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Καλύτερο Αξιολόγηση

Θυμάται κανείς εκ του «συνταγματικού τόξου», τι έγινε στις 8 Ιανουαρίου 1991; Όταν δολοφονήθηκε στην Πάτρα ο αριστερός μαθηματικός Νίκος Τεμπονέρας;

Τότε που είχαν εισβάλει στο υπό κατάληψη κτίριο του 3ου Λυκείου, στελέχη της ΟΝΝΕΔ Πάτρας, με επικεφαλής τον τοπικό πρόεδρο της οργάνωσης Ιωάννη Καλαμπόκα με σκοπό να διαλύσουν
την κατάληψη; Η «επίσημη» ιστορία λέει ότι αφού είχαν προηγηθεί εκσφενδονίσεις αντικειμένων και τραυματισμοί, κατά τις 23.30 το βράδυ, ομάδα καθηγητών και γονέων επιχειρεί να μπει στο
κτίριο, και τα μέλη της ΟΝΝΕΔ επιτίθενται με σιδερολοστούς, καδρόνια και τσιμεντόλιθους. Ο Τεμπονέρας, πέφτει θανάσιμα τραυματισμένος, με ανοιγμένο το κρανίο από το
σιδερολοστό του Ι.Καλαμπόκα. Οι αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν ως φυσικούς αυτουργούς τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Ι. Καλαμπόκα, το στέλεχος
της ΟΝΝΕΔ Α. Μαραγκό και τον συντροφό τους Σ. Σπίνο. Ο Καλαμπόκας δικάζεται στο Βόλο έχοντας ως συνηγόρους υπεράσπισής του τρία κορυφαία ονόματα του τότε νομικού κόσμου, όλους
προερχόμενους πολιτικά από το χώρο του κόμματος της Ν.Δ. και συγκεκριμένα τους Απόστολο Ανδρεουλάκο, Κώστα Κωνσταντινίδη (καθηγητής Ποινικού Δικαίου, γνωστός από τη δίκη για το
Σκάνδαλο Κοσκωτά) και Επαμεινώνδα Ζαφειρόπουλο (πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ). Αποφυλακίστηκε 7 χρόνια μετά την φυλάκισή του. Το 2008 στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας σε εκδήλωση
της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα, ο βουλεύτης Αχαϊας Νίκος Παπαδημάτος «αφιερώνει» το μεγαλύτερο κομμάτι στον Γιάννη Καλαμπόκα, υπό τα ζωηρά χειροκροτήματα και τις επευφημίες της
πλειοψηφίας των παρόντων νεολαίων.
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Στην φωτογραφία το μνημείο προς τιμή του Τεμπονέρα στην Πάτρα με "εικαστική παρέμβαση" Οννεδιτών..

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί δεν ακούστηκε ποτέ η πρόταση να κηρυχθεί εκτός νόμου το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας; Ο Καλαμπόκας, που πρωτόδικα καταδικάστηκε ισόβια, δεν ήταν απλό μέλος της ΝΔ, ή κάποιος με μπλούζα της
ΝΔ, αλλά πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Βγήκε άραγε κανένα έντυπο να γράψει «Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ»; Α, επίσης: Μήπως θυμάται κανείς τους "ρέιντζερς" και τους
"Κένταυρους";

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Το ΚουΚουΕ είστε σίγουροι ότι ανήκει στο «συνταγματικό τόξο»;

Διευκρίνηση: Η έντονη αμφισβήτηση των προθέσεων του λεγόμενου «συνταγματικού τόξου» δεν συνεπάγεται «απαλλαγή» ευθυνών όσων υποκινούν και τρέφουν την βία στην δοκιμαζόμενη πατρίδα, από οποιονδήποτε κομματικό χώρο και αν προέρχονται.
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