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Η εκτέλεση tou εκδότη της Απογευματι
νής Ν. Μομφερράτου και του οδηγού του 
από την οργάνωση «17 Νοέμβρη», οι 
προηγούμενες εκτελέσεις της ίδιας οργά
νωσης. καθώς και οι κατά καιρούς βομβι
στικές ενέργειες διαφόρων άλλων ομά
δων και οργανώσεων, είχαν σαν αποτέλε
σμα να συντηρήσουν και να συντηρούν 
μέσα στον αστικό τύπο αλλά και στα κομ
ματικά έντυπα της αριστερός μια ολό
κληρη φιλολογία γύρω από το πρόβλημα 
της ατομικής τρομοκρατίας, των επιδιώ- 
ξεών της και των επιπτώσεών της μέσα στη 
σημερινή πολιτική και κοινωνική συγκυ
ρία.

Παράλληλα, σταδιακά αλλά σταθερά, 
πέρασε στο περιθώριο των προβληματι- ' 
σμών το ζήτημα της κρατικής τρομοκρα
τίας. που είναι η άλλη όψη του νομίσματος 
του φαινόμενου «τρομοκρατία», και αυτό 
ιδιαίτερα μετά την άνοδο -του ΠΑΣΟΚ 
στην εξουσία. Η τρομοκρατία και η βία 
που εξασκεί το κράτος δεν μπορούν 
ωστόσο να συγκριθούν με καμμιά άλλη 
πράξη βίας, στην ένταση, στη μαζικότητα, 
στην καθημερινότητα, και την αποτελε- 
σματικότητά τους. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ. που 
βρίσκεται στην εξουσία και χρησιμοποιεί 
κατά κόρον τους αστικούς κατασταλτικούς 
μηχανισμούς του κράτους, και ο φιλικά 
προσκείμενος προς αυτόν αστικός τύπος 
αποσιωπούν την τετριμμένη και κοινότυπη 
αυτή αλήθεια, σπέρνοντας γύρω τους 
φοβερή ιδεολογική σύγχυση πάνω στο 
καίριο και κεντρικότατο πρόβλημα της 
πραγματικής ταξικής φύσης, τόσο του 
σημερινού ελληνικού αστικού κράτους, 
όσο και γενικότερα γύρω από την φύση 
κάθε κράτους. Όποιος, όμως, αγνοεί τη 
στοιχειώδη αυτή πραγματικότητα της ταξι
κής φύσης του κράτους, ηθελημένα ή 
αθέλητα, υπογράφει συγχρόνως και τη 
θανατική του καταδίκη, όπως ακριβώς την 
υπέγραψε ο Αλλιέντε στη Χιλή το Σεπτέμ
βρη του 1973.

Το ελληνικό μεταπολεμικό αστικό κρά
τος οφείλει ουσιαστικά την ύπαρξή του 
στην αποτελεσματική ανασυγκρότηση και 
χρήση των κατασταλτικών του μηχανι
σμών, που αφού κατόρθωσαν να συντρί
ψουν το επαναστατικό κίνημα, για μια 
σειρά από λόγους και αιτίες που δεν θα 
εξετάσουμε εδώ, θα αυτονομηθούν σε

μεγάλο βαθμό από την πολίτικη εξουσία 
δρώντας πλέον σαν κράτος εν κράτει. Ο 
στρατός και η αστυνομία θα δρουν έξω και 
πάνω από τις εκάσιοτε κυβερνήσεις της 
εποχής. Το κράτος θα αντλεί την εποχή 
αυτή, συστηματικά τη δύναμή του, τόσο 
από την παντοδυναμία των κατασταλτικών 
του μηχανισμών, όσο και από την θεσμο
θέτηση ενός ιδιαίτερα αυταρχικού νομι
κού πλαίσιου. Στην πρώτη μεταπολεμική 
περίοδο έχουμε να κάνουμε μ' ένα κατ' 
εξοχήν αστυνομικό κράτος. Η λειτουργία 
του κοινοβουλίου, την περίοδο αυτή, θα 
δίνει μια επίφαση δημοκρατικότητας σ' 
ένα ανελεύθερο καθεστώς. Η βία και η 
τρομοκρατία κυριαρχούν παντού. Δεν 
χρειάζονται πολλά πράγματα για να βρε
θεί κανείς, από τη μια στιγμή στην άλλη, 
στη φυλακή ή στην εξορία. Χιλιάδες πολι
τικοί κρατούμενοι ρίχνονταν στις φυλα
κές. όπου σάπιζαν, καταδικασμένοι σε 
ισόβια ή θάνατο. Χιλιάδες άτομα, από τη 
μια μέρα στην άλλη, βρίσκονταν χωρίς 
λόγο στην εξορία γιατί τύχαινε να πιστεύ
ουν σε κάτι διαφορετικό από εκείνο που 
ήταν αποδεκτό από την κρατική εξουσία. 
Η αυθαιρεσία βασιλεύει παντού και τα 
βασανιστήρια βρίσκονται σε ημερήσια 
διάταξη. Το κράτος δεν διστάζει, με το 
πρόσχημα της εσχάτης προδοσίας, να 
καταφύγει ακόμα και σε εκτελέσεις στελε
χών του Κομμουνιστικού κινήματος στη 
μανία του να εξοντώσει το λαϊκό κίνημα.

