Πξνθήξπμε ΔΛΑ γηα ηελ δνινθνλία ηνπ Π. Μπάκπαιε.
Από ζήκεξα, ν άζιηνο θαη κηζεηόο βαζαληζηήο, ν αζηπλόκνο Πέηξνο Μπάκπαιεο
έπαςε λα ππάξρεη. Δθηειέζηεθε από κηα νκάδα αγσληζηώλ. Ζ πξνζσπηθόηεηα θαη ην
έξγν ηνπ Μπάκπαιε είλαη γλσζηά ζε όινπο. ηελ πεξίνδν ηεο ρνύληαο ε δξάζε ηνπ
θαη ε θήκε ηνλ μεπέξαζαλ θαη ηα ζύλνξα ηεο Διιάδαο.
Ήηαλε από ηνπο αξρεγνύο ησλ δπλάκεσλ θαηαζηνιήο θαη επηθεθαιήο ησλ
θαηαδησθηηθώλ κεραληζκώλ ηεο Αζθάιεηαο ζηε ρνπληηθή πεξίνδν. Με ηδηαίηεξε
ιύζζα πξνζπάζεζε λα ρηππήζεη ηνπο αγσληζηέο ηεο αληίζηαζεο ελάληηα ζηε ρνύληα
θαη ην θαζεζηώο πνύ ηελ είρε δεκηνπξγήζεη. Ήηαλε ππεύζπλνο γηα ηελ άγξηα
αζθαιίηηθε ηξνκνθξαηία. Ήηαλε ππεύζπλνο γηα ηα θνβεξά βαζαληζηήξηα ρηιηάδσλ
θαη ρηιηάδσλ αηόκσλ. Ήηαλε ππεύζπλνο γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο
πνιιώλ εθαηνληάδσλ αγσληζηώλ θαη όρη κόλνλ απηώλ, αιιά θαη όζσλ έηπρε, γηα
νπνηνδήπνηε ιόγν, λα βξεζνύλ ζηα ρέξηα ησλ αζθαιηηώλ. Ήηαλε ππεύζπλνο γηα ηελ
"αλάδεημε" πνιιώλ εθαηνληάδσλ ραθηέδσλ ζε επίιεθηνπο βαζαληζηέο, πνύ θαη
ζήκεξα ζπλερίδνπλ ηε δξάζε ηνπο θαη πνύ όιν θαη πεξηζζόηεξν γίλνληαη απαξαίηεηα
ζηεξίγκαηα ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο ησλ αθεληηθώλ. Ήηαλε από ηνπο ππεύζπλνπο ηεο
εθζηξαηείαο ησλ δνινθνληώλ, πνύ εμαπέιπζε ε Αζθάιεηα κεηά ην Ννέκβξε ηνπ
1973, πνύ είρε ζαλ απνηέιεζκα πνιιέο δεθάδεο λεθξνύο — πνύ ηνπο παξνπζίαζαλ
γηα "απηνθηνλεκέλνπο" — θαη πνύ ζήκεξα θαίλεηαη όηη όια ηα επίζεκα θόκκαηα
ηνπο μέραζαλ. Ήηαλε αθόκα ππεύζπλνο γηα βαζαληζκνύο θαη εθβηαζκνύο, κε
απνθιεηζηηθό ζθνπό λα αξπάμεη δηάθνξα ρξεκαηηθά πνζά από ηνπο ζπγγελείο ησλ
ζπκάησλ.
Σν θαζεζηώο ηεο θαπηηαιηζηηθήο εμνπζίαο θαη αζηηθήο θπξηαξρίαο, είρε θξνληίζεη
από ηα πξηλ λα πξνεηνηκάζεη ην ζηέιερνο ηνπ, ηνλ Μπάκπαιε, γηα ην πέξαζκα ζηε
"δεκνθξαηία". Γηάιεμε γη' απηόλ, θαη ν Μπάκπαιεο πηζηά ηνλ αθνινύζεζε, έλα άιιν
ηξόπν δξάζεο, πνύ λα ηαηξηάδεη θαιύηεξα κε ηε "δεκνθξαηία" θαη λα εμππεξεηεί ην
ίδην θαιά ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηδηώμεηο ηνπ θαζεζηώηνο.
