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Αναμφισβήτητα, οι αποκαλύψεις του πρώην εκπροσώπου
Τύπου του ισραηλινού στρατού και απόφοιτου του
Κολλεγίου Αθηνών Σάμπυ Μιωνή αποτελούν μια
προσπάθεια αλλαγής ατζέντας, ώστε τα φώτα της
δημοσιότητας να φύγουν από δύο ζητήματα που
φθείρουν, όσο τίποτε άλλο μέχρι στιγμής, το προφίλ
της κυβέρνησης: Το πρώτο αφορά τα 2,6 εκατ. ευρώ
που ο Σταύρος Παπασταύρος, στενός συνεργάτης του
Αντώνη Σαμαρά, φέρεται να του παρέδωσε τον
Ιανουάριο του 2015 για τη χρηματοδότηση της
προεκλογικής εκστρατείας του σημερινού κυβερνώντος
κόμματος. Το δεύτερο είναι οι αποκαλύψεις για το
ζεστό χρήμα που μοίρασε η κυβέρνηση της ΝΔ σε
ανύπαρκτα μέσα ενημέρωσης πολιτικών της φίλων.
Αναμφισβήτητα επίσης οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στο
στικάκι Μιωνή είναι “πετσοκομμένοι” και προϊόν μοντάζ. Μια
προσεκτική ανάγνωση διακρίνει πλήθος ασυνεχειών, με τους δύο
ομιλητές να πετάγονται από το ένα θέμα στο άλλο. Ωστόσο, η
επιλεκτική δημοσιοποίηση αποσπασμάτων από την επίμαχη
συνομιλία δεν αποτελεί ελαφρυντικό για τον τότε υπουργό
Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά. Ενδέχεται να περιλαμβάνει
εμπιστευτικές πληροφορίες που κανένας δεν ήθελε να βγουν στην
δημοσιότητα. Ενδέχεται να αποτελέσουν την πρώτη ύλη για έναν

δεύτερο γύρο αποκαλύψεων.

Πρόκειται δε για αποκαλύψεις που σε κάθε περίπτωση σήμερα
ευνοούν τη ΝΔ, αν δεν γίνονται κατά παραγγελία της, που είναι
και το πιθανότερο. Αρκεί να λάβουμε υπ’ όψη μας ότι ο Θάνος
Πλεύρης ήξερε το περιεχόμενο των συνομιλιών, όπως προκύπτει
από τις ερωτήσεις που υπέβαλε στην προανακριτική επιτροπή.
Τούτου δοθέντος, καθόλου δεν αποκλείεται οι αποκαλύψεις να
είναι ένα ακόμη σέρβις του Μιωνή προς τη ΝΔ, ώστε η κυβέρνηση
να του κάνει τις χάρες που ζητούσε από τον Νίκο Παππά.
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ντροπιάζουν και ξεγυμνώνουν τον ΣΥΡΙΖΑ
επειδή αποκαλύπτουν το βάθος των σχέσεων
που ανέπτυξε με το Ισραήλ.
Αυτές οι σχέσεις επωάστηκαν από την εποχή που ο
ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην αντιπολίτευση (ποιος ξεχνάει την
επίσκεψη Πέρες τον Αύγουστο του 2012;).
Κορυφώθηκαν ωστόσο όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε την
εξουσία, με τις πέντε επισκέψεις του Τσίπρα στο
Ισραήλ (Νοέμβριο 2015, Γενάρη 2016, Δεκέμβριο
2016, Ιούνιο 2017 και Δεκέμβριο 2018) να αποτελούν
ιστορικό ρεκόρ.
Οι ηχογραφημένοι διάλογοι αποτελούν ντροπή για ένα αριστερό
κόμμα όχι επειδή ο Νίκος Παππάς ζητάει στοιχεία για την Μαρέβα

Μητσοτάκη, ως αντάλλαγμα για να βοηθήσει τον Μιωνή να πληρώσει
μικρότερο πρόστιμο στην εφορία. Οι στιχομυθίες Παππά – Μιωνή
αποτελούν ντροπή ακόμη και για τον ΣΥΡΙΖΑ επειδή δείχνουν την
υποταγή του στο Ισραήλ. Ας κρατήσουμε τις ακόλουθες φράσεις
του τότε υπουργού: “Μας έχει φλομώσει η Μοσάντ στην
πληροφορία!”. Επίσης, “ο Μπίμπι του ζήτησε τρία πράγματα και ο
Τσίπρας του τα έκανε, ο Τσίπρας του ζήτησε 4-5, ο Μπίμπι του
τα έκανε αμέσως… δεν γίνεται δουλειά. Δηλαδή αυτή (η κόκκινη
γραμμή) ότι σηκώνει ένα τηλέφωνο και του μιλάει ‘Τι γίνεται;
Πώς πας;’ αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί”.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ το ζητούμενο δεν είναι η απομόνωση
του κράτους-τρομοκράτη της Μέσης Ανατολής που
εφαρμόζει ένα ρατσιστικό απαρτχάιντ σε βάρος
εκατομμυρίων Παλαιστινίων. Δεν είναι καν ο
σεβασμός στις αποφάσεις του ΟΗΕ για δημιουργία δύο
κρατών. Αν κάτι πρέπει να διαφυλαχθεί για τον
ΣΥΡΙΖΑ, είναι η κόκκινη γραμμή μεταξύ του υπόδικου
Μπίμπι Νετανιάχου και του Τσίπρα…

