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Συνεχίζει τις προκλήσεις

«Μεροκάματα» εκτός Ευρωβουλής
θα αναζητήσει στη φυλακή ο Λαγός,
έχοντας ως «συναδέλφους» τον βοηθό
νοσοκόμο Κασιδιάρη, τον βιβλιοθηκάριο
Μιχαλολιάκο, τον ελαιοχρωματιστή
Πατέλη και τον κουρέα Μίχο…

Ο χώρος του «ηλεκτρονικού
επισκεπτηρίου» στις φυλακές
Δομοκού, που ζήτησε να
χρησιμοποιεί ο Λαγός

Του Παναγιώτη Σουρέλη
p.sourelis@realnews.gr

Σ

το κελί 7 των φυλακών Δομοκού, δίπλα
σε εκείνο του αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου, κρατείται την
τελευταία εβδομάδα ο ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός. Και μπορεί να φόρεσε τη στολή
του κρατουμένου, ωστόσο δεν θέλει να απεμπολήσει τα δικαιώματά του, που απορρέουν
από την έδρα την οποία συνεχίζει να διατηρεί
στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκτός από τον μισθό
χιλιάδων ευρώ που εξακολουθεί να λαμβάνει,
επιθυμεί να συμμετέχει ψηφιακά και στις συνεδριάσεις της Ευρωβουλής, σύμφωνα με αίτημα που έχει υποβάλει.
Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες της
Realnews, ο Γ. Λαγός θα επιδιώξει τη μεταγωγή του από τις φυλακές Δομοκού σε εκείνες του
Κορυδαλλού, προκειμένου να είναι πιο κοντά
στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη
λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και να τα επισκέπτεται, ώστε από εκεί και μέσω υπολογιστή να
δίνει το ψηφιακό «παρών» στις συνεδριάσεις
του Ευρωκοινοβουλίου. Το plan b είναι να ζητήσει τη μεταγωγή του από τον Δομοκό στην
Αθήνα κάθε φορά που θα είναι προγραμματισμένη κάποια συνεδρίαση. Ωστόσο, πηγές
αναφέρουν ότι και τα δύο αιτήματα πολύ δύσκολα θα γίνουν δεκτά, για λόγους ασφαλείας.
Ετσι, η τρίτη και πιθανότερη λύση, προκειμένου ο ευρωβουλευτής να ασκεί τα καθήκοντά
του, είναι να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα
στις Βρυξέλλες μέσα από ειδική αίθουσα των
φυλακών Δομοκού. Πρόκειται για τον χώρο του
«ηλεκτρονικού επισκεπτηρίου», όπου υπάρ-
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χουν τέσσερις υπολογιστές, εκτυπωτής και, φυσικά, σύνδεση
ίντερνετ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εφαρμόστηκε
πιλοτικά για να παρακολουθούν τα μαθήματά τους οι κρατούμενοι που πέρασαν σε σχολές έπειτα από εξετάσεις, ενώ
την περίοδο της πανδημίας χρησιμοποιήθηκε σχεδόν από
το σύνολο των κρατουμένων για να επικοινωνούν με τους
συγγενείς τους μέσω Skype, αφού τα επισκεπτήρια απαγορεύτηκαν για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού. Με απόφαση της γενικής γραμματέως Αντεγκληματικής
Πολιτικής Σοφίας Νικολάου τον Απρίλιο, δημιουργήθηκαν
χώροι «ηλεκτρονικού επισκεπτηρίου» σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Για να μπορέσει κάποιος να
χρησιμοποιήσει τον
υπολογιστή, θα πρέπει να ενημερώσει τη
διεύθυνση των φυλακών με ποιο πρόσωπο
επιθυμεί να επικοινωνήσει και να δώσει τον
λογαριασμό του στο
Skype. Στη συνέχεια,
θα μεταφερθεί στον
ειδικό χώρο και υπό
τη διακριτική επιτήρηση ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου θα
συνδεθεί με το άτομο που έχει ζητήσει.
Με τον τρόπο αυτό
θα επικοινωνεί, όπως
φαίνεται, και ο Γ. Λαγός με τους συνεργάτες του στις Βρυξέλλες και θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις
του Ευρωκοινοβουλίου. Βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπεύθυνοι των φυλακών πρόκειται να θέσουν συγκεκριμένους περιορισμούς, ώστε ο χώρος του «ηλεκτρονικού
επισκεπτηρίου» στον Δομοκό να μη μετατραπεί σε… προ-

σωπικό γραφείο του Λαγού. Το τελευταίο διάστημα ο Γ. Λαγός κράτησε αποστάσεις από
τη Χρυσή Αυγή και η μεταγωγή του στις φυλακές Δομοκού, όπου κρατούνται τα υπόλοιπα υψηλόβαθμα στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης, προκάλεσε εύλογες απορίες για το
πώς θα είναι η συγκατοίκησή τους. Την πρώτη
εβδομάδα στον Δομοκό, ο ευρωβουλευτής, ο
οποίος έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης
13 ετών και 8 μηνών χωρίς αναστολή, είχε τυπική επικοινωνία με τους υπόλοιπους χρυσαυγίτες, με τους οποίους μοιράζεται την πτέρυγα Ε των φυλακών. Ο Λαγός κρατείται στο κελί 7 στο ισόγειο των φυλακών μαζί με τον πυρηνάρχη του Περάματος Αναστάσιο Πανταζή, ενώ στο διπλανό κελί κρατούνται οι Ν. Μιχαλολιάκος, Αρτέμης Ματθαιόπουλος και Αριστοτέλης Χρυσαφίτης. Στο κελί 4 είναι οι Παναγιώτης Ηλιόπουλος και Αντώνης Γρέγος, στο
κελί 5 οι Ηλίας Παναγιώταρος και Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, ενώ στο κελί 4 του άνω
ορόφου βρίσκονται οι Ηλίας Κασιδιάρης και
Νίκος Αποστόλου.
Οι κρατούμενοι στις φυλακές μπορούν να
εργαστούν κάνοντας τα γνωστά «μεροκάματα», τα οποίο συνυπολογίζονται στον χρόνο
της ποινής. Ετσι, ο Κασιδιάρης και ο Γερμενής
εργάζονται ως βοηθοί νοσοκόμοι, ο Μιχαλολιάκος ως βιβλιοθηκάριος, ο Μίχος ως κουρέας, ο Ηλιόπουλος ως τραπεζοκόμος, ο Παναγιώταρος και ο Γρέγος στο πρατήριο των φυλακών, ενώ ως ελαιοχρωματιστές απασχολούνται στις φυλακές οι πρώην πυρηνάρχες σε Πέραμα και Νίκαια, Αν. Πανταζής και Γιώργος
Πατέλης. Πιθανόν και ο Λαγός να ζητήσει να
ενταχθεί στα «μεροκάματα», ώστε να εκτίσει
νωρίτερα την ποινή του.

