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Ελλάδα «πολιτική ευφυΐα» και όχι ουσιαστική παραβί-
αση του Συντάγματος, όπως η προκήρυξη δημοψηφί-
σματος θεωρείται υπέρτατη εκδήλωση «δημοκρατίας 
της βάσης», άσχετα απ’ το γίνεται μετά με το αποτέλε-
σμα της λαϊκής ετυμηγορίας, όπως η εκ νέου προσφυ-
γή στις κάλπες μέσα σε λίγους μήνες θεωρείται 
«σεβασμός της λαϊκής βούλησης» και όχι δείγμα κυ-
βερνητικής ανικανότητας και πολιτικής αστάθειας, έτσι 
και η δίωξη του τρίτου στην Βουλή κόμματος θεωρείται 
«αντιφασιστική πράξη» και όχι πολιτική ανωμαλία. 
Σαν να είμαστε ξανά ο «πρωτοπόρος λαός» της ιστορί-
ας, που δίνει μαθήματα στους άλλους Ευρωπαίους για 
το πώς λύνονται τα προβλήματα με τον ακροδεξιό 
εξτρεμισμό. Κι αυτά σε μια χώρα που η κοινωνία της 
είναι στα πρόθυρα της έκρηξης. 
 
Ας δούμε όμως τι ακριβώς συμβαίνει. Η δίωξη της 
Χρυσής Αυγής δεν στρέφεται άμεσα προς την κατεύ-
θυνση της απαγόρευσης του κόμματος, όπως γινόταν 
παλιά π.χ. έναντι του ΚΚΕ, αλλά, με μια ιδιαίτερη 
εφευρετικότητα τώρα, προς την κατεύθυνση της κήρυ-
ξής της σε «εγκληματική οργάνωση», πράγμα που 
σημαίνει: 
 
«Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος 
συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και 
με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα 
πρόσωπα (οργάνωση) που επιδιώκει τη διάπραξη 
περισσοτέρων κακουργημάτων…» 
 
- κακουργημάτων που εκτείνονται από την παραχάρα-
ξη του νομίσματος και την πρόκληση πλημμύρας ή την 
δηλητηρίαση των πηγών, περνάνε μέσα από μια σειρά 
άλλα εγκλήματα, όπως η ανθρωποκτονία και η βαριά 
σωματική βλάβη κλπ., και φθάνουν μέχρι την έκθεση 
σε επικίνδυνες για τον άνθρωπο ακτινοβολίες (άρθρο 
187 παρ. 1). 
 
Ο πολιτικός υπολογισμός αυτού του εγχειρήματος 
είναι σαφής: Αν η Χρυσή Αυγή καταδικαστεί σαν 
«εγκληματική οργάνωση» και πάνε για δέκα χρόνια 
φυλακή οι ηγέτες της, το ποσοστό της που υπό κανονι-
κές συνθήκες θα μπορούσε να είναι γύρω στο 10% θα 
πέσει πολύ χαμηλά, ίσως στο ένα τρίτο 1), και το υπό-
λοιπο θα το καρπωθούν φυσικά τα άλλα κόμματα και 
ιδίως αυτά της Δεξιάς που ξεκίνησε την δίωξη2). Όλα 
τα κόμματα της Βουλής επικροτούν την δίωξη αυτήν, 
είτε για να απαλλαγούν από έναν επικίνδυνο ανταγω-
νιστή, είτε για να δείξουν το «αντιφασιστικό» τους 
πρόσωπο. Οι πολίτες στην Ελλάδα βέβαια, είτε συμ-
φωνούν είτε διαφωνούν με την ιδεολογία της Χρυσής 
Αυγής, δεν έχουν καμιά αμφιβολία για τον πολιτικό 

Σ 
την Ελλάδα της κρίσης, που άρχισε το 2009 
και δεν φαίνεται να έχει σύντομα τέλος, 
ζούμε εδώ και μερικά χρόνια μία καινοφανή 
για τα ευρωπαϊκά δεδομένα υπόθεση: Την 

δίωξη του τρίτου στις προτιμήσεις του εκλογικού 
σώματος κόμματος της ελληνικής Βουλής 
(Ιανουάριος 2015: 6,28%, Σεπτέμβριο 2015: 6,99%, 
Ευρωεκλογές 2014: 9,40%) με βάση το άρθρο 187 
του ελληνικού Ποινικού Κώδικα σχετικά με τις 
«εγκληματικές οργανώσεις». 
 

Η πολιτική δίωξη 
 
Εθνικολαϊκά ακροδεξιά έως φασίζοντα κόμματα υπάρ-
χουν σε πολλές χώρες της Ευρώπης, που σε καιρούς 
οικονομικής δυσπραγίας και προσφυγικών ροών 
αυτής της έκτασης βλέπουν την δύναμή τους να μεγα-
λώνει, πολιτικοί όπως η Le Pen στην Γαλλία, ο Geert 
Wilders στην Ολλανδία ή ο Viktor Orban στην Ουγγα-
ρία ιππεύουν σήμερα το μέγα κύμα του δεξιού λαϊκι-
σμού και της μισαλλοδοξίας. Βέβαια η Χρυσή Αυγή 
έχει μια εθνικιστική, ρατσιστική και βίαιη δράση που 
υπερβαίνει τα όρια λειτουργίας πολλών άλλων ευρω-
παϊκών ακροδεξιών κομμάτων και μπορεί να συγκριθεί 
μάλλον με κόμματα του νεοναζιστικού χώρου, όπως το 
βρετανικό BNP. Είναι όμως κόμμα του ελληνικού κοι-
νοβουλίου. Σε καμιά άλλη χώρα της Ευρώπης δεν έχει 
κινηθεί μέχρι στιγμής ανάλογη δίωξη εναντίον ακροδε-
ξιών κομμάτων αυτής της δύναμης και κανείς δεν σκέ-
φτηκε μέχρι στιγμής να ξεμπερδέψει έτσι εύκολα μαζί 
τους, κηρύσσοντάς τα «εγκληματικές οργανώσεις», 
βάζοντας τους βουλευτές τους στην φυλακή και παρα-
βιάζοντας τα δικαιώματα που τους εξασφαλίζει το 
Σύνταγμα μέσα και έξω από την Βουλή. Ιδιόρρυθμη 
είναι η περίπτωση της Γερμανίας με βάση τις υπο-
χρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι των νικητών του 
τελευταίου παγκοσμίου πολέμου, σε αντίθεση π.χ. μ’ 
αυτήν της Αυστρίας, όπου η FPÖ, το κόμμα του Jörg 
Haider, κυμαίνεται σήμερα κοντά στο 30%. 
 

