Τώρα κάνουν ότι δεν ξέρουν
τους Χρυσαυγήτες !
Και να που τώρα ήρθε ξαφνικά στην επικαιρότητα
η δίκη των Χρυσαυγητών-και βγήκε τελικά και η
τελική καταδικαστική απόφαση- και άπαντες σε
αυτή τη χώρα (και ειδικά κόμματα και
δημοσιογράφοι) έγιναν ακραιφνώς αντιχρυσαυγήτες
!
Λυπάμαι αλλά αυτό το κουτόχορτο των δήθεν δημοκρατών δεν το
τρώμε όλοι, τουλάχιστον όσοι γνωρίζουμε καλά περί Ελληνικής
πολιτικής και για το πως αντιμετωπίστηκε το συγκεκριμένο
νεοναζιστικό μόρφωμα από το πολιτικό και μιντιακό
κατεστημένο !
Ας πούμε λοιπόν κάποια συγκεκριμένα και κατανοητά
πράγματα γι’αυτό το ζήτημα :

από όλους

Κατά πρώτον ακόμα και η νομιμότητα και η άδεια συμμετοχής σε
εκλογές ενός τέτοιου κόμματος που υμνούσε ανοιχτά τον Χίτλερ
και τους Ναζί, θα έπρεπε εξ’αρχής να είναι αμφισβητήσιμη και
αμφιλεγόμενη και πόσο μάλλον όταν υπήρχαν διαχρονικά και
στοιχεία και μαρτυρίες για ξυλοδαρμούς και λοιπές βίαιες
δραστηριότητες.
Το πολιτικό καθεστώς των «δημοκρατών» και όλα τα παπαγαλάκια
του δεν έθεσαν ουδέποτε τέτοιο θέμα, ούτε καν και μετά τη
δολοφονία Φύσσα, την αποκάλυψη όλης της εγκληματικής
δραστηριότητας της Χρυσής Αυγής και την παραπομπή του
αρχηγού και των στελεχών της στη δικαιοσύνη ως εγκληματική
οργάνωση.
Έτσι η Χρυσή Αυγή συνέχισε να λειτουργεί κανονικότατα, να
προσηλυτίζει νέα παιδιά
και να κατεβαίνει σε εκλογές
ανενόχλητη. Το μοναδικό που είχε αλλάξει είναι ότι δεν
έβρισκαν εύκολα φωνή στην τηλεόραση και αυτό συνέβη μόνο από

ένα σημείο και μετά (κυρίως μετά το περιστατικό με Κανέλλη
και Δούρου).
Αλλά ακόμα και σήμερα, μετά την τυπική καταδίκη του αρχηγού
και των στελεχών της Χ.Α. και την τυπική κήρυξή της ως
εγκληματική οργάνωση, ουδείς από τον πολιτικό κόσμο έχει
κάνει καμία αναφορά περί του καθεστώτος νομιμότητας της
Χρυσής Αυγής και περί του αν μπορεί να συνεχίσει να
υφίσταται ως οργάνωση ή κόμμα !
Λέτε να συνεχίσει να λειτουργεί νόμιμα παρότι έχει κηρυχθεί
και επίσημα εγκληματική οργάνωση (έστω και με λίγους
ανθρώπους που θα τους έχουν απομείνει); Αν το δούμε και αυτό
καταλαβαίνετε για τι και για ποιους μιλάμε…
Αλλά πέρα από αυτό ας δούμε επιγραμματικά πως αντιμετώπισε
τη Χρυσή Αυγή και τι έπραξε το διακομματικό καθεστώς .
Η αρχή γίνεται μέσα στην κρίση
γύρω στο 2011 με τα
περιβόητα συλλαλητήρια αγανακτισμένων όταν οι Συριζαίοι και
οι άλλοι συνοδοιπόροι τους που τα οργάνωσαν συνυπήρξαν και
συντάχθηκαν με φασίστες (Χρυσαυγήτες και άλλους), έστηναν
κρεμάλες και φώναζαν «να καεί το μπουρδέλο η Βουλή”. Γνωστή
η ιστορία της πάνω και της κάτω πλατείας…
Τότε ήμασταν έναν χρόνο πριν τις εκλογές και την πρώτη
είσοδο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή και είναι αναμφισβήτητο
ότι αυτή αυτή η συνύπαρξη έδωσε στους Χρυσαυγήτες μια
ιδιότυπη νομιμοποίηση και, όπως αποδείχθηκε, και εκλογική
ώθηση.
Έπειτα όλα τα ελεγχόμενα από τα κόμματα κανάλια άρχισαν να
βγάζουν τους Χρυσαυγήτες σε όλες τις εκπομπές τους σαν να
μην συμβαίνει τίποτα και αυτό σταμάτησε ευρέως μόνο ότανπαραμονές των επαναληπτικών εκλογών του 2012- ο Κασιδιάρης
χτύπησε on air την Κανέλλη και πέταξε νερό στη Δούρου !
Μέχρι και τη δολοφονία Φύσσα του 2015 η Χρυσή Αυγή είχε
αρχίσει να αντιμετωπίζεται από πολιτικό κόσμο και ΜΜΕ

