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Την εποχή του Ψυχρού Πο-
λέµου, όταν ο κόσµος ήταν 
διαιρεµένος σε δύο µάλλον 
ασφαλή ως απεδείχθη αντίπα-
λα στρατόπεδα, οι υπηρεσίες 
πληροφοριακής δράσεως, κυ-
ρίως των µεγάλων δυνάµεων, 
περιβάλλονταν από ένα µύθο, 
από ένα αδιαπέραστο µυστήριο. 
Εξοχα τα µυθιστορήµατα που 
εγράφησαν, οι κινηµατογρα-
φικές ταινίες, οι επιτυχίες που 
ουδέποτε δηµοσιοποιούντο 
στις λεπτοµέρειές τους, οι αυτο-
µολήσεις «πρακτόρων», ο πό-
λεµος στο λυκόφως, που είχε 
πάντα επίκεντρο τον άνθρωπο, 
τον αφανή, άγνωστο ήρωα.

Με την «αποκάλυψη» της πα-
ρακολουθήσεως των συνοµι-
λιών των πρέσβεων των ΗΠΑ 

στην Αθήνα και στην Αγκυρα, 
σε κάποια φάση που ασκούσε 
το αξίωµα του υπουργού Εξω-
τερικών -κάπου ανάµεσα στο 
1996 και 1999- ο κ. Θεόδωρος 
Πάγκαλος µας επανέφερε στον 
παλιό καλό καιρό των κατασκό-
πων. Επακολούθησαν το χάος, 
οι κραυγές, η ασυναρτησία.

Αγνοούµε πλήρως εάν 
όντως παγιδεύθηκαν οι τη-
λεφωνικές επικοινωνίες των 
Αµερικανών πρέσβεων. Εάν 
όντως συνέβη κάτι τέτοιο, τότε η 
Εθνική Υπηρεσία Πληροφορι-
ών έκανε, απλούστατα, τη δου-
λειά της. Το βέβαιο είναι ότι οι 
παρακολουθήσεις -εάν όντως 
έγιναν- εντοπίσθηκαν από τους 
Αµερικανούς, ακολούθησε 
ο έλεγχος της προκληθείσας 

βλάβης -damage control κατά 
το υπηρεσιακό ιδίωµα- και 
κατά πάσα βεβαιότητα ταυτο-
ποιήθηκαν οι «δράστες».

Οι Αµερικανοί δυσαρεστή-
θηκαν, όπως ήταν λογικό και 
αναµενόµενο, και το όλο θέµα 
έκλεισε σιωπηρώς, όπως κατά 

κανόνα συµβαίνει σε αυτές τις 
περιπτώσεις. Από την άποψη 
αυτή, ο κ. Πάγκαλος δεν απο-
κάλυψε «κρατικά µυστικά», δη-
µοσιοποίησε στην κοινή γνώµη 
κάτι που ήταν γνωστό στους 
αρµοδίους.

∆εν έχουµε καµία πρόθεση 
να «απενοχοποιήσουµε» τον κ. 

Πάγκαλο, που πρέπει να κριθεί 
µε κάθε αυστηρότητα, αλλά µε 
βάση τα όσα έπραξε ως υπουρ-
γός επί των Εξωτερικών ή ως 
πολιτικός εν γένει, και όχι ως 
αφηγητής. ∆ιότι επί της ουσίας 
ο κ. Πάγκαλος είναι πλέον ένας 
αφηγητής της προσωπικής 

του πορείας, εριστικός, υπε-
ροπτικός, βάναυσος και ενίοτε 
άκρως αντιπαθής.

Το θέµα, όµως, δεν είναι ο κ. 
Πάγκαλος ή οι δραστηριότητες 
της ΕΥΠ, αλλά η διεθνής κατα-
κραυγή που προεκλήθη από 
την αποκάλυψη ότι η Υπηρεσία 
Εθνικής Ασφαλείας (NSA) των 

ΗΠΑ παρακολουθούσε τις τη-
λεφωνικές επικοινωνίες συµ-
µάχων ηγετών. Θα ήταν παρά-
δοξο και αφελές, ωστόσο, να 
υποτεθεί ότι µία υπηρεσία δεν 
θα αξιοποιούσε προς κάθε κα-
τεύθυνση τις δυνατότητες που 
της παρέχει η τεχνολογία.

Ούτε υπάρχουν φυσικά 
σύµµαχες χώρες που εξαι-
ρούνται από τη διαδικασία. Το 
Ισραήλ είναι το κράτος, που η 
ύπαρξή του εξαρτάται απόλυτα 
από τις Ηνωµένες Πολιτείες, 
και παρά ταύτα κατά καιρούς 
συλλαµβάνονται πράκτορες 
της Μοσάντ που προσπαθούν 
να εξασφαλίσουν απόρρητες 
πληροφορίες από το αµερικα-
νικό Πεντάγωνο.

Απλώς η αποκάλυψη δρα-

στηριοτήτων των υπηρεσιών 
πληροφοριακής δράσεως δη-
µιουργεί αµηχανία σε όσους 
ασκούν την εξουσία, διότι εξ 
επαγγέλµατος δηµιουργούν 
την εντύπωση αρµονικής συ-
νεργασίας, ενώ επί της ουσίας 
αγωνίζονται για την προώθηση 
των εθνικών τους συµφερό-
ντων, µε τη στενότερη έννοια 
της λέξεως.

Το παράδοξο είναι ότι παρά 
τα εκατοµµύρια των πληρο-
φοριών που καθηµερινώς 
συλλέγονται, τις περίτεχνες 
αναλύσεις, διαµορφώνονται 
εκτιµήσεις και εφαρµόζονται 
πολιτικές, που οδηγούν στο 
χάος και όχι στον έλεγχο της 
καταστάσεως. Ολα τα άλλα είναι 
απλώς προς εντυπωσιασµό.

Στη δίνη της κατασκοπείας 
Του Κώστα Ιορδανίδη 

Ανανδρανιστάκης Γιώργος

Σας  τα έλεγε ο Λαζαρίδης την εποµένη της 
δολοφονίας του Φύσσα και εσείς τον λοιδορού-
σατε», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
της Ν.∆. Μάκης Βορίδης, µία ώρα  µετά από την 
απάνθρωπη δολοφονία των δύο µελών της Χρυ-
σής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο.

Τι µας έλεγε ο  Λαζαρίδης την εποµένη της δο-
λοφονίας του Φύσσα και εµείς τον λοιδορούσαµε;  
Μας  έλεγε ότι θα θρηνήσουµε κι άλλα θύµατα, 
ότι θα συγκρουστούν στους δρόµους  τα τάγµατα 
εφόδου της Χ.Α., µε τα τάγµατα εφόδου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Το έβγαλε στο πιτς φιτίλι το συµπέρασµα ο 
Βορίδης. Πάνω από τα ζεστά πτώµατα του Νέου 
Ηρακλείου, χωρίς να έχει γίνει η παραµικρή 
έρευνα για τους  πιστολέρο  µε τα κράνη, έσπευσε 
να φορτώσει εµµέσως  τη διπλή δολοφονία στην 
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, δίχως να έχει καν το 
θάρρος να εκστοµίσει τη λέξη «ΣΥΡΙΖΑ».   

Είπε κι άλλα ο κοινοβουλευτικός  εκπρόσω-
πος.  Εκµεταλλεύτηκε το σοκ της δολοφονίας, για 
να προωθήσει το κάτωθι λογικό σχήµα:  Η ρητο-
ρική της βίας οδηγεί στη χαµηλή βία κι η χαµηλή 
βία οδηγεί στις δολοφονίες. Βοριδικός  ντετερµι-
νισµός, δηλαδή τα ίδια αίτια φέρνουν πάντοτε τα 
ίδια αποτελέσµατα κι άντε µετά να µιλήσεις για το 
περίπλοκο και το τυχαίο των πραγµάτων. Τι είναι 
όµως η κατά τον Βορίδη «ρητορική της βίας» και η 
«χαµηλή βία» στην οποία οδηγεί αναποφεύκτως; 
Η κριτική στα µέτρα, οι απεργίες, οι καταλήψεις 
εργοστασίων και σχολειών, οι πορείες, η απεργία 
της 6ης Νοεµβρίου για τα 2,5 δισ. της τρόικας που 
θα πέσουν στα κεφάλια µας, το αίτηµα για πρόω-
ρες εκλογές, τι είναι όλα αυτά; Είναι ρητορική της 
βίας ή µήπως είναι και  χαµηλή βία, ήδη συντελε-

σµένη; Αυτός που κατεβαίνει στο δρόµο για να δι-
αδηλώσει  την πείνα  του, οπλίζει καθ΄ οιονδήποτε 
τρόπο το χέρι δολοφόνων µε τα κράνη;  

Ο Βορίδης, ο ∆ένδιας, η  Κυβέρνηση, είχαν  ήδη 
έτοιµη την απάντηση και έσπευσαν να την εκφω-
νήσουν λίγα  λεπτά µετά το φονικό: Οι µηχανισµοί 
καταστολής του κράτους πρέπει να σκληρύνουν 
κι άλλο. Όχι για να πιάσουν τους κρανοφόρους 
πιστολέρο, αλλά για να καταστείλουν τη «ρητορι-
κή της βίας» και την «χαµηλή βία», που κατά τον 
βοριδικό ντετερµινισµό οδηγούν στους  κρανοφό-
ρους πιστολέρο. Θα εντείνουν την καταστολή και 
τον τρόµο, διότι αυτός είναι ο µόνος τρόπος για να 
εξακολουθούν να κυβερνούν έναν λαό που ποδο-
πατιέται καθηµερινά από την πολιτική τους.

Σας παίρνουµε τη µισή  µπουκιά από το στόµα, 
τουλάχιστον όµως µπορούµε να σας εγγυηθούµε 
ότι την άλλη µισή µπουκιά θα την τρώτε µε ασφά-
λεια, λένε οι κυβερνώντες. Μας πώς µπορείτε να 
εγγυηθείτε την ασφάλειά µας, όταν µέσα σε ενά-
µιση µήνα είχαµε στους δρόµους τρεις δολοφο-
νηµένους και έναν βαρύτατα τραυµατισµένο; Ο 
Λαζαρίδης προέβλεψε ότι θα υπάρξουν κι άλλα 
θύµατα, αλλά δεν έκανε τίποτα για να µην εκπλη-
ρωθεί η προφητεία του. Ασφάλεια  µε Σαµαρά, 
Βενιζέλο, Τρόικα  και Μνηµόνιο δεν µπορεί να 
υπάρξει. Η οµαλότητα δεν µπορεί να αποκαταστα-
θεί χωρίς της στοιχειώδη αποκατάσταση της χα-
ώδους κοινωνικής αδικίας. Η πολιτική τους είναι  
που έθρεψε τη Χρυσή Αυγή, η πολιτική τους είναι 
που αφήνει περιθώρια σε  στυγερούς δολοφό-
νους  µε κρυµµένα πρόσωπα να  το παίζουν επα-
ναστάτες και αντιφασίστες.

Η βία τους θρέφει και αυτοί θρέφουν τη βία.

Η βία µαµή της εξουσίας
Χωρίς αµφιβολία, ο αντίκτυπος της 

διπλής εκτέλεσης στο Νέο Ηράκλειο εί-
ναι σηµαντικός στο πολιτικό σκηνικό. 
Γεγονός απολύτως λογικό, δεδοµένης 
της εµβέλειας του συµβάντος και των 
ενδεχόµενων κινδύνων που µπορεί να 
προκαλέσει στην κοινοβουλευτική οµα-
λότητα της χώρας αυτή η ενέργεια. Αν 
και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την αιµα-
τηρή επίθεση συνεχίζονται, ανεπισήµως 
αφήνονται να διαρρεύσουν πληροφορίες 
που τη συνδέουν, λόγω κυρίως του τρό-
που οργάνωσης της επιχείρησης, µε τη 
λεγόµενη ασύλληπτη «εγχώρια τροµο-
κρατία». Την ίδια στιγµή, η στριµωγµένη 
και φυλακισµένη για εγκληµατική δράση 
ηγεσία της Χρυσής Αυγής προσπαθεί να 
επωφεληθεί. 

Η σύνθετη και καυτή πραγµατικότητα, 
που καλούνται να διαχειρισθούν οι πολι-
τικές δυνάµεις του τόπου, απαιτεί τώρα, 
όσο ποτέ άλλοτε, ψυχραιµία, νηφαλιότητα 
και προ παντός αίσθηµα ευθύνης και σο-
βαρότητας.  Την περασµένη Παρασκευή ο 
πολιτικός κόσµος πάγωσε. Αιφνιδιάστη-
κε. Τρόµαξε. Και αυτό είναι µια φυσιο-
λογική αντίδραση. Οι πληροφορίες για το 
χτύπηµα έξω από τα γραφεία της Χρυσής 
Αυγής δεν αφορούσαν ένα σύνηθες γεγο-
νός. Ειδικά ύστερα απ’ όσα είχαν ακολου-
θήσει τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα 
από τους χρυσαυγίτες. 

Ο πολιτικός κόσµος βουβάθηκε από τη 
σοβαρότητα των στιγµών. Με ελάχιστες 
γραφικές εξαιρέσεις, η κυβέρνηση και 

κυρίως η Ν.∆ αντιλήφθηκαν πως δεν 
υπάρχει πλέον περιθώριο για ανόητα 
µικροκοµµατικά παιχνιδάκια και ανιστό-
ρητες µπαρούφες περί θεωρίας των δύο 
άκρων, µε στόχο τον... ΣΥΡΙΖΑ. Και τις 
εγκατέλειψαν. Ελπίζουµε οριστικά. 

Η στάση αυτή έχει αξία αν έχει συνέ-
χεια. Και συνέπεια. ∆υστυχώς, η σοβαρό-
τητα ήταν µέχρι σήµερα είδος εν ανεπαρ-
κεία για το πολιτικό σύστηµα εξουσίας. Τα 
αποτελέσµατα αυτής της τραγικής έλλει-
ψης στην ελληνική κοινωνία τα είδαµε και 
τα ζούµε όλοι. Η χρεοκοπία της χώρας εί-
ναι επακόλουθο της ανικανότητας και της 
χρεοκοπίας της ηγετικής πολιτικής τάξης. 
Σε όλα τα επίπεδα. 

Αυτή ανέχθηκε τη διαφθορά, τη δια-
πλοκή, την καταλήστευση των δηµόσιων 
πόρων. Αυτή επέβαλε τα Μνηµόνια και τη 
λιτότητα, αυτή διαιωνίζει την κοινωνική 
αδικία. Αυτή έκανε τα στραβά µάτια, χρό-
νια τώρα, στην εγκληµατική δράση της 
νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής. 

Η χώρα δεν αντέχει άλλο πολιτικές 
ακραίας κοινωνικής ανισότητας, που οδη-
γούν στην απονοµιµοποίηση των πολιτι-
κών θεσµών και την περαιτέρω υποβάθ-
µιση όσης ∆ηµοκρατίας έχει αποµείνει. 
Ούτε φυσικά έναν φαύλο κύκλο αίµατος 
και ανεξέλεγκτης βίας. Η σοβαρότητα και 
η υπευθυνότητα του πολιτικού κόσµου 
είναι ο πρώτος απαράβατος όρος για όλα 
αυτά. Αν χρειάζεται σφαίρες, όµως, για να 
σωπαίνει και να σοβαρεύεται ο πολιτικός 
κόσµος, δεν πάµε καλά.

Η σοβαρότητα 
ως ζητούµενο


