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Η οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας έδρασε από το 2003 ως το 2010. Έκανε 
συνολικά 16 επιθέσεις. Η πρώτη της εμφάνιση έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου 2003 
με την διπλή βομβιστική επίθεση στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων. 

Ακολούθησαν το 2004 οι επιθέσεις στην Citibank του Ν. Ψυχικού, σε αστυ-
νομικούς στόχους όπως η τριπλή βομβιστική επίθεση στο αστυνομικό τμήμα 
Καλλιθέας τρεις μήνες πριν την έναρξη των ολυμπιακών αγώνων, η επίθεση 
εναντίον αυτοκινητοπομπής των ΜΑΤ, οι εκρήξεις στα υπουργεία Απασχόλη-
σης και Οικονομίας το 2005, η απόπειρα εναντίον του πρώην υπουργού Δη-
μοσίας Τάξης Βουλγαράκη το 2006, η επίθεση με αντιαρματική ρουκέτα στην 
πρεσβεία των ΗΠΑ και το γάζωμα με αυτόματο στο αστυνομικό τμήμα Περισ-
σού το 2007. Επίσης, λίγο μετά την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπου-
λου τον Δεκέμβριο του 2008 και την εξέγερση που ακολούθησε, πραγματοποί-
ησε ως αντίποινα δύο ένοπλες επιθέσεις με αυτόματα εναντίον των δυνάμεων 
των ΜΑΤ στο Γουδή και στα Εξάρχεια ενώ τον Οκτώβριο του 2008 έγινε μια 
βομβιστική απόπειρα εναντίον της πετρελαϊκής πολυεθνικής Shell. 

Την περίοδο μετά την έναρξη της παγκόσμιας συστημικής κρίσης το 2009 
ο Επαναστατικός Αγώνας εγκαινίασε μια στρατηγική με επιθέσεις μεγάλου 
βεληνεκούς με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, εναντίον τραπεζών και στόχων-
σύμβολα της υπερεθνικής και ντόπιας οικονομικής ελίτ (Citibank, Eurobank), 
με αποκορύφωμα την τελευταία επίθεση, αυτή εναντίον του χρηματιστηρίου 
Αθηνών στις 2 Σεπτεμβρίου 2009.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας έδρασε από το 2003 ως το 2010. Έκα-
νε συνολικά 16 επιθέσεις. Η πρώτη της εμφάνιση έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου 

2003 με τη διπλή βομβιστική επίθεση στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων. Ακο-
λούθησαν, το 2004, οι επιθέσεις στη Citibank του Ν. Ψυχικού σε αστυνομικούς 
στόχους, όπως η τριπλή βομβιστική επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας 
τρεις μήνες πριν την έναρξη των ολυμπιακών αγώνων, η επίθεση εναντίον αυτο-
κινητοπομπής των ΜΑΤ, οι εκρήξεις στα υπουργεία Απασχόλησης και Οικονομίας 
το 2005, η απόπειρα εναντίον του πρώην υπουργού Δημόσιας Τάξης Βουλγαράκη 
το 2006, η επίθεση με αντιαρματική ρουκέτα στην πρεσβεία των ΗΠΑ και το γά-
ζωμα με αυτόματο στο αστυνομικό τμήμα Περισσού το 2007. Την περίοδο μετά 
την έναρξη της παγκόσμιας συστημικής κρίσης το 2009 ο Επαναστατικός Αγώνας 
εγκαινίασε μια στρατηγική με επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς με μεγάλη ποσό-
τητα εκρηκτικών, εναντίον τραπεζών και στόχων-σύμβολα της υπερεθνικής και 
ντόπιας οικονομικής ελίτ (Citibank, Eurobank), με αποκορύφωμα την τελευταία 
επίθεση, αυτή εναντίον του χρηματιστηρίου Αθηνών στις 2 Σεπτεμβρίου 2009. 
Επίσης, λίγο μετά την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου τον Δεκέμβριο 
του 2008 και την εξέγερση που ακολούθησε, πραγματοποίησε ως αντίποινα δύο 
ένοπλες επιθέσεις με αυτόματα εναντίον των δυνάμεων των ΜΑΤ στο Γουδή και 
στα Εξάρχεια ενώ τον Οκτώβριο του 2008 έγινε μια βομβιστική απόπειρα εναντί-
ον της πετρελαϊκής πολυεθνικής Shell. 

Η δράση του Επαναστατικού Αγώνα συνοδεύτηκε από εκτενείς αναλύσεις της 
υπάρχουσας πολιτικοοικονομικής και κοινωνικής περιόδου ενώ οι ενέργειες της 
οργάνωσης χαρακτηρίζονταν από την επικαιρότητά τους και την παρέμβασή τους 
στις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούσαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ότι 
το 2005 όταν πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις εναντίον των υπουργείων Απα-
σχόλησης και Οικονομίας, όταν το καθεστώς μιλούσε για την «ισχυρή Ελλάδα» 
και την «ισχυρή ελληνική οικονομία» μέσα στην ζώνη του ευρώ, η οργάνωση στις 
προκηρύξεις που ακολούθησαν μετά τις ενέργειες αυτές, μιλούσε για την σαθρό-
τητα της ελληνικής οικονομίας και ότι σε περίπτωση ξεσπάσματος μιας παγκό-
σμιας οικονομικής κρίσης η Ελλάδα θα βρεθεί σε δεινή θέση λόγω του υπέρογκου 
δημόσιου χρέους, γεγονός που επιβεβαιώθηκε λίγα χρόνια αργότερα. Και τότε, 
και το 2009 στην τελευταία προκήρυξη που έστειλε η οργάνωση τον Νοέμβριο 
του 2009, ο Επαναστατικός Αγώνας μίλησε για την άγρια πολιτική οικονομικής 
αφαίμαξης του λαού που θα ακολουθούσε η κυβέρνηση Παπανδρέου με αφορμή 
την κρίση, αποτυπώνοντας στην ουσία την επερχόμενη εποχή των μνημονίων που 
ξεκίνησε τον Μάιο του 2010, λίγο καιρό μετά την κατασταλτική επίθεση του κρά-
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τους εναντίον της οργάνωσης. 
Στις 10 Μαρτίου 2010, σε προπαρασκευαστική επιχείρηση της οργάνωσης –σε 

απόπειρα απαλλοτρίωσης αυτοκινήτου στην Δάφνη που θα χρησίμευε σε επικείμε-
νη επίθεση– μέλη της οργάνωσης συμπλέκονται με το πλήρωμα ενός περιπολικού 
της αστυνομίας. Η ανταλλαγή πυροβολισμών είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί το 
μέλος της οργάνωσης Λάμπρος Φούντας. Αυτό αποτέλεσε και την αντίστροφη μέ-
τρηση για την οργάνωση στις έρευνες που ακολούθησαν. Ένα μήνα μετά, στις 10 
Απριλίου 2010, συλλαμβάνονται έξι αναρχικοί από τους οποίους οι τρεις, η Πόλα 
Ρούπα, ο Νίκος Μαζιώτης και ο Κώστας Γουρνάς, αναλαμβάνουν από την αρχή 
την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής τους στην οργάνωση. Διώξεις ασκούνται και 
στους άλλους τρεις αναρχικούς, Σαράντο Νικητόπουλο, Βαγγέλη Σταθόπουλο και 
Χριστόφορο Κορτέση. Δίωξη ασκείται και εναντίον του αναρχικού Κώστα Κάτσε-
νου, ο οποίος αρχικά διαφεύγει της σύλληψης, ενώ ακολουθούν δεκάδες κλήσεις 
και ανακρίσεις συντρόφων-ισσών για την υπόθεση του Επαναστατικού Αγώνα, 
διαδικασία που κλείνει με την άσκηση δίωξης στη Μαρί Μπεραχά, σύντροφο του 
Γουρνά.

Κατά την διάρκεια της 18μηνης προφυλάκισής τους και πριν την έναρξη της 
δίκης, τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα δημοσιοποίησαν αρκετά πολιτικά κεί-
μενα (βλ. έκδοση Κείμενα της Φυλακής), μέσα από τα οποία υπεράσπιζαν την 
δράση της οργάνωσης και κατέθεταν θέσεις για την πολιτικοοικονομική και κοι-
νωνική κατάσταση που διαμορφωνόταν στην Ελλάδα στο διάστημα εκείνο, με την 
υπογραφή των μνημονίων και την υπαγωγή της χώρας στην εξουσία της τρόι-
κας, του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της ΕΕ. Κάποια από αυτά αποτελούσαν πολιτικές πα-
ρεμβάσεις στις μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις που διεξάγονταν εκείνη την 
περίοδο ενάντια στην κυβερνητική πολιτική του μνημονίου και διανέμονταν σε 
χιλιάδες αντίτυπα στις συγκεντρώσεις και τις πορείες. Μετά την παρέλευση του 
18μηνου, που έληγε στις 11 Οκτωβρίου 2011, τα τρία μέλη της οργάνωσης αποφυ-
λακίστηκαν και συμμετείχαν ελεύθεροι στην δίκη που στο μεταξύ είχε αρχίσει στις 
5 Οκτωβρίου 2011.   

Η δίκη της οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας διήρκεσε από τις 5 Οκτωβρί-
ου 2011 ως τις 3 Απριλίου 2013. Από τους 8 συνολικά κατηγορούμενους, οι τρεις 
που ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής τους στην οργάνωση, η Πόλα 
Ρούπα, ο Νίκος Μαζιώτης και ο Κώστας Γουρνάς, καταδικάστηκαν σε 50 χρόνια 
φυλακή ο καθένας ως «συνεργοί» σε όλες τις ενέργειες της οργάνωσης από το 
2003 μέχρι το 2009. Οι Βαγγέλης Σταθόπουλος και Χριστόφορος Κορτέσης κατα-
δικάστηκαν σε 7,5 και 7 χρόνια αντίστοιχα μόνο για συμμετοχή στην οργάνωση, 
ενώ οι Κώστας Κάτσενος, Σαράντος Νικητόπουλος και Μαρί Μπεραχά απαλλά-
χτηκαν από τις κατηγορίες. 

Η δίκη, όπως ήταν αναμενόμενο, χαρακτηρίστηκε και σφραγίστηκε από τις 
πολιτικές τοποθετήσεις και τις συνεχείς παρεμβάσεις των μελών του Επαναστα-
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τικού Αγώνα, οι οποίες κυριάρχησαν στην διαδικασία της δίκης και με τις οποίες 
τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα υπερασπίστηκαν την δράση της οργάνωσης, 
τοποθετήθηκαν σε όλο το στάδιο της δικαστικής διαδικασίας που αφορούσε τις 
ενέργειες της οργάνωσης και για κάθε ενέργεια μία προς μία, αντικρούοντας και 
ακυρώνοντας την απόπειρα του κράτους να εγκληματοποιήσει και να αποπολιτι-
κοποιήσει τη δράση της οργάνωσης, άρα και των αγωνιστών που συμμετείχαν σε 
αυτήν. Αξιοποιώντας το τμήμα της δίκης που αφορούσε την εξέταση μαρτύρων 
κατηγορίας, το μετέτρεψαν σε εφαλτήριο για να ζωντανέψει ξανά στην αίθουσα 
του δικαστηρίου η δράση του Επαναστατικού Αγώνα. Μίλησαν για τα πολιτικά 
κίνητρα των επιθέσεων και τις εντάξανε στο ιστορικό τους πλαίσιο, καθώς τις 
συνδέσανε με το πολιτικοοικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της περιόδου που 
πραγματοποιήθηκαν. Συνέδεσαν τις ενέργειες της οργάνωσης με τις σημερινές 
συνθήκες που έχει επιβάλλει με τα μνημόνια η υπερεθνική οικονομική και πολιτι-
κή ελίτ από την άνοιξη του 2010 και ανέδειξαν την επικαιρότητα της δράσης της. 
Οι τοποθετήσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του μέρους της δίκης που αφορούσε την 
εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας, διαμορφώνουν μια λεπτομερή, θα λέγαμε, 
ακτινογράφηση της δράσης της οργάνωσης σε πολιτικό επίπεδο, ενώ παράλληλα 
ανέδειξαν την πολιτική σημασία των κατηγοριών παρεμβαίνοντας και στο νομικό 
πεδίο. Τον Ιούνιο του 2012, ενώ είχε τελειώσει το στάδιο εκείνο της διαδικασί-
ας της δίκης που αφορούσε την εξέταση των μαρτύρων του κατηγορητηρίου και 
στην ουσία έκλεινε ο κύκλος της ενασχόλησης του δικαστηρίου με τις ενέργειες 
και συνεπώς την δράση της οργάνωσης και άρχιζε η ανάγνωση των εγγράφων 
της δικογραφίας, τα δύο μέλη της οργάνωσης, η Πόλα Ρούπα και ο Νίκος Μα-
ζιώτης, παραβιάζουν τους περιοριστικούς όρους που τους είχαν επιβληθεί μετά 
την αποφυλάκισή τους και περνούν στην παρανομία. Αυτό καθόλου δεν εμπόδισε 
να περατωθεί έτσι όπως είχε σχεδιαστεί από τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα 
η κατάθεση των πολιτικών μαρτύρων υπεράσπισης, συντροφισσών και συντρό-
φων τόσο από την Ελλάδα –από τον α/α χώρο κυρίως, αλλά και συντρόφων που 
ήταν μέλη οργανώσεων του ελληνικού αντάρτικου, της 17Ν και του ΕΛΑ–, όσο και 
από το εξωτερικό –από συντρόφισσες-ους πρώην μέλη ένοπλων επαναστατικών 
οργανώσεων στην Ευρώπη που έδρασαν τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, όπως 
η RAF και οι Ένοπλοι Κομμουνιστικοί Πυρήνες, αλλά και αναρχικούς συντρό-
φους–, γεγονός που έχει μεγάλη πολιτική σημασία και προσέδωσε στην δίκη του 
Επαναστατικού Αγώνα διεθνή χαρακτήρα. Η δίκη του Επαναστατικού Αγώνα, με 
τις πολιτικές τοποθετήσεις των μελών και τις παρεμβάσεις των συντροφισσών-ων 
- μαρτύρων πολιτικής υπεράσπισης, αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη στην 
ιστορία των επαναστατικών κινημάτων. Το γεγονός ότι οι Πόλα Ρούπα και Νίκος 
Μαζιώτης σταμάτησαν να είναι παρόντες στην δίκη από τα τέλη Ιουνίου 2012, δεν 
τους εμπόδισε καθόλου να παρέμβουν και να στείλουν τις πολιτικές τοποθετήσεις 
τους στο στάδιο της διαδικασίας της δίκης όπου ζητείται η «απολογία» των κα-
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τηγορουμένων, οι οποίες διαβάστηκαν στο δικαστήριο στην συνεδρίαση της 29ης 
Ιανουαρίου 2013. 

Η δίκη της οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας ήταν μια πολιτική δίκη και 
χαρακτηρίστηκε από τις συνεχείς και άμεσες παρεμβάσεις των μελών της οργά-
νωσης στην διαδικασία, τις εκτεταμένες πολιτικές τοποθετήσεις και παρεμβάσεις 
τους και αυτό το υλικό ως ιστορικό ντοκουμέντο ανέλαβε η παρούσα έκδοση να 
δημοσιοποιήσει. Η καταδίκη των μελών του Επαναστατικού Αγώνα σε συνολικά 
50 χρόνια κατά συγχώνευση ο καθένας για όλες τις ενέργειες της οργάνωσης με 
την επίκληση της «συνέργειας», πράγμα που δεν βασίστηκε σε κανένα στοιχείο 
ή τεκμήριο, ήταν μια απάντηση του κράτους στο γεγονός ότι οι τρεις σύντροφοι 
ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής τους στην οργάνωση και στο γε-
γονός ότι τόσο ως κρατούμενοι όσο και κατά την διάρκεια της δίκης μετά την 
αποφυλάκισή τους υπερασπίστηκαν και μάλιστα με επιθετικό τρόπο την δράση 
και τις ενέργειες της οργάνωσης, διακηρύσσοντας ότι τώρα ο ένοπλος αγώνας 
για την ανατροπή του καπιταλισμού και την καταστροφή του κράτους, ο ένοπλος 
αγώνας για την κοινωνική Επανάσταση είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Παρά το 
πρωτοφανές γεγονός ότι το δικαστήριο με πρόταση του εισαγγελέα αναγνώρι-
σε ότι σε μια αναρχική οργάνωση όπως ο Επαναστατικός Αγώνας δεν υπάρχει 
ιεραρχία απορρίπτοντας την κατηγορία της «διεύθυνσης» της οργάνωσης που 
είχαν οι τρεις σύντροφοι-μέλη του Επαναστατικού Αγώνα, πράγμα που θα καθι-
στούσε αδύνατη την καταδίκη τους για όλες τις ενέργειες της οργάνωσης με βάση 
την «ηθική συνέργεια» που έχουν οι «διευθύνοντες», η καταδίκη τους τελικά για 
όλες τις ενέργειες της οργάνωσης στηρίχτηκε αβάσιμα στην αόριστη επίκληση της 
«απλής συνέργειας» χωρίς το δικαστήριο να επιχειρεί καν με στοιχεία –τα οποία 
εξάλλου καθόλου δεν διέθετε– να τεκμηριώσει την κατηγορία  και χωρίς φυσικά 
να προσδιορίζει τους φυσικούς αυτουργούς των ενεργειών. Στο σκεπτικό του ει-
σαγγελέα που έκανε αυτή την πρόταση ενοχής υπήρχε ως ενοχοποιητικό στοιχείο 
αποκλειστικά και μόνο η πολιτική στάση και ο λόγος των μελών από τη σύλληψη 
έως το πέρας της δίκης, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι αυτή η καταδίκη αποτελεί 
μια ωμή εκδίκηση του κράτους προς αυτούς που ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη 
για συμμετοχή στον Επαναστατικό Αγώνα, μια εκδίκηση για την πολιτική τους 
στάση και τον πολιτικό τους λόγο.

 Το υλικό που δημοσιεύεται εδώ αποτελεί ένα μεγάλο μέρος των κύριων πο-
λιτικών τοποθετήσεων και παρεμβάσεων των μελών του Επαναστατικού Αγώνα, 
καθώς και τις καταθέσεις των συντροφισσών-ων πολιτικών μαρτύρων υπεράσπι-
σης που είχαν τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα. Δυσκολίες στην συλλογή και 
απομαγνητοφώνηση δεν επέτρεψαν την δημοσίευση του συνόλου των δηλώσεων 
ή παρεμβάσεων. Η δράση του Επαναστατικού Αγώνα, η δίκη της οργάνωσης και 
οι πολιτικές τοποθετήσεις των συντρόφων-ισσών μελών της οργάνωσης ανήκουν 
πια στην κρίση της ιστορίας και κυρίως των κινημάτων.
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ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ 5ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Η συνεδρίαση της 5ης Οκτωβρίου δεν πραγματοποιήθηκε λόγω απεργίας των 
δικηγόρων την ημέρα εκείνη. Μετά από αίτηση των δικηγόρων του κατηγο-

ρούμενου Κώστα Κάτσενου, ο οποίος είχε διαφύγει της σύλληψης, καταζητούνταν 
και παραδόθηκε στις αρχές Οκτωβρίου λίγο πριν την έναρξη της δίκης, η επόμενη 
συνεδρίαση, κατά την οποία θα άρχιζε ουσιαστικά η δίκη, ορίστηκε για τις 24 
Οκτωβρίου. Έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου, η Πόλα Ρούπα εκ μέρους των 
μελών του Επαναστατικού Αγώνα διάβασε μια δήλωση στα ΜΜΕ.

Είναι καταγεγραμμένο ιστορικά (έχει διατυπωθεί και σε ΜΜΕ) ότι η επίθεση του 
κράτους εναντίον του Επαναστατικού Αγώνα και οι συλλήψεις μας έχουν συνδε-
θεί με την επιβολή στην ελληνική κοινωνία της χούντας της τρόικας και της κυ-
βέρνησης του ΠΑΣΟΚ, έχουν συνδεθεί με την πρώτη μνημονιακή σύμβαση υπο-
τέλειας της χώρας στην υπερεθνική οικονομική και πολιτική ελίτ, που υπέγραψαν 
πραξικοπηματικά οι σοσιαλφασίστες της κυβέρνησης.

Έκτοτε, αυτός ο τόπος έχει μπει σε μια σκοτεινή περίοδο πρωτοφανούς σε 
σκληρότητα επίθεσης από το κεφάλαιο και την πολιτική εξουσία που επιχειρεί 
την ανελέητη λεηλασία του κοινωνικού πλούτου, την πιο άγρια εκμετάλλευση της 
ανθρώπινης εργασίας και του μόχθου των μη προνομιούχων. Εν μέσω της μεγα-
λύτερης συστημικής κρίσης που έχει πλήξει μέχρι σήμερα τον καπιταλισμό και 
την οικονομία της αγοράς, που έχει αποσαθρώσει τις πολιτικές και κοινωνικές βά-
σεις της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και έχει υπονομεύσει ανεπανόρθωτα τα 
κοινωνικά της ερείσματα, η επιβίωση του οικονομικού και πολιτικού συστήματος 
προϋποθέτει την ευθανασία μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού.

Αυτό το βιώνουν σήμερα όλοι οι άνθρωποι και όπως γράφαμε στην Πολιτική 
Επιστολή προς την Κοινωνία, με την οποία αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη για 
συμμετοχή στον Επαναστατικό Αγώνα, πρόκειται για μια κατοχή που συναγωνί-
ζεται σε βιαιότητα την κατοχή των ναζί στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, γεγονός που 
έχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση σ’ αυτήν την χώρα.

Σήμερα ενάμιση χρόνο μετά, η δίκη αυτή, η δίκη εναντίον του Επαναστατικού 
Αγώνα, θα συνδεθεί ιστορικά με την επίσημη χρεοκοπία του ελληνικού κράτους. 
Η εσωτερική στάση πληρωμών είναι ήδη γεγονός, η πορεία της πτώχευσης που 
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βρίσκεται σε εξέλιξη θα ολοκληρωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα και κατά την 
άποψή μας –άποψη που έχουμε καταθέσει σε προηγούμενο κείμενο μας– δεν θα 
είναι μέχρι τέλος ελεγχόμενη.

Η δράση του Επαναστατικού Αγώνα, δράση επαναστατική με αυστηρά πολι-
τικά χαρακτηριστικά και με βαθιά κοινωνικά και ταξικά κριτήρια, σήμερα πλέον 
αντανακλά σε μεγάλο βαθμό μια πολιτική τάση που εξαπλώνεται κάθε μέρα και 
περισσότερο στην κοινωνία: της άμεσης και επιτακτικής ανάγκης για την οργά-
νωση της επίθεσης, ακόμα και ένοπλης, εναντίον της οικονομικής και πολιτικής 
εξουσίας.

Σήμερα η ανάγκη για ένοπλη προλεταριακή αντεπίθεση εναντίον του σάπι-
ου συστήματος δεν βρίσκεται μόνο στα κείμενα του Επαναστατικού Αγώνα αλλά 
βρίσκεται στην σκέψη και τα χείλη όλο και περισσότερων ανθρώπων, αφού ανα-
γνωρίζεται πλέον ως ο μόνος τρόπος για να αποτινάξουμε από πάνω μας την σύγ-
χρονη δικτατορία του κράτους και του κεφαλαίου, για να βγούμε οριστικά από 
την συστημική κρίση, για να μην αφανιστεί η ανθρωπότητα και ο πλανήτης από 
την στυγνή εκμετάλλευση της υπερεθνικής ελίτ.

Η δίκη αυτή για μας είναι μια ακόμη στιγμή του αγώνα μας, όπως εξάλλου 
ήταν και όλη η περίοδος της μέχρι τώρα αιχμαλωσίας μας στις φυλακές του καθε-
στώτος. Δεν σταματήσαμε ούτε στιγμή να μαχόμαστε ενάντια στον σύγχρονο ολο-
κληρωτισμό, ενάντια στο σύστημα του καπιταλισμού και της αντιπροσωπευτικής 
δημοκρατίας, δεν σταματήσαμε στιγμή να φωνάζουμε και μέσα από τα κελιά για 
την αναγκαιότητα της κοινωνικής Επανάστασης.

Σ’ αυτή την δίκη δεν θα δικαστεί ο Επαναστατικός Αγώνας. Θα δικαστεί το 
σύστημα και τα ανδρείκελά του. Θα αναδειχτεί η δράση της οργάνωσής μας και οι 
ενέργειές της ως μια αναγκαιότητα για να ανακοπεί η επίθεση που έχει εξαπολύ-
σει το καθεστώς εναντίον των μη προνομιούχων κοινωνικών στρωμάτων, ως μια 
αναγκαιότητα για να προωθήσουμε την κοινωνική Επανάσταση.

Σ’ αυτή την δίκη δεν θα δικαστεί ο Επαναστατικός Αγώνας ως τρομοκρατική 
οργάνωση.

Θα δικαστεί η σοσιαλφασιστική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η πολιτική εξου-
σία για την οργάνωση και πραγματοποίηση της πιο ωμής τρομοκρατικής επίθεσης 
εναντίον της κοινωνίας.

Θα δικαστεί η οικονομική ελίτ, η πιο στυγνή τρομοκρατική σπείρα που ζει από 
το αίμα των λαών και που πλουτίζει πραγματοποιώντας μαζικές δολοφονίες των 
πιο αδύναμων κοινωνικά στρωμάτων. Θα δικαστεί το κράτος και οι εντολοδόχοι 
του.

Θα δικαστούν όσοι συνιστούν το υπηρετικό προσωπικό του υπερεθνικού κε-
φαλαίου.

Θα δικαστεί το οικονομικό και πολιτικό σύστημα για τα μεγαλύτερα εγκλήμα-
τα κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπραχτεί ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία.
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Εμείς ενάμιση χρόνο μετά τις συλλήψεις μας είμαστε εδώ όρθιοι, αμετανόη-
τοι, υπερήφανοι για την οργάνωση και τις πολιτικές επιλογές αγώνα που έχουμε 
κάνει.

Ο Επαναστατικός Αγώνας είναι ζωντανός και αποτελεί οργανικό κομμάτι όχι 
μόνο του ελληνικού αλλά και του διεθνούς επαναστατικού κινήματος.

Δεν κατάφεραν να μας λυγίσουν, δεν θα καταφέρουν να μας λυγίσουν ποτέ. 
Στο τέλος οι νικητές θα είμαστε εμείς.
Τιμή για πάντα στον σύντροφο μέλος του Επαναστατικού Αγώνα Λάμπρο Φούντα. 

ΖΗΤΩ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Στις 11 Οκτωβρίου τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα αποφυλακίστηκαν, 
αφού συμπληρώθηκε το ανώτατο όριο προφυλάκισης του 18μηνου χωρίς να έχει 
εκδικαστεί η υπόθεση. Τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι της παρουσίας στο 
αστυνομικό τμήμα κάθε πέντε μέρες, της υποχρεωτικής παραμονής στον νομό Ατ-
τικής και της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΓΩΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Αυτή η δίκη είναι μια πολιτική δίκη στην οποία δικάζονται επα-
ναστάτες, οι οποίοι επέλεξαν τον ένοπλο αγώνα για να αγωνιστούν για την ανα-
τροπή του καπιταλισμού και του κράτους, για την ανατροπή του εγκληματικού 
καθεστώτος που εσείς ως δικαστές υπερασπίζετε.

Το δικαστήριό σας είναι ένα ειδικό δικαστήριο που συστάθηκε με τις εντολές 
των Αμερικανών και των Βρετανών ιμπεριαλιστών και κηδεμόνων του ελληνικού 
κράτους, οι οποίοι επέβαλλαν την νομοθέτηση ειδικών «αντιτρομοκρατικών» δι-
ατάξεων που προσθέτουν κατηγορίες και μεγιστοποιούν τις ποινές, επέβαλλαν 
την σύσταση ειδικών δικαστηρίων που συνεδριάζουν μέσα στις φυλακές μέσα σε 
ένα ασφυκτικό περιβάλλον ασφαλείας, που υποβαθμίζουν την δημοσιότητα της 
δίκης για να μην μαθαίνει ο λαός τις πολιτικές απόψεις των επαναστατών, επέ-
βαλλαν την εφαρμογή ενίοτε ειδικών συνθηκών κράτησης και όλα αυτά με σκοπό 
την αυστηροποίηση της καταστολής της ένοπλης αντίστασης και της δράσης των 
ένοπλων επαναστατικών οργανώσεων στην Ελλάδα.

Κι αυτό γιατί το προηγούμενο κατασταλτικό καθεστώς, όπου δεν υπήρχε ειδι-
κή διάταξη για «σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης» και όπου υπήρχαν τα μικτά 
ορκωτά δικαστήρια με τους πολίτες ενόρκους, κρίθηκε ανεπαρκές και αναποτελε-
σματικό. Αποδείχνετε ότι με αυτό τον τρόπο, αν και δεν αναγνωρίζετε πολιτικούς 
αντιπάλους και πολιτικούς κρατούμενους, στην πράξη εφαρμόζοντας εναντίον 
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μας ειδικούς νόμους και ειδικές διατάξεις, δικάζοντάς μας σε ειδικό δικαστήριο, 
μας αναγνωρίζετε έμμεσα ως πολιτικούς εχθρούς και επικίνδυνους για το οικο-
νομικό και πολιτικό καθεστώς που υπηρετείτε, σε αντίθεση με την αντιμετώπιση 
όλων όσων η εξουσία σας θεωρεί «κοινούς ποινικούς εγκληματίες».

Αποδείχνετε με αυτό τον τρόπο το διαχρονικό μένος της εξουσίας απέναντι 
στους πολιτικούς εχθρούς της.

Άλλωστε ποια εξουσία αναγνώρισε ποτέ επίσημα πολιτικούς αντιπάλους και 
πολιτικούς κρατούμενους; 

Οι αντάρτες του ΕΛΑΣ στην κατοχή και του Δημοκρατικού Στρατού στον εμ-
φύλιο λοιδορήθηκαν και καταδιώχτηκαν ως «συμμορίτες» από το δοσιλογικό και 
το μεταπολεμικό μοναρχοφασιστικό καθεστώς και δικάζονταν από έκτακτα στρα-
τοδικεία.

Τα μέλη των ένοπλων επαναστατικών οργανώσεων καταδιώκονται ως «τρο-
μοκράτες» και δικάζονται από ειδικά δικαστήρια όπως το δικό σας. Τον χαρακτη-
ρισμό του «τρομοκράτη» τον αποδίδουν στους επαναστάτες αγωνιστές όλες οι 
εξουσίες όποια μορφή κι αν έχουν αυτές, είτε στρατιωτικά καθεστώτα και δικτα-
τορίες όπως αυτή του 1967-74, είτε η μεταπολιτευτική κοινοβουλευτική ολιγαρχία 
που κατ΄ ευφημισμό ονομάστηκε «δημοκρατία», είτε η σημερινή χούντα των δο-
σιλόγων και κουίσλιγκ της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που παρέδωσε τον λαό με την 
συνθήκη του μνημονίου στην εξουσία της διεθνούς οικονομικής ολιγαρχίας.

Με την κατηγορία του «τρομοκράτη» καταδιώχτηκαν όλοι οι αγωνιστές της 
ελευθερίας και οι ένοπλοι μαχητές σ’ όλο τον κόσμο, οι Ερυθροταξιαρχίτες στην 
Ιταλία, τα μέλη της RAF, του Κινήματος 2 Ιούνη και των Επαναστατικών Πυρή-
νων στην Δ. Γερμανία, τα μέλη των Μαχόμενων Κομμουνιστικών Πυρήνων στο 
Βέλγιο, της Action Direct και των GARI στην Γαλλία, η 1η Μάη, οι αναρχικοί, οι 
αυτόνομοι αγωνιστές και τα μέλη του ΜΙL στην φρανκική Ισπανία και τα μέλη 
των GRAPO στο μεταφρανκικό καθεστώς, οι αγωνιστές των Τουπαμάρος στην 
Ουρουγουάη, ο Τσε Γκεβάρα, τα μέλη των FARC στην Κολομβία, του μετώπου 
Φαραμπούντο Μαρτί στο Σαλβαδόρ, του Sendero Luminoso και των Τουπάκ Αμά-
ρου στο Περού, οι αγωνιστές των επαναστατικών οργανώσεων στην Τουρκία, τα 
μέλη του PKK, του ΙRA και της ΕΤΑ και φυσικά και εδώ στην Ελλάδα οι αγωνιστές 
της 17Ν και του ΕΛΑ.

Όσον αφορά τις κατηγορίες: Αυτοί που θα έπρεπε να κάτσουν σήμερα στο 
εδώλιο για να απολογηθούν, είναι αυτοί που διαπράττουν εγκλήματα κατά του 
λαού, αυτοί που διαπράττουν την μεγαλύτερη κοινωνική ληστεία στην ιστορία, 
είναι τα μέλη της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, ο 
υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Ε. Βενιζέλος και ο πρώην υπουργός Οι-
κονομίας και Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, οι υπουργοί Λοβέρδος, Κου-
τρουμάνης, Πάγκαλος, Χρυσοχοΐδης, Παπουτσής, Διαμαντοπούλου, είναι όλοι 
οι υπουργοί, οι υφυπουργοί και τα μέλη των κομμάτων που νομοθετούν για την 
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καταλήστευση του λαού, αυτοί που του στερούν τα στοιχειώδη βασικά αγαθά, την 
τροφή, την στέγη, την εργασία, την υγεία, την παιδεία, την αξιοπρέπεια, αυτοί 
που του στερούν την ίδια τη ζωή, αυτοί που υπέγραψαν το μνημόνιο υποτέλειας 
με την τρόικα του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της ΕΕ, αυτοί που υπέγραψαν το Μεσοπρό-
θεσμο Πρόγραμμα και συμφώνησαν για την τελευταία δανειακή σύμβαση, ξευ-
τιλίζοντας τον λαό και μετατρέποντάς τον σε δουλοπάροικο της υπερεθνικής και 
ντόπιας οικονομικής αριστοκρατίας.

Όλοι αυτοί αποτελούν τους σύγχρονους Τσολάκογλου και Ράλληδες, όλοι αυ-
τοί είναι προδότες του λαού. Αυτοί που θα έπρεπε επίσης να κάτσουν σήμερα 
στο εδώλιο και να απολογηθούν είναι τα μέλη της προηγούμενης κυβέρνησης της 
Ν.Δ., ο πρώην πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής, οι πρώην υπουργοί Οικονομίας και 
Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφης, Π. Δούκας, Ι. Παπαθανασίου, οι υπουργοί Π. Πα-
ναγιωτόπουλος, Γ. Βουλγαράκης, Β. Πολύδωρας, Σ. Τσιτουρίδης, Φ.Π. Πετραλιά.

Όλοι αυτοί θα πρέπει να απολογηθούν για ληστεία εις βάρος του λαού, για 
ληστεία εις βάρος των δημοσίων ασφαλιστικών ταμείων όπως έγινε με την υπόθε-
ση των λεγόμενων δομημένων ομολόγων που αγόρασαν και ζημιώθηκαν κάποια 
ασφαλιστικά ταμεία, για ληστεία εις βάρος της δημόσιας περιουσίας όπως είναι 
η υπόθεση της ανταλλαγής εκτάσεων του δημοσίου με την μονή Βατοπεδίου, για 
εγκλήματα κατά του ελευθεριών του λαού όπως είναι η υπόθεση των υποκλοπών 
εναντίον εκατοντάδων πολιτών το 2004-5, οι οποίες έγιναν με τις εντολές της αμε-
ρικάνικης πρεσβείας στην Αθήνα για την ασφάλεια των ολυμπιακών αγώνων και 
συνεχίστηκαν για ένα χρόνο μετά, υπόθεση η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θά-
νατο –τώρα μιλούν για δολοφονία– ενός υπαλλήλου της Vodaphone, για τις απα-
γωγές και τους ξυλοδαρμούς των Πακιστανών το 2005 που έγιναν με εντολή των 
Βρετανών, για βασανισμούς μεταναστών όπως αυτοί που έγιναν στο αστυνομικό 
τμήμα του Αγ. Παντελεήμονα το 2004, για στέρηση κοινωνικής ασφάλισης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε χιλιάδες εργαζόμενους με τον ασφαλιστικό 
νόμο Πετραλιά το 2008, για βιαιοπραγίες εναντίον διαδηλωτών όπως στις φοιτη-
τικές διαδηλώσεις το 2007, για ξυλοδαρμούς και δολοφονίες μεταναστών έξω από 
το Μεταγωγών της Π. Ράλλη, για την δολοφονία του Αλ. Γρηγορόπουλου.

Αυτοί που θα έπρεπε να κάτσουν στο εδώλιο και να απολογηθούν είναι τα μέλη 
της άρχουσας τάξης, οι αρχιεγκληματίες της διεθνούς και ντόπιας οικονομικής 
ελίτ, μεγαλοεπιχειρηματίες και μεγαλομέτοχοι, στελέχη επιχειρήσεων πολυεθνι-
κών και πολυκλαδικών ομίλων, hedge funds και τζογαδόροι των χρηματιστηρίων, 
τραπεζίτες και διευθυντές κεντρικών τραπεζών, εφοπλιστές και βιομήχανοι, Βαρ-
δινογιάννηδες και Λάτσηδες, Κωστόπουλος, Λαυρεντιάδης, Μυτιληναίος, Μπό-
μπολας, Βγενόπουλος, έλληνες και ξένοι κάτοχοι ομολόγων του ελληνικού χρέους, 
διευθυντές διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως ο πρώην διευθυντής 
του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος Καν, η νυν διευθύντρια Κριστίν Λαγκάρντ, ο διευθυντής 
της ΕΚΤ Ζαν Κλωντ Τρισέ, ο πρόεδρος της Ε. Επιτροπής Μ. Μπαρόζο και ο Όλι 
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Ρεν –όλοι αυτοί είναι τα πραγματικά αφεντικά αυτής της χώρας– όλοι αυτοί που 
καταδικάζουν τους λαούς στην εξαθλίωση, την φτώχεια, την πείνα και τον θάνα-
το, που όταν δεν σκοτώνουν με τις ιμπεριαλιστικές επιδρομές και τους πολέμους, 
σκοτώνουν με την βίαιη επιβολή των προγραμμάτων των διεθνών χρηματοοικο-
νομικών οργανισμών όπως το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα.

Αυτοί που θα έπρεπε να κάτσουν στο εδώλιο και να απολογηθούν είστε εσείς 
οι επαγγελματίες δικαστές, γιατί είστε συνεργοί και υπηρέτες όλων αυτών των 
καθαρμάτων και εγκληματιών, είναι οι προστάτες του καθεστώτος, τα ένοπλα 
σκυλιά της εξουσίας, οι σύγχρονοι χίτες και ταγματασφαλίτες, η αστυνομία και οι 
διάφορες μονάδες ασφαλείας, ΥΑΤ, ΥΜΕΤ, ΔΕΛΤΑ, ΔΙΑΣ, ειδικοί φρουροί, αυτοί 
που φρουρούν και που προστατεύουν τους πλούσιους και τα αφεντικά, τους πο-
λιτικούς, αυτοί που βιαιοπραγούν εις βάρος του λαού στις διαδηλώσεις και στις 
απεργίες, αυτοί που σκοτώνουν νεολαίους, μετανάστες και αγωνιστές, αυτοί που 
βασανίζουν στα αστυνομικά τμήματα.

Όλοι εσείς είστε μέλη μιας δομημένης και εξαιρετικά οργανωμένης εγκλημα-
τικής και τρομοκρατικής οργάνωσης που λέγεται κράτος, του οποίου αποστολή 
είναι να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των πλουσίων.

Αποστολή σας είναι να υπερασπίζετε το εγκληματικό καθεστώς που λέγεται 
καπιταλισμός. Όλοι αυτοί που υπηρετείτε θα πρέπει να λογοδοτήσουν για ληστεία 
και αρπαγή εις βάρος του λαού, εις βάρος του εισοδήματος του λαού, εις βάρος 
των μισθών, των συντάξεων, της δημόσιας περιουσίας και των δημοσίων ασφαλι-
στικών ταμείων.

Όλοι αυτοί που υπηρετείτε θα πρέπει να λογοδοτήσουν για όλους όσοι δεν 
έχουν να φάνε και ψάχνουν στα σκουπίδια για τροφή, για όλους όσοι πεθαίνουν 
ή εκτίθεται η ζωή και η υγεία τους σε κίνδυνο από τις ελλείψεις στα νοσοκομεία 
και την υποβάθμιση του συστήματος υγείας, για όλους όσοι χάνουν την ζωή τους 
στα επονομαζόμενα «εργατικά» ατυχήματα, για όλους όσοι χάνουν την εργασία 
τους και καταδικάζονται στην φτώχεια και την ανέχεια, για όλους όσοι χάνουν τα 
σπίτια τους και είναι άστεγοι, για όλους όσοι αυτοκτονούν λόγω χρεών ενώ την 
ίδια στιγμή αυτοί οι εγκληματίες ζουν πλουσιοπάροχα.

Θα μας δικάσετε για λογαριασμό όλων αυτών των καθαρμάτων και εγκληματι-
ών, τους οποίους ο λαός θα ήθελε να τους δει κρεμασμένους στην πλατεία Συντάγ-
ματος. Η δίκη αυτή είναι ένα έγκλημα. Γιατί η δίωξη και η φυλάκισή μας είναι μία 
εγκληματική και αντικοινωνική πράξη.

Γιατί εσείς ως δικαστές και εισαγγελείς είστε συνεργοί σε ένα εγκληματικό 
καθεστώς που καθημερινά τρομοκρατεί τον λαό και την κοινωνική πλειοψηφία.

Γιατί εμείς είμαστε απαραίτητοι με την δράση μας για ν’ απελευθερωθεί ο λαός 
από τον ολοκληρωτισμό του καπιταλισμού και του κράτους.

Γιατί ο λαός όχι μόνο δεν τρομοκρατήθηκε από την δράση του Επαναστατικού 
Αγώνα, αλλά πολλοί είναι αυτοί που επιδοκίμασαν τις ενέργειες της οργάνωσης 
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αφού στρέφονταν εναντίον της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, εναντίον του 
καθεστώτος που καθημερινά τους καταπιέζει και τους εκμεταλλεύεται.

Γιατί τρομοκρατία δεν είναι τίποτε άλλο από την ληστεία και το πλιάτσικο που 
διαπράττει το κράτος, η κυβέρνηση και η οικονομική ελίτ εις βάρος του λαού. 
Τρομοκρατία είναι η καταδίκη του λαού στην φτώχεια και την εξαθλίωση. Τρομο-
κρατία είναι η βία των πραιτωριανών της αστυνομίας απέναντι στις διαμαρτυρίες 
του λαού.

Εμείς ως επαναστάτες, ως μέλη του Επαναστατικού Αγώνα δεν έχουμε λόγους 
να απολογηθούμε για τίποτα. Λόγους για ν’ απολογηθούν έχετε εσείς και τα μέλη 
του καθεστώτος που έχετε αποστολή να υπερασπίζετε.

Αντίθετα έχουμε λόγους να είμαστε υπερήφανοι για την συμμετοχή μας στον 
Επαναστατικό Αγώνα. Είμαστε υπερήφανοι γιατί απέναντι στην αδικία, την εκμε-
τάλλευση και την καταπίεση είναι πάντα δίκαιο το να παίρνει κανείς το όπλα.

Ο ένοπλος αγώνας για την ανατροπή του καπιταλισμού και του κράτους είναι 
πιο επίκαιρος και πιο αναγκαίος από ποτέ.

Είμαστε εδώ για να διακηρύξουμε ότι μόνο η Κοινωνική Επανάσταση που θα 
ανατρέψει το εγκληματικό καθεστώς σας είναι δίκαιη. 

ΡΟΥΠΑ: Κατ’ αρχήν θα μιλήσω σε σχέση με την κεντρική κατηγορία που μας έχε-
τε προσάψει, ότι έχουμε συστήσει «τρομοκρατική οργάνωση», με την οποία «στο-
χεύαμε κατά της συντεταγμένης τάξης της χώρας και επιδιώκαμε την ανατροπή ή 
έστω την αλλοίωσή της». Θέλω να μείνω σε αυτό το σημείο. Αυτή η κατηγορία από 
μόνη της είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι πρόκειται για μια πολιτική δίκη. Δεν 
υπάρχει καλύτερη ομολογία ότι ο Επαναστατικός Αγώνας είναι μια ομάδα ένοπλη 
η οποία στρέφεται ενάντια στο καθεστώς, ενάντια στην καθεστωτική τάξη. Αυτή 
η κατηγορία είναι από μόνη της ομολογία ότι είμαστε πολιτικά υποκείμενα, ότι εί-
χαμε πολιτικούς στόχους και ότι η δράση της ομάδας μας ήταν καθαρά πολιτική.

Δεν παραδέχεστε, όμως, ότι είμαστε πολιτική οργάνωση, γιατί αυτό στην 
πραγματικότητα θα ήταν μια έμμεση ομολογία ότι υπάρχει ένα πολιτικό αντίπαλο 
δέος σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή ότι ο Επαναστατικός Αγώνας είναι μια πολιτική 
οργάνωση η οποία πρεσβεύει μια άλλου τύπου κοινωνία. Μια άλλου τύπου κοινω-
νική, πολιτική και οικονομική οργάνωση. Η αναγνώριση ότι έχετε απέναντί σας 
πολιτικούς αντιπάλους θα σήμαινε στην πραγματικότητα ότι αναγνωρίζετε πως 
στους κόλπους αυτής της κοινωνίας, αυτού του συστήματος που εσείς υπηρετείτε, 
υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται, πρεσβεύουν, επιδιώκουν μια άλλου 
τύπου κοινωνική οργάνωση.

Αυτό από μόνο του θα ήταν ένα πλήγμα στο ίδιο το καθεστώς σας. Το καθεστώς 
που εσείς υπηρετείτε. Εσείς όμως, από την άλλη, θέλετε να προβάλλετε ως μονό-
δρομο αυτό το καθεστώς. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει ζωή έξω από αυτό το σύστημα. 
Ότι δεν υπάρχει ζωή έξω από αυτή την κοινωνία. Θέλετε να πείσετε ότι είναι κα-
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ταστροφική οποιαδήποτε προσπάθεια, οποιοσδήποτε αγώνας ν’ απεγκλωβιστού-
με από αυτή την κοινωνική κατάσταση. Θέλετε να πείσετε ότι είναι αδύνατη η 
ύπαρξη κοινωνίας χωρίς κράτος, χωρίς διευθυντές και διευθυνόμενους. Θέλετε να 
πείσετε ότι είναι αδύνατο να υπάρξει κοινωνία χωρίς αφέντες και δούλους. Θέλετε 
να πείσετε ότι είναι αδύνατο να υπάρξει κοινωνία χωρίς πλούσιους και φτωχούς. 
Όλα αυτά έχουν βέβαια ένα πολιτικό και θεωρητικό υπόβαθρο. Το γνωρίζουμε. 
Υπάρχουν θεωρητικοί όπως ο Μάλθους, ο Άνταμ Σμιθ, υπήρξαν πολλοί σε όλη την 
ιστορία του καπιταλιστικού συστήματος που εσείς υπηρετείτε, οι οποίοι θεωρητι-
κοποίησαν την ύπαρξη της φτώχειας, στήριξαν με θεωρήματα πως είναι αδύνατο 
να υπάρξει κοινωνία χωρίς κοινωνικούς και ταξικούς διαχωρισμούς.

Αυτό το υπηρετείτε κι εσείς μέσα από αυτό το δικαστήριο. Όλη αυτή η θεω-
ρία, η οποία στην πραγματικότητα θέλει να πείσει ότι είναι η μοίρα του φτωχού 
να είναι φτωχός, είναι η μοίρα του καταπιεσμένου να είναι καταπιεσμένος και 
ότι, όπως έλεγε ο Σμιθ για όσους τον γνωρίζουν, το κυνήγι του κέρδους πάνω στο 
οποίο στην πραγματικότητα βασίζεται μια κοινωνία ανισοτήτων και αδικιών όπως 
η δική μας, είναι αναφαίρετο δικαίωμα του καθένα για να βελτιώνει την οικονο-
μική κατάστασή του πατώντας πάνω στα κεφάλια των άλλων ανθρώπων. Αυτό το 
θεωρείτε εσείς «αναφαίρετο δικαίωμα του καθένα». Είναι για εσάς αυτό που λέμε 
«οικονομική ελευθερία». Είναι αυτό που υπερασπίζεστε. Πρόκειται για μια προ-
σπάθεια νομιμοποίησης της εγκληματικής φύσης του καθεστώτος. Αυτό το καθε-
στώς εμείς προσπαθούμε να το ανατρέψουμε ως οργάνωση. Αυτή την κοινωνία 
της ανισότητας θέλουμε να την ανατρέψουμε.

Θα αναφέρω τώρα ένα παράδειγμα σε σχέση με μια απόφαση του Αρείου Πά-
γου που αφορούσε την απάντησή του στην προσβολή της δικαστικής απόφασης 
για την 17Ν. Απαντώντας ο Άρειος Πάγος στο ζήτημα της «τρομοκρατικής» ορ-
γάνωσης και του πολιτικού «εγκλήματος» που αναφέρετε και εσείς, είχε πει, επι-
καλούμενος την αντικειμενική θεωρία, ότι «κάποιος που στρέφεται με την δράση 
του κατά της συντεταγμένης τάξης της χώρας και επιδιώκει την ανατροπή ή έστω 
την αλλοίωσή της, για να αναγνωριστεί ως πολιτική η δράση του, δεν αρκεί μόνο 
η πρόθεση» –γιατί ως προς την πρόθεση υποτίθεται, ότι αναγνωρίζετε πως είναι 
πολιτικά τα κίνητρα–, «αλλά καθορίζεται από το αποτέλεσμα της προσπάθειας 
αυτής». Δηλαδή, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, ο Άρειος Πάγος λέει: εφόσον 
εσείς δεν καταφέρετε να ανατρέψετε το καθεστώς, δεν είσαστε πολιτικοί κρατού-
μενοι, δεν είναι πολιτική η φύση της υπόθεσής σας. Αυτό είναι μια άλλου τύπου 
ομολογία. Ποια; Ότι «εμείς πάμε με το νικητή». Δηλαδή, «αν εσείς καταφέρνατε 
και νικούσατε, τότε θα σας αναγνωρίζαμε ως πολιτικά όντα. Δεν το καταφέρατε, 
άρα δεν είναι πολιτική η δράση σας. Έχετε μια μειοψηφική δράση». 

Είναι λογικό μια οργάνωση όπως ο Επαναστατικός Αγώνας από μόνος του να 
μην μπορεί να φέρει την ανατροπή. Χρειάζονται ολόκληρες πολιτικές και κοινω-
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νικές διεργασίες για να το καταφέρει. Αλλά αν υποθέταμε ότι ο Επαναστατικός 
Αγώνας κατάφερνε και ανέτρεπε το καθεστώς, αυτό τι θα σήμαινε; Ότι αυτομά-
τως θα μας αναγνωρίζατε ως πολιτικά υποκείμενα. Θα παύαμε να είμαστε τρομο-
κράτες γιατί θα είμαστε οι νικητές. Που σημαίνει τι; Ότι και αυτό το δικαστήριο 
όπως και όλη η κουλτούρα που υπάρχει μέσα σε αυτό το σύστημα λέει πως «πάμε 
με αυτόν που νικάει». Αυτό σημαίνει πως «δεν μας ενδιαφέρει η ποιότητα αυτού 
του συστήματος. Δεν μας ενδιαφέρει η ποιότητα αυτής της οργάνωσης. Αυτό που 
μας ενδιαφέρει είναι ποιος είναι από πάνω». Ο νικητής είναι που ορίζει ποιος 
είναι ο πολιτικός κρατούμενος, ποια είναι η πολιτική δίκη, ποιο είναι το πολιτικό 
υποκείμενο και ποιος είναι ο εγκληματίας, ποιος είναι ο τρομοκράτης και ποιος 
είναι αυτός που μπορεί να διασύρεται ως ποινικός εγκληματίας.

Για μένα θεωρείται δεδομένο πως μέσα σε μια κοινωνία όπως η δική μας, όπως 
αυτή που υπάρχει σήμερα, μέσα σε μια κοινωνία που κυριαρχεί το κράτος σαν μη-
χανισμός εξουσίας είναι αναπόφευκτο ότι οι αξίες αυτής της κοινωνίας θα ορίζο-
νται από το ποιος νικάει. Ποιος έχει την εξουσία στα χέρια του. Αυτός δίνει νόημα 
στα πράγματα. Αυτός που είναι από κάτω και αγωνίζεται, θα ορίζεται από αυτούς 
που τον εξουσιάζουν με τους όρους που αυτοί θέτουν.

Αυτό συμβαίνει και εδώ πέρα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα και σεις οι ίδιοι, 
αν τυχόν μια ομάδα κατάφερνε να καταλύσει την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων, 
αμέσως θα έπρεπε να αλλάξετε την στάση σας και να πείτε «ναι, είναι πολιτικά 
υποκείμενα».

Κατά ανάλογο τρόπο ας υποθέσουμε ότι γινόταν μια κοινωνική επανάσταση 
και καταφέρναμε να ανατρέψουμε αυτό το καθεστώς, αυτό το σύστημα. Σ΄ αυτή 
την περίπτωση μπορούμε να φανταστούμε για παράδειγμα τον Παπανδρέου να 
επιχειρεί να πολεμήσει αυτή την επανάσταση. Να οργανωθεί, να φέρει στρατό 
και να επιτεθεί ενάντια στην κοινωνική και πολιτική προσπάθειά μας να ανατρέ-
ψουμε την καθεστωτική τάξη. Σ΄ αυτή την περίπτωση με βάση τη δικιά σας λογική 
αυτός που θα είναι ο ηττημένος, αυτός θα είναι ο τρομοκράτης, αυτός θα είναι ο 
εγκληματίας. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός να είναι πολιτικό υποκείμενο πλέον, 
εφόσον είναι ηττημένος. Αυτά τα συζητάμε, βέβαια, θεωρητικά, γιατί στην περί-
πτωση που εμείς είμαστε οι νικητές δεν θα υπήρχε καν θέμα κατηγοριών.

Τώρα θα ήθελα να τοποθετηθώ σε σχέση με ζητήματα που έθεσε και ο σύντρο-
φος Μαζιώτης και αφορά στο ποιος είναι αυτός που μπορεί να μιλάει για «τρομο-
κράτες», από ποια θέση μιλάει, ποιους κατηγορεί ως «τρομοκράτες».

Ο Επαναστατικός Αγώνας –όπως είχαμε αναφέρει και στη δήλωσή μας την 
πρώτη μέρα της δίκης– είναι στην πραγματικότητα μια καθαρά πολιτική οργάνω-
ση, έχει βαθιά κοινωνικά και ταξικά χαρακτηριστικά, αγωνίζεται για την οικονο-
μική ισότητα και την πολιτική ελευθερία όλων των ανθρώπων.

Είναι πραγματικά εξοργιστικό –ειδικά μέσα στις συνθήκες που ζούμε σήμε-
ρα– εμείς να κατηγορούμαστε ως τρομοκράτες, τη στιγμή που όλα αυτά που συμ-
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βαίνουν γύρω μας συνιστούν ένα τεράστιο έγκλημα.
Αυτό που υπηρετεί αυτό το δικαστήριο είναι ένα οικονομικό και πολιτικό σύ-

στημα που βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Μια κρίση που είναι αποτέλεσμα μακροχρό-
νιας διαδικασίας βαθιάς καταπίεσης και εκμετάλλευσης όλης της υφηλίου και της 
οποίας τα αποτελέσματα βιώνουν σήμερα όλοι οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι, 
οι «αξιότιμοι κύριοι» του συστήματος, οι επενδυτές, οι βιομήχανοι, οι κεφαλαι-
οκράτες, στην πραγματικότητα αδιαφορούν για τη ζωή του καθένα, στην πραγ-
ματικότητα το κέρδος είναι η μόνη αξία για αυτούς. Πηγαίνουν και επενδύουν 
στα χρηματιστήρια, που στην πραγματικότητα είναι ο ναός του χρήματος και ο 
μηχανισμός που νομιμοποιεί την ευθανασία ολόκληρων τμημάτων του παγκόσμι-
ου πληθυσμού. Εμείς πήγαμε σαν οργάνωση και το χτυπήσαμε το χρηματιστήριο, 
δεν το κρύψαμε, το παραδεχτήκαμε και καλά κάναμε – φέρνω το παράδειγμα μιας 
ενέργειας για την οποία εσείς μας κατηγορείτε με βάση το ποινικό σας δίκαιο. Στα 
χρηματιστήρια πάει ο κάθε «ευυπόληπτος» καπιταλιστής με τις σαμσονάιτ και 
τις γραβάτες του και για να αυξήσει το δικό του κέρδος και την δικιά του περι-
ουσία, επενδύει σε ανθρώπινες ζωές λες και πρόκειται για στραγάλια. Δεν έχει 
καμιά σημασία για αυτόν αν επενδύει σε φιστίκια, αν επενδύει στο χρέος χωρών, 
αν επενδύει στο θάνατο ανθρώπων. Γιατί όποιος έχει ασχοληθεί στοιχειωδώς με 
αυτά τα ζητήματα –δεν χρειάζεται να έχει κανείς πτυχίο της ΑΣΟΕΕ ή κάποιου οι-
κονομικού πανεπιστημίου–, με το τι σημαίνει στην εποχή μας επένδυση στα χρη-
ματιστήρια –στα χρηματιστήρια τροφίμων, στα χρηματιστήρια των παραγώγων 
που οι ίδιοι οι μεγαλο-επενδυτές χαρακτηρίζουν ως όπλα μαζικής καταστροφής–, 
καταλαβαίνει ότι τέτοιου είδους επενδύσεις στην πραγματικότητα έχουν σαν απο-
τέλεσμα τον θάνατο, στην κυριολεξία, εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Η πρόσφατη κρίση των τροφίμων το 2008, όποιος τη θυμάται, είχε κατεβάσει 
εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους. Πολλοί άνθρωποι πέθαναν. Περιθωρι-
οποιήθηκαν παρά πολλοί. Τάξεις ολόκληρες εξαφανίστηκαν, πετάχτηκαν στο πε-
ριθώριο.

Με την κρίση που βιώνουμε σήμερα, οι ελίτ θεωρούν ότι αυτή η κοινωνική 
ευθανασία, όπως εγώ την ονομάζω, είναι η μόνη λύση για να βγάλουν το σύστημα 
από την σαπίλα, για να του δώσουν μια ανάσα ζωής. Δηλαδή, έχουν ως σκοπό να 
θανατώσουν, όχι μόνο να περιθωριοποιήσουν, να θανατώσουν ψυχρά ανθρώπους 
προκειμένου να επιβιώσουν. Το γιατί, αυτό σε αυτό θα αναφερθώ άλλη στιγμή, 
αλλά και στην απολογία μου. Είναι μια μεγάλη ιστορία και την ανάλυση πιστεύω 
πως ο Επαναστατικός Αγώνας την έχει, την έχει καταθέσει και θα την ζωντανέ-
ψουμε και εδώ μέσα.

Πιστεύω πως είναι γελοίο, αυτό το σύστημα εμάς που είμαστε αγωνιστές, που 
από την εφηβεία μας αγωνιζόμαστε, που οι περισσότεροι από μας έχουμε συλλη-
φθεί, έχουμε ξυλοκοπηθεί, έχουμε συρθεί στα δικαστήρια πόσες φορές για αγώ-
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νες –για καταλήψεις, για πορείες, για ένα σωρό δραστηριότητες που αφορούν 
τον κοινό αγώνα στους δρόμους–, εμάς που αγωνιστήκαμε μέσα στα πλαίσια του 
Επαναστατικού Αγώνα που, επαναλαμβάνω, είναι μια πολιτική και με βαθιά κοι-
νωνικά και ταξικά χαρακτηριστικά οργάνωση, εμάς που στην πραγματικότητα 
σταθήκαμε με ουσιαστικό τρόπο κοντά στους προλετάριους, που σταθήκαμε με 
ουσιαστικό τρόπο πλάι στους φτωχούς, που σταθήκαμε απέναντι στο κεφάλαιο, 
απέναντι στην εξουσία, που σταθήκαμε απέναντι στους πραγματικούς εγκληματί-
ες, να μας κατηγορεί ως «τρομοκράτες». Είναι γελοίο να είμαστε εμείς αυτοί που 
μπήκαμε φυλακή, να διακυβεύεται η ίδια μας η ζωή, να διακυβεύεται να ξανα-
μπούμε φυλακή για πάρα πολλά χρόνια. 

Αυτό εδώ το δικαστήριο δεν πιστεύω πως είναι αμερόληπτο. Γίνεται μια ειδι-
κή δίκη, σε έναν ειδικό χώρο, κάτω από ειδικές συνθήκες, χωρίς ΜΜΕ τα οποία 
αποβάλλονται από τις διαδικασίες, χωρίς δυνατότητα να υπάρξουν πρακτικά τα 
οποία αφορούν την καταγραφή μιας ιστορικής διαδικασίας. Αυτό από μόνο του 
δείχνει ότι υπάρχει μια προμελέτη σε σχέση με αυτή την δίκη. Πιστεύω ότι παρόλο 
που δεν έχετε τη δυνατότητα να μας καταδικάσετε για επιμέρους ενέργειες –γιατί 
όλοι γνωρίζουν τι στοιχεία υπάρχουν και για εμάς τους τρεις που μας κατηγορείτε 
ως «αρχηγούς» της οργάνωσης, εμένα, τον Μαζιώτη και τον Γουρνά–, τελικά θα 
μας καταδικάσετε. Εμείς έχουμε αναλάβει την πολιτική ευθύνη, έχουμε πει ότι εί-
μαστε περήφανοι για την συμμετοχή μας και θα το επαναλάβουμε ξανά και ξανά. 
Αλλά όσον αφορά τις ενέργειες, στοιχεία δεν υπάρχουν.

Όσον αφορά το θέμα της αρχηγίας, έχω να επισημάνω το εξής: Εμείς είμα-
στε αναρχικοί και ως αναρχικοί όχι μόνο δεν δεχόμαστε την ιεραρχία, αλλά την 
απεχθανόμαστε κιόλας. Βέβαια, πιστεύω πως κάθε επαναστατική οργάνωση που 
δρα στο πλαίσιο του επαναστατικού αντάρτικου πόλης, δεν έχει ιεραρχία. Εμείς 
παλεύουμε για να μην υπάρχει ιεραρχία στην κοινωνία. Δεν θα υπήρχε περίπτω-
ση να φτιάξουμε μια οργάνωση η οποία θα είχε στο εσωτερικό της τις κοινωνικές 
δομές που παλεύουμε να ανατρέψουμε. Πιστεύω ότι ο Επαναστατικός Αγώνας 
στην πραγματικότητα είναι μια μικρογραφία αυτού που θέλουμε να περάσουμε 
ως μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης, δηλαδή μιας οργάνωσης οριζόντιας, χωρίς 
αρχηγούς, χωρίς εξουσιαστές, χωρίς εξουσιαζόμενους.

Παρόλο που ούτε για την κατηγορία της «αρχηγίας» υπάρχει στην πραγματι-
κότητα δυνατότητα να μας καταδικάσετε, θα το κάνετε. Η απόφαση να μας προ-
σάψετε αυτή την κατηγορία είναι πολιτική. Και όσον αφορά τον Γουρνά, αυτός 
προέκυψε στην πορεία ως «αρχηγός», δεν ήταν από την αρχή. Που σημαίνει τι; 
Ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη ο Γουρνάς, άρα συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς 
που είναι «αρχηγοί» γιατί σηκώνει έτσι το πολιτικό βάρος μιας οργάνωσης. Εγώ 
σας λέω ότι αν υπήρχαν άλλοι πέντε που αναλάμβαναν, και αυτούς αρχηγούς θα 
τους βάζατε. Και θα μιλούσαμε πλέον για τι; Για μια οριζόντια αρχηγική οργάνω-
ση. Έτσι;
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Ένα άλλο πράγμα που θέλω να επισημάνω είναι το εξής: Όπως γνωρίζει το 
πανελλήνιο, τον Μαζιώτη και μένα κατ’ επέκταση, μας παρακολουθούσαν από 
το 2002 που είχε αποφυλακιστεί ο σύντροφός μου μέχρι προσφάτως. Έχουν γί-
νει πολλές εκπομπές στην τηλεόραση για το λόγο αυτό. Δηλαδή, ότι «υπήρξε μια 
μακροχρόνια παρακολούθηση αυτών των δύο και κυρίως του Μαζιώτη» –αλλά 
ζούσαμε μαζί oπότε κατ’ επέκταση παρακολουθούσαν και μένα–, και δεν είχε πα-
ρουσιαστεί κανένα στοιχείο ούτε για την οργάνωσή μας ούτε για τίποτα. Θέλω να 
πω το εξής: Πιστεύω ότι τελικά θα καταδικαστούμε και για την αρχηγία και για τις 
ενέργειες. Πιστεύω ότι είναι πολιτική απόφαση αυτή, γιατί δεν μπορείτε να πείτε 
ότι «βγαίνουν αυτοί οι κύριοι, αναλαμβάνουν, μιλάνε δημόσια για τις θέσεις τους, 
υπερασπίζονται ενέργειες τέτοιου είδους και θα αφήσουμε να φύγουν καταδικά-
ζοντάς τους σε μια απλή συμμετοχή».

Έχετε εντολή πιστεύω για την καταδίκη. Και θέλω να επισημάνω το εξής: ότι 
αυτή η απόφαση που θα βγει, που θα είναι καταδικαστική και θα μας ρίξετε εκα-
τοντάδες χρόνια φυλακή, θα δημιουργήσει ένα πολιτικό προηγούμενο. Το πολι-
τικό αυτό προηγούμενο ποιο είναι; Ότι όλοι αυτοί οι «κύριοι», πρώην υπουργοί 
Δημοσίας Τάξης, πρώην και νυν διευθυντές και διοικητές μυστικών υπηρεσιών 
και της αντιτρομοκρατικής, διάφοροι πράκτορες της CIA που μας παρακολου-
θούσαν κατά διαστήματα –για πόσο χρονικό διάστημα δεν μπορώ να γνωρίζω–, 
όλες τέλος πάντων οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας, κάποιες του εξωτερικού, 
πολιτικοί παράγοντες της Ελλάδας, πρώην υπουργοί, κατ’ επέκταση και οι ίδιες οι 
κυβερνήσεις, στην πραγματικότητα είναι ανίκανες τελείως όσον αφορά στο θέμα 
της ασφάλειας. Δηλαδή τι; Σου λέει «είχατε τους αρχηγούς από το 2003 που ξεκί-
νησε η οργάνωση, τους παρακολουθούσατε συνεχώς και τι κάνατε; Τίποτα! Αυτοί 
δρούσαν ανενόχλητοι όλα αυτά τα χρόνια». Δηλαδή, ως «αρχηγοί» οργανώναμε 
ενέργειες, πραγματοποιούσαμε, γράφαμε, σηκώναμε όλο το βάρος μιας οργάνω-
σης και από πίσω μας υπήρχαν ορδές μυστικών πρακτόρων και αστυνομικών. 

Αυτά όλα δεν είναι πράγματα τα οποία τα λέω από την εμπειρία μου. Είναι 
καταγεγραμμένα σε κανάλια, σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Και ο 
Μαρκογιαννάκης που ήταν πρώην υπουργός Δημοσίας Τάξης είχε αναλάβει να 
σηκώσει αυτός όλο το βάρος, να υπερασπίσει τις μυστικές υπηρεσίες της Ελλά-
δας και την αντιτρομοκρατική σε όλο το χρονικό διάστημα που προηγείται των 
συλλήψεών μας όσον αφορά τις παρακολουθήσεις και να πει ότι «δεν διεκόπη 
ούτε στιγμή η παρακολούθησή» μας. Εγώ θα κάνω την εξής πρόκληση και θα πω: 
Φέρτε τους εδώ. Να τους καλέσουμε. Να καλέσουμε εδώ τον Μαρκογιαννάκη, να 
καλέσουμε τον Κοραντή, να καλέσουμε τον Χωριανόπουλο –αναφέρεται ο Χωρι-
ανόπουλος μέσα στις συνεντεύξεις του Μαρκογιαννάκη– να καλεστούν όλοι αυτοί 
οι «κύριοι». Καλέστε τον πρώην Αμερικανό πρέσβη που ήταν όταν χτυπήθηκε η 
αμερικάνικη πρεσβεία. Να καλεστούν πράκτορες της CIA που μας παρακολου-
θούσαν. Να καλεστούν όλοι αυτοί οι «κύριοι» εδώ πέρα και να πουν δημοσίως 
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–εμένα θα ήταν μεγάλη μου χαρά, πραγματικά σας διαβεβαιώνω– ότι «εμείς, 
κύριοι, τους παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια, μας έφευγαν για μεγάλα 
διαστήματα» –γιατί για να οργανωθεί μια ενέργεια της οργάνωσης χρειάζεται 
χρόνος, δεν γίνεται μέσα σε μια στιγμή–, «εξαφανίζονταν, γίνονταν χτυπήματα 
και μετά ξαναγυρνάγανε και εμείς απλώς δεν κάναμε τίποτα». Δηλαδή, τους κου-
ρελιάσαμε τα μέτρα ασφαλείας τελείως, τους ξεφτιλίσαμε. Να έρθουν να το πουν 
δημοσίως και εγώ σας διαβεβαιώνω ότι για τις ενέργειες αυτές που θα το πούνε, 
θα τις αποδεχτώ. Θα αποδεχτώ και το μέρος που αφορά τις ενέργειες αυτές καθ’ 
αυτές. Φέρτε τους εδώ. Χαρά μου είναι ως επαναστάτρια να ξεφτιλιστεί δημόσια 
το καθεστώς και να πει ότι «είχαμε τους συγκεκριμένους» (πρόκειται για πρωτο-
φανές φαινόμενο στα χρονικά του επαναστατικού κινήματος παγκοσμίως) «μας 
ξεφτιλίσανε όλους και πήγανε και τα κάνανε». Εγώ, σας διαβεβαιώνω ότι θα ανα-
λάβω και τις ενέργειες. 

ΓΟΥΡΝΑΣ: Τον Απρίλη του 2010, σε κοινή επιστολή με τους συντρόφους μου 
Πόλα Ρούπα και Νίκο Μαζιώτη, αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη για τη συμμετο-
χή μας στον Επαναστατικό Αγώνα. Δηλώσαμε περήφανοι για την οργάνωση και 
για τον συναγωνιστή μας Λάμπρο Φούντα που σκοτώθηκε από μπάτσους στην 
ένοπλη συμπλοκή της Δάφνης. Σήμερα βρίσκομαι απέναντί σας σ’ αυτό το ειδικό 
δικαστήριο, αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες που επισύρουν πολλά χρόνια 
φυλάκισης. Όλο αυτό το διάστημα έγινε εις βάρος μου συστηματική προσπάθεια, 
απ’ την πλευρά του κράτους, για να καμφθεί η βούλησή μου για αγώνα. Από τα 
βασανιστήρια και τους ξυλοδαρμούς στη ΓΑΔΑ, τη φυλάκισή μου μακριά από τον 
τόπο κατοικίας των παιδιών μου, μέχρι και την παραπομπή σε δίκη της συζύγου 
μου Μαρίας Μπεραχά που βρίσκεται εδώ ως συγκατηγορούμενή μου. Παρ’ όλα 
αυτά όμως, στέκομαι εδώ απέναντί σας και δηλώνω περήφανος για τον αγώνα 
μου, για τους συντρόφους μου, για την ιστορία του Επαναστατικού Αγώνα. 

Η παρουσία μου εδώ δεν αποσκοπεί σε καμία περίπτωση στο να ελαφρύνω τη 
θέση μου, καθώς δεν αποδέχομαι οποιαδήποτε κατηγορία μού προσάπτει το αστι-
κό καθεστώς. Δεν είμαι εγώ ο εγκληματίας ή ο τρομοκράτης, ούτε θεωρώ ότι οι 
ενέργειες της οργάνωσης ήταν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο επιβλαβείς για την κοι-
νωνία. Οι ενέργειες και οι παρεμβάσεις της οργάνωσης ήταν βαθύτατα πολιτικές 
και ωφέλιμες για την κοινωνία, καθώς στρέφονταν αποκλειστικά ενάντια στο κα-
θεστώς, τους αξιωματούχους και τους λακέδες τους. Στρέφονταν ενάντια σε δομές 
και πρόσωπα του καπιταλιστικού συστήματος που καταπιέζει και καταδυναστεύει 
τους κοινωνικά αδύνατους. Δεν είμαστε εμείς, λοιπόν, αυτοί που θα πρέπει να δι-
καστούν εδώ ως επικίνδυνοι για την κοινωνία. Επικίνδυνοι για την κοινωνία είναι 
αυτοί που εδώ και τόσα χρόνια κυβερνούν και ληστεύουν το λαό. Είναι αυτοί που 
υπηρετούν πιστά τα σχέδια της Τρόικας και του υπερεθνικού κεφαλαίου με στόχο 
να αφαιμάξουν και να εξαθλιώσουν τον ελληνικό λαό. Είναι αυτοί που επιβάλλουν 
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δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα για να σώσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα 
και τα υπερκέρδη του. Είναι αυτοί που καλύπτουν όλους όσοι έχουν καταχραστεί 
τον πλούτο και την εργασία του λαού και δεν έχουν ποτέ δικάσει κανέναν. Είναι 
αυτοί που εξαπολύουν τους φονιάδες τους για να καταστείλουν κάθε κοινωνική 
αντίδραση. 

 Εμείς, ως αγωνιστές του Επαναστατικού Αγώνα, δράσαμε και δρούμε για την 
ανατροπή του καπιταλισμού και του κράτους, για έναν ελεύθερο κόσμο, όπου θα 
επιτευχθεί η πλήρης ισότητα των ανθρώπων σε οικονομικό, κοινωνικό και πο-
λιτικό επίπεδο. Η οργάνωση γεννήθηκε μέσα στα προλεταριακά στρώματα της 
κοινωνίας και πάντα πάλευε για τα συμφέροντά της. Κάθε ενέργειά της, κάθε 
προκήρυξή της ήταν μια αχτίδα φωτός για την κοινωνία, μια κραυγή ανακούφι-
σης για τους καταπιεσμένους, μια ελπίδα ότι μπορεί να ανατραπεί αυτό το άδικο 
καθεστώς. Οι καταπιεσμένοι, οι αδύνατοι, οι προλετάριοι, οι άνεργοι, οι ταξικοί 
σύμμαχοί μας είναι αυτοί που πρέπει να μας κρίνουν και όχι εσείς. Στο δρόμο, τις 
πλατείες, τις συνελεύσεις... Εκεί που έχουν καταδικάσει όλους εσάς. Θα ήθελα να 
ξεκαθαρίσω, λοιπόν, ότι τόσο αυτό το ειδικό δικαστήριο, όσο και οποιοδήποτε 
άλλο δικαστήριο του αστικού καθεστώτος, δε μπορεί να δικάσει ένοπλες επανα-
στατικές οργανώσεις. Αυτό για τον πολύ απλό λόγο ότι τα συμφέροντα τα οποία 
εξυπηρετείτε και η τάξη στην οποία ανήκετε βρίσκονται a priori απέναντί μας. 
Το δικαστήριο αυτό είναι ταξικό και δικάζει με το «δίκαιο» του ισχυρού απένα-
ντι στο επαναστατικό δίκαιο, το δίκαιο μιας χούφτας αγωνιστών που παλεύουν 
για την κοινωνική απελευθέρωση. Η δράση του Επαναστατικού Αγώνα δε μπορεί 
να κριθεί από εσάς, γιατί πολύ απλά η δράση αυτή στρέφεται εναντίον σας, του 
καπιταλιστικού συστήματος και της ταξικής δικαιοσύνης που πιστά υπηρετείτε. 
Είμαστε δυο εμπόλεμες δυνάμεις. Εσείς θωρακίζεστε πίσω από ειδικά διαμορφω-
μένους χώρους εντός των φυλακών, πίσω από ειδικές νομοθεσίες και σκοπεύετε 
πριν μας καταδικάσετε, να μας λοιδορήσετε και να αποπολιτικοποιήσετε τη δρά-
ση μας. Η δικιά μας παρουσία εδώ αποσκοπεί στο να αντιστρέψουμε τις εις βάρος 
μας κατηγορίες εναντίον σας, στο σύστημα που υπηρετείτε, και να καταδείξουμε 
ότι οι δικές σας πράξεις είναι εγκληματικές και επικίνδυνες για την κοινωνία. Η 
πολιτική μάχη που θα δοθεί σ’ αυτό το δικαστήριο αποτελεί για εμάς το βήμα για 
να αναδειχθεί το δίκιο του αγώνα μας. Σε αυτήν τη μάχη δεν είμαστε μόνοι μας. 
Έχουμε πλάι μας ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που έχει απαξιώσει το πολιτι-
κο-οικονομικό σύστημα και απαιτεί δυναμικά να φύγουν όλοι οι παράγοντές του 
απ’ τον τόπο. Το γεγονός αυτό αποτελεί δικαίωση των επιλογών μας. Ο ένοπλος 
αγώνας ενάντια στο καθεστώς είναι σήμερα πιο επίκαιρος και πιο επιτακτικός 
από ποτέ. Γιατί δεν υπάρχει, για εμάς τους προλετάριους, άλλος τρόπος για να 
ξεπεράσουμε επιτυχώς την κρίση παρά να κάνουμε επανάσταση. Στην ταξική 
σύγκρουση που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα τόσο εντός όσο και εκτός 
αυτής της αίθουσας, στο δρόμο, εμείς θα νικήσουμε.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΓΩΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Θέλω να πω ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου πολιτικό εγκληματία ή 
αδικηματία, ούτε μ’ αυτή την έννοια. Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει κανένα έγκλημα 
αποδεχόμενος ότι είμαι μέλος μιας οργάνωσης η οποία έβαλε βόμβες, έχει πυ-
ροβολήσει τους μπάτσους ή έχει αποπειραθεί να εκτελέσει τον πρώην υπουργό 
Δημοσίας Τάξης, τον Βουλγαράκη. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου πολιτικό εγκληματία 
ούτε αδικηματία.

Καταρχήν θέλω να αναφέρω γιατί θα απορρίψετε την ένσταση αυτή. Για τους 
εξής λόγους. Κι αυτή είναι μια πολιτική απόφαση όπως και οι υπόλοιπες που θα 
τις απορρίψετε, είτε για τη δημοσιότητα είτε για την αλλαγή της αίθουσας. Γιατί 
έγιναν οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι; Πρώτος ήταν του Σταθόπουλου το 2001, όταν 
ήταν υπουργός ο Σταθόπουλος, κι ο δεύτερος «αντιτρομοκρατικός» ήταν του Πα-
παληγούρα, επί Νέας Δημοκρατίας το 2004. Είπε και κάποια πράγματα ο κύριος 
Φυτράκης για το Μικτό Ορκωτό. Τι σημαίνει αυτό; Ότι εσείς που είστε επαγγελ-
ματίες δικαστές, που πληρώνεστε για να βάζετε τον κόσμο φυλακή, αυτή είναι 
η δουλειά σας, δεν εμπιστεύεστε τους πολίτες. Δεν θεωρείτε ότι ένας πολίτης, ο 
οποίος δεν είναι δικαστής, κάτι άλλο θα κάνει, όπως υδραυλικός π.χ., ότι θα μπο-
ρούσε να κρίνει επαρκώς πολιτικά ζητήματα. Τότε όμως, η κρατική προπαγάνδα 
έλεγε ότι δε μπορούμε ν’ αφήσουμε για τέτοια ζητήματα τους πολίτες ενόρκους. 
Γιατί μπορεί να εκφοβίζονται, γιατί μπορεί να τρομοκρατούνται, μπορεί να δέχο-
νται απειλές, για παράδειγμα. Αυτό ήτανε ψέμα. Κανείς ποτέ στην Ελλάδα ένορ-
κος δεν έχει εκφοβιστεί ή έχει απειληθεί σε δίκη παλιού Μικτού Ορκωτού Δικα-
στηρίου που δίκαζε υποθέσεις μελών ένοπλης επαναστατικής δράσης.

Ο μόνος λόγος για τον οποίο οι υποθέσεις αυτές φύγανε από τα Μικτά Ορκωτά 
Δικαστήρια και πήγανε σε δικαστήρια όπως τα δικά σας, που είσαστε επαγγελ-
ματίες δικαστές, ήταν γιατί δεν εμπιστεύεστε τους ενόρκους πολίτες, οι οποίοι 
μπορεί να κρίνουν πολύ διαφορετικά από σας, γιατί εσείς είσαστε υπάλληλοι του 
κρατικού μηχανισμού και ο ρόλος σας είναι εμφανής, ενώ ένας πολίτης ένορκος 
μπορεί να πει ναι, θεωρώ ότι η δράση αυτή είναι πολιτική κι ακόμη και στο ποινι-
κό σκέλος μπορεί να ρίξει πιο χαμηλές ποινές.

Στην προηγούμενη τοποθέτησή μου στις 24 του Οκτώβρη είχα πει κάποια 
πράγματα για το ρόλο σας, για το ρόλο σας ως δικαστηρίου, ότι είστε ένα ειδι-
κό δικαστήριο. Ο «αντιτρομοκρατικός» νόμος κατασκεύασε την κατηγορία της 
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«σύστασης τρομοκρατικής οργάνωσης» ή «εγκληματικής οργάνωσης», για τον 
απλούστατο λόγο ότι θέλει να μεγιστοποιήσει τις ποινές οι οποίες επιβάλλονται σε 
αυτές τις υποθέσεις. Παντού έχει γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα έχετε βγάλει νόμο 
με τον οποίο κάποιος καταδικάζεται μέχρι δέκα χρόνια μόνο και μόνο ως μέλος 
οργάνωσης, χωρίς να καταδικάζεται για τίποτα άλλο, για πράξη ή ενέργεια. Και 
με την κατηγορία της «διεύθυνσης», είναι ακόμα περισσότερο, είναι μεγαλύτε-
ρη η ποινή που ρίχνεται σε αυτή την περίπτωση. Εμείς δηλαδή ως «διευθυντές» 
υποτιθέμενοι, η κατηγορία για μας προβλέπει ποινές από δέκα έως είκοσι χρόνια. 
Δηλαδή ο μόνος λόγος που φτιάξατε αυτούς τους νόμους, είναι απλά για να μας 
ρίξετε παραπάνω χρόνια και ποινές.

 Έχω ξαναδικαστεί το 1999 για παρόμοια πράξη, απόπειρα βομβιστικής επί-
θεσης στο υπουργείο Ανάπτυξης το 1997. Η πράξη εκείνη είχε γίνει ως ενέργεια 
αλληλεγγύης στον αγώνα κάποιων χωριών του Στρυμονικού κόλπου για να μην 
εγκατασταθεί πολυεθνική εταιρία χρυσού τότε. Τότε είχα δικαστεί από Μικτό 
Ορκωτό Δικαστήριο, το οποίο δικαστήριο με είχε καταδικάσει σε 15 χρόνια ποι-
νή. Υπήρχε όμως και μια καινοτόμος περίπτωση τότε. Μου είχανε βάλει το ελα-
φρυντικό των μη ταπεινών ελατηρίων. Εγώ δεν ξέρω αν ήταν αυτό ομόφωνο, δεν 
θυμάμαι τουλάχιστον. Πάντως αυτό έγινε για μία και τελευταία φορά, δεν πρό-
κειται να ξαναγίνει ποτέ. (Παρέμβαση Π. Ρούπα: Η απόφαση ήταν ομόφωνη.) Η 
συντρόφισσά μου λέει ότι όλοι το είχαν δεχτεί αυτό το πράγμα.

 Τι σήμαινε αυτό το πράγμα τότε δηλαδή; Ότι ναι μεν θα σε καταδικάσω 15 
χρόνια, έκανες ας πούμε ένα έγκλημα, αλλά τα κίνητρά σου δεν ήταν ταπεινά. Δη-
λαδή, δεν ήταν και τόσο έγκλημα, ας πούμε, στην πραγματικότητα. Tέτοια πράγ-
ματα δεν θα μπορούσαν να επαναληφθούν ποτέ. Και ούτε το έκανε κανένα δικα-
στήριο μετέπειτα. Αυτό που δίκασε τη 17 Νοέμβρη και τον ΕΛΑ, δεν θα μπορούσε 
ποτέ να πει εσύ ισόβια, εσύ κι εσύ 25 χρόνια φυλάκιση, αλλά υπάρχουν αυτά τα 
πολιτικά κίνητρα. Γιατί αυτό στην πραγματικότητα είναι έμμεσος τρόπος, ότι τότε 
θα αναγνωρίζονταν ότι ναι, υπάρχουν πολιτικά κίνητρα!

Τι λέει τώρα το κατηγορητήριο σε μας και τι λέει γενικά; Ότι κατηγορούμαστε 
για πράξεις και ενέργειες οι οποίες σε τέτοιο βαθμό είχαν σκοπό να βλάψουν, 
λέει, θεμελιώδεις συνταγματικές, πολιτικές, οικονομικές δομές μιας χώρας ή ενός 
οργανισμού. Παρόλο που επίσημα ποτέ δεν πρόκειται να μας αναγνωρίσετε ως 
πολιτικά υποκείμενα, τα οποία έχουν πολιτική δράση, αυτή και μόνο η φράση μες 
στο κατηγορητήριο –δικά σας είναι αυτά που λέω και του εισαγγελέα του κυρίου 
Μακρόπουλου– λέει ότι ναι, μάγκες, εσείς θέλετε να ανατρέψετε το σύνταγμα, 
θέλετε να ανατρέψετε τις πολιτικές και οικονομικές δομές ενός κράτους, της Ελ-
λάδας. Αυτό, είναι απόδειξη ότι η δράση μας είναι πολιτική.
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Όταν συλληφθήκαμε τον Απρίλιο του 2010, υπήρξε μια άλλη δήλωση, τότε δι-
έρρευσε, που στην πραγματικότητα αποδείκνυε ότι ο Επαναστατικός Αγώνας είναι 
μια πολιτική οργάνωση. Είχανε πει τότε, στο «Βήμα» το αναφέρανε, 18/4/2010. Η 
δήλωση έλεγε τα εξής, κυβερνητικοί παράγοντες που δεν κατονομάζονται: «Είναι 
πιθανόν να μην αντέξουμε ένα μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα που θα πλήξει την 
εικόνα της Ελλάδας ανεπανόρθωτα. Θα τελείωνε την οικονομία μέσα σε ώρες». 
Μπορώ να πω, και το έχουμε πει δηλαδή σε κάποια κείμενά μας, πως αυτό κρύβει 
μια αλήθεια. Εμείς αυτό θέλαμε να κάνουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Και αν δεν 
συλλαμβανόμασταν, αυτό θα κάναμε. Αυτή όμως η φράση αποδεικνύει ότι εμάς 
μας θεωρούσαν πολιτική απειλή για την οικονομία της χώρας.

 Όλες οι ενέργειες που έχει κάνει ο Επαναστατικός Αγώνας, η επίθεση στα 
δικαστήρια, τα υπουργεία Απασχόλησης και Οικονομίας, που έχει αποπειραθεί 
να εκτελέσει τον Βουλγαράκη, η επίθεση στην αμερικάνικη πρεσβεία, που χτύ-
πησε τράπεζες όπως τη Citibank, τη Eurobank, το χρηματιστήριο και τους αστυ-
νομικούς, ήταν όλες πολιτικές πράξεις. Τι θεωρείτε, έγιναν πράξεις για ιδιοτελείς 
σκοπούς; Θεωρείτε δηλαδή, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ότι αυτές οι πράξεις 
έγιναν για ιδιοτελείς σκοπούς; Θα κερδίζαμε κάτι εμείς δηλαδή; Δεν λέει κάτι το 
βούλευμα όσον αφορά αυτό. Τι θεωρείτε έγκλημα, ποινικό, ποιον βλάψαμε, βλά-
ψαμε το λαό; Σαφώς και βλάψαμε κάποιους, αλλά όχι το λαό, όχι τους πολίτες. 
Βλάψαμε το σύστημά σας, βλάψαμε το καθεστώς που εσείς ως επαγγελματίες δι-
καστές υπηρετείτε. Αυτό από μόνο του είναι πολιτική δράση.

 Μας μέμφονται ότι η πολιτική δράση δεν είναι η βία. Πολιτική δράση δεν είναι 
η βία, ότι υπάρχουν άλλα μέσα, μη βίαια, ειρηνικά, με τα οποία μπορείς να διεξά-
γεις πολιτική δραστηριότητα. Δηλαδή, μόνο το κράτος θα μπορούσε να εξασκήσει 
βία πολιτική και όχι μια οργάνωση όπως εμείς. Εγώ θα παραφράσω, μάλλον θα 
χρησιμοποιήσω μια φράση, που είχε πει ο Κλαούζεβιτς, ότι ο πόλεμος που διεξά-
γουν τα κράτη είναι η «συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα». Καταρχήν, εγώ 
πιστεύω ότι είναι κατεξοχήν πολιτική δράση η βία που διεξάγουν τα κράτη, που 
διεξάγει ας πούμε ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός.

Θεωρώ ότι και η ένοπλη επαναστατική δράση, με τον τρόπο που την διεξήγα-
με εμείς, είναι και αυτή μια πολιτική κατεξοχήν δράση. Όλοι οι στόχοι που εμείς 
επιλέξαμε να χτυπήσουμε, αναλογούν στο κατηγορητήριο που λέει ότι θέλαμε να 
χτυπήσουμε πολιτικές δομές και οικονομικές δομές του κράτους.

Για παράδειγμα, μπορώ να αναφέρω το εξής: ότι η επίθεση στο υπουργείο 
Απασχόλησης έγινε ως αντίποινα για το σχεδιαζόμενο νομοσχέδιο του τότε υπουρ-
γού Απασχόλησης, Πάνου Παναγιωτόπουλου, το οποίο προέβλεπε την ουσιαστι-
κή κατάργηση του οκταώρου με την ελαστικοποίηση του ωραρίου, την κατάργη-
ση της υπερωριακής αμοιβής, τη θεσμοθέτηση του διευθυντικού δικαιώματος για 
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αύξηση του ορίων απολύσεων. Αντίστοιχα, η επίθεση που έγινε έξι μήνες μετά 
στο υπουργείο Οικονομίας έγινε ως απάντηση στην πολιτική του συγκεκριμένου 
υπουργείου να εφαρμόσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας, που έκοβε τις δημόσιες 
δαπάνες ακολουθώντας ένα οικονομικό πρόγραμμα που ήταν αποτέλεσμα των νε-
οφιλελεύθερων αναδιαρθρωτικών αλλαγών που εφάρμοζε η τότε κυβέρνηση της 
Νέας Δημοκρατίας. Αν αυτά δεν είναι πολιτικά, τότε τι είναι;

 Οι επιθέσεις του 2009, όταν στην πραγματικότητα η οικονομική κρίση χτυ-
πούσε την Ελλάδα, ήταν: Απόπειρα ανατίναξης των κεντρικών γραφείων της 
Citibank στη Κηφισιά (ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία της οργάνωσης), το χτύπημα 
στο υποκατάστημα της Citibank στη Νέα Ιωνία, η ανατίναξη του υποκαταστή-
ματος της Eurobank στην Αργυρούπολη, η επίθεση στο χρηματιστήριο –ήταν η 
τελευταία–, αποτελούσαν μέρος μιας στρατηγικής της οργάνωσης την περίοδο 
εκείνη να επιτεθεί σε δομές του ντόπιου και υπερεθνικού κεφαλαίου που θεωρού-
νταν υπεύθυνες για την οικονομική κρίση και τροφοδοτούνταν από αυτήν. Για 
παράδειγμα, η Citibank και η Eurobank είναι και οι δυο κάτοχοι ελληνικών ομο-
λόγων, είναι δηλαδή δανειστές του ελληνικού κράτους και έχουν σωθεί και οι δυο 
με τα λεφτά των πολιτών που διέθεσαν, που λήστεψαν στην πραγματικότητα τα 
κράτη, το αμερικάνικο και το ελληνικό, για να τις διασώσουν αντιστοίχως.

 Αλήθεια, ο λαός και οι εργαζόμενοι πιστεύετε ότι τρομοκρατήθηκαν από τις 
επιθέσεις μας αυτές; Εγώ πιστεύω, ότι ο λαός και οι εργαζόμενοι πιστεύουν στην 
πραγματικότητα, ότι αυτούς που χτυπήσαμε, αυτοί αποτελούν τους εγκέφαλους 
της τρομοκρατίας. Δηλαδή οι τράπεζες, οι επενδυτές του χρηματιστηρίου, οι 
υπουργοί, τα υπουργεία τα οποία εφαρμόζουν τις πολιτικές αυτές καταλήστευ-
σης του λαού. Ούτε φυσικά πιστεύω ότι ο λαός θεωρεί ότι τρομοκρατήθηκε επει-
δή η οργάνωση έχει χτυπήσει επίλεκτα σώματα αστυνομικών. Αν τώρα κατέβει 
κάποιος σε κάποια απεργία, θα διαπιστώσει με τι λύσσα μιλάει ο λαός για τους 
αστυνομικούς. Γιατί αυτοί βιαιοπραγούν εναντίον του. Στην πραγματικότητα, τι 
είναι οι αστυνομικοί; Ούτε εσείς έχετε σχέση με τη δικαιοσύνη ούτε η αστυνομία 
έχει σχέση με τη δικαιοσύνη. Στην πραγματικότητα, υπάλληλοι είστε ενός μηχα-
νισμού. Και αυτός ο μηχανισμός δεν έχει άλλη αποστολή από το να προστατεύει 
τα συμφέροντα των πλουσίων, όχι των φτωχών, ούτε του λαού, Αυτό είστε στην 
πραγματικότητα. Είστε μισθοφόροι, γρανάζια αυτού του μηχανισμού.

Δεν πιστεύω λοιπόν ότι ο λαός, τουλάχιστον σημαντική μερίδα του λαού, πι-
στεύει ότι αυτό που κάναμε εμείς είναι τρομοκρατία. Ούτε καν μπορεί να το λέει.

Η επίθεση στην αμερικάνικη πρεσβεία είναι μια ενέργεια που μιλάει από μόνη 
της. Λένε οι ίδιοι οι Αμερικάνοι, υπάρχει ένα τηλεγράφημα του WikiLeaks της 
γνωστής ιστοσελίδας. Λένε οι Αμερικάνοι μετά την επίθεση που έγινε το 2007: 
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«Στην Ελλάδα, η δίδυμη απειλή του εξτρεμισμού και της βίας πηγάζει περισσό-
τερο από αντιαμερικανικά, αντινατοϊκά και κατά της παγκοσμιοποίησης αισθή-
ματα, τα οποία έχουν βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία». Αυτό από μόνοι τους 
μας λένε οι Αμερικάνοι, οι οποίοι μας είχαν επικηρύξει –όχι σαν πρόσωπα, γιατί 
δεν μας ξέρανε τότε, ως μέλη της οργάνωσης– με ένα εκατομμύριο δολάρια για 
αυτή την επίθεση. Ουσιαστικά τι λένε εδώ; Ότι έχουμε τη συμπαράσταση μεγάλης 
μερίδας της ελληνικής κοινωνίας, η οποία έχει και ιστορική μνήμη για το τι ρόλο 
έχουν παίξει οι Ηνωμένες Πολιτείες ως το μεγαλύτερο κράτος-τρομοκράτης στην 
ιστορία και αυτού του τόπου. Επέμβαση στον εμφύλιο, ρόλο στο πραξικόπημα του 
1967, και τι ρόλο έχουν παίξει σε ένα σωρό επεμβάσεις στρατιωτικές, πραξικοπή-
ματα σε όλο τον κόσμο. Στη Λατινική Αμερική, στην Τουρκία, στο Ιράκ, στη Γουα-
τεμάλα, στην Ουρουγουάη, στην Αργεντινή, στη Χιλή, στις Φιλιππίνες και αλλού. 

Σοβαρά, πιστεύει κανένας από τον ελληνικό λαό ότι τρομοκρατήθηκε από την 
επίθεση στην αμερικάνικη πρεσβεία; Πείτε, τουλάχιστον, ότι ναι κάποιοι τρομο-
κρατήθηκαν, αλλά όχι ο λαός, ούτε οι πολίτες. Τρομοκρατήθηκε το καθεστώς σας. 
Ναι, τρομοκρατήσαμε, τρομοκρατήσαμε τους τρομοκράτες. Δεν είμαστε εμείς τρο-
μοκράτες, ούτε εγκληματίες. Να έχετε ειλικρινά την πρόθεση να μας αναγνωρίσετε 
τουλάχιστον, ναι θα σας καταδικάσουμε, κύριοι, για αυτό που είστε, για αυτό που 
είμαστε ως πολιτικοί αντίπαλοι. Όχι να μιλάτε, να λέτε υποκρισίες για κίνδυνο κατά 
πολιτών, για τυφλή τρομοκρατία ή τυφλά χτυπήματα. Αυτά ήθελα να πω. 

ΓΟΥΡΝΑΣ: Όπως είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, θεωρώ ότι οι ενέργειες 
και οι παρεμβάσεις του Επαναστατικού Αγώνα ήταν βαθύτατα πολιτικές και ωφέ-
λιμες για την κοινωνία καθώς στρέφονταν αποκλειστικά ενάντια στο καθεστώς. 

Στόχος μας ήταν να παρέμβουμε δυναμικά στην ελληνική κοινωνία συνεισφέ-
ροντας με το λόγο μας στην ριζοσπαστικοποίησή της, στην κατεύθυνση της ανα-
τροπής του καπιταλισμού και του κράτους. Να διώξουμε μια και καλή αυτό το 
άδικο καθεστώς που καταπιέζει και τρομοκρατεί τους πολλούς για να ευημερούν 
οι λίγοι. Να δημιουργήσουμε έναν ελεύθερο κόσμο, καταργώντας τους ταξικούς 
διαχωρισμούς, όπου όλοι οι άνθρωποι θα είναι ίσοι σε οικονομικό, κοινωνικό και 
πολιτικό επίπεδο. 

Να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου η παραγωγική διαδικασία και η κοινω-
νική οργάνωση θα ξαναφτιαχτεί από τους κάτω μέσα από συμβούλια και συνελεύ-
σεις, χωρίς αφεντικά και διευθυντές. Ο αγώνας μας ήταν πρώτα απ’ όλα πολιτικός 
αγώνας. Αυτό όμως δεν πρόκειται να αναγνωριστεί απ’ αυτό το δικαστήριο για 
καθαρά πολιτικούς λόγους. 

Το καθεστώς δεν μας αναγνωρίζει ως πολιτικούς αντιπάλους και κατατάσ-
σει τις ένοπλες επαναστατικές οργανώσεις ως τρομοκρατικές, γιατί δεν θέλει να 
ακούγονται φωνές που αμφισβητούν την ίδια τη φύση του και τις καταστρεπτικές 
πολιτικές του. 
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 Όσο κι αν επιχειρεί όμως το κράτος να απονοηματοδοτήσει την ιστορική πο-
ρεία του Επαναστατικού Αγώνα, να μας σπιλώσει ως αγωνιστές, δεν μπορεί να 
πείσει κανέναν ότι οι ενέργειες της οργάνωσης έγιναν για ιδιοτελείς σκοπούς. Θα 
πρέπει να πείσει δηλαδή ότι η επίθεση στην αμερικάνικη πρεσβεία και οι άλλες 
ενέργειες έγιναν για να εισπράξουμε κάποιο αντίτιμο. Αστεία πράγματα!

 Για εμάς τους επαναστάτες ηθική σημαίνει ν’ αγωνίζεσαι και να προσφέρεις 
χωρίς ν’ αποζητάς ιδιωτικό όφελος, κάτι που το αντίθετό του είναι ο νόμος στον 
δικό σας κόσμο. Τέλος, ανεξάρτητα απ’ το αν το καθεστώς μάς αναγνωρίζει ως πο-
λιτικούς του αντιπάλους ή όχι, για εμάς μεγαλύτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η 
πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας μάς αναγνωρίζει ως σύμμαχο κομμάτι της.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΑΣ ΡΟΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Σε σχέση με την ένσταση για την αναρμοδιότητα του δικαστηρίου καταρχήν, 
θέλω να επισημάνω κάτι. Αρχικά, εμείς δεν θέλαμε να κάνουμε αυτή την έν-

σταση για τον εξής λόγο: δεν πιστεύαμε και δεν πιστεύουμε ότι θα έπρεπε εμείς να 
δικαζόμαστε. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ουσιαστικά κανένα δικαστήριο για να 
μας δικάσει, γιατί πολύ απλά δεν θα έπρεπε να είμαστε εμείς κατηγορούμενοι. 

Η άποψή μας ήταν και είναι –το έχουμε γράψει σε κείμενα που έχουμε στείλει 
σε δικαστικές αρχές οι οποίες μας ζητούσαν με κλητεύσεις να παραστούμε είτε σε 
συμβούλια είτε σε ανακριτικές διαδικασίες κ.λπ.– ότι κανονικά εμείς θα έπρεπε 
να είμαστε έξω από την φυλακή, θα έπρεπε να είμαστε ελεύθεροι, να δρούμε για 
την κοινωνική απελευθέρωση, να δρούμε για την επανάσταση, να δρούμε ενάντια 
στην κρίση και ενάντια σε όλα αυτά τα καθάρματα της εξουσίας που υπάρχουν 
εκεί έξω και δημιουργούν αυτή την ζοφερή κατάσταση για την κοινωνία. Κανονι-
κά εμείς θα έπρεπε να είμαστε ελεύθεροι γιατί συνεισφέρουμε στο κοινό συμφέ-
ρον, γιατί μπορούμε να συμβάλουμε στην ταξική και κοινωνική απελευθέρωση. 
Αυτοί που θα έπρεπε να τιμωρηθούν είναι οι διάφοροι Μπάφετ και Σόρρος, οι 
οποίοι κερδοσκοπούν και δημιουργούν αυτές τις κρίσεις που ζούμε σήμερα. Θα 
έπρεπε να τιμωρούνται όλα αυτά τα καθάρματα που κερδοσκοπούν επενδύοντας 
στα χρηματιστήρια, βάζοντας σε κίνδυνο ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, θανα-
τώνοντας μεγάλους πληθυσμούς. Θα έπρεπε να τιμωρηθεί όλη αυτή η ελίτ που 
απαρτίζει σήμερα τους διεθνείς οργανισμούς, οικονομικούς και πολιτικούς, οι δι-
άφοροι Τρισέ και Μπαρόζο, η Λαγκάρντ, όλοι αυτοί που αποτελούν την υπερεθνι-
κή οικονομική και πολιτική ελίτ, οι οποίοι έχουν φέρει την ανθρωπότητα σε αυτό 
το αδιέξοδο. Θα έπρεπε να τιμωρηθεί η ελληνική πολιτική ελίτ, οι εγκληματίες της 
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ελληνικής οικονομικής ελίτ, οι Βαρδινογιάννηδες και οι Λάτσηδες. Όλοι αυτοί θα 
έπρεπε να τιμωρηθούν. Και αν υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή καταφέρναμε να 
δημιουργηθεί ένα μεγάλο λαϊκό δικαστήριο με όλους αυτούς κατηγορούμενους, 
τότε να ξέρετε ότι η τιμωρία τους θα ήταν παρά πολύ σκληρή. Πιστεύαμε και πι-
στεύουμε ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα έπρεπε να δικαζόμαστε. Δεν είμα-
στε εμείς αυτοί που τους αρμόζει το εδώλιο του κατηγορούμενου, αλλά αυτοί που 
προανέφερα. 

Όσον αφορά το ζήτημα του μικτού ορκωτού που αναφέρονται με την ένστασή 
τους οι συνήγοροί μας, υπάρχει μια πολιτική συνάφεια μεταξύ της κατάργησής 
του και της ευρύτερης πολιτικής συνθήκης μέσα στην οποία αυτή έγινε. Πρόκειται 
για τη γενικότερη επίθεση του συστήματος σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό 
επίπεδο απέναντι σε κάθε κοινωνικό έλεγχο, όπου κι αν αυτός εκφράζεται, είτε 
αφορά εργασιακά ζητήματα είτε αφορά οικονομικά είτε αφορά την οικονομική 
λειτουργία μιας χώρας είτε αφορά και την ίδια την λειτουργία της αστικής δικαι-
οσύνης. Πρόκειται για την ανασφάλεια που έχει το κράτος απέναντι σε οποιονδή-
ποτε πολίτη καλείται ως ένορκος να παρέμβει σε μια δικαστική απόφαση. 

Η κατάργηση των μικτών ορκωτών δικαστηρίων έρχεται παράλληλα με τη νε-
οφιλελεύθερη επίθεση του κράτους και του κεφαλαίου. Γίνεται μέσα στην δεκαε-
τία του 2000, όπου οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι διαδέχονται ο ένας τον άλλον, που 
σκληραίνει το νομικό πλαίσιο και μπαίνει μια διαδικασία σκληρής αντιμετώπισης 
των πολιτικών αντιπάλων του καθεστώτος. Όσον αφορά το ζήτημα των πολιτικών 
διώξεων πιστεύω ότι υπάρχει –όπως ειπώθηκε από τους συνηγόρους και από τον 
σύντροφό μου Νίκο Μαζιώτη– διάχυτος ο φόβος από μεριάς του καθεστώτος να 
μην αφεθεί στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι δικαστικοί και δεν ελέγχονται. 
Στην πραγματικότητα, ούτε η ίδια η συνείδηση των πολιτών και ούτε οι αποφά-
σεις τους ελέγχονται στον ίδιο βαθμό που ελέγχεται ένας υπάλληλος της κρατικής 
μηχανής, όπως είναι ο καθένας από εσάς που συμμετέχει σε αυτό το δικαστήριο. 

Από κει και πέρα η απόφαση η δική μας να προχωρήσουμε σε αυτή την έν-
σταση σχετικά με την αναρμοδιότητα του δικαστηρίου, βασίστηκε στο γεγονός 
ότι ήταν για εμάς μια ακόμη καλή ευκαιρία, μια καλή αφορμή για να κάνουμε τις 
τοποθετήσεις μας σε σχέση με την πολιτική φύση της οργάνωσης, να πούμε την 
άποψή μας, να εκφραστούνε και οι ίδιοι οι συνήγοροί μας γι’ αυτό το ζήτημα και 
να προσφέρουμε στην διαλεκτική της πολιτικής σύγκρουσης που διεξάγεται μέσα 
σε αυτή την αίθουσα. 

Θέλω να αναφέρω ένα ζήτημα που έχει προκύψει και σε δικές σας αποφάσεις, 
αποφάσεις δικαστηρίων, σε σχέση με το κίνητρο μιας ενέργειας και με βάση το 
οποίο κίνητρο, βγαίνει είτε έμμεσα είτε άμεσα το συμπέρασμα για το αν πρόκειται 
για πολιτική δίωξη. Αυτό έχει συμβεί σε παλιότερη δικαστική υπόθεση –αναφέ-
ρομαι στην υπόθεση του συντρόφου Νίκου Μαζιώτη το ’98– όπου το δικαστήριο 
αποφάνθηκε ότι «τα ελατήρια της δράσης του δεν ήταν ταπεινά», δηλαδή, ότι είχε 
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κίνητρα που δεν ήταν ιδιοτελή. 
Αυτό το στοιχείο μπαίνει ανά καιρούς σε διάφορες υποθέσεις. Δεν μπορώ να 

τις θυμηθώ γιατί δεν είναι και της αρμοδιότητάς μου να θυμάμαι δικαστικές απο-
φάσεις. Η απόφαση εκείνη στο δικαστήριο του συντρόφου ήταν μια ομολογία του 
δικαστηρίου ότι η δράση του ήταν πολιτική, ότι η φύση εκείνης της ενέργειας 
-η τοποθέτηση βόμβας στο υπουργείο Ανάπτυξης σε ένδειξη αλληλεγγύης στους 
κατοίκους του Στρυμονικού Κόλπου, οι οποίοι είχαν εξεγερθεί ενάντια στην εγκα-
τάσταση εργοστασίου χρυσού από την πολυεθνική TVX GOLD- ήταν πολιτική. 

Άμα αναφερθούμε στο κίνητρο ως προϋπόθεση για να κρίνουμε αν είναι πολι-
τική η φύση μιας ενέργειας, μιας δράσης, τότε δεν πιστεύω ότι υπάρχει τίποτε πιο 
πολιτικό από την δράση του Επαναστατικού Αγώνα. Αν ο Επαναστατικός Αγώνας 
δεν είναι πολιτική οργάνωση, αν η δράση του Επαναστατικού Αγώνα δεν είναι 
πολιτική, τότε δεν είναι πολιτικό τίποτα. Και θα γίνω πιο συγκεκριμένη. 

