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Του ΑλέξΑνδρου Κοντη

«Ο
Λαγός έχει καταδικαστεί για ορι-
σμένα από τα πιο σοβαρά εγκλή-
ματα και δεν έπρεπε να του επι-

τραπεί να παρακάμπτει τις αποφάσεις της 
Δικαιοσύνης χρησιμοποιώντας την ασυλία. 
Οι ακραίες μέθοδοι και η παρελθούσα εκλο-
γική επιτυχία της Χρυσής Αυγής στην Ελλά-
δα δείχνουν ότι πρέπει πάντα να ορθώνου-
με ανάστημα απέναντι στον φασισμό, στη 
ρητορική μίσους και στην ακραία βία, όπου 
και αν εμφανίζονται». Με αυτά τα λόγια, η 
Γαλλίδα ευρωβουλευτής Μαρί Τουσέν υπο-
δέχεται την απόφαση της ολομέλειας του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ψήφισε υπέρ 
της άρσης της ασυλίας του Γιάννη Λαγού, 
το βράδυ της Μ. Δευτέρας. Είχε προηγηθεί η 
αντίστοιχη απόφαση της Επιτροπής Νομικών 
Θεμάτων (JURI Committee) της Ευρωβου-
λής, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την απο-
νομή της δικαιοσύνης, έξι και πλέον μήνες 
μετά την καταδίκη του Λαγού σε 13 χρόνια 
και 8 μήνες φυλάκισης, ως ηγετικού στελέ-
χους της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυ-
σής Αυγής. Μιλώντας στη Realnews, η πρό-
εδρος της επιτροπής JURI και μέλος της ευ-
ρω-ομάδας των Πρασίνων Μ. Τουσέν απο-
καλύπτει πως ο Λαγός είχε ζητήσει ακρόα-
ση από τους ευρωβουλευτές. Παράλληλα, 
αποσαφηνίζει ότι, ακόμα και μετά τη σύλ-
ληψή του, ο άνθρωπος που κρίθηκε ένοχος 
για τον καθοδηγητικό του ρόλο στις αιμα-
τηρές επιθέσεις της Χρυσής Αυγής, πρόκει-
ται, όπως όλα δείχνουν, να διατηρήσει την 
έδρα του. Ο Λαγός μπορεί να χάσει το αξί-
ωμά του μόνο όταν τελεσιδικήσουν όλες οι 
προσφυγές του κατά της εις βάρος του δικα-
στικής απόφασης, αλλά και εφόσον το ελλη-
νικό κράτος ζητήσει την αντικατάστασή του. 
Αυτό φαντάζει σχεδόν αδύνατον να συμβεί, 
καθώς οι κανονισμοί της Ευρωβουλής ανα-
φέρουν ότι ο αντικαταστάτης θα πρέπει να 
προέλθει από το ίδιο κόμμα. 

«Η δική του εκδοχή»
«Οπως προβλέπεται από τη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευ-
τές για τους οποίους έχει προκύψει ζήτημα 
άρσης ασυλίας μπορούν να ζητήσουν 
ακρόαση από την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων (JURI Committee). Σε αυτήν 
την περίπτωση, ο ευρωβουλευτής Ιω-
άννης Λαγός παρευρέθη ενώπιον της 
επιτροπής, καταθέτοντας και τη δική 
του εκδοχή. Οι ακροάσεις και οι συ-
ζητήσεις που γίνονται στην Επιτρο-
πή είναι εμπιστευτικές», δηλώνει η 
Μ. Τουσέν ξεκαθαρίζοντας πως η 
άρση ασυλίας δεν ισοδυναμεί 
με απώλεια έδρας. «Η άρση 
της ασυλίας δεν σημαίνει 
τυπικά ότι ο ευρωβουλευ-
τής χάνει την έδρα του ή 
ότι αντικαθίσταται. Πρόκει-
ται για δύο εντελώς διαφο-
ρετικά ζητήματα. Σε αυτήν 
την περίπτωση, θα εξαρτη-
θεί από το αποτέλεσμα των 