Έηζη ν Μπάκπαιεο δε δηαηήξεζε ην επίζεκν πόζην ηνπ ζηελ Αζθάιεηα, αιιά
αλέιαβε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ "αλεπίζεκνπ" κεραληζκνύ
ηξνκνθξαηίαο ηνπ θαζεζηώηνο, πάληα ζε ζηελή εμάξηεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηελ
επίζεκε Αζθάιεηα. Γε ζπλέρηζε Ο ίδηνο ηα βαζαληζηήξηα θξαηνπκέλσλ, αιιά έγηλε
ην πξόηππν γηα κίκεζε ζηνπο θαηλνύξηνπο βαζαληζηέο, πνύ ζπλερίδνπλ λα
εθαξκόδνπλ απηή ηελ ηαθηηθή ζ' όια ηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα ηεο ρώξαο θαη ζε
δηάθνξεο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο.
Οη πεξηπηώζεηο πνύ γίλνληαη γλσζηέο, όπσο απηέο ηνπ Βηδάιε, ηνλ Κνζκίδε θαη
άιισλ, θαζώο θαη ησλ δηάθνξσλ «ππόπησλ» πνύ "πηέδνληαη λα νκνινγήζνπλ", είλαη
κόλν έλα κηθξό θνκκάηη ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Γε ζπκκεηείρε ν Μπάκπαιεο ζηηο
αλνηθηέο θαη επίζεκεο ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο αζηπλνκίαο, πνύ είλαη
αζηπλόκεπζε θάζε ιατθήο θηλεηνπνίεζεο θαη εθδήισζεο — ηξνκνθξάηεζε απεξγώλ
θαη πξνζηαζία απεξγνζπαζηώλ θαη αθεληηθώλ — επηζέζεηο κε θάζε είδνπο όπια
ελάληηα ζε δηαδεισηέο, δνινθνλίεο θαη ηξαπκαηηζκνί δηαδεισηώλ — απζαίξεηα
ζπαζίκαηα γξαθείσλ νξγαλώζεσλ θαη ηξακπνύθηθεο έθνδνη ζε ζπίηηα αγσληζηώλ,
εθβηαζηηθά θαη ηξνκνθξαηηθά κπιόθα ζε δξόκνπο, ζε απηνθίλεηα, ζε δεκόζηα
θέληξα, απζαίξεηεο θαη ηξακπνύθηθεο ζπιιήςεηο, θαθνπνηήζεηο θαη βαζαληζηήξηα
θξαηνπκέλσλ, δηθαζηηθέο ζθεπσξίεο ελάληηα ζε αγσληζηέο, αιιά θαη ζε θαζέλαλ πνύ
γίλεηαη ελνριεηηθόο, ςπρξέο δνινθνλίεο ζε θανπκπόηθν ζηηι θαη ηέινο όινη νη
θαζεκεξηλνί εθβηαζκνί.
Οξγάλσζε όκσο ν Μπάκπαιεο θαζηζηηθέο νκάδεο θαη ήηαλε από ηνπο ππεύζπλνπο
γηα ηηο «αλεπίζεκεο» ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο ηεο Αζθάιεηαο, πνύ είλαη: νη επηζέζεηο

ελάληηα ζε δηάθνξα κέιε πνιηηηθώλ νξγαλώζεσλ (μπινδαξκνί, απεηιέο, απόπεηξεο
απαγσγήο), ε δξάζε ησλ θαζηζηηθώλ νκάδσλ πνύ ν ίδηνο νξγάλσζε, ε απνζηνιή κε
ην ηαρπδξνκείν εθξεθηηθώλ πιώλ ζε δηάθνξα πξόζσπα θαη νξγαλώζεηο θαη
θπξηόηεξα ε εγθιεκαηηθή ελέξγεηα ηεο έθξεμεο βόκβαο κέζα ζηνλ θηλεκαηνγξάθν
Έιιε ηελ ώξα ηεο πξνβνιήο κε ζθνπό λα ζθνηώζεη ηνπο ηπραίνπο ζεαηέο.
Γελ άξπαμε ρξήκαηα κε θαηλνύξηνπο εθβηαζκνύο, αιιά είρε εμαζθαιίζεη, ράξε ζηελ
πείξα ηνπ ζαλ εγθιεκαηίαο αζθαιίηεο θαη ράξε ζηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ, ηε
ρξεκαηηθή ελίζρπζε πνιιώλ αθεληηθώλ-επηρεηξεκαηηώλ. Σα αθεληηθά ηνλ ακείβαλε
θαη ηνλ ρξεκαηνδνηνύζαλε γελλαηόδσξα, κέρξη ηελ ηειεπηαία ηνπ ώξα, κε πνιιή
ραξά ηνπο θαη κε ζηγνπξηά γηα ηελ επέλδπζε ηνπο. Φπζηθά ρξεζηκνπνηήζαλε πάληα γη'
απηό ην ζθνπό ηνπο ιεζηεπκέλνπο κηζζνύο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο.
Όπσο ζηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο θαη ηεο ρνύληαο, έηζη θαη κεηά από απηήλ, ζε
πεξίνδν δεκνθξαηίαο θαη θνηλνβνπιίνπ, Ο Μπάκπαιεο ήηαλε ην άιιν ζθέινο ηνπ
δίδπκνπ, Μάιιηνο-Μπάκπαιεο, δειαδή έλα από ηα ζεκαληηθά ζηειέρε ησλ
κεραληζκώλ ηξνκνθξαηίαο ηνπ θαζεζηώηνο, κεραληζκώλ πνύ είλαη απαξαίηεηνη γηα
ην θαζεζηώο ηεο θαπηηαιηζηηθήο εμνπζίαο, είηε απηό ρξεζηκνπνηεί ηε δηθηαηνξία θαη
ηε ρνύληα, είηε εμππεξεηείηαη από ηε δεκνθξαηία θαη ηνλ αζηηθό θνηλνβνπιεπηηζκό.
Αο ζξελήζεη ην θαζεζηώο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο θαηαπίεζεο, αο ζξελήζνπλ ηα
αθεληηθά θαη ηα όξγαλα ηνπο γηα ηελ εμόλησζε ηνπ Μπάκπαιε, όπσο ζξελήζαλε θαη
γηα ηνλ άιιν εθιεθηό εθπξόζσπν θαη όξγαλν ηνπο, ην Μάιιην.
Ό Μπάκπαιεο παξόιν πνύ θνβόηαλε ζπλέρεηα, ήηαλε πάληα πξνθιεηηθόο.
Κνπβαινύζε ζπλέρεηα καδί ηνπ θαη επηδεηθηηθά ην όπιν ηνπ. Δίρε νξγαλώζεη
ραθηέδηθε άκπλα γύξσ ηνπ, θάπνηνη γείηνλεο θαη θάπνηνη θαηαζηεκαηάξρεο ηεο
πεξηνρήο, αζηπλόκεπαλ θαη θαηαζθόπεπαλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θαη
αλαθέξαλε θάζε θίλεζε θαη πιεξνθνξία ζην αθεληηθό ηνπο, ηνλ Μπάκπαιε. πρλά
επίζεο, επίζεκνη ραθηέδεο θαη αζθαιίηηθα ακάμηα ειέγραλε ηελ πεξηνρή ηνπ ζπηηηνύ
ηνπ. Όια απηά δελ κπόξεζαλ λα πξνθπιάμνπλ ηνλ Μπάκπαιε, από ηε δίθαηε θαη
απαξαίηεηε εμόλησζε ηνπ.
Μέρξη πόηε ε βία θαη ε ηξνκνθξαηία ησλ αθεληηθώλ ζα νλνκάδεηαη δηθαηνζύλε;
Μεηά ηηο 24.7.74, γηα λα κπνξέζεη ν Μπάκπαιεο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ
ζα ζηέιερνο ησλ κεραληζκώλ ηξνκνθξαηίαο ηνπ θαζεζηώηνο (όπσο όινη νη όκνηνη ηνπ
θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ) έπξεπε λα εθηνλσζεί θαη λα θνπθνπισζεί ην κίζνο θαη ε ιατθή
αγαλάθηεζε ελαληίνλ ηνπ.
Απηή ηελ εθηόλσζε ηνπ κίζνπο θαη ηεο ιατθήο αγαλάθηεζεο θαζώο θαη ηε βαζκηαία
αιιά γξήγνξε απνθαηάζηαζε ηνπ Μπάκπαιε θαη όισλ ησλ βαζαληζηώλ, ηα αλέιαβε
θαη ηα πξαγκαηνπνίεζε ε ιεγόκελε αλεμάξηεηε δηθαηνζύλε. ' απηά ηεο ην έξγν είρε
ηε βνήζεηα θαη ηε ζπκπαξάζηαζε όισλ ησλ επίζεκσλ θνκκάησλ, πνύ καο "πείζαλε",
γηα κηα νιόθιεξε πεξίνδν, γηα ηε δήζελ αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζύλεο.
Ζ πξαγκαηηθή ινηπόλ αζηηθή δηθαηνζύλε, ε δηθαζηηθή δειαδή εμνπζία ηνπ
θαζεζηώηνο, αθνύ καο ηαιαηπώξεζε όινπο κε ην γεινίν θαη ιππεξό ζέακα
εθαηνληάδσλ ζηεκέλσλ δηθώλ, αθνύ καο κπνύρηηζε κε ηηο δίθεο-θάξζεο θαη κε ηηο
δηθνιαβίεο ηεο, αθνύ καο εμόξγηζε κε ηελ "αλεμαξηεζία" ηεο θαη αθνύ καο
απνζηόκσζε κε ηε ζξαζύηεηα θαη ηε ρπδαηόηεηα ηεο, θαηάθεξε ζην ηέινο λα
νδεγήζεη ζε πξαγκαηηθό ζξίακβν ηόζν ηε λνκηκόηεηα (ηελ αζηηθή), όζν θαη ηε
δηθαηνζύλε (ηελ θαζεζησηηθή). Απηή ε επηρείξεζε ηεο αζηηθήο δηθαηνζύλεο ήηαλε
πξαγκαηηθόο ζξίακβνο γηα ην θαζεζηώο, γηαηί όρη κόλν θαηάθεξε λα θαηνρπξώζεη ηελ
νκαιή ζπλέρηζε ηνπ θαζεζηώηνο από ηε δηθηαηνξία ζηε δεκνθξαηία, αιιά θαηάθεξε
θηόιαο... (δύν ζεηξέο δπζαλάγλσζηεο)... θαζεισκέλνη θαη μεγειαζκέλνη όπσο
ήκαζηαλ από ηηο απηαπάηεο καο πεξί δεκνθξαηίαο θαη αλεμάξηεηεο δηθαηνζύλεο.

Δίλαη κεγάιε ε επζύλε ησλ επίζεκσλ θνκκάησλ πνύ άθεζαλ λα παηρηεί, θαη λα
εμαθνινπζεί θαη ζήκεξα λα παίδεηαη, απηό ην παηρλίδη ζε βάξνο καο, ηεο δήζελ
αλεμάξηεηεο δηθαηνζύλεο. Καη αο πξνζέμνπλ πξηλ πνπλ όηη ε ελέξγεηα ηεο εθηέιεζεο
ηνπ Μπάκπαιε είλαη δήζελ "πξνβνθάηζηα" πνύ ζθνπεύεη ζηελ "απνζηαζεξνπνίεζε
ηεο δεκνθξαηίαο". Γηαηί ηόηε ζα ηνπο απαληήζνπκε όηη απηό ζεκαίλεη, πώο απηά ηα
θόκκαηα θξνληίδνπλ γηα ηε ζηαζεξόηεηα απηήο ηεο δεκνθξαηίαο, απηνύ ηνπ
θαζεζηώηνο, απηήο δειαδή ηεο θαζεκεξηλήο εθκεηάιιεπζεο, θαηαπίεζεο, βίαο θαη
ηξνκνθξαηίαο ελάληηα ζην πξνιεηαξηάην, ελώ νη ιατθέο θαη επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο
θπζηθά θαη πξνζπαζνύλ λα κε ζηαζεξνπνηεζεί πνηέ έλα ηέηνην θαζεζηώο πάλσ ζηηο
πιάηεο ηνπο. Καη αο κε βγάδνπλ ζηε θόξα ηε ζπληαγή ηνπ «ζπζρεηηζκνύ ησλ
δπλάκεσλ πνύ είλαη ζε βάξνο ηνπ θηλήκαηνο», γηαηί ηόηε ζα ζπκεζνύκε όηη πνηέ κέρξη
ζήκεξα δε καο είπαλ ην αληίζεην, ζα ηνπο απαληήζνπκε όηη νη ιατθέο δπλάκεηο έρνπλ
πηα αξρίζεη λα ζέινπλ λα πάςνπλ λα είλαη κόληκα ζηελ νπξά ησλ εμειίμεσλ, θαη λα
αθνινπζνύλ ζπλέρεηα ηνπο πνιηηηθαληηζκνύο ησλ ινγήο-ινγήο "εθπξνζώπσλ". Έρνπλ
αξρίζεη λα θηηάρλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, ηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο, πνύ είλαη νη κόλεο
πνύ κπνξνύλ λα θαιπηεξέςνπλ, κέζα από ζπγθεθξηκέλνπο αγώλεο ζύγθξνπζεο, ηε
ζρέζε δύλακεο κε ην θαζεζηώο θαη ηα όξγαλα ηνπ. Έρνπλ αξρίζεη λα ελεξγνύλ θαη λα
ζθέθηνληαη κε θξηηήξηα, όρη ηηο ζειήζεηο, ηηο νξέμεηο, ηηο θνβέξεο θαη ηνπο
εθβηαζκνύο ησλ αθεληηθώλ θαη ηνπ θξάηνπο ηνπο, αιιά κε θξηηήξηα ηα δηθά ηνπο
ζπκθέξνληα θαη επηδηώμεηο. Καη είλαη μεθάζαξν όηη γηα λα δπλακώζνπλ θαη γηα λα
απμεζνύλ νη ιατθέο θαη νη επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο πνύ πξνσζνύλ ηε ζύγθξνπζε κε
ην θαζεζηώο, πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ απηό ην δπλάκσκα ηνπο κέζα από
ζπγθεθξηκέλνπο αγώλεο, πξέπεη αλαγθαζηηθά λα ζπγθξνπζηνύλ έκπξαθηα κε ην
θαζεζηώο θαη ηα όξγαλα ηνπ, πνύ κε θάζε ηξόπν ζέινπλ θαη επηδηώθνπλ λα ηηο
θξαηάλε κόληκα αδύλακεο θαη ππνηαγκέλεο.
Γηαζώδνληαο, όκσο, κε απηό ηνλ ηξόπν, ηνλ Μπάκπαιε θαη όινπο ηνπο βαζαληζηέο ε
"αλεμάξηεηε δηθαηνζύλε" απνθαιύθηεθε νξηζηηθά πνηα είλαη.
Δίλαη έλαο άπα ηνπο βαζηθόηεξνπο κεραληζκνύο ηεο θαπηηαιηζηηθήο εμνπζίαο, γηαηί
ηεο εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή ζπλέρηζε, παξά ηηο επηθαλεηαθέο πνιηηηθέο κεηαβνιέο.
Δίλαη έλα ζπγθεθξηκέλν θαη απνηειεζκαηηθό ηδενινγηθό όπιν ζηα ρέξηα ηνπ
θαζεζηώηνο, γηαηί ζηα όλνκα ηεο λνκηκόηεηαο κπνξεί θαη δηαπξάηηεη ζπλέρεηα κηθξά
θαη κεγάια εγθιήκαηα, πνύ είλαη απαξαίηεηα γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε εμνπζία ησλ
αθεληηθώλ.
Δίλαη ε ίδηα "αλεμάξηεηε δηθαηνζύλε" θαη νη ηδηνη "ιεηηνπξγνί" ηεο πνύ ηνλ θαηξό ηεο
ρνύληαο επινγνύζαλ ηα εγθιήκαηα ησλ βαζαληζηώλ θαη θαηαδηθάδαλε ηα ζύκαηα θαη
ηνπο αληηπάινπο ηεο ρνύληαο κε απηή ηε "δηθαηνζύλε" θαη κε απηνύο ηνπο
"ιεηηνπξγνύο ηεο", πνύ ζήκεξα, αθνύ απαιιάμαλε λνκηθά ηνπο βαζαληζηέο,
εμαθνινπζνύλ λα θαηαδηθάδνπλ θαζεκεξηλά θαη λα ζηέιλνπλ ζηηο θπιαθέο ηνπ
αζηηθνύ θξάηνπο, ηνπο αγσληζηέο θαη όζνπο πξνιεηάξηνπο έρνπλ ηελ θαθή ηύρε λα
πέζνπλ ζηα ρέξηα ηεο.
Δίλαη ε ίδηα "αλεμάξηεηε δηθαηνζύλε" θαη νη ίδηνη νη "ιεηηνπξγνί ηεο" πνπ θαη ηόηε θαη
ζήκεξα δίλνπλ ην λνκηθό ληύζηκν ζηηο πην άζιηεο ζθεπσξίεο ηεο αζηπλνκίαο θαη ζηηο
πην κεγάιεο αγξηόηεηεο ηνπ θαζεζηώηνο.
Απηήλ ινηπόλ ηελ "αλεμάξηεζε δηθαηνζύλε", πνύ είλαη ε αζηηθή δηθαηνζύλε, απηήλ
ηε λνκηκόηεηα πνύ είλαη ε λνκηθή έθθξαζε ηεο εμνπζίαο ησλ αθεληηθώλ θαη απηά ηα
όξγαλα θαηαπίεζεο θαη ηξνκνθξαηίαο, πνύ ιέγνληαη ππεξέηεο ή ιεηηνπξγνί ησλ
ζεζκώλ ηνπ θαζεζηώηνο, κέζα ζηνπο νπνίνπο ηα βαζαληζηήξηα θαη νη βαζαληζηέο
έρνπλ πνιύ ζεκαληηθή ζέζε, νη ιατθέο θαη νη επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο ζα ηα
αληηκεησπίζνπλ ζαλ απηά πνύ είλαη, ζαλ ηαμηθνύο ερζξνύο δειαδή, πνύ πξέπεη θαη λα
απνθαιπθηνύλ θαη λα ρηππεζνύλ άκεζα, ζπγθεθξηκέλα, θαη όπσο ρηεο.

Έηζη ινηπόλ εκείο, κηα νκάδα αγσληζηώλ, έλα θνκκάηη ησλ δπλάκεσλ ηνπ ιατθνύ θαη
επαλαζηαηηθνύ θηλήκαηνο ηεο ρώξαο καο απνθαζίζακε ηελ εθηέιεζε ηνπ Πέηξνπ
Μπάκπαιε:
— γηαηί ήηαλε ν γλσζηόο βαζαληζηήο αζηπλόκνο ηεο Αζθάιεηαο θαη έπξεπε λα
πιεξώζεη γηα ηα ακέηξεηα εγθιήκαηα ηνπ
— γηαηί εμαθνινύζεζε, θαη κεηά ηελ εγθιεκαηηθή ηνπ δξάζε ζαλ βαζαληζηήο, λα
είλαη έλα ζεκαληηθό όξγαλν θαη ζπλεηδεηό ζηέιερνο ησλ "αλεπίζεκσλ" κεραληζκώλ
θαηαζηνιήο θαη ηξνκνθξαηίαο ηνπ θαζεζηώηνο ελάληηα ζηνπο πξνιεηάξηνπο, θαη
— γηαηί ζην πξόζσπν ηνπ θαη ζηε δξάζε ηνπ εθθξαδόηαλε κηα ζπγθεθξηκέλε θαη
"αληηπξνζσπεπηηθή ιεηηνπξγία" ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο θαπηηαιηζηηθήο εμνπζίαο, βίαο
θαη απζαηξεζίαο.
Καη απηή ε "αληηπξνζσπεπηηθή ιεηηνπξγία" είλαη κία πνιύ ζπγθεθξηκέλε θαη ζπλερήο
πξαθηηθή, απαξαίηεηε γηα λα δηαηεξείηαη ε εθκεηάιιεπζε θαη ε θαηαπίεζε, θαη δελ
είλαη έλαο αθεξεκέλνο "ζεζκόο". Καη απηή ηελ πξαθηηθή βίαο θαη απζαηξεζίαο ζα ηελ
αληηκεησπίζνπκε θαη ζα ηελ πνιεκήζνπκε κε ζπγθεθξηκέλνπο θαη ζπλερείο αγώλεο,
θαη όρη κε αθεξεκέλεο δηαθεξύμεηο θαη δηακαξηπξίεο, πνύ όπσο έρεη θαλεί νρη κόλν
δελ σθεινύλ ζε ηίπνηα, αιιά θαη απνπξνζαλαηνιίδνπλ, θαζεζπράδνπλ θαη
απνδπλακώλνπλ θάζε δηάζεζε θαη ζέιεζε γηα αγώλα.
Ζ εμόλησζε ηνπ ερζξνύ ηνπ ιατθνύ θαη επαλαζηαηηθνύ θηλήκαηνο Πέηξνπ
Μπάκπαιε, ήηαλε κηα ζνβαξή θαη απαξαίηεηε πνιηηηθή ελέξγεηα. Γελ είλαη όκσο θαη
θαζνξηζηηθή, κε ηελ έλλνηα θάπνηνπ ζηαζκνύ ζηελ εμέιημε ηνπ θηλήκαηνο. Δίλαη απιά
θαη κόλν κηα "ζηηγκή" ζηε δηάξθεηα θαη ηελ εμέιημε ηνπ ηαμηθνύ πνιέκνπ ζηελ
Διιάδα. Δίλαη κηα "ζηηγκή", όπσο ππήξμαλ θαη άιιεο "ζηηγκέο" πξηλ απ' απηήλ θαη ζα
ππάξμνπλ θαη άιιεο, πνιύ πεξηζζόηεξεο, κεηά από απηή. Ήηαλε κηα "ζηηγκή" ηνπ
αγώλα, όπσο ηέηνηεο "ζηηγκέο" ήηαλε νη εθαηνληάδεο άιιεο βίαηεο ελέξγεηεο ιατθήο
αληίζηαζεο πνύ κε απζόξκεην θαη κε νξγαλσκέλν ηξόπν, νη ιατθέο θαη
επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο αληηηάρζεθαλ ελάληηα ζηελ θαπηηαιηζηηθή εμνπζία θαη ηα
όξγαλα ηεο (ρηύπεκα απεξγνζπαζηώλ — καρεηηθέο ζπγθξνύζεηο ζηνπο δξόκνπο —
δπλακηθέο θηλεηνπνηήζεηο γηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα — θάςηκν ακεξηθάληθσλ
απηνθηλήησλ — ρηύπεκα ακεξηθάληθσλ ζηόρσλ — βίαηεο αληηθαπηηαιηζηηθέο
ελέξγεηεο).