Τα κίνητρα των ανθρώπων οι οποίοι κυβερνούν όχι μόνο δεν είναι ταπεινά, εί-
ναι παντελώς ιδιοτελή. Είναι παντελώς υστερόβουλοι. Αυτοί φτιάχνουν, στήνουν, 
συντηρούν και επιβάλλουν στην κοινωνία με την βία ένα σύστημα οικονομικό και 
πολιτικό, το οποίο εξυπηρετεί τα δικά τους συμφέροντα, την αύξηση της περιου-
σίας τους. Κλέβουν τον κοινωνικό πλούτο, αρπάζουν το ψωμί του κόσμου από το 
στόμα του, πίνουν το αίμα των ανθρώπων. Και όλα αυτά γίνονται για το δικό τους 
όφελος, για να φτιάξουν μια περιουσία, για να αυξήσουν την ήδη υπάρχουσα, 
για να αποκτήσουν ισχύ κοινωνική. Γιατί είναι και αυτό ένα μεγάλο ζητούμενο: 
η απόκτηση κοινωνικής και πολιτικής δύναμης. Αυτό είναι το ζητούμενο των αν-
θρώπων που απαρτίζουν το σύστημα. 

Εμείς από την μεριά μας, όχι μόνο δεν έχουμε τέτοιο κίνητρο, αντιθέτως, τα 
δικά μας τα συμφέροντα είναι στην πραγματικότητα μόνο τα ευρύτερα κοινω-
νικά συμφέροντα. Το δικό μας συμφέρον ταυτίζεται με το κοινωνικό συμφέρον, 
ταυτίζεται με το συμφέρον της τάξης μας γιατί όλοι προερχόμαστε από τους προ-
λετάριους της κοινωνίας. Τα δικά μας τα συμφέροντα δεν έχουν καμιά σχέση με 
αυτό που λέμε προσωπικό κέρδος, με αυτό που λέμε ατομικό συμφέρον. Ίσα-ίσα 
διακυβευόταν και διακυβεύεται συνέχεια η ζωή μας και η ελευθερία μας. Έχουμε 
χάσει έναν σύντροφο σε αυτό τον αγώνα. Έχει πεθάνει ένας πολύτιμος σύντροφος 
σε μια προπαρασκευαστική ενέργεια του Επαναστατικού Αγώνα, σε μια πολιτική 
ενέργεια, και αυτό καθόρισε, καθορίζει και θα καθορίζει για πάντα τη ζωή μας. 

Εμείς μπήκαμε στη φυλακή για τις πολιτικές μας επιλογές. Δεν βάλαμε μπρο-
στά κανένα ατομικό συμφέρον για να απεγκλωβιστούμε από αυτή την διαδικασία. 
Αναφέρομαι σε εμάς τους τρεις. Αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη, βάζοντας πίσω 
κάθε προσωπικό μας συμφέρον. Δεν μπορούσαμε να ξεχάσουμε τον σύντροφο 
Λάμπρο Φούντα και έπρεπε να μιλήσουμε γι’ αυτόν. Η ανάληψη της πολιτικής 
ευθύνης από εμάς, θα είναι για εσάς ένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Θα το χρησι-
μοποιήσετε εσείς σαν ενοχοποιητικό στοιχείο για να μας καταδικάσετε. Είπα σε 
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μία προηγούμενη τοποθέτησή μου για τον σύντροφο Γουρνά που εκ των υστέρων 
μπήκε στην «διεύθυνση» επειδή ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, πως είναι φανερό 
ότι η κατηγορία της αρχηγίας βασίζεται σε ένα πολιτικό σκεπτικό. 

Τα δικά μας κίνητρα είναι όχι μόνο μη ταπεινά, είναι τα πλέον κοινωνικά κί-
νητρα, τα πλέον ταξικά κίνητρα. Εμείς εκεί αναφερόμαστε. Έχουμε ταυτίσει τη 
ζωή μας με την Επανάσταση και γνωρίζουμε πως διακυβεύεται η ζωή και η ελευ-
θερία μας κάθε στιγμή. Από την άλλη, αυτοί οι οποίοι μας κατηγορούν εμάς ως 
«τρομοκράτες», που βάζουν τα νομικά πλαίσια, στήνουν ειδικά δικαστήρια για να 
δικάσουν εμάς ως «τρομοκράτες» προσπαθώντας να μας αποπολιτικοποιήσουν, 
να αφαιρέσουν το πολιτικό νόημα από την δράση μας, από την οργάνωσή μας 
και από μας τους ίδιους ως πολιτικά όντα, ποιοι είναι στην πραγματικότητα; Να 
πάρουμε όλους τους επαγγελματίες πολιτικούς. Να πάρουμε για παράδειγμα από 
την Ν.Δ. την οικογένεια Καραμανλή που έχει μακρά ιστορία στο καθεστωτικό πο-
λιτικό γίγνεσθαι και που συστηματικά επί δεκαετίες αφαιρεί τον κοινωνικό πλού-
το, φτιάχνει περιουσίες και επιβάλλει με βάση το δικό της το συμφέρον και για τη 
διατήρηση των προνομίων της την κρατική βία πάνω στην ελληνική κοινωνία. Και 
το ατομικό τους συμφέρον προβάλλουν ως συμφέρον της ίδιας της κοινωνίας. 

Σε ποιόν να πρωτοαναφερθούμε; Στην οικογένεια Μητσοτάκη, μια άλλη δυ-
ναστεία όπου έγινε το ίδιο; Να αναφερθούμε στην οικογένεια Παπανδρέου, που 
από τον παππού του και τον πατέρα του μέχρι σήμερα έχει κάνει αμύθητη περι-
ουσία, η οποία δεν δικαιολογείται με τίποτα; Να αναφερθούμε σε αυτούς τους 
επαγγελματίες πολιτικούς οι οποίοι ο ένας μετά τον άλλον έχουν «πνιγεί» μέσα 
στα σκάνδαλα; Να αναφερθούμε στον Ρουσόπουλο, να αναφερθούμε στον Δούκα 
όπου μόνο με την υπόθεση του Βατοπεδίου έχουν εξασφαλίσει πλούτο για τη ζωή 
όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των εγγονών τους; Και αν τελικά αποπέμπονται 
από την πολιτική σκηνή δεν τους ενδιαφέρει, γιατί στην πραγματικότητα έχουν 
«πιαστεί» όλοι. Ποιόν να πρωτοθυμηθούμε; 

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους τους κυνηγάει ο κόσμος έξω, κρύβονται, 
δεν μπορούν να εμφανιστούν δημόσια, τους προπηλακίζουν καθημερινά. Όλοι 
αυτοί θα πούνε ότι αυτοί είναι πολιτικά όντα και εμείς είμαστε «τρομοκράτες»; 
Εμείς είμαστε «εγκληματικά στοιχεία»; Ότι εμείς δεν έχουμε πολιτικά κίνητρα 
και ότι δεν είναι πολιτική η υπόσταση και η δράση μας; Θα έπρεπε να ντρέπο-
νται γι’ αυτό. Και αυτό το δικαστήριο πραγματικά, θα έπρεπε να ντρέπεται που 
συστήθηκε. Επαναλαμβάνω πως ειδικά υπό τις σημερινές συνθήκες, αν πούμε ότι 
ο Επαναστατικός Αγώνας δεν είναι πολιτική οργάνωση, αν πούμε ότι εμείς δεν 
είμαστε πολιτικά όντα, αν πούμε ότι η δράση του Επαναστατικού Αγώνα δεν είναι 
πολιτική, τότε δεν υπάρχει πολιτική. Τότε πολιτικό δεν είναι τίποτα. 

Υπήρξε βέβαια, στο παρελθόν -τη δεκαετία του ‘70- μια δικαστική απόφαση 
που αξίζει να την αναφέρουμε και η οποία βγήκε από ένα πενταμελές συμβούλιο 
εφετών που είχε κληθεί να αποφασίσει για την έκδοση του Ρολφ Πόλε. Τον Πόλε 
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τον κατηγόρησαν για συμμετοχή στη RAF. Συνελήφθη το ’76 και έπρεπε να εκ-
δοθεί στην Δ. Γερμανία. Το συμβούλιο που έπρεπε να βγάλει αυτή την απόφαση, 
αποφάνθηκε ότι η δράση του είχε πολιτικό χαρακτήρα και είπε ότι για το λόγο 
αυτό δεν έπρεπε να εκδοθεί ο Πόλε. Έλεγε τότε η απόφαση ότι ο Πόλε «ήτο κατά 
το 1971 μέλος μιας επαναστατικής εξτρεμιστικής οργάνωσης, ήτις είχε πολιτικούς 
σκοπούς και απέβλεπεν εις ενεργόν δράσιν προς ανατροπήν του κρατούντος εις 
την Δυτικήν Γερμανίαν πολιτικού καθεστώτος και εις αγώνα από κοινού μετά των 
καταπιεζομένων εις όλον τον κόσμον κατά του Ιμπεριαλισμού και του μονοπω-
λιακού Καπιταλισμού και εστρέφετο εν γένει κατά του πολιτικού κατεστημένου 
της Δυτικής Κοινωνίας». Τότε η πλειοψηφία του δικαστηρίου, τρεις στους πέντε, 
έκρινε ότι τα «εγκλήματα» για τα οποία είχε καταδικαστεί ο Πόλε στην Γερμανία 
συνάπτονται ευθέως με τους πολιτικούς σκοπούς της οργάνωσης. Κατά συνέπεια 
η έκδοση δεν έπρεπε να γίνει. Ήταν πολιτικός κρατούμενος. 

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ τότε, όπως ο Χαραλαμπόπουλος και ο Παπανδρέου, κα-
θώς και ο Μαγκάκης που τότε ήταν βουλευτής της ΕΔΗΚ, είχανε πει «μπράβο 
στο γενναίο συμβούλιο των εφετών το οποίο πήρε αυτή την απόφαση και σήκωσε 
ανάστημα απέναντι στις απαιτήσεις της Δ. Γερμανίας», η οποία «ως ισχυρή ευ-
ρωπαϊκή δύναμη ήθελε να επιβάλει την άποψή της στο ελληνικό κράτος». Όποιος 
θυμάται, μέρος του ελληνικού πολιτικού κατεστημένου τότε, και πολύ περισσότε-
ρο αργότερα με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, προσπαθούσε να κρατήσει κάποιες 
πολιτικές και στρατηγικές ισορροπίες μεταξύ ανατολικού και δυτικού μπλοκ. Είχε 
πει συγκεκριμένα ο Μαγκάκης: «Το θέμα είναι καθαρά νομικό. Οι πράξεις για τις 
οποίες καταδικάστηκε στη Γερμανία, έγκυρα έχουν αποδοθεί από την απόφαση 
του γερμανικού δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή διαπίστωσε πολιτικό κίνητρο στον 
Πόλε. Αυτό σημαίνει ότι οι πράξεις του συνιστούσαν μεικτό πολιτικό αδίκημα. 
Τα μεικτά πολιτικά αδικήματα υπάγονται στην απαγόρευση εκδόσεως. Πρέπει 
να κατανοηθεί ότι η απόφαση περί μη εκδόσεως του Πόλε δεν σημαίνει πολιτική 
ταύτιση μαζί του, αλλά σεβασμό στις δικονομικές αρχές του κράτους δικαίου». 

Ο Χαραλαμπόπουλος από το ΠΑΣΟΚ ήταν πιο κατηγορηματικός: «Δεν υπάρ-
χει καμιά αμφιβολία ότι τα αδικήματα του Πόλε είναι πολιτικά. Ο Πόλε αγωνίστη-
κε και αγωνίζεται για την επικράτηση των ιδεών του. Η απόφαση του εφετείου 
δεν επιδέχεται παρερμηνείες ως προς το σημείο αυτό. Και ήταν μια απόφαση που 
τιμά τους Έλληνες δικαστές που την εξέδωσαν. Καμιά σκοπιμότητα δεν δικαιολο-
γεί την έκδοση του Πόλε». 

Ο Παπανδρέου προειδοποιούσε: «Αναμένεται από ολόκληρο τον ελληνικό 
λαό να αποδείξει η ελληνική δικαιοσύνη την ανεξαρτησία της τόσο απέναντι στην 
εκτελεστική εξουσία όσο και απέναντι στις αφόρητες και απαράδεκτες επεμβά-
σεις της γερμανικής κυβέρνησης. Ο λαός αναμένει και θα κρίνει». 

Ο Άρειος Πάγος στη συνέχεια με τον τότε πρόεδρο Ευστάθιο Μπλέτσα «εξα-
φάνισε» την απόφαση του συμβουλίου για τη μη έκδοση του Πόλε και αποφάσισε 
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ότι έπρεπε να εκδοθεί, ότι τα κίνητρά του δεν ήταν πολιτικά, ότι ήταν τρομοκρά-
της. Ο Άρειος Πάγος ήθελε, επίσης, να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη εις βάρος των 
τριών εφετών που είχαν ψηφίσει για τη μη έκδοση του Πόλε. 

Τελικά ο Πόλε εκδόθηκε. Αναφέρεται τότε, ότι υπήρξε μια κινητοποίηση ενά-
ντια στην πειθαρχική δίωξη του δικαστηρίου που είχε βγάλει αυτή την απόφαση 
και θεωρήθηκε από το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού κατεστημένου τότε, ότι 
αυτή η κίνηση στρεφόταν ευθέως κατά της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, ενώ 
ο Παπανδρέου είχε συγκρίνει την υπόθεση αυτή με την επέμβαση Κόλια στην 
υπόθεση Λαμπράκη. Ήταν μείζονος σημασίας η μη παραπομπή σε πειθαρχικές 
διώξεις των συγκεκριμένων δικαστών. 

Το ζήτημα τώρα ποιο είναι; Γιατί συνέβαιναν αυτά τότε; Τι έγινε μετά; Μεταλ-
λάχτηκε το ΠΑΣΟΚ όταν ήρθε στην εξουσία;

Μετά από ολιγόλεπτη διακοπή που ζήτησε ο εισαγγελέας, επαναλήφθηκε η συνε-
δρίαση και η συντρόφισσα συνέχισε την τοποθέτησή της.

Ήθελα να πω, πως όσον αφορά τόσο εμένα σαν Ρούπα όσο και τον Επαναστατι-
κό Αγώνα, οι προσεγγίσεις που κάνουμε στα γεγονότα είναι πολιτικές. Δηλαδή, 
κάθε γεγονός θεωρούμε ότι είναι αδιαχώριστο από το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο δημιουργείται και προσπαθούμε να βρούμε πάντα την πολιτική σύνδεση 
που υπάρχει ανάμεσα σε φαινόμενα και γεγονότα που μπορεί με μια πρώτη ματιά 
να φαίνονται ασύνδετα με την πολιτική ή πολύ περισσότερο με την οικονομική 
πραγματικότητα. 

Η έκδοση του Πόλε, και όλη αυτή ιστορία που προανέφερα, αφορούσε μια 
συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Ποια ήταν αυτή η περίοδος; Δεν θα ξεκινήσω 
από εκεί. Θα περάσω όμως διαμέσου αυτής της περιόδου, για να αναφερθώ στην 
πολιτική και οικονομική εξέλιξη που υπήρξε και καταλήξαμε σήμερα τέτοια φαι-
νόμενα –δηλαδή να βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις για τη μη έκδοση πολιτικών 
κρατουμένων και να αναγνωρίζεται η πολιτική τους δράση– να αποκλείονται τε-
λείως όχι μόνο από τις αποφάσεις των δικαστηρίων, αλλά και από την σκέψη ακό-
μα των ανθρώπων οι οποίοι καλούνται να δικάσουν σήμερα τέτοιες υποθέσεις.

Την αρχή εγώ την βρίσκω πάλι σε αυτό που λέμε καπιταλιστική κρίση. Αυτή 
πότε ξεκίνησε; Τα έχουμε καταγράψει σε προκηρύξεις αυτά που θα πω. Θα ανα-
φερθώ λίγο σύντομα σε αυτά.

Όταν μεταπολεμικά μπήκε σε επανεκκίνηση η καπιταλιστική συσσώρευση 
μέσα από την απόσπαση της εργατικής υπεραξίας, παράλληλα είχαμε εκείνη την 
εποχή ισχυρά κινήματα εχθρικά προς το καθεστώς. Είχαμε ταξικούς αγώνες, είχα-
με κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Η μεταπολεμική συσσώρευση κεφαλαίων 
έφερε την εκρηκτική ανάπτυξη των πολυεθνικών και τη διαμόρφωση μιας νέας 
υπέρ-τάξης, της υπερεθνικής ελίτ. Εκείνη την περίοδο αναπτύχθηκε μια μεγάλη 
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σύγκρουση ανάμεσα στα χαμηλά ταξικά στρώματα της κοινωνίας και τα στρώ-
ματα εκείνα τα οποία ηγούνται της κοινωνίας, καταπιέζουν και εκμεταλλεύονται 
τους προλετάριους. Αυτή η σύγκρουση έφερε ένα αδιέξοδο. Το αδιέξοδο αυτό 
αφορούσε τα κέρδη του κεφαλαίου που, όπως πίστευαν οι καπιταλιστές, λόγω 
των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων ήταν υποχρεωμένοι να τα μοιράζονται με 
τους εργαζόμενους. Αυτά συνέβαιναν την δεκαετία του ’60. Το κεφάλαιο άρχισε 
να ερευνά νέους τρόπους συσσώρευσης στην περιφέρεια του καπιταλιστικού κό-
σμου. Άρχισαν να οργανώνονται από το υπερεθνικό κεφάλαιο και να γίνονται οι 
πρώτες επιθέσεις άντλησης κέρδους με τα δάνεια, η εκμετάλλευση χωρών της πε-
ριφέρειας με τη χρήση των δανείων, που είχε σαν αποτέλεσμα να καταστραφούν 
πολλές χώρες.

Το ΔΝΤ τότε επέβαλε μέτρα νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης των οικονομι-
ών στις χρεωμένες χώρες, που στην πραγματικότητα ήταν μέτρα καταστροφής 
των παραγωγικών δομών που υπήρχαν στις χώρες αυτές της περιφέρειας. Αρ-
χικά είχαμε χώρες της Αφρικής που είχαν καταστραφεί, είχαμε νεκρούς, είχαμε 
αποκλεισμένους, είχαμε ολόκληρους λαούς να πετιούνται στο περιθώριο. Τα ίδια 
φαινόμενα είχαμε και στη Λατινική Αμερική.

Στο κέντρο τώρα άρχισε να αναπτύσσεται μια έντονη ταξική διαπάλη. Και 
αυτό αφορούσε τα κέρδη του κεφαλαίου. Αφορούσε το πώς θα διανεμηθούν αυτά 
τα κέρδη. Οι προλετάριοι της Ευρώπης, έχοντας ισχυρά συνδικαλιστικά και πολι-
τικά κινήματα, κατάφερναν να αποσπούν μέρος των κερδών αυτών, να αυξάνουν 
τους μισθούς και αυτό συντέλεσε στην μείωση της κερδοφορίας των καπιταλι-
στών. Αυτή η σύγκρουση έφτασε κάποια στιγμή σε οριακό σημείο. Εκείνη την 
περίοδο άρχισαν να αναπτύσσονται και τα αντάρτικα στην Ευρώπη, όπως η RAF 
–που κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε ο Ρολφ Πόλε που προανέφερα–, όπως οι Ερυ-
θρές Ταξιαρχίες, όπως οι Επαναστατικοί Πυρήνες. Υπήρχαν πολλές οργανώσεις 
οι οποίες απέβλεπαν σε αυτό που λέμε μετωπική σύγκρουση με πολιτικοστρατι-
ωτικά μέσα με το καθεστώς της Ευρώπης και ανατροπή του καθεστώτος και του 
συστήματος.

Αυτή η σύγκρουση μεταξύ κοινωνικής βάσης και κεφαλαίου τελικά κατέληξε 
σε αδιέξοδο και ήρθε η κρίση της δεκαετίας του ’70. Εκεί είναι η αφετηρία της ση-
μερινής κρίσης για εμάς, για τον Επαναστατικό Αγώνα. Μια κρίση την οποία στην 
πραγματικότητα προσπάθησαν οι κυρίαρχοι να την ξεπεράσουν με το νεοφιλελεύ-
θερο μοντέλο. Δηλαδή το νεοφιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο ήταν η απόπειρα 
του συστήματος να επιτεθεί καταρχήν σε όλες τις κατακτήσεις τις κοινωνικές και 
ταξικές που είχαν κερδίσει οι προλετάριοι, να χτυπήσει τα συνδικάτα, να χτυπήσει 
τις οργανώσεις και να ισοπεδώσει οποιαδήποτε κοινωνική και ταξική κατάκτηση, 
έτσι ώστε να καταφέρει να επιβληθεί με άλλους όρους πλέον στο ευρωπαϊκό προ-
λεταριάτο και από κει και πέρα να καταφέρει να διασφαλίσει την συνέχιση της 
συσσώρευσης με άλλους όρους. Γιατί πλέον η περίοδος της σοσιαλδημοκρατίας 
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που είχαμε μεταπολεμικά δεν το εξυπηρετούσε, αφού είχε φέρει ακριβώς αυτό 
το αδιέξοδο. Το αδιέξοδο που είχε τότε χαρακτηριστεί με οικονομικούς όρους ως 
στασιμοπληθωρισμός. Όμως στην πραγματικότητα δεν είναι οικονομικοί όροι με 
τη στενή έννοια, αφού η οικονομική και η πολιτική σφαίρα για εμάς ως Επανα-
στατικός Αγώνας είναι ταυτισμένη και μέσα από αυτό πρίσμα βλέπουμε όλα τα 
γεγονότα.

Η Ελλάδα τότε ήταν σε μια ιδιάζουσα θέση. Βασικά το ΠΑΣΟΚ είχε έναν τυχο-
διωκτικό χαρακτήρα. Η δράση του και η στάση του καθοριζόταν από το κύριο ζη-
τούμενο που ήταν η κατάκτηση της εξουσίας. Στην Ελλάδα υπήρχε ούτως ή άλλως 
έντονος κοινωνικός αναβρασμός μετά την χούντα των συνταγματαρχών, γίνονταν 
συγκρούσεις στους δρόμους καθώς εργαζόμενοι και χαμηλά κοινωνικά στρώματα 
προχωρούσαν δυναμικά σε σειρά πολιτικών και ταξικών διεκδικήσεων. Μέσα σε 
αυτό το κοινωνικό πλαίσιο ήταν λογικό ένα μέρος του ίδιου του πολιτικού συστή-
ματος να αποσκοπεί στο να βρει ερείσματα σε αυτά τα στρώματα. Αυτό το ρόλο 
έπαιξε το ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να διεκδικήσει και την ίδια την εξουσία.

Παράλληλα υπήρχε και το ανατολικό μπλοκ τότε, έτσι; Δεν υπήρχε η λεγό-
μενη μονοκρατορία του καπιταλισμού τότε. Και όπως είπα και πριν το ΠΑΣΟΚ 
αργότερα που πήρε την εξουσία «αλληθώριζε» προς άλλα μοντέλα οικονομικής 
και πολιτικής οργάνωσης, όπως αυτά της Σοβιετικής ‘Ενωσης και αυτά των αρα-
βικών χωρών. Στην πραγματικότητα, η στάση του ήταν τυχοδιωκτική. Αλλά αυτό 
αποδείχτηκε στην συνέχεια. Ένα μέρος του κόσμου τότε το ΠΑΣΟΚ τον πήρε μαζί 
του και ανέβηκε στην εξουσία. Η μεταστροφή, βέβαια, δεν έγινε μόνο λόγω του 
ότι πήραν την εξουσία, αλλά μεταστράφηκε συνολικά η πολιτική κατάσταση στην 
Ελλάδα και άρχισε να βιώνει και η Ελλάδα την ίδια διεθνή κρίση σε πολύ έντονο 
βαθμό. Φτάσαμε στο σημείο αργότερα –από την δεκαετία του ’90 και μετά–, με 
την έντονη και γρήγορη νεοφιλελεύθερη επίθεση που επιχείρησε αρχικά η ΝΔ, να 
έχουμε μεγάλες κοινωνικές συγκρούσεις εκείνη την περίοδο. Τελικά, η νεοφιλε-
λεύθερη αναδιάρθρωση σε εκείνη την φάση δεν τους βγήκε. Το ΠΑΣΟΚ ξανανέ-
βηκε στην εξουσία μέσα σε μια προσπάθεια του καθεστώτος να δώσει μία διέξοδο 
προς την κατεύθυνση της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης στην Ελλάδα. Μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο είχαμε την μεταστροφή και σε αυτό το πολιτικό επίπεδο που 
είχε να κάνει με την αντιμετώπιση των ένοπλων οργανώσεων από την ίδια την 
εξουσία. Αργότερα το ίδιο το ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση, για παράδειγμα, του Χα-
μντάν, στην οποία ο Μητσοτάκης είχε αρνηθεί την έκδοσή του, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ 
–ήταν ο Σημίτης πρωθυπουργός– τον εξέδωσε. Αργότερα εξέδωσε και τον Οτσα-
λάν. Το έκανε με τρόπο ώστε να μην μπορεί να πει κάποιος ότι τον εξέδωσε η 
ελληνική κυβέρνηση. Διεκπεραίωσε ουσιαστικά την έκδοσή του, συνεργάστηκαν 
ο Πάγκαλος και ο Σημίτης με μυστικές υπηρεσίες του εξωτερικού ώστε να τον 
προωθήσουν σε μια άλλη χώρα, ώστε να τον συλλάβουν εκεί.

Αυτή η μεταστροφή του ελληνικού πολιτικού συστήματος συνδέεται με μια επί-
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σης γενικότερη παγκόσμια μεταστροφή, που είχε να κάνει με τον ρόλο του NATO 
σε σχέση με την καταστολή και τον έλεγχο των λαών παγκοσμίως. Μην έχοντας 
ανατολικό μπλοκ πλέον, το NATO λεγόταν πως «έχασε την αποστολή του». Όχι, 
δεν την έχασε στην πραγματικότητα. Μετεξελίχθηκε σε στρατό που δρούσε ενά-
ντια στους λαούς. Μετεξελίχτηκε σε μια παγκόσμια κατασταλτική δύναμη και 
πέρασε το δόγμα του «αντιτρομοκρατικού» πολέμου, που στην πραγματικότητα 
ξεκίνησε από την δεκαετία του ’90 και κορυφώθηκε στις αρχές του 2000 με την 
επίθεση στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Μέσα σε αυτό το πολιτικό, επαναλαμβάνω, 
πλαίσιο άρχισαν να ψηφίζονται ο ένας μετά τον άλλον οι αντιτρομοκρατικοί νό-
μοι, που στην πραγματικότητα αφορούσαν το μέλημα του συστήματος να αντιμε-
τωπίσει στην ρίζα του το φαινόμενο της πολιτικής δράσης και αμφισβήτησής του. 
Γιατί, πλέον, δεν άφηνε κανένα περιθώριο, όχι μόνο για ριζοσπαστικούς αγώνες 
που απέβλεπαν σε μια άλλη κοινωνία και σε ένα άλλο πολιτικό σύστημα, αλλά 
ακόμα και για την αμφισβήτηση του ίδιου του συστήματος.

Οι πρώτοι αντιτρομοκρατικοί νόμοι εμπεριείχαν μια, θα μπορούσαμε να πούμε, 
ενοχή μέσα τους. Δεν ομολογούσαν ότι ήταν πολιτική η δράση των συγκεκριμένων 
που διώκονταν. Μιλούσαν για οργανωμένο έγκλημα. Ο νόμος του Σταθόπουλου 
του 2001 είχε αυτή την αναφορά. Αργότερα άρχισαν να το ξεπερνάνε αυτό. Στην 
πορεία είχαμε το ζήτημα που ανέφερα και στην προηγούμενη τοποθέτησή μου 
σε σχέση με τα θεωρήματα περί αντικειμενικής και υποκειμενικής θεωρίας, αλλά 
στην πορεία, όπως είπε και η συνήγορος Δαλιάνη στην προηγούμενη τοποθέτησή 
της, δεν το είχαν ανάγκη. Το αναίρεσαν. Το διαγράψανε. Πλέον μιλάνε, μιλάτε, 
μιλάει το ίδιο το σύστημα για «τρομοκρατία», αναγνωρίζοντας στην πραγματι-
κότητα χωρίς να ομολογείται, ότι όταν λέμε «τρομοκρατία» εννοούμε πολιτική 
δράση. Λέτε, δηλαδή, ότι «τα κίνητρά σας είναι πολιτικά, είναι πολιτική η δράση 
σας αλλά δεν είναι πολιτικές οι πράξεις σας». Αυτό, όπως είπε η συνήγορος Δαλι-
άνη, είναι άτοπο.

Γιατί γίνεται αυτό τώρα; Γιατί στην πραγματικότητα το σύστημα τώρα δεν έχει 
καμία διάθεση να φτιάξει κάποιο περιτύλιγμα της νομικής φόρμας, με την οποία 
να διώκει τους δεδηλωμένους εχθρούς της. Δεν έχει κανένα μέλημα και καμία διά-
θεση να δικαιολογηθεί για την επίθεση που θα κάνει σε όλους όσοι αντιστέκονται. 
Αλλά οι «αντιτρομοκρατικοί» νόμοι δεν έχουν σταματήσει εδώ και το ξέρουμε 
αυτό πάρα πολύ καλά. Έπεται να κατηγορηθεί ως «τρομοκρατική» κάθε δράση, 
η οποία θα αμφισβητεί την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων, ακόμα και αν δεν είναι 
ένοπλη. Όπως επίσης, έπεται να ψηφιστεί ως νόμος «αντιτρομοκρατικός», ακόμα 
και η δίωξη του φρονήματος. Με ποια έννοια θα γίνει αυτό; Ότι θα μιλάει απλώς 
κάποιος για ανατροπή και αυτό από μόνο του θα χρησιμοποιείται ως πρόκληση 
σε «τρομοκρατική δράση». Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα στην Αγ-
γλία ήδη, όπου οι αναρχικοί εκεί διώκονται ως «τρομοκράτες». Λέει το καθεστώς 
εκεί: «Τι είναι αυτό που πρεσβεύετε; Η ανατροπή του κράτους; Τρομοκρατία! Τι 
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είναι αυτό που πρεσβεύετε; Η ανατροπή του συστήματος; Τρομοκρατία!». Αλλά 
έχουμε περάσει πλέον –και αυτό θέλω να το επισημάνω– στην περίοδο της βαθιάς 
πολιτικής και οικονομικής κρίσης του συστήματος. Οι κυρίαρχοι είναι ανασφα-
λείς σε τέτοιο βαθμό που ακόμα και εκφράσεις, ακόμα και λέξεις πιστεύουν ότι 
μπορούν να τους βλάψουν. Με βάση αυτό το φόβο ερμηνεύεται η σκλήρυνση των 
«αντιτρομοκρατικών» νόμων και η δική μας αντιμετώπιση με αυτό το νομοθετικό 
πλαίσιο από αυτό το δικαστήριο. Και πιστεύω πως οι αποφάσεις που θα πάρετε, 
επαναλαμβάνω, θα είναι καταδικαστικές για όλους μας, ασχέτως αν υπάρχουν ή 
δεν υπάρχουν στοιχεία – που δεν υπάρχουν, δηλαδή. Ένα προηγούμενο υπάρχει 
ήδη. Με βάση τον καινούργιο νόμο, έτσι όπως εκφράζεται από τους συνηγόρους 
καλύτερα, γιατί εγώ νομικός δεν είμαι, έχει γίνει ήδη μια δίκη εδώ σε αυτή την 
αίθουσα, στην οποία καταδικάστηκαν άνθρωποι για ενέργειες ένοπλης οργάνω-
σης, χωρίς να υπάρχει κανένα στοιχείο, μόνο με βάση εκτιμήσεις. Στην πραγμα-
τικότητα δηλαδή, ούτε καν σκεπτικό δεν υπήρχε – και μιλάω για την πρώτη δίκη 
που αφορούσε την Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς και που τέλειωσε πριν λίγο 
καιρό. Αγωνιστές καταδικάστηκαν, όπως η Καρακατσάνη, όπως ο Μασούρας, ο 
Καραγιαννίδης, ο Μητρούσιας για συμμετοχή στην οργάνωση και για συνέργια 
σε ενέργειες χωρίς κανένα στοιχείο. Αυτή η ίδια φόρμουλα θα μεταφερθεί και 
εδώ. Γιατί σήμερα τα ειδικά δικαστήρια που στήνετε δεν χρειάζονται στοιχεία για 
να εκδώσουν καταδικαστικές αποφάσεις. Λέτε εσείς: «Είναι δεδηλωμένοι εχθροί 
μας, έτσι τους χαρακτηρίζουμε εμείς άσχετα αν αυτοί λένε ότι συμμετείχαν ή δεν 
συμμετείχαν. Είναι δεδηλωμένοι εχθροί του συστήματος, οπότε πρέπει να κατα-
δικαστούν όπως και να έχει». Αυτό είναι το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο που 
εντάσσονται αυτά τα ζητήματα. Και πιστεύω ότι αυτή η δίκη θα καταλήξει με ακό-
μα πιο σκληρές καταδικαστικές αποφάσεις.

Τώρα, θέλω να επαναλάβω –για να είναι αυτό το τελευταίο που θα πω– ότι 
ο Επαναστατικός Αγώνας, όπως είπα και πριν, όχι μόνο είναι μια πολιτική οργά-
νωση, αλλά αν δεν είναι ο Επαναστατικός Αγώνας πολιτική οργάνωση, τότε δεν 
υπάρχει πολιτική οργάνωση στην πραγματικότητα. Αν δεν είμαστε εμείς πολιτικά 
όντα, τότε ποια είναι; Αν δεν είναι πολιτική η δράση μας, τότε ποια δράση είναι 
πολιτική; Αν πάρουμε μια προς μια τις ενέργειες του Επαναστατικού Αγώνα, δεν 
υπάρχει τίποτα που να μην είναι πολιτικό, ούτε στην επιλογή ούτε μέσα στον λόγο 
ούτε μέσα στην δράση της οργάνωσης. Ναι, ο Επαναστατικός Αγώνας σήκωσε τα 
όπλα ενάντια στο σύστημα. Αυτό ήταν μια πολιτική επιλογή. Στραφήκαμε ενάντια 
σε θεσμούς όπως το υπουργείο Οικονομικών και μάλιστα υπό συγκεκριμένες πο-
λιτικές συνθήκες. Η επίθεση ενάντια στο υπουργείο Οικονομικών έγινε με αιχμή 
έναν προϋπολογισμό που ψηφιζόταν εκείνη την περίοδο στην βουλή και που στην 
πραγματικότητα περνούσε ένα σχέδιο οικονομικό λιτότητας για την επόμενη χρο-
νιά, ένα σχέδιο οικονομικής επίθεσης στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Κά-
ναμε την πολιτική επιλογή για το υπουργείο Απασχόλησης, έχοντας ως πολιτική 
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ανάγκη να απαντήσουμε σε ένα νομοσχέδιο που στρεφόταν ενάντια στα εργασι-
ακά κεκτημένα και προωθούσε τη νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση στα εργασια-
κά. Να πάμε στην αμερικάνικη πρεσβεία. Ποιος στόχος είναι πιο πολιτικός από 
εκείνον; Να χτυπηθεί η αμερικάνικη πρεσβεία που είναι το άντρο των διεθνών 
τρομοκρατών, το άντρο του διεθνούς ιμπεριαλισμού. Να πάρουμε το χρηματιστή-
ριο αργότερα. Αν δεν είναι πολιτική επιλογή να χτυπάς το χρηματιστήριο, τότε 
τι είναι; Χτυπήσαμε την Citibank. Αν δεν είναι πολιτική επιλογή να χτυπάς την 
Citibank, τότε τι είναι; Όλες αυτές οι επιλογές αγώνα ήταν πολιτικές.

Δεν περίμενα, βέβαια, ότι θα υπάρξει αναγνώριση από το δικαστήριο της πο-
λιτικής μας δράσης. Πάντως στην ιστορία ως τέτοια έχει καταγραφεί. Ο Επανα-
στατικός Αγώνας έχει καταγραφεί και έτσι θα μείνει στην ιστορία ως μια πολιτική 
οργάνωση, με βαθιά κοινωνικά και ταξικά χαρακτηριστικά και με ερείσματα μέσα 
στην κοινωνία. Αυτή την στιγμή ο Επαναστατικός Αγώνας ακόμα και αν εσείς δεν 
το αναγνωρίζετε, έχει ερείσματα μέσα στην κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι οι 
οποίοι βλέπουν όχι κατ’ ανάγκη εμάς, αλλά βλέπουν ότι η μόνη λύση για να ανα-
τρέψουν αυτό το σύστημα είναι να πάρουν τα όπλα και να στραφούν ενάντια στο 
καθεστώς. Το βλέπουν αυτό. Βλέπουν ότι αυτό το πολιτικό σύστημα έχει τελειώ-
σει. Είναι σάπιο από την ρίζα του. Αυτό το αναγνωρίζει όλος ο κόσμος. Γι’ αυτό 
κρύβονται όλοι οι πολιτικοί. Το λέω ξανά: ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ! Προπηλακίζονται συνέ-
χεια. Η μόνη διέξοδος στην πραγματικότητα για να λυτρωθεί η ίδια η κοινωνία, 
για να πετάξει αυτό το ζυγό από πάνω της ο οποίος την έχει φέρει σε αδιέξοδο, 
είναι η ένοπλη προλεταριακή αντεπίθεση για την Κοινωνική Επανάσταση. Μι-
λάμε για ζήτημα επιβίωσης της κοινωνίας και επιβίωσης του ίδιου του πλανήτη. 
Αυτό έκανε ο Επαναστατικός Αγώνας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε εμείς 
ως πολιτικά όντα, ως επαναστάτες.

Σε αυτή την συνεδρίαση τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα έκαναν διαδοχικά 
τρεις αιτήσεις κλήτευσης μαρτύρων, οι οποίες σκοπό είχαν να καταδείξουν την 
πολιτική φύση των ενεργειών της οργάνωσης, την αοριστία του κατηγορητηρίου 
όσον αφορά την ανυπαρξία στοιχείων που σχετίζονται με την φυσική συμμετοχή 
τους στις ενέργειες της οργάνωσης, την ανάδειξη του δόγματος της «συλλογικής 
ευθύνης» και τις παραλείψεις να κλητευθούν μάρτυρες που έχουν καταθέσει στο 
προανακριτικό στάδιο, οι οποίοι αφενός αναδεικνύουν τις εγκληματικές ευθύνες 
της αστυνομίας και άλλων υπευθύνων ασφαλείας σε κάποιες βομβιστικές επιθέ-
σεις της οργάνωσης και αφετέρου την παντελή απουσία μαρτύρων όσον αφορά 
κάποιες ενέργειες όπως η επίθεση με αντιαρματική ρουκέτα στην πρεσβεία των 
ΗΠΑ, το 2007.
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1η ΑΙΤΗΣΗ

ΚΛΗΤΕΥΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ 
ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ

Η δίκη εναντίον της οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας είναι μια πολιτική 
δίκη. Αν και δεν αναγνωρίζεται επίσημα, το ίδιο το κατηγορητήριο μιλάει για 

ενέργειες και πράξεις που μπορούν να «βλάψουν σοβαρά ή να καταστρέψουν τις 
θεμελιώδεις συνταγματικές, πολιτικές, οικονομικές δομές μιας χώρας ή ενός δη-
μόσιου οργανισμού», αυτό που με άλλα λόγια ορίζεται ως «τρομοκρατία». Πράγ-
ματι, ο σκοπός της οργάνωσής μας είναι να προωθήσει την ανατροπή του υπάρ-
χοντος οικονομικού, πολιτικού και κοινωνικού καθεστώτος, δηλαδή να χτυπήσει 
και να συμβάλει στην καταστροφή των θεμελιωδών συνταγματικών, πολιτικών, 
οικονομικών δομών του ελληνικού κράτους και του καπιταλιστικού συστήματος 
καθώς και υπερεθνικών οικονομικών και πολιτικών δομών. Όταν συλληφθήκαμε 
τον Απρίλιο του 2010, παραμονές της υπαγωγής της χώρας στην εξουσία της υπε-
ρεθνικής οικονομικής εξουσίας, δηλαδή στην εξουσία του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της 
Ε.Ε., είχε διαρρεύσει σε καθεστωτική εφημερίδα ότι κυβερνητικοί παράγοντες εί-
χαν σχολιάσει την εποχή εκείνη ότι, «είναι πιθανόν να μην αντέξουμε ένα μεγάλο 
τρομοκρατικό χτύπημα που θα πλήξει την εικόνα της Ελλάδας ανεπανόρθωτα. Θα 
τελείωνε την οικονομία μέσα σε ώρες».

Πράγματι αυτός ήταν ο σκοπός μας, να εμποδίσουμε την εγκαθίδρυση της 
νέας χούντας της υπερεθνικής οικονομικής ελίτ, να εμποδίσουμε την κατοχή της 
ελληνικής κυβέρνησης, του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της Ε.Ε., να εμποδίσουμε την εφαρ-
μογή των μέτρων του μνημονίου, τα μέτρα καταλήστευσης του λαού. Οι ίδιες οι 
ενέργειες της οργάνωσής μας το πιστοποιούν αυτό. Υπουργεία όπως το Απασχό-
λησης και το Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τράπεζες που αποτελούν μέρη 
της ντόπιας και υπερεθνικής οικονομικής ελίτ όπως η Citibank και η Eurobank, το 
χρηματιστήριο μέσα από το οποίο η οικονομική ελίτ πραγματοποιεί μεγάλο μέ-
ρος της αρπαγής κοινωνικού πλούτου από την κοινωνική βάση, πολυεθνικές όπως 
η Shell, δομές του ιμπεριαλιστικού κράτους των ΗΠΑ όπως είναι η αμερικάνικη 
πρεσβεία και, φυσικά, αστυνομικά τμήματα και δυνάμεις καταστολής που αποτε-
λούν τις δομές ασφαλείας του καθεστώτος, όπως και ο πρώην προϊστάμενος των 
δυνάμεων καταστολής, ο πρώην υπουργός Δημοσίας Τάξης Βουλγαράκης υπήρ-
ξαν οι στόχοι του Επαναστατικού Αγώνα.

Η επιλογή των στόχων από μόνη της αλλά και τα κίνητρα των ενεργειών είναι 
αμιγώς πολιτικά. Για παράδειγμα, η επίθεση στο υπουργείο Απασχόλησης έγινε 
για το σχεδιαζόμενο αντεργατικό νομοσχέδιο του τότε υπουργού Απασχόλησης Π. 
Παναγιωτόπουλου, το οποίο προέβλεπε την ουσιαστική κατάργηση του οχτάωρου 
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με την ελαστικοποίηση του ωραρίου, την κατάργηση της υπερωριακής αμοιβής, 
την θεσμοθέτηση του διευθυντικού δικαιώματος για αύξηση του ορίου απολύ-
σεων. Η επίθεση στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έγινε για 
την πολιτική του υπουργείου να εφαρμόσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας που 
έκοβε τις δημόσιες δαπάνες, ακολουθώντας ένα οικονομικό πρόγραμμα που ήταν 
αποτέλεσμα νεοφιλελεύθερων αναδιαρθρωτικών αλλαγών που εφάρμοζε η τότε 
κυβέρνηση της Ν.Δ.

Οι επιθέσεις του 2009, όπως η απόπειρα ανατίναξης των κεντρικών γραφεί-
ων της Citibank στην Ν. Κηφισιά, η βομβιστική επίθεση στο υποκατάστημα της 
Citibank στην Ν. Ιωνία, η ανατίναξη του υποκαταστήματος της Eurobank στην 
Αργυρούπολη και η επίθεση στο χρηματιστήριο, αποτελούν μέρος της στρατη-
γικής της οργάνωσής μας την περίοδο εκείνη, περίοδο που σηματοδοτούσε την 
απαρχή της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, να επιτεθεί σε δομές του ντόπιου 
και υπερεθνικού κεφαλαίου που θεωρούνται υπεύθυνοι για την οικονομική κρίση 
και επωφελούνται από αυτήν. Η Citibank και η Eurobank είναι και οι δύο κάτοχοι 
ελληνικών ομολόγων, δηλαδή δανειστές του ελληνικού κράτους, και έχουν σωθεί 
και οι δύο από τα λεφτά των πολιτών που διέθεσαν, που λήστεψαν για να το πού-
με καλύτερα, το αμερικάνικο και το ελληνικό κράτος αντίστοιχα για την διάσωσή 
τους.

Ο λαός και οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούσαν να θεωρήσουν ποτέ ότι οι ενέρ-
γειες του Επαναστατικού Αγώνα εναντίον υπουργείων, τραπεζών και εναντίον 
του χρηματιστηρίου στρέφονται εναντίον του, εναντίον των συμφερόντων του. 
Όπως δεν θα μπορούσε να θεωρήσει τις ενέργειες εναντίον των ένοπλων σκυλι-
ών της καθεστωτικής τάξης, των πραιτωριανών του κράτους, την αστυνομία και 
τα ΜΑΤ, να θεωρήσει τις ενέργειες εναντίον αυτών που βιαιοπραγούν πάνω του 
στις διαδηλώσεις, ως ενέργειες που στρέφονται εναντίον των συμφερόντων του. 
Αντίθετα ο λαός θεωρεί τρομοκρατία τις πολιτικές οι οποίες εκπορεύονται από το 
κράτος και αποσκοπούν στην εκμετάλλευσή του, στην ληστεία του εισοδήματός 
του προς όφελος των πλουσίων, πολιτικές που εφαρμόζονται από υπουργεία όπως 
το Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το Απασχόλησης, τα οποία μόνο ως 
οργανισμούς κοινής ωφέλειας δεν θεωρεί. Τρομοκράτες θεωρεί ο λαός τους τρα-
πεζίτες, τους επενδυτές και τα αφεντικά που του ρουφούν το αίμα. Τρομοκράτες 
θεωρεί ο λαός τους επενδυτές του χρηματιστηρίου, που καθώς αποτελεί το ναό 
του χρήματος, της κερδοσκοπίας και της απληστίας, είναι γελοίο να θεωρείται 
οργανισμός κοινής ωφέλειας. Τρομοκράτες θεωρεί ο λαός την αστυνομία και τα 
ΜΑΤ που προστατεύουν την βουλή, τους πολιτικούς και τους πλούσιους.

Η επίθεση εναντίον της αμερικάνικης πρεσβείας ήταν μια επίθεση που μιλάει 
από μόνη της. Μια επίθεση εναντίον του μεγαλύτερου κράτους-τρομοκράτη που 
υπάρχει στον κόσμο, το οποίο, μόνο την τελευταία δεκαετία, ευθύνεται για πολέ-
μους και σφαγές αμάχων στον πόλεμο κατά της «τρομοκρατίας», στο Αφγανιστάν 
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και στο Ιράκ, για βασανισμούς κρατουμένων στο Γκουαντανάμο, στο Αμπού Γκρά-
ιμπ και σε όλα τα μυστικά κέντρα κράτησης που παρείχαν οι σύμμαχοί τους.

Δεν ξεχνάμε φυσικά τα εγκλήματα του πολέμου κατά της Γιουγκοσλαβίας το 
1999 και του πρώτου πολέμου του Ιράκ το 1991 με τους βομβαρδισμούς αμάχων, 
πόλεμοι οι οποίοι υπαγορεύτηκαν από το κυρίαρχο μοντέλο του καπιταλισμού 
και της οικονομίας της αγοράς. Δεν ξεχνάμε την μακρά ιστορία του αμερικάνι-
κου ιμπεριαλισμού, ο οποίος βρίσκεται πίσω από σειρά επεμβάσεων όπως στην 
Κορέα και το Βιετνάμ, πίσω από πραξικοπήματα και στρατιωτικές δικτατορίες, 
στη Χιλή, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη, το Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα, το Ιράν, 
την Ινδονησία, τις Φιλιππίνες. Δεν ξεχνάμε τον ρόλο των ΗΠΑ στο πραξικόπημα 
των συνταγματαρχών του 1967, τον ρόλο και την επέμβαση των ΗΠΑ στον εμφύ-
λιο του 1946-49, όπου στήριξαν το μοναρχοφασιστικό καθεστώς των προδοτών 
και των δοσιλόγων της κατοχής. Και επειδή ο ελληνικός λαός εξακολουθεί να έχει 
ιστορική μνήμη και γνώση, η επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα εναντίον της 
αμερικάνικης πρεσβείας είχε μεγάλη κοινωνική και λαϊκή αποδοχή. Σε δημοσί-
ευμα της ιστοσελίδας Wikileaks του 2011, που αφορά έγγραφα της αμερικάνικης 
πρεσβείας στην Αθήνα, αναφέρεται σε δηλώσεις αξιωματούχων της πρεσβείας 
μετά την επίθεση της οργάνωσής μας με αντιαρματική ρουκέτα εναντίον της πρε-
σβείας το 2007 ότι: «Στην Ελλάδα η δίδυμη απειλή του εξτρεμισμού και της βίας 
πηγάζει περισσότερο από αντιαμερικανικά, αντινατοϊκά, κατά της παγκοσμιοποί-
ησης συναισθήματα τα οποία έχουν βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία», δήλω-
ση που επιβεβαιώνει την επιδοκιμασία μεγάλης μερίδας τουλάχιστον της ελληνι-
κής κοινωνίας στην ενέργεια του Επαναστατικού Αγώνα κατά της αμερικάνικης 
πρεσβείας.

Σε άλλο σημείο, οι Αμερικανοί αναφέρουν ότι είναι «επιθυμία της οργάνωσης 
να στραφεί κατά πολιτικών προσώπων» και ότι «η ιδεολογία της οργάνωσης βασί-
ζεται στα δεινά της παγκοσμιοποίησης». Επιπλέον σε άλλο σημείο, οι Αμερικανοί 
αξιωματούχοι συμπεραίνουν ότι ο Επαναστατικός Αγώνας κοιτούσε περισσότερο 
προς τα διεθνή θέματα και κυρίως την αναδυόμενη «παγκόσμια αυτοκρατορία» 
που προωθούσε «ο αμερικάνικος πόλεμος κατά της τρομοκρατίας». Στη συνέχεια 
αναφέρουν ότι «ο Επαναστατικός Αγώνας φαίνεται να ενδιαφέρεται περισσότερο 
για τις παγκόσμιες τάσεις στο πλαίσιο της άμεσης μετάβασης προς μια κοινωνική 
επανάσταση». Παρακάτω επισημαίνουν ότι «η ιδεολογία της οργάνωσης αντικα-
τοπτρίζει την αναρχική-αριστερίστικη κοινότητα». Αυτές οι δηλώσεις, από τους 
ίδιους τους εχθρούς μας, αποδεικνύουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τον πο-
λιτικό χαρακτήρα της δράσης της οργάνωσής μας και ότι θεωρούμαστε πολιτικοί 
εχθροί των ΗΠΑ και του παγκοσμιοποιημένου καθεστώτος που υπερασπίζουν.

Η δράση του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, οι βομβαρδισμοί και οι σφαγές 
αμάχων πολιτών στο Ιράκ, την Γιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, οι πόλεμοι της 
Νέας Τάξης και του πολέμου κατά της «τρομοκρατίας» ταιριάζουν απόλυτα στο 
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κατηγορητήριο περί «τρομοκρατίας», το οποίο μιλάει για πράξεις και ενέργει-
ες «με σκοπό να εκφοβίσουν σοβαρά έναν πληθυσμό». Το ελληνικό κράτος και 
οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις είναι συνυπεύθυνοι αυτών των εγκλημάτων, 
γιατί τα στήριξε υλικά και επιμελητειακά, προσφέροντας αεροδρόμια, βάσεις, λι-
μάνια, στρατιωτικό προσωπικό και πολιτική στήριξη.

Ζητούμε να έρθουν να καταθέσουν στην δίκη μας πολιτικά πρόσωπα που σχε-
τίζονταν με τους στόχους του Επαναστατικού Αγώνα, όπως υπουργεία, για να 
στηρίξουν και να αποδείξουν αν οι ενέργειες της οργάνωσης ήταν τρομοκρατία 
κατά του λαού ή στρέφονταν κατά των αντιλαϊκών πολιτικών που εφάρμοζαν. Ζη-
τούμε να κλητευτούν να καταθέσουν οι:

Πάνος Παναγιωτόπουλος, πρώην υπουργός Απασχόλησης επί κυβέρνησης 
Ν.Δ. την περίοδο που ο Επαναστατικός Αγώνας είχε χτυπήσει το υπουργείο Απα-
σχόλησης, και Αλογοσκούφης Γιώργος, πρώην υπουργός Εθνικής Οικονομί-
ας και Οικονομικών επί κυβέρνησης της Ν.Δ. την περίοδο που ο Επαναστατικός 
Αγώνας είχε χτυπήσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ζητούμε να κλητευτεί ο Αμερικανός πρέσβης Ντανιέλ Μπένετ Σμιθ για να 
εξηγήσει γιατί θεωρείται τρομοκρατία η επίθεση εναντίον της αμερικάνικης πρε-
σβείας, ενέργεια για την οποία μάλιστα η αμερικάνικη πρεσβεία επικήρυξε τα 
μέλη της οργάνωσής μας με 1.000.000 δολάρια.

Επίσης, ζητούμε να κλητευτεί και ο Σπύρος Καπράλος, πρώην πρόεδρος 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών όταν ο Επαναστατικός Αγώνας επιτέθηκε στο 
Χρηματιστήριο.

2η ΑΙΤΗΣΗ

ΚΛΗΤΕΥΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ 
ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΙΤΗΣΗ

Η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης για συμμετοχή στην οργάνωση Επαναστατι-
κός Αγώνας δεν σημαίνει την αποδοχή από την δική μας πλευρά της φυσικής 

παρουσίας και συμμετοχής μας στις ενέργειες της οργάνωσης. Κι αυτό όχι γιατί δεν 
είναι τιμή για μας η φυσική παρουσία και συμμετοχή μας στις ενέργειες της οργά-
νωσης που έγιναν προς όφελος του λαού, τις οποίες υπερασπιζόμαστε ολόψυχα και 
είμαστε υπερήφανοι για αυτές, αλλά γιατί οι επαναστάτες δεν δίνουν ποτέ καμιά 
πληροφορία στον εχθρό, δηλαδή στο κράτος και στα όργανά του, την αστυνομία και 
τους δικαστές, για την φυσική συμμετοχή την δική τους και των συντρόφων τους. 
Εξάλλου είναι δική σας δουλειά να αποδείξετε αν κάποιος από εμάς συμμετείχε και 
σε ποια από τις ενέργειες της οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας.
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Όταν συλληφθήκαμε τον Απρίλιο του 2010, ο πρώην υπουργός Δημόσιας Τά-
ξης επί κυβερνήσεως Ν.Δ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης, σε πλήθος δηλώσεών του σε 
ΜΜΕ είχε κατ’ επανάληψη αναφέρει και επιβεβαιώσει ότι για χρόνια και ενώ είχε 
το χαρτοφυλάκιο του συγκεκριμένου υπουργείου, είμαστε οι δύο από τους τρεις 
μας, οι Μαζιώτης και Ρούπα, υπό συνεχή παρακολούθηση ως βασικοί ύποπτοι για 
συμμετοχή στον Επαναστατικό Αγώνα και ότι από αυτήν την παρακολούθηση δεν 
είχε βρεθεί κανένα απολύτως στοιχείο που να αποδεικνύει την φυσική μας συμ-
μετοχή στις ενέργειες της οργάνωσης. Ανέφερε, μάλιστα, ότι μέχρι το 2007, όταν 
η οργάνωσή μας χτύπησε με αντιαρματική ρουκέτα την πρεσβεία των ΗΠΑ στις 
12/1/2007, μας παρακολουθούσαν ταυτόχρονα οι υπηρεσίες ΔΑΕΕΒ και ΕΥΠ.

Μετά την ενέργεια εναντίον της αμερικάνικης πρεσβείας, δήλωσε ότι την πα-
ρακολούθησή μας ανέλαβε αποκλειστικά η ΔΑΕΕΒ, πράγμα που επιβεβαιώνει και 
ο τότε διοικητής της ΕΥΠ και νυν βουλευτής Ι. Κοραντής. Είναι επίσης δημοσιο-
ποιημένο ότι στην παρακολούθησή μας εκείνο το διάστημα συμμετείχε και η αμε-
ρικάνικη υπηρεσία CIA.

Στην πραγματικότητα η παρακολούθησή μας όλα αυτά τα χρόνια δεν σταμά-
τησε ποτέ, χωρίς όμως ποτέ να βρεθεί κανένα απολύτως στοιχείο που να απο-
δεικνύει την συμμετοχή στις ενέργειες της οργάνωσης. Το γεγονός ότι ποτέ δεν 
είχαν καταφέρει οι διάφορες υπηρεσίες ασφαλείας να συγκεντρώσουν στοιχεία 
εναντίον μας για συμμετοχή στον Επαναστατικό Αγώνα και ούτε, φυσικά, για την 
ίδια την οργάνωση παρότι το επιθυμούσαν διακαώς, μετά τις συλλήψεις μας τον 
Απρίλιο του 2010 δημιουργήθηκαν πολιτικές αναταράξεις, αφού για χρόνια ήμα-
στε βασικοί ύποπτοι για συμμετοχή στην οργάνωση και την περίοδο των συλλή-
ψεων έριζαν για την ανεπάρκεια ή μη των υπηρεσιών ασφαλείας δημοσίως στα 
ΜΜΕ δημοσιογράφοι, πολιτικά πρόσωπα και αξιωματούχοι που πέρασαν από το 
υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Εσωτερικών, όπως ο Χρήστος Μαρκογιαννάκης, 
ο Ι. Κοραντής, πρώην διοικητής της ΕΥΠ, και ο πρώην υπουργός Εσωτερικών επί 
κυβερνήσεως Ν.Δ. Προκοπής Παυλόπουλος.

Μάλιστα, ο πρώην υπουργός Χρήστος Μαρκογιαννάκης επικαλέστηκε στελέ-
χη της ΔΑΕΕΒ ονομαστικά, όπως ο πρώην διευθυντής της συγκεκριμένης υπηρε-
σίας Χωριανόπουλος, και άλλους έμπειρους αξιωματικούς που υπηρετούσαν χρό-
νια στις υπηρεσίες ασφαλείας από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και 
κατά την περίοδο των συλλήψεων για την επαναστατική οργάνωση 17Ν.

Για κανέναν από τους τρεις μας δεν υπήρξε ποτέ το παραμικρό στοιχείο που να 
αποδεικνύει την συμμετοχή μας στις ενέργειες του Επαναστατικού Αγώνα. Γιατί 
αν υπήρχαν τέτοια στοιχεία, τότε θα μας είχαν συλλάβει πολλά χρόνια πριν και 
πολύ νωρίτερα από τον Απρίλιο του 2010, δεδομένου ότι η δράση της οργάνωσης 
είχε ξεκινήσει από το 2003. Όμως η οργάνωση δεν άφησε κανένα απολύτως αξι-
οποιήσιμο στοιχείο από τους τόπους των ενεργειών.

Όμως ούτε η σύλληψή μας τον Απρίλιο του 2010 έγινε με βάση στοιχεία που 
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μας συνδέουν με τις ενέργειες της οργάνωσης, ούτε το βούλευμα που μας παραπέ-
μπει σε δίκη και το οποίο διαβάστηκε έχει το παραμικρό στοιχείο για την φυσική 
μας συμμετοχή στις ενέργειες της οργάνωσης, παρά με το δόγμα της «συλλογικής 
ευθύνης» και με την αυθαίρετη και αστήρικτη κατηγορία της «διεύθυνσης» της 
οργάνωσης θα καταδικαστούμε συλλήβδην για όλες τις ενέργειες χωρίς κανένα 
απολύτως στοιχείο.

Είναι δείγμα των καιρών, αν πάρουμε υπ’ όψιν την όξυνση του κοινωνικού και 
ταξικού πολέμου με την εντατικοποίηση της επίθεσης που δέχεται ο λαός από το 
κεφάλαιο και το κράτος, με την επιβολή του νέου ολοκληρωτισμού που έχει επι-
βάλει η υπερεθνική οικονομική και πολιτική ελίτ μέσω του μνημονίου της τρόικας, 
ότι τα παλιά όπλα της ποινικής καταστολής θεωρούνται ανεπαρκή και αναποτελε-
σματικά και ότι έχει εισαχθεί μια νέα ποινική κουλτούρα, αποτέλεσμα του πολέ-
μου κατά της «τρομοκρατίας» που εγκαινίασαν οι ΗΠΑ το 2001, όπου δεν χρειά-
ζονται τεκμηριωμένα στοιχεία σύμφωνα με το αναχρονιστικό πια ποινικό δίκαιο 
και ότι αρκεί το δόγμα της «συλλογικής ευθύνης» για να καταδικαστεί κάποιος.

Ζητούμε να κλητευτούν στην δίκη προς επιβεβαίωση των παραπάνω οι:
– Χρήστος Μαρκογιαννάκης, πρώην υπουργός Δημοσίας Τάξης.
– Προκόπης Παυλόπουλος, πρώην υπουργός Εσωτερικών.
– Ιωάννης Κοραντής, πρώην διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφορι-

ών.
– Δημήτρης Χωριανόπουλος, πρώην διευθυντής της ΔΑΕΕΒ.
– Γρηγόρης Μπαλάκος, πρώην διευθυντής της ΔΑΕΕΒ.
– Φώτης Παπαγεωργίου, πρώην στέλεχος της ΔΑΕΕΒ.

Επιφυλασσόμαστε και για την κλήτευση επιπλέον μαρτύρων που θα κρίνουμε 
ότι είναι σημαντική η κατάθεσή τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

 ΤΡΙΤΗ ΑΙΤΗΣΗ

Ο Επαναστατικός Αγώνας είναι μία ένοπλη επαναστατική οργάνωση η οποία 
με την δράση της προωθούσε την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος 

και του κράτους από τον λαό. Κατά συνέπεια οι δυναμικές ενέργειες της οργάνω-
σης στρέφονταν εναντίον δομών και μηχανισμών της οικονομικής και πολιτικής 
εξουσίας, εναντίον του καθεστώτος και όσων το προστατεύουν. Δικαστήρια, αστυ-
νομικά τμήματα και δυνάμεις καταστολής, υπουργεία, τράπεζες και πολυεθνικές, 
η αμερικάνικη πρεσβεία, το χρηματιστήριο καθώς και παράγοντες της πολιτικής 
εξουσίας που εγκλημάτησαν κατά του λαού, όπως ο εγκληματίας πρώην υπουργός 
Δημοσίας Τάξης Βουλγαράκης, υπήρξαν οι στόχοι της οργάνωσης.

Eίναι υποκρισία ένα σύστημα που καθημερινά εγκληματεί και τρομοκρατεί 
την κοινωνία, που καθημερινά επιβάλλει και καταδικάζει ολοένα και περισσότε-
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ρους πολίτες στην φτώχεια και την εξαθλίωση, που ληστεύει και δολοφονεί τον 
λαό στερώντας του τα βασικά αγαθά όπως η τροφή, η εργασία, η υγεία, η αξιοπρέ-
πεια, που καθημερινά λεηλατεί τον κοινωνικό πλούτο και τους μη προνομιούχους 
για να χρηματοδοτεί τις τράπεζες, τις πολυεθνικές, τους μεγαλοεπιχειρηματίες, 
την οικονομική ελίτ γενικότερα, να κατηγορεί εμάς που δράσαμε προς όφελος 
του λαού, για τρομοκρατία, για τυφλά χτυπήματα κατά πολιτών, για πρόκληση 
κινδύνου κατά της ζωής πολιτών.

Οι ενέργειες του Επαναστατικού Αγώνα, που είχαν στόχο υλικές δομές του 
συστήματος, γίνονταν πάντα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι 
για την ζωή πολιτών, τους οποίους άλλωστε η οργάνωση θεωρούσε πάντα εν δυ-
νάμει συμμάχους στον αγώνα για την ανατροπή του υπάρχοντος εγκληματικού 
καθεστώτος που εσείς ως δικαστές υπερασπίζετε.

Εκτός από τις επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων καταστολής, όπως στις επι-
θέσεις εναντίον των ΜΑΤ στο Γουδή και στα Εξάρχεια και την απόπειρα ενα-
ντίον του Βουλγαράκη ο οποίος ευθύνεται για εγκλήματα κατά του λαού, για τις 
υποκλοπές εναντίον εκατοντάδων πολιτών το 2004-5 οι οποίες έγιναν με αφορ-
μή την ασφάλεια των ολυμπιακών αγώνων, για τις απαγωγές από τις ελληνικές 
και βρετανικές μυστικές υπηρεσίες των Πακιστανών και τους ξυλοδαρμούς που 
υπέστησαν, για βασανιστήρια εναντίον μεταναστών σε αστυνομικά τμήματα, για 
υφαρπαγή εκτάσεων του δημοσίου που έμεινε γνωστή ως υπόθεση Βατοπεδίου, 
ο Επαναστατικός Αγώνας δεν θέλησε ποτέ να πλήξει ούτε να εκθέσει σε κίνδυνο 
απλούς πολίτες, που δεν είχαν κανένα αξίωμα μέσα στο σύστημα οικονομικής και 
πολιτικής εξουσίας και της καταστολής.

Όπως αποκαλύπτουν έγγραφα του Wikileaks, αξιωματούχοι της αμερικάνικης 
πρεσβείας στην Αθήνα όπως ο επιτετραμμένος Κάντριμαν, επισήμαιναν πως τα 
μέλη του Επαναστατικού Αγώνα «θα σταματούσαν μια καλά οργανωμένη ενέρ-
γεια παρά να βλάψουν περαστικούς. Ο Επαναστατικός Αγώνας μπαίνει σε με-
γάλο κόπο να δηλώσει ότι δεν ανέχεται τυφλά χτυπήματα που θα μπορούσαν να 
θέσουν σε κίνδυνο αθώους περαστικούς». Η δήλωση αυτή έγινε τον Ιούνιο του 
2006 ακριβώς μετά την απόπειρα εναντίον του Βουλγαράκη. Επίσης σε άλλο ση-
μείο των εγγράφων του Wikileaks αναφέρεται ότι σε κοινή έκθεση της ελληνικής 
αστυνομίας και του FBI προς την αμερικάνικη πρεσβεία ενάμισυ μήνα μετά την 
επίθεση της οργάνωσης στην πρεσβεία των ΗΠΑ, «τονίζεται ότι η συγκεκριμένη 
τρομοκρατική οργάνωση είναι η επικρατέστερη στην πρωτεύουσα και πως η ιδε-
ολογία της αντικατοπτρίζει την αναρχική-αριστερίστικη κοινότητα. Επιπλέον ότι 
έχει επιδείξει σοβαρά σημάδια επαγγελματισμού και οργανωτικότητας, έχει συ-
νείδηση της κοινής γνώμης και θα δίσταζε να προχωρήσει σε τυφλά χτυπήματα».

Δυστυχώς όμως υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις σε ενέργειες της οργάνωσης 
όπου δημιουργήθηκε κίνδυνος για πολίτες και στις οποίες την αποκλειστική ευθύ-
νη την έχει η αστυνομία καθώς και άλλοι υπεύθυνοι ασφαλείας λόγω της εγκλημα-
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τικής αδιαφορίας και αμέλειάς τους. Μέσα στο σύμπλεγμα της εξουσίας, η αστυ-
νομία, οι δημοσιογράφοι και οι δικαστές, ως συνεργαζόμενα μέλη ενός εγκλη-
ματικού και τρομοκρατικού μηχανισμού καταπίεσης και καταστολής, τηρούν 
απαρέγκλιτα την ναζιστική γραμμή της γκεμπελικής προπαγάνδας που λέει ότι οι 
ένοπλες επαναστατικές οργανώσεις δεν είναι παρά τρομοκράτες που κάνουν τυ-
φλά χτυπήματα εναντίον πολιτών και αποτελούν μια κοινωνική απειλή. Έτσι και 
το στήσιμο της δίκης εναντίον του Επαναστατικού Αγώνα γίνεται με τέτοιο τρόπο 
έτσι ώστε να επιβεβαιώσει αυτή την γκεμπελική προπαγάνδα.

Το πιο τρανταχτό παράδειγμα είναι η υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης ενα-
ντίον του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος 
στις 12/12/2005, όπου παρά τα δύο προειδοποιητικά τηλεφωνήματα της οργά-
νωσης για το σημείο της τοποθέτησης του εκρηκτικού μηχανισμού στην Φιλελλή-
νων και Μητροπόλεως μπροστά στο υπουργείο και παρά τον μεγάλο χρόνο που 
δόθηκε –35 λεπτά μετά το δεύτερο τηλεφώνημα–, η αστυνομία δεν απέκλεισε το 
σημείο που υποδείχτηκε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κίνδυνος για διερχόμε-
νους πολίτες και να υπάρξουν μικροτραυματισμοί. Την ευθύνη για αυτούς τους 
τραυματισμούς την έχουν αποκλειστικά οι αστυνομικοί που είχαν λάβει εντολή 
να αποκλείσουν την περιοχή και oι οποίοι από εγκληματική αδιαφορία, αμέλεια, 
ηλιθιότητα και ανικανότητα δεν εντόπισαν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Παρά το 
γεγονός ότι είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα το γεγονός των εγκληματικών λαθών 
της αστυνομίας, «παραδόξως» ο εισαγγελέας εφετών Μακρόπουλος που έχει 
κάνει την εισήγηση στο βούλευμα εναντίον μας, δεν καλεί τους συγκεκριμένους 
αστυνομικούς ως μάρτυρες στην δίκη.

Στην υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης εναντίον του χρηματιστηρίου στις 
2/9/2009, ενός από τα σημαντικότερα χτυπήματα του Επαναστατικού Αγώνα με 
μεγάλη κοινωνική και λαϊκή αποδοχή και επιδοκιμασία, η υπεύθυνη ασφαλείας 
του χρηματιστηρίου δίνει έγκριση στους δύο από τους τέσσερις υπαλλήλους που 
βρίσκονταν στο κτίριο (τρεις υπαλλήλους security και μια καθαρίστρια) να φύ-
γουν, με αποτέλεσμα την ώρα της έκρηξης να υπάρχουν δύο υπάλληλοι ασφα-
λείας στο κτίριο, παρά το γεγονός ότι είχαν προειδοποιηθεί έγκαιρα να φύγουν. 
Στην ίδια υπόθεση, ο υπάλληλος ασφαλείας της ασφαλιστικής εταιρίας Allianz 
δεν ειδοποιείται καθόλου από την αστυνομία να φύγει από το πόστο του, παρό-
τι συνομίλησε με το πλήρωμα ενός περιπολικού και παρά την ρητή δήλωση στο 
προειδοποιητικό τηλεφώνημα της οργάνωσης να εκκενωθούν όχι μόνο το χρημα-
τιστήριο αλλά και τα γειτονικά κτίρια, ήταν μπροστά την ώρα της έκρηξης. «Πα-
ραδόξως» και σε αυτή την περίπτωση ο εισαγγελέας Μακρόπουλος «αμελεί» να 
καλέσει αυτούς οι οποίοι εκτέθηκαν σε κίνδυνο με υπαιτιότητα της υπεύθυνης 
ασφαλείας του χρηματιστηρίου και της αστυνομίας.

Στην υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης στο υπουργείο Απασχόλησης στις 
2/6/2005, ο αστυνομικός φρουρός του υπουργείου εκθέτει σε κίνδυνο τον πολίτη 
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που βρήκε την βόμβα στην είσοδο του υπουργείου, λέγοντάς του να τη μεταφέρει 
λίγα μέτρα παραπέρα στα σκουπίδια, ενώ οι τρεις αστυνομικοί που έσπευσαν να 
αποκλείσουν τον χώρο γύρω από το υπουργείο δεν διευκρινίζουν τι είδους απο-
κλεισμό έκαναν και αν ειδοποίησαν ανθρώπους σε διπλανά και κοντινά κτίρια 
στο υπουργείο να φύγουν και πώς δικαιολογείται ο μικροτραυματισμός ενός πυ-
ροσβέστη.

Στην υπόθεση του Βουλγαράκη, ο εισαγγελέας Μακρόπουλος ισχυρίζεται αντι-
φατικά πράγματα και μιλά εσκεμμένα για ύπαρξη ωρολογιακού μηχανισμού, γε-
γονός που εξυπηρετεί την γκεμπελική προπαγάνδα δυσφήμησης της οργάνωσης, 
αφού η χρησιμοποίηση ωρολογιακού μηχανισμού στην συγκεκριμένη ενέργεια θα 
σήμαινε αδιαφορία για την ασφάλεια διερχόμενων πολιτών από το σημείο. Όπως 
έχει αποδειχθεί, η απόπειρα εναντίον του Βουλγαράκη είχε οργανωθεί με εκρη-
κτικό μηχανισμό που πυροδοτήθηκε με τηλεχειρισμό, γεγονός που αποδεικνύει τη 
φυσική παρουσία των μελών της οργάνωσης στο σημείο, έτσι ώστε να υπάρχει ο 
έλεγχος της κατάστασης και να πληγεί ο Βουλγαράκης με τη συνοδεία του και όχι 
πολίτες άσχετοι με τον συγκεκριμένο πολιτικό στόχο.

Όπως έχει δηλώσει η οργάνωση στην προκήρυξη που αναλάμβανε την ευθύνη 
για την συγκεκριμένη ενέργεια, μετά την εμφάνιση του αστυνομικού του TEEM 
με σκύλο που ερευνούσε την ύπαρξη εκρηκτικών υλών και με δεδομένο ότι ο εκρη-
κτικός μηχανισμός θα γινόταν αντιληπτός προτού ο εγκληματίας Βουλγαράκης 
περάσει από το σημείο, τα μέλη της οργάνωσης αποφάσισαν επί τόπου την πυρο-
δότησή του για να μην πέσει στα χέρια της αστυνομίας, φροντίζοντας παράλληλα 
να μην υπάρχει πεζός ή διερχόμενο όχημα στο σημείο και σε απόσταση που θα 
μπορούσε να πληγεί. Εξ άλλου, όπως γράφαμε στην προκήρυξη με την οποία ανα-
λαμβάναμε την ευθύνη για την συγκεκριμένη ενέργεια, η ενέδρα της 30ής Μαΐου 
2006 ήταν η δεύτερη, γιατί η πρώτη είχε ακυρωθεί επειδή την ώρα που περνούσε 
ο Βουλγαράκης υπήρχε διερχόμενο μηχανάκι στο σημείο και υπήρχε κίνδυνος για 
τον συγκεκριμένο πολίτη.

Εκτός από τις «τυχαίες» παραλείψεις όπου δεν καλούνται μάρτυρες που απο-
δεικνύουν τις εγκληματικές ευθύνες της αστυνομίας και άλλων υπευθύνων ασφα-
λείας σε κάποιες περιπτώσεις, δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά για το γε-
γονός ότι δεν καλείται κανένας μάρτυρας για κάποιες ενέργειες της οργάνωσης 
όπως η επίθεση με αντιαρματική ρουκέτα εναντίον της αμερικάνικης πρεσβείας 
στις 12/1/2007, για την απόπειρα εναντίον του υποκαταστήματος της Citibank 
στο Ν. Ψυχικό στις 14/3/2004 και για την απαλλοτρίωση των εκρηκτικών στο 
Προσήλιο Φωκίδας.

Ιδιαίτερα είναι εύλογα τα ερωτηματικά για το ποια είναι η πολιτική σκοπι-
μότητα του γεγονότος ότι δεν καλείται κανένας μάρτυρας, είτε Αμερικανός, είτε 
ημεδαπός από την επίθεση εναντίον της αμερικάνικης πρεσβείας, η οποία ήταν 
από τις κορυφαίες σε συμβολισμό ενέργειες του Επαναστατικού Αγώνα, με με-
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γάλη κοινωνική και λαϊκή αποδοχή και επιδοκιμασία, για την οποία μάλιστα, τα 
μέλη της οργάνωσης είχαν επικηρυχθεί από το ιμπεριαλιστικό κράτος των ΗΠΑ 
με 1000000 δολάρια και από το ελληνικό κράτος με 800000 ευρώ. Μήπως γιατί 
γίνεται προσπάθεια να υποβαθμιστεί η ενέργεια αυτή του Επαναστατικού Αγώ-
να και η τεράστια πολιτική σημασία της; Μήπως γιατί ξευτελίστηκε το κράτος 
των ΗΠΑ και η ελληνική αστυνομία για τα μέτρα ασφαλείας που είχε πάρει για 
την πρεσβεία; Μήπως υπήρξε παρέμβαση της αμερικάνικης πρεσβείας στην ελ-
ληνική «δικαιοσύνη» έτσι ώστε να υποβαθμιστεί το γεγονός στην δίκη μας, ενώ 
τότε επιθυμούσε και πίεζε διακαώς για την σύλληψή μας, προσφέροντας μάλιστα 
1000000 δολάρια και πλήρωνε ένα χρόνο μετά μεγάλης κυκλοφορίας εφημερί-
δες, όπως τα ΝΕΑ, το ΒΗΜΑ, την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, για 
δημοσιοποίηση της επικήρυξης;

Είναι υποκρισία, ένα κράτος που έχει σκοτώσει δεκάδες πολίτες από το 1974 
μέχρι σήμερα, διαδηλωτές όπως ο Κουμής και η Κανελλοπούλου, νεολαίους όπως 
ο Καλτεζάς και ο Γρηγορόπουλος, αγωνιστές όπως ο Τεμπονέρας, απλούς πολίτες 
σε εξακριβώσεις στοιχείων, φτωχούς και λαθρομετανάστες, άτομα από διαφορετι-
κές εθνοτικές και πολιτιστικές ομάδες (π.χ. Ρομά), απλούς πολίτες που πυροβολή-
θηκαν τυχαία σε ανταλλαγή πυροβολισμών όπως ο Αλβανός Nicola Todi το 2010, 
που η αστυνομία τον πυροβόλησε «κατά λάθος» με 9 σφαίρες, ενώ ο εγκληματίας 
πρώην υπουργός Δημοσίας Τάξης Χρυσοχοΐδης δήλωνε ψυχρά για το γεγονός αυτό 
ότι «μπορεί να σκοτώθηκε ένας άνθρωπος αλλά συνελήφθησαν δύο επικίνδυνοι 
κακοποιοί», είναι υποκρισία ένα κράτος που βασανίζει και βιαιοπραγεί εναντί-
ον του λαού που διαδηλώνει και διαμαρτύρεται εναντίον των μέτρων λιτότητας, 
όπως στη διαδήλωση της 1ης Μάη όπου παραλίγο να δολοφονηθεί από χτυπήματα 
αστυνομικών στο κεφάλι ο διαδηλωτής Γιάννης Καυκάς ή τις διαδηλώσεις ενα-
ντίον της ψήφισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος στις 28-29 Ιουνίου, είναι 
υποκρισία όταν το κράτος υπάρχει για να πλουτίζουν οι «πατέρες» του έθνους, 
οι πολιτικοί, που δωροδοκούνται από τους επιχειρηματίες φίλους τους για διά-
φορες εξυπηρετήσεις, μίζες για SIEMENS, μίζες για εξοπλιστικά προγράμματα, 
μίζες για αναθέσεις έργων, όταν το κράτος υπάρχει για να κάνει τους πλούσιους 
πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους, όταν δεν δίνει καμιά σημασία για 
την υγεία και την περίθαλψη των πολιτών, όταν τους στερεί την ίδια την ζωή και 
την αξιοπρέπεια, είναι θράσος και υποκρισία οι εγκληματίες του κράτους και του 
καθεστώτος να κατηγορούν τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα ως τρομοκράτες 
που θέλουν να τρομοκρατήσουν τον πληθυσμό και την κοινωνία.   

Ζητούμε την κλήτευση των παρακάτω μαρτύρων:
Για την υπόθεση της επίθεσης στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 

στην πλατεία Συντάγματος:
Τον Χατζησπύρου Βασίλειο, οδηγό περιπολικού που έλαβε σήμα από το κέ-
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ντρο άμεσης δράσης για τοποθέτηση βόμβας στο υπουργείο,
τον Αγόρη Ελπιδοφόρο, συνοδηγό του ίδιου περιπολικού,
την Καντά Βασιλική, εκφωνήτρια του κέντρου άμεσης δράσης που μεταβί-

βασε το σήμα για τοποθέτηση βόμβας στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομι-
κών,

τον Μπλάτσιο Παντελή, ειδικό φρουρό του υπουργείου Οικονομίας και Οι-
κονομικών.

Για την υπόθεση της επίθεσης εναντίον του χρηματιστηρίου:
Την Κοκκώνη Διονυσία, υπεύθυνη ασφαλείας του χρηματιστηρίου,
τον Λίγγο Χρήστο, υπάλληλο ασφαλείας στο data room του χρηματιστηρίου,
τον Κολτσίδα Δημήτριο, υπάλληλο ασφαλείας στο control room του χρημα-

τιστηρίου,
την Κουτσιουμπέλα Φωτεινή, καθαρίστρια στο χρηματιστήριο,
τον Κουκουτούλη Γεώργιο, υπάλληλο ασφαλείας της Allianz.
Για την υπόθεση της επίθεσης εναντίον του υπουργείου Απασχόλησης:
Τον Αμπαριάν Αναστάσιο, μέλος του πληρώματος του περιπολικού που 

έλαβε σήμα να πάει στο υπουργείο Απασχόλησης για να ελέγξει την ύπαρξη εκρη-
κτικού μηχανισμού,

τον Καπαρέλο Θεόδωρο, μέλος του ίδιου περιπολικού,
τον Κουντουρογιάννη Ευάγγελο, ο οποίος διατάχτηκε από τον ειδικό φρου-

ρό του υπουργείου Απασχόλησης Ευριπίδη Ζάχαρο να μετακινήσει την βόμβα.
 Για την υπόθεση της επίθεσης εναντίον του Βουλγαράκη:
Τον Ανανία Γεώργιο, αστυνομικό του ΤΕΕΜ,
τον Παπαματθαίου Μάνθο, αστυνομκό της συνοδείας του Βουλγαράκη,
τον Αθανασόπουλο Γεώργιο, αστυνομικό της συνοδείας Βουλγαράκη,
τους Πολύχρονο Παναγιώτη και Κανελλόπουλο Αθανάσιο, αστυνομι-

κούς της Δ.Α.Ε.Ε.Β.
Επίσης ζητούμε να καταθέσουν οι μάρτυρες που έχουν εξεταστεί για την 

επίθεση στην αμερικάνικη πρεσβεία στις 12/1/2007, τον αμερικανό υπεύθυ-
νο ασφαλείας της αμερικάνικης πρεσβείας, τους μάρτυρες που έχουν εξεταστεί 
για την απόπειρα έκρηξης στο υποκατάστημα της Citibank στο Ν. Ψυχικό στις 
14/3/2004.    

Επιφυλασσόμαστε για την κλήτευση επιπλέον μαρτύρων που πιθανό να ζητή-
σουμε να καταθέσουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

 ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΑΣ ΡΟΥΠΑ  
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»
 ΚΑΙ ΝΥΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΑΕΕΒ

Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Αρχικά αυτή η εξέλιξη –η απόρριψη του αιτήμα-
τος– ήταν για μας αναμενόμενη. Όμως θέλω να πω ότι καταδεικνύει για άλλη 

μία φορά ότι πρόκειται για μία καθαρά πολιτική δίκη. Γίνεται μία ομολογία μέσω 
αυτής της απόρριψης του αιτήματος, της σύμφυσης μεταξύ δικαστικού σώματος 
και κατασταλτικών μηχανισμών. Θέλω να εξηγηθώ τι ακριβώς εννοώ. Μέχρι τώρα 
γνωρίζουμε ότι όλοι οι νόμοι οι οποίοι οδήγησαν σε αυτά τα ειδικά δικαστήρια, 
των οποίων η αποστολή είναι να κάνουν δίκες πολιτικές και να καταδικάζουν σε 
πολλά χρόνια φυλακή τους κατηγορούμενους, χωρίς κατ’ ανάγκη να κάνουν κά-
ποια ουσιαστική διερεύνηση των υποθέσεων όσο αφορά την «αθωότητα» ή την 
«ενοχή» τους. Αυτό το έχουμε δει επανειλημμένες φορές σε πολλές δίκες που 
έχουν προηγηθεί και που άνθρωποι, χωρίς ουσιαστικά στοιχεία και χωρίς δυνα-
τότητα από τους δικαστές τεκμηρίωσης της καταδικαστικής απόφασης, δεν έχουν 
αθωωθεί και έχουν καταδικαστεί σε πάρα πολλά χρόνια φυλακή.

Με αυτήν την απόφαση στην πραγματικότητα ακόμα και το τυπικό μέρος μιας 
διαδικασίας που αφορά την δικαστική έρευνα σε σχέση με την «ενοχή» ή την 
«αθωότητα» του κατηγορουμένου, έχει ομολογηθεί από εσάς ότι αφήνεται στην 
άκρη. Δηλαδή, πλέον αυτό το δικαστήριο ομολογεί μέσω της απόρριψης του αιτή-
ματος ότι δεν έχει καμία διάθεση να ερευνήσει μέσω του νόμου, γιατί στην πραγ-
ματικότητα όλοι γνωρίζουν ότι είναι παράνομη η κατάθεση του συγκεκριμένου 
μάρτυρα, αφού είναι αυτός που έχει οργανώσει όλη τη προανακριτική διαδικασία. 
Είναι μία ομολογία ότι «βγαίνουμε πλέον παντελώς από την διαδικασία μιας διά 
μέσου του νόμου έρευνας της υπόθεσης, και ομολογούμε ότι ήρθαμε εδώ πέρα 
απλώς για να ανακοινώσουμε μια απόφαση, χρησιμοποιώντας έναν μάρτυρα ο 
οποίος μας προτάθηκε, μας προσφέρθηκε» στη βάση μιας πολιτικής αναγκαιότη-
τας και όχι στη βάση μιας αναγκαιότητας που αφορά αυτό που αποκαλείτε εσείς 
«νομική έρευνα της διαδικασίας και διεξαγωγή της δίκης μέσα από αυτή τη δίο-
δο». Είναι μια πολιτική απόφαση να παραστεί αυτός ο μάρτυρας και να σηκώσει 
μόνος του την υπόθεση, να γίνει ο βασικός πυλώνας του κατηγορητηρίου. Και 
γνωρίζουν όλοι ότι ένα κατηγορητήριο που είναι στον αέρα, που είναι παντελώς 
σαθρό, ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να το στηρίξει στην ουσία, είναι αυ-
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τός που οργανώνει την κατασταλτική επίθεση εναντίον του Επαναστατικού Αγώ-
να, εναντίον των αγωνιστών που συμμετέχουν και εναντίον των ανθρώπων που 
θεωρεί το κράτος ότι είναι και αυτοί συμμέτοχοι, ενώ δεν είναι. 

Αυτό που θέλω να πω στη συνέχεια, είναι ότι αυτή η σύμφυση δικαστικού σώ-
ματος και κατασταλτικών μηχανισμών για όσους έχουν ένα πολιτικό σκεπτικό εί-
ναι δεδομένη. Η απόφαση αυτή είναι μια ομολογία αυτής της πραγματικότητας. 
Υποτίθεται ότι αυτός που θα χρειαζόταν εδώ πέρα να πει κάποια συγκεκριμένα 
πράγματα για όλα τα γεγονότα που θεωρούν οι μηχανισμοί που μας έφεραν εδώ 
να δικαστούμε ως «σημαντικά», υποτίθεται, και θα πρέπει να ερευνηθούν, είναι 
κάποιος αυτόπτης μάρτυρας. Ο Παπαθανασάκης θα έρθει να τα μεταφέρει εδώ, 
γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι ο ίδιος αυτόπτης μάρτυρας. Θα έρθει να τα 
μεταφέρει και εφόσον θα ειπωθεί από τον ίδιο ότι «εμένα μου μεταφέρθηκαν», 
δεν θα υπάρχει πλέον και η δυνατότητα να γίνει κάποια διερεύνηση για το αν εί-
ναι αυτά πραγματικά, αν είναι ψευδή, αν έχουν εμπλουτιστεί αν έχουν αλλοιωθεί. 
Η απόρριψη του αιτήματος να έρθουν και άλλοι –δεν ξέρω τώρα αν θα γίνει ξανά 
αίτημα να έρθουν και άλλοι οι οποίοι ήταν στα υποτιθέμενα αυτά ραντεβού και σε 
όλα αυτά τα γεγονότα που παρουσιάζονται μέσα στο κατηγορητήριο–, στην ουσία 
θα κλείσει οριστικά τον δρόμο για αυτό που υποτίθεται εσείς οφείλετε να κάνετε, 
να κάνετε μία έρευνα μέσω του νόμου για το αν όλα αυτά ισχύουν ή δεν ισχύουν. 
Και είναι μία εκ των προτέρων κατάθεση και από τη δική σας πλευρά –μέχρι τώρα 
το λέγαμε εμείς, τώρα το ομολογείτε κι εσείς– ότι «εδώ ήρθαμε να σας ρίξουμε 
χρόνια και τον Παπαθανασάκη τον χρειαζόμαστε ακριβώς για να περιφρουρή-
σουμε μία καταδίκη η οποία είναι προαποφασισμένη». Δηλαδή, εδώ πέρα πλέον 
αυτό που ομολογείτε είναι ότι δεν είσαστε ως νομικοί, είσαστε ως πολιτικά πρό-
σωπα, ως πολιτικοί αντίπαλοι δικοί μας και αυτό πλέον δεν το λέμε μόνο εμείς το 
λέτε κι εσείς με αυτήν την απόφαση. 

Τώρα, ποια είναι η ΔΑΕΕΒ στην οποία υπηρετεί ο Παπαθανασάκης; Είναι 
ο μηχανισμός ο οποίος κατ’ εντολή του κράτους συστήθηκε με μοναδικό σκοπό 
και μοναδική αποστολή την εξόντωση αγωνιστών, την αντιμετώπιση της ένοπλης 
επαναστατικής δράσης και της δίωξης οποιουδήποτε αγωνιστή προσβλέπει στην 
ανατροπή αυτού του κόσμου. Έχουν μια μονοθεματική αποστολή, έχουν μια μα-
νία εναντίον των αγωνιστών, έχουν μια μανία εναντίον των οργανώσεων, αλλά 
ακόμα και ανθρώπων οι οποίοι αγωνίζονται και μπορεί να μην είναι μέσα στις ορ-
γανώσεις και παρ’ όλα αυτά είναι στο στόχαστρό τους. Έχουν μία μανία εναντίον 
ολόκληρου του ανατρεπτικού χώρου και ολόκληρου του αναρχικού χώρου στον 
οποίο ανήκουμε. 

Ο Παπαθανασάκης, όμως, έχει και ένα άλλο παρελθόν, το οποίο δεν ξέρω αν 
γνωρίζετε, αλλά νομίζω ότι οφείλω να σας το πω πριν έρθει να καταθέσει εδώ 
πέρα. Έχει κατηγορηθεί –έχει γίνει μήνυση εναντίον του γιατί ήταν διοικητής 
στο Α.Τ. Νίκαιας το 2009– για το θάνατο του μετανάστη Μοχάμεντ Καμάλ Ατίθ. 
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Θέλω να σας παρουσιάσω λίγο το χρονικό περιληπτικά, γιατί εκκρεμεί μία μήνυση 
για ανθρωποκτονία και ο άνθρωπος αυτός θα έρθει να καταθέσει εναντίον μας. 
Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός είναι δολοφόνος, είναι βασανιστής. Έχει βασανίσει 
στην ασφάλεια και τον σύντροφό μας Γουρνά και αυτό το γεγονός έχει καταγ-
γελθεί από το σύντροφό μας. Αυτός έρχεται εδώ πέρα τώρα να στηρίξει όλο το 
κατηγορητήριο μόνος του εναντίον μας. Και ποιο είναι το ποιόν αυτού του ανθρώ-
που; Διοικητής στο Α.Τ. Νίκαιας από το 2004 όπου γίνεται το εξής περιστατικό: 
Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2008 στις 1.30 –λένε τα γεγονότα– μπήκαν στο σπίτι 
του συγκεκριμένου μετανάστη εργάτη περισσότεροι από δέκα αστυνομικοί από 
το Α.Τ. Νίκαιας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι είναι αυτό που διαβάζετε, κυρία Ρούπα; 
ΡΟΥΠΑ: Μισό λεπτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι είναι αυτό που διαβάζετε; 
ΡΟΥΠΑ: Περιληπτικό. Είναι δημοσίευμα καταγγελίας όταν είχε γίνει μήνυση 

εναντίον…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει καταδικαστεί; 
ΡΟΥΠΑ: Έχει γίνει μήνυση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε αυτόν δεν ισχύει τεκμήριο αθωότητας, τίποτα έτσι; 
ΡΟΥΠΑ: Ούτε εμείς έχουμε καταδικαστεί, παρ’ όλα αυτά εμάς μας κατάσχουν 

τα περιουσιακά μας στοιχεία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, έχει γίνει μήνυση, μου αρκεί αυτό. 
ΡΟΥΠΑ: Όχι, μισό λεπτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι…
ΡΟΥΠΑ: Τον άνθρωπο αυτόν τον έβγαλαν από το σπίτι του σέρνοντάς τον 

από τα πόδια και χτυπούσε το κεφάλι του σε σκαλιά. Τον πήγαν στο αστυνομικό 
τμήμα, του έκαναν ηλεκτροσόκ στο αστυνομικό τμήμα που ήταν διοικητής ο «κύ-
ριος», τον βασανίσανε επί συνεχόμενες ημέρες και πέθανε μετά από 8 μέρες από 
αφόρητους πόνους και από εσωτερικές αιμορραγίες. Έγινε μήνυση για αυτό –έχει 
γίνει καταγγελία–, υπάρχουν μάρτυρες από τη γειτονιά –όχι μόνο μετανάστες–, 
υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που το έχουν καταγγείλει και παρ’ όλα αυτά αυτός ο 
άνθρωπος έρχεται εδώ πέρα. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο πλέον αναξιόπιστος. Ειδικά 
με βάση το ποιόν του, πιστεύω ότι είναι απαράδεκτο να έρθει αυτός εδώ πέρα 
και να καταγγείλει εμάς με τον τρόπο που θα το κάνει. Και αυτό το έχετε νομιμο-
ποιήσει εσείς, βάζοντάς τον ως αποκλειστικό μάρτυρα κατηγορίας, αποκλείοντας 
οποιονδήποτε άλλον για να στηρίξει το κατηγορητήριο εναντίον μας. 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Λόγω του γεγονότος ότι συνήγορος κάποιου εκ των συγκατηγορουμένων των με-
λών του Επαναστατικού Αγώνα στην εξέταση του πρώτου μάρτυρα κατηγορίας 
αστυνομικού της ΔΑΕΕΒ Παπαθανασάκη χρησιμοποιούσε την κατάθεση του συ-
γκεκριμένου μάρτυρα με τρόπο ώστε επιβεβαίωνε την κατάθεση του συγκεκριμέ-
νου μάρτυρα για κάποιο από τα μέλη της οργάνωσης αλλά για να την προσβάλει 
γι’ αυτόν που υπεράσπιζε νομικά, τα μέλη της οργάνωσης έκαναν την ακόλουθη 
δήλωση:

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Εμείς αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη για συμμετοχή στην οργάνωση Επα-
ναστατικός Αγώνας. Συνειδητά δεν επιλέξαμε να τοποθετηθούμε σχετικά με 

την «ιστορία» που μας παρουσίασε εδώ ο μάρτυρας Παπαθανασάκης –την οποία, 
φυσικά, του μετέφεραν–, τα γεγονότα που αφηγήθηκε και που η ΔΑΕΕΒ έκρινε 
ως στοιχεία ικανά για να προχωρήσει στις συλλήψεις. Επιλέξαμε συνειδητά να 
μην μπούμε στην διαδικασία να μιλήσουμε για τις συνομιλίες, τα τηλέφωνα, τα 
ραντεβού που παρουσιάζει η ΔΑΕΕΒ, να αποστασιοποιηθούμε από την έρευνα 
που γίνεται από τους συνηγόρους –και μόνο από αυτούς αφού μέχρι στιγμής του-
λάχιστον η έδρα δεν έχει πραγματοποιήσει καμία ουσιαστική εξέταση του συγκε-
κριμένου μάρτυρα–, για το αν ήταν σοβαρά, πραγματικά, αξιόλογα, ικανά για να 
προχωρήσουν σε συλλήψεις και φυλακίσεις.

Επιλέξαμε συνειδητά να μην μπούμε στην διαδικασία να προσβάλλουμε το 
ούτως ή άλλως γενικόλογο, σαθρό και ασαφές «κατηγορώ» του συγκεκριμένου 
μάρτυρα. Εξάλλου, όπως ο ίδιος επανειλημμένως έχει πει, καθένα απ’ αυτά τα 
γεγονότα που παρουσιάζει από μόνο του δεν σημαίνει τίποτα.

Και ούτε, φυσικά, έχει να μας πει κάτι σχετικά με το ζητούμενο που είναι η 
ουσιαστική απόδειξη «ενοχής» του καθένα από τους δικαζόμενους και, το κυρι-
ότερο, έχει ομολογήσει πως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ούτε για ενέργειες ούτε 
για την κατηγορία της «διεύθυνσης» ούτε καν για την ίδια την οργάνωση και τη 
λειτουργία της.

Πιστεύουμε ότι η κατάθεση αυτή δεν άλλαξε τίποτα απ’ ό,τι υπήρχε μέχρι σήμε-
ρα. Όλες οι κατηγορίες εξακολουθούν να βρίσκονται στον αέρα και καμιά δεν έχει 
συνδεθεί με πραγματικά γεγονότα που να τις τεκμηριώνουν όπως θα έπρεπε.

Όμως το γεγονός ότι εμείς αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη για συμμετοχή 
στον Επαναστατικό Αγώνα δεν σημαίνει πως θα πρέπει να λαμβάνεται ως δεδο-
μένη η όποια τοποθέτηση του Παπαθανασάκη αναφορικά με κάποιον από εμάς 
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τους τρεις. Το ίδιο ισχύει και για τους συνηγόρους. Δηλαδή δεν μπορεί ενώ γίνεται 
σαφώς προσπάθεια αμφισβήτησης της μαρτυρίας του όσον αφορά κάποιον από 
τους κατηγορούμενους, παράλληλα να λαμβάνεται ως δεδομένη η ίδια μαρτυρία 
για κάποιον από εμάς που έχουμε αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Δεν δεχόμαστε 
την νομιμοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο της όποιας πληροφορίας της αντιτρο-
μοκρατικής π.χ. για την παρουσία κάποιου από εμάς σε ένα ραντεβού, άσχετα αν 
εμείς δεν έχουμε αναφερθεί σε αυτό. Η σιωπή μας δεν σημαίνει και δεν πρέπει να 
ερμηνεύεται ως αποδοχή των όποιων γεγονότων και αφηγήσεων.

Το γεγονός ότι έχουμε αναλάβει την πολιτική ευθύνη δεν σημαίνει ότι αποδε-
χόμαστε το έργο της αντιτρομοκρατικής, τα στοιχεία και τα γεγονότα που παρου-
σιάζει και το κατηγορητήριο που μας προσάπτει.

Ανάληψη πολιτικής ευθύνης δεν συνεπάγεται επ΄ ουδενί αποδοχή των κατη-
γοριών ή γεγονότων, στοιχείων και πληροφοριών των διωκτικών μηχανισμών. 
Παρά το γεγονός ότι θεωρούσαμε αυτό αυτονόητο για τον καθένα, υποχρεωνό-
μαστε από την εξέλιξη της διαδικασίας να παρέμβουμε για να κάνουμε αυτές τις 
επισημάνσεις και ζητάμε να γίνει σεβαστή η θέση μας. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΑΣ ΡΟΥΠΑ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ 

ΔΑΕΕΒ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Όλη αυτή η ιστορία, από το 2001 που αποφυλακίστηκε ο σύντροφός μου μέχρι 
που μας συλλάβανε, δεν είναι «δημοσιεύματα», δεν είναι «εκτιμήσεις» και 

δεν είναι «γενικές πληροφορίες», όπως δηλώνει ο μάρτυρας. Είναι η ζωή μας.
Από το 2001 μέχρι που συλληφθήκαμε ήμασταν υπό συνεχή παρακολούθηση. 

Και επειδή επικαλείται ο συγκεκριμένος μάρτυρας ότι δεν γίνονταν επί 24ωρης 
βάσης οι παρακολουθήσεις πριν τις συλλήψεις μας, σας διαβεβαιώνω ότι εμείς 
είχαμε επί 24ωρης βάσης παρακολούθηση για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Το 2003 τον ρίξανε από την μηχανή. Παραλίγο να τον σκοτώσουν. Έχει γίνει 
καταγγελία γι’ αυτό. Μας παρακολουθούσαν συνεχώς. Το 2007 μας παρακολου-
θούσαν τρία οχήματα της αστυνομίας με πλήρωμα δύο άτομα το καθένα και δύο 
μηχανές της αντιτρομοκρατικής και μάλιστα μας παρενοχλούσαν συνεχώς κατά 
την διάρκεια της οδήγησης με κίνδυνο να τραυματιστούμε. Μας έκλειναν δεξιά 
και αριστερά και μας πήγαιναν συνοδεία πάρα πολλά άτομα για πάρα πολλές μέ-
ρες. Την άνοιξη του ’09 μας προσαγάγανε στην Θήβα και μας έκαναν έρευνα. Και 
όλα αυτά δεν είναι γενικώς «πληροφορίες». Είναι γεγονότα. Είναι η ζωή μας η 
ίδια. Αυτά δεν είναι γενικώς «ένα δημοσίευμα» το οποίο «έπεσε στην αντίληψή 
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μας και το αναπαράγουμε εδώ μέσα». 
Δηλώνει δημοσίως και επανειλημμένως ο πρώην πολιτικός προϊστάμενος του 

Παπαθανασάκη, ο Μαρκογιαννάκης –όπως και ο Κοραντής–, ότι για όλο το χρο-
νικό διάστημα από την στιγμή της αποφυλάκισης –από το 2003 τουλάχιστον ανα-
φερόταν αυτός– που ξεκίνησε την δράση του ο Επαναστατικός Αγώνας, «ο Μαζι-
ώτης παρακολουθείται ανελλιπώς» και πως «υπάρχουν χιλιάδες σελίδες, υπάρχει 
ογκωδέστατος φάκελος στην υπηρεσία». «Το αποτέλεσμα αυτών των παρακολου-
θήσεων», όπως δηλώνει ο ίδιος ο Μαρκογιαννάκης, «ήταν μηδέν».

Αν αυτό δεν τον συμφέρει τον μάρτυρα να το πει εδώ μέσα, εγώ το καταλαβαί-
νω. Αλλά ας έρθει όμως κάποιος να τα πει. Και αυτός πρέπει να είναι ο Μαρκογι-
αννάκης. Θα το κάνουμε επίσημο αίτημα και θεωρώ λάθος να μην καλεστεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα το έχετε υποβάλλει ήδη αυτό το αίτημα.
ΡΟΥΠΑ: Να πει ποιες παρακολουθήσεις γίνανε, από ποιους, μέχρι πότε. Να 

έρθει να τα πει όλα εδώ πέρα. Και μάλιστα δύο υπηρεσίες –και η ΕΥΠ–, όχι μία. 
Και οι Αμερικανοί ήταν από πίσω μας μετά την επίθεση στην αμερικάνικη πρε-
σβεία.

Όλα αυτά δεν είναι «δημοσιεύματα», είναι η ζωή μας. Όταν εμένα με συλλά-
βανε, μου λέγανε για τα Κύθηρα, μου λέγανε πού πήγα, μου έλεγαν τι έκανα, τα 
πάντα. Αυτά δεν είναι «δημοσιεύματα» Είναι αυτά που μου είπανε στην ίδια την 
υπηρεσία που υπηρετούσε Παπαθανασάκης. 

Και είναι ψέματα αυτά που λέει ότι το 2001 μέχρι το 2004 που ήταν στην αντι-
τρομοκρατική δεν είχε ιδέα. Όπως είναι ψέματα αυτά που λέει ότι μετά που πήγε, 
δεν είχε επίσης ιδέα. Όπως είναι ψέματα αυτά που λέει ότι ο νυν προϊστάμενός 
του, ο οποίος κατά τον ίδιο διέταξε τις συλλήψεις αυτών των ανθρώπων και τις 
δικές μας, μας φυλάκισε και μας έχει φέρει εδώ πέρα κατηγορούμενους, δεν του 
μετέφερε τίποτα, αφήνοντας υπονοούμενα ότι του έχει αποκρύψει στοιχεία. Ο 
οποίος Τζοΐτης ήταν στέλεχος στην ΕΥΠ και μεταφέρθηκε στην αντιτρομοκρα-
τική, προκειμένου να δημιουργηθεί μια σχέση καλής συνεργασίας μεταξύ των 
δύο υπηρεσιών, της ΕΥΠ και της αντιτρομοκρατικής. Και αυτό επιδιώχθηκε με τη 
μεταφορά στελεχών από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Και δεν είναι δυνατόν ένα 
στέλεχος το οποίο δεν έχει γνώση του αντικειμένου, να το πάει ο πολιτικός του 
προϊστάμενος στην αντιτρομοκρατική. Προφανώς και είχε. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΖΙΩΤΗ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ    

Εγώ θα κάνω έναν απολογισμό της κατάθεσης του μάρτυρα, ο οποίος είναι και 
ο μοναδικός ουσιαστικός μάρτυρας κατηγορίας. Η κατάθεση του συγκεκρι-

μένου και το γεγονός ότι εσείς αποδεχτήκατε να είναι μάρτυρας, απλά απέδειξε 
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ότι έχετε έρθει εδώ να κάνετε μία διεκπεραιωτική διαδικασία με προειλημμένη 
απόφαση. Για μένα στην πραγματικότητα δείχνει πόσο ξεφτιλισμένος είναι ο μη-
χανισμός, αυτό που ονομάζεται «δικαιοσύνη». 

Τι έγινε; Ήρθε ο μάρτυρας εδώ και αντί να του πείτε «πέστε, μάρτυς, τι έχετε 
να πείτε», αρχίζετε εσείς, κ. πρόεδρε, να του κάνετε ερωτήσεις. Προφανώς για να 
τον διευκολύνετε στο έργο του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ λίγες, τις λιγότερες ερωτήσεις που έχει κάνει ποτέ άλ-
λος…

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Λοιπόν, θα έλεγε κανείς ότι δεν είχατε εμπιστοσύνη στην ευ-
γλωττία του κ. Παπαθανασάκη, στην ρητορική του δεινότητα και γι’ αυτό του κά-
νατε ακριβώς από την αρχή ερωτήσεις χωρίς να του πείτε «πέστε μας τι έγινε», να 
μας πει την κατάθεσή του, όλα όσα έχει πει στην προανακριτική του κατάθεση και 
μετά να του κάνετε εσείς ερωτήσεις και οι συνήγοροι.

Για παράδειγμα, ξεκινήσατε να του λέτε «τι έδωσε αφορμή για να ξεκινήσει η 
έρευνα στα συγκεκριμένα πρόσωπα και σε άλλα ενδεχομένως που δεν είναι κα-
τηγορούμενοι», «αν βρέθηκαν κάποια στοιχεία και καταλήξατε σε αυτά τα άτομα 
για άλλες περαιτέρω ενέργειες».

Εκτός από δύο-τρεις ερωτήσεις που έκανε ο εισαγγελέας έτσι για τους τύπους 
–εγώ θεωρώ ότι ούτε τον μισθό του δεν δικαιολογεί καλά καλά– δεν έγινε από την 
έδρα σας ούτε από τον εισαγγελέα…

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Έχουν γίνει και μειώσεις μισθών, κύριε…
ΡΟΥΠΑ: Όποτε μειώνεται αντιστοίχως και η κατάθεση, έτσι;
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Δεν έγινε ως οφείλατε από σας, από όλη την έδρα μία εξέταση 

εξονυχιστική θα ήθελα να πω, έτσι ώστε να δείτε την βασιμότητα των όσων κατα-
θέτει. Λοιπόν, δείχνετε ότι καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας ευθυγραμμιζό-
σασταν με τις εκτιμήσεις και τις αξιολογήσεις του μάρτυρα.

 Παρακάτω, όταν έγιναν ερωτήσεις από τους συνηγόρους, έτσι επειδή έχω ση-
μειώσει ενδεικτικά από την απομαγνητοφώνηση που δεν την κάνει το κράτος, την 
κάνουμε εμείς, έχω σημειώσει κάποιες παρεμβάσεις του κ. προέδρου.

Για να διαπιστώσουμε στην πραγματικότητα ότι εσείς και ο Παπαθανασάκης 
αλληλοσυμπληρωνόσασταν. Σε ερώτηση της κ. Δαλιάνη για την παρακολούθηση 
στον Υμηττό, ρωτάει η κ. Δαλιάνη «τι σημαίνει στην κατάθεση η έννοια οριοθέ-
τηση»;

Λέει ο κ. Παπαθανασάκης «όταν βλέπουμε από απόσταση». «Δεν καταλαβαί-
νω», λέει η κ. Δαλιάνη.