δικαστικών εξελίξεων στην Ελλάδα. Αν ο Λαγός εντέλει αντικατα-
σταθεί, οι ελληνικές Αρχές θα μας ενημερώσουν σχετικά με το 
όνομα του επόμενου Ελληνα ευρωβουλευτή στην εκλογική λί-
στα», αναφέρει η Μ. Τουσέν. Αυτό σημαίνει πως, μέχρι να χά-
σει την έδρα του, ο Λαγός θα συνεχίσει να εισπράττει κανονικά 
τον μισθό του ευρωβουλευτή, ενώ το ίδιο ισχύει και με τα υπό-
λοιπα έξι άτομα που έχει διαπιστεύσει ως βοηθούς του στην Ευ-
ρωβουλή. Σημειώνεται ότι εκτός από τον Λαγό, χρήματα από 
τις Βρυξέλλες συνεχίζει να λαμβάνει -εμμέσως- και ο φυγόποι-

νος Χρήστος Παππάς. Η σύζυγος του πρώην υπαρχηγού της 
Χρυσής Αυγής, Ειρήνη Δημοπούλου, είναι και αυτή βοηθός 
του Αθανάσιου Κωνσταντίνου, του έτερου ευρωβουλευτή 
που είχε εκλέξει η οργάνωση στις ευρωεκλογές του 2019.  

Η Μ. Τουσέν σημειώνει πως η επιτροπή JURI έκρινε ότι 
η καταδίκη του Λαγού δεν σχετίζεται με τις δραστηρι-
ότητές του στην Ευρωβουλή. «Εδώ και μήνες, η ελλη-
νική Δικαιοσύνη έχει ζητήσει συγκεκριμένες ενέργει-
ες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ηταν επιτακτική 
ανάγκη να αρθεί η ασυλία του Ιωάννη Λαγού, ώστε 
επιτέλους να βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύ-

νη στη χώρα του. Η άρση της ασυλίας είναι σύμ-
φωνη με τις αρχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 
Τα εγκλήματά του δεν συνδέονται άμεσα με την 
άσκηση των καθηκόντων του ως ευρωβουλευτή. 
Ο Ιωάννης Λαγός, την ημέρα της ετυμηγορίας, 
έφυγε από την Ελλάδα για τις Βρυξέλλες ώστε να 
αποφύγει την καταδίκη του ως ηγετικού στελέ-
χους μιας εγκληματικής οργάνωσης». 

Ετοίμαζε τη διαφυγή του
Ο Λαγός συνελήφθη λίγες ώρες μετά την 

ψηφοφορία στην Ευρωβουλή για την άρ-
ση της ασυλίας του. Πληροφορίες αναφέ-

«Ορθώσαμε ανάστημα 
στον φασισμό»
Η Μαρί Τουσέν, πρόεδρος της επιτροπής των ευρωβουλευτών που ήρε την 
ασυλία του Γιάννη Λαγού, μιλά στην «R» για την απόφαση που στέλνει τον 
πρώην χρυσαυγίτη στη φυλακή και εξηγεί τι θα γίνει με την έδρα του

Η ΓΑΛΛΙΔΑ ευρωβουλευτής 
Μαρί Τουσέν

ρουν πως η βελγική αστυνομία τον είχε θέσει 
υπό παρακολούθηση, καθώς υπήρχαν πλη-
ροφορίες ότι ο πρώην επικεφαλής των ταγ-
μάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής θα επιχει-
ρούσε να διαφύγει σε άλλη χώρα. Οι υπο-
ψίες αυτές ενισχύθηκαν από το γεγονός ότι 
τις τελευταίες ημέρες ο Λαγός είχε κάνει νέο 

μοριακό τεστ για τον κορωνοϊό, το οποίο θα 
του ήταν απαραίτητο σε περίπτωση που θα 
προσπαθούσε να ταξιδεύσει.  Η έκδοση του 
Λαγού στην Ελλάδα δεν θα είναι απλή υπό-
θεση. Οπως έγινε γνωστό τη Μεγάλη Τετάρ-
τη, δεν έδωσε στις βελγικές Αρχές τη συγκα-
τάθεσή του για να εκδοθεί στη χώρα μας. Ο 
Λαγός έχει τη δυνατότητα να θέσει αρκετά 
νομικά εμπόδια, καθυστερώντας την έκδο-
σή του, καθώς έχει ήδη καταθέσει αίτημα για 
την παροχή πολιτικού ασύλου από το Βέλγιο. 
Πάντως, ο Βέλγος εισαγγελέας στον οποίο πα-
ρουσιάστηκε, αρνήθηκε το αίτημά του να τε-
θεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Μέχρι να χάσει την έδρα του, 
ο καταδικασμένος  
Γιάννης Λαγός θα συνεχίσει  
να εισπράττει κανονικά  
τον μισθό του ευρωβουλευτή


