Κλείστε τις μύτες κι ανοίξτε αυτιά
και μάτια!
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Η κατρακύλα θεσμών, κανόνων δικαίου και αρχών του πολιτεύματος στην
Βαλκανική Μπανανία των Συριζανέλ, συνεχίζεται αδιάλειπτη και χωρίς να διαφαίνεται τέλος στον
ορίζοντα. Κάθε μέρα και χειρότερα, κάθε μέρα και πιο βαθιά στον βούρκο, κάθε μέρα και πιο
χαμηλά προς τον πάτο του βόθρου…
Πριν μερικούς μήνες, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας και γιατρός Παύλος Πολάκης,
γνωστοποίησε το όνομα και την ιατρική κατάσταση ασθενή. Ανεξάρτητα από το εάν ο ασθενής
είναι κατάδικος ή φυγόδικος κ.λπ. η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί βαρύτατο ποινικό αδίκημα και
σοβαρότατη παραβίαση της Ιατρικής δεοντολογίας. Επαναλαμβάνω ότι το ποιος είναι ο ασθενής
δεν έχει καμία απολύτως σημασία.
Ενώη γνώση των στοιχείων μιας δικογραφίας από μη εμπλεκόμενους, απαγορεύεται. Τουλάχιστον
εάν θέλουμε να λέμε ότι το πολίτευμα της χώρας είναι πραγματικά δημοκρατικό. Πρόκειται για
προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν αποκαλύπτονται πάρα μόνο μετά από απόφαση εισαγγελέα.
Απαραίτητα και απαρέγκλιτα…
Παρόλ' αυτά, δεν συνέβη το παραμικρό. Σε μία κανονική Δημοκρατία θα είχε ζητηθεί η παραίτησή
του από τον πρωθυπουργό ενώ οι συνάδελφοί του ιατροί θα τον είχαν παραπέμψει (τουλάχιστον)
στο πειθαρχικό όργανο με το ερώτημα στέρησης αδείας ασκήσεως επαγγέλματος κ.λπ.
Σε μια κανονική Δημοκρατία, σε μια κανονική χώρα, υπό δημοκρατική κυβέρνηση! Στην
Ψωροκώσταινα των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όμως, τίποτα! Δεν κουνήθηκε φύλλο. Ο πρωθυπουργός δεν
ασχολήθηκε καν με την επαίσχυντη, απάνθρωπη και φασιστική συμπεριφορά του υπουργού του,
ενώ οι συνάδελφοί του αδιαφόρησαν παντελώς.
Όπως ήταν απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο, με δεδομένη την ατιμωρησία, ο κύριος
Πολάκης δεν άργησε να χτυπήσει ξανά. Δημοσιοποιώντας στοιχεία από μια άλλη δικογραφία και
το πρόσωπο ενός προστατευόμενου μάρτυρα, του καθηγητή Νίκου Μανιαδάκη. Ο οποίος εν τω

μεταξύ, αποδείχθηκε πως είχε μετατραπεί σε κατηγορούμενο! Αφού δεν υπήρξε ανάμειξη
ασθενούς και της κατάστασής του, αυτήν την φορά, πάλι καλά να λέμε…
Δυστυχώς για τον κύριο υπουργό όμως, ο συγκεκριμένος κύριος, δεν φοβάται να βγει και να
μιλήσει. Όπως δικαιούται από τον νόμο, όταν θεωρεί ότι κατηγορείται άδικα. Σε αντίθεση με άλλα
πρόσωπα εμπλεκόμενα στην ίδια ή άλλες σοβαρότατες ποινικές και πολιτικές υποθέσεις της
εποχής. Διότι μην μου πείτε πως π.χ. δεν είναι παράξενη η σιωπή σχετικά με τους δύο άλλους
προστατευόμενους μάρτυρες; Ειδικά όταν η μια είναι εκείνη που λέγεται πως έχει κατηγορήσει τον
κύριο Μανιαδάκη, πριν αυτός χαρακτηριστεί ως προστατευόμενος μάρτυς; Μήπως έπαψαν να
