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Ενα «αόρατο χέρι» 
µοιάζει να σπρώχνει τη 
χώρα στον γκρεµό κάθε 
τόσο. Και αυτό είναι πλέ-
ον πολύ επικίνδυνο, για-
τί καµία χώρα δεν αντέ-
χει να φλερτάρει για τόσα 
πολλά χρόνια µε την κα-
ταστροφή περπατώντας 
συνεχώς δίπλα ακριβώς 
στον γκρεµό.

Οι συνθήκες που έχουν 
δηµιουργηθεί παραπέ-
µπουν στη δεκαετία του 
1960 και σε περιόδους 
ανωµαλίας στη χώρα. 
Τροµοκρατία και πολι-
τικές δολοφονίες, πό-
λεµοι συµφερόντων και 
παρακρατικών φραξιών, 
σκάνδαλα, απ’ όλα έχου-
µε αυτή την περίοδο. Οι 
πολιτικοί, που υποτίθε-
ται ότι εκπροσωπούν το 

αστικό καθεστώς, επίσης 
θυµίζουν τις έριδες και 
τις άσκοπες συνωµοσίες 
που χαρακτήριζαν εκεί-
νες τις εποχές. Με τη 
µόνη διαφορά, πως στις 
περισσότερες περιπτώ-
σεις µοιάζουν µε ηθοποι-
ούς σε πολύ κακό ερασι-
τεχνικό φιλµ όταν τους 
συγκρίνει κανείς µε τους 
προδικτατορικούς πολιτι-
κούς. 

Θεσµοί, που να µπο-
ρούν να συγκρατούν τη 
χώρα, επίσης δεν υπάρ-
χουν. Τα εγχώρια και 
εντόπια κέντρα εξουσίας 
που πρωταγωνίστησαν 
στο παρελθόν δεν υπάρ-
χουν ή δεν διαδραµατί-
ζουν κανέναν ρόλο, παρά 
µόνο στην αρρωστηµένη 
φαντασία των οπαδών 

των θεωριών συνωµο-
σίας. Το αποκαλούµενο 
κατεστηµένο δεν ξέρει τι 
θέλει και παίζει παράλο-
γα και επικίνδυνα προ-
σωπικά παιχνίδια που 
συµβάλλουν στο τέλµα.

Ποιο µπορεί, λοιπόν, 
να είναι αυτό το αόρατο 

χέρι που µας σπρώχνει 
µε τόση επιµονή στον 
γκρεµό; 

Μακάρι να ήταν ένα 
κέντρο ή ένας άνθρω-
πος για να µπορέσουµε 
να τον δείξουµε. Εδώ 
«συνεργάζονται» τυχαία, 
αλλά άψογα, εντελώς 
παράταιρες δυνάµεις και 
άνθρωποι. Ο παράφρων 

εµµονικός τροµοκρά-
της κάνει τη θεαµατική 
του επανεµφάνιση µε τις 
προχθεσινές δολοφονί-
ες. Οι αστοί πολιτικοί 
υπονοµεύουν την κυβέρ-
νηση, γιατί ονειρεύονται 
ότι µπορεί να καθίσουν 
οι ίδιοι στον θρόνο, έστω 

και πάνω στα ερείπια. Η 
τρόικα πιέζει µέχρι τα 
άκρα, αγνοώντας τους 
πραγµατικούς κινδύνους 
έκρηξης ή κατάρρευσης. 
Κάποιοι άλλοι θέλουν 
να σβήσουν τις αµαρτίες 
τους, πλασάροντας µυ-
θώδεις θεωρίες συνωµο-
σίας ως πραγµατικά ιστο-
ρικά στοιχεία. Ορισµένα 

κέντρα συνεχίζουν το... 
βιολί τους λειτουργώντας 
σαν το λόµπι της δραχ-
µής, σπρώχνοντας συνε-
χώς στην κατεύθυνση της 
διάλυσης και της απο-
σύνθεσης του πολιτικού 
σκηνικού. 

Ονειρεύονται, άραγε, 
ότι έτσι θα τους χαρι-
σθούν τα δάνειά τους ή 
ότι θα λειτουργούν πλέον 
κανονικά ως τριτοκοσµι-
κοί ολιγάρχες άνευ αντι-
πάλου; Κανείς δεν µπο-
ρεί να ξέρει ποιος θέλει 
τι µέσα σε αυτό το σκο-
τεινό και απόλυτα τοξικό 
σκηνικό. 

Ο τροµοκράτης προ-
φανώς δεν έχει γνωρι-
σθεί ποτέ µε κάποιον εκ-
πρόσωπο του λόµπι της 
δραχµής, αλλά όλοι µαζί 

σπρώχνουν όσο µπορούν 
στην ίδια κατεύθυνση.

Θα χρειασθεί πολύ 
µεγάλη ψυχραιµία και 
υπευθυνότητα για να 
αποφύγουµε µεγαλύτερες 
περιπέτειες, περισσότερο 
αίµα και µια καταστροφή 
µε ανυπολόγιστες οικο-
νοµικές ή εθνικές συνέ-
πειες. 

Γινόµαστε χρόνια 
τώρα µονότονοι, ενδε-
χοµένως και γραφικοί, 
αλλά αν και τώρα δεν 
καταλάβουν οι πολιτι-
κοί µας και όλοι όσοι 
έχουν επιρροή σε αυτό 
τον τόπο την ανάγκη της 
µεγάλης εθνικής συνεν-
νόησης, κάθε πρόβλεψη 
για το πού σταµατάει αυ-
τός ο κατήφορος είναι 
παρακινδυνευµένη.

Του Αλέξη Παπαχελά 

Το «αόρατο χέρι» σπρώχνει στον γκρεµό 

Ο κόµπος και η δηµοκρατία Σφαίρες κατά της ∆ηµοκρατίας
Η εν ψυχρώ δολοφονία των δύο 

νέων την Παρασκευή το βράδυ στη 
λεωφόρο Ηρακλείου έχει στόχο τη 
∆ηµοκρατία και τη σταθερότητα στη 
χώρα.

Η ελληνική κοινωνία δεν πρέπει να 
βρεθεί στο κέντρο ενός κύκλου αί-
µατος µε το ξεκαθάρισµα πολιτικών 
λογαριασµών όπως επιθυµούν οι δο-
λοφόνοι. Τα κόµµατα και ο ελληνικός 
λαός καταδίκασαν από την πρώτη 
στιγµή τις δολοφονίες των δύο νεα-
ρών µελών της Χρυσής Αυγής. Η αξία 
της ανθρώπινης ζωής είναι υπεράνω 
οποιασδήποτε πολιτικής ή άλλης σκο-
πιµότητας.

Οι σφαίρες των δολοφόνων πρέπει 
να συσπειρώσουν όλους τους δηµο-
κρατικούς πολίτες και τα κόµµατα του 
συνταγµατικού τόξου στον αγώνα τους 
ενάντια σε φασιστικές νοοτροπίες και 
πράξεις από οπουδήποτε και αν προ-
έρχονται.

Με τις δολοφονίες των µελών της 
Χρυσής Αυγής, δεν θα πρέπει όµως 
να ξεχαστούν οι κατηγορίες κατά των 
ηγετικών στελεχών της οι οποίες 
απαιτούνται να διερευνηθούν έως το 
τέλος από τη δικαιοσύνη.

Οι δολοφόνοι θέλουν να δηµιουρ-
γήσουν κλίµα αποσταθεροποίησης σε 
µία πολύ κρίσιµη στιγµή για την Ελ-
λάδα που µετά από έξι χρόνια κρίσης 
έχει φτάσει ένα βήµα πριν την έξοδο 
από αυτή. Στη βία και στις δολοφονίες 
πρέπει να αντιτάξουµε τη ψυχραιµία 
και την ενότητα. Το χθεσινό τροµοκρα-
τικό κτύπηµα να αποµονωθεί ηθικά, 
ιδεολογικά και πολιτικά. Για να προ-
στατεύσουµε τη ∆ηµοκρατία και τη 
νοµιµότητα από τις προβοκάτσιες των 
εχθρών της.

ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ!
Οι σφαίρες των τροµοκρατών χθες 

στο Νέο Ηράκλειο δεν είχαν ως στό-

χο τούς δύο άτυχους νέους, αλλά την 
ίδια τη δηµοκρατία. Η διπλή εν ψυχρώ 
δολοφονία ήταν µία χοντροκοµµένη 
προβοκάτσια µε στόχο τη σταθερότητα. 

Ας γνωρίζουν οι δολοφόνοι ότι το 
σχέδιό τους θα αποτύχει. Η δηµοκρατία 
είναι ισχυρή και έχει αποδείξει ότι µπο-
ρεί να αµύνεται απέναντι στους εχθρούς 
της. Το στήριγµα της δηµοκρατίας είναι 
η νοµιµότητα. Και αυτή είναι η µεγάλη 
διαφορά της µε τους φασισµούς κάθε 
χρώµατος. Οι δολοφόνοι πρέπει να βρε-
θούν και να πληρώσουν για τις πράξεις 
τους – αλλά η χώρα δεν πρέπει να µετα-
τραπεί σε πεδίο ξεκαθαρίσµατος «πολι-
τικών λογαριασµών», όπως επιδιώκουν 
οι προβοκάτορες. 

Κοινωνία και κόµµατα καταδικάζουν 
απερίφραστα την τροµοκρατική επίθε-
ση εναντίον των µελών της Χρυσής 
Αυγής, δείχνοντας ότι βάζουν τη δη-
µοκρατία και την αξία της ανθρώπινης 
ζωής πάνω από τις όποιες πολιτικές 
σκοπιµότητες. Θα είναι δε ιδιαίτερα 
θετικό αν η δολοφονική επίθεση οδη-
γήσει τα κόµµατα του συνταγµατικού 
τόξου σε ακόµα πιο ειλικρινή συνεν-
νόηση και νέες, κοινές πρωτοβουλίες 
για την αντιµετώπιση του φασισµού σε 
όλες του τις αποχρώσεις. 

Παράλληλα, η τροµοκρατική επίθε-
ση δεν µπορεί – και δεν πρέπει – να 
λειτουργήσει ως «πλυντήριο» για τη 
Χρυσή Αυγή. Απαιτείται σεβασµός στη 
µνήµη των θυµάτων, όπως απαιτείται 
και σεβασµός στη λειτουργία της ∆ι-
καιοσύνης: οι κατηγορίες που αντιµε-
τωπίζουν τα ηγετικά στελέχη της είναι 
πολύ σοβαρές και πρέπει να διερευ-
νηθούν µέχρι τέλους. 

Η Ελλάδα θρηνεί κάθε ανθρώπινη 
ζωή που χάνεται άδικα. Αλλά η δη-
µοκρατία είναι ισχυρή. Με όπλο τη 
νοµιµότητα θα παίρνουν απαντήσεις 
όλοι εκείνοι που επιχειρούν να την 
πλήξουν! 

Όλες οι πολιτικές και κοινωνικές εξελί-
ξεις έχουν σφιχτοδεθεί σε έναν κόµπο. Η 
ύφεση σαρώνει την κοινωνία και επιδει-
νώνει την κρίση πολιτικής νοµιµοποίησης 
της δικοµµατικής κυβέρνησης. Η κυβερ-
νητική αισιοδοξία, ότι αµέσως µετά τις 
γερµανικές εκλογές η Μέρκελ θα έδειχνε 
µεγαλύτερη κατανόηση, διαψεύστηκε. 

Ο Σαµαράς βρίσκεται ανάµεσα σε συ-
µπληγάδες, αφενός στις πολιτικές δε-
σµεύσεις που έχει αναλάβει έναντι των 
πιστωτών, ερήµην του λαού, και αφετέρου 
στη λαϊκή απόγνωση, που τροφοδοτεί την 
πολιτική αποσάθρωση του µνηµονιακού 
µπλοκ.

Η κοινωνική πόλωση µεταφέρεται στο 
πολιτικό πεδίο. Τα σχήµατα του «ενδιάµε-
σου χώρου», ιδιαίτερα τα προσδεδεµένα 
στο Μνηµόνιο και στην κυβέρνηση, δια-
λύονται και διαµοιράζονται... Ακόµη και η 
Νέα ∆ηµοκρατία, που πρόβαλε ως η συ-
νεκτική κυβερνητική δύναµη, αναγκάζεται 
να εσωτερικεύσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, 
όπως δείχνουν οι αντιδράσεις δεκάδων 
βουλευτών της για τα νέα φορολογικά µέ-
τρα.

Σ’ αυτή τη σφόδρα επιβαρυµένη πραγ-
µατικότητα προστίθεται από προχθές η 
βαριά σκιά εγκληµατικών γεγονότων που 
λειτουργούν ως προβοκάτσια και το πι-
θανότερο είναι να συνιστούν επανεµφάνι-
ση της τροµοκρατίας. ∆εν υπάρχει κανέ-
να ελαφρυντικό για τις δολοφονίες νέων 
παιδιών, ανεξάρτητα σε ποια οργάνωση 
ανήκουν. Πρόκειται για εγκληµατική δρα-
στηριότητα που αν δεν ανακοπεί, µπορεί 
να βυθίσει στο εµφύλιο αίµα µια ολόκληρη 
γενιά και να δηµιουργήσει συνθήκες πολι-
τικής αποσταθεροποίησης. 

Η τροµοκρατική δραστηριότητα εξ αντι-
κειµένου εντάσσεται στο παιχνίδι της αδί-
στακτης έντασης, µε το οποίο η κυρίαρχη 
ελίτ θέλει να ανακόψει τις δηµοκρατικές 
πολιτικές-κοινωνικές εξελίξεις.

Η τροµοκρατική δράση δηµιουργεί άλ-
λον έναν πολιτικό κόµπο. Η Χρυσή Αυγή 

θα επιχειρήσει να µεταµφιεστεί από θύτης 
σε θύµα και να διαπραγµατευθεί µε την 
κυβέρνηση να πέσει στα µαλακά η επιχεί-
ρηση εξάρθρωσής της. Πώς να εξηγήσου-
µε άραγε ότι, λίγο πριν τα προχθεσινά γε-
γονότα, το πόρισµα ∆ένδια δεν διαπίστωνε 
ουσιαστικές διασυνδέσεις της Χρυσής Αυ-
γής µε την αστυνοµία; Να θυµηθούµε επί-
σης ότι ο σύµβουλος του πρωθυπουργού, 
Χρ. Λαζαρίδης, πριν καλά - καλά ενταφι-
αστεί ο Π. Φύσσας, είχε «προβλέψει» νέ-
ους νεκρούς και πόλεµο συµµοριών στους 
δρόµους; 

Με πρωταγωνιστές, άραγε, φανατικούς 
και ανεγκέφαλους ή βαλτούς και παρακι-
νούµενους; Ποιος ωφελείται από την πολι-
τική κερδοσκοπία πάνω στο αίµα και από 
την ανακατασκευή του στερεότυπου της 
«αριστερής βίας» που τεχνηέντως τη συµ-
ψηφίζουν µε τη φασιστική θηριωδία;

Η κοινωνία ασφυκτιά από τις ακολου-
θούµενες πολιτικές. Η διασφάλιση της 
λαϊκής ενότητας είναι προϋπόθεση ώστε 
να ξαναβγεί στο προσκήνιο. Η πολιτική, 
αφού αφυδατώθηκε από τις λαϊκές ανά-
γκες ελέω µονοδρόµου, τώρα κινδυνεύει 
να µετατραπεί σε υπόθεση αντιπαράθεσης 
µηχανισµών στρατιωτικού τύπου. 

Η επιβολή µέτρων εκτάκτου ανάγκης, η 
επιβράβευση της αδιαφάνειας, η υποβάθ-
µιση της Βουλής σε διακοσµητικό όργανο, 
η υπεξαίρεση του ανταγωνιστικού χαρα-
κτήρα των πολιτικών επιλογών, η κατα-
βαράθρωση της εθνικής αξιοπρέπειας, η 
βίαιη επικράτηση πολιτικών ακραίας λιτό-
τητας, ανεργίας και φτώχειας, συνιστούν 
παραµέτρους που επισηµειώνουν το πολι-
τικό αδιέξοδο και καθιστούν περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά επιτακτική την ανά-
γκη να αναζητηθεί σταθερά δηµοκρατική 
διέξοδος για την οικονοµία, την πολιτική 
και την κοινωνία. 

Αυτός ο κόµπος θα λυθεί µόνο µε την 
καταλυτική παρουσία του λαϊκού παράγο-
ντα και την ανάδειξη µιας κυβέρνησης µε 
κορµό την Αριστερά.