Επαναλαμβάνει ο Παπαθανασάκης «όταν βλέπουμε από απόσταση κάποιο…» 
Και συμπληρώνετε εσείς (ο πρόεδρος) «κάποιο αυτοκίνητο». Συνεχίζει ο κ. Πα-
παθανασάκης «κάποιο αυτοκίνητο να παρκάρει, βλέπουμε τα σημάδια ακριβώς 
που έχει παρκάρει για να οριοθετήσουμε τη θέση αυτή». Σαν να είσαστε εσείς και 
μάρτυρας και πρόεδρος.
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Σε άλλη ερώτηση της κ. Δαλιάνη πάλι, ρωτείται ο μάρτυς «πόσα άτομα έχει η 
υπηρεσία;» Ο κ. Παπαθανασάκης πότε μας έλεγε ότι υπάρχει υπηρεσιακό απόρ-
ρητο και δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει, πότε μας έλεγε ότι μπορεί να 
είναι και 50, μπορεί να είναι και 200, σε άλλη φάση έλεγε ότι σε μια συγκεκριμένη 
παρακολούθηση υπήρχαν 200 άτομα.

 Ήταν φανερό ότι έλεγε ψέματα. Ήταν φανερό ότι δεν ήθελε να απαντήσει και 
εσείς απλά καθόσασταν και τον ακούγατε. Δεν του κάνατε καμία ερώτηση, καμία 
ερώτηση…

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (δεν ακούγεται καθαρά)
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Σας παρακαλώ μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ μην με δια-

κόπτετε. Να κρατάτε τους τύπους, μην με διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Λοιπόν, έχετε συνταχθεί πλήρως με ό,τι λέει ο μάρτυρας, δεν 

του κάνατε καμία ουσιαστική ερώτηση. 
Πάλι σε τρίτη περίπτωση η κ. Δαλιάνη λέει προς εσάς, κ. πρόεδρε, αναφερό-

μενη στην παρακολούθηση της 1ης και 2ας Απριλίου, όπου ο κ. Παπαθανασάκης 
ήταν παρών, και τον ρωτάει «πού ήσασταν ακριβώς, πού καθόσασταν και πού 
ήταν η ομάδα παρακολούθησης;»

Και σας λέει «κ. πρόεδρε, πρέπει να τα ερευνήσετε, να τα ρωτήσετε αυτά τα 
πράγματα». Και λέτε εσείς «ναι, ναι, θα τα δούμε, είναι αξιόλογα αυτά που λέτε». 
Στην πραγματικότητα τίποτα απ’ αυτά δεν είδατε, τίποτα απ’ αυτά δεν αξιολογή-
σατε.

Ό,τι είπε ο μάρτυρας το θεωρήσατε ως απόλυτη αλήθεια. Ό,τι αοριστολογίες 
είπε, ό,τι «δεν θυμάμαι», ό,τι ψέματα είπε τα θεωρήσατε ως απόλυτη αλήθεια. 
Αυτό εμάς δεν μας προκαλεί έκπληξη.

Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση. Εκεί όπου ο κ. πρόεδρος αποδεικνύεται, 
αυτό που λέει ο λαός, ότι είναι «βασιλικότερος του βασιλέως» σε σχέση με τον κ. 
μάρτυρα, έτσι; Σε ερώτηση «τι το επιλήψιμο έχει να βρεθεί ένα αποτύπωμα άλ-
λου προσώπου στο σπίτι του Λάμπρου Φούντα;» Και ο Παπαθανασάκης απαντάει 
«δεν υπάρχει κάτι το επιλήψιμο». Ο κ. πρόεδρος επεμβαίνει και αντιτείνει: «δίνει 
όμως ένα ερέθισμα για να το ερευνήσουμε». Δηλαδή πράγμα που θα περίμενε 
κανείς να το αναφέρει ο Παπαθανασάκης, ο οποίος έχει συμφέρον να καταδικα-
στούμε γιατί αυτός μας έφερε σ’ αυτή την θέση, το λέτε εσείς, δεν το λέει ο μάρ-
τυρας, το λέτε εσείς. Αυτό αποδεικνύει ότι είστε βασιλικότερος του βασιλέως από 
τον κ. Παπαθανασάκη. Αν θέλατε λοιπόν να φανείτε ότι είστε τάχα αμερόληπτος, 
θα έπρεπε να φανείτε πιο έξυπνος στην διαδικασία.

Όταν έγινε το αίτημα εξαίρεσης του κ. Παπαθανασάκη, λέει ο κ. εισαγγελέας 
στην πρόταση που έκανε για την απόρριψη του αιτήματος: Και ποιον να καλέσου-
με; Δεν υπάρχει κανένας άλλος, αυτόν μας είπανε, αυτός είναι και ο πιο κατάλ-
ληλος.
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Τι αποδείχθηκε από την εξέταση την διήμερη του Παπαθανασάκη; Ότι θα 
έπρεπε να καλεστούν αυτοί που τους είχε υφισταμένους, τους οποίους διέταζε να 
μας παρακολουθούν, αυτοί οι οποίοι ήταν στις παρακολουθήσεις, στις συναντή-
σεις και δεν ξέρω πού αλλού, σ’ αυτά που έλεγε.

Εσείς αρνηθήκατε να τους φέρετε αυτούς. Και λέτε ότι ο πιο κατάλληλος είναι 
αυτός. Και τι ακούσαμε εδώ; «Δεν θυμάμαι», «δεν ξέρω», ή στην πραγματικότητα 
δεν θέλω να σας πω γιατί «υπάρχει υπηρεσιακό απόρρητο», που είναι ψέματα. 
Δεν υπάρχει υπηρεσιακό απόρρητο. Λοιπόν δηλαδή τώρα είναι γελοίο, μπάτσος 
και επικεφαλής μπάτσος, όχι ένα μπατσάκι, ο επικεφαλής του τμήματος «εσωτε-
ρικής τρομοκρατίας» να λέει, «δεν θυμάμαι», για ποιους; Για αυτούς που διέταζε 
να είναι η ομάδα παρακολούθησης, δεν θυμάται με ποιους ήταν στην Καισαρια-
νή.

Αυτά όλα τα γελοία τα έχετε δεχθεί. Εδώ ο Παπαθανασάκης ήρθε με πολλή 
άνεση να μας πει όλα αυτά που είπε. Δηλαδή αοριστολογίες, εκτιμήσεις και αξι-
ολογήσεις, είχε θράσος να πει ότι «εγώ δεν κάνω αξιολόγηση και το δικαστήριο 
–εγώ δεν καταδικάζω– το δικαστήριο θα αποφανθεί αν καταδικαστεί κανένας».

Στην πραγματικότητα ήρθε εδώ ξέροντας εκ των προτέρων ότι αυτά που θα 
πει, εσείς θα τα δεχτείτε. Γιατί στην πραγματικότητα είστε δίδυμη εξουσία. Μπά-
τσοι και δικαστές. Οι μεν κάνουν την βρώμικη δουλειά, εσείς καταδικάζετε. Και 
τις βρωμοδουλειές τους τις καλύπτετε.

Σε αυτή την δίκη θα υπάρξει μία καινοτομία. Ενώ σε άλλες δίκες υπάρχουν 
περισσότεροι μάρτυρες κατηγορίας, δηλαδή για παράδειγμα σε μια προηγούμενη 
πολιτική δίκη δεν ήταν μόνο ο προϊστάμενος επικεφαλής του τμήματος «εσωτε-
ρικής τρομοκρατίας», ένας αντίστοιχος ρόλος, υπήρχαν και μπάτσοι οι οποίοι κά-
νανε τις παρακολουθήσεις.

 Εδώ εσείς δεχτήκατε να είναι ένας μάρτυρας. Με βάση έναν μάρτυρα και με 
βάση τις μαλακίες που έχει πει και το κωλόχαρτο που έχει υπογράψει…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μιλάτε πιο όμορφα όμως, έτσι;
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Καλά, λέμε κάτι άλλο, τις ηλιθιότητες. Με βάση αυτά που έχει 

πει, εσείς θα μας καταδικάσετε σε εκατοντάδες χρόνια φυλακή. Με βάση έναν 
μάρτυρα που δεν λέει τίποτα στην πραγματικότητα. Λέει: «δεν θυμάμαι», «δεν 
ξέρω», ή «δεν σας λέω». Κάνει εκτιμήσεις και αξιολογήσεις και σεις αρνείστε να 
φέρετε αυτούς οι οποίοι θα πούνε είδαμε εκείνο, είδαμε το άλλο. 

Δεν θα μας καταδικάσετε μόνο για συμμετοχή, θα μας καταδικάσετε για όλα. 
Θα επικαλεστείτε την «διεύθυνση» η οποία βασίζεται σ’ αυτό ακριβώς που είπε 
προηγουμένως ο Παπαθανασάκης, στα διαβιβαστικά της αντιτρομοκρατικής, ότι 
βρήκαμε χειρόγραφα τα οποία προσομοιάζουν οι προκηρύξεις.

Αυτά που έλεγε για τον κεντρικό ρόλο στην ουσία θα τα υιοθετήσετε για να 
μας καταδικάσετε ως αρχηγούς, ως «διεύθυνση» και επειδή δεν θα έχετε φυσι-
κή αυτουργία, θα επικαλεστείτε ηθική αυτουργία, ότι εμείς διατάξαμε να γίνουν 
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και οι 16 ενέργειες. Πώς; Σε έναν μάρτυρα θα βασιστείτε, στα διαβιβαστικά της 
αντιτρομοκρατικής, στην μαρτυρία του Παπαθανασάκη και στο γεγονός ότι εμείς 
αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη, το οποίο είναι ένα επιπλέον επιβαρυντικό για 
μας και θα το χρησιμοποιήσετε εναντίον μας.

Είπαμε και σε προηγούμενες τοποθετήσεις ότι τώρα πια η αστική «δικαιοσύ-
νη», το σύστημα, ο ξεφτιλισμένος μηχανισμός που υπηρετείτε και το καθεστώς 
σας εντέλει, δεν υποχρεώνει τα δικαστήριά σας, τα ειδικά δικαστήρια σαν αυτό 
που είναι τώρα, να βασίζουν τις αποφάσεις τους σε τεκμηριωμένα στοιχεία και 
αποδείξεις. Δεν τα χρειάζεται πια αυτά τα πράγματα, έχουν περάσει σε άλλες 
εποχές. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ανήκουν στα σκουπίδια της ιστορίας. Γιατί; 
Γιατί είχαμε πει ότι τώρα πια λόγω των «αντιτρομοκρατικών» διατάξεων –αντε-
παναστατικών θα έλεγα εγώ να το πούμε καλύτερα– και λόγω του πολέμου κατά 
της «τρομοκρατίας» τον οποίο έχουν κηρύξει οι ΗΠΑ από το 2001 και οι οποίες 
επέβαλλαν τις «αντιτρομοκρατικές» νομοθεσίες εδώ πέρα, εσείς πια δεν χρειά-
ζεστε στοιχεία. Στην πραγματικότητα για μας δεν έχετε τίποτα. Δεν έχετε ούτε 
αυτόπτες μάρτυρες, ούτε αποτυπώματα, ούτε υλικό από κάμερες, ούτε το νέο υπε-
ρόπλο, το DNA.

Δεν έχετε τίποτα. Έχετε έναν Παπαθανασάκη να μας πει ότι είδαμε 5 ανθρώ-
πους, 6 σε ένα αλσάκι. Με βάση αυτό θα μας καταδικάσετε και αυτή είναι η και-
νοτομία σας, η καινοτομία αυτού του δικαστηρίου. Ό,τι είχαμε προβλέψει ότι θα 
κάνετε, ότι όλες μας τις ενστάσεις θα τις απορρίψετε γιατί ακριβώς δεν ομολογεί-
τε ότι είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι του καθεστώτος σας, το κάνατε.

Για μας το γεγονός ότι απορρίψατε το αίτημα εξαίρεσης για τον Παπαθανασά-
κη ως αναξιόπιστο μάρτυρα, για μας δεν ήταν έκπληξη. Ήταν το φυσιολογικό. Το 
θεωρούμε φυσιολογικό για σας να το κάνετε αυτό. Ήταν καθαρά πολιτική απόφα-
ση να το κάνετε αυτό. Όπως και όλες οι αποφάσεις τις οποίες λάβατε, με τις οποί-
ες απορρίψατε τις ενστάσεις μας ήταν πολιτικές αποφάσεις. Και για την αοριστία 
του βουλεύματος τα ίδια ισχύουν. Είπε ο κ. εισαγγελέας «πόσο πιο συγκεκριμένο 
να γίνει αυτό το βούλευμα;» Τι έλεγε το βούλευμα; Τρίχες, δεν έλεγε τίποτα.

Για την δημοσιότητα της δίκης ο κ. εισαγγελέας έλεγε ότι «εγώ δεν αισθάνομαι 
καλά με τις κάμερες». Στην πραγματικότητα αυτό για το οποίο απορρίψατε ήταν 
ότι δεν θέλετε να γίνει το δικαστήριο δημόσιο βήμα πολιτικής προπαγάνδας του 
Επαναστατικού Αγώνα. 

Για το αίτημα να πάει η δίκη στην Λουκάρεως, για τους ίδιους λόγους, για 
πολιτικούς λόγους το απορρίψατε. Γιατί; Είστε τυφλά αφοσιωμένοι και υποταγ-
μένοι στους «αντιτρομοκρατικούς» νόμους, οι οποίοι θέλουν τους αντιπάλους του 
καθεστώτος να τους δικάζουν μέσα στην φυλακή. Για τον ίδιο λόγο απορρίψατε 
και το να μην έρθει εδώ ο Παπαθανασάκης. 

Πιστεύω ότι στην διαδικασία των πολιτικών δικών θα υπάρξουν κι άλλες εξε-
λίξεις. Στο μέλλον τυχόν αποβράσματα τύπου Παπαθανασάκη να μην χρειάζονται 
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καν να έρθουν εδώ πέρα να σας τα πούνε. Θα χρειάζεται μόνο το χαρτί τους. Ένα 
χαρτί και μια υπογραφή που θα λέει αυτά, αυτά και αυτά και θα τα δέχεστε εσείς 
ως απόλυτη αλήθεια.

Ίσως και αργότερα ούτε καν να έρχεται επώνυμη κατάθεση εδώ πέρα. Να δέ-
χεστε ανώνυμους ρουφιάνους, ανώνυμες καταθέσεις ρουφιάνων και μπάτσων, να 
μην τους ξέρουμε καν. Ούτως ή άλλως ο νόμος έχει ένα παραθυράκι για ανώνυμες 
μαρτυρίες και καταθέσεις. Έχετε πάρει μεγάλη κατηφόρα.

Ίσως και αργότερα μπορεί να χρειάζεστε να φοράτε και κουκούλες, γιατί θα 
είναι ακόμα περισσότερο επαίσχυντο το έργο σας απ’ ό,τι είναι σήμερα. Γιατί δεν 
θα γίνει τότε, είναι και τώρα και για το οποίο θα χρειάζεστε να κρύβετε το πρόσω-
πο σας. Θα χρειάζεστε περαιτέρω προστασία.

Τέλος, αυτό που ήθελα να πω σε σχέση με την καταγγελία για τον κ. Παπα-
θανασάκη, για τα βασανιστήρια και τη δολοφονία Πακιστανού μετανάστη όταν 
ήταν διοικητής στο αστυνομικό τμήμα Νίκαιας. Δεν περίμενα ότι θα ιδρώσει το 
αυτί σας από αυτή την καταγγελία ούτως ή άλλως. Δηλαδή, ποιος δικαστής έχει 
ποτέ καταδικάσει μπάτσο για ξυλοδαρμό, βασανιστήρια και δολοφονία; Κανένας. 
Αλλά ήταν ένα επιπλέον γεγονός ότι ο συγκεκριμένος είναι αναξιόπιστος. Γιατί 
ποιος βασανιστής έχει ποτέ ομολογήσει ότι έχει κάνει αυτά για τα οποία κατηγο-
ρείται ο κ. Παπαθανασάκης όταν ήταν στο αστυνομικό τμήμα Νίκαιας; Κανένας. 
Άρα δεν υπάρχει κανένας δικαστής για να τον καταδικάσει. 

Αυτά τα συνοπτικά.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΑΣ ΡΟΥΠΑ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 

ΡΟΥΠΑ: Θέλω να σχολιάσω και εγώ την κατάθεση του μάρτυρα (Παπαθανασά-
κη). Πριν ξεκινήσει, πριν να έρθει ο Παπαθανασάκης εδώ να πει την ιστορία που 
μας είπε, είχαμε τοποθετηθεί, είχα μιλήσει και εγώ και είχα πει για την σύμφυση 
των δύο μηχανισμών, των δικαστικών και διωκτικών. Είχα πει ότι δεν περίμενα 
κάτι διαφορετικό σε σχέση με την αίτηση εξαίρεσης του συγκεκριμένου μάρτυρα, 
όπως επίσης είχα πει ότι δεν είχε τίποτα σοβαρό να πει. Περιμέναμε ότι η τοπο-
θέτηση αυτή που θα έκανε θα ήταν το ίδιο γενική και αφηρημένη όσο ήταν και η 
προανακριτική κατάθεσή του. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ πέρα αποκαλύφθηκε 
πως είναι πολύ πιο βαθύ το πρόβλημα, με την έννοια ότι όχι μόνο δεν μπόρεσε να 
πει κάτι πιο συγκεκριμένο, όχι μόνο ήταν ασαφής και στον αέρα η κατάθεσή του 
όλη, όχι μόνο απέκρυπτε πράγματα και αρνιόταν να μιλήσει πιο συγκεκριμένα, 
αλλά έλεγε και συνειδητά ψέματα, τα οποία είναι κοινό μυστικό σε όλους –και 
στην έδρα και σε όσους τον ακούσανε και σε μας φυσικά και στο ακροατήριο– ότι 
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έλεγε ψέματα. Και δεν έγινε καμιά προσπάθεια από την ίδια την έδρα να ανατρα-
πεί όλη αυτή η διαδικασία. Αν ήταν πραγματικά σοβαρή αυτή η διαδικασία, αυτός 
θα είχε πεταχτεί έξω. Τα ψέματα που είπε ήταν πολλά και τα επαναλάμβανε διαρ-
κώς δύο μέρες που κατέθετε. Πρώτο ψέμα, για τις παρακολουθήσεις αναρχικών. 
Είπε ο ίδιος ότι η υπηρεσία του δεν ασχολείται με ανθρώπους που συμμετέχουν 
στον α/α χώρο. Αυτό είναι ένα κεφαλαιώδες ψέμα, με την έννοια ότι υπάρχει ει-
δικό τμήμα ελέγχου της δράσης αντιεξουσιαστικών οργανώσεων, το οποίο είναι 
στην υπηρεσία που υπηρετεί ο Παπαθανασάκης, στην ΔΑΕΕΒ.

Υπάρχει ειδικό τμήμα, δεν είναι κρατικό μυστικό. Αυτό είναι δημοσιευμένο και 
δημοσιοποιημένο. Το ξέρουμε άπαντες. Υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι που ασχο-
λούνται με τον κόσμο ο οποίος συμμετέχει σε κινητοποιήσεις αναρχικών, σε κι-
νητοποιήσεις του α/α χώρου. Υπάρχουν συνεχείς παρακολουθήσεις, έχουν πάρει 
σύγχρονα μηχανήματα, παρακολουθούν πολλά τηλέφωνα μαζί... Αυτό το ξέρουμε 
όλοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτόν τον χώρο εδώ και παρά πολλά χρόνια.

Έχοντας γνώση αυτοί οι άνθρωποι που κινούνται σε αυτό τον πολιτικό χώρο 
και αναπτύσσουν μια δράση ανατρεπτική ότι παρακολουθούνται, είναι λογικό να 
λαμβάνουν και κάποια μέτρα προστασίας. Όλα αυτά που για παράδειγμα θεωρεί 
κάποιος ότι είναι μια προσπάθεια προφύλαξης της προσωπικής ζωής του καθενός 
–πράγμα το οποίο έχω κάνει και εγώ, δηλαδή να μιλάω σε ένα τηλέφωνο χωρίς να 
θέλω να μιλάω συγκεκριμένα γνωρίζοντας ότι παρακολουθούμαι–, για τον Παπα-
θανασάκη είναι επιλήψιμο. Όπως επίσης είναι επιλήψιμο, είναι υπό εξέταση και 
είναι ύποπτο το να λέει κάποιος συγκεκριμένα πράγματα από το τηλέφωνο. Για 
τον Παπαθανασάκη το να μιλάς συγκεκριμένα, μπορεί να σημαίνει ότι αυτό που 
λες χρησιμοποιείται ως προκάλυμμα για κάτι έκνομο που πας να κάνεις. Αυτή 
είναι η δουλειά τους. Η δουλειά τους είναι να βρίσκουν τα πάντα ύποπτα. Όταν 
πηγαίνεις κάπου και είσαι «περίεργος», είσαι ύποπτος. Όταν πηγαίνεις σε κάτι 
το οποίο είναι κοινωνικό, το κοινωνικό είναι το προκάλυμμα του έκνομου και του 
παράνομου που ετοιμάζεις. Γιατί βλέπει τους πάντες με τους οποίους ασχολείται 
ύποπτους –και ασχολείται με όλο το ευρύτερο φάσμα του ανατρεπτικού χώρου–, 
βλέπει τα πάντα ύποπτα. 

Το επόμενο ψέμα που είπε ήταν σε σχέση με τα αποτυπώματα που βρέθηκαν 
στο σπίτι του συντρόφου μας Λάμπρου Φούντα. Είναι γεγονός ότι με βάση αυτά 
τα αποτυπώματα ξεκίνησε καταρχήν ένας κύκλος ερευνών, ανακρίσεων, ερευνών 
σε σπίτια και ελέγχου ανθρώπων. Είναι γεγονός ότι αυτή η διαδικασία βασίστη-
κε στα αποτυπώματα στο σπίτι του συντρόφου. Όπως επίσης και το γεγονός ότι 
ξεκίνησε μια βιομηχανία μαζικών ανακρίσεων και κλητεύσεων έξι μήνες μετά τις 
συλλήψεις μας και αυτό είχε την αφετηρία του σε αποτυπώματα στο σπίτι του 
συντρόφου και σε αποτυπώματα που βρέθηκαν σε σπίτια των υπόλοιπων κατη-
γορουμένων. Γιατί έγινε όλο αυτό; Γιατί στην πραγματικότητα μην έχοντας τίπο-
τα για την οργάνωση, μην έχοντας τίποτα για την δράση της –πόσοι ήταν μέσα 
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στην οργάνωση, πόσοι συμμετείχαν, τι κάνανε–, μην έχοντας στοιχεία για κανέ-
ναν στην πραγματικότητα απ’ αυτούς που είχανε συλλάβει –και άμα δεν είχαμε 
αναλάβει την πολιτική ευθύνη για συμμετοχή στον Επαναστατικό Αγώνα, δεν θα 
υπήρχε τίποτα απολύτως–, μπήκαν σε μια διαδικασία συνεχούς έρευνας, προσπα-
θώντας να αντλήσουν ουσιαστικά στοιχεία σε σχέση με την οργάνωση. Δεν τους 
έβγαινε. Στην υπηρεσία αυτή (ΔΑΕΕΒ) δεν τους έβγαινε. Δεν τους προέκυπταν 
στοιχεία, είχανε πρόβλημα. Προσπαθώντας να ανοίξουν τον κύκλο των ερευνών, 
κάνανε μια βιομηχανία μαζικών κλητεύσεων και ανακρίσεων, καλώντας σε ανα-
κριτικές διαδικασίες γύρω στους 50 συντρόφους, οι οποίοι ήταν από το πολιτικό 
περιβάλλον το δικό μας, δηλαδή του α/α χώρου, επιχειρώντας μ’ αυτόν τον τρόπο 
να βρουν κάτι ακόμα. Ούτε εκεί τους βγήκε.

Στην πραγματικότητα, αυτή η κίνηση είχε μια πολιτική στόχευση. Ποια ήταν 
αυτή; Να χτυπήσουν τους έξι που μας είχαν συλλάβει και μας είχαν προφυλακίσει 
και κυρίως εμάς τους τρεις που είχαμε αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Γιατί όχι 
μόνο δεν είχαν στοιχεία, είχαν και εμάς τους τρεις, οι οποίοι δεν είχαμε καμιά 
διάθεση να σιωπήσουμε, δεν έβλεπαν καμιά προοπτική να μας λυγίσουν και μέσα 
απ’ αυτήν την κίνηση επιχειρήσανε πολιτικά την απομόνωσή μας. Στοχεύανε στο 
πολιτικό περιβάλλον στο οποίο ανήκουμε. Να κάμψουν την διάθεση για αλληλεγ-
γύη των συντρόφων μας και κατ’ επέκταση να πλήξουν και μας τους ίδιους, επιχει-
ρώντας να μας απομονώσουν πολιτικά από τον δικό μας πολιτικό χώρο.

Όλα αυτά δείχνουν ότι αυτή η υπηρεσία όχι απλώς παρακολουθεί. Αυτή εί-
ναι η δουλειά της. Και σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές, με τους ανακριτές 
που είχαν αναλάβει την υπόθεση αυτή, έστησαν αυτή τη βιομηχανία κλητεύσεων, 
αυτές τις μαζικές ανακρίσεις. Στην πραγματικότητα οι έρευνες για την υπόθεση 
δεν σταμάτησαν με τις συλλήψεις μας. Συνεχίστηκαν από τους διώκτες μας όλο 
αυτό το διάστημα του 18μηνου που προσπαθούσαν απεγνωσμένα να φέρουν στοι-
χεία. Παρουσίαζαν συνέχεια τα ίδια και τα ίδια χαρτιά –αυτό οι συνήγοροί μας το 
γνωρίζουν καλά–, δεν είχαν τίποτα ουσιαστικό να καταθέσουν και κατέληξε να 
τελειώσει το 18μηνο.

Δηλαδή μιλάμε για μια υπόθεση που είναι παντελώς στον αέρα. Το μόνο που 
μπορούσαν να κάνουν ήταν να στοχεύσουν εναντίον του πολιτικού χώρου στον 
οποίον ανήκουμε, να χτυπήσουν την αλληλεγγύη. Και η κατάληξη όλης αυτής της 
διαδικασίας ήταν να φέρει μια ακόμη κατηγορούμενη, την σύντροφο του Κώ-
στα Γουρνά την Μαρί Μπεραχά, που στην πραγματικότητα είναι κατηγορούμε-
νη ακριβώς λόγω της έλλειψης όλων αυτών των στοιχείων που απουσιάζουν από 
αυτή την διαδικασία. Γιατί άμα είχανε τα στοιχεία, η Μπεραχά δεν θα ήταν εδώ. 
Γνωρίζουν πολύ καλά για την ίδια ποια είναι και τι κάνει, τι έκανε και τι δεν έκα-
νε. Ξέρουνε πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Είναι εδώ για εκδικητικούς λόγους. 
Είναι εδώ γιατί θέλουν να εκδικηθούν εμάς τους τρεις μέσω του Κώστα Γουρνά 
τον οποίον θέλουν να βλάψουν, θέλουν να πλήξουν. Αν υπήρχε αποτέλεσμα στις 
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έρευνές τους, η Μπεραχά δεν θα ήταν εδώ σήμερα.
Δεν γνωρίζετε, δεν γνωρίζουν και δεν πρόκειται να το μάθουν αν στον Επανα-

στατικό Αγώνα ήταν 20, 30, 50, 100 ή 500. Δεν γνωρίζουν ποιοι συμμετείχαν σε 
ενέργειες, ούτε καν πόσοι συμμετείχαν. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχετε τίποτα στα 
χέρια σας σε σχέση με την οργάνωση. Σε σχέση με τις δράσεις έχουν ομολογήσει 
ήδη ότι δεν έχουν βρει ούτε ένα μέσο (μεταφορικό) που να έχει χρησιμοποιηθεί σε 
ενέργειες. Το έχουν ομολογήσει κατ’ επανάληψη. 

Μέσα από δημοσιεύματα μαθαίνουμε για τις «γνώσεις» τους σε σχέση με τις 
ενέργειες. Για παράδειγμα, στην επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας έλε-
γαν ότι ήταν 20 άτομα. Για την επίθεση στο χρηματιστήριο έλεγαν ότι ήταν κατά 
προσέγγιση 10 άτομα. Όλα αυτά είναι εκτιμήσεις. Δηλαδή, με βάση εκτιμήσεις 
λένε πόσα άτομα μπορεί να ήταν σε ενέργειες. Μ’ αυτά θα «περπατήσει» μια δια-
δικασία για να βγάλει μια απόφαση ενοχής των ανθρώπων σε σχέση με τον Επα-
ναστατικό Αγώνα; Όχι μόνο δεν διευκρίνισε τίποτα ο Παπαθανασάκης –εννοείται 
ότι δεν πρόκειται να το έκανε–, αλλά στην πραγματικότητα ήρθε και έλεγε επα-
νειλημμένως ψέματα για ένα σωρό πράγματα σε σχέση με την υπόθεση.

Επαναλαμβάνω, όσον αφορά την υπόθεση Επαναστατικός Αγώνας είσαστε 
στο μηδέν. Το μόνο που υπάρχει είναι τα ευρήματα που βρέθηκαν σε κάποιους 
χώρους και από και κει και πέρα τίποτα. Αν δεν είχαμε αναλάβει την πολιτική 
ευθύνη, θα ήταν επίσης στο μηδέν όλη η διαδικασία. Σε σχέση με εμένα τι είπε ο 
Παπαθανασάκης; Είπε κάτι; Από όλη αυτή την ιστορία και την έρευνα που έκανε, 
μέσα στα βουλεύματα, μέσα στις δικογραφίες, υπάρχει πουθενά το όνομά μου, 
πέρα από το γεγονός ότι έχει βρεθεί μια ταυτότητα, έχει νοικιαστεί ένα σπίτι στο 
οποίο μέναμε και υπάρχουν εκεί πέρα κάποια πράγματα, τα οποία δεν έχουν απο-
δοθεί καν προσωπικά; Δηλαδή, εγώ αν δεν αναλάμβανα την πολιτική ευθύνη, 
τι θα έλεγε για μένα ο Παπαθανασάκης; Εγώ επέλεξα για πολιτικούς λόγους να 
αναλάβω την πολιτική ευθύνη, δεν βασίστηκα στα στοιχεία και στα ευρήματα, 
δεν θεώρησα ότι έχω εμπλακεί σε μια διαδικασία από την οποία δεν μπορώ να 
απεμπλακώ, με αποτέλεσμα να αναλάβω την πολιτική ευθύνη εξ ανάγκης. Ήταν 
πολιτική μου επιλογή αυτή. Ήταν χρέος μου απέναντι στην οργάνωση, πολιτικό 
χρέος απέναντι στον σύντροφό μου Λάμπρο Φούντα που σκοτώθηκε σε συμπλοκή 
με τους αστυνομικούς. 

Από κει και πέρα το θέμα είναι ότι αυτή η διαδικασία, επαναλαμβάνω, δεν έχει 
να σταθεί πουθενά, δεν έχει στήριγμα. Το γεγονός όμως ότι μιλάμε για πλήρη σύμ-
φυση μηχανισμών, διωκτικών και δικαστικών, αποκαλύπτεται και από το γεγονός 
ότι δεν έγινε καμιά ουσιαστική ερώτηση και καμία προσπάθεια να ασκηθεί, ας 
πούμε, ένα είδος πίεσης απέναντι στον συγκεκριμένο μάρτυρα για να σταματήσει 
τουλάχιστον να λέει ψέματα.

Γιατί δεν έλεγε ψέματα όταν έλεγε ότι δεν θυμάται ποιος από τους συναδέλ-
φους του τού είπε την άλφα ή την βήτα πληροφορία; Δεν θυμόταν τους ίδιους 
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τους συναδέλφους του, τους οποίους ο ίδιος τους έβαζε να παρακολουθούν συ-
στηματικά τους συντρόφους και πολλούς άλλους ανθρώπους; Δεν θυμάται να πει 
κανέναν, ούτε έναν από όλους αυτούς; Ενώ δεν θυμόταν ποιος του είπε την τάδε 
πληροφορία, όταν ρωτήθηκε για παράδειγμα ποιος μένει στην Δερβενίων, απορή-
σαμε όλοι γιατί θυμόταν έναν σύντροφο, τον Αγγελετάκη, ο οποίος δεν έχει καμιά 
σχέση με την ιστορία. Γιατί; Γιατί προφανώς τον παρακολουθεί. Και τον παρα-
κολουθεί ακόμα και σήμερα. Τον θυμάται, δεν τον έχει βγάλει από το μυαλό του. 
Είναι που δεν παρακολουθεί ανθρώπους του α/α χώρου. Είπε ψέματα λοιπόν, σε 
σχέση με τους συναδέλφους του, είπε ψέματα σχετικά με τις παρακολουθήσεις 
αναρχικών, είπε ψέματα σε σχέση με το αν ήταν παγιδευμένα τα οχήματα.

Αυτό είναι ψέμα και όλος ο κόσμος γνωρίζει με ποιο τρόπο κάνει την δου-
λειά της η «αντιτρομοκρατική». Εφόσον έχει την δυνατότητα και τα υλικοτεχνικά 
μέσα, τα χρησιμοποιεί. Οι παράγοντες αυτής της διαδικασίας ισχυρίζονται ότι όλα 
γίνονταν με το γράμμα του νόμου. Είναι ψέμα και είναι συνενοχή στο ψέμα του 
Παπαθανασάκη.

Γιατί έτσι μόνο εξηγούνται όλα τα κενά στις παρακολουθήσεις. Ότι έχουν οχή-
ματα που δεν ξέρουμε πού πάνε, ξανάρχονται οχήματα τα οποία δεν ξέρουμε από 
πού ήρθανε, δεν ξέρουμε ποιοι επέβαιναν και ποιοι δεν επέβαιναν σε αυτά. Από 
την άλλη μιλάνε για «οριοθέτηση» αμαξιών, όπως αυτό που αναφέρθηκε για τον 
σύντροφο Σταθόπουλο στον Υμηττό. Μιλάνε για «οριοθέτηση» που είναι μια κα-
τεξοχήν έκφραση που χρησιμοποιείται για όχημα το οποίο είναι παγιδευμένο και 
το παρακολουθούν από πολύ μακριά, μπορεί και από την ΓΑΔΑ. Και αυτό το ομο-
λογούν όταν μιλάνε για απόκλιση κάποιων μέτρων. Δέκα, είκοσι μέτρων, δεν ξέρω 
με ποια απόκλιση δίνουν στίγμα οι δορυφόροι με τη χρησιμοποίηση των GPS.

Μα είναι η κοινή λογική αυτή. Και είναι λογικό αυτό να το λέει και να προ-
σπαθεί να το καλύψει ο Παπαθανασάκης. Αλλά δεν είναι καθόλου λογικό αυτό το 
πράγμα να γίνεται ανεκτό. 

Το ότι γίνεται ανεκτό, στην πραγματικότητα, αποκαλύπτει ότι δεν έχουμε κα-
μιά ελπίδα, όπως είπα, όσον αφορά την ουσιαστική διερεύνηση αυτής της υπόθε-
σης και υπάρχει περίπτωση άνθρωποι που δεν έχουν ουδεμία σχέση με αυτήν την 
ιστορία να βρεθούν μέσα. Και εμείς να βρεθούμε με εκατοντάδες χρόνια φυλακή 
με βάση καταθέσεις οι οποίες δεν έχουν καμία υπόσταση, χωρίς στοιχεία, χωρίς 
τίποτα. Γιατί αυτό θα κάνετε. Είναι πολιτική εντολή. Αυτό το γνωρίζουμε, μην 
κοροϊδευόμαστε.

Λοιπόν, από κει και πέρα είπε και άλλα ψέματα. Ένα ψέμα που είπε –και το 
είπε κατ’ επανάληψη– είναι σε σχέση με μένα και τον Μαζιώτη, ότι δεν μας παρα-
κολουθούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι γνωστό στο πανελλήνιο. Όχι μόνο 
από τα δημοσιεύματα αλλά από την καταγγελία του συντρόφου. Ο σύντροφος 
Μαζιώτης έκανε καταγγελία και αναφέρεται σε δημοσιεύματα από την περίοδο 
των συλλήψεων. Τον Ιανουάριο του 2004 καταγγέλλει πρόκληση «ατυχήματος» 
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με ενδεχόμενη συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του. Όχι μόνο παρακολου-
θούν, είναι και επικίνδυνοι. Σε παρακολουθούν και επιχειρούν να σε σκοτώσουν. 
Σε ρίχνουν από τις μηχανές. Αυτή είναι η δουλειά τους. Είναι οι έμμισθοι και οπλι-
σμένοι δολοφόνοι του κράτους. Αυτή είναι η δουλειά τους, εμείς το γνωρίζουμε. 
Είναι η αρμοδιότητά τους να παρακολουθούν, είναι να λένε ψέματα, είναι να τρο-
μοκρατούν, είναι να στέλνουν στην φυλακή ανθρώπους χωρίς στοιχεία. Αυτή εί-
ναι η δουλειά τους. Το θέμα είναι πως γίνονται δεκτοί σε αυτή την διαδικασία.

Τον Ιούνιο του 2007 στέλνει στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία επιστολή ο Μαζι-
ώτης, όπου μεταξύ άλλων κάνει λόγο για την αδιάκριτη παρακολούθηση από την 
«αντιτρομοκρατική» μετά την επίθεση εναντίον της αμερικάνικης πρεσβείας, για 
ιδιότυπη κατάσταση ομηρίας και επιτήρησης την οποία δεν σκοπεύει να αποδε-
χτεί και για τις διαρροές στον τύπο που σκοπό έχουν να τον καταστήσουν ύποπτο. 
Τέσσερις μήνες μετά ο Μαζιώτης καταγγέλλει την βίαιη προσαγωγή του από το 
σπίτι μας στα Άνω Λιόσια στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, χωρίς να του γνω-
στοποιήσουν τον λόγο. Τότε τον ρίξανε πάλι από την μηχανή σε καταδίωξη. 

Ο Παπαθανασάκης λέει ότι αυτά είναι «πληροφορίες» από τις εφημερίδες και 
ότι δεν μπορούμε να δώσουμε σημασία σ’ όλα αυτά. Τι «πληροφορίες»; Εγώ είπα 
την προηγούμενη φορά που τοποθετήθηκα, ότι η ζωή μας έτσι ήταν από το 2001 
που αποφυλακίστηκε ο σύντροφος Μαζιώτης μέχρι σήμερα. Και εννοείται, βέ-
βαια, ότι δεν έχει να πει τίποτα για τις ενέργειες, για κανέναν.

Αλλά το θέμα είναι ότι το δικαστήριο –το πιο πιθανό θεωρώ εγώ– στηριζόμενο 
στην κατηγορία της αρχηγίας θα μας ρίξει την ηθική αυτουργία για τα πάντα. 
Όμως η κατηγορία της αρχηγίας, όπως είπε και ο Μαρκογιαννάκης σε τηλεοπτική 
του συνέντευξη, για να τεκμηριωθεί πρέπει να αποδειχθεί ότι οι παρακολουθή-
σεις όλα αυτά τα χρόνια ήταν μπούρδες. Και για μένα είναι καίριο το ερώτημα 
τι ακριβώς λέει σε αυτές τις εκπομπές, τι γινόταν όλο αυτό το διάστημα. Εγώ, 
βέβαια, δηλώνω ότι οι παρακολουθήσεις γίνονταν. Θα πω δύο κουβέντες σε σχέση 
με μια εκπομπή που είχε κάνει στο Real FM. Τι είχε καταθέσει ο Μαρκογιαννάκης 
την περίοδο των συλλήψεών μας, όπου είχε γίνει σάλος με το ζήτημα των πα-
ρακολουθήσεων; «Παρακολουθείται ο Μαζιώτης;», ρωτά ο δημοσιογράφος τον 
Μαρκογιαννάκη. «Ο Μαζιώτης ουδέποτε έπαψε να παρακολουθείται», απαντά 
ο Μαρκογιαννάκης. «Πώς είναι δυνατόν αφού τον παρακολουθούσαν να αποδει-
κνύεται τώρα ότι είναι κεντρικό πρόσωπο αυτής της ομάδας;», ρωτά ξανά ο δημο-
σιογράφος. Ο Μαρκογιαννάκης λέει ότι έχει αμφιβολίες γι’ αυτό. Μιλάει για έναν 
ογκωδέστατο φάκελο στην αντιτρομοκρατική με χιλιάδες σελίδες, από τον οποίο 
λέει συγκεκριμένα ότι «τίποτα ουσιαστικά δεν προκύπτει από τις παρακολουθή-
σεις που γίνονταν, από τα χαρτιά». Το λέει ο ίδιος. Σε άλλο σημείο λέει ο Μαρκο-
γιαννάκης πως «αν η υπόθεση αυτή πάει σε εφέτη ανακριτή, θα πάω να του τα 
πω ο ίδιος, θα πάω αυτόβουλα, θα πάω να τον βρω». Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, 
επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή, για να μην λέμε ότι αναφερόμαστε γενικώς σε 
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«δημοσιεύματα που μεταφέρουν μια πληροφορία»...
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Πήγε τελικά ο Μαρκογιαννάκης στον κ. ανακριτή;
ΡΟΥΠΑ: Να έρθει εδώ, να έρθει εδώ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Δήλωσε ότι θα πάει;
ΡΟΥΠΑ: Δήλωσε ότι θα πάει. Να έρθει εδώ, εμείς τον καλούμε εδώ πέρα. 

Και όχι μόνο τον καλούμε. Αν θέλετε, εγώ ζητώ να προβάλουμε τη συγκεκριμένη 
εκπομπή εδώ να τον βλέπουμε ζωντανά, να μην αμφισβητείται ότι είναι ο ίδιος. 
Την υλικοτεχνική δυνατότητα την έχουμε...

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ…
ΡΟΥΠΑ: Όχι, όχι, για μας είναι ουσιαστικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το αμφισβητούμε, είπα.
ΡΟΥΠΑ: Όχι, να προβληθεί εδώ μέσα, να κρίνουμε αν χρειάζεται να έρθει 

εδώ ο ίδιος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απ’ αυτά που λέτε ακούσαμε, εντάξει, έτσι έγινε.
ΡΟΥΠΑ: Όχι, δεν ακούσατε τίποτα, αυτά είναι μια περίληψη. Άμα τον ακού-

γατε να μιλάει, καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται και πόσο μεγάλο είναι το ζή-
τημα. Γιατί από την αρχή που ξεκίνησε η διαδικασία, είπα ότι η καταδικαστική 
απόφαση για μας τους δύο τουλάχιστον σε σχέση με την αρχηγία και σε σχέση 
με τις ενέργειες που θα είναι η ηθική αυτουργία για τις ενέργειες της οργάνωσης 
(η φυσική συμμετοχή δεν νομίζω να προκύψει, ούτε καν με το μέγιστο δυνατό 
μαγείρεμα) –και εκεί θα καταλήξει η ιστορία, θα μας ρίξετε παρά πολλά χρόνια 
γι’ αυτό– θα δημιουργήσει ένα πολιτικό προηγούμενο. Το έχω πει από την πρώτη 
στιγμή που πάτησα το πόδι μου εδώ πέρα. Και αυτό το πολιτικό προηγούμενο 
θα είναι ότι ένα δικαστήριο θα βγάλει μια απόφαση που στην πραγματικότητα 
κουρελιάζει οχτώ χρόνων κατασταλτικών μεθοδεύσεων. Δηλαδή στην πραγματι-
κότητα εσείς λέτε ότι όλοι αυτοί ή δεν έκαναν τίποτα ή εμείς τους είχαμε τινάξει τα 
μέτρα στον αέρα. Ένα από τα δύο συνέβη. Αυτό όμως πρέπει να το ξεκαθαρίσου-
με εδώ πέρα. Και θα το ξεκαθαρίσουμε με αυτό τον τρόπο. Θα προβληθεί αυτό το 
βίντεο και να έρθει εδώ ο Μαρκογιαννάκης να τα πει. Να καλέσουμε και άλλους 
και ας γίνει εδώ διάλογος.

Όχι να έρχεται ο Παπαθανασάκης και να αφήνει υπονοούμενα ότι έφυγαν και 
του πήραν στοιχεία. Και ανάμεσα σ’ αυτούς που του πήραν τα στοιχεία είναι και 
ο προϊστάμενός του, ο Τζοΐτης, ο οποίος είχε διατάξει τις συλλήψεις όλων αυτών 
των ανθρώπων εδώ πέρα. Προφανώς είναι ψέματα. Δημιουργεί εντυπώσεις και 
από την άλλη στην ίδια την υπηρεσία του θα τρώγονται τώρα μεταξύ τους. «Γιατί 
με εξέθεσες;», θα του πει ο Τζοΐτης και είναι λογικό. Ο Τζοΐτης ήταν στην ΕΥΠ. 
Δεν ξέρουμε σε ποια υπηρεσία ήταν στην ΕΥΠ; Πού ήταν δηλαδή; Μήπως ήταν 
στην Τουρκία και πουλούσε λαθραία όπλα για να αποσταθεροποιήσει το τούρκι-
κο κράτος, το τούρκικο καθεστώς και μετά βρέθηκε στην «αντιτρομοκρατική»; 
Προφανώς και είχε σχέση. Ήταν σε κάποια υπηρεσία που είχε σχέση. Στο τμή-



6�

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ

μα εσωτερικής αντικατασκοπίας της ΕΥΠ ήταν ο Τζοΐτης και μεταφέρθηκε στην 
«αντιτρομοκρατική». Όλο αυτό το πήγαινε-έλα μεταξύ ΕΥΠ και «αντιτρομοκρα-
τικής» ο Χρυσοχοΐδης το έκανε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Για να μπορέσει 
να δημιουργήσει όρους συνεργασίας μεταξύ των δύο υπηρεσιών, γιατί προφανώς 
είχαν τα δικά τους και τρωγόντουσαν. Αυτό δεν μας αφορά.

Το ζήτημα όμως είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, επειδή και επί των δύο κυβερνή-
σεων, και επί Ν.Δ. και επί ΠΑΣΟΚ, εμάς μας παρακολουθούσαν, όλη αυτή η γκρί-
νια περί πολιτικών σκοπιμοτήτων για «τα στοιχεία» κ.λπ., στην πραγματικότητα 
είναι το αποτέλεσμα της ανικανότητάς τους μέχρι και σήμερα να βρουν οτιδήποτε 
σε σχέση με τον Επαναστατικό Αγώνα. Ήμασταν φυλακή, αναλάβαμε την πολιτι-
κή ευθύνη και πάλι δεν μπορούν να βρουν τίποτα. 

Γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν βρήκαν τίποτα. Ούτε από τις συλλήψεις βρήκαν 
τίποτα, ούτε από τις ανακρίσεις προέκυψε τίποτα. Δεν ξέρουν ποιοι ήταν. Όχι 
ποιοι, ούτε καν πόσοι συμμετείχαν δεν ξέρουν. Δεν γνωρίζουν τίποτα. Ούτε μια 
εκτίμηση δεν μπορούν να κάνουν. Αυτό που θέλω να πω στο τέλος είναι ότι ζητώ 
να αποφασιστεί τώρα –το κάνω σαν αίτημα μέσω των συνηγόρων– να προβλη-
θεί αυτό το βίντεο. Και μιλάω για την μετάδοση μιας εκπομπής στο ραδιοφωνι-
κό σταθμό Real FM τον Απρίλιο του 2010 απ’ όπου διάβασα αποσπάσματα, και 
μια εκπομπή στο ΣΚΑΪ η οποία είναι τηλεοπτική. Τουλάχιστον αυτές τις δύο, για 
να μην επεκταθούμε και χαθούμε σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές. Γιατί ήταν 
παρά πολλές οι παρουσιάσεις του κ. Μαρκογιαννάκη, όπως ήταν και οι παρουσιά-
σεις και άλλων παραγόντων εκείνη την περίοδο, του Κοραντή κ.λπ.

Ζητώ τώρα να αποφασιστεί αν θα προβληθεί αυτό το βίντεο. Η υλικοτεχνι-
κή υποδομή υπάρχει. Σε προηγούμενη διαδικασία επιχειρήθηκε από την ίδια την 
έδρα, για λόγους συμφέροντος των δικαστών σε σχέση με την υπόθεση, να γίνουν 
προβολές. Δεν πιστεύω ότι είναι εκτός των αρμοδιοτήτων του δικαστηρίου. Νομί-
ζω ότι επιβάλλεται σε σχέση μ’ αυτήν την ιστορία να γίνουν οι προβολές. 

Ακολούθησε μια εκτενής αντιπαράθεση μεταξύ της Ρούπα των συνηγόρων Βα-
γιανού και Φυτράκη και της έδρας σχετικά με το αίτημα για την προβολή των 
εκπομπών και η απόφαση του δικαστηρίου ήταν να γίνει η απομαγνητοφώνησή 
τους και να κατατεθεί για να διαβαστεί στα πρακτικά της δίκης.
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 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΚΕΛΝΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΥ

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Αρχικά θέλω να πάω πιο πίσω από τον κύριο Καθάριο, στον δεύ-
τερο μάρτυρα, συμπληρωματικά και μετά θα έρθω και στον κ. Καθάριο. Το έχω 
ξαναπεί, το πώς έχει διαμορφωθεί η λίστα μαρτύρων, των τριών πρώτων δεν εί-
ναι καθόλου τυχαίο. Ήρθε ο Παπαθανασάκης, μας είπε τις αξιολογήσεις του. Το 
σημαντικότερο όμως που είπε για να δώσει πάσα στον κ. Γκελντή, στον δεύτερο 
μάρτυρα, ήταν ότι είπε το λόγο για τον οποίο έγιναν προληπτικά οι συλλήψεις 
μας. Είπε για παράδειγμα, διότι τίποτε από όσα είπε δεν έχει καμία τεκμηριωμένη 
βάση, είπε ότι υποτίθεται ότι επίκειται ένοπλη επίθεση από εμάς. 

Αυτό λοιπόν έδωσε πάσα στο να έλθει ο κ. Γκελντής και να μας παρουσιάσει 
κάποιο σκαρίφημα με την εκτίμηση, σιγουριά θα έλεγα ότι εννοούσε εδώ πέρα, 
ότι θα γινόταν επίθεση σε κάποιο σημείο της Αθήνας πίσω από τη ΓΑΔΑ στην οδό 
Πανόρμου. Λοιπόν, αυτό μια υπόθεση είναι και τίποτε παραπάνω. Δηλαδή, αν 
έβρισκε ένα οποιοδήποτε χαρτί, όπως έχουν βρεθεί και άλλα χαρτιά, υποτίθεται, 
που να είχανε σχεδιαγράμματα της Αθήνας, που να είχε μέσα αστυνομικό τμήμα, 
σημαίνει ότι θα γινόταν ένοπλη επίθεση; Υπήρχε μια λίστα, για παράδειγμα, για 
την οποία θα μπορούσε να γίνει μια άλλου είδους υπόθεση. Εμείς ένοπλη οργά-
νωση είμαστε, ένοπλες επιθέσεις θα κάνουμε, αυτό δεν είναι κανένα φοβερό και 
τρομερό συμπέρασμα. Το αν θα κάναμε στην Πανόρμου ή οπουδήποτε αλλού, 
αυτό ούτε η αστυνομία θα μπορούσε να το ξέρει, ούτε υποθέσεις θα μπορούσε να 
κάνει βάσιμες. 

Για παράδειγμα, υπήρχε μια λίστα η οποία είχε ονόματα, μια μαύρη λίστα που 
είχε ονόματα πολιτικών επάνω. Γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει υπόθεση δηλαδή 
ότι θα κάναμε εκτέλεση κάποιου πολιτικού προσώπου για παράδειγμα; Μες στη 
δικογραφία που διαβιβάστηκε, προφανώς θα την έχετε διαβάσει, υπήρχε λίστα 
με συγκεκριμένα ονόματα. Υπήρχε για παράδειγμα το όνομα του Παπανδρέου 
μέσα δηλαδή, που μένει στη Ν. Ερυθραία, υπήρχε το όνομα του πρώην υπουργού 
του Αλογοσκούφη της Ν.Δ., επίσης που μένει στη Ν. Ερυθραία κοντά στο σπίτι 
του κ. Παπανδρέου, στην οδό Κερκύρας δηλαδή, υπήρχε το όνομα του Λοβέρδου, 
υπήρχε το όνομα του Δούκα, τι σημαίνει δηλαδή αυτό; Θα μπορούσε κάλλιστα να 
υποθέσει ο κ. Γκελντής, η αστυνομία, ότι θα κάναμε επίθεση εκεί πέρα; Βέβαια, 
εντάξει, μπορεί να το υπέθετε αυτό το πράγμα, αλλά αυτό είναι υπόθεση, δεν λέει 
τίποτα στην πραγματικότητα. Απολύτως τίποτα το σχεδιάγραμμα της Πανόρμου 
δεν λέει. Λοιπόν αξιολογήσεις έκανε και ο Παπαθανασάκης, αξιολογήσεις, εκτι-
μήσεις και υποθέσεις έκανε και ο Γκελντής.   

Πάμε τώρα στον κ. Καθάριο. Αυτός ο μάρτυρας, υποτίθεται, ήρθε εδώ πέρα να 



�1

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ

δώσει μια επιστημονική βάση στο κατηγορητήριο εναντίον μας. Είπε όμως κάτι 
το οποίο αποδεικνύει ότι το DNA τελικά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τεκμηρι-
ωμένα εναντίον μας. Λέει ότι δεν έχουμε δείγμα από τους κατηγορουμένους γιατί 
αρνήθηκαν να δώσουν. Όντως αρνηθήκαμε να δώσουμε. Δεν ανέφερε πουθενά 
ότι δείγματα από ενέργειες της οργάνωσης έχουν συγκριθεί θετικά με δείγματα 
τα οποία πάρθηκαν από σπίτια κατηγορουμένων. 

Παρ’ όλα αυτά, εσείς, ακριβώς επειδή δεν δώσαμε DNA, θα το θεωρήσετε 
τεκμήριο ενοχής. Αυτό είναι πολιτική απόφαση, δεν στηρίζεται ούτε νομικά, ούτε 
πουθενά αυτό το πράγμα. Αυτόν τον σκόπελο, ότι εμείς δεν έχουμε δώσει DNA, 
ότι δεν έχετε στην πραγματικότητα, δεν έχετε κανένα DNA θετικό και βάσιμο που 
να κατοχυρώνει ενοχή μας, συμμετοχή σε ενέργεια, ή οπουδήποτε αλλού, εσείς 
θα το θεωρήσετε δεδομένο γιατί απλά δεν δώσαμε DNA. Είναι τεκμήριο ενοχής. 
Γιατί δεν δώσαμε DNA; Είμαστε πολιτικοί σας αντίπαλοι, είμαστε πολιτικοί αντί-
παλοι του καθεστώτος, του συστήματός σας. Δεν δίνουμε στον εχθρό, στην αστυ-
νομία, οτιδήποτε με τη δική μας συγκατάθεση. Αυτός είναι ο λόγος, είναι πολιτικό 
το ζήτημα. Εγώ προσωπικά δεν έχω δώσει ποτέ τίποτα, ούτε αποτυπώματα, ούτε 
σήμανση έχω περάσει με τη δική μου συγκατάθεση και τη δική μου θέληση. Ό,τι 
έχει πάρει η αστυνομία το έχει πάρει με τη βία. Και στη φυλακή που μπήκα τώρα 
δεν έδωσα φωτογραφίες για το φάκελό μου, γιατί; Γιατί δεν θέλω να δίνω στον 
εχθρό στοιχεία τουλάχιστον με τη συγκατάθεσή μου. Παρ’ όλα αυτά εσείς θα το 
ξεπεράσετε αυτό.

Τα DNA θα τα ταυτοποιήσετε ενώ ο Καθάριος λέει ότι όλοι αυτοί είναι Χ άγνω-
στοι, δεν μπορούμε να τα ταυτοποιήσουμε, εσείς θα το κάνετε αυθαίρετα αυτό 
το πράγμα. Ό,τι έχουμε πει, ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, το έχετε κάνει και αυτό 
θα κάνετε. Λοιπόν, είναι εντελώς πολιτική απόφαση να ταυτοποιήσετε αυθαίρετα 
τα δείγματα DNA ενώ ο Καθάριος λέει «δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί οι 
κατηγορούμενοι δεν έχουν δώσει κανένα δείγμα». Είπε όμως και κάποια ψέματα 
ο Καθάριος. Από την εξέτασή του αποδείχθηκε ότι η διαδικασία λήψης DNA είναι 
αρκετά αναξιόπιστη. Επιδείχθηκαν εδώ φωτογραφίες, να μιλάμε συγκεκριμένα, 
επιδείχθηκαν εδώ φωτογραφίες από την οδό Αιγίνης, όπου υπήρχαν τα ευρήματα 
κάτω στο πάτωμα. Δύο Καλάσνικοφ, ένα MP5 και το RPG το αντιαρματικό πάνω 
στο στρώμα, χύμα στο πάτωμα και στο στρώμα του κρεβατιού. 

Υποτίθεται ότι για να είναι αξιόπιστη η διαδικασία λήψης DNA πρέπει να γί-
νεται σε χώρο αποστειρωμένο, ακόμα και η μεταφορά πρέπει να γίνεται με τέτοιο 
τρόπο που να είναι καθαρά τα δείγματα για να βρεθούν ευρήματα. Το ότι ήταν 
χύμα στο πάτωμα, ήταν στο στρώμα, μόνον αυτό δεν αποδεικνύει. Λοιπόν, πα-
ρόλο που είπε ότι, υποτίθεται, οι πρώτοι που μπαίνουν σε έναν χώρο, της ΔΑΕΕΒ 
προφανώς, είναι εκπαιδευμένοι από τον ίδιο και τους συναδέλφους του, να μπαί-
νουν με τέτοιον τρόπο, να παίρνουν προστατευτικά μέτρα, οι φωτογραφίες δεν το 
δείχνουν αυτό το πράγμα. Το εντελώς αντίθετο αποδεικνύουν. Αυτό λοιπόν δεί-
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χνει αναξιοπιστία της όλης διαδικασίας της συγκεκριμένης που ακολουθήθηκε. 
Σε εξέτασή του επίσης, πάλι για την οδό Αιγίνης, λέχθηκε εδώ πέρα ότι από 

476 ευρήματα της οδού Αιγίνης βρέθηκαν μόνο 12 δείγματα DNA, 12 προφίλ, 
απειροελάχιστος αριθμός δηλαδή σε 476, από τα οποία τα 7 ήταν δικαιολογημέ-
να. Δηλαδή δικών τους ανθρώπων, μπάτσων. Αυτό αποδεικνύει το προηγούμενο 
που έλεγα. Ακριβώς λοιπόν επειδή ήταν αναξιόπιστη η διαδικασία, τα είχαν στο 
πάτωμα, τα είχαν πάνω στα στρώματα χύμα, είτε στην αρχική περισυλλογή, είτε 
στη μεταφορά αυτά επιμολύνθηκαν. Από τα 12 τα 7 ήταν δικά τους, της ίδιας της 
αστυνομίας. Δηλαδή ποσοστό 70%. 

Πάνω σ’ αυτό είπε ψέματα, είπε αρχικά ότι δεν υπάρχει περίπτωση επιμόλυν-
σης, όμως εδώ τελικά από την ενδελεχή εξέτασή του τελικά είπε ναι, λέει ότι υπάρ-
χει πραγματικά περίπτωση να γίνεται, όπως είπε ότι υπάρχει περίπτωση να γίνε-
ται και από το μηχάνημα των εργαστηρίων του για παράδειγμα. Επίσης είπε κάτι 
αντιφατικό, στις 19/12 όταν ήρθε για πρώτη φορά, τον ρώτησε ο κ. εισαγγελέας 
στο θέμα της κληρονομικής συμβατότητας και είπε ότι δεν έκαναν στατιστική 
επεξεργασία για το θέμα της κληρονομικής συμβατότητας των δειγμάτων DNA. 
Στις 5/1 είπε το αντίθετο πράγμα, είπε ότι έκαναν. Είπε επίσης άλλο αντιφατικό, 
ότι αρχικά δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μεταφορά DNA από άλλο άτομο και 
τελικά παραδέχθηκε ότι ναι και αυτή η περίπτωση υπάρχει. 

Υπήρχε και μία δήλωση, σε μία έκθεση, μια αναφορά προϊσταμένης δικής του 
που έλεγε για τα μείγματα. Έλεγε για τα μείγματα ότι «στην περίπτωση γενετικών 
τύπων που έχουν προκύψει από αναλύσεις γενετικών υλικών 2 ή περισσοτέρων το 
αποτέλεσμα σύγκρισης ενδέχεται να είναι ενδεικτικό». Αυτό μπορεί να ερμηνευ-
θεί ότι δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Ο Καθάριος και ψέμα-
τα είπε και αντιφάσεις είπε και η διαδικασία αποδείχθηκε, όπως την κάνανε, ότι 
είναι αναξιόπιστη αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στην περίπτωσή μας το DNA ως επιβαρυντικό στοιχείο γιατί δεν έχουμε δώσει. 

Παρ’ όλα αυτά, όπως είπα, θα το ξεπεράσετε και προληπτικά έχει βγει τώρα 
μια διάταξη δικού σας συναδέλφου που λέει ότι τώρα πια τα δείγματα DNA να τα 
παίρνει η αστυνομία με το ζόρι. Ακριβώς για να μην γίνονται αυτές οι καταστάσεις 
όπου κατηγορούμενοι και συλληφθέντες δεν δίνουν DNA, να έρχεται εδώ ο κάθε 
Καθάριος και να λέει δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε, είναι Χ άγνωστων αυτά 
τα δείγματα, οπότε δίνετε εντολή στην αστυνομία να τα παίρνει με το ζόρι για να 
έχουμε ταυτοποίηση. Αυτό αποδεικνύει τι σόι πράγμα είναι ο μηχανισμός σας. 
Τελικά αυτή η απόφαση να μας τα χρεώσετε αυτά τα πράγματα θα είναι καθαρά 
πολιτική απόφαση. Αυτά έχω να πω.

Μετά τις τοποθετήσεις και τις δηλώσεις των υπολοίπων κατηγορουμένων ο Μαζι-
ώτης συμπλήρωσε για την κατάθεση Καθάριου: 
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Είπα προηγουμένως ότι στην πραγματικότητα η κατάθεση του Καθάριου είναι 
για τα σκουπίδια, δεν αξίζει τίποτα. Αυτό που θα θεωρήσετε τεκμήριο ενοχής εί-
ναι ότι ακριβώς δεν δώσαμε DNA. Στη διαδικασία όλη το δείξατε αυτό. Θυμάστε 
που είπε ο κύριος Παπαθανασάκης για τον Κάτσενο, όταν είπε ότι δεν έδωσε DNA 
και «γιατί να μην δώσει DNA αφού είναι αθώος;», Εσείς τίποτα δεν είπατε τότε. 
Αυτό είναι, δεν είναι άποψη μόνο της αστυνομίας ότι αφού είναι αθώος δεν έχει 
να χάσει τίποτα, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, είναι και δικιά σας αντίληψη. Και 
είχε πει μάλιστα συγκεκριμένα ο κύριος εισαγγελέας στον συνήγορο του κύριου 
Κάτσενου, μπορεί τώρα ο κύριος Κάτσενος να δώσει μία τρίχα; Δηλαδή ένα χρόνο 
μετά το κλείσιμο του φακέλου της υπόθεσης και ενάμιση χρόνο μετά την προανά-
κριση, ο κύριος εισαγγελέας στη μέση της διαδικασίας ζητάει από κατηγορούμενο 
να του δώσει τρίχα, αυτό είναι ενδεικτικό ότι αυτό θα είναι τεκμήριο ενοχής, ότι 
δεν δώσαμε DNA, τίποτ’ άλλο. 

ΡΟΥΠΑ: Ένα μικρό σχόλιο θέλω να κάνω για τη διαδικασία μέχρι τώρα. Έχου-
με εξαντλήσει τις αναφορές στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μάρτυρα και 
του Καθάριου σε σχέση με το ζήτημα του DNA. Οι δικηγόροι το έχουν εξαντλήσει. 
Τοποθετήθηκε και ο σύντροφός μου λίγο πιο πριν. Αυτό που μου έκανε μεγάλη 
εντύπωση μέχρι τώρα, πέρα απ’ ό,τι έχουμε πει μέχρι στιγμής, είναι το γεγονός 
ότι και ο Παπαθανασάκης που προηγήθηκε και ο Γκελντής που ακολούθησε και ο 
Καθάριος δεν είχαν την υποτιθέμενη βαρύτητα και στοιχειώδη συγκρότηση που 
απαιτούσε ο ρόλος τον οποίο είχαν αναλάβει να σηκώσουν. 

Ο Παπαθανασάκης είχε αναλάβει να σηκώσει όλο το κατηγορητήριο σε σχέση 
με τους λόγους για τους οποίους η ασφάλεια εκτίμησε ότι πρέπει να γίνουν συλλή-
ψεις. Ο Γκελντής από την άλλη ήταν ο πλέον γραφικός, με την έννοια ότι έρχεται και 
δηλώνει ότι «υπάρχει ένα σκαρίφημα στα χέρια της ασφάλειας» και πάει και τους 
λέει τι; Ότι «εγώ περνούσα από εκεί, περνάω καθημερινά από εκεί, και αυτό το ση-
μείο κάτι μου θυμίζει». Είναι πολύ σοβαρή εξήγηση αυτή και πολύ σοβαρή προσέγ-
γιση, έτσι; Και του λένε από την ασφάλεια «πήγαινε εκεί και κάνε μια εξακρίβωση 
να δεις αν είναι τα μέτρα ίδια με αυτά που αναφέρονται μέσα στο συγκεκριμένο 
σκαρίφημα». Ποια είναι η σοβαρότητα τώρα αυτής της κατάθεσης; Ένας άνθρω-
πος ο οποίος λέει ότι «απλώς περνάω από ένα σημείο, και αυτό (το σκαρίφημα) μου 
θυμίζει το σημείο που περνάω για να πάω στη δουλειά μου», έρχεται εδώ πέρα να 
στοιχειοθετήσει τι; Να επιχειρηματολογήσει πάνω σε τι; Πάνω σε ένα σκαρίφημα 
το οποίο βρέθηκε και πάνω στο οποίο γίνεται μια εκτίμηση ότι αυτοί οι οποίοι συνε-
λήφθησαν ετοιμάζουν κάτι εκεί. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά καθόλου. 

Από την άλλη ακολουθεί ο επόμενος μάρτυρας, ο Καθάριος, ο οποίος ως επι-
στήμονας θα περίμενε ο καθένας ότι θα είχε μια ιδιαίτερη εγκυρότητα σε σχέση 
με την τοποθέτησή του και τα έκανε θάλασσα. Στην πραγματικότητα τα έκανε 
θάλασσα. Αυτό που υποτίθεται προπαγανδίζεται ως το σούπερ όπλο για την ενο-
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χοποίηση ανθρώπων στο μέλλον –και ίσως να γίνει–, στην πραγματικότητα είναι 
ένα σαθρό πεδίο στο οποίο θα βασίζονται οι καταδίκες και οι φυλακίσεις ανθρώ-
πων –μπορεί να προκύψει και από εδώ μέσα κάτι τέτοιο (ελπίζω πως όχι)– πάνω 
σε μία επιστημονική έρευνα η οποία είναι στον αέρα, και πάνω σε ανθρώπους 
οι οποίοι δεν μπορούν καν να τεκμηριώσουν αυτά που υποτίθεται ότι έχουν σαν 
αποστολή να έρθουν εδώ να τεκμηριώσουν. 

Έχει κλείσει, στην πραγματικότητα, για μένα ένας κύκλος καταθέσεων, ο οποί-
ος αφορά γενικές τοποθετήσεις και γενικές εκτιμήσεις σε σχέση με την ενοχή των 
ανθρώπων που βρίσκονται εδώ. Από εδώ και πέρα, όμως, για μένα ξεκινάει η ου-
σία της δίκης, γιατί θα καλεστούν να καταθέσουν μάρτυρες που αφορούν ενέργει-
ες της οργάνωσης. Εκεί είναι η βαρύτητα που θα δώσουμε εμείς όσον αφορά την 
πολιτική διάσταση των επιλογών αυτών αγώνα. Οι μάρτυρες αυτοί έχουν επιλεγεί 
κι έχουν τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο μέσα στο κατηγορητήριο, ώστε να δίνεται 
ιδιαίτερη βαρύτητα σε ζητήματα και ενέργειες οι οποίες, σύμφωνα με τους διώ-
κτες μας, τροφοδοτούν την αντίληψη ότι πρόκειται για εγκληματική οργάνωση. 

Η δικιά μας η θέση από εδώ και πέρα θα είναι η εξής: η τοποθέτησή μας πάνω 
στις πολιτικές επιλογές αγώνα, και η προσπάθεια ανάδειξης των κινήτρων των 
πολιτικών και των στόχων των πολιτικών που είχε η οργάνωση. 

Ο επόμενος μάρτυρας αφορά την επίθεση στο υπουργείο Πολιτισμού. Για 
μένα είναι σημαντικό για να ειδωθεί πραγματικά αυτή η ενέργεια, πώς και για 
ποιο λόγο έγινε, να μπει στο ιστορικό της πλαίσιο, κάτι το οποίο εννοείται ότι δεν 
περιμένω να γίνει εδώ μέσα ούτε περίμενα να γίνει από τους διώκτες μας προη-
γουμένως ούτε από αυτούς που συντάξανε αυτό το κατηγορητήριο. Εννοείται ότι 
γίνεται συνεχώς και επανειλημμένως απόπειρα αποπολιτικοποίησης της δίκης κι 
εμείς από την άλλη επιχειρούμε συνεχώς να επαναφέρουμε αυτούς τους βασικούς 
πολιτικούς λόγους για τους οποίους συστήθηκε αυτή η οργάνωση και έδρασε. Και 
γι’ αυτό το λόγο συνεχίζουμε κι εμείς να μιλάμε, γι’ αυτό το λόγο αναλάβαμε και 
την πολιτική ευθύνη. Η επίθεση στο υπουργείο Πολιτισμού έγινε κατόπιν μιας 
κοινωνικής έκρηξης. Στις 6 Δεκεμβρίου του 2008… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι η ώρα γι’ αυτό.
ΡΟΥΠΑ: Μισό λεπτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, κανένα λεπτό, δεν είναι η ώρα γι’ αυτό το θέμα, θα 

σχολιάσετε την κατάθεση την ήδη γενόμενη.
ΡΟΥΠΑ: Μισό λεπτό να πω δυο λόγια, έχω δικαίωμα να πω δυο λόγια για τα 

κίνητρα. Σας ενδιαφέρουν τα κίνητρα ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δικαίωμα να σχολιάσετε τις ήδη γενόμενες καταθέσεις. 
ΡΟΥΠΑ: Τα κίνητρα σας ενδιαφέρουν ή όχι; Τα κίνητρα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μας ενδιαφέρουν στην ώρα τους, μας ενδιαφέρουν όλα.
ΡΟΥΠΑ: Το κίνητρο, το πολιτικό κίνητρο για την επιλογή αυτής της ενέργει-

ας…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία μου…
ΡΟΥΠΑ: Έχω υποχρέωση κι έχω δικαίωμα να αναφερθώ πάνω στο πολιτικό 

κίνητρο της συγκεκριμένης ενέργειας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην ώρα σας όμως, ναι, θα αναφερθείτε στην ώρα σας.
ΡΟΥΠΑ: Μία εισαγωγή θα κάνω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μία εισαγωγή κάντε τη.
ΡΟΥΠΑ: Μία εισαγωγή να μπει η συγκεκριμένη κατάθεση και το συγκεκριμέ-

νο γεγονός στο ιστορικό πλαίσιο που του αρμόζει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλώς.
ΡΟΥΠΑ: Γιατί χωρίς αυτό δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, ωραία; Έγινε μια δο-

λοφονία από αστυνομικό ενός 16χρονου, του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στα 
Εξάρχεια από τον Κορκονέα και τον συνάδελφό του τον Σαραλιώτη. Ακολούθησε 
μια σφοδρή κοινωνική έκρηξη έπειτα από αυτή τη δολοφονία. Χιλιάδες άνθρωποι 
κατέβηκαν στους δρόμους. Μαθητές σε όλη τη χώρα κατεβήκανε στους δρόμους 
και επιτέθηκαν στα αστυνομικά τμήματα. Αυτή η εξέγερση πυροδοτήθηκε από 
τη δολοφονία Γρηγορόπουλου, αλλά οι αιτίες της βρίσκονταν στο γεγονός ότι ο 
καθένας ήθελε να εξεγερθεί και βρήκε μια αφορμή να εξεγερθεί για την άθλια ζωή 
του. Για μια ζωή που ήταν άθλια, είναι άθλια και γίνεται όλο και πιο άθλια. 

Η αστυνομία είναι ένας εγκληματικός μηχανισμός που υπηρετεί ένα εγκλημα-
τικό σύστημα. Η δολοφονία Γρηγορόπουλου δεν ήταν η μοναδική. Είχαν προηγη-
θεί και θα ακολουθήσουν πάρα πολλές δολοφονίες για τις οποίες δεν θα πληρώσει 
κανένας. Και αν βρέθηκε στη φυλακή ο Κορκονέας, κι αν έφαγε ισόβια, τα έφαγε 
ακριβώς για το λόγο ότι έγινε μία εξέγερση. Πλήρωσε για την εξέγερση και όχι για 
τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Και ο Παπαθανασάκης που ήρθε και κατέθεσε 
εδώ είναι υπεύθυνος για δολοφονία μετανάστη. Δεν θα πάει ποτέ στο δικαστήριο 
–είπε ότι έχει απαλλαχθεί– και είναι πάρα πολύ λογικό γιατί καμία εξέγερση δεν 
ακολούθησε τη δολοφονία του Ατίφ. 

Τα ΜΑΤ είναι ένας δολοφονικός μηχανισμός. Έχουν αναλάβει τη φύλαξη ενός 
καθεστώτος εγκληματικού. Κατεβαίνουν στο δρόμο και χτυπούν με βιαιότητα, 
ανοίγουν κεφάλια διαδηλωτών. Ειδικά στις τελευταίες αντιμνημονιακές διαδηλώ-
σεις έχουν στείλει επανειλημμένως ανθρώπους με ανοιγμένα κεφάλια στο νοσοκο-
μείο. Ο Γιάννης Καυκάς βρέθηκε στην εντατική και παραλίγο να πεθάνει πριν από 
λίγους μήνες από δολοφονική επίθεση αστυνομικών. Ο Καυκάς επιβίωσε. Όμως 
οι νεκροί από επιθέσεις των αστυνομικών αυξάνονται. Και αυτό θα το δούμε και 
στο επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς η ίδια η κρίση και η δεδομένη οικονομική 
χρεοκοπία του ελληνικού κράτους θα δημιουργήσει μεγάλες κοινωνικές εκρήξεις. 
Και αυτός ο μηχανισμός των ΜΑΤ, που είναι επιφορτισμένος για τη διασφάλι-
ση της τάξης και την καταστολή των κοινωνικών εξεγέρσεων στους δρόμους, θα 
επιφορτιστεί με έναν επιπλέον ρόλο: αυτόν της ωμής δολοφονίας των πολιτικών 
αντιπάλων του καθεστώτος. Αυτά για αρχή.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ 

ΣΤΙΣ 5-1-2009 META TΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΑΤ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΜΑΤΖΟΥΝΗ 

ΠΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Χαίρομαι πάρα πολύ που έρχεται εδώ ένας αστυνομικός θύμα να 
καταθέσει. Χαίρομαι επίσης πάρα πολύ που δεν υπηρετεί πια στην αστυνομία και 
έχουμε συμβάλει για αυτό ως οργάνωση. Λυπούμαι πάρα πολύ, κύριοι δικαστές 
και κυρίες, που δεν κατηγορούμαι για ανθρωποκτονία αλλά μόνο για απόπειρα. 
Η επίθεση στις 5 Ιανουαρίου του 2009, όπως και η επίθεση στο Γουδί, στην Κοκ-
κινοπούλου, ήτανε νόμιμη πολιτική απάντηση στη δολοφονία Γρηγορόπουλου 
από τους δολοφόνους της αστυνομίας Κορκονέα και Σαραλιώτη. Για εμάς ήτανε 
νόμιμη πολιτική απάντηση. Είχε πει κάποια πράγματα και ο πρώην υπουργός Βύ-
ρωνας Πολύδωρας για το τι είναι αστυνομικοί. Πέρα από το τι έχουμε πει εμείς 
για το τι είναι οι αστυνομικοί στην πραγματικότητα και ποιο ρόλο έχουνε, είχε 
χρησιμοποιήσει την έκφραση «πραιτοριανοί». Αυτό είναι η πραγματικότητα. 

Η αστυνομία είναι οι πραιτοριανοί του καθεστώτος σας. Του πολιτικού, οι-
κονομικού, κοινωνικού καθεστώτος σας. Χρησιμοποίησε τη λατινική έκφραση 
praetores urbani. Και όποιος έχει στοιχειώδη μόρφωση ξέρει ότι οι πραιτοριανοί 
ήταν οι σωματοφύλακες του αυτοκράτορα της Ρώμης. Αυτό είναι σε κάθε εποχή, 
διαχρονικά και πάγια, σε κάθε κοινωνικό καθεστώς, η αστυνομία είναι οι υπη-
ρέτες των πλουσίων, υπηρέτες του καθεστώτος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
είναι υπηρέτες του κράτους και του κεφαλαίου. Όλες οι αστυνομικές δυνάμεις 
και ειδικά η υπηρεσία που υπηρετεί ο Μαντζούνης, η ΥΑΤ ή ΜΑΤ όπως λεγόταν 
παλιότερα, αυτός ήταν ο ρόλος τους, είναι οι πραιτοριανοί του καθεστώτος. Αυτοί 
φυλάνε το μέγαρο Μαξίμου, αυτοί φυλάνε τα υπουργεία, αυτοί φυλάνε τα πολι-
τικά πρόσωπα, αυτοί είναι στις διαδηλώσεις για να ξυλοκοπούν τους διαδηλωτές, 
αυτός είναι ο ρόλος τους, να είναι προστάτες του κεφαλαίου, προστάτες των καπι-
ταλιστών, προστάτες αυτών που εκμεταλλεύονται τον κόσμο, τους εργαζόμενους. 
Υπηρέτες, σωματοφύλακες. Εμείς έχουμε και μια άλλη έκφραση: Σκυλιά της εξου-
σίας, λακέδες της εξουσίας. Αυτή είναι η αστυνομία και τίποτα παραπάνω. Ό,τι 
άλλο μπορεί να λεχθεί είναι απλά ψέμα. Και αυτός είναι ο ρόλος του Μαντζούνη, 
και στην προκειμένη περίπτωση. 

 Είχαμε προειδοποιήσει ως Επαναστατικός Αγώνας, ενάμιση χρόνο πριν, όταν 
έγινε η επίθεση στο δεύτερο αστυνομικό τμήμα Νέας Ιωνίας, τότε που απλά προει-
δοποιητικά η οργάνωση είχε γαζώσει το δεύτερο αστυνομικό τμήμα Νέας Ιωνίας, 
του Περισσού, που έλεγε και η προκήρυξη, είχε προειδοποιήσει τον τότε υπουργό 
Δημοσίας Τάξης Βύρωνα Πολύδωρα. Είχε πει κάτι ο πρώην υπουργός. Είχε πει ότι 
οι αστυνομικοί που δέχονται επιθέσεις έχουνε ευαίσθητο νευρικό σύστημα, και 
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μπορεί να βγάλουνε και όπλο, υπονοώντας μάλλον τη χρήση ένοπλης βίας. Και 
είχαμε απαντήσει τότε ότι αν οι αστυνομικοί έχουνε ευαίσθητο νευρικό σύστημα, 
εμείς έχουμε ευαίσθητα αντανακλαστικά. Είχαμε προγνώσει, ότι τότε εκείνη την 
περίοδο που ήταν οξυμένη η αστυνομική βία, άνοιξη του 2007, με τις διαδηλώσεις 
που είχανε γίνει και τις συγκρούσεις στο κέντρο της Αθήνας με το άρθρο 16, ότι θα 
έχουμε νεκρούς και ότι η οργάνωση θα απαντήσει.

Ενάμιση χρόνο μετά από εκείνη την προειδοποίηση η δολοφονία Γρηγορόπου-
λου απλά ήρθε να μας επιβεβαιώσει. Αν θέλαμε να είμαστε συνεπείς με αυτό το 
πράγμα, θα έπρεπε να απαντήσουμε ως επαναστάτες και ως αντίπαλοί σας. Βία 
στη βία. Αντίποινα. Χαίρομαι πάρα πολύ που εξουδετερώθηκε ο Μαντζούνης, που 
δεν υπηρετεί στην αστυνομία λόγω των τραυμάτων του και θα το θυμάται αυτό 
για όλη του τη ζωή, λυπάμαι πολύ που δεν είμαι εδώ για ανθρωποκτονία. Και έχω 
την ειλικρίνεια, παρόλο που οι δολοφόνοι αστυνομικοί όταν έρχονται τελικά σε 
κάποιο εδώλιο να απολογηθούν για ανθρωποκτονία, λένε ψέματα. Τουλάχιστον 
εγώ ως Νίκος Μαζιώτης και ως μέλος του Επαναστατικού Αγώνα έχω την ειλικρί-
νεια αυτή. 

Εμείς από τότε εκτιμούσαμε για τις συνθήκες εκείνης της εποχής, ότι ένα 
σύστημα που διαρκώς καταδικάζει ανθρώπους στη φτώχεια και στην εξαθλίω-
ση, όπου παίρνει μέτρα νεοφιλελεύθερης προσαρμογής όπως τα έπαιρνε τότε η 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Καραμανλή, που ήταν ιδιωτικοποιήσεις, 
κατάργηση του 8ώρου, αύξηση του ορίου ασφαλίσεων, συρρίκνωση του ασφαλι-
στικού συστήματος, ασκούσε μία πολιτική η οποία κατέστρεφε την παραγωγική 
δομή της χώρας, αύξανε τους ανέργους, στην πραγματικότητα έχανε την κοινω-
νική συναίνεση, η αστυνομική βία, η αστυνομοκρατία γενικά και η τρομοκρατία, 
είναι πραγματικά το μέσο, το μόνο μέσο για να διασφαλιστεί η κοινωνική υποτα-
γή. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο μπορεί να ερμηνευτεί τόσο η δολο-
φονία Γρηγορόπουλου, όσο και τα δικά μας αντίποινα. Στον κοινωνικό και ταξικό 
πόλεμο θα υπάρχουνε και νεκροί, και τραυματίες και κρατούμενοι. 

Ο Μαντζούνης πλήρωσε το αντίτιμο αυτού που επέλεξε, να είναι μπάτσος, 
όπως και εμείς πληρώσαμε και θα πληρώσουμε, όταν μας καταδικάσετε τελεσί-
δικα, το αντίτιμο των επιλογών μας να είμαστε επαναστάτες και μέλη ένοπλης 
επαναστατικής οργάνωσης. Και ο Λάμπρος Φούντας πλήρωσε με το θάνατό του 
επίσης το ίδιο αντίτιμο. Αντικειμενικά αυτό ισχύει για όλους. Καθένας θα πληρώ-
νει το αντίτιμο αυτών που έχει επιλέξει. Και μπορεί αυτό να είναι θάνατος, μπορεί 
να είναι και τραυματισμός, μπορεί να είναι και φυλακή. Όλοι το έχουνε αυτό. Και 
εσείς το έχετε αυτό. Και συνάδελφοί σας έχουνε εκτελεστεί από ένοπλες επανα-
στατικές οργανώσεις. Και εσείς έχετε το φόβο του τιμήματος ότι είστε δικαστές. 
Γι αυτό και σας πηγαινοφέρνουν μπάτσοι εδώ στο δικαστήριο. Έχετε το φόβο. 
Αυτό είναι κοινωνικός και ταξικός πόλεμος. Δεν ζούμε σε μια ιδανική κοινωνία. 
Καθένας πληρώνει το αντίτιμο του στρατοπέδου που έχει επιλέξει.
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Ο Μαντζούνης, εσείς, ο οποιοσδήποτε μπάτσος, που θέλησε να είναι λακές της 
εξουσίας πληρώνει το αντίτιμό του. Επέλεξε αυτό, εμείς εθελοντικά επιλέξαμε να 
είμαστε ένοπλοι αγωνιστές. Η μεγάλη μας διαφορά όμως είναι ότι εμείς αγωνι-
ζόμαστε για την ελευθερία, ενώ εσείς είστε μισθοφόροι ενός άδικου καθεστώτος. 
Και ο Μαντζούνης, και οι συνάδελφοί του οι δύο που ήταν εκεί, Κουντουριώτη 
και Ζαΐμη, και εσείς ως δικαστές. Εσείς πληρώνεστε, είστε μισθοφόροι του καθε-
στώτος, ενώ εμείς εθελοντικά είμαστε αυτό που είμαστε. Και δεν μπορεί να είναι 
κανείς αγωνιστής για την ελευθερία αν δεν είναι εθελοντικά. Επίσης έχω μεγάλη 
αμφιβολία αν ο Μαντζούνης και αν οι αστυνομικοί γενικά έχουνε συνειδητοποιή-
σει το ρίσκο των αποφάσεών τους. 

Εμείς τουλάχιστον που βρεθήκαμε στη φυλακή και θα βρεθούμε πάλι φυλα-
κή, περιμένουμε φυσικά καταδίκη από εσάς, το ρίσκο και το αντίτιμο το ξέρουμε. 
Οι διάφοροι Μαντζούνηδες και όσοι κατεβαίνουνε μπάτσοι στο δρόμο, που τους 
έχουνε μάθει από τη σχολή τους να καταπατάνε την αξιοπρέπεια του αλλουνού, 
να βρίζουν τη μάνα του διαδηλωτή στις διαδηλώσεις, να τον τσακίζουν στο ξύλο, 
τους έχουνε εκπαιδεύσει ώστε ό,τι κάνουνε να είναι ατιμώρητοι, δεν νομίζω ότι 
πάντα έχουνε τη συναίσθηση ότι μπορεί να πληρώσουνε ένα αντίτιμο για αυτά 
που κάνουνε. Όπως και για εσάς ισχύει αυτό το πράγμα. Πέρα όμως ότι η ενέρ-
γεια αυτή ήταν μια νόμιμη πολιτική απάντηση σε μια κρατική δολοφονία, θεωρώ 
ότι έχει αφήσει μια πάρα πολύ καλή παρακαταθήκη. Δεν ήτανε μια επίθεση με 
βόμβα όπως έχει ξαναγίνει. Ήτανε μια ένοπλη αντιπαράθεση. Κάποια μέλη της 
οργάνωσης με όπλα αντιπαρατεθήκαν σε κάποια όργανα του καθεστώτος. Τρεις 
μπάτσους: τον Μαντζούνη και τους δύο συναδέλφους του. 

Ειδικά στη σημερινή περίοδο όπου τρίζουν τα θεμέλια του καθεστώτος σας, 
όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χρεοκοπήσει και να καταρρεύσει, και υπάρ-
χει μεγάλη πιθανότητα να προκληθεί κοινωνικό χάος και κοινωνική εξέγερση, μια 
ένοπλη ενέργεια αυτού του τύπου αφήνει ένα καλό παράδειγμα. Τι εννοώ με αυτό; 
Εμείς ως οργάνωση, ως Επαναστατικός Αγώνας, είμαστε μια οργάνωση ένοπλης 
προπαγάνδας. Προπαγανδίζουμε την ανατροπή του καθεστώτος σας. Με πράξεις. 
Αυτές οι πράξεις είναι ένοπλες. Είναι ένοπλη πολιτική. Διεξάγουμε ένοπλη πολι-
τική. Η συγκεκριμένη, που θεωρώ ότι ήταν από τις καλύτερες, παρόλο που δεν 
σκοτώθηκε ο Μαντζούνης, ή οι συνάδελφοί του, θεωρώ ότι αυτή ήτανε μια καλή 
παρακαταθήκη προπαγανδιστικά. 

Δείχνει ότι αφοσιωμένοι επαναστάτες, αφοσιωμένοι πολιτικά και αποφασι-
σμένοι, με όπλα στα χέρια μπορούν να απαξιώσουν τα σώματα ασφαλείας του 
καθεστώτος. Σε κατευθείαν αντιπαράθεση κιόλας. Αυτό σε μια εποχή που μπορεί 
να καταρρεύσει το σύστημά σας, αφήνει ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα του 
τι μπορεί να γίνει. Σε ένα ενδεχόμενο μιας επαναστατικής διαδικασίας όταν κα-
ταρρεύσει το σύστημά σας, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, πολύ άμεσα κιόλας, 
και αυτά τα είχαμε πει από τότε. Ειδικά σε μια περίοδο, όπου η αναμενόμενη 
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ανεξέλεγκτη χρεοκοπία του ελληνικού κράτους, και αυτό υπάρχει μεγάλη πιθανό-
τητα να γίνει μέσα στο 2012, θα πυροδοτήσει μια μεγάλη έκρηξη και μια μεγάλη 
εξέγερση και δίνει ευκαιρίες για όσους θέλουν να ανατρέψουν το σύστημά σας, 
το καπιταλιστικό σύστημα. Υπάρχει δηλαδή μια προοπτική για όσους θέλουν να 
επιχειρήσουν την κοινωνική Επανάσταση, αυτή η ενέργεια κατέδειξε πόσο εύ-
κολα μπορεί κανείς τα σκυλιά του κράτους –αυτούς που θα έχουν το έργο όταν 
γίνει αυτή η έκρηξη να φυλάξουν τα κέντρα εξουσίας, την οικονομική εξουσία, την 
πολιτική εξουσία, το κοινοβούλιο, τα υπουργεία, τους ίδιους τους παράγοντες, ως 
σωματοφύλακες αυτών των παραγόντων–, αυτή η ενέργεια απέδειξε πόσο εύκο-
λα αφοσιωμένοι άνθρωποι μπορούν να τους εξουδετερώσουν. 

Δεν υπήρξε ποτέ κοινωνική επανάσταση που να έγινε χωρίς όπλα. Έτσι γίνο-
νται τα πράγματα ιστορικά, και ιστορικά έχουμε δικαιωθεί. Δεν υπάρχει άλλος 
τρόπος. Δεν υπάρχει εξουσία που να έχει εγκαταλείψει τα προνόμια έτσι και να 
έχει παραδοθεί για να προκύψει μια κοινωνία ισότητας με την πειθώ και τη συ-
ναίνεση. Πρέπει να τους αναγκάσεις να το κάνουν αυτό, και θα τους αναγκάσεις 
με τα όπλα. Όποιος λοιπόν δεν μπορεί να σκοτώσει και να πατήσει τη σκανδάλη 
και να σκοτωθεί παράλληλα, γιατί όταν συμμετέχεις σε έναν πόλεμο υπάρχει το 
ρίσκο και να σκοτωθείς παράλληλα όχι μόνο να σκοτώσεις, όποιος δεν μπορεί να 
σκοτώσει και να σκοτωθεί ή να ρισκάρει να πάει φυλακή για πολλά χρόνια δεν 
αξίζει να είναι ελεύθερος. Έτσι έχει γίνει στην ιστορία. Αυτή είναι η ταξική πάλη. 
Οι αγώνες γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Με αίμα. Και θα το πληρώσουμε με αίμα 
και θα χύσουμε και αίμα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος δηλαδή. 

Στην προκήρυξη που ακολούθησε την ενέργεια αυτή αναλάβαμε την ευθύνη 
για τα Εξάρχεια και για το Γουδί, την Κοκκινοπούλου δηλαδή, λέγαμε τα εξής: 
«Ότι σε μια περίοδο όπου η δομική κρίση του καπιταλιστικού συστήματος και η 
επίθεση της υπερεθνικής οικονομικής ελίτ στο λαό οδηγεί αναπόφευκτα σε συν-
θήκες όπου το σύστημα χάνει την κοινωνική του συναίνεση, χάνει τα κοινωνικά 
ερείσματα, το ίδιο και το πολιτικό σύστημα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατί-
ας». Αυτή τη στιγμή ούτε αντιπροσωπευτική δημοκρατία έχουμε γιατί το κοινο-
βούλιο έχει καταργηθεί. Ζούμε μια νέα χούντα, έναν νέο φασισμό. Η κυβέρνηση 
Παπαδήμου δεν έχει ούτε τα ψήγματα του 10% που είχε η κυβέρνηση Παπαν-
δρέου. Αυτή τη στιγμή κυβερνάει η υπερεθνική οικονομική ελίτ μέσω του πρώην 
νούμερο 2 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Λουκά Παπαδήμου. Άρα 
ούτε αντιπροσωπευτική δημοκρατία έχουμε αυτή τη στιγμή. Σε μια λοιπόν τέτοια 
περίοδο έχουν δημιουργηθεί οι αντικειμενικές συνθήκες για την ανατροπή και 
απλά χρειάζεται ένα επαναστατικό κίνημα, οι υποκειμενικές συνθήκες, για να το 
ανατρέψουν και αυτό δεν θα γίνει ομαλά και ειρηνικά. Μέσα λοιπόν σε ένα τέτοιο 
πλαίσιο μπορεί να ερμηνευτεί η παρακαταθήκη της ένοπλης επίθεσης της 5ης Ια-
νουαρίου του 2009.

Εμείς τότε μιλάγαμε ακόμα και για την περίπτωση να δημιουργηθεί Αθηναϊ-
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κή Κομμούνα. Μην ξεχνάτε ότι η δολοφονία Γρηγορόπουλου από Κορκονέα-Σα-
ραλιώτη είχε πυροδοτήσει μια μεγάλη εξέγερση το Δεκέμβρη του ’08. Που για 
ένα διάστημα είχε παραλύσει ο κρατικός μηχανισμός. Εμείς όμως όταν κάναμε 
τις ενέργειες αυτές το πηγαίναμε ακόμα παραπέρα. Εξηγώντας λοιπόν ποια ήταν 
η σημασία της ενέργειας λέγαμε το εξής: «Επανερχόμενοι στην πολιτική επιλογή 
μας να δράσουμε κατά το συγκεκριμένο τρόπο στις 5 Γενάρη στα Εξάρχεια θέ-
λουμε να αναφέρουμε δύο λόγους. Η επιλογή της περιοχής έγινε, τα Εξάρχεια δη-
λαδή, γιατί εκεί δολοφονήθηκε ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. Εκεί όπου η κρα-
τική καταστολή δείχνει συχνά το πιο αποτρόπαιο πρόσωπό της. Εκεί όπου όποιος 
μπάτσος πάει να φυλάξει σκοπιά ή να κάνει περιπολία γνωρίζει ότι μπαίνει σε μια 
εύφλεκτη περιοχή. Ο δεύτερος λόγος είναι και ο βασικότερος αυτής της επιλογής 
όμως, της ένοπλης αυτής επιλογής». 

Έλεγε, λέγαμε εφόσον μιλάμε στην προκήρυξη: «Μπορεί να μην έχουμε την 
εκπαίδευση, ούτε και το οπλοστάσιο των μπάτσων, όμως είμαστε αποφασισμένοι 
και οπλισμένοι κυρίως με την πίστη μας ότι μια ένοπλη αναμέτρηση με το καθε-
στώς και τα τσιράκια του όχι μόνο είναι επιθυμητή αλλά και εφικτή. Γιατί αυτό 
που αναδείξαμε είναι ότι αν λίγοι αγωνιστές κατάφεραν στην πιο αστυνομοκρα-
τούμενη περιοχή της Αθήνας να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με τους φρουρούς 
του καθεστώτος και να τους απαξιώσουν έτσι επιχειρησιακά, τότε μπορούμε να 
φανταστούμε τι θα μπορούσε να καταφέρει ένα μαζικό ένοπλο επαναστατικό κί-
νημα. Πιστεύουμε με βεβαιότητα ότι θα μπορούσαμε να διαλύσουμε με μεγάλη 
ευκολία στην κυριολεξία τα σώματα ασφαλείας αφήνοντας αφρούρητη την πο-
λιτική και οικονομική εξουσία. Σε όσους βλέπουν πως την εύφλεκτη περίοδο που 
διανύουμε ανοίγονται ευκαιρίες σοβαρών συγκρούσεων με το κατεστημένο το 
οποίο λόγω της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής κρίσης που το ταλανίζει 
εδώ και χρόνια και που το τελευταίο διάστημα έχει πάρει κρίσιμες διαστάσεις και 
βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, σε όσους δεν βλέπουν στις αναπόφευκτες 
κοινωνικές εκρήξεις απλά και μόνο τον λόγο της πολιτικής τους επιβίωσης, σε 
όσους δεν κινδυνολογούν όταν μια ένοπλη ενέργεια πραγματοποιείται, φοβούμε-
νοι στην ουσία την όξυνση της αντιπαράθεσης με τον εχθρό και που δεν κάνουν 
γελοία σενάρια συνωμοσιολογίας και προβοκατορολογίας, κινούμενοι από την 
ανάγκη να επιστρέψουνε στην «τετριμμένη ομαλότητα του αγώνα της καθημερι-
νότητας», σε αυτούς που η επανάσταση δεν είναι μια νεκρή φρασεολογία παρά 
το γεγονός ότι την επικαλούνται, αναφερόμενοι σε όλους αυτούς που διαβλέπουν 
πως η επαναστατική ιστορία βρίσκεται σε τροχιά επιτάχυνσης, αρκεί εμείς να το 
θελήσουμε, για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους θεωρούμε πως ο ένοπλος αγώ-
νας είναι βασική συνιστώσα ανάμεσα στις άλλες του επαναστατικού κινήματος».

Και λέγαμε: «Ας φανταστούμε πως ζούμε μια κοινωνική αναταραχή πιο με-
γάλη και από το Δεκέμβρη του ’08, με έναν κρατικό μηχανισμό να έχει παραλύ-
σει και μια κυβέρνηση να φεύγει νύχτα από τη χώρα». Αυτά δεν είναι σενάρια 
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επιστημονικής φαντασίας. Και στην Αργεντινή όταν χρεοκόπησε τον Δεκέμβρη 
του 2001 νύχτα φεύγανε οι υπουργοί με τα ελικόπτερα. Να έχετε επίγνωση τι θα 
γίνει σε κάποιο χρονικό διάστημα. Γιατί τότε δε θα είστε εσείς οι κυνηγοί, μπορεί 
να είστε και κυνηγημένοι. Και όλοι του κρατικού μηχανισμού. «Ας φανταστούμε 
λοιπόν πως βρισκόμαστε σ’ ένα κενό εξουσίας, πως έχουμε καταλάβει το κέντρο 
της Αθήνας και επιχειρούμε την δημιουργία μιας Επαναστατικής Κομμούνας για 
πρώτη φορά στα χρονικά της ελληνικής επαναστατικής ιστορίας. Ας φανταστού-
με το κέντρο της πόλης χωρίς αστυνομικά τμήματα, τα υπουργεία άδεια και κα-
τειλημμένα από τους επαναστάτες και το λαό, τις τράπεζες κλειστές». Θυμάστε 
την 5η Μαΐου του 2010 που ο λαός πήγε να μπει στη Βουλή; Δεν είναι δική μου 
φαντασία αυτά. Από τότε εδώ και δύο χρόνια που ψηφίστηκε το μνημόνιο του 
κουίσλινγκ πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου, ένας πρωθυπουργός ισάξιος 
των Τσολάκογλου και Ράλλη της κατοχής, που ξεπούλησε το λαό στους ξένους και 
στην ντόπια οικονομική ελίτ, στο κεφάλαιο, σε κάθε διαδήλωση αυτό θέλουν να 
κάνουν οι διαδηλωτές. Να μπουν μες στη Βουλή, και ποιοι τους προστατεύουνε; 
Οι λακέδες της εξουσίας, οι μπάτσοι και εσείς φυσικά.

«Πώς μπορεί λοιπόν να σταθεί μια Επαναστατική Κομμούνα αν δεν υποστηρί-
ζεται από τα όπλα; Ή μήπως θα βολευτούμε στην εύκολη λύση της καταστροφής, 
θεωρώντας ως άκαιρη ή μάταιη την όποια προσπάθεια για το επόμενο βήμα και 
θα σταθούμε στα συντρίμμια της Αθήνας πανηγυρίζοντας μέχρι να επιστρέψει ο 
ένοπλος βραχίονας του κράτους και να επιβάλει με τα όπλα, με το αίμα την ασφά-
λεια και την τάξη;». Για εμάς ο ένοπλος αγώνας είναι όχι μόνο μία συνιστώσα του 
αγώνα για την ανατροπή του καθεστώτος σας, είναι ίσως και από τις πιο ουσιώ-
δεις. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εξηγηθεί γιατί πήγαμε εκεί, 
όπως και γιατί πυροβολήσαμε στην Κοκκινοπούλου. 

Θέλω τώρα να πάω στο σημείο όπου θα μας πούνε για την αξία της ανθρώπι-
νης ζωής. Θεωρώ μεγάλη υποκρισία αυτή την επίκληση, από εσάς, από το κατη-
γορητήριο. Το δικό σας καθεστώς δηλαδή σέβεται την ανθρώπινη ζωή; Αυτό θα 
μας πείτε; Το δικό σας καθεστώς είναι ένα ταξικό καθεστώς. Προστατεύει τους 
πλούσιους και δυναστεύει τους από κάτω. Αν λοιπόν εσείς, το σύστημά σας που 
αντιπροσωπεύεται μιλάει για αξία ανθρώπινης ζωής, δεν είναι γενικά για όλους. 
Είναι για αυτούς που υπερασπίζεστε και υπηρετείτε. Για τους κεφαλαιοκράτες, 
τους μεγαλοεπιχειρηματίες, τις πολυεθνικές, για τους ανθρώπους της πολιτικής 
εξουσίας, για τους υπουργούς, για αυτούς που έχουνε μεγάλες περιουσίες. Όλους 
τους άλλους δεν σας αφορά. Δεν έχουνε αξία. Είναι Β΄ κατηγορίας ή Γ΄ κατηγο-
ρίας. Μη μας λέτε λοιπόν για αξία της ανθρώπινης ζωής. Έτσι είναι το σύστημα 
το δικό σας. Και εφόσον το σύστημα το δικό σας πυροδοτεί αυτό το πράγμα, την 
πάλη των τάξεων, και τον κοινωνικό και ταξικό πόλεμο, εμείς δεν θα σεβαστούμε 
τη δικιά σας ζωή. Δεν θα σεβαστούμε ούτε τη ζωή των υπηρετών σας, αφού ακόμα 
και τους αστυνομικούς σαν μαντρόσκυλα, ως αναλώσιμους τους έχετε σε τελευ-
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ταία ανάλυση. Ακόμα και τους μπάτσους ως υπηρέτες ως αναλώσιμους τους έχετε. 
Μη μας μιλάτε λοιπόν για αξία ανθρώπινης ζωής εδώ μέσα, γιατί απλά είστε υπο-
κριτές και θα πω συγκεκριμένα παραδείγματα. Για ποια αξία ανθρώπινης ζωής 
μιλάμε. Και αυτά τα έχουμε πει και στην προκήρυξή μας. Τα είχα πει κι όταν είχα 
κατηγορηθεί το ’98, όταν είχα βάλει μια βόμβα και είχα αναλάβει την ευθύνη. Στο 
δικαστήριο που είχε γίνει το ’99 είχα πει κάποια πράγματα για το πόσο το δικό σας 
σύστημα σέβεται την ανθρώπινη ζωή και κατά πόσο οι μπάτσοι είναι δολοφόνοι οι 
οποίοι μένουν ατιμώρητοι. Υπάρχουν ένα σωρό περιπτώσεις ανθρώπων, πολιτών 
που…

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Συγγνώμη αλλά… για σχολιασμό της καταθέσεως του Μα-
ντζούνη, ενός παιδιού 20 χρονών…

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Δεν μας ενδιαφέρει και ο Γρηγορόπουλος 16 χρονών ήταν.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Εγώ λυπάμαι για…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το συντομεύσουμε όσο το δυνατόν.
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Δεν θα συντομεύσω, δεν κατάλαβα, αυτά θα πω και στην απο-

λογία μου, δεν κατάλαβα. 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Του δίνει το δικαίωμα ένα χρόνο τώρα και παραπάνω, όσο 

θέλει να λέει την άποψή του…
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Θα λέω την άποψή μου, φυσικά.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Και αυτός απειλεί, να μη σέβεται ένα παιδί είκοσι χρονών.
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Την πολιτική μου άποψη λέω, είναι η υπερασπιστική μου γραμ-

μή, η πολιτική υπεράσπιση.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Είναι το σύστημα, είναι το σύστημα ο Μαντζούνης;
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Είναι ένα γρανάζι του συστήματος.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Που δουλεύει για ένα κομμάτι ψωμί;
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Είναι ένα γρανάζι του συστήματος, αυτό λέμε.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Γιατί δεν στρέφεται ο κύριος Μαζιώτης κατά του συστήμα-

τος και στρέφεται σε ένα παιδάκι είκοσι ετών;
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Στραφήκαμε και κατά του Βουλγαράκη.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Για όνομα του Θεού.
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Μη μας διακόπτετε.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Σέβομαι, σέβομαι το γεγονός ότι είστε κατηγορούμενος.
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Δεν με ενδιαφέρει τι σέβεστε, να με αφήσετε να μιλήσω.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Αλλά μέχρι σε ένα σημείο…
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Θα πω ό,τι θέλω για την υπόθεση.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Δεν είναι ανδρισμός αυτό, δεν είναι ανδρισμός.
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Ανδρισμός δεν είναι; Εσείς δεν είστε άνδρες. Εσείς είστε υπο-

κριτές.
ΡΟΥΠΑ: Το σύστημα της δικαιοσύνης για πόσες αυτοκτονίες δανειοληπτών 

ευθύνεται;
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ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Δεν είναι ανδρισμός.
ΡΟΥΠΑ: Πού ξέρουμε εμείς αν εσείς δεν έχετε σκοτώσει.
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Δεν δέχομαι μαθήματα ανδρισμού από δικαστές. Θα ολοκλη-

ρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ολοκληρώσετε αλλά μέσα στα πλαίσια τα δικονομικά τα 

οποία τα έχετε ξεπεράσει. 
ΡΟΥΠΑ: Μέσα στα πλαίσια τα πολιτικά.
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Στα πλαίσια της δικής μας υπερασπιστικής γραμμής. Αν ενο-

χλούν τον κύριο εισαγγελέα αυτά που λέω, είναι δικαίωμά του.
ΡΟΥΠΑ: Άμα θέλετε να μας φιμώσετε εδώ πέρα δεν θα περάσει.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Το έχετε δει το πόσο έχετε φιμωθεί, το έχετε δει.
ΡΟΥΠΑ: Η απόπειρα αυτή τι είναι; Γιατί να μπαίνει όριο δηλαδή σε αυτά που 

θα πούμε;
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Άμα σας αρέσει, κι εμάς δεν μας αρέσει που είμαστε εδώ πέρα. 

Εμείς θεωρούμε εσάς εγκληματίες, δεν κατάλαβα. Δεν έχουμε έρθει εδώ με τη 
θέλησή μας. Για εμάς εσείς είστε εγκληματίες και ο μηχανισμός σας. Λοιπόν, θα 
μάθετε να ακούτε, όπως εμείς κάτσαμε κι ακούσαμε πέντε ώρες εδώ κατηγορητή-
ριο, θα κάτσετε να ακούσετε κι εμάς. Για ώρες, για όσο γουστάρουμε.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Πριν πυροβολήσετε το Μαντζούνη τον ρωτήσατε, κύριε;
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Τις ερωτήσεις άμα θέλετε να μου τις κάνετε μετά, κύριε εισαγ-

γελέα.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Δεν τον ρωτήσατε.
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Πρώτα θα τοποθετηθώ.
ΡΟΥΠΑ: Οπλισμένος ήτανε, άμα ήθελε απαντούσε.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Δεν ήταν, κυρία μου. Καθότανε. Ούτε καν τον…
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Έτσι είναι, έτσι είναι ο πόλεμος. Ενέδρα κάνεις. Δεν είναι γουέ-

στερν και μονομαχία στον κόκκινο ήλιο. Έτσι είναι ο πόλεμος. Ενέδρα κάνεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για συνεχίστε, παρακαλώ.
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Θα συνεχίσω και θα πω αυτά που θέλω. Υπάρχουν ένα σωρό 

περιπτώσεις πολιτών οι οποίοι έχουνε δολοφονηθεί από μπάτσους και οι συνάδελ-
φοί σας δικαστές τούς έχουνε αφήσει ατιμώρητους και το λέω αυτό για να φανεί 
η δικιά σας υποκρισία που κόπτεστε για τον εικοσάχρονο Μαντζούνη. Δεν κόπτε-
στε, κι αυτόν αναλώσιμο τον έχετε. Κι αυτόν αναλώσιμο τον έχετε για να φυλάει 
εσάς. Γιατί εσείς δεν είστε άνδρες να φυλάτε τον εαυτό σας. Άμα λέτε για θέμα 
ανδρισμού. Ποιος σας φέρνει εδώ πέρα στο δικαστήριο; Ερχόσαστε μόνοι σας; Κι 
αυτούς ακόμα τους μπάτσους εσείς τους έχετε για αναλώσιμους και το σύστημά 
σας. Μην παραπονιέστε, λοιπόν. Θα αναφέρω λοιπόν τις περιπτώσεις τώρα όλων 
όσων η αστυνομία τούς έχει σκοτώσει, άοπλους πολίτες, και εσείς ως δικαστές και 
εισαγγελείς τους έχετε αφήσει ελεύθερους. Από τη μεταπολίτευση και μετά, μην 
πάμε στη χούντα. Μην πάμε στη χούντα, στη δημοκρατία τη δικιά σας, της «λαϊ-
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κής κυριαρχίας». Λοιπόν, 30 Απριλίου 1976, Σιδερής Ισιδωρόπουλος, 16 χρονών 
μαθητής σκοτώθηκε από μπάτσο σε καταδίωξη. Αναστασία Τσιβίκα, 66 χρονών, 
την πολτοποίησε αύρα της αστυνομίας στη διαδήλωση της 25ης Μαΐου του 1976, 
όταν γίνανε σφοδρές συγκρούσεις για τον τότε νόμο 330 του υπουργού Λάσκαρη, 
έναν αντισυνδικαλιστικό νόμο. 

