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Αντίστροφη μέτρηση 
για την εκδίκαση της 
υπόθεσης στο Εφετείο. 
Τι αναφέρει το σκεπτικό 
της απόφασης για την 
εγκληματική οργάνωση

a.kandili@realnews.gr

Της ΑννΑς ΚΑνδύλη

Α
ντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εκ-
δίκαση της υπόθεσης της Χρυσής Αυ-
γής σε δεύτερο βαθμό, μετά τη δημο-

σίευση του σκεπτικού της απόφασης του Τρι-
μελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών που 
έστειλε στη φυλακή τον «αρχηγό» Νίκο Μιχα-
λολιάκο, πρώην βουλευτές και πρωτοκλασάτα 
στελέχη του κόμματος. Σχεδόν ενάμιση χρό-
νο μετά την ετυμηγορία των δικαστών, έρχε-
ται στο φως και το σκεπτικό βάσει του οποίου 
ένα κόμμα χαρακτηρίστηκε εγκληματική ορ-
γάνωση στο πλαίσιο της οποίας τελέστηκε σει-
ρά αξιόποινων πράξεων, με κορυφαία τη δο-
λοφονία του Παύλου Φύσσα τον Σεπτέμβριο 
του 2013 από τον Γιώργο Ρουπακιά. «Bασικό 
στοιχείο που καθιστά τη Χρυσή Αυγή εγκλη-
ματική οργάνωση είναι ιεραρχική δομή της, με 
επικεφαλής τον αρχηγό της, Νίκο Μιχαλολιά-
κο, τους βουλευτές του κόμματος οι οποίοι εί-
χαν οριστεί και περιφερειάρχες σε συνενωμέ-
νες μεγάλες εκλογικές περιφέρειες για τον συ-
ντονισμό των δράσεων και τέλος τους υπεύ-
θυνους κάθε τοπικής οργάνωσης που αποκα-
λούνταν πυρηνάρχες», αναφέρουν χαρακτη-
ριστικά οι δικαστές στο σκεπτικό τους, εξηγώ-
ντας πως βάσει αυτής της ιεραρχικής δομής 
διαπράττονταν τα εγκλήματα των μελών της 
Χρυσής Αυγής. «Η εγκληματική τους δράση 
που σκοπό είχε τη διά της βίας αντιμετώπιση 
των αλλοδαπών, των ιδεολογικών τους αντιπά-
λων, των αντιφρονούντων, εκδηλωνόταν μέσω 
των τοπικών οργανώσεων και πάντα υπό την 
καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία στελέ-
χους της…», προστίθεται στο σκεπτικό της δι-
καστικής απόφασης.

Ανοίγει ο δρόμος
«Η καθαρογραφή της απόφασης για τη Χρυ-
σή Αυγή ανοίγει τον δρόμο για την εκδίκαση 
σε δεύτερο βαθμό. Η πρωτόδικη απόφαση θα 
“εξαφανιστεί” και η υπόθεση θα δικαστεί εκ 
νέου στην ουσία της. Ωστόσο, το κείμενο της 
πρωτόδικης απόφασης αποτελεί ανεκτίμητο 
κεκτημένο, τόσο για τα θύματα της ναζιστικής 
βίας όσο και για την έννομη τάξη», σημειώνει 
στη Realnews ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δι-
κηγόρος των Αιγύπτιων αλιεργατών οι οποίοι 
δέχθηκαν άγρια επίθεση από χρυσαυγίτες στο 

θεση της Χρυσής Αυγής συμπίπτει με τις επα-
νειλημμένες επισημάνσεις των συνηγόρων πο-
λιτικής αγωγής στη διαδικασία της δίκης και τις 
αγορεύσεις. Εκείνο που αποδίδει ιδιαίτερη ση-
μασία στην αξία του είναι η αξιολόγηση των 
στοιχείων που συνδέουν τα επιμέρους αδική-
ματα και στοιχειοθετούν την κατηγορία της 
εγκληματικής οργάνωσης. Μάλιστα, η από-
φαση απαντά πειστικά στο κύριο υπερασπι-
στικό επιχείρημα της δήθεν πολιτικής δίωξης 
του “νόμιμου πολιτικού κόμματος” εξαιτίας της 
τάχα φιλολαϊκής και αντισυστημικής του πολι-
τικής», τονίζει ο δικηγόρος. Επίσης, για τον κύ-

ριο Παπαδάκη η απόφα-
ση αποτυπώνει πως ση-
μαντικό ρόλο σε αυτή 
την εγκληματική οργά-
νωση έπαιζε η ναζιστι-
κή της ιδεολογία. «Απο-
καλύπτει ότι η εγκλημα-
τική οργάνωση εκκολά-
φθηκε στους κόλπους 
του πολιτικού σχηματι-
σμού και μετέπειτα πο-
λιτικού κόμματος Χρυσή 
Αυγή, αναφέρει τη ναζι-

