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Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ

∆
εν είναι πολιτικό κόµµα, αλλά µια εγκλη-
µατική οργάνωση. Με την ηγεσία του 
και τους πρωτοκλασάτους βουλευτές 

του να είναι οι απόλυτοι κυρίαρχοι ενός νεο-
φασιστικού παραληρήµατος που στέρησε ζω-
ές και τροµοκράτησε ανθρώπους.

Αυτή είναι η Χρυσή Αυγή κατά την οµόφω-
νη απόφαση του Τριµελούς Εφετείου Αθηνών.

Το δικαστήριο µε την ετυµηγορία του απέ-
δωσε στους Νίκο Μιχαλολιάκο, Ηλία Κασιδιά-
ρη, Γιάννη Λαγό, Χρήστο Παππά, Ηλία Πανα-
γιώταρο, Γιώργο Γερµενή και Αρτέµη Ματθαι-
όπουλο, στο άλλοτε επταµελές δηλαδή Πολι-
τικό Συµβούλιο του κόµµατος, τον ρόλο του 
«ενορχηστρωτή» των εγκληµατικών πράξεων 
της οργάνωσης.

Η «µάχη» των ελαφρυντικών 
Μετά την καταδίκη των 57 εκ των συνολικά 68 
κατηγορουµένων, το ενδιαφέρον τώρα στρέ-
φεται στην απόφαση του δικαστηρίου επί των 
ελαφρυντικών. Κι αυτό γιατί σε όποιους εξ αυ-
τών το δικαστήριο χορηγήσει έστω και ένα θα 
έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της προβλεπό-
µενης ποινής στο µισό. Ενδεικτικά, στην περί-
πτωση της διεύθυνσης εγκληµατικής οργάνω-
σης, το πλαίσιο ποινής, που είναι 5 έως 15 χρό-
νια κάθειρξη, πέφτει στα 2 έως 8 έτη, ενώ µε 
µόνη την ένταξη το πλαίσιο των 5 έως 15 χρό-
νων γίνεται 1 έως 6.

Μάλιστα, µε τον νέο ποινικό κώδικα, κάθε ελα-
φρυντικό επαυξάνει τη µείωση της ποινής. Αυ-

Τα πρόσωπα, η επόµενη ηµέρα και τα ελαφρυντικά. 
Τι δηλώνει στην «R» ο αντεισαγγελέας του Αρείου 

Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, που µε την πρότασή του 
τον Οκτώβριο του 2014 προς το ∆ικαστικό Συµβούλιο 
άνοιξε τον δρόµο για την παραποµπή ολόκληρης της 

Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Μιχαλολιάκου σε δίκη 

να εκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθµό.
Η απόφαση για τη Χρυσή Αυγή, που δεν έχει 

προηγούµενο ούτε στα ελληνικά αλλά ούτε και 
στα ευρωπαϊκά δικαστικά χρονικά, «πάτησε» 
στα γερά, όπως προκύπτει εκ του αποτελέσµα-
τος, θεµέλια που έβαλε ο τότε εισαγγελέας Εφε-
τών και νυν αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, 
Ισίδωρος Ντογιάκος. 

Ωστόσο, η αρχή του τέλους της εγκληµατι-
κής οργάνωσης είχε ξεκινήσει πριν από 7 χρό-
νια, στις 18 Σεπτεµβρίου 2013, όταν ο Γιώργος 
Ρουπακιάς δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα. Ο 
τότε υπουργός Προστασίας του Πολίτη της κυ-
βέρνησης Σαµαρά, Νίκος ∆ένδιας, ενοποίησε 
και έστειλε 32 δικογραφίες στη ∆ικαιοσύνη. Βά-
σει αυτών, η τότε εισαγγελέας του Αρείου Πά-
γου, Ευτέρπη Κουτζαµάνη, διέταξε προκαταρ-
κτική εξέταση για τη Χρυσή Αυγή, που κατέλη-
ξε στις συλλήψεις του Ν. Μιχαλολιάκου και των 
«υπασπιστών» του στις 29 Σεπτεµβρίου 2013. 
Ακολούθησε µια ενδελεχής ανάκριση από τις 
εφέτες ειδικές ανακρίτριες Ιωάννα Κλάπα και 
Μαρία ∆ηµητροπούλου. Μετά την ολοκλήρω-
σή της, τον Οκτώβριο του 2014, ο εισαγγελέας 
Ισ. Ντογιάκος, µε µια πρόταση 700 σελίδων, 
«έδειξε» εδώλιο στους 18 τότε βουλευτές της 
Χρυσής Αυγής και σε ακόµη 52 στελέχη της.