περίπου ως καθώς πρέπει κόμμα που απλά είναι…λίγο ακραίο…
Μάλιστα η Χρυσή Αυγή συντάχθηκε με ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ. κατά τη
διάρκεια των εγκληματικών διαπραγματεύσεων του 2015 με την
Ε.Ε. και συντάχθηκε επιπλέον φανατικά και με το «όχι» στο
ακόμα πιο εγκληματικό δημοψήφισμα.
Είδαμε ακόμα-κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.
και κυβερνητικούς να πηγαίνουν σε ακριτικά νησιά μαζί με
Χρυσαυγήτες (Καμμένος-Κασιδιάρης φωτό) για να στείλουν
υποτίθεται μήνυμα στην Τουρκία σε μια θλιβερή και κακώς
εννοούμενη εθνική ενότητα !
Η δε κυβέρνηση του…δημοκράτη φίλου μας Σαμαρά είχε στη
διάθεσή της ογκώδη φάκελο με υποθέσεις από κακουργήματα
Χρυσαυγητών (μαχαιρώματα, ξυλοδαρμούς κλπ.) και αρνιόταν
προκλητικά να τα στείλει στη δικαιοσύνη, κάτι που έκανε όταν
δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς (δολοφονία Φύσσα) και για να
καθησυχάσει την Ευρώπη.
Πάμε και στα πιο πρόσφατα, όταν η Νέα Δημοκρατία του
«φιλελεύθερου εκσυγχρονιστή» Κούλη Μητσοτάκη κατεβάζει κόσμο
και στελέχη της στα θλιβερά εθνικιστικά συλλαλητήρια για τη
Μακεδονία τα οποία οργάνωσαν φασίστες και στα οποία
πρωτοστατούσαν Χρυσαυγήτες και κάθε είδους φασίστες !
Μάλιστα το κόμμα του Μητσοτάκη δεν διστάζει και να
οργανώσει, κατά την ίδια περίοδο, εθνικιστικές καταλήψεις σε
κάποια σχολεία της βόρειας Ελλάδας μαζί με Χρυσαυγήτες !
Και πάμε και στα χειρότερα που αφορούν αρχικά τη δίκη των
μελών της Χ.Α. την οποία το κράτος εσκεμμένα και ύπουλα
παρέτεινε για πέντε χρόνια εκμεταλλευόμενο κυρίως ένα
πρόβλημα με τις αίθουσες.
Το βαθύ κράτος (όλων των κυβερνήσεων) ξέροντας πως δεν
μπορεί να ελέγξει το δικαστικό σώμα (παραμόνο τη
φιλοχρυσαυγήτισσα εισαγγελέα) το έκανε αυτό πρώτον για να
αποφυλακίσει όλους τους χρυσαυγήτες
στους 18 μήνες και