στική ιδεολογία ως κίνητρο της εγκληματικής 
της δράσης και διαπιστώνει ότι καμία εγκλη-
ματική δράση δεν θα είχε εκδηλωθεί αν δεν εκ-
πορευόταν από την ηγεσία (ανώτερα και ανώ-
τατα κλιμάκια) αυτής. Για πρώτη φορά τερμα-
τίζεται η διαχρονική ατιμωρησία της φασιστι-
κής και παρακρατικής εγκληματικής βίας στην 
Ελλάδα και η δικαστική εξουσία αποπνέει μή-
νυμα ανεπιφύλακτης αποδοκιμασίας της», ση-
μειώνει ο δικηγόρος.

Μετά την απόφαση του Οκτωβρίου του 
2020, ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Ν. Μιχα-
λολιάκος, εκτίει ποινή κάθειρξης 13 ετών και 
6 μηνών, ενώ άλλοι 17 πρώην βουλευτές και 
ηγετικά στελέχη της οργάνωσης έχουν κατα-
δικαστεί σε φυλάκιση από 5 έως και 13 έτη και 
8 μήνες. Ποινές φυλάκισης έχουν επίσης επιδι-
καστεί και σε 40 ακόμα μέλη της οργάνωσης.

«Το κείμενο της πρωτόδικης απόφασης 
αποτελεί ανεκτίμητο κεκτημένο, τόσο για 
τα θύματα της ναζιστικής βίας όσο και για 
την έννομη τάξη», αναφέρει στη Realnews 
ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης

«Για πρώτη φορά τερματίζεται η διαχρονική 
ατιμωρησία της φασιστικής και παρακρατικής 
εγκληματικής βίας στην Ελλάδα», τονίζει ο 
δικηγόρος Κώστας Παπαδάκης

Πέραμα τον Ιούνιο του 2012. Σύμφωνα με  τον 
κ. Καμπαγιάννη, στο σκεπτικό της δικαστικής 
απόφασης καταγράφεται πλήρως και με λε-
πτομέρειες ο τρόπος με τον οποίο η ηγεσία της 
Χρυσής Αυγής είχε ενημέρωση για τα εγκλήμα-
τα που διέπρατταν τα μέλη της. «Η απόφαση 
αποτυπώνει την πεντάχρονη, συντριπτική απο-
δεικτική διαδικασία στο ακροατήριο που τεκ-
μηρίωσε τον κορμό του παραπεμπτικού βου-
λεύματος, αλλά και την κοπιώδη εργασία της 
προέδρου και των δικαστών της σύνθεσης για 
την εύρεση της ουσιαστικής αλήθειας. Η Χρυ-
σή Αυγή ξεσκεπάστηκε ως ναζιστική εγκλημα-
τική οργάνωση που 
δρούσε κάτω από 
πολιτικό προκάλυμ-
μα “κόμματος” με 
τον ηγετικό κύκλο 
να διευθύνει την τέ-
λεση πλήθους εγκλη-
ματικών πράξεων κα-
τά μεταναστών (αν-
θρωποκτονία Σαχζάτ 
Λουκμάν, απόπει-
ρα ανθρωποκτονί-
ας Αμπουζίντ Εμπά-
ρακ), ιδεολογικών αντιπάλων (επίθεση σε μέλη 
του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ) και αντιφρονούντων. 
Η ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα ήταν η 
κορύφωση μιας εγκληματικής κλιμάκωσης της 
οποίας το πλαίσιο εντολής είχε δώσει ο ίδιος ο 
Μιχαλολιάκος. Αυτό ήταν το οριστικό συμπέ-
ρασμα μιας άψογης δικονομικά διαδικασίας, 
που ούτε καν οι κατηγορούμενοι δεν τόλμη-
σαν να αμφισβητήσουν. Και αυτό είναι το χα-
ράκωμα που καλούμαστε ως υποστήριξη της 
κατηγορίας να υπερασπιστούμε στο Εφετείο», 
επισημαίνει ο δικηγόρος Θ. Καμπαγιάννης.

Από την πλευρά του ο Κώστας Παπαδάκης, 
που εκπροσώπησε και αυτός στο δικαστήριο 
τους Αιγύπτιους αλιεργάτες, επισημαίνει πως 
η απόφαση αποσαφηνίζει πως η Χρυσή Αυγή 
δεν υπήρξε ποτέ νόμιμο πολιτικό κόμμα. «Το 
σκεπτικό της απόφασης της δίκης για την υπό-

Ξανά στο σκαμνί 
ο Μιχαλολιάκος και 
τα πρωτοπαλίκαρά του

Eνάμιση χρόνο μετά, 
έρχεται στο φως το σκεπτικό 
βάσει του οποίου ένα 
κόμμα χαρακτηρίστηκε 
εγκληματική οργάνωση


