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Μ
ε αφορμή το ειδεχθές 

έγκλημα με θύμα τη 

12χρονη στον Κολωνό 

αλλά και την υπόθεση βιασμού 

μιας 19χρονης από δύο αστυνο-

μικούς στο Α.Τ. Ομονοίας πα-

ρουσιάζεται μπροστά στα μάτια 

μας όλη η συνενοχή, η σαπίλα 

και η αναλγησία του πολιτικού 

συστήματος στην Ελλάδα. Με 

αφορμή αυτές τις δύο υποθέ-

σεις βλέπουμε τις κάθε λογής 

εξουσίες να κάνουν επίδειξη 

ισχύος και ακαταδίωκτου, τη 

δικαιοσύνη και τις αστυνομικές 

αρχές να προσέχουν μήπως και 

θιχτεί κάποιος μεγαλόσχημος ή 

συνάδελφος από τις έρευνες, 

η κυβέρνηση και το υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη να λει-

τουργούν σαν θλιβεροί επεξερ-

γαστές λυμάτων ενώ τα ΜΜΕ 

«φουσκώνουν» τις υποθέσεις 

ώστε να πειστεί επιτέλους η 

κοινωνία να αποδεχτεί την ευ-

θύνη της και μετά από λίγο όλοι 

μας να σταματήσουμε να ασχο-

λούμαστε αηδιασμένοι από το 

οχετό που έχει εκτοξευτεί από 

τα τηλεπαράθυρα.

Συγκάλυψη
Στην υπόθεση του Κολωνού είναι 

εμφανές και στον πιο ανυπο-

ψίαστο πολίτη ότι εμπλέκονται 

μεγαλόσχημα πρόσωπα. Βοά ο 

τόπος για αυτό από την πρώτη 

στιγμή. Και αντί να υπάρχει τα-

χεία αποκάλυψη του κυκλώμα-

τος παιδεραστίας και να γίνουν 

οι ανάλογες ενέργειες από την 

πλευρά των εισαγγελικών και 

αστυνομικών αρχών, έχουμε 

μια αργή και βασανιστική δι-

αδικασία προσαγωγών και συλ-

λήψεων των «μικρών ψαριών» 

από τη λίστα των 200 και βάλε 

ονομάτων. Την ίδια στιγμή κα-

νείς δεν λέει, ούτε βέβαια στα 

ΜΜΕ τονίζεται, ότι το βασικό 

πρόσωπο του κυκλώματος, ο βι-

αστής-προαγωγός, ανήκει σε συ-

γκεκριμένο πολιτικό χώρο, όντας 

κομματικός του παράγοντας που 

είχε στενές σχέσεις με διάφορα 

πολιτικά πρόσωπα –και όχι μόνο– 

σε υψηλές θέσεις. Είναι πρόδηλο 

ότι το πολιτικό σύστημα, η κυ-

βέρνηση, το υπουργείο Προστα-

σίας του Πολίτη, η δικαιοσύνη, 

η αστυνομία, αυτή την στιγμή 

δεν επιθυμούν να «χυθεί άπλετο 

φως», όπως κυνικά υποστηρί-

ζουν, αλλά θέλουν να υπάρξει 

συγκάλυψη. Να αποκρυφτεί ότι 

διάφορα σημαίνοντα πρόσωπα 

εμπλέκονται στο συγκεκριμένο 

κύκλωμα παιδεραστίας και όλο 

το θέμα να κλείσει όσο το δυ-

νατόν πιο ανώδυνα. Και αντί 

να παραιτηθούν κάποιοι κύριοι 

σαν το υπουργό Θεοδωρικάκο, 

μας κουνάνε και το δάχτυλο για 

το πόσο καλά τα κάνουν όλα.