δεύτερον μήπως μπορέσει να πετύχει την παραγραφή ορισμένων
αδικημάτων (αν και αυτό δεν τα κατάφερε).
Επιπλέον κρύφτηκαν σε μεγάλο βαθμό από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ
(κυρίως την τηλεόραση) τα τεκταινόμενα και τα πρακτικά της
δίκης και μαζί το γεγονός πως εκφοβίζονταν από τους ναζιστές
μάρτυρες κατηγορίας που είτε επρόκειτο να καταθέσουν, είτε
είχαν ήδη καταθέσει.
Το κερασάκι στην τούρτα (ως η μεγαλύτερη βρωμιά που έγινε)
ήταν βέβαια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ (χωρίς τους ΑΝ.ΕΛ. αυτή τη φορά),
λίγο πριν χάσει τις εκλογές και φύγει από την εξουσία,
φρόντισε να φτιάξει τον περιβόητο νέο ποινικό κώδικα.
Αυτός ο ποινικός κώδικας– μεταξύ άλλων εγκληματικών πράξεων
που υποβαθμίζει και εγκληματιών που ρίχνει στα μαλακάδυσκόλεψε τη δυνατότητα να χαρακτηριστεί μια οργάνωσή
εγκληματική ή συμμορία και έριξε
σκανδαλωδώς τις
προβλεπόμενες ποινές που προβλέπονται για όσους συμμετέχουν
σε εγκληματικές και τρομοκρατικές οργανώσεις.
Καραμπινάτη νομοθεσία που σκόπευε-μεταξύ άλλων-στο να ρίξει
στα μαλακά τους Χρυσαυγήτες ή και να μην μπουν καθόλου στη
φυλακή. Αυτό έγινε φυσικά με τη σύμφωνη γνώμη και όλης της
κοινοβουλευτικής
αντιπολίτευσης, γι’αυτό και η κυβέρνηση
του άλλου ρωσόφιλου προβοκάτορα Μητσοτάκη δεν άλλαξε τη
νομοθεσία μόλις πήρε την εξουσία.
Εν κατακλείδι η Χρυσή Αυγή έμεινε εκτός βουλής και
κατέρρευσε μόνο εκλογικά και οικονομικά, χωρίς το κράτος και
τα κόμματα να κάνουν κάτι το ιδιαίτερο για να την
περιορίσουν.
Αντίθετα, η αλήθεια είναι ότι προσπάθησαν μέχρι τέλους να
περισώσουν ότι γίνεται από αυτούς και έστω να πέσουν
δικαστικά στα μαλακά…Βλέπετε μεθαύριο έρχεται και ο «θείος»
Λαβρόφ στην Αθήνα σε λίγες μέρες και οι υποτακτικοί του δεν
ήθελαν να τον δυσαρεστήσουν, καθώς θυμίζω ότι και η Χρυσή
Αυγή ήταν φανατικά ρωσόφιλο και αντιδυτικό κόμμα !…

Υστερόγραφο: Στην επάνω φωτογραφία μπορείτε να δείτε τον
πρόεδρο…σύμβολο ενότητας Κάρολο Παπούλια μαζί με τον
Μιχαλολιάκο κάπου στο 2012 όταν και πρωτομπήκε η Χ.Α. στη
Βουλή…Κάπως έτσι είχε “απομονώσει” ο πολιτικός κόσμος τη
Χρυσή Αυγή…

Πολιτική και πολιτικοί χωρίς
δημοκρατική κουλτούρα
Την αρχή έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με το εμπάργκο που κήρυξε στον ΣΚΑΪ
επειδή αυτό το κανάλι επέμενε να επισημαίνει έγκαιρα το
μέγεθος των καταστροφικών πυρκαγιών στην Αττική (κυρίως στο
μαρτυρικό Μάτι) και κυρίως την αδράνεια της κρατικής
μηχανής, αυτής των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.
Βεβαίως δεν περίμενε κανένας ρεαλιστής
πολιτικής ότι άνθρωποι που προέρχονται
γκροπούσκουλα όπως αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ
δημοκρατικές ευαισθησίες και ανοχή, οπότε
καθόλου μια τέτοια απόφαση.

και γνώστης της
από ακροαριστερά
μπορεί να έχουν
δεν μας εκπλήσσει

Να όμως που προ ημερών παρόμοια απόφαση, με εμπάργκο στην
ΕΡΤ, πήρε και η Νέα Δημοκρατία λόγω της ακραίας τοποθέτησης
ενός παγκοσμίως άγνωστου δημοσιογράφου της, ο οποίος
σύγκρινε τον Μητσοτάκη με θεωρητικούς του ΙταλικούΜουσολινικού φασισμού !
Ο Μητσοτάκης είναι σίγουρα πατριδοκάπηλος, αλλά το
«φασίστας» είναι οπωσδήποτε βαρύ και ακραίο και δεν είναι
σοβαρή τοποθέτηση. Από την άλλη ωστόσο σε μια δημοκρατία που
σέβεται τον εαυτό της και κάτι υπερβολικό ή ανόητο πρέπει να
έχει το ελεύθερο να ακούγεται (εκτός αν είναι υβριστικό και
χυδαίο), ακόμα και στην ΕΡΤ που είναι λιβανιστήρια της