Ενδιαφέρον είναι ότι η δίωξη της Χρυσής Αυγής στην 
Ελλάδα δικαιολογείται με επίκληση της «δημοκρατικής 
ευαισθησίας» και των «δημοκρατικών παραδόσεων 
του ελληνικού λαού». Αυτός ο πληθωρισμός επίκλη-
σης της «δημοκρατίας» σε μια χώρα σαν την  Ελλάδα, 
που η νεότερη ιστορία της είναι γεμάτη εμφυλίους 
πολέμους και δικτατορίες, είναι λίγο παράξενος. Επι-
πλέον η αιτιολόγηση αυτή συμπίπτει με άλλα παράδο-
ξα που θα έπρεπε να μας κάνουν αρκετά επιφυλακτι-
κούς:  Όπως η ανατροπή μιας κυβέρνησης στην μέση 
της θητείας της με κατάλληλο χειρισμό του θέματος της 
εκλογής προέδρου της δημοκρατίας θεωρείται στην 

«Εγκληματικές οργανώσεις» 

Του Κώστα Δημακόπουλου 

Κριτικές παρατηρήσεις για τη δίωξη της Χρυσής Αυγής 

Από την Ελλάδα / aus Griechenland 

Ο Κώστας Δημακόπουλος έχει 
σπουδάσει νομικά και πολιτικές 
επιστήμες στην Ελλάδα (Πανεπι-
στήμιο Αθηνών) και Γερμανία 
(Πανεπιστήμια Βόννης και Βερολί-
νου). 
Ήταν για πολλά χρόνια επιστημονι-
κός συνεργάτης της Νομικής Σχολής 
του Ελεύθερου Πανεπιστήμιου του 
Βερολίνου στην έδρα Δημοσίου 
Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης και 
έχει συγγράψει βιβλία και άρθρα στα 
γερμανικά και ελληνικά με κέντρο 
βάρους το δίκαιο των μεταναστών 
και την μεταναστευτική πολιτική. 
Έχει εκπροσωπήσει τον ελληνισμό 
της Γερμανίας σε διάφορα συλλογι-
κά όργανα, π.χ. ήταν για χρόνια 
πρόεδρος της μόνιμης επιτροπής 
«δίκαιο των αλλοδαπών» της συνο-
μοσπονδίας των μεταναστευτικών 
οργανώσεων της Γερμανίας 
«Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Immigrantenverbände in der Bun-
desrepublik Deutschland» και έχει 
τιμηθεί γι’ αυτό. 
Είναι παντρεμένος με μια Γερμανί-
δα, έχει τέσσερα παιδιά και ζει στο 
Βερολίνο και την Αθήνα. 
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πολιτικών σκοπιμοτήτων κλπ. Στην πράξη οι διατάξεις 
αυτές δοκιμάστηκαν ενάντια σε αριστερές τρομοκρατι-
κές οργανώσεις, όπως η «17 Νοέμβρη».  
 
Τότε, με τον νόμο 2928/2001, ήταν που εισήχθη το νέο 
άρθρο 187 ΠΚ, που συμπεριελάμβανε αρχικά και τις 
τρομοκρατικές οργανώσεις. Αργότερα, με τον νόμο 
3251/2004, οι τρομοκρατικές οργανώσεις διακρίθηκαν 
ρητά και προστέθηκε ειδικά γι’ αυτές το νέο άρθρο 
187Α ΠΚ. Με το απογυμνωμένο πλέον από την τρομο-
κρατική δράση άρθρο 187 ΠΚ δικάζεται από τις 
20.4.2015 και η Χρυσή Αυγή, της οποίας το βασικό 
χαρακτηριστικό έναντι των αριστερών τρομοκρατικών 
οργανώσεων είναι, πέραν του ακροδεξιού της χαρα-
κτήρα, ότι πρόκειται για πολιτικό κόμμα που εκπροσω-
πείται στο κοινοβούλιο. Και εδώ αρχίζουν μια σειρά 
νομικές ακροβασίες στα όρια του συνταγματικά επι-
τρεπτού ή ανεπίτρεπτου. 
 
Πρώτα-πρώτα αρχικά δεν χρειάστηκε καν να αρθεί η 
βουλευτική ασυλία των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, 
αλλά οι κοινοβουλευτικοί της εκπρόσωποι αρπάχτη-
καν κυριολεκτικά μέσα απ’ τα σπίτια τους και προφυ-
λακίστηκαν.4) Η παρατεταμένη προφυλάκισή τους 
μέχρι το ανώτατο όριο των 18 μηνών και η συχνή μη 
παροχή άδειας προσέλευσης στο κοινοβούλιο δη-
μιούργησαν επανειλημμένα προβλήματα συνταγματι-
κής νομιμότητας στην απαιτούμενη απαρτία για την 
ψήφιση των νόμων, τα οποία ενόχλησαν έντονα ακόμη 
και την προηγούμενη πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κων-
σταντοπούλου, που δεν φημιζόταν και τόσο για την 
αμεροληψία της, η οποία όμως, επιμένοντας στην 
τήρηση του κανονισμού της Βουλής, κατηγορήθηκε ότι 
«συμπλέει» με την Χρυσή Αυγή.  
 