είναι ήρωες, σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό του ίδιου του πρωθυπουργού, από το βήμα της
Βουλής;
Είτεπως δεν εξάπτει την φαντασία σας (το λιγότερο) η εκκωφαντική αφωνία και πλήρης απουσία
από την επικαιρότητα του πρωθυπουργικού και υπουργικού φίλου, κυρίου Εμμ. Πετσίτη;
Είπαμενα φάμε σανό, αλλά όχι κι έτσι…
Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μανιαδάκης βγήκε και μίλησε ανοιχτά. Με φυσικό επακόλουθο, να
πνίξει την χώρα η μπόχα και η δυσωδία, απ’ άκρη σε άκρη. Ακόμη και αν αγνοήσει κάποιος τις
πληροφορίες για "ειδικού τύπου ενημέρωση" του υφυπουργού κυρίου Δ. Λιάκου προς τον Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος, καθηγητή Γ. Στουρνάρα, για επικείμενη προσπάθεια ενοχοποίησής
του…
Αλλά δεν πρέπει να παρασυρθούμε. Αυτήν την κυβέρνηση εξέλεξαν πριν τέσσερα χρόνια οι
Έλληνες, αυτήν λούζονται σήμερα. Τα υπόλοιπα είναι ζήτημα της Δικαιοσύνης, ξεκάθαρα. Το
πρόβλημα και το ζητούμενο βρίσκονται αλλού. Στην πλήρη και πραγματική ανεξαρτησία του
θεσμού.
Διότι π.χ. δεν μπορώ να φανταστώ δημοκρατικό κράτος όπου π.χ. θα κατήγγειλε κάποιος
κατηγορούμενος, όσα καταγγέλλει ο κύριος Μανιαδάκης και η ανώτατη εισαγγελική αρχή (στην
περίπτωσή μας, η εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου), δεν θα προχωρούσε σε άμεση και
αποφασιστική παρέμβαση. Έστω, απλά ζητώντας διευκρινήσεις. Δυστυχώς, δεν ίδρωσε ούτε ένα
αυτί, ούτε γι’ αστείο…
Μετέτοια αδράνεια από εκτελεστική και δικαστική εξουσία, ο υπουργός-φυτίλι, ξαναχτύπησε. Λίγες
μόλις ώρες μετά την δημοσιοποίηση της φωτογραφίας Μανιαδάκη, αναφέρθηκε ονομαστικά σε
πέντε διαφορετικούς δικαστικούς λειτουργούς, επιτιμώντας τους επειδή δεν προχωρούν κάποιες
υποθέσεις αρκετά γρήγορα για τα γούστα του και λέγοντας τους, τι να κάμουν!!!!
Σωστά το διαβάζετε! Ένας υπουργός Υγείας και ιατρός, έδωσε οδηγίες σε
δικαστικούς λειτουργούς! Πάλι καλά να λέμε βέβαια, που δεν το έπραξε με πιλότους της Πολεμικής
Αεροπορίας, να έχουμε καταστροφές και νεκρούς!

Ενώτώρα μόνο η δόλια Θέτις, θα υποστεί τις συνέπειες του υπουργικού οίστρου! Εάν δε
αναρωτιέστε τι θα γίνει με τους πολίτες, που περιμένουν να βρουν το δίκιο τους, δεν βαριέστε! Ο
κύριος Πολάκης, ο μέντοράς του Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσουν τις εκλογές, και δεν
πα’ να… κουρεύονται οι πολίτες; Ποιος τους… πέζει (sic) αυτούς;
Δεν γνωρίζω και δεν έχει ιδιαίτερη σημασία σε πόσους όλα αυτά φαίνονται φυσιολογικά και
δημοκρατικά. Αργά ή γρήγορα, όλοι θα καταλάβουν! Αυτό που χρειάζεται είναι ν’ ανοίξουν τα μάτια
και τ' αυτιά τους. Διότι ο κίνδυνος για την πραγματική αξία, για την Δημοκρατία, είναι κάτι
παραπάνω από πιθανός! Είναι απτός και ορατός! Ορατότατος!
Ακριβώς όπως βλέπετε και σας "βλέπει" το κείμενο αυτό, μέσα από την οθόνη σας…
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