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Ήρθε η ώρα για συνολικές απαντήσεις. Οι απαντήσεις αυτές δεν µπορούν 
να δοθούν αν δεν καταρρίψουµε τον πλαστό διαχωρισµό σε ειδικούς και 
χειροκροτητές, αν δεν αντιληφθούµε τη γενική συνέλευση ως πεδίο 
ζύµωσης και τους εαυτούς µας ως αναπόσπαστο κοµµάτι της κοινωνίας 
που οφείλει να συνδεθεί κινηµατικά σε όλα τα πεδία µε όσους ήδη 
αγωνίζονται. Ήρθε η ώρα να κάνουµε την επιλογή µας! Είτε θα µείνουµε 
ψηφοφόροι-καθοδηγούµενα πρόβατα, απογοητευµένοι και αµέτοχοι, µε 
τατα µυαλά µας γεµισµένα µε αυταπάτες περί ατοµικών λύσεων να 
παρακολουθούµε τη συντριβή των ζωών µας, είτε θα αυτοοργανωθούµε 
στα πανεπιστήµια, στις γειτονιές και στους χώρους εργασίας, έτοιµοι να 
ζυµωθούµε και να αναπτύξουµε σχέσεις συντροφικότητας και 
αλληλεγγύης και να αντισταθούµε στο µέλλον που µας ετοιµάζουνε.

Την Τετάρτη 18 Σεπτέµβρη, στην περιοχή της Αµφιάλης, στην Αθήνα, 
φασίστας  µαχαίρωσε και σκότωσε  τον Παύλο Φύσσα, 34 χρονών. Η 
δολοφονία αυτή λαµβάνει χώρα υπό το βλέµµα αστυνοµικής 
παρουσίας και οµάδα 30 περίπου ατόµων, µέλη της Χρυσής Αυγής . Ο 
δολοφόνος Ρουπακιάς Γιώργος οµολογεί την δολοφονία καθώς και o
τι είναι µέλος της ναζιστικής οργάνωσης Χ.Α. Πρόκειται ξεκάθαρα για 
πολιτική δολοφονία ενός ατόµου που είχε αντιφασιστική δράση. 
ΜάλισταΜάλιστα δεν είναι η  πρώτη φασιστική-δολοφονική επίθεση στην 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ήδη φέτος µετράµε άλλους δύο γνωστούς 
νεκρούς. Δυο µετανάστες, ο Sahzat Lukman δολοφονηµένος πάλι από 
φασίστα και ο Babakar Diae από δηµοτόµπατσο.

Μπροστά σε ένα τόσο κρίσιµο γεγονός τα ΜΜΕ έστησαν πάλι το show 
τους. Show γιατί τόσο καιρό έτρεφαν το φασιστικό τέρας 
προβάλλοντάς το τόσο δυναµικά, ως ένα πατριωτικό-αντισυστηµικό 
κόµµα που ήρθε “να τους βάλει όλους στη θέση τους”. Και όµως 
“κύριοι” καναλάρχες να ξέρετε ότι το εργατικό κίνηµα έχει µνήµη και 
ξέρει πολύ καλά τι θα πει φασισµός, πως έχει χρησιµοποιηθεί στο 
παρελθόν και τι παρακρατικές “δουλειές” έχει διεκπεραιώσει η Χ.Α. όλα 
αυτάαυτά τα χρόνια. Από τη µια λοιπόν τα ΜΜΕ κάνουν λες και πέφτουν από 
τα σύννεφα, και από την άλλη η κυβέρνηση διαχειρίζεται πολύ καλά την 
κατάσταση, ως οι “δηµοκράτες” της υπόθεσης. Ο Σαµαράς και ο 
Δένδιας προβάλλονται ως οι εγγυητές του νόµου, της τάξης και της 
ασφάλειας, ξορκίζοντας την βια και την δολοφονία (Χαίρω πολύ. 
Μέχρι και ο Κασιδιάρης την καταδίκασε). Μαγνητίζοντας έτσι πάνω 
τους “κρίσιµες” ψήφους (σε µια όντως κρίσιµη περίοδο) και στήνουν τα 
δικάδικά τους πολιτικά παιχνίδια για τον πραγµατικό τους αντίπαλο : το 
εργατικό-ανταγωνιστικό κίνηµα. 

Όσο για τους Χρυσαυγήτες, έχει πολύ πλάκα να τους παρακολουθεί 
κανείς να βγαίνουν κάθε µέρα ένας-ένας να αποκηρύσσουν τα ίδια τους 
τα λόγια και τις πράξεις. Δεν αξίζει, όµως, να σταθεί κανείς  πραγµατικά 
σε αυτά. Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση της κόρης του 
Μιχαλολιάκου η οποία καλεί ουσιαστικά σε συσπείρωση του σκληρού 
πυρήνα του κόµµατος λέγοντας συγκεκριµένα «Αναρωτήσου αν είσαι 
έτοιµος να πεθάνεις...για την Αγία Ιδεολογία». Οι φασίστες λοιπόν 
µπορείµπορεί να συνεχίσουν να οργανώνουν και να πραγµατοποιούν το 
παρακρατικό τους καθήκον. Στο κάτω-κάτω η Χ.Α. διεκπεραίωσε το 
ρόλο της: µετατόπισε το πολιτικό φάσµα προς τα δεξιά (η πολιτική της 
ατζέντα  υιοθετήθηκε από την ΝΔ πχ. σκούπες µεταναστών, 
στρατόπεδα συγκέντρωσης, εκκένωση καταλήψεων κ.α.), 
συνεργάστηκαν µε τους µπάτσους για να εκφοβίσουν και να χτυπήσουν 
µετανάστες και αγωνιστές και δηµιούργησαν πρόσφορο έδαφος για 
την τόσο βολική (για την κυριαρχία) θεωρία των δυο άκρων.την τόσο βολική (για την κυριαρχία) θεωρία των δυο άκρων.

Το αυτόνοµο σχήµα π/µ είναι καρπός της ανάγκης που 
νιώθουµε να επικοινωνήσουµε, να συνδιαµορφώσουµε, 
να αυτοπροσδιοριστούµε πολιτικά τόσο σε επίπεδο 
λόγου όσο και σε επίπεδο δράσης και όλα αυτά χωρίς να 
αποκοπούµε απο τον κοινωνικό µας χώρο που είναι το 
πανεπιστήµιο και ειδικότερα η σχολή πολιτικών 
µηχανικών. Αντιτιθέµενοι στην κυρίαρχη οπτική (που 
αναπαράγεταιαναπαράγεται ραγδαία τόσο εντός όσο και εκτός του 
πανεπιστηµίου) η οποία καθηµερινά προσπαθεί να µας 
πείσει: “χέστους όλους, αγωνίσου για πάρτη σου, κοίτα 
τις σπουδές σου και µόνο, µπάς και βρείς καµια δουλεία” 
θεωρούµε οτι οι ατοµικές λύσεις είναι προ πολλού 
ξοφληµένες, µάλλον στρουθοκαµηλισµοί µπροστά στο 
µέλλον που µας ετοιµάζουν και στο παρόν που ήδη 
ζούµε.ζούµε.
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