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 ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ

Η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ, ενόψει της συ-
νεδρίασης της Επιτροπής Διαφάνει-
ας της Βουλής, σήκωναν στα ύψη τους 
τόνους της αντιπαράθεσης, καλούσαν 
τον υπουργό Επικρατείας να ετοιμάσει 
την “απολογία του” και θεωρούσαν ότι 
θα τον “τελειώσουν”. Κι όταν έφθασε 
η ώρα της δημόσιας ακρόασης, πέρα 
από τη φασαρία που ξεσήκωσαν και τα 
επίθετα που διάνθισαν τις ομιλίες τους, 
δεν είπαν τίποτα για την ουσία.
Επί μήνες τα κόμματα και το πολιτικό 
προσωπικό από το δικομματικό σύ-
στημα που κυβερνούσε τη χώρα στο-
χοποιούσε τον υπουργό Επικρατείας 
και συνολικά την κυβέρνηση με σημείο 
εκκίνησης τη διαδικασία αδειοδότησης 
των καναλιών.
Προσπάθησαν να σταθούν εμπόδιο σε 
όλα τα στάδια του διαγωνισμού με όλους 
τους τρόπους και με όλες τις μεθόδους 
της μαύρης προπαγάνδας. Βάφτιζαν ως 
“σύστημα ΣΥΡΙΖΑ” τη διαπλοκή που αυ-
τοί είχαν θρέψει επί δεκαετίες. Ανακά-
λυπταν δήθεν σκάνδαλα που δεν μπο-
ρούσαν να σταθούν για δεύτερη μέρα 
στη δημοσιότητα. Ταυτίστηκαν πλήρως 
με τα συμφέροντα των επιχειρηματιών 
της τηλεόρασης. Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ σύ-
ρονται ακόμη και σήμερα πίσω από τα 
δελτία των οκτώ και ενσωματώνουν 
την πολεμική των καναλαρχών ως δική 
τους πολιτική για τα ΜΜΕ.
Η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ, ενόψει της συ-
νεδρίασης της Επιτροπής Διαφάνει-
ας της Βουλής, σήκωναν στα ύψη τους 
τόνους της αντιπαράθεσης, καλούσαν 
τον υπουργό Επικρατείας να ετοιμάσει 
την “απολογία του” και θεωρούσαν ότι 

θα τον “τελειώσουν”. Κι όταν έφθασε 
η ώρα της δημόσιας ακρόασης, πέρα 
από τη φασαρία που ξεσήκωσαν και τα 
επίθετα που διάνθισαν τις ομιλίες τους, 
δεν είπαν τίποτα για την ουσία.
Χωρίς επιχειρήματα, χωρίς περιεχόμε-
νο, λειτουργώντας ως γραφείο Τύπου 
της διαπλοκής, διαχειρίστηκαν το ζήτη-
μα των τηλεοπτικών αδειών σε επίπεδο 
καφενείου απλά και μόνο για να “χτι-
στούν” στο Διαδίκτυο κάποιες αναρτή-
σεις του στυλ “ένταση” και “βαρείς χαρα-
κτηρισμοί”. Όσο για τις αποκαλύψεις με 
τις οποίες απειλούσαν; Δεν τις έκαναν 
ποτέ. Μπορεί να πιστέψει κάποιος ότι, 
αν υπήρχε η παραμικρή υπόνοια “απο-
κάλυψης”, δεν θα τη δημοσιοποιούσαν 
ενώπιον της επιτροπής της Βουλής;
Εν τέλει έσπερναν επί ημέρες “εντυπώ-
σεις” και, όταν έφθασε η ώρα θέρισαν, 
αυτογκόλ. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό.
Η διαπλοκή του 1990, του 2000 και 
του 2014 δεν έχει καμία σχέση με το 
μέγεθος και τη δύναμη που έχουν σή-
μερα. Χωρίς θαλασσοδάνεια και χωρίς 
την πολιτική προστασία που απολάμβα-
ναν επί χρόνια, έρχονται σιγά - σιγά στα 
πραγματικά τους μέτρα και γνωρίζουν 
καλά πλέον ότι η Δικαιοσύνη δεν θα 
αρχειοθετήσει τις ανοικτές υποθέσεις 
που έχουν.
Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι η μάχη 
με τη διαπλοκή έχει κερδηθεί, αλλά δη-
μιουργεί στέρεες προσδοκίες ότι μπορεί 
να καταπολεμηθεί στον βαθμό που θα 
παταχθεί η διαφθορά συνολικά.

Χούντα είναι, θα περάσει...
• «Σε μερικά σημεία, στην οικονομική της πολιτική για πα-
ράδειγμα, η κυβέρνηση ξεπέρασε τη χούντα» (Αλέκος Αλα-
βάνος, πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ).
• «Η συγκρότηση της επιτροπής αναθεώρησης του Συντάγ-
ματος είναι παράνομη. Μόνο η χούντα έκανε επιτροπές δή-
θεν κοινωνικού διαλόγου. Δεν έχουν γίνει τέτοιου είδους 
θεσμικές αθλιότητες ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης» 
(Ευάγγελος Βενιζέλος πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ).
Να τι μπορούν να πάθουν έξυπνοι άνθρωποι και ικανοί 
πολιτικοί όταν τους τυφλώνει το μίσος. Χάνουν το μέτρο. 
Μισούν τον Τσίπρα, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. 
Νεοκομμουνιστής ο ένας, κεντρώος ο άλλος-τους χωρίζει 
ιδεολογική άβυσσος δηλαδή- ωστόσο συμφωνούν ότι έχου-
με μια κυβέρνηση που αντιγράφει τη χούντα.
Τα τανκς μόνο λείπουν από το αφήγημα, αλλά κάντε λίγη 
υπομονή, θα εμφανιστούν κι αυτά κάποιο βροχερό πρωινό 
(για το μήνα δεν ξέρω, πάντως πρωί θα είναι και θα βρέ-
χει για να γλιστράνε καλύτερα οι ερπύστριες στην άσφαλτο). 
Στη συνέχεια όλα θα πάρουν το δρόμο τους.
Μαζικές συλλήψεις πολιτικών, συνδικαλιστών και γενικώς 
αντισυριζαίων. Στη ΓΑΔΑ θα πέφτει το ξύλο της αρκούδας. 
Η Γυάρος και η Μακρόνησος θα γνωρίσουν ξανά μέρες 
εθνικού μεγαλείου. Θα επιστρέψει στους δέκτες μας η ΥΕ-
ΝΕΔ - ένα κανάλι αντί για τέσσερα.
Οι εφημερίδες θα κλείσουν, εκτός αν δεχθούν να συνερ-
γαστούν με το στρατιωτικό καθεστώς (μερικές γνωρίζουν 
το κόλπο από την κατοχή και την εποχή της προηγούμενης 
χούντας).
Ο Τσίπρας θα κυκλοφορεί με στολή συνταγματάρχη, θα εκ-
φωνεί ακατάληπτους λόγους δολοφονώντας την ελληνική 
γλώσσα, θα χορεύει τσάμικους στα στρατόπεδα το Πάσχα, 
θα ακούμε Deutsche Welle και BBC σε χαμηλή ένταση για 
να μην εντοπιστούμε από τους χαφιέδες που θα υπάρχουν 
παντού, ενώ Αλαβάνος και Βενιζέλος θα βγουν στην ένοπλη 
παρανομία, αν και φαντάζομαι πώς θα έχουν συλληφθεί 
από τους πρώτους.
Πάντως κουράγιο πατριώτες χούντα είναι, θα περάσει.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΑΥΓΗ

Άνθρακες ο θησαυρός

«Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω»
Την περασμένη Τετάρτη ένιωσα υπερή-
φανος γιατί το ελληνικό κράτος έκανε 
τελικά το καθήκον του απέναντι σε κά-
ποιους συμπατριώτες μας που έδωσαν 
τη ζωή τους για την πατρίδα. Αργησε, 
είναι η αλήθεια, 42 χρόνια, αλλά το 
έκανε. Τον Ιούλιο του 1974, νεαρά παι-
διά από αγροτικές ως επί το πλείστον 
οικογένειες βρέθηκαν να υπηρετούν 
στα ΛΟΚ. Πήραν την εντολή να φύγουν 
για μια εξαιρετικά επικίνδυνη αποστολή 
χωρίς να γνωρίζουν τον τελικό προορι-
σμό και το ρίσκο που έπαιρναν. Το αε-
ροσκάφος τους καταρρίφθηκε από φίλια 
πυρά μέσα στο χάος των πρώτων ημε-
ρών μετά την τουρκική εισβολή.
Πολλά έχουν ακουστεί και γραφτεί από 
τότε. Το πιθανότερο είναι ότι επρόκει-
το για ένα κλασικό λάθος από εκείνα 
που συμβαίνουν μέσα στην «ομίχλη της 

μάχης». Κάποιος δεν ειδοποίησε ότι θα 
έφταναν αεροσκάφη από την Ελλάδα ή 
θεώρησε ότι θα ήταν καλύτερα να μείνει 
μυστική η αποστολή για λόγους ασφα-
λείας, έστω και αν έθετε σε κίνδυνο τις 
ζωές των Ελλήνων καταδρομέων.
Μετά όμως επικράτησαν οι ενοχές και η 
ροπή προς τη συγκάλυψη. Για να μη φα-
νεί ότι υπήρξε ελληνική επιχείρηση, το 
αεροσκάφος θάφτηκε μαζί με τα πτώματα 
δεκαπέντε Ελλήνων. Πάνω στα συντρίμ-
μια χτίστηκε ένας τύμβος, όπου κάθε 
χρόνο πραγματοποιούνταν οι τελετές 
για τους πεσόντες της εισβολής. Υπήρ-
χαν όμως πάντοτε μύθοι και ψίθυροι 
για το εάν το Νοράτλας ήταν πράγματι 
θαμμένο εκεί μαζί με τα λείψανα των κα-
ταδρομέων. Κανείς δεν ήθελε να αγγίξει 
το θέμα, ούτε στην Ελλάδα ούτε στην 
Κύπρο. Οι συγγενείς έμειναν με ανα-

πάντητα ερωτήματα και δεν μπόρεσαν 
ποτέ να νιώσουν ότι τίμησαν όπως θα 
έπρεπε τους νεκρούς τους. Ετσι, έβαλαν 
μια άνω τελεία στο οικογενειακό τους 
δράμα. Λίγοι ήταν εκείνοι που επέμε-
ναν στην ανάγκη να γίνει η εκσκαφή και 
να διαλυθούν οι μύθοι. Πρωταγωνιστής 
της προσπάθειας, ένας Κύπριος κρατι-
κός λειτουργός, ο Ξενοφών Καλλής, ο 
οποίος έδωσε μάχη γι’ αυτό και τελικά 
το πέτυχε. Γύρισε όλη την Ελλάδα, συ-
γκέντρωσε γενετικό υλικό από τους συγ-
γενείς και πίεσε για να γίνει η εκσκαφή. 
Είχε πάντοτε την άποψη ότι το κράτος 
πρέπει να φέρεται εντάξει σε εκείνους 
που έπεσαν για λογαριασμό του. Πήρε 
μεγάλο ρίσκο γιατί οι Κασσάνδρες ήταν 
πολλές και ισχυρίζονταν ότι δεν θα βρει 
τίποτα. Χρειάσθηκε εντατική έρευνα και 
μια συστηματική εκσκαφή για να βγουν 

στην επιφάνεια τα συντρίμμια, τα λείψα-
να και οι απαντήσεις.
Την περασμένη Τρίτη, ο πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ζήτησε συγ-
γνώμη εκ μέρους του κράτους από τους 
συγγενείς που είχαν μεταβεί στην Κύ-
προ για να συνοδεύσουν τα αδέλφια 
και τους θείους που έχασαν. Ο Πρόε-
δρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο 
υπουργός Αμυνας, μαζί με άλλους, τους 
υποδέχθηκαν στο Τατόι με κάθε τιμή.
Στις μέρες μας είναι σπάνιες οι στιγμές 
που αισθάνεται κανείς ότι το ελληνικό 
κράτος τηρεί παραδόσεις και θεσμούς. 
Είναι όμως σημαντικό να ισχύει αυτό 
που θεωρείται ρουτίνα σε άλλες χώ-
ρες, ότι δηλαδή στις περιπτώσεις των 
ανθρώπων που τα δίνουν όλα για την 
πατρίδα, ισχύει πάντοτε το δόγμα «δεν 
αφήνουμε κανέναν πίσω».
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