Με την εν λόγω πρόταση, η οποία υιοθετήθη-
κε στη συνέχεια από το ∆ικαστικό Συµβούλιο, 
άνοιξε διάπλατα ο δρόµος για παραποµπή σε 
δίκη και τελικώς καταδίκη ολόκληρης της Κοι-
νοβουλευτικής Οµάδας της Χρυσής Αυγής, που 
είχε εισέλθει στη Βουλή το 2012. Χωρίς να είναι 
ακόµη γνωστό το σκεπτικό των δικαστών, φαί-
νεται πως υιοθετήθηκε το «απόσταγµα» της κρί-
σης του Ισ. Ντογιάκου περί εγκληµατικής ορ-

τό σηµαίνει πως, σε αντίθεση µε ό,τι οριζόταν στον 
προηγούµενο, βάσει του οποίου όσα ελαφρυντικά 
και να δίδονταν σε έναν κατηγορούµενο εφαρµο-
ζόταν µόνο µία φορά η µείωση της ποινής, στη δι-
άταξη του άρθρου 85 του νέου ποινικού κώδικα 
γίνεται η εξής ιδιαίτερη µνεία για την περίπτωση 
συρροής ελαφρυντικών περιστάσεων: «Οταν στο 
πρόσωπο του υπαιτίου συντρέχουν περισσότεροι 
λόγοι µείωσης της ποινής ή όταν συντρέχουν ένας 
ή περισσότεροι τέτοιοι λόγοι µαζί µε ελαφρυντικές 
περιστάσεις του άρθρου 84 ή περισσότερες ελα-
φρυντικές περιστάσεις, το δικαστήριο ελαττώνει πε-
ραιτέρω το κατώτατο όριο της µειωµένης ποινής». 

Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό γιατί οι συ-
νήγοροι υπεράσπισης έδωσαν επί δύο συνεδριά-
σεις του δικαστηρίου «µάχη» επιχειρηµάτων, προ-
κειµένου να πείσουν τους δικαστές ότι οι εντολείς 
τους, τόσο πριν όσο και µετά την αξιόποινη πρά-
ξη που τους αποδίδεται, ζούσαν ένα σύννοµο βίο. 
Μάλιστα, επικαλέστηκαν λόγους που, αν µη τι άλ-
λο, είχαν την… πρωτοτυπία τους. Οπως φιλοζωικά 
αισθήµατα, πίστη στην ορθόδοξη θρησκεία ή γά-
µο δύο φορές µε την ίδια γυναίκα. 

Εστίασαν, επιπλέον, και στα άλλα δύο ελαφρυ-
ντικά που µπορούν να χορηγηθούν µετά την ψή-
φιση του νέου ποινικού κώδικα, αυτά της µη εύ-
λογης διάρκειας της δίκης χωρίς υπαιτιότητα του 
κατηγορουµένου και της παραβίασης του τεκµη-
ρίου αθωότητας. 

Η επόµενη «µάχη» των συνηγόρων, µετά την από-
φαση του δικαστηρίου επί των ελαφρυντικών, που 
αναµένεται αύριο, ∆ευτέρα, θα δοθεί αφού ανα-
κοινωθούν και οι ποινές, για το ανασταλτικό στην 
έφεση. Για το αν, δηλαδή, οι καταδικασθέντες θα 
οδηγηθούν αµέσως στη φυλακή ή θα διατηρή-
σουν την ελευθερία τους (µε ή άνευ όρων) µέχρι 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

«ΗΤΑΝ πράγματι μια 
τεράστια και επίπονη 
προσπάθεια 700 
σελίδων, η οποία, αν 
κρίνω από την όλη 
διαδικασία και από το 
αποτέλεσμα της δίκης, 
απέδωσε καρπούς», 
δηλώνει στην «R» 
ο αντεισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου, 
Ισίδωρος Ντογιάκος
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Σε πλήρή ετοιμότητα βρίσκονται στην 
Ασφάλεια Αττικής και συγκεκριμένα στο 
αρμόδιο Τμήμα Αναζητήσεων, ώστε ανά 
πάσα στιγμή να συλλάβουν τους πρώην 
βουλευτές του νεοναζιστικού μορφώμα-
τος της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι έχουν 
καταδικαστεί με την κατηγορία της διεύ-
θυνσης εγκληματικής οργάνωσης.