Ή εμέιημε, ε όμπλζε θαη ην αλέβαζκα ηνπ ηαμηθνύ αγώλα είλαη ζπλδπαζκόο όισλ
απηώλ ησλ "ζηηγκώλ", είλαη ζπλδπαζκόο όισλ ησλ ελεξγεηώλ θαη όισλ ησλ
δηαδηθαζηώλ πνύ πξνσζνύλ έκπξαθηα ηε ξήμε θαη ηε ζύγθξνπζε κε ην θαζεζηώο,
πνύ καδί κε ηε κόληκε θαη όιν θαη πεξηζζόηεξε δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ νξγάλσζε
ησλ ιατθώλ θαη επαλαζηαηηθώλ δπλάκεσλ, ζα εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα θαη ηελ
αλάπηπμε ηνπ αγώλα, παξά ηα ρηππήκαηα ηνπ αληηπάινπ, ζα βειηηώλεη ηε ζρέζε
δύλακεο επεηδή ζα δπλακώλεη ηηο δηθέο καο δπλάκεηο, ζα βνεζάεη λα γίλεηαη ν ηαμηθόο
αγώλαο όιν θαη πην εληαίνο, ζπλεηδεηόο θαη απνηειεζκαηηθόο.
Όπσο ν Πέηξνο Μπάκπαιεο, έηζη θαη όια ηα όξγαλα θαη νη ζπλέλνρνη ηεο θξαηηθήο
ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο θαζεκεξηλήο βίαο θαη απζαηξεζίαο ελάληηα ζηνπο πξνιεηάξηνπο,
είλαη ππεύζπλνη γηα ηα εγθιήκαηα ηνπο απέλαληη ζην ιατθό θίλεκα.
Μέρξη πόηε ε θξαηηθή βία θαη ηξνκνθξαηία ησλ αθεληηθώλ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπο, ζα
νλνκάδεηαη "δηθαηνζύλε";
Μέρξη πόηε απηό πνύ ζπκθέξεη ζηνπο θαπηηαιηζηέο θαη ζηνπο ζπλελόρνπο ηνπο ζα
νλνκάδεηαη "λνκηκόηεηα";
Μέρξη πόηε νη άγξηεο θαθνπνηήζεηο θαη ηα βαζαληζηήξηα ελάληηα ζηνπο πξνιεηάξηνπο
(αλ θαη νπόηε απνθαιύπηνληαη) ζα νλνκάδνληαη "πίεζε γηα νκνινγία" ε ην πνιύ-πνιύ
"ππέξβαζε θαζήθνληνο";

Μέρξη πόηε νη επηζέζεηο ελάληηα ζε απεξγνύο θαη ζε δηαδεισηέο ζα νλνκάδεηαη
"δηαηήξεζε ηεο δεκνζίαο ηάμεσο θαη αζθάιεηαο";
Μέρξη πόηε νη ηξαπκαηηζκνί θαη νη δνινθνλίεο άνπισλ αγσληζηώλ θαη πξνιεηάξησλ,
από ηα έλνπια όξγαλα ηνπ θαζεζηώηνο, αλνηρηά ή θαιπκκέλα γίλνληαη (ηνπ
Παλαγνύιε, ηνπ ηδέξε, ηεο Σζηβίθα, ηνπ Κεραΐδε, ηνπ Γθνπιηόβα θαη ηόζσλ άιισλ)
ζα νλνκάδνληαη "αηπρήκαηα" ή "λόκηκε άκπλα" θαη ζα απνηεινύλ ηελ πην νμπκέλε
κνξθή ηεο θαζεκεξηλήο θξαηηθήο ηξνκνθξαηίαο;
Μέρξη πόηε νη θαζεκεξηλέο δνινθνλίεο θαη αθξσηεξηαζκνί ησλ εξγαηώλ ζηνπο
ηόπνπο ηεο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, ζα νλνκάδνληαη "εξγαηηθά αηπρήκαηα" θαη ζα
απνηεινύλ ηξνθή γηα ηελ έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηελ αύμεζε ησλ θεξδώλ ησλ