Το ογκώδες, πάνω από χίλιες σελίδες, βούλευμα του 
Συμβουλίου Εφετών που παρέπεμψε την υπόθεση στο 
ακροατήριο θεωρεί κατά πλειοψηφία (δύο προς έναν) 
ότι η Χρυσή Αυγή είναι «εγκληματική οργάνωση» και η 
κοινοβουλευτική της εκπροσώπηση λειτουργεί μόνον 
ως Δούρειος ίππος για τις εγκληματικές δράσεις της, 
που αποσκοπούν στην επιβολή δια της βίας των ναζι-
στικών της πολιτικών θέσεων. Η μειοψηφούσα άποψη 
του εφέτη-εισηγητή επί του θέματος Νικολάου Σαλάτα 
στο Συμβούλιο Εφετών ήταν ότι δεν μπορεί να διω-
χθούν τα μέλη της Χρυσής Αυγής με το άρθρο 187 ΠΚ, 
αλλά θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες πιο πρόσφορες 
διατάξεις, επειδή αυτό εισήχθη κατ’ εφαρμογή της 
διεθνούς Συνθήκης του Παλέρμο του 2000, η οποία 
υπερισχύει της ελληνικής νομοθεσίας και προϋποθέτει 
«οικονομικό όφελος» για τον ορισμό της 
«εγκληματικής οργάνωσης». Η απάντηση που δόθηκε 

χαρακτήρα της δίκης, δέχονται όμως παθητικά την 
διαμορφωμένη κατάσταση των πραγμάτων, όπως 
δέχονται πάνω τους και τα υπόλοιπα κακά της κρίσης. 
Θεωρείται σπάσιμο ενός ταμπού να θίξει κανείς το 
τεράστιο νομικό, πολιτικό και ηθικό ζήτημα που δημι-
ουργεί η δίωξη του τρίτου σε δύναμη κόμματος της 
Βουλής. 
 

Η νομική δίωξη 
 
Μέχρι την εισαγωγή στον ελληνικό Ποινικό Κώδικα 
(ΠΚ) των διατάξεων που μνημόνευσα παραπάνω με 
τον νόμο 2928/2001 που τροποποίησε το παλιό άρθρο 
187 ΠΚ («Σύσταση και συμμορία»), η έννοια 
«εγκληματική οργάνωση» είχε για τα ελληνικά δεδομέ-
να έναν μάλλον εξωτικό χαρακτήρα και παρέπεμπε 
στην παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και 
κλεμμένων αγαθών, το σεξουαλικό δουλεμπόριο, το 
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κλπ. και στο οργανωμένο 
διεθνές οικονομικό έγκλημα. Το 2000, σε χρόνο ανύ-
ποπτο ακόμα, η Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου, 
μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, οργά-
νωσε το Ζ΄ Πανελλήνιο Συνέδριό της με θέμα «Το 
οργανωμένο έγκλημα από την σκοπιά του ποινικού 
Δικαίου». Η εισηγήτρια του θέματος «Εγκληματικές 
Οργανώσεις» Μ. Παπαϊωάννου ανέφερε: «Σύμφωνα 
με τη διεθνή βιβλιογραφία οι σημαντικότερες εγκλημα-
τικές οργανώσεις στον κόσμο είναι η Ιταλική Μαφία, η 
αποκαλούμενη Κόζα Νόστρα, η Ιαπωνική Μαφία, που 
ονομάζεται Γιακούζα, η Κινεζική Μαφία, γνωστή ως 
Τριάδες, και η Ρωσική Μαφία».3)  
 

Ξαφνικά όμως πολλά πράγματα άλλαξαν. Στις αρχές 
της δεκαετίας του 2000 την ελληνική και τις άλλες 
ευρωπαϊκές έννομες τάξεις τις πλημμύρισαν νέοι νόμοι 
κατά της αριστερής τρομοκρατίας (οι παλιότεροι χρο-
νολογούνται από την δεκαετία του ’70 και του ’80) που 
επικύρωναν μεταξύ άλλων διεθνείς συμβάσεις και 
σχέδια κοινής ευρωπαϊκής δράσης. Ένας τέτοιος 
νόμος ήταν π.χ. ο νόμος 3090/2002, που κατηγορήθη-
κε ότι παραβιάζει την αρχή του νόμιμου δικαστή με 
διαδικασίες προεπιλογής. Οι νόμοι αυτοί εισήγαγαν 
νέες ή έδωσαν άλλο περιεχόμενο σε παλιές έννοιες, 
όπως «προστασία της δημόσιας τάξης» και 
«εσωτερική ασφάλεια». Δεν είναι εδώ ο κατάλληλος 
τόπος για να υπεισέλθουμε στην νομική ουσία αυτών 
των νόμων. Οι διατάξεις τους πάντως επικρίθηκαν 
στην θεωρία για υπέρογκη διεύρυνση της ποινικής 
καταστολής, αοριστία στην περιγραφή της αντικειμενι-
κής υπόστασης των εγκλημάτων, κατασκευή ιδεολογι-
κών αδικημάτων με αντικειμενική υπόσταση επιδιώξε-
ων, πρόσδεση του ποινικού δικαίου στην υπηρεσία 

Από την Ελλάδα / aus Griechenland 

» 

„Kriminelle Vereinigungen“ – 
Kritische Bemerkungen zum 
Prozess gegen die „Goldene 
Morgenröte“ 
 

In Griechenland läuft seit dem 
20.4.2015 der Prozess gegen die 
Rechtsaußen-Partei „Goldene Mor-
genröte“ (G.M.). Sollte sie aufgrund 
des Artikels 187 des griechischen 
Strafgesetzbuchs als „kriminelle 
Vereinigung“ charakterisiert werden, 
drohen den führenden Köpfen der 
Partei bis zu zehn Jahre Haft und 
mehr. Es ist ein gewagtes Novum im 
europäischen Maßstab. Denn die 
G.M. ist die drittgrößte Partei des 
griechischen Parlaments, konstant 
hoch in der Wählergunst bei den 
letzten Wahlen (Januar 2015: 
6,28%, September 2015: 6,99%, 
Europawahlen 2014: 9,40%). Ihre 
Abgeordneten wurden zuerst ohne 
die Genehmigung des Parlaments 
verhaftet und blieben bis zu 18 
Monate im Gefängnis. Diese Abwe-
senheit riss Löcher in die Beschluss-
fähigkeit und die anderen Regularien 
des Parlaments. Zudem ist eine 
Reihe von juristischen Ungereimthei-
ten zu verzeichnen: Die G.M. gilt 
nicht als „terroristische Vereinigung“, 
ist aber auch keine „Mafia“, weil sie 
keine ökonomischen Ziele verfolgt, 
und ihre Eigenschaft als politische 
Partei im griechischen Parlament 
schützt sie nicht vor der Verfolgung. 
Zum Vergleich: § 129 Absatz 2 Nr. 1 
des deutschen Strafgesetzbuches 
verbietet die Anwendung der Vor-
schriften über eine „kriminelle Verei-
nigung“, wenn es sich um eine 
politische Partei handelt, die das 
Bundesverfassungsgericht nicht 
vorher für verfassungswidrig erklärt 
hat („Parteienprivileg“). Selbst der 
Berichterstatter des dreiköpfigen 
höheren Richterrates, der die Ver-
weisung an die Strafkammer mit 2:1 
Mehrheit verfügt hat, hält eine Ver-
folgung aufgrund des Art. 187 für 
unrechtmäßig. Der Verlauf des 
Prozesses lässt rechtsstaatliche 
Standards missen, und linksextre-
mistische Kreise haben schon mit 
zwei kaltblütigen Morden und einer 
schweren Körperverletzung Vergel-
tung gegen die G.M. ausgeübt. Was 
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αποτελεί την μήτρα παραγωγής της αντίστοιχης ελλη-
νικής. Η §129 StGB (Bildung krimineller Vereinigung) 
λέει στο σχετικό εδάφιο, Absatz 1: 
 