εκάστοτε κυβέρνησης.
Για το λόγο αυτό λοιπόν το εμπάργκο της Νέας Δημοκρατίας
στην ΕΡΤ είναι μια λανθασμένη κίνηση, αφού αντιγράφει
ουσιαστικά πρακτικές ΣΥΡΙΖΑ. Και, όπως είπαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ένα κόμμα σαν τη Ν.Δ. θέλει να
παριστάνει το εκσυγχρονιστικό και φιλελεύθερο δεν
επιτρέπεται να γίνεται ΣΥΡΙΖΑ !
Κάποιος όμως θα πρέπει να πει στους «εγκεφάλους» και τα
επιτελεία όλων των κομμάτων πως λιγότερες εμφανίσεις των
στελεχών τους στα ΜΜΕ σημαίνει και λιγότερη πληροφόρηση και
ενημέρωση και συνεπώς και έλλειμμα δημοκρατίας.
Θα μου πείτε τώρα ότι συνήθως οι πολιτικοί λένε αρλούμπες
και ψέματα ; Μα και πάλι θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία
στον πολίτη να κρίνει και την αρλούμπα και το ψέμα καιανάλογα με τη νοημοσύνη του- να το απορρίψει ή να το χάψει…

Τι μας δείχνουν τελικά όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελληνική
πολιτική εν έτη 2018 ; Πολύ απλά ότι οι Έλληνες πολιτικοί
έχουν μειωμένα δημοκρατικά αντανακλαστικά και ελλιπή
δημοκρατική κουλτούρα και πως μέσα στην οικονομική κρίση
έχουν γίνει και χειρότεροι !
Πως αλλιώς άλλωστε θα μπορούσε η ναζιστική συμμορία της
Χρυσής Αυγής να είναι ακόμα εντός νόμου, κανένα κόμμα να μη
ζητάει να βγει εκτός και να αντιμετωπίζεται πλέον περίπου ως
καθώς πρέπει κόμμα ; Και όμως αυτό συμβαίνει στην Ελληνική

δημοκρατία του 2018 την οποία ο πολύς κύριος Προκόπης
Παυλόπουλος διαφημίζει περίπου ως παράδεισο δημοκρατίας και
ανεκτικότητας !

Έχουν κάνει και την εκκλησία
φασιστικό παρακράτος
Το ότι ο Αμβρόσιος Καλαβρύτων είναι μέγας παράφρων και
φασίστας είναι σε όλους γνωστό και δεν πρέπει να μας
εκπλήσσει οποιαδήποτε ακρότητα και ανοησία εκστομίζει, ακόμα
και η τελευταία για τις φονικές φωτιές και τα θύματα !
Αλλά το θέμα μας εδώ είναι η ανοχή της επίσημης εκκλησίας
και σε αυτόν και σε άλλους φασίστες μητροπολίτες που έχει
μέσα της η εκκλησία (Πχ. ο Πειραιώς Σεραφέιμ). Διότι τι
ωφελεί να βγαίνει ο…φίλος μας ο Ιερώνυμος και να καταδικάζει
στα λόγια τον Αμβρόσιο, χωρίς καν να τον καλεί σε μια
απολογία, έστω για τα μάτια του κόσμου ;
Δεν θα ήταν αυτονόητη για κάποιον που σέβεται στοιχειωδώς τη
θρησκεία που πρεσβεύει μια τιμωρία του Αμβρόσιου και για το
τελευταίο «μαργαριτάρι» και για άλλα που έχει πει ; Διότι
εδώ μιλάμε για μέγιστη σκατοψυχία και ασέβεια στη μνήμη
περίπου 100 νεκρών και των συγγενών τους…
Και όμως ο παμπόνηρος Ιερώνυμος κρύβεται και πάλι πίσω από
το γνωστό του ψευδοεπιχείρημα περί της ελεύθερης έκφρασης
άποψης, παρότι ισχυρίζεται πως διαφωνεί και καταδικάζει !
Ξέρετε όμως γιατί η εκκλησία δεν τιμωρεί και δεν εγκαλεί
ποτέ ούτε τον Αμβρόσιο, ούτε και κανέναν άλλον από αυτούς ;
Πρώτον διότι ο Αμβρόσιος, ως πολύ παλιός στο «κουρμπέτι». θα
μπορούσε να βγάλει στη φόρα τα «άπλυτα» της εκκλησίας και