Κανένας από αυτούς δεν πήγε στη δικαιοσύνη. Αυτές ήταν ανθρωποκτονίες. 
Κανείς δικαστής από εσάς δεν δίωξε αυτούς τους ανθρώπους. Βασίλης Τσιρώ-
νης, δολοφονήθηκε από τα ΜΕΑ το 1978 μέσα στο σπίτι του. Τα τότε ΜΕΑ, τώρα 
δεν υπάρχουν ΜΕΑ. 16 Νοεμβρίου 1980, δύο διαδηλωτές ξυλοκοπήθηκαν μέχρι 
θανάτου από τους συνάδελφους του κυρίου Μαντζούνη, τους τότε ΜΑΤατζήδες. 
Τότε λεγόνταν ΜΑΤ, όχι ΥΑΤ όπως σήμερα αλλά ο ρόλος τους είναι ίδιος, είτε το 
’80, είτε το 2010, είτε το 2012. Ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου γιατί η κυβέρνηση 
τότε του Ράλλη απαγόρευσε στη διαδήλωση να πάει στην αμερικάνικη πρεσβεία. 
Δεν τους σκότωσαν με σφαίρες, τους διαλύσαν τα κεφάλια με τα γκλοπ. Αυτοί που 
πήγανε κατηγορούμενοι τελικά αθωώθηκαν από συναδέλφους σας το 1988, μετά 
από οχτώ χρόνια. Για ποια ανθρώπινη ζωή μάς μιλάτε λοιπόν, κύριε εισαγγελέα; 
Υποκρισίες είναι αυτά. Ο δεκαπεντάχρονος Μιχάλης Καλτεζάς σκοτώνεται από 
τον Αθανάσιο Μελίστα με σφαίρα πίσω στο κεφάλι στις 17 Νοεμβρίου του 1985. 
Πάλι εξαίρετοι κύριοι δικαστές τον απαλλάσσουν οριστικά, τον αθωώνουνε το 
1990. Για ποια ανθρώπινη ζωή μάς μιλάτε, κυρίες και κύριοι δικαστές, εδώ πέρα; 

Είναι θράσος να μας μιλάτε εσείς για αυτό το πράγμα. Ένα χρόνο μετά, το 
1991, τέσσερις πολίτες σε καταδίωξη διαδηλωτών από ΜΑΤ, στις 10 Ιανουαρίου 
του 1991, σε καταδίωξη στην οδό Πανεπιστημίου, βομβίδα δακρυγόνου των ΜΑΤ 
–τότε που είχανε τις κοντόκανες που εκτοξεύανε δακρυγόνα, όχι τώρα τα δακρυ-
γόνα χειρός που χρησιμοποιούν– πυρπολεί το Κάπα Μαρούση και καίγονται 4 
άτομα. Αυτή η δολοφονία από ΜΑΤ χρεώθηκε ότι ήταν από μολότοφ. Και αυτό 
καταδεικνύει πόσο ψεύτες είστε δηλαδή. Εμείς τουλάχιστον ως οργάνωση, όταν 
πυροβολήσαμε τον Μαντζούνη, λέμε τον πυροβολήσαμε για αυτό και για αυτό το 
λόγο. Εσείς όμως και οι μπάτσοι όταν δολοφονούνε, έρχονται και κλαψουρίζουνε. 
Δεν το παραδέχονται. Για ποιον ανδρισμό μάς μιλάτε δω πέρα; 

Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει απλά σε εξακρίβωση 
στοιχείων και σκοτωθήκανε. Γιατί δεν σταματήσανε σε εξακρίβωση στοιχείων. 
Θα αναφέρω παραδείγματα, έτσι; Για ανθρώπινη ζωή μιλάμε. Ένας είναι ο Τά-
σος Μουράτης στη Λειβαδιά. Τσιγγάνος, αθίγγανος. Είχε και αυτό το έγκλημα 
έτσι, ότι ανήκε σε μειονοτική πολιτισμική ομάδα, το 1996. Το ίδιο και ο Μαρίνος 
Χριστόπουλος επίσης αθίγγανος το 2001, στο Ζεφύρι. Δεν σταμάτησε σε μπλό-
κο. Τον σκότωσε ένας ζητάς, ο Τηλιανάκης. Το ίδιο και ο Ηρακλής Μαραγκάκης 
στις 9 Δεκεμβρίου του 2003. Αρνήθηκε και εκείνος να υποβληθεί σε εξακρίβω-
ση στοιχείων. Ο 17χρονος Μάρκο Μπουλάτοβιτς στις 23 Οκτωβρίου 1998 και ο 
Νίκος Λεωνίδης το 2000. Επίσης γιατί κριθήκανε ύποπτοι και δεν σταματήσανε 
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σε έλεγχο στοιχείων. Όταν γίνονται αυτά τα πράγματα, τι λένε οι μπάτσοι στα 
δικαστήρια; Όταν πάνε στα δικαστήρια. Τυχαία εκπυρσοκρότησε το όπλο μου. 
Δεν ήθελα. Στο αέρα πυροβολούσα. Αυτά τα είπε και ο Κορκονέας, όταν σκότωσε 
τον Γρηγορόπουλο. 

Εσείς λοιπόν θα μας μιλήσετε για ανθρώπινη ζωή; Εσείς; Ε όχι δα! Να δούμε τι 
έγινε δηλαδή. Τι έκανε η εξαίρετη δικαιοσύνη σας και οι εξαίρετοι συνάδελφοί σας 
σε αυτά τα πράγματα; Να τα δούμε λίγο ένα προς ένα. Το 1994 πάλι δολοφονείται 
για τον ίδιο λόγο, εξακρίβωση στοιχείων, άοπλος, άοπλος, έτσι, ο Θοδωρής Γιάκας 
στο Μοσχάτο. Ο δολοφόνος του λέγεται Λαγογιάννης. Αυτός έκατσε ελάχιστα στη 
φυλακή. Έφαγε 10 χρόνια από την εξαίρετη δικαιοσύνη σας για αυτό το λόγο και 
έμεινε γύρω στα δυόμιση με τρία χρόνια. Βγήκε να κάνει κοινωνική εργασία από 
ό,τι μάθαμε. Οι δολοφόνοι του Κουμή και της Κανελλοπούλου απαλλαχτήκανε. Ο 
Μελίστας που δολοφόνησε τον Καλτεζά επίσης απαλλάχτηκε το 1990. Ο Τηλιανά-
κης που σκότωσε τον Χριστόπουλο στο Ζεφύρι έφαγε μια ποινή μικρή με αναστο-
λή. Δεν πήγε καν φυλακή. Το ίδιο έγινε και με το δολοφόνο του Μπουλάτοβιτς και 
με τον μπάτσο Ατματζίδη που σκότωσε τον Νίκο Λεωνίδη το 2000. Αθωώθηκε. 
Αθωώθηκε. Υπάρχουν άλλα περιστατικά όχι μόνο δολοφονιών, βασανισμών. Που 
επίσης η εξαίρετη δικαιοσύνη σας δεν έκανε τίποτα. Για παράδειγμα, τους λιμε-
νικούς οι οποίοι σοδομίζαν με κλομπ αφγανούς λαθρομετανάστες στα Χανιά το 
2003, τους ρίξανε στα μαλακά οι εξαίρετοι συνάδελφοί σας. Το ίδιο έγινε και με 
τη λεγόμενη υπόθεση της ζαρντινιέρας. Τη θυμάστε αυτή; Το 2006, με τον Κύπριο 
φοιτητή που ξυλοκοπήθηκε από ασφαλίτες στη Θεσσαλονίκη; Υπάρχει πρόσφατα 
μάλιστα, πολύ πρόσφατα, μια άλλη εξαίρετη απόφαση, εξαίρετων δικαστών και 
εισαγγελέων. Για την υπόθεση του βασανισμού με φάλαγγα στο αστυνομικό τμή-
μα του Αγίου Παντελεήμονα το 2004.

Έγιναν βασανιστήρια πάλι σε αφγανούς λαθρομετανάστες με φάλαγγα. Μά-
λιστα ο εξαίρετος κύριος εισαγγελέας, συνάδελφός σας, είχε προτείνει και έγινε 
δεκτό, το κακούργημα να μετατραπεί σε πλημμέλημα. Φάγανε 5 χρόνια με ανα-
στολή. Αυτή είναι η δικαιοσύνη σας; Ε όχι, δεν θα μας μιλήσετε εσείς για αξία αν-
θρώπινης ζωής. Θα επικαλεστείτε την ηλικία του Μαντζούνη, ας πούμε. Το άλλο, 
μου διέφυγε να το πούμε, για την υπόθεση Γρηγορόπουλου. Ο έτερος δολοφό-
νος, που καταδικάστηκε για ψυχική συνέργεια, ο Βασίλης Σαραλιώτης είναι ήδη 
ελεύθερος. Με ποια αιτιολογία; Δηλαδή πόσο έκατσε αυτός; Έφαγε 10 χρόνια και 
έκατσε 3 σαν το Λαγογιάννη δηλαδή. Γιατί δέχτηκε το εξαίρετο δικαστήριο ότι 
είχε οικονομικά προβλήματα ο άνθρωπος. Έχετε δύο μέτρα και δύο σταθμά και 
να έχετε την ειλικρίνεια να το λέτε αυτό. Γιατί αλλιώς είναι υποκρισία. Οι ζωές οι 
οποίες δίνετε αξία είναι των ταξικά όμοιών σας. Είστε υπηρέτες και λακέδες της 
εξουσίας. Τους υπόλοιπους δεν τους λογαριάζετε. Είναι φτηνοί. Μη μας λέτε λοι-
πόν για ανθρώπινη ζωή και αξία.

Τι έγινε στην περίπτωση ενός άλλου δολοφονημένου; Λίγο πριν εμείς συλλη-
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φθούμε, το 2010 δολοφονήθηκε ένας αλβανός, ο Νίκολα Τόντι στο Βύρωνα, σε 
μια συμπλοκή. Αυτός τυχαία δολοφονήθηκε, δεν συμμετείχε στη συμπλοκή της 
αστυνομίας με δύο αλβανούς. Τι είπε τότε ο προϊστάμενος των αστυνομικών, 
έτσι; Ο κύριος Χρυσοχοΐδης; Μπορεί, λέει, να αφαιρέσαμε μια ανθρώπινη ζωή 
αλλά πιαστήκανε δύο κακοποιοί. Ε, αυτό τα λέει όλα τελικά για το τι θεωρείτε 
εσείς ως αξία την ανθρώπινη ζωή. Έτσι; Σημασία έχει ότι πιαστήκανε οι άλλοι δύο 
παράνομοι. Ότι σκοτώθηκε αυτός δεν έχει καμία αξία. Παράπλευρη απώλεια θα 
μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν αυτό το πράγμα. Μη μας λέτε λοιπόν για ανθρώ-
πινη αξία. Ποιος εξαίρετος συνάδελφος δικός σας επενέβη σε αυτό το πράγμα; 
Όταν σκοτώνουν οι μπάτσοι, δεν υπάρχει θέμα. Είναι δίκαιες αυτές οι εκτελέσεις. 
Εξωδικαστικές θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι. Όταν όμως εμείς ως Επανα-
στατικός Αγώνας πυροβολούμε τον Ματζούνη, ε, εδώ μπαίνει ζήτημα. Όχι. Εμείς 
την υπερασπιζόμαστε αυτή την ενέργεια. Ήτανε δίκαιη και νόμιμα πολιτική απά-
ντηση. Να φοβάστε από δω και πέρα. Εμείς μπορεί να φάμε 25 χρόνια αλλά το 
σύστημά σας τρίζει από τα θεμέλια ήδη. 

ΡΟΥΠΑ: Δεν είχα αρχικά σκοπό να αναφερθώ σε αυτό το παράδειγμα που 
θα αναφέρω τώρα, αλλά τελικά θα το κάνω, γιατί έγινε πριν η παρέμβαση από 
τον κύριο εισαγγελέα σε σχέση με τον ανδρισμό. Βέβαια, εγώ είμαι γυναίκα και 
αυτούς τους όρους δεν τους αποδέχομαι ούτως ή άλλως, αλλά μιας και μιλάμε με 
τέτοιους όρους –να το πω λίγο αλλιώς: παλικαριά–, να αναφέρω ότι το τελευταίο 
διάστημα εν μέσω κρίσης οι αυτοκτονίες έχουν αυξηθεί κατά 40% λόγω των κα-
τασχέσεων σε σπίτια, κατασχέσεις οι οποίες αποφασίζονται από την καθεστωτική 
δικαιοσύνη. Από το 2001 μέχρι το 2008 οι αυτοκτονίες ήταν περισσότερες από 
3500 στην Ελλάδα. Μιλάμε για έναν πόλεμο. Αυτές οι αυτοκτονίες αφορούν ως 
επί το πλείστον κατεστραμμένους οικονομικά ανθρώπους που πετάχτηκαν στο 
δρόμο λόγω κατασχέσεων σπιτιών και περιουσιακών στοιχείων. Αυτή η συνθήκη 
οξύνεται και σε αυτή τη συνθήκη συμβάλλετε εσείς. Και αν για τις τράπεζες ισχύει 
αυτό που λέμε κατά κοινή ομολογία ότι βάζουνε τη θηλιά στο λαιμό των ανθρώ-
πων, η δικαιοσύνη σας είναι αυτή που κλωτσάει το σκαμνί κάτω από τα πόδια 
τους. Αυτό είναι κατά εσάς «ανδρισμός»; Αυτό είναι παλικαριά; 

Αυτό είναι μια μικρή παρένθεση σε σχέση με αυτά που ειπώθηκαν πριν. Εγώ 
θέλω να μιλήσω για το τι πραγματικά είναι έγκλημα. Πώς οργανώνεται μια μαζι-
κή δολοφονία από ανθρώπους που είναι «παλικάρια». Που κάθονται στην κορυ-
φή της εξουσίας, της οικονομικής και πολιτικής, έχουν στρατούς να τους φυλάνε, 
έχουν πανίσχυρα σώματα ασφαλείας να τους φυλάνε και αποφασίζουν για το πώς 
θα θανατώσουν μαζικά ανθρώπους, προκειμένου να αντιμετωπίσει το σύστημά 
τους τις διάφορες κρίσεις του. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε σχέση με αυ-
τήν την «παλικαρίσια» πολιτική κατεύθυνση την είχε δώσει ο πρώην υπουργός 
εθνικής άμυνας των ΗΠΑ, ο υπουργός Ρόμπερτ Μακναμάρα το 1979, τότε που 
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ήταν πρόεδρος της παγκόσμιας τράπεζας. Στη λέσχη των 7 πλουσιότερων χωρών 
στη Ρώμη αυτά τα «παλικάρια» συζητούσαν για το πώς θα εξέλθουν από την κρί-
ση, η οποία τότε βρισκότανε σε κορύφωση. Ο άνθρωπος αυτός, που ήταν υπουρ-
γός άμυνας των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ, είχε πει το εξής: 
«Υπάρχουν μόνο δύο τρόποι για να αποτρέψουμε τη δημιουργία ενός κόσμου 10 
δις ανθρώπων. Είτε πρέπει να μειωθεί ο ρυθμός των γεννήσεων είτε να αυξηθεί ο 
αριθμός των θανάτων. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Υπάρχουν βέβαια πολλοί τρό-
ποι για την αύξηση του αριθμού των θανάτων. Στη θερμοπυρηνική εποχή που 
ζούμε, ένας πόλεμος μπορεί να επιλύσει άμεσα και αποτελεσματικά το θέμα. Οι 
αρρώστιες και η πείνα επίσης αποτελούν αρχαίες πρακτικές ελέγχου του μεγέ-
θους του πληθυσμού. Για να το πούμε απλά. Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυ-
σμού είναι η μεγαλύτερη απειλή για τα οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα 
του αναπτυγμένου κόσμου». 

Να το πούμε πιο απλά για να το καταλάβει και ο καθένας: ο «αναπτυγμένος κό-
σμος» είναι ο κόσμος που συμφέρει μια μειοψηφία ανθρώπων, αυτούς που απαρτί-
ζουν την οικονομική και την πολιτική ελίτ. Και όταν μιλάμε για «αντιμετώπιση ενός 
μεγάλου πληθυσμού 10 δις» που έβλεπε ο Μακναμάρα εκείνη την εποχή να απειλεί 
τον «αναπτυγμένο κόσμο», μιλάμε για την αντιμετώπιση των φτωχών. Όχι γενικώς 
του κόσμου. Και εκεί είναι που πρέπει να δούμε ποιανού η ζωή έχει αξία σήμερα. 
Ποιανού ανθρώπου αξίζει η ζωή και ποιανού δεν αξίζει. Αυτούς όλους τους υπηρετεί 
αυτό το σύστημα, τους υπηρετεί και η δικαιοσύνη και η αστυνομία. Αυτό το σύστη-
μα είναι ένα σάπιο σύστημα, είναι ένα εγκληματικό σύστημα. 

Ο μηχανισμός της οικονομίας της αγοράς από τότε που έγινε ο μοναδικός 
ρυθμιστής για τις τύχες των ανθρώπων και του φυσικού περιβάλλοντος, οδήγησε 
αναπόφευκτα στην κατάλυση της κοινωνίας. Αυτό που έχουμε σήμερα δεν είναι 
κοινωνία. Αυτό που έχουμε σήμερα είναι το κουφάρι της κοινωνίας. Αυτή η κα-
τάλυση βασίστηκε καταρχήν στο ότι το ίδιο το σύστημα του καπιταλισμού και 
της οικονομίας της αγοράς μπήκε σε μια διαδικασία εκμετάλλευσης της εργατι-
κής δύναμης του ανθρώπου. Οι άνθρωποι δουλεύουν για το κέρδος και μόνο γι’ 
αυτό. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος ο καθένας να δουλέψει. Κάποιοι βέβαια, 
δουλεύουν υπηρετώντας το σύστημα. Οι αστυνομικοί υπηρετούν το σύστημα για 
το κέρδος. Οι δικαστές υπηρετούν το σύστημα για το κέρδος. Αδιαφορούν αν η 
δουλειά τους μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ανθρώπων. Αδιαφορεί ένας δικαστι-
κός υπάλληλος που κάνει μια έξωση, αν αυτός στον οποίο κάνει την έξωση πάει 
μετά να αυτοκτονήσει. Δεν υπάρχει στα χαρτιά του. Δεν τον αφορά. Τον αφορά 
η υπηρεσία του προς τις τράπεζες. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν εκμηδενιστεί ως 
αποτέλεσμα της κατάλυσης της κοινωνίας. Ως αποτέλεσμα της κοινωνικής απο-
σάθρωσης. Δεν έχει αξία η ανθρώπινη ζωή. Μόνο το κέρδος υπάρχει ως αξία. Όλα 
τα άλλα είναι υποκρισίες. 

Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κοινωνία σε πλήρη διάλυση. Δυόμιση αιώνες κα-
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πιταλισμού, με μια γραμμική εξέλιξη θα έλεγα που αποτελείται από εξάρσεις και 
υφέσεις, αυτή η συνθήκη προωθείται συνεχώς. Σήμερα έχουμε την πιο προχωρη-
μένη κοινωνική σήψη. Αποτέλεσμα αυτής της σήψης είναι το κοινωνικό φαινό-
μενο φτωχοί να στρέφονται ενάντια σε φτωχούς. Αυτό είναι επιδίωξη της ίδιας 
της εξουσίας. Έχουμε ανθρώπους που πεθαίνουν από πείνα και από αρρώστιες. 
Έχουμε ανθρώπους που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές τους 
δυσκολίες και αυτοκτονούν. Έχουμε μαζικά νεκρούς από εργατικά ατυχήματα. 
Έχουμε νεκρούς από αρρώστιες που μπορεί το σύστημα να τις αντιμετωπίσει, 
αλλά οι ίδιοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Έχουμε την 
καταστροφή του πλανήτη. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη δεν 
μπορεί να καλλιεργηθεί από την καπιταλιστική υπερεκμετάλλευση της γης. Έχου-
με μια σήψη κοινωνική. Αυτή η σήψη εντείνεται εν μέσω της κρίσης, θα κορυφω-
θεί στο άμεσο μέλλον και σε αυτήν την κατεύθυνση οδηγεί το σύστημα που εσείς 
υπηρετείτε. Είσαστε συνένοχοι για αυτή τη συνθήκη και αυτό δεν μπορεί να το 
παραβλέψει κανένας. 

Το σύστημα αυτό δημιουργήθηκε πατώντας πάνω σε κοινωνίες. Δεν είναι κοι-
νωνία αυτή που διαμόρφωσε αυτό το σύστημα. Είναι η διάλυσή της. Το είπα και 
πριν. Ένα ιστορικό γεγονός χαρακτηριστικό του τρόπου εδραίωσης του καπιταλι-
σμού και χαρακτηριστική μέθοδος της πρωταρχικής συσσώρευσης, είναι οι περι-
φράξεις των γαιών στην Αγγλία τον 17ο και 18ο αιώνα. Αυτό ήταν η καταστροφή 
της προκαπιταλιστικής οικονομικής και κοινωνικής βάσης. Ήταν η καταστροφή 
της συλλογικότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινοτικής χρησιμοποί-
ησης της γης. Της χρησιμοποίησης της γης που δεν γινόταν για το κέρδος. Το κέρ-
δος υπάρχει μόνο στον καπιταλισμό.

Οι άνθρωποι έχουν μάθει να αντιλαμβάνονται με τον τρόπο που αντιλαμβά-
νονται τη ζωή και τον κόσμο, επειδή ακριβώς δεν ξέρουν αν υπήρξαν άλλα κοι-
νωνικά συστήματα πριν. Οι άνθρωποι παλιότερα δεν δούλευαν για το κέρδος. 
Δούλευαν για την κοινωνική τους αναγνώριση. Δούλευαν γιατί ήθελαν να είναι 
ευυπόληπτα μέλη σε μια κοινωνία, η οποία δεν βασιζόταν στο κέρδος. Δούλευαν 
γιατί ήθελαν απλώς να ζουν. Δούλευαν γιατί ήθελαν απλώς να χαίρονται τη ζωή. 
Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Σήμερα υπάρχει μόνο το κέρδος και στο όνομα του 
κέρδους νομιμοποιούνται όλα τα εγκλήματα ακόμα και τα χειρότερα. 

Ο καπιταλισμός ξεκίνησε καταστρέφοντας κοινωνίες και θανατώνοντας αν-
θρώπους. Μαζικές εισροές ξεριζωμένων αγροτών και ανέργων το 17ο και το 18ο 
αιώνα στην Αγγλία δημιούργησε τις πρώτες στρατιές ανέργων, οι οποίοι όταν δεν 
κλείνονταν στις φυλακές, πέθαιναν από πείνα και από αρρώστιες, έπεφταν στην 
πορνεία, πέθαιναν από αλκοόλ. Και αυτό ήταν η διαμόρφωση του «ανεπτυγμένου 
κόσμου». Το πρώτο στάδιο του «ανεπτυγμένου κόσμου». 

Αυτήν την συνθήκη την ζούμε και σήμερα στις πολυεθνικές του «ανεπτυγμέ-
νου μας κόσμου» που απασχολούν για ένα κομμάτι ψωμί μέχρι και ανήλικα παιδιά 
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στις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, τα οποία πεθαίνουν από τις αρρώστιες για 
να μπορεί ο «αναπτυγμένος κόσμος» να έχει τα προϊόντα του και τα κέρδη του. 
Είναι η αναλογία ανάμεσα σε εκείνη την περίοδο και τη σημερινή. Τίποτα δεν έχει 
αλλάξει. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Ο άνθρωπος δουλεύει και πεθαίνει για 
να έχουνε κέρδη αυτοί που είναι στην κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας. Από εκεί 
και πέρα υπάρχει ένας μηχανισμός ασφαλείας που προστατεύει τους ισχυρούς και 
που χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσαν οι ελίτ να κάνουν τίποτα. Δεν θα μπορούσαν 
καν να σταθούν. 

Η ηθική κατάπτωση των κοινωνιών και η καταστροφή τους οφείλεται στο κέρ-
δος. Η αξία της ανθρώπινης ζωής μετριέται με αυτά τα μέτρα και τα σταθμά. Με 
το κέρδος. Θα φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Μπορεί να φαίνεται ακραίο αλλά εγώ 
πιστεύω ότι είναι ένα δείγμα της συνθήκης και της εποχής που έρχεται. Όλοι θυ-
μόμαστε το τσουνάμι στη νοτιοανατολική Ασία, έτσι; Είχε πληγεί τότε το Πουκέ. 
Και όλος ο κόσμος έκλαιγε για τους θανάτους στο Πουκέ. Εκεί υπήρχε η μεγαλύ-
τερη βιομηχανία σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων η οποία δεν σταμάτησε 
με το τσουνάμι. Μάλλον εκτινάχτηκε με αυτό. 230.000 ιστοσελίδες υπήρχαν την 
ίδια ώρα που πνιγόταν το Πουκέ και οι κάτοικοί του. Χιλιάδες σελίδες με παιδι-
κή πορνογραφία, με παιδιά τα οποία βιάζονταν και τα προωθούσαν στην αγορά 
μέσω διαδικτύου για να δουν οι ενδιαφερόμενοι τουρίστες τα «προϊόντα» που 
πουλούσαν στην περιοχή. Και την ίδια περίοδο ανθούσε η παγκόσμια εκστρατεία 
«ανθρωπισμού» για τους πληγέντες από το τσουνάμι. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. 
Είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα έχετε, ακούστε με, κυρία...
ΡΟΥΠΑ: Αυτή τη συνθήκη..., όχι, να ολοκληρώσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Nαι, θα ολοκληρώσετε αλλά...
ΡΟΥΠΑ: Αυτή τη συνθήκη...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ολοκληρώσετε μετά. Ακούστε και λιγάκι, κυρία... Ακούστε, 

δεν θα σας διακόψω. Θα έχετε το χρόνο να τα πείτε όλα. Αλλά αυτή τη στιγμή 
έχετε πάρει το λόγο για να σχολιάσετε μια κατάθεση μαρτυρική, τώρα αν θέλετε 
να πείτε εσείς για...

ΡΟΥΠΑ: Έχω πάρει το λόγο για να μιλήσω για την πολιτική απόφαση μιας 
ενέργειας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, δεν έχετε κανένα λόγο να μας πείτε πώς εξελίχθηκε η 
ιδιοκτησία στην Αγγλία, ούτε τι έγινε με το τσουνάμι στο Πουκέ. Έτσι; 

ΡΟΥΠΑ: Για εμένα είναι αλληλένδετα. Για εμένα είναι αλληλένδετα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά γράψτε ένα άρθρο και δημοσιεύστε το.
ΡΟΥΠΑ: Για μένα υπάρχει μια ενότητα ανάμεσα στο έγκλημα που ξεκινάει 

από κει και πού φτάνει μέχρι σήμερα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούστε να σας πω. κυρία, δεν είσαστε τώρα σε κανένα αμφιθέ-

ατρο...
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ΡΟΥΠΑ: Να πω κάτι; Ενοχλεί, το ξέρω…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ενοχλεί καθόλου.
ΡΟΥΠΑ: Αλλά μισό λεπτό, αναφέρομαι σε αυτά τα γεγονότα και στα ανήλικα 

παιδιά γιατί εκτός των άλλων έχω και παιδί, έτσι; Και επειδή κάποιοι αναρωτι-
ούνται γιατί επιλέγω να στηρίζω την ένοπλη επαναστατική βία, λέω το εξής: Ο 
Επαναστατικός Αγώνας απλώς επέστρεψε στο σύστημα ένα πολύ μικρό ποσοστό 
βίας σε σχέση με αυτό που το ίδιο το σύστημα επιβάλλει πάνω στην κοινωνία. Και 
αυτό το ποσοστό είναι απειροελάχιστο απέναντι στο ποσοστό της βίας που η ίδια 
η κοινωνία όταν θα εξεγερθεί και θα επαναστατήσει, θα σας επιστρέψει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Eντάξει, ολοκληρώστε.
ΡΟΥΠΑ: Μισό λεπτό. Το Πουκέ θα έρθει στην Ελλάδα. Αυτό θέλω να πω εν 

κατακλείδι. Η κρίση και η επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικής συνθήκης 
που ζούμε, ο εξευτελισμός της ανθρώπινης υπόστασης και της ανθρώπινης ζωής 
θα δημιουργήσει συνθήκες όπου τα δικά μας τα ανήλικα θα χρησιμοποιούνται 
για σεξουαλικούς λόγους, θα δουλεύουν στα εργοστάσια των πολυεθνικών που θα 
έρθουν εδώ να αγοράσουν όλη τη χώρα. Αυτή θα είναι η εξέλιξή μας και αυτή η 
εξέλιξη δεν θα ανατραπεί με κανέναν άλλον τρόπο παρά μόνο με την επανάσταση. 
Αυτή είναι η άποψή μας. Και η άποψή μας ως Επαναστατικός Αγώνας είναι ότι 
δεν υπάρχει καμία δυνατότητα οριστικής εξόδου από την κρίση εκτός από την 
επανάσταση. Γιατί αυτές τις άθλιες συνθήκες δρομολογεί η εξουσία για να βγει το 
σύστημα από την κρίση και αυτή είναι η εξουσία που εσείς υπηρετείτε.

Όταν μιλάμε για ανθρώπινη ζωή και ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να λαμβάνουμε 
υπόψη μας υπό ποιες συνθήκες ζούνε σήμερα όλοι οι άνθρωποι. Γιατί ούτε αξιο-
πρέπεια υπάρχει για τους ανθρώπους που εκμεταλλεύεται το σύστημα, ούτε καν 
για τα ίδια τα παιδιά. Και όταν μιλάμε για «ανδρισμό», και όταν μιλάμε για παλι-
καρίσια στάση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτοί που επιβάλλουν όλα 
αυτά τα μέτρα, είναι οι πλέον δειλοί, οι οποίοι χωρίς τους μηχανισμούς που τους 
στηρίζουν δεν υπάρχει περίπτωση να παραδεχτούν κανένα λάθος τους. Εάν υπήρ-
χε τέτοια περίπτωση, αν ήταν όντως παλικάρια και λέγανε ότι, ναι, φταίμε για τη 
δυστυχία αυτών και αυτών των ανθρώπων, και σηκώνονταν να φύγουν, δεν θα 
υπήρχε καμία αναγκαιότητα να ασκηθεί βία εναντίον τους. Υπάρχει περίπτωση 
να γίνει αυτό; Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Για αυτό είναι υποχρεωμένος ο κό-
σμος, είναι υποχρεωμένος ο λαός, να εξεγερθεί και να επαναστατήσει, να πάρει τα 
όπλα για να τους ανατρέψει. Γιατί αλλιώς δεν έχουμε μέλλον σαν κοινωνία. Εμείς, 
αυτό λέμε. Όποιος βλέπει μέλλον μέσα σε αυτές τις συνθήκες σήμερα, εγώ πι-
στεύω ότι είναι απλώς με το μέρος του καθεστώτος, γιατί όλοι έχουμε αντιληφθεί 
τι γίνεται. Δεν είναι αυτά εικασίες ή πράγματα τα οποία πρέπει να έχει διαβάσει 
πολύ κάποιος για να τα δει. Βλέπουμε πού πάει ο κόσμος μας και πιστεύω ότι η μη 
ανατροπή του συστήματος σημαίνει απλώς την αποδοχή μιας συνθήκης η οποία 
είναι σάπια μέχρι το μεδούλι. Το δίλημμα, δηλαδή, είναι το εξής: Ή ανατρέπεις το 



�1

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ

σύστημα ή καταστρέφεσαι. Η σύνθλιψη των ανθρώπων είναι δεδομένη.
Μιλάμε για μαζικό έγκλημα. Το μαζικό έγκλημα, αυτό που εξήγησε ο Μακνα-

μάρα πώς γίνεται. Με τους εξής τρόπους: Ή θα τους αφήσεις να πεθάνουν από 
την πείνα ή θα τους σκοτώσεις με έναν πόλεμο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και 
διάφορες άλλες επιμέρους μέθοδοι. Υπάρχει η δουλειά και τα εργατικά ατυχήμα-
τα. Υπάρχουν οι αυτοκτονίες. Υπάρχουν οι αυτόχειρες που τους βάζει η τράπεζα 
τη θηλιά στο λαιμό και η δικαιοσύνη σας κλωτσάει το σκαμνί κάτω από τα πόδια 
τους.

Λοιπόν, σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα. Κάθε τρεις μέρες στην Ελλάδα 
ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του. Τι είναι αυτό; Δεν είναι πόλεμος; Στην Ευρω-
παϊκή Ένωση κάθε 3,5 λεπτά, ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του. Αυτό δεν είναι 
πόλεμος; Πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι το χρόνο παγκοσμίως πεθαίνουν. 
Αν αυτό δεν είναι πόλεμος, τότε τι είναι; 270 εκατομμύρια υφίστανται εργατι-
κά ατυχήματα Αυτά τα στοιχεία είναι από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, έτσι; 
Και πρόκειται μάλιστα, για μια συντηρητική εκτίμηση, αφού δεν βγαίνουν όλα τα 
στοιχεία στη δημοσιότητα. Δεν αποκαλύπτονται όλα στην πραγματική τους διά-
σταση. Και περισσότεροι από 160.000 άνθρωποι στην ΕΕ πεθαίνουν από ασθέ-
νειες που σχετίζονται με την εργασία. Σε όλα αυτά μη νομίζουμε ότι συμπεριλαμ-
βάνονται τα ανήλικα της ανατολικής Ασίας, έτσι; Και εννοείται ότι δεν υπάρχει 
καμία εκτίμηση γι’ αυτούς που θα πεθάνουν σε μια Ελλάδα που θα έχει καταλυθεί 
και θα έχει κυριευθεί πλήρως από μια χούφτα πολυεθνικών σε λίγους μήνες και 
από τις οποίες πλέον θα πληρώνεστε άμεσα και εσείς. Άμεσα θα πληρώνεστε από 
μια Goldman Sachs, για παράδειγμα. Τώρα μεσολαβεί ένας κρατικός μηχανισμός. 
Σε λίγο και αυτός ακόμα θα είναι πλήρως αφομοιωμένος από τις πολυεθνικές. Θα 
είναι στα χέρια των δανειστών μας. Γιατί σε αυτούς χρωστάμε. Σε αυτούς χρω-
στάτε. Όλοι χρωστάμε και χρωστάμε τη ζωή μας. Δεν χρωστάμε μόνο χρήματα. 
Σε λίγους μήνες, σε λίγα χρόνια ίσως, η Goldman Sachs θα είναι το αποκλειστικό 
αφεντικό σας. Μια εταιρεία θυγατρική μιας συγκεκριμένης τράπεζας, η οποία θα 
αναλάβει τον τομέα της «δικαιοσύνης».

Θέλετε να πούμε πώς οργανώνεται μια μαζική δολοφονία; Ας φανταστούμε 
ένα από τα λεγόμενα heads funds –τα γνωστά και ως κερδοσκοπικά κεφάλαια–, 
το οποίο επενδύει στο ελληνικό χρέος. Αγοράζει ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. 
Και δεν αποδίδει αυτή η επένδυση. Στρέφεται στην αγορά των τροφίμων όπως 
έγινε το 2008. Μια μαζική δολοφονία ανθρώπων, έτσι όπως την είχε πει ο κύριος 
Μακναμάρα έγινε το 2008. Κερδοσκοπικά κεφάλαια και τράπεζες, όλοι οι «αξιό-
τιμοι» επενδυτές των χρηματιστηρίων, αγόραζαν μαζικά τρόφιμα και μετοχές των 
τροφίμων, τις ανέβαζαν στα ύψη, διπλασιάζοντας ή ακόμα και τριπλασιάζοντας 
τις τιμές. Στη Σομαλία οι τιμές σε ορισμένα τρόφιμα ανέβηκαν ως 375%. Έγιναν 
κοινωνικές εκρήξεις σε πάνω από 30 χώρες. Υπήρξαν νεκροί. Υπήρξαν νεκροί από 
την πείνα και από τις σφαίρες των μπάτσων. Η κερδοσκοπία στις τιμές των τρο-



�2

Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

φίμων βοηθάει ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα του υπερπληθυσμού. Το 1/3 του 
πληθυσμού της γης, 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι, πεθαίνουν από την πείνα. Δεν 
μας απασχολεί αυτό. Είναι στατιστικά στοιχεία, έτσι; Εννοείται. Μας απασχολεί 
μόνο το ζήτημά μας εδώ πέρα. Ποιον έχουμε τραυματισμένο και με αυτό να ασχο-
ληθούμε. Αυτά δεν μας απασχολούν. Είναι έξω από τη σφαίρα αυτής της δίκης. 

Εν κατακλείδι και για να μην επεκταθώ περισσότερο, πιστεύω ότι ένα εγκλη-
ματικό σύστημα όπως αυτό το συγκεκριμένο το οποίο βασίζεται σε μαζικές δο-
λοφονίες ανθρώπων, βασίζεται στο έγκλημα, βασίζεται στη διαφθορά, βασίζεται 
στη σήψη και την παρακμή της ανθρώπινης κοινωνίας και του ανθρώπου, βασί-
ζεται στην αναξιοπρέπεια, βασίζεται στην έλλειψη παλικαριάς, και βασίζεται στη 
δειλία, μπορεί να ανατραπεί και μπορεί να αλλάξει μόνο με την επανάσταση. Και 
όσον αφορά στο ποιος είναι πραγματικά ουμανιστής, δυο λόγια είχε πει ο Μαρξ: 
«Ο πραγματικός ουμανισμός, η αγάπη των ανθρώπων, προϋποθέτει το μίσος για 
τους εχθρούς της ανθρωπότητας». 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012  

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΙΣ 6/2/2012

Η κατασταλτική επιχείρηση εναντίον του Επαναστατικού Αγώνα είχε ως αφε-
τηρία την ένοπλη συμπλοκή της Δάφνης στις 10/3/2010, κατά την οποία 

σκοτώθηκε σε μάχη με τους αστυνομικούς Χάσκη Ανδρέα και Κουμαράπη Θεό-
δωρο ο σύντροφός μας Λάμπρος Φούντας.

Παρόλο που το γεγονός αυτό αποτέλεσε την αφετηρία των ερευνών οι οποίες 
κατέληξαν στις συλλήψεις μας, ο εισαγγελέας εφετών Μακρόπουλος δεν κάλεσε 
τους δύο αστυνομικούς φονιάδες του Λάμπρου Φούντα να καταθέσουν σε αυτή 
την δίκη, αλλά κάλεσε αποκλειστικά και μόνο την ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου το 
οποίο αποπειράθηκαν οι σύντροφοι να απαλλοτριώσουν, με σκοπό να χρησιμο-
ποιηθεί σε ενέργεια της οργάνωσης.

Είναι προφανές ότι οι δύο αστυνομικοί δεν καλέστηκαν από τις δικαστικές 
αρχές, όχι για κάποιο άλλο λόγο, παρά μόνο για να τους προστατέψουν, αποδει-
κνύοντας, όπως έχουμε ξαναπεί, την σύμφυση των δικαστικών και αστυνομικών 
αρχών. Είναι προφανές ότι ο εισαγγελέας εφετών θέλησε να προστατεύσει τους 
φονιάδες του Λάμπρου Φούντα. Αυτό εμάς δεν μας εκπλήσσει. Όπως και δεν μας 
εξέπληξε το γεγονός ότι οι συνθήκες της δολοφονίας του Λάμπρου Φούντα δεν 
διερευνήθηκαν και δεν πρόκειται να διερευνηθούν από κανένα δικαστή. Ο ρόλος 
των δικαστών, όπως φυσικά και αυτού του δικαστηρίου, είναι να προστατεύει τα 
ταξικά συμφέροντα των αφεντικών, των πλουσίων και των λακέδων και μπράβων 
τους που είναι οι αστυνομικοί.
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Και εδώ αποδεικνύεται η υποκρισία της κρατικής δικαιοσύνης, αφού όταν οι 
δικαστές και άλλοι αξιωματούχοι του καθεστώτος μιλούν για την αξία της ανθρώ-
πινης ζωής, εννοούν αποκλειστικά και μόνο την ζωή των ταξικά ομοίων τους, αυ-
τών που υπηρετούν, δηλαδή αυτών που αποτελούν την οικονομική και πολιτική 
εξουσία και αυτών που τους προστατεύουν, δηλαδή τους αστυνομικούς.

Για τους δικαστές και για το δικαστήριο αυτό πολύτιμη είναι η ζωή των τρα-
μπούκων και των πραιτωριανών του καθεστώτος όπως ο Μαντζούνης, ο Μάργελ-
λος, ο Στάμος, όλοι όσοι εκπαιδεύονται και πληρώνονται για να βιαιοπραγούν, να 
βασανίζουν και να σκοτώνουν. Και ακόμα πιο πολύτιμη για αυτό το δικαστήριο 
είναι η ζωή ανθρώπων όπως του λαομίσητου πρώην υπουργού Δημοσίας Τάξης 
Βουλγαράκη. Η αξία της ανθρώπινης ζωής για την ταξική «δικαιοσύνη» μετριέται 
με κριτήριο την ταξική θέση του καθενός-μιάς. Μετριέται από το αν υπηρετεί την 
εξουσία και το εγκληματικό καθεστώς που λέγεται καπιταλισμός και οικονομία 
της αγοράς.

Ο Λάμπρος Φούντας θα μείνει στην ιστορία ως ένας αγωνιστής της ελευθερίας, 
που έδωσε την ζωή του προετοιμάζοντας ένα ακόμα χτύπημα του Επαναστατικού 
Αγώνα ενάντια στο καθεστώς.

Έδωσε την ζωή του για να μην περάσει η κατοχή της ελληνικής κυβέρνησης, 
του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της ΕΕ. Για να μην περάσει η σύγχρονη χούντα του κράτους 
και του κεφαλαίου. Για να μην περάσει ο νέος ολοκληρωτισμός που η οικονομική 
και πολιτική ελίτ θέλει να επιβάλει σε όλο τον πλανήτη με αφορμή την παγκόσμια 
οικονομική κρίση. Ο Λάμπρος Φούντας έδωσε την ζωή του πολεμώντας ώστε να 
γίνει η κρίση ευκαιρία για την Κοινωνική Επανάσταση.

Αντίθετα οι φονιάδες του Λάμπρου Φούντα, Χάσκης Ανδρέας και Κουμαράπης 
Θεόδωρος, θα μείνουν στην ιστορία ως μισθοφόροι και μέλη ενός μηχανισμού δο-
λοφόνων. Θα μείνουν στην ιστορία ως ανδρείκελα ενός άδικου και εγκληματικού 
καθεστώτος, ανδρείκελα και λακέδες αυτών που ληστεύουν, καταπιέζουν και εκ-
μεταλλεύονται τον λαό. 

Όπως και αυτό το δικαστήριο θα μείνει στην ιστορία ως ένα ειδικό δικαστή-
ριο που δικάζει επαναστάτες και αγωνιστές που μάχονται για την καταστροφή 
του καπιταλισμού και του κράτους, ως ένα δικαστήριο που αντιπροσωπεύει τους 
προδότες του λαού, τους σύγχρονους δοσίλογους που υπηρετούν την υπερεθνική 
οικονομική ελίτ. 

Είναι χρέος μας να υπερασπιστούμε εμείς, τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα, 
τον Λάμπρο Φούντα σε αυτό το δικαστήριο του ταξικού εχθρού. Άλλωστε η ανά-
ληψη της πολιτικής ευθύνης της συμμετοχής μας στον Επαναστατικό Αγώνα ήταν 
αυτονόητη όχι μόνο για να υπερασπιστούμε την οργάνωσή μας αλλά και για να 
υπερασπιστούμε τον σύντροφό μας.

Για μας, τους συντρόφους του στον Επαναστατικό Αγώνα, ο Λάμπρος Φού-
ντας δεν είναι νεκρός. Είναι μέσα στο αίμα μας και στον αέρα που αναπνέουμε 
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σαν αγωνιστές. Είναι μέσα στους στόχους και στους σκοπούς μας. Είναι ένα με 
την οργάνωση και τον αγώνα μας. Είναι κάθε μέρα, κάθε στιγμή παρών. ΕΙΝΑΙ 
ΑΘΑΝΑΤΟΣ.

Ακολούθως η Π. Ρούπα πήρε τον λόγο:

ΡΟΥΠΑ: Θέλω να συμπληρώσω δύο πράγματα. Άσχετα με το γεγονός ότι δεν 
ασχολείται το δικαστήριο με τη δολοφονία του Λάμπρου Φούντα, γεγονός που για 
μας είναι κομβικής σημασίας και σημάδεψε ανεξίτηλα τη ζωή μας και την ίδια την 
οργάνωση, δεν έχουμε παρά να μιλήσουμε εμείς για τον σύντροφο, όπως κάναμε 
και πριν. Θέλω να προσθέσω δύο πράγματα γιατί πιστεύω ότι ο σύντροφος πρέπει 
να παραμένει ζωντανός στις μνήμες όλων των αγωνιστών. Όπως ειπώθηκε και 
πριν στο κείμενο που διαβάστηκε, για εμάς είναι ζωντανός. Για εμάς είναι ένα 
κίνητρο να συνεχίσουμε τον ίδιο τον αγώνα μας, να συνεχίσουμε να μιλάμε για 
τον Επαναστατικό Αγώνα, να συνεχίσουμε να αρθρώνουμε τον λόγο του Επανα-
στατικού Αγώνα, να συνεχίσουμε να μαχόμαστε για την ελευθερία. Ο σύντροφος 
Λάμπρος Φούντας έπεσε πάνω σε έναν πολύ συγκεκριμένο αγώνα, πάνω σε μια 
πολύ συγκεκριμένη πολιτική επιλογή που έγινε από την ίδια την οργάνωση στην 
οποία συμμετείχε. Και η επιλογή ήταν να ανακόψει αυτή την λαίλαπα που όλοι 
βιώνουμε σήμερα και που όλοι αποδέχονται ότι πρόκειται για την πιο μαύρη πε-
ρίοδο της ελληνικής ιστορίας.

Μιλάμε για μια νέα συνθήκη ολοκληρωτισμού που επιβάλλεται από τις πο-
λυεθνικές και από την υπερεθνική πολιτική ελίτ μέσω των οργανισμών που 
ελέγχουν, την ΕΚΤ, την ΕΕ, το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολιτικός και 
οικονομικός θεσμός. Έδωσε έναν αγώνα για να αποτρέψει την υπογραφή του 
μνημονίου του οποίου τα αποτελέσματα βιώνουμε όλοι σήμερα. Έδωσε έναν 
αγώνα για να μην περάσουν τα νέα μέτρα που μαστίζουν κυρίως τους μη προνο-
μιούχους αυτής της χώρας και που έχουν περιθωριοποιήσει μεγάλα στρώματα 
του ελληνικού πληθυσμού, έχουν οδηγήσει στην φτώχεια και την ανέχεια πάρα 
πολύ κόσμο και έχουν δημιουργήσει στην κυριολεξία συνθήκες κατοχής στην 
ελληνική κοινωνία. Έδωσε τη ζωή του για να πραγματοποιηθεί ένα χτύπημα το 
οποίο θα λειτουργούσε πιστεύουμε αρκετά καθοριστικά σε σχέση με την απο-
τροπή του μνημονίου και την υπαγωγή της χώρας στην κηδεμονία της τρόικας. 
Το έχει διαβεβαιώσει η ίδια η πολιτική ελίτ της χώρας μέσω κυβερνητικών αξι-
ωματούχων, ότι υπήρχε η δυνατότητα μέσα από ένα μεγάλο χτύπημα «να τε-
λειώσει η οικονομία». Και όταν λένε «να τελειώσει η οικονομία», εννοούν να 
σαμποταριστεί και να αποτραπεί η ψήφιση του μνημονίου, η οποία έγινε μετά 
τον θάνατο του συντρόφου.

Γι’ αυτό τον αγώνα έπεσε ο σύντροφος. Είναι πολύ συγκεκριμένη η ενέργεια 
στην οποία επέλεξε να συμμετέχει. Τη ζωή του την έδωσε σε έναν αγώνα, ο οποίος 
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βέβαια έχει έναν ευρύτερο χαρακτήρα. Αφορά την προσπάθεια να σαμποταρι-
στεί αποτελεσματικά και να υπονομευτεί εκ βάθρων το σύστημα στο σύνολό του, 
το οποίο είναι ήδη απαξιωμένο λόγω της κρίσης και μέσα από ενέργειες τέτοιου 
είδους ή παρόμοιες θα μπορούσε κάλλιστα ακόμα και να καταρρεύσει. Έδωσε τη 
ζωή του σε έναν αγώνα, ο οποίος είναι προϋπόθεση για να αποτινάξει η ελληνική 
κοινωνία το ζυγό της τρόικας και τη χούντα των πολυεθνικών που ζούμε αυτή τη 
στιγμή. Έδωσε έναν αγώνα για να απελευθερωθεί όλη η κοινωνία. Έδωσε έναν 
αγώνα, ο οποίος είναι αγώνας για την απελευθέρωση των χαμηλών κοινωνικών 
στρωμάτων, ένας αγώνας πλάι στους εκμεταλλευόμενους, πλάι στους εργάτες και 
πλάι σε όσους ζουν την κοινωνική περιθωριοποίηση. Έδωσε έναν αγώνα για την 
ελευθερία, έδωσε έναν αγώνα για την απελευθέρωση όλων των ανθρώπων. Γι’ 
αυτό θα είναι ζωντανός στη μνήμη όλων των αγωνιστών, όχι μόνο στη μνήμη τη 
δικιά μας. Θα είναι σύμβολο της αντίστασης και σύμβολο της Επανάστασης που 
έρχεται.   

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΑΣ ΡΟΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΛΗ 
ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΣΤΙΣ 5-1-2009,  

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΑΤ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΜΟΥ 

Όπως είπε και ο μάρτυρας, οι αστυνομικοί των ΜΑΤ έρχονται αντιμέτωποι 
συνέχεια με κόσμο που διαδηλώνει. Συγκρούονται στους δρόμους με τους 

εξεγερμένους, καθώς η δουλειά τους είναι να καταστέλλουν. 
Ξαναγυρνώντας στο υπουργείο Πολιτισμού, με αφορμή την κατάθεση του 

μάρτυρα, θέλω να πω ότι ήταν πολύ συγκεκριμένη επιλογή να χτυπηθεί ενόπλως 
διμοιρία των ΜΑΤ και συγκεκριμένα αυτών που φοράνε χακί στολή, οι οποίοι είναι 
και οι πιο μάχιμοι, είναι η αιχμή της κατασταλτικής επίθεσης του κράτους στους 
δρόμους, είναι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για τους περισσότερους και πιο βίαιους 
ξυλοδαρμούς διαδηλωτών και για απόπειρες δολοφονίας πολλών πολιτών. Η εκ-
παίδευσή τους είναι στρατιωτικού τύπου. Είναι εκπαιδευμένοι δολοφόνοι, αυτό 
δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και αυτό εμμέσως πλην σαφώς το αποδέχονται και το 
έχουν ομολογήσει δημοσίως οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι. 

Θα αναφέρω ένα παράδειγμα: Το 1999, όταν είχε έρθει ο Κλίντον στην Αθή-
να, είχαν γίνει συγκρούσεις στους δρόμους. Ο τότε υπουργός δημόσιας τάξης, ο 
Χρυσοχοΐδης, στην κατηγορία που του προσάπτανε τα καθεστωτικά ΜΜΕ και το 
κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ότι με δικιά του εντολή η αστυνομία ήταν αμυντική 
απέναντι στους εξεγερμένους, είχε πει ότι άμα είχε δώσει διαφορετική εντολή θα 
υπήρχαν νεκροί. Θα είχαμε ξανά εν έτει 1999 θάνατο διαδηλωτή από τα ΜΑΤ, 
όπως έγινε με τον Κουμή και την Κανελλοπούλου. Οπότε κράτησε τα ΜΑΤ «δεμέ-
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να» –αυτή ήταν η πολιτική του επιλογή–, προκειμένου να μην έχει η τότε κυβέρ-
νηση νεκρό στους δρόμους.   

Προφανώς οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι γνωρίζουν ότι έχουν εκπαιδεύσει 
δολοφόνους. Και γνωρίζουν ότι μόνο κατόπιν εντολών δικών τους μπορούν να δι-
ασφαλίσουν ότι οι δρόμοι δεν θα γεμίσουν νεκρούς. Το αντίθετο θα συμβεί αν 
τους δώσουν την εξής εντολή: «πράξτε όπως καταλαβαίνετε, είσαστε ελεύθεροι 
να κάνετε ό,τι θέλετε». 

Μια τέτοια εντολή ελευθερίας κινήσεων ή μια εντολή επιθετικής στάσης των 
ΜΑΤ προς τους διαδηλωτές είχε δώσει ο Παπουτσής σε μια αντιμνημονιακή δι-
αδήλωση και είχαμε ως αποτέλεσμα συνθλιμμένα από πυροσβεστήρες κεφάλια 
διαδηλωτών στους δρόμους και τον Καυκά στην εντατική για πάρα πολλές μέρες 
να χαροπαλεύει. Γνωρίζουν οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι και είναι δεδομένο 
αυτό, ότι δεν πρόκειται τα ΜΑΤ να πάρουν από μόνοι τους την πρωτοβουλία σε 
κάποια διαδήλωση να σταματήσουν τους ξυλοδαρμούς διαδηλωτών και εξεγερμέ-
νων. Από τη στιγμή που πάρουν την εντολή να χτυπήσουν, δεν σταματούν μέχρι 
να πάρουν εντολή να σταματήσουν. 

Έχω βρεθεί σε πάρα πολλές διαδηλώσεις που τους έχω δει να παρακαλάνε 
από τις μοτορόλες, να τους αφήσουν οι προϊστάμενοί τους να σαπίσουν κόσμο στο 
ξύλο. Μας είχαν περικυκλωμένους μαθητές, αναρχικούς και φοιτητές στο Σύνταγ-
μα το 1999 και παρακαλούσαν τους προϊστάμενούς τους στην κυριολεξία από τις 
μοτορόλες: «αφήστε μας τώρα που τους έχουμε, να τους λιανίσουμε». Έχω βρεθεί 
η ίδια επανειλημμένως να αντιμετωπίζω τη βία τους και στους δρόμους και μέσα 
στην ασφάλεια. 

Να αναφέρω ένα, κατά την άποψή μου, σημαντικό γεγονός με οργανωμένους 
βασανισμούς από αστυνομικούς στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση το 1991. 
Βέβαια, δεν έγιναν αυτοί οι βασανισμοί μόνο από τα ΜΑΤ. Μας κρατούσαν τότε 
33 αναρχικούς και αντιεξουσιαστές στον 7ο όροφο της ασφάλειας για αφισοκόλ-
ληση και μας βασανίζανε. Αυτοί που σύμφωνα με την καθεστωτική προπαγάνδα 
«είναι φτωχοί άνθρωποι, χαμηλόμισθοι που κάνουν απλώς τη δουλειά τους», 
είχαν τότε κρεμάσει ένα σύντροφο από παράθυρο του 7ου ορόφου, αφού πριν 
τον είχαν χτυπήσει τόσο που είχε λιποθυμήσει. Και όταν επανήλθαν οι αισθήσεις 
του κρεμόταν στο κενό. Σε άλλον είχαν κολλήσει το περίστροφο στον κρόταφο 
και παίζανε «ρώσικη ρουλέτα». Απειλούσαν ανήλικο που είχαν γδύσει ότι θα 
τον βιάσουν και ασελγούσαν πάνω του με κλομπ. Όλα αυτά είχαν δημοσιοποιη-
θεί τότε. Ήταν ο πρώτος και ο μοναδικός ίσως ομαδικός βασανισμός πολιτικών 
κρατουμένων μετά τη χούντα των συνταγματαρχών και είχε πάρει μεγάλη διά-
σταση. Ήτανε ένα από τα γεγονότα μέσα από τα οποία έζησα στο πετσί μου την 
αστυνομική βία. 

Όλοι οι κατηγορούμενοι που βρισκόμαστε εδώ, καθώς και οι περισσότεροι 
αναρχικοί έχουν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις βίαιης αντιμετώπισης από τους 
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αστυνομικούς, είτε μέσα στα τμήματα, είτε μέσα στη γενική ασφάλεια είτε στους 
δρόμους και στις διαδηλώσεις. 

Μόνο που τώρα επειδή έχει οξυνθεί η κοινωνική σύγκρουση στους δρόμους 
λόγω της κοινωνικής κατάστασης που επικρατεί και λόγω της σκληρής κατασταλ-
τικής πολιτικής που ακολουθεί το κράτος για να επιβάλει την πολιτική των μνημο-
νίων, έχει γνωρίσει την αστυνομική βία κάθε άνθρωπος που κατεβαίνει στις δια-
δηλώσεις. Και οι άνθρωποι που κατεβαίνουν στις διαδηλώσεις και έχουν υποστεί 
την αστυνομική βία, ειδικά από τα ΜΑΤ, είναι χιλιάδες. Και να γνωρίζετε, επίσης, 
ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που κυριολεκτικά τους μισούν και χαίρονται όποτε 
δέχονται επίθεση. Εξάλλου τους επιτίθενται και οι ίδιοι, όχι μόνο φραστικά αλλά 
και με πέτρες. Τους επιτίθενται με ό,τι βρουν μπροστά τους.

Προφανώς, είναι εντελώς απαξιωμένο κοινωνικά αυτό το σώμα. Όπως είναι 
απαξιωμένο και όλο το σύστημα συνολικότερα. Και επειδή οι αστυνομικοί είναι 
αυτοί που έχουν αναλάβει να προστατέψουν αυτό το σύστημα από τους εξεγερμέ-
νους, από αυτούς που δρουν εναντίον του, που θέλουν να το ανατρέψουν –στην 
πραγματικότητα μέσα στην εποχή μας είναι πάρα πολλοί αυτοί που επιθυμούν την 
ανατροπή του συστήματος, που θέλουν να ρίξουν το καθεστώς–, είναι προφανές 
πως αν επιχειρηθεί να γίνει μια οποιαδήποτε απόπειρα ενάντια στο σύστημα, θα 
πρέπει υποχρεωτικά να περάσει από πάνω τους. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι 
η κατάσταση. Επειδή καμία μη βίαιη επανάσταση δεν έχει γίνει, καμία επανά-
σταση, εννοείται, δεν πρόκειται να γίνει διά της πειθούς, επειδή αναπόφευκτα 
θα περάσουμε σε έναν εμφύλιο πόλεμο προκειμένου να πετάξουμε από πάνω μας 
αυτό το σάπιο σύστημα που μας έχει επιβληθεί, είναι υποχρεωμένοι οι αστυνομι-
κοί να σταθούν απέναντί μας, είμαστε υποχρεωμένοι ως κοινωνία να σταθούμε 
απέναντί τους. 

Αυτό το μήνυμα δόθηκε στο υπουργείο Πολιτισμού το 2009. Ήταν μια μικρή 
στιγμή από το μέλλον. Από το μέλλον που είναι κοντά μας. Τότε μπορεί να μην 
γινόταν ευρύτερα κατανοητό, γιατί η κρίση δεν είχε χτυπήσει άμεσα την Ελλά-
δα. Όμως εμείς ως Επαναστατικός Αγώνας γράφαμε ότι η κρίση αυτή έρχεται, 
θα ανατρέψει πολλές από τις δεδομένες καταστάσεις και θα πετάξει στο περι-
θώριο μεγάλα τμήματα της κοινωνίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι θα εξαγριωθούν 
και είναι βέβαιο, όπως είχαμε πει, η προοπτική της οικονομικής χρεοκοπίας του 
ελληνικού κράτους να δημιουργήσει κοινωνικές εκρήξεις πολύ μεγάλης έντασης 
και αυτές να γίνουν η αφετηρία, να γίνουν το εφαλτήριο για μία επαναστατική 
απόπειρα. Επίσης, είχαμε πει ότι η εξέγερση δεν αρκεί. Είχαμε πει ότι οφείλουμε 
να προχωρήσουμε σε γενικευμένη ένοπλη προλεταριακή αντεπίθεση ενάντια στο 
καθεστώς. 

Εκείνη η στιγμή αγώνα, η επίθεση ενάντια στα ΜΑΤ στο υπουργείου Πολι-
τισμού, ήταν μια στιγμή από το μέλλον. Μια στιγμή από το μέλλον που έρχεται 
και για το οποίο δουλεύουνε όλοι οι επαναστάτες. Αυτής της επανάστασης, αυ-
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τής της ένοπλης αντιπαράθεσης με τους φρουρούς του καθεστώτος, είχε πει τότε 
ο Επαναστατικός Αγώνας, ότι η επίθεση στο υπουργείο Πολιτισμού έφερνε μια 
μικρή εικόνα από το μέλλον στο παρόν. Έφερνε μια μικρή εικόνα από αυτό που 
πρόκειται να γίνει.

Επίσης, θέλω να πω κάτι ακόμα: Η επίθεση εκείνη είναι ένα γεγονός το οποίο 
ενώνει και το παρελθόν με το μέλλον. Μέσω της απάντησης που επέλεξε να δώσει ο 
Επαναστατικός Αγώνας στη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στάλθηκε 
ένα μήνυμα για το τι πρόκειται να γίνει και μέσα από ποια συνθήκη οφείλουμε να 
περάσουμε ως επαναστάτες για να πετύχουμε την επανάσταση. Και από την άλλη 
υπάρχει μία σύνδεση, μία νοητή κόκκινη γραμμή θα έλεγα, που συνδέει το γεγονός 
αυτό με το αγωνιστικό παρελθόν της χώρας και φτάνει μέχρι την περίοδο που γίνο-
νταν οι ένοπλες συμπλοκές με τους αντάρτες το ’44 στα ίδια τα στενά, στους ίδιους 
δρόμους, εκεί που έγινε η επίθεση στο υπουργείο Πολιτισμού. Ήταν μια περίοδος 
που γινόταν ένας αγώνας για την κατάληψη ενός κενού εξουσίας. Ένα αντίστοιχο 
κενό εξουσίας πολύ πιθανό να το έχουμε στο άμεσο μέλλον. Και θέλω από αυτό το 
δικαστήριο να δηλώσω το εξής: Είναι στοίχημα για τους επαναστάτες και στοίχημα 
για την κοινωνία που θα εξεγερθεί, αυτό το κενό εξουσίας να μην το αφήσει να το 
καταλάβει κανένας και να το πάρει ο ίδιος ο λαός. Να καταστρέψουμε την εξουσία 
και να περάσουμε σε μία κοινωνία ελευθερίας. Σε μια κοινωνία πολιτικής ελευθερί-
ας και οικονομικής ισότητας για όλους τους ανθρώπους. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ 

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ 2006  

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Αν υπήρχε δικαιοσύνη, αληθινή και πραγματική, τότε άνθρωποι 
σαν τον Βουλγαράκη –για μένα είναι και αληταράς και κάθαρμα είναι και εγκλη-
ματίας– τότε θα έπρεπε να κάθεται στη δική μας θέση να απολογηθεί για εγκλή-
ματα. Για εγκλήματα που έχει κάνει κατά του λαού.

Όταν είχαμε τοποθετηθεί στις 24 Οκτωβρίου, εγώ προσωπικά, όταν μας προ-
σάψατε τις κατηγορίες και μας διαβάσατε το κατηγορητήριο, είχα πει ότι στη 
θέση μας, ότι άλλοι θα έπρεπε να είναι στη θέση του εδωλίου να απολογηθούν για 
εγκλήματα.   

Ανάμεσα σε αυτούς –είχα πει και ονόματα– είναι μέλη της οικονομικής και 
πολιτικής εξουσίας, επιχειρηματίες, μέλη των δύο τελευταίων κυβερνήσεων του 
ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, είχα συμπεριλάβει και το συγκεκριμένο όνομα, του Βουλγα-
ράκη που ήρθε εδώ σήμερα. 
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Είχα αναφέρει πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης Καραμανλή και της 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, του Παπανδρέου και συγκεκριμένα και το όνομα του 
Βουλγαράκη.

Αυτός ο συγκεκριμένος, εάν υπήρχε περίπτωση να δικαστεί από λαϊκό δικα-
στήριο, που θα αποτελείτο από το λαό, όχι από ένα δικαστήριο σαν το δικό σας, 
γιατί εσείς τον γλείφετε στην πραγματικότητα –για μας δεν είστε πραγματικό δι-
καστήριο, ούτε έχετε σχέση με πραγματική δικαιοσύνη– εάν ήταν δυνατό αυτός 
ο άνθρωπος να δικαστεί από πραγματικό δικαστήριο, τότε η τιμωρία του θα ήταν 
πάρα πολύ αυστηρή.

Το τι νιώθει ο λαός για τον συγκεκριμένο άνθρωπο το έχουμε διαπιστώσει 
όλοι. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει πουθενά ανοιχτά. Όπου και αν πηγαίνει, τον 
βρίζουν, τον λένε κλέφτη, του πετάνε γιαούρτια, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει 
ανοιχτά.

Αντίθετα εμείς, αν θέλουμε να κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ ημών και αυτού 
εδώ του αληταρά, εμείς είμαστε ανοιχτά έξω, είμαστε περήφανοι γι’ αυτό που εί-
μαστε, δηλώνουμε ανοιχτά αυτό που είμαστε και υπερασπιζόμαστε και τις ενέρ-
γειες μας και την συγκεκριμένη εναντίον αυτού του καθάρματος και τυγχάνουμε 
λαϊκής αποδοχής.

Αν λοιπόν θέλουμε να βάλουμε εμάς τους τρεις του Επαναστατικού Αγώνα και 
δίπλα τον Βουλγαράκη, ο λαός αυτόν θα φτύνει και όχι εμάς. Γιατί εμείς έχουμε 
λαϊκή αποδοχή, Ο Βουλγαράκης και καθάρματα πολιτικά σαν τον Βουλγαράκη 
δεν έχουν καμία λαϊκή αποδοχή. Τους φτύνουν και τους περιφρονούν.

Είχε τοποθετηθεί και η συντρόφισσα Ρούπα στις 24 Οκτωβρίου όταν είχε το-
ποθετηθεί για το κατηγορητήριο. Είχε πει ποια είναι τα κίνητρα των επαγγελματι-
ών πολιτικών γιατί και ο συγκεκριμένος, επαγγελματίας πολιτικός είναι.

Είχε πει ότι τα κίνητρα των συγκεκριμένων αυτών ανθρώπων, όπως αυτού, 
είναι ποταπά και ιδιοτελή. Μπήκαν στην πολιτική απλά για να πλουτίσουν. Για 
να αυξήσουν την οικονομική τους επιφάνεια, για να αυξήσουν την περιουσία τους 
και ο συγκεκριμένος είναι αρκετά ευκατάστατος και πλούσιος.

Αντίθετα εμείς ό,τι έχουμε κάνει –γιατί εμείς είμαστε από τον λαό στην πραγ-
ματικότητα και δεν έχουμε περιουσίες, να συγκριθούμε, ποιοι είναι εγκληματίες 
και ποιοι δεν είναι–, αντίθετα εμείς δράσαμε προς όφελος του λαού, αυτού που 
τον βρίζει τον συγκεκριμένο αληταρά.

Το χρήμα και η εξουσία είναι τα κίνητρα ανθρώπων όπως του συγκεκριμένου. 
Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι η πολιτική είναι ένα ευγενές λειτούργημα, αυτό εμείς 
το έχουμε διεξάγει και όχι ο Βουλγαράκης. Εάν πολιτική θεωρείται ότι είναι η 
δράση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, αυτό εμείς το έχουμε κάνει και όχι ο 
Βουλγαράκης και όχι άτομα σαν τον Βουλγαράκη, επαγγελματίες πολιτικοί.

Στην πραγματικότητα οι επαγγελματίες πολιτικοί, η ιδιότητα του επαγγελμα-
τία πολιτικού είναι συνώνυμο του επαγγελματία κλέφτη, του επαγγελματία λη-
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στή, του επαγγελματία απατεώνα, του επαγγελματία κερδοσκόπου. Και σε αυτή 
την κατηγορία ο Βουλγαράκης ανήκει ο συγκεκριμένος.

Αυτοί οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται τον λαό, εκμεταλλεύονται τις ανάγκες του 
λαού για να εκμαιεύσουν την ψήφο του με σκοπό να πλουτίσουν. Και αποδεικνύ-
εται πόσο διεφθαρμένο είναι το σύστημα, αυτό που λέγεται αντιπροσωπευτική 
δημοκρατία. Δεν είναι ένα σύστημα που κυριαρχεί ο λαός και έχει την εξουσία. 
Είναι ένα σύστημα όπου ο λαός εκχωρεί τα δικαιώματά του σε ανθρώπους σαν 
τον Βουλγαράκη, σε ανθρώπους σαν τον Καραμανλή, σε ανθρώπους σαν τον Πα-
πανδρέου και όλο αυτό το σινάφι των πολιτικών καθαρμάτων να αποφασίζουν για 
λογαριασμό του. Αυτό στην πραγματικότητα δεν είναι δημοκρατία με την έννοια 
ότι ο λαός άρχει και κυριαρχεί και έχει την εξουσία. Μέσα σε αυτό το σύστημα, ο 
Βουλγαράκης είναι με τα μπούνια, διεφθαρμένος ως το μεδούλι.

Εξάλλου, όπως έχει ομολογηθεί, υπάρχει μεγάλη σχέση ανάμεσα στους επαγ-
γελματίες πολιτικούς και στα μέλη της οικονομικής εξουσίας. Έχει λεχθεί, έχει 
ονομαστεί διαπλοκή, το ότι οι άνθρωποι της πολιτικής εξουσίας έχουν σχέση με 
επιχειρηματίες, με εταιρίες κι αυτό που ονομάζεται «μίζα», είναι ουσιαστικά τα 
δωράκια που δίνουν οι επιχειρηματίες σε ανθρώπους σαν τον Βουλγαράκη για 
να τους διευκολύνουν. Για να παίρνουν ανταλλάγματα, για να τους διευκολύνουν 
οικονομικά, για να τους αναθέτουν δημόσια έργα για παράδειγμα.

Όμως εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το φαινόμενο δεν είναι μια παρέκκλιση στο 
πολιτικό σύστημα, είναι ο κανόνας. Και εδώ θέλω να αναφερθώ στο πόθεν έσχες 
του συγκεκριμένου ανθρώπου.

Για παράδειγμα, στην υπόθεση Siemens, τα μέλη των δύο κομμάτων εξουσίας, 
του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, δωροδοκήθηκαν. Και η Siemens έχει σχέση με το C4I, το 
σύστημα ασφαλείας των ολυμπιακών αγώνων, για το οποίο έχουν κατηγορηθεί 
και ο Βουλγαράκης και ο υφιστάμενος του ο Μαρκογιαννάκης, που ήταν και οι 
δύο στο υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Ποιοι είναι πραγματικοί εγκληματίες; Αυτοί 
ή εμείς; Και να δούμε ποιος είναι ο έντιμος. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η Καθημερινή, 
καθεστωτική φυλλάδα είναι.

Ο Βουλγαράκης εκλέχτηκε το 1989 βουλευτής. Είχε τότε 13 ακίνητα. Το 2008 
είχε 50 ακίνητα. Φτωχαδάκι, έτσι; Λέει εδώ: «Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων για το 
νέο ζεύγος (Βουλγαράκη-Πελέκη, πάνε μαζί), αρχίζει να γεμίζει το 1989, χρονο-
λογία 1ης εκλογής του κ. Γιώργου Βουλγαράκη στη βουλή και έκτοτε ανελλιπώς 
έως σήμερα εκλέγεται. Τα περισσότερα ακίνητα του Κρήτα πολιτικού την χρονιά 
εκείνη –13 όπως είπα– προέρχονται από γονική παροχή και είναι επαγγελματικής 
χρήσεως στο Ηράκλειο Κρήτης και σε ποσοστό 12,5%. Την ίδια χρονιά αγοράζε-
ται από τον ίδιο και το διαμέρισμα στο Κολωνάκι ενώ ως πηγή προέλευσης των 
χρημάτων αναφέρονται εισοδήματα προηγουμένων χρόνων». Από πού και ποιων 
εισοδημάτων, καμία αναφορά.

«Το 1990 ο κ. Βουλγαράκης αγοράζει δύο διαμερίσματα και μία αποθήκη στο 
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Λαύριο». Πάλι με εισοδήματα προηγουμένων χρόνων στο πόθεν έσχες. 
«Το 1991 αποκτά από κληρονομιά δύο διαμερίσματα (το ένα κατά 50%) και 

ένα κατάστημα (50%) στο Ηράκλειο Κρήτης αλλά και το 25% τεσσάρων αγροτε-
μαχίων συνολικής έκτασης 112 στρεμμάτων στο Ρέθυμνο. Το 1992 –είναι η πρώτη 
χρονιά που είναι υπουργός ο κ. Βουλγαράκης (υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ στην κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη)– γίνονται σοβαρές αγορές του ζεύγους στην περιοχή του 
Λυκαβηττού. Εξ αδιαιρέτου αγοράζουν με την σύζυγό του τέσσερα διαμερίσματα, 
μία αποθήκη και ένα γκαράζ» Προέλευση χρημάτων, πάλι εισοδήματα προηγού-
μενων ετών.

Το 2000 η κ. Πελέκη έχει ήδη το συμβολαιογραφικό γραφείο, είναι επιτυχη-
μένη συμβολαιογράφος, συστήνουν εταιρία παροχής υπηρεσιών. Σε πρώτη φάση 
ανήκει σε off shore εταιρία με την επωνυμία Letmar Holdings LTD που είχε έδρα 
την Κύπρο.

Ποιες είναι οι καταθέσεις τους, τα λεφτά τους; «Το 2003 ο Βουλγαράκης δη-
λώνει εισοδήματα 61.870 ευρώ από βουλευτική αποζημίωση και η σύζυγος του 
601.000 ευρώ. Το 2006 –όταν έγινε η απόπειρα του Επαναστατικού Αγώνα ενα-
ντίον του– έχουν καταθέσεις 1.358.540 ευρώ και ρέπος 141.534», φτωχαδάκι δη-
λαδή!

Όταν έγινε υπουργός το 2004, υπουργός Δημοσίας Τάξης, όταν επανεκλέχτηκε 
η ΝΔ, εδώ αυξάνεται η βουλευτική του αποζημίωση, είναι 86.319 ευρώ και 28.175 
από άλλες πηγές, ενώ τα έσοδα της συζύγου του ως συμβολαιογράφου είναι πολύ 
παραπάνω, ανέρχονται σε 1.045.943 ευρώ.

«Το 2004 καταγράφεται ότι έχουν 37 δικαιώματα σε ακίνητα. Αγοράζουν εξ 
αδιαιρέτου οικόπεδο στον δήμο Γαζίου Ροδιάς Ηρακλείου Κρήτης, 4 στρεμμάτων 
αντί 50.000 ευρώ», που πάλι προήλθαν από εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Η κ. Πελέκη αγόρασε διαμέρισμα με αποθήκη και πάρκινγκ στην Αθήνα, 
έχουν καταθέσεις 1.500.000 ευρώ και 345.070 σε ρέπος. Έχουν μετοχές σε εται-
ρίες, έχουν φουσκωτό 9,5 μέτρων. Το 2005 το εισόδημα του υπουργού Δημοσίας 
Τάξης ήταν 123.358 ευρώ ενώ της συζύγου του 737.859 ευρώ, λίγο μειωμένο σε 
σχέση με άλλες χρονιές αλλά εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Κείνη την περίοδο, μόνο 
ο κ. Μάνος, ένας δεξιός πολιτικός και βιομήχανος, αν θυμάμαι καλά, είχε 3,2 εκα-
τομμύρια ευρώ.

Το 2008 λοιπόν, ενώ ξεκινάει όπως είπα με 13 ακίνητα το 1989, έχει 50 ακίνη-
τα το 2008. 12 διαμερίσματα στο Ηράκλειο Κρήτης και έχουν ψιλή κυριότητα και 
τα παιδιά τους. Αυτός είναι ο έντιμος πολιτικός ανήρ; Αυτός ήρθε εδώ να καταθέ-
σει εναντίον μας; Να πει τι, δηλαδή; Ότι δεν καταφέραμε να τον βγάλουμε από 
την μέση για τα καλά που έκανε στον ελληνικό λαό και στην ελληνική κοινωνία;

Σεις είστε ένα δικαστήριο που τον γλείφετε. Το δικό σας δικαστήριο αυτή την 
δουλειά έχει. Το έχω ξαναπεί, είναι ένα ταξικό δικαστήριο και δουλειά σας είναι 
να υπερασπίζετε τέτοιους ανθρώπους. 
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Ο κ. Βουλγαράκης ήταν μέλος μιας κυβέρνησης από το 2004 ως το 2009 που 
μέσα σε 5 χρόνια καταγράφτηκαν 50 σκάνδαλα. Βέβαια τα σκάνδαλα για εμάς, 
τον Επαναστατικό Αγώνα δεν είναι μια παρέκκλιση (του συστήματος) όπως λένε 
τα media ή κάποιοι πολιτικοί. Ό,τι είναι σκάνδαλο δεν είναι μια παρέκκλιση του 
συστήματος, είναι ο κανόνας λειτουργίας του καπιταλιστικού συστήματος και της 
οικονομίας της αγοράς. Είναι ο κανόνας, όχι η εξαίρεση ούτε η παρέκκλιση.

Σε κάποια από αυτά ο Βουλγαράκης έχει πολύ άμεση εμπλοκή. Για τα δύο που 
τον επιλέξαμε ως στόχο ήταν οι υποκλοπές και οι απαγωγές των Πακιστανών. Το 
λέει καθαρά και η προκήρυξη. Βέβαια, μετά το όνομά του ενεπλάκη και σε άλλα 
σκάνδαλα της «ωραίας» πολιτικής ζωής. Το είπε και μόνος του ότι τον απειλού-
σαν όταν ήταν υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας για την παραχώρηση του λιμανιού 
του Πειραιά στην κινέζικη Cosco. Προφανώς κάποιο δωράκι πήρε εκεί από τους 
Κινέζους.

Ενεπλάκη το όνομά του όπως και της συζύγου του στο περιβόητο σκάνδαλο 
της μονής Βατοπεδίου. Ακόμα και όταν ήταν υπουργός Πολιτισμού είχε προκύψει 
το σκάνδαλο Ζαχόπουλου. Το θυμάστε αυτό; Όπου και αν πήγε αυτός ο άνθρω-
πος στα 5 χρόνια που ήταν υπουργός, μα στο υπουργείο Δημοσίας Τάξης, μα στο 
υπουργείο Πολιτισμού, μα στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, που ήταν και το 
τελευταίο του πόστο στην κυβέρνηση, μπλέχτηκε σε βρωμοδουλειές.

Αυτός είναι ο μεγάλος έντιμος ηθικός πολιτικός ανήρ και εμείς είμαστε οι 
εγκληματίες; Ε, είναι θράσος να έρχεται και να μας λέει ότι αυτή η δίκη δεν είναι 
πολιτική. Εμείς έχουμε την ειλικρίνεια στο θέμα της πολιτικής ευθύνης και λέμε, 
ναι, εμείς είμαστε μέλη της οργάνωσης που έκανε 16 ενέργειες και τις υπερασπι-
ζόμαστε πολιτικά.

Αυτό το λαμόγιο εδώ μέσα, γιατί μόνο λαμόγιο και ψεύτης μπορεί να είναι, έχει 
πάρει ευθύνη για τίποτα από αυτά που του έχουν καταλογίσει; Και δικαστήρια 
σαν τα δικά σας τον έχουν απαλλάξει, κάνανε εξεταστικές επιτροπές στη βουλή, 
δεν έχουν κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Τους αφήνετε ατιμώρητους. Αυτοί είναι 
δηλαδή οι πολιτικοί άνδρες; Ε, όχι, εμείς είμαστε πολιτικοί άνθρωποι. Η δικιά 
μας οργάνωση διεξήγαγε φιλολαϊκή πολιτική. Ένοπλη μεν, πολιτική δε. Ένοπλη 
πολιτική. Προς όφελος του λαού και της κοινωνίας και ενάντια σε αληταράδες και 
λαμόγια τύπου Βουλγαράκη.

Και παρόλο που εμάς θα μας καταδικάσετε γιατί λέμε αυτά τα πράγματα και 
το ξέρουμε –αυτά που λέω είναι επιχειρήματα για να μας καταδικάσετε–, εμείς θα 
τα πούμε. Γιατί εμείς έχουμε θάρρος ως πολιτικοί άνθρωποι. Ενώ ο Βουλγαράκης 
είναι λαμόγιο, είναι θρασύς και δειλός και ποτέ δεν έχει πάρει πολιτική ευθύνη για 
τίποτα. Και ψεύτης. 

Να πάω στις δύο υποθέσεις για τις οποίες τον διάλεξε η Οργάνωση να τον χτυ-
πήσει. Για τις υποκλοπές και τους Πακιστανούς. Αυτή η υπόθεση (οι υποκλοπές) 
βγήκε στο φως στις 2 Φεβρουαρίου του 2006, όταν τρία λαμόγια της κυβέρνησης 
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Καραμανλή, ο συγκεκριμένος, ο Παπαληγούρας και ο Ρουσσόπουλος, βγήκαν και 
έδωσαν μία συνέντευξη τύπου, που αποκάλυπταν ότι έγινε αυτό το πράγμα, ότι 
έγιναν μαζικές παρακολουθήσεις εκατοντάδων πολιτών. 

Στην πραγματικότητα, επειδή μάλλον δεν μπορούσε να συγκαλυφθεί αυτό το 
πράγμα, ότι έγιναν αυτές οι παρακολουθήσεις, βγήκαν να προλάβουν να αποσεί-
σουν τις ευθύνες από πάνω τους. Και να πούνε τι; Ότι έγιναν υποκλοπές από έναν 
άγνωστο παράγοντα, φωτογραφίζοντας τους Αμερικάνους και την αμερικάνικη 
πρεσβεία, χωρίς όμως να το λένε, γιατί δεν είχαν θάρρος να το πουν. 

Στην πραγματικότητα, ο Βουλγαράκης ήταν ενήμερος, είχε δεχτεί πιέσεις από 
την αμερικάνικη πρεσβεία να γίνουν αυτές οι υποκλοπές με αφορμή την ασφά-
λεια των ολυμπιακών αγώνων. Ήταν και ενήμερος και συνεργός. Έχει διαπράξει 
έγκλημα κατά του λαού, κατά των λαϊκών ελευθεριών και είναι ένοχος για αυτό. 
Εμείς τον έχουμε ένοχο για αυτό το πράγμα. Ως υπουργός Δημοσίας Τάξεως εί-
ναι άμεσα εμπλεκόμενος με αυτό το πράγμα. Αυτή η υπόθεση των υποκλοπών, 
των μαζικών τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, μπορεί να ερμηνευτεί κάτω από το 
πλαίσιο του πολέμου κατά της «τρομοκρατίας», τον οποίο οι Η.Π.Α. εξαπέλυσαν 
το 2001 μετά τις επιθέσεις που δέχτηκαν. Αυτός ο πόλεμος δεν είναι τίποτα άλλο 
από έναν πόλεμο που γίνεται για την ασφάλεια του καθεστώτος, του καπιταλι-
σμού και της οικονομίας της αγοράς.   

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι Η.Π.Α., προληπτικά, απαίτησαν από την 
κυβέρνηση Καραμανλή να κάνει προληπτικά τις υποκλοπές, να παρακολουθήσει 
εκατοντάδες ανθρώπους με πρόσχημα την ασφάλεια των ολυμπιακών αγώνων. 
Ο Βουλγαράκης είναι ένοχος γι’ αυτό. Από την ίδια του τη θεσμική του θέση, ως 
υπουργός Δημοσίας Τάξεως. Ό,τι άλλο έχει πει γι’ αυτό το πράγμα προσπαθώντας 
να αποσείσει τις ευθύνες του είναι ψέματα. Αυτή η υπόθεση όμως έχει και άλλη 
μια παράμετρο και αποτέλεσμα.   

Οδήγησε στο θάνατο ή στη δολοφονία ενός υπαλλήλου της Vodafone, του Τσα-
λικίδη, τον οποίο φυσικά η δικαιοσύνη ποτέ δεν διαλεύκανε. Και δεν το θεωρώ 
καθόλου τυχαίο αυτό το πράγμα. Άρα ο συγκεκριμένος νομικά και με νομική ορο-
λογία, θα μπορούσε κάλλιστα να κατηγορηθεί για συνέργια σε φόνο. Γιατί αυτή 
η υπόθεση είχε αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί ο Τσαλικίδης, προφανώς, αποκάλυψε 
–είδε– ότι γίνονταν παρακολουθήσεις από κάποιο λογισμικό της Vodafone. 

Θα αναφερθώ, λοιπόν, τι λέγαμε στο κεφάλαιο στην προκήρυξη, για το ζήτημα 
αυτό, των υποκλοπών: «Με αφορμή τους ολυμπιακούς αγώνες, οι οποίοι ευνόησαν 
ποικιλοτρόπως την ελληνική πολιτική και οικονομική ελίτ, κατά την περίοδο την 
οποία υπουργός Δημοσίας Τάξεως ήταν ο Βουλγαράκης, νέες διατάξεις εμπλούτι-
σαν την αντιτρομοκρατική νομοθεσία, ενώ εφαρμόστηκε στην Ελλάδα για πρώτη 
φορά σε τέτοια έκταση το νέο αμυντικό δόγμα του ενιαίου χώρου στρατιωτικής και 
αστυνομικής επίβλεψης. ΝΑΤΟ, μυστικές υπηρεσίες από πολλές χώρες αλώνιζαν 
στη χώρα πριν και κατά τη διάρκεια των ολυμπιακών, προσκεκλημένοι της κυβέρ-
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νησης και με την ανοχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στα μέτρα ασφάλειας 
των ολυμπιακών συμπεριλαμβάνονταν και οι μαζικές τηλεφωνικές παρακολουθή-
σεις πολιτών και ο ίδιος ο Βουλγαράκης είχε αναλάβει να πείσει τις τηλεφωνικές 
εταιρείες, τη Vodafone, τη Wind ας πούμε, να συνεργαστούν με το κράτος, για να 
διεξαχθούν αυτές οι μαζικές παρακολουθήσεις. Η συνέχιση ή καλύτερα η αύξηση 
των παρακολουθήσεων και μετά τους ολυμπιακούς –γιατί αυτό έγινε και ένα χρό-
νο μετά τους ολυμπιακούς, συνεχίζονταν οι μαζικές παρακολουθήσεις–, τόσο από 
τις ελληνικές όσο και από τις ξένες μυστικές υπηρεσίες αποκαλείται σκάνδαλο, όχι 
γιατί έδωσε μια άνευ προηγουμένου διάσταση στην αστυνόμευση της ζωής όλων 
μας, όπως και θα έπρεπε, αλλά γιατί έγινε παρακάμποντας υπάρχουσες βασικές 
αρχές και νόμους. Η νέα εφιαλτική εποχή της χωρίς περιορισμούς παρακολούθη-
σης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων που συνιστά μέρος της προληπτικής δράσης 
των κρατών της δύσης για την ασφάλεια του καθεστώτος, είναι αυτό που σηματο-
δοτήθηκε με το πρόγραμμα μαμούθ των παρακολουθήσεων. Ένα πρόγραμμα που 
την ευθύνη για την εφαρμογή και τη συνέχισή του ανέλαβε ο πρώην υπουργός 
Δημοσίας Τάξης, ο Βουλγαράκης δηλαδή. Αυτός είναι υπεύθυνος για την έναρξη, 
τη συνέχισή τους, αυτός είναι υπεύθυνος για την παραχώρηση της άδειας στους 
εγκληματίες των αμερικάνικων υπηρεσιών CIA και NSA να θεωρούν τον ελλαδικό 
χώρο ως χώρο συμφερόντων τους, αυτός είναι υπεύθυνος που πράκτορες διαφό-
ρων εθνικοτήτων παρακολουθούν τις ζωές μας. Η ευθύνη του πρωθυπουργού Κ. 
Καραμανλή σε αυτή την ιστορία ως πολιτικός προϊστάμενος του Βουλγαράκη, εί-
ναι για μας δεδομένη». 

Δεύτερη υπόθεση, αυτή των απαγωγών. Τον Ιούλιο, λοιπόν, του 2005, με 
αφορμή τις επιθέσεις στο Λονδίνο, η Βρετανία πιέζει την Ελλάδα να συλλάβει ή 
να απαγάγει, όπως έγινε, κάποιους Πακιστανούς. Δηλαδή, μετά από αίτημα της 
Βρετανίας, που είναι ο άλλος μεγάλος έτερος σύμμαχος των Η.Π.Α. στον πόλεμο 
κατά της «τρομοκρατίας», πίεσε την Ελλάδα να προβεί σε αυτή την επιχείρηση. 
Έγινε μια συντονισμένη επιχείρηση της Ε.Υ.Π. με Βρετανούς και πιθανόν και με 
Αμερικανούς πράκτορες –με Βρετανούς σίγουρα, αφού αποκαλύφθηκαν και ονό-
ματα της MI6–, στα Πετράλωνα, Οινόφυτα, Ιωάννινα. 

Απήχθησαν, λοιπόν, 28 Πακιστανοί. Εδώ δεν μιλάμε για συλλήψεις, ως εί-
θισται. Δεν υπήρχε, δηλαδή, ένα εισαγγελικό ένταλμα σύλληψης. Οι άνθρωποι 
αρπάχτηκαν, τους φόρεσαν κουκούλα στο κεφάλι και τους πήγαν κάπου σε ένα 
μυστικό κέντρο κράτησης να τους ανακρίνουν. Και καταγγέλλουν, φυσικά, κακο-
ποίηση, βία, ξυλοδαρμό, βασανιστήρια. Δηλαδή, μιλάμε για συλλήψεις, οι οποίες 
έγιναν εκτός νομικού πλαισίου, γι’ αυτό και θεωρείτο σκάνδαλο τότε. Γιατί έγιναν 
εκτός νομικού πλαισίου. 

Και αυτή η περίπτωση εμπίπτει σε αυτό που λέμε πόλεμο κατά της «τρομοκρα-
τίας». Εμπίπτει στις καινοτομίες, στις μεθόδους που αυτός ο πόλεμος εισήγαγε. 
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Δηλαδή, απαγωγές. Οι Η.Π.Α. συστηματικά επιδόθηκαν σε τέτοιου είδους απα-
γωγές υπόπτων από διάφορες χώρες, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιταλία, Γερμανία. 
Και αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί μεταφέρθηκαν στο διαβόητο στρατόπεδο Γκουα-
ντανάμο της Κούβας. Ή έκαναν το άλλο οι Η.Π.Α. και η Ελλάδα είναι συνυπεύ-
θυνη σε αυτό. Τους μετέφεραν κάποιους υπόπτους, μετά την απαγωγή τους, σε 
μυστικά κέντρα κράτησης στην ανατολική Ευρώπη κυρίως, σε χώρες σύμμαχες 
με τις Η.Π.Α. και σύμμαχοι στον πόλεμο κατά της «τρομοκρατίας» ή τους παρέ-
διδαν σε χώρες, όπως η Αίγυπτος για παράδειγμα, για να τους βασανίσουν για 
λογαριασμό τους. Γιατί χώρες σαν την Αίγυπτο, το νομικό θεσμικό τους πλαίσιο 
ανέχεται τα βασανιστήρια ανοιχτά. Όχι, σαν εμάς εδώ που όταν γίνεται κάτι από 
την αστυνομία, λέμε, είναι εκτός θεσμικού πλαισίου. Αλλά γίνονται όμως. Δεν εί-
ναι η παρέκκλιση, η εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Να μη λερώσουν τα χέρια τους οι 
Αμερικανοί. Κι από την Ελλάδα έχουν περάσει αεροπλάνα της CIA που μετέφεραν 
υπόπτους για να πάνε σε μυστικά κέντρα κράτησης. 

Μέσα, λοιπόν, σε αυτά τα πλαίσια μπορεί να ειδωθεί και η υπόθεση της απα-
γωγής των 28 Πακιστανών το 2005. Τι είχε πει τώρα ο Βουλγαράκης σε αυτή την 
περίπτωση. Γιατί εδώ είπε ψέματα. Λέγαμε εμείς στην προκήρυξη: «Ενώ στην 
υπόθεση των υποκλοπών που ήταν αδύνατη η απόκρυψή τους, η κυβέρνηση υιο-
θέτησε την τακτική της αυτοθυματοποίησης για να αποποιηθεί τις ευθύνες της και 
να αποκρύψει τον όρο σε αυτές, στην υπόθεση των πακιστανών, η γραμμή ήταν η 
πλήρης άρνηση του γεγονότος, η απαξίωση των μεταναστών, τους οποίους η κυ-
βέρνηση έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει και ως κύκλωμα δουλεμπόρων και ο 
χαρακτηρισμός των καταγγελιών ως προβοκάτσια. Ο πρώην υπουργός Δημοσίας 
Τάξης και ο πρωθυπουργός θεώρησαν πως δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν πε-
ρισσότερο αξιόπιστοι οι τριτοκοσμικοί Πακιστανοί από τους αξιοσέβαστους δυ-
τικούς αξιωματούχους, όπως οι Βρετανοί δηλαδή. Ενώ η υπόθεση αυτή που έγινε 
το καλοκαίρι του 2005 καταγγέλθηκε αμέσως από τους απαχθέντες και έγιναν 
μηνύσεις και αυτές δημοσιοποιήθηκαν στον ελληνικό τύπο, αγνοήθηκε επιδεικτι-
κά από τις δικαστικές αρχές και την κυβέρνηση, μέχρι τη στιγμή που άρχισε να 
προβάλλεται από τα αγγλικά ΜΜΕ τον περασμένο Δεκέμβριο, -το Δεκέμβριο του 
2005, στους Times-, οπότε και πήρε μια μεγαλύτερη διάσταση στην Ελλάδα. Η 
επικίνδυνα μεγάλη δημοσιοποίηση που πήρε η υπόθεση, από ΜΜΕ ελληνικά και 
ξένα, και η διαρροή των ονομάτων κάποιων από τους πράκτορες που συμμετεί-
χαν σε αυτές, όπως ενός Βρετανού, κλόνισε στιγμιαία την πίστη του Βουλγαράκη, 
του τότε υπουργού Δημοσίας Τάξεως, στην αρχική γραμμή της διάψευσης των 
καταγγελιών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί και να έγιναν οι απαγωγές από 
Βρετανούς με τη συμμετοχή κάποιου ανεξέλεγκτου πολιτικά τμήματος της Ε.Υ.Π., 
εν αγνοία της κυβέρνησης». 

Κλέφτες, σαν τον Βουλγαράκη, επαγγελματίες κλέφτες δεν μπορεί να είναι 
παρά και επαγγελματίες ψεύτες. Ο δε διάδοχός του στο υπουργείο, Βύρων Πο-
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λύδωρας, είχε δηλώσει, πάλι στη γραμμή διάψευσης του γεγονότος ότι δεν έγι-
νε αυτό το πράγμα, ότι οι Πακιστανοί, λέει, «επιδίδονται στο σπορ της αλληλο-
αρπαγής». Ενώ τότε ένας συνάδελφός σας, ο Λινός, παραδέχτηκε τελικά ότι οι 
απαγωγές έγιναν. Βέβαια, ότι δεν κάνατε τίποτα ως μηχανισμός, αυτό είναι άλλο 
ζήτημα. Μα είπαμε, εσείς τους πλούσιους υπερασπίζεστε. Τι θα υπερασπιστείτε; 
Τους Πακιστανούς; Αυτοί είναι Β΄ και Γ΄ κατηγορίας πολίτες. Στα παλιά σας τα 
παπούτσια, ως δικαιοσύνη. 

Όπως είπα, λοιπόν, η ενέργεια αυτή εμπίπτει στο πλαίσιο του πολέμου κατά 
της «τρομοκρατίας». Απαγωγές, κουκούλα στο κεφάλι, ξύλο, κράτηση, δεν θεω-
ρείσαι καν κρατούμενος. Είναι μια ενέργεια που είναι εκτός θεσμικού πλαισίου. 
Για παράδειγμα, και οι κρατούμενοι του Γκουαντανάμο και του Αμπού Γκράιμπ 
στο Ιράκ δεν θεωρούνται κανονικοί κρατούμενοι. Ούτε και κοινοί εγκληματίες 
που μπορούν να έχουν υπερασπιστική γραμμή ούτε καν αιχμάλωτοι πολέμου, 
όπως το να πιαστεί κάποιος ως αντάρτης, ας πούμε, με το όπλο στο χέρι, αλλά θε-
ωρούνται παράνομοι μαχητές. Ούτε δικηγόρο κανονικά μπορούν να έχουνε ούτε 
εξασφαλίζονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, αυτό που λέει εξασφάλιση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων. Το ίδιο έγινε και με τους Πακιστανούς, δεν θεωρούνταν 
κρατούμενοι, γιατί δεν έγινε κανονική σύλληψη, απήχθησαν. Κι αυτό έδινε την 
αφορμή αρχικά να το αρνούνται αυτό το γεγονός. 

Και έχουμε ξαναπεί ότι ο πόλεμος κατά της «τρομοκρατίας» έχει εισάγει νέες 
μεθόδους, στις κατασταλτικές μεθόδους. Νέες τακτικές κατασταλτικές μεθόδους. 
Και το δικό σας δικαστήριο, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι ένα ειδικό δικαστήριο. 
Το οποίο δεν χρειάζεται ούτε αποδείξεις, ούτε τεκμηριωμένα πράγματα για να 
καταδικάσει ανθρώπους. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. 

Όπως είπα, αυτές οι δύο υποθέσεις όμως, και των Πακιστανών και των υποκλο-
πών, ήταν υποθέσεις για τις οποίες εμείς αποφασίσαμε να τον στοχοποιήσουμε. 
Αλλά δεν ήταν μόνο αυτά ως πεπραγμένα του πολιτικού άνδρα αυτού, του «έντι-
μου», του κ. Βουλγαράκη. Ως προϊστάμενος των αρχών ασφαλείας το 2005, ως 
ιεραρχικά προϊστάμενος των υπηρεσιών ασφαλείας, τον θεωρούμε ως υπεύθυνο, 
συνυπεύθυνο, συνεργό, να πούμε στη νομική σας ορολογία, των βασανισμών των 
Αφγανών μεταναστών στο τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα το 2004. Φυσικά δεν 
έχει βγει καμία πολιτική ευθύνη γι’ αυτό. Δεν ήτανε μόνο οι αστυνομικοί, οι οποίοι 
βασάνισαν με φάλαγγα τους συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι, όπως έχω πει 
στην προηγούμενη τοποθέτησή μου, ένα «εξαίρετο» δικαστήριο τους έριξε πέντε 
χρόνια με αναστολή. Και όπως είπε ο εισαγγελέας και έγινε δεκτή η εισήγησή του, 
το κακούργημα μετατράπηκε σε πλημμέλημα. Είναι και αυτός. Γιατί ως υπουργός 
και ως ιεραρχικά ανώτερος είσαι υπεύθυνος για ό,τι κάνουν οι υφιστάμενοί σου. 
Και δεν νομίζω να μην τα γνώριζε αυτά τα πράγματα.

Είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση εκατοντάδων καμερών στην Αθήνα με 
αφορμή τους ολυμπιακούς αγώνες, που επιτηρούν τα πάντα. Είναι κι αυτό για μας 
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έγκλημα κατά των ελευθεριών του λαού. Αυτές οι κάμερες είναι για την ασφάλεια 
του δικού σας καθεστώτος, για τους ολυμπιακούς, όπως έγινε. Και όλη αυτή η ελίτ, 
που διοργάνωσε, πλούτισε από αυτό το γεγονός, γιατί οι ολυμπιακοί αγώνες είναι 
μία τεράστια καπιταλιστική επιχείρηση. Και φυσικά μία παρακαταθήκη για ένα 
καθεστώς τρόμου και αστυνομοκρατίας. Τα πάντα να ελέγχονται και να επιτηρού-
νται. Κι αυτό είναι έγκλημα κατά του λαού για μας. Κι έγινε στα πεπραγμένα του 
Βουλγαράκη. Είναι ένοχος και γι’ αυτό. 

Ο Βουλγαράκης, όμως, έχει διαπράξει κι άλλα εγκλήματα. Έγκλημα κατά της 
δημόσιας περιουσίας του λαού. Κι αυτό είναι η υπόθεση Βατοπεδίου. Το συμβο-
λαιογραφικό γραφείο της γυναίκας του, Αικατερίνης Πελέκη, ήταν αυτό που δι-
εκπεραίωσε τις ανταλλαγές εκτάσεων μεταξύ της μονής Βατοπεδίου και του ελλη-
νικού δημοσίου, με ζημία του ελληνικού δημοσίου. 

Βέβαια, δεν είναι μόνο ο Βουλγαράκης, αλλά και άλλα σημαίνοντα στελέχη που 
κατηγορήθηκαν για αυτή την υπόθεση, όπως ο Ρουσσόπουλος, ο Δούκας, πρώην 
υφυπουργός Οικονομικών. Φυσικά δεν περιμένουμε να ’ρθει σε κανένα δικαστή-
ριο, οι εξεταστικές επιτροπές τούς έχουν απαλλάξει. Οι δικές σας, του μηχανισμού 
της κρατικής δικαιοσύνης. Και εδώ ξαναγυρνάω στην πρώτη μου τοποθέτηση, το 
τι είναι οι επαγγελματίες πολιτικοί. Είναι επαγγελματίες κλέφτες, επαγγελματίες 
απατεώνες. 

Το ζεύγος Βουλγαράκη - Πελέκη –αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί δεν είναι δικά 
μου επιχειρήματα–, είχε συστήσει το 2000, όπως είπα, εταιρεία παροχής υπηρε-
σιών και το 2005 ιδρύει εταιρεία περιορισμένης ευθύνης διαχείρισης ακινήτων, 
έτσι λέγεται, η οποία αναμείχθηκε στην αξιοποίηση της περιουσίας της μονής Βα-
τοπεδίου. Και αργότερα μεταβιβάστηκε σε υπεράκτια εταιρεία. Ο Βουλγαράκης 
είχε δηλώσει ότι είχε συστήσει αυτή την υπεράκτια εταιρεία, προκειμένου να κα-
ταβάλλει μειωμένους φόρους και ότι αυτό δεν είχε τίποτα το μεμπτό, θυμάστε την 
έκφραση που είχε πει: «Το νόμιμο είναι και ηθικό». Τη θυμάστε αυτή; Του έβαλε 
χέρι το ίδιο το πολιτικό σύστημα: Τι μαλακίες είναι αυτές που λες; Όταν λοιπόν 
σε μια περίοδο που ο λαός είναι εξαθλιωμένος και πεινάει, είναι φτωχός και τον 
κλέβουνε, έρχεται ο Βουλγαράκης και λέει, δεν είμαι απλά πλούσιος, κάνω το παν 
για να πληρώνω μειωμένους φόρους. Αυτός είναι ο έντιμος πολιτικός ανήρ και 
εμείς είμαστε οι εγκληματίες;

Λοιπόν, σε αυτό το δικαστήριο, όταν είχαμε πρωτοήρθαμε εδώ 5 Οκτωβρίου 
είχαμε κάνει δήλωση απ’ έξω στους δημοσιογράφους, ήμασταν κρατούμενοι τότε. 
Είχαμε πει ότι σε αυτό το δικαστήριο δεν δικαζόμαστε εμείς, κύριοι και κυρίες, 
δικάζεται η οικονομική και πολιτική ελίτ και αναμεταξύ τους είναι και αυτός, ο 
αληταράς εδώ πέρα. Εμείς είμαστε οι πραγματικοί κατήγοροι σε αυτό το δικαστή-
ριο. Εμείς είμαστε οι πραγματικοί δικαστές και οι εισαγγελείς και όχι εσείς. 

Εν κατακλείδι. Ο Βουλγαράκης για μας είναι ένοχος για τα εξής τέσσερα 
εγκλήματα: εγκλήματα κατά των ελευθεριών του λαού και τέτοια αποτελούν:  
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1) οι υποθέσεις υποκλοπών και απαγωγών των Πακιστανών, 2) βασανισμοί ενα-
ντίον απαχθέντων Πακιστανών και εναντίον των Αφγανών μεταναστών, που τους 
έκαναν φάλαγγα στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, 3) συνέργεια 
σε δολοφονία, όπως είναι η υπόθεση Τσαλικίδη, του υπαλλήλου της Vodafone, 
που σχετίζεται με την υπόθεση των υποκλοπών, 4) ληστεία εις βάρος του λαού, 
όπως είναι η υπόθεση ανταλλαγών της μονής Βατοπεδίου με το ελληνικό δημόσιο. 
Αν πράγματι είχε τελεσφορήσει η απόπειρά μας, θα είχε απoδοθεί δικαιοσύνη 
πραγματική. 

ΡΟΥΠΑ: Είναι γελοίο να λέει ο Βουλγαράκης ότι είναι εγκληματική αυτή η 
δίκη. Εγκληματίας είναι ο ίδιος. Είναι εγκληματίας και λαμόγιο. Είναι από τους 
ανθρώπους αυτούς –τους καθεστωτικούς πολιτικούς– που αποτελούν το πιο απο-
κρουστικό πρόσωπο της εξουσίας σήμερα.

Έψαξα να βρω πόσες επιθέσεις έχει δεχτεί στους δρόμους και έχασα τον λο-
γαριασμό. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κυκλοφορήσει έξω από το σπίτι του. Θέ-
λει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να μπορέσει να μετακινηθεί. Κυκλοφορεί 
με άλλα στοιχεία, κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος, με καπέλο, φοβάται να βγει έξω 
στους δρόμους. Και στην πραγματικότητα αν δεν υπήρχαν οι αστυνομικοί να 
φρουρούν τέτοιου είδους υποκείμενα, ο άνθρωπος αυτός –όπως λέγεται συχνά–, 
θα έπρεπε να κρεμαστεί στο Σύνταγμα. Και δεν το λέω εγώ αυτό. Το λέει ολόκλη-
ρη η ελληνική κοινωνία.

Αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο αποκρουστικά πρόσωπα της εξουσίας για-
τί όχι μόνο έχει συμμετάσχει στα σκάνδαλα που αναφέραμε ως Επαναστατικός 
Αγώνας, τα οποία ήταν η αφορμή για να γίνει η επίθεση εναντίον του, αλλά γιατί 
συμμετείχε σε μια μακροχρόνια διαδικασία υφαρπαγής του ελληνικού πλούτου, 
στην οποία κορυφαία στιγμή ήταν υπόθεση του Βατοπεδίου. Έχει γίνει ζάπλου-
τος, είναι προκλητικός, κάνει μια πολύ χλιδάτη ζωή, έχει παρά πολλά ακίνητα, 
έχει σκάφη… Και τη στιγμή που ο ελληνικός λαός πεινάει, αυτός γεύεται μια περι-
ουσία αμύθητη η οποία είναι κλεμμένη. Και αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος.

Ανήκει σε αυτούς για τους οποίους λέει ο ελληνικός λαός πως «αυτοί τα φά-
γανε και εμείς καλούμαστε να πληρώσουμε ένα χρέος για το οποίο έχουν παίξει 
πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αυτοί». Είναι δεδομένο ότι ο άνθρωπος αυτός, αν γι-
νόταν μια επανάσταση και ένα λαϊκό δικαστήριο, οι εξεγερμένοι θα τον πετσοκό-
βανε. Αν αφεθεί έκθετος σε ένα εξεγερμένο πλήθος, χωρίς αστυνομικούς, χωρίς 
φρουρά, χωρίς τίποτα, θα τον πετσόκοβε στην κυριολεξία. Γιατί ο ελληνικός λαός 
τον μισεί αυτόν και τους ομοίους του. 

