Αριστερή Μεταρρύθμιση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Αριστερή Μεταρρύθμιση υποστηρίζει με όλες τις δυνάμεις της την πρωτοβουλία
του προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ, στην ανάληψη της οποίας συνέβαλε καθοριστικά, να
καλέσει τους κοινωνικούς φορείς στην από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων εναντίον
της τρομοκρατίας.
Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να εκφράσουμε την κατάπληξή μας για την απόρριψη
της πρωτοβουλίας αυτής εκ μέρους της παράταξης «Συσπείρωση Πανεπιστημιακών»,
καθώς και την ανησυχία μας για το σκεπτικό της απόρριψης αυτής.
Η Συσπείρωση κατηγορεί το προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ ότι δεν αναζητά επαρκώς τις
αιτίες της τρομοκρατίας ως φαινομένου. Πράγματι, είναι ευθύνη των διανοουμένων
να ερμηνεύουν και να κατανοούν τα κοινωνικά αίτια της βίας. Είναι όμως, επίσης,
ευθύνη τους να απέχουν από προσχηματικές ερμηνείες και συμψηφισμούς που
οδηγούν στη δικαιολόγηση της βίας αυτής, ή στοχεύουν εξ αρχής σε αυτήν. Καλούμε
τους συναδέλφους της Συσπείρωσης να αφήσουν τα μισόλογα και να τοποθετηθούν
με ειλικρίνεια και σαφήνεια. Αλλιώς, είναι καλύτερα να σωπάσουν.
Η Συσπείρωση αποκαλεί την τρομοκρατία «ένοπλη βία», και στηλιτεύει τις
δολοφονικές πρακτικές των τρομοκρατών επειδή «δεν αποτελούν πολιτική απάντηση
στην κρατική καταστολή». Η δική μας αντίθεση στην τρομοκρατία – όπως και κάθε
δημοκράτη και κάθε προοδευτικού πολίτη – είναι ζήτημα αρχής, όχι ζήτημα τακτικής.
Η τρομοκρατία θα μας προκαλούσε αποτροπιασμό ακόμη και αν «αποτελούσε
πολιτική απάντηση στην κρατική καταστολή». Να υποθέσουμε ότι αυτό για τη
Συσπείρωση δεν ισχύει;
Η Αριστερή Μεταρρύθμιση αγωνίζεται από την ίδρυσή της για έναν ελεύθερο
δημόσιο χώρο όπου η αντιπαράθεση γίνεται με επιχειρήματα – όχι με βία,
καλάσνικοφ και βόμβες. Η οδυνηρή ιστορία του 20ου αιώνα δείχνει ότι εκεί που μιλά
η «ένοπλη βία» δεν υπάρχει χώρος για ανεξάρτητη διανόηση, ελευθερία ιδεών και
παραγωγή σκέψης. Η γραμμή που χωρίζει την ελευθερία από το σκοτάδι των

ποικίλων ολοκληρωτισμών περνά και μέσα από την αποφασιστική καταδίκη της
τρομοκρατίας, χωρίς «ναι μεν αλλά».
Η πρωτοβουλία της ΠΟΣΔΕΠ επιδιώκει τη στηλίτευση της βίας, την καθολική
απομόνωση των τρομοκρατών, την τόνωση των δημοκρατικών ανακλαστικών της
κοινωνίας που μέχρι στιγμής παρακολουθεί άφωνη τον εφιάλτη. Πρόκειται για μια
κρίσιμη πρωτοβουλία, από την οποία δεν πρέπει να λείψει κυριολεκτικά κανείς.
Ευχόμαστε οι συνάδελφοι της Συσπείρωσης να αναλογιστούν την ευθύνη τους, έστω
και την ύστατη στιγμή, και να ενώσουν τη φωνή τους με τη δική μας.
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