„Wer eine Vereinigung gründet, deren Zweck oder 
deren Tätigkeit darauf gerichtet sind, 
Straftaten zu begehen, oder wer sich 
an einer solchen Vereinigung als Mit-
glied beteiligt, für sie um Mitglieder 
oder Unterstützer wirbt oder sie unter-
stützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft“ 
(«Όποιος ιδρύει μια οργάνωση, που ο 
σκοπός ή η δράση της είναι προσανα-
τολισμένη στην διάπραξη ποινικών 
πράξεων ή όποιος συμμετέχει σαν 
μέλος σε μια τέτοια οργάνωση, προ-
σπαθεί να κερδίσει μέλη ή υποστηρι-
κτές ή την υποστηρίζει, τιμωρείται με 
ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε ετών ή 
με χρηματική ποινή».)  
 
Το άρθρο αυτό επιφέρει μια μετατόπιση 
της ποινικής προστασίας της δημόσιας 
τάξης, που είναι το προστατευόμενο 
αγαθό, στο στάδιο της προετοιμασίας και 
έχει τύχει σφοδρής κριτικής στην γερμανι-
κή νομική θεωρία. Πολλοί βλέπουν εδώ 
μια αστυνομική υπονόμευση της αρχής 
της ατομικής ευθύνης, την προληπτική 
ανακήρυξη «εχθρών» ή μια αυθαίρετη 
κατασκευή «συλλογικοτήτων» και επιση-
μαίνουν διάφορους κινδύνους, όπως να 
εξαπλωθεί γρήγορα η δίωξη στα μέλη και 
τους υποστηρικτές της οργάνωσης. Ενώ 
μάλιστα στην αρχή η πρακτική σημασία 
της §129 StGB ήταν μικρή, στο μεταξύ 
έχει διευρυνθεί σημαντικά η εφαρμογή 
της και με βάση αυτήν καταδικάστηκε 
π.χ. το γραφείο της κουρδικής οργάνω-
σης PKK στην Γερμανία. 
Και πάλι θα αποφύγω να υπεισέλθω εδώ 
σε νομικές λεπτομέρειες του γερμανικού 
ποινικού δικαίου, π.χ. ότι σύμφωνα με το 
Absatz 2 αριθμός 2 της ίδιας §129 δεν 
μπορεί να ασκηθεί δίωξη, αν η διάπραξη 
των ποινικών πράξεων αποτελούν μόνον 
ένα σκοπό ή μια δράση υποταγμένης 

σημασίας. Θα αναφέρω όμως το Absatz 2 αριθμός 1: 
 
„Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Vereini-
gung eine politische Partei ist, die das Bundesver-

από την πλειοψηφούσα άποψη, δηλαδή τους άλλους 
δύο εφέτες-ανακριτές που συντάχτηκαν με την άποψη 
του εισαγγελέα, είναι ότι μπορεί μεν αυτό να είναι 
σωστό, αλλά ο Έλληνας νομοθέτης δεν κωλύεται να 
κάνει πιο αυστηρή την μεταφορά της Συνθήκης του 
Παλέρμο στην εσωτερική έννομη τάξη. 
 
Όποιος παρακολουθεί νηφάλια, χωρίς 
φόβο και πάθος, την εξέλιξη της υπόθεσης 
αυτής, διαπιστώνει ότι η δίκη ακροβατεί 
πάνω σε νομικό γκρεμό και η υποτιθέμενη 
αιτιατή αλυσίδα από τις αδιαμφισβήτητα 
τελεσθείσες εγκληματικές πράξεις, όπως η 
δολοφονία του Παύλου Φύσσα, μέχρι την 
τεκμηρίωση της ύπαρξης «εγκληματικής 
οργάνωσης», που έδωσε σύμφωνα με το 
κατηγορητήριο τις σχετικές εντολές, είναι 
πολύ δύσκολο να τεκμηριωθεί. Η ίδια η 
Χρυσή Αυγή ανέλαβε την πολιτική ευθύνη 
για την δολοφονία Φύσσα, αποποιούμενη 
φυσικά κάθε ποινική ευθύνη σχετικά. 
Μέχρι τώρα η απόδειξη ότι η πράξη αυτή 
έγινε με διαταγές της ηγεσίας βασίζεται 
στις συναισθηματικά φορτισμένες διαβε-
βαιώσεις του πατέρα και της μητέρας του 
Παύλου Φύσσα. Για να πάρει κανείς μιαν 
ιδέα για το κλίμα μέσα στο οποίο διεξάγε-
ται η δίκη, αναφέρω ότι η μητέρα του 
θύματος πέταξε φεύγοντας ένα μπουκάλι 
νερό εναντίον του αυτουργού και κύριου 
κατηγορούμενου Γιώργου Ρουπακιά 
(«αυτό για να με θυμάσαι!»), ενώ ένας 
φίλος του θύματος φώναξε από το ακροα-
τήριο «Ρουπακιά, παρακάλα να φας ισό-
βια!», πράγμα που παραπέμπει σαφώς 
στην μέχρι στιγμής ανεξιχνίαστη 
δολοφονία/εν ψυχρώ εκτέλεση δύο αμέτο-
χων νεαρών μελών της Χρυσής Αυγής και 
τον βαρύ τραυματισμό ενός άλλου στις 
3.11.2013 στο Νέο Ηράκλειο σαν αντίποι-
να στην δολοφονία Φύσσα. Και είναι 
γνωστό βέβαια ότι η «δημόσια τάξη» (η 
ειρηνική και ήσυχη συνύπαρξη των πολι-
τών υπό την κυριαρχία του κράτους, σύμ-
φωνα με την νομική της ερμηνεία) κρέμε-
ται στην Ελλάδα εδώ και χρόνια από μια 
λεπτή κλωστή που κάθε τόσο κόβεται...  
 