Να έρθω τώρα στην επίθεση που έγινε το 2006 και να μιλήσουμε για την ουσία 
της επίθεσης. Γιατί επιλέχτηκε ο συγκεκριμένος καθεστωτικός πολιτικός.

Είχαν γίνει τότε δύο σκάνδαλα. Ένα ήταν το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υπο-
κλοπών, το οποίο σκάνδαλο, όποιος θυμάται, αφορούσε στην οργάνωση της με-
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γαλύτερης και μαζικότερης παρακολούθησης Ελλήνων πολιτών στην ιστορία της 
χώρας. Ήταν η αρχή μιας διαδικασίας όξυνσης της κρατικής καταστολής και του 
κρατικού ελέγχου απέναντι στην ελληνική κοινωνία και αυτό έγινε με αφορμή 
τους ολυμπιακούς. Η μία υπόθεση ήταν αυτή.

Η δεύτερη υπόθεση ήταν αυτή της απαγωγής των Πακιστανών. Αφού πρό-
κειται για λαμόγιο –αναφέρθηκε πριν ο συνήγορός μας στο ζήτημα της πολιτικής 
ευθύνης– εννοείται ότι δεν περιμέναμε ποτέ ούτε αυτός ούτε κανένας από τους 
ομοίους του ότι θα αναλάβουν καμία πολιτική ευθύνη για τις επιλογές τους.

Αυτός έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτές τις δύο υποθέσεις. Στην υπόθεση των 
υποκλοπών βγήκαν γελοιωδώς μετά οι τρεις υπουργοί –ο Παπαληγούρας, τότε 
υπουργός Δικαιοσύνης, ο Ρουσόπουλος, τότε υπουργός Επικρατείας, και ο Βουλ-
γαράκης– και αντί να πούνε ότι, «ναι, ενόψει των ολυμπιακών αγώνων, ενόψει 
ενός διεθνούς πολέμου “αντιτρομοκρατικού”, ενόψει μιας απειλής που δεχόμα-
στε ως σύστημα, επιλέξαμε και οργανώσαμε αυτό το δίκτυο των τηλεφωνικών 
υποκλοπών σε συνεργασία με τις τηλεφωνικές εταιρείες και σε συνεργασία με τις 
κρατικές μυστικές υπηρεσίες, όπως η ΕΥΠ», είπαν ότι «είμαστε και εμείς θύματα 
των τηλεφωνικών υποκλοπών που έγιναν από μια… σκοτεινή δύναμη». Την οποία 
δύναμη, φυσικά, δεν κατονόμαζαν, γιατί δεν είχαν το πολιτικό σθένος να βγουν 
και να πουν ότι αυτά ξεκινούσαν από την αμερικάνικη πρεσβεία και τις ΗΠΑ, ενώ 
προσπαθούσαν να παρουσιάσουν και τον ίδιο τον τότε πρωθυπουργό, τον Καρα-
μανλή, ως θύμα αυτής της διαδικασίας, προκειμένου να αποποιηθούν τις δικές 
τους ευθύνες σ’ αυτή την ιστορία.

Τόσο «παλικάρια» ήταν και τόσο μπορούν να αναλάβουν τις πολιτικές τους 
ευθύνες αυτοί οι άνθρωποι. Στην υπόθεση της απαγωγής των Πακιστανών, τους 
οποίους απήγαγαν οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τις αγγλι-
κές, τους είχαν πάει σε μυστικό στρατόπεδο που ποτέ δεν μάθαμε πού ήταν, τους 
βασάνισαν και τους ανέκριναν με αφορμή τις επιθέσεις στο Λονδίνο κατόπιν 
εντολής της τότε αγγλικής κυβέρνησης και σε συνεργασία στενή με τον Καρα-
μανλή. Δηλαδή, ήταν απόφαση η οποία πάρθηκε μέσα στο Μαξίμου και δεν ήταν 
μια κοινή σύλληψη και μία ανάκριση. Ήταν μια διαδικασία κανονικής απαγωγής: 
τους άρπαξαν πράκτορες με κουκούλες, φόρεσαν στους ίδιους κουκούλες, τους 
οδήγησαν σε άγνωστο μέρος, τους κρατούσαν για μέρες και τους ανέκριναν για 
τις επιθέσεις στο Λονδίνο.

Και όταν αργότερα το ΠΑΣΟΚ βγήκε και είπε στην τότε κυβέρνηση ότι «δεν 
έχετε κανένα λόγο να μην λέτε ότι ναι, εμείς το κάναμε, γιατί είσαστε καλυμμένοι 
ενόψει της διεθνούς τρομοκρατικής απειλής που υφιστάμεθα ως σύστημα. Και να 
απαγάγετε μπορείτε και να ξυλοκοπάτε και να βασανίζετε νομίμως».

Στην πραγματικότητα, όταν έγινε η επίθεση εναντίον του Βουλγαράκη –μιλά-
με για ένα μεταβατικό διάστημα του οποίου τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σήμε-
ρα–, ήταν μια περίοδος όπου η κεντρική κρατική εξουσία λειτουργούσε με το ένα 
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μέρος της να βρίσκεται στο «σκοτάδι» και με το άλλο στο «φως», κάνοντας εκτός 
του κυρίαρχου νομικού πλαισίου δραστηριότητες και οργανώνοντας μαφιόζικες 
ενέργειες όπως απαγωγές. Έπρεπε να ακροβατεί ανάμεσα στο επίσημο θεσμικό 
πλαίσιο που ως ένα βαθμό υπήρχε, και από κει και πέρα οι ανάγκες που υπήρ-
χαν για την αντιμετώπιση της «τρομοκρατίας» στην Ευρώπη, εκείνη την περίοδο, 
καθόριζαν και τις εκτός θεσμικού πλαισίου δραστηριότητες. Γι’ αυτό και προέ-
βαινε σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, οι οποίες οργανώθηκαν, όπως έχουμε 
πει και στην προκήρυξη, μέσα στο Μαξίμου. Μέσα στο Μαξίμου οι κυβερνώντες 
οργάνωσαν εγκληματικές ενέργειες, οργάνωσαν τις τηλεφωνικές υποκλοπές και 
παρακολουθήσεις ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας, οργάνωσαν τις απαγωγές 
ανθρώπων οι οποίοι θεωρούνταν αντιφρονούντες στο σύστημα και επικίνδυνοι.

Εκείνο το διάστημα που ξεκίνησε την δράση του ο Επαναστατικός Αγώνας, 
ήταν κορυφαίας πολιτικής σημασίας για την οργάνωση το θέμα του «πολέμου 
κατά της τρομοκρατίας». Και αφορούσε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής 
–θεωρητικής και πρακτικής κατεύθυνσης–, το οποίο είχε ως αιχμή την πολιτική 
απάντηση σε αυτό τον «αντιτρομοκρατικό» πόλεμο.

Με αφορμή την επίθεση στους δίδυμους πύργους στις ΗΠΑ, ξεκίνησε όπως 
γνωρίζουμε όλοι ένας διεθνής πόλεμος ενάντια σε λαούς, κινήματα, ανθρώπους, 
οι οποίοι αντιδρούσαν στην επιβολή της Νέας Παγκόσμιας Τάξης και στην οποία 
ηγέτιδα δύναμη ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αμέσως μετά την επί-
θεση στους δίδυμους πύργους εξαπολύθηκαν επιθέσεις σε δυο χώρες αρχικά, σε 
Ιράκ και Αφγανιστάν. Οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί και γενικά ο μουσουλμανικός 
κόσμος στοχοποιήθηκε. Οι μουσουλμάνοι παρουσιάζονταν ως εν δυνάμει τρο-
μοκράτες και επικίνδυνοι για όλη την υφήλιο. Και βάσει αυτής της στόχευσης, 
της αντιμετώπισης του «τρομοκρατικού κινδύνου», δημιουργήθηκε ένα ισχυρό 
κατασταλτικό πλαίσιο σε Αμερική, Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Το καθε-
στώς εξαπέλυσε ένα πογκρόμ ενάντια σε οποιονδήποτε εκτιμούσε ότι αποτελεί εν 
δυνάμει κίνδυνο. Και αυτό το πογκρόμ βασίστηκε στον υποτιθέμενο κίνδυνο που 
συνιστούσαν οι λαοί, οι οποίοι υφίστανται τις επιθέσεις της Νέας Τάξης.

Μια μορφή αντίδρασης στους νεοταξικούς πολέμους ήταν οι επιθέσεις στην 
Μαδρίτη και στο Λονδίνο που έγιναν πριν από την επίθεση στον Γ. Βουλγαράκη. 
Προφανώς αυτοί που επέλεξαν να το κάνουν αυτό, ήθελαν να μεταφέρουν ένα 
μέρος του πολέμου που υφίστανται οι χώρες τους και οι λαοί τους μέσα στον ίδιο 
τον ανεπτυγμένο κόσμο, στην ίδια την Δύση.

Η προκήρυξη με την οποία ο Επαναστατικός Αγώνας είχε αναλάβει την ευθύ-
νη για την απόπειρα εναντίον του Βουλγαράκη έλεγε: «Ειδικά οι ενέργειες εναντί-
ον των Πακιστανών αποτελούσαν πράξεις πολέμου. Συνιστούν μια εγκληματική 
ενέργεια τόσο για τα όσα υπέστησαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι αλλά και γιατί 
δημιουργούν ένα κλίμα τρομοκρατίας που με οργανωμένο τρόπο στρέφεται κατά 
των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα. Η μεγάλη σημασία όμως της συγκεκριμέ-
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νης υπόθεσης –της απαγωγής των Πακιστανών– οφείλεται στην πολιτική της δι-
άσταση, η οποία υπερβαίνει σε σημασία τα πολλά περιστατικά αστυνομικής βίας 
και βασανιστηρίων σε μετανάστες, όπως των Αφγανών στο αστυνομικό τμήμα του 
Αγ. Παντελεήμονα το 2004 –όταν υπουργός ήταν ο Βουλγαράκης–, και δημιούρ-
γησε ένα άσχημο πολιτικό προηγούμενο, καθώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
ως πράξη πολέμου με τους μουσουλμάνους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας 
και με τον μουσουλμανικό κόσμο γενικότερα.

Κατά την άποψή μας, είναι μια πράξη πολέμου για την οποία ευθύνονται συ-
γκεκριμένα ο Βουλγαράκης και η ελληνική κυβέρνηση. Ευθύνεται η αντιπολίτευ-
ση γιατί τα χρόνια της διακυβέρνησής της έστρωσε το δρόμο για τέτοιου είδους 
γεγονότα και προωθεί την πολιτική αυτή που γεννά και θρέφει τέτοιες εγκληματι-
κές ενέργειες. Και να τονίσουμε πως για εμάς, οι μαζικές νόμιμες προσαγωγές και 
ανακρίσεις αποτελούν επίσης εγκληματικές πρακτικές, αφού δημιουργούν ένα 
μόνιμο κλίμα ανασφάλειας και τρομοκρατίας στους μετανάστες.

Ο συνεχώς αυξανόμενος βαθμός εμπλοκής του ελληνικού κράτους στις στρατι-
ωτικές και αστυνομικές επιχειρήσεις της «αντιτρομοκρατικής» συμμαχίας καθιστά 
όλο και πιο επισφαλή τη διατήρηση του “φιλοαραβικού” πολιτικού προφίλ που προ-
έβαλλαν οι ελληνικές κυβερνήσεις από την δεκαετία του ’80. Η πλήρης παραχώρη-
ση εναέριου και θαλάσσιου χώρου στην εκστρατεία κατά του Ιράκ, η αύξηση της 
ελληνικής παρουσίας στην κατοχή του Αφγανιστάν και, τελευταία, η απόφαση της 
ελληνικής κυβέρνησης να αναλάβει την εκπαίδευση ιρακινών σωμάτων ασφαλείας, 
δεν αφήνει περιθώρια για τη διατήρηση της προσχηματικής πολιτικής αποστασιο-
ποίησης από τη νεοαποικιοκρατική κατεύθυνση των δυτικών συμμάχων».

«…Οι απαγωγές των Πακιστανών έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην απόφαση της 
οργάνωσης να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια. Γιατί, όπως είπαμε και παρα-
πάνω, αποτελεί μία πολεμική πράξη εναντίον μουσουλμάνων και μπορεί να απο-
τελέσει αιτία αντιποίνων από ένοπλους ισλαμιστές. Και οι επιθέσεις στη Μαδρίτη 
και στο Λονδίνο αποδεικνύουν ότι τα θύματα αυτών των αντιποίνων δεν είναι οι 
κρατικοί αξιωματούχοι που παίρνουν τις εγκληματικές αποφάσεις, όπως στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση ο Καραμανλής και ο Βουλγαράκης, αλλά οι λαοί οι οποίοι 
υφίστανται τις συνέπειες των εγκληματικών πολιτικών. 

Δεν παραβλέπουμε όμως και την ευθύνη των ίδιων των λαών της Ευρώπης και 
των ΗΠΑ, στο βαθμό που ανέχονται ή μένουν απαθείς στη νεοϊμπεριαλιστική πο-
λιτική των κυβερνήσεών τους εναντίον των λαών του Τρίτου Κόσμου. Οι ένοπλες 
επαναστατικές ενέργειες εναντίον της νεοταξικής πολιτικής στο εσωτερικό των χω-
ρών που μετέχουν στην διεθνή νεοϊμπεριαλιστική συμμαχία, όπως είναι η Ελλάδα, 
δομούν ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των αντιστεκόμενων λαών, επιδιώκουν την 
ανάπτυξη μιας ουσιαστικής διεθνούς αλληλεγγύης με όσους πλήττονται από την 
Νέα Παγκόσμια οικονομική και πολιτική Τάξη και κατ’ επέκταση μπορούν να λει-
τουργήσουν αποτρεπτικά στα πολεμικά αντίποινα των ένοπλων ισλαμιστών. 
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Αν ο ελληνικός λαός αφήσει να κλιμακωθεί αυτή η πολιτική του ελληνικού 
κράτους κατά των λαών-στόχων της Νέας Τάξης, τότε εκτιμούμε πως υπάρχει με-
γάλη πιθανότητα να δούμε παρόμοιες επιθέσεις με αυτές της Μαδρίτης και του 
Λονδίνου και εδώ».

Θέλω να πω ότι η επιλογή αυτή (η ενέργεια κατά του Βουλγαράκη) έγινε γιατί: 
1) ο Βουλγαράκης συμπύκνωνε τότε ως υπουργός Δημοσίας Τάξης τα χαρακτη-
ριστικά του εγκληματία με τις απαγωγές των Πακιστανών και ενός κομβικής ση-
μασίας πολιτικού παράγοντα στην διαμόρφωση ενός ευρύτερου κατασταλτικού 
σχεδίου, στο οποίο εντάσσονται οι τηλεφωνικές υποκλοπές και παρακολουθήσεις 
της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα, γιατί ήταν πάρα πολλοί αυτοί που παρακο-
λουθούνταν και όχι μόνο αυτοί που έβγαλαν τα ονόματά τους στην δημοσιότητα. 

Βέβαια, η ελληνική κυβέρνηση τότε ήθελε να παρουσιάσει μια συνθήκη όπου 
όλοι –από κάποιους αντιεξουσιαστές μέχρι τον κρατικό μηχανισμό– παρακολου-
θούνται. Ότι είμαστε υπό ένα καθεστώς ευρύτερης παρακολούθησης, αλλά «δεν 
γνωρίζουμε από ποιους». Ασχέτως αν τελευταία, όπως αναφέρουν, έχει ανοίξει 
ξανά το θέμα των υποκλοπών, ασχέτως αν έχουν φτάσει οι ίδιοι οι εισαγγελικοί 
κύκλοι που διερευνούν το γεγονός στο συμπέρασμα ότι τελικά οι τηλεφωνικές 
υποκλοπές ξεκινούσαν από την αμερικάνικη πρεσβεία, και πάλι ξαναμπαίνει στο 
συρτάρι η υπόθεση αυτή, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει η πολιτική βού-
ληση για μια ουσιαστική διερεύνηση, όπως και δεν υπάρχει πολιτική βούληση για 
την ανάληψη καμίας πολιτικής ευθύνης για κανένα από τα εγκλήματα στα οποία 
έχουν εμπλακεί καθεστωτικοί πολιτικοί. Και να μην γίνονται συγκρίσεις με το 
θέμα της πολιτικής ευθύνης της δικής μας. 

Επίσης ο συγκεκριμένος, όπως είπα και πριν, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 
υπόθεση των υποκλοπών και στην οργάνωση της απαγωγής των Πακιστανών. Βέ-
βαια αργότερα προέκυψε μια σειρά από σκάνδαλα στα οποία είχε εμπλακεί.

Η ελληνική κοινωνία έχει μείνει άναυδη για τον αριθμό των σκανδάλων που 
εμπλέκεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Να πάρουμε την υπόθεση της μονής Βα-
τοπεδίου στην οποία ο συγκεκριμένος μαζί με την γυναίκα του είχαν οργανώσει 
ολόκληρη σπείρα με έδρα ένα συμβολαιογραφικό γραφείο και με βάση τις δια-
συνδέσεις του «κυρίου» ως παράγοντα της εξουσίας, νομιμοποίησε την υφαρπα-
γή από το ελληνικό κράτος μέρους του φυσικού πλούτου της χώρας –της λίμνης 
Βιστωνίδας– και την παραχώρησή της στη μονή Βατοπεδίου. Το κράτος και η εκ-
κλησία χρησιμοποιούσε ως επιχειρήματα τα χρυσόβουλα του αυτοκράτορα και τις 
κατοχικές παραχωρήσεις του Τσολάκογλου για την λίμνη Βιστωνίδα! Με τα παρα-
πάνω παρουσιαζόταν ως νόμιμη η παραχώρηση της λίμνης στη μονή Βατοπεδίου. 
Στη συνέχεια η μονή μεταβίβαζε τις εκτάσεις σε off shore εταιρείες. Σε επόμενο 
σκάνδαλο όπου αποκαλύφθηκε ότι πολιτικοί έχουν off shore εταιρείες, συναντάμε 
ξανά τον Βουλγαράκη. Και αυτός είχε off shore με έδρα την Κύπρο μέσω της οποί-
ας έκανε δουλειές με ακίνητα και θησαύριζε αυτός και η οικογένειά του.
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Πώς ο Βουλγαράκης, ο οποίος ξεκινάει ως πολιτικός παράγοντας με κάποιες 
μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από οικογενειακές παραχωρήσεις, φτάνει 
να έχει εκατομμύρια σε τράπεζες, άπειρα ακίνητα και κάθε χρόνο –με αποκορύ-
φωμα το 2004– αυτός και η γυναίκα του να καταγράφουν εισοδήματα εκατομμυ-
ρίων ευρώ; Έφτασαν στο σημείο να έχουν στην κατοχή τους περιουσιακά στοι-
χεία που ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν πώς να τα δικαιολογήσουν. Και βέβαια, δεν ρω-
τάει κανείς πώς δικαιολογούνται όλα αυτά. Τις περισσότερες φορές που τον έχουν 
ρωτήσει από την εφορία πώς δικαιολογούνται, έλεγε «από έσοδα προηγουμένων 
ετών». Ποια είναι αυτά; Κανένας δεν ερεύνησε, φυσικά. Ποιος να ερευνήσει τον 
Βουλγαράκη; Και κάποια στιγμή, εφόσον η κατακραυγή μεγάλωσε, ο ελληνικός 
λαός έφτασε σε σημείο να έχει αηδιάσει με την αφεντιά του πριν ακόμα ξεκινήσει 
γενικευμένη επίθεση της κοινωνίας στους πολιτικούς εν μέσω της κρίσης. Δήλωσε 
ο ίδιος ότι δεχόταν απειλές και κατά το διάστημα που ήταν υπουργός Ναυτιλίας. 
Εννοείται ότι δεχόταν απειλές. Δεχόταν απειλές από όλο τον κόσμο. Και ποιος δεν 
τα είχε μαζί του. Αυτοί που δεν τα είχαν μαζί του ήταν οι όμοιοί του. Μια αισχρή 
μειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Είπε πως δεχόταν απειλές. Φυσικά δεχόταν 
απειλές για πάρα πολλούς λόγους. Και κυρίως γιατί έχει γίνει ζάπλουτος στην 
πλάτη του ελληνικού λαού, ξεζουμίζοντας τους ανθρώπους αυτής της χώρας. 

Ρωτήθηκε ο Βουλγαράκης πώς γίνεται η διερεύνηση των ευθυνών για αυτές 
τις υποθέσεις και μίλησε για τις εξεταστικές επιτροπές από τις οποίες προκύπτει 
η πολιτική ευθύνη για τα σκάνδαλα. Δηλαδή η διερεύνηση των πολιτικών ευθυ-
νών σε τέτοιες υποθέσεις –οι οποίες αν υπάρχουν θα ανοίξουν το δρόμο για την 
ποινική διερεύνηση– γίνεται από μια εξεταστική επιτροπή, η οποία, σύμφωνα με 
αυτά που είπε πριν λίγο ο ίδιος ο Βουλγαράκης, καταλήγει στην αθώωση ή στην 
παραγραφή! Γιατί, μπήκε κανείς φυλακή από όλους αυτούς; Πρόκειται να μπει; 
Εννοείται πως όχι. 

Να μιλήσω λίγο για την συγκεκριμένη επίθεση που έγινε εναντίον του γιατί 
λέει ψέματα. Είναι στο DNA του καθεστωτικού πολιτικού και ειδικά του συγκε-
κριμένου να μην πει ούτε μία αλήθεια. Η επίθεση αυτή βασικά ματαιώθηκε. Ναι, 
όντως ξεκίνησε ως τέτοια εναντίον του συγκεκριμένου πολιτικού παράγοντα για 
τους συγκεκριμένους λόγους που ανέφερα. Η υπόθεση της μονής Βατοπεδίου και 
η υπόθεση των οff shore εταιρειών δεν υπήρχαν τότε στην επικαιρότητα. Ακολού-
θησαν αργότερα. Μέχρι τότε υπήρχαν αυτά τα δύο σκάνδαλα, των τηλεφωνικών 
υποκλοπών και της απαγωγής των Πακιστανών. Και με βάση αυτό το πολιτικό 
σκεπτικό που ανέφερα έγινε η συγκεκριμένη απόπειρα εναντίον του Βουλγαράκη 
και κυρίως αποτελούσε μια πράξη αλληλεγγύης στους λαούς που πλήττονται από 
τις νεοταξικές επιλογές της κυριαρχίας και τους νεοταξικούς πολέμους. Η ενέρ-
γεια αυτή έγινε, γιατί αυτός έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της 
«αντιτρομοκρατικής» πολιτικής στην Ελλάδα με τις συγκεκριμένες υποθέσεις. 
Τελικά η επίθεση εναντίον του δεν ολοκληρώθηκε. Γιατί; 
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Καταρχήν να επισημάνω ότι είχε προηγηθεί μια άλλη απόπειρα όπως λέμε 
μέσα στην προκήρυξη. Μπορώ να σας την διαβάσω κιόλας. Είχε προηγηθεί μια 
άλλη απόπειρα η οποία δεν έγινε, γιατί την ώρα που διερχόταν ο Βουλγαράκης 
από το συγκεκριμένο σημείο που είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός, περ-
νούσε ένας μοτοσυκλετιστής και ακυρώθηκε. Πάρθηκε ο μηχανισμός και επανήλ-
θαν οι σύντροφοι άλλη μέρα.

Την επόμενη φορά που έγινε η απόπειρα, παρουσιάστηκε άνδρας του ΤΕΕΜ 
με σκύλο, κάτι που δεν γινόταν συχνά, γιατί η παρακολούθηση για μια τέτοιου 
είδους ενέργεια ήταν μακροχρόνια. Ο αστυνομικός με τον σκύλο προχώρησε μέσα 
στο στενό, όπως γράφει η προκήρυξη, και η εκτίμηση των συντρόφων που ήταν 
εκεί, ήταν ότι η ενέργεια δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί γιατί θα γινόταν 
προφανώς ο έλεγχος στο σημείο που ήταν τοποθετημένη η βόμβα και θα γινόταν 
αντιληπτή. Προκειμένου να μην πέσει στα χέρια τους, έγινε η επιλογή από τους 
συγκεκριμένους συντρόφους που βρίσκονταν επιτόπου να την πυροδοτήσουν σε 
ώρα και σε στιγμή που δεν διερχόταν κανείς απολύτως από το σημείο και να τε-
λειώνει εκεί η ιστορία. Στην ουσία ματαιώθηκε η επίθεση.

Αυτά που λέει προφανώς είναι ψέματα. Δεν ήταν ότι δεν γνώριζε τι έγινε. Αλί-
μονο να μην γνώριζε. Δυστυχώς η επίθεση ματαιώθηκε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει 
ότι άνθρωποι σαν τον συγκεκριμένο τελικά θα την γλιτώσουν. Αν την γλιτώσουν 
από μια ένοπλη οργάνωση, δεν θα την γλιτώσουν από το εξεγερμένο πλήθος. 
Πολλοί άνθρωποι εκεί έξω περιμένουν πώς και πώς να δουν αυτούς του καθε-
στωτικούς πολιτικούς έκπτωτους, να πέφτουν από τους θρόνους τους, να χάνουν 
τα προνόμιά τους και να πέφτουν στα χέρια του λαού. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν 
πρόκειται να μείνει κοκαλάκι. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΑΕΕΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ  
ΣΤΙΣ 30/5/2006 

ΡΟΥΠΑ: Καταρχήν, έχουμε αφήσει ενέργειες στη μέση, τις οποίες πρέπει να 
ξαναπιάνουμε και να ξαναπιάνουμε εφόσον έχουμε αποσπασματικές καταθέσεις 
μαρτύρων. Σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση, με το θέμα της επίθεσης 
στον Βουλγαράκη, υπάρχουν θέματα τα οποία αιωρούνται και δεν έχουν λυθεί, 
που αφορούν την ίδια την ενέργεια και τον τρόπο που έγινε, όπως είναι ο τρόπος 
που διεξήχθη αυτή η ενέργεια.
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Για παράδειγμα, ο Βουλγαράκης ήρθε και είπε ότι αυτή η ενέργεια μπορεί να 
έγινε με οποιονδήποτε τρόπο. Είπε: «δεν γνωρίζω, εγώ την γλίτωσα στο παρά πέ-
ντε γιατί γύρισα στο σπίτι μου». Είπε διάφορα ψέματα. Είπαμε κάποια πράγματα 
σε σχέση με αυτό, με τη μόνη διαφορά ότι δεν έχει τεκμηριωθεί ο τρόπος που δι-
εξήχθη αυτή η ενέργεια, ότι δηλαδή έγινε με τηλεχειρισμό, κάτι το οποίο θα απο-
δεικνυόταν εφόσον εδώ έρχονταν να καταθέσουν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί 
που ασχολήθηκαν με την συλλογή και την ανεύρεση των στοιχείων και τα έχουν 
καταγράψει μέσα στις καταθέσεις τους.

Έχουμε κάνει ήδη μία αίτηση κλήτευσης, η οποία πιστεύουμε ότι είναι πάρα 
πολύ σημαντική. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει η κλήτευσή τους για να αποδειχθεί 
πώς έγινε αυτή η ενέργεια, να μην αφήνεται να αιωρούνται πράγματα, ότι μπορεί 
να έγινε έτσι, μπορεί να έγινε με ωρολογιακό ή με οτιδήποτε. Γιατί είναι αυτονόη-
το για την κοινή λογική ότι η συγκεκριμένη ενέργεια έγινε με τηλεχειρισμό και δεν 
θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, εφόσον η χρονική απόσταση που έχει να κάνει με 
το πότε κάθε φορά εξέρχεται και πότε εισέρχεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος στο 
σπίτι, δεν επιτρέπει άλλο τρόπο δράσης. Όμως αυτό μέσα σε αυτό το δικαστήριο 
δεν έχει τεκμηριωθεί, δεν έχει αποδειχθεί.

Αυτό πρέπει να αποδειχθεί με τον άλφα ή βήτα τρόπο. Εμείς προτείναμε συγκε-
κριμένα να έρθουν οι αστυνομικοί, όσοι κάνανε την συλλογή αντικειμένων μετά 
την ενέργεια, ό,τι έχει μείνει από τα υπολείμματα, και να καταθέσουν με τεκμη-
ριωμένο τρόπο πώς έγινε αυτή η ενέργεια. Όπως επίσης και το γεγονός ότι μέσα 
στις καταθέσεις διαφόρων μαρτύρων αφήνονται υπονοούμενα ότι έχουν προκλη-
θεί κίνδυνοι για ανθρώπους, περίοικους κ.λπ. Ούτε αυτό έχει διερευνηθεί.

Εμείς από την θέση τη δικιά μας μπορούμε να πούμε ότι η ενέργεια αυτή έγι-
νε με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται να πληγεί κανένας ο 
οποίος είναι άσχετος εκτός από τον συγκεκριμένο (τον Βουλγαράκη). Αυτόν στό-
χευε. Από κει και πέρα όλα τα άλλα θα πρέπει για μένα να διερευνηθούν, γιατί 
απ’ την μια έχουμε μαρτυρικές καταθέσεις τις οποίες τις έχετε διαβάσει, βγάζετε 
συμπεράσματα τα οποία…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πού το ξέρετε τι συμπέρασμα βγάζουμε;
ΡΟΥΠΑ: Τουλάχιστον στο επίπεδο της διαμόρφωσης μιας εντύπωσης. Όποι-

ος διαβάζει μια μαρτυρία, μια κατάθεση που αφήνει υπονοούμενα για κίνδυνο σε 
περιοίκους…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μην διαβάσω τις καταθέσεις;
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Να κρατάτε μια σειρά όσον αφορά τις ενέργειες.
ΡΟΥΠΑ: Λέω ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε, να εγκαταλείπουμε μια ενέρ-

γεια, να πηγαίνουμε μετά σε μια άλλη. Και αν τυχόν έρθει κάποιος την κοιτάμε, 
αλλά παρ’ όλα αυτά έχουν μείνει τα ζητήματα από τα έγγραφα και μπορούν να 
καθορίσουν αποφάσεις. Για μένα αυτό είναι παραπλανητικό, δεν είναι και αλη-
θές, δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν γεγονός και την ενέργεια και ως ιστορική 
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κατάθεση. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει να κληθούν και οι μάρτυρες, θα το κάνουμε 
ξανά το αίτημα σε σχέση με τους…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει καταχωρηθεί και θα απαντηθεί στην ώρα του, δεν μπο-
ρούν να παρεμβληθούν άλλοι μάρτυρες…

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Όχι, όχι, εμείς τώρα θέλουμε να απαντηθεί, κ. πρόεδρε.
ΡΟΥΠΑ: Εφόσον είναι οι συγκεκριμένοι, έχουν καταθέσει με βάση του τι συ-

νέβη. Αυτός που έχει συντάξει αυτόν τον κατάλογο μαρτύρων, τους έχει βάλει με 
την σειρά. Ενέργεια τάδε, ενέργεια τάδε, και δεν μπορούμε από τη μία ενέργεια 
να περνάμε στην άλλη. Για να κλείσει ένας κύκλος έρευνας σε σχέση με μια συγκε-
κριμένη ενέργεια, με μια συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει 
να υπάρχει μια πιο σφαιρική εικόνα και να μην είναι αποσπασματική η συλλογή 
στοιχείων και οι μόνοι που μπορούν να συνεισφέρουν είναι αυτοί που προτείνου-
με, ώστε να κλείσει στο επίπεδο το επιχειρησιακό, όχι στο πολιτικό. 

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου να επιφυλαχτεί για να αποφασίσει για την 
κλήτευση επιπλέον μαρτύρων, τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα ξαναπήραν το 
λόγο: 

ΡΟΥΠΑ: Πώς έγινε αυτή η ενέργεια, έχει καταλήξει το δικαστήριο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν δικαιούται να καταλήξει.
ΡΟΥΠΑ: Πώς θα βγει αυτή απόφαση; Το να αιωρείται η αντίληψη ότι μπορεί 

να είναι ωρολογιακός ο μηχανισμός στο σπίτι του Βουλγαράκη, από αυτό μπορεί 
να βγάλει ο άλλος συμπέρασμα –και είναι πολύ λογικό–, ότι οι άνθρωποι κάνουν 
τυφλά χτυπήματα. Είναι δυνατόν να παραμένει αυτό το ζήτημα αναπάντητο; Εί-
ναι δυνατό να δέχομαι εγώ αυτή την απάντηση ότι δεν έχει διερευνηθεί και ίσως 
να μην διερευνηθεί ποτέ, να μην καταλήξει ποτέ;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά την άποψή σας δεν έχει διερευνηθεί, θα διερευνηθεί, εί-
ναι σε εξέλιξη η διερεύνηση, δεν δικαιούμεθα να έχουμε καταλήξει πουθενά, το 
ξέρετε πολύ καλά αυτό, θα σας τα έχουν πει και οι δικηγόροι σας, φαντάζομαι. 
Καταρχήν δεν έχετε απολογηθεί.

ΡΟΥΠΑ: Μα από την απολογία μου θα βγουν τα συμπεράσματα για το τι έγι-
νε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και από αυτό.
ΡΟΥΠΑ: Εγώ έκανα μια τοποθέτηση στην προηγούμενη φορά…
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ…
ΡΟΥΠΑ: Μισό λεπτό, για να δείτε ότι η κουβέντα καταλήγει σε ουσιαστικά 

συμπεράσματα και έχω δίκιο. Την προηγούμενη φορά που τοποθετήθηκα είπα και 
πώς έγινε η ενέργεια και πως δεν ήταν δυνατόν να γίνει αλλιώς και πως ακυρώ-
θηκε για συγκεκριμένους λόγους, για να μην πληγούν περαστικοί, πως πήγε εκεί 
πέρα ο αστυνομικός του ΤΕΕΜ –είδαν τα μέλη της οργάνωσης που ήταν εκεί– ότι 
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δεν μπορούσε να γίνει με επιτυχία και ασφάλεια αυτή ενέργεια, δεν πυροδοτήθη-
κε ο μηχανισμός όταν ήταν ο αστυνομικός μπροστά γιατί…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τα πείτε και στην απολογία.
ΡΟΥΠΑ: Ποια απολογία, τα ’χω πει ήδη και τα λέμε και σήμερα. Ρωτάω, έχει 

καταλήξει το δικαστήριο πώς έγινε; Μου λέτε όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν δικαιούται να έχει καταλήξει.
ΡΟΥΠΑ: Τι δεν δικαιούται; Θα καταλήξει με την απολογία μου; Εγώ ήδη τα 

’χω πει. Αν τα επαναλάβω στην απολογία μου, θα αλλάξει κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα συνεννοηθούμε.
ΡΟΥΠΑ: Όχι, δεν θα συνεννοηθούμε, όχι, δεν θα συνεννοηθούμε. Μήπως μας 

συμφέρει να δεχτούμε ότι έγινε ένα τυφλό χτύπημα με ωρολογιακή βόμβα όπως 
είπε ο μάρτυρας Βουλγαράκης εδώ πέρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν με ρωτάτε, δεν έχω καταλήξει, δεν δικαιούμαι να σας δώσω 
άλλη απάντηση. Τώρα εσείς επιμένετε να μας πείτε…

ΡΟΥΠΑ: Ε, τότε υπάρχει πλήρης αδιαφορία για την διερεύνηση της ιστορίας 
εδώ πέρα. Τελικά έτσι είναι, γιατί αν υπήρχε ενδιαφέρον, θα επιμένατε για το πώς 
έγινε αυτή η ενέργεια και δεν επιμένετε, δεν επιμένετε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να έχετε μια άποψη…
ΡΟΥΠΑ: Όχι, δεν είναι θέμα άποψης, δεν συζητάμε εδώ πέρα…
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ…
ΡΟΥΠΑ: Εγώ θα πάω φυλακή, θα μου ρίξετε τόσα χρόνια φυλακή και συζη-

τάμε τώρα για το πώς έγινε η ενέργεια και να υπάρχουν υπονοούμενα ότι μπορεί 
κινδύνευσαν παιδιά εκεί πέρα, και αυτό θα πρέπει εγώ να το δεχτώ χωρίς αυτό 
το πράγμα να εξεταστεί εδώ πέρα και να διαλευκανθεί. Είναι δυνατόν εγώ –και 
προσωπικά το βάζω γιατί είμαι και μητέρα– να δεχόμουνα να αναλάβω την ευ-
θύνη, να δεχόμουνα να γίνει μια ενέργεια που θα έβαζε σε κίνδυνο ανθρώπους 
και πολύ περισσότερο παιδιά; Εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό και πολιτικά και 
διπλά απαράδεκτο το γεγονός ότι αυτό το δικαστήριο όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται 
να το διαλευκάνει, μένει σε μια μετέωρη σκέψη και κατάσταση και δεν υπάρχει 
καμία πιθανότητα αυτό το πράγμα να το διαλευκάνουμε εδώ. Εγώ αυτή την στιγ-
μή το καταγγέλλω και λέω ότι όχι μόνο είναι προειλημμένη απόφαση, είναι και 
προειλημμένη η απόφαση να δεχτεί ότι οι ενέργειες έγιναν με τρόπο που θέτανε 
σε κίνδυνο ανθρώπους. Και είναι απαράδεκτο αυτό. Αποδείξτε ότι δεν έχω δίκιο.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Εγώ θέλω να διευκρινίσω το εξής: Υπάρχουν ορισμένα στοι-
χεία στη δικογραφία. Εάν η κ. Ρούπα ισχυρίζεται ότι η έκρηξη έγινε με τηλεχει-
ρισμό…

ΡΟΥΠΑ: Δεν ισχυρίζομαι, έτσι έγινε, είναι γεγονός.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Να ολοκληρώσω;
ΡΟΥΠΑ: Αν θέλετε να διερευνήσετε τα γεγονότα στην πραγματικότητα, θα 

πρέπει να το ψάξετε εσείς, είναι δική σας ευθύνη. 
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ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Να ολοκληρώσω. Θα εξεταστούν τα στοιχεία της δικογρα-
φίας αυτά εδώ. Εάν τυχόν δεν προκύψει πώς έγινε η έκρηξη, εάν δεν προκύψει, 
τότε θα εξεταστεί το οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. Αν ισχυρισμός της από τα υπάρ-
χοντα στοιχεία γιατί να φωνάξω τους αστυνομικούς/πυροτεχνουργούς; Εάν ισχυ-
ριστώ για να ισχυριστώ ότι δεν έγινε με τηλεχειρισμό, πρέπει να προκύπτει από 
τα στοιχεία της δικογραφίας. Εάν κάτι τέτοιο δεν προκύπτει, δεν χρειάζονται πε-
ρισσότερες αποδείξεις. Αυτό θέλω να πω.

ΒΑΓΙΑΝΟΥ: Και πώς, κ. εισαγγελέα…
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Δεν θα σας πω από μόνος μου ότι προκλήθηκε με ωρολογι-

ακό μηχανισμό αν δεν προκύπτει από δω μέσα, θα ζητήσω και περισσότερες απο-
δείξεις… Δεν πρόκειται να βγάλω από το μυαλό μου τον ωρολογιακό μηχανισμό.

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Εμένα η στάση σας δεν με προβληματίζει καθόλου, ήταν ανα-
μενόμενο. Αυτά που είπε ο κ. εισαγγελέας το αποδεικνύουν αυτό. Είστε προκα-
τειλημμένοι. Εδώ όμως υπάρχουν κάποια πράγματα που αποδεικνύουν ότι και 
ψέματα είναι, αυτό ότι υπήρχε ωρολογιακός μηχανισμός, αυτό που λέει εδώ ο ει-
σαγγελέας (στο βούλευμα).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ…
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Άμα έχετε διαβάσει την δικογραφία, ήδη φαίνεται αυτό. Άμα 

την έχετε διαβάσει. Αλλά για μένα αυτό που θέλετε να κάνετε είναι να τελειώνετε 
την διαδικασία, να την διεκπεραιώσετε. Προφανώς ο κ. Τέντες σάς έχει δώσει 
εντολή να τελειώνετε, υπάρχουν κι άλλες δουλειές…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχουμε δώσει την εντύπωση ότι βιαζόμαστε;
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Ναι, αυτή την εντύπωση μου δίνετε, ότι βιαζόσαστε. Άμα είναι 

κανονική η διαδικασία σας, να πηγαίνει ενέργεια-ενέργεια και με το κατηγορη-
τήριο και με τους μάρτυρες που καλεί ο Μακρόπουλος, όχι να πεταγόμαστε από 
μια ενέργεια στην άλλη, από τον δέκατο μάρτυρα στον τριακοστό γιατί αυτούς 
έχετε καλέσει, γιατί αυτά κάνετε. Λοιπόν η ενέργεια εναντίον του Βουλγαράκη, 
στο βούλευμα που μας επιδόθηκε από τον Μακρόπουλο, σελίδα 89, αν την έχετε 
διαβάσει, κ. εισαγγελέα,…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά απαίτησή σας διαβάστηκε στο ακροατήριο.
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Ναι, παρ’ όλα αυτά δεν έχει καμία σημασία από αυτά που είπε 

ο κ. εισαγγελέας. Λέει για τον Βουλγαράκη, για την ενέργεια εναντίον του Βουλ-
γαράκη, λέει ότι «τοποθέτησαν στην συμβολή των οδών Σαρανταπήχου και Δόξα 
Πατρί 14, αυτοσχέδιο ωρολογιακό μηχανισμό» και παρακάτω λέει αντιφατικά 
πράγματα στην ίδια πρόταση. Λέει «αποτελούμενο (ο μηχανισμός), από ένα δέ-
κτη ραδιοκυμάτων με διαμόρφωση φορέα σήματος κατά πλάτος, κατάλληλο για 
την λήψη ραδιοκυμάτων που εκπέμπονται από πομπό τηλεχειριστηρίου».

Εδώ δύο τινά υπάρχουν στην ίδια πρόταση, κ. εισαγγελέα. Ή ο Μακρόπουλος, 
ο συνάδελφός σας, είναι ψεύτης, ή είναι ηλίθιος και βλάκας. Εγώ επειδή δεν υπο-
τιμάω τους εχθρούς μου, θεωρώ ότι είναι ψεύτης. Παρ’ όλα αυτά και το δεύτερο 
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ισχύει γιατί το ψέμα του με ηλίθιο τρόπο το κατέγραψε εδώ πέρα. Λέει για ωρολο-
γιακό μηχανισμό και λέει ταυτόχρονα ότι είχε τηλεχειριστήριο. Λοιπόν και ψεύτης 
είναι και το ψέμα του το βασίζει με εντελώς ηλίθιο τρόπο. Και σεις δεν θέλετε 
να τελειώσει αυτή η διαδικασία για αυτή την ενέργεια εναντίον του Βουλγαράκη 
και να διαλευκάνουμε αυτό το πράγμα. Θέλετε να πεταχτούμε σε άλλη ενέργεια. 
Γιατί; Γιατί δεν ήρθαν οι μάρτυρες. Να έρθουν! Να αναβληθεί τόσες φορές μέχρι 
να έρθουν αυτοί οι μάρτυρες του Βουλγαράκη (για την ενέργεια κατά του Βουλ-
γαράκη) και να τελειώνουμε.

Παρακάτω πάλι ο κ. Μακρόπουλος, δικός σας συνάδελφος του δικού σας μη-
χανισμού, λέει, παρόλο που ο μηχανισμός ήταν με τηλεχειρισμό, λέει ότι υπολο-
γίσαμε ότι στις 7.40 που ήταν ο χρόνος της καθημερινής διέλευσης του υπουρ-
γού και της συνοδείας του από το σημείο αυτό, υπολογίσαμε ότι εκείνη την ώρα 
θα προκαλούσαμε έκρηξη, δηλαδή την συγκεκριμένη ώρα. Αυτό σημαίνει ότι θα 
πυροδοτούσαμε συγκεκριμένη ώρα τον μηχανισμό, αυτό παραπέμπει σε ΑΩΕΜ, 
αυτό γράφει (στο βούλευμα), που σημαίνει, αυτοσχέδιος ωρολογιακός εκρηκτικός 
μηχανισμός. Στην πραγματικότητα λέει ψέματα, το διαβάσατε, το έχετε διαβάσει 
και από πριν και εδώ πέρα μας λέτε ότι δεν έχετε καταλήξει (με τι τρόπο έγινε 
η ενέργεια), το λιγότερο που μπορούμε να πούμε ότι είναι αντιφατικό αυτό το 
πράγμα.

Το γιατί αυτός ο άνθρωπος (ο Μακρόπουλος) είναι ψεύτης, αποδεικνύεται από 
τις καταθέσεις δύο αστυνομικών της ΔΑΕΕΒ, τους οποίους παραλείπει να τους 
φέρει εδώ πέρα, της ΔΑΕΕΒ είναι, όχι δικοί μας μάρτυρες, της ΔΑΕΕΒ είναι. Δεν 
τους καλεί στο κατηγορητήριο και εμείς εδώ πέρα από την αρχή έχουμε κάνει αί-
τηση να έρθουνε οι δύο αστυνομικοί, είναι οι Κανελλόπουλος Αθανάσιος και Πο-
λύχρονος Παναγιώτης της ΔΑΕΕΒ, δεν τους καλεί ο ψεύτης Μακρόπουλος, γιατί 
και οι δύο λένε ότι ο μηχανισμός αυτός ήταν με τηλεχειρισμό. Και τους δύο τούς 
ρωτούν οι συνάδελφοί τους στις 30/5/2006, όταν έγινε η έκρηξη, όχι μετά από 6 
χρόνια. «Τι γνωρίζεις να καταθέσεις σχετικά με την ανεύρεση ενός πιστολοειδούς 
τηλεχειριστηρίου χρώματος μαύρου;». Τα ίδια ρωτάνε και τον Πολύχρονο Πανα-
γιώτη.

Ο δε Κανελλόπουλος Αθανάσιος λέει παρακάτω ότι «πήγαμε στην περιοχή για 
τυχόν ανεύρεση αντικειμένων που ενδεχόμενα σχετίζονται με πιθανή πυροδότηση 
του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού με τηλεχειρισμό, αφού υπήρχε η υποψία 
από την υπηρεσία μας για το ενδεχόμενο αυτό». Αυτός ο Μακρόπουλος τα ξέρει, 
αλλά γράφει ψέματα μέσα στο βούλευμα εναντίον μας όταν λέει ότι ήταν ωρολο-
γιακός μηχανισμός. Τα ίδια καταθέτει και ο Πολύχρονος Παναγιώτης, βρήκαμε 
λέει τηλεχειριστήριο και το παραδώσαμε στους επικεφαλής τμηματάρχες μας.

 Λοιπόν αυτά δεν θέλετε να τα διαλευκάνουμε. Εμείς λέμε ότι κανονικά τώρα 
θα έπρεπε να καλέσετε αυτούς τους αστυνομικούς της ΔΑΕΕΒ, να πούνε, να επι-
βεβαιώσουν αυτά που είπαν στην πραγματικότητα. Και σεις λέτε να πάμε στην 
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ενέργεια της Ν. Ιωνίας (επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Περισσού). Αυτό τι δεί-
χνει; Ότι δεν είστε το λιγότερο προκατειλημμένοι; Το δικό σας δικαστήριο δεν έχει 
σχέση με την αλήθεια και με την δικαιοσύνη. Και την προηγούμενη φορά, ένας 
αστυνομικός, ο κ. Πεχλιβάνης αν θυμάμαι καλά, επιβεβαίωσε για το ίδιο πράγμα, 
ότι ήταν με τηλεχειρισμό. Επιβεβαίωσε ότι η ενέργεια έγινε σε ώρα που το σχο-
λείο δεν λειτουργούσε και δεν υπήρχαν παιδιά να κινδυνέψουν. Εμείς λέγαμε ότι 
η ενέργεια θα γινόταν πριν τις 8. «Ο Βουλγαράκης αναχωρούσε μεταξύ 7.40 και 
7.50 και σε διάστημα που το σχολείο δεν λειτουργούσε, ενώ οι διερχόμενοι πε-
ζοί και οδηγοί ήταν λίγοι. Δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να κινδυνέψουν παιδιά, 
ούτε κανείς άλλος, αφού δεν θα πυροδοτούσαμε τον μηχανισμό αν υπήρχαν κοντά 
στο σημείο που θα διερχόταν η αυτοκινητοπομπή του Βουλγαράκη, άλλοι πεζοί 
ή οχήματα», όπως και έγινε. Αυτό που έγινε τότε στις 30 Μαΐου ήταν η δεύτερη 
απόπειρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, ηρεμήστε. Είπαμε εμείς κάτι το αντίθετο;
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Ήρεμος είμαι, ήρεμος είμαι, μη μας διακόπτετε, θα ολοκληρώ-

σω και μετά πείτε ό,τι θέλετε και καλέστε όποιον θέλετε. Αυτό που έγινε τότε στις 
30 Μαΐου ήταν η δεύτερη απόπειρα. Αυτό που έγινε τότε ήταν η δεύτερη απόπει-
ρα εναντίον του Βουλγαράκη. Η πρώτη είχε ακυρωθεί γιατί περνούσε πεζός και 
μηχανάκι. Και δεν υπήρχε περίπτωση να βληθεί άλλος. Παρ’ όλα αυτά ακόμα και 
ο κ. Πεχλιβάνης αποδέχτηκε ότι ακυρώθηκε η απόπειρα. 

Εμείς, αν θέλαμε να πλήξουμε κάποιον άλλο έστω και αστυνομικό, θα τον 
πλήτταμε εκεί πέρα. Υπήρχε μαρτυρία, του Ανανία Γεωργίου του ΤΕΕΜ, αυτός 
που πήγε με τον σκύλο, αυτός ήρθε εκεί πέρα εκείνη την μέρα για να ψάξει για 
τυχόν ανεύρεση εκρηκτικού μηχανισμού. Και λέει αυτός συγκεκριμένα, αν έχε-
τε διαβάσει την δικογραφία. Αν την έχετε διαβάσει. Λέει «το υπηρεσιακό όχημα 
το στάθμευσα σε απόσταση τεσσάρων μέτρων από το σημείο της έκρηξης χωρίς 
ωστόσο να αντιληφθώ κάτι».

Αν θέλαμε να βλάψουμε έναν τυχαίο μπάτσο, θα το κάναμε τότε, θα τον τινά-
ζαμε στον αέρα, η οργάνωση. Δεν κάναμε την ενέδρα αυτή για να τινάξουμε έναν 
απλό μπάτσο, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Το κάναμε για να πλήξουμε ένα κάθαρμα 
όπως ο Βουλγαράκης. Αυτά όμως εσείς δεν τα λάβατε υπ’ όψιν, ούτε και αυτόν τον 
έχει καλέσει ο Μακρόπουλος να καταθέσει. 

Εμείς λοιπόν κάνουμε αίτηση να έρθουν τώρα στην διαδικασία, την ξανακά-
νουμε να έρθουν τώρα στην διαδικασία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες, Κανελλόπου-
λος Αθανάσιος και Πολύχρονος Παναγιώτης, είναι αστυνομικοί της ΔΑΕΕΒ που 
μιλάνε ξεκάθαρα για τηλεχειρισμό, για τηλεχειριζόμενο μηχανισμό.   

ΡΟΥΠΑ: Να συμπληρώσω δύο πράγματα. Ναι μεν είναι αναμενόμενο ότι ένα 
δικαστήριο σαν και αυτό έχει στόχο να επιβάλλει την άποψη ότι ούτε πολιτική 
δίκη γίνεται, ούτε έχουν πολιτικές στοχεύσεις οι ενέργειες των συγκεκριμένων, 
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ότι είναι εγκληματίες και ότι πρόκειται για μια εγκληματική δίκη ταυτιζόμενο, 
εννοείται, με τον Βουλγαράκη που ήρθε τις προάλλες και έλεγε ότι πρόκειται για 
εγκληματική δίκη εδώ πέρα. Όπως επίσης αυτή η κουβέντα σήμερα –και επειδή 
είπατε ότι «ναι μεν δεν έχουμε καταλήξει…»– συνταυτίζεται με αυτό που είπα 
πριν και δεν υπάρχει διαδικασία, δεν υπάρχει ενδιαφέρον διερεύνησης αυτής της 
ιστορίας. Γιατί όταν εμένα μου λέει κάποιος ότι στην απολογία θα τα πω και θα 
διαλευκανθεί κάτι παραπάνω σε σχέση με το πώς έγινε αυτή η ενέργεια, αν το 
επαναλάβω σε μια απολογία αυτό που είπα στην προηγούμενη συνεδρίαση, στην 
πραγματικότητα είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση έρευνας. Θεωρώ 
ότι αυτή η ομολογία είναι το πιο απαράδεκτο πράγμα που έχω ακούσει εδώ μέσα 
όλο αυτό τον καιρό, με την έννοια ότι αποδέχεται το δόλο, δεν είναι απλά ψέμα, 
είναι δόλος του Μακρόπουλου να παγιδεύσει πολιτικά την οργάνωση βάζοντας ως 
θέμα αυτή η ενέργεια έγινε με τηλεχειρισμό –και ένας κοινός άνθρωπος μπορεί 
να καταλάβει ότι έγινε με τηλεχειρισμό–, επιβεβαιώνεται η άποψη του συγκε-
κριμένου, του Βουλγαράκη, την οποία εσείς ασπάζεστε φυσικά, ότι αυτοί θέλουν 
αίμα γενικώς και αορίστως, ότι πρόκειται για εγκληματίες τυφλούς κ.λπ. Είναι 
η πρώτη φορά πραγματικά που φτάνουμε σε μια ακραία κατάσταση εδώ πέρα. 
Πραγματικά ακραία.

Μπορεί να θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα αναγνωρίζατε ότι υπάρχουν πολι-
τικά κίνητρα εδώ, θεωρούσα δεδομένο ότι είναι δουλειά σας να μην αποδεχτείτε 
όλες τις ενστάσεις περί πολιτικής δίκης κ.λπ., αλλά να δεχόσαστε εκ των προτέ-
ρων ότι μια τέτοια ενέργεια έγινε με τέτοιο τυφλό τρόπο όπως το να βάλεις έναν 
ωρολογιακό μηχανισμό μία ώρα και ό,τι γίνει έγινε, βγαίνει το συμπέρασμα –και 
αυτό το βγάζει ένας κοινός άνθρωπος, δεν χρειάζεται να είμαι εγώ ή οποιοσδή-
ποτε που να γνωρίζει τη διαδικασία και την υπόθεση–, ότι αυτοί αδιαφορούσαν 
παντελώς για το τι θα γίνει. 

Το να καταλήγουμε εδώ πέρα και να λέμε «δεν ξέρω αν έγινε με τηλεχειρισμό, 
δεν ξέρω αν έγινε με ωρολογιακό και έλα να μας τα πεις στην απολογία σου», 
αυτό σημαίνει ότι το «έχουμε κλείσει το θέμα». Εγώ δεν ξέρω αν έχει νόημα να 
παραμείνουμε εδώ πέρα, πραγματικά δεν ξέρω αν έχει νόημα να εξετάσουμε την 
Ν. Ιωνία. Για ποιο λόγο; Τη στιγμή που αιωρείται ένα ζήτημα σαν κι αυτό. Που 
εσείς αφήνετε να αιωρείται. 
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ΣΤΟ Β΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ  
ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007

Ειπώθηκε και σε προηγούμενη συνεδρίαση, ότι αυτή η επίθεση ήταν προειδο-
ποιητική. Αν υπήρχε διάθεση και βούληση να πληγεί αστυνομικός, θα είχε 

πληγεί. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την κατάθεση του προηγούμενου μάρτυρα, 
όπως και από το γεγονός που ειπώθηκε ότι το κουβούκλιο δεν ήταν αλεξίσφαιρο 
και μπορούσε πολύ εύκολα να βληθεί ο άνθρωπος που ήταν μέσα.

Η δράση του Επαναστατικού Αγώνα ήταν πάντα σε συνάφεια με την όξυνση 
της κοινωνικής σύγκρουσης και σε συνάφεια με τον ίδιο τον στόχο. Βάσει συνδυ-
ασμού παραγόντων, πολιτικών πάντα, αποφασιζόταν το είδος της επίθεσης.

Το συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα χτυπήθηκε γιατί εκείνη η περίοδος –όπως 
ειπώθηκε και από το μάρτυρα αστυνομικό που είπε ότι δέχονταν απειλές και ήταν 
σε κάποια επιφυλακή–, ήταν μια περίοδος έντονων κοινωνικών συγκρούσεων.

Μπροστά σε αυτές τις κοινωνικές συγκρούσεις ήταν τότε οι φοιτητές και οι 
μαθητές. Οι κινητοποιήσεις γίνονταν ενάντια στον νόμο-πλαίσιο που προωθού-
σε η τότε υπουργός Παιδείας Μαριέττα Γιαννάκου, η οποία ήθελε να επιβάλει 
την πλήρη αγοραιοποίηση της παιδείας, την πλήρη υποταγή της στους νόμους 
της αγοράς. Η αγοραιοποίηση της παιδείας εντασσόταν μέσα σ’ έναν ευρύτερο 
σχεδιασμό νεοφιλελεύθερης προσαρμογής όλων των κοινωνικών και οικονομικών 
δραστηριοτήτων της χώρας στο υπερεθνικό κεφάλαιο, άρσης κάθε μορφής κοινω-
νικού ελέγχου στη λειτουργία του συστήματος.

Εκείνη την περίοδο και παράλληλα με τους σχεδιασμούς για την εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση, εκδηλωνόταν και μια ένταση της κρατικής καταστολής. Η κρατι-
κή καταστολή, ο νεοφιλελευθερισμός και η επίθεση των αγορών πηγαίνουν χέρι-
χέρι.

Την ένταση της καταστολής την πριμοδοτούσε συνειδητά εκείνη την περίοδο 
ο τότε υπουργός Δημοσίας Τάξης, Βύρων Πολύδωρας. Είχα πει και σε προη-
γούμενη τοποθέτησή μου με αφορμή την επίθεση στο υπουργείο Πολιτισμού, 
ότι ο συγκεκριμένος υπουργός μιλούσε για τους «πραίτωρες» της αστυνομίας 
που έχουν την απόλυτη εξουσία στην πόλη και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. 
Έδινε άλλοθι και ασυλία σε οποιεσδήποτε βίαιες ενέργειες, όπως ήταν η υπό-
θεση του ξυλοδαρμού του Κύπριου φοιτητή στην Θεσσαλονίκη (υπόθεση «ζαρ-
ντινιέρας»). Μετά από την κατακραυγή που δέχτηκε η τότε κυβέρνηση, επειδή 
ακριβώς έτυχε να υπάρχουν δημοσιογράφοι στο σημείο και να δοθεί δημοσιό-
τητα σ’ αυτή την υπόθεση, αναγκάστηκαν να καταδικάσουν, υποκριτικά βέβαια, 
το γεγονός. Ο συγκεκριμένος υπουργός Δημοσίας Τάξης είναι αυτός που είναι 
πολιτικά υπεύθυνος και για την ένταση της καταστολής εκείνη την περίοδο, για 
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τους άγριους ξυλοδαρμούς σε εκείνες τις μαζικές διαδηλώσεις.
Αυτό που εκδηλώθηκε τότε ήταν στην πραγματικότητα μια εξέγερση της νεο-

λαίας. Οι συγκρούσεις ήταν πολύ άγριες. Έγιναν οι πρώτες επιθέσεις στην βουλή, 
οι οποίες ήταν προάγγελος αυτών που ακολούθησαν κατά τις διαδηλώσεις ενά-
ντια στα μνημόνια, όπου χιλιάδες κόσμου έχει επιχειρήσει να εισβάλει μέσα στο 
κοινοβούλιο. Οι τραυματισμοί και οι βιαιοπραγίες των αστυνομικών σε εκείνες τις 
διαδηλώσεις ήταν τόσο μεγάλες που οδήγησαν στη δημοσιοποίηση απόψεων, οι 
οποίες μιλούσαν για έναν πόλεμο παρόμοιο με αυτόν που διεξάγεται στην Παλαι-
στίνη. Παρομοίαζαν τους αστυνομικούς με τους Ισραηλινούς και τους εξεγερμέ-
νους με τους Παλαιστίνιους. 

Μιλούσαν για την ακραία βία των αστυνομικών, των οποίων η συμπεριφορά 
μόνο με αυτή των Ισραηλινών στρατιωτών μπορούσε να συγκριθεί. Με πολλά 
χημικά αλλά και με όπλα –έριχναν τότε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στον 
αέρα– προσπαθούσαν να καταστείλουν μια εξέγερση, αυτή που διεξαγόταν ενά-
ντια στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Απέναντι σε αυτή την καταστολή ο Επαναστατικός Αγώνας επέλεξε να απα-
ντήσει με αυτό τον τρόπο. Και μάλιστα, με την ενέργεια αυτή ο Επαναστατικός 
Αγώνας είχε κάνει μια προειδοποίηση. Είχε προβλέψει ότι αυτή η συνειδητή πο-
λιτική επιλογή της κυβέρνησης της ΝΔ και του τότε υπουργού Δημοσίας Τάξης 
Πολύδωρα, όχι μόνο να καλύπτει αλλά να πριμοδοτεί την αστυνομική βία, θα 
κατέληγε σε νεκρό, όπως και έγινε λίγο καιρό αργότερα με την δολοφονία του 
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Και προειδοποιούσε ότι σε ένα τέτοιο γεγονός η ορ-
γάνωση θα απαντούσε.

Ο Επαναστατικός Αγώνας, επαναλαμβάνω, άσκησε την επαναστατική αυτή 
βία απέναντι σε συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους, σε συνάφεια πάντα με την 
πολιτική συγκυρία και με το επίπεδο της κοινωνικής σύγκρουσης. Εκείνη την 
περίοδο ήταν οξυμένη η κοινωνική σύγκρουση και η προειδοποίηση αφορούσε 
το νεκρό που ερχόταν. Το γεγονός ότι ο Επαναστατικός Αγώνας είχε ήδη από το 
2007 προειδοποιήσει για επερχόμενη δολοφονία από αστυνομικούς, το αναγνώ-
ρισε εβδομαδιαία εφημερίδα όταν έγινε η επίθεση στο υπουργείο Πολιτισμού. 
Είχαν μιλήσει τότε για «προφήτες με καλάσνικωφ». Δεν είμαστε ως Επαναστατι-
κός Αγώνας προφήτες. Απλώς έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε μια ανάλυση. 
Απλώς είχαμε και έχουμε τα μάτια ανοιχτά, είχαμε και έχουμε επαφή με την πο-
λιτική και κοινωνική πραγματικότητα, παρακολουθώντας πάντα τι γίνεται γύρω 
μας. Τελικά πέσαμε μέσα και μετά από λίγο καιρό υπήρξε νεκρός από σφαίρες 
αστυνομικού.

Και μιας και ο Βουλγαράκης μιλούσε στην προηγούμενη συνεδρίαση για την 
ανάληψη πολιτικής ευθύνης –βέβαια, δεν είναι αυτός ο αρμόδιος να μιλήσει για 
πολιτική ευθύνη γιατί ποτέ δεν έχει αναλάβει καμία ευθύνη–, να πούμε πως αν 
υπήρχε έστω και λίγη ευθιξία από τους κυβερνώντες, ο Πολύδωρας θα έπρεπε να 
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είχε αναλάβει την πολιτική ευθύνη της δολοφονίας Γρηγορόπουλου. Ποσώς βέ-
βαια τον ενδιέφερε να το κάνει. Εννοείται ότι είναι όλοι τους λαμόγια όσον αφορά 
την ανάληψη των πολιτικών ευθυνών για τις επιλογές τους, με τις οποίες κατευ-
θύνουν τα κοινωνικά δρώμενα. Όμως στην πραγματικότητα αυτός είναι πολιτικά 
υπεύθυνος για την δολοφονία του Γρηγορόπουλου.

Αυτό που θέλω να επισημάνω σε σχέση με την συγκεκριμένη περίοδο που έγι-
νε η επίθεση στο αστυνομικό τμήμα του Περισσού και που είχε γραφτεί και στην 
προκήρυξη, είναι ότι τότε γίνονταν πολλές επιθέσεις καθώς και δολοφονίες πο-
λιτών από αστυνομικούς. Η αστυνομική βία ήταν ιδιαίτερα έντονη ενώ υπήρχε 
η πολιτική κάλυψη από την τότε κυβέρνηση. Είχε ληφθεί το μήνυμα από τους 
αστυνομικούς, για τους οποίους ο Πολύδωρας έλεγε ότι «έχουν ευαίσθητο νευ-
ρικό σύστημα», ότι έχουν την πολιτική κάλυψη να προχωρήσουν ακόμα και σε 
δολοφονίες.

Στην περιοχή των Εξαρχείων δε, η ένταση αυτή ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Εκεί 
είχαν εκδηλωθεί τα μεγαλύτερα κρούσματα αστυνομικής βίας. Παράλληλα υπήρ-
χαν και πάρα πολλά περιστατικά βασανισμών σε αστυνομικά τμήματα. Υπήρχαν 
περιστατικά βίας στους δρόμους, υπήρχαν περιστατικά νεκρών πολιτών κατά τη 
διάρκεια εξακρίβωσης στοιχείων. Άνθρωποι δολοφονούνταν σε καθημερινά πε-
ριστατικά γιατί για παράδειγμα επιχειρούσαν να διαφύγουν από τον αστυνομικό 
έλεγχο. Τότε οι αστυνομικοί έβγαζαν το όπλο και πυροβολούσαν πισώπλατα άο-
πλους πολίτες.

Υπήρχαν πάρα πολλά γεγονότα αστυνομικής βίας ενώ υπήρχαν παράλληλα 
και πολλά περιστατικά διαφθοράς. Εκείνη την περίοδο έβγαιναν συνεχώς στη 
δημοσιότητα περιστατικά εμπλοκής αστυνομικών σε κυκλώματα σεξουαλικής εκ-
μετάλλευσης, σε δουλεμπόρια, σε εμπορία ναρκωτικών… Με αυτές τις δραστηριό-
τητες, όπως είχε λεχθεί σε τηλεοπτικό κανάλι, «κάλυπταν τα κενά στη μισθοδοσία 
τους»! Και τότε ο Επαναστατικός Αγώνας είχε γράψει ότι δεν μπορεί η δουλειά 
του αστυνομικού να αντιμετωπίζεται ως μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Και είχε 
επισημανθεί ότι όσοι έχουν πρόβλημα με όλες αυτές τις εγκληματικές πρακτικές, 
το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να παραιτηθούν.

Σε σχέση με την όξυνση της καταστολής που αναμενόταν για το αμέσως επό-
μενο διάστημα, είχε πει ο Επαναστατικός Αγώνας ότι αναλόγως της έντασης της 
καταστολής θα πράξει αυτό που πιστεύει ότι αντιστοιχεί στην όξυνση της κοινω-
νικής σύγκρουσης και στην όξυνση της κρατικής βίας απέναντι στην κοινωνία, 
όπως και έγινε με την επίθεση στο υπουργείο Πολιτισμού. Είναι αλληλένδετες οι 
ενέργειες.

Επαναλαμβάνω πως η δράση του Επαναστατικού Αγώνα βρισκόταν πάντα σε 
συνάφεια με την ένταση της κοινωνικής και ταξικής σύγκρουσης στην ελληνική 
κοινωνία, γεγονός που αποτυπώνεται σε όλες τις ενέργειες της οργάνωσης. Και 
αυτό φαίνεται και στο ότι αργότερα εν μέσω της οικονομικής κρίσης που κορυ-
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φωνόταν, έγινε μεγαλύτερη προσπάθεια για πιο ουσιαστικά χτυπήματα εναντίον 
υποδομών σε οικονομικούς στόχους.

Θέλω να επανέλθω όμως στο βούλευμα ξανά. Το βούλευμα έχει ένα συγκεκρι-
μένο σκεπτικό. Πάρθηκε η απόφαση, και πολύ σωστά έγινε, να κλητευτούν αυτοί 
οι μάρτυρες για τον Βουλγαράκη. Όμως το σκεπτικό του βουλεύματος και η δομή 
του καταλόγου με τους μάρτυρες κατηγορίας που καλούνται να καταθέσουν, έχει 
στον πυρήνα της την προσπάθεια εγκληματοποίησης της οργάνωσης και των επι-
λογών της. Δίνει μεγάλη βαρύτητα, για παράδειγμα, στην επίθεση στο υπουργείο 
Οικονομικών, μέσω της οποίας επιχειρεί να δείξει ότι δεν υπάρχει διασφάλιση για 
τις ζωές των πολιτών. Αυτό βέβαια εμείς θα το πολεμήσουμε.

Το ίδιο έγινε και με την υπόθεση του Βουλγαράκη. Αυτό που έχω να επισημά-
νω είναι το εξής: Επειδή ειπώθηκε ότι, «ναι, ήθελαν αίμα» και τα λοιπά… Έχετε 
την εντύπωση ότι ο Επαναστατικός Αγώνας αντί για τα λίγα κιλά που έβαλε εκεί, 
δεν θα μπορούσε να βάλει πολύ περισσότερα; Δεν ήταν γνωστό αν ο Βουλγαράκης 
μετακινούνταν με θωρακισμένο ή μη θωρακισμένο όχημα. Το πιο πιθανό βέβαια 
ως υπουργός, ήταν να είχε θωρακισμένο όχημα. Τι είδους θωράκιση είχε, δεν μπο-
ρούμε να το γνωρίζουμε. Αλλά νομίζετε ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να μπουν 
πενήντα κιλά εκρηκτικά και να γίνει μακελειό όταν θα περνούσε από εκεί; Και 
βέβαια υπήρχε.

Την απόφαση για το τι είδους ενέργεια θα γινόταν και με ποιο τρόπο θα γινό-
ταν, ο Επαναστατικός Αγώνας την έπαιρνε πάντα σε συνάρτηση με το χωροταξικό 
περιβάλλον. Το γεγονός ότι υπήρχε κατοικημένη περιοχή, αντικειμενικά περιό-
ριζε τις δυνατότητες της δράσης της οργάνωσης, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε ότι 
μπορεί να μην είχε το ιδανικό αποτέλεσμα η ίδια η ενέργεια.

Αυτό μπορεί να γινόταν εις βάρος της ίδιας της πολιτικής επιδίωξης. Όμως η 
επιδίωξη της απόλυτης επιχειρησιακής επιτυχίας ζυγιαζόταν πάντα πολύ προσε-
κτικά με τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει η ενέργεια. Κάποιες φορές 
μπορεί αυτό να γινόταν τελικά εις βάρος της ενέργειας. Σας διαβεβαιώνω ότι ο 
Επαναστατικός Αγώνας θα μπορούσε να βάλει όσα κιλά ήθελε στην επίθεση ενα-
ντίον του Βουλγαράκη. Και δεν τα έβαλε γιατί ο τρόπος που αποφασίστηκε να 
γίνει η επίθεση ήταν σε συνάρτηση με το ευρύτερο περιβάλλον, με το γεγονός ότι 
υπήρχε σχολείο, ότι υπήρχαν πολυκατοικίες, είχε κόσμο και τα λοιπά.

Όπως επίσης, σας διαβεβαιώνω ότι μπορούσε να σκοτωθεί ο αστυνομικός των 
ΤΕΕΜ που πήγε με το σκύλο. Θα μπορούσαν να τον περιμένουν οι σύντροφοι που 
βρίσκονταν εκεί να φτάσει ως τον μηχανισμό και να τον πυροδοτήσουν εκείνη την 
ώρα. Το γεγονός ότι δεν έγινε αυτό –θα το εξετάσουμε και θα αποδειχθεί από την 
ίδια την διαδικασία–, βρίσκεται στον πολιτικό λόγο για τον οποίο οργανώθηκε 
αυτή η επίθεση. Ο στόχος ήταν ο Βουλγαράκης και αφού θα χανόταν η ευκαιρία 
να χτυπηθεί αυτός, η ενέργεια έπρεπε να ματαιωθεί. Δεν ήταν πολιτική επιλογή 
της οργάνωσης σε αυτή την φάση να χτυπηθεί ένας αστυνομικός. 
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Το γεγονός ότι κάθε φορά ο Επαναστατικός Αγώνας είχε έναν συγκεκριμένο 
πολιτικό στόχο και δεν δρούσε γενικώς και αορίστως ενάντια σε όποιον προέκυ-
πτε μπροστά του, όπως για παράδειγμα ένας αστυνομικός, επιβεβαιώνεται και 
από άλλες ενέργειες. Επιβεβαιώνεται και από την ενέργεια της Eurobank στην 
Αργυρούπολη για την οποία ήρθε και κατέθεσε ο αστυνομικός την προηγούμενη 
φορά και είπε ότι «το πλήρωμα του περιπολικού ήρθε τετ α τετ με τους δράστες». 
Και πάλι θα μπορούσε να είχε πληγεί αστυνομικός. Και πάλι δεν έγινε γιατί ο στό-
χος ήταν η Eurobank.

Γίνονταν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές τις οποίες δεν αποδέχεται αυτό το 
δικαστήριο. Παρ’ όλα αυτά έτσι είναι. Και αν ο στόχος ήταν ο αστυνομικός εκείνη 
τη στιγμή θα γινόταν μακελειό στην Eurobank. Επαναλαμβάνω ότι ο Επαναστα-
τικός Αγώνας έκανε πάντα επιλογές πολιτικές σε συνάρτηση με την συγκυρία, την 
κοινωνική και την πολιτική, σε συνάρτηση με τον βαθμό όξυνσης της κοινωνικής 
και ταξικής σύγκρουσης στην ελληνική κοινωνία και ποτέ δεν επιδίωξε να κάνει 
χτυπήματα τα οποία ήταν εκτός μιας πολύ συγκεκριμένης πολιτικής στόχευσης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  
ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΙΣ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ Β΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007

Η επίθεση στην Ν. Ιωνία έχει τεράστια διαφορά από άλλες επιθέσεις σε αστυ-
νομικούς, όπως στο υπουργείο Πολιτισμού. Όπως είχαμε πει, ήταν μια προ-

ειδοποιητική ενέργεια, έχει μεγάλη διαφορά. Αυτό μπορεί να το καταλάβει οποι-
οσδήποτε.

Έχω ξαναπεί, ότι τότε είχε κάνει μια δήλωση, ο πρώην υπουργός Δημοσίας Τά-
ξης, ο «αρχιπραίτωρ», ο Βύρων Πολύδωρας. Έλεγε, σε μια εποχή όπου υπήρχαν 
συγκρούσεις μεταξύ ΜΑΤ και διαδηλωτών με αφορμή το νόμο Μαριέττας Γιαννά-
κου για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, είχε πει ότι οι μπάτσοι «έχουν ευαίσθη-
το νευρικό σύστημα» και ότι μπορεί να τραβήξουν όπλο. Ήταν μια απειλή. Τότε 
γινόντουσαν επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα.

Εμείς είχαμε απαντήσει με αυτή την ενέργεια ως οργάνωση στον Περισσό, στο 
Β΄ αστυνομικό τμήμα Ν. Ιωνίας, ότι αν οι αστυνομικοί «έχουν ευαίσθητο νευρικό 
σύστημα, εμείς έχουμε ευαίσθητα αντανακλαστικά» και θα απαντήσουμε. Αυτό 
ήταν μια προειδοποίηση, δεν ήταν επίθεση κατά της ζωής αστυνομικών, σε αντί-
θεση όπως έγινε με την επίθεση στο υπουργείο Πολιτισμού.

Ήταν μια προειδοποίηση και να την λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν τους. Τότε ο Β. 
Πολύδωρας είχε καλύψει πολλές κτηνωδίες αστυνομικών στις συγκρούσεις που 
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είχαν γίνει στο κέντρο της Αθήνας. Και πιο πριν από αυτά τα περιστατικά, είχε 
γίνει το περιστατικό με τον Κύπριο φοιτητή στις 17 Νοεμβρίου 2006 στην Θεσσα-
λονίκη. Το θυμάστε; Το έχουμε ξαναπεί σ’ αυτή την αίθουσα.

Τότε και ο αρχηγός της αστυνομίας και ο υπουργός Δημοσίας Τάξης αρνού-
νταν αυτό το περιστατικό. Ότι, έλα μωρέ τι έγινε δηλαδή. Αφότου όμως πήρε με-
γάλες διαστάσεις, το καταδικάσανε χλιαρά. Σε άλλη περίπτωση, σε διαδήλωση 
που έγινε στο κέντρο της Αθήνας για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, είχε πάρει 
δημοσιότητα το ότι είχε βρεθεί άνδρας των ΥΜΕΤ τότε, όχι των ΜΑΤ, να φορά 
την λαβή της ασπίδας ως σιδερογροθιά στο χέρι. Και αυτό το περιστατικό το είχε 
καλύψει ο Β. Πολύδωρας. Όχι μόνο ο υπουργός ή ο εκάστοτε αρχηγός της αστυ-
νομίας, αλλά και οι συνδικαλιστές μπάτσοι, όπως ο Μαυροειδάκος που ήταν τότε 
συνδικαλιστής των ειδικών φρουρών, λέγανε τότε, ότι θα πρέπει να καταργηθεί το 
«άβατο των Εξαρχείων», θα πρέπει να κατασταλούν οι αναρχικοί.

Στην πραγματικότητα, ενάμιση χρόνο μετά, όταν έγινε η δολοφονία Γρηγορό-
πουλου, ακριβώς αυτό το άβατο ήθελαν να καθαρίσουν ο Κορκονέας και ο Σαρα-
λιώτης όταν αντιπαρατίθονταν με τον Γρηγορόπουλο και την παρέα του. Μπήκαν 
στα Εξάρχεια για να δείξουν πόσο «παλικάρια» είναι και «άντρες».

Αυτή η επίθεση ήταν μια προειδοποίηση στην οποία προειδοποιούσαμε ότι θα 
υπάρξουν νεκροί και ότι εμείς θα απαντήσουμε και ενάμιση χρόνο μετά, βγήκαμε 
αληθινοί σ’ αυτό το πράγμα. Όντως έγινε δολοφονία από αστυνομικό στα Εξάρ-
χεια. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ CITIBANK 

ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΣΤΙΣ 18/2/2009 ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ Ν. ΙΩΝΙΑ ΣΤΙΣ 9/3/2009

Άλλο ένα «κοινωφελές» ίδρυμα είναι η Citibank που κάνει καλό στους λαούς 
και στους πολίτες γενικότερα, όπως είναι η Eurobank, όπως είναι η Shell! 

Φαντάζομαι και ο ελληνικός λαός και άλλοι λαοί θα λυπόντουσαν πολύ αν είχαμε 
ανατινάξει αυτό το κτίριο.

Η απόπειρα εναντίον της Citibank ήταν η πρώτη ενέργεια που έκανε η οργά-
νωση μέσα στο 2009, εκτός την επίθεση στους μπάτσους της ΥΑΤ στο υπουργείο 
Πολιτισμού. Ήταν μέρος μιας στρατηγικής να σαμποταριστούν δομές του υπερε-
θνικού κεφαλαίου στην Ελλάδα την περίοδο που άρχισε η οικονομική κρίση να 
πλήττει την Ελλάδα.

Εμείς χρόνια πριν, όταν είχε γίνει η ενέργεια στο υπουργείο Απασχόλησης το 
2005, είχαμε πει ότι υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να ξεσπάσει μία κρίση και τότε 
η Ελλάδα θα έχει σοβαρές συνέπειες απ’ αυτό. Αντίθετα με την κυρίαρχη προπα-
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γάνδα περί «ισχυρής οικονομίας» και «ισχυρής Ελλάδας» το 2005, εμείς λέγαμε 
«ότι είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση, είναι αλή-
θεια πως το ελληνικό κράτος αναζητά συνεχώς τρόπους συγκέντρωσης χρημάτων 
για να πληρώνει τόκους προηγούμενων δανείων σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς 
χρηματοπιστωτικούς οίκους, είναι αλήθεια πως μια ενδεχόμενη κατάρρευση της 
ελληνικής οικονομίας δεν βρίσκεται στη σφαίρα της φαντασίας».

«Είναι αλήθεια επίσης πως το χρέος είναι αποτέλεσμα της συστηματικής ενί-
σχυσης του κεφαλαίου από το ελληνικό κράτος. Είναι αποτέλεσμα μιας ταξικής 
πολιτικής του ελληνικού κράτους που ευνοεί τους ισχυρούς και στρέφεται ενά-
ντια στους ανίσχυρους, είναι μια ταξική επιλογή αναδιανομής του πλούτου από 
τα κάτω προς τα πάνω».

Έχοντας μια ανάλυση για την κρίση που ήδη το 2009 έκανε την εμφάνισή της 
στην Ελλάδα και αναφερόμενοι στις δραματικές αλλαγές που ήδη είχαν αρχίσει 
να δρομολογούνται τότε και βλέπουμε τώρα τις συνέπειες με την υπογραφή του 
Μνημονίου του 2010, είχαμε εκπονήσει μια στρατηγική να χτυπήσουμε και να 
σαμποτάρουμε δομές του υπερεθνικού κεφαλαίου, όπως ήταν η Citibank.

Θέλαμε να σαμποτάρουμε την παρουσία τους στην Ελλάδα, να σηκωθούνε 
και να φύγουν. Γι’ αυτό θέλαμε να ανατινάξουμε ολοσχερώς το κτίριο αυτό. Γι’ 
αυτό βάλαμε ένα αυτοκίνητο με 125 κιλά εκρηκτικά. Να ανατιναχτεί ολόκληρο 
το κτίριο της Citibank, να σηκωθεί να φύγει από την Ελλάδα. Δεν κάναμε ένα 
συμβολικό χτύπημα, να βάλουμε ως οργάνωση 1 με 2 κιλά. Θέλαμε αυτοί οι εγκλη-
ματίες, αυτή η αμερικάνικη πολυεθνική τράπεζα να σηκωθεί και να φύγει από την 
Ελλάδα.

Ήδη εμείς από το 2008 ως οργάνωση, είχαμε αποφασίσει να κάνουμε αυτό το 
χτύπημα. Όμως η δολοφονία Γρηγορόπουλου από τους Κορκονέα και Σαραλιώτη 
ανέβαλε αυτό το πράγμα. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και να χτυπή-
σουμε τους μπάτσους και μετά να κάνουμε αυτό. Όπως και έγινε. Μετά την επίθε-
ση στο υπουργείο Πολιτισμού τον Γενάρη του 2009, κάναμε αυτή την απόπειρα.

Οι τράπεζες, ειδικά οι πολυεθνικές τράπεζες όπως είναι η Citibank, όπως είναι 
άλλες, όπως η Goldman Sachs, η Morgan Stanley, η J.P.Morgan, η Deutche Bank, 
είναι από τους μεγαλύτερους πλανητικούς εγκληματίες. Θα μπορούσαν να χαρα-
κτηριστούν ως παγκόσμιοι εγκληματίες, παγκόσμιοι ληστές.

Αυτές οι τράπεζες έχουν προεξάρχοντα ρόλο στο παγκόσμιο οικονομικό σύ-
στημα, κατέχουν μεγάλες περιουσίες, έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους μετοχές, 
εταιρίες, ελέγχουν ένα μεγάλο μέρος της βιομηχανίας. Είναι στην πραγματικότη-
τα κοινοί ληστές, λεηλατούν όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους είναι και η συγκεκρι-
μένη τράπεζα (η Citibank). Και δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός ή οποιοσδήποτε 
λαός θα λυπόταν αν είχαμε καταφέρει να την ανατινάξουμε.

Εκλέχτηκε η συγκεκριμένη τράπεζα γιατί έχει παρουσία δεκαετιών στην Ελ-
λάδα. Αν υπήρχε υποκατάστημα άλλης πολυεθνικής τράπεζας, θα μπορούσαμε να 
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πάμε και σ’ αυτό ως οργάνωση. Η συγκεκριμένη τράπεζα είναι τμήμα του ομίλου 
Citigroup, ενός διεθνούς ομίλου με πολλές θυγατρικές εταιρίες και συμμετοχές σε 
πολλές επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Στην προκήρυξη με την οποία αναλάβαμε την επίθεση αυτή λέγαμε κάποια 
πράγματα για την ιστορία της. Αυτή η τράπεζα δραστηριοποιήθηκε την δεκαετία 
του ’60 στην Ελλάδα, την εποχή που υπήρχε η έκρηξη των πολυεθνικών στον κό-
σμο. «Η δράση της ευνοήθηκε από τα ανοίγματα της χώρας εκείνη την περίοδο 
στο διεθνές κεφάλαιο».

«Σταδιακά εξελίχθηκε στον πιο προνομιακό συνεργάτη του ελληνικού κράτους 
σε διάφορα οικονομικά αλλά και με σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις ζητήματα, με-
ταξύ των οποίων την αναδοχή στην έκδοση ελληνικών ομολόγων με προνομιακά 
για την Citibank κέρδη».

«Επί κυβερνήσεως Σημίτη αξιοποίησε την σχεδιασμένη για να εξυπηρετήσει 
το υπερεθνικό κεφάλαιο υποτίμηση της δραχμής, εισέβαλε μαζί με άλλους μεγά-
λους επενδυτές στο χρηματιστήριο συμβάλλοντας στην χρηματιστηριακή έκρη-
ξη του ’99 και πρωτοστάτησε στη λεηλασία των τεράστιων ποσών αποταμίευσης 
που είχαν εισρεύσει τότε στο χρηματιστήριο. Μετά την κατάρρευση του χρημα-
τιστηρίου επανήλθε μαζί με άλλους υπερεθνικούς χρηματοοικονομικούς ομίλους 
και εξαγόρασε για ένα κομμάτι ψωμί μεγάλο μέρος των μετοχών των ελληνικών 
επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να περάσει στον έλεγχο του μεγάλου διεθνούς κε-
φάλαιου το σύνολο σχεδόν της ελληνικής οικονομίας». «Υπήρξε επίσης ο κύριος 
σύμβουλος του ελληνικού κράτους για την ιδιωτικοποίηση τομέων του δημοσίου, 
την υφαρπαγή από το μεγάλο κεφάλαιο μεγάλου μέρους της δημόσιας περιουσίας 
και του κοινωνικού πλούτου. Η εν λόγω τράπεζα εκτός από τα κέρδη που αποκο-
μίζει από το εμπόριο των ελληνικών ομολόγων και την αγορά του χρέους, έχει ήδη 
αποσπάσει τεράστια κέρδη και από τα δάνεια στα ελληνικά νοικοκυριά».

Μαζί με τράπεζες όπως είναι η J.P.Morgan, η Deutche Bank, η Morgan Stanley, 
η Goldman Sachs, μιλάμε για τους πλουσιότερους ανθρώπους παγκοσμίως. Αλλά 
εσείς ως υπηρέτες των πλουσίων γι’ αυτό θα μας καταδικάσετε. 

Η Citibank είναι επίσης κάτοχος ελληνικών ομολόγων, έχει επενδύσει στο ελ-
ληνικό χρέος, έχει χρηματοδοτηθεί και από το αμερικάνικο κράτος για να δια-
σωθεί το 2008. Φυσικά τότε το αμερικάνικο κράτος λήστεψε τους αμερικανούς 
φορολογουμένους για να σώσει την εν λόγω τράπεζα.

Θα ήταν λοιπόν ιδανικός στόχος για μια σοβαρή οργάνωση όπως εμείς για να 
χτυπήσουμε τη συγκεκριμένη τράπεζα. Εξάλλου στο παρελθόν και άλλες ελληνι-
κές επαναστατικές οργανώσεις έχουν χτυπήσει τη συγκεκριμένη τράπεζα.

Η απόπειρα λοιπόν αυτή ήταν η εφαρμογή μιας στρατηγικής που είχαμε εκείνη 
την περίοδο για να σαμποτάρουμε την παρουσία τέτοιων κολοσσών εγκληματιών. 
Αυτή η συγκεκριμένη τράπεζα έχει πλούσια προϊστορία με το χρέος χωρών του 
Τρίτου Κόσμου. Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως παγκόσμιοι δολοφόνοι. 
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Ευθύνονται για μαζικές δολοφονίες από πείνα, από αρρώστιες, από έλλειψη 
φαρμάκων σε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Την 
δεκαετία του ’70, τράπεζες όπως η Citibank και οι προαναφερόμενες που είπα, 
έδωσαν δάνεια σε χώρες του Τρίτου Κόσμου όπως αυτές που ανέφερα. Για να 
αναπτυχθούν. Με την επακόλουθη αύξηση των επιτοκίων, τα χρέη αυτών των χω-
ρών εκτοξεύτηκαν και βρέθηκαν να χρωστάνε πολύ περισσότερα από τα περιου-
σιακά τους στοιχεία. Ό,τι ισχύει σήμερα για την Ελλάδα, τώρα.

Όταν αυτές οι χώρες δεν μπορούσαν να ξεπληρώσουν, ο τότε διευθυντής της 
Citibank, Γουώλτερ Ρίστον, είχε δηλώσει ότι έπρεπε να μείνουν χωρίς βοήθεια 
και να τιμωρηθούν επειδή δεν ήταν σε θέση να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 
προς τις τράπεζες. Οι τράπεζες είναι τοκογλύφοι και αυτό το ξέρει ο καθένας. Τι 
σημαίνει τοκογλύφος; Στην πραγματικότητα, σημαίνει κοινός ληστής.

Όταν αυτές οι χώρες δεν μπόρεσαν να πληρώσουν, έρχεται το ΔΝΤ, που έχει 
έρθει και στην Ελλάδα, και τότε και η Παγκόσμια Τράπεζα, να στηρίξει ακριβώς 
τις τράπεζες, και την Citibank, που δεν μπορούσαν να εισπράξουν τα χρέη. Δίνει 
βοήθεια, οικονομική βοήθεια, όπως και σε μας έχουν δώσει οικονομική βοήθεια, 
για να ξεπληρωθούν αυτοί οι πολυεθνικοί εγκληματίες. Με τι αντάλλαγμα; Με το 
ίδιο αντάλλαγμα που πληρώνει τώρα η Ελλάδα. Ξεπούλημα όλης της δημόσιας 
περιουσίας. Τα πάντα να ιδιωτικοποιηθούν, τα πάντα να περάσουν στα χέρια του 
πολυεθνικού κεφαλαίου και των τραπεζών.

Αυτά τα δάνεια του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας συνοδεύονταν από 
απεχθή νεοφιλελεύθερα μέτρα, όπως έχουν εφαρμοστεί και στην Ελλάδα, όπως 
αυτά που υποχρεώνει το μνημόνιο να εφαρμοστούν, τα μνημόνια. Ο παραλληλι-
σμός λοιπόν με το τι γίνεται στην Ελλάδα τώρα είναι εύλογος με το τι έχει γίνει 
σε χώρες του Τρίτου Κόσμου στην δεκαετία του ’70 και του ’80. Αυτά τα μέτρα 
προκάλεσαν πείνα, προκάλεσαν αρρώστιες, προκάλεσαν λιμούς, προκάλεσαν θα-
νάτους.

Αυτούς τους οποίους εμείς αποπειραθήκαμε να ανατινάξουμε, όχι σαν πρόσω-
πα, τα γραφεία τους, είναι κοινοί εγκληματίες, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμί-
ως. Και σεις μας δικάζετε για λογαριασμό τους. Τότε ακόμα και με την βοήθεια 
του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, αυτές οι χώρες δεν κατάφεραν να ξεπλη-
ρώσουν αυτούς τους εγκληματίες, τις τράπεζες αυτές και δημιουργήθηκε η κρίση 
του χρέους το 1982.

Τα δανεικά του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας δεν ήταν γιατρικό στα 
προβλήματα εκείνων των χωρών, όπως δεν είναι και τώρα τα πακέτα που δίνει 
το ΔΝΤ στην Ελλάδα, δεν είναι η λύση του προβλήματος, απλά ξεπληρώνονται 
οι δανειστές. Το 1982 λοιπόν όταν οι τράπεζες δεν μπόρεσαν να πάρουν τα χρή-
ματά τους πίσω όπως και τώρα δεν θα τα πάρουν όλα, επενέβη το κράτος των 
ΗΠΑ, μετατρέποντας το υπόλοιπο χρέος σε ομόλογα του αμερικάνικου δημοσίου 
τα οποία μοιράστηκαν σε χιλιάδες κατόχους, καταφέρνοντας έτσι την διάχυση 
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του πιστωτικού κινδύνου. Δηλαδή, το αμερικάνικο κράτος λήστεψε τα λεφτά του 
αμερικάνικου λαού, των αμερικανών φορολογουμένων για να ξεπληρωθούν αυτοί 
οι εγκληματίες. Αυτά τα ομόλογα, ονομάστηκαν ομόλογα Μπρέιντι, από το όνομα 
του τότε αμερικανού υπουργού Οικονομικών. Και βοήθησε στο να μην καταρρεύ-
σουν οι τράπεζες όπως η Citibank και κάποιες άλλες.

Εσείς μας δικάζετε για λογαριασμό τέτοιων καθαρμάτων. Αυτό θα το λέμε και 
να το έχετε υπ’ όψιν σας. Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής λοιπόν, εμείς πήγα-
με να ανατινάξουμε και την Citibank, ανατινάχτηκε επιτυχώς το υποκατάστημα 
της Eurobank, το ίδιο έγινε και θα ξανατοποθετηθούμε και με το χρηματιστή-
ριο. Ήταν μια σειρά ενεργειών το 2009. Η αποτυχία της απόπειρας εναντίον των 
κεντρικών γραφείων έκανε την οργάνωση να πάει να χτυπήσει ένα περιφερεια-
κό υποκατάστημα, αυτό της Φιλοθέης - Ν. Ιωνίας –εκείνο ήταν ένα συμβολικό 
χτύπημα– σε αντίθεση με τα κεντρικά γραφεία στην Ν. Κηφισιά, ακολούθησε η 
ανατίναξη του υποκαταστήματος της Eurobank στην Αργυρούπολη και μετά το 
χρηματιστήριο.

Σοβαρά πιστεύετε δηλαδή ότι ο ελληνικός λαός, θίχτηκαν τα συμφέροντά του 
από τέτοιου είδους ενέργειες; Σοβαρά, το πιστεύετε αυτό; Έχει έρθει κανείς να το 
πει αυτό πράγμα; Αν πραγματικά δικαζόμασταν σε ένα υποτιθέμενο δικαστήριο 
με ενόρκους, πιστεύετε ότι θα υπήρχε πολίτης εδώ πέρα που να λέει δημοσίως ότι 
εμείς (ο πολίτης) υποστηρίζουμε την Citibank, τη Eurobank και τους εγκληματίες 
του χρηματιστηρίου; Σαφέστατα και όχι. Γι’ αυτό και σας έχουν βάλει εσάς να μας 
δικάσετε.

Στην ίδια στρατηγική ως συνέχεια ήταν και η απόπειρα να απαλλοτριωθεί το αυ-
τοκίνητο στην Δάφνη, στην οποία σκοτώθηκε ο Λάμπρος Φούντας. Παρόμοιο χτύ-
πημα θα γινόταν εναντίον τέτοιων εγκληματιών. Λοιπόν, εσείς θα μας δικάσετε για 
λογαριασμό όλων αυτών. Φυσικά θα πάρετε τα εύσημα. Αλλά στην ιστορία, εμείς θα 
μείνουμε ως αγωνιστές, ακόμα και στο μπουντρούμι μέσα, εσείς θα μείνετε ως δικα-
στές που δικάσατε για λογαριασμό τέτοιων εγκληματιών παγκοσμίου εμβέλειας. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΑΣ ΡΟΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ-
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΤΗΣ CITIBANK ΣΤΗ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ ΣΤΙΣ 18/2/2009  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  

ΤΗΣ CITIBANK ΣΤΗ Ν. ΙΩΝΙΑ ΣΤΙΣ 9/3/2009

Όταν μιλάμε για την Citibank, μιλάμε στην πραγματικότητα για τα συμφέ-
ροντα των πλουσιοτέρων οικογενειών των ΗΠΑ, για τα συμφέροντα ενός 

σημαντικού τμήματος της υπερεθνικής ελίτ.
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Όταν ερχόμαστε εδώ να δικαστούμε για τις επιθέσεις εναντίον της Citibank, 
ερχόμαστε να δικαστούμε γιατί αυτό το δικαστήριο στην πραγματικότητα υπη-
ρετεί την υπερεθνική ελίτ. Ερχόμαστε να δικαστούμε για χτύπημα εναντίον της 
υπερεθνικής ελίτ, για χτύπημα που, επαναλαμβάνω, στρεφόταν εναντίον των 
πλουσιοτέρων οικογενειών που υπάρχουν στις ΗΠΑ.

Όταν μιλάμε για την Citibank, μιλάμε για έναν εγκληματικό οργανισμό. Αυτή 
η τράπεζα που είναι γνωστή παγκοσμίως, ανήκει στον χρηματοπιστωτικό όμιλο 
της Citigroup, το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό όμιλο που υπήρχε παγκοσμίως 
πριν την κρίση. Μιλάμε για έναν οργανισμό ο οποίος πρωτοστάτησε στην δια-
μόρφωση και στην εφαρμογή ενός σχεδίου, το οποίο έδινε πρακτική διέξοδο στα 
προβλήματα αναπαραγωγής του καπιταλιστικού συστήματος, προβλήματα που 
οφείλονται στην ίδια τη δυναμική του. Μια δυναμική που καθορίζεται από την 
αδιάκοπη αναζήτηση περισσότερου πλούτου για τους πλούσιους και που προκα-
λεί μεγαλύτερη εξάπλωση της φτώχειας παγκοσμίως.

Όταν μιλάμε για την Citibank –το «κοινωφελές» αυτό ίδρυμα έτσι όπως ανα-
φέρεται στο βούλευμα και στο κατηγορητήριο το οποίο χτύπησε ο Επαναστατικός 
Αγώνας–, μιλάμε για έναν οργανισμό ο οποίος έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου 
που αφορούν όλη την υφήλιο με κύριο όπλο την πολιτική του χρέους.

 Όταν μιλάμε για την Citibank, όπως είπα και πριν, μιλάμε για έναν οργανισμό 
που πρωτοστάτησε στην εκπόνηση και την εφαρμογή ενός σχεδίου, με το οποίο 
δόθηκαν πρακτικές διέξοδοι στα προβλήματα μεγέθυνσης του κεφαλαίου. Τι εν-
νοώ: Όταν μεταπολεμικά ο καπιταλισμός άρχισε να ενισχύεται από την εκμετάλ-
λευση των εργατών της Ευρώπης και άρχισε να εισρέει πολύ ρευστό στα συρτάρια 
των τραπεζών, η Citibank με τις μεθόδους και τις πολιτικές της πρωτοστάτησε στη 
διάβρωση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του πολιτικού και οικονομικού 
καθεστώτος που εφαρμοζόταν στην Ευρώπη, το οποίο καθοριζόταν από τους τα-
ξικούς-κοινωνικούς περιορισμούς και ελέγχους στο κεφάλαιο που έβαζαν φρένο 
στην ασυδοσία του. 

Όλοι γνωρίζουν ότι κατά την διάρκεια του B΄ παγκοσμίου πολέμου ήταν απα-
ξιωμένοι και οι επιχειρηματίες και οι τραπεζίτες λόγω της συνεργασίας τους με 
τους ναζί. Το ίδιο ίσχυε και για την συγκεκριμένη τράπεζα. Ήταν απαξιωμένοι 
λόγω της τακτικής τους απέναντι στους λαούς την περίοδο εκείνη, επειδή δεν έλα-
βαν υπ’ όψιν τους την πολιτική και κοινωνική κατάσταση, επειδή χρησιμοποίησαν 
τον πόλεμο προκειμένου να διατηρήσουν ή και να ενισχύσουν την οικονομική ισχύ 
τους. Ήταν απαξιωμένοι και αυτό ξεπεράστηκε μετά τον B΄ παγκόσμιο πόλεμο με 
την πολιτική αυτή που ακολούθησαν και στην οποία θα αναφερθώ.

Οι ταξικοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν στο κεφάλαιο μετά τον B΄ παγκόσμιο 
πόλεμο, όλοι γνωρίζουν ότι είχαν κατακτηθεί με αγώνες και με το αίμα των λαών 
της Ευρώπης. Αυτό η Citibank πρωτοστάτησε ώστε να σπάσει. Η Citibank μαζί με 
άλλες τράπεζες, έχοντας στα συρτάρια τους μεγάλη ρευστότητα από την εκμετάλ-
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λευση των εργατών στην Ευρώπη μετά τον B΄ παγκόσμιο πόλεμο, κατάφερε να 
εκμεταλλευτεί τις «τρύπες» του συστήματος, να παρακάμψει τους περιορισμούς 
στην κίνηση των κεφαλαίων και να αναπτύξει μια αγορά, αυτή των ευρωδολαρί-
ων, που μέσω των δανείων σε τρίτες χώρες –εκτός της χώρας στην οποία είχε την 
έδρα της– κατάφερε να διαρρήξει τους όποιους ταξικούς και κοινωνικούς περιο-
ρισμούς τής επιβάλλονταν και να δώσει διέξοδο στα προβλήματα του καπιταλι-
σμού που εκείνη την περίοδο άρχισαν να δημιουργούνται.

Προχώρησε μια πολιτική δανειοδότησης που στην πραγματικότητα ήταν 
επίθεση με τα κεφάλαια που είχε σε αναπτυσσόμενες και υποανάπτυκτες καπι-
ταλιστικά χώρες εκείνη την περίοδο. Αυτές οι χώρες υπερχρεώθηκαν και κατα-
στράφηκαν. Μέσω αυτών των πρακτικών κατάφερε το κεφάλαιο να αντλήσει την 
απαιτούμενη ρευστότητα που οι ταξικοί και κοινωνικοί περιορισμοί στην Ευρώπη 
του απαγόρευαν.

Η οικονομική ελίτ, ενδυναμωμένη απ’ αυτή τη διαδικασία και έχοντας διαρ-
ρήξει τους περιορισμούς που επέβαλλε εκείνη την περίοδο το σύστημα του κρα-
τικού παρεμβατισμού στην Ευρώπη, έγινε ακόμα πιο δυνατή και, έχοντας ήδη το 
προηγούμενο της διάρρηξης αυτών των περιορισμών, έπαιξε καθοριστικό ρόλο 
στην επιβολή του νεοφιλελευθερισμού, του οποίου τα αποτελέσματα βιώνουμε 
όλοι σήμερα.

Το αποτέλεσμα των δανείων ήταν η καταστροφή αυτών των χωρών που υπερ-
χρεώθηκαν. Καταστροφές σε ανθρώπινο δυναμικό, σε παραγωγικές δυνάμεις, σε 
οικονομικά μοντέλα τα οποία δεν εξυπηρετούσαν το κεφάλαιο τότε, δεν εξυπη-
ρετούσαν τους μεγαλοκαρχαρίες του κεφαλαίου. Αυτή η πολιτική καπιταλιστικής 
ανάπτυξης άφησε πίσω της νεκρούς. Εκατομμύρια νεκρούς σε χώρες της περιφέ-
ρειας στην Λατινική Αμερική και την Αφρική. Θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα, 
το Περού, το οποίο είχε χρεοκοπήσει το ’91 και ένα αποτέλεσμα της πολιτικής 
αντιμετώπισης του χρέους ήταν η επιδημία χολέρας. 

Η χολέρα αυτή εξαπλώθηκε σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής, μεταξύ 
άλλων στο Εκουαδόρ και τη βόρεια Βραζιλία. Η χολέρα οφειλόταν στο γεγονός ότι 
το Περού ήταν μια κατεστραμμένη από το χρέος χώρα. Επειδή ο λαός αυτός ήταν 
πάμφτωχος, υπήρχε πρόβλημα ύδρευσης και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού 
υδρευόταν από κανάλια που τα χρησιμοποιούσαν ταυτόχρονα για αποχέτευση. Ο 
ιός της χολέρας εξαπλώθηκε γρήγορα. Πάνω από 400.000 άνθρωποι αρρώστη-
σαν, πολλές χιλιάδες από αυτούς πέθαναν. Αυτά τα φαινόμενα θα τα δούμε και 
εδώ.

Η κρίση χρέους έχει χτυπήσει την Ελλάδα. Η χολέρα, οι αρρώστιες, το AIDS 
–η Αφρική η οποία έχει καταστραφεί από τις πολιτικές αυτών των μεγαθηρίων 
του κεφαλαίου πεθαίνει από αυτή την ασθένεια– θα χτυπήσει και αυτή τη χώρα 
που εμείς ζούμε. Και επειδή σε προηγούμενη τοποθέτησή μου είχα αναφέρει την 
σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, την παιδική εκμετάλλευση σε εργοστάσια πο-
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λυεθνικών και μου λέγατε «τι σχέση έχουν αυτά με αυτή την δίκη και με αυτή την 
υπόθεση», επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά είναι φαινόμενα που θα έρθουν και εδώ.

Και εδώ θα έχουμε νεκρούς από αρρώστιες, θα έχουμε υπερεκμετάλλευση του 
εργατικού δυναμικού αντίστοιχη με τις χώρες της ανατολικής Ασίας, θα έχουμε 
κατεστραμμένο περιβάλλον, δεν θα έχουμε νερό να πιούμε, δεν θα έχουμε ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη και ο λαός αυτός θα μαστίζεται σε λίγο από πάσης φύ-
σεως αρρώστιες. 

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Μοζαμβίκη. Η Μοζαμβίκη, επίσης, είχε κατα-
στραφεί από την πολιτική του χρέους για την οποία υπεύθυνες ήταν οι τράπεζες. 
Μέχρι το 2020 εκτιμάται ότι το ¼ του αγροτικού πληθυσμού της Μοζαμβίκης θα 
πεθάνει από το AIDS. Το AIDS μαστίζει την Αφρική και νομίζουμε ότι είναι ένας 
παράγοντας που δεν μας αφορά καθόλου. Oφείλεται στο γεγονός ότι ουσιαστική 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ιατρική πρόληψη στη Μοζαμβίκη δεν υπάρ-
χουν λόγω της φτώχειας. Και εξαιτίας αυτής της φτώχειας, για την οποία είναι 
υπεύθυνες τράπεζες όπως η Citibank και η υπερεκμετάλλευση της χώρας με την 
πολιτική του χρέους, πρόκειται να εξαφανιστούν ολόκληρες περιοχές και πληθυ-
σμοί.

Για την επίθεση εναντίον της Citibank εμείς καλούμαστε να δικαστούμε ως 
«τρομοκράτες» και «εγκληματίες»; Αυτοί είναι εγκληματίες. Δεν τρομοκρατούν 
απλά τον παγκόσμιο πληθυσμό. Εγκληματούν. Είναι δολοφόνοι. Είναι στυγνοί δο-
λοφόνοι. Είναι εγκληματίες πολέμου. Ο Ρίστο, ο επικεφαλής της τράπεζας την πε-
ρίοδο εκείνη που εκδηλώθηκε η κρίση του χρέους στην καπιταλιστική περιφέρεια, 
είχε δηλώσει ωμά για τις υπερχρεωμένες χώρες: «να αφεθούν να καταστραφούν, 
γιατί χρωστάνε στις τράπεζες, χρωστάνε στους πιστωτές τους, να τις αφήσουν 
αβοήθητες».

Εκείνη την περίοδο υπήρχε μια προσπάθεια από μερίδα των τραπεζών να 
μπουν εμπόδια στην πολιτική «ελάφρυνσης» των υπερχρεωμένων χωρών που 
ακολουθούσαν οι ΗΠΑ, παρόλο που η πολιτική αυτή δεν αποσκοπούσε στο να 
δοθεί μια ανάσα στις υπερχρεωμένες χώρες, αλλά να βοηθήσουν με την έκδοση 
ομολόγων και την παροχή νέων δανείων την αποπληρωμή του χρέους προς τις 
τράπεζες. 

Κάτι ανάλογο ζούμε και σήμερα. Πρόσφατα αρκετές μεγάλες τράπεζες που 
έχουν συμβάλει στην άθλια οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα λόγω 
του χρέους, έχουν δηλώσει ότι αρνούνται να επωμιστούν το βάρος της περικοπής 
του χρέους που τους αντιστοιχεί και θα σύρουν την χώρα στα δικαστήρια για να 
αποπληρωθούν στο ακέραιο. Κάποιες από αυτές τις τράπεζες πραγματοποίησαν 
την πιο ωμή κερδοσκοπική τακτική, αγοράζοντας ελληνικά ομόλογα π.χ. στο 40% 
της ονομαστικής τους αξίας τα οποία λήγουν άμεσα και ζητούν να εισπράξουν 
πολύ περισσότερα από αυτά που έδωσαν για την αγορά τους. 