πολλών δεσποτάδων ! Και μιλάμε τόσο για οικονομικά, όσο και
σεξουαλικά σκάνδαλα (κυρίως ομοφυλοφιλικά) από τα οποία
είναι γεμάτη η εκκλησία !
Αλλά το δεύτερο και κυριότερο είναι ότι η εκκλησία ακολουθεί
ιδεολογικά και την πολιτική πορεία της χώρας, κάτι που
σημαίνει εξτρεμισμός και ρωσοδουλεία ! Στη λογικά αυτή και
κατάμαυροι φασίστες και δηλωμένοι χρυσαυγήτες σαν τον
Αμβρόσιο είναι χρήσιμοι στον Ιερώνυμο και την εκκλησία του.
Μπορεί δηλαδή ο ρωσόφιλος Ιερώνυμος να είναι σφουγγοκωλάριος
του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η εκκλησία του εμπεριέχει μέσα και
δηλοωμένους μαύρους φασίστες, καθώς τους είναι απαραίτητοι.
Σας θυμίζει τίποτα αυτό ; Όπως ακριβώς στην Ελλάδα
συγκυβερνά ο «πρώτη φορά αριστερά ΣΥΡΙΖΑ» με τον εθνοφασίστα
Καμμένο και όπως ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ προστατεύει τους
δολοφόνους Χρυσαυγήτες ! Αλλά και όπως ακριβώς και στη Ρωσία
κυβερνά ο πρώην καγκεμπίτης Πούτιν, αλλά το καθεστώς του
ελέγχει και την άκρα δεξιά…
Γι’αυτούς τους λόγους δεν μας εκπλήσσει λοιπόν που και η
εκκλησία μετατρέπεται σε φασιστικό παρακράτος με τον ψετομετριοπαθή Ιερώνυμο να της βάζει μια πιο αθώα ταμπέλα, διότι
δεν υιοθετεί τη δημαγωγία και την αμετροέπεια του καθαρά
ακροδεξιού και Ρώσου πράκτορα Χριστόδουλου.

Χάος
με
προσφυγικό
εγκληματικότητα

και
στη

“φαιοκκόκινη” Ελλάδα !
Μέσα στα πλαίσια της γενικής διάλυσης και αποσύνθεσης στην
οποία βρίσκεται η χώρα μας εντάσσονται αναμφίβολα και οι
ανεξέλεγκτες διαστάσεις που έχει πάρει το λεγόμενο
προσφυγικό, όπως και η έξαρση της εγκληματικότητας επί της
“φαιοκόκκινης” κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ…
Βεβαίως έξαρση της εγκληματικότητας μόνο σε ένα μειοψηφικό
ποσοστό σχετίζεται με τους συγκεκριμένους ανατολίτες
Μουσουλμάνους πρόσφυγες που έρχονται κατά κύματα τα
τελευταία τρία χρόνια. Από την άλλη όμως δεν υπάρχει
αμφιβολία πως η άναρχη μεταναστευτική πολιτική και τα
ανοιχτά σύνορα για όλους συμβάλουν και στην αύξηση της
εγκληματικότητας στη χώρα μας. Και αυτό φυσικά χωρίς να
πηγαίνουμε στην ακροδεξιά λογική πως για όλα τα εγκλήματα
φταίνε οι ξένοι και οι Έλληνες είναι αθώοι…
Εμείς εδώ και κάποια χρόνια είχαμε γράψει άρθρα που
προειδοποιούσαμε για το τι πρόκειται να συμβεί με αυτές τις
ανεύθυνες μεταναστευτικές πολιτικές. Είχαμε δε καταγγείλει
τη σημερινή κυβέρνηση ότι εσκεμμένα και προβοκατόρικα άνοιξε
τα σύνορα ώστε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και να
διασπάσει την Ευρώπη και να ανεβάσει την ακροδεξιά.
Μπορείτε να βρείτε ένα σχετικά πρόσφατο άρθρο που γράψαμε
τον περασμένο Δεκέμβρη όπου αναλύουμε αυτό το ζήτημα…
http://taairetika.blogspot.gr/2017/12/blog-post_16.html
Ωστόσο αυτό που έχει αλλάξει, από τότε μέχρι σήμερα, είναι
πρώτον ότι οι προσφυγικές ροές αυξάνονται και πάλι και η
κρατική μηχανή αδυνατεί παντελώς να διαχειριστεί την
κατάσταση. Δεύτερον σήμερα ζούμε, όσο ποτέ άλλοτε, και τα
αποτελέσματα του εγκληματικού νόμου Παρασκευόπουλου-με τον
οποίο αποφυλακίζεται “κάθε καρυδιάς εγκληματικό καρύδι”- τον
οποίον μάλιστα οι κυβερνώντες δεν τον παίρνουν πίσω ακόμα
και σήμερα !

Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και μια
ανεκδιήγητη απόφαση του ΣτΕ με την οποία
καθορίζει πως
εφεξής θα μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα στην ελληνική
επικράτεια οι λαθρομετανάστες που φτάνουν στα ελληνικά νησιά
και απλά έχουν καταθέσει αίτημα ασύλου ! Αυτή η απόφαση
είναι λοιπόν ανεκδιήγητη- και πιθανότατα προβοκατόρικη- όχι
μόνο διότι ακυρώνει
την κοινή μεταναστευτική
δήλωση
Ευρωπαϊκής Ενωσης – Τουρκίας, αλλά και διότι δίνει- κατά
κάποιον τρόπο-το έναυσμα και σε άλλους να μπουν στην Ελλάδα,
με την ψευδαίσθηση ότι θα βρουν καλές συνθήκες και ζωή. Και,
ακόμα χειρότερα, μια προοπτική ελεύθερης κυκλοφορίας όλου
αυτού του πλήθους θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερα
προβλήματα και στους ίδιους τους μετανάστες
και στους
κατοίκους των πόλεων και άνοδο της ξενοφοβίας και του
ρατσισμού.
Έχουμε ξαναγράψει ότι η μετανάστευση πρέπει να γίνεται
παντού και πάντα με σύνεση και μέτρο και μάλιστα να γίνεται
κατά πλειοψηφία με μετανάστες από χώρες που είναι πιο κοντά
στον δικό μας πολιτισμό- για λόγους που δεν είναι της ώρας
να αναλύσουμε-χωρίς βέβαια να αποκλείει και άλλους
πολιτισμούς και θρησκείες. Κυρίως η μετανάστευση πρέπει να
λαμβάνει χώρα με βάση το πόσους μπορεί να απορροφήσει και να
αντέξει η χώρα μας και η οικονομία μας. Από τη στιγμή
μάλιστα που η Ελλάδα βρίσκεται σε τόσο δεινή οικονομική θέση
είναι αυτονόητο ότι η μεταναστευτική πολιτική μας θα έπρεπε
να γίνει σε μεγάλο βαθμό πιο αυστηρή και ελεγχόμενη.

Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει και δεν προβλέπεται να
γίνει και στο άμεσο μέλλον…Αλλά τι να περιμένει κανείς από
τη στιγμή που η κυβέρνηση Τσίπρα ή Τζίφρα μέσα στη
μακαριότητά της παραμένει γαντζωμένη στην εξουσία,
αδυνατώντας να καταλάβει ή αδιαφορώντας για τις καταστροφές
και το χάος που έχει προκαλέσει από κάθε άποψη ; Και πως να
σχολιάσουμε που υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό Ελλήνων
που, παρόλα αυτά που συμβαίνουν, παραμένει πιστός σε αυτήν;
Και από την άλλη τι υπάρχει ; Η Ν.Δ. του Μητσοτάκη που,
παρότι έχει κυλήσει σε μεγάλο βαθμό σε εθνικισμό και
σωβινισμό, πουθενά δεν μιλάει για αυστηροποίηση της
μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά αντίθετα ο τελευταίος έχει
δηλώσει επανειλήμμνως πως είναι πρόθυμος να πάει σε κοινή
εθνική γραμμή στο εξωτερικό (για το προσφυγικό) με τον
αδίστακτο Τσίπρα και μάλιστα το έχει ήδη κάνει ! Με λίγα
λόγια η Ν.Δ. υπερασπίζεται, μεταξύ άλλων, την αθλιότητα που
διέπραξε ο Τσίπρας με τα ανοιχτά σύνορα και ακόμα το να
επιβληθεί σε όλη την Ε.Ε. να αποδεχθεί ένα πολύ μεγάλο
πλήθος μεταναστών άγνωστου και αμφιλεγόμενου backround ή και
ταυτότητας (καθώς όπως είπαμε δεν είναι όλοι πρόσφυγες), με
άσχημες συνέπειες που τις έχουμε δει ειδικά στη Γερμανία…
Τέλος όλοι αυτοί, με τις ανεύθυνες τυχοδιωκτικές πολιτικές
τους “ταϊζουν” και στέλνουν ακόμα περισσότερο κόσμο σε
φασιστικές και ρατσιστικές ιδέες και κόμματα με πρώτη βέβαια

τη συμμορία της Χρυσής Αυγής η οποία αντί να είναι εκτός
νόμου, έχει στην πραγματικότητατη μεγάλη της ευκαιρία να
γιγαντωθεί κι’άλλο ! Άλλωστε τα πρόσφατα επεισόδιο στη Λέσβο
και το χάος που επικρατεί εκεί, αλλά και σε άλλα νησιά, μας
δείχνουν ξεκάθαρα τι είδους καταστάσεις μπορεί να ζήσουμε
στο μέλλον !

