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«Σημασία έχει ότι σήμερα είναι μια ιστορική νίκη αυτή και 
αύριο περιμένουμε τις ποινές και όλα τα υπόλοιπα. Εύχομαι να 
είναι και η αυριανή ημέρα σαν τη σημερινή. Σήμερα νίκησε η 
Δημοκρατία. Το χρωστάμε στον Παύλο, στην πολιτική αγωγή 
που αγωνίστηκε τόσο πολύ όλο αυτό τον καιρό. Γιατί έδωσε με-
γάλο αγώνα και τους οφείλουμε και σε αυτούς ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ. Και φυσικά και στον Παύλο, για όλα, το αίμα του, τη ζωή 
του που έχασε. Το ότι άντεξε. Να μην το ξεχνάμε. Τα τέσσερα 
λεπτά του Παύλου είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσουν να 
τους συλλάβουν. Αύριο θα τα ξαναπούμε. Εδώ θα είμαστε»

Μάγδα Φύσσα

«Η σημερινή ημέρα είναι σημαντι-
κή για την Δημοκρατία. Στην μακρά 
δημοκρατική παράδοση της χώρας μας 
φαινόμενα ακραίας πολιτικής βίας ήτα-
νε πάντοτε ξένα. Η σημερινή απόφαση 
αποτελεί επιβεβαίωση ότι η Δημοκρα-
τία και οι Θεσμοί της έχουν πάντα την 
δυνατότητα να ανατρέψουν οποιαδήπο-
τε προσπάθεια υπονόμευσής τους».

Το μήνυμα της προέδρου 
της Δημοκρατίας

«Παρά την πτώση της Χρυσής Αυγής, η 
απειλή του νεο-ναζισμού στην Ελλάδα 
δεν έχει εξαφανιστεί»
New York Times 

«Οι ηγέτες της Χρυσής Αυγής, του 
τρίτου δημοφιλέστερου κόμματος στην 
Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης 
χρέους, κρίθηκαν ένοχοι για διεύθυνση 
εγκληματικής οργάνωσης»
Reuters

«Το νεο-ναζιστικό κόμμα, που το 2012 
με τους Έλληνες να δοκιμάζονται από 
την κρίση χρέους είχε 12 βουλευτές 
στην Βουλή, κρίθηκε ένοχο για σύσταση 
εγκληματικής οργάνωσης»
ΒΒC

Για ιστορική καταδίκη του ναζιστικού 
μορφώματος κάνει λόγο και η Deutsche 
Welle. «Θάνατος στον φασισμό» είναι ο 
υπότιτλος της ανταπόκρισής της.
Deutsche Welle

«Ιστορική απόφαση, που ήρθε ύστερα 
από μαραθώνια δίκη…»
Associated Press

«Ελληνικό δικαστήριο έκρινε ότι η νεο-
ναζιστική Χρυσή Αυγή είναι εγκληματι-
κή οργάνωση»
Wall Street Journal

Τι έγραψαν  
τα ξένα μέσα:

Την απόφαση ανακοίνωσε  λίγο μετά τις 11 το πρωί η εμ-
βληματική πρόεδρος της δίκης Μαρία Λεπενιώτη και υπήρξε 
ομόφωνη.

Η Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση, 
ενώ η απόφαση ήταν καταδικαστική και για τους 18 πολιτικούς 
της.

Ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκε ο 
ηγετικός πυρήνας της ΧΑ, δηλαδή οι Νίκος Μιχαλολιάκος, 
Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Γιώργος Γερμενής, Ηλίας 
Παναγιώταρος, Αρτέμης Ματθαιόπουλος. 

Το δικαστήριο με την ίδια απόφασή του κήρυξε ενόχους για 
ένταξη και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της ΧΑ 
τους υπόλοιπους πρώην βουλευτές Παν. Ηλιόπουλο, Πολύβιο 
Ζησιμόπουλο, Αντώνιο Γρέγο, Νικόλαο Μίχο, Νικόλαο Κούζη-
λο, Κων. Μπαρμπαρούση, Ευσ. Μπούκουρα, Χρυσοβαλάντη 
Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτη, Ελένη Ζαρούλια και Δημήτριο 
Κουκούτση. Ως μέλη της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης κρί-

θηκαν ένοχοι και οι δύο αποκαλούμενοι πυρηνάρχες Γιώργος 
Πατέλης και Αναστάσιος Πανταζής.

Νωρίτερα, οι δικαστές επίσης ομόφωνα έκριναν ένοχο για 
την υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα τον καθ’ 
ομολογία δολοφόνο Γιώργο Ρουπακιά και 15 ακόμη από τους 
συνολικά 18 κατηγορούμενους για τη συγκεκριμένη εγκλημα-
τική πράξη. Για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των 
Αιγύπτιων αλιεργατών, ένοχοι κρίθηκαν όλοι οι κατηγορούμε-
νοι.

Γροθιά στον φασισμό έδωσαν δεκάδες χιλιάδες δημοκρατικοί 
πολίτες, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Εφετείο από 
νωρίς το πρωί της Τετάρτης περιμένοντας με αγωνία να ακού-
σουν τις αποφάσεις του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Αστυνομίας, οι συγκε-
ντρωμένοι έφτασαν τις περίπου 20.000 – πρωτοφανής αριθμός 
για τα σημερινά δεδομένα και παρά τον φόβο της πανδημίας 
του κοροναϊού.

Ο πατέρας 
τού δολοφονημένου 
Σαχζάτ Λουκμάν, 
Χαντίμ Χουσεΐν 

IΣΤΟΡΙΚH ΑΠOΦΑΣΗ AΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

Kαταδίκη της εγκληματικής 
οργάνωσης Χρυσή Αυγή
Με μια σημαντική απόφαση το δικαστήριο απέδωσε δικαιοσύνη, καταδικάζοντας 
την ηγεσία της Χρυσής Αυγής για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

«Ήταν η μεγαλύτερη δίκη νεο – φασιστών 
από την ποινική δίωξη των Ναζί στη δίκη 
της Νυρεμβέργης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».
Guardian