Αυτήν την τακτική την περίοδο που αναφέρω με το χρέος της καπιταλιστι-
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κής περιφέρειας την ακολουθούσε ένα πιο περιθωριακό κομμάτι της υπερεθνικής 
οικονομικής ελίτ και τους αποκαλούσαν «τα κοράκια του χρέους». Αυτοί, αφού 
χρεοκοπούσε τελικά η εκάστοτε χώρα, ορμούσαν και αγόραζαν τα πάντα. Σήμερα 
αυτή η τακτική έχει πιο διευρυμένο χαρακτήρα και τα σύγχρονα κοράκια του χρέ-
ους θα ορμήσουν και εδώ. Η οικονομική καταστροφή και το ξεπούλημα της χώρας 
θα συμβεί. Αυτή η περίοδος δεν αργεί.

Όταν μιλάμε για την Citibank, δεν μιλάμε απλώς για έναν εγκληματικό μη-
χανισμό, μιλάμε για έναν οργανισμό ο οποίος έχει πρωτοστατήσει σε έναν πό-
λεμο. Μιλάμε για έναν οργανισμό που είναι υπεύθυνος για εγκλήματα πολέμου. 
Και αυτός ο πόλεμος έχει νεκρούς. Και θα έχει και άλλους νεκρούς. Αυτοί είναι οι 
εγκληματίες. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΑΣ ΡΟΥΠΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

EUROBANK ΣΤΗΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΣΤΙΣ 12/5/2009

Καταρχήν να πω ότι δεν ήταν μια συμβολική ενέργεια όπως ειπώθηκε πριν 
από το συνήγορο, αλλά ήταν μια ουσιαστική ενέργεια και ήθελε να συμβάλει 

στην κατεύθυνση αποσταθεροποίησης του τραπεζικού συστήματος, το οποίο εί-
ναι υπεύθυνο για τη μακροχρόνια ληστεία του ελληνικού λαού.

Όταν μιλάμε για την Eurobank, μιλάμε για τη μία από τις δύο μεγαλύτερες 
τράπεζες στην Ελλάδα, όπου επί σειρά ετών ρουφούν το αίμα του ελληνικού λαού 
μέσω των κερδοσκοπικών παιχνιδιών τους με τα ομόλογα του ελληνικού δημο-
σίου, μέσω των «επενδύσεων» που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τα λεφτά 
των ασφαλιστικών ταμείων, μέσω της πολιτικής των δανείων.

Για τη δικαστική εξουσία η Eurobank, όπως και όλες οι τράπεζες είναι «κοινω-
φελείς οργανισμοί». Αντιστοίχως και οι δημιουργοί τους αποκαλούνται από τους 
υπηρέτες των πλουσίων «εθνικοί ευεργέτες». Ένας τέτοιος «εθνικός ευεργέτης» 
ήταν ο Γ. Λάτσης που ίδρυσε την δεκαετία του 1980 την EFG Eurobank σε συνερ-
γασία με την Deutche Bank, τον γνωστό ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό όμιλο-κο-
λοσσό και έναν από τους μεγαλύτερους πυλώνες του χρηματοπιστωτικού συστή-
ματος στην Ευρώπη. Πριν δημιουργήσει την Eurobank είχε προηγηθεί μια μεγάλη 
και πλούσια οικονομική δραστηριότητα του εν λόγω καπιταλιστή, ο οποίος είναι 
από τους μεγαλύτερους Έλληνες εγκληματίες, γιατί εκμεταλλεύτηκε επί μακρόν 
τον πλούτο της χώρας και την κοινωνία, είτε μέσω της εμπορίας αγροτικών προϊ-
όντων είτε μέσω της εμπορίας πετρελαίου και την ευρύτερη εφοπλιστική δραστη-
ριότητα που ανέπτυξε είτε με τα «θαλασσοδάνεια» που έπαιρνε από το ελληνικό 
κράτος, όπως έκανε όλη η ελληνική οικονομική ελίτ. Με τα «θαλασσοδάνεια» 
εξάλλου, ως γνωστό, έφτιαξαν την αυτοκρατορία τους οι Έλληνες εφοπλιστές .
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Ο Λάτσης, όπως και πολλοί μεγαλοκαρχαρίες του κεφαλαίου, στράφηκε στον 
τραπεζικό κλάδο σε μια περίοδο όπου λόγω της συστημικής κρίσης που είχε εκδη-
λωθεί για πρώτη φορά την δεκαετία του ’70, ο δανεισμός των λαών της Ευρώπης 
δημιουργούσε την προοπτική κερδών, τα οποία δεν μπορούσαν να αντλήσουν από 
άλλους τομείς της παραγωγής. 

Έφτιαξε μια αυτοκρατορία με τράπεζες σ’ όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο και στην 
Ελλάδα μέσα στην περίοδο που ξεκινούσε ο νεοφιλελευθερισμός. Μέσα σ’ αυτή 
την περίοδο η πολιτική των δανείων, την οποία στήριξαν όλα τα ευρωπαϊκά κρά-
τη, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού, χρησιμοποιήθηκε για να ενισχυθεί 
η κατανάλωση από τους λαούς της Ευρώπης τη στιγμή που οι μισθοί δεν αρκού-
σαν, ώστε να απορροφηθεί το παραγόμενο προϊόν, να ξεπεραστεί το πρόβλημα 
των μειωμένων κερδών για τους καπιταλιστές, γεγονός που θα συνέβαλε κατά 
πως νόμιζαν στο να υπερβεί ο καπιταλισμός την κρίση του. Έτσι έβαλαν τη θηλιά 
των δανείων στο λαιμό όλων των Ευρωπαίων εργαζόμενων. Ειδικά στην Ελλάδα 
αυτή η διαδικασία πήρε μεγάλες διαστάσεις την δεκαετία του ’90 και την δεκαε-
τία του 2000.

Η Eurobank πρωτοστάτησε στο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου το ’99. Μαζί με 
άλλες ελληνικές τράπεζες «έσπρωξαν» μέσω μιας προπαγάνδας που διεξήγαγαν 
σε συνεργασία με την οικονομική ελίτ και την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όλες 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εισαχθούν στο χρηματιστήριο και ένα μεγάλο 
μέρος της μικρομεσαίας τάξης να συμμετάσχει στο χρηματιστηριακό τζόγο. Με 
αυτή τη μεθόδευση κατάφεραν να καταστρέψουν μια μεγάλη μερίδα της ελληνι-
κής κοινωνίας. Πολλά δις δραχμές χάθηκαν μέσα στο χρηματιστηριακό παιχνίδι, 
άνθρωποι αυτοκτόνησαν μετά από την χρηματιστηριακή κατάρρευση, οι τράπεζες 
κατάφεραν να γεμίσουν με ρευστό τα θησαυροφυλάκιά τους και παράλληλα να 
ανοίξουν τον δρόμο για τον πλήρη έλεγχο της ελληνικής οικονομίας από το υπερε-
θνικό κεφάλαιο. Μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι και άλλες πολυεθνικές, μόλις 
έσκασε η χρηματιστηριακή φούσκα, αγόρασαν σε τιμή ευκαιρίας τις απαξιωμένες 
μετοχές των μεγαλύτερων επιχειρήσεων και με αυτό τον τρόπο πέρασε στα χέρια 
του πολυεθνικού κεφαλαίου το σημαντικότερο τμήμα της ελληνικής οικονομίας.

Ήταν μεγάλη η συνεισφορά της Eurobank στην διαδικασία προσαρμογής της 
χώρας στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και μεγάλη η προσφορά της στην 
διαδικασία υπαγωγής του ελληνικού λαού στο βραχνά του χρέους και την κατα-
στροφή που αυτό επέφερε. 

Η Eurobank και οι άλλες τράπεζες ευθύνονται, κατά την άποψή μου, και για 
τις αυτοκτονίες δανειοληπτών. Τώρα υπάρχουν όλο και περισσότεροι που αυτο-
κτονούν λόγω της κρίσης του χρέους και λόγω των δανείων προς τις τράπεζες, τα 
οποία αδυνατούν να αποπληρώσουν. Ευθύνονται για το γεγονός ότι υπάρχουν όλο 
και περισσότεροι άστεγοι, αφού τους παίρνουν τα σπίτια για λίγες εκατοντάδες 
ευρώ. Ευθύνονται για το γεγονός ότι υπάρχουν παιδιά που υποσιτίζονται, αφού 
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πάρα πολλοί άνθρωποι υποχρεώνονται να κάνουν περικοπές στο φαγητό τους για 
να μην κατασχέσουν οι τράπεζες το σπίτι τους και μείνουν στον δρόμο. Ευθύνο-
νται για πάρα πολλά εγκλήματα. 

Να σας πω και το εξής: Στην τελευταία κινητοποίηση στις 12 Φεβρουαρίου 
που έγινε ενάντια στην ψήφιση του δεύτερου μνημονίου, υπήρχαν ηλικιωμένοι 
άνθρωποι που προσπαθούσαν να σπάσουν τράπεζες.

Όταν καταστρέφεται μια τράπεζα, είτε από έκρηξη είτε από φωτιά, ανακουφί-
ζονται όλοι οι φτωχοί άνθρωποι. Είναι μια στιγμή ανακούφισης για την πλειοψη-
φία της κοινωνίας που το επικροτεί. Μια τράπεζα είναι εχθρός για κάθε άνθρωπο 
που δεν ανήκει στους προνομιούχους και κάθε φορά που θα ανατινάζεται, κάθε 
φορά που θα καταστρέφεται, θα προκαλεί ανακούφιση και ευχαρίστηση στο με-
γαλύτερο μέρος της κοινωνίας. 

Επειδή αναφέρθηκα πριν στο ζήτημα της καταλήστευσης των ασφαλιστικών 
ταμείων από τις τράπεζες, ξέχασα να πω μερικά πράγματα που είναι πολύ σημα-
ντικά. Το ελληνικό κράτος πάντα στήριζε το κεφάλαιο. Γι’ αυτό υπήρχε το κρά-
τος, γι’ αυτό υπάρχει και γι’ αυτό θα υπάρχει. Επί κυβερνήσεως Σημίτη μπήκε 
ουσιαστικά σε λειτουργία η ΑΕΔΑΚ, η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων των ασφαλιστικών ταμείων, προκειμένου να επενδύονται από «αξιό-
πιστους» επαγγελματίες και «ειδικούς» επί των χρηματοοικονομικών δραστηριο-
τήτων τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Των χρημάτων, δηλαδή, που 
οι εργαζόμενοι καταθέτουν για να πάρουν σύνταξη.

Μέσω αυτής της ΑΕΔΑΚ, στην οποία συμμετείχε μεταξύ άλλων ελληνικών τρα-
πεζών και η Eurobank, τα χρήματα των ασφαλισμένων επενδύονταν στο χρηματι-
στήριο. Με τα χρήματα των ασφαλισμένων αγοράστηκαν μετοχές ακόμα και εται-
ρειών στις οποίες είχαν συμφέροντα οι τράπεζες που συμμετείχαν στην ΑΕΔΑΚ, 
αγοράστηκαν ακόμα και μετοχές των ίδιων των συγκεκριμένων τραπεζών, όπως 
της Eurobank. Αυτές είναι σοβαρές κομπίνες και μάλιστα νόμιμες. Πρόκειται για 
σχέδιο λεηλασίας των χρημάτων των ασφαλισμένων που γινόταν από κοινού με 
τους μεγαλοκαρχαρίες του ελληνικού κεφαλαίου και με το ελληνικό κράτος. Και 
γινόταν επί χρόνια.

Σήμερα τα ασφαλιστικά ταμεία λόγω των επενδύσεων στο χρηματιστήριο και 
σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία –όπως και οι μετοχές– έχουν χάσει 
το μεγαλύτερο μέρος της αξίας τους, αναμένεται να καταρρεύσουν. Μόνο το ΙΚΑ, 
ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός στη χώρα, έχει απολέσει το μεγαλύτερο 
μέρος της περιουσίας του από αυτές τις τοποθετήσεις, από αυτή την λεηλασία, για 
την οποία το ελληνικό κράτος και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι συνυπεύθυ-
νες. Αυτές δουλεύουν για να πλουτίζουν οι Λάτσηδες και όλα τα καθάρματα που 
ανήκουν στην άρχουσα τάξη αυτής της χώρας.

Η κυβέρνηση Καραμανλή στη συνέχεια, ενόψει της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
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που βρισκόταν σε εξέλιξη το 2008, είχε παραχωρήσει προληπτικά μεγάλα πακέτα 
οικονομικής στήριξης σε τράπεζες οι οποίες δεν είχαν ακόμη χτυπηθεί από την 
κρίση. Το ποσό που είχε η τότε κυβέρνηση διοχετεύσει στην διαδικασία στήριξης 
των τραπεζών ήταν 78 δις και η Eurobank σε αυτή τη διαδικασία είχε ιδιαίτερα 
προνομιακή μεταχείριση. Εκείνο το διάστημα ο ιδιοκτήτης της εν λόγω τράπεζας, 
ο Σπύρος Λάτσης, κατείχε περιουσία που συνολικά έφτανε τα 11 δις δολάρια.

Πρόκειται δηλαδή, για ένα δισεκατομμυριούχο που τον στηρίζει το ελληνικό 
κράτος προκαταβολικά, ώστε να προλάβει τυχόν απώλειες που αυτός θα έχει από 
τις επενδύσεις του στα στεγαστικά δάνεια χαμηλής φερεγγυότητας των ΗΠΑ, 
τα οποία τιτλοποιήθηκαν και μεταπωλήθηκαν σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές και 
όχι μόνο τράπεζες, ή από τις απώλειες που τυχόν θα είχε η τράπεζά του από τη 
μειωμένη λόγω της κρίσης φερεγγυότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
Υποθήκευσαν τα χρήματα των εργαζομένων και τον κοινωνικό πλούτο της χώρας 
για να προσπαθήσουν να αποφύγουν οι μεγαλοτραπεζίτες αυτού του τόπου την 
κρίση. 

Η κρίση του ελληνικού χρέους βέβαια δεν τους άφησε ανέγγιχτους. Κατέληξε 
τελικά να έχουν απώλειες. Ο «κύριος» Λάτσης εκτιμάται ότι έχασε αρχικά από 
την κρίση γύρω στα 500 εκατομμύρια, ποσό αμελητέο μπροστά στην συνολική 
περιουσία του. Όμως χωρίς τη στήριξη του ελληνικού κράτους, οι απώλειές του 
θα ήταν πολύ μεγαλύτερες.

Ο ίδιος έχει αρχίσει τώρα να «αναδιπλώνεται» επενδυτικά και να ξεπουλάει. Η 
πραγματική αξία της Eurobank έχει φανεί λόγω της κρίσης ότι είναι στην πραγμα-
τικότητα κατά πολύ μικρότερη απ’ ό,τι την παρουσίαζαν πριν την κρίση. Όμως με 
βάση την αρχική της κεφαλαιακή αξία ο Λάτσης πήρε τις κρατικές ενισχύσεις και 
τώρα προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από το επερχόμενο ελληνικό ναυάγιο.

Ο Λάτσης έχει κάνει σειρά από απάτες. Δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει 
τόσο καλά την κρίση του ελληνικού χρέους και την οικονομική κρίση γενικότερα 
αν δεν είχε συνεχή στήριξη από το ελληνικό δημόσιο, η οποία μάλιστα εξασφα-
λίστηκε με νόμιμη απάτη. Ακόμα και με τους κανόνες του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος δεν θα δικαιούνταν να πάρει την οικονομική στήριξη που πήρε. Ανα-
φέρουν δημοσιεύματα ότι με βάση την οικονομική κατάσταση του 9μήνου και τα 
στοιχεία της τράπεζας, η Eurobank είχε λάβει εγγύηση δανεισμού ύψους 9,7 δις 
ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια που κατείχε ήταν κατά πολύ μικρότερα. Στην πραγμα-
τικότητα, ακόμα και με τους δικούς τους κανόνες η τράπεζα αυτή δεν δικαιούνταν 
να πάρει την εγγύηση.

Επίσης, το γεγονός ότι η έδρα της Eurobank είναι στην Ελβετία, δηλαδή είναι 
εκτός της ευρωζώνης, σημαίνει ότι δεν δικαιούται να πάρει οικονομική στήριξη 
από το ελληνικό δημόσιο. Έτσι «μεταφέρανε» επί τόπου την έδρα της στην Ελλά-
δα ώστε να δικαιούται να πάρει τη στήριξη.

Όσον αφορά τη διαδικασία της υποτιθέμενης «σωτηρίας» της χώρας, αυτή, 
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όπως είναι πλέον ευρέως αναγνωρισμένο, αφορά την προσπάθεια διάσωσης των 
τραπεζών, αφορά τη σωτηρία του κεφαλαίου και του συστήματος. Σε αυτή την 
προσπάθεια εντάσσεται και η διαδικασία του λεγόμενου «κουρέματος» του χρέ-
ους που κατέχουν οι ομολογιούχοι στα χέρια τους, η οποία διαδικασία στηρίζεται 
στις εγγυήσεις και τη ρευστότητα της ΕΚΤ. Και αυτή η ρευστότητα στην ουσία θα 
αντληθεί από την εκμετάλλευση των εργαζομένων της Ευρώπης. Πρόκειται για 
μια διαδικασία συνεχούς καταλήστευσης του κοινωνικού πλούτου. 

Η Eurobank καταλήστευσε τον ελληνικό λαό αλλά και άλλους λαούς όπως της 
ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Πολλές από τις χώρες που είχε αναπτύ-
ξει δραστηριότητες η Eurobank έχουν καταρρεύσει και οι λαοί τους έχουν πτω-
χεύσει με την συμβολή της συγκεκριμένης τράπεζας, η οποία τους καταλήστευε 
μέσω της πολιτικής των δανείων.

Στην πραγματικότητα η Eurobank είναι ένας εγκληματικός οικονομικός οργα-
νισμός όπως είναι όλες οι τράπεζες. Στην πραγματικότητα οι τραπεζίτες και όλα 
αυτά τα κοράκια του κεφαλαίου δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Στην πραγματικό-
τητα θα πρέπει να γίνει μια κοινωνική Επανάσταση να τους πετάξουμε έξω από 
την χώρα. Να γίνει στάση πληρωμών, να διαγραφεί το χρέος, να μην πάρουν ούτε 
ένα ευρώ. Να απαλλοτριωθεί όλη η περιουσία τους και να περάσει στα χέρια του 
ελληνικού λαού. Αυτή θα είναι η καλύτερη απονομή δικαιοσύνης για όλη αυτή τη 
μακροχρόνια λεηλασία που έχει υποστεί ο τόπος από αυτούς τους εγκληματίες. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΑΣ ΡΟΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΚΡΗΞΗΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
SHELL ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΣΤΟ Π. ΦΑΛΗΡΟ

Η τοποθέτηση βόμβας στα γραφεία της Shell ήταν ένα μικρό συμβολικό χτύ-
πημα. Όχι ότι δεν θα μπορούσε να γίνει ένα ουσιαστικό χτύπημα, αλλά κάτι 

τέτοιο ήταν αποτρεπτικό λόγω του χωροταξικού ζητήματος στην περιοχή. Δηλα-
δή, το σημείο που βρίσκονταν τα γραφεία ήταν απαγορευτικό για να πραγματο-
ποιηθεί ένα μη συμβολικό, για να πραγματοποιηθεί ένα ουσιαστικό χτύπημα, μια 
απόπειρα να κατεδαφιστεί το κτίριο.

Δυστυχώς, δεν ολοκληρώθηκε αυτό το χτύπημα. Μπορεί να επιχειρήθηκε ένα 
μικρό και συμβολικό χτύπημα, όμως ο στόχος πολιτικά δεν ήταν μικρός. Ήταν ένα 
μικρό χτύπημα σε ένα μεγάλο πολιτικά στόχο.

Η Shell είναι ένας μεγάλος πολιτικά στόχος για όλο τον πλανήτη. Είναι μια 
από τις μεγάλες πολυεθνικές πετρελαίου αγγλοολλανδικής προελεύσεως, έχει 
δραστηριότητα για πάνω από 100 χρόνια στην εκμετάλλευση φυσικών πόρων σε 
όλο τον πλανήτη, ευθύνεται για ένα μεγάλο μέρος της οικολογικής καταστροφής 
παγκοσμίως.
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Οι εταιρίες πετρελαίου, όπως γνωρίζουμε και όπως κάνουν όλοι οι καπιταλι-
στές για να έχουν το λιγότερο δυνατό κόστος και να μεγεθύνουν το κέρδος τους, 
αδιαφορούν για τις υποδομές, αδιαφορούν για τα προβλήματα στις κατασκευές 
των μονάδων τους. Τα «ατυχήματα» στις εγκαταστάσεις είναι πάρα πολλά. Οι 
διαρροές πετρελαίου και μόνο έχουν καταστρέψει πάρα πολλές περιοχές και ζω-
τικής σημασίας φυσικούς πόρους για τη ζωή στον πλανήτη.

Μεγάλες είναι οι καταστροφές στη Βόρεια Θάλασσα, στη θαλάσσια περιοχή 
γύρω από την Μεγάλη Βρετανία όπου έχει την έδρα της η συγκεκριμένη εταιρία. 
Οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν καταστρέψει πολλές τοπικές οικονομίες, έχουν 
καταστρέψει λαούς ολόκληρους, ευθύνονται για θανάτους από τη μόλυνση πάρα 
πολλών ανθρώπων.

Η ιστορία του πετρελαίου αυτόν τον αιώνα που το πετρέλαιο είναι η κινητή-
ριος δύναμη της καπιταλιστικής ανάπτυξης, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι στην 
πραγματικότητα μία ιστορία γραμμένη με αίμα. Η ιστορία του πετρελαίου και 
των συγκεκριμένων πολυεθνικών εταιρειών είναι ιστορίες πολέμων, είναι ιστο-
ρίες εμφυλίων που υποδαυλίσανε οι ίδιες οι πετρελαϊκές, είναι ιστορίες επιβολής 
πραξικοπηματιών, είναι ιστορίες καταστροφής λαών, είναι ιστορίες υπερεκμετάλ-
λευσης των ανθρώπων και της φύσης. Είναι ιστορίες καταστροφής, πολέμων και 
θανάτου.

Η Shell δημιουργήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Μέσα σε λίγα χρόνια είχε 
καταφέρει να αποικιοποιήσει μέσω της δράσης της πάρα πολλές περιοχές του 
πλανήτη. Από τις ΗΠΑ, την Ασία, την Κίνα και την Μ. Ανατολή ως την Αφρική, 
δραστηριοποιήθηκε για την εκμετάλλευση του μαύρου χρυσού. Σήμερα έχει επε-
κτείνει την δραστηριότητά της και θεωρείται υπεύθυνη για ένα μεγάλο μέρος της 
περιβαλλοντικής καταστροφής και της τρύπας του όζοντος.

Αν πετύχαινε αυτό το χτύπημα, θα είχε αφιερωθεί σε ένα μεγάλο αγώνα. Σε 
έναν αγώνα που διεξαγόταν για πολλά χρόνια στην Νιγηρία ενάντια σε αυτή την 
πολυεθνική και που κάποια στιγμή έγινε ένοπλος.

Στην Νιγηρία, η Shell ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία που εκμεταλλευόταν το 
μαύρο χρυσό της περιοχής. Έβγαζε περίπου 1 εκ. βαρέλια ημερησίως. Στην Νιγη-
ρία, η Shell ευθύνεται για την καταστροφή ενός σημαντικού βιότοπου, του Δέλτα 
του Νίγηρα. Ευθύνεται για την καταστροφή των λαών του Νίγηρα που ζούσαν 
από την εκμετάλλευση της περιοχής εκείνης και λόγω της μόλυνσης ψαρεύουν 
σε νερά που έχουν μολυνθεί, καλλιεργούν εκτάσεις γης κατεστραμμένες. Η Shell 
κατέστρεψε τη γη, κατέστρεψε τον αέρα, κατέστρεψε το νερό.

Μία κάτοικος της περιοχής εκείνη την περίοδο έλεγε, ότι «εμείς είμαστε οι ιδι-
οκτήτες του πετρελαίου, εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες του ορυκτού πλούτου αυτής 
της γης και παρ’ όλα αυτά, δεν τον κατέχουμε εμείς».

Η Νιγηρία είναι από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου και έχει ένα από τα 
μεγαλύτερα ποσοστά πετρελαίου που προσφέρονται για τις πετρελαϊκές πολυε-
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θνικές, όπως η Shell.
Και λέει η συγκεκριμένη κάτοικος που ζει μαζί με τα 12 παιδιά της και με τον 

άντρα της σε μια καλύβα στημένη σε δοκάρια πάνω στη λάσπη που αφήνει η εκ-
μετάλλευση του μαύρου χρυσού στην περιοχή: «Δεν έχουμε νερό να πιούμε, δεν 
έχουμε ψάρια να φάμε λόγω του νερού, ούτε λεφτά για να αγοράσουμε φαγητό. 
Τεράστιες πορτοκαλί φλόγες καύσης των αερίων φωτίζουν τον ουρανό τη νύχτα 
και προκαλούν όξινη βροχή, η οποία μολύνει τα ποτάμια και καταστρέφει τις σο-
δειές».

Ο λαός του Δέλτα του Νίγηρα ξεκίνησε έναν ένοπλο αγώνα για να διώξει την 
Shell από την περιοχή και όλες τις πολυεθνικές. Η Shell συνεργάστηκε με τη χού-
ντα της Νιγηρίας και προμήθευσε με όπλα το καθεστώς αυτό –το εξόπλισε και το 
στήριξε οικονομικά και στρατιωτικά– για να καταστείλει τις εξεγέρσεις. Η Shell 
ευθύνεται για θανάτους συλληφθέντων και πολιτικών κρατουμένων που αγωνί-
στηκαν ενάντιά της.

Ήταν ένας πραγματικά πολύ ωραίος αγώνας, ο οποίος κατέληξε οι εξεγερμέ-
νοι να κλέβουν πετρέλαιο από τις εγκαταστάσεις της Shell και να αγοράζουν εξο-
πλισμό και όπλα για να πολεμήσουν τη συγκεκριμένη εταιρεία και το καθεστώς. 
Και αυτός ο αγώνας θα μείνει στην ιστορία του παγκόσμιου επαναστατικού κινή-
ματος, πιστεύω, ως ένας αγώνας παράδειγμα, για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζο-
νται αυτοί οι εγκληματίες. Να αντιμετωπίζονται με εξεγέρσεις, με τα όπλα για να 
φύγουν από τους τόπους που εκμεταλλεύονται καταστρέφοντάς τους. Γιατί μόνο 
με αυτό τον τρόπο μπορεί να αποδοθεί πραγματική δικαιοσύνη.

Βέβαια, οι καταστροφές που έχουν επιφέρει μπορεί να είναι μη αναστρέψιμες 
στην περιοχή. Όπως επίσης, θα είναι μη αναστρέψιμες οι καταστροφές που θα 
επιφέρουν αυτές οι εταιρείες από την «πράσινη» ανάπτυξη, στην οποία στρέφο-
νται λόγω των χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης, και λόγω της εξάντλησης των φυσι-
κών πόρων εγκαταλείπουν την εκμετάλλευση του πετρελαίου. Και όταν μιλάμε 
για «πράσινη» ανάπτυξη, εννοούμε την καλλιέργεια βιοκαυσίμων για να υποκα-
ταστήσουν το πετρέλαιο το οποίο σήμερα δεν είναι αρκετό για να καλύψει τις 
ανάγκες του καπιταλιστικού συστήματος.

Ενώ όλος ο κόσμος πεινάει, ενώ υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι που 
υποσιτίζονται, ενώ 4 δις άνθρωποι στον πλανήτη ζουν αυτή τη στιγμή μέσα στην 
φτώχεια, η Shell έχει στραφεί π.χ. στην Βραζιλία, όπου έχει ξηλώσει, έχει κατα-
στρέψει τεράστιες εκτάσεις της χώρας για να καλλιεργήσει τρόφιμα που θα χρη-
σιμοποιηθούν για τη δημιουργία βιοκαυσίμων, στα οποία έχουν στραφεί αυτές οι 
εταιρείες προκειμένου να καλύψουν τον καπιταλισμό με νέες πηγές ενέργειας.

Τα εγκλήματα συνεχίζονται και θα συνεχίζονται και όπως είπα και πριν με το 
παράδειγμα των λαών του Δέλτα του Νίγηρα, μόνο η αντίσταση, μόνο η ένοπλη 
εξέγερση μπορεί να αποτρέψει αυτή την καταστροφή του πλανήτη και των αν-
θρώπων.   
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ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Σοβαρά δηλαδή, θα μας δικάσετε τώρα για τα συμφέροντα μιας 
πολυεθνικής πετρελαϊκής εταιρίας, έτσι; Θα μας καταδικάσετε εμάς ως εγκλημα-
τίες, ενώ στην πραγματικότητα αυτοί είναι εγκληματίες.

Η Shell μαζί με κάποιες άλλες εταιρίες, η Chevron, η Τεxaco, έχει συγχωνευτεί 
με μια άλλη, η Total, η BP, η British Petroleum δηλαδή, είναι από τους μεγαλύτε-
ρους εγκληματίες σ’ όλο τον κόσμο.

Ειπώθηκε εδώ ότι το πετρέλαιο στην πραγματικότητα είναι ο αιμοδότης της 
καπιταλιστικής οικονομίας. Χωρίς πετρέλαιο δεν κινείται τίποτα. Ο πολιτισμός 
αυτή τη στιγμή πάνω στο πετρέλαιο βασίζεται. Έχουν γίνει πόλεμοι και σφαγές 
εκατομμυρίων ανθρώπων για το πετρέλαιο. Οι πόλεμοι που έκαναν τα αφεντικά 
σας, οι ΗΠΑ, δύο πόλεμοι στο Ιράκ και το ’91 και το 2003, γι’ αυτό έχουν γίνει.

Και η Shell είναι ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι τώρα πια εκμεταλλεύονται το 
πετρέλαιο στο Ιράκ. Για να γίνει όμως αυτό, έχουν πεθάνει 1 εκ. άνθρωποι στο 
Ιράκ, από το ’91 ως το 2003 λόγω του εμπάργκο που έκαναν οι δυτικές χώρες.

Λοιπόν, 60 χρόνια τώρα, έχουμε μια αραβοϊσραηλινή σύγκρουση λόγω του 
πετρελαίου. Γιατί το Ισραήλ παίζει το ρόλο του χωροφύλακα στην Μ. Ανατολή, 
το υποστηρίζουν οι ΗΠΑ, η Μ. Βρετανία και οι δυτικές καπιταλιστικές χώρες με 
τις πετρελαϊκές εταιρείες από πίσω για να μπορούν να κλέβουν το πετρέλαιο που 
βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία και σε άλλες χώρες, όπως το Ιράκ, το Ιράν, στην 
αραβική χερσόνησο και στη Β. Αφρική. Το Ισραήλ παίζει το ρόλο του χωροφύλα-
κα, είναι ένα προγεφύρωμα του δυτικού ιμπεριαλισμού στη Μ. Ανατολή.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες είναι από τους μεγαλύτερους εγκληματίες παγκοσμί-
ως. Και σεις τι, δηλαδή; Θα μας καταδικάσετε για μια απόπειρα; Ακόμα κι αν 
κατεδαφίζαμε το κτίριο, δίκιο θα είχαμε.

Έχουν γίνει πραξικοπήματα για τον ίδιο λόγο. Το ’54 οι Βρετανοί, η British 
Petroleum στην πραγματικότητα, η BP και οι ΗΠΑ έριξαν τον τότε πρωθυπουργό 
Μοσαντέκ για να βάλουν τον Σάχη. Έχουν γίνει πραξικοπήματα και πόλεμοι για 
το πετρέλαιο. Και σεις τώρα τι, δηλαδή; Θα μας δικάσετε για λογαριασμό τέτοι-
ων εγκληματιών; Αυτό θα κάνετε. Εγκληματίες είναι και η Eurobank. Ένα τέτοιο 
δικαστήριο είστε στην πραγματικότητα. Λυπούμαι πολύ που δεν εξερράγη ο μη-
χανισμός στην Shell.

Μετά την κατάθεση των αστυνομικών Κανελλόπουλου Αθανάσιου της ΔΑΕΕΒ και 
του Ανανία Γεώργιου του ΤΕΕΜ, οι οποίοι κλήθηκαν μετά από αίτημα των με-
λών της οργάνωσης το οποίο έγινε δεκτό, για να αποσαφηνιστεί για την ύπαρξη 
τηλεχειριζόμενου μηχανισμού στην ενέργεια της απόπειρας εναντίον του πρώην 
υπουργού Δημοσίας Τάξης, Γιώργου Βουλγαράκη, η Πόλα Ρούπα πήρε το λόγο. 

ΡΟΥΠΑ: Δεν γνωρίζω αν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα για το τι ακριβώς συ-
νέβη στην περιοχή όσον αφορά την επίθεση που δεν ολοκληρώθηκε τελικά ενα-
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ντίον του Γ. Βουλγαράκη, γιατί απ’ ό,τι καταλαβαίνω μέχρι στιγμής έγιναν το-
ποθετήσεις από τους μάρτυρες με βάση μια εκτίμηση που οι ίδιοι έχουν και με 
βάση συμπεράσματα που οι ίδιοι έχουν βγάλει. Δεν γνωρίζω αν αυτό είναι αρκετό 
για να διαμορφώσει την εικόνα –για την οποία δεν μπορώ εγώ να πείσω με τον 
ισχυρισμό μου– για το τι έγινε ακριβώς εκεί. Προφανώς οι ίδιοι οι τεχνικοί που 
βρέθηκαν εκεί να πρέπει να μιλήσουν, ώστε να κατοχυρωθεί ως γεγονός και όχι 
ως εκτίμηση για το τι τελικά ήταν ο μηχανισμός, ο οποίος ήταν τηλεχειριζόμενος 
και δεν ήταν ωρολογιακός μηχανισμός.

Κι αυτό δεν αφορά μόνο τον κίνδυνο για ανθρώπους ή για τους τραυματισμούς 
που είχα αναφερθεί την προηγούμενη φορά. Γιατί σε σχέση με αυτό το ζήτημα 
υπήρχε πλήρης επιμέλεια από τους συντρόφους που βρέθηκαν εκεί, ώστε να απο-
φευχθεί οποιοσδήποτε τραυματισμός και θάνατος ανθρώπου ο οποίος ήταν άσχε-
τος με τον συγκεκριμένο στόχο, δηλαδή τον Βουλγαράκη.

Η συγκεκριμένη ενέργεια ματαιώθηκε, όπως αναφέρθηκα την προηγούμενη 
φορά. Καταρχήν ο μηχανισμός ήταν τηλεχειριζόμενος, υπήρχε πλήρης ορατότητα 
όπως αναφέρθηκε από τον προηγούμενο μάρτυρα (τον Ανανία), πλήρης έλεγχος 
της κατάστασης. Και ο τελευταίος μάρτυρας ανέφερε ότι ήταν ασφαλής η έκ-
βαση της έκρηξης όσον αφορά όσους περνούσαν από κει και όσους βρίσκονταν 
στην περιοχή, και σε σχέση με τους διερχόμενους, και σε σχέση με τα οχήματα 
και η ενέργεια, δηλαδή η πυροδότηση του μηχανισμού, προέβλεπε την ασφάλεια 
όσων βρίσκονταν εκεί. Αν ήθελαν οι σύντροφοι να πλήξουν τον αστυνομικό, θα 
το έκαναν. Αυτό το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι δεν υπήρχε τέτοια 
στόχευση, τέτοιο ζήτημα. Το ζήτημα, δηλαδή, του κινδύνου για ανθρώπους και 
τραυματισμούς έχει λήξει για μένα. Από κει και πέρα, το ζήτημα της ενέργειας δεν 
ξέρω αν έχει λήξει. Γιατί το βούλευμα του Μακρόπουλου μιλάει για ωρολογιακό 
μηχανισμό. Και είχα πει την προηγούμενη φορά ότι υπήρχε δόλος μέσα σε αυτό, 
όχι μόνο όσον αφορά την πρόκληση κινδύνου για ανθρώπους, αλλά κυρίως, γιατί 
αν αποδεχόταν την έρευνα και την εξέταση που έγινε, ότι δηλαδή, δεν ήταν ωρο-
λογιακός μηχανισμός, δεν θα μπορούσε να σταθεί η κατηγορία. Όπως είπε και ο 
κ. εισαγγελέας στην προηγούμενη συνεδρίαση, θα ήταν ηλίθιο να πας να βάλεις 
ωρολογιακό μηχανισμό σε μια τέτοια ενέργεια, γιατί πολύ απλά, δεν είναι μόνο 
ότι αδιαφορείς για ένα τυφλό χτύπημα. Είναι ηλίθιο γιατί δεν υπάρχει περίπτωση 
να καταφέρεις το επιδιωκόμενο. Από κει και πέρα σε σχέση με το βούλευμα, να 
αναφέρω ότι το σκεπτικό του δεν αφορά μόνο τον κίνδυνο σε ανθρώπους, αφο-
ρά και το γεγονός ότι έτσι στέκει και η κατηγορία. Γιατί όταν βάζεις «απόπειρα 
ανθρωποκτονίας η οποία δεν ολοκληρώθηκε για λόγους και παράγοντες άσχε-
τους με την βούληση αυτών που την έκαναν», αυτό πλέον ανατρέπεται με το να 
αποδεχτείς ότι εκεί πέρα δεν υπήρχε ωρολογιακός μηχανισμός, πάνω στον οποίο 
μπορεί να βασιστεί ο ισχυρισμός σου. Υπήρχε τηλεχειριζόμενος μηχανισμός, που 
σημαίνει ότι ακυρώνει το σκεπτικό του βουλεύματος. Θα πρέπει να δεχτείς δηλα-
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δή, ότι η ενέργεια δεν ολοκληρώθηκε, που σημαίνει ότι η κατηγορία για αυτό δεν 
θα έπρεπε να είναι καν η απόπειρα. Θα έπρεπε να είναι… δεν ξέρω τι… Ζημιές, 
κάτι άλλο ή διατάραξη κοινής ειρήνης. Οπότε, η εξέταση σε σχέση με την συγκε-
κριμένη ιστορία έχει νόημα να συνεχιστεί για μένα για να μην μείνουμε μόνο στην 
εκτίμηση των μαρτύρων που έχουν έρθει και έχουν καταθέσει, και να καλεστούν 
οι προϊστάμενοί τους που ήταν τότε στην υπηρεσία της αντιτρομοκρατικής και 
έχουν κάνει αυτή την εκτίμηση, η οποία έχει καταγραφεί –εμείς την είχαμε δει 
από τότε, ήταν δημοσιοποιημένη– ότι ήταν τηλεχειριζόμενος μηχανισμός. Και δεν 
υπήρχε ωρολογιακός μηχανισμός.

Αλλά αυτό δεν μπορεί να βασιστεί ούτε σε δημοσιεύματα ούτε προφανώς στον 
δικό μας ισχυρισμό. Γιατί, όπως ειπώθηκε και την προηγούμενη φορά από την 
έδρα, δεν μπορεί αυτή να καταλήξει επειδή εγώ λέω ότι έτσι έγινε. Πρέπει οι ίδιοι 
οι μάρτυρες να έρθουν εδώ πέρα να το επιβεβαιώσουν. Και από ό,τι καταλαβαίνω 
–για να λήξει αυτό το ζήτημα– θα πρέπει να έρθουν οι προϊστάμενοί τους που εί-
χαν τότε πλήρη επίγνωση της ιστορίας, και την όποια έρευνα είχαν κάνει δεν την 
είχαν κοινοποιήσει στους υφισταμένους τους. Τα ονόματά τους είναι Μπαλάκος 
και ο Παπαγεωργίου. Αυτοί πιστεύω ότι πρέπει να κληθούν, για να κλείσει αυτό 
το ζήτημα.

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Αποδείχτηκε ότι είχαμε δίκιο από την αρχή πριν ξεκινήσει καν 
η διαδικασία, πριν καν ξεκινήσει ο πρώτος μάρτυρας. Σας είχαμε δώσει ένα αί-
τημα με λίστα μαρτύρων της προανάκρισης. Ήταν και οι δύο αυτοί αστυνομικοί, 
και ο αστυνομικός της ΔΑΕΕΒ και ο άλλος του ΤΕΕΜ, αυτοί οι δύο που ήρθαν εδώ 
πέρα. Και οι δύο επιβεβαιώσανε αυτά ακριβώς που λέει η προκήρυξη. Και η εκτί-
μηση του πρώτου μάρτυρα, του κ. Κανελλόπουλου αν θυμάμαι καλά ότι λεγόταν, 
ότι εκτιμούσε η υπηρεσία του ότι η ενέργεια αυτή έχει γίνει με τηλεχειρισμό και 
γι’ αυτό τους έστειλαν να ψάξουν στις παρυφές του Λυκαβηττού να βρούνε ευρή-
ματα και τελικά βρήκαν το τηλεχειριστήριο πιστολοειδούς λαβής και ο Ανανίας, ο 
αστυνομικός του ΤΕΕΜ, λέει αυτό που έλεγε η προκήρυξη. Ότι εμείς άμα θέλαμε 
να τον φάμε ως οργάνωση θα τον τρώγαμε. Δεν το κάναμε. Στην πραγματικότητα, 
ούτε νομικά ισχύει η απόπειρα ανθρωποκτονίας για κανέναν, όχι μόνο για τον 
Βουλγαράκη, ούτε για τον αστυνομικό, ούτε για κανέναν. Νομικά το μόνο που 
στέκει είναι υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο που ήταν δίπλα στον μηχανισμό και στο 
αυτοκίνητο του αστυνομικού του ΤΕΕΜ. Αυτό.

Ο Μακρόπουλος ο συνάδελφός σας εσκεμμένα έχω πει ότι λέει ψέματα στο 
βούλευμα για να στηρίξει την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο Ανανίας όμως εδώ 
είπε ευθαρσώς, ότι αυτοί είχαν και οπτική επαφή, είχαν την βούληση ότι εμένα 
δεν θέλανε να με πλήξουν. Είχαμε δίκιο που είχαμε ζητήσει να έρθουν αυτοί οι 
μάρτυρες εδώ πέρα. Τον Φώτη Παπαγεωργίου και τον Γρηγόρη Μπαλάκο, τους 
προϊσταμένους των αστυνομικών που έκαναν την έρευνα, τους είχαμε ζητήσει για 
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άλλο λόγο στην ίδια αίτηση. Να έρθουν εδώ πέρα και να πούνε, γιατί στους υφι-
στάμενους τους δεν δίνουν λογαριασμό, να πούνε, ναι, η ΔΑΕΕΒ έχει κάνει διαπί-
στωση ότι η ενέργεια αυτή έχει γίνει με τηλεχειρισμό. Ζητάμε να έρθουν και για 
αυτό το λόγο επιπρόσθετα.

Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος αυτού γιατί κατά 
την άποψή του το ζήτημα της έρευνας για το πώς έγινε αυτή η ενέργεια, έχει ξεκα-
θαριστεί. Κατόπιν η Ρούπα ξαναπήρε τον λόγο.

ΡΟΥΠΑ: Το ζήτημα της απόπειρας είναι θέμα μαρτύρων. Είναι ένα θέμα το 
οποίο μπορεί να καταλήξει, στο βαθμό που η εξέταση των μαρτύρων έρχεται να 
επιβεβαιώσει, ότι δεν έγινε η επίθεση. Ματαιώθηκε. Εφόσον ματαιώθηκε μια επί-
θεση, άρα δεν στέκει και η κατηγορία η οποία λέει ότι «δεν ολοκληρώθηκε άσχετα 
με την βούληση αυτών που έδρασαν». Η επίθεση αυτή ματαιώθηκε με την βούλη-
ση αυτών που έδρασαν. Οπότε η έκρηξη ισχύει, αλλά η απόπειρα δεν ισχύει. Κα-
νονικά δεν θα έπρεπε να είχαμε καν αυτή την κατηγορία εδώ πέρα. Και είπα και 
πριν ότι το βούλευμα ανέφερε ότι έγινε με ωρολογιακό μηχανισμό, ακριβώς για να 
μην υπονομευτεί η κατηγορία της απόπειρας. Οπότε το ζήτημα της απόπειρας αν-
θρωποκτονίας είναι άμεσα συνδεδεμένο με την κατάθεση των μαρτύρων, και των 
συγκεκριμένων, και αυτών που καλούμε. Γιατί όπως είπα και πριν, δεν μπορούμε 
να μείνουμε μόνο στην εκτίμηση ότι «μάλλον έγινε έτσι» ή διά της εις άτοπον 
επαγωγής λέγοντας ότι «δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς και έγινε έτσι». Πιστεύω 
ότι πρέπει να είναι κατοχυρωμένο και καταγραμμένο ότι αυτή η ενέργεια έγινε μ’ 
αυτό τον τρόπο και όχι κανένα άλλο. Και επιμένουμε στην κλήτευση.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της κλήτευσης του πρώην διοικητή της ΔΑ-
ΕΕΒ Γρηγόρη Μπαλάκου και του υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΔΑΕΕΒ Φώτη 
Παπαγεωργίου σε σχέση με την συγκεκριμένη ενέργεια. Ακολούθως, συνεχίστηκε 
η δίκη με την εξέταση μαρτύρων από την υπόθεση της επίθεσης εναντίον του χρη-
ματιστηρίου. Μετά την εξέταση του μάρτυρα υπαλλήλου security του χρηματι-
στηρίου Μαυροειδάκου Γεώργιου, τον λόγο πήρε ο Μαζιώτης, ο οποίος επανέφε-
ρε το αρχικό αίτημα της κλήτευσης μαρτύρων για την υπόθεση του χρηματιστηρί-
ου, όπως δύο υπαλλήλων security οι οποίοι παρέμειναν μέσα στο κτίριο παρά το 
προειδοποιητικό τηλεφώνημα της οργάνωσης για το παγιδευμένο βανάκι με 150 
κιλά εκρηκτικά, καθώς και την υπεύθυνη ασφαλείας του χρηματιστηρίου η οποία, 
σύμφωνα με την κατάθεση του Μαυροειδάκου, έδωσε εντολή να παραμείνουν οι 
υπάλληλοι ασφαλείας μέσα εκτός από τον ίδιο και μια καθαρίστρια. 

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Ο Επαναστατικός Αγώνας έβαλε 150 κιλά εκρηκτικά σε αυτό 
το φορτηγάκι με σκοπό να πληγεί το χρηματιστήριο, αυτό το «κοινωφελές, ευα-
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γές ίδρυμα» που έχει κάνει τόσα πολλά καλά στον ελληνικό λαό και γενικά στους 
λαούς. Η κατηγορία που έχετε εναντίον μας είναι, κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή 
και εδώ πέρα έρχεται ο υπάλληλος security, ο κ. Μαυροειδάκος, και λέει ότι πήρε 
εντολή από την υπεύθυνη ασφαλείας, την κ. Κοκκίνη Διονυσία, να φύγει αυτός 
και η καθαρίστρια και να παραμείνουν οι άλλοι δύο μέσα. Η οργάνωση όταν έκα-
νε αυτή την ενέργεια προειδοποίησε στο τηλεφώνημα, όχι μόνο να εκκενωθεί το 
χρηματιστήριο αλλά και τα γειτονικά κτίρια. Και έρχεται ο κ. Μαυροειδάκος και 
λέει ότι του είπαν να φύγει μόνο αυτός και να μείνουν μέσα οι άλλοι δύο υπάλ-
ληλοι security. Εμείς δημιουργήσαμε κίνδυνο για ανθρώπους δηλαδή; Σοβαρά; 
Οι δύο συνάδελφοί του λέγονται Λίγγος Χρήστος και Κολτσίδας Δημήτριος. Λέει 
στην κατάθεσή του ο κ. Λίγγος: «Οι αστυνομικοί μάς είπαν να εκκενωθεί ο χώρος, 
να βγούμε έξω όσοι βρίσκονταν στο κτίριο, κάτι που έγινε αμέσως». Δεν ξέρω για-
τί έγινε όπως λέει αμέσως. «Ήμασταν τρεις υπάλληλοι ασφαλείας και μια υπάλλη-
λος καθαρίστρια του κτιρίου. Ο υπάλληλος της ρεσεψιόν Μαυροειδάκος Γεώργιος 
και η καθαρίστρια κ. Φωτεινή, δεν γνωρίζω το επώνυμό της, βγήκαν πρώτοι έξω 
και εγώ και ο Κολτσίδας Δημήτριος που ήταν στο data room παραμείναμε στο 
control room –το δωμάτιο με τις κάμερες ασφαλείας– και βλέπαμε τις κάμερες. 
Στις 5:35 έγινε η έκρηξη, ήταν δυνατή». Ο άλλος λέει πανομοιότυπα πράγματα. 
Λέει: «Όταν ήμουν στην είσοδο, ένας αστυνομικός μάς είπε να εκκενώσουμε το 
κτίριο γιατί υπήρχε πιθανότατα ένα φορτηγάκι με εκρηκτικά. Ο Μαυροειδάκος 
βγήκε στην λεωφόρο Αθηνών και εγώ ήμουν στο control room με τον Λίγγο Χρή-
στο και επιβλέπαμε τις κάμερες. 5:35 έγινε φοβερή έκρηξη, ισχυρή, ήταν σαν να 
γινόταν σεισμός». Λοιπόν, υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα 40 λεπτών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μιλήσει και άλλος μάρτυρας για αυτό.
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Θα με ακούσετε πρώτα και μετά θα μιλήσει ο μάρτυρας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Kαλά, εντάξει.
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Λένε ότι 5 η ώρα είδαν ένα φορτηγάκι και 5:35 –ένας άλλος 

λέει 5:40– έγινε η έκρηξη. Ποιοι κανόνες ασφαλείας είναι αυτοί που επικαλείται ο 
κ. Μαυροειδάκος που λέει, «κάναμε κάποια πράγματα και μετά να βγούμε έξω»; 
Εμείς δηλαδή προκαλέσαμε κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή με αυτή την ενέργεια; 
Δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να έχουμε πρόθεση ως οργάνωση να προκαλέσου-
με κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή. Βάλαμε αυτό το φορτηγάκι με αυτά τα κιλά για 
να προκαλέσουμε ζημιά στο χρηματιστήριο. Και αν μπορούσαμε να διακόψουμε 
και τη λειτουργία του. Ήταν ενέργεια σαμποτάζ. Δεν είχαμε σκοπό να βλάψου-
με κανέναν. Υπάρχει και ένας άλλος υπάλληλος security σε διπλανό κτίριο, στην 
Allianz. Και εδώ καταλογίζονται ευθύνες στην αστυνομία. Ο κ. Κουκουτούλης 
Γεώργιος. Κανέναν από αυτούς, εκτός από τον κ. Μαυροειδάκο, ο κ. Μακρόπου-
λος δεν έχει καλέσει στο δικαστήριο αυτό. Ο κ. Κουκουτούλης λοιπόν, υπάλληλος 
security της Allianz, λέει, αναφέρεται σε 3 μοτοσυκλέτες, 4 άτομα και ότι έφυγαν 
5. «Διαπιστώνω ότι υπάρχουν αστυνομικοί στην γωνία της λεωφόρου Αθηνών και 
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Χρηματιστηρίου. Ο ένας αστυνομικός με φακό έκανε έλεγχο σε παρακείμενο φορ-
τηγάκι πολύ γρήγορα. Βάλανε κορδέλες και έκλεισαν την περιοχή. Ενημέρωσα 
ένα δεύτερο περιπολικό για τις 3 μοτοσυκλέτες. Το δεύτερο περιπολικό απέκλεισε 
με κορδέλες την γωνία των οδών Πολυκράτους και Χρηματιστηρίου. Δεν με ενη-
μέρωσε κανείς τι συμβαίνει. Και ώρα 5:40 έγινε σφοδρή έκρηξη, ισχυρή, σαν να 
γινόταν σεισμός. Βρισκόμουνα έξω, δηλαδή μπροστά στην έκρηξη και το ωστικό 
κύμα με έσπρωξε κάτω».

Για αυτούς τους ανθρώπους, και τον Μαυροειδάκο, και τον Λίγγο, και τον Κολ-
τσίδα, και τον Κουκουτούλη της Allianz, εμείς δεν προκαλέσαμε κανένα κίνδυνο. 
Για τους μεν τρεις πρώτους, είναι υπεύθυνη αυτή που λέγεται υπεύθυνη ασφαλεί-
ας που ονομάζεται Κοκκίνη Διονυσία, για τον δε Κουκουτούλη η αστυνομία που 
δεν του είπε τίποτα. Η οργάνωση είχε πει στο προειδοποιητικό τηλεφώνημα να 
εκκενωθεί όχι μόνο το χρηματιστήριο αλλά και τα γειτονικά κτίρια. Ποιοι είναι 
οι υποτιθέμενοι κανόνες ασφαλείας που λένε, μείνετε οι δύο μέσα να επιβλέπουν 
τι; Αλλά ισχύει το άλλο που είχα πει όταν είχα τοποθετηθεί για την επίθεση στα 
Εξάρχεια. Και τους αστυνομικούς το δικό σας σύστημα τους έχει αναλώσιμους, 
δεν τους θεωρεί τίποτα. Το ίδιο το χρηματιστήριο θεωρεί και τους συγκεκριμένους 
υπαλλήλους security ως αναλώσιμους. Προφανώς είχαν μεγαλύτερη αξία το χρη-
ματιστήριο και οι μέτοχοι και ο βρώμικος ρόλος που παίζει στην κοινωνία παρά 
αυτοί. Μη μας κατηγορείτε εμάς για ανθρώπινη ζωή, για κίνδυνο για ανθρώπινη 
ζωή. Είναι ψέμα και υποκρισία. Λοιπόν, ζητάμε να καλέσετε και το ’χουμε κάνει 
ήδη και τους τρεις, και τον Λίγγο Χρήστο, και τον Κολτσίδα Δημήτριο και την 
κυρία, αυτήν την υπεύθυνη ασφαλείας Κοκκίνη Διονυσία και τον Κουκουτούλη 
Γεώργιο. Να μας πούνε γιατί έμειναν μέσα, ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες ασφα-
λείας και γιατί δεν ειδοποίησε η αστυνομία τον υπάλληλο security της Allianz να 
φύγει από κει.

Για να δούμε τελικά. Γιατί μας κατηγορείτε για κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή. 
Εδώ όμως άλλα πράγματα έχουν γίνει. Άλλοι είναι υπεύθυνοι. Να τους φέρετε εδώ 
πέρα. Να μας πει η κ. Κοκκίνη Διονυσία, ποιοι είναι οι κανονισμοί ασφαλείας; Γι-
ατί αλλάξανε αφότου έγινε η ενέργεια αυτή; Μήπως αποδείχτηκε τελικά ότι ήταν 
λάθος οι κανόνες ασφαλείας; Γιατί άμα ήταν σωστοί δεν θα τους αλλάζανε. Άλλοι 
έχουν κάνει εδώ πέρα πράξεις από τις οποίες προέκυψαν κίνδυνοι για ανθρώπινες 
ζωές και όχι ο Επαναστατικός Αγώνας.

ΡΟΥΠΑ: Όταν εγώ από την φυλακή έλαβα τις καταθέσεις αυτών των μαρ-
τύρων, πραγματικά έμεινα άφωνη. Η κατάθεση αυτού του ανθρώπου ήταν ανα-
τριχιαστική. Δηλαδή, μιλάμε, τους αφήσανε μέσα και θα υπήρχε περίπτωση να 
υπήρχαν νεκροί, όχι μόνο τραυματισμοί. Είπα ότι ο Επαναστατικός Αγώνας λάμ-
βανε υπ’ όψιν του την χωροταξία, που σημαίνει ότι η απόφαση για αυτή την συ-
γκεκριμένη ποσότητα εκρηκτικών ήταν άμεσα συνυφασμένη με την περιοχή και 
τον χώρο που ξεκινούσαν τα πρώτα σπίτια, τα οποία δεν υπήρχε περίπτωση να 
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εκκενώσει καμία αστυνομία. Οπότε αυτό το λαμβάνεις υπ’ όψιν. Όπως επίσης, 
στο προειδοποιητικό τηλεφώνημα δηλώνεις ότι «θα πας και θα εκκενώσεις τα πά-
ντα γύρω από το χρηματιστήριο, όλα τα κτίρια». Και λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας 
ότι εκείνη την ώρα θα ήταν security και ίσως κάποια καθαρίστρια. Αυτοί ήταν 
οι άνθρωποι που θα δουλεύανε εκείνη την ώρα. Από κει και πέρα δεν περίμενε 
κανένας ότι θα υπήρχε αυτή η εντολή. Άνθρωποι οι οποίοι δουλεύανε μέσα, να 
παραμείνουνε με κίνδυνο την ίδια τους την ζωή.

Αν υποθέσουμε ότι η χωροταξία του χρηματιστηρίου του ίδιου ήταν διαφο-
ρετική και επιτρεπόταν να μπει μεγαλύτερη ποσότητα εκρηκτικών, θα έμπαινε. 
Και αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, μπορεί να τραυματίζονταν, 
μπορεί και να πέθαιναν. Και όλα αυτά στο όνομα τίνος πράγματος; Στο όνομα της 
ασφάλειας του χρηματιστηρίου; Ενός μηχανισμού που είναι προεξάρχων στην κα-
ταλήστευση λαών και την καταστροφή κοινωνιών; Για τους μεγαλομετόχους και 
την υπερεθνική ελίτ; Αυτά δεν τα αναλογίζονται οι ίδιοι που πάνε και δουλεύουνε. 
Είναι –όπως είπε και ο μάρτυρας– ότι ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Με τη 
μόνη διαφορά ότι το βλέπω πολύ μεγάλο το αντίτιμο. Να απειλείται η ίδια η ζωή 
σου για ένα μεροκάματο. Και αυτό με απόφαση του αφεντικού σου. Από κει και 
πέρα, πιστεύω ότι –γιατί υπάρχει η κατηγορία για πρόκληση κινδύνου σε ανθρώ-
πους– είναι ντροπή εμείς να δικαζόμαστε και γι’ αυτή την υπόθεση. Και να μην 
έρθουν εδώ αυτοί που βάλανε σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή σε αυτή την ενέργεια 
και ήταν οι υπεύθυνοι. Να αποδειχθεί εδώ, οπότε είναι απαραίτητη η κλήτευση. 
Να έρθουν να το πούνε.

Και όσον αφορά τον χώρο που τους βάλανε. Αναφέρθηκε ότι υπήρχε το data 
room. Αυτό, με βάση αυτά που μάθαμε αργότερα για την χωροταξία του χρημα-
τιστηρίου, είναι ένα καταφύγιο γιατί εκεί είναι ο εγκέφαλος του χρηματιστηρίου, 
ο οποίος δεν μπορεί να πληγεί ακόμα και αν κατεδαφιστεί το κτίριο. Τους πήραν 
από αυτό το καταφύγιο. Αυτό το μάθαμε εκ των υστέρων, βεβαίως. Τους πήραν 
από εκεί και τους έβαλαν επάνω, δίπλα στην έκρηξη. Για να εξασφαλιστεί η κα-
λύτερη φύλαξη…, δεν ξέρω κι εγώ ποιος ήταν ο στόχος. Να έρθουν εδώ και να 
το πούνε. Δηλαδή, τι ακριβώς πρέσβευε αυτός ο κανόνας ασφαλείας, που τους 
έβαλαν όλους μαζί κοντά στο σημείο της έκρηξης; Ούτε καν στο υπόγειο δεν τους 
πήγαν. Και όσον αφορά τους άλλους, από τις άλλες επιχειρήσεις, επίσης κατά λά-
θος αποχώρησαν. Από μόνοι τους είδαν ότι κάτι γίνεται στην περιοχή, βγήκαν 
και ρωτήσανε την αστυνομία και τους είπε ότι «έχει τοποθετηθεί βόμβα, βγείτε 
έξω». Από μόνη της η αστυνομία δεν πήγε εκεί να τους βγάλει έξω. Και η προει-
δοποίηση στο τηλεφώνημα ήταν πολύ συγκεκριμένη: «Εκκενώστε όλα τα κτίρια 
γύρω από το χρηματιστήριο, θα γίνει μεγάλη έκρηξη, υπάρχει παγιδευμένο βαν 
με πολλά εκρηκτικά». Αν υπήρχε μεγαλύτερη ποσότητα εκρηκτικών, οι άνθρωποι 
του χρηματιστηρίου μπορεί να ήταν νεκροί τώρα. Και σε αυτό θα ευθυνόμασταν 
εμείς; Προειδοποίηση δεν υπήρξε; Προειδοποίηση για την συγκεκριμένη έκρηξη 
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δεν υπήρξε; Aκόμα και πόσα κιλά ήταν μέσα ειπώθηκε. Οπότε το αίτημα αφορά 
την ίδια την κατηγορία, δεν αφορά τις εντυπώσεις ούτε είναι θέμα πολιτικής σκο-
πιμότητας. Αφορά την ίδια την κατηγορία γιατί με αυτό τον τρόπο πιστεύω ότι η 
κατηγορία και ανατρέπεται και αλλού μεταφέρεται: σε αυτούς που είναι πραγμα-
τικά υπεύθυνοι για την πρόκληση κινδύνου. 

Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την απόρριψη της αίτησης να κληθούν οι μάρ-
τυρες που ζήτησαν τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα για την υπόθεση του χρη-
ματιστηρίου, με το σκεπτικό ότι παρά το γεγονός ότι είναι πιθανό να υπάρχουν ευ-
θύνες τρίτων για το ότι προκλήθηκε κίνδυνος για ανθρώπους με την επίθεση στο 
χρηματιστήριο, εδώ δεν ερευνάται αυτό, αλλά οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι 
και ο Επαναστατικός Αγώνας που έβαλε την βόμβα από την οποία προκλήθηκε 
κίνδυνος για ανθρώπους παρά την προειδοποίηση.

ΡΟΥΠΑ: Η αναφορά του κ. εισαγγελέα σε σχέση με την συγκεκριμένη ενέρ-
γεια ειδικά, αλλά και σε σχέση με τις υπόλοιπες ενέργειες του Επαναστατικού 
Αγώνα, ότι «όπως και να ’χει, θα μπορούσε να κινδυνεύσουν άνθρωποι», νομίζω 
ότι πηγαίνει πέρα από τη νομική διάσταση της υπόθεσης. Δηλαδή, «άσχετα με το 
αν εσύ παίρνεις τηλέφωνο, υπάρχει περίπτωση να τραυματιστεί κάποιος», άσχε-
τα αν παίρνουν την συγκεκριμένη απόφαση οι προϊστάμενοι του χρηματιστηρίου 
και τους αφήνουν μέσα, ούτως ή άλλως κάποιος μπορεί να τραυματιστεί. Κατά 
συνέπεια, «ούτως ή άλλως μπορεί να τραυματιστεί άνθρωπος αποκλειστικά με 
δικιά σου υπαιτιότητα». Αυτό πέρα από το νομικό, για μένα έχει ένα βαθύτερο 
νόημα που είναι πολιτικό. Ότι «η δράση η συγκεκριμένη, ναι, εν δυνάμει, άσχετα 
με τις συνθήκες ασφαλείας που εσύ λαμβάνεις, ναι, υπάρχει περίπτωση να συμ-
βεί τραυματισμός». Εγώ διαφωνώ με αυτό. Και η ιστορία έχει αποδείξει από την 
δράση του Επαναστατικού Αγώνα ότι ο κίνδυνος κατά ανθρώπινης ζωής στην συ-
γκεκριμένη περίπτωση και σε άλλη μία, του υπουργείου Οικονομίας που θα εξε-
ταστεί, ευθύνεται στην περίπτωση του υπουργείου Οικονομίας η αστυνομία, στην 
οποία είχε δοθεί εντολή τι ακριβώς να κάνει και δεν το έκανε, και στην περίπτωση 
του χρηματιστηρίου, η διοίκηση του χρηματιστηρίου και η αστυνομία. Η μεν δι-
οίκηση του χρηματιστηρίου κράτησε τους ανθρώπους μέσα, η δε αστυνομία δεν 
ενημέρωσε τους υπόλοιπους. Έχουν υποχρέωση, είναι μέσα στην δουλειά τους να 
το κάνουν αυτό. 

Η ένοπλη δράση στην Ελλάδα υπάρχει πολύ πριν τον Επαναστατικό Αγώνα 
και έτσι γινόταν πάντα. Έτσι διασφαλιζόταν η ασφάλεια των πολιτών που ήταν 
άσχετοι με την κάθε ενέργεια. Από κει και πέρα τη μόνη ευθύνη για κίνδυνο αν-
θρώπινης ζωής ή τραυματισμούς την έχει η αστυνομία και, στην συγκεκριμένη 
περίπτωση, οι υπεύθυνοι ασφαλείας του χρηματιστηρίου και μόνο αυτοί.

Οι επαναστάτες πάντα φρόντιζαν να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ασφαλείας ώστε 
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ποτέ να μην υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Όταν μπαίνει ένα τέτοιο ζήτημα, μπαίνει για 
λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, και εδώ μπαίνει και για λόγους νομικής σκοπιμό-
τητας γιατί αφορά την δική μας καταδίκη.

Ακολούθησε η εξέταση του υπάλληλου της Ελευθεροτυπίας που έλαβε το προειδο-
ποιητικό τηλεφώνημα για την επίθεση. 

ΡΟΥΠΑ: Ειπώθηκε τι ακριβώς αναφέρθηκε στο τηλεφώνημα. Ειπώθηκε από 
τον συγκεκριμένο μάρτυρα ότι, ενδεχομένως, κάποιες λέξεις να μην ακούστηκαν. 
Όμως αυτό που σίγουρα άκουσε ο μάρτυρας –και γι’ αυτό κιόλας επέμενε ο άν-
θρωπος που τηλεφώνησε και σε σχέση με την ποσότητα, και σε σχέση με το ση-
μείο, και σε σχέση με την εμβέλεια της έκρηξης–, ήταν ότι πρόκειται για πολύ 
μεγάλη έκρηξη. Ακόμα και να μην τα είχε ακούσει όλα, το γεγονός ότι υπάρχει ένα 
μεγάλο βανάκι με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, σημαίνει ότι η έκρηξη θα είναι 
πολύ μεγάλη. Ήταν γνωστό το τι θα επακολουθήσει. Επιμένω ότι η κατηγορία για 
την πρόκληση σε κίνδυνο ανθρώπων, αφορά την αστυνομία. Κανονικά θα έπρεπε 
να κλητεύσουμε και την βάρδια την συγκεκριμένη που έλαβε το σήμα και πήγε 
να εκκενώσει την περιοχή, έβαλε μόνο κορδέλες στους δρόμους, δεν έλαβε υπ’ 
όψιν της τα γειτονικά κτίρια και έμειναν άνθρωποι μέσα. Και την διεύθυνση του 
χρηματιστηρίου, για την οποία έχουμε κάνει ήδη την αίτηση. Αυτά τα ζητήματα 
είναι άμεσα συνδεδεμένα –και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε– με την ίδια την κα-
τηγορία. Αν υπάρχει περίπτωση πρόκλησης κινδύνου, ποιοι κινδύνεψαν και από 
ποιους στην πραγματικότητα; 

Και όσον αφορά το θέμα των τηλεφωνημάτων, επειδή σε δύο –αν θυμάμαι 
καλά– ενέργειες καλούνται μάρτυρες από το τηλεφωνικό κέντρο της Ελευθερο-
τυπίας να καταθέσουν, ερωτώ: τι σημαίνει το γεγονός ότι «δεν υπάρχει μαρτυρία 
για άλλες ενέργειες»; Δηλαδή, το συμπέρασμα που μπορεί να βγει από αυτή τη 
διαδικασία, είναι ότι μπορεί να πήρανε τηλέφωνο σε άλλη περίπτωση απόπειρας 
έκρηξης ή να μην πήρανε; Από πού θα βγει αυτό το συμπέρασμα; Γιατί στα τηλε-
φωνήματα λεγόταν συγκεκριμένα τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί, ακόμα και η 
εμβέλεια της έκρηξης δηλωνόταν από τα πριν. Και δινόταν πάντα αρκετός χρόνος 
ώστε να προλάβει η αστυνομία να εκκενώσει όχι μόνο τους δρόμους, όχι μόνο να 
σταματήσει την κυκλοφορία, αλλά να εκκενώσει και τα κτίρια. Οπότε στα υπό-
λοιπα ζητήματα, στις υπόλοιπες ενέργειες, τι ακριβώς συνέβη; Ποιο θα είναι το 
συμπέρασμα; Γιατί αν δούμε ποιοι καλούνται από τον Μακρόπουλο –δύο μάρτυ-
ρες από τα τηλεφωνικά κέντρα–, τι συμπέρασμα θα βγει; Υπήρχε προειδοποίηση; 
Δεν υπήρχε; Σε ποιο μέσο έγινε; Έγινε έγκαιρα η προειδοποίηση; Υπήρχε αρκετός 
χρόνος; Όλα αυτά είναι ζητήματα που θα έπρεπε να απασχολούν το δικαστήριο.

Και εγώ αυτή τη στιγμή θα κάνω καινούργιο αίτημα: να κληθούν οι τηλεφω-
νητές του τηλεφωνικού κέντρου της Ελευθεροτυπίας για όλες τις ενέργειες. Γιατί 
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μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί ότι υπήρχε η πρόνοια και η πρό-
ληψη σε σχέση με όλες τις ενέργειες και δεν υπάρχει επ’ ουδενί περίπτωση να 
αφεθεί κάποια σκιά όσον αφορά τον κίνδυνο για ανθρώπους. Τα έγγραφα υπάρ-
χουν, τα ονόματα υπάρχουν, θα τα βρούμε, θα τα καταθέσουμε, να έρθουν οι άν-
θρωποι αυτοί που έλαβαν τα τηλεφωνήματα σε όλες τις ενέργειες.

Ακολούθησαν οι καταθέσεις του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου βαν που χρησιμοποι-
ήθηκε από τον Επαναστατικό Αγώνα για την επίθεση εναντίον του χρηματιστηρί-
ου και του προϊσταμένου του χρηματιστηρίου Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικη-
τικής Υποστήριξης, ο οποίος διέψευδε τον υπάλληλο ασφαλείας Μαυροειδάκο ότι 
δόθηκε εντολή να παραμένουν μέσα οι δύο υπάλληλοι ασφαλείας και ότι δεν ξέρει 
γιατί μείνανε μέσα, πάντως από δική τους πρωτοβουλία. Μετά τις καταθέσεις αυ-
τές η Ρούπα ξαναπήρε τον λόγο.

ΡΟΥΠΑ: Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να ντρέπεται που μιλάει. Στην πραγμα-
τικότητα υπήρχε μια σκοπιμότητα πίσω απ’ αυτό τον κανονισμό και αυτή ήταν 
να μην διαταραχτεί η λειτουργία της αγοράς, ακόμα και με την απειλή βόμβας. 
Αδιαφορούσαν πλήρως για τις συνέπειες. Εγώ δεν πιστεύω ότι λέει ψέματα ο προ-
ηγούμενος μάρτυρας (Μαυροειδάκος) γιατί υπάρχει κατάθεσή του από τότε και 
αντιλαμβάνομαι ότι το συμφέρον του Χρηματιστηρίου Α.Ε., αυτής της ανώνυμης 
εταιρείας, είναι να διαφυλάξει το κύρος της και να μην στιγματιστεί από αυτό 
το γεγονός, το οποίο στην πραγματικότητα υποθήκευε τη ζωή ανθρώπων εκείνη 
τη μέρα. Και είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Και είναι σοβαρό ζήτημα και για τη δι-
αδικασία. Όμως για μένα αποδεικνύει ότι ο συγκεκριμένος μάρτυρας που είναι 
ένα από τα σημαίνοντα στελέχη αυτού του συστήματος, όχι μόνο συναινεί σε ένα 
έγκλημα όπως το χρηματιστήριο και τον ρόλο που έχει στην κοινωνία, αλλά στο 
συγκεκριμένο συμβάν συναινεί σε ένα ακόμα έγκλημα και μάλιστα δεν έρχεται να 
πει εδώ πέρα, ότι «κύριοι, κάναμε λάθος». «Κάναμε λάθος, ναι». Αντιθέτως, πάει 
να βγάλει ψεύτη τον υπάλληλο, ο οποίος και δεν έχει κανένα λόγο να κάτσει από 
μόνος του μέσα την ώρα της έκρηξης. Θα ήταν παρανοϊκό αυτό. Τρεις άνθρωποι 
να κληθούν να βγουν έξω, να εκκενώσουν το κτίριο και οι δυο από αυτούς να λένε 
«κάθομαι αυτοβούλως να φυλάξω το χρηματιστήριο». Ποιον πάει να κοροϊδέψει 
εδώ πέρα; Και αυτό δείχνει το ποιόν των στελεχών αυτών των εταιρειών. Το ποιόν 
τους είναι αρχικά να αδιαφορούν. Τους έχουν αναλώσιμους, όπως ειπώθηκε και 
πριν, τέτοιους ανθρώπους. Και όχι μόνο αδιαφορούν, αλλά βλέποντας ότι αυτό 
που έκαναν έχει ένα κόστος και μπορεί να στιγματίσει την ίδια την εταιρεία τους, 
βγαίνουν και λένε ψέματα διαψεύδοντας άλλους. Καλώ να γίνει μήνυση για ψευ-
δορκία στον συγκεκριμένο μάρτυρα. Και να εξεταστεί ποιος ήταν ο κανονισμός 
τότε και πώς έγινε μετά, κατόπιν της ενέργειας αυτής.
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Η κατάθεση μαρτύρων για την υπόθεση του χρηματιστηρίου συνεχίστηκε με αυτή 
του διευθυντή της αντιπροσωπείας της Στακόρ FORD που καταστράφηκε ολοσχε-
ρώς από την έκρηξης της βόμβας.

Τελευταίος μάρτυρας για την υπόθεση του χρηματιστηρίου κατέθεσε ο υπάλ-
ληλος security της αντιπροσωπείας της Στακόρ FORD, ο οποίος είπε ότι οι αστυ-
νομικοί που πήγαν να αποκλείσουν την περιοχή, παρά το γεγονός ότι μίλησε μαζί 
τους, δεν του είπαν να φύγει, αλλά διαισθανόμενος τον κίνδυνο αποχώρησε από 
το πόστο του, το οποίο βρισκόταν πολύ κοντά από το σημείο που είχε αφεθεί το 
αυτοκίνητο-βόμβα, 10 μόλις λεπτά πριν την έκρηξη. Ακολούθως τον λόγο πήρε ο 
Μαζιώτης.

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Ο συγκεκριμένος μάρτυρας είπε το εξής: 5 η ώρα είδε ένα μη-
χανάκι και ένα φορτηγό, 5:25 είδε τα φώτα της αστυνομίας. Αυτό έρχεται σε αντί-
θεση με αυτά που είπε ο προϊστάμενός του, ο οποίος κατέθεσε πριν από αυτόν. 
Από τη μια λοιπόν ή ο ένας λέει ψέματα, στην συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει 
να λέει ο προϊστάμενός του, ο κ. Κορτέσης, από την άλλη αποδεικνύεται ότι η 
αστυνομία δεν κάνει καλά την δουλειά της και το ’χουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα. 
Όπως και στην περίπτωση του κ. Κουκουτούλη της Allianz, που είπε ότι δεν τον 
ειδοποιήσανε αν και συνεννοήθηκε με το δεύτερο περιπολικό που τους ανέφερε 
ότι είδε τρεις μηχανές, ένα βανάκι, πήγε το περιπολικό, έκλεισε με κορδέλες την 
γωνία Πολυκράτους και Χρηματιστηρίου αλλά δεν του είπαν σήκω φύγε. Μιλάμε 
ότι μας προσάπτετε κατηγορία για κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή. Στην προηγού-
μενη περίπτωση, του κ . Πολυταρίδη, και εδώ αποδεικνύεται ότι ο προϊστάμενος 
του χρηματιστηρίου, διευθυντής, λέει, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής 
Υποστήριξης, λέει ψέματα. Τι λέει ο κ. Πολυταρίδης; Ενώ ο Μαυροειδάκος μάς 
λέει ότι ο κανονισμός ασφαλείας έχει αλλάξει, ο κ. Πολυταρίδης λέει ότι δεν έχει 
αλλάξει, είναι ο ίδιος. Ο κ. Μαυροειδάκος λέει ότι πήρε εντολή από την υπεύθυνη 
ασφαλείας να μη φύγουν αμέσως αλλά να κάνουν κάποιες ενέργειες δευτερεύου-
σες, εξασφάλισης υλικών λέγονται, δεν κατάλαβα ακριβώς, να μη φύγουν, με απο-
τέλεσμα να μείνουν μέσα δύο άτομα, ενώ ο κ. Πολυταρίδης λέει ότι δεν υπάρχει 
ένα τέτοιο πράγμα. Τι ισχύει τελικά; Ή το ένα, ή το άλλο. Εδώ υπάρχει αντίφαση 
και υπάρχουν ψέματα. Για μένα τώρα πρέπει να λάβετε απόφαση και με βάση 
αυτά που είπε ο Πολυταρίδης και με αυτά που λέει και ο τελευταίος μάρτυρας, 
πρέπει να καλέσετε τα άτομα που έχουμε πει. Τους δύο υπαλλήλους ασφαλείας, 
τον Λίγγο και τον Κολτσίδα, την υπεύθυνη ασφαλείας Κοκκίνη Διονυσία και τον 
υπάλληλο ασφαλείας της Allianz. Για να αποδειχτεί τελικά από πού προκύπτει ο 
κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή.

ΡΟΥΠΑ: Ο τελευταίος μάρτυρας είπε σε κάποια αποστροφή του λόγου του 
ότι «αν δεν ήμουν περίεργος, μπορεί να ήμουν παράπλευρη απώλεια». Και ο πρό-
εδρος είπε: «για αυτό να ρωτήσετε τους κατηγορούμενους». Έχω απαντήσει επα-
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νειλημμένως. Αυτή η προτροπή προς τον μάρτυρα αποκαλύπτει για μια ακόμα 
φορά τη μεροληπτική στάση απέναντί μας. Ειπώθηκε ότι στην συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση αν υπήρχε κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή, είναι συγκεκριμένοι αυτοί που 
φταίνε, είναι η υπεύθυνη ασφαλείας του χρηματιστηρίου, η ίδια η αστυνομία που 
δεν ολοκλήρωσε την εκκένωση της περιοχής. Τον κίνδυνο για ανθρώπους αντι-
λαμβάνομαι ότι έχετε σκοπό να τον ρίξετε σε μας, παρά το ότι αποδείχτηκε μέσα 
στην ίδια την διαδικασία, πως οι υπεύθυνοι που βάζουν σε κίνδυνο ανθρώπους, 
ανθρώπινες ζωές, μόνο εμείς δεν είμαστε. Είναι ένα σωρό άλλοι παράγοντες που 
έχουν να κάνουν με τους διευθυντές του χρηματιστηρίου, έχουν να κάνουν με τα 
όργανα ασφαλείας, τους αστυνομικούς, και μόνο ο Επαναστατικός Αγώνας δεν 
είναι ο υπεύθυνος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά να δού-
με τα γεγονότα στην πραγματική τους διάσταση, ας έρθουν εδώ. Εμείς έχουμε 
κάνει μήνυση στον έναν από τους προϊσταμένους του χρηματιστηρίου. Μίλησα 
πριν για το ποιόν του ανθρώπου αυτού του είδους, που αποκαλύπτεται από την 
κατάθεσή του. Θα καταγραφεί ιστορικά. Όπως καταγράφεται ιστορικά όλη αυτή 
η διαδικασία. Όπως καταγράφεται ιστορικά και η στάση αυτού του δικαστηρίου 
απέναντι σε γεγονότα που αποδεικνύονται πώς έχουν και παρ’ όλα αυτά, εσείς εκ 
των προτέρων έχετε μία συγκεκριμένη στάση και μία συγκεκριμένη αποστολή: 
την καταδίκη μας. Όμως αυτά είναι ιστορικά καταγεγραμμένα. Θα μείνουν στην 
ιστορία όλα. Από το Α μέχρι το Ω. 

Λίγο πριν την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου για το αν κλητευθούν 
οι μάρτυρες για την υπόθεση του χρηματιστηρίου που ζήτησαν τα μέλη του Επα-
ναστατικού Αγώνα, η Ρούπα ξαναπήρε τον λόγο. 

ΡΟΥΠΑ: Η διαδικασία αυτή, ειδικά η σημερινή, όπως είπα και πριν, δείχνει 
ότι είναι σε σωστό δρόμο για να καταφέρει να αποδείξει ποιοι ευθύνονται σε κάθε 
ενέργεια για τον κίνδυνο σε ανθρώπους. Όσον αφορά το συγκεκριμένο συμβάν 
με το χρηματιστήριο –για να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα κατόπιν του αιτήματός 
μας να κληθούν οι υπόλοιποι παράγοντες του χρηματιστηρίου και οι μάρτυρες σε 
σχέση με το τι έγινε μέσα στο χρηματιστήριο–, πιστεύω ότι πρέπει να κλητευθούν 
και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, απέκλεισαν τους δρόμους και την 
περιοχή, για να μας πούνε τι ακριβώς κάνανε και αν αυτοί οι άνθρωποι που μεί-
νανε μέσα, βγήκανε τελικά με δική τους πρωτοβουλία επειδή καταλάβανε ότι κάτι 
συνέβαινε στην περιοχή. Λένε αλήθεια ή δεν λένε;

Δηλαδή, εγώ σας λέω ότι άμα έρθουν, θα πούνε ότι «εμείς πήγαμε και τους ει-
δοποιήσαμε, αυτοί δεν βγήκανε». Θα προκύψει ένα τέτοιο θέμα. Να δούμε πραγ-
ματικά ποιος ευθύνεται για το ότι μείνανε άνθρωποι μέσα στα κτίρια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν έρθουν οι αστυνομικοί και πουν αυτό που λέτε εσείς, θα μας 
ζητήσετε να φέρουμε όλους τους κατοίκους της περιοχής. 



154

Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Δεν υπήρχαν κάτοικοι στην περιοχή, κ. πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι επιχειρηματίες τότε…
ΡΟΥΠΑ: Η περιοχή αυτή έχει μεγάλες επιχειρήσεις μόνο. Τα σπίτια ήταν σε 

μεγάλη ακτίνα από το σημείο και αυτό είχε ελεγχθεί και γι’ αυτό έγινε αυτή η 
ενέργεια με την συγκεκριμένη ποσότητα. Αλλιώς δεν θα γινόταν. Δεν θα γινόταν 
με αυτό τον τρόπο. Θα γινόταν ένα συμβολικό χτύπημα. Τέλος. Αυτό το λέμε και 
φαίνεται και από την πορεία της οργάνωσης. Πώς επέλεγε κάθε φορά τον στόχο, 
τι ποσότητες έβαζε. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά στην υπόθεση Βουλ-
γαράκη. Παρόλο που υπήρχε θωράκιση στο αυτοκίνητό του –εμείς δεν ξέραμε αν 
και τι είδους θωράκιση υπήρχε–, ο Επαναστατικός Αγώνας είχε την δυνατότητα 
να βάλει όχι την ποσότητα που έβαλε και έγινε αυτό που έγινε –και ο αστυνομικός 
που περνούσε στα 15-20 μέτρα δεν έπαθε τίποτα–, θα μπορούσε να βάλει πολύ 
μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών για να το διαλύσει. Αλλά για να διασφαλίσει ότι δεν 
θα υπάρχει κίνδυνος για διερχόμενους σε μια κατοικημένη περιοχή, όπως ήταν το 
σημείο που διερχόταν η αυτοκινητοπομπή του Βουλγαράκη, έβαλε πολύ λιγότε-
ρη ποσότητα εκρηκτικών. Και είχα πει ότι για πολιτικούς λόγους και για λόγους 
ασφαλείας των ανθρώπων που διέρχονταν, που βρίσκονταν στην ευρύτερη περι-
οχή, επέλεγε να κάνει ενέργειες οι οποίες μπορεί να μην καταλήγανε στο μέγιστο 
αποτέλεσμα, όπως την συγκεκριμένη (του Βουλγαράκη) ή σε σχέση με άλλες ενέρ-
γειες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπήρχε κίνδυνος.

Αυτό το είχα πει και αυτό έχει αποδειχτεί. Είπα και το ξαναλέω ότι είχε η ορ-
γάνωση την δυνατότητα στον Βουλγαράκη να βάλει πάρα πολλά κιλά και δεν το 
’κανε. Γιατί λαμβάνεις υπ’ όψιν κάθε φορά πού βρίσκεσαι. Το ίδιο ισχύει και στην 
Shell. Ανέφερα στην Shell ότι ήταν ένας μεγάλος στόχος αλλά ένα μικρό χτύπημα 
που δεν ολοκληρώθηκε κιόλας. Γύρω-γύρω υπήρχαν πολυκατοικίες που θα ’πρεπε 
να το λάβεις υπ’ όψιν σου. Δεν μπορείς να βάλεις 50 κιλά εκρηκτικά στην Shell 
που γύρω-γύρω έχει πολυκατοικίες. Μπορείς να βάλεις 2. Αυτό το εκτιμά αυτός 
που αναλαμβάνει να το κάνει, εκτιμά την ευρύτερη περιοχή και την εμβέλεια που 
θα έχει μια έκρηξη.

Και αυτό γινόταν σε κάθε ενέργεια. Και φάνηκε μέσα στην ίδια την δικογρα-
φία και μέσα από την ίδια την έρευνα, ότι εκεί μπήκαν τόσα, εκεί μπήκαν τόσα 
και εκεί μπήκαν τόσα. Το χρηματιστήριο ήταν σε μια μη κατοικημένη περιοχή, 
έγινε σε ώρα που δεν λειτουργούσε τίποτα, είχε ληφθεί υπ’ όψιν το γεγονός ότι 
υπάρχουν security, όπως είχε ληφθεί υπ’ όψιν ότι μπορεί να υπάρχουν και καθα-
ρίστριες –όπως υπήρχε στο χρηματιστήριο–, οι οποίες πάνε πολύ πρωί. Οπότε η 
ενημέρωση ότι πρόκειται να ακολουθήσει μεγάλο χτύπημα εκεί, μεγάλη έκρηξη, 
έγινε, ειπώθηκε από τον μάρτυρα του τηλεφωνικού κέντρου. Από κει και πέρα για 
το πώς γίνεται τελικά η εκκένωση μιας περιοχής, την ευθύνη την έχει αυτός που 
λαμβάνει το μήνυμα, δηλαδή η αστυνομία. Τέλος, για να ολοκληρωθεί αυτή δια-
δικασία, η αστυνομία πρέπει να έρθει να καταθέσει. Δεν γνωρίζω ποιοι ήταν τότε 
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στην συγκεκριμένη βάρδια γιατί δεν υπάρχουν καταθέσεις τους στην έρευνα που 
έγινε μετά το συμβάν, αλλά αυτό είναι δουλειά του μηχανισμού, δηλαδή δικό σας, 
να βρείτε ποιοι ήταν τότε και να έρθουν να πουν εδώ τι ακριβώς έγινε. Ποιοι ευθύ-
νονται για το γεγονός ότι κάποιοι βγήκαν, όπως ισχυρίζονται, στο παραπέντε από 
δικιά τους πρωτοβουλία. Γιατί όπως και να ’χει, όλη αυτή η διαδικασία αφορά για 
μένα ένα ζήτημα που είναι νομικό, δηλαδή τη στήριξη της κατηγορίας του κινδύ-
νου κατά ανθρώπινης ζωής και ένα δεύτερο ζήτημα που για μένα είναι πάρα πολύ 
σημαντικό, είναι το πολιτικό βάρος σε σχέση με αυτή την ιστορία. Και το ’πα και 
το ξαναλέω. Οποιαδήποτε απόφαση που αφορά το πώς διεξάγεται αυτή η δίκη, το 
πώς το δικαστήριο διερευνά, το ότι δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν τα αιτήματα, το πώς 
εξελίσσεται η αποδεικτική διαδικασία, καταγράφεται ιστορικά λέξη προς λέξη. 
Και αυτό το επωμίζεται ο καθένας από κει που είναι.

Ο εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα να κληθούν οι αστυνομικοί που 
είχαν σπεύσει στο χρηματιστήριο για να αποκλείσουν την περιοχή με το σκεπτικό 
ότι ήδη έχει αποσαφηνιστεί το τι συνέβη και το πώς έγινε ο αποκλεισμός και η 
εκκένωση. Το δικαστήριο απέρριψε τελικά την κλήτευση των μαρτύρων που ζή-
τησαν τα μέλη της οργάνωσης από την αρχή της διαδικασίας για την υπόθεση του 
χρηματιστηρίου όπως επίσης και των τηλεφωνητών του τηλεφωνικού κέντρου της 
εφημερίδας Ελευθεροτυπία.

Ακολούθως εξετάστηκε το θέμα της μήνυσης για ψευδορκία κατά του Ε. Πο-
λυταρίδη, διευθυντή στο χρηματιστήριο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής 
Υποστήριξης σε σχέση με τους ισχυρισμούς του ότι δεν δόθηκε καμία εντολή να 
παραμείνουν οι δύο υπάλληλοι ασφαλείας μέσα στο κτίριο την ώρα της έκρηξης. 
Οι συνήγοροι υπεράσπισης των μελών της οργάνωσης έκαναν αίτηση στο δικα-
στήριο να διαβιβάσει στην εισαγγελία πρωτοδικών τη μηνυτήρια αναφορά, όμως 
ο εισαγγελέας της έδρας και ο πρόεδρος υποστήριξαν ότι δεν είναι αρμόδιο το 
δικαστήριο να το πράξει αυτό και ότι είναι πολύ νωρίς στο στάδιο της διαδικασίας 
της δίκης να αποφανθεί το δικαστήριο ότι οι ισχυρισμοί του μάρτυρα Πολυταρίδη 
είναι ψευδείς και ότι ένα τέτοιο πράγμα έχει νόημα στο τέλος της διαδικασίας, 
όταν θα υπάρχει πλήρης εκτίμηση και αξιολόγηση από τα μέλη του δικαστηρίου. 
Μάλιστα, ο πρόεδρος αμφισβήτησε ότι είναι ψευδείς οι ισχυρισμοί του μάρτυρα. 

ΡΟΥΠΑ: Δεν είναι θέμα αξιολόγησης αυτό το πράγμα. Υπάρχουν καταθέσεις 
μαρτύρων που έλεγαν ότι «εμείς δεν βγήκαμε έξω κατόπιν εντολής της διοίκησης 
του χρηματιστηρίου που είπε να παραμείνουμε μέσα». Ωραία; Υπάρχουν γραπτές 
καταθέσεις τριών ανθρώπων που έγιναν εν θερμώ, δηλαδή την ημέρα της ενέργει-
ας. Κατόπιν της παρέλευσης αυτού του χρόνου και εφόσον βλέπουμε εδώ πέρα ότι 
υπάρχει κίνδυνος στιγματισμού της επιχείρησης, ανακαλούμε και ανατρέπουμε 
την προηγούμενη κατάθεση. Λέμε ότι ψεύδεται ο συγκεκριμένος υπάλληλος. Ας 
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εξεταστεί ο προϊστάμενος, γι’ αυτό κάναμε την μήνυση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να την κάνετε.
ΡΟΥΠΑ: Θα την κάνουμε. Και εμείς χτυπήσαμε μπίνγκο, γιατί η τοποθέτηση 

του κ. εισαγγελέα ήταν πολύ αποκαλυπτική, αφού δείχνει ότι αυτό το δικαστήριο 
συστρατεύεται με αυτούς τους παράγοντες, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα 
να βάζουν σε κίνδυνο ανθρώπους και έχουν δικαίωμα να έρχονται και να λένε ψέ-
ματα σε ένα δικαστήριο. Και στην πραγματικότητα η προέκταση της τοποθέτησης 
αυτού που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων, ο οποίος είπε ότι «αυτοί οι 
άνθρωποι μείνανε μέσα επειδή… έτσι τους την έδωσε» ή «γιατί έτσι θέλανε», ση-
μαίνει ότι «το να βάζεις μια βόμβα σε ένα σημείο, παρά τα μέτρα ασφαλείας που 
παίρνεις εσύ, θέτεις σε κίνδυνο άλλους γιατί μπορεί να υπάρχουν διάφοροι παρά-
φρονες, οι οποίοι θέλουν να αυτοκτονήσουν. Και αυτούς δεν τους λαμβάνεις υπ’ 
όψιν σου και κανένα μέτρο ασφαλείας δεν είναι αρκετό». Στην πραγματικότητα, 
σε σχέση με την συγκεκριμένη ενέργεια, παρά την όποια «μέριμνα» λαμβάνουν 
η αστυνομία ή οι επιχειρήσεις, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό και δεν θα φταίνε 
αυτές, γιατί σε αυτούς που μείνανε μέσα «έτσι τους την έδωσε». «Δεν φταίει η 
διοίκηση του χρηματιστηρίου, γιατί δεν ξέρουμε αν λένε ψέματα οι υπάλληλοι». 
Και όχι μόνο αυτό. «Και ψέματα να είπε ο συγκεκριμένος (ο Πολυταρίδης), τον 
δικαιολογούμε».

Γιατί είναι το συμφέρον της άρχουσας τάξης, έτσι; Και ούτε την αστυνομία 
ερευνάτε αν λέει ψέματα, αν πήγε να ειδοποιήσει. Ούτε αυτό σας αφορά. Το 
απορρίπτετε το αίτημα να έρθουν οι αστυνομικοί, γιατί δεν βρίσκετε κανένα λόγο. 
Προφανώς η προέκταση αυτής της απόφασης σε σχέση με την διερεύνηση αυτής 
της διαδικασίας, αφορά το ότι τελικά την ευθύνη θα την ρίξετε στην Ε.Ο. Επα-
ναστατικός Αγώνας. Γιατί «ό,τι και να κάνει, ο κίνδυνος παραμένει». Αλλά δεν 
είναι καθόλου έτσι. Ιστορικά, το λέω, σε όλες τις οργανώσεις, υπήρχε πάντα αυτή 
η πολιτική και πάντα ακολουθείται αυτή η πολιτική. Και όταν μιλάμε για κίνδυνο, 
ευθύνονται αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη της εκκένωσης των περιοχών. Και 
αυτοί είναι συγκεκριμένοι: η αστυνομία και οι επιχειρηματίες. Και όταν κάνουμε 
εμείς τη μήνυση, θέλουμε ουσιαστικά να διερευνηθεί. Εμένα με ενδιαφέρει πραγ-
ματικά το γεγονός. Είναι τραγικό αυτό που έγινε, είναι ανατριχιαστικό αυτό που 
ακούστηκε. Επίσης, είναι ανατριχιαστική η αποκάλυψη για το ποιόν που έχει αυ-
τός ο άνθρωπος (ο Πολυταρίδης), ο παράγοντας αυτός που υπηρετεί τη μεγαλοα-
στική τάξη στην Ελλάδα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντέλει εσείς υποστηρίζετε αυτήν την άποψη, ότι εγώ ειδοποί-
ησα και άρα νίπτω τας χείρας μου, έτσι, εκεί καταλήγουμε;

ΡΟΥΠΑ: Όχι, αυτό που λέμε είναι ότι ειδοποιεί η οργάνωση…
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Τώρα βγάζετε κρίση, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, ερώτηση κάνω.
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Αυτά τα πονηρά μην τα λέτε σε μας.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είμαι πονηρός…
ΡΟΥΠΑ: Οι επαναστατικές οργανώσεις ειδοποιούνε και όταν γίνεται πλημμε-

λής δουλειά από την αστυνομία, γίνεται και έρευνα, όπως έγινε με το υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών. Έγινε ΕΔΕ, έγινε ΕΔΕ κατευθυνόμενη από το ίδιο 
το υπουργείο Δημοσίας Τάξης, γιατί υπήρξαν τραυματισμοί. Αποδείχτηκε από την 
διαδικασία ότι την ευθύνη την είχε η αστυνομία και έγινε μήνυση γι’ αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σας είπα ότι η απόφαση του δικαστηρίου είναι ότι η ειδο-
ποίηση είναι δεδομένη. Έγινε ειδοποίηση, θα αξιολογηθεί όταν έρθει η ώρα.

ΡΟΥΠΑ: Και εγώ το εξήγησα…
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Έχετε βγάλει κρίση, την έχετε κάνει ήδη την αξιολόγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ειδοποίηση είναι δεδομένη… και οι ενέργειες που έγιναν 

μετά την ειδοποίηση, αν ήταν εύστοχες ή λιγότερο εύστοχες ή άστοχες ή πλημμε-
λείς, αυτό θα το δούμε.

ΡΟΥΠΑ: Ναι, επαναλαμβάνω ότι, η πλημμελής…, όχι η πλημμελής, η εγκλη-
ματική στάση της αστυνομίας στο υπουργείο Οικονομίας, είχε ως αποτέλεσμα 
τραυματισμούς, για τους οποίους όμως έγινε έρευνα. Γιατί ειπώθηκε από τους 
αστυνομικούς ότι «εμείς πήγαμε εκεί, φύγαμε και πήγαμε στο άλλο υπουργείο 
(στην Καραγεώργη Σερβίας). Γιατί; Γιατί έτσι εκτιμήσαμε». Και όταν έγινε μήνυ-
ση γι’ αυτό…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, ας μην μπαίνουμε τώρα σ’ αυτό…
ΡΟΥΠΑ: Η απόδοση ευθυνών για το ποιοι ευθύνονταν, διερευνήθηκε τότε 

και δεν είπε κανένας ότι ευθυνόταν ο Επαναστατικός Αγώνας που τραυματίστη-
καν στο υπουργείο Οικονομίας άνθρωποι. Κανένας δεν το είπε. Ούτε από την 
εξουσία.

Ακολούθησε παρέμβαση του συνηγόρου υπεράσπισης Φυτράκη και μετά ο εισαγ-
γελέας υποστήριξε την άποψη ότι ένας μάρτυρας προκειμένου να μην επιβαρύνει 
την θέση του για τυχόν ευθύνες που μπορεί να έχει, έχει δικαίωμα να πει ψέματα 
και αυτό είναι καθ’ όλα νόμιμο ακόμα και αν έχει ορκιστεί .

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Εμείς, από τις πρώτες συνεδριάσεις, έχουμε πει ότι δεν θα είχα-
τε σκοπό να κάνετε μια εξονυχιστική έρευνα της υπόθεσης. Ότι είστε ένα ειδικό 
δικαστήριο. Έχετε αποδείξει επανειλημμένα ότι είστε προκατειλημμένοι. Αυτό 
είναι φυσιολογικό, εμάς δεν εκπλήσσει αυτό το πράγμα. Εκ της θέσεώς σας ως 
δικαστήριο. Κι αυτό δεν έχει γίνει μια φορά, και σήμερα αποδείχτηκε. Τι μας λέει 
εδώ ο κ. εισαγγελέας; Ότι ο κ. Πολυταρίδης μπορεί να λέει και ψέματα και με 
νόμιμο τρόπο!

Στην πραγματικότητα, είστε συνεργοί των ψεμάτων του κ. Πολυταρίδη. Αυτό 
λέτε στην πραγματικότητα. Υπάρχει νόμιμος λόγος για να πει κάποιος ψέματα! 
Για να συγκαλύψει τι; Γιατί λέει ψέματα ο κ. Πολυταρίδης; Για να συγκαλύψει ότι 
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αυτός ή η προϊσταμένη του, η κ. Κοκκίνη Διονυσία, έχουν ευθύνες γιατί κάποιοι 
άνθρωποι μείνανε μέσα και κινδύνεψαν. Λέει ο κ. εισαγγελέας, «δεν θα βοηθήσει 
σε τίποτα, εδώ δικάζονται συγκεκριμένοι άνθρωποι με αυτή την κατηγορία». 

Κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή υπήρξε. Αποδείχτηκε αυτό. Εφόσον μείνανε άν-
θρωποι μέσα, υπήρξε κίνδυνος. Μπορεί να μην τραυματίστηκε κανείς αλλά τι γί-
νεται εδώ πέρα; Αν ερχόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι για τους οποίους κάναμε την 
αίτηση, τι θα αποδεικνυόταν; Ότι τον κίνδυνο δεν τον προκαλέσαμε εμείς, τον 
κίνδυνο τον προκάλεσαν άλλοι άνθρωποι. Όμως εσείς θέλετε, σε αντίθεση με την 
αλήθεια, να μείνει η κατηγορία σε μας. Γι’ αυτό το απορρίψατε αυτό το αίτημα. 
Φέρεστε προκατειλημμένα, να μείνει η κατηγορία σε μας. Εμάς αυτό δεν μας εκ-
πλήσσει. 

Αλλά αποδείχτηκε ότι είχαμε δίκιο που το ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή. 
Γιατί στην άλλη υπόθεση, του Βουλγαράκη, τελικά μετά κόπων και βασάνων απο-
δεχτήκατε να έρθουν 2-3 άνθρωποι; Και εκεί αποδείχτηκε, σήμερα κιόλας, ότι 
είχαμε δίκιο να τους καλέσουμε αυτούς. Γιατί αυτά τα ψέματα που λέει ο Μακρό-
πουλος, ο συνάδελφός σας, αποδεικνύονται, αυτό που λέει στο βούλευμα, περί 
ωρολογιακού μηχανισμού αλλά υπήρχε και τηλεχειριστήριο και ότι η απόπειρα 
δεν περατώθηκε όχι από δικιά μας βούληση. Στην πραγματικότητα εμείς συνει-
δητά ως οργάνωση το ακυρώσαμε. Και το είπε ο κ. Ανανίας εδώ πέρα αυτό το 
πράγμα. «Άμα θέλανε να με σκοτώσουν, θα το είχανε κάνει. Θα με αφήνανε 5 
δευτερόλεπτα να φτάσω κοντά στην βόμβα». Τώρα όμως αρνείστε για τον ίδιο 
λόγο να φέρετε τέσσερις ανθρώπους.

Είστε συνεργοί ψεμάτων. Την μήνυση εμείς δεν την κάνουμε για να πάει φυ-
λακή ή να καταδικαστεί ο κ. Πολυταρίδης, για λόγους τακτικής την κάνουμε. Για 
λόγους τακτικής ακριβώς για να αποδειχτούν τα ψέματα. Δεν την κάνουμε γιατί 
πιστεύουμε στην κρατική δικαιοσύνη σας. Δεν έχετε καμία σχέση με την δικαιο-
σύνη, το δικαστήριό σας. Για λόγους τακτικής την κάνουμε. Και αρνείστε να φέρε-
τε τους τέσσερις αυτούς και αποδέχεστε ότι μπορεί να λέει ψέματα για νόμιμους 
λόγους, αν είναι δυνατόν να λέγεται αυτό το πράγμα. Καλά, εμείς είμαστε οι πα-
ράνομοι, εσείς που είστε οι νόμιμοι και έχετε χρέος και αποστολή να διαφυλάξετε 
τον νόμο, λέτε ότι υπάρχει νόμιμος λόγος να πει κάποιος ψέματα; Δηλαδή, έχει 
αποδειχτεί ότι έχετε 2 μέτρα και σταθμά. Από την μία εναντίον μας και από την 
άλλη υπέρ ανθρώπων, θεσμών όπως του χρηματιστηρίου. Για λογαριασμό της 
εξουσίας και του κράτους. Το κράτος μπορεί να λέει ψέματα, η αστυνομία μπορεί 
να λέει ψέματα, αλλά εμείς πρέπει να καταδικαστούμε όταν λέμε, έλα δω να βρεις 
την αλήθεια για το ποιοι προκάλεσαν κίνδυνο για ανθρώπους. Εμείς ή η αστυνο-
μία ή οι υπεύθυνοι ασφαλείας που τους άφησαν μέσα;

Και σεις αρνείστε να το κάνετε. Είναι αυτό το λιγότερο προκατάληψη ή δεν 
είναι; Είναι. 

Και κάτι άλλο. Ο κ. πρόεδρος που το παίζει τάχα ότι είναι αμερόληπτος, όταν 
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κατέθεσε ο τελευταίος, ο κ. Σκρέκας, και είπε ο άνθρωπος, «εγώ είδα κάτι φώτα 
25 λεπτά μετά τις 5 η ώρα» –για 25 λεπτά η αστυνομία δεν τον ειδοποιούσε δη-
λαδή αν και ήταν απ’ έξω–, και λέει ότι, «για 10 λεπτά θα ήμουν παράπλευρη 
απώλεια» και λέει ο κ. πρόεδρος, «ε, γι’ αυτό ρωτήστε τους κατηγορούμενους». 
Έχετε κάνει ήδη αξιολόγηση, κ. πρόεδρε. Μήνες προτού βγάλετε την απόφαση, 
ήδη έχετε βγάλει την απόφαση στην πραγματικότητα. Έχετε κάνει και τις εκτιμή-
σει σας και τις αξιολογήσεις σας. Μη μας το παίζετε ότι είστε αμερόληπτος εδώ 
πέρα, τουλάχιστον σε μας.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τη μήνυση 
κατά του μάρτυρα στελέχους του χρηματιστηρίου Ε. Πολυταρίδη.    

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  

ΣΤΙΣ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Πριν την προσέλευση των μαρτύρων, έχουμε εκκρεμότητες, να το-
ποθετηθούμε για το χρηματιστήριο, αφού από την προηγούμενη φορά έχει εξετα-
στεί η υπόθεση χρηματιστηρίου.

Πρέπει να πούμε γιατί χτυπήσαμε αυτόν τον οργανισμό «κοινής ωφέλειας» 
που έκανε το «λάθος» να ανατινάξει ο Επαναστατικός Αγώνας.

 Αυτή η ενέργεια που έγινε με 150 κιλά εκρηκτικά ήταν από τις πιο επιτυχημέ-
νες ενέργειες που έχει κάνει η οργάνωση. Τη θεωρώ ότι ήταν από τις πιο πετυχη-
μένες ενέργειες του αντάρτικου πόλης στην Ελλάδα.

Ήταν μέρος μιας στρατηγικής της οργάνωσης να παρέμβει εκείνη την περίοδο 
όταν η παγκόσμια οικονομική κρίση επηρέαζε ήδη την Ελλάδα.

Αυτή η στρατηγική εγκαινιάστηκε πρώτα με την Citibank, στα κεντρικά γρα-
φεία της Citibank στην Ν. Κηφισιά, συνεχίστηκε με την ανατίναξη της Eurobank 
στην Αργυρούπολη και ακολούθησε η ενέργεια στο χρηματιστήριο.

Εμείς θα συνεχίζαμε ως Επαναστατικός Αγώνας αυτή τη στρατηγική ακόμα 
και τώρα. Ακόμα και η απόπειρα απαλλοτρίωσης του αυτοκινήτου στην Δάφνη, 
όπου έγινε η ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς και σκοτώθηκε ο Λάμπρος Φού-
ντας, ήταν μέρος της ίδιας στρατηγικής. Δηλαδή θα συνεχίζαμε αυτή τη στρα-
τηγική, θα κάναμε χτυπήματα μεγάλου βεληνεκούς σε καπιταλιστικούς οικονο-
μικούς στόχους. Από αυτή την άποψη ήταν τεράστια η επιτυχία του καθεστώτος 
που μας συνέλαβε. Γιατί αυτό το πράγμα θα συνεχιζόταν. Και ήταν τεράστια 
επιτυχία γιατί ακριβώς έγινε λίγο πριν την υπαγωγή της χώρας στην εξουσία 
του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της ΕΕ. Ακόμα και σήμερα αν δρούσε ο Επαναστατικός 
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Αγώνας, θα ακολουθούσε την ίδια στρατηγική.
Θα χτυπούσε δηλαδή παρόμοιους στόχους οικονομικούς ή πρόσωπα τα οποία 

σχετίζονται με την διαμόρφωση των συνθηκών των σημερινών, μέσα στις οποί-
ες γίνεται η μεγαλύτερη κοινωνική ληστεία που έχει αυτή την στιγμή επιτευχθεί 
εναντίον του λαού. Εμείς στην ίδια προκήρυξη όταν είχαμε χτυπήσει το χρημα-
τιστήριο λέγαμε ότι, «είναι αναμενόμενες οι επόμενες κοινωνικές εκρήξεις στην 
Ελλάδα καθώς η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ –την ίδια μέρα, 2 Σεπτεμβρί-
ου που είχε χτυπηθεί το χρηματιστήριο είχαν αποφασίσει να κάνουμε εκλογές 
και το ΠΑΣΟΚ θα γινόταν κυβέρνηση, είχαμε πει, είχαμε προγνώσει πριν γίνουν 
εκλογές, ότι εφόσον αναλάβει την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ– «θα εντείνει τις επιθέ-
σεις εναντίον της κοινωνίας και θα εφαρμόσει τις επιταγές της δημοσιονομικής 
προσαρμογής που υπαγορεύονται από τα επιτελεία της διεθνούς οικονομικής ελίτ 
(Βρυξέλλες, ΔΝΤ)». Πολλούς μήνες, 7 μήνες πριν την υπαγωγή, όταν είχαμε χτυ-
πήσει το χρηματιστήριο, λέγαμε τι θα κάνει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τότε. 

Σε μια επόμενη προκήρυξη που είχε ακολουθήσει την ενέργεια εναντίον του 
χρηματιστηρίου, λέγαμε ότι, παρόλο που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τότε εξήγγειλε 
ψέματα παροχολογίας στον λαό, με το σύνθημα «να σώσουμε τη χώρα από τη 
χρεοκοπία» –από τον Νοέμβριο του 2009 το λέγαμε αυτό–, «ο Παπανδρέου θα 
εξαπολύσει τη μεγαλύτερη μεταπολεμική ταξική επίθεση έτσι όπως σχεδιαστεί 
από την ΕΕ και επιβάλλεται από τα όργανά της με το καθεστώς της αυστηρής 
δημοσιονομικής επιτήρησης. Η σημερινή κυβέρνηση είναι η πρώτη που θα χρε-
οκοπήσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα» –ήταν Νοέμβριος του 2009 όταν 
το λέγαμε αυτό–, ούτε 2 χρόνια δεν κράτησε. «Ενώ τα πελατειακής φύσεως κοι-
νωνικά στηρίγματα που διατηρεί –σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται οι ελεγχόμενες 
από το ΠΑΣΟΚ συνδικαλιστικές ηγεσίες– δεν θα τη βοηθήσουν να διατηρήσει την 
κοινωνική νομιμοποίησή της. Το ΠΑΣΟΚ με το σοσιαλδημοκρατικό προσωπείο 
του διαλυμένο δεν θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στο ρόλο του που είναι η διασφά-
λιση της κοινωνικής ομαλότητας και συνοχής, ενώ οι κοινωνικές εκρήξεις θα είναι 
ο μόνιμος εφιάλτης της κυβέρνησης μέχρι την τελική κατάρρευσή του που δεν θα 
αργήσει να έλθει».

Όταν εμείς κάναμε την ενέργεια εναντίον του χρηματιστηρίου ως Επαναστα-
τικός Αγώνας, λέγαμε κάποια πράγματα για το τι θα γίνει στο μέλλον. Και όταν 
συλληφθήκαμε και λίγο μετά επιβεβαιωθήκαμε στο τι έγινε τα τελευταία χρόνια.

Ξαναγυρνάω λοιπόν στην επίθεση στο χρηματιστήριο. Αυτή η ενέργεια είχε 
μεγάλη επιτυχία. Παρόλο που δεν καταφέραμε να διακόψει την λειτουργία του 
που ήταν η επιθυμία μας, έστω και για λίγο, πιστεύω όμως ότι δημιουργούσε 
–τέτοια χτυπήματα μεγάλου βεληνεκούς το κάνουν–, δημιουργούν ένα κλίμα 
αποσταθεροποίησης και ανασφάλειας της χώρας στους επενδυτές να έρθουν να 
επενδύσουν εδώ πέρα. Παρόλο που δεν διακόπηκε τελικά η λειτουργία του χρη-
ματιστηρίου, δεν έκλεισε ακριβώς για πολιτικούς λόγους, για να μην γίνει πανι-



161

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ

κός στις αγορές, παρ’ όλα αυτά δημιουργούσε μια καλή πολιτική παρακαταθήκη. 
Δημιουργούσε προϋποθέσεις πολιτικής και κοινωνικής αποσταθεροποίησης και 
ανασφάλειας στους επενδυτές, οι οποίοι θέλανε τα σχέδια που ήδη εφαρμόζονται 
να τα κάνουν από τότε. Τι είναι το χρηματιστήριο;

Το χρηματιστήριο –όπως το είπαμε, αυτός ο οργανισμός «κοινής ωφέλειας» 
όπως λέει το βούλευμα και το κατηγορητήριο– στην πραγματικότητα είναι ένας 
εγκληματικός μηχανισμός τον οποίον χρησιμοποιεί το σύστημα για να ληστεύει 
το λαό, για να ληστεύει τους εργαζόμενους. Είναι ένας μηχανισμός που κάνει μια 
αναδιανομή του κοινωνικού πλούτου από την βάση, από τους από κάτω προς τα 
πάνω, προς την κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας. Αυτό είναι το χρηματιστήριο, 
αυτός είναι ο ρόλος του και όχι αυτά τα γελοία που λέγονται ότι είναι «οργανισμός 
κοινής ωφέλειας».

Στην προκήρυξη λοιπόν, λέμε για το χρηματιστήριο: «Εάν υπάρχει ένας θεσμός 
που η λειτουργία του και μόνο αποτελεί πρόκληση για τη συντριπτική πλειοψηφία 
της κοινωνίας, όχι μόνο εν μέσω κρίσης αλλά σε κάθε εποχή, αν υπάρχει ένας 
θεσμός που ενσαρκώνει περισσότερο πιστά το βασικό χαρακτηριστικό λειτουρ-
γίας του καπιταλισμού και της οικονομίας της αγοράς, την απληστία για κέρδος 
και δύναμη, αυτός είναι το χρηματιστήριο. Άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία 
του υπάρχοντος οικονομικού συστήματος, αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους 
και αποτελεσματικότερους μοχλούς άντλησης κοινωνικού πλούτου από τη βάση 
της κοινωνίας και διοχέτευσής του προς την πάντα μειοψηφική οικονομική ελίτ». 
Δηλαδή μ’ αυτό τον τρόπο οι πλούσιοι ληστεύουν τους φτωχούς. Αυτό είναι το 
χρηματιστήριο, αυτός είναι ο οργανισμός «κοινής ωφέλειας» που μας κατηγο-
ρείτε. «Καθώς τα χρηματιστήρια παίζουν κομβικό ρόλο στην αναδιανομή των ει-
σοδημάτων από την κοινωνική βάση προς την κορυφή, στο συγκεντρωτισμό της 
οικονομικής δύναμης και την αύξηση των ανισοτήτων, συγκαταλέγονται στους 
βασικούς πρωταγωνιστές των κρίσεων σε όλη τη ιστορία του συστήματος της οι-
κονομίας της αγοράς και του καπιταλισμού. Εκεί ως επί το πλείστον καταφεύγει 
η μοχλευμένη (δανεική) ρευστότητα που ποντάρεται για την απόκτηση κέρδους, 
εκεί διακινείται ο παγκόσμιος πλούτος αλλάζοντας χέρια μεταξύ της πλουτοκρατί-
ας. Εκεί οι πλέον ισχυροί της διεθνούς οικονομίας συνασπίζονται για να καταβρο-
χθίσουν τους λιγότερο ισχυρούς, καθώς αυτό που στην ουσία λαμβάνει χώρα στα 
χρηματιστήρια είναι ότι οι συνασπισμοί των πιο ισχυρών κεφαλαίων πολεμούν 
εναντίον των λιγότερο ισχυρών συνασπισμών, σε ένα πόλεμο που το αποτέλεσμα 
είναι από την αρχή προδιαγεγραμμένο». 

Είναι αυτό που λέγεται «κοινωνικός δαρβινισμός», ο ισχυρός τρώει τον ανί-
σχυρο. Το μεγάλο ψάρι, οι μεγαλοκαρχαρίες τρώνε τα μικρά ψάρια.

«Εκεί δημιουργούνται οι φούσκες που αποφέρουν κέρδη στους λίγους όταν 
μεγαλώνουν και στους ακόμα λιγότερους όταν σκάνε. Εκεί λαμβάνουν χώρα όλες 
οι φάσεις μιας οικονομικής διαδικασίας ανόδου-πτώσης, με μόνιμους χαμένους 
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τους εκτός των χρηματιστηριακών τειχών «κοινούς θνητούς», οι οποίοι και παρα-
κολουθούν, αδύναμοι να παρέμβουν, τις νόμιμες διαδικασίες κλοπής του πλούτου 
που παράγεται μέσω της εργασίας και πώς αυτός ο πλούτος «εξανεμίζεται» για να 
καταλήξει στις τσέπες των κεφαλαιοκρατών. 

Τα χρηματιστήρια, τα μεγάλα οχυρά της κερδοσκοπίας και της απληστίας, 
βρίσκονται στην αιχμή της δημιουργίας και αυτής της κρίσης. Και η εγκληματική 
τους λειτουργία είναι τόσο απροκάλυπτη που επιτείνουν την κοινωνική λεηλασία 
σε περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τους μη προνομιούχους σαν και αυτή που δια-
νύουμε».

Αυτό είναι το χρηματιστήριο με πολύ λίγα λόγια. Εκεί λοιπόν, σ’ αυτό τον οργα-
νισμό «κοινής ωφέλειας», γίνεται η υπερσυγκέντρωση της οικονομικής εξουσίας 
στα χέρια λίγων. Αυτό γίνεται, είτε με την εξαγορά των μετοχών μέσω συγχωνεύ-
σεων και εξαγορών επιχειρήσεων, μέσω της εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου 
ή του συνολικού πακέτου μετοχών μιας επιχείρησης από μια άλλη. 

 Τα μεγάλα αφεντικά των χρηματιστηρίων όμως είναι πολυεθνικοί κολοσσοί, 
είναι τράπεζες όπως η Citibank που είχαμε χτυπήσει πριν το χρηματιστήριο, είναι 
η J.P.Morgan που πρωταγωνίστησε στο λεγόμενο σκάνδαλο των δομημένων ομο-
λόγων το 2007 με την κλοπή των εισφορών των ασφαλιστικών ταμείων, είναι η 
Goldman Sachs που είναι από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο. Αυτές είναι 
τα αφεντικά στα χρηματιστήρια και στο ελληνικό χρηματιστήριο. 

Η είσοδος μιας εταιρείας στο χρηματιστήριο όπως και όλες οι χρηματιστηρια-
κές συναλλαγές μόνο δεινά φέρνουν στους λαούς. Όταν γίνεται μια συναλλαγή σε 
ένα χρηματιστήριο, υπό την επίκληση της εξυγίανσης μιας επιχείρησης, υπό την 
επίκληση να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η κερδοφορία, απολύονται εργαζόμε-
νοι, κλείνουν εργοστάσια ή πηγαίνουν σε χώρες με λιγότερο εργατικό κόστος. Ό,τι 
γίνεται στο χρηματιστήριο μόνο φτώχεια και εξαθλίωση φέρνουν στους λαούς. 

Αυτή είναι εντός εισαγωγικών η «κοινωνική ωφέλεια» τέτοιων μηχανισμών. 
Στην πραγματικότητα θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα χρηματιστήρια είναι όπλα 
μαζικής καταστροφής.

Να πάμε λίγο στο ελληνικό χρηματιστήριο, αφού γι’ αυτό δικαζόμαστε. Το 
ελληνικό χρηματιστήριο το 1999, στο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου όπου χάθη-
καν περιουσίες, αυτοκτόνησαν άνθρωποι, πρωτοστάτησε τότε στη μεγαλύτερη 
ληστεία που είχε γίνει στην Ελλάδα τότε. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής 
που εφάρμοζε η τότε κυβέρνηση Σημίτη. Λέγαμε στην προκήρυξη γι’ αυτό: «Η 
χρηματιστηριακή έκρηξη στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του ’90 –για το ’99 
λέει– ενορχηστρώθηκε με τη συνεργασία του ελληνικού κράτους και των ντόπιων 
κεφαλαιοκρατών, έφερε το χρηματιστήριο στο κέντρο της οικονομικής ζωής και 
χιλιάδες Έλληνες και μετανάστες πίστεψαν πως ανακάλυψαν το δικό τους Ελ-
ντοράντο. Το υπερεθνικό κεφάλαιο μπήκε στο παιχνίδι μαζικά αμέσως μετά την 
υποτίμηση της δραχμής από την κυβέρνηση Σημίτη για να αρπάξει τις αποτα-
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μιεύσεις, τις περιουσίες –ακόμα και τα δανεικά– των «ντόπιων θυμάτων» που 
εισέρευσαν στο χρηματιστήριο, ανεβάζοντας τους δείκτες στα ύψη και οδηγώντας 
την χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση για πρώτη φορά σε αστρονομικά μεγέθη 
– υπερδιπλάσια του ελληνικού ΑΕΠ. Η φούσκα πήρε πρωτοφανείς διαστάσεις 
και οι μεγαλομέτοχοι έκαναν την αποκομιδή των κερδών και αποχώρησαν. Ακο-
λούθησε η καθίζηση των δεικτών που άφησε τους μικρομετόχους να κρατούν στα 
χέρια τους μετοχές-σκουπίδια. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι έπαιξαν και έχασαν 
περιουσίες στο χρηματιστήριο το ’99, οι περισσότεροι καταστράφηκαν τελείως, 
κάποιοι αυτοκτόνησαν. Και φυσικά αυτή η μαζική παράκρουση δεν ήταν παρά 
αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής της κυβέρνησης και των κομμάτων, με την 
πορεία του γενικού δείκτη να βρίσκεται στην ημερησία διάταξη της βουλής».

Αυτό έγινε κατόπιν προπαγάνδας του κράτους. Ποντάρετε στο χρηματιστήριο, 
δεν ήταν τυχαίο. « Η χρηματιστηριακή φούσκα του ’99 –και η παραφιλολογία 
περί «λαϊκού καπιταλισμού» που συνόδευσε την δεκαετία του ’90 αλλά βρήκε την 
καλύτερη πρακτική εφαρμογή της στα τέλη της δεκαετίας– ήταν αναγκαία για 
τον κοινωνικό εκσυγχρονισμό που προωθούσε το ΠΑΣΟΚ, γιατί συνέβαλε στην 
πλήρη απενοχοποίηση της κερδοσκοπίας, στην εξιδανίκευση του πλούτου ως κυ-
ρίαρχης αξίας, στη νομιμοποίηση σε μεγάλο βαθμό της τραπεζικής τοκογλυφίας 
που από τότε και στο εξής πήρε τεράστιες διαστάσεις, ανάλογες των χρηματιστη-
ριακών κερδών. 

Η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με την βοήθεια κρατικά ελεγχόμενων χρη-
ματιστηριακών εταιρειών, καθώς και εταιρειών που είχαν ιδρυθεί από κοινού με 
στελέχη και των δύο μεγάλων κομμάτων, και ρίχνοντας τεράστια ποσά από τα 
ασφαλιστικά ταμεία στο χρηματιστήριο για να «ντοπάρουν» τους δείκτες (ποσά 
που εννοείται «χάθηκαν» σε τσέπες πολιτικών, κυβερνητικών στελεχών και μεγα-
λοεπιχειρηματιών), ενορχήστρωσε μία από τις μεγαλύτερες απάτες στην ελληνική 
ιστορία. 

Πρόκειται αναμφισβήτητα για μια κλοπή μυθικών διαστάσεων, την πιο μεγά-
λη και μαζική μεταφορά πλούτου προς τα πιο προνομιούχα στρώματα. Τράπεζες, 
κομματικά στελέχη και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα πλούτισαν κλέβοντας 
τα δισεκατομμύρια σε δραχμές των μικροεπενδυτών και ρουφώντας το αίμα των 
μικρών επιχειρήσεων που έμπαιναν μαζικά με την «υποστήριξη» των τραπεζών. 
Από την χρηματιστηριακή έκρηξη και την κατάρρευση που ακολούθησε το ’99, 
ο συγκεντρωτισμός οικονομικής ισχύος στην Ελλάδα προχώρησε με ταχύτατους 
ρυθμούς, ενισχύοντας τα μονοπώλια και τα ολιγοπώλια στην ελληνική αγορά».

Τι αποτέλεσμα είχε αυτό το πράγμα; Αυτό ήταν συνέπεια μιας πολιτικής, του 
Σημίτη, που ήθελε να ανοίξει την ελληνική οικονομία στις διεθνείς αγορές, στο 
υπερεθνικό κεφάλαιο. Από το ’99 και μετά, ουσιαστικά η ελληνική οικονομία 
ελέγχεται από το υπερεθνικό κεφάλαιο καθώς μέσω αυτής της ιστορίας, αυτής 
της ληστείας, πολυεθνικές εταιρείες, τράπεζες και κολοσσοί ελέγχουν το μεγα-
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λύτερο μέρος της ελληνικής οικονομίας.
Αυτό έγινε με την πολιτική τότε, με την υποτίμηση της δραχμής το ’98 και με 

την απόφαση να μπει η Ελλάδα στο ευρώ, στην ΟΝΕ από το 2002. Ήταν μια σκό-
πιμη πολιτική. Να υποδουλωθεί η χώρα στο υπερεθνικό κεφάλαιο. Αυτή πολιτική 
είχε ξεκινήσει όμως από παλιά. Αυτή η πολιτική ξεκίνησε από τις αρχές της δεκα-
ετίας του ’90. Υπαγορεύτηκε από την ΕΕ. Όλα αυτά τα πράγματα που ζήσαμε τα 
τελευταία 20 χρόνια, η αποβιομηχάνιση της χώρας, η καταστροφή της παραγω-
γικής δομής της χώρας, της βιομηχανίας, η καταστροφή ενός μεγάλου μέρους της 
αγροτικής παραγωγής και το άνοιγμα της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές που δεν 
θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης, 
έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτά που ζούμε τώρα προετοιμάστηκαν τότε. Δεν 
ήταν θέμα συνωμοσίας, ήταν θέμα συνειδητής πολιτικής.

Όπως είπα και προηγουμένως, το χρηματιστήριο αποτελεί εργαλείο στο να 
ληστεύονται τα λεφτά των ασφαλισμένων, τα λεφτά των εργαζομένων, αυτών 
που δίνουν τις εισφορές τους στα ασφαλιστικά ταμεία. Τα λεφτά του κόσμου που 
τάχα εσείς λέτε ότι υπερασπίζετε, που τάχα είναι το χρηματιστήριο ένας οργανι-
σμός «κοινής ωφέλειας», τα λεφτά του κόσμου που δίνει για να έχει υγεία, ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη, να παίρνουν επίδομα ανεργίας σε ώρα ανάγκης, να 
βγαίνουν στη σύνταξη όταν αποχωρούν από την εργασία. Με νόμο, γιατί αυτές οι 
ληστείες γίνονται νόμιμα, κύριοι και κυρίες, με νόμο. Με νόμο που έχουν περάσει 
οι τελευταίες κυβερνήσεις. Νομιμοποιήθηκε να επενδύονται τα λεφτά των ασφα-
λιστικών ταμείων, υποτίθεται προς όφελός τους, αλλά στην πραγματικότητα προς 
όφελος των τραπεζών, για να κάνουν επενδύσεις προς όφελός τους.

Για παράδειγμα, με νόμο του πρώην υπουργού Εργασίας της ΝΔ, του Σιού-
φα το ’90, νόμος 1902/90, ιδρύθηκε μια ανώνυμη εταιρία, η ΑΕΔΑΚ (Ανώνυμη 
Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων). Αυτή ελέγχεται από την Εθνική τρά-
πεζα. Αυτή έχει εν λευκώ την διαχείριση των αποθεμάτων του ΙΚΑ, του ΟΓΑ και 
του ΟΑΕΕ, του ταμείου ελεύθερων επαγγελματιών. Το 2007, όταν είχε γίνει το 
σκάνδαλο των επονομαζόμενων δομημένων ομολόγων, αν θυμάμαι καλά, βγήκε 
ένα ομόλογο 280 εκ. ευρώ το οποίο βγήκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
–τότε ήταν υφυπουργός Οικονομικών ο κ. Δούκας, άλλο ένα ευυπόληπτο μέλος 
της ελληνικής κοινωνίας– και μέσω μιας αλυσίδας αγοραστών προσυμφωνημέ-
νων, όπως είναι η χρηματιστηριακή Ακρόπολις κατέληξε στην J.P.Morgan και από 
κει στα ασφαλιστικά ταμεία, στο ΤΕΑΔΥ, στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δη-
μοσίων Υπαλλήλων αν θυμάμαι καλά.

Αυτό που ονομάστηκε σκάνδαλο τότε, ήταν στην πραγματικότητα ότι αυτό 
έγινε κρυφά, έγινε με αδιαφανείς τρόπους, ενώ για μας αποτελεί έγκλημα μόνο 
και μόνο αυτό που νομοθετήθηκε, να τζογάρονται τα λεφτά του κόσμου στο χρη-
ματιστήριο, από χρηματιστηριακούς οίκους και οργανισμούς και από χρηματι-
στηριακές εταιρείες.
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Αυτή είναι η δουλειά του χρηματιστηρίου στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η 
«κοινή ωφέλεια» που λέει το βούλευμα και το κατηγορητήριο. Στην πραγματικό-
τητα εμείς χτυπήσαμε ληστές. Όλες οι τράπεζες, και η Εθνική, και η Άλφα, και η 
Eurobank συμμετέχουν σ’ αυτό το πράγμα.

Τα λεφτά των ασφαλισμένων ληστεύονται από τις τράπεζες, ληστεύονται από 
το κράτος για να κλείνουν τρύπες του προϋπολογισμού, ληστεύονται από τις τρά-
πεζες για να κάνουν τις δικές τους κομπίνες, για να κάνουν επενδύσεις για δικό 
τους όφελος. Αυτή η υποβάθμιση των δημόσιων ασφαλιστικών ταμείων είναι συ-
νέπεια μιας συνειδητής πολιτικής να υποβαθμιστεί η δημόσια ασφάλιση και να 
προωθηθεί η ιδιωτική ασφάλιση. Αυτή η πολιτική ξεκίνησε από παλιά. Από τις 
αρχές της δεκαετίας του ’90. Σταδιακά ο Σιούφας τότε αύξησε τα όρια ηλικίας (για 
σύνταξη), αύξησε τις εισφορές των εργαζομένων, μείωσε ταυτόχρονα τις εισφο-
ρές των εργοδοτών, ενώ ο νόμος Ρέππα επί ΠΑΣΟΚ έκοβε σταδιακά τις πρόωρες 
συντάξεις. Αυτή η πολιτική έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια.

Το 2008 για παράδειγμα, όταν ξεκινούσε η κρίση στην Ελλάδα, τότε η υπουρ-
γός Απασχόλησης, Φ. Π. Πετραλιά, ανέβασε τα ένσημα από 50 σε 100 στην ασφά-
λιση. Πέταξε στην πραγματικότητα πολλούς εργαζόμενους εν μέσω κρίσης, όταν 
δεν υπάρχουν δουλειές, όταν υπάρχει ανεργία, έξω από το σύστημα υγείας, έξω 
από το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα. Η κυβέρνηση Καραμανλή από το 2004 
πριμοδοτούσε και προωθούσε την καταστροφή του δημόσιου ασφαλιστικού συ-
στήματος. Προωθούσε την ιδιωτική ασφάλιση. Αυτό είναι νεοφιλελεύθερη πολι-
τική. Τα πάντα να αγοραιοποιηθούν, να παραδοθούν στα χέρια των ιδιωτών όπως 
ισχύει σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Μ. Βρετανία. Τα πάντα να παραδοθούν στα 
χέρια ιδιωτών καπιταλιστών. Και το χρηματιστήριο έχει παίξει πολύ βασικό ρόλο 
στην εξάσκηση αυτής της πολιτικής.

Να πάμε λίγο στο ρόλο των διεθνών χρηματιστηρίων. Χρηματιστήρια όπως 
της Wall Street, του Λονδίνου, της Φραγκφούρτης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Είπα και προηγουμένως ότι τα 
χρηματιστήρια στην πραγματικότητα είναι όπλα μαζικής καταστροφής.

Στην πραγματικότητα σκοτώνουν πολύ περισσότερους ανθρώπους απ’ ό,τι 
οι στρατοί όταν κάνουν πολέμους. Οι αποφάσεις που παίρνουν σε αυτά τα «κοι-
νωφελή» ιδρύματα επηρεάζουν τις τύχες εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. 
Μπορεί για παράδειγμα με το πέρας μιας χρηματιστηριακής συναλλαγής, με το 
πάτημα ενός κουμπιού σε έναν υπολογιστή, με το αγόρασε ή πούλα που βλέπουμε 
τους χρηματιστές να ουρλιάζουν στην Wall Street, να επηρεάζονται οι τύχες εκα-
τομμυρίων ανθρώπων. Ένα παράδειγμα: Όταν ξέσπασε η κρίση με την αγορά των 
ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ το 2007, κάποιοι στράφηκαν στο 
χρηματιστήριο τροφίμων. Υπάρχει και χρηματιστήριο τροφίμων, αυτό βρίσκεται 
στο Σικάγο. 

Πόνταραν, επένδυσαν στην αύξηση της τιμής βασικών αγαθών των τροφίμων. 
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Στο σιτάρι, στο καλαμπόκι, στο ρύζι. Και το πέτυχαν. Αυτό το πράγμα δεν είναι 
δύσκολο να κατανοηθεί καθώς η παραγωγή και η εμπορία τροφίμων παγκοσμί-
ως ελέγχεται από λίγες πολυεθνικές εταιρείες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
αμερικάνικες.

Όταν έγινε αυτό, χιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, σε χώρες 
του Τρίτου Κόσμου βασικά, δεν είχαν τα απαραίτητα για να φάνε. Ξέσπασαν εξε-
γέρσεις σε χώρες όπως το Πακιστάν, η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες, η Σομαλία, η 
Αϊτή. Εξεγέρσεις όπου ο κόσμος λεηλατούσε τα μαγαζιά για να βρει τρόφιμα και 
πολλοί σκοτωνόντουσαν από τις σφαίρες της αστυνομίας και του στρατού για να 
καταστείλουν αυτές τις εξεγέρσεις. Αυτό είναι το «κοινωνικό» έργο των διεθνών 
χρηματιστηρίων. Την ίδια περίοδο, άλλα κερδοσκοπικά κεφάλαια πόνταραν στην 
αύξηση της τιμής του μαύρου χρυσού, του πετρελαίου.

Όποιος ελέγχει το πετρέλαιο και το πετρέλαιο είναι ουσιαστικά ο αιμοδότης 
της βιομηχανικής κοινωνίας –χωρίς αυτό τίποτα δεν κινείται– όποιος το κατέχει 
και ελέγχει την τιμή του είναι το πραγματικό αφεντικό παγκοσμίως. Τότε έφθασε 
η τιμή του από 85 δολάρια σε 150 το βαρέλι και μια τέτοια συναλλαγή που γίνεται 
μέσω χρηματιστηρίου, γίνεται εις βάρος των λαών γιατί εφόσον αυξάνεται το πε-
τρέλαιο, αυξάνονται όλα τα πράγματα, όλα, και τα βασικά αγαθά και τα τρόφιμα. 
Αυτός είναι ο «κοινωνικός» ρόλος των χρηματιστηρίων.

Πότε ανεβαίνουν οι δείκτες των χρηματιστηρίων, κυρίες και κύριοι, που λένε 
ότι υπάρχει ευημερία στην οικονομία; Όταν απολύονται άνθρωποι, όταν πετά-
γονται εργαζόμενοι στο δρόμο, όταν κλείνουν επιχειρήσεις, τότε ανεβαίνουν οι 
δείκτες των χρηματιστηρίων. Όταν ξεσπάνε πόλεμοι, όταν ξέσπασε ο πόλεμος 
στο Ιράκ, όταν εισέβαλαν οι ΗΠΑ στο Ιράκ το ’91, όταν εισέβαλαν το 2003, όταν 
βομβάρδιζαν το Αφγανιστάν το 2001, όταν οι ισραηλινοί βομβάρδιζαν τη Γάζα το 
2009.

Πότε πέφτουν οι δείκτες των χρηματιστηρίων; Όταν, για παράδειγμα, οι ΗΠΑ 
δέχονται επίθεση το 2001 στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και στο Πεντάγωνο 
στην Ουάσινγκτον. Όταν, για παράδειγμα, θα μπορούσε το Ιράν να διακόψει την 
ροή του πετρελαίου προς τις χώρες της Δύσης που είναι πιο άπληστες. Γιατί οι 
χώρες της Δύσης κλέβουν το πετρέλαιο από τους λαούς του Τρίτου Κόσμου. Όταν, 
για παράδειγμα, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εθνικοποιεί την πετρελαϊκή βιο-
μηχανία αντί να την παραδίδει στα χέρια ιδιωτών ακολουθώντας ένα μη νεοφιλε-
λεύθερο πρόγραμμα. Όταν, για παράδειγμα, οι αντάρτες του Νίγηρα επιτίθεται 
σε εγκαταστάσεις της Shell στο Δέλτα (του Νίγηρα). Όταν γίνονται επιθέσεις στο 
Λονδίνο και στη Μαδρίτη. Τότε πέφτουν οι δείκτες των χρηματιστηρίων.

Η ανατίναξη του χρηματιστηρίου, οι επιθέσεις εναντίον των χρηματιστηρίων εί-
ναι μια επαναστατική πράξη. Κανονικά εκεί που είναι το χρηματιστήριο, Αθηνών και 
Χρηματιστηρίου, θα έπρεπε να είναι το σημείο Μηδέν όπως λένε στη Ν. Υόρκη. Αυτή 
είναι μια πράξη προς όφελος του λαού και της κοινωνίας και όχι να μας δικάζετε για 
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λογαριασμό τέτοιων εγκληματιών, πολυεθνικών και παγκόσμιων εγκληματιών.    

ΡΟΥΠΑ: Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι το κατηγορητήριο αναφέρει πως 
το χρηματιστήριο είναι οργανισμός «κοινής ωφέλειας», δηλαδή ότι λειτουργεί 
προς «όφελος της κοινωνίας». Όπου και να βγεις και να πεις έναν τέτοιο ισχυρι-
σμό στην ελληνική κοινωνία σήμερα, θα πέσει κάτω από τα γέλια. Στην χειρότερη 
περίπτωση θα εξαγριωθεί και θα αρχίσει να ουρλιάζει. Δεν το πιστεύει κανένας 
αυτό. Ο μόνος που το πιστεύει είναι ο νομοθέτης που έφτιαξε τον «αντιτρομοκρα-
τικό».

Μπορεί ο κόσμος να μην γνωρίζει σε βάθος τη λειτουργία αυτού του οργα-
νισμού, αλλά στην πραγματικότητα έχει πλήρη συνείδηση ότι είναι ένας βαθιά 
εγκληματικός οργανισμός. Ότι εξυπηρετεί συμφέροντα όχι απλώς των πλουσίων, 
αλλά των πιο πλουσίων από τους πλούσιους. Ότι λειτουργεί ακριβώς γι’ αυτό το 
λόγο: για να διασφαλίσει όχι μόνο τον υπάρχοντα πλούτο της ελίτ, αλλά για να τον 
κάνει ακόμα μεγαλύτερο.

Αυτός ο μηχανισμός υπάρχει για να λεηλατεί, υπάρχει για να καταστρέφει, 
υπάρχει για να σκοτώνει ανθρώπους. Αυτός είναι ο ρόλος του και αυτό ο κόσμος 
το ξέρει, η κοινωνία το ξέρει. Ειδικά σήμερα, εν μέσω της κρίσης δεν υπάρχει 
περίπτωση να σου πει κάποιος άνθρωπος ότι υπάρχει κάτι θετικό, έστω και το 
παραμικρό, στη λειτουργία αυτού του οργανισμού.

Το χτύπημα στο χρηματιστήριο δεν είχε απλώς μεγάλη κοινωνική αποδοχή. 
Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας θριαμβολογούσε μετά από αυτό 
το χτύπημα του Επαναστατικού Αγώνα. Επιτέλους, γινόταν μια κίνηση η οποία 
μπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά προς μια διαδικασία κάθαρσης, απόδο-
σης δικαιοσύνης για πολυάριθμα εγκλήματα, στα οποία έχει συμβάλει το ελληνικό 
όπως και τα διεθνή χρηματιστήρια.

Το κατηγορητήριο, το βούλευμα και ο ίδιος ο νομοθέτης που έφτιαξε τον 
«αντιτρομοκρατικό» νόμο μιλάει για «κοινωφελείς οργανισμούς», για οργανι-
σμούς «κοινής ωφέλειας». Αυτό δεν το πιστεύουν ούτε οι καπιταλιστές. Έναν κα-
πιταλιστή να ρωτήσεις, να πας και να του πεις ότι το χρηματιστήριο είναι όντως, 
για το κοινό καλό, θα σου πει «όχι, είναι για το καλό το δικό μου». Και υπάρχουν 
τέτοιοι ειλικρινείς που έχουν τοποθετηθεί δημοσίως.

Το 1992 είχε γίνει μια επίθεση ενάντια στο αγγλικό νόμισμα, τη στερλίνα, από 
μεγαλοκερδοσκόπους, ένας εκ των οποίων (πρόκειται για τον Τζωρτζ Σόρος) είχε 
αποκομίσει τεράστια ποσά. Ειδικευμένος στη συναλλαγματική κερδοσκοπία, πό-
νταρε την κατάλληλη στιγμή στην πτώση της στερλίνας επιφέροντας τελικά την 
κατάρρευσή της και πολλαπλασίασε τα πλούτη του, δίνοντας την ευκαιρία να 
πλουτίσουν περισσότερο και αυτοί οι οποίοι είχαν επενδύσει στο επενδυτικό του 
fund. Είχε χρεωθεί αυτή την κατάρρευση από πολλούς πολιτικούς παράγοντες και 
από άλλους οικονομικούς παράγοντες. Ο ίδιος τι είχε απαντήσει; Κατά λέξη, είχε 



16�

Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

πει τα εξής: «Ουδέποτε αισθάνθηκα την ανάγκη να δράσω υπέρ της προάσπισης 
της συναλλαγματικής κερδοσκοπίας, τη θεωρώ απλώς αναγκαίο κακό».

«Αναγκαίο κακό», έτσι είπε. Τα χρηματιστήρια για τους καπιταλιστές είναι 
ένα «αναγκαίο κακό». Είναι μέσα στο παιχνίδι. Αυτοί παίζουν απλώς με τους κα-
νόνες του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει κάποιος από αυτούς που θα έρθει και θα σου 
πει ότι υπερασπίζεται το χρηματιστήριο μέσω του οποίου πλουτίζει, ως οργανισμό 
«κοινής ωφέλειας». Έχει πλήρη συνείδηση, είναι ειλικρινής και δεν έχει κανέ-
ναν λόγο ηθικά να υπερασπιστεί αυτό που κάνει γιατί είναι κατοχυρωμένο με την 
εξουσία του, με τη δύναμή του και δεν έχει κανέναν λόγο να κάτσει και να φτιάξει 
κανένα μανδύα «κοινωνικής ωφέλειας» γύρω από αυτό. Σου λέει ειλικρινώς ότι 
απλώς «είναι αναγκαίο κακό». 

Και λέει επίσης: «Το πλέον δημόσιο επιχείρημα που έχω να αντιτάξω για την 
άμυνά μου, είναι ότι λειτουργώ στα πλαίσια των κανόνων του παιχνιδιού». Δηλα-
δή, αυτό που είπα πριν. «Ουδέποτε αισθάνθηκα σταυροφόρος στην υπηρεσία ή 
την υπεράσπιση της κερδοσκοπίας».

Δεν το κάνουν οι ίδιοι, το κάνουν οι νομοθέτες. Το κάνουν οι νομοθέτες και 
στην πραγματικότητα γίνονται αυτό που θα λέγαμε «βασιλικότεροι του βασιλέ-
ως». Δίνουν, δηλαδή, έναν κοινωνικό χαρακτήρα στην λειτουργία ενός εγκλημα-
τικού συστήματος, ενός εγκληματικού μηχανισμού και αυτό το πράγμα κατοχυ-
ρώνεται από τους νόμους όπως είναι ο «αντιτρομοκρατικός». Ιδίως σχετικά με 
τον «αντιτρομοκρατικό» νόμο, αυτό που λέω τώρα, αναδεικνύει ότι στο βάθος 
του είναι πολιτικός. Δεν είναι ένας νόμος ο οποίος προσδίδει απλώς κάποιες νο-
μικές καινοτομίες σε διώξεις, δεν είναι απλώς μια σκλήρυνση της αντιμετώπισης 
κάποιων κατασταλτικών ζητημάτων. Είναι στον πυρήνα του πολιτικός ο «αντι-
τρομοκρατικός» νόμος, ακριβώς για αυτό το λόγο: γιατί προσδίδει τα κοινωνικά 
αυτά χαρακτηριστικά που λείπουν από τη λειτουργία του συστήματος, είτε είναι 
οργανισμοί κρατικοί είτε είναι οργανισμοί του κεφαλαίου. Στην πραγματικότητα 
δηλαδή, οι νομοθέτες υπερθεματίζουν στην πολιτική υπεράσπιση των συμφερό-
ντων μιας αισχρής μειοψηφίας, αυτών που απαρτίζουν την οικονομική ελίτ. Η δι-
καιοσύνη με τον αντιτρομοκρατικό αυτό κάνει. Βάζει ένα κοινωνικό και πολιτικό 
πλαίσιο στα συμφέροντα και τα προνόμια της ελίτ, το οποίο απουσιάζει παντελώς 
και το γνωρίζει αυτό όλος ο κόσμος.

Κι αυτό είναι που αποδεικνύεται σε αυτή τη δίκη. Να σημειώσω ότι είναι πα-
ντελώς άκυρος ο ισχυρισμός ότι δεν είναι μια πολιτική δίκη. Γι’ αυτό ακριβώς ο 
νομοθέτης δίνει τα πολιτικά χαρακτηριστικά στον ίδιο το χώρο στον οποίο δέχε-
ται επίθεση, δίνει τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που του λείπουν. Καλύπτει αυτό 
το κενό και επιχειρεί να αντιμετωπίσει την ηθική απαξίωση που έχουν αυτοί οι 
μηχανισμοί. Καλύπτει αυτό το ηθικό κενό και, μάλιστα, αυθαίρετα. Γιατί στην 
πραγματικότητα ούτε ο ίδιος ο νομοθέτης που έφτιαξε αυτό το νόμο γνωρίζει, 
μπορεί να αναλύσει και να στηρίξει τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για οργανισμό 
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«κοινής ωφέλειας». Γιατί είναι οργανισμός «κοινής ωφέλειας» το χρηματιστήριο; 
Να ρωτήσουμε τον οποιονδήποτε νομικό. Και σεις, αν θέλετε, τοποθετηθείτε. Πού 
βασίζεται ο ισχυρισμός σας ότι είναι οργανισμός «κοινής ωφέλειας» το χρηματι-
στήριο; Πού; 

Εγώ πιστεύω πως ούτε για τη λειτουργία του κεφαλαίου γνωρίζει ο νομοθέ-
της, ούτε για το χρηματιστήριο γνωρίζει. Ποσώς τον ενδιαφέρει. Στην πραγμα-
τικότητα ο ισχυρισμός σχετικά με τον «κοινωφελή» ρόλο των χρηματιστηρίων, 
στηρίζεται σε μια στερεότυπη και επιφανειακή αντίληψη, και με βάση αυτήν την 
αντίληψη αντιμετωπίζουν και εμάς που είμαστε τα κατεξοχήν πολιτικά όντα, με 
τον τρόπο που αυτοί θέλουν. Αλλά αυτό είναι άκυρο. Γιατί στην πραγματικότητα 
ο ίδιος ο νόμος είναι πολιτικός, αυτή η δίκη είναι πολιτική και εμάς εμμέσως και 
χωρίς να το ομολογούν, μας αντιμετωπίζουν με πολιτικούς όρους. Γιατί δεν γίνε-
ται αλλιώς.

Οι στερεότυπες απαντήσεις ότι δεν είναι πολιτική αυτή η δίκη, ότι δεν είναι 
πολιτικό το χτύπημα στο χρηματιστήριο, ότι δεν είναι πολιτικό το χτύπημα ενά-
ντια σε οποιοδήποτε στόχο στράφηκε ο Επαναστατικός Αγώνας, ότι δεν είναι πο-
λιτικές οι ενέργειες που έκανε ο Επαναστατικός Αγώνας είναι ένας στερεότυπος 
ισχυρισμός που βρίσκεται στον αέρα. Δεν έχει καμία βάση.

Επανέρχομαι στον «κοινωνικό» χαρακτήρα του χρηματιστηρίου για να πω 
τα εξής: Στην πραγματικότητα η δικαιοσύνη είναι ο μπροστάρης της ηθικής προ-
άσπισης της οικονομικής ελίτ. Αυτό κάνει με τον «αντιτρομοκρατικό», και σεις 
αυτό κάνετε σε αυτή τη δίκη. Και σεις είστε εδώ ως πολιτικά όντα, το έχω πει και 
πριν σε αυτή την δίκη. 

Βέβαια, υπάρχει και ο άλλος ισχυρισμός. Ο Βουλγαράκης, αυτός ο «κύριος», 
όταν ξέσπασε το σκάνδαλο με τις off shore εταιρείες στις οποίες εμπλεκόταν, είχε 
πει σε μια δημόσια εμφάνισή του σε τηλεοπτικό κανάλι πως «ό,τι είναι νόμιμο 
είναι και ηθικό», επικυρώνοντας στην πραγματικότητα αυτό που ισχυρίζονται και 
οι νομοθέτες, ότι «εμείς έχουμε το δικαίωμα μέσω του νόμου να ορίζουμε ποιο 
είναι ηθικό και να βάζουμε το κατάλληλο περίβλημα». Και αυτό κάνει και ο «αντι-
τρομοκρατικός». Αυτό προξένησε αντιδράσεις ακόμα και ανάμεσα σε αυτούς που 
συνομιλούσε, τα μεγαλοστελέχη των καναλιών, όπως επίσης, και σε μέρος του 
καθεστωτικού πολιτικού κόσμου. Αυτόν τον ισχυρισμό αμφισβήτησε ένα μέρος 
της ίδιας της εξουσίας. Αλλά οι νομοθέτες και οι δικαστές το επικυρώνουν με κάθε 
τους στάση, σε κάθε πολιτική δίκη που γίνεται εναντίον ένοπλης οργάνωσης. Επι-
κυρώνουν αυτή την αξία, επικυρώνουν το «ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό», τε-
λεία και παύλα. Χωρίς επιχείρημα, χωρίς τίποτα.

Οι νόμοι δηλαδή, και βασικά ο «αντιτρομοκρατικός» νόμος καλύπτει την ηθι-
κή ανεπάρκεια των πλουσίων και των κυβερνώντων. Καλύπτει τον αντικοινωνικό 
ρόλο των μηχανισμών του συστήματος και των προσώπων που συμμετέχουν σε 
αυτό. Γιατί οι συμμετέχοντες στο σύστημα είναι εγκληματίες και όλος ο κόσμος 
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το ξέρει. Χωρίς έναν μηχανισμό ο οποίος να φτιάχνει ένα περίβλημα ηθικής και 
κοινωνικής καταξίωσης αυτών των εγκληματιών, δεν θα μπορούσαν να σταθούν. 
Και αυτό πάει χέρι-χέρι με την καταστολή και την κρατική βία γενικότερα.

Ούτε οι πολιτικοί παράγοντες του καθεστώτος πλέον δεν αποδέχονται αυτόν 
τον ισχυρισμό περί «κοινωνικής ωφέλειας» του χρηματιστηρίου, των αγορών γε-
νικότερα. Όπως δεν αποδέχονται και ότι έχουν ηθική αξία οι χρηματιστές και οι 
τραπεζίτες, ότι έχουν ηθική αξία οι τράπεζες οι ίδιες.

Θα θυμίσω κάτι. Όταν ο Μπίλ Κλίντον εκλέχτηκε πρόεδρος των ΗΠΑ και ενώ 
ετοίμαζε ένα οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο αρχικά παρουσίασε στο πολιτικό 
επιτελείο του, κάποια στιγμή οι σύμβουλοί του τού είπαν ότι για να το εφαρμόσει, 
θα έπρεπε να έχει εξασφαλίσει τη βοήθεια, την αρωγή, τη στήριξη του κυρίου κόμ-
ματος: της Wall Street. Και γυρνάει τότε και λέει κατά λέξη αυτός: «Συγνώμη, θέ-
λετε να μου πείτε ότι η επιτυχία του οικονομικού προγράμματος και η επανεκλογή 
μου κρέμεται από την Κεντρική Τράπεζα και ένα μάτσο μαλάκες χρηματιστές;». 
Δεν βρίζω εγώ, ο Κλίντον βρίζει. Τους έχουνε τόσο πολύ σε εκτίμηση και οι ίδιοι οι 
πρόεδροι των ΗΠΑ τους χρηματιστές! Και αντιστρόφως. Και το ζήτημα είναι ότι 
τα περί «κοινής ωφέλειας» και τα περί του «κοινωνικού ρόλου» των τραπεζών, 
των τραπεζιτών, των χρηματιστών ποσώς τους ενδιαφέρει αυτούς που κυβερνούν 
και αυτούς που κατέχουν το κεφάλαιο. Δεν έχουν καμία ανάγκη να προσδώσουν 
κανένα είδους ηθικό και κοινωνικό χαρακτηριστικό. Το κάνετε εσείς γι’ αυτούς. 
Το κάνετε εσείς για λογαριασμό τους. 

Το χρηματιστήριο, το «κοινωφελές» αυτό ίδρυμα, έχει την αποστολή αυτή 
που ειπώθηκε και πριν: να κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτω-
χούς φτωχότερους. Το κεφάλαιο που μπαίνει εκεί μέσα για να επενδυθεί, στην 
πραγματικότητα μπαίνει στη διαδικασία του «οικονομικού δαρβινισμού», όπου οι 
ισχυρότεροι κυριαρχούν πάνω στους λιγότερο ισχυρούς. Και η ικανότητα κάποιου 
να κυριαρχήσει, εξαρτάται από την ρευστότητα που κατέχει και με αυτή χειρα-
γωγεί το χρηματιστήριο. Γιατί μιλάμε για χειραγωγημένο μηχανισμό, μιλάμε για 
στημένο παιχνίδι, μιλάμε για τζόγο που είναι πιο ανήθικος από το ίδιο το καζίνο. 
Είναι εντελώς χειραγωγημένο από αυτούς που έχουν την μεγαλύτερη ρευστότητα. 
Όποιος μπαίνει στο χρηματιστήριο, το κάνει για να αντλήσει ρευστότητα και με 
προοπτική να αυξήσει τα κέρδη του. Στην πραγματικότητα θα το κάνει αναγκα-
στικά, γιατί η επιβίωση του καπιταλιστή βασίζεται στην επέκτασή του. Η επιβίω-
ση μιας μεγάλης επιχείρησης βασίζεται στην επέκταση και την κυριαρχία της ένα-
ντι των άλλων επιχειρήσεων. Οπότε είναι μονόδρομος να μπει στο χρηματιστήριο 
και είναι μονόδρομος να καταστραφεί κιόλας, από αυτούς που είναι ισχυρότεροι 
από αυτόν.

Μια μεγάλη επιχείρηση για να μπει μέσα στο χρηματιστήριο ή για να ανεβάσει 
τις μετοχές της, προχωρά σε «εξυγιαντικές πολιτικές»: σε απολύσεις, σε μείω-
ση του κόστους παραγωγής, στη μεταφορά μονάδων σε σημεία που προσφέρουν 
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μεγαλύτερο κέρδος και πάει λέγοντας. Η εξυγίανση μιας επιχείρησης γίνεται πε-
τώντας στην ανεργία κόσμο και εντείνοντας την εκμετάλλευση. Σε ένα δεύτερο 
επίπεδο, οι ίδιοι οι καπιταλιστές υποθηκεύουν το μέλλον τους, γιατί στην πραγμα-
τικότητα το χρηματιστήριο είναι μία πυραμίδα. Δεν είναι τίποτε περισσότερο από 
μία πυραμίδα. Αυτή είναι η ηθική αξία του χρηματιστηρίου και ο «κοινωνικός» 
του ρόλος.

Μπαίνει κάποιος στο χρηματιστήριο και ποντάρει στην άνοδο μιας μετοχής. 
Η άνοδος της μετοχής αυξάνει την χρηματιστηριακή αξία της επιχείρησης. Αυτή 
η άνοδος προσελκύει και άλλα κεφάλαια και αυτά προκαλούν μεγαλύτερη άνοδο 
στις μετοχές. Αυτή η διαδικασία έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται αξίες οι 
οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική αξία της εταιρείας στην οποία 
αναφερόμαστε. Έτσι φτιάχνονται οι φούσκες. Μιλάμε για αξίες που είναι εκτός 
πραγματικότητας, μιλάμε για φούσκα η οποία κάποια στιγμή σκάει. Όμως, αυτή η 
διαδικασία είναι πάντα μια ελεγχόμενη διαδικασία. Κι αυτός που θα παρασυρθεί 
να μπει και να ποντάρει σε αυτή τη διαδικασία προσδοκώντας κέρδος, εφόσον 
είναι έξω από το παιχνίδι και δεν είναι ο πλούσιος –είναι ο μικρομεσαίος, είναι ο 
μεσαίος ή ακόμα και ο εργάτης όπως έγινε το ’99 που πήγαιναν μαζικά εργάτες 
και μετανάστες και βάζανε το μεροκάματό τους στο χρηματιστήριο ελπίζοντας ότι 
θα αποκτήσουν κάποιο κέρδος–, τελικά θα καταστραφεί, θα σφαγιαστεί.

Θα φέρω ένα παράδειγμα για το χαρακτηρισμό του χρηματιστηρίου ως σφα-
γείου. Και επαναλαμβάνω, πως οι ίδιοι οι τραπεζίτες, ακόμα και τα στελέχη τους, 
ποτέ δεν βλέπουν ότι υπάρχει κάποιο «κοινωνικό» χαρακτηριστικό σε αυτούς τους 
μηχανισμούς. Το ’99 που ο δείκτης του ελληνικού χρηματιστηρίου είχε σκαρφα-
λώσει στις 2000 μονάδες, αν θυμάμαι καλά, γινόταν ένα συνέδριο στο Μαρούσι 
από μια τράπεζα, όπου κάποια μεγαλοστελέχη έκαναν ένα σεμινάριο για κάποιο 
αμοιβαίο κεφάλαιο σε άλλα στελέχη της τράπεζας. Είχαν μαζέψει 500 άτομα και 
τους εξηγούσαν πώς θα πουλήσουν, πώς θα διαχειριστούν το συγκεκριμένο αμοι-
βαίο. Όταν μιλάμε για αμοιβαία κεφάλαια, μιλάμε στην πραγματικότητα για με-
τοχές –να το ξεκαθαρίσουμε αυτό– τις οποίες διαχειρίζονται οι ίδιες οι τράπεζες 
που τα εκδίδουν και έχουν και το καρπούζι και το μαχαίρι, έχουν όλο το περιθώριο 
να βάλουν μέσα σε αυτά τα αμοιβαία οτιδήποτε σάπιο σε μετοχικά χαρτιά έχουν 
και να τα πουλήσουν ως άριστες μετοχές μεγάλης απόδοσης.

Σε αυτό το σεμινάριο λοιπόν, βγαίνει μια γυναίκα-στέλεχος που συμμετείχε 
και ρωτάει τον ομιλούντα: «μα καλά, στις 2600 μονάδες εμείς θα βγούμε να που-
λήσουμε;». Και απαντάει ο άλλος: «αίμα δεν θέλετε;». Τα χρηματιστήρια είναι 
σφαγεία, αυτό το ομολογούν και οι ίδιοι. Ο μόνος που δεν το αποδέχεται αυτό εί-
ναι ο νομοθέτης και εσείς. Είναι σφαγεία και το λένε, και δεν έχουν κανένα ηθικό 
πρόβλημα. «Αίμα δεν θέλετε;». Αίμα θέλουν, γιατί ο πλούτος προϋποθέτει σφαγή. 
Αυτό το αμοιβαίο στην πραγματικότητα είναι ένα σχέδιο εξαπάτησης κάποιων 
μικροκεφαλαιούχων, κάποιων μικροεπενδυτών.
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Το ακόμα πιο οργανωμένο έγκλημα είναι αυτό που γίνεται με τα ασφαλιστικά 
ταμεία. Πάλι για αμοιβαία κεφάλαια μιλάμε. Η ΑΕΔΑΚ (Ανώνυμη Εταιρία Διαχεί-
ρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων) των ασφαλιστικών ταμείων με τη χρήση των αμοι-
βαίων κεφαλαίων έγινε η εμπροσθοφυλακή στην εξαπάτηση των ασφαλιστικών 
ταμείων. Η λεηλασία των ασφαλιστικών ταμείων έγινε όχι απλώς με την ευλογία 
του κρατικού μηχανισμού και των κυβερνήσεων. Ο κρατικός μηχανισμός και οι 
κυβερνήσεις οργάνωσαν αυτή τη λεηλασία.

Όλα τα ασφαλιστικά ταμεία υποχρεώθηκαν να τοποθετούν μέσα σε αυτή την 
εταιρεία –στην οποία συμμετέχουν οι ελληνικές τράπεζες με προεξάρχουσα την 
Εθνική– τα αποθεματικά τους για να επενδύονται, πού; Μόνο αυτοί που είναι 
πίσω από την ΑΕΔΑΚ ξέρουν. Σε εταιρείες που είναι δικές τους, σε εταιρείες που 
είναι ανύπαρκτες, σε εταιρείες μαϊμού, στις ίδιες τις τράπεζες. Τότε που είχε βγει 
στην επικαιρότητα το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων, είχαν χρησιμοποιήσει 
την ΑΕΔΑΚ διάφοροι κυβερνητικοί παράγοντες και δημοσιογράφοι ως παράδειγ-
μα της «πλέον χρηστής μεθόδου αξιοποίησης των χρημάτων των ασφαλισμένων», 
γιατί «ήταν ειδικοί», όπως έλεγαν. Αυτοί ήταν οι «ειδικοί», δηλαδή οι τραπεζίτες 
ήταν που αυτοί που γνώριζαν, ενώ αυτοί που ήταν πίσω από την ιστορία με τα 
δομημένα ομόλογα ήταν κάτι άλλο.

Οι «ειδικοί», λοιπόν, είναι αυτοί στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και αυτός 
ο τύπος –το τραπεζικό στέλεχος– που προανέφερα και που είπε «αίμα δεν θέλε-
τε;». Αυτοί είναι οι «ειδικοί». Αυτοί είναι οι «ειδικοί» στη σφαγή. Αυτοί είναι οι 
πιο ειδικοί από όλους. Σε αυτούς έχουν δώσει τα χρήματα των ασφαλισμένων και 
τα έχουν κάνει σκόνη, δεν υπάρχει σάλιο. Σε λίγο θα αρχίσουν οι καταρρεύσεις 
των ταμείων και τότε να πάνε να ψάξουν οι ασφαλισμένοι, πού πήγαν τα χρήματα 
τα οποία έβγαλαν δουλεύοντας μια ολόκληρη ζωή. 

Το ίδιο ισχύει για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, ακόμα και τα ιδιωτικά. Κάποιες 
εταιρείες ιδιωτικής ασφάλισης τις διαχειρίζονται οι τράπεζες και αποτελούν τους 
μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως. Τα ασφαλιστικά ταμεία με τις 
εισφορές των εργαζομένων θεωρούνται από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επεν-
δυτές.

Η περίοδος που έγινε η φούσκα του ελληνικού χρηματιστηρίου το ’99, ήταν 
μια περίοδος κορύφωσης της χρηματιστηριακής κερδοσκοπίας παγκοσμίως. Κι 
αυτό έγινε –αυτή την εκτίμηση είχαμε πάντα– λίγο πριν ξεσπάσει η μεγάλη κρίση. 
Η κρίση προϋπήρχε στο σύστημα. Τη δεκαετία του ’90, με κορύφωση στα τέλη 
της δεκαετίας του ’90, και στη συνέχεια τη δεκαετία του 2000, υπήρξε μια έκρηξη 
χρηματιστηριακή, γιατί οι μεγαλοκαρχαρίες του κεφαλαίου δεν ήταν ικανοποι-
ημένοι από τις αποδόσεις στην πραγματική οικονομία. Η ρευστότητα ήταν τόσο 
μεγάλη που, πραγματικά, αποτελούσε μια δύναμη πυρός η οποία ήταν ανυπολό-
γιστη.

Όλη αυτή η ρευστότητα εισέρευσε στα χρηματιστήρια. Τότε ήταν που ο δεί-
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κτης Dow Jones είχε ανέβει στις 35000 μονάδες. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν; 
Άλλες καταστροφές από εκεί. Θυμόμαστε όλοι που έβγαιναν οι μικροεπενδυτές 
των ΗΠΑ κατεστραμμένοι από αυτή την διαδικασία. Το ίδιο είχε γίνει και στην 
Ελλάδα. Οι χρηματιστηριακές εκρήξεις αποτελούσαν μια ταυτόχρονη παγκόσμια 
τάση, γιατί το κεφάλαιο αναζητούσε μέσα σε αυτά την ανάπτυξή του. Και όταν 
μιλάμε για κεφάλαιο, δεν μιλάμε πάντα για αντικείμενο, έτσι; Μιλάμε κυρίως για 
μια διαδικασία όπου το χρήμα μπαίνει σε μια διαδικασία κίνησης για να φέρει πε-
ρισσότερο χρήμα, και περισσότερο χρήμα… Χρήμα χωρίς χρώμα και χωρίς αξία. 
Γιατί, εκτός όλων των άλλων, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα χρηματιστήρια είναι και 
πλυντήρια ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Το 1/3 του παγκόσμιου εμπορίου το 
2008 –σήμερα είναι ακόμα μεγαλύτερο αυτό το μέγεθος– βασιζόταν στην πορ-
νεία, στα ναρκωτικά και στα όπλα. Το 1/3 του παγκόσμιου εμπορίου. Και αυτό 
το χρήμα ξεπλύθηκε μέσα στα χρηματιστήρια, γεγονός που δεν αποτελεί κάποιο 
ιδιαίτερο θέμα. Το γνωρίζουν οι πάντες.

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην πραγματικότητα το χρήμα δεν έχει κα-
μία ηθική αξία και το να προσπαθούν να του προσδώσουν κοινωνικό χαρακτήρα, 
είναι τουλάχιστον μάταιο. Μιλώντας για εκείνη την περίοδο όπου σημειώθηκε 
η χρηματιστηριακή έκρηξη στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και τη δεκαετία του 
2000 έως το 2007 που εκδηλώθηκε η κρίση, οι καπιταλιστές έλεγαν ότι «ήταν για 
μας η περίοδος της μεγαλύτερης ανάπτυξης που έχουν γνωρίσει ποτέ οι τελευταί-
ες γενιές». «Η περίοδος των μεγαλύτερων κερδών, η περίοδος της μεγάλης επιτυ-
χίας, της μεγαλύτερης ανάπτυξης». Αλλά αυτό δεν συνέβαινε για όλο τον κόσμο. 
Συνέβαινε για αυτούς. Απλά, μετά από συντονισμένες πολιτικές που κάνουν μαζί 
με τις κεντρικές τράπεζες και μαζί με τους κυβερνώντες, καταφέρνουν να προσελ-
κύουν κεφάλαια. Μέσα από ένα στημένο παιχνίδι πυραμίδας, όπως είπα, βάζουν 
αρχικά ρευστότητα οι ίδιοι, φουσκώνουν τις τιμές των μετοχών και προσελκύουν 
–μέσω της συντονισμένης μεταξύ της πολιτικής και οικονομικής ελίτ προπαγάν-
δας– κόσμο να μπει και να τοποθετήσει τα χρήματά του για να του τα φάνε μέσα 
στο σφαγείο που λέγεται χρηματιστήριο. Και αυτό είναι μια στρατηγική. Και αυτό 
δεν το κάνουν μόνοι τους οι κεφαλαιοκράτες. Το κάνουν και οι κυβερνώντες, με 
το αζημίωτο, βέβαια. 

Μέσα σε τέτοιες περιόδους, λίγο πριν ξεσπάσει μια μεγάλη κρίση, όταν βλέπεις 
τους χρηματιστηριακούς δείκτες να ανεβαίνουν τρελά, όταν βλέπεις τις φούσκες 
να ξεπερνάνε κάθε προσδοκία, όταν βλέπεις τέτοια φαινόμενα, στην πραγματικό-
τητα αυτό σημαίνει ότι ξεκινάει ο Αρμαγεδών. Ξεκινάει μια κρίση η οποία όταν 
θα ξετυλιχτεί, θα είναι ανάλογη της φούσκας που βλέπεις πριν, και τα μεγέθη 
της καταστροφής θα είναι ανυπολόγιστα. Το είχε πει και ο Γκαλμπρέιθ. Είχε πει 
πως «όταν ακούτε για το τέλος των κρίσεων στον καπιταλισμό, για μια νέα εποχή 
διαρκούς ανάπτυξης και ευημερίας, πουλήστε τα όλα και κρυφτείτε κάτω από το 
γραφείο». Αυτό συνέβη το ’99 και αυτό συνέβη και την δεκαετία του 2000. Στην 
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πραγματικότητα μιλάμε για την περίοδο εκείνη η οποία προηγήθηκε της εκδήλω-
σης της κρίσης. Ο Επαναστατικός Αγώνας έλεγε από τις αρχές της δεκαετίας, το 
2003, ότι αυτό το σύστημα «ούτε βιώσιμο είναι, ούτε έχει περιθώρια ουσιαστικής 
βελτίωσης ή μεταρρύθμισης». Ότι η κρίση θα έρθει, ότι η Ελλάδα θα βρεθεί μέσα 
σε αυτή τη δίνη, ότι έχει πρόβλημα οικονομικό και ότι θα φτάσουμε σε αδιέξοδο, 
σε αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα. Ο Επαναστατικός Αγώνας μιλούσε πολύ 
καιρό πριν για όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα.

Και αυτή η κρισιακή έκρηξη έγινε. Μόνο που προηγήθηκε μια μαζική κατα-
στροφή, όπως για παράδειγμα με τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια στις ΗΠΑ. 
Μια άλλη συντονισμένη από την πολιτική και οικονομική ελίτ επιχείρηση, στην 
οποία όλοι οι φτωχοί, οι μικρομεσαίοι, τα μεσαία στρώματα των ΗΠΑ, μπήκαν 
στη στημένη αγορά των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων και το αποτέλεσμα 
ήταν, όταν έσκασε η φούσκα, να δημιουργηθούν παντού στις ΗΠΑ ολόκληρες πό-
λεις από άστεγους που ζουν σε σκηνές. 

Επόμενη φούσκα που έσκασε ήταν αυτή των μετοχών. Το αποτέλεσμα ήταν 
κλειστές επιχειρήσεις και λουκέτα. Επόμενη φούσκα, η φούσκα της αγοράς των 
τροφίμων. Το αποτέλεσμα; Εξεγέρσεις και νεκροί από την πείνα και τις σφαίρες 
των αστυνομικών. Άλλη φούσκα εκείνη την περίοδο (την άνοιξη του 2008) ήταν 
η φούσκα των πρώτων υλών. Το αποτέλεσμα; Να χτυπήσει η βενζίνη παγκοσμίως 
τιμές δυσθεώρητες. Όλα αυτά «είναι μέσα στο παιχνίδι», όπως είπε και ο μεγα-
λοκερδοσκόπος στον οποίο αναφέρθηκα πριν. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Αυτοί, 
απλώς, παίζουν με αυτό. Έχουν τα εργαλεία και έχουν και τους νομοθέτες να τους 
καλύπτουν και σε ειδική βάση.

Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο είναι εγκληματικό από τη φύση του. Το ίδιο 
το κεφάλαιο είναι ένα έγκλημα. Δεν είναι μόνο το χρηματιστήριο έγκλημα. Είναι 
το σύστημα έγκλημα, είναι το σύστημα που διατηρεί το έγκλημα. Οι κεφαλαιο-
κράτες είναι τρομοκράτες, είναι ληστές, είναι δολοφόνοι. Ο καπιταλισμός από την 
πρώτη στιγμή που ξεκίνησε είχε αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν τα απέκτησε στην 
πορεία. Και δεν είναι η χρηματιστηριακή κερδοσκοπία η αιτία της κρίσης, είναι 
το αποτέλεσμά της. Και ο καπιταλισμός πάντα δημιουργεί κρίσεις, ακριβώς γιατί 
υπάρχει αυτή η απληστία για περισσότερα κέρδη. Και όποτε δεν υπήρχε το περι-
θώριο για κέρδη, η οικονομική ελίτ κατέφευγε σε χρηματιστηριακά ή ακόμα και 
σε εξωχρηματιστηριακά παιχνίδια.

Η πρωταρχική συσσώρευση βασίστηκε στη λεηλασία και την δολοφονία των 
λαών. Οι πρόδρομοι του καπιταλισμού, οι παπάδες, οι έμποροι, οι τοκογλύφοι, 
έχοντας στα χέρια τους τον χρυσό που έκλεψαν οι Ευρωπαίοι από τις αποικίες 
σκοτώνοντας με πολέμους ολόκληρους λαούς, έπρεπε κάπου να τον επενδύσουν. 
Αυτοί έβαλαν τα θεμέλια του καπιταλισμού και του ίδιου του κεφαλαίου.

Το χρήμα έπρεπε να αρχίσει να κινείται για να παράγει άλλο χρήμα, και αυτό 
το χρήμα να παράγει άλλο χρήμα. Αυτή είναι η ιστορία και αυτά τα χαρακτηριστι-
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κά βλέπουμε και σήμερα σε περίοδο που έχουμε την πιο κορυφαία κρίση του συ-
στήματος, μεγαλύτερη από αυτήν του ’29. Και όσοι λένε το αντίθετο, είναι άσχε-
τοι. Η κρίση εκείνη του ’29 δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή, γιατί η σημερινή 
είναι μια πραγματικά παγκόσμια κρίση. Έχει βαθιές ρίζες, οφείλεται ακριβώς στο 
γεγονός ότι το σύστημα αυτό είναι βαθιά άνισο, κοινωνικά άνισο και βίαιο. 

Αυτή η κρίση είναι η πρώτη πραγματικά παγκόσμια κρίση γιατί το σύστημα 
έχει επεκταθεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά στην ιστορία του και γιατί έχει 
προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό η αλληλεξάρτηση των συστημικών λειτουργιών. 
Ένα μεγάλο παγκόσμιο κραχ θα συμβεί. Να το θυμηθείτε. Και το σύστημα δεν 
έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει αυτή την κρίση. Τουλάχιστο για τις επόμενες 
δεκαετίες.

Ή Επανάσταση θα γίνει ή πόλεμος θα γίνει, ένα από τα δύο. Η Επανάσταση 
θα είναι για τη διάσωση των κοινωνιών, για την επιβίωσή τους και ο πόλεμος θα 
είναι για την καταστροφή τους. Γιατί καταστροφές κατάλληλες για να μπει ξανά 
το σύστημα σε κίνηση, μόνο με την κερδοσκοπία και την οικονομία μάλλον δεν 
θα δούμε. Πολύ αίμα χύνεται αλλά μάλλον δεν φτάνει. Δεν υπάρχει κανένα περι-
θώριο να ξεπεράσει το σύστημα αυτή την κρίση. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή που 
έχει τα χαρακτηριστικά της πρωταρχικής συσσώρευσης, ωμά. Με νομοθέτες, με 
νόμους, με διατάξεις, με κυβερνήσεις σφάζουν στην κυριολεξία κόσμο παγκοσμί-
ως. Αυτό ζούμε. Ό,τι συνέβαινε στα χρηματιστήρια, γίνεται παγκοσμίως τώρα και 
στην ίδια την κοινωνία. Δεν υπάρχει τέλος. Δεν υπάρχει τέλος στην κατηφόρα, 
γιατί ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα είναι να τους ανατρέψου-
με. Αυτή είναι η θέση μας. Και μια τέτοια ενέργεια όπως αυτή στο χρηματιστήριο 
είναι ένας φάρος που δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Την κατεύθυνση της 
ανατροπής και της Επανάστασης. Έτσι λειτούργησε αυτό το χτύπημα και έτσι θα 
μείνει στην ιστορία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος άλλος εκ των συνηγόρων ή των κατηγορουμένων θέλει 
να λάβει τον λόγο;

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Θέλω να επανέλθω στο αίτημα, εφόσον μπήκε, το ζήτημα της 
«κοινής ωφέλειας» του χρηματιστηρίου, το να καλεστούν όπως έχουμε κάνει 
εξαρχής, τον πρόεδρο του χρηματιστηρίου όταν έγινε η ενέργεια του Επαναστα-
τικού Αγώνα, τον Σπύρο Καπράλο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για όλα αυτά τα αιτήματα θα αποφανθεί το δικαστήριο…
ΡΟΥΠΑ: Μισό λεπτό, θέλω να πω κάτι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε 

περάσει…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλα σημαντικά είναι…
ΡΟΥΠΑ: Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε περάσει δύο ενέργειες που 

αφορούν την Shell και την Citibank οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν. Στο βούλευμα 
ο Μακρόπουλος αναφέρει –το θυμάμαι, δεν χρειάζεται να το διαβάσω–, ότι «η 
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έκρηξη δεν έγινε για λόγους άσχετους της βούλησης των δραστών». Ότι δηλαδή, 
η έκρηξη ματαιώθηκε από την παρέμβαση πυροτεχνουργών, οι οποίοι πήγαν και 
αχρήστευσαν τους συγκεκριμένους μηχανισμούς. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Εγώ 
λέω ότι η έκρηξη δεν έγινε, γιατί απλώς δεν έγινε.   

Αυτό που παρουσιάζει ο Μακρόπουλος εδώ μέσα, είναι μια συνθήκη σύμφωνα 
με την οποία παίρνει κάποιος τηλέφωνο για τοποθέτηση βόμβας και …τρέχουν με 
«περίσσεια αυτοθυσία» οι πυροτεχνουργοί να προλάβουν την έκρηξη μπλοκάρο-
ντας τον μηχανισμό! Όμως δεν είναι έτσι. Απλώς απέτυχε. Η συγκεκριμένη έκρη-
ξη δεν ολοκληρώθηκε όχι για λόγους άσχετους της οργάνωσης, όχι ότι θα πετύχαι-
νε αν δεν παρεμβαίνανε οι πυροτεχνουργοί, αλλά γιατί στην πραγματικότητα δεν 
λειτούργησε. Αυτό όμως είναι μέρος μιας αποδεικτικής διαδικασίας και εσείς δεν 
μπήκατε καν στον κόπο να αναρωτηθείτε: Γιατί δεν έγινε αυτή η έκρηξη; Ισχύουν 
αυτά που λέει ο Μακρόπουλος ή δεν ισχύουν; Προφανώς αυτό έχει να κάνει με 
την ίδια την κατηγορία, δεν το βάζω εγώ τώρα. Δημοσιεύματα, βέβαια, υπήρχαν 
τότε που λέγανε, για παράδειγμα, ότι ο μηχανισμός δεν λειτούργησε.

Όταν οι αστυνομικοί πάνε να αποκλείσουν μια περιοχή και τους λένε ότι «σε 
μισή ώρα θα εκραγεί εκρηκτικός μηχανισμός», αυτοί, όταν περάσει ο χρόνος που 
πρέπει να περιμένουν, περιμένουν ακόμη περισσότερο, δεν τρέχουν να προλάβουν 
το μηχανισμό. Αν το πεις αυτό σε κάποιον αστυνομικό, θα βάλει τα γέλια. Τους λες 
«μισή ώρα», και θα κάτσουν και μία ώρα και παραπάνω, ίσως. Θα διασφαλίσουν 
ότι δεν λειτούργησε. Οπότε μετά πάνε και τον εξουδετερώνουν. Είναι κοινή λο-
γική αυτό. Το βούλευμα κινείται στην σφαίρα του παραλόγου πραγματικά, και 
σε σχέση με τον κίνδυνο για ανθρώπους. Για να καταλήξω, ζητώ να καλεστούν 
άνθρωποι του ΤΕΕΜ για να πούνε ακριβώς τι έγινε με αυτούς τους μηχανισμούς. 

Στην πραγματικότητα αυτά είναι δημοσιοποιημένα, αλλά επειδή η διαδικα-
σία δεν μπορεί προφανώς να κινηθεί με βάση δημοσιεύματα, να έρθουν εδώ οι 
πυροτεχνουργοί του ΤΕΕΜ να πούνε ότι αυτοί οι μηχανισμοί δεν λειτούργησαν. 
Γιατί μόνο έτσι στέκεται και η διαδικασία, αφού αυτό το ζήτημα αφορά την συ-
γκεκριμένη κατηγορία (της έκρηξης). Τη δέχεσαι a priori ότι ισχύει; Είναι παρά-
λογο αυτό. Παντελώς παράλογο. Είναι δυνατόν αστυνομικός να τρέχει πάνω στην 
βόμβα; Και άμα προλάβει, πρόλαβε; 

Και το άλλο που λέμε είναι να καλεστούν μάρτυρες αστυνομικοί για να πουν αν 
κάνανε αποκλεισμό στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Για το συγκεκρι-
μένο θέμα είπαμε ότι έχει γίνει ΕΔΕ, δηλαδή, ο ίδιος ο κρατικός μηχανισμός έχει 
αναγνωρίσει ευθύνες στην αστυνομία για αυτό που έγινε στο υπουργείο Οικονο-
μίας και Οικονομικών. Όμως εσείς λέτε «δεν μας απασχολούν αυτά»… 

Το άλλο άτοπο που έχει μέσα στο βούλευμα ο Μακρόπουλος είναι σχετικά με 
«τον κίνδυνο για ανθρώπους που βρίσκονται στο κτίριο» κι αυτό το αναφέρει 
σε περιπτώσεις όπου έχουν πάει οι αστυνομικοί και το έχουν εκκενώσει. Όπως 
επίσης, μιλά για «κίνδυνο για ανθρώπους που διέρχονταν». Ποιοι διέρχονταν; 
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Κλείνουν τους δρόμους και δεν περνάει «κουνούπι». Ποιοι διερχόμενοι κινδυνεύ-
ουν αφού έχει αποκλειστεί η περιοχή; Αυτό αναφέρεται στο βούλευμα σε όλες τις 
ενέργειες εκτός από την Πέτρου Ράλλη, όπου αναφέρεται μόνο ο κίνδυνος για 
αστυνομικούς, και στην Ευελπίδων που επίσης αναφέρεται ο κίνδυνος για τον 
αστυνομικό. Σε όλες τις άλλες ενέργειες συμπεριλαμβάνεται ο «κίνδυνος για πο-
λίτες» και μάλιστα, αναφέρει το εξωφρενικό: «για διερχόμενους». Ποιοι «διερχό-
μενοι»; Αφού η αστυνομία το λέει, κλείνει τους δρόμους δεν περνάει «κουνούπι». 
Και μάλιστα με ένα χρόνο ασφαλείας που υπερβαίνει κατά πολύ τον χρόνο που 
δίνει η οργάνωση για να διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Όλα αυτά 
δεν «μας ενδιαφέρουν»; Όταν ζητάμε εμείς να καλεστούν αστυνομικοί εδώ πέρα, 
αυτό αφορά ζητήματα που σχετίζονται με τις κατηγορίες. Και εσείς στην πραγ-
ματικότητα λέτε «δεν μας απασχολεί καθόλου να δούμε τι συνέβη». Οπότε, ζητώ 
να καλεστούν τεχνικοί των ΤΕΕΜ για να αποδείξουν τι έγινε στις ενέργειες στη 
Citibank και τη Shell. Ένα δεύτερο, να καλεστούν αστυνομικοί για να δούμε του-
λάχιστον, τι έγινε στην επόμενη ενέργεια. 

Ένα τρίτο ζήτημα είναι οι τηλεφωνητές. Αυτοί είναι μάρτυρες κομβικής ση-
μασίας γιατί η επιβεβαίωση των προειδοποιητικών τηλεφωνημάτων αφορά το 
ίδιο το κατηγορητήριο και το βούλευμα. Γιατί ο τρόπος που αρθρώνει την κατη-
γορία ο Μακρόπουλος στο βούλευμα, ο οποίος στην ουσία λέει ότι παρόλο που 
παίρνεις ένα τηλέφωνο, γίνεται μια ειδοποίηση, δεν μπαίνει ζήτημα αποκλεισμού 
μιας περιοχής αφού, όπως λέει το βούλευμα, «υπάρχουν διερχόμενοι και γενικώς 
περνάει κόσμος». Πρόκειται για σκέτο παραλογισμό, έτσι; Και από την άλλη αυ-
τός που λαμβάνει το τηλεφώνημα (ο τηλεφωνητής της εφημερίδας) ειδοποιεί στη 
συνέχεια την αστυνομία, η οποία κατά τα λεγόμενα του Μακρόπουλου, «τρέχει 
να πέσει πάνω στον μηχανισμό να τον εξουδετερώσει»! Αυτό είναι παράλογο. Το 
απόλυτο θέατρο του παραλόγου. Οπότε οι τηλεφωνητές είναι οι μόνοι που μπο-
ρούν να επιβεβαιώσουν ότι όντως, έγινε προειδοποιητικό τηλεφώνημα και όντως, 
πήγε η αστυνομία και αποκλείστηκε η περιοχή. Ή τουλάχιστον ότι ειδοποιήθηκε η 
αστυνομία, η οποία στη συνέχεια μπορεί να επιβεβαιώσει ότι πήγε και απέκλεισε 
την περιοχή. Και αυτά που λέει εδώ ο Μακρόπουλος, ότι «πέρναγαν διάφοροι και 
μέσα στα κτίρια ήταν διάφοροι», δεν ισχύουν. Πώς θα το κάνουμε πιο συγκεκρι-
μένο;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι συγκεκριμένο επαρκώς, θα αποφανθούμε, κυρία, για όλα 
αυτά τα αιτήματα…

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Πότε θα αποφανθείτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν ολοκληρωθεί ο κατάλογος των μαρτύρων…
ΡΟΥΠΑ: Όχι, όχι, υπάρχει σοβαρό θέμα.
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Όχι, όχι, θα κάνουμε αίτημα γιατί εσείς βιάζεστε να τελειώνετε 

στην πραγματικότητα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν βιαζόμαστε…
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ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Βιάζεστε να τελειώνετε στην πραγματικότητα. Θα κάνουμε αί-
τηση για συγκεκριμένους μάρτυρες για το υπουργείο…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την κάνατε ήδη.
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Θα ξαναπώ, θα ξαναπώ, θα ξανακάνουμε την αίτηση. Και θα 

δούμε αν θα επιφυλαχτείτε μετά. Λοιπόν, επειδή εσείς βιάζεστε να τελειώνετε εδώ 
πέρα στην πραγματικότητα. Και αυτό το θεωρούμε κόλπο ότι είναι τα «επιφυλασ-
σόμαστε για μετά».

ΡΟΥΠΑ: Έχουμε περάσει τόσες ενέργειες. Είναι δυνατόν να «επιφυλασσό-
μαστε» συνέχεια;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει περάσει καμία ενέργεια. Δεν έχει ολοκληρωθεί, καμία 
απολύτως δεν έχει ολοκληρωθεί.

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Όταν κάναμε από την πρώτη στιγμή αίτηση…
ΡΟΥΠΑ: Έχουμε κάνει αίτηση για τους αστυνομικούς στο υπουργείο Οικονο-

μίας –το έχουμε κάνει από την αρχή της δίκης– και τώρα έφτασε το υπουργείο Οι-
κονομίας και μας λέτε «να ολοκληρώσουμε και θα δούμε». Όχι, δεν γίνεται αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καμία ενέργεια δεν θεωρούμε ολοκληρωμένη και για καμία δεν 
έχουμε αποφανθεί εμείς…

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Από την πρώτη στιγμή εδώ…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πώς έχουμε αποφανθεί;
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Έχετε αποφανθεί ήδη. Έχουμε κάνει αίτηση για περαιτέρω 

μάρτυρες σε κάθε ενέργεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, ναι…
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Στη μεν του Βουλγαράκη, με δυσκολία δεχτήκατε και μετά το 

πήρατε πίσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιο είναι το αίτημά σας;
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Θα τα πούμε, έχουμε άπλετο χρόνο, θα τα πούμε. Στην δε του 

χρηματιστηρίου όμως την απορρίψατε λέγοντας ότι δεν είναι απαραίτητοι (οι 
μάρτυρες), ότι έχει δικαίωμα να πει ψέματα ο μάρτυρας –ο εισαγγελέας το είπε 
εδώ πέρα–, και ούτως ή άλλως δεν μας ενδιαφέρει, την βόμβα την βάλατε εσείς, 
παρόλο που μπορεί να υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες (των υπευθύνων του χρη-
ματιστηρίου), την ευθύνη την έχετε εσείς. Αυτά μας είπατε στην προηγούμενη 
συνεδρίαση. Τώρα όμως υπάρχει ενέργεια με μικροτραυματισμούς και είναι πολύ 
πιο σοβαρή ενέργεια και πολύ πιο τρανταχτό το παράδειγμα του ποιος έχει την 
ευθύνη (για τους μικροτραυματισμούς).

Λοιπόν, όταν είχαμε κάνει την αίτηση για το Σύνταγμα, λέγαμε ότι, «παρά τα 
δύο προειδοποιητικά τηλεφωνήματα της οργάνωσης για το σημείο της τοποθέ-
τησης του εκρηκτικού μηχανισμού, Φιλελλήνων και Μητροπόλεως μπροστά στο 
υπουργείο, και παρά τον μεγάλο χρόνο που δόθηκε, 35 λεπτά μετά το δεύτερο 
τηλεφώνημα –καθαρά 35 λεπτά μετά το δεύτερο τηλεφώνημα, 40 λεπτά από το 
πρώτο τηλεφώνημα–, η αστυνομία δεν απέκλεισε το σημείο που υποδείχτηκε, με 
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αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κίνδυνος για διερχόμενους πολίτες και να υπάρξουν 
μικροτραυματισμοί». Αυτά έλεγε η αίτηση, ήδη από την 3η συνεδρίαση. Και τώρα 
μας λέτε να επιφυλαχτείτε. Όχι, εμείς το ξαναθέτουμε και θέλουμε να πάρετε 
απόφαση τώρα.

Είχαμε ζητήσει για την συγκεκριμένη ενέργεια τέσσερα άτομα. Δύο αστυνομι-
κούς, μέλη περιπολικού, Χατζησπύρου Βασίλειο και Αγόρη Ελπιδοφόρο, την εκ-
φωνήτρια του κέντρου άμεσης δράσης Καντά Βασιλική και τον ειδικό φρουρό του 
υπουργείο Μπλάτσιο Παντελή. Τι υπήρξε εδώ πέρα; Τότε είχε γίνει μεγάλος ντό-
ρος ακριβώς για αυτό το πράγμα, για τις εγκληματικές ευθύνες της αστυνομίας. 
Και οι δημοσιογράφοι το παραδεχτήκανε και η ίδια η αστυνομία είχε κάνει ΕΔΕ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα εσείς μιλάτε για την υπόθεση του υπουργείου Οικονομί-
ας;

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Μα φυσικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και για το οποίο δεν έχουμε μπει καθόλου…
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Για μας, δεν πρέπει να μπείτε, πρέπει να λάβετε απόφαση γι’ 

αυτό.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΈΔΡΟΥ.
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Να ολοκληρώσω. Όχι, όχι, γιατί ο Μακρόπουλος είναι ένας 

ψεύτης, ένας ελεεινός, ο συνάδελφός σας. Έχουμε πει, το πώς έχει κάνει το βού-
λευμα και το πώς έχει καταρτίσει τον κατάλογο των μαρτύρων, έχει καλέσει τους 
τρεις τραυματίες πρώτους ενώ αυτούς που καλούμε, τους αστυνομικούς που ήταν 
εκεί να αποκλείσουν τον χώρο δεν τους καλεί. Ο Μακρόπουλος είναι ένας ελεεινός 
ψεύτης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία…
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Εμείς θέλουμε να τους φέρετε εδώ και να καταθέσουν πρώτοι 

προτού μπείτε στο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, αυτό δεν είναι δικαίωμά σας…
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας απαντώ, δεν είναι δικαίωμά σας αυτό, η σειρά των μαρτύ-

ρων…
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Είναι δικαίωμά μου να καταθέτω αιτήματα, δεν λέω τίποτα 

άλλο. Έχω δικαίωμα να καταθέτω αιτήματα και να τα ξαναθέτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλώς.
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Έχω δικαίωμα να θέτω αιτήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κύριε.
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Τότε λοιπόν, ΝΕΑ, δημοσίευμα των ΝΕΩΝ, δεν τα λέω εγώ: 

«Ανάκριση για την ολιγωρία. Η βόμβα εξερράγη πριν εκκενωθεί ο χώρος. Η κι-
νητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας ήταν καθυστερημένη με αποτέλεσμα να 
εκτεθούν σε σοβαρό κίνδυνο δεκάδες εργαζόμενοι στα καταστήματα της οδού 
Μητροπόλεως τα οποία δεν προνόησαν να εκκενώσουν». Καλά, άμα τα ξέραμε 
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αυτά, μπορεί η οργάνωση εάν είχε πολλά μέλη να εκκένωνε αυτή τους χώρους. 
Ίσως από δω και πέρα οι καινούργιες επαναστατικές οργανώσεις που θα βγουν 
να το κάνουν και αυτό αφού είναι βλαμμένη η αστυνομία.

«Αργά τη νύχτα η ηγεσία της αστυνομίας ομολόγησε την ολιγωρία διατάσσο-
ντας ΕΔΕ εις βάρος του προσωπικού που είχε βάρδια στο τηλεφωνικό κέντρο της 
άμεσης δράσης και που απέτυχε να εκτιμήσει το μέγεθος της απειλής που έκρυβε 
η φωνή του αγνώστου που τηλεφώνησε δύο φορές στην Ελευθεροτυπία. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, η άμεση δράση αντιμετώπισε αρχικά ως φάρσα τα προειδοποιη-
τικά τηλεφωνήματα και δεν ενημερώθηκε αμέσως η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. 
Η άμεση δράση εκκένωσε μόνο το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας όπου εργάζο-
νταν κάποιες καθαρίστριες».

Και αυτό ψέμα είναι. Μέσα στην δικογραφία –που δεν τους καλεί πάλι ο κ. 
Μακρόπουλος– υπάρχουν μαρτυρίες τεσσάρων εργαζομένων Πακιστανών, που 
ήταν την ώρα της έκρηξης μέσα στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Καμία κα-
θαρίστρια και κανένας εργαζόμενος δεν βγήκε. Παρ’ όλα αυτά καλεί μόνο τους 
τραυματίες και καλεί ποιους; Τους διευθυντές των υποκαταστημάτων των τραπε-
ζών να μας πουν τι; Ότι έσπασαν τζάμια.

«Στο Σύνταγμα χθες οι αυτόπτες μάρτυρες της έκρηξης –είναι δημοσίευμα 13 
Δεκεμβρίου 2005, μία μέρα μετά– μιλούσαν για εγκληματικές ευθύνες της αστυ-
νομίας που δεν εκκένωσε την περιοχή μετά τα προειδοποιητικά τηλεφωνήματα. 
Μας άφησαν στο επίκεντρο της έκρηξης. Δεν ζητήσαμε να εκκενωθεί το κέντρο 
της Αθήνας, εμείς όμως που βρισκόμασταν στη Μητροπόλεως ακριβώς απέναντι 
από το υπουργείο, θα έπρεπε να ενημερωθούμε και να απομακρυνθούμε». Ο κ. 
Άγγελος Σχισμένος, ιδιοκτήτης φούρνου, τα λέει που έχει έρθει εδώ πέρα. Άλλο 
δημοσίευμα των ΝΕΩΝ.

«Με χρηματικές ποινές εις βάρος πέντε αστυνομικών απαλλάχτηκε η ηγεσία 
της ΕΛΑΣ από τις ευθύνες για την καθυστερημένη κινητοποίηση της 12ης Δε-
κεμβρίου 2005 όταν σημειώθηκε έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού 
έξω από το υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα. Τότε οι αρχές δεν είχαν αξιο-
λογήσει το προειδοποιητικό τηλεφώνημα των δραστών και δεν είχαν αποκλείσει 
την περιοχή με αποτέλεσμα να κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές. Σύμφωνα με το 
πόρισμα της ΕΔΕ την οποία διενήργησε ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυ-
ντής, ταξίαρχος Γιαννίκας Σακκάς, ένας αστυνόμος Α΄, δύο υπαστυνόμοι, ένας 
ανθυπαστυνόμος και ένας αστυφύλακας, θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για την κα-
θυστερημένη αντίδραση της αστυνομίας. Στους πέντε επιβλήθηκαν πρόστιμα 
από 200 ως 2000 ευρώ ανάλογα με τον βαθμό ευθύνης. Και οι πέντε εκείνη 
την νύχτα είχαν υπηρεσία στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης. Η ηγεσία 
της ΕΛΑΣ τότε είχε επιχειρήσει να υποβαθμίσει τις ευθύνες για την καθυστε-
ρημένη αντίδραση. Μάλιστα είχε εκδώσει ανακοίνωση αναφέροντας το χρόνο 
που μεσολάβησε ως τον αποκλεισμό του χώρου, υποστηρίζοντας ότι όλα έγιναν 
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σωστά». Αρχικά ότι όλα έγιναν σωστά.
«Ωστόσο, αργά το βράδυ και μετά τις έντονες διαμαρτυρίες των ανθρώπων που 

ήταν στον χώρο εκείνη την μέρα, εξέδωσε νέα ανακοίνωση με την οποία έριχνε τις 
ευθύνες σε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης 
δράσης». Εδώ λοιπόν, η ίδια η αστυνομία λέει ότι έχει ευθύνες. Βέβαια εντάξει, 
τι είπε; Έδωσε χρηματικά πρόστιμα σε πέντε αστυνομικούς. Τους πέντε αυτούς 
αστυνομικούς, ο ελεεινός που λέγεται Μακρόπουλος θα έπρεπε να τους καλέσει. 
Δεν τους καλεί όμως. Όπως δεν είχε καλέσει και στην υπόθεση Βουλγαράκη τους 
αστυνομικούς της ΔΑΕΕΒ που είχαν βρει το τηλεχειριστήριο. Και μιλούσε ο ψεύ-
της στο βούλευμα για ωρολογιακό μηχανισμό. Όπως λέει τόσα ψέματα μέσα για 
άλλες ενέργειες, ότι δεν αποκλείστηκε ο χώρος, ότι πήγε η αστυνομία από μόνη 
της να εξουδετερώσει τις βόμβες. Αυτά όλα είναι ψέματα. Ο συνάδελφός σας λέει 
ψέματα. Και σεις το στοιχειώδες που θα έπρεπε να κάνετε θα ήταν να καλέσε-
τε αυτούς τους ανθρώπους πρώτους. Εσείς, όμως, θέλετε να τελειώνετε με τους 
μάρτυρες. Και θα «επιφυλαχθούμε», κόλπο δηλαδή να τελειώνουμε πρώτα και 
βλέπουμε. Και θα μας πείτε τι μετά; Ότι το απορρίπτετε. Αυτό θα μας πείτε. Υπάρ-
χει ένα πράγμα που έχουμε διαψευστεί; Σε κανένα! Λοιπόν, σε άλλο δημοσίευμα, 
ΝΕΑ πάλι, πάλι στις 13 Δεκεμβρίου του ’05. Ο κ. Άγγελος Σχισμένος που τον έχετε 
καλέσει να καταθέσει: «Ήμασταν πέντε άνθρωποι στο μαγαζί την ώρα της έκρη-
ξης. Κανείς δεν μας ειδοποίησε να απομακρυνθούμε», λέει. Το ίδιο δημοσίευμα 
λέει το εξής, ποια είναι τα λάθη της αστυνομίας: «Αν και υπήρξε προειδοποιητι-
κό τηλεφώνημα, η περιοχή δεν αποκλείστηκε. Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. 
Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις άνθρωποι. Άφαντοι όλη την μέρα ο υπουργός και 
ο υφυπουργός Δημοσίας Τάξης». Ο κ. Βουλγαράκης και ο κ. Μαρκογιαννάκης. 
«Μια σειρά από άστοχες ενέργειες και λανθασμένους χειρισμούς που έγιναν από 
την αστυνομία μετά το προειδοποιητικό τηλεφώνημα των βομβιστών, είχαν ως 
αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρεις πολίτες. Σε καθαρή τύχη οφείλεται 
ότι δεν υπήρξαν θύματα, αφού η βόμβα είχε τοποθετηθεί σε απόσταση αναπνοής 
από περίπτερο. Η αστυνομία όμως λέει, αποδίδει το γεγονός ότι δεν έγινε σωστός 
αποκλεισμός από ασαφές τηλεφώνημα. Όμως λέει, το τηλεφώνημα έλεγε «οδό 
Φιλελλήνων και Μητροπόλεως», οπότε γινόταν σαφές πού είχε τοποθετηθεί ο μη-
χανισμός. Ο χρόνος που είχε στην διάθεσή της μετά το δεύτερο τηλεφώνημα ήταν 
29 λεπτά, τα οποία επαρκούσαν για να γίνει ο αποκλεισμός».

Συνοψίζει ως τέσσερα τα λάθη της αστυνομίας: «1) Η αστυνομία άργησε να 
αντιληφθεί ότι οι βομβιστές εννοούσαν το υπουργείο Οικονομίας, 2) με τους 
δρόμους που ανέφεραν στα δύο τηλεφωνήματα, Φιλελλήνων και Μητροπόλεως, 
έκαναν σαφές πού είχαν τοποθετήσει την βόμβα, 3) οι αστυνομικοί στην πλατεία 
Συντάγματος δεν απομάκρυναν τους οδηγούς ταξί που ήταν δίπλα στο υπουργείο 
Οικονομίας, 4) υπήρχαν πεζοί την ώρα εκείνη», και λέει, «έγιναν πολλά εκπαιδευ-
τικά σεμινάρια και ασκήσεις στους αστυνομικούς, κυρίως λόγω των ολυμπιακών 
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αγώνων και από κανένα δεν του πέρασε από το μυαλό ότι η βόμβα θα μπορούσε 
να είναι στο καλάθι ενός δικύκλου». Αυτά τα λένε οι δημοσιογράφοι, δεν τα λέμε 
εμείς, έτσι; Τι λένε αυτοί που ζητάμε να έρθουν; Και προφανώς δεν θέλετε να 
έρθουν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι άκαιρο το αίτημά σας, κύριε…
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα πρέπει πρώτα να εξετάσουμε την ενέργεια.
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Ενώ τα δημοσιεύματα λένε πού ήταν η βόμβα, Φιλελλήνων και 

Μητροπόλεως, τι λέει εδώ ο πρώτος αστυνομικός, Χατζησπύρου Βασίλειος: «Την 
5:37 βρισκόμουν επί της οδού Αμαλίας στο ύψος της Βουλής. Λάβαμε σήμα από 
το κέντρο της υπηρεσίας μας να μεταβούμε στη συμβολή των οδών Νίκης και Μη-
τροπόλεως –σε λάθος σημείο δηλαδή– όπου βρισκόταν το υπουργείο Οικονομίας, 
για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Άμεσα μεταβήκαμε την 5:38 –σε ένα λε-
πτό ήταν εκεί–, στην είσοδο του υπουργείου Οικονομίας όπου ενημερώσαμε τον 
ειδικό φρουρό-σκοπό του υπουργείου για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. 
Κατόπιν αποκλείσαμε την οδό Νίκης στα σημεία Νίκης και Ερμού, Νίκης και Μη-
τροπόλεως και μεταβήκαμε στην συμβολή της οδού Ερμού και πλατείας Συντάγ-
ματος». Στην έτερη γωνία, Μητροπόλεως και Φιλελλήνων δεν πήγαν. Μιλάει στην 
ίδια κατάθεση ότι η υπαστυνόμος β΄ Καντά Βασιλική ήταν αυτή που μεταβίβα-
σε το σήμα, δηλαδή η τηλεφωνήτρια του κέντρου άμεσης δράσης. Τα ίδια λέει 
και ο έτερος συνάδελφός του, Αγόρης Ελπιδοφόρος. «Την 5:37 δεχτήκαμε κλήση 
μέσω του ασυρμάτου του περιπολικού από το κέντρο άμεσης δράσης. Η κλήση 
αφορούσε τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στην συμβολή των οδών Νίκης 
και Μητροπόλεως». Σημαίνει ότι υπήρχε προειδοποίηση. «Αμέσως μεταβήκαμε 
στο σημείο, ενημερώσαμε τον σκοπό-ειδικό φρουρό του υπουργείου Οικονομι-
κών ότι δεχτήκαμε κλήση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού πλησίον αυτού. 
Κατόπιν τούτου, αποκλείσαμε την οδό Νίκης με ευδιάκριτους κώνους, Νίκης και 
Ερμού, Νίκης και Μητροπόλεως, ώστε κανένας να μην περάσει μπροστά από την 
είσοδο του υπουργείου». Επιβεβαιώνει ό,τι λέει ο συνάδελφός του. Λοιπόν, εμείς 
έχουμε ζητήσει να έρθουν αυτοί οι δύο, η Καντά Βασιλική, εκφωνήτρια της άμε-
σης δράσης, και ο ειδικός φρουρός που υπηρετούσε τότε στο υπουργείο Οικονο-
μίας. Θέλουμε να αποφανθείτε τώρα. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Κατά την διάρκεια αυτής της συνεδρίασης το δικαστήριο εξέτασε κάποιες από 
τις αιτήσεις των μελών του Επαναστατικού Αγώνα για κλήτευση περαιτέρω 

μαρτύρων που θα διαφωτίζανε γεγονότα από ενέργειες της οργάνωσης, όπου 
είχε προκύψει κίνδυνος για πολίτες από υπαιτιότητα της αστυνομίας, όπως στο 
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υπουργείο Οικονομίας, όπου η βόμβα εξερράγη χωρίς να έχει κάνει η αστυνομία 
αποκλεισμό ή στο χρηματιστήριο, όπου δύο υπάλληλοι ασφαλείας έμειναν μέσα 
στο κτίριο με εντολή και έγκριση της υπεύθυνης ασφαλείας του χρηματιστηρίου. 
Επίσης, εξετάστηκε το αίτημα κλήτευσης πολιτικών προσώπων, όπως του πρώ-
ην υπουργού Απασχόλησης Πάνου Παναγιωτόπουλου ο οποίος ήταν υπουργός 
Απασχόλησης όταν έγινε η ενέργεια εναντίον του υπουργείου Απασχόλησης, του 
Γιώργου Αλογοσκούφη, πρώην υπουργού Οικονομίας ο οποίος ήταν υπουργός 
Οικονομίας όταν έγινε η ενέργεια εναντίον του υπουργείου Οικονομίας, καθώς 
και του Αμερικανού πρέσβη σε σχέση με την ενέργεια εναντίον της αμερικανικής 
πρεσβείας.

Ο εισαγγελέας στην πρότασή του εισηγήθηκε να απορριφθεί καταρχήν το αί-
τημα για κλήτευση των πολιτικών προσώπων όπως των πρώην υπουργών Πανα-
γιωτόπουλου και Αλογοσκούφη και του Αμερικανού πρέσβη. Κατόπιν έκανε θετι-
κή εισήγηση για το αίτημα να κλητευθούν οι δύο πρώην διευθυντές της ΔΑΕΕΒ 
Χωριανόπουλος και Μπαλάκος σε σχέση με το ζήτημα της παρακολούθησης των 
μελών της οργάνωσης Μαζιώτη και Ρούπα. Επίσης, εισηγήθηκε θετικά, παρά την 
προηγούμενη απορριπτική απόφαση του δικαστηρίου, να κλητευθεί η υπεύθυνη 
ασφαλείας του χρηματιστηρίου Κοκκίνη Διονυσία και ο ένας εκ των δύο υπαλλή-
λων ασφαλείας, Λίγγος Χρήστος, που παρέμειναν στο κτίριο την ώρα της έκρηξης. 
Εισηγήθηκε να κλητευθούν το πλήρωμα του περιπολικού που έσπευσε στο υπουρ-
γείο Απασχόλησης μετά το προειδοποιητικό τηλεφώνημα, καθώς και ο πολίτης 
Κουντουρογιάννης που βρήκε την βόμβα και διατάχτηκε από τον ειδικό φρουρό 
του υπουργείου να μεταφέρει την βόμβα πλησίον του κάδου σκουπιδιών. Ειση-
γήθηκε αρνητικά στο να επιμείνουν να έρθουν κάποιοι από τους μάρτυρες που 
είχαν ζητήσει τα μέλη της οργάνωσης να καταθέσουν σε σχέση με την υπόθεση 
Βουλγαράκη και είχε γίνει δεκτό από το δικαστήριο, αλλά δεν παρουσιάστηκαν. 
Πρότεινε να κλητευθούν τέσσερις μάρτυρες σε σχέση με την ενέργεια εναντίον 
της αμερικανικής πρεσβείας καθώς δεν είχε κλητευθεί κανένας από το βούλευμα 
για την ενέργεια αυτή. Εισηγήθηκε θετικά για το αίτημα να καταθέσει αστυνομι-
κός του ΤΕΕΜ σε σχέση με την διερεύνηση της διαδικασίας του αποκλεισμού μιας 
περιοχής όταν υπάρχει προειδοποίηση για βομβιστική επίθεση και συγκεκριμένα 
για τις ενέργειες εναντίον της Citibank στην Κηφισιά και της Shell στο Παλαιό 
Φάληρο, ενώ για την υπόθεση του υπουργείου Οικονομίας στο Σύνταγμα, παρά 
την αρχική αποδοχή του αιτήματος να καταθέσουν οι αστυνομικοί που έσπευσαν 
στο σημείο για να αποκλείσουν τον χώρο και η τηλεφωνήτρια του κέντρου άμεσης 
δράσης, οι οποίοι δεν ήρθαν –εκτός του ειδικού φρουρού του υπουργείου–, ο ει-
σαγγελέας πρότεινε να μην επιμείνουν και να μην τους κλητεύσουν ξανά, εφόσον 
κατά την γνώμη του είχε διαλευκανθεί το γεγονός ότι παρά τα προειδοποιητικά 
τηλεφωνήματα η αστυνομία δεν ενήργησε ως όφειλε και δεν απέκλεισε την περιο-
χή. Μετά τον εισαγγελέα τοποθετήθηκαν τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα.
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ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Να πω κάτι εδώ πέρα. Με βάση αυτά που λέει ο κ. εισαγγελέας, 
ούτε ένας από τους 87 μάρτυρας που κάλεσε ο Μακρόπουλος δεν είχε να συνει-
σφέρει απολύτως τίποτα. Ούτε ένας. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει 58 
μάρτυρες από τους 87 συν κάποιους επιπλέον που αποδεχτήκατε μέχρι στιγμής 
από δική μας αίτηση να καταθέσουν. Κανένας απολύτως με το επιχείρημα του κ. 
εισαγγελέα δεν έχει να πει τίποτα. Δεν έχει γίνει ούτε μία αναγνώριση σε κανένα 
κατηγορούμενο. Δεν υπήρξε το παραμικρό στοιχείο για κανένα κατηγορούμενο. 
Αυτό το ’χουμε πει από την αρχή της διαδικασίας. Με βάση λοιπόν την επιχειρη-
ματολογία του κ. εισαγγελέα, ποιος ο λόγος να καλέσει ο Μακρόπουλος 87 μάρτυ-
ρες; Λοιπόν με αυτή την επιχειρηματολογία εγώ πιστεύω ότι και οι επιπλέον αυτοί 
τους οποίους αποδεχτήκατε να έρθουν για το υπουργείο Οικονομίας, πρέπει να 
έρθουν. Μπορεί ο ένας από τους δύο αστυνομικούς να διαψεύδει τον κ. Μπλάτσιο 
εδώ πέρα. Να πει, όχι κύριε μου, εγώ έλαβα γνώση, έκανα αποκλεισμό όλου του 
τετραγώνου, Ερμού, Νίκης, Μητροπόλεως, Φιλελλήνων και τι μου λέτε μαλακίες; 
Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε. Γιατί να μην έρθει να το πει εδώ πέρα. Ήρθε εδώ ο 
κ. Μπλάτσιος και επιβεβαίωσε αυτά που λέμε εμείς, όχι αυτά που λέει ο κ. Μα-
κρόπουλος. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να έρθουν οι άλλοι δύο; Να έρθει και να μας 
τα πει η κ. τηλεφωνήτρια. Δύο φορές έγινε τηλεφώνημα και τρίτη φορά η άμεση 
δράση πήρε την Ελευθεροτυπία όπως είπε ο Αργυρόπουλος, τηλεφωνητής της 
Ελευθεροτυπίας. Να μας τα επιβεβαιώσει. Γιατί; Δεν κατάλαβα. Θα εξαντλήσου-
με κανένα χρόνο; Έχετε τόση δουλειά δηλαδή; Εδώ παίζεται η ζωή οχτώ ανθρώ-
πων. Έχετε κατηγορίες που επιβάλλουν και ισόβια κάθειρξη για τραυματισμό, δεν 
κατάλαβα! Θα υπάρξει δηλαδή χρονοτριβή; Θα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο όσον 
αφορά αυτά τα πράγματα. 

Λοιπόν, για την υπόθεση της πρεσβείας, γιατί να μην καλεστεί ο υπεύθυνος 
ασφαλείας της πρεσβείας για παράδειγμα, Αμερικανός είναι. Στο βούλευμα, ο κ. 
Μακρόπουλος μιλάει για κίνδυνο κατά ανθρώπινης ζωής, εναντίον ποιων; Εναντίον 
των διερχομένων λέει για παράδειγμα το βούλευμα. Ποιος διερχόμενος δηλαδή κιν-
δύνεψε; Κινδύνεψαν οι σεκιουριτάδες; Οι αστυνομικοί που ήταν γύρω-γύρω; Κιν-
δύνεψε ο πεζοναύτης που ήταν μέσα; Να έρθει να μας τα πει ο πεζοναύτης, ότι κιν-
δύνεψε η ζωή μου, πέρασε η ρουκέτα το παράθυρο και μπήκε στο γραφείο του πρέ-
σβη. Να έρθει να μας τα πει, δεν κατάλαβα, αφού έχει σχέση με την κατηγορία. Έχει 
σχέση με την κατηγορία. Έκρηξη με κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή. Γιατί το αρνείστε 
αυτό; Να έρθουν εδώ πέρα να καταθέσουν. Δεν υπάρχει λόγος, εξαντλήθηκαν όλα; 
Άμα είναι έτσι, τι τους θέλουμε τους 87 μάρτυρες που καλεί ο Μακρόπουλος; Να 
μην έρθουν ούτε αυτοί. Να μας δικάσετε σε 1 λεπτό, 25 χρόνια κατά συγχώνευση, 
μέσα. Δικαστήριο είναι αυτό ή απλή διεκπεραιωτική διαδικασία; Εμείς το έχουμε 
κάνει από την αρχή αυτό το πράγμα. Από την αρχή έχουμε κάνει αυτά τα αιτήματα. 
Αυτά που λέει, κατά την γνώμη μου, ο κ. εισαγγελέας είναι παρλαπίπες. Δεν θα 
έπρεπε να καλεστεί κανένας αφού είναι έτσι, ούτε οι 87. Τι έχουν να πούνε οι 87; 
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Τίποτα. Επιμένουμε στο αίτημα. Να έρθει ο υπεύθυνος της πρεσβείας.
ΡΟΥΠΑ: Να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχήν σε σχέση με το πρώτο αίτη-

μα για τους πολιτικούς μάρτυρες, σε σχέση με τους υπουργούς και σε σχέση με 
την πρωταρχική κλήτευση. Αυτή βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο σκεπτικό. Ότι 
εδώ πέρα γίνεται μια πολιτική δίκη και ότι αυτοί οι άνθρωποι που καλούμε κατ’ 
εμέ είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι να πούνε ότι πραγματικά πρόκειται για πολιτικές 
ενέργειες και δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ κατ’ εκτίμηση γιατί θέλω να τρα-
βήξω μια διαδικασία, να χρονοτριβήσω. Είναι γιατί οι ίδιοι έχουνε κάνει δηλώσεις 
κατόπιν των ενεργειών αυτών δημοσίως, όπως ο Παναγιωτόπουλος όταν έγινε 
η ενέργεια εναντίον του υπουργείου Απασχόλησης που ήταν σε μια διαδικασία 
ψήφισης ενός πολυνομοσχεδίου που προωθούσε τις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθ-
μίσεις στον εργασιακό τομέα στην Ελλάδα και όταν έγινε αυτή η ενέργεια είχε 
βγει δημοσίως και είχε πει εμμέσως πλην σαφώς ότι «κατανοώ τις αντιδράσεις 
τις κοινωνικές γι’ αυτά που κάνω αλλά μην φτάνουμε σε τέτοια άκρα», προφανώς 
δείχνοντας μια ενοχική στάση σε σχέση με την πολιτική δράση που είχε, με μια 
πολιτική απόφαση που είχε πάρει, να προωθήσει κάποια μέτρα. Το αντιλαμβανό-
ταν ο ίδιος και να έρθει να το πει. Ότι ναι, υπήρξαν αντιδράσεις τότε, γίνανε δια-
δηλώσεις τότε όπως και στο υπουργείο Οικονομίας την ημέρα που έγινε η επίθεση 
στο υπουργείο Οικονομίας, την ίδια μέρα είχε διαδήλωση ενάντια στη ψήφιση 
του προϋπολογισμού που ήταν ο πρώτος προϋπολογισμός πολύ σκληρής λιτότη-
τας που προωθούσε η τότε κυβέρνηση της ΝΔ, την ίδια μέρα υπήρχε διαδήλωση. 
Γίνανε διαδηλώσεις και για το νομοσχέδιο του Παναγιωτόπουλου εκείνη την πε-
ρίοδο και ο κ. Παναγιωτόπουλος το ομολόγησε δημοσίως ότι ναι, στην πραγμα-
τικότητα πρόκειται για ενέργεια η οποία εντάσσεται σε ένα πλαίσιο κοινωνικών 
αντιδράσεων, μόνο μην υπερβαίνετε τα όρια. Δηλαδή, ας κάνουνε μια διαδήλωση, 
πες την άποψή σου αλλά μην αντιδράς εναντίον μου με αυτό τον τρόπο. Αυτή ήταν 
η θέση του. Το είχε πει δημοσίως. Με μια λιτή δήλωση αλλά όποιος την ακούει 
καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος παίρνει θέση, ότι αυτή η ενέργεια είναι μια καθαρά 
πολιτική ενέργεια και όχι μόνο καθαρά πολιτική ενέργεια, είχε μια συγκεκριμένη 
πολιτική στόχευση αντίδρασης σε ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το δικό του. Και 
αυτό το είπε. Δεν τους καλούμε γενικώς και αορίστως για να κάνουμε εδώ πέρα 
μια παρέλαση για να δημιουργήσουμε εντάσεις. Ποια ένταση δημιουργήθηκε με 
τον Βουλγαράκη που κλήτευσε ο Μακρόπουλος στο κάτω-κάτω; Ήρθε, είπε αυτό 
που πίστευε, βγήκαμε και εμείς και είπαμε αυτά που πιστεύουμε. Αυτή την διαδι-
κασία ακολουθούμε, ακολουθούσαμε και θα ακολουθούμε. Ας έρθει να γίνει ένας 
διάλογος με επιχειρηματολογίες, να δούμε τελικά τι είδους ενέργειες είναι αυτές. 
Αυτό είναι το σκεπτικό μας.