Σημειώνω στο σημείο αυτό ότι η ίδια 
διάταξη για τις «εγκληματικές οργανώσεις» υπάρχει 
και στον γερμανικό ποινικό κώδικα, πράγμα πολύ 
φυσικό βέβαια, αφού η γερμανική ποινική επιστήμη 
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wir aber mit viel Aufwand nach dem 
Sturz der letzten Diktatur erreicht 
haben, darf nicht so leicht aufs Spiel 
gesetzt werden, und sei es gegen 
undemokratische Kräfte. Der 
Rechtsstaat und seine Garantien 
und der Schutz der politischen 
Rechte sind kein Luxus, den man bei 
Bedarf aushebeln kann, noch nicht 
einmal gegen die Feinde der Demo-
kratie. Die Geschichte lehrt übrigens, 
dass die „streitbare Demokratie“ mit 
der Bekämpfung der Rechtsextre-
misten beginnt, um bei den Links-
extremisten anzukommen – wen 
auch immer man dazu zählt.  
 
Ist die juristische Lage prekär, gilt es 
umso mehr für die politische: Der 
Rechtspopulismus verdankt seinen 
kometenartigen Aufstieg in den 
sechs Jahren der Krise teilweise 
derselben populistischen Welle, wie 
der Linkspopulismus auch. Die 
zweite Ursache ist die Flüchtlingskri-
se, die in Griechenland besonders 
brisant ist. Dass ausgerechnet dort 
dieses Experiment mit dem rechten 
Rand der politischen Landschaft 
gemacht wird, in einem Land näm-
lich, dessen jüngere Geschichte von 
Bürgerkrieg, Putsch und Diktatur 
gekennzeichnet ist, und dessen 
aktueller Politikverlauf eine Grad-
wanderung am Rande des staatli-
chen Zusammenbruchs und der 
Implodierung der Gesellschaft dar-
stellt, mag einerseits für viele plausi-
bel erscheinen, gießt aber anderer-
seits Öl ins Feuer. Das Experiment 
ist eher eine Garantie für künftige 
Bürgerkriege als für die Beruhigung 
des Landes. 
 
Vor der Krise gab es in Griechenland 
keine Faschisten, ihr Anteil lag 
konstant bei 0,2- 0,4%. Statt also 
schulmeisterlich von den Griechen 
zu verlangen, „kurzen Prozess“ mit 
den Rechten zu machen, selbst 
wenn sie die dritte Kraft des Parla-
ments darstellen, und selbst, wenn 
dies rechtsstaatliche Prinzipien 
kostet, die man im eigenen Land 
nicht zu opfern bereit ist, sollte man 
in Deutschland daran denken, durch 
eine Lockerung der harten Sparmaß-
nahmen, einen Schuldenerlass oder 
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fassungsgericht nicht für verfassungswidrig erklärt 
hat.“ 
 

(«Το εδάφιο 1 δεν εφαρμόζεται, αν η οργάνωση 
είναι πολιτικό κόμμα, που δεν το έχει κηρύξει αντι-
συνταγματικό το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό 
Δικαστήριο.») 
 
Η ρητή και κατηγορηματική αυτή απαγόρευση της 
δίωξης πολιτικών κομμάτων με βάση τις διατάξεις περί 
«εγκληματικών οργανώσεων», όσο δεν τα έχει κηρύξει 
αντισυνταγματικά και παράνομα το ανώτατο συνταγ-
ματικό δικαστήριο με την πολυτελή διαδικασία που 
προβλέπεται στα άρθρα 43 και επόμενα του καταστα-
τικού του, αποτελεί το λεγόμενο „Parteienpri-
vileg“ («προνόμιο των πολιτικών κομμάτων») που 
καθιερώνεται στο ίδιο το γερμανικό Σύνταγμα, τον 
Θεμελιώδη Νόμο της Βόννης (Art. 21 Absatz 2 GG). 
Αυτή η διάταξη δεν δίνει βέβαια σε κανέναν δικαίωμα 
τέλεσης ποινικών πράξεων, προστατεύει όμως όχι 
μόνον την πολιτική, αλλά και την συνολική δράση των 
πολιτικών κομμάτων, καθώς, όπως ξέρουμε (ας θυμη-
θούμε στην Ελλάδα τον τρόπο που εφαρμόστηκε κά-
ποτε η αμνηστία της «Συμφωνίας της Βάρκιζας»), τα 
όρια είναι ρευστά. 
 
Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι θα πρέπει 
η έννομη τάξη στην Ελλάδα να επιδείξει το αναγκαίο 
μέτρο αυτοσυγκράτησης και οι αυτονόητες ποινικές 
διώξεις για την διάπραξη ποινικών πράξεων, όπως οι 
δολοφονίες και οι προπηλακισμοί πολιτικών αντιπά-
λων ή οι επιθέσεις κατά των μεταναστών (και δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι έχουν γίνει βαρύτατα εγκλήματα 
από μέλη της Χρυσής Αυγής), θα πρέπει να παραμεί-
νουν στα πλαίσια του ποινικού δικαίου, όπως το ξέρα-
με μέχρι σήμερα, με τις στέρεες έννοιες της αποδεδειγ-
μένης αιτιώδους συνάφειας, της αυτουργίας και της 
συναυτουργίας. Κανείς φυσικά δεν μπορεί να είναι 
ατιμώρητος, όταν  πρόκειται για κακουργηματικές 
πράξεις, είτε είναι αυτουργός, είτε είναι ηθικός αυτουρ-
γός. Στην προκείμενη περίπτωση όμως έχουμε με 
βάση το άρθρο 187 ΠΚ το τριπλό παράδοξο μιας 
«εγκληματικής οργάνωσης» που δεν θεωρείται 
«τρομοκρατική», δεν είναι όμως και «μαφία», δηλαδή 
δεν έχει «κερδοσκοπικό χαρακτήρα», ενώ δεν την 
προστατεύει το γεγονός ότι είναι «πολιτικό κόμμα», και 
μάλιστα το τρίτο του ελληνικού κοινοβουλίου. Το κατη-
γορητήριο δεν ενεργοποιεί το «πολιτικό ποινικό δίκαι-
ο», τις διατάξεις περί εσχάτης προδοσίας κλπ. Η 
έννοια όμως της «εγκληματικής οργάνωσης», όταν 
πρόκειται για πολιτικά κόμματα, είναι ένας ολισθηρός 
κατήφορος προς την ανεπίτρεπτη δίωξη πολιτικών 
ιδεών, ένα άλλο «ιδιώνυμο». 