αθεληηθώλ;
Μέρξη πόηε νη απζαηξεζίεο ηεο αζηπλνκίαο θαη ησλ δηθαζηηθώλ, νη ηξακπνύθηθεο
έθνδνη ζε ζπίηηα θαη γξαθεία, νη ζθεπσξίεο ελάληηα ζηνπο αγσληζηέο, ε άγξηα
θαζεκεξηλή θαηαπίεζε θαη εθκεηάιιεπζε, ζα νλνκάδνληαη "εμαζθάιηζε ηεο
θνηλσληθήο εηξήλεο, γαιήλεο θαη εξεκίαο" θαη ζα απνηεινύλ ηελ νπζία ηνπ
δεκνθξαηηθνύ θαζεζηώηνο;
Μέρξη πόηε ν ραθηεδηζκόο ζα νλνκάδεηαη "λνκηκνθξνζύλε" θαη νη ραθηέδεο
"εζληθόθξνλεο";
Μέρξη πόηε νη επίζεκνη δνινθόλνη ηνπ θξάηνπο ζαλ ηνπο Κ. Πιέζζα θαη Η. ηεξγίνπ,
ζα παίξλνπλ παξάζεκα "άλδξαγαζίαο" θαη παρπιέο ακνηβέο γηα ηα εγθιήκαηα ηνπο;
Μέρξη πόηε ε επηρείξεζε δηαζηξέβισζεο ησλ ζπλεηδήζεσλ θαη κεηαηξνπήο ησλ
αλζξώπσλ ζε ραθηέδεο ζα κπνξεί λα νλνκάδεηαη "λόκνο ηνπ θξάηνπο" θαη κάιηζηα
"αληηηξνκνθξαηηθόο";
Μέρξη πόηε ε ζπζηεκαηηθή θαη έλνρε ζησπή όισλ ησλ αληηπνιηηεπηηθώλ θνκκάησλ
θαη νξγαλώζεσλ, ζα είλαη απνηειεζκαηηθόο βνεζόο γηα ην ζάςηκν θαη ην
θνπθνύισκα ησλ πην ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ γηα ην ιατθό θαη επαλαζηαηηθό θίλεκα;
Όπσο είλαη ε ζπλσκνζία ηεο ζησπήο γύξσ από ηε δνινθνλία ηνπ αγσληζηή Υξήζηνπ
Καζίκε (ηεο νκάδαο Γηεζληζηηθή Αιιειεγγύε) ζηηο 19/20-10-77 από ραθηέδεο ζηε
δηάξθεηα έλνπιεο ζπκπινθήο ηεο αζηπλνκίαο κε νκάδα αγσληζηώλ. Απηή ε
ζπλσκνζία ζησπήο πξνζπαζεί όρη κόλν λα ζάςεη ην γεγνλόο όηη ζηε ρώξα καο
ππάξρεη θαη αλαπηύζζεηαη ε επαλαζηαηηθή βία ελάληηα ζηα αθεληηθά, αιιά θαη λα
ζηεξήζεη ηηο ιατθέο θαη επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο από κηα πνιύηηκε θιεξνλνκηά θαη
εκπεηξία, πνπ ζηάζεθε ν ζθνησκόο, θαη έηζη όπσο έγηλε, ηνλ αγσληζηή Υξήζηνπ
Καζίκε.
Υαηξεηίδνπκε ζπλαγσληζηηθά όινπο ηνπο ζπληξόθνπο, όιεο ηηο ιατθέο θαη
επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο, πνπ πξνσζνύλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο θαη ελέξγεηεο ηε
ζύγθξνπζε κε ην θαζεζηώο ηεο εθκεηάιιεπζεο γηα ηελ αλαηξνπή θαη ηελ
θαηαζηξνθή ηνπ.
Υαηξεηίδνπκε όινπο εθείλνπο, πνύ κε ηνλ αγώλα ηνπο θέξλνπλ όιν θαη πην θνληά ηε
ζηηγκή πνύ ηα αθεληηθά θαη ηα όξγαλα ηνπο δε ζα κπνξνύλ πηα λα θνηκνύληαη ήζπρνη.
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