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Να μπει τέλος στο σύστημα που γεννά και προστατεύει βιαστές-
μαστροπούς 

Κινητοποίηση Σάββατο 15/10, 12:00 στον σταθμό μετρό των Σεπολίων 

Ένας άνθρωπος «υπεράνω υποψίας», ένας «ευυπόληπτος πολίτης», «επιτυχημένος επιχειρηματίας», 
«καλός οικογενειάρχης», «καλός χριστιανός», «φιλάνθρωπος». Παιδί της εξουσίας (δημοτικής και 
κρατικής), φίλος του παπαδαριού και της αστυνομίας της γειτονιάς, οπαδός του άκρατου εθνικισμού, 
μεγάλος «πατριώτης», πολέμιος των κομμουνιστών και όσων αγωνίζονται στη γειτονιά για μια 
καλύτερη ζωή, ενάντια στον φασισμό και την εκμετάλλευση. Γέννημα-θρέμμα των αξιών ενός 
εγκληματικού συστήματος και μιας συστημικής σαπίλας, ταγμένος και αυτός με τη «σωστή πλευρά 
της ιστορίας»: πατρίς-θρησκεία-οικογένεια. 

Αυτό είναι το προφίλ του παιδοβιαστή-μαστροπού και προαγωγού Ηλία Μίχου. Όσοι εναγωνίως 
προσπαθούν, κυρίως η ηγεσία της Ν.Δ. και τα συστημικά ΜΜΕ, να μας πείσουν ότι το θέμα δεν έχει να 
κάνει με την πολιτική και μπορεί να συμβεί σε όλα τα κόμματα, είναι υποκριτές. Δεν πρόκειται παρά για 
μια προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών ενός σάπιου συστήματος που εκμεταλλεύεται όχι μόνο την 
παιδική εργασία σε όλη την υφήλιο, αλλά και τα παιδικά σώματα ως εμπόρευμα. 

Η υπόθεση αυτή έχει να κάνει με ένα κύκλωμα παιδεραστίας καλά προστατευμένο, το οποίο εκθρέφει 
και συγκαλύπτει το αστικό σύστημα, καθότι αποτελεί και αυτό ένα πεδίο κερδοφορίας και άσκησης 
εξουσίας. Όπως συγκάλυψε τον εξίσου φερόμενο ως παιδοβιαστή Ν. Γεωργιάδη, όπως αρχικά 
συγκάλυψε, έριξε στα μαλακά και ύστερα άφησε ελεύθερο τον παιδοβιαστή Λιγνάδη. 

Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στον Κολωνό αποτελεί ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα. Είναι ακόμα μια 
κραυγαλέα ένδειξη του πόσο απάνθρωπο είναι το σύστημα που υπηρετούν τα αστικά κόμματα. 
Πρόκειται για ένα σύστημα που έχει στην προμετωπίδα του την εκμετάλλευση ανθρώπου από 
άνθρωπο, τον εθνικισμό, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον σεξισμό και τις πατριαρχικές σχέσεις 
εξουσίας. Και σε αυτό το αξιακό φορτίο και πλαίσιο διαπαιδαγωγείται η ελληνική κοινωνία από το 
σύστημα, στην εκπαίδευση, στην εκκλησία, στους κρατικούς φορείς κ.ο.κ..  

Ο παιδοβιαστής ήταν εργοδότης της μητέρας, αλλά κατά περιόδους και του παιδιού. Στις 
φτωχογειτονιές της πίσω αυλής της Αθήνας, όπου ακόμα και η ελάχιστη καθημερινή τροφή δεν είναι 



δεδομένη για χιλιάδες οικογένειες, που η παρακολούθηση μαθημάτων στα σχολεία δεν είναι 
εξασφαλισμένη για εκατοντάδες παιδιά (οικογενειών σε απόλυτη ένδεια, ρομά, προσφυγ(ισσ)ων), που 
η κατοικία, αν υπάρχει είναι πλήρως εξαθλιωμένη, καλλιεργείται από το σύστημα του καπιταλισμού το 
έδαφος για την πιο άγρια εκμετάλλευση. Η φτώχεια, η ενεργειακή ένδεια, η μακροχρόνια ανεργία, τα 
μεροκάματα πείνας, εντείνουν τα φαινόμενα της εκμετάλλευσης που παίρνουν και αυτές τις μορφές. 

Δεν είναι τυχαίο ότι η εξουσία που του παρείχε και η εργοδοτική σχέση με την οικογένεια, του έδωσε τη 
δυνατότητα και εκμεταλλεύτηκε ακόμα και το σώμα του παιδιού. Ως επιχειρηματίας, με τις διασυνδέσεις 
του σε υπουργεία και δήμο, ανέπτυξε την «ιδιοφυή επιχειρηματικότητα» του σε «νέα πεδία» ως 
προαγωγός-μαστρωπός, πουλώντας το παιδί και σε άλλους όμοιους του. 

Το άτομο αυτό αποτελούσε ένα «κόσμημα» για την κοινωνία τους, και δεν ήταν ένας τυχαίος 
άνθρωπος. Ήταν «φιλάνθρωπος», και είχε αγαστές σχέσεις με το αστυνομικό τμήμα, τις παρακείμενες 
εκκλησίες και τα συμβούλια τους, με την τοπική δημοτική κοινότητα και άλλα ευαγή ιδρύματα. Όλοι 
αυτοί δεν ήξεραν; Όλοι αυτοί δεν θέλουν να καταδικαστούν οι ακόμα 213 επίδοξοι βιαστές που 
υπήρχαν στις λίστες του; 

Η σιωπή των ανθρώπων της τοπικής και δημοτικής εξουσίας είναι εκκωφαντική. Αλλά και όταν εν τέλει 
προβαίνουν σε κάποια αντίδραση, πιεζόμενοι από τη λαϊκή οργή, το κάνουν είτε για την προστασία 
των ενόχων και όχι των θυμάτων, είτε απλά για το θεαθήναι. Όπως στην περίπτωση της αποπομπής 
της συζύγου του κατηγορούμενου (στελέχους της δημοτικής παράταξης Μπακογιάννη, αντιπροέδρου 
στην κοινότητα και μέλους του δ.σ. του Βρεφοκομείου). Για ακόμα μια φορά ξεγελάστηκαν, πάλι δεν το 
περίμεναν. Και τώρα που το ξέρουν τι κάνουν; Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι κοινωνικές υπηρεσίες του 
δήμου επισκέφτηκαν μια-δυο φορές την οικογένεια, και αυτό χωρίς σχέδιο ουσιαστικής προστασίας.  

Εμείς, ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα, ρίχνουμε όλες μας τις δυνάμεις στην υπεράσπιση 
των δικαιωμάτων του λαού. Καλούμε σε ενίσχυση των δημόσιων κοινωνικών δομών προστασίας 
ενάντια στην έμφυλη βία και τη φτώχεια. Ορθώνουμε το ανάστημά μας απέναντι σε φασιστικές λογικές 
που υποθάλπουν την ίδια ιδεολογία και πρακτικές της εξουσίας και ύστερα απαιτούν κρεμάλες και 
αυστηροποίηση των ποινών (τολμούν να μιλούν μέχρι και για χημικό ευνουχισμό). Η προστασία δεν 
έρχεται μέσα από την περιστολή των δικαιωμάτων, αλλά από την ενίσχυση και το άπλωμα τους σε 
όλη την κοινωνία.  

Απαιτούμε: 

 Να σταματήσει άμεσα η προσπάθεια συγκάλυψης των βασικών αιτίων της υπόθεσης από την 
κυβέρνηση, τη δημοτική αρχή και τα κυρίαρχα ΜΜΕ. 

 Η δημοτική αρχή να δώσει στη δημοσιότητα όλες τις αποφάσεις της σχολικής επιτροπής της Δ’ 
κοινότητας, αλλά και άλλων τυχόν σχετικών πράξεων, που μπορεί να υπήρξαν με το τοπικό 
στέλεχος της παράταξης και παιδοβιαστή Ηλία Μίχο. 

 Να στηριχθεί οικονομικά και ψυχολογικά με δημόσια μέριμνα το παιδί και η οικογένεια του. 
 Κανένας άνθρωπος στον δρόμο, έρμαιο στην εκμετάλλευση. Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, 

φαγητό, τα απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών του. 
 Ασφαλείς δομές για θύματα της έμφυλης βίας, δημόσια και δωρεάν, με μόνιμους/ες 

εργαζόμενους/ες πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη των αναγκών. 
 Ουσιαστική προστασία των άπορων και των άστεγων με δομές στέγασης και κοινωνικές 

υπηρεσίες. Να μπει τέλος στο trafficking και στην έμφυλη βία. 

Στηρίζουμε την κινητοποίηση κατοίκων και φορέων της γειτονιάς και των 
φεμινιστικών συλλογικοτήτων το Σάββατο 15/10, 12:00 στον σταθμό 

μετρό των Σεπολίων. 


