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ΕΠΕΑ ΠΤΕΡOΕΝΤΑ

H ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΦΕΡΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ALERT
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παρακράτος είπατε;
Σε συνέντευξη τύπου που οργάνωσε το
Ίδρυµα Ρόζα Λούξεµπουργκ την 1η
Απριλίου 2014, παρουσιάστηκε συλλογική µελέτη υπό την επιστηµονική µου
επιµέλεια, µε τίτλο «Χαρτογραφώντας
θυλάκους ακροδεξιού εξτρεµισµού και
προσλήψεις ξενοφοβίας και ρατσισµού
στο ελληνικό κράτος».1 Η έρευνα εστιάζεται στους νευραλγικούς τοµείς του
κρατικού µηχανισµού που είναι οι κατεξοχήν εκτεθειµένοι στην ακροδεξιά ιδεολογία είτε –ακόµη περισσότερο– πιο
«φιλόξενοι» σε θυλάκους ακροδεξιού εξτρεµισµού, στο εσωτερικό τους. Οι τοµείς αυτοί είναι η Ελληνική Αστυνοµία, ο
Στρατός, η Εκκλησία της Ελλάδας και η
Ελληνική ∆ικαιοσύνη. «Τα συµπεράσµατά
της», γράφει το δελτίο τύπου, «δεν προσφέρονται ούτε για εύκολες αναγνώσεις
εντυπωσιασµού ούτε όµως και για εφησυχασµό».
Να το πω ευγενικά· µε τις τελευταίες
εξελίξεις αισθάνθηκα αφελής (δεν λέω
την άλλη λέξη): την ίδια στιγµή που εµείς,
µε περίσκεψη και ζυγιασµένα λόγια, αποφαινόµασταν ότι τα συµπεράσµατα αυτά
δεν προφέρονται για εντυπωσιασµό, ο
γενικός γραµµατέας της κυβέρνησης
«δίνει» στον βουλευτή της Χρυσής
Αυγής δύο υπουργούς ως υπαίτιους για
τις συλλήψεις των ναζιστών, µε φόντο µια
ντουζίνα περίπου χριστιανικές εικόνες!
Και άλλα απίθανα, τα οποία αφήνουν
άναυδους ακόµη και τους πιο καχύποπτους εξ ηµών.
Από τη ζοφερή υπόθεση Μπαλτάκου
αποκοµίζω τα εξής, επιγραµµατικά: Στην
Ελλάδα έχουµε πρόβληµα. Το πρόβληµα
είναι σοβαρό και αφορά δύο πράγµατα:
1ον· την αναβίωση/επανενεργοποίηση υπόγειων διαύλων µεταξύ της εκτελεστικής –κυρίως– εξουσίας και άτυπων
κέντρων άσκησης πολιτικής ισχύος που
τοποθετούνται στο δεξιό άκρο του πολιτικού φάσµατος.
Ο ∆ηµήτρης Χριστόπουλος διδάσκει στο
Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας
του Παντείου Πανεπιστηµίου και είναι αντιπρόεδρος της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.

