ΕΥΠ : Η ΣΥΜΜΟΡΊΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ήταν, είναι και θα είναι μια
Κρατική συμμορία πληροφοριοδοτών με μοναδικό στόχο τον
Εσωτερικό Εχθρό και σκοπούς την εξυπηρέτηση των ποικιλώνυμων
αφεντικών τους, τη διατήρηση του Καθεστώτος αλλά και τη
διαχείριση της ντόπιας διαπλεκόμενης καπιταλιστικής διαφθοράς
μέρος της οποίας είναι. Από την συγκρότησή της επιβίωσε μέσα
από την υπονόμευση, την προβοκάτσια, τον εκβιασμό, την κρατική
τρομοκρατία. Το 1949 η C.I.A., μαζεύοντας όλα τα κατακάθια των
επιζησάντων κουκουλοφόρων της κατοχής μαζί με φασίστες
στρατιωτικούς από το Γράμμο και το Βίτσι, δημιούργησε την
Κ.Υ.Π. σαν παράρτημα της, παρέχοντας η ίδια ακόμη και τους
μισθούς των “ υπαλλήλων” της υπηρεσίας. Σε αυτή την υπηρεσία
θήτευσε και ο Γ. Παπαδόπουλος και σε αυτή την υπηρεσία έγινε
το σχέδιο ΠΕΡΙΚΛΗΣ για να εφαρμοστεί την 21η Απριλίου 1967,
συλλαμβάνοντας και εξορίζοντας χιλιάδες απλούς εργαζόμενους
αντιφασίστες. Με την μεταπολίτευση συνέχισε με μεγαλύτερο
ρυθμό τα φακελώματα, τις παρακολουθήσεις και στρατολογώντας
ρουφιάνους στους χώρους του εσωτερικού εχθρού. Η επάνδρωσή της
γινόταν από τον πυρήνα του πιο λούμπεν περιβάλλοντος που
μπορούσε να παράξει η ελληνική κοινωνία.
Η εποχή Γρυλλάκη, Νηστικάκη, Μαυρίκη ήταν για την ΕΥΠ η
εκδήλωση της πολύπλευρης δράσης της. Από παρακολουθήσεις
πολιτικών αντιπάλων, κατασκευή πλαστών οργανώσεων και πλαστών
προκηρύξεων μέχρι διαχείριση εκβιασμών μαγαζιών της νύχτας, η
ΕΥΠ είχε φτάσει τη διαφθορά στο ζενίθ. Ο Π. Κοντολέων, αφού
υπηρέτησε όλα τα αφεντικά, από την Αμερικάνικη πρεσβεία μέχρι
τις τράπεζες και τις φυλακές μέσα απο την G4S, διορίσθηκε από
τον πρωθυπουργό και τη C.I.A. ως διοικητής της ΕΥΠ. Έχοντας
δίπλα του, μη τυχόν και δεν εξυπηρετεί με συνέπεια το μεγάλο
αφεντικό, την γνωστή για την “τιμιότητά” εισαγγελέα Β. Βλάχου.
Ο Κοντολέων αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων του παράγει
έργο. Εκτοξεύει τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, αυτές που
καταγράφονται κατόπιν εισαγγελικής εντολής άρσης, ξεπερνώντας
και το ρεκόρ της προηγούμενης κυβέρνησης, παρακολουθεί
πολιτικούς αντιπάλους και δουλεύει με την CIA, υπάλληλος της
οποίας είναι. Το πρόσχημα της ΕΥΠ ότι εξυπηρετεί εθνικά θέματα
είναι μονάχα για να νομιμοποιήσει την ρουφιανιά και να την
καταστήσει εθνικά ωφέλιμη.
Η συνεργασία της με την Τούρκικη ΜΙΤ για τον εντοπισμό και την

καταδίωξη Τούρκων αγωνιστών, καθώς και η καταγραφή Έλληνων
αλληλέγγυων είναι σταθερή στο χρόνο. Με τη CIA, φυσικά, οι
σχέσεις της ΕΥΠ στη δημιουργία ακόμη και προβοκατόρικων
καταστάσεων είναι εκ των ων ουκ άνευ. Σαν Βαβυλωνία και σαν
Α.Κ. είχαμε υποστεί κάτι ανάλογο. Η CIA με την ΕΥΠ διαμέσου
της Vodafone παρακολουθούσαν εκτός των άλλων και αγωνιστές από
όλο το κινηματικό φάσμα. ( σε ό,τι μας αφορά, απο την
Αντιεξουσιαστική Κίνηση 3 συντρόφους μας αλλά και την τότε
υπεύθυνη έκδοσης της έντυπης Βαβυλωνίας).
Επιπλέον, η ΕΥΠ με τη CIA ήταν αυτές οι υπηρεσίες που με το
σχέδιο “ΔΥΤΗΣ” δημιούργησαν εις βάρος μας προβοκάτσια με τη
διάθεση “σημαδεμένων” όπλων για συγκεκριμένο προορισμό, η
οποία κατέληξε σε ένα ακόμη φιάσκο. Η ΕΥΠ δεν είναι, ούτε ήταν
μια παρακρατική υπηρεσία, αλλά μία κρατική και κυβερνητική
υπηρεσία δίπλα στον εκάστοτε πρωθυπουργό. Κοινωνικά
διεστραμμένη από τα μέσα και τους σκοπούς που υπηρετεί, είναι
πλαισιωμένη κάθε φορά από ανάλογους (και αν χρειαστεί
αναλώσιμους) ανθρωπότυπους, μεταξύ των οποίων διεφθαρμένοι
δικαστικοί και εισαγγελείς, μαζί με άλλα “λουλούδια” του
δικαστικού κλάδου.
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