Η συζήτηση του Μιωνή με τον Παππά είναι
διαφωτιστική επίσης λόγω των αποκαλύψεων
που περιλαμβάνονται για τον ρόλο των
εβραϊκών οργανώσεων, όπως το ακροδεξιό,
φιλοσιωνιστικό World Jewish Congress.
Ο Μιωνής λέει ότι αν δεν τον βοηθήσουν εισαγγελείς και εφορίες
να καθαρίσει από τις καταδίκες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
“θα βγουν και θα κατηγορήσουν την Ελλάδα για αντισημιτισμό”.

Πιο μεγάλο ενδιαφέρον έχει η συνέχεια: “Εμένα μου είπαν ευθέως
‘εσύ κουβέντα για αντισημιτισμό’, μου είπαν από την Αμερική.
Εμείς! Εδώ!”. Η τελευταία φράση σημαίνει ότι αμερικανοεβραϊκές οργανώσεις ήταν ήδη “πιασμένες” και είχαν συμφωνήσει
να εξαπολύσουν τα βέλη με τις κατηγορίες του αντισημιτισμού
στην περίπτωση που οι αρχές στην Ελλάδα δεν κάνουν τα χατίρια
του Μιωνή.

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι τους επικαλείται εν αγνοία
τους. Το δείχνει ένας καταμερισμός εργασίας που τον έχουμε δει
να “χτυπάει” πολλές φορές μέχρι σήμερα. Αποδεικνύεται έτσι ότι
το εβραϊκό λόμπι χρησιμοποιεί την κατηγορία του αντισημιτισμού
κατά το δοκούν όχι για να προστατεύσει τους Εβραίους από τον
αντισημιτισμό, όπως είναι υποτίθεται η αποστολή του, αλλά για
να διευκολύνει διεφθαρμένους επιχειρηματίες να γλυτώσουν
πρόστιμα των εφοριακών αρχών! Ως μέσο άσκησης πολιτικής και
δουλειών! Θα τρίζουν τα κόκκαλα των εξοντωμένων Εβραίων, τη
μνήμη των οποίων υποτίθεται ότι προστατεύουν…

Υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων μόνο τυχαία δεν μπορεί να
θεωρηθεί η συνέντευξη που παραχώρησε ο πρέσβης του Ισραήλ στην
Αθήνα στην εφημερίδα “Τα Νέα”, με αφορμή την επίσκεψη του
Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ.

Το μήνυμα μάλλον αφορούσε τη σταθερότητα των σχέσεων
ανεξαρτήτως διαρροών και αδειασμάτων. Για μια άλλη δε
“σύμπτωση”, την επίσκεψη του Νίκου Παππά στην πρεσβεία του
Ισραήλ στο Ψυχικό την επομένη των αποκαλύψεων, αν μπορούσε να
κάνει κάτι ο πρέσβης μάλλον θα το είχε κάνει πριν το στικάκι
πάει για επίσημη μετάφραση. Πλέον είναι αργά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
έρμαιο των πολιτικών και ενίοτε προσωπικών επιλογών που τον
έφεραν στην εξουσία και τον στήριξαν και ήμερα δεν διστάζουν
να τον “πουλήσουν” μέρα – μεσημέρι!

Η προδοσία και οι προσωπικές
στρατηγικές ποτέ δεν ήταν δρόμος
μονής κατεύθυνσης…

Υ.Γ.: στο πλαίσιο των ίδιων αποκαλύψεων για τη δράση του
“πολυπράγμονα” Μιωνή αποκαλύφθηκε ότι επιχειρήσεις του ίδιου
και συμφέροντα που συνδέονται στενά μαζί του εποφθαλμιούν την
ΛΑΡΚΟ. Στο ίδιο μάλιστα ρεπορτάζ αποκαλύπτεται ότι η ΝΔ με
προσεκτικές κινήσεις οδηγούσε από τη κυβέρνηση Σαμαρά ακόμη
την ΛΑΡΚΟ στον πρώην εκπρόσωπο Τύπου του ισραηλινού στρατού.
Οι μαφιόζικοι χειρισμοί που έχουν προηγηθεί δείχνουν ότι πίσω
από τα μεγάλα λόγια περί εξυγίανσης της εταιρείας η ΝΔ την
παραδίδει με σκανδαλώδεις, γκανγκστερικές διαδικασίες σαν
λάφυρο πολέμου σε σκοτεινά κέντρα κι από κει κατ’ ευθείαν στο
Ισραήλ. Μόνο που αυτό ούτε κατ’ ευφημισμό δεν λέγεται
ελεύθερος ανταγωνισμός. Μαφιακός καπιταλισμός είναι το όνομά
του.
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