Η Διαπλοκή των Ελλειμμάτων:
Πολιτικοί και «Τρομοκράτες»
Νώντας Σκυφτούλης
Το πολυπαιγμένο θέμα της διαπλοκής «τρομοκρατών» και πολιτικού
προσωπικού του κράτους υπήρξε ανέκαθεν καταφύγιο πολιτικής και
υπαρξιακής ανεπάρκειας. Σε συνάρτηση με τις τελευταίες
εξελίξεις, είναι περισσότερο ένταση υπαρξιακού
ελλείμματος
και λιγότερο πολιτικού. Αυτό οφείλεται στην πληθωρική
προσωπικότητα του κ. Πανούση, ο οποίος εις μάτην προσπαθεί να
συνδυάσει τη δειλία με την εγωπάθεια και έτσι να συνθέσει έναν
πολιτικό ρόλο (δημόσιο, και εδώ αφόρα και εμάς, τους άλλους)
παρεμβαίνοντας θεαματικά και όχι αισθητά. Κοντολογίς, «τον
έφαγε το γυαλί» που λέει και ο βασανισμένος λαός, και αυτό
δημιουργεί έναν τύπο ανθρώπου χωρίς αυτοπεποίθηση, διότι, ως
τηλεοπτικό και μόνο γεγονός, χάθηκε το «είναι» του στο
ρευστό «έχειν» του θεάματος. Το αποτέλεσμα είναι να βρίσκεται
σε μια διαρκή καταθλιπτική αναζήτηση ταυτότητας, γι’ αυτό και
είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για να βρίσκεται στο
προσκήνιο, θεωρώντας ότι είναι στον ρυθμό της εντέλει
παρουσίας του. Και όταν ήταν υπουργός αλλά και τώρα η ίδια
γεύση. Αλλά μέχρι εδώ. Μην τυχόν και μας κατηγορήσει η Δεξιά
για
διαπλοκή
διαμέσου
των
υποδείξεων
καλής
συμπεριφοράς προς τους κομματικούς και τους πολιτικούς και
στενοχωρηθούμε πολύ.
Όμως το θέμα αυτό έχει μια ιστορικότητα που αντικειμενικό
σκοπό (συνέπεια) έχει να συκοφαντήσει για διαπλοκή τους
«τρομοκράτες» και όχι τους πολιτικούς, γιατί ο μεγαλύτερος
λεκές για έναν «τρομοκράτη» είναι η διαπλοκή του με το
πολιτικό προσωπικό της χώρας. Εγώ, τουλάχιστον στην Ελλάδα,
δεν ξέρω κανέναν «τρομοκράτη» να έχει την οποιαδήποτε είδους
επαφή ή επικοινωνία με πολιτικό. Υπάρχουν όλοι οι λόγοι που
μπορείτε να φανταστείτε για τους οποίους δεν μπορεί ο
«τρομοκράτης» να έχει μια τέτοια διαπλοκή. Ο βασικός λόγος

είναι ότι ακυρώνεται σαν «τρομοκράτης» και γίνεται «κρατικός
τρομοκράτης», διότι η βία είναι ένα λεπτό ζήτημα. Το παραπάνω
δεν είναι θέμα πληροφοριών αλλά ζήτημα ενός απλού συλλογισμού,
μη βαλκανικού. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι… αλλά συγγνώμη, δεν θα
διευκολύνω, ας το βρουν μόνοι τους όταν και όποτε…
Το παραμύθι
αυτό της διαπλοκής πολιτικών «τρομοκρατών» το
ξεκίνησε η Αριστερά και χαίρομαι ιδιαιτέρως που εγκαλείται με
βάση τα επιχειρήματά της, για να γίνει αυτό το ΨΕΥΔΟΣ ακόμα
πιο επαίσχυντο. Η Αριστερά στην Ελλάδα, όλη η Αριστερά στην
Ελλάδα, και για να το τονίσω περισσότερο όλες οι εκδοχές της
Αριστεράς, όσο λιλιπούτειες κι αν ήταν είχαν ένα και μοναδικό
«γιγαντιαίο» επιχείρημα ενάντια στην «τρομοκρατία»: Την
πεποίθηση ότι πίσω από την «τρομοκρατία» κρύβονται μυστικές
κρατικές υπηρεσίες και κάθε «τρομοκρατική» ενέργεια εξυπηρετεί
την κυβέρνηση ή το κράτος γενικότερα με βάση τη συγκυρία της
εποχής. Η Αριστερά είχε τους συνήθεις λόγους της. Να
συκοφαντήσει ό,τι δεν ελέγχει και να δηλώσει νομιμοφροσύνη
λέγοντας ψέματα. Αργότερα το επιχείρημα αυτό το πήρε η Δεξιά
και το εξειδίκευσε. Με δεξιό τρόπο. Η κυβέρνηση του Πασοκ (τα
ξεχνάει το Πασοκ;)
είναι πίσω από την «τρομοκρατία» και
μάλιστα τα σενάρια είχαν ξεπεράσει κατά πολύ τις θεωρίες περί
Χθόνιων, περί Ελλοχίμ κ.ο.κ. Οι «τρομοκράτες» στην αρχή ήταν
σε προβληματισμό
αλλά γρήγορα διαπίστωσαν το βαλκανικό
περιβάλλον που επωάζονται αυτές οι μαλακίες και ότι δεν
ζημιώνονται αλλά αντιθέτως… Μέχρι εδώ, πάλι δεν θα διευκολύνω.
Εν κατακλείδι, όμως, πιστεύω ότι ζημιώνονται οι «τρομοκράτες»
γιατί έτσι χάνεται η ένταση της ποιότητας και πολιτικά και
επιχειρησιακά και προσαρμόζονται στον «καθυστερημένο πολιτικά»
αντίπαλο.
Που λέτε λοιπόν… Η «τρομοκρατία» έχει στοιχεία παραβατικότητας
και βίας και σε αυτό «μοιάζει» (καμία σχέση) εξωτερικά με την
ποινική παραβατικότητα. Η πρώτη είναι βία άρνησης του
υπάρχοντος, η δεύτερη είναι βία διαχείρισης του υπάρχοντος.
Έτσι, ένα κράτος προτιμάει τη δεύτερη βία, όμως υπάρχουν και
εξαιρέσεις. Ας αναφέρουμε δύο κορυφαία παραδείγματα προς

ενίσχυση των συλλογισμών μας.
1. Ο il DIVO Τζούλιο Αντρεότι, 7 φορές πρωθυπουργός της
Ιταλίας, είχε σχέσεις με τη Μαφία σε ενεργητική κατάσταση,
δηλαδή όχι με κρατούμενους μαφιόζους αλλά σε πλήρη δράση.
2. Η Στάζι της Ανατολικής Γερμανίας είχε υποστηρικτική σχέση
(σπίτια, διαβατήρια) με τη δευτερότριτη γενιά της RAF, και
αυτό η
RAF δεν το έκρυψε ποτέ, αντιθέτως προσπαθούσε τη
δεκαετία του ’80 να προωθήσει πολιτικά τις επιλογές του τότε
ανατολικού και γραφειοκρατικού καπιταλισμού, υπερασπιζόμενη
ακόμη και τον Γιαρουζέλσκι.
Πέραν των δύο αυτών παραδειγμάτων δεν έχουμε άλλο σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Τώρα δυστυχώς μπορεί να ήθελε και η Ελλάδα τέτοια
μεγαλεία αλλά δεν…
Στο ποινικό κομμάτι κανείς δεν αρνείται τη διαπλοκή πολιτικών
παραγόντων με το «οργανωμένο» έγκλημα. Όλοι οι προκάτοχοι του
Πανούση και του Δένδια ξέρουν για την πορνεία, τα ναρκωτικά
και πολλά άλλα «νόμιμα» μεζεδάκια του υπουργού Δημοσίας Τάξης,
μεζεδάκια τόσο καθολικά που δεν διώκονται καν.
Σαν υστερόγραφο, τελικά, μπορεί να καταχωρηθεί στο παρόν
κείμενο η τελευταία υπόθεση που παίζει και ο Λάμπρου, για καλή
του τύχη. Όμως, και ο Πανούσης και η Δεξιά και όλοι αποτελούν
μια υπόθεση που δεν αφορά την «τρομοκρατία» ή την «ποινική»
παραβατικότητα, αλλά αφορά τους ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ και τη σχέση με
το ΠΟΛΙΤΙΚΟ προσωπικό. Και αντί να χαίρονται που έχουν τη
δυνατότητα να μιλάνε με τέτοιους ανθρώπους, εγκαλεί ο ένας τον
άλλον για την επικοινωνία. Δηλαδή ο κρατούμενος πού θα
απευθυνθεί; Στο Παιδείας ή στο ΥΠΕΧΩΔΕ; Ο κ. Δένδιας ή ο κ.
Χατζηγάκης πώς λειτούργησαν στην απεργία του 2008; Δεν
συνομιλούσαν με συγγενείς κρατουμένων
στο υπουργείο ή δεν
ήξεραν την άμεση και οργανική συμμετοχή μας, και τη δική μου
προσωπικά, στην απεργία τότε; Επιλογή δική μας ήταν να μη
συναντηθούμε με υπουργό και όχι επιλογή του υπουργού. Φαίνεται
ότι υποστηρίζω τον Σύριζα και αυτή είναι η κακιά μοίρα που σας

έλεγα πιο πάνω. Ότι ο αντίπαλος, το κομματικό σύστημα, είναι
βαλκανικό και ο κίνδυνος να μπει ο λόγος σου στον κομματικό
βόθρο είναι ορατός. Αλλά ας είναι… θα επιμείνουμε γιατί
παλιότερα είχα την κατηγορία ότι υποστηρίζω το Πασοκ.
Ο κ. Πανούσης τελικά φοβήθηκε, όπως λέει, αλλά η συνέπεια του
φόβου του είναι να τον διευρύνει σε όλη την κοινωνία, για να
φοβούνται περισσότεροι. Αλλά νομίζω ότι εφόσον κανέναν υπουργό
Δημόσιας Τάξης, και με έργο στην πλάτη του, δεν τον «σκότωσαν»
οι τρομοκράτες, πιστεύω ότι και τον κ. Πανούση δεν θα τον
πειράξει κανείς γιατί έχει πεθάνει πολιτικά μόνος του από την
πρώτη μέρα που ανέλαβε το υπουργείο.
Κατά τα άλλα συνεχίστε αυτό τον διάλογο, καλά το πάτε…