Ολοι οι καταδικασθέντες πρώην βου-
λευτές βρίσκονται υπό επιτήρηση, τόσο 
φυσική όσο και ηλεκτρονική, κυρίως από 
την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία 
άλλωστε είχε αναλάβει και το βάρος των 
πρώτων συλλήψεων τον Σεπτέμβριο του 
2013, όταν πια είχε ξεκινήσει η διαδικασία 
για τον χαρακτηρισμό της Χρυσής Αυγής 
ως εγκληματικής οργάνωσης.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί της Αντιτρο-
μοκρατικής δεν διαθέτουν μόνο την εμπει-
ρία στη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά και 
τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για 
επιτήρηση ατόμων από μακριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κεντρι-
κά πρόσωπα της υπόθεσης, δηλαδή ο αρ-
χηγός του μορφώματος Νίκος Μιχαλο-
λιάκος και οι πρώην βουλευτές, ανάμεσά 
τους και το πρώην πρωτοπαλίκαρό του, ο 
Ηλίας Κασιδιάρης, βρίσκονται σε διαρκή 
και διακριτική επιτήρηση, ώστε ανά πά-
σα στιγμή, μέσα σε πέντε με δέκα λεπτά, 
να έχουν όλοι συλληφθεί και να οδηγη-
θούν στο μέγαρο της ΓΑΔΑ, για να ακο-
λουθήσει η συνήθης διαδικασία μεταγω-
γής στις φυλακές όπου θα εκτίσουν την 
ποινή τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 
Ηλ. Κασιδιάρης, ο οποίος έχει δηλώσει 
μόνιμη κατοικία το πατρικό του σπίτι σε 
περιοχή της βόρειας Αττικής, έχει να εμ-
φανιστεί εκεί αρκετές εβδομάδες. Μά-
λιστα, από την ηλεκτρονική παρακολού-
θηση των μελών της εγκληματικής οργά-
νωσης Χρυσή Αυγή προκύπτει ένα στίγ-
μα που αφορά τον Κασιδιάρη, το οποίο 
όμως από την περασμένη Τετάρτη μέχρι 
και την περασμένη Παρασκευή δεν πα-
ρουσίαζε κάποια κίνηση. Αυτό το δεδο-
μένο προκαλεί προβληματισμό στα στε-
λέχη των αρμόδιων υπηρεσιών, τα οποία 
όμως τονίζουν πως, όταν έρθει η ώρα για 
τις χειροπέδες, «θα τις δει στα χέρια του» 
μαζί με τους υπόλοιπους της πάλαι ποτέ 
ηγετικής ομάδας των χρυσαυγιτών. 

Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί που έχουν 
επιφορτιστεί με αυτό το έργο εξετάζουν 
όλες τις παραμέτρους, καθώς δεν απο-
κλείουν ένα επικοινωνιακό σόου από 
τους καταδικασθέντες, προκειμένου να 
υποστηρίξουν πως η καταδίκη τους εί-
ναι πολιτική λόγω της ιδεολογίας τους, εν 
προκειμένω του εθνικοσοσιαλισμού.
Δηλαδή, και σύμφωνα με πληροφορίες, 
δεν αποκλείεται όσοι ακόμα βρίσκονται 
γύρω από τον Μιχαλολιάκο να συμφωνή-
σουν μαζί του να παραδοθούν ταυτόχρο-
να και να εμφανιστούν έξω από τη ΓΑ-
ΔΑ, ώστε να στήσουν ένα «πολιτικό» σό-
ου. Οι αστυνομικοί έχουν λάβει τα μέτρα 
τους και γι’ αυτή την περίπτωση, καθώς 
είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να μην επι-
τρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο έξω από 
τη ΓΑΔΑ. 

ΘεΟΔΟΣήΣ πΑΝΟΥ 

ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

Το σχέδιο για 
τις συλλήψεις 

γάνωσης που «ενδύθηκε τον μανδύα πολιτι-
κού κόμματος». Το δικαστήριο έφτασε σε αυ-
τή την κρίση του μετά από 5,5 χρόνια ακροα-
ματικής διαδικασίας, με καταθέσεις περισσο-
τέρων από 200 μαρτύρων. 

«Επίπονη προσπάθεια»
Ο ίδιος ο εισαγγελικός λειτουργός, Ισ. Ντογιά-
κος, μιλώντας στη Realnews, περιγράφει την 
«τεράστια και επίπονη προσπάθεια» που κα-
τέβαλε ώστε να παραδώσει μια πρόταση που 
δεν θα δημιουργεί «απορίες, κενά και ερωτή-
ματα στον αναγνώστη». Ξεκαθαρίζει, δε, ότι 
ουδέποτε δέχθηκε οποιαδήποτε παρέμβαση 
στο έργο του, ενώ συνδέει ευθέως την τρο-
μοκρατική επίθεση εις βάρος του με το «διά 
ταύτα» της πρότασής του: «Η παραβατικότη-
τα όχι μόνο των ηγετικών στελεχών της Χρυ-
σής Αυγής αλλά και των κατώτερων ιεραρχι-
κά, καθώς και των οπαδών της, δεν εκδηλώ-
θηκε με μία μόνο πράξη, στιγμιαία ή έστω πε-
ριστασιακά, αλλά με σειρά σοβαρών αξιόποι-
νων πράξεων επί μεγάλο χρονικό διάστημα, σε 
βάρος πολλών ανθρώπων, κατά κανόνα πολιτι-
κά αντιφρονούντων, με αποκορύφωση τη δο-
λοφονία του Παύλου Φύσσα. Ο τρόπος που 
ενεργούσαν οι δράστες, σε κάθε εγκληματι-