Πέρα όμως από τα μέτρα αυτά άμεσης 
καταστολής, ίο κράτος θεσπίζει μια σειρά 
από μέτρα που έχουν σαν άμεσο στόχο 
τον περιορισμό και την κατάργηση του 
δικαιώματος των εργαζόμενων να οργα
νώνονται και να παλεύουν για την υπερά
σπιση των οικονομικών συμφερόντων 
τους. Μέσα στα πλαίσια αυτά, οι απεργίες 
χαρακτηρίζονταν παράνομες «ανατρεπτι
κές και αντικαθεστωτικές», πράγμα που 
επέτρεπε τη σύλληψη και καταδίκη σε 
βαρειές ποινές ή και σε εξορία οποιονδή- 
ποτε τολμούσε να σηκώσει κεφάλι. Ακό
μα, για να βρει κανείς δουλειά έπρεπε 
απαραίτητα να έχει επίσημο πιστοποιη
τικό από τις αστυνομικές αρχές ότι έχει 
«υγιή κοινωνικά φρονήματα», ότι είναι 
«εθνικόφρων». Εδώ λοιπόν βρίσκεται η 
πρανματική τρομοκρατία, εκείνη που έχει 
τη δυνατότητα να απειλεί καθημερινά,

ακόμα και με φυσική εξόντωση, με χίλιους 
δυό τρόπους, εκατομμύρια ανθρώπους, 
να τους στερεί για τις πολιτικές τους πεποι
θήσεις και αυτό ακόμα ίο δικαίωμα στη 
δουλειά, και όλα αυτά μέσα στα πλαίσια 
μιας υποτιθέμενης κοινοβουλευτικής 
δημοκρατίας.

Όταν όμως κι αυτή ακόμα η κουτσου
ρεμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία με 
τους πανίσχυρους κατασταλτικούς μηχα
νισμούς της φάνηκε, στα μέσα της δεκαε
τίας του 1960, ανίκανη να αντιμετωπίσει 
την ορμητική ανάπτυξη του εργατικού 
κινήματος και των εργαζόμενων, τότε δεν 
έμενε πια για την αστική τάξη παρά η λύση 
της επιβολής ενός απροκάλυπτα τρομο
κρατικού και βίαιου καθεστώτος όπως 
ήταν η δικτατορία.

Με την πτώση της αιματοβαμμένης 
χούντας θα έχουμε μια επιστροφή σ' ένα 
κοινοβουλευτικό καθεστώς με διευρυμέ- 
νες δημοκρατικές ελευθερίες σε σχέση με 
το μεταπολεμικό αλλά και προπολεμικό 
παρελθόν, ένα καθεστώς όμως που θα 
έχει ουσιαστικά φροντίσει να διαιηρήσει 
όσο είναι δυνατό άθικτους τους βασικούς 
κατασταλτικούς μηχανισμούς. Όλες οι 
προσπάθειες των μεταπολιτευτικών 
κυβερνήσεων της δεξιάς και προσωπικά 
του Καραμανλή θα τείνουν στη δημιουρ
γία ενός ισχυρού κράτους, που θα ελέγχει 
όμως και θα κατευθύνει τους κατασταλτι
κούς μηχανισμούς για να μη δρουν ανε
ξέλεγκτα και ανεξάρτητα από τους εκά- 
στοτε κυβερνώντες. Η τρομοκρατία τώρα 
θα είναι ίσως πιο διακριτική πιο επιλε
κτική αλλά εξ' ίσου αποτελεσματική.

Απόδειξη αυτού η ψήφιση του αντιτρο- 
μοκρατικού νόμου και τής ηθικής αυτουρ
γίας, «συλλήψεις», δολοφονίες όπως του 
Κασίμη, του Κουμή και της Κανελλοπού- 
λου.

Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ απέναντι στους 
κατασταλτικούς μηχανισμούς δεν θα δια
φέρει σε τίποτα από εκείνη που εφάρμο
σαν οι προκάτοχες κυβερνήσεις της 
δεξιάς. Οι συλλήψεις και οι ξυλοδαρμοί 
απεργών, ο περιορισμός του δικαιώματος 
στην απεργία, που θεσπίσθηκε με το 
περίφημο άρθρο 4, η επιστράτευση απερ
γών σε κλάδους, όπως έγινε πρόσφατα 
ακόμα στην Ελληνική Αεροπορική Βιομη
χανία, αν δεν είναι κρατική τρομοκρατία
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από τη μεριά ίου Κράτους του ΠΑΣΟΚ, 
τότε τί είναι; Για να μην αναφερθούμε στις 
επιχειρήσεις αρετής οτα Εξάρχεια ή ακόμα 
στις μαζικές συλλήψεις μετά τις εκδηλώ
σεις κατά του Γάλλου φασίστα και βασανι
στή Αεπέν. Οι αυξανόμενοι έλεγχοι σε 
ανύποπτους χώρους και σε ανύποπτες 
ώρες όλων εκείνων που τυχαία βρέθηκαν 
εκεί έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα την τρο
μοκράτηση εκείνου που δέχεται τον 
έλεγχο και που ξαφνικά αντιλαμβάνεται 
όπ στα μάτια του κράτους δεν είναι παρά 
ένας ύποπτος, ένας εν δυνάμει εγκλημα
τίας. Παράλληλα με όλα αυτά, γίνεται 
γνωστό ότι η Ασφάλεια προμηθεύτηκε για 
την αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
έναν υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό υπολο
γιστή με δωρεά του Λάτση.

Διαπιστώνουμε λοιπόν, μέσα από τη 
σαραντάχρονη πορεία του ελληνικού 
κράτους, όπ η άσκηση τρομοκρατίας, 
αποτέλεσε συνειδητή επιλογή του αση- 
κού κράτους για την επιβολή του στο εργα- 
πκό και λαϊκό κίνημα. Και μπροστά στην 
κραπκή τρομοκρατία η ατομική τρομοκρα
τία ομάδων, όπως η «17 Νοέμβρη», μοιά
ζει αστεία.

Τελειώνοντας, θέλουμε να υπογραμμί
σουμε όπ η χρήση βίας δεν αποτέλεσε 
ποτέ μια εκλογή του εργαπκού και επανα- 
σταηκού κινήματος. Η οποιαδήποτε 
μορφή βίας που χρησιμοποιήθηκε ή χρη
σιμοποιείται από το εργαπκό και επανα- 
σταπκό κίνημα, αποτελεί στην ουσία μια 
αμυνηκή απάντηση των εργαζομένων 
απένανπ στη βαρβαρότητα του καπιταλι
στικού συστήματος. Το γεγονός όπ η πάλη 
για τη χειραφέτηση των εργαζομένων 
βρίσκεται καθημερινά ανπμέτωπη με τους 
κατασταλπκούς μηχανισμούς του αστικού 
κράτους και όπ, στην ανοδική της πορεία, 
συναντάει αναπόφευκτα την ένοπλη 
οργανωμένη βία της αντεπανάστασης, 
καθορίζει και το ζήτημα της επανασταπκής 
βίας σαν ένα κεντρικό πρόβλημα στρατη
γικής και τακηκής του εργαπκού κινήμα
τος.

Ν. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ

Η  β ία , από τό τε που εμ φ α ν ίσ τη κε η  αστική  
«νομιμότητα», ο  κο ινοβουλευτισμός, όχ ι 
μονάχα δεν έπαψε να π α ίζει έναν ισ τορ ικό  

ρόλο, αλλά ε ίν α ι κ α ι σήμερα επίσης, όπως κ α ι σε 
όλες τ ις  προηγούμενες εποχές, η  βάση τηςκρατού- 
σας π ολ ιτ ικής  τάξης. Το καπ ιταλ ισ τ ικό  κράτος  στο  
σύνολό του β α σ ίζετα ι στη β ία . Η  σ τρα τιω τική  του  
οργάνωση ε ίνα ι καθεαυτή  μ ια  αρκετή  χειροπ ιαστή  
απόδειξη. Ο  οπ πορτουνιστικός δογματισμός πρέ
πει πραγματικά  να έχ ε ι θαυματουργά χαρ ίσματα  για  
να μ η ν  το βλέπ ει αυτό.