Σαπίλα
Με αφορμή τα παραπάνω δεν 

είναι άδικο να πούμε ότι η σαπί-

λα που κυριαρχεί στην πολιτική 

και στην κοινωνική ζωή του τό-

που έχει πολλαπλασιαστεί. Ξε-

κινώντας από τη μαφιοποίηση 

πολλών πλευρών της πολιτικής 

σφαίρας αφού πια ξεδιάντρο-

πα διάφοροι «επιχειρηματίες» 

κάνουν κουμάντο σε ολόκληρες 

περιοχές ή δήμους, πολιτεύονται 

και κάνουν πολιτική. Και βέ-

βαια διογκώνεται η διαφθορά. η 

ασυδοσία, η αλαζονεία, η αρπα-

χτή, το ρουσφέτι, η ατιμωρησία 

κ.ο.κ. από μεριάς του κράτους 

και των πολιτικών παραγόντων. 

Όλα αυτά μαζί έχουν γεννήσει 

ένα υβριδικό σχήμα συμφερό-

ντων και προσώπων μεταξύ 

του πολιτικού συστήματος και 

των μαφιόζικων κορυφών, 

που αυτό το σχήμα είναι που 

ουσιαστικά διαχειρίζεται πολλά 

από τα εσωτερικά πολιτικά και 

το θέμα της εβδομάδας
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Συγκάλυψη, σαπίλα και αναλγησία
Η υπόθεση του κυκλώματος παιδεραστίας στον Κολωνό και του βιασμού 

της 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας φανερώνουν το πραγματικό πρόσωπο 

της εξουσίας – Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές 

συγκαλύπτουν και αντί να παραιτηθούν κουνάνε το δάχτυλο στην κοινωνία

Η εξουσία έχει 

ακαταδίωκτο

Πρέπει να το εμπεδώσουμε. 

Οι μεγαλόσχημοι και όσοι τους 

υπηρετούν έχουν ακαταδίωκτο. 

Δεν γίνεται να κατηγορηθούν 

ή να τιμωρηθούν ανεξαρτήτως 

τι κάνουν, σε όποιες υποθέσεις 

και αν εμπλέκονται. Δεν έχει 

σημασία αν παρανομούν, αλλά 

έχει σημασία να γίνει κατανοητό, 

απόλυτα σαφές, πως ό,τι και αν 

πράξουν, αυτοί οι μεγαλόσχημοι, 

δεν πρόκειται να τους αγγίξει 

κανένας. Και αυτό ισχύει για 

πολιτικούς, οικονομικούς 

παράγοντες, καλλιτέχνες, 

αθλητές, για όσους έχουν ένα 

μεγάλο στάτους σε αυτή την 

κοινωνία, για όσους έχουν 

κάποια εξουσία, για όσους 

γυρνούν ή είναι τα γρανάζια 

αυτού του συστήματος. Και 

βέβαια από κοντά και όλοι 

οι μηχανισμοί που τους 

υπηρετούν, όπως η αστυνομία, 

διάφορα άλλα κρατικά σώματα 

κ.ο.κ., μοιράζονται το ίδιο 

ακαταδίωκτο.

Πώς αλλιώς μπορεί να 

εξηγηθεί η στάση της 

δικαιοσύνης απέναντι στους 

δύο αστυνομικούς που 

κατηγορούνται για βιασμό μέσα 

στο Α.Τ Ομονοίας; Πώς αλλιώς 

μπορεί να εξηγηθεί η «εμμονή» 

να κατηγορηθεί η μάνα της 

12χρονης για μαστροπεία ενώ 

βοά ο τόπος ότι στην υπόθεση 

εμπλέκονται μεγαλόσχημα 

πρόσωπα;

Μόνο με έναν τρόπο μπορεί 

να εξηγηθεί ό,τι και αν κάνουν 

οι ελίτ, η εξουσία και όσους 

τους υπηρετούν δεν πρόκειται 

να τιμωρηθούν, αντιθέτως θα 

τιμωρούνται αυτοί που είναι 

θύματα της ανάλγητης 

πολιτικής τους.

Οι κάθε λογής εξουσίες 

κάνουν επίδειξη ισχύος 

και ακαταδίωκτου, η δι-

καιοσύνη και οι αστυνο-

μικές αρχές προσέχουν 

μήπως και θιχτεί κάποιος 

μεγαλόσχημος ή συνάδελ-

φος ενώ η κυβέρνηση, το 

υπουργείο Προστασίας 

του Πολίτη και τα φίλια 

ΜΜΕ λειτουργούν σαν 

θλιβεροί επεξεργαστές 

λυμάτων


