς χώρους να κάνουν ακόμα και «αντάρτικο πόλης» χωρίς να τιμωρούνται. 

Τα νομοσχέδια υπερψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το Ποτάμι, ενώ όλα τα άλλα κόμματα της 
αντιπολίτευσης αποχώρησαν και από την συζήτηση και από την ψηφοφορία. 

Έτσι πλέον καταργούνται τα άρθρα που προέβλεπαν: 

-πρόσκληση σε δημόσιες βιαιοπραγίες (άρθρο 192), 

Το Άρθρο 192 λοιπόν πριν την κατάργησή του έλεγε: Όποιος δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο 
προκαλεί ή διεγείρει τους πολίτες σε βιαιοπραγίες μεταξύ τους ή σε αμοιβαία διχόνοια και έτσι 
διαταράσσει την κοινή ειρήνη, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν σύμφωνα με άλλη 
διάταξη δεν επιβάλλεται αυστηρότερη ποινή. 

Τώρα όμως οποιοσδήποτε θα μπορεί να καλεί σε εξέγερση, βολικά βέβαια αυτό θα μπορεί να 
γίνεται τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι στην εξουσία. 

-κατάρτιση ένοπλης ομάδας (άρθρο195), 

Το Άρθρο 195 λοιπόν πριν την κατάργησή του έλεγε: Κατάρτιση ένοπλης ομάδας. Όποιος 
χωρίς δικαίωμα καταρτίζει ένοπλη ομάδα που δεν αποβλέπει στη διάπραξη εγκλημάτων, την 
εφοδιάζει με πολεμοφόδια ή αναλαμβάνει την αρχηγία της, καθώς και εκείνος που συμμετέχει σε 
τέτοια ομάδα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. 

Τι αλλάζει πρακτικά από την 1η Ιουλίου: 

Όπως έγραψε το lawandorder.gr πλέον, με τις αλλαγές αυτές μπορεί ο οποιοσδήποτε χωρίς να 
κινδυνεύει να του επιβληθεί κάποια ποινική κύρωση να: 

Βρίζει δημόσια και με οποιονδήποτε τρόπο το Θεό, 

Βλαστημά δημόσια τα θεία, 

Καθυβρίζει δημόσια και κακόβουλα με οποιονδήποτε τρόπο την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία 
του Χριστού ή άλλη αναγνωρισμένη θρησκεία, 
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Προβαίνει σε περιύβριση νεκρού αλλά και τέφρας νεκρού, 

Προβαίνει σε περιύβριση τάφου, 

Αφαιρεί αυθαίρετα νεκρό από νεκροταφεία (τυμβωρυχία), σπίτι, νοσοκομείο, κ.ά. 

Αφαιρεί αυθαίρετα την τέφρα νεκρού από εκείνους που έχουν δικαίωμα να τη φυλάξουν, 

Προκαλεί ή διεγείρει με οποιονδήποτε τρόπο και με πρόθεση πρόσωπο ή πρόσωπα που 
υπηρετούν στις Ένοπλες ∆υνάμεις να παραβούν υπηρεσιακή υποχρέωση τους, 

Προκαλεί ή να διεγείρει με οποιονδήποτε τρόπο και με πρόθεση πρόσωπο που έχει 
υποχρέωση να στρατευθεί να μην υπακούσει στην πρόσκληση όταν το καλέσουν στις Ένοπλες 
∆υνάμεις να υπηρετήσει την θητεία του, 

Μεταχειριστεί απατηλά μέσα για ν' αποφύγει ο ίδιος ή κάποιος άλλος, ολικά ή μερικά, διαρκώς ή 
πρόσκαιρα, την υποχρέωση για στράτευση, 

Φύγει στο εξωτερικό, χωρίς τη σχετική άδεια που απαιτεί ο στρατολογικός νόμος, για να 
αποφύγει τη στράτευση, 

Φύγει στο εξωτερικό και να μην επιτρέψει εγκαίρως για να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις. 

http://www.makeleio.gr/επικαιροτητα/o-νέος-ποινικός-κώδικας-Ελεύθερα-βλασφ/ 

 

Καμία αλλαγή δεν υπήρξε στο αρχικό σχέδιο για κατάργηση των άρθρων 198, 199 και 201 που 
αφορούν στην κακόβουλη βλασφημία, την καθύβριση θρησκευμάτων και την περιύβριση 
νεκρών παρά τις εκκλήσεις Ιεραρχών και Θεολόγων. Με την υπερψήφιση των νέων Κωδίκων 
καταργούνται τα τρία αυτά άρθρα του μέχρι σήμερα ισχύοντος Ποινικού Κώδικα. 

https://katanixi.gr/2019/06/ψηφίστηκε-ο-νέος-ποινικός-κώδικας-που/ 

 

7-6-2019. Μάνης για νέο Ποινικό Κώδικα: «Νομικό, ηθικό και 
πολιτιστικό ολίσθημα». 
«Ως Ιεράρχης μιας ιστορικής Μητροπόλεως θλίβομαι βαθύτατα για το 
νομικό, ηθικό και κατ’ επέκτασιν πολιτιστικό ολίσθημα, το οποίο 
υφίσταται η χώρα μας με την ψήφιση της κατάργησης των άρθρων 
198, 199 και 201 του Ποινικού Κώδικα στο Ζ΄ κεφάλαιο «Επιβουλή 
της θρησκευτικής ειρήνης». Πρόκειται για την αποποινικοποίηση της κακόβουλης βλασφημίας, 
της καθύβρισης θρησκευμάτων και της περιύβρισης νεκρών. 
∆εν είναι λογικό και δίκαιο, η απεμπόλιση του έννομου αγαθού της θρησκευτικής 
ειρήνης, καθ’ ότι η σπουδαία νομοθεσία υπάρχει ακριβώς για την ανάσχεση ενός μελλοντικού 
κακού». 
https://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/manis-gia-neo-poiniko-kodika-nomiko-ithiko-kai-politistiko-olisthima/ 

 

Ελάχιστες οι αντιδράσεις από τη διοικούσα Εκκλησία: 

Περιμέναμε πιο δυναμική παρέμβαση της Εκκλησίας της Ελλάδος η οποία το πέρασε απλά από 
την ∆ΙΣ και έμεινε εκεί!... Οι αλλαγές είναι σημαντικές, φέρνουν ανακατατάξεις και πολλοί 
φοβούνται πως το πλαίσιο που θα ισχύει θα επιτρέπει μεγαλύτερη ανομία που θα φέρει 
προβλήματα στην κοινωνία... 
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Η εφαρμογή τους αναμένεται να ξεκινήσει ήδη από την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου ∆ικαιοσύνης, δηλαδή χωρίς να παρέχεται - όπως 
γίνεται σε ανάλογες περιπτώσεις - κάποιο χρονικό περιθώριο προσαρμογής. 
https://www.vimaorthodoxias.gr/arthrografia/istoriko-atopima-telos-i-vlasfimia-thriskeion-kai-i-periyvrisi-nekron/ 

 

7-6-2019. Παρατηρήσεις από την κ. Σοφία Νικολάου:1 

1. Άρθρο 94: Συνολική ποινή. Υπό το ισχύον καθεστώς, αν κάποιος διαπράξει πολλαπλές 
ανθρωποκτονίες εξ αμελείας (βλέπε Μάτι, Μάνδρα, ∆ούρου, Καπάκη κ.λ.π.) και κριθεί ένοχος 
γι’ αυτές, το ανώτατο όριο της ποινής που θα εκτίσει είναι τα δέκα έτη. Υπό το νέο καθεστώς, το 
όριο αυτό πέφτει στα οκτώ έτη. 

2. Άρθρο 105Β. Απόλυση από τις φυλακές. Τα συμβούλια του Βόλου, που απορρίπτουν τα 
αιτήματα για άδεια στον Κουφοντίνα, πατάνε στη «σιωπή» του νομοθέτη αναφορικά με το εάν 
μπορούν οι πολυισοβίτες (όπως ο Κουφοντίνας) να απολυθούν κάποια στιγμή από τις φυλακές. 
Λένε, λοιπόν, τα εν λόγω συμβούλια πως αφού ο νόμος δεν μιλά για πολυισοβίτες, αυτοί δεν 
μπορούν να απολυθούν και άρα δεν μπορούν να πάρουν ούτε άδειες. Από τη μία, όπως 
φάνηκε, η κυρία Κοκοτίνη, η οποία επιλέχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου, είχε διαφορετική άποψη και αναίρεσε το τελευταίο βούλευμα του Βόλου. Από την 
άλλη, ο νέος κώδικας έρχεται να προσθέσει και τους πολυισοβίτες και να διαγράψει διά παντός 
και το τελευταίο εμπόδιο στον δρόμο για την ελευθερία του πολυδολοφόνου. 

3. Άρθρο 187. Μετά την κατακραυγή για την αρχική διατύπωση, κατά την οποία η διεύθυνση 
εγκληματικής οργάνωσης μετέπιπτε σε απλή επιβαρυντική περίσταση του βασικού 
εγκλήματος της ένταξης (σε εγκληματική οργάνωση), βρέθηκε η μεσοβέζικη λύση μέσω της 
ελάφρυνσης του πλαισίου των σχετικών ποινών από 10-20 έτη σε 5-15. 

4. Άρθρο 272. Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών. Εδώ η κατακραυγή δεν είχε τα ίδια 
αποτελέσματα. Το αδίκημα μετατρέπεται σε πλημμέλημα με ποινή φυλάκισης μεταξύ τριών και 
πέντε ετών, από κακούργημα με απώτατο όριο ποινής τα 20 έτη κάθειρξης. Το μπόνους εδώ 
είναι η δυνατότητα απαλλαγής από την ποινή, εάν… παραδώσεις τις μολότοφ! Το δωράκι στους 
κυβερνητικούς «μπαχαλάκηδες- φίλους» ολοκληρώνεται. 

5. Άρθρο 336. Βιασμός. Η πανελλαδική κατακραυγή διεύρυνε την αρχική ορολογία, άφησε, 
όμως, μία διάκριση στο επίπεδο της απειλής: αν η απειλή (μέσω της οποίας ο βιαστής 
προβαίνει στην αποτρόπαια πράξη του) είναι σημαντική, το αδίκημα είναι κακούργημα. Εάν δεν 
είναι και τόσο μεγάλη, ο βιασμός γίνεται… πλημμέλημα! 

6. Άρθρο 370Α. Απόρρητο επικοινωνιών. Μετά τη φωτογραφία Κουφοντίνα δίπλα στις 
διατάξεις περί απολύσεως από τις φυλακές, εδώ συναντούμε φαρδιά πλατιά τη φωτογραφία του 
κυρίου Πολάκη και τη δικογραφία που σχηματίζεται με τον κύριο Στουρνάρα, μετά τη δήθεν 
απομνημόνευση και διαρροή στα Μέσα της τηλεφωνικής τους συνομιλίας. Το κακούργημα με 
ένα μαγικό τρόπο γίνεται «πλημμεληματάκι». 

7. Άρθρο 374. ∆ιακεκριμένες κλοπές. Η κατάργηση του κακουργηματικού χαρακτήρα στις 
κλοπές που διαπράττονται από συμμορίες αφήνει ορθάνοιχτο παράθυρο, όχι μονάχα σε όλους 
όσοι έχουν ρημάξει τις γειτονιές μας να πέφτουν στα μαλακά, αλλά και για αθρόες 
αποφυλακίσεις κατ’ επάγγελμα κλεφτών. Επιπροσθέτως, η ανεπαίσθητη αλλαγή μιας λέξης, 
από αντικείμενο «ευτελούς» αξίας σε αντικείμενο «μικρής» αξίας (για τα κλοπιμαία) –για να 
δούμε εάν θα χρειάζεται ή όχι να υποβληθεί έγκληση–, στο εξής θα βάζει τους αστυνομικούς 

                                            
1 Η Σοφία Νικολάου είναι ιδρύτρια και ανώτερος συνεργάτης στην ∆ικηγορική Εταιρεία Σοφία Νικολάου και 
Συνεργάτες. 
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στη διαδικασία να σταθμίζουν την αξία ενός κλοπιμαίου προκειμένου να αναζητήσουν ή όχι τον 
ιδιοκτήτη του ώστε να ζητήσει την ποινική δίωξη του κλέφτη και να έχουν τη δυνατότητα να τον 
συλλάβουν! 

8. Άρθρο 463. Μεταβατική διάταξη. Η φοροδιαφυγή διά της εκδόσεως εικονικών και πλαστών 
τιμολογίων άνω των 200.000 ευρώ αλλά και η διακίνηση λαθρομεταναστών θα έχουν πλέον 
ευμενέστερη ποινική μεταχείριση, καθώς το πλαίσιο ποινής 5-10 ετών μεταπίπτει σε 1-6 έτη. 

9. Μέσα σε όλα, βέβαια, θα πρέπει να προσθέσουμε και άλλα προβληματικά στοιχεία τα 
οποία πρέπει να αναδειχτούν: η κατάργηση των πταισμάτων, για παράδειγμα, συμπαρασύρει 
την παράβαση του νόμου για τις εκδιδόμενες γυναίκες που θέτει ζητήματα για τη δημόσια υγεία, 
αλλά, πρωτίστως, για την υγεία αυτών των κοριτσιών. Η υποβίβαση του νόμου για τους 
καταχραστές του δημόσιου χρήματος γεννά ζητήματα παραγραφής εκκρεμών υποθέσεων. Αλλά 
και η «πλημμεληματοποίηση» υποθέσεων απάτης και πλαστογραφίας θα οδηγήσει πολλές 
υποθέσεις στο αρχείο. 

https://lawandorder.gr/Article/21821/81-perierges-allages-pou-fernei-o-neos-poinikos-kodikas/ 

 

6-6-2019. Από τον ιατρό κ. Λυκούργο Νάνη για τα έργα της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ: 

...«Απογυμνωμένοι, ιδεολογικά, από κάθε μεταφυσικό και ηθικό έρμα, μηδενιστές, τιποτόφρονες, 
ανιδανικοί, “ων το τέλος απώλεια, ων ο θεός η κοιλία και η δόξα εν τη αισχύνη αυτών”. 
Η ηθική και πνευματική ζημία που έχουν επιφέρει στα λίγα, σχετικώς, χρόνια που κυβέρνησαν  
τον δύστηνο αυτόν τόπο είναι πρωτοφανής και άνευ προηγουμένου!... 

“Αλλαγή” φύλου από τα δεκαπέντε!!!, νομιμοποίηση της σεξουαλικής διαστροφής και ανωμαλίας 
με την καθιέρωση του δυσώνυμου, ελεεινού και τρισαθλίου, “συμφώνου συμβίωσης” των 
σοδομιτών“, “έμφυλες ταυτότητες”, “θεματικές εβδομάδες”, ¨ντύσιμο της Βουλής στα χρώματα του 
gay-pride, διαστροφική μετάλλαξη του μαθήματος των Θρησκευτικών, αναδοχή των αθώων και 
ανεύθυνων παιδιών από τους σοδομίτες!!!, προδοσία της Μακεδονίας μας και τώρα 
αποποινικοποίηση της βλασφημίας των Θείων!!! 

Και αυτοί μεν κάνουν τη δουλειά τους! ∆έσμιοι των στρεβλών και διεστραμμένων αξιολογικών 
τους κριτηρίων. 

“Ων το κρίμα ένδικον εστίν”, εάν δεν μετανοήσουν. Σκληρή αλλά τόσο μα τόσο δίκαιη τιμωρία 
τους επιφυλάσσεται από το δικαιοκρίτη Κύριο για τα ιδιαζόντως ειδεχθή ηθικά και πνευματικά 
εγκλήματα και ανοσιουργήματα που διέπραξαν, όσο και αν καγχάζουν, μειδιούν και ειρωνεύονται 
όταν ακούν για μέλλουσα κρίση και ανταπόδοση. 

∆ιέφθειραν ασύστολα ένα λαό και μάλιστα τη νεότητα και τα παιδιά! Θα πληρώσουν γι αυτό! 
“Θεός ου μυκτηρίζεται”, “φοβερόν το εμπεσείν εις χείρας Θεού ζώντος”, “πάσα 
παράβασις και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν”. 
Το θέμα είναι πώς αντέδρασαν η διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος, η λεγόμενη “πνευματική 
ηγεσία” του Έθνους και η πλειοψηφία του ∆ΗΘΕΝ  ευσεβούς ελληνικού λαού»... 

https://gegonotstomikroskpio.com/2019/06/λυκούργος-νάνης-περί-της-αποποινικοπ/ 

 

5-6-2019. Οι Εισαγγελείς ζητούν την απόσυρση του νέου Ποινικού Κώδικα.  

Ανακοίνωση με την οποία ζητά την αποσυρθεί τα νομοσχέδια που αφορούν το νέο Ποινικό 
Κώδικα ζητά η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, τονίζοντας πως δεν εισακούστηκαν οι 
βελτιωτικές προτάσεις που κατέθεσε. 
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Η ανακοίνωση αναφέρει: 

«Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, εξ αφορμής της κατάθεσης προς ψήφιση στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο των νομοσχεδίων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής ∆ικονομίας, 
εκπροσωπώντας το σύνολο των Εισαγγελέων της χώρας που έχουν δώσει όρκο τιμής για την 
πάταξη της εγκληματικότητας και της διαφθοράς, τη θωράκιση της κοινωνικής ειρήνης και την 
προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ιδίως των αδυνάμων, θεωρεί χρέος της, 
σε συνέχεια προγενέστερων αναλυτικών δημοσίων τοποθετήσεών της, να γνωστοποιήσει στους 
εκπροσώπους του Κοινοβουλίου αλλά κυρίως στους Έλληνες πολίτες τα εξής: 

Η μετάπτωση υψηλής κοινωνικής απαξίας κακουργημάτων σε πλημμελήματα (π.χ. 
διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα τελούμενες από συμμορίες, διακεκριμένες απάτες ή 
πλαστογραφίες κατ’ επάγγελμα με αντικείμενο της περιουσιακής βλάβης από 30.000-120.000 
ευρώ) αλλά και η περαιτέρω μείωση των ορίων ποινών με ταυτόχρονη χαλάρωση των 
προϋποθέσεων υφ’ όρον απόλυσης, θα επιφέρει παραγραφές και μαζικές αποφυλακίσεις σε 
πληθώρα υποθέσεων, με τον κίνδυνο διασάλευσης της δημόσιας ασφάλειας αλλά και 
καλλιέργειας ευλόγου αισθήματος ατιμωρησίας στα θύματα εγκληματικών πράξεων. 

Εξάλλου, η περιστολή της έννοιας του υπαλλήλου στο άρθρο 263Α ΠΚ σε συνδυασμό με την 
κατάργηση του Ν.1608/50 και την υποβάθμιση σε πλημμέλημα της ενεργητικής δωροδοκίας θα 
οδηγήσουν σε παραγραφή εκκρεμείς υποθέσεις διαφθοράς μείζονος δημοσίου ενδιαφέροντος 
και θα κλονίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ότι οι εκάστοτε διαβεβαιώσεις προθέσεων 
για την πάταξη της διαφθοράς ή διαπλοκής είναι ειλικρινείς. 

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος έλαβε μέρος στη διαδικασία διαβούλευσης των κωδίκων 
κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου, όμως οι βελτιωτικές προτάσεις της δεν εισακούστηκαν. 

Η υπηρεσιακή μας συνείδηση μας επιτάσσει, να απευθύνουμε ισχυρή παραίνεση προς κάθε 
αποδέκτη για την απόσυρση των εν λόγω νομοσχεδίων. Στην κρίση σας». 

https://www.vimaorthodoxias.gr/nea/oi-eisangeleis-zitoun-tin-aposyrsi-tou-neou-poinikou-kodika/ 

 

09 Ιουνίου 2019 08:21. Αντωνία Ξυνού: 

Άμεσο αντίκτυπο στην εξέλιξη της δίκης για τη Χρυσή Αυγή θα έχει ο νέος Ποινικός 
Κώδικας, ο οποίος προβλέπει σειρά αλλαγών και στις βασικές κακουργηματικές πράξεις που 
αφορούν στην εγκληματική οργάνωση. Λαμβάνοντας υπόψη τη βασική αρχή ότι ισχύει πάντοτε 
ο ηπιότερος νόμος, ακόμη και αναδρομικά, αλλάζει σημαντικά το πλαίσιο ποινής, τουλάχιστον 
για το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο αφορά όλα τα ηγετικά 
στελέχη της Χρυσής Αυγής. 

Σύμφωνα με τον καινούργιο κώδικα, έρχεται μία σημαντική μείωση ως προς το ελάχιστο όριο 
ποινής αναφορικά με το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Έτσι, από ποινή 
κάθειρξης 10 έως 20 έτη που προβλεπόταν μέχρι πρότινος, από 1η Ιουλίου ο «διευθυντής» 
εγκληματικής οργάνωσης (ΠΚ 187 παρ.3) τιμωρείται με ποινή κάθειρξης τουλάχιστον πέντε 
χρόνων. Επί της ουσίας, ο καταδικασθείς για διεύθυνση αντιμετωπίζει πλέον την ίδια ποινή με 
εκείνη του απλού μέλος μίας εγκληματικής οργάνωσης. Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνει ο 
συνήγορος πολιτικής αγωγής, Κ. Παπαδάκης, υπάρχει και η απαλοιφή της επιβαρυντικής 
περίστασης για τους διευθυντές που υπήρχε στο αρχικό σχέδιο νόμου, έτσι ώστε η εξίσωση της 
ελάχιστης ποινικής ευθύνης διευθυντών και εκτελεστικών οργάνων να είναι πλήρης και 
αδιάκριτη. 

Ακόμα μία σημαντική τροποποίηση στον Ποινικό Κώδικα που σχετίζεται με τους 
κατηγορούμενους στη δίκη της Χρυσής Αυγής, είναι η κατάργηση της στέρησης των 
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πολιτικών δικαιωμάτων. Κι αυτό γιατί ο νέος νόμος δίνει το δικαίωμα ακόμα και στους 
καταδικασθέντες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, παρά την αμετάκλητη καταδίκη τους, 
να θέτουν υποψηφιότητα και να εκλέγονται βουλευτές. 

«Οι τροποποιήσεις αυτές αποτελούν ευθεία παρέμβαση στη δίκη της Χ.Α. που έχει 
αρχίσει (20/4/2015) πριν τη συγκρότηση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής (Ιούνιος 2015) 
και συνεπώς οι συνέπειές τους ήταν γνωστές και όπως φαίνεται επιθυμητές στους συντάκτες 
του Σχεδίου Νόμου» λέει ο κ. Παπαδάκης... 

https://www.news247.gr/koinonia/diki-chrysis-aygis-kai-neos-poinikos-kodikas-allages-gia-toys-dieythyntes-
egklimatikis-organosis-ligo-prin-xekinisoyn-oi-apologies.7458292.html 

 

Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2019/blasf-emfyl.pdf 

 