Όλες οι πτυχές της σκοτεινής
υπόθεσης Μαρινάκη
Τον Βαγγέλη Μαρινάκη τον έμαθε το ευρύ κοινό από τη στιγμή
που αγόρασε τον Ολυμπιακό από τον Κόκκαλη εν έτει 2009 και
λόγω της οικογενειακής φιλίας του με την οικογένεια
Μητσοτάκη. Αυτό ξεκίνησε θυμίζω από παλιά με τον πατέρα του
Μαρινάκη ο οποίος ήταν φίλος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
Από τότε, για να μην κοροϊδευόμαστε, οι μαφιόζικες
δικτατορικές πρακτικές του στο ποδόσφαιρο σημάδεψαν όλη την
πορεία του, όμως πάντοτε- λόγω προφανώς των άκρων που έχει
στη δικαιοσύνη και τη σύνδεσή του με το πολιτικό
κατεστημένο- την έβγαζε σχεδόν καθαρή.
Επιπλέον, παρά τη δημοσιογραφική στήριξε που έδινε στη Νέα
Δημοκρατία (και υπογείως στη Χρυσή Αυγή), δεν πρέπει να
νομίζει κανείς πως το υπόλοιπο πολιτικό κατεστημένο ήταν
εναντίον του (συμπεριλαμβανομένης και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝ.ΕΛ.). Αυτό αποδείχθηκε από το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
προσπάθησε να του δώσει κανάλι κατά τον σκανδαλώδη
διαγωνισμό που τελικά κατέπεσε στη δικαιοσύνη, συν την

ευνοϊκότατη αντιμετώπιση που είχε τόσον καιρό από τη
δικαιοσύνη που προαναφέραμε. Αλλά γιατί γινόταν αυτό το
παράδοξο από πλευράς κυβέρνησης ;
Γινόταν λοιπόν διότι η κυβέρνηση είχε ανάγκη τον Μαρινάκη ως
θετικά διακείμενο απέναντι στους Κινέζους στο λιμάνι του
Πειραιά, ώστε οι τελευταίοι να εγκαθιδρυθούν εκεί πλήρως και
χωρίς προβλήματα ! Άλλωστε πρόκειται για κυβέρνηση της
«πρώτη φορά αριστερά» άρα και Ρωσόδουλους και Κινεζόδουλους
κλπ. (αυτά τα έχουμε εξηγήσει πολλές φορές)
Για τον λόγο αυτό λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε τον άνθρωπο του
Μαρινάκη, Μώραλη (εξ Ολυμπιακού προερχόμενος) στις
τελευταίες δημοτικές εκλογές του Πειραιά, απέναντι στον
Βασίλη Μιχαλολιάκο ο οποίος ήταν αρκετά σκεπτικιστής
απέναντι στην Κινέζικη προέλαση. Ο Μώραλης τελικά εξελέγη
και έτσι από τότε ο Μαρινάκης ελέγχει ουσιαστικά τον Πειραιά
και ο Τσίπρας έκανε αυτό που ήθελε με τους Κινέζους…

Επιστρέφοντας στο καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι, η κυβέρνηση
Τσίπρα ήρθε αντιμέτωπη, μόλις ανέβηκε στην εξουσία, με την
απόλυτη δικτατορία Ολυμπιακού και Μαρινάκη στο ποδόσφαιρο.
Όμως για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι λογικό ο Σαββίδης να προηγείται
του Μαρινάκη, διότι έπρεπε και αυτός-ο εκλεκτός ολιγάρχης
της κυβέρνησης- να αρχίζει να διεκδικεί και να
παίρνει
τίτλους.
Για τον λόγο αυτό έγινε πριν δύο χρόνια και η περιβόητη

προσπάθεια Τσίπρα-Κοντονή για «κάθαρση» στο ποδόσφαιρο.
Έπρεπε δηλαδή να πέσει η δικτατορία Μαρινάκη και να πάει,
τουλάχιστον ως ένα βαθμό, το παρασκήνιο προς την πλευρά
Σαββίδη και ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν ΕΠΟ, διαιτησία και αθλητική
δικαιοσύνη έφυγαν από τα χέρια του Ολυμπιακού και πήγαν προς
την πλευρά ΠΑΟΚ και Σαββίδη (δείτε διοίκηση Γραμμένου στην
ΕΠΟ). Οφείλουμε ωστόσο να επισημάνουμε πως η εύνοια που είχε
φέτος στο παρασκήνιο ο ΠΑΟΚ ήταν σαφώς πιο προσχηματική και
δεν μπορεί να συγκριθεί με τα όργια και τις μαφιόζικες
πρακτικές του Μαρινάκη στο Ελληνικό ποδόσφαιρο.
Την ίδια στιγμή όμως ο Μαρινάκης παρότι είδε το τέλος της
ποδοσφαιρικής αυτοκρατορίας του, συνέχισε να έχει επιεική
αντιμετώπιση από την δικαιοσύνη που τον απάλλαξε και από την
εγκληματική οργάνωση και από τα στημένα και από απειλές κατά
διαιτητών και αντιπάλων (βλέπε τελικό κυπέλλου με Αστέρα
Τρίπολης και περσινό ματς με Πλατανιά). Βλέπετε η κυβέρνηση
ήθελε να πάρει την ποδοσφαιρική πρωτοκαθεδρία ο Σαββίδης,
αλλά όχι και να συνθλίψει ή να βάλει φυλακή τον Μαρινάκη…
Να όμως που προ ημερών έσκασε σαν βόμβα η είδηση ότι
ασκήθηκε δίωξη κατά του Βαγγέλη Μαρινάκη ως βασικού ύποπτου
για τη μεταφορά και τη χρηματοδότηση του περιβόητου
ναρκοπλοίου «Noor1» ! Εμείς βέβαια δεν είμαστε εδώ για να
δικάσουμε τον Μαρινάκη και να βγάλουμε πόρισμα για τόσο
σοβαρή υπόθεση, αλλά κακά τα ψέματα είναι ύποπτος και πρέπει
να διωχθεί ποινικά! Και γιατί ο βασικός καταδικασμένος για
την υπόθεση, Κωτσόνης είναι στενός επιχειρηματικός του
συνεργάτης (δεξί του χέρι), αλλά και λόγω άλλων μαρτυριών.

Συγκεκριμένα ο επίσης κρατούμενος για την υπόθεση
Γιαννουσάκης τον κατονομάζει ως στενό συνεργάτη του
επιχειρηματία και ιδιοκτήτη του «Noor1» Μπουρδούβαλη (και
όντως ήταν) και ισχυρίζεται πως ο Μαρινάκης συναντιόταν μαζί
του στο Ντουμπάι-απ’όπου φορτώθηκε- και γνώριζε πολύ καλά το
συγκεκριμένο πλοίο και τη διαδρομή του. Μένει λοιπόν να
αποφανθεί η δικαιοσύνη για το αν ο Μαρινάτης γνώριζε και τι
μεταφέρει το πλοίο ή και το χρηματοδοτούσε…
Το μυστήριο βέβαια είναι το τι ακριβώς συνέβη ξαφνικά και η
δικαιοσύνη διώκει τον Μαρινάκη για αυτό το τόσο σοβαρό
αδίκημα ; Πρόκειται άραγε για ανεξάρτητο κομμάτι
της
δικαιοσύνης που δρα αυτόνομα και χωρίς πολιτικές επιρροές
(και μπορεί να καταλήξει είτε σε καταδίκη, είτε σε αθώωση
Μαρινάκη) ;
Πρόκειται για επικοινωνιακό πυροτέχνημα που θα καταλήξει,
για μια ακόμη φορά, στην αθώωση Μαρινάκη ; Η μήπως ο Τσίπρας
χρησιμοποίησε όσο ήθελε τον Μαρινάκη στον Πειραιά και τώραμε τις άκρες του στη δικαιοσύνη- αποφάσισε την εξόντωσή του
για να πλήξει και επικοινωνιακά τη Ν.Δ. του Μητσοτάκη; Αυτό
όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να το ξέρουμε ούτε εμείς,
ούτε κανένας άλλος και θα το δείξουν οι μελλοντικές
εξελίξεις.
Το σίγουρο είναι ότι η εκατέρωθεν πολιτική και φασίζουσα
μπόχα είναι πλέον ανυπόφορη, δηλητηριάζει και το ποδόσφαιρο
και τίποτα δεν μας δείχνει ότι υπάρχουν κόμματα και

πολιτικοί που μπορούν να επαναφέρουν τον πολιτικό κόσμο και
την Ελλάδα στην κανονικότητα.