Ο «σκληρός πυρήνας» 
 

Το έτος 1977 δημοσίευσα στο έγκριτο ελληνικό νομικό 
περιοδικό «Το Σύνταγμα» το πρώτο μου νομικό 
άρθρο. Είχε τον τίτλο «Γύρω από την έννοια του σκλη-
ρού πυρήνα της δημοκρατίας δυτικού τύπου»  («Το 
Σύνταγμα», τόμος Γ΄1977, σ. 90-141) και ήταν μια 
συνηγορία υπεράσπισης αριστερών πολιτικών δράσε-
ων, που εύκολα στην Ελλάδα ποινικοποιούνται, και 
αριστερών πολιτικών κομμάτων, όπως το ΚΚΕ, που 
μόλις είχε βγει από την παρανομία, που εύκολα κη-
ρύσσονται αντισυνταγματικά και «εκτός νόμου», ενώ 
τα μέλη τους ρίχνονται στην φυλακή. Η μελέτη εκείνη 
ήταν ταυτόχρονα μελέτη συγκριτικού δικαίου και είχε 
παρουσιαστεί πρώτα στα γερμανικά. Αποτελούσε ένα 
Plädoyer ενάντια σε αντίστοιχες πολιτικές πρακτικές 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας την 
εποχή εκείνη, όπως το διαβόητο Radikalenerlass ή 
Extremistenbeschluss, με το οποίο απαγορευόταν 
στους ύποπτους για κομμουνιστικές και γενικότερα 
αριστερές ιδέες να δουλεύουν σε δημόσιες υπηρεσίες 
– και πολλοί είχαν χάσει ήδη την δουλειά τους π.χ. 
σαν δάσκαλοι στα σχολεία – μέσα στο όλο κλίμα 
υστερίας που επικρατούσε τότε κατά των υποστηρι-
κτών της DDR, αλλά και κατά της τρομοκρατίας. Τα 
επιχειρήματα του άρθρου εκείνου μπορούν να συνοψι-
σθούν ως εξής: 
 
Βασικά έπρεπε να απαντηθεί το ερώτημα αν επιτρέπε-
ται η δημοκρατία «να παραδοθεί στους εχθρούς της», 
οι οποίοι χρησιμοποιούν τα μέσα που η ίδια θέτει στην 
διάθεσή τους για να την ανατρέψουν, όπως στην επο-
χή της Βαϊμάρης. Η απάντηση που έδιναν και δίνουν 
όλες οι λίγο πολύ με δημοκρατικά μέσα καθεστηκυίες 
τάξεις ήταν και είναι: Όχι βέβαια, η δημοκρατία πρέπει 
να είναι «μαχόμενη κατά των εχθρών της», „wehrhaft“! 
Η κριτική προσέγγιση σ’ αυτά τα δήθεν αυτονόητα 
άρχιζε με το ερώτημα: Ποιος είναι άραγε εκείνος ο 
βασικός πυρήνας συνταγματικών αρχών που πρέπει 
να προστατεύεται με πολεμικά μέσα από τα δημοκρα-
τικά καθεστώτα; Η απάντηση της γερμανικής συνταγ-
ματικής θεωρίας και πράξης ήταν και είναι ως σήμερα: 
Η freiheitliche demokratische Grundordnung (fdGO), η 
φιλελεύθερη δημοκρατική θεμέλια τάξη του κράτους, 
που την αμφισβητούν οι εχθροί της δημοκρατίας. Στην 
ελληνική συνταγματική θεωρία και πράξη η δουλειά 
γινόταν με έννοιες όπως «το κρατούν κοινωνικό και 
πολιτειακό καθεστώς», που έπρεπε να προστατευθεί 
«κατά πάντων των επιβουλευομένων αυτό». 
 
Ακόμα όμως και στην περίπτωση της Δυτικής Γερμανί-
ας που οι όροι είχαν δουλευτεί πιο πολύ, διαπίστωνε 

Από την Ελλάδα / aus Griechenland 

Κώστας Δημακόπουλος 

» 

die Zahlung der Reparationsschul-
den dazu beizutragen, den rechts-
extremen Einfluss auf die griechi-
sche Gesellschaft auf friedliche 
Weise einzudämmen. Ähnlich sollte 
man bei der Flüchtlingskrise die 
Grenzen Griechenlands, so wie sie 
international garantiert sind, gesamt-
europäisch schützen und die Flücht-
linge ohne den üblen Trick „Dublin II“ 
gerecht verteilen. Denn, wenn es 
richtig ist, dass man eine gewaltbe-
reite rechte Partei mit politischen 
und auch mit juristischen Mitteln 
bekämpfen muss, sollte man den-
noch die Ursachen ihres Erfolges 
nicht aus den Augen verlieren. 

K.D. 
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κανείς στο τέλος ότι επρόκειτο για έννοιες που δια-
στέλλονταν και συστέλλονταν κατά περίπτωση. Έτσι η 
πολεμική έννοια της „fdGO“ είχε χρησιμοποιηθεί αρχι-
κά (1952) για την απαγόρευση του κόμματος SRP 
(Σοσιαλιστικό Κόμμα του Ράϊχ, μιας διάδοχης οργάνω-
σης του κόμματος του Χίτλερ), και αμέσως 
μετά (1956) για την απαγόρευση του KPD 
– του παραδοσιακού κομμουνιστικού 
κόμματος της Γερμανίας που εξακολουθεί 
να είναι απαγορευμένο μέχρι σήμερα.  
 
Η απάντηση που δίναμε εμείς την εποχή 
εκείνη, υπερασπιζόμενοι τα πολιτικά 
δικαιώματα, ήταν ότι τελικά η δημοκρατία 
είναι μια ανοιχτή διαδικασία με απρόβλε-
πτο τέλος («η δημοκρατία αποτελεί την 
πλέον ίσως χαρακτηριστικήν έκφρασιν 
της σχετικότητος», Α. Σβώλος) που αντέ-
χει πολλές επιθέσεις, προτού επιτρέψει 
στο ελατήριο της καταστολής να εκτινα-
χθεί, προτού καταφύγει δηλαδή σε ποινι-
κές διώξεις κατά των αντιφρονούντων και 
ειδικά σε απαγόρευση πολιτικών κομμά-
των και οργανώσεων. 
 
Τα παλιά εκείνα επιχειρήματα της δεκαετί-
ας του ’70 έχουν κατά την ταπεινή μου 
γνώμη ισχύ και σήμερα, έστω κι αν αντί 
για το ΚΚΕ και τις ακροαριστερές οργανώ-
σεις τώρα πρόκειται για την Χρυσή Αυγή 
και τους ακροδεξιούς. Βέβαια σήμερα δεν 
επιδιώκεται στην  Ελλάδα, όπως σημειώ-
σαμε ήδη, η άμεση απαγόρευση της τε-
λευταίας ως πολιτικού κόμματος. Ίσως 
μεταξύ άλλων επειδή υψώθηκε κάποτε, 
την δεκαετία του ’70,  ένα μικρό ανάχωμα  
στην απαγόρευση των πολιτικών κομμά-
των στην ελληνική έννομη τάξη. Σημειώνω 
ότι κάτι τέτοιο προβλεπόταν στο Κυβερνη-
τικό Σχέδιο (της Νέας Δημοκρατίας του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή) για το Σύνταγ-
μα του 1975, αλλά αποσύρθηκε τελικά 
μετά από πίεση της αντιπολίτευσης. Αυτό 
που επιδιώκεται όμως, για να το πει κα-
νείς απλά, είναι, καθώς βρίσκουν την 
πόρτα κλειστή, να βάλουν το ίδιο πράγμα 
από το παράθυρο,– και έχουμε έτσι μια 
σειρά από συνταγματικές ανωμαλίες μέσα 
και έξω από την Βουλή. 
 
Επισημαίνω διάφορους κινδύνους που καραδοκούν: 
Α). Με την δίωξη της Χρυσής Αυγής ανοίγουν οι ασκοί 

του Αιόλου και δημιουργούνται προηγούμενα διώξεων 
στην Ελλάδα, όχι οπωσδήποτε πλέον με το άρθρο 187 
ΠΚ, που πολύ γρήγορα μπορούν να μεταπηδήσουν σε 
άλλους πολιτικούς χώρους, ακόμα και του λεγόμενου 

«συνταγματικού τόξου». Επειδή, αν οξυν-
θούν κι άλλο τα πολιτικά πάθη, 
«εγκληματικές οργανώσεις» με μια ευρύ-
τερη έννοια μπορεί να θεωρηθούν και 
κόμματα που συνέβαλαν στην μείωση του 
εισοδήματος των Ελλήνων στο δραματικό 
ποσοστό που βιώνουμε σήμερα, στην 
απώλεια της εθνικής μας κυριαρχίας και 
στην μετατροπή της Ελλάδας σε νεοαποι-
κιακό προτεκτοράτο, στην εξαπάτηση του 
λαού με ψευδείς αντιμνημονιακές υποσχέ-
σεις, στην πολιτική απομόνωση, στην 
παραλίγο έξοδο από το Ευρώ και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στην σύμπραξη με 
τρομοκρατικές οργανώσεις κλπ. – πάντα 
κατά την άποψη του εκάστοτε κυρίαρχου 
αντίπαλου κόμματος και στα πλαίσια ενός 
πιθανού νέου αυταρχισμού. Σε επίπεδο 
ατομικών διώξεων υπάρχουν ήδη προς 
αυτήν την κατεύθυνση δείγματα κάποιων 
μηνύσεων από πολίτες, όπως και σχετι-
κών εισαγγελικών πρωτοβουλιών (έναρξη 
έρευνας για το Plan B του Γιάνη Βαρου-
φάκη). 
 

Β). Εάν βαθύνει η κρίση και η ανυπακοή 
του ελληνικού λαού στα Μνημόνια πάρει 
νέες διαστάσεις, δεν είναι απίθανο να 
περάσει η δίωξη, με αυξημένη πλέον 
νομιμοποίηση, από την δεξιά στην αριστε-
ρή πολιτική γωνία του κοινοβουλίου, 
όπου βρίσκεται π.χ. το ΚΚΕ. 
Γ). Πολύ πιο εύκολα όμως μπορεί να 
μεταπηδήσει η δίωξη στις εξωκοινοβου-
λευτικές ενώσεις προσώπων, ιδίως αυτές 
της ακροαριστεράς, που πανηγυρίζει 
προς το παρόν για την εφαρμογή νόμων 
που έχουν την πηγή τους στην αντιμετώ-
πιση της τρομοκρατίας σε βάρος των 
αντιπάλων της και ζητάει την κεφαλή τους 
«επί πίνακι» - και δεν θα έπρεπε να ζει 
κανείς σε αυταπάτες ότι «εμείς έχουμε την 
δύναμη να αντισταθούμε», αν συμβεί κάτι 
τέτοιο. 
 

Στην Ελλάδα υπάρχει μια ιδιαίτερη εμπειρία με τα 
«ιδιώνυμα». Το «ιδιώνυμο» του νόμου 4229/1929 
κάποιοι στον Μεσοπολέμου (Αλ. Παπαναστασίου) 
ζητούσαν να εφαρμόζεται και προς τις δύο κατευθύν-
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 Η Χρυσή Αυγή, 

ένα ακροδεξιό 

μόρφωμα με 

ελάχιστη ως 

τότε απήχηση, 

κέρδισε την 

συμπάθεια των 

απελπισμένων 

Ελλήνων με τα 

ίδια 

επιχειρήματα με 

τα οποία 

αναδείχτηκαν κι 

άλλοι πολιτικοί 

σχηματισμοί, ο 

λαϊκισμός, 

δεξιός ή 

αριστερός, έχει 

κοινή βάση. 
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Στον Βολταίρο αποδίδεται η φράση «διαφωνώ μ’ αυτό 
που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το 
δικαίωμά σου να το λες». Αναφορικά όμως με την 
«υπεράσπιση» της Χρυσής Αυγής θα μπορούσε να το 
πει κανείς κι αλλιώς:  Όταν εσείς πηγαίνατε, εμείς 
ερχόμαστε.             
 
Κώστας Δημακόπουλος, Βερολίνο 
νομικός και πολιτικός επιστήμονας 
 
  

 

Από την Ελλάδα / aus Griechenland 

σεις, όχι μόνον ενάντια στους κομμουνιστές αλλά και 
στους φασίστες… 
 

Επίλογος  
 
Η Ελλάδα γνωρίζει μια απ’ τις χειρότερες περιόδους 
της νεότερης ιστορίας της, οι καιροί που ζούμε είναι 
ανώμαλοι και δεν ορίζουμε εμείς την μοίρα μας. Η ίδια 
η υπόσταση της χώρας είναι σε κίνδυνο από εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς παράγοντες. Τα έξι χρόνια κρί-
σης δεν περιόρισαν μόνον το εισόδημα των Ελλήνων 
σε ένα ποσοστό πάνω από το 40% κατά μέσο όρο, 
αλλά έκαναν δυνατά πράγματα που τα θεωρούσαμε 
προηγουμένως αδύνατα. Η Χρυσή Αυγή, ένα ακροδε-
ξιό μόρφωμα με ελάχιστη ως τότε απήχηση, κέρδισε 
την συμπάθεια των απελπισμένων Ελλήνων με τα ίδια 
επιχειρήματα με τα οποία αναδείχτηκαν κι άλλοι πολι-
τικοί σχηματισμοί, ο λαϊκισμός, δεξιός ή αριστερός, 
έχει κοινή βάση.  
 
Προσπάθησα, στο μέτρο τουλάχιστον του δυνατού, οι 
παραπάνω σκέψεις για ένα φλέγον ζήτημα να είναι 
ψυχρά αντικειμενικές. Παρά το ότι δεν είμαι υποχρεω-
μένος να κάνω «δηλώσεις φρονήματος» για να υπο-
στηρίξω την γνώμη μου, πρέπει να πω ότι για την ίδια 
την Χρυσή Αυγή δεν αισθάνομαι καμία συμπάθεια. 
Όχι μόνον επειδή η ιδεολογία της προσβάλλει τον 
φιλελεύθερο πολιτισμό της Ευρώπης, αλλά και επειδή 
είναι συνεχιστής μιας πολιτικής παράδοσης που έφερε 
την δικτατορία 1967-1974, την οποία πολεμήσαμε όταν 
είμαστε νέοι, που προκάλεσε την καταστροφή της 
Κύπρου, την μεγαλύτερη μετά την μικρασιατική κατα-
στροφή, για την οποία γράφω συχνά σ’ αυτό το περιο-
δικό, και γενικά επειδή ο υπερεθνικισμός της κατέληξε 
και καταλήγει σε προδοσία της Ελλάδας. Παρ’ όλα 
αυτά εκφράζει την άποψη ενός σοβαρού ποσοστού 
του ελληνικού λαού που την ψηφίζει με βάση τις δημο-
κρατικές διαδικασίες και η αντιμετώπισή της πρέπει να 
γίνει κυρίως με πολιτικά μέσα. Όπως αποδείχτηκε με 
την κακοφωνία για την επέτειο της γενοκτονίας των 
Ποντίων τον Νοέμβριο του 2015, η δίωξη της Χρυσής 
Αυγής δεν ένωσε τους άλλους, όπως ήταν το αρχικό 
σχέδιο, και δεν τους έφερε γύρω από ένα στρογγυλό 
τραπέζι στις κρίσιμες ώρες που απαιτείται συναίνεση, 
καθώς στην Ελλάδα έχει χυθεί πολύ δηλητήριο στις 
πολιτικές σχέσεις των κομμάτων. Εμείς όμως έχουμε 
λόγους να προστατέψουμε την πατρίδα μας από νέους 
εμφύλιους. Η δίωξη αυτή μπορεί να αποδειχτεί μπού-
μεραγκ. Αλλοίμονο αν οι διατάξεις για τις 
«εγκληματικές οργανώσεις» πέσουν κάποτε στα χέρια 
των εχθρών της δημοκρατίας… 
 

Κώστας Δημακόπουλος 

1   Δες τους σχετικούς υπολογισμούς στο άρθρο «Ο Τσίπρας και η 
επιλογή μεταξύ των δύο ΠΑΣΟΚ» του καθηγητή του Πανεπιστημίου 
της Τζόρτζια Cas Mudde στην Καθημερινή 4.10.2015, γνωστού 
από το βιβλίο του «Λαϊκίστικα ριζοσπαστικά δεξιά κόμματα στην 
Ευρώπη», Επίκεντρο, 2011, που θεωρεί ότι υπό κανονικές συνθή-
κες «η Χρυσή Αυγή έχει καλές πιθανότητες να γίνει το ΚΚΕ της 
(ακρο)δεξιάς». 

2   Δες στον ελληνικό τύπο τις αθέλητες αποκαλύψεις του πρώην 
γενικού γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης 
Σαμαρά, Παναγιώτη Μπαλτάκου, στις 2.4.2014, που οδήγησαν 
στην παραίτησή του. 

3   «Το οργανωμένο έγκλημα από την σκοπιά του ποινικού δικαίου – 
Πρακτικά του Ζ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου», Σάκκουλας, 2000, σ. 
235επ. 

4   Όσο κι αν αυτό αποτελεί για πολλούς βλασφημία, αξίζει να διαβά-
σει κανείς στο σημείο αυτό συγκριτικά τις παλιές μελέτες για τους 
πολιτικούς κρατούμενους στην Ευρώπη και την Ελλάδα, δες π.χ. 
Πολυμέρης Βόγλης, Η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας – Οι 
πολιτικοί κρατούμενοι στον εμφύλιο πόλεμο, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 
2004. Στα βιβλία για την βαρβαρότητα με την οποία διώχθηκαν οι 
κομμουνιστές στην Ελλάδα, π.χ. Ευάγγελος Μαχαίρας, Πίσω από 
το γαλανόλευκο παραπέτασμα, Προσκήνιο 1999, Νίκος Μαραγκός, 
Αδικαίωτη θυσία, Αλφειός 2002 κλπ., συναντάει κανείς συχνά την 
κατηγορία «πρώτα έγινε η δίκη και μετά συγκροτήθηκε το δικαστή-
ριο». 


