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ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΟ ΚΟΡΚΟΝΕΑ : Η ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ (του
Κώστα Παπαδάκη)
Ο δημοκρατικός κόσμος ανησυχεί και καταγγέλλει την προκλητική
δικαστική απόφαση χορήγησης του ελαφρυντικού του «προτέρου
συννόμου βίου» στον Κορκονέα και συμμερίζεται την αγανάκτηση
της οικογένειας Γρηγορόπουλου και των συνηγόρων της. Σε μία
περίοδο που η ΕΛ.ΑΣ. δολοφονεί με τη συμπαράσταση του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης και τα ΜΑΤ επιτίθενται ανελέητα σε απεργούς,
διαδηλωτές και φοιτητές, το μήνυμα ατιμωρησίας ενός δολοφόνου
που προκάλεσε την εξέγερση της κοινωνίας πριν 14 χρόνια έχει
τεράστια σημασία νομιμοποίησης της ακραίας αστυνομικής
καταστολής, πολύ δε περισσότερο όταν η πρόσφατη απόφαση της
Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αποδοκίμασε ομόφωνα τη χορήγηση
του ελαφρυντικού και προσδιόρισε τα σφάλματα και τις
ανεπάρκειες στο σκεπτικό της προηγούμενης απόφασης που είχε
εκδοθεί μέσα από αλλεπάλληλες μεθοδευμένες παρατάσεις της
διάρκειας της δίκης που επιδίωξαν οι συνήγοροι των
κατηγορουμένων με την ανοχή της Προέδρου για να εμπέσουν στις
ρυθμίσεις του νέου Π.Κ.
Ιδιαίτερη αξία έχουν οι καταγγελίες και αποκαλύψεις των
συνηγόρων
υποστήριξης
κατηγορίας
της
οικογένειας
Γρηγορόπουλου, σύμφωνα με τις οποίες οι ένορκοι που
αποφάνθηκαν υπέρ της χορήγησης του ελαφρυντικού στον Κορκονέα
στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας ασχολήθηκαν όχι περισσότερο
από 1,5 ώρα για διάσκεψη επί της υπόθεσης, από την οποία 1,5
ώρα τα 50 λεπτά η δικογραφία ήταν αφημένη πάνω στην έδρα, ενώ
οι ένορκοι είχαν αποσυρθεί στο δωμάτιο συσκέψεων.

Προηγουμένως, είχαν ακούσει μόνο την υπεράσπιση Κορκονέα, αφού
το δικαστήριο δεν έδωσε το λόγο στην πλευρά των συνηγόρων της
οικογένειας Γρηγορόπουλου, οι οποίοι άλλωστε δεν είχε καν
κλητευθεί στη δίκη !
Η έκδοση μίας τόσο σοβαρής απόφασης με συνοπτικές διαδικασίες
και με παράκαμψη διαδικασίας και πρακτικών δίκης χιλιάδων
σελίδων είναι από μόνη της σκανδαλώδης και είναι απορίας άξιο
πώς το σκεπτικό της απόφασης θα αντικρούσει σωρεία
περιστατικών που ασκούν κρίσιμη επιρροή στη χορήγηση του
ελαφρυντικού όπως αυτά τα οποία αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους
οι συνήγοροι ως στοιχεία που προέκυψαν από την αποδεικτική
διαδικασία της δίκης και διαψεύδουν τον πρότερο έντιμο βίο
του.
Η απόφαση αυτή δεν πρέπει να μείνει στο απυρόβλητο. Πρέπει να
καταγγελθεί ως ένα μέρος των μέσων με τα οποία επιδιώκεται η
θεσμική επιβράβευση της καθημερινής αστυνομικής καταστολής και
ως μία απόφαση που ρίχνει στα μαλακά έναν αστυνομικό, δολοφόνο
ενός 15χρονου παιδιού.
Μακριά από οποιαδήποτε λαϊκίστικη κραυγή περί αυστηροποίησης
των ποινών ή «τα ισόβια να είναι ισόβια» κλπ. καταγγέλλεται
απερίφραστα μία δικαστική αυθαιρεσία, η οποία πλήττει βάναυσα
τις δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα αφού επιβραβεύει
τον δολοφόνο τους.
Μακρυά από κάθε λογική απαξίωσης των ενόρκων και του
συστήματος της συμμετοχής του λαού στην άσκηση της δικαστικής
εξουσίας, επειδή οι ένορκοι μιας συγκεκριμένης δίκης, μέσα σε
ένα κλίμα περίεργης έντασης και προκατάληψης για την οποία
έχει σοβαρή ευθύνη και ο Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας που
ενοχλήθηκε και προχώρησε σε αποχή γιατί… του χάλασαν την
ησυχία !
Μακρυά και από οποιαδήποτε διασταλτική ερμηνεία της
Αρεοπαγιτικής νομολογίας που τείνει να καταργήσει στην πράξη
τη διάταξη του νέου Π.Κ. για τη χορήγηση ελαφρυντικού σε

περίπτωση σύννομου πρότερου βίου, καίγοντας μαζί με τα ξερά
και τα χλωρά.
Και βέβαια, ο Άρειος Πάγος έχει την υποχρέωση να υπερασπίσει
την απόφασή του και ορθώς οι συνήγοροι της οικογένειας
Γρηγορόπουλου, εξαντλώντας κάθε θεσμικό δικαίωμα που τους
παρέχεται προτίθενται να απευθυνθούν στον Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου σχετικά, έχοντας πιστεύω τη συμπαράσταση όλων
μας.
Ο Κορκονέας δεν πρέπει να «πέσει στα μαλακά» και να έχει την
τύχη του Μελίστα, του Καλαμπόκα ή των δολοφόνων του Λαμπράκη.
Η κοινωνία μέσα και έξω από τα δικαστήρια μπορεί και πρέπει να
αξιώσει την ανάλογη τιμωρία του δολοφόνου. Η ατιμωρησία δεν
πρέπει να περάσει.
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