κή πράξη (δηλαδή το modus operandi), ήταν 
σχεδόν πανομοιότυπος, σε όλες τις περιπτώ-
σεις, γεγονός που, μετά από μια σωστή παρα-
τήρηση και μελέτη του φαινομένου, οδήγησε 
στο συμπέρασμα ότι η εγκληματική βούληση 
από κάπου πήγαζε και από κάπου μεθοδευό-
ταν. Ως εκ τούτων, τα εισαγγελικά φώτα έπε-
σαν, πλην των άλλων, και στην αξιόποινη πρά-
ξη της εγκληματικής οργάνωσης. Η ανακριτι-
κή έρευνα απέδωσε πλούσια αποτελέσματα 
και έφερε στο φως εντυπωσιακά αποδεικτικά 
στοιχεία και αναμφισβήτητο αποδεικτικό υλι-
κό, όπως φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ. Η πιο με-
γάλη δυσκολία για τη σύνταξη της πρότασης, 
λόγω του τεράστιου όγκου αποδεικτικού υλι-
κού και του μεγάλου αριθμού των κατηγορου-
μένων, ήταν η σωστή δόμησή της και η συστη-
ματική κατάταξη των γεγονότων και των απο-
δείξεων, ώστε να μη δημιουργούνται απορί-
ες, κενά και ερωτήματα στον αναγνώστη, κα-
λυμμένη φυσικά με τον ανάλογο νομικό μαν-
δύα. Ηταν πράγματι μια τεράστια και επίπο-
νη προσπάθεια 700 σελίδων, η οποία, αν κρί-
νω από την όλη διαδικασία και από το απο-
τέλεσμα της δίκης, απέδωσε καρπούς. Οφεί-
λω να παραδεχθώ ότι το τηλέφωνό μου δεν 
χτύπησε για ‘‘υποδείξεις’’, είτε υπέρ είτε κατά 
οποιουδήποτε εκ των κατηγορουμένων ή άλ-
λου παράγοντα της δίκης, όσον αφορά, δε, τη 
δήθεν τηλεφωνική συνομιλία του πρώην πρω-
θυπουργού Αντώνη Σαμαρά με κάποιο άγνω-
στο πρόσωπο, δήθεν για να με επηρεάσει σε 
βάρος κάποιων κατηγορουμένων, όπως απο-
δείχθηκε επιστημονικά από εξειδικευμένα ερ-
γαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, ουδέποτε 
είχε γίνει. Το ίδιο αρνητική υπήρξε και η έρευ-
να που διενεργήθηκε για το θέμα αυτό από 
την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Στη ση-
μερινή εποχή, ο κίνδυνος είναι πάντοτε κοντά 
σε κάθε λειτουργό της Θέμιδος. Εγώ τον βίω-
σα προσωπικά με την τρομοκρατική επίθεση 
που έγινε σε βάρος μου στο σπίτι μου, χωρίς, 
ευτυχώς, τραγικά αποτελέσματα».

Αύριο, Δευτέρα, αναμένεται 
η απόφαση του δικαστηρίου 
για τα ελαφρυντικά  
που ζήτησαν οι συνήγοροι  
των κατηγορουμένων

ΕΠΑΝΩ: 
Ο Νίκος Μιχαλολιάκος
ΚΑΤΩ: 
Ο Ηλίας Κασιδιάρης

ΕΠΑΝΩ: 
Ο Γιάννης Λαγός
ΚΑΤΩ: 
Ο Γιώργος Ρουπακιάς 
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Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΟΝΤΗ

Η
ταν σχεδόν η ώρα 18:30. Τους χαιρετού-
σε όλους, έναν προς έναν, έξω από την κα-
γκελόφραχτη είσοδο του Eφετείου. Συγκι-

νηµένη από τη δικαίωση του Παύλου δεχόταν συγ-
χαρητήρια από δεκάδες πολίτες, οι οποίοι ζούσαν 
µαζί της τις ιστορικές στιγµές. Γλυκιά και πικραµένη 
από τον πόνο της απώλειας του Παύλου, η Μάγδα 
Φύσσα είχε στο µυαλό της το υπόλοιπο της µαρα-
θώνιας ακροαµατικής διαδικασίας, που έχει να κά-
νει µε τον προσδιορισµό των ποινών. Με αφοπλι-
στική ευγένεια αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις στους 
δηµοσιογράφους που την είχαν περικυκλώσει («για 
να µην αδικήσω κανέναν», όπως είπε) και η κού-
ρασή της αποκαλυπτόταν µόνο επειδή την οµολο-
γούσε. «Πρέπει λίγο να ηρεµήσουµε, να ξεκουρα-
στούµε. Θα συνεχιστεί ο αγώνας, δεν θα σταµατή-
σουµε εδώ. ∆εν γεννήθηκε ξαφνικά το φαινόµενο 
της Χρυσής Αυγής, επωάστηκε χρόνια. Ο δρόµος 
ανοίχτηκε. Τον άνοιξε ο Παύλος», ήταν µερικά από 
τα λόγια της σε όσους την πλησίαζαν. Λίγες ώρες 
πριν, η κραυγή της έσκιζε τον ουρανό. Μετά, κατέ-
βηκε τρέχοντας τα σκαλιά σαν έφηβη, όρµησε προς 
τον δρόµο, βγήκε µπροστά από τις κλούβες για να 
χαιρετήσει από κοντά όσους παρέµεναν στη λεω-
φόρο Αλεξάνδρας. Ο γιος της τα είχε καταφέρει. 

Κανείς δεν θα µάθει ποια εσωτερική δύναµη κρά-
τησε τη Μ. Φύσσα τόσο συγκροτηµένη, τόσο ανθρώ-
πινη, θαρραλέα και ανυποχώρητη µπροστά στους 
δολοφόνους του παιδιού της. Εκπέµποντας µια δύ-
ναµη ψυχής που εξέπληττε τους πάντες εδώ και 7 
χρόνια, έγινε σύµβολο στην υπόθεση της εγκληµα-
τικής οργάνωσης, το πρόσωπο που στάθηκε απέ-
ναντι από τον φασισµό. 

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020. Η Realnews ήταν 
εκεί, αυτόπτης µάρτυρας της ιστορίας που γρά-
φτηκε και έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. 

Απόφαση ενάντια και στο φίδι και σε όσους το τάισαν
Η ΑΠΟΦΑΣΗ του δικαστηρίου για τους ναζί είναι μια νί-
κη του λαϊκού αντιφασιστικού κινήματος. Είναι ο δικός 
του αγώνας που έβγαλε τη μάσκα τόσο από το τέρας 
του ναζισμού όσο και από τους Πόντιους Πιλάτους που 
το τάισαν. Είναι ο δικός του αγώνας ενάντια στη λησμο-
νιά και στην παραχάραξη που πέταξε τα ναζιστόμουτρα 
από τη Βουλή, ήδη από το 2019. Αυτό είναι το «δημο-
κρατικό τόξο», το «δημοκρατικό τείχος», που ορθώθηκε 
απέναντι στο τέρας. 

Η νίκη του λαϊκού κινήματος γίνεται ακόμα μεγαλύ-
τερη αν σκεφτεί κανείς ότι την ώρα της δολοφονίας του 
Λουκμάν, του Φύσσα, των δολοφονικών επιθέσεων σε 
Αιγύπτιους ψαράδες και μέλη του ΚΚΕ, υπήρχαν, ήδη, 
πάνω από 30 υποθέσεις-καταγγελίες της δολοφονικής 
δράσης των ναζί που παρέμεναν αραχνιασμένες στα 
συρτάρια των κρατικών υπηρεσιών… Γίνεται ακόμα με-
γαλύτερη αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι τη δολοφονική 
επίθεση στον Κουσουρή, το 1998, οι ναζί είχαν από το 

1992 πραγματοποιήσει, ήδη, πάνω από 50 εγκληματικές 
επιθέσεις. Εντούτοις, αφέθηκαν να κυκλοφορούν ελεύ-
θεροι και λίγο αργότερα τους χαρίστηκε και η δυνατό-
τητα να κυκλοφορούν με τον μανδύα του «νόμιμου πο-
λιτικού κόμματος»… Η απόφαση του δικαστηρίου είναι 
μια απόφαση ενάντια και στο πλυντήριο αμνησίας για 
τον ρόλο εκείνου του πολιτικού και μιντιακού συστήμα-
τος που διευκόλυνε τη ναζιστική συμμορία, που εισηγεί-
το «μια σοβαρή Χρυσή Αυγή», που δεν έβλεπε ούτε τις 
σβάστικες ούτε τα ναζιστικά κηρύγματα, που στις τηλε-
οράσεις παρουσίαζε σαν… «ράκος» τον μαχαιροβγάλ-
τη Ρουπακιά και κατήγγειλε όσους άφηναν… «λυτή» τη 
Μάγδα Φύσσα, που διαφήμιζε τα ναζιστόμουτρα σαν 
ευγενικά παιδιά που πήγαιναν τις γριούλες στα ΑΤΜ…
Ο αγώνας ενάντια στον ναζισμό, στον φασισμό, δεν 
σταματά εδώ. Σε αυτή την ασίγαστη πάλη του ανθρώ-
που με το κτήνος, η απόφαση του δικαστηρίου είναι ένα 
ακόμα όπλο.

