Ο Guardian καρφώνει Χρυσοχοΐδη: «Είναι απίστευτο, δύο ναζί κυκλοφορούν ελεύθεροι»
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Απίστευτο χαρακτηρίζεται από τον βρετανικό Guardian το γεγονός ότι
τρεις μήνες μετά από την ιστορική καταδικαστική απόφαση της Χρυσής Αυγής και των
μελών της άτομα που βρίσκονταν ψηλά στην ιεραρχία της παραμένουν εκτός φυλακής.

Ο λόγος για τον Χρήστο Παππά που ήταν ο υπαρχηγός του νεοφασιστικού μορφώματος
της οργάνωσης και ο Γιάννης Λαγός που επικαλούμενος την ιδιότητα του ευρωβουλευτή
κρύφτηκε στις Βρυξέλλες. Η εφημερίδα κάνει εκτενή αναφορά στο φιάσκο της μη σύλληψής
τους αλλά και την πορεία των συγκεκριμένων χρυσαυγιτών και φιλοξενεί δηλώσεις του
ακτιβιστή Κώστα Παπαιωνάννου.

«Αντί να μετράμε τις μέρες που είναι πίσω από τα σίδερα της φυλακής μετράμε τις
ημέρες που απολαμβάνουν την ελευθερία τους» τονίζει με νόημα ο ακτιβιστής.

Ο Χρήστος Παππάς, που έχει καταδικαστεί σε 13 χρόνια φυλάκιση, κατόρθωσε να
εξαφανιστεί ενώ αστυνομικοί υποτίθεται παρακολουθούσαν τις κινήσεις του. Ο δικηγόρος
του Περικλής Σταυριανάκης έχει δηλώσει ότι «δεν έχει σκοπό να παραδοθεί, διότι θεωρεί
πολιτική την καταδίκη του» και ότι η απόφαση αυτή «μπορεί να αλλάξει όταν η υπόθεση
έρθει στο εφετείο».

Το δημοσίευμα σχολιάζει και τις φήμες που θέλουν τον «αμετανόητο φασίστα» Χρήστο
Παππά να κρύβεται σε μοναστήρι.

Ο Γιάννης Λαγός επίσης καταδικασμένος για την δράση του στην εγκληματική οργάνωση
της Χρυσής Αυγής περιφέρεται στα έδρανα της ευρωβουλής ως πολιτικά διωκόμενος και
μέσω του twitter του κάνει εκστρατεία προκειμένου να στηριχθεί ο δήθεν δικαστικός του
αγώνας.

Οι ελληνικές αρχές έχουν αποστείλει τα σχετικά αιτήματα ζητώντας την άρση της
ασυλίας του, αλλά οι διαδικασίες καθυστερούν και λόγω της πανδημίας.
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Ο Κωστής Παπαϊωάννου με νόημα σημειώνει ότι είναι «ντροπή» ο Χρήστος Παππάς να
διαφεύγει με ευθύνη της αστυνομίας, όπου υπάρχουν φιλοναζί , αλλά η παρουσία του Λαγού
στις Βρυξέλλες είναι στίγμα για τη δημοκρατία στην Ε.Ε. Η άρση ασυλίας του Λαγού θα
έπρεπε να είναι προτεραιότητα της Ευρώπης» κατέληξε.

«Οι έρευνες είναι ευρείες και σε εξέλιξη. Μπορώ να δηλώσω κατηγορηματικά ότι θα μας
οδηγήσουν στα ίχνη του και ο Παππάς σύντομα θα είναι στη φυλακή. Η επιστροφή του
Λαγού είναι ζήτημα χρόνου, καθώς εξαρτάται από τις διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
δήλωσε από την πλευρά του στη βρετανική εφημερίδα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
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