“Έχει εκτίσει 25 χρόνια αλλά
δεν έχει εκτίσει 25 χρόνια”
Και όμως αυτή είναι η συμπυκνωμένη συλλογιστική του Εισαγγελέα
Εφετών Λαμίας προκειμένου να απορρίψει την έφεση του Δ.
Κουφοντίνα για την υφ’ όρων απόλυση.
Είναι μια συλλογιστική δανεισμένη από τον Βέγγο όταν ζητούσε
2000 δραχμές δανεικά από το αφεντικό του και εκείνος του έδινε
1000 και τελικά συμφώνησαν ότι το αφεντικό χρωστάει 1000 και ο
Βέγγος τίποτα και από το θέατρο σκιών όταν ο Καραγκιόζης
μοιράζεται με τον Χατζηαβάτη ένα ποσό σε “ίσα” μερίδια: «τα
δικά μου, δικά μου και τα δικά σου, δικά μου». Αν αυτά δεν τα
έχετε δει, διαβάστε την πρόταση του Εισαγγελέα παρακάτω.
“ … Στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου
προκύπτουν τα ακόλουθα: Δυνάμει της με αριθμό Β ΜΕΚ
62/27-1-2021 συγχωνευτικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου
Αθήνας καθορίσθηκε στον εκκαλούντα συνολική ποινή κάθειρξης
είκοσι ενός [21] ετών με εκτιτέα ποινή τα είκοσι [20] έτη
πλέον της μη συγχωνευτής ποινής της ενδεκάκις ισόβιας
κάθειρξης. Σύμφωνα με τον από 26-10-2021 [επικαιροποιημένο]
πίνακα υπολογισμού ποινής του Κ.Κ. Δομοκού η κράτηση του
εκκαλούντος για τις ποινές, που συγχωνεύθηκαν στην παραπάνω
συγχωνευτική απόφαση, άρχισε στις 5-9-2002 [σύμφωνα με το με
αριθμό 5/8-9-2002 Ενταλμα Προσωρινής Κράτησης του Ειδικού
Εφέτη – Ανακριτή Αθηνών] και μέχρι την σύνταξη του πίνακα ο
εκκαλών είχε εκτίσει πραγματική ποινή κάθειρξης δεκαεννέα [19]
ετών, ενός [1] μήνα και είκοσι μίας [21] ημερών, ενώ με
ευεργετικό υπολογισμό 2.904 πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων,
που αντιστοιχούν σε εκτιθείσα ποινή επτά [7] ετών, ένδεκα [11]
μηνών και δεκαεννέα [19] ημερών, έχει εκτίσει ποινή μεγαλύτερη
των 25 ετών, το δε υπόλοιπο της ποινής του είναι ισόβια
κάθειρξη. Με βάση τα ανωτέρω σε συνδυασμό και με τα
προεκτεθέντα στη μείζονα σκέψη της παρούσας μας, ο εκκαλών, ο
οποίος έχει καταδικασθεί και σε ένδεκα [11] φορές ισόβια

κάθειρξη, δεν έχει εκτίσει πραγματική ποινή είκοσι πέντε [25]
ετών και ως εκ τούτου δεν έχει συμπληρώσει τον επιβαλλόμενο
ελάχιστο χρόνο παραμονής σε σωφρονιστικό κατάστημα….”
Υπάρχει και κάτι άλλο. Η
προϊσχύσαντος Ποινικού
ορίζεται στα 19 χρόνια
έχει πάνω από 25 χρόνια
μετράνε 7 χρόνια.

μέχρι τώρα διάταξη -έως την 1/7/19Κώδικα, με την οποία το όριο αυτό
πραγματική έκτισης και ο Κουφοντίνας
αν συνυπολογίσουμε τα μεροκάματα που

Είναι προκλητικοί και μας το λένε με τον πιο ωμό και κυνικό
τρόπο. Εφαρμόζουμε το ποινικό δίκαιο του εχθρού και αυτό
σημαίνει ότι αποφασίζουμε με εξωνομικές λογικές και είναι ο
Κυρίαρχος αυτός που παράγει το Δίκαιο. Να’ στε καλά
τουλάχιστον που επιβεβαιώνετε τις αντιεξουσιαστικές κριτικές
και κανέναν άλλον, για το χαρακτήρα του κράτους και των
θεσμών.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Να απορριφθεί η με αριθμό 128/9-12-2021 έφεση του Δημητρίου
Κουφοντίνα του Κωνσταντίνου, κρατούμενου Κ.Κ. Δομοκού, κατά
του με αριθμό 187/30-11-2021 βουλεύματος του Συμβουλίου
Πλημμελειοδικών Λαμίας.
Να επικυρωθεί το ανωτέρω εκκαλούμενο βούλευμα
Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του εκκαλούντος.
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Εντάξει τα καταλάβαμε την ξέρουμε τη γλώσσα
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