Μ α κ α ι ο ι ίδ ιε ς  α κόμη  ο ι εκδηλώ σεις  της  «νομι
μότητας» δ ίνουν α ρκετές  α π οδείξε ις  για αυτό. Ή  
καλύτερα: τ ί  άλλο παρά β ία  ε ίνα ι στην ουσ ία της  η  
α στική  νομ ιμότητα ;

'Ο ταν έναν «ελεύθερο πολίτη», παρά τη θέλησή  
του, μ ε  τον εξαναγκασμό, τον κλ ε ίν ε ι ένας άλλος  
π ολίτης σε ένα μέρος  στενό κ α ι ακατο ίκη το , κ α ι 
όταν τον κρατάν ε κ ε ί μέσα  κάμποσο κα ιρ ό  —  όλο ι 
καταλαβαίνουν ό τ ι αυτό ε ίνα ι μ ια  πράξη β ίας. Μ α  
από τη στιγμή που η ενέργεια  αυτή θα γ ίνε ι δυνάμει 
ενός εν ια ίου  β ιβ λ ίου  που λέγετα ι Π ο ιν ικ ό ς  Ν όμος  
κ α ι το μ έρος  αυτό θα ονομασ τε ί «Πρωσσική Β α σ ι
λ ική  Φυλακή», μετα τρέπ ετα ι αμέσω ς σε πράξη 
ε ιρ η ν ική ς  νομ ιμότητας. Α ν  ένας άνθρωπος εξανα
γκα σ τε ί από έναν άλλο, παρά τη θέλησή του, να 
σκοτώ νει συστηματικά  τους συνανθρώπους του, 
αυτό ε ίνα ι πράξη β ίας. Μ α από τη στιγμή που αυτό  
θα ονομασ τε ί «στρατιω τική υπηρεσία», ο καλός  
π ολίτης φ α ντά ζετα ι ό τ ι αναπνέει τον αέρα της  
ειρήνης κ α ι της  νομ ιμότητας. Α ν  ένα πρόσωπο 
παρά τη θέλησή του το στερήσουν άλλοι από ένα 
μέρ ος  της ιδ ιο κ τη σ ία ς  του κ α ι του ε ισοδήματος  
του, κανένας δεν θα δ ισ τάσει να πει ό τ ι αυτό ε ίνα ι 
μ ια  πράξη β ίας. Μ α από η στιγμή που αυτή η 
ληστεία  θα ονομ α σ τε ί «είσπραξη άμεσω ν φόρων», 
π ρόκειτα ι μονάχα για εφ αρμογή  του νόμου.

Κοντολογής, ό ,τ ι παρουσ ιάζετα ι στα μ ά τ ια  μας  
για α στική  νομ ιμότητα  δεν ε ίνα ι τίπ οτε άλλο παρά η  
β ία  της κυρ ίαρχης τάξης ανυψωμένη ε κ  τω ν προτέ- 
ρω ν σε επ ιτα κτικό  κανόνα. Από τη στιγμή που ο ι 
δ ιά φ ορ ες  πράξεις β ία ς  καθορ ίσ τηκαν σαν υπο
χρεω τικός  κανόνας, το πράγμα α ν τικα θ ρ εφ τίζετα ι 
από την ανάποδη στο κ εφ ά λ ι των αστών νομομα
θών, καθώ ς κ α ι στο κ εφ ά λ ι των οππορτουνιστών 
σοσιαλιστών: Η  «έννομος τάξις» π αρουσιάζετα ι 
σαν ένα ανεξάρτητο δημ ιούργημα της  «δικαιοσύ
νης» κ α ι η  β ία  του κράτους σαν μ ια  απλή της  συνέ
πεια, σαν μ ια  «κύρωση» των νόμων. Σ την  πραγματι
κότητα , η  α στική  νομ ιμότητα  (κα ι ο  κο ινοβουλευτι
σμός σαν νομ ιμότητα  στο γίγνεσθαι), ε ίνα ι ίσα-ίσα  
μ ια  ορ ισμένη κο ινω ν ική  μ ορ φ ή , που παίρνει π 
π ολιτ ική  β ία  της  α σ τικής  τάξης, της  β ία ς  που πάλι 
φυτρώ νει πάνω στο ο ικο νο μ ικό  έδα φ ος  της καπ ι
τα λ ισ τικής  εκμετάλλευσης.

Ρόζα Λούξεμπουργκ  
Απόσπασμα από άρθρο της  

για τη Β ία  κ α ι τη Ν ο μ ιμό τη τα  
που δημοσ ιεύ τηκε σ τ ις  14 /5 /1902
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