2ον· την πληµµελή –για να το πω ευγενικά– λειτουργία της διάκρισης των
εξουσιών, καθώς η δικαστική εξουσία περιµένει συχνά σινιάλο από την εκτελεστική για να πάρει µπρος, όπως έκανε µε
την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, ενώ η
νοµοθετική απλώς παρακολουθεί χωρίς
να µπορεί να ασκήσει αυτό που υποτίθεται πως είναι η δουλειά της: τον έλεγχο.
Το ελληνικό πρόβληµα που µας έγινε
ιστορικά οικείο υπό τον όρο «παρακράτος» δεν µπορεί να µας αφήνει να κοιµόµαστε ήσυχους, θεωρώντας ότι πρόκειται για «µεµονωµένα περιστατικά». Τα
περιστατικά είναι πολλά για να είναι µεµονωµένα· κυρίως όµως χαρακτηρίζονται
από µια εσωτερική συνοχή, αλληλουχία
και συνέχεια. Από την άλλη πλευρά, το
ότι δεν µας θέλγει η «θεωρία των µεµονωµένων περιστατικών», δεν σηµαίνει ότι
πρέπει να υποκύψουµε στην αντεστραµµένη εκδοχή της, αυτήν που ονοµάζω τη
«θεωρία των συγκοινωνούντων δοχείων»,
την αντίληψη δηλαδή, κατά την οποία οι
νησίδες δηµοκρατικής κουλτούρας µέσα
στο ελληνικό κράτος είναι πλέον τόσο
ασθενείς, ώστε η ακροδεξιά παρείσφρηση να είναι πλέον ο κανόνας που
θέτει το επίσηµο κράτος σε άµεση συνέργεια µε τις άτυπες δοµές στις οποίες
προαναφέρθηκα.
Ξέρω πως είναι δύσκολο, µια βδοµάδα µετά την αποκάλυψη του βίντεο
Μπαλτάκου-Κασιδιάρη, να το υποστηρίζω αυτό, ωστόσο νοµίζω ότι οφείλουµε
αφενός να αναγνωρίζουµε ότι δηµοκρατική κουλτούρα υπάρχει ακόµη στους ελληνικούς πολιτειακούς µηχανισµούς, όσο
κι αν συνυπάρχει µε την αυταρχική ακροδεξιά παράδοση, και αφετέρου να µην
καλλιεργούµε συνθήκες πανφασιστικού
τρόµου. Οι φασίστες υπάρχουν, αλλά
δεν είναι παντού… Υπάρχουµε κι άλλοι.
Επιµένω πως µεταξύ του εφησυχασµού
και του πανικού απέναντι στους Μπαλτάκους και αυτούς που τους ανάθεσαν το
έργο τους, η κρίσιµη λέξη είναι επαγρύπνηση. ∆υστυχώς, η κυβέρνηση αυτή
έφερε τη χώρα σε ένα πολιτειακό alert.
Και αυτό είναι το επισφαλές και νοσηρό.

ΣYΓXPONA

4

ΘEMATA

Επαγρύπνηση
Είναι νωρίς ακόµη να βγάλουµε ασφαλή
συµπεράσµατα από την υπόθεση που συντάραξε τη χώρα· θα κάνω ωστόσο µια
απόπειρα. Από την υπόθεση «Μπαλτάκου» το σίγουρο είναι ποιος χάνει, όχι
ακόµη ποιος κερδίζει. Με κάθε βεβαιότητα χάνει η κυβέρνηση, διότι πέφτουν οι
µάσκες, πλην όµως δεν είµαστε ακόµη σε
θέση να διαγνώσουµε ποιες πολιτικές δυνάµεις θα εκµεταλλευτούν τις κυβερνητικές απώλειες. Εδώ υπάρχουν δύο ενδεχόµενα: από τη µια πλευρά η Χρυσή
Αυγή να επιτύχει στην καµπάνια που έχει
ξεκινήσει µαζί µε κάποιους άλλους πρόθυµους και ανεξάρτητους Έλληνες ότι
τάχα είναι το αθώο θύµα µιας σκευωρίας,
ανασυντάσσοντας τα εκλογικά της ποσοστά µετά τα απανωτά χτυπήµατα που δέχθηκε µετά τις ποινικές διώξεις. Το αν θα
αποδώσει αυτή η εκστρατεία δεν είναι
µόνο δικό της ζήτηµα. Συναρτάται και
από το πώς η Αριστερά, και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ, θα διαχειριστεί πολιτικά τις δύσκολες ισορροπίες. Πώς, δηλαδή, θα
κάνει διακριτά και στο δικό του πολιτικό
ακροατήριο αλλά και εκτός αυτού δύο
διαφορετικής τάξης ζητήµατα: την αυτοτελή καθολική απαξία της χρυσαυγίτικης
ναζιστικής δράσης από τη µια, και την
κατά παραγγελία της εκτελεστικής εξουσίας ενεργοποίηση της δικαστικής, κάτι
το οποίο δεν χρειάστηκε το βίντεο
Μπαλτάκου–Κασιδιάρη για να το αντιληφθούµε. Ήδη την εποχή των πρώτων ποινικών διώξεων της ηγετικής οµάδας της
ΧΑ επισήµαινα: «τo ζήτηµα δεν είναι
πρωτίστως τι κάνει τώρα η ελληνική δικαιοσύνη. Το ζήτηµα είναι τι δεν έκανε
τόσα χρόνια και τώρα τρέχει και δεν φτάνει. Το ζήτηµα είναι γιατί η δικαιοσύνη
δρα κατά παραγγελία της εκτελεστικής
εξουσίας».2
Να το πω δηλαδή απλά, διότι εδώ
δεν χωράνε λάθη. Λοιπόν: το ότι η ∆ικαιοσύνη έδρασε κατά προφανή και οµολογηµένη παραγγελία της εκτελεστικής
εξουσίας (και συγκεκριµένα του κ. ∆ένδια) είναι ένα αυτοτελές πολιτειακό ολίσθηµα, το οποίο όµως διόλου δεν εξαγνίζει τους ναζιστές. ∆ιότι το πρόβληµα
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µέχρι πολύ πρόσφατα ήταν απλώς το ότι
η ∆ικαιοσύνη δεν έκανε τίποτε. Το ότι
επιτέλους κινητοποιήθηκε κατόπιν παραγγελίας δεν την τιµάει, ούτε όµως δικαιώνει κανέναν. Αν κάτι δείχνει ή εξηγεί
η on camera αποκρουστική οικειότητα
του Μπαλτάκου µε τον Κασιδιάρη, είναι
ακριβώς αυτή η εδραιωµένη ατιµωρησία
της Χρυσής Αυγής τα τελευταία χρόνια.

Την πραγµατική της σκανδαλώδη ασυλία
παρά τα τόσα εγκλήµατα που συντεταγµένα διαπράχθηκαν στο όνοµα των ιδεών
της από τα µέλη της.
Αν µη τι άλλο, ο κύριος Μπαλτάκος
υπήρξε η τρανή απόδειξη ότι η κυβέρνηση είχε µάλλον δίκιο, όταν έκανε λόγο
για «θεωρία των δύο άκρων», που τόσο
προκαλούσε την Αριστερά. Το κυβερνη-

τικό «λάθος» είναι ότι δεν είχε ορθά διαγνώσει τον εαυτό της στο ένα άκρο.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 <http://rosalux.gr/event/akrodexios-extremismos-ratsismos-kai-xenofovia-stinellada-i-koryfi-toy-pagovoynoy>
2 <http://www.thepressproject.gr/article/47825/I-dikaiosuni-argise-polu>

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ «ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ»
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΜΠΑΖΟΣ

Θα ακούσει κανείς πολλά κοµµατικά στελέχη του ∆ΗΚΟ, της Ε∆ΕΚ, ακόµη και
του ∆ΗΣΥ να απαιτούν από τηλεοράσεως
την επανατοποθέτηση του Κυπριακού
στη «σωστή» του βάση, δηλαδή ως προβλήµατος εισβολής και κατοχής. Είναι,
όµως, το κυπριακό πρόβληµα ένα πρόβληµα εισβολής και κατοχής;
Καταρχήν, το Κυπριακό δεν άρχισε
το 1974. Πριν το 1974, υπήρξαν δικοινοτικές συνοµιλίες και σχέδια επίλυσης του
Κυπριακού, χωρίς βέβαια να υιοθετηθούν. Πριν το 1974, το Κυπριακό ήταν
ένα πρόβληµα µιας εθνοτικής διένεξης
ανάµεσα στην ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή κοινότητα που στα αποκορυφώµατά της πήρε τη µορφή της ανοικτής σύγκρουσης: το ’58, το ’63-’64, το
’67 και το ’74. Το καλοκαίρι του 1974 δεν
είναι µόνο το καλοκαίρι του πραξικοπήµατος και της εισβολής, είναι και το καλοκαίρι της σφαγής Τουρκοκυπρίων από
Ελληνοκύπριους ακροδεξιούς πραξικοπηµατίες στα τουρκοκυπριακά χωριά
Τόχνη (επαρχία Λεµεσού), Μάραθα,
Αλόα και Σανταλάρη (µεταξύ Λευκωσίας
Ο Σταύρος Τοµπάζος διδάσκει στο Τµήµα
Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών του
Πανεπιστηµίου Κύπρου.

και Αµµοχώστου). Στα τρία τελευταία
σφαγιάστηκαν κυρίως γυναικόπαιδα. Η
βαρβαρότητα δεν υπήρξε ποτέ «µονοπώλιο» της µιας ή της άλλης πλευράς
στην Κύπρο και οι βιαιοπραγίες πολύ µεγαλύτερης κλίµακας των Τούρκων εισβολέων δεν δικαιολογούν τις «γαλανόλευκες» βιαιοπραγίες. Το 1974, µε την τουρκική εισβολή, προστίθεται στη δικοινοτική διάσταση του Κυπριακού και µία νέα
βαρύνουσα διάσταση: αυτή της διεθνούς
πτυχής του Κυπριακού, της εισβολής και
κατοχής. Οι συνοµιλίες από το 1974 και
µετά αφορούν και στις δύο πτυχές του
Κυπριακού, τη δικοινοτική και τη διεθνή
διάσταση. Συνεπώς, είναι καθαρή υποκρισία να υποβιβάζεται το Κυπριακό σε
ένα απλό θέµα κατοχής εδαφών από µια
ξένη χώρα.
Ποτέ δεν υπήρξε στην Κύπρο µια κυπριακή εθνική ταυτότητα υπεράνω των
εθνικών ταυτοτήτων των κοινοτήτων. Βέβαια, είναι δυνατό να διαβάσει κανείς την
κυπριακή ιστορία σε τουλάχιστον τρία
επίπεδα: στο ταξικό, το «παραδοσιακό»
και το εθνικό επίπεδο. Υπήρξαν κοινοί
ταξικοί αγώνες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, όπως αναπτύχθηκαν και παραδοσιακοί δεσµοί αλληλεγγύης και συ-
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νεργασίας στην κυπριακή γεωργική ζωή.
Ωστόσο, αυτό που καθόρισε τα µεγάλα
ιστορικά γεγονότα είναι η εθνοτική σύγκρουση των κοινοτήτων και ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας των Ελληνοκυπρίων κατά των άγγλων αποικιοκρατών.
Μέσα στον 20ό αιώνα συγκροτούνται
στην Κύπρο δύο ξεχωριστές εθνικές δηµοσιότητες. Συγκροτούνται µέσα από την
αντιπαλότητα και τη σύγκρουσή τους, µε
τους Ελληνοκύπριους να επιδιώκουν την
ένωση µε την Ελλάδα και τους Τουρκοκύπριους τη διχοτόµηση και τη διπλή
ένωση.
Οι εθνικές συνειδήσεις διαµορφώνονται όµως παράκαιρα και ετεροχρονισµένα σε σχέση µε αυτές των «µητέρων
πατρίδων». Αποκτούν φωνή και εθνικά αιτήµατα, όταν η Ελλάδα και η Τουρκία
έχουν πλέον λύσει τα µεγάλα συνοριακά
τους προβλήµατα και δεν θέλουν να δυναµιτίσουν ούτε τις µεταξύ τους σχέσεις
ούτε τις σχέσεις τους µε τις µεγάλες δυνάµεις. Όπως έλεγε και ο Γεώργιος Παπανδρέου, η Ελλάδα ανέπνεε µε δύο
πνεύµονες, τον αµερικάνικο και τον βρετανικό, και δεν µπορούσε να πάθει ασφυξία λόγω του Κυπριακού. Η ελληνοκυπριακή κοινότητα προτιµά να αγνοεί και

