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Τον τελευταίο χρόνο ένα βρώµικο παιχνίδι παίζεται στη χώρα µας. Εκεί που δι’ επισήµων χειλών
είχε ανακοινωθεί το τέλος της «τροµοκρατίας» ξαφνικά άρχισε κυριολεκτικά να βρέχει σφαίρες,
οι δε «τροµοκρατικές» οργανώσεις φυτρώνουν σαν µανιτάρια από το πουθενά. Οι προβοκατόρικες
αυτές ενέργειες αξιοποιήθηκαν αµέσως από αρµόδιους κύκλους του συστήµατος, ξεκινώντας από
την υπερατλαντική προστάτιδα, που ζητά στενότερη «συνεργασία» (δηλ. η CIA να µπαινοβγαίνει
ακόµη πιο ανενόχλητη) µέχρι τους εγχώριους πράσινους, γαλάζιους και ολίγο ροζ κήνσορες της
«τάξης και της ασφάλειας». Η προβοκατόρικη προκήρυξη των αυτοαποκαλούµενων «Οµάδων
Προλεταριακής Λαϊκής Αυτοάµυνας» που αναλαµβάνουν την ευθύνη για την ένοπλη αιµατηρή
επίθεση στο Αστυνοµικό Τµήµα της Αγ. Παρασκευής έρχεται να επιβεβαιώσει ότι αυτές οι
ενέργειες είναι έργο σκοτεινών και ύποπτων µηχανισµών. Το πραγµατικό κίνητρο της δράσης τους
υπηρετεί αντιδραστικούς σχεδιασµούς, για συκοφάντηση του επαναστατικού, λαϊκού κινήµατος,
δικαιολόγηση µέτρων καταστολής και τροµοκρατίας σε βάρος του. Προσφέρουν πειστικές
αποδείξεις και πράξεις που να δείχνουν ότι η καταστολή είναι αναγκαία. ∆ηµιουργούν κοινωνική
ψυχολογία τέτοια που να αποδέχεται αυτά τα µέτρα. Πιέζουν τις λαϊκές δυνάµεις να καθηλώσουν
την οργάνωση των διεκδικητικών τους αγώνων, να κάνουν βήµατα πίσω από τη
ριζοσπαστικοποίησή τους.
Με αποσπάσµατα από το καταστατικό της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς και από οµιλία του Ν.
Ζαχαριάδη, επιχειρούν να ταυτίσουν τη µαζική λαϊκή πολιτική δράση µε την ατοµική τροµοκρατία,
καταδικασµένη ως µορφή δράσης από την εποχή του Μαρξ, να δηµιουργήσουν συνειρµούς δήθεν
φιλολαϊκής ιδεολογίας και δράσης αυτών των σκοτεινών µηχανισµών, να ταυτιστούν η
Κοµµουνιστική ∆ιεθνής, οργανώσεις αντίστασης στο ναζιστικό ζυγό και ο ∆.Σ.Ε. µε
προβοκατόρικους µηχανισµούς που η δράση τους υπηρετεί τους σκοπούς των µονοπωλίων για
ενίσχυση του κατασταλτικού µηχανισµού του αστικού κράτους προκειµένου για να χτυπηθεί το
λαϊκό κίνηµα. Άλλωστε, πολιτικοί παράγοντες του ιµπεριαλισµού, αλλά και των αστικών κρατών
έχουν οµολογήσει παρόµοιο έργο.
Να θυµίσουµε ότι παλαιότερα οι κυβερνήσεις σε Ελλάδα και Ιταλία, όπως και σε πολλές άλλες
χώρες, αποκάλυπταν ότι η «Γκλάντιο» και η «Κόκκινη Προβιά» ήταν κατασκευασµένες από το
ΝΑΤΟ και άλλα «ευαγή» επιτελεία των ΗΠΑ. Να θυµίσουµε ότι ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος των
ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους (πατέρας), έχει δηλώσει επίσηµα ότι οι ΗΠΑ χρησιµοποιούν τροµοκρατικές
οµάδες, είτε φτιάχνοντάς τες, είτε διεισδύοντας σε αυτές. Είχε µιλήσει για άµεσες σχέσεις της
CIA µε την Αλ Κάιντα. ∆εν είναι τυχαίο επίσης ότι χρόνια τώρα ανάλογες ενέργειες έχουν
επανειληµµένα αξιοποιηθεί για τη λήψη αντιλαϊκών, αντιδηµοκρατικών µέτρων, στο όνοµα µάλιστα
της υπεράσπισης της δηµοκρατίας.
Όλα τα παραπάνω, γίνονται µέσα σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης. Μέσα σε συνθήκες που το
αστικό πολιτικό σύστηµα ετοιµάζει νέα αντιλαϊκή επίθεση για να βγει αλώβητο από τις επιπτώσεις
της κρίσης. Μέσα σε συνθήκες που τα λαϊκά στρώµατα βρίσκονται µπροστά σε ολοµέτωπη επίθεση
στα δικαιώµατά τους από την πολιτική που εφαρµόζονταν και εφαρµόζεται, από το ίδιο το
καπιταλιστικό σύστηµα.

