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και για τα πρόσωπα µε τα οποία θα συναντη-
θεί και θα µιλήσει, αφήνοντας στους Ελληνες 
συναδέλφους τους υπονοούµενα για τον σχε-
διασµό τροµοκρατικής ενέργειας, κάτι που οι 
αξιωµατικοί της Αντιτροµοκρατικής δεν συµ-
µερίστηκαν.

Τα µελίσσια
Από την πλευρά του, ο Κουφοντίνας «ξόδεψε» 
την άδειά του σε µικρούς περιπάτους στο κτή-
µα του και σε σχέδια για την επανασύσταση 
της µελισσουργικής µονάδας που είχε πριν από 
τη σύλληψή του, το καλοκαίρι του 2002. Αλλω-
στε, ο ίδιος είχε απαντήσει σε ερώτηση µέλους 
του Συµβουλίου των φυλακών πως «θα χρησι-
µοποιήσω την άδεια στο πλαίσιο του νόµου και 
για την ενίσχυση των δεσµών µε την οικογένειά 
µου και επιθυµώ επίσης να επανασυστήσω τη 
µελισσοκοµική µονάδα που είχα».

Ο ίδιος περπάτησε µε τον γιο του Εκτορα στο 
πίσω µέρος του κτήµατος, εκεί όπου βρίσκεται 
ένα µικρό οίκηµα χωρίς πόρτες και παράθυρα 
και στο οποίο τοποθετούσε τις κυψέλες προκει-
µένου να δει τον χώρο µετά από 15 χρόνια.

Πέρα από την πρώτη βραδιά που συναντή-
θηκε και συνέφαγε µε φιλικά του πρόσωπα, το 
διήµερο ήταν αποκλειστικά αφιερωµένο στον 
γιο του Εκτορα και στη σύζυγό του Αγγελική 
Σωτηροπούλου.

Τον Ιούλιο ύποπτος φυγής, 
τον Νοέµβριο... αδειούχος

Α
πό το 2011 που ο ∆ηµήτρης Κουφο-
ντίνας υπέβαλε το πρώτο του αίτηµα 
για χορήγηση ολιγοήµερης τακτικής 

άδειας από τη φυλακή, είτε οι επιτροπές των 
φυλακών Κορυδαλλού είτε τα Συµβούλια Πληµ-
µελειοδικών τού το απέρριπταν, µε βασικό αιτι-
ολογικό τη µη µεταµέλειά του και τον κίνδυνο 
φυγής. Συνολικά, ο αποκαλούµενος «Λουκάς» 
της 17Ν είχε υποβάλει επτά αιτήµατα. Τα έξι 
απορρίφθηκαν µε σχεδόν την ίδια αιτιολογία.

Ενδεικτική είναι η απόφαση του Συµβουλί-
ου των φυλακών Κορυδαλλού, µε ηµεροµηνία 
31/12/2015, στην οποία τα µέλη του σηµειώ-
νουν ότι ο 11 φορές καταδικασµένος σε ισό-
βια κρατούµενος «δεν παρέχει εχέγγυα καλής 
χρήσης της τακτικής άδειας, δεδοµένου ότι στο 
πρόσφατο παρελθόν έχει δηµοσιοποιήσει (µε 
αναρτήσεις κειµένων στο διαδίκτυο) υποστηρι-
κτικές απόψεις υπέρ της δράσης και των απόψε-
ων άλλων τροµοκρατικών οργανώσεων, µε µέ-
λη των οποίων συγχρωτίζεται και εντός της φυ-
λακής και συγκεκριµένα στον χώρο όπου κρα-
τείται, όπου και τοποθετήθηκε µετά από δικές 
του έντονες πιέσεις».

Χαρακτηριστικό είναι και το σκεπτικό του τε-
λευταίου απορριπτικού βουλεύµατος, µε αριθ-
µό 380/2017, που εκδόθηκε τον περασµένο 
Ιούλιο. Σύµφωνα µε τους δικαστές, «κατά τον 
χρόνο κράτησης ουδόλως διαφοροποιήθηκε το 
συνειδησιακό υπόβαθρο που ώθησε τον κρα-
τούµενο στην τέλεση των παράνοµων πράξε-
ων και δεν έχει µεταµεληθεί, αφού εξακολουθεί 
να αναφέρεται σε πολιτική και όχι ποινική ευ-
θύνη (...). Συνεπώς, το παρόν Συµβούλιο κρί-
νει ότι δεν συντρέχουν λόγοι που να δικαιολο-
γούν την προσδοκία ότι ο κρατούµενος δεν 
θα κάνει κακή χρήση της άδειας. Επισηµαίνε-
ται επιπλέον ότι το υπόλοιπο της επιβληθείσας 
ποινής είναι µεγάλο, γεγονός που ενισχύει την 
κρίση του Συµβουλίου περί ύπαρξης κινδύνου 
φυγής κατά τη διάρκεια της αδείας».

Τι άλλαξε, λοιπόν, από τον Ιούλιο έως τον Νο-
έµβριο; Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ήταν κατα-
λυτική η αλλαγή εισαγγελέα, καθώς αυτός έχει 
τον τελευταίο λόγο, ακόµη κι αν τα άλλα δύο 
µέλη της επιτροπής συναινέσουν για την άδεια. 
Ο νέος εισαγγελικός λειτουργός που τοποθετή-
θηκε σε αυτή τη θέση, κατόπιν απόφασης του 
ανώτατου ∆ικαστικού Συµβουλίου του Αρείου 
Πάγου, ανέλαβε καθήκοντα στις 16 Σεπτεµβρί-
ου, µε την έναρξη του νέου δικαστικού έτους. 
Η αλλαγή έγινε όταν έληξε η θητεία της προ-
ηγούµενης εισαγγελέως και καθώς είχε µείνει 
σε αυτή τη θέση 2+1 χρόνια, η θητεία της δεν 
µπορούσε να ανανεωθεί περαιτέρω.

Κάποιοι άλλοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι από 
τη στιγµή που πληρούσε τις προϋποθέσεις -πη-
γές των φυλακών, µάλιστα, τον χαρακτηρίζουν 
«υποδειγµατικό» κρατούµενο- δεν ήταν δυνα-
τόν τα Συµβούλια να συνεχίζουν να αρνούνται 
τη χορήγηση άδειας, ειδικά από τη στιγµή που 
και οι υπόλοιποι έγκλειστοι για συµµετοχή στη 
«17 Νοέµβρη» (πλην του Αλέξανδρου Γιωτό-
πουλου) έχουν λάβει άδεια - και δη αρκετές φο-
ρές. Σηµειώνουν, επίσης, ότι αν δεν είχε παρα-
βιάσει την άδειά του το 2015 ο Χριστόδουλος 
Ξηρός, ο Κουφοντίνας θα είχε βγει νωρίτερα.

«Απόβαση» πρακτόρων στον 12ο όροφο του 
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Αστυνοµικού Μεγάρου στην Αλεξάνδρας, όπου στεγά-
ζεται η Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία, προκάλεσε η ανα-
κοίνωση της 48ωρης άδειας στον εκτελεστή της 17Ν 
∆. Κουφοντίνα. Αµερικανοί και Βρετανοί αστυνοµικοί 
σύνδεσµοι των πρεσβειών τους στην Αθήνα ζήτησαν 
από τους Ελληνες συναδέλφους τους πλήρη στοιχεία 
για τα µέτρα που έλαβαν προκειµένου να µη... γίνει 
καπνός ο ισοβίτης, όπως στο παρελθόν είχε πράξει ο 
σύντροφός του Χρ. Ξηρός, όταν παραβίασε ανάλογη 
άδεια για να πραγµατοποιήσει βοµβιστική επίθεση και 
να σχεδιάσει µια εντυπωσιακή απόδραση κρατουµέ-
νων για τροµοκρατία στις φυλακές του Κορυδαλλού.

Από την πλευρά τους, οι αξιωµατικοί της Αντιτροµο-
κρατικής είχαν ήδη σχεδιάσει τη µεγαλύτερη επιχείρη-
ση επιτήρησης ενός και µόνο προσώπου που έχει γίνει 
ποτέ! Οµάδες αστυνοµικών της υπηρεσίας είχαν ανα-
πτυχθεί σε έναν τεράστιο κύκλο γύρω από το σπίτι του 
Κουφοντίνα στον Βαρνάβα, αλλά και σε όλες τις δια-
δροµές που θα ακολουθούσε από και προς τον Κορυ-

δαλλό αλλά και στο αστυνοµικό τµήµα της Νέας Μά-
κρης, όπου υποχρεωτικά έδινε το «παρών» δύο φο-
ρές την ηµέρα. Παράλληλα, επιστρατεύτηκαν και πε-
ριπολικά καθώς και οµάδες ∆ΙΑΣ που περιπολούσαν 
συνεχώς το διήµερο σε ολόκληρη την περιοχή, που 
δεν τυγχάνει γενικά και τόσο έντονης αστυνόµευσης!

Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι αστυνοµικοί σύνδε-
σµοι των ΗΠΑ και της Βρετανίας έδειχναν ιδιαίτερα 
ανήσυχοι για το 48ωρο ελευθερίας του Κουφοντίνα, 
όχι µόνο για το ενδεχόµενο εξαφάνισής του, αλλά 
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