του ΝΙΚΟY 
ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟY

mpog@realnews.gr

η άποψη

«Χώστε τους βαθιά

Ο Παναγιώτης Φύσσας, πατέρας του Παύλου, µιλά στην «R» 
για τις σκέψεις που έκανε κατά τη διάρκεια της µαραθώνιας 
ακροαµατικής διαδικασίας και για τις προσδοκίες του σχετικά 
µε τις ποινές των καταδικασθέντων. Μαζί του η συγκινηµένη 
Μάγδα Φύσσα µονολογούσε ότι ο «Παύλος άνοιξε τον δρόµο» 

στη φυλακή» 
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 ΣΤΑ 47 ΧΡΟΝΙΑ που ζει στην Ελλάδα, ο Αιγύ-
πτιος Ναΐµ Ελγαντούρ, πρόεδρος της Ενωσης 
Μουσουλµάνων Ελλάδας, δεν έχει γνωρίσει 
πιο δύσκολα χρόνια από την περίοδο 2010-
2012. Ηταν τότε που τα τάγµατα εφόδου 
σκορπούσαν τον τρόµο στους µετανάστες, 
µε την ανοχή της Αστυνοµίας. «Οι επιθέσεις 
που δεν καταγγέλθηκαν ποτέ, επειδή οι µετα-
νάστες που τις υπέστησαν, είτε φοβόντουσαν 
να τις καταγγείλουν είτε δεν είχαν χαρτιά, είναι 
τουλάχιστον δεκαπλάσιες σε σχέση µε αυτές που 
γνωρίζουµε. Υπήρξαν δυστυχώς και κάποιοι αστυ-
νοµικοί, σε µερικά τµήµατα, που όταν πήγαιναν οι µετανά-
στες να κάνουν καταγγελίες, τους αντιµετώπιζαν µε απειλές». 
Η απόφαση, όµως, αποτελεί δικαίωση για όλα τα θύµατα. «Εί-
ναι πολύ µεγάλη η σηµερινή ηµέρα για τη ∆ικαιοσύνη και τη 
∆ηµοκρατία στην Ελλάδα. Συγκινηθήκαµε όταν ακούσαµε την 

απόφαση του δικαστηρίου για την εγκλη-
µατική οργάνωση, η οποία έχει σκορπί-

σει φόβο, τρόµο, µίσος και ρατσισµό σε 
όλη την Ελλάδα». Ο Ν. Ελγαντούρ είχε 
ζήσει από πολύ κοντά την απόπειρα 
ανθρωποκτονίας εις βάρος των οµοε-
θνών του αλιεργατών. «Η όλη υπόθε-
ση είχε αρχίσει µε κάποιους να απαγο-

ρεύουν στους αλιεργάτες να µπουν στην 
ιχθυόσκαλα. Μόνο µε δική µου παρέµ-

βαση στο υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης τότε, 
τους επετράπη η είσοδος. Μετά κάποιοι πα-

ραπονούνταν ότι οι Αιγύπτιοι είχαν παραπάνω πε-
λατεία… Και βγαίνει µια µέρα ο Λαγός και λέει ότι από εδώ και 
στο εξής οι Αιγύπτιοι θα δώσουν λογαριασµό στη Χρυσή Αυ-
γή, λες και εκείνοι ήταν το κράτος. Λίγες ώρες µετά τα λόγια 
αυτά, έκαναν την επίθεση». 

 Ο ΠΑΥΛΟΣ τον αποκαλούσε «µαστρο-Τάκη». Παναγιώ-
της Φύσσας: άνθρωπος ψηµένος από τη ζωή και τη δου-
λειά, ψύχραιµος, χαµηλών τόνων και λιγοµίλητος. Αφού 
συµφώνησε να µας µιλήσει, τον ρωτήσαµε γιατί πιστεύει 
ότι τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής απουσίαζαν από 
τη δικαστική αίθουσα. «Λογικό είναι που δεν εµφανίστηκαν 
στο δικαστήριο. Πιστεύω ότι φοβήθηκαν. Είναι και τόσος 
λαός έξω». Μετά από αυτό, οι ερωτήσεις δεν είχαν µεγά-
λη σηµασία και η ολιγόλεπτη συζήτηση ξεχείλισε από γεν-
ναιότητα και ευγνωµοσύνη. «Τα έχουµε ξαναπεράσει αυ-
τά. Εχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγµατα στην Ελλάδα, µε τη 
χούντα. Είναι τα παιδιά της χούντας που δικάστηκαν σήµε-
ρα», δήλωσε ο πατέρας του δολοφονηµένου µουσικού. Το 
βλέµµα του στράφηκε στον κόσµο. «Ηταν πολύς ο καιρός 
που κράτησε η δίκη και ήταν πολύς κόσµος στο πλάι µας. 
Και τους ευχαριστούµε όλους». Τόσον καιρό, η προσµονή 
για την απονοµή δικαιοσύνης δεν ήταν εύκολη υπόθεση. 
«Μιλάµε για 5,5 χρόνια δίκης και συνολικά για 7 χρόνια 
από τότε που έγινε το κακό. Και όντως ήταν πολύς κόσµος 
µαζί µας, αλλά δεν ήταν µόνο δική µας υπόθεση. Το ένιω-
σαν πολλοί ότι ήταν και δική τους υποχρέωση να είναι µα-
ζί µας. Γιατί αύριο µπορεί να είναι κάποιου άλλου το παιδί. 
Γιατί αν δεν φύγει αυτό το καρκίνωµα, δεν ξέρεις ποιο παι-
δί θα έχει σειρά». Και πριν από την ανακοίνωση των ποι-
νών είπε αυτό που θα ήθελε: «Τουλάχιστον οι σκληροπυ-
ρηνικοί θέλω να χωθούν βαθιά µέσα στη φυλακή». Πανα-
γιώτης Φύσσας, ο πατέρας της νίκης επί της ναζιστικής και 
εγκληµατικής οργάνωσης. 

 Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ είχε διαλυθεί, η κυκλοφορία 
των οχηµάτων είχε αποκατασταθεί. Στη συµβο-
λή Αλεξάνδρας και Λουκάρεως, µια παρέα νέ-
ων προσπαθεί να ισορροπήσει τα βουρκωµέ-
να µάτια της απώλειας µε το χαµόγελο της δι-
καίωσης. Η παρέα του Παύλου, µουσικοί συ-
νοδοιπόροι, φίλοι αδελφικοί. Ο «Tiny Jackal», ο 
«Θανάσιµος», όλοι µαζί 7-8 άτοµα. Ξαφνικά και 
απρόκλητα, τρεις άνδρες της ΥΑΤ πέφτουν πά-
νω σε έναν, τον αποµονώνουν, τον προσάγουν. 
«Μας βιντεοσκοπούσε µε το κινητό του, χωρίς τη 
συγκατάθεσή µας», λένε, χωρίς αυτό να ισχύει. 
Οταν τα πνεύµατα ηρεµούν, ο Θανάσης Περ-
ράκης έρχεται και κάθεται δίπλα µου. «Ρώτα µε 
τώρα». Είναι τόσο τετριµµένο, αλλά ήθελα πραγ-
µατικά να µάθω πώς νιώθει. «Θα σου πω κάτι περίεργο, που δεν 
έχω καταλάβει ακόµα γιατί έγινε. Πεντέµισι χρόνια δικαστηρίου 
-ειδικά τα πρώτα δύο χρόνια που ήµασταν εδώ συνέχεια- κάθε 
φορά που ξυπνούσα, ένιωθα ότι έχω έναν κόµπο στο στοµά-

χι. Ηταν µια πολύ δύσκολη διαδικασία». Η 7η 
Οκτωβρίου, όµως, ήταν διαφορετική. «Σήµε-
ρα το πρωί ήταν η πρώτη φορά που ξύπνησα 
µετά από 7 χρόνια και δεν αισθανόµουν έτσι. 
Ξύπνησα στις 6:30 το πρωί και ήµουν χαρού-
µενος. Επειδή φτάσαµε στο τέλος, όποια κι αν 
ήταν η απόφαση. Αισθάνθηκα ότι επειδή θα 
τελείωνε όλο αυτό το πράγµα, θα γνωρίζαµε 
επιτέλους ποια είναι η επόµενη ηµέρα, τι πρέ-
πει να κάνουµε». 

Η ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης, 
όµως, είναι νίκη. «Είναι ένα µεγάλο βήµα, µία 
νίκη, αλλά όπως λέµε πάντα, δεν σταµατά τί-
ποτα εδώ. Ολα αυτά έγιναν χάρη στον Παύλο, 
γιατί ήταν ένα ταρακούνηµα σε όλον τον κό-

σµο, ώστε να τον κάνει να ενεργοποιηθεί. Ο αγώνας είναι πά-
ντα ενεργός στην καθηµερινότητά µας. Κάνουµε µουσική, βο-
ηθάµε τους συνανθρώπους µας και όποιον έχει ανάγκη. Για τον 
Παύλο, για τον Σαχζάτ, για τους Αιγύπτιους, για όλα τα θύµατα». 

«Πιστεύω ότι φοβήθηκαν» 

«Χάρη στον Παύλο» 

 ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΣστη σκιά, µε το χαρακτηριστικό του κα-
πέλο και την πίπα που δεν αποχωρίζεται ποτέ. Βασίλης 
Βασιλικός, συγγραφέας, ετών 86. Παρών. «Είµαι εδώ 
σήµερα, διότι είναι µια ηµέρα ιστορική. Αυτή η δίκη της 
Χρυσής Αυγής έφτασε επιτέλους στην ολοκλήρωσή της, 
µετά τη µεγάλη κινητοποίηση όλου του δηµοκρατικού χώ-
ρου». Ο βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ είχε δώσει το 
«παρών» και σε άλλες αξιοµνηµόνευτες εκφάνσεις της δι-
αδικασίας της δί-
κης. Κυρίως πρω-
τοστάτησε στη 
δηµοκρατική δια-
µαρτυρία, όταν η 
εισαγγελέας ανέ-
γνωσε την αθω-
ωτική της πρό-
ταση. «Παρακο-
λούθησα αρκε-
τές οµιλίες δικη-
γόρων και περι-
µέναµε µε αγω-
νία σήµερα την 
απόφαση των τρι-
ών εφετών. Μέσα 
µου υπάρχει πά-
ντα το ακατανόη-
το, η πρόταση της εισαγγελέως που είπε ότι είναι αθώοι. 
Μας τρόµαξε αυτό, δεν περιµέναµε αυτήν την τοποθέτη-
ση». Και τι γίνεται στο εξής; Μπορούµε πλέον να αισθα-
νόµαστε ότι η ναζιστική οργάνωση έχει ηττηθεί οριστικά; 
Ο Β. Βασιλικός δεν καθησυχάζει. Με τη µεγάλη του πείρα 
προειδοποιεί. «Η Χρυσή Αυγή είναι µια εγκληµατική ορ-
γάνωση η οποία διασπάστηκε και πάει να εξαφανιστεί. 
Αλλά είναι και αυτός ένας τρόπος µιας άλλης επιβίωσης. 
Οι οµάδες που έχουν δηµιουργήσει, π.χ. ο Λαγός και άλ-
λοι, αποτελούν ένα τέχνασµα των φασιστών, έναν τρό-
πο να δείξουν ότι δεν ανήκουν πλέον στη Χρυσή Αυγή, 
αλλά να κάνουν τη δουλειά που θέλουν διαφορετικά». 

 ΣΤΙΣ 22 ΜΑΪΟΥ του 
1963 ο Λεωνίδας 
Κοντουδάκης είδε 
τον Γρηγόρη Λα-
µπράκη να σω-
ριάζεται δίπλα 
του, χτυπηµένος 
από τους παρα-
κρατικούς. Στις 14 
Οκτωβρίου του 
1966 κατέθεσε ως 
µάρτυρας στη δί-
κη για τη δολοφονία του βουλευτή της Ε∆Α. Το 2012, 
στην άνοδο της Χρυσής Αυγής, δεν µπορούσε να µείνει 
απαθής. «Εγώ είµαι από τα Χανιά, στη Νίκαια όµως µέ-
νω δεκαετίες τώρα. Από τη στιγµή που δηµιουργήθηκε 
το τάγµα της Νίκαιας πανικοβλήθηκα βλέποντας τον φα-
σισµό να επανεµφανίζεται. Πάλεψα όσο µπορούσα για 
να καταστείλουµε το τάγµα της Νίκαιας. Κάναµε ορισµέ-
να πράγµατα, αλλά όχι αρκετά για να µπορέσουµε να το 
σταµατήσουµε». Από τις 20 Απριλίου του 2015, όταν ξε-
κίνησε η δίκη της Χρυσής Αυγής, µέχρι και την ολοκλή-
ρωσή της, ο 81χρονος πλέον απουσίασε από ελάχιστες 
δικάσιµες ηµέρες, αποτελώντας τη γέφυρα µεταξύ δύο 
ανεπανάληπτων ιστορικών δικών. «Μετά τη δολοφονία 
του Παύλου, τη δίωξη των φασιστών και αρχοµένης της 
δίκης, το θεώρησα χρέος µου να βρίσκοµαι στο δικαστή-
ριο κάθε ηµέρα, για να δώσω κουράγιο σε όλους όσοι 
πάλεψαν για να αποκαλύψουν τη Χρυσή Αυγή. Από τις 
454 ηµέρες, τις 450 ήµουν παρών». 

Για τον Λ. Κοντουδάκη οι συνήγοροι πολιτικής αγω-
γής είναι οι πρωταγωνιστές της δικαστικής νίκης. «Τον 
µεγαλύτερο ρόλο τον έπαιξαν οι δικηγόροι. Οι άνθρω-
ποι αυτοί δούλευαν τόσα χρόνια µέρα-νύχτα, ξέρω τι κό-
πο κατέβαλαν, τι στοιχεία βρήκαν ώστε να µπορέσουν 
να δέσουν την υπόθεση της εγκληµατικής οργάνωσης». 

«Το τέχνασµα 
των φασιστών»

«Ηταν χρέος µου»

«Επιθέσεις που δεν καταγγέλθηκαν ποτέ»
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