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ρά και ανά τέσσερα άτοµα σε κάθε συνεδρί-
αση. Στην πρότασή της οι συνήγοροι υπερά-
σπισης αντέτειναν αυτές να δοθούν ανά δικο-
γραφία, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι όσοι θα 
κατέβουν ως υποψήφιοι στις εκλογές της 7ης 
Ιουλίου θα ζητήσουν να απολογηθούν αφού 
ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία.

Απόφαση το 2020…
Κατά τη διάρκεια των 361 συνεδριάσεων που 
έγιναν είτε στο Εφετείο της Αθήνας είτε στην 
ειδικά διαµορφωµένη δικαστική αίθουσα των 
φυλακών Κορυδαλλού, από τους 230 µάρτυ-
ρες υπεράσπισης που είχαν προταθεί εξετάστη-
καν οι 70 που προσήλθαν στο δικαστήριο, κα-
θώς και 147 από τους 230 µάρτυρες κατηγορί-
ας. Αναγνώστηκαν επίσης εκατοντάδες έγγρα-
φα, ενώ προβλήθηκαν και τα βίντεο που έχουν 
συµπεριληφθεί στη δικογραφία. Μεταξύ των 
υποθέσεων που «αναβίωσαν» εντός της δικα-
στικής αίθουσας ήταν η δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα τη νύχτα της 17ης Σεπτεµβρίου του 

2013 από τον Γιώρ-
γο Ρουπακιά, η επί-
θεση σε βάρος τρι-
ών Αιγυπτίων ψα-
ράδων στο σπίτι 
τους στο Πέραµα 
στις 12 Ιουνίου του 
2012, η δολοφονία 
του 27χρονου πακι-
στανικής καταγω-
γής Σαχζάτ Λουκ-
µάν στα Πετράλω-
να τον Ιανουάριο 

του 2013 και η επίθεση σε βάρος µελών του 
ΠΑΜΕ στις 12 Σεπτεµβρίου του 2013 στο Πέ-
ραµα, µε εννέα τραυµατίες. 

Ολοι οι κατηγορούµενοι στην υπόθεση εί-
ναι ελεύθεροι, µε τελευταίο που βγήκε από τη 
φυλακή τον δολοφόνο του Παύλου Φύσσα, Γ. 
Ρουπακιά, τον Μάρτιο του 2016.

Σύµφωνα πάντως µε τις εκτιµήσεις παραγό-
ντων της δίκης, η απόφαση του δικαστηρίου 
δεν αναµένεται νωρίτερα από την άνοιξη του 
2020, καθώς, αµέσως µετά τις απολογίες των 
κατηγορουµένων, θα ακολουθήσει η πρόταση 
της εισαγγελέως και οι αγορεύσεις των συνη-
γόρων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής, οι 
οποίοι ξεπερνούν τους 160.

Να σηµειωθεί ότι, εάν οι δικαστές καταλή-
ξουν σε καταδίκες για το αδίκηµα της ένταξης 
ή της διεύθυνσης σε εγκληµατική οργάνωση, οι 
ποινές θα είναι βάσει των διατάξεων του νέου 
ποινικού κώδικα: 5 έως 10 χρόνια για το απλό 
µέλος και 5 µε 15 χρόνια για τους διευθυντές 
της οργάνωσης, όταν µε τις παλαιές διατάξεις η 
ποινή γι’ αυτούς έφτανε µέχρι και τα 20 χρόνια.

ΑΝΝΑ ΚΑΝ∆ΥΛΗ

τεί στο επιτελείο της ναζιστικής οργάνωσης, 
στην προσπάθεια συµπλήρωσης των ψηφο-
δελτίων. Μετά τη µεγάλη µείωση των ποσο-
στών της στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 
-όπου έλαβε το 4,88% των ψήφων- και ενώ 
η δίκη των µελών της οδεύει προς την τελική 
της ευθεία, είναι εµφανές ότι ακόµα και οι µέ-
χρι πρότινος υποστηρικτές της έχουν στρέψει 
την πλάτη τους στη Χρυσή Αυγή. 

Την περασµένη Τρίτη, η οργάνωση ανακοί-

νωσε επισήµως τους «100 πρώτους υποψήφι-
ους βουλευτές» και την επόµενη ηµέρα δηµο-
σιοποίησε λίστα µε τους «επόµενους 100 υπο-
ψήφιους βουλευτές». 

Στην πραγµατικότητα, όµως, αντί για 200 
ονόµατα, στις λίστες που δηµοσιοποιήθηκαν 
αναφέρονταν συνολικά 195 υποψήφιοι. Σύµ-
φωνα µε τις επίσηµες ανακοινώσεις, ο Νίκος 
Μιχαλολιάκος τοποθετείται υποψήφιος σε τρεις 
εκλογικές περιφέρειες, την Α’ Αθηνών, τον Νό-
τιο Τοµέα Αθηνών και την Α’ Θεσσαλονίκης. 
Κατά τα άλλα, ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι 
µόλις για τις 42 από τις 59 εκλογικές περιφέ-
ρειες της χώρας, καθώς µέχρι την περασµένη 
Πέµπτη δεν είχαν δηµοσιοποιηθεί υποψήφι-
οι για τις περιφέρειες της Αρκαδίας, της Βοιω-
τίας, των Γρεβενών, του Εβρου, της Εύβοιας, 
της Ευρυτανίας, της Ζακύνθου, της Ηλείας, 
της Κεφαλληνίας, της Λέσβου, της Λευκάδας, 
της Μεσσηνίας, του Ρεθύµνου, της Σάµου, της 
Φθιώτιδας, της Φωκίδας και της Χίου. Ακόµη, 
είναι χαρακτηριστικό ότι σε 8 εκλογικές περι-
φέρειες, που µάλιστα δεν είναι µονοεδρικές 
(Μαγνησία, Σέρρες, Πέλλα, Ροδόπη, Καστο-
ριά, Κιλκίς, Κοζάνη, Φλώρινα), έχει ανακοι-
νωθεί µόνο ένας υποψήφιος. Χαρακτηριστι-
κά παραδείγµατα, οι ανακοινώσεις για τα ψη-

φοδέλτια στη Μαγνησία και 
στο Κιλκίς, όπου µέχρι στιγ-
µής περιλαµβάνονται µόνο 
τα ονόµατα των βουλευτών 

Παναγιώτη Ηλιόπουλου και 
Χρήστου Χατζησάββα. 

Απόντες
Από τα ψηφοδέλτια της Χρυσής 

Αυγής στις επικείµενες εθνικές εκλο-
γές της 7ης Ιουλίου θα απουσιάσουν 

πρώην βουλευτές αλλά και ηγετικά στε-
λέχη που στήριζαν επί δεκαετίες την ορ-

γάνωση. Ο υπόδικος Γιάννης Λαγός δεν 
θα συµµετάσχει στο ψηφοδέλτιο της Β’ Πει-

ραιώς, καθώς εξελέγη ευρωβουλευτής. 
Οµως, «ορφανά» µένουν µέχρι στιγµής και 

τα ψηφοδέλτια της οργάνωσης στη Μεσση-
νία και στην Εύβοια, καθώς οι βουλευτές ∆η-
µήτρης Κουκούτσης και Νίκος Μίχος έχουν 
αποχωρήσει µε ηχηρό τρόπο από τη Χρυσή 
Αυγή. Στις τάξεις της οργάνωσης δεν συµµετέ-
χουν πλέον ούτε οι πρώην βουλευτές Λάρισας 
και Αργολίδας, ∆έσποινα Σβερώνη και Γιώρ-
γος Γαλέος. Ακόµη, µόλις λίγα εικοσιτετράω-
ρα πριν από τις ευρωεκλογές, την αποχώρη-
σή τους από τη Χρυσή Αυγή είχαν ανακοινώ-
σει µια σειρά στελεχών, όπως ο Σταύρος Κα-
ρεφυλλάκης, µέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
της οργάνωσης και παλαιός υποψήφιος στα 
Χανιά, αλλά και ο Κωνσταντίνος Αντωνόπου-
λος, πρώην υπεύθυνος της τοπικής οργάνω-
σης στη ∆υτική Αττική. 

Με τη δίκη στην τελική 
ευθεία, οι µέχρι πρότινος 
υποστηρικτές της έχουν 
στρέψει την πλάτη τους 
στη Χρυσή Αυγή

 ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ χρόνια από την ηµέρα 
που ξεκίνησε η δίκη της Χρυσής Αυγής και µε-
τά από 361 συνεδριάσεις του Τριµελούς Εφετεί-
ου Κακουργηµάτων, ο χρόνος µετρά αντίστρο-
φα για τις απολογίες των 68 κατηγορουµένων. 
Στην επόµενη προγραµµατισµένη συνεδρίαση, 
που έχει οριστεί για τις 18 Ιουνίου, αναµένεται 
να ολοκληρώσει την κατάθεσή του ο τελευταί-
ος από τους µάρτυρες υπεράσπισης και, κατό-
πιν του σχολιασµού των καταθέσεων από τους 
δικηγόρους, οι κατηγορούµενοι θα ξεκινήσουν 
να απολογούνται.

Από τους 68 που κάθονται στο εδώλιο, στους 
65 αποδίδονται τα αδικήµατα της διεύθυνσης 
και ένταξης σε εγκληµατική οργάνωση. Στους 
τελευταίους περιλαµβάνονται και 18 βουλευ-
τές της Χρυσής Αυγής. Οι συλλήψεις τους είχαν 
γίνει µία ηµέρα µετά την παράδοση του πορί-
σµατος του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
Χαράλαµπου Βουρλιώτη, στις 28 Σεπτεµβρί-
ου του 2013. Ακολούθησε µια πολύµηνη ανά-
κριση, καθώς και η πρόταση των 700 σελίδων 
του εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου προς το 
Συµβούλιο Εφετών. Βάσει αυτής, οι βουλευτές 
ανήκαν στον σκληρό πυρήνα της οργάνωσης 
που λειτουργούσε υπό τον µανδύα πολιτικού 
κόµµατος από το 2008, καθώς -όπως είχε επι-
σηµάνει- «ένα κόµµα µπορεί να είναι εγκλη-
µατική οργάνωση, αν και εφόσον χρησιµο-
ποιεί µηχανισµούς και επιτελεία του για εγκλη-
µατικές πράξεις».

Κατά τον κ. Ντογιάκο, στην κορυφή της πυ-
ραµίδας ήταν ο γενικός γραµµατέας του κόµ-
µατος Νίκος Μιχαλολιάκος, δεύτερος ο Χρή-
στος Παππάς, τρίτος ο Ηλίας Κασιδιάρης και 
ακολουθούσαν οι Ηλίας Παναγιώταρος και 
Γιώργος Γερµενής. Η υπεράσπιση, ωστόσο, 
υποστηρίζει ότι δεν είναι δυνατό να αξιολογη-
θεί ποινικά ως εγκληµατική οργάνωση ολόκλη-
ρη η Κοινοβουλευτική Οµάδα ενός κόµµατος, 
κάνοντας λόγο για σκευωρία προκειµένου να 
πληγεί πολιτικά η Χρυσή Αυγή.

Στο ίδιο µήκος κύµατος αναµένεται να κινη-
θούν και οι κατηγορούµενοι βουλευτές, εφό-
σον βέβαια παρουσιαστούν στο δικαστήριο, 
κάτι που δεν έπραξαν ποτέ έως τώρα οι 16 εξ 
αυτών από τον Απρίλιο του 2015 που ξεκίνη-
σε η δίκη. 

Οι µόνοι παρόντες ήταν οι Στάθης Μπούκου-
ρας και Νίκος Μίχος, οι οποί-
οι έχουν διαχωρίσει τη θέση 
τους από το κόµµα, µε τον τε-
λευταίο να µιλά για µια «βρό-
µικη» οργάνωση που λειτουρ-
γεί οικογενειοκρατικά.

Σύµφωνα πάντως µε τα έως 
τώρα δεδοµένα, ο επικεφα-
λής της Χρυσής Αυγής Ν. Μι-
χαλολιάκος, εφόσον αποφασί-
σει να εµφανιστεί στο δικαστή-
ριο, προτίθεται να απολογηθεί 
τελευταίος. Η πρόεδρος του δι-
καστηρίου Μαρία Λεπενιώτη 
έχει ζητήσει οι απολογίες να 
δοθούν κατά αλφαβητική σει-

Στην επόμενη 
συνεδρίαση αναμένεται 
να ολοκληρώσει 
την κατάθεσή του ο 
τελευταίος από τους 
μάρτυρες υπεράσπισης

Η ώρα των απολογιών 

Ε∆ΩΛΙΟ
Από τους 68 
που κάθονται 
στο εδώλιο, 
στους 65 
αποδίδονται 
τα αδικήµατα 
της διεύ-
θυνσης και 
ένταξης σε 
εγκληµατική 
οργάνω-
ση. Στους 
τελευταίους 
περιλαµβά-
νονται και 18 
βουλευτές 
της Χρυσής 
Αυγής