Ποιοι έχουν συµφέρον από ανάλογες ενέργειες; Είναι φανερό από το ότι αµέσως έπιασαν δουλειά
γνωστοί µηχανισµοί τροµολαγνίας και περιστολής των λαϊκών ελευθεριών. Το ακροδεξιό ΛΑΟΣ
κρώζει ακόµη δυνατότερα επαγγελόµενα περίπου ναζιστικά µέτρα. Η Ν∆ το ακολουθεί ζητώντας
ακόµη µεγαλύτερη αστυνοµοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ «αιδηµόνως» παίζει παντού: και µοιράζει
επικηρύξεις ενώ πρώτο σιγοντάρισε τα αµερικανικά κελεύσµατα περί νέας αντιτροµοκρατικής
εκστρατείας και, από την άλλη, δηλώνει υπερασπιστής των λαϊκών και δηµοκρατικών ελευθεριών.
Ο δε ΣΥΝ τρέχει να σύρει τον χορό καθώς επιφανείς εκπρόσωποι του αναλαµβάνουν να κάνουν
«λαϊκό κίνηµα» υπέρ της τροµολαγνίας.
Το λαϊκό κίνηµα στη χώρα µας δεν έπεσε στην παγίδα, καταδίκασε επανειληµµένα τη δράση και
αποµόνωσε κάθε ύποπτο µηχανισµό προβοκατόρων. Ιδιαίτερα κάθε τέτοια περίοδο, µήνα
Νοέµβρη, δεν έχασε τον αντιιµπεριαλιστικό, αντιµονοπωλιακό του χαρακτήρα, παρά τις πάµπολες
προσπάθειες να αµαυρωθεί το νόηµα του Πολυτεχνείου, να ξεχαστούν τα αιτήµατά του, να µπουν
στη θέση τους άλλα, ανώδυνα για το σύστηµα.
Το προεδρείο της ΠΟΣ∆ΕΠ (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝ και «ανεξάρτητοι γιατροί») επέλεξε µε σπουδή να µη
λείψει από το παιχνίδι. Αυτοί που όταν δίνονταν οι µεγάλες µάχες στην Παιδεία όχι µόνο
απουσίασαν αλλά και τις υπονόµευσαν ανοιχτά, αυτοί που όταν νοµιµοποιούνται τα κολέγια και
διαλύονται τα δηµόσια ΑΕΙ αρνούνται κάθε κινητοποίηση και επιλέγουν το χαρτοπόλεµο, αυτοί που
βασική ενασχόληση τους είναι η κουβεντούλα µε το εκάστοτε υπουργείο (γαλάζιο ή πράσινο) και οι
βεγγέρες στις πρυτανείες ανά την επικράτεια, τώρα ξαφνικά καβάλησαν το άτι των λαϊκών
κινητοποιήσεων και µε ανοικτή επιστολή – πρόσκληση καλούν σε εγρήγορση και δραστηριοποίησή
«.…µε στόχο την περιθωριοποίηση και αποµόνωση των δραστών και την έµπρακτη καταδίκη όχι
µόνο των πρακτικών, που αυτοί µετέρχονται, αλλά και της «ιδεολογίας» που επικαλούνται
προκειµένου να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους». θέτουν στο στόχαστρο όχι την, ανύπαρκτη
ούτως ή άλλως, ιδεολογία των προβοκατόρων αλλά την ιδεολογία που επικαλούνται, µε πρόσχηµα
και µόνο ότι την επικαλούνται. Αφήνουν στο απυρόβλητο όσους αξιοποιούν την προβοκατόρική
δράση.
Παράλληλα, το προεδρείο της ΠΟΣ∆ΕΠ µε αντιδηµοκρατική «µεγαλοπρέπεια» µιλάει στο όνοµα
της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Χωρίς τη συνεδρίαση οργάνων της οµοσπονδίας, ούτε της ΕΓ,
ούτε της ∆Ε, καλεί «παλαϊκό» συλλαλητήριο, στα πρότυπα των εθνικιστικών συλλαλητηρίων των
αρχών του ’90, που όλοι γνωρίζουµε ποιοι τα αξιοποίησαν και τι τελικά εξυπηρέτησαν.
Η προσπάθειά της ηγεσίας της ΠΟΣ∆ΕΠ θα πέσει στο κενό. Ο κόσµος είναι πονηρεµένος. Η
αποτελεσµατική αντιµετώπιση της προβοκάτσιας και της δράσης των ποικιλόµορφων µηχανισµών,
µπορεί να γίνει µόνο µε την ανάπτυξη ενός λαϊκού κινήµατος, που έχει στο στόχαστρό του σταθερά
την εξουσία των µονοπωλίων στην παιδεία και την κοινωνία, µέσα στο οποίο έχει τη θέση του και
το πανεπιστηµιακό κίνηµα. Ένα λαϊκό κίνηµα µε επαγρύπνηση και αγωνιστική ετοιµότητα, για να
µην αξιοποιηθούν οι προβοκατόρικες ενέργειες στην κατεύθυνση ισχυροποίησης των
κατευθύνσεων της ΕΕ που προσβλέπουν στην ανάπτυξη και ανάµειξη ισχυρών κρατικών
µηχανισµών στο λαϊκό κίνηµα, στην καταστολή των αγωνιστικών κινητοποιήσεων του.
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