Και σε σχέση και με την κλήτευση του πρέσβη του Αμερικανού πάνω στο ίδιο 
σκεπτικό ήταν, γιατί πολύ απλά αυτή η ενέργεια που έγινε στην αμερικανική πρε-
σβεία όποιος θυμάται καλά τότε, τα αποτελέσματα τα πολιτικά που είχε και το 
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γεγονός ότι σηκώθηκε μια ολόκληρη φιλολογία περί διατάραξης των ελληνοαμε-
ρικανικών σχέσεων εκείνη την περίοδο και μια καταστροφική παρέμβαση τέλος 
πάντων, σε σχέση με τις υποθέσεις των φίλων χωρών και των δυτικών συμμαχιών, 
όλα αυτά δεν είναι σε ένα επίπεδο που απασχολούν ενέργειες οι οποίες είναι του 
κοινού ποινικού δικαίου. Με καμία δύναμη. Απασχολούν ενέργειες οι οποίες εί-
ναι πολιτικές. Ως τέτοιες τις αντιλαμβάνονταν, την ίδια μέρα που έγινε η επίθεση 
στην αμερικανική πρεσβεία έτρεξε πρώτη η υπουργός Εξωτερικών τότε, Ντόρα 
Μπακογιάννη ,και κατόπιν ο υπουργός Δημοσίας Τάξης τότε, ο Βύρων Πολύδω-
ρας, για να πάνε στην πρεσβεία κάτι το οποίο ούτε στο πρωτόκολλο της οργανω-
μένης εξουσίας δεν υπάρχει, να τρέχει η υπουργός Εξωτερικών μιας χώρας σε μια 
πρεσβεία η ίδια, αυτόκλητα, πρώτη-πρώτη για να πάει να πει συγνώμη, κύριοι 
συγνώμη, μας διέφυγε, μπήκαμε σε μια άσχημη κατάσταση και να κοιτάξουμε 
να εξομαλύνουμε τις σχέσεις μας, αυτά δεν αφορούν πράξη του κοινού ποινικού 
δικαίου, ούτε πράξεις γενικώς μη πολιτικές. Αφορούν πράξεις καθαρά πολιτικές. 
Και γι’ αυτό μέσα σε αυτό το σκεπτικό και σε αυτό το πλαίσιο το πράγμα είναι 
καταγεγραμμένο ιστορικά και κανένας μα κανένας σε όλη την Ελλάδα δεν θα 
έβγαινε να πει ότι πρόκειται για πράξεις που είναι από κάποιους οι οποίοι δεν 
έχουν καμία πολιτική στόχευση και πάνε απλώς εκεί, γιατί; Για ποιο λόγο; Για να 
σπάσουν ένα τζάμι; Για να δημιουργήσουν φθορές; Για να δημιουργήσουν ανα-
στάτωση στο περιβάλλον το γύρω; 

Ήταν μια συγκεκριμένη πολιτική στόχευση αυτή, αφορούσε ένα συγκεκριμένο 
πολιτικό σκεπτικό, έχει κατατεθεί αυτό το σκεπτικό και πάνω σε αυτό το σκεπτικό 
γινόταν και ένας πολιτικός διάλογος που δεν αφορούσε μόνο εμάς, αφορούσε όλη 
την ελληνική κοινωνία.

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Και όχι μόνο την ελληνική κοινωνία.
ΡΟΥΠΑ: Και την διεθνή. Όταν μάθανε την ίδια μέρα –είχε δημοσιοποιηθεί 

αυτό– ότι έγινε επίθεση στην πρεσβεία, η τότε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ 
Κοντολίζα Ράις είχε ξυπνήσει τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Τζωρτζ Μπους και του 
είχε πει: «Πρόεδρε, δεχόμεθα επίθεση στην Ελλάδα». Απασχολούσε τον τότε πλα-
νητάρχη μια εγκληματική ενέργεια που δεν εντάσσεται πουθενά, δεν έχει κανένα 
πολιτικό πλαίσιο και δεν έχει καμία πολιτική στόχευση; Να ασχοληθεί με αυτό τον 
τρόπο και να αρχίσει διαβουλεύσεις για την εξομάλυνση ξανά των ελληνοαμερι-
κανικών σχέσεων, οι οποίες διαταράχτηκαν με αφορμή αυτή την επίθεση; Αυτό 
το σκεπτικό υπάρχει, και με βάση αυτό το σκεπτικό συζητάμε εδώ πέρα. Όσον 
αφορά αυτή την ιστορία που λέτε «να υπάρχει ένταση» κ.λπ. (σημ.: είχε ειπωθεί 
από τον πρόεδρο, ότι οι παρεμβάσεις των μελών του Επαναστατικού Αγώνα και 
οι κλητεύσεις γίνονταν για να δημιουργείται ένταση στη δίκη), κανένα θέμα δεν 
υπάρχει από αυτό, το έχουμε δει, και στο ίδιο μοτίβο κινούμαστε.

Σε σχέση με τις επόμενες κλητεύσεις. Όσον αφορά το ζήτημα με τους πυροτε-
χνουργούς, σωστά έγινε δεκτό γιατί δεν αφορά μόνο το τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα, 
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αφορά το ίδιο το ζήτημα του κατηγορητηρίου έτσι όπως μπαίνει από τον Μακρό-
πουλο. Έχει γίνει άλλη μία κλήτευση σε σχέση με τους μάρτυρες των τηλεφωνι-
κών κέντρων, γιατί αιωρείται το θέμα για το αν έχουν γίνει προειδοποιητικά τηλε-
φωνήματα, και αν ναι, πού, και τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε τέτοια περίπτωση. 
Δημιουργείται μια σύγχυση με βάση τον προηγούμενο μάρτυρα (τον αστυνομικό 
που πήγε στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών), ο οποίος είπε ότι «πάμε και 
ψάχνουμε» (εννοεί την βόμβα), που σημαίνει για μένα ότι δεν έχει κλείσει αυτό το 
ζήτημα. Δηλαδή, λέμε τώρα ότι αυτό το ζήτημα του υπουργείου Οικονομίας δια-
λευκάνθηκε ως ένα βαθμό από τον τηλεφωνητή της Ελευθεροτυπίας, ο οποίος είπε 
ακριβώς τι έγινε. Το γεγονός ότι κατέθεσε ο μάρτυρας προηγουμένως και ανέφερε 
ότι όχι μόνο δεν είχαν λάβει γνώση του σημείου, αλλά και ο τρόπος που κάνουνε την 
εκκένωση –που στην πραγματικότητα δεν έγινε καμία εκκένωση στην οδό Νίκης–, 
αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να είναι μια διαδικασία υπό διερεύνηση, δεν έχει λή-
ξει. Γιατί στην πραγματικότητα αυτός λέει ότι «πήραμε το μήνυμα για το υπουργείο 
και στην πραγματικότητα δεν εκκενώθηκε κανένα υπουργείο». 

Πιστεύω ότι πρέπει να έρθουν και οι υπόλοιποι για να κλείσει αυτή η ιστορία, 
να δούμε τι ακριβώς έγινε εκεί, στο υπουργείο Οικονομίας. Είναι πολύ σημαντικό 
αυτό. Από κει και πέρα σε σχέση με τα υπόλοιπα, σε σχέση με την πρεσβεία, να 
το επαναλάβω ότι υπάρχει πάλι στο κατηγορητήριο το ζήτημα του κινδύνου για 
ανθρώπινες ζωές και το ζήτημα των διερχόμενων από την πρεσβεία και αυτό είναι 
ανυπόστατο παντελώς, γιατί ένα τέτοιο χτύπημα δεν απειλεί κανέναν παρά μόνο 
τον στόχο, το κτίριο το συγκεκριμένο που ήταν άδειο γιατί ήταν νύχτα. Πέρασε 
πάνω από τα κεφάλια αστυνομικών που ήταν μπροστά και προφανώς δεν έπαθε 
κανένας απολύτως τίποτα, γιατί ήταν αδύνατο να πάθει κανείς τίποτα με τον τρό-
πο που έγινε αυτή η επίθεση. Και αυτό σίγουρα πρέπει να αποδειχτεί. Δηλαδή, 
περνούσε κόσμος γύρω από την πρεσβεία και κινδύνευσε; Δεν κινδύνευσε. Και 
εφόσον αυτό πρέπει να τεκμηριωθεί, κατ’ εμέ πρέπει να έρθουν και πυροτεχνουρ-
γοί που συλλέξανε τα υπολείμματα από την συγκεκριμένη ενέργεια, να πούνε αν 
υπήρχε όντως κίνδυνος γι’ αυτούς που διέρχονταν από την λεωφόρο μπροστά, αν 
πάθανε τίποτα. Και αυτό αφορά και τον ίδιο τον υπεύθυνο ασφαλείας της πρε-
σβείας. Δεν είναι ζητήματα που τα βάζουμε γενικώς για να τα βάζουμε. Έχουμε 
μια επιχειρηματολογία και πιστεύουμε ότι είναι λογικό αυτό που λέμε. Και το γε-
γονός ότι είναι λογικό, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αυτοί που έχετε δεχτεί 
να κλητευθούν, έχουν έρθει και έχουν καταθέσει, δίνουν διέξοδο σε κάποια πράγ-
ματα, δηλαδή, γίνεται πιο κατανοητή η διαδικασία, πώς ακριβώς γινόταν η διαδι-
κασία και οι ενέργειες, ποια ήταν η αντιμετώπισή τους από την αστυνομία, τι λάθη 
έγιναν και ποιοι ευθύνονται. Και αυτό ισχύει και με το χρηματιστήριο. Καταρχήν, 
εκκρεμεί αυτό το ζήτημα με τους τηλεφωνητές των εφημερίδων, το οποίο θεωρώ 
σημαντικό για να κλείσει, και από κει και πέρα πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν 
δεκτοί όλοι οι μάρτυρες που έχουμε καταθέσει ότι πρέπει να έρθουν.   
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ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Πρώτα από όλα θέλω να πω κάποια πράγματα για το θάνα-
το του Δημήτρη Χρηστούλα που αυτοπυροβολήθηκε στο Σύνταγμα στις 4 

Απριλίου και αυτό θα το αναφέρω γιατί, κατά τη γνώμη μου, έχει σχέση με την 
υπόθεση που εκδικάζεται εδώ. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο συγκεκριμένος αγω-
νιστής έδωσε τέρμα στη ζωή του, δίνοντας όμως ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα, 
αφήνοντας μια πολιτική παρακαταθήκη. Έκανε έκκληση για ένοπλο αγώνα, για 
προσφυγή στα όπλα. Καλούσε τη νεολαία που δεν έχει μέλλον να προσφύγει στα 
όπλα και να κρεμάσει κάποιους προδότες στην πλατεία Συντάγματος. Ουσιαστικά 
καλούσε σε ένοπλη Επανάσταση για να ανατραπεί το φασιστικό καθεστώς που 
υπηρετείτε. Το λιτό μήνυμά του έλεγε το εξής: «Η κατοχική κυβέρνηση Τσολά-
κογλου, εκμηδένισε κυριολεκτικά την δυνατότητα επιβίωσής μου που στηριζόταν 
σε μια αξιοπρεπή σύνταξη που επί 35 χρόνια εγώ μόνο, χωρίς την ενίσχυση του 
κράτους, πλήρωνα για αυτήν. Επειδή έχω μια ηλικία που δε μου δίνει την ατομική 
δυνατότητα δυναμικής αντίδρασης –χωρίς βέβαια να αποκλείω αν ένας Έλληνας 
έπαιρνε το καλάσνικοφ, ο δεύτερος θα ήμουν εγώ–, δε βρίσκω άλλη λύση από ένα 
αξιοπρεπές τέλος πριν αρχίσω να ψάχνω στα σκουπίδια για την διατροφή μου. 
Πιστεύω πως οι νέοι χωρίς μέλλον, κάποια μέρα θα πάρουν τα όπλα και στην πλα-
τεία Συντάγματος θα κρεμάσουν ανάποδα τους εθνικούς προδότες, όπως έκαναν 
το 1945 οι Ιταλοί στο Μουσολίνι στην πλατεία Λορέτο στο Μιλάνο».

Είναι πέρα από ξεκάθαρο και σαφές τι είπε αυτός ο άνθρωπος. Αυτοπυρο-
βολήθηκε στο ίδιο σημείο στην πλατεία όπου γινόταν η λαϊκή συνέλευση του 
Συντάγματος πριν ένα χρόνο. Στην πραγματικότητα, επιβεβαιώνει περισσότερο 
από ποτέ ότι είναι πιο αναγκαία και πιο επιτακτική η προσφυγή στα όπλα για να 
ανατραπεί το καθεστώς που υπηρετείτε. Και μην ξεχνάτε το εξής: Πριν από έναν 
χρόνο, με τον ίδιο τρόπο ακριβώς ξεκίνησαν οι εξεγέρσεις στον αραβικό κόσμο. 
Με την αυτοπυρπόληση ενός μικροπωλητή που του είχαν αφαιρέσει την άδεια 
στην Τυνησία. Κυβερνήσεις που κυβερνούσαν επί 30 χρόνια δικτατορικά, όπως 
του Μπεν Άλι στην Τυνησία και του Μουμπάρακ στην Αίγυπτο, κατέρρευσαν με 
αφορμή αυτό το γεγονός. Ξέσπασαν εξεγέρσεις σε χώρες όπως η Τυνησία, η Αί-
γυπτος, η Λιβύη, το Μπαχρέιν, η Συρία. Επ’ αφορμή τέτοιων γεγονότων. Δείχνει 
αυτό το γεγονός πόσο αναγκαίο είναι το να γίνει ένοπλη Επανάσταση αυτή τη 
στιγμή στην Ελλάδα.

Θα πω τώρα στο τι έγινε το 2005. Η επίθεση που έγινε από τον Επαναστατικό 
Αγώνα τον Δεκέμβρη του 2005 με τη βόμβα στο υπουργείο Οικονομίας στο Σύ-
νταγμα, Φιλελλήνων και Μητροπόλεως, ήταν ουσιαστικά μια απάντηση στη νε-
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οφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης Καραμανλή, την τότε κυβέρνηση Καρα-
μανλή, που είχε λάβει την εξουσία από το Μάρτιο του 2004. Τι είναι το υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών; Στην πραγματικότητα είναι το κυρίαρχο υπουργείο 
σε κάθε κυβέρνηση. Αυτό είναι που συντάσσει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, 
αυτό είναι που επιβάλλει την οικονομική πολιτική κάθε κυβέρνησης, αυτό είναι 
που ορίζει τις δαπάνες του κράτους. Για μισθούς, για συντάξεις, για την υγεία, για 
την εκπαίδευση, για τα πάντα. Κανένα άλλο υπουργείο δε μπορεί να εφαρμόσει 
μέτρα ή να εξασκήσει πολιτική χωρίς την έγκριση του συγκεκριμένου υπουργεί-
ου. Το υπουργείο λοιπόν Οικονομίας και Οικονομικών, του οποίου ήταν τότε επι-
κεφαλής ο Αλογοσκούφης, ήταν υπεύθυνο για τη νεοφιλελεύθερη πολιτική που 
εξασκείτο τότε. Όταν ανέλαβε ο Επαναστατικός Αγώνας την επίθεση αυτή, έλεγε 
στην προκήρυξη κάποια πράγματα για την οικονομική αυτή πολιτική. «Η οικονο-
μική πολιτική για το σύνολο των κρατών που συμμετέχουν στην Ε.Ε., συνοψίζεται 
σε τέσσερις γνωστές λέξεις: ευρωπαϊκό σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. 
Το ευρωπαϊκό σύμφωνο βασίζεται στον πρωταρχικό αντικειμενικό σκοπό του 
σύγχρονου φιλελευθερισμού που ισχύει παγκοσμίως και είναι η νομισματική στα-
θερότητα εμπνευσμένη από τη μονεταριστική θεωρία του Μίλτον Φρίντμαν που 
επανεφευρέθηκε από τους υπέρμαχους των ελεύθερων αγορών για τη διαφύλαξη 
των συμφερόντων της νέας κοσμοπολίτικης οικονομικής εξουσίας. Όλες οι ευρω-
παϊκές κυβερνήσεις προσπαθούν να εφαρμόσουν αυτήν την πολιτική που ευνοεί 
τους οικονομικά ισχυρούς και τα κέρδη τους, εισάγοντας ρυθμίσεις που επιδιώ-
κουν τη διατήρηση του πληθωρισμού στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα, την εξάλειψη 
των ελλειμμάτων και τη μείωση του χρέους των χωρών μελών, την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των οικονομιών της ευρωζώνης. Πίσω από φράσεις όπως, 
νομισματική σταθερότητα, όσο και το νόημα του συνόλου των φράσεων και λέ-
ξεων που συνθέτουν το νεοφιλελεύθερο ιδεολογικό οπλοστάσιο των ισχυρών την 
εποχή της παγκοσμιοποίησης και που χρησιμοποιούν ανεπιφύλακτα οι επαγγελ-
ματίες πολιτικοί για να περιγράψουν τις κυβερνητικές πολιτικές τους, συνθέτουν 
στην πραγματικότητα την ωμότητα μιας άνευ προηγουμένου ταξικής επίθεσης 
εναντίον της πλειοψηφίας και προς όφελος του κεφαλαίου. Έτσι η αναφορά σε 
μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας, προαναγγέλλει μέτρα που βελτιώνουν τα κέρδη 
αυτών που καθορίζουν με τη δύναμή τους την οικονομία. Ανάπτυξη σημαίνει με-
γαλύτερη συσσώρευση κεφαλαίου και ανταγωνιστικότητα σημαίνει μείωση του 
κόστους παραγωγής. Η αναφορά σε μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικό-
τητας προαναγγέλλει την εισαγωγή ρυθμίσεων που μειώνει το κόστος παραγωγής 
των επιχειρήσεων, δηλαδή μειώσεις μισθών, απολύσεις, που μειώνουν τις εισφο-
ρές των επιχειρήσεων προς το κράτος. Φοροελαφρύνσεις, φοροαπαλλαγές, μέτρα 
που μπορούν να επιτρέπουν την άντληση επιπλέον πόρων από το Δημόσιο, τις 
επιδοτήσεις που παίρνουν οι πλούσιοι από το κράτος. Νομισματική σταθερότητα 
σημαίνει διατήρηση της αξίας των κερδών που κατέχει η οικονομική ελίτ, ενώ μεί-
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ωση των ελλειμμάτων κυρίως για χώρες με καχεκτική έως ανύπαρκτη παραγωγή 
όπως η Ελλάδα, σημαίνει στην πράξη περικοπές στις δαπάνες του κράτους για 
συντάξεις, υγεία, παιδεία, επενδύσεις».

Ο σκοπός λοιπόν του υπουργείου Οικονομίας, με άλλα λόγια, πίσω από αυτές 
τις ωραίες φράσεις που λένε, ανάπτυξη, οικονομική σταθερότητα, δημοσιονομική 
πολιτική, είναι να ενισχύει τους πλούσιους και να ληστεύει τους φτωχούς. Αυτή 
είναι η πολιτική του υπουργείου Οικονομίας, τίποτε παραπάνω. Ασκεί δηλαδή μια 
ξεκάθαρη ταξική πολιτική.

Θα πω μερικά πράγματα για το τι σημαίνει αυτή η αναπτυξιακή πολιτική που 
εφαρμόζουν τα τελευταία 20 χρόνια οι εκάστοτε υπουργοί Οικονομίας και Οικο-
νομικών. Αυτό το μοντέλο που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και που εφαρμόζουν 
όλοι αυτοί οι υπουργοί, υπαγορεύεται από την Ε.Ε., υπαγορεύεται από το διευ-
θυντήριο των Βρυξελλών και όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ που έχουν κυβερνήσει τα τελευταία 20 χρόνια, αυτό κάνουν. Αυτό 
το μοντέλο με την παραίνεση και της Ε.Ε. και της Ε.Κ.Τ. στηρίζει το δανεισμό της 
χώρας, το δανεισμό του κράτους για εξυπηρετήσει το κεφάλαιο, συρρικνώνει τις 
παραγωγικές δομές της χώρας, δηλαδή κλείνει τα εργοστάσια, κάνει αποβιομη-
χάνιση ή μεταφέρει επιχειρήσεις σε άλλες χώρες με φτηνό εργατικό δυναμικό, 
συρρικνώνει την αγροτική παραγωγή και ουσιαστικά βασίζει ένα μοντέλο εισα-
γωγής προϊόντων από άλλες χώρες όπως η Γερμανία, πιο βιομηχανικά ανεπτυγ-
μένες. Στην πραγματικότητα αυτή η πολιτική, είναι αυτή η οποία ευθύνεται για 
το υπέρογκο χρέος σήμερα που καλείται να πληρώσει ο ελληνικός λαός. Αυτή η 
ακριβώς η πολιτική ευθύνεται για την υποδούλωση της χώρας και του λαού στα 
μνημόνια που υπογράφτηκαν από το Μάιο του 2010. Αυτή ακριβώς η πολιτική 
ευθύνεται για τα προγράμματα που επιβάλλει το Δ.Ν.Τ. Παράλληλα με αυτήν την 
πολιτική, με την εφαρμογή αυτού του αναπτυξιακού μοντέλου, αυτή η πολιτική 
υποβάθμισε σταδιακά το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα και τα ασφαλιστικά τα-
μεία. Αύξησε τις εισφορές των εργαζομένων, μείωσε τις εισφορές των εργοδο-
τών, προωθούσε τις ιδιωτικοποιήσεις βασικών τομέων της οικονομίας τα οποία 
είναι στα χέρια του κράτους. Για παράδειγμα, έχουν ιδιωτικοποιηθεί τα Ελληνικά 
Πετρέλαια, ο ΟΤΕ, τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Ελευσίνας, ο ΟΛΠ, η ΔΕΗ με-
τοχοποιήθηκε, εταιρείες όπως οι τσιμεντοβιομηχανίες, εξορυκτικές επιχειρήσεις. 
Μένουν βέβαια πολλά να ιδιωτικοποιηθούν γιατί αυτό επιβάλλουν τα μνημόνια, 
τα πάντα να περάσουν στα χέρια του ιδιωτικού κεφαλαίου. Τα πάντα να τα πά-
ρουν οι πλούσιοι, τα πάντα να εμπορευματοποιηθούν, ακόμα και η υγεία. Η ίδια 
πολιτική αυτή λοιπόν έχει εξαφανίσει ολόκληρους οικονομικούς τομείς, όπως η 
κλωστοϋφαντουργία. Μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις αυτού του τομέα, όπως τα 
πάλαι ποτέ κλωστήρια του Λαναρά της Νάουσας και η Sisser Palco, έχουν κλείσει 
και έχουν οδηγήσει στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους.

Φυσικά και άλλο ένα που έχουμε πει σε προηγούμενη τοποθέτησή μας για την 
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επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα στο χρηματιστήριο, ένα άλλο επίτευγμα αυ-
τής της πολιτικής είναι να ληστεύονται τα λεφτά των ασφαλισμένων, των εργαζο-
μένων που βάζουν εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία για να παίρνουν συντάξεις 
όταν αποχωρήσουν από την εργασία, αυτό έχει γίνει με νόμο. Με νόμο να τζογά-
ρονται από τις τράπεζες τα λεφτά των ασφαλισμένων. Αυτά είναι η οικονομική 
πολιτική όλων των κυβερνήσεων.   

Αυτή η πολιτική, ο νεοφιλελευθερισμός όπως είναι γνωστό, ξεκίνησε πριν από 
20 χρόνια. Η πρώτη απόπειρα ήταν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη το ’90-’93. 
Τότε, όμως, είχε συναντήσει σφοδρές αντιδράσεις κοινωνικές. Στην πραγματικό-
τητα, τον νεοφιλελευθερισμό δεν τον επέβαλλε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τον επέ-
βαλλε η κυβέρνηση Σημίτη την 8ετία του ΠΑΣΟΚ 1996-2004. Είναι η ίδια πολιτι-
κή που εφαρμόστηκε στη Βρετανία από τη Θάτσερ, στη Γαλλία από τον Μιτεράν, 
στη Γερμανία από τον Κολ, στην Ιταλία από τη σύμπραξη χριστιανοδημοκρατών 
και σοσιαλιστών. Και τα δύο κόμματα που εναλλάσσονται στην εξουσία, και η 
Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ, έχουν τον ίδιο σκοπό, τη στήριξη του κεφαλαίου. Να γίνονται 
οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Έχουν όμως μια διαφορά στη 
στρατηγική τους. Η μεν Νέα Δημοκρατία έχει μια τακτική, να γίνονται πιο ταχείς 
οι ρυθμοί αυτών των μεταρρυθμίσεων, ενώ το ΠΑΣΟΚ επειδή ήταν ένα κόμμα 
που από την αρχή της ύπαρξής του στηρίχθηκε στις κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες 
προωθούσαν το προηγούμενο μοντέλο ανάπτυξης, δηλαδή κρατικός παρεμβατι-
σμός στην οικονομία και κράτος πρόνοιας, αυτό που τώρα είναι παρελθόν πια, 
έκανε τις μεταρρυθμίσεις αυτές πιο σταδιακά. Εφαρμόζοντας λοιπόν μια πολιτική 
η κυβέρνηση Σημίτη, η οποία ήταν υπαγορευμένη από τη συνθήκη του Μάαστριχτ 
του ’92, προχώρησε σε ιδιωτικοποιήσεις, στήριξε τις τράπεζες, στήριξε την ελλη-
νική οικονομική ελίτ, η οποία πλούτισε με τις αναθέσεις των μεγάλων έργων και 
με την ολυμπιάδα, με τα τότε έργα της ολυμπιάδας εκείνης της περιόδου, άνοιξε 
την ελληνική οικονομία στο διεθνές κεφάλαιο με το σκάνδαλο του χρηματιστηρί-
ου, η οποία ήταν η μεγαλύτερη ληστεία πριν από τη ληστεία που ζούμε σήμερα και 
με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα και ο έλεγχος της ελληνικής οικονομίας πέρασε στα 
χέρια της διεθνούς οικονομικής ελίτ. Στήριξε αυτό το μοντέλο του δανεισμού που 
τώρα όλοι το βρίζουνε και το οποίο φταίει για τη σημερινή κατάσταση. Και ουσι-
αστικά το μεγαλύτερο επίτευγμά της είναι ότι έβαλε τη χώρα στην ΟΝΕ. Λέγεται 
βέβαια ότι το έκανε με ψεύτικα στοιχεία, είτε με ψεύτικα, είτε με πραγματικά, 
αυτό λίγη σημασία έχει. Λέγεται ότι αυτό έγινε με αλχημείες να παρουσιαστούν 
δηλαδή στοιχεία όσον αφορά το έλλειμμα κυρίως, ώστε να πληροί τις προϋπο-
θέσεις η χώρα και να μπει στην ευρωζώνη. Και λέγεται ότι η διαβόητη τράπεζα 
Goldman Sachs έκανε τη βρώμικη δουλειά ώστε να μαγειρευτούνε αυτά τα λογι-
στικά στοιχεία για να παρουσιαστεί η χώρα ότι έχει το ποσοστό του ελλείμματος 
για να μπει στην ευρωζώνη.

Και εδώ έρχεται η θητεία του κυρίου Αλογοσκούφη που ήταν υπουργός όταν 
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εμείς ως οργάνωση κάναμε την επίθεση στο υπουργείο Οικονομικών. Γιατί όλη 
αυτή η πολιτική έχει μια εξελικτική διαδικασία. Όταν έγινε κυβέρνηση η Νέα 
Δημοκρατία το 2004 και ο Αλογοσκούφης ήταν υπουργός Οικονομικών έκανε το 
εξής πράγμα: Έγινε η περίφημη υπόθεση της απογραφής, αν θυμάστε. Ήταν από 
τα πρώτα σκάνδαλα της κυβέρνησης της Ν.Δ. Τάχα μου, ή μπορεί και να ισχύει 
αυτό, αποκαλυπτόταν ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχαν μα-
γειρέψει τα στοιχεία αυτά, δίνανε ψεύτικα στοιχεία στην Ε.Ε. για να μπει η χώρα 
στην ευρωζώνη. Γιατί έκανε ο Αλογοσκoύφης και η κυβέρνηση Καραμανλή αυτό 
το πράγμα; Για να δικαιολογήσει, για να περάσει με πιο ταχείς ρυθμούς το νεο-
φιλελεύθερο πρόγραμμά της. Αυτό ήταν μια προπαγανδιστική τακτική. Με βάση 
αυτήν την υπόθεση που ήταν μια εσκεμμένη πολιτική γραμμή, η χώρα μπήκε σε 
επιτήρηση από την Ε.Ε., η ελληνική οικονομία μπήκε σε επιτήρηση και αποφα-
σίστηκε να εφαρμοστεί μια πολιτική λιτότητας, μια αυστηρή πολιτική δημοσιο-
νομικού ελέγχου ώστε να μειωθεί το έλλειμμα και το χρέος και να συγκρατηθεί ο 
πληθωρισμός. Τι σημαίνει πρακτικά αυτή η πολιτική; Σημαίνει συγκράτηση των 
μισθών των εργαζομένων, που σε συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος ζωής ση-
μαίνει μείωση του μισθού, μείωση του εργατικού εισοδήματος. Με άλλα λόγια, λη-
στεία. Σημαίνει μείωση-συγκράτηση των συντάξεων, μείωση των δαπανών στην 
υγεία, στην εκπαίδευση, μείωση των δαπανών στήριξης των ασφαλιστικών τα-
μείων. Αυτά τα λεφτά που κόβονται από τις δαπάνες πού πάνε; Στους πλούσιους 
πάνε. Πάνε στο κεφάλαιο ή πάνε στους δανειστές της χώρας. Σημαίνει αυτή η πο-
λιτική την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων με το πρόσχημα να μην ζημιώνεται 
το κράτος με τη συντήρηση δημόσιων οργανισμών ή δημόσιων επιχειρήσεων που 
βρίσκονται στα χέρια του, να ξεπουληθούν όλα.

Στην πραγματικότητα, αυτήν την πολιτική χτύπησε η οργάνωση με την επί-
θεση που έκανε στο Σύνταγμα το 2005. Λέγαμε λοιπόν στην προκήρυξη αυτή: 
«Το υπουργείο Οικονομίας ευθύνεται για τη διόγκωση της εξαθλίωσης για τους 
χιλιάδες εργαζομένους που κάθε χρόνο περνούν στην ανεργία. Για όλους αυτούς 
που φυτοζωούν εγκλωβισμένοι στην ανέχεια. Ευθύνεται για τις νέες εργασιακές 
σχέσεις, για τα εξαντλητικά ωράρια, για τους μισθούς πείνας, για την υπονόμευση 
της αξιοπρέπειας όλων μας στους χώρους δουλειάς. Για τη μετατροπή των προ-
λετάριων σε επαίτες που σκύβουν το κεφάλι για ένα κομμάτι ψωμί. Για την εισα-
γωγή μέσω νόμων και διατάξεων του ανταγωνισμού μεταξύ των εργαζομένων και 
την υπονόμευση της αλληλεγγύης. Ευθύνεται για αυτούς που μένουν άστεγοι, που 
καταλήγουν ζητιάνοι, που καταστρέφονται οικονομικά και κοινωνικά. Εκεί, στο 
υπουργείο Οικονομίας, μεθοδεύεται η περιθωριοποίηση και ο κοινωνικός απο-
κλεισμός, εκεί καταδικάζονται σε αργό θάνατο χιλιάδες άνθρωποι. Εκεί μερικοί 
από τους μεγαλύτερους εγκληματίες της ελληνικής πολιτικής ελίτ μεθοδεύουν τη 
σύγχρονη οικονομική τρομοκρατία».

Όταν είχα πει κάποια πράγματα στις 24 Οκτωβρίου, όταν είχα τοποθετηθεί για 
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τις κατηγορίες που μας έχετε προσάψει, είχα πει ότι άλλοι θα έπρεπε να κάθονται 
εδώ πέρα. Όχι σε αυτό το δικαστήριο, σε ένα λαϊκό δικαστήριο. Ένας από αυτούς 
είναι αυτός ο Αλογοσκούφης. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ανάμεσα σε αυ-
τούς που ο Δημήτρης Χρηστούλας λέει ότι πρέπει να κρεμαστούν ανάποδα στην 
πλατεία Συντάγματος. Για όλα όσα έχει κάνει από το 2004 έως το 2009 που ήταν 
υπουργός Οικονομίας. Στην πραγματικότητα ο Αλογοσκούφης και η πολιτική της 
κυβέρνησής του προετοίμασε το έδαφος για αυτό που ζούμε σήμερα. Σε αυτή τη 
λαίλαπα που ζούμε σήμερα, σε ακόμα μεγαλύτερη επιτάχυνση. Ιδιωτικοποιήσεις, 
ληστεία του λαού από το κεφάλαιο. 

Την περίοδο που ήταν ο Αλογοσκούφης υπουργός και εμείς ως Επαναστατικός 
Αγώνας κάναμε αυτήν την επίθεση, σε αντίθεση με την τότε προπαγάνδα που 
έλεγε περί ισχυρής οικονομίας και ισχυρής Ελλάδας που είναι στην ΟΝΕ και στην 
ευρωζώνη, λέγαμε ότι αυτό είναι μύθος. Δεν υπάρχει καμία ισχυρή ελληνική οικο-
νομία και ότι αν ξεσπάσει οικονομική κρίση, η Ελλάδα θα έχει οδυνηρές συνέπει-
ες. Τότε λέγαμε ότι οι οικονομικές κρίσεις είναι συστατικό στοιχείο του καπιτα-
λιστικού συστήματος. Και με αφορμή την περιφερειακή κρίση που είχε ξεσπάσει 
στη Ν.Α. Ασία το 1998 που κατέστρεψε χώρες όπως η Ινδονησία ή η Ταϋλάνδη 
λέγαμε ότι, «όσον αφορά την Ελλάδα, η ίδια η ιστορία έχει ήδη αναδείξει πόσο 
φαιδρά είναι τα φληναφήματα της πολιτικής εξουσίας περί ισχυροποίησης της 
ελληνικής οικονομίας ύστερα από την είσοδό της στην Ε.Ε., στη ζώνη του ευρώ 
και το άνοιγμά της στις διεθνείς αγορές. Τα τελευταία απομεινάρια μιας ήδη απο-
σαθρωμένης παραγωγικής δομής σαρώνονται από τις ανταγωνιστικές δυνάμεις 
της ελεύθερης αγοράς. Καμιά προοπτική για τη δημιουργία νέων παραγωγικών 
δομών δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, εκτός και αν καταφέρουμε να ανταγωνι-
στούμε την Κίνα σε μισθούς –πράγμα που γίνεται τώρα– όπως προτρέπουν οι 
ευρωπαίοι επιχειρηματίες. Η πλασματική ευημερία που για χρόνια στηρίχθηκε 
στην κατανάλωση με δανεικά λαμβάνει τέλος και το ελληνικό κράτος εξακολουθεί 
να χρεώνει τις επόμενες γενιές με ένα υπέρογκο δημόσιο χρέος που κάθε χρόνο 
αυξάνεται με αλματώδεις ρυθμούς, λόγω των υψηλών επιτοκίων, τα οποία οι κυ-
βερνήσεις προσφέρουν ως αντάλλαγμα για να συνεχίσουν να δανείζονται. Κατά 
την άποψή μας, η Ελλάδα βρίσκεται σε δεινή θέση και δεν σεβόμαστε την άποψη 
που λέει πως η συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ καθιστά δεδομένη την αποφυγή 
σοβαρών κρίσεων. Τα δομικά προβλήματα της εθνικής οικονομίας σε συνδυασμό 
με την προαναφερόμενη εγγενή τάση του καπιταλιστικού συστήματος προς την 
ανισορροπία δημιουργούν έναν καλό συνδυασμό για μια επικείμενη οικονομική 
κρίση, η οποία δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από ποιους γεωγραφικούς παραλλή-
λους θα ξεκινήσει». Εμείς δηλαδή, 2 χρόνια –το 2005 αυτό– πριν ξεσπάσει η οι-
κονομική κρίση στις Η.Π.Α. το 2007 με τη φούσκα των ενυπόθηκων στεγαστικών 
δανείων, 3 χρόνια πριν τη διεθνοποίηση της κρίσης αυτής, δηλαδή έφευγε από τις 
Η.Π.Α. με την κατάρρευση της Leaman Brothers τον Σεπτέμβριο του 2008 και 
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ουσιαστικά 4 χρόνια –το 2009– πριν η κρίση χτυπήσει την Ελλάδα, λέγαμε αυτά 
τα πράγματα και επιβεβαιωθήκαμε. Ό,τι έχει κάνει ο Επαναστατικός Αγώνας με 
τις ενέργειές του και ό,τι έχει πει στις προκηρύξεις του έχει επιβεβαιωθεί. Ειδικά 
σήμερα, αυτήν την περίοδο που μας δικάζετε, είναι πιο επιτακτικό να ανατραπεί 
το καθεστώς σας με προσφυγή στα όπλα. Πιο επιτακτικό από ποτέ και αυτό το 
λέμε χρόνια και η Ιστορία μάς επιβεβαιώνει ήδη. 

ΡΟΥΠΑ: Καταρχήν θα πω για τον αγωνιστή Δημήτρη Χρηστούλα, ότι η πρά-
ξη του η ίδια ήταν μια πολιτική πράξη. Δεν ήταν μια πράξη «απελπισίας» όπως 
την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ, προσπαθώντας να αποπολιτικοποιήσουν την επιλογή 
του. Δεν ήταν μια πράξη ενός «αναξιοπαθούντα που είχε περάσει στο οικονομικό 
περιθώριο». Ήταν μια καθαρά πολιτική πράξη, ήταν μια πράξη αντίδρασης, μια 
πράξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα με την χούντα 
της τρόικας και της ελληνικής κυβέρνησης. Κυρίως όμως, αυτό που ανέδειξε η 
επιλογή του ήταν μια κριτική απέναντι στις μορφές αγώνα που γίνονται σήμερα 
και που ο ίδιος στο κείμενο που άφησε, έκανε κριτική ως μη αποτελεσματικές για 
την ανατροπή της κατάστασης που επικρατεί. Στην πραγματικότητα, ο Δημήτρης 
Χρηστούλας έδωσε την ζωή του για να δώσει μια κατεύθυνση, να δώσει ένα μή-
νυμα για τον τρόπο που μπορεί να είναι αποτελεσματικοί οι αγώνες. Και αυτό το 
έκανε μετά από 2 και πλέον χρόνια διαφόρων μορφών αγώνων που έχουν γίνει 
στην Ελλάδα και που όλοι αυτοί οι αγώνες δεν έχουν καταφέρει στο ελάχιστο να 
φρενάρουν –όχι να ανατρέψουν– να φρενάρουν αυτή την πολιτική καταστροφής 
που επιβάλλεται από την τρόικα και την ελληνική κυβέρνηση. Και στην πραγ-
ματικότητα, αυτό που έλεγε ήταν πως «το μόνο που μας μένει είναι η ανατροπή 
του καθεστώτος, το μόνο που μας μένει είναι να προσφύγουμε στα όπλα, να τους 
ανατρέψουμε, και όλους αυτούς που ευθύνονται για αυτή την κατάσταση να τους 
κρεμάσουμε στην πλατεία Συντάγματος». Αυτό είπε ο Δημήτρης Χρηστούλας και 
αυτό έχουμε χρέος να το σεβαστούμε και να το λάβουμε υπ’ όψιν μας ως αγωνι-
στές. Αυτό το έχουμε πει ως Επαναστατικός Αγώνας, το έχουμε γράψει οι τρεις 
που έχουμε αναλάβει την ευθύνη. Έχουμε γράψει δημόσιο κείμενο και το έχουμε 
καταθέσει και στο δικαστήριο.

Τώρα, όσον αφορά την επίθεση στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 
Μας δικάζετε ότι χτυπήθηκε ένα «κοινωφελές» ίδρυμα. Αυτό το «κοινωφελές» 
ίδρυμα ήταν και είναι στην πραγματικότητα το στρατηγείο στο οποίο έβρισκαν 
και βρίσκουν πρακτική διέξοδο οι επιταγές της υπερεθνικής ελίτ, οι οποίες επιτα-
γές εκφράζονταν με μέτρα και κατευθύνσεις που δίνονταν τότε από την Ε.Ε. και 
από την Ε.Κ.Τ. Αυτοί είναι οι μηχανισμοί και οι θεσμοί που εκπονούσαν τα οικονο-
μικά σχέδια, για τα οποία όλες οι κυβερνήσεις ανεξαιρέτως όφειλαν να βρίσκουν 
τον τρόπο να τα εφαρμόζουν στην ελληνική πραγματικότητα. Στην προκήρυξη 
που είχε σταλεί τότε από τον Επαναστατικό Αγώνα, με αφορμή το χτύπημα στο 
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υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, αν κάποιος την διαβάσει προσεκτικά, 
μπορεί να δει όλες τις αιτίες μέσα από τις πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων που 
ευθύνονται για την σημερινή κατάσταση της χώρας. Μπορεί να δει εκεί συνολικά 
τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν και επί κυβέρνησης ΝΔ –και ενώ ο Αλογοσκού-
φης ήταν υπουργός Οικονομίας–, αλλά και γενικότερα τις πολιτικές κατευθύνσεις 
που είχαν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, και οι οποίες πολιτικές συνέβαλαν στην 
έκρηξη του δημόσιου χρέους, στη διαμόρφωση της οικονομικής κατάστασης που 
έχει φτάσει σήμερα η χώρα και των συνθηκών που ζούμε σήμερα.

Στην πραγματικότητα εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα διεξαγόταν μια οξύτα-
τη κοινωνική και ταξική σύγκρουση. Σύγκρουση μονομερής από τη μεριά του κε-
φαλαίου, μια νεοφιλελεύθερη επίθεση στην οποία πρωτοστατούσαν οι ελληνικές 
κυβερνήσεις και η συγκεκριμένη κυβέρνηση Καραμανλή και που το αποτέλεσμά 
της ήταν η ραγδαία αύξηση της φτώχειας. Ακόμα και τότε με τα δεδομένα του 
2005, 1 στους 4 Έλληνες ήταν στα όρια της φτώχειας. Παρά πολλοί φυτοζωούσαν, 
η πλασματική ανάπτυξη εκείνη την περίοδο βασιζόταν στα δανεικά, η ανεργία είχε 
εκτιναχτεί στα ύψη και στην πραγματικότητα η πολιτική της κυβέρνησης ήταν να 
αποκρύβεται η πραγματική ανεργία με το να διαγράφονται οι χρόνια άνεργοι από 
τις λίστες του ΟΑΕΔ, με το να συμπεριλαμβάνονται οι ελαστικές σχέσεις εργασί-
ας, με το να συμπεριλαμβάνονται στους εργαζόμενους άνθρωποι που δουλεύανε 
και μια μέρα την εβδομάδα σε επισφαλείς εργασιακές θέσεις. Από την άλλη μεριά, 
εκείνη την περίοδο μαθαίναμε ότι η οικονομική ελίτ της χώρας δεχόταν πακτω-
λούς χρημάτων ως επιδοτήσεις για αναπτυξιακά έργα, τα οποία στην πραγματικό-
τητα αφορούσαν απλώς την ενίσχυση του κεφαλαίου και σε καμία περίπτωση δεν 
αφορούσαν στην βελτίωση του επιπέδου της ζωής των εργαζομένων. Δίνονταν 
επιδοτήσεις για αναπτυξιακά έργα, τα οποία χρηματοδοτούσε το ελληνικό κράτος 
και μετά χαρίζονταν στους ιδιώτες, δίνονταν επιδοτήσεις για επενδύσεις που γί-
νονταν εκτός της χώρας, δίνονταν επιδοτήσεις για επενδύσεις, στις οποίες δεν συ-
μπεριλαμβανόταν καθόλου ως απαίτηση των κυβερνόντων η αύξηση των θέσεων 
εργασίας. Αντιθέτως, μπορεί να έκλειναν εργοστάσια και να χρησιμοποιούνταν 
τα χρήματα του ελληνικού δημοσίου για μεταφορά τους σε χώρες με φθηνότερο 
εργατικό δυναμικό. Πακτωλοί χρημάτων πήγαιναν ως επιδοτήσεις σε πολυεθνι-
κές, οι οποίες αφορούσαν επενδύσεις εκτός της ελληνικής επικράτειας. Και όλα 
αυτά συμπεριλαμβάνονταν σε μια ευρύτερη οικονομική πολιτική που εφάρμοζε 
και ο Αλογοσκούφης και η κυβέρνηση της Ν.Δ. και η κυβέρνηση Σημίτη και όλες 
οι κυβερνήσεις οι οποίες υπήρξαν τουλάχιστον από την περίοδο που εντάχτηκε η 
χώρα στην Ε.Ε. 

Όλες αυτές οι πολιτικές ήταν οι πολιτικές που διαμόρφωσαν ένα εκρηκτικό 
χρέος και ένα έλλειμμα το οποίο κάθε χρόνο διογκωνόταν και δεν μπορούσε κα-
μία κυβέρνηση στην πραγματικότητα να το φέρει στα επίπεδα που από την Ε.Ε. 
επιβαλλόταν, αυτό του μηδενικού ελλείμματος. Δηλαδή από τη μια, είχαμε μια 
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πολιτική η οποία ενίσχυε το χρέος, διόγκωνε το έλλειμμα και από την άλλη εί-
χαμε μια κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική με βάση το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, πάνω στο οποίο επιβαλλόταν σε κάθε ελληνική κυβέρνηση να έχει 
μηδενικά ελλείμματα και μηδενικό πληθωρισμό. Όλα αυτά κατέληξαν στον οι-
κονομικό στραγγαλισμό της χώρας και στην διόγκωση του ελληνικού χρέους, το 
οποίο πήρε την ανεξέλεγκτη μορφή που έχει σήμερα. Αυτά στην προκήρυξη με 
την οποία ο Επαναστατικός Αγώνας ανέλαβε το χτύπημα στο υπουργείο Οικονο-
μίας τα έγραψε. Στην πραγματικότητα έδειχνε πού θα οδηγηθεί η χώρα, μιλούσε 
και για την επερχόμενη κρίση, μιλούσε για την κρίση η οποία υπήρχε από τότε 
και την οποία γνώριζαν. Ότι αυτή η κρίση εμπεριείχε μεγάλους κινδύνους, ένα 
μεγάλο μέρος από την οικονομική ελίτ το καταλάβαινε, το διαισθανόταν και το 
έβλεπε, αλλά ήταν προς το συμφέρον τους να αποσιωπούν τις δυσμενείς επιπτώ-
σεις που θα είχε. Η κρίση στην Ν.Α. Ασία ήταν μια περίπτωση με την οποία σή-
μανε ο κώδωνας του κινδύνου για την οικονομική ελίτ, γιατί διέγνωσε ότι πλέον η 
ανεξέλεγκτη δραστηριοποίηση του συστήματος μπορούσε να οδηγήσει σε κρίσεις 
οι οποίες έφταναν στις ίδιες τις καπιταλιστικές μητροπόλεις. Η κρίση θα έπληττε 
την ίδια την καρδιά του συστήματος, τον πυρήνα του. Με βάση την κρίση της Ν.Α. 
Ασίας είχαν αρχίσει οι πρώτες προσπάθειες παρέμβασης από κάποιες ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις για να επιβληθούν κάποιου είδους χαλαρά και χλιαρά μέτρα στην 
διακίνηση των βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων, με ένα μηδενικό στην πραγματικό-
τητα συντελεστή. Ήταν ο λεγόμενος φόρος Τόμπιν. Αλλά αμέσως πέσανε επάνω 
τους οι πλούσιοι ανά τον κόσμο και όλη αυτή η συζήτηση σταμάτησε. 

Έτσι κι αλλιώς την περίοδο εκείνη που το υπουργείο Οικονομίας χτυπήθηκε 
από τον Επαναστατικό Αγώνα, ήταν ακόμα σε ισχύ η νεοφιλελεύθερη συναίνεση, 
ήταν ακόμα σε ισχύ η πίστη ότι το σύστημα μπορεί εσαεί να αναπαράγεται και να 
ξεπερνά τις κρίσεις του, χωρίς αυτό να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην λει-
τουργία του. Αυτό, βέβαια, διαψεύστηκε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Όμως 
η οικονομική ελίτ είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε τώρα ούτε ποτέ 
να δεχτεί ότι αυτή η κρίση του συστήματος, η οποία ξεκινά από τις μειώσεις στα 
ποσοστά κέρδους –οι κεφαλαιοκράτες δεν είναι ικανοποιημένοι από την απόδοση 
των κερδών που έχουν μέσα από το υπάρχον παραγωγικό μοντέλο–, θα ξεπερα-
στεί με το να μπουν περιορισμοί στα δικά τους κέρδη. Δεν υπάρχει περίπτωση 
αυτό να συμβεί. Γι’ αυτούς, για τους πλούσιους όλου του κόσμου, το ξεπέρασμα 
της κρίσης του συστήματος σημαίνει ότι πρέπει να αφαιρέσουν όλο τον κοινωνικό 
πλούτο από την κοινωνική βάση και να τον πάρουν οι ίδιοι στα χέρια τους και 
σε αυτό είναι υποχρεωμένες να συμβάλουν όλες οι κυβερνήσεις. Το ίδιο κάνανε 
και στην Ελλάδα το 2005, το ίδιο κάνουνε σε πιο άγρια μορφή και σήμερα. Στην 
πραγματικότητα το 2005 η συγκεκριμένη κυβέρνηση, ενάντια στην οποία και 
στην οικονομική της πολιτική έγινε η επίθεση στο υπουργείο Οικονομίας, εφάρ-
μοζε μια πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση. 
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Η νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφάρμοζε ο Αλογοσκούφης και η κυβέρνησή 
του ήταν προς την κατεύθυνση «επίλυσης του προβλήματος της κρίσης του συ-
στήματος» που υπήρχε διεθνώς και αυτό το σχέδιο εντασσόταν σε ένα ευρύτερο 
σχέδιο, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν και η μονεταριστική πολιτική της Ε.Ε. που 
αναφέρθηκε πριν, η οποία επιβαλλόταν σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Οι νεοφιλε-
λεύθερες αναδιαρθρώσεις στις εργασιακές σχέσεις και οι περικοπές στις κοινω-
νικές παροχές του κράτους σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση κ.λπ., εντάσσο-
νται σ’ αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ο νεοφιλελευθερισμός στην Ευρώπη στην 
πραγματικότητα δεν είναι όπως ισχυρίζονται πολλοί η αιτία αυτής της κρίσης που 
ζούμε σήμερα, είναι μια προσπάθεια της ελίτ να ξεπεράσει το πρόβλημα. Το πρό-
βλημα ενός συστήματος να αναπαραχθεί. Αυτό το πρόβλημα είχε εκδηλωθεί για 
πρώτη φορά τη δεκαετία του ’70. Το ευρωπαϊκό αρχιτεκτόνημα, η ευρωπαϊκή οι-
κονομική πολιτική και η οικονομική πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται. Με τη μόνη διαφορά ότι το μόνο που κατάφεραν 
οι κυρίαρχοι με αυτή την πολιτική ήταν απλώς να μεταθέσουν την έκρηξη της 
μεγάλης κρίσης στο μέλλον οξύνοντας έτσι το πρόβλημα, με αποτέλεσμα να έχει 
πάρει τέτοιες διαστάσεις που σήμερα είναι αδύνατο να τη διαχειριστούν. 

Καμιά κυβέρνηση ευρωπαϊκή δεν θα ξεφύγει από την κρίση του χρέους. Πρώ-
τη χτυπήθηκε η Ελλάδα γιατί στην πραγματικότητα οι κυβερνήσεις ακολούθησαν 
μια πολιτική που είχε προδιαγραμμένη την κατάρρευσή της εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια. Και ο Επαναστατικός Αγώνας το έχει πει πολύ-πολύ νωρίς. Μόνο που δεν 
μας άκουγαν πολλοί τότε, αλλά σήμερα πολλοί μας λένε ότι «όντως, επιβεβαιω-
θήκατε». Η κρίση του χρέους σίγουρα θα χτυπήσει και τις εύρωστες οικονομικά 
χώρες της Ευρώπης. Πρώτα θα έχουμε καταρρεύσεις στον ευρωπαϊκό νότο και 
από την άλλη δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός και καμιά δυνατότητα το σύστημα 
να μπορεί να σηκώσει αυτή την κρίση και θα δούμε ταραχές και κλυδωνισμούς σ’ 
όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα που μπορεί να φτάσουν μέχρι την διάλυσή του. Το 
σύστημα δεν μπορεί να ξεπεράσει την κρίση του, ο μόνος παράγοντας που μπορεί 
να ξεπεράσει αυτή την κρίση είναι οι κοινωνίες, είναι οι λαοί. Και αυτό θα γίνει με 
τον αγώνα για την ανατροπή του καθεστώτος.

Το 2005 που έγινε η επίθεση στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 
είπα και πριν ότι η νεοφιλελεύθερη συναίνεση ήταν σε ισχύ. Υπήρχε μία οξεία 
ταξική και κοινωνική επίθεση από το ίδιο το κεφάλαιο, αλλά απ’ την άλλη ήταν 
δυσανάλογη η αντίδραση της κοινωνίας απέναντι σ’ αυτή την πορεία. Ο Γουώρεν 
Μπάφετ, ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου που επιδίδεται στο 
«σπορ» της χρηματιστηριακής κερδοσκοπίας, είχε πει πολύ ωμά «ναι, υπάρχει 
ταξικός πόλεμος, με τη μόνη διαφορά ότι αυτός ο πόλεμος διεξάγεται από την δική 
μου τάξη, την τάξη των πλουσίων και τον κερδίζουμε αυτόν τον πόλεμο». Αυτό το 
έλεγε πολύ πριν την σημερινή κρίση. 

Η επίθεση στο υπουργείο Οικονομίας στην πραγματικότητα ήταν μια παρέμ-
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βαση αγώνα που φώναζε, που προσπαθούσε ν’ αναδείξει τον τρόπο που έπρεπε 
να αγωνιστούμε ενάντια σε αυτή την επίθεση, ενάντια σε μια τάξη η οποία είναι 
αλαζονική και διεξάγει όντως έναν πόλεμο μόνη της – τουλάχιστον εκείνη την 
περίοδο. Μια παρέμβαση που φώναζε ότι έπρεπε να ριζοσπαστικοποιηθούν οι 
αγώνες, ότι έπρεπε να προχωρήσουμε σε δυναμικές μορφές αγώνα για να στα-
ματήσουμε αυτή την λαίλαπα του νεοφιλελευθερισμού, για να μην φτάσουμε στα 
σημερινά επίπεδα. 

Σήμερα, η κοινωνική και ταξική επίθεση του κεφαλαίου έχει γιγαντωθεί. Αυτό 
που οφείλουμε να κάνουμε ως κοινωνία και ως αγωνιστές είναι να λάβουμε υπ’ 
όψιν το μήνυμα του αγωνιστή Δημήτρη Χρηστούλα και να περάσουμε σε μια άλλη 
μορφή δράσης, η οποία θα μπορέσει να βάλει φρένο σε αυτή την κατρακύλα, σε 
αυτή την κατάσταση που οδηγεί στην καταστροφή τις κοινωνίες και τους λαούς 
και να ανατρέψει το καθεστώς. Αυτό ήταν το μήνυμα της επίθεσης στο υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε και από αυτή 
τη δίκη.

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Πιστεύετε σοβαρά ότι θα 
βρείτε κάποιον πολίτη που να πει ότι αυτή η επίθεση στράφηκε εναντίον του; 
Ούτε οι ίδιοι οι μάρτυρες που τραυματίστηκαν ελαφρά, όχι από δικιά μας υπαι-
τιότητα αλλά από υπαιτιότητα της αστυνομίας, δεν έχουν πει τέτοιο πράγμα. Και 
μάλιστα υπάρχουν μάρτυρες εδώ που μας λένε, «εμείς είμαστε μαζί σας». Υπάρχει 
μάρτυρας του οποίου το μαγαζί καταστράφηκε και επειδή παρακολουθεί την δίκη 
επί πολλές συνεδριάσεις, παρακολούθησε όταν ήρθε ο Βουλγαράκης εδώ πέρα, 
ξέρετε τι μας είπε, κύριοι; «Και λίγα του είπατε»! «Και λίγα του είπατε»! Από 
μάρτυρα ο οποίος είναι θύμα υποτίθεται εντός εισαγωγικών της δράσης της ορ-
γάνωσης. Εμείς έχουμε λαϊκή αποδοχή, ο Αλογοσκούφης που δεν τον καλείτε εδώ 
πέρα να μας πει το «κοινωφελές» και «φιλολαϊκό» του έργο, δεν παρουσιάζεται 
πουθενά, αρνείστε να τον φέρετε. 

Αμέσως μετά τις τοποθετήσεις για την επίθεση στο υπουργείο Οικονομίας και Οι-
κονομικών τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα ξαναπήραν το λόγο.

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Θέλω να σας διαβάσω ένα δημοσίευμα για μια απόφαση δι-
καστηρίου και θα την καταθέσω στο δικαστήριό σας. Αφορά τη συγκεκριμένη 
ενέργεια στο υπουργείο Οικονομίας στις 12/12/2005, όπου στην πραγματικότητα 
αποφαίνεται ότι την αποκλειστική υπαιτιότητα για τους τραυματισμούς και συ-
γκεκριμένα μιας γυναίκας την έχει η αστυνομία.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΚΡΗΞΗ ΒΟΜΒΑΣ
Το ελληνικό δημόσιο και το υπουργείο Οικονομικών υποχρεούται να καταβάλλει 
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το ποσό των 25.000 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη η 53χρονη λόγω του 
τραυματισμού από την έκρηξη βόμβας που είχε σημειωθεί στις 12/12/2005 έξω 
από το υπουργείο Οικονομικών. Ο τραυματισμός οφειλόταν σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμόν 2111/2012 απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου Αθηνών για το γεγο-
νός ότι η ΕΛΑΣ δεν έλαβε όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα για τον αποκλεισμό των 
οδών γύρω από υπουργείο Οικονομικών παρά το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί 
δύο προειδοποιητικά τηλεφωνήματα. Ειδικότερα σύμφωνα με το ιστορικό της 
δικαστικής απόφασης: «Την 12η Δεκεμβρίου 2005 στις 6:05 το πρωί η 53χρονη 
τότε γυναίκα πήγαινε στη εργασία της και ενώ βάδιζε στο πεζοδρόμιο της οδού 
Μητροπόλεως κοντά στην συμβολή της οδού Φιλελλήνων, εξερράγη ωρολογιακός 
εκρηκτικός μηχανισμός μπροστά στο υπουργείο Οικονομικών. Από την έκρηξη η 
53χρονη τραυματίστηκε λόγω πτώσης γυαλιών από πολυκατοικία. Αμέσως μετα-
φέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Εκεί διαπιστώθηκε τραυματισμός της 
στο κεφάλι όπου έγιναν ράμματα, της τοποθετήθηκε κολάρο στο αυχένα ενώ δι-
απιστώθηκε βαρηκοΐα μεσαίου βαθμού και στα δύο αυτιά από την έκρηξη, τρεις 
ώρες μετά η άτυχη γυναίκα απεχώρησε από το νοσοκομείο και της υποδείχτηκε 
να κάνει διάφορες εξετάσεις και ύστερα από κάποιο διάστημα να επανέλθει.   

Της έκρηξης είχαν προηγηθεί δύο προειδοποιητικά τηλεφωνήματα σε εφημε-
ρίδα από άγνωστο άτομο που ανέφεραν ότι σε 45 λεπτά θα εκραγεί βόμβα σε 
υπουργείο στη Φιλελλήνων. Ο υπάλληλος της εφημερίδας ενημέρωσε αμέσως 
και τις δύο φορές το κέντρο άμεσης δράσης της ΕΛΑΣ. Πράγματι, αρχικά υπήρξε 
κινητοποίηση των ανδρών της ΕΛΑΣ και εντολή να διακοπεί η κυκλοφορία στη 
περιοχή καθώς είχε εκδηλωθεί απειλή βόμβας αλλά ύστερα από λίγο δόθηκε νέα 
εντολή να αποχωρήσουν τα περιπολικά. Αμέσως μετά την αποχώρηση των πε-
ριπολικών, ο φρουρός του υπουργείου Οικονομικών μέσω φορητού ασυρμάτου 
ανέφερε της έκρηξη της βόμβας. Η 53χρονη κατέθεσε αγωγή κατά του δημοσίου 
διεκδικώντας 300.000 ευρώ καθώς είχε υποστεί σοβαρή βλάβη η υγεία της ιδι-
αίτερα το ακουστικό και νευρικό της σύστημα. Συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι στο 
νοσοκομείο τής έγιναν ράμματα, της τοποθετήθηκε κολάρο για αρκετές μέρες, 
της χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή η οποία θα συνεχίζεται και στο μέλλον. Της 
παρουσιάστηκε βαρηκοΐα και βούισμα και στα δύο αυτιά που την εμποδίζει να συ-
νεχίσει την κανονική της ζωή. Ακόμα έχει έντονες κεφαλαλγίες, αίσθημα αστάθει-
ας, ζαλάδα και ιλίγγους που δεν την αφήνουν να εργαστεί. Επίσης από την έκρηξη 
κλονίστηκε η ψυχολογία, αισθάνεται ανασφάλεια και φόβο ενώ τρομάζει εύκολα 
από τους θορύβους. Παράλληλα προσκόμισε σχετικές εκθέσεις από διευθυντές 
κρατικών νοσοκομείων. Το διοικητικό πρωτοδικείο έκρινε ότι μετά τα προειδο-
ποιητικά τηλεφωνήματα τα αστυνομικά όργανα όφειλα να λάβουν τα κατάλληλα 
μέτρα ασφαλείας και ιδίως αποκλεισμό της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων της 
περιοχής. Τέτοια εντολή όμως δόθηκε μετά την έκρηξη».

Σε άλλο σημείο της δικαστικής απόφασης υπογραμμίζεται, «ότι ο τραυματι-
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σμός της άτυχης γυναίκας οφείλεται αποκλειστικά στην υπαιτιότητα των αστυνο-
μικών οργάνων που δεν ενήργησαν κατάλληλα για την έγκαιρη και αποτελεσματι-
κή λήψη προστατευτικών μέτρων και ειδικότερα δεν προέβησαν στον αποκλεισμό 
της περιοχής από την κυκλοφορία παραβιάζοντας την υποχρέωση ιδιαίτερης μέ-
ριμνας για την προστασία των πολιτών και της δημόσιας ασφάλειας». Και κατα-
λήγει το δικαστήριο ότι «παράνομες ενέργειες των αρμοδίων οργάνων της ΕΛΑΣ 
έβλαψαν ηθικά την 53χρονη, για την ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης πρέπει 
να καταβάλει το δημόσιο 25.000 ευρώ». 

ΡΟΥΠΑ: Πάνω σε αυτό έχω να πω δύο λόγια. Στην πραγματικότητα ο τρόπος 
χειρισμού από την αστυνομία της υπόθεσης αυτής, της επίθεσης στο υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών, αποκαλύπτει πράγματα σε σχέση με το ρόλο της 
ίδιας της αστυνομίας. Ενώ η αστυνομία δείχνει υπερβάλλοντα ζήλο και μεγάλη 
επαγγελματική συνέπεια όταν πρόκειται να ξυλοκοπήσει πολίτες σε διαδηλώσεις, 
όταν πρόκειται να σταματήσει κάποιον σε έλεγχο και που αν δεν σταματήσει τον 
πυροβολεί, όταν πρόκειται να βασανίσει, όταν πρόκειται να αποσπάσει πληρο-
φορίες, όταν πρόκειται να επιβάλει την κρατική βία στους πολίτες, τότε δείχνει 
μεγάλη επαγγελματική συνέπεια. Ειδικά στις τελευταίες διαδηλώσεις η επαγγελ-
ματική συνέπεια της αστυνομίας είναι τόσο πολύ μεγάλη, που στέλνουν επανει-
λημμένα ανθρώπους στο νοσοκομείο, που έχουν κάνει επανειλημμένες απόπειρες 
ανθρωποκτονιών. Σε αυτό το επίπεδο η αστυνομία ήταν πάντα πολύ συνεπής. 

Όταν πρόκειται να προφυλάξει πολίτες με βάση τον υποτιθέμενο ρόλο της 
όπως σε αυτή την περίπτωση, επιδεικνύουν πολύ πλημμελή στάση και έχουμε 
τα αποτελέσματα που έχουμε. Αυτό ήθελα να πω σαν παρένθεση. Ένα άλλο που 
ήθελα να πω είναι το εξής: Για την έκρηξη στο υπουργείο Οικονομίας έγινε μια 
δίκη όπου και αποφασίστηκε να δοθεί αποζημίωση σε συγκεκριμένη τραυματία. 
Αναρωτιέμαι, αν οι αστυνομικοί που είχαν κλητευθεί και σε αυτό το δικαστήριο 
κατόπιν δικού μας αιτήματος να έρθουν να καταθέσουν και δεν ήρθαν, έχουν 
πάει σε εκείνο το συγκεκριμένο δικαστήριο. Σε αυτό το δικαστήριο δεν ήρθαν, 
παρουσιάσανε κάποια κωλύματα, πραγματικά ή όχι δεν έχει σημασία. Πάντως 
δεν ήρθαν. Το δικαστήριο αυτό την προηγούμενη φορά αποφάνθηκε ότι δεν χρει-
άζεται τελικά να έρθουν, με τη μόνη διαφορά ότι η κλήτευση έχει ήδη γίνει. Από 
την εξέταση ενός και μόνο μάρτυρα που ήρθε και κατέθεσε, του φρουρού στο 
υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών –αυτός μίλησε για το τι ακριβώς έγινε 
στην οδό Νίκης– διαπιστώθηκε, και το υπενθυμίζω αυτό, ότι του δόθηκε εντολή 
να πάει να ερευνήσει –ή τουλάχιστον ο ίδιος επέλεξε να το κάνει– την οδό Νίκης 
για «να βρει κάτι ύποπτο», και δεν εκκένωσε τον χώρο του υπουργείου ενώ μέσα 
εργάζονταν άνθρωποι. Αυτό ειπώθηκε την προηγούμενη φορά, γιατί υπήρχαν κα-
ταθέσεις που λέγανε ότι υπάρχουν μέσα στο υπουργείο εργαζόμενοι μετανάστες. 
Από την άλλη δεν έχουμε καμία εικόνα με βάση τις καταθέσεις του συγκεκριμένου 
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μάρτυρα γιατί απουσίαζαν αυτοί που «ήταν στις άλλες μεριές του υπουργείου». 
Τι έγινε στον υπόλοιπο χώρο, τι έγινε από τη μεριά της Νίκης και τι έγινε από την 
μεριά της Φιλελλήνων;

Ο εισαγγελέας στην προηγούμενη συνεδρίαση είπε ότι «δεν μας χρειάζονται 
αυτοί». Δεν ξέρω το δικαστήριο τι απόφαση έχει πάρει. Αν θα επιμείνει στην 
κλήτευση των συγκεκριμένων αστυνομικών ή αν θα τις αφήσει, αλλά για μένα 
αν πραγματοποιήσει το δεύτερο, και αν αυτό βασίζεται σε μια απόφαση η οποία 
λέει ότι «έχει διαλευκανθεί αυτή η ιστορία και ναι, οι ευθύνες για τους τραυματι-
σμούς είναι αποκλειστικά της αστυνομίας», έχει καλώς. Αν δεν είναι έτσι, αυτή η 
υπαναχώρηση σε σχέση με τους συγκεκριμένους αστυνομικούς, για τους οποίους 
καταλήγει το δικαστήριο ότι «δεν χρειάζονται», σημαίνει ότι γίνεται μια οπισθο-
χώρηση γιατί αποκαλύπτεται πλέον από τον ίδιο τον μάρτυρα που ήρθε στην προ-
ηγούμενη συνεδρίαση –τον φρουρό του υπουργείου– ότι πραγματικά, δεν υπήρχε 
αστυνομία στο σημείο, ότι την ευθύνη για τους τραυματισμούς την έχουν οι ίδιοι 
οι αστυνομικοί, και αυτό είναι κάτι που δεν έχουμε την διάθεση να το εξετάσουμε 
εδώ πέρα. Αν ισχύει η δεύτερη περίπτωση, δεν είναι σωστό. Πρέπει να επιμείνει 
το δικαστήριο να έρθουν αυτοί οι μάρτυρες για να ολοκληρωθεί και εδώ μέσα 
αυτή η διαδικασία. Η δικαστική απόφαση σε σχέση με την συγκεκριμένη γυναίκα 
τραυματία είναι ένα συν στην δικιά μας θέση και τον ισχυρισμό μας που έχουμε 
από την αρχή και που είναι ο μόνος ορθός, ότι την αποκλειστική ευθύνη για αυ-
τούς τους τραυματισμούς την έχει η αστυνομία. Και για να ολοκληρωθεί αυτή η 
διαδικασία και σε αυτή την αίθουσα, πιστεύω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε να 
έρθουν αυτοί οι αστυνομικοί οι οποίοι αφορούσαν τα συμβάντα που έγιναν μπρο-
στά στο υπουργείο.    

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

TΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΓΩΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ  

ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΑΕΕΒ ΜΠΑΛΑΚΟΥ

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Δεν περιμέναμε από αστυνομικό πρώην διευθυντή να πει όλη την 
αλήθεια, επικαλούνταν απόρρητο, ότι οι παρακολουθήσεις, ο τρόπος που η αστυ-
νομία παρακολουθεί, άτομα, αντιφρονούντες, δεν αποκαλύπτονται, εγώ όμως θα 
επικαλεστώ τον κ. Μαρκογιαννάκη ο οποίος ως πολιτικός προϊστάμενος που ήταν, 
δεν έχει δέσμευση όπως ο κ. Μπαλάκος απέναντι σε πρώην συναδέλφους του.

Ο κ. Μαρκογιαννάκης ήταν δύο φορές στο υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Την 
πρώτη φορά από το 2004 ως το 2005 όπου όταν έκανε κάποιες ατυχείς δηλώσεις 
για κάποιον εισαγγελέα, τον έβγαλε η κυβέρνηση Καραμανλή τότε, και η δεύτερη 
φορά ήταν από τον Ιανουάριο του 2009 μέχρι τις εκλογές του Οκτωβρίου του 
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2009. Ο κ. Μαρκογιαννάκης όταν συλληφθήκαμε είχε κάνει κάποιες δηλώσεις 
σε σχέση με το γεγονός ότι κάποιοι δημοσιογράφοι, εφημερίδες, έλεγαν ότι δι-
ακόπηκε η παρακολούθηση Μαζιώτη. Που σημαίνει, τι; Ότι υπήρχε ντε φάκτο η 
πληροφορία, υπήρχε ντε φάκτο το γεγονός ότι εγώ ήμουν υπό παρακολούθηση. 
Και είχε μάλιστα γίνει ντόρος σε σχέση με δηλώσεις του πρώην διοικητή της ΕΥΠ, 
του κ. Κοραντή ο οποίος σήμερα ανήκει στο ΛΑΟΣ ο οποίος επιβεβαίωσε αυτό το 
πράγμα.

Όταν συλληφθήκαμε λοιπόν, σε συνέντευξη που έδωσε ο κ. Μαρκογιαννάκης 
στο κανάλι Σκάι στους δημοσιογράφους Λυριτζή και Οικονόμου επιβεβαίωσε ότι 
εμείς παρακολουθούμασταν. Και όχι μόνο εγώ και η κ. Ρούπα. Για παράδειγμα 
λέει για τον κ. Κοραντή: «Ότι παρακολουθείται είπε ο Κοραντής». Για μένα εν-
νοούσε. «Δεν είπε να τον βγάλουμε σε κάποιες εφημερίδες που του έχουμε κό-
ψει την μισή δήλωση. Ο Κοραντής είπε ότι μετά το χτύπημα του Επαναστατικού 
Αγώνα στην αμερικανική πρεσβεία –όταν ο κ. Μπαλάκος ήταν διευθυντής της 
ΔΑΕΕΒ–, εδόθη εντολή από τον κ. Πολύδωρα –τότε υπουργό Δημοσίας Τάξης–, 
να τον αναλάβει αποκλειστικά η αντιτρομοκρατική υπηρεσία». Εμένα δηλαδή εν-
νοούσε. «Τι σημαίνει αυτό; Ότι μέχρι τότε τον παρακολουθούσαν ενδεχομένως 
και δύο υπηρεσίες», ρωτάει ο κ. Οικονόμου ο δημοσιογράφος: «Και η ΕΥΠ;» Και 
λέει ο κ. Μαρκογιαννάκος: «Άρα μέχρι το 2007 –που ήταν ο κ. Μπαλάκος διευ-
θυντής της ΔΑΕΕΒ– που είχαμε μεγάλο χρονικό διάστημα αλλεπάλληλα χτυπή-
ματα παρακολουθούνταν από δύο υπηρεσίες, ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική. Αυτά 
τα λέει ο κ. Μαρκογιαννάκης, τα οποία φυσικά ο κ. Μπαλάκος δεν περιμέναμε να 
τα επιβεβαιώσει αυτά τα πράγματα, γιατί απλά θα αποδεικνυόταν το γελοίο της 
παρακολούθησης της ελληνικής αστυνομίας. «Έρχεται λοιπόν ο κ. Πολύδωρας 
–συνεχίζει ο κ. Μαρκογιαννάκης και λέει,– ο Κοραντής δεν επιτρέπεται να τα πει 
αυτά τα πράγματα, ήταν διοικητής της ΕΥΠ, και λέει, μου είπαν εσύ σταμάτα, θα 
είναι μόνο η αντιτρομοκρατική υπηρεσία».

Ο Μαρκογιαννάκης επιβεβαιώνει αυτό το πράγμα. Λέει παρακάτω ο κ. Μαρ-
κογιαννάκης: «Ο Μαζιώτης παρακολουθείται, το ξέρει ότι παρακολουθείται, 
κάνει καταγγελίες στις εφημερίδες ότι παρακολουθείται». Εμείς εδώ πέρα σε 
παλιότερες συνεδριάσεις είχαμε πει ότι σε εφημερίδες όπως το ΒΗΜΑ, όπως η 
Καθημερινή, μας φωτογραφίζανε. Μια τακτική της ΔΑΕΕΒ και της αστυνομίας 
είναι να διαρρέει στα κανάλια, να διαρρέει στις εφημερίδες κυρίως, σε συγκε-
κριμένους δημοσιογράφους, να διαρρέει όχι ονόματα, να φωτογραφίζει χωρίς να 
λέει ονόματα. Εγώ επανειλημμένως στο διάστημα αυτό που ο κ. Μπαλάκος ήταν 
διευθυντής της ΔΑΕΕΒ, ειδικά μετά το χτύπημα στην αμερικανική πρεσβεία είχα 
φωτογραφηθεί.

Σε άλλο σημείο ο κ. Μαρκογιαννάκης, έρχεται να υπερασπίσει την θητεία του, 
ότι δεν εδόθη ποτέ επί θητείας του ή από τον τότε προϊστάμενό του υπουργό Εσω-
τερικών, τον κ. Παυλόπουλο, εντολή να διακοπεί η παρακολούθησή μας, γιατί είχε 
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γίνει ντόρος σε σχέση με αυτό. Διαρρέανε δημοσιογράφοι ένα πράγμα, ότι διακό-
πηκε με εντολές η παρακολούθηση η δικιά μας. Δεν έγινε ποτέ αυτό και έρχεται ο 
κ. Μαρκογιαννάκης στις συνεντεύξεις να το υπερασπιστεί. Ποτέ δεν έγινε αυτό. 
Και μάλιστα λέει ένα συγκεκριμένο γεγονός που ήταν ο κ. Μαρκογιαννάκης υφυ-
πουργός τότε Δημοσίας Τάξης, ότι «στη Θήβα το καλοκαίρι του ’09, ο κ. Μαζιώτης 
τού έγινε προσαγωγή στη Θήβα. Ότι σκηνοθέτησαν –λέει– παράβαση τροχαία, 
του την έπεσαν κατά το κοινώς λεγόμενο, του πήραν το κινητό, το έλεγξαν, υπάρ-
χουν μέθοδοι να το ελέγξουν το κινητό και δεν βρέθηκε απολύτως τίποτα». «Αυτό 
ήταν μια δεύτερη απόδειξη ότι παρακολουθείται», λέει ο κ. Μαρκογιαννάκης. Η 
πρώτη απόδειξη είναι ότι δηλώνει ο κ. Κοραντής όχι ότι διεκόπη, είπε ότι τον πα-
ρακολουθούσαν και δύο υπηρεσίες και από κάποια στιγμή ο κ. Πολύδωρας είπε 
να τον παρακολουθεί μία υπηρεσία, η ΔΑΕΕΒ που ήταν διευθυντής ο κ. Μπαλά-
κος που ήρθε εδώ πέρα. Δηλαδή ο κ . Μαρκογιαννάκης αναφέρει δύο αποδείξεις 
ότι ποτέ δεν σταμάτησε η παρακολούθηση και μάλιστα σε μια περίπτωση έχου-
με προσαχθεί σκηνοθετημένα για να ελέγξουν το κινητό μας. Το μόνο λάθος εδώ 
πέρα είναι ότι ο κ. Μαρκογιαννάκης κάνει λάθος την ημερομηνία, δεν είναι καλο-
καίρι του ’09, είναι Απρίλης του ’09. Ήταν όμως στα πράγματα.

Παρακάτω δεν μιλάει μόνο για μας, δεν μιλάει ότι παρακολουθούμαστε μόνο 
εμείς οι δύο. Τον ρωτάει ο κ. Οικονόμου, δημοσιογράφος στο Σκάι, στην ίδια συ-
νέντευξη: «Από αυτά που συνελήφθησαν τα άτομα, εσείς είχατε υπ’ όψιν σας, 
παρακολουθούσατε κανένα απ’ αυτούς;». Και λέει ο κ. Μαρκογιαννάκης: «Παρα-
κολουθούνταν όλοι». Ρωτάει ο κ. Οικονόμου: «Ή μόνο τον Μαζιώτη;». Και λέει ο 
κ. Μαρκογιαννάκης: «Παρακολουθούνταν και ο Σταθόπουλος, τα αδέρφια παρα-
κολουθούνταν». Οικονόμου: «Τους παρακολουθούσαν εκείνη την περίοδο;». Και 
λέει ο κ. Μαρκογιαννάκης γιατί έλεγε ψέματα ο Παπαθανασάκης στην μαρτυρία 
του ότι κανείς δεν παρακολουθείται. «Κοιτάξτε, ήταν η λεγόμενη ομάδα Μαζιώτη, 
ήταν η λεγόμενη ομάδα Μαζιώτη, θιασώτης της άποψης ότι πρέπει να παρακο-
λουθούνται ήταν ένας συγκεκριμένος αξιωματικός». Μιλά και για τον ογκωδέστα-
το φάκελο που λέει ο κ. Μπαλάκος ότι δεν υπήρχε ογκωδέστατος φάκελος. Λέει 
ο κ. Μαρκογιαννάκης σε άλλη συνέντευξη επίσης, στο ραδιοφωνικό σταθμό Real 
FM, στον δημοσιογράφο Παναγιώτου. Λέει για παράδειγμα: «Κύριε Παναγιώτου, 
αυτοί που παρακολουθούσαν τον κ. Μαζιώτη τον παρακολουθούσαν επί μακρόν 
τον κ. Μαζιώτη είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι κατ’ ευτυχή συγκυρία σή-
μερα κατέχουν υψηλότατα πόστα κρατικά στον τομέα της ασφάλειας και είναι 
συνεργάτες του κ. Χρυσοχοΐδη». Τον συγκεκριμένο, δεν λέει το όνομά του, είναι ο 
κ. Φώτης Παπαγεωργίου, τώρα είναι υποδιοικητής της ΕΥΠ, τον έβαλε ο κ. Χρυ-
σοχοΐδης μετά τον Οκτώβριο του ’09. 

Λοιπόν, ο κ. Παπαγεωργίου, τον οποίον εμείς είχαμε κάνει αίτηση να τον κα-
λέσετε εδώ πέρα, ήταν επικεφαλής του κλιμακίου που μας παρακολουθούσε. Και 
μάλιστα λέει (ο Μαρκογιαννάκης), ο κ. Παπαγεωργίου ήταν από αυτούς που ήταν 



204

Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

θιασώτες της άποψης ότι πρέπει να παρακολουθούμαστε, γιατί υπήρχε διχογνω-
μία μέσα στη ΔΑΕΕΒ σε σχέση με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο κ. Παπαγεωργίου 
ήταν μέχρι το καλοκαίρι του ’09 στην ΔΑΕΕΒ σε διάστημα που εμείς παρακο-
λουθούμασταν και μάλιστα ήταν ο πλέον έμπειρος κατά τον κ. Μαρκογιαννά-
κη αστυνομικός της ΔΑΕΕΒ για αυτά τα πράγματα. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος 
συμμετείχε στις έρευνες για την 17Ν το 2002. Λέει λοιπόν για τον ογκωδέστατο 
φάκελο για τον οποίο ο Μπαλάκος δεν λέει τίποτα. «Τα χαρτιά που είχαμε στην 
αντιτρομοκρατική υπηρεσία –λέει ο κ. Μαρκογιαννάκης– πιστεύω ότι υπάρχουν, 
αυτός ο φάκελος». Και λέει ο κ. Παναγιώτου: «Δεν τους παίρνει κανείς μαζί του 
φεύγοντας φαντάζομαι». «Ο φάκελος αυτός ήταν ογκωδέστατος», λέει ο Μαρκο-
γιαννάκης, «με συγχωρείτε παρά πολύ, αλλά εγώ ξέρω ότι υπάρχει. Ο ογκωδέστα-
τος αυτός φάκελος έχει μέσα έγγραφα με υπογραφές συγκεκριμένων ανθρώπων. 
Ο επικεφαλής αυτών των συγκεκριμένων ανθρώπων ο οποίος είχε κατεξοχήν την 
ευθύνη για αυτόν τον Μαζιώτη –ο κ. Παπαγεωργίου ήταν αυτός–, δεν έχει φύ-
γει από την υπηρεσία ή μάλλον έχει φύγει από την υπηρεσία, έχει φύγει από την 
αστυνομία –μιλάμε για το ’09–, αλλά δεν έχει φύγει από την δράση της δίωξης του 
εγκλήματος. Είναι άμεσος συνεργάτης, επελέγη από τον κ. Χρυσοχοΐδη, μετά που 
έγινε υπουργός τον πήρε δίπλα του». 

Είναι επιτακτική ανάγκη να έρθει εδώ ο κ. Μαρκογιαννάκης και να πει αυτά 
τα πράγματα, ουσιαστικά να πει αυτά που έχει πει, να επαληθεύσει αυτά που έχει 
ήδη πει. Εμείς θα τα καταθέσουμε αυτά να τα διαβάσετε αυτούσια και τις δύο συ-
νεντεύξεις στη δίκη. Να έρθει να πει λοιπόν ότι έχει καταθέσει, ότι έχει πει στους 
δημοσιογράφους να τα επαληθεύσει, δεν ζητάμε να πει τίποτα διαφορετικό κατά 
την άποψη τη δικιά του, όχι κατά την άποψη τη δικιά μας, ό,τι έχει πει αυτός. Γιατί 
οι αστυνομικοί ξέραμε ότι δεν θα πούνε όλα τα πράγματα, όπως και ο κ. Παπα-
θανασάκης από την αρχή. Απόρρητο έλεγε. Ο Μαρκογιαννάκης μπορεί να μην 
έρθει για λόγους πολιτικούς, είναι υποψήφιος βουλευτής, έχουμε και προεκλογική 
περίοδο. Για μας είναι επιτακτική ανάγκη να έρθει ο κ. Μαρκογιαννάκης να τα πει 
αυτά τα πράγματα.

ΡΟΥΠΑ: Δύο λόγια μόνο θέλω να πω. Καταρχήν, κατά την άποψή μου, όλες 
αυτές οι διαδικασίες των ελέγχων και των παρακολουθήσεων είναι μια απλή δια-
δικασία και δεν πιστεύουμε ότι χρειάζεται να μπαίνουμε μέσα σε ζητήματα όπως 
αυτά που έθεσε ο κ. εισαγγελέας πριν στον κ. Μπαλάκο, «μην τυχόν και αλλάζο-
ντας πόστα, αλλάζουν πρόσωπα και δεν παίρνετε στοιχεία…», τα κρατάει ο ένας, 
δεν τα δίνει στον άλλον… Εδώ πρόκειται για ζητήματα «εθνικής ασφάλειας» και 
δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Στην πραγματικότητα, οι γκρίνιες που έχουν 
στο εσωτερικό τους οι υπηρεσίες, αφορούν την απουσία αποτελέσματος σε αυτά 
τα ζητήματα και όπως είπε και ο κ. Μπαλάκος, όποτε γίνονταν ένοπλες ενέργειες, 
δέχονταν πιέσεις για αποτελέσματα. Οι πιέσεις, όταν δεν φέρνουν αποτέλεσμα, 
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δημιουργούν πιέσεις στο εσωτερικό μιας υπηρεσίας και το να τρώγονται κατά 
καιρούς είναι μια λογική κατάσταση.

Το ζήτημα είναι ότι τα στοιχεία ούτως ή άλλως μένουν σε μια υπηρεσία μέσα, 
δεν τα παίρνει κανείς να φύγει! Προφανώς, για να δηλώνει ο κ. Μαρκογιαννάκης 
ότι από το 2001 μέχρι το 2009 υπήρχε παρακολούθηση δική μας, σημαίνει ότι 
είναι δεδομένο. Και αυτό, προφανώς, αναφέρεται σε αυτό, γιατί όντως έχει στοι-
χεία, τα οποία είναι έγγραφα που υπάρχουν μέσα σε αυτή την υπηρεσία και δεν 
φεύγουν δεξιά και αριστερά. Από κει και ύστερα, ο κ. Μπαλάκος μέσα στο διάστη-
μα που βρισκόταν στη ΔΑΕΕΒ ήταν υπεύθυνος για αυτές τις υποθέσεις και λέει: 
«δεν μπορώ να πω αν παρακολουθείται κάποιος και με ποιο τρόπο». Το ότι δεν 
μπορεί να μιλήσει οφείλεται στο ότι αυτές οι πρακτικές προσκρούουν υποτίθεται, 
στο νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τους αφήνει ο νόμος να κινούνται. Όπως δεν 
μπορούν να πούνε δημοσίως ότι παγιδεύουν οχήματα με ηλεκτρονικά μέσα. Με 
αυτές τις πρακτικές προφανώς οι αρχές ασφαλείας λειτουργούν στο μεταίχμιο με-
ταξύ νομιμότητας και παρανομίας για τα δικά τους δεδομένα, όποτε είναι λογικό 
κάποιος που έρχεται εδώ, να μιλήσει γι’ αυτά τα οποία είναι κατοχυρωμένα μέσα 
σε ένα νομικό πλαίσιο και μπορούν να ειπωθούν δημοσίως. 

Αλλά αυτό που λέει, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, για εμένα έμμεσα απάντησε. 
Και δεν περίμενα να πει κάτι άλλο. Είναι λογικό. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Το πώς 
«ελέγχονται αυτοί οι άνθρωποι», δηλαδή εμείς οι δύο, δεν μπορεί να σ’ το πει. Το 
ζήτημα είναι ότι παραδέχτηκε ότι έλεγχος γινόταν, ότι στοιχεία δεν υπήρχαν. Μί-
λησε βέβαια, για το διάστημα που ήταν αυτός στην υπηρεσία και αυτό είναι επί-
σης, λογικό. Παρ’ όλα αυτά, αυτός ο συγκεκριμένος δεν έρχεται εκ του μηδενός σε 
μια λευκή σελίδα να αρχίσει να γράφει στοιχεία. Έχουν προηγηθεί πολλά χρόνια 
ανάλογων ερευνών, οπότε μιλάει για μια περίοδο στην οποία μπορώ να διαβεβαι-
ώσω –και αυτό μπορεί να το διαβεβαιώσει και ο κ. Μαρκογιαννάκης εφόσον έρθει 
εδώ πέρα– όπου είχε οξυνθεί ιδιαίτερα η καταστολή και η δικιά μας παρακολού-
θηση λόγω του χτυπήματος στην αμερικανική πρεσβεία. Και τότε οι πιέσεις που 
αναφέρει ο κ. Μπαλάκος πολλαπλασιάστηκαν, λόγω του ότι υπήρχε πρόβλημα 
πολιτικό σε σχέση με την υπερδύναμη και σε σχέση με τις διπλωματικές σχέσεις 
μεταξύ των δύο χωρών. Πολλαπλασιάστηκαν οι πιέσεις και σας διαβεβαιώνω, σε 
αντίθεση με αυτό που λέει ότι «δεν μπορεί να κάνεις φυσική παρακολούθηση σε 
άνθρωπο», ότι είχαμε 24ωρη παρακολούθηση από πάρα πολλούς ανθρώπους. 

Ο κ. Μαρκογιαννάκης δεν έχει κανένα πρόβλημα, ούτε λόγω ρόλου ούτε για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο, να το αρνηθεί αυτό και να μην πει ότι όντως υπήρχε τέτοι-
ου είδους παρακολούθηση. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να έρθει εδώ πέρα. Λένε 
πως δεν υπάρχει φυσική παρακολούθηση πλησίον ενός προσώπου γιατί λογικά ο 
παρακολουθούμενος σε αντιλαμβάνεται. Όμως, η αντιτρομοκρατική σε παρακο-
λουθεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι η παρακολούθηση για να βρει στοιχεία και ο 
δεύτερος είναι να σε παρακολουθεί για να σε «πνίξει». Δηλαδή σε παρακολουθεί 
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τόσο σφιχτά ώστε να μην μπορείς να κάνεις τίποτα, ούτε καν τις απλές καθημερι-
νές σου δουλειές. Δηλαδή πηγαίνεις για καφέ και είσαι με 20-30 ανθρώπους δίπλα 
σου. Εμείς τα έχουμε ζήσει και τα δύο μοντέλα. Οπότε όσον αφορά τα στοιχεία, το 
ζήτημα είναι ότι, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, ο Μπαλάκος είπε «στοιχεία δεν 
είχαμε». Όχι για να μας παραπέμψουν σε δίκη. Είπε γενικώς, «στοιχεία δεν είχα-
με». Γιατί αν είχανε γενικώς κάποια, θα μπορούσε να μας τα πει εδώ πέρα. Ότι 
είχαμε αυτά και αυτά, αλλά δεν ήταν ικανά για να πάνε κάποιον στο δικαστήριο. 
Στην πραγματικότητα δεν είχανε τίποτα. Και αυτό τουλάχιστον το επιβεβαίωσε. 
Αλλά για να διερευνήσουμε στην ουσία αυτό το ζήτημα που μπαίνει εδώ σε σχέση 
με τον τρόπο παρακολούθησης, τον χρόνο παρακολούθησης και των στοιχείων 
που δεν βρέθηκαν, ο κ. Μαρκογιαννάκης είναι ο πλέον αρμόδιος κατά την άποψή 
μας και νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε να έρθει. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΖΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΕΙΔOΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ 

SHELL ΚΑΙ ΤΗΣ CITIBANK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕΜ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΚΛΗΘΕΙ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Θέλω να πω σε σχέση με τον προηγούμενο μάρτυρα, τον αστυνομικό του 
ΤΕΕΜ. Σε όλες τις ενέργειες της οργάνωσης οι οποίες είχαν στόχο να προ-

ξενήσουν υλικές ζημιές είχαν παρθεί προειδοποιητικά τηλεφωνήματα. Και αυτό 
τουλάχιστον για κάποιες ενέργειες έχει αποδειχτεί. Έχει γίνει και για το χρημα-
τιστήριο, έχει έρθει εδώ και έχει καταθέσει από την Ελευθεροτυπία η υπάλληλος 
η οποία είχε δεχτεί το προειδοποιητικό τηλεφώνημα. Σε όλες τις ενέργειες που 
η οργάνωση ήθελε να χτυπήσει στόχους με υλικές ζημιές, να προκαλέσει υλικές 
ζημιές έχουν γίνει προειδοποιητικά τηλεφωνήματα. 

Όσον αφορά τις δύο που είπε ο συγκεκριμένος μάρτυρας, για την Shell και για 
την Citibank, έχουν γίνει και στις δύο προειδοποιητικά τηλεφωνήματα. Στην μεν 
πρώτη ενέργεια για τη Shell, ο υπάλληλος της Ελευθεροτυπίας ο οποίος είχε πάρει 
το τηλεφώνημα, το έκλεισε και όπως είπε και ο κ. Παπαδάκης, έγινε τηλεφώνημα 
κατευθείαν στην άμεση δράση. Στη δεύτερη, για τη Citibank της Ν. Κηφισιάς, εδώ 
υπήρξε ένα ζήτημα γιατί όπως και εκεί έγινε προειδοποιητικό τηλεφώνημα στα 
ΝΕΑ το οποίο όμως τα ΝΕΑ το απέκρυψε.

Όταν είχε γίνει αυτό δημιουργήθηκε ένας ντόρος ειδικά από τους δημοσιογρά-
φους που είναι πάντα γλείφτες της εξουσίας, οι οποίοι εξαπέλυσαν μια προπαγάν-
δα ότι αυτό το χτύπημα ήταν τυφλό, ότι δεν υπήρχε προειδοποίηση, ότι θέλανε 
θύματα, ότι θα σκοτωνόντουσαν πολλοί και διάφορα τέτοια ψέματα. Εμείς ως ορ-
γάνωση που αναλάβαμε αυτό το χτύπημα στη Ν. Κηφισιά εναντίον των γραφείων 
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της Citibank το ’χαμε πει, δηλαδή λέγαμε ότι αυτός που απάντησε στα ΝΕΑ ήταν 
σεκιούριτι διότι κυρίως εκείνη την ώρα στις εφημερίδες δεν υπάρχουν ειδικευμέ-
νοι τηλεφωνητές, όπως και ο μάρτυρας που ήταν στην Ελευθεροτυπία, μερικές 
φορές υπάρχουν σεκιούριτι. «Ο μηχανισμός ήταν προγραμματισμένος να εκραγεί 
σε μία ώρα από την στιγμή της τοποθέτησης. Η τοποθέτηση έγινε γύρω στις 4 και 
η έκρηξη προγραμματίστηκε στις 5 όπως διαπιστώθηκε και από το ΤΕΕΜ αφού το 
ένα από τα δύο ρολόγια βρέθηκε άθικτο. Υπήρχε σαφής προειδοποίηση επίσης ότι 
ο μηχανισμός είναι ισχυρότατος και να εκκενωθούν και τα γύρω κτίρια που τέτοια 
ώρα δεν υπήρχε φυσικά κανείς, ούτε υπήρχαν γραφεία να λειτουργούν στις 4 η 
ώρα τα ξημερώματα, ούτε σπίτια υπήρχαν». 

Μετά από τον ντόρο που έγινε σε σχέση με τα ΝΕΑ, γιατί τα ΝΕΑ διαψεύδανε 
ότι υπήρχε προειδοποιητικό τηλεφώνημα, εμείς ως οργάνωση στείλαμε μια δεύτε-
ρη ανακοίνωση που λέγαμε ακόμα και το καρτοτηλέφωνο από το οποίο πάρθηκε 
το προειδοποιητικό τηλεφώνημα. Λέγαμε ότι το τηλεφώνημα έγινε στις 4:10 από 
καρτοτηλέφωνο στην γωνία των οδών Μακεδονίας και Θερμοπυλών. Η αστυνο-
μία μπορεί να βρει από πού είχε παρθεί το τηλεφώνημα. Φυσικά σε αυτή την περί-
πτωση δεν έγινε αυτό, γιατί η αστυνομία είχε συμφέρον να αφήσει να εννοηθεί ότι 
αυτό το χτύπημα δεν έγινε με προειδοποίηση, ότι ήταν τυφλό. Ούτως ή άλλως για 
αυτό μας κατηγορείτε, για κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές γενικώς και αορίστως.

Σε σχέση με αυτό το χτύπημα υπήρξε το γεγονός ότι ενώ έγινε προειδοποιη-
τικό τηλεφώνημα και αφηνόταν χρόνος 1 ώρας και μετά από ό,τι έγινε γνωστό, 
το ΤΕΕΜ άφησε άλλη 1 ώρα στην πραγματικότητα μετά την εκπνοή του προει-
δοποιητικού τηλεφωνήματος, αυτό το πράγμα αποσιωπήθηκε. Επαναλαμβάνω, 
πάντα, πάντα σε ενέργειες της οργάνωσης οι οποίες είχαν στόχο να προκαλέσουν 
υλικές ζημιές, παίρνονταν προειδοποιητικά τηλεφωνήματα. Και η διαδικασία του 
ΤΕΕΜ είναι αυτή που είπε ο συγκεκριμένος μάρτυρας. Αποκλείεται η περιοχή και 
αφήνεται να περάσει ο χρόνος που λέει το προειδοποιητικό τηλεφώνημα αλλά 
και έξτρα χρόνος που δίνουν οι ίδιοι (του ΤΕΕΜ) και αν δεν εκραγεί, προχωρούν 
σε ελεγχόμενη έκρηξη για αφοπλισμό του εκρηκτικού μηχανισμού. Δεν υπήρξε 
καμία περίπτωση να μην παρθεί προειδοποιητικό τηλεφώνημα σε τέτοιου είδους 
ενέργειες.
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ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΖΙΩΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ* ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ 

ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Να πω κάτι σε σχέση με αυτό. Στην πραγματικότητα η κατάθεση του συγκε-
κριμένου ανθρώπου αποδεικνύει αυτό που λέγαμε σε προηγούμενη συνεδρί-

αση για το τι έκανε ο ειδικός φρουρός φύλακας του υπουργείου Απασχόλησης που 
είπε στον άνθρωπο, πάρε την τσάντα και βάλε την στο κάδο σκουπιδιών. Και τον 
είχαμε ρωτήσει. Είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας να λέει στον πολίτη, πάρε τη 
βόμβα και βάλε την στο κάδο σκουπιδιών; Στην πραγματικότητα απόδειξε αυτό 
το πράγμα, ότι αν εκτέθηκε σε κίνδυνο ο συγκεκριμένος άνθρωπος, γι’ αυτό ευθύ-
νεται ο συγκεκριμένος αστυνομικός, ο κ. Ζάχαρος Ευριπίδης, παρά η οργάνωση 
και, επαναλαμβάνω, το γεγονός ότι μετακινήθηκε η βόμβα με προτροπή, με εντο-
λή του αστυνομικού, αν έχουν πάθει ζημιές γύρω κτίρια εκτός του υπουργείου, ο 
ίδιος αστυνομικός φταίει. Γιατί η βόμβα όπως λέει και ο Κουντουρογιάννης ήταν 
μέσα στην πυλωτή του υπουργείου Απασχόλησης. Και οι ζημιές θα ήταν αποκλει-
στικά μέσα εκεί στο υπουργείο Απασχόλησης, θα απορροφούσε το ωστικό κύμα 
το υπουργείο Απασχόλησης. 

Το ίδιο ισχύει και για την υπόθεση του υπουργείου Οικονομίας, γιατί αυτές οι 
μαρτυρίες έχουν γίνει με δική μας αίτηση. Αν υπάρχει εδώ πέρα διερεύνηση της 
αλήθειας, αυτό γίνεται από μας τους κατηγορούμενους και όχι από το δικαστήριό 
σας ούτε από τον κ. Μακρόπουλο. Σε δύο περιστατικά, και στο συγκεκριμένο, του 
υπουργείου Απασχόλησης και στο υπουργείο Οικονομίας όπου δεν έγινε αποκλει-
σμός, αυτοί που εκθέσανε πολίτες σε κίνδυνο δεν ήταν η οργάνωση Επαναστα-
τικός Αγώνας, ήταν η ίδια η αστυνομία. Στη μεν περίπτωση αυτή γιατί δόθηκε 
εντολή από αστυνομικό σε πολίτη να μετακινήσει βόμβα, στη δε περίπτωση του 
υπουργείου Οικονομίας, δεν αποκλείστηκε ο χώρος. Να αποκαθίστανται η αλή-
θεια.   

*Ο Κουντουρογιάννης ήταν άστεγος και σύχναζε στην πλατεία Κουμουνδούρου κοντά 

στο υπουργείο Απασχόλησης. Λίγα λεπτά μετά την τοποθέτηση της βόμβας στην είσοδο 

του υπουργείου από τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα, πέρασε από το σημείο και βρίσκο-

ντας το σακίδιο με την βόμβα, το πήρε να το εξετάσει μήπως υπήρχε κάτι χρήσιμο. Την ώρα 

που το περιεργαζότανε, βγήκε ο ειδικός φρουρός του υπουργείου και τον ρώτησε τι κάνει. 

Στην απάντηση του Κουντουρογιάννη ότι το σακίδιο περιέχει βόμβα, ο ειδικός φρουρός 

του είπε να μεταφέρει το σακίδιο δίπλα στον παρακείμενο κάδο σκουπιδιών. Ο Κουντουρο-

γιάννης ακολούθως απομακρύνθηκε και πήγε στην Ομόνοια και μετά την έκρηξη προσήλθε 

αυτοβούλως στο υπουργείο όπου είπε στους αστυνομικούς τι είχε συμβεί και τον οδήγησαν 

για κατάθεση στην αντιτρομοκρατική.
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Ακολούθησε η κατάθεση της υπεύθυνης ασφαλείας του χρηματιστηρίου Κοκκίνη 
Διονυσίας για την οποία κρίθηκε αναγκαία η κλήτευσή της παρά την προγενέστε-
ρη απόρριψη του αιτήματος των μελών της οργάνωσης να καταθέσει και αφορού-
σε το γεγονός ότι δύο υπάλληλοι ασφαλείας παρέμειναν μέσα στο χρηματιστήριο 
με δική της εντολή. Μετά την κατάθεσή της ακολούθησαν ερωτήσεις της Ρούπα 
και τοποθέτηση πάνω στην κατάθεση της μάρτυρα.

ΡΟΥΠΑ: Εσείς πότε μάθατε ότι ήταν μέσα αυτοί οι άνθρωποι;
ΚΟΚΚΙΝΗ: Πολύ αργότερα.
ΡΟΥΠΑ: Πότε;
ΚΟΚΚΙΝΗ: Δεν θυμάμαι, αλλά πρέπει να είχαν περάσει μήνες.
ΡΟΥΠΑ: Και γιατί δεν το πληροφορηθήκατε αυτό;
ΚΟΚΚΙΝΗ: Γιατί σας εξηγώ, δεν ήμουν άμεσα αρμόδια για τη συνεργασία 

με την εταιρία Brinks. Η δική μου δουλειά ήταν το ανθρώπινο δυναμικό του χρη-
ματιστηρίου και από κει και πέρα από τη στιγμή που έσκασε η βόμβα και μετά, 
το δικό μου μέλημα ήταν άλλο. Να διαφυλάξω το προσωπικό. Για λόγους υγιεινής 
και ασφάλειας να αποκλειστεί ο χώρος που ήταν καταστραμμένος, να τον μεταφέ-
ρουμε σε άλλο χώρο, ήταν σχεδόν το μισό προσωπικό της εταιρείας.

ΡΟΥΠΑ: Δηλαδή, δεν είναι στην αρμοδιότητά σας να ενδιαφέρεστε για το 
προσωπικό ασφαλείας, γι’ αυτό και προφανώς δεν μάθατε τίποτα μετά από μια 
τέτοια έκρηξη. Δεν σας ενδιέφερε καν να ρωτήσετε αν υπήρχαν άνθρωποι μέσα 
τελικά, και αν κάποιος απ’ αυτούς κινδύνεψε. Προφανώς και μάθατε τι είχε γίνει. 
Να σας πω εγώ τι έχει γίνει. Καταρχήν, είσαστε προϊσταμένη ασφαλείας τότε.

ΚΟΚΚΙΝΗ: Τώρα.
ΡΟΥΠΑ: Τότε είχαν δώσει κατάθεση τρεις άνθρωποι. Και είναι τρεις, δεν εί-

ναι ένας για να πούμε ότι έρχεται και λέει ψέματα. Αυτό έγινε άμεσα, αμέσως μετά 
το συμβάν, όχι μήνες μετά. Αυτός λέει ότι «η υπεύθυνη ασφαλείας του χρηματι-
στηρίου μάς είχε δώσει σαφή εντολή να μείνουμε μέσα». Τον ρωτήσαμε εδώ πέρα 
τον κ. Μαυροειδάκο «για ποιο λόγο» και είπε «δεν μπορώ να σας πω ποιες ήταν 
οι αρμοδιότητες της δικής μου δουλειάς, σε τέτοιες περιπτώσεις έχουμε κάποιες 
δουλειές να κάνουμε όταν μπαίνει σε κίνδυνο ο χώρος τον οποίον φυλάσσουμε και 
είμαστε υπεύθυνοι. Αυτές τις εντολές δεν μας τις δίνει η Brinks. Η Brinks παραχω-
ρεί το προσωπικό και από κει και πέρα διαχειρίζεστε την τύχη μας». Οι άνθρωποι 
αυτοί δηλώνουν ότι «εμείς κατ’ εντολή της υπεύθυνης ασφαλείας, της κ. Κοκκίνη, 
μένουμε μέσα στο χώρο». 

Έρχεται, λοιπόν, εδώ πέρα ο κ. Μαυροειδάκος, τα καταθέτει αυτά και τότε 
ακούει ο προϊστάμενός σας αυτά που έχει πει – γιατί στο παρελθόν δεν είχε ενδια-
φερθεί καν γι’ αυτό το γεγονός. Όπως και εσείς. Δεν ενδιαφερθήκατε. Πρόσφατα 
αντιληφθήκατε τι έγινε, γιατί έτυχε να είναι μέσα ο Πολυταρίδης (την ώρα που 
κατέθετε ο Μαυροειδάκος), αφού η έδρα δεν φρόντισε να βγάλει τους άλλους 
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μάρτυρες έξω. Άκουσε όλη τη διαδικασία, άκουσε τι είπε ο Μαυροειδάκος, και 
ήρθε μετά και κατέθεσε –αυτό είναι παράτυπο– ότι, «όχι, ο κανονισμός του χρη-
ματιστηρίου είναι να εκκενώνεται όλο το κτίριο, εμείς δώσαμε σαφή εντολή να 
βγουν όλοι έξω και αυτοί μείνανε, γιατί; Δεν ξέρω». Γιατί έτσι τους την «έδωσε». 
Είναι λογικά πράγματα αυτά; 

ΚΟΚΚΙΝΗ: Δεν ξέρω γιατί μείνανε μέσα.
ΡΟΥΠΑ: Δηλαδή είναι τρελοί. Έχετε προσλάβει ανθρώπους να φυλάνε το 

χρηματιστήριο οι οποίοι είναι τρελοί; Αυτό μας λέτε; 
ΚΟΚΚΙΝΗ:…
ΡΟΥΠΑ: Εσείς έχετε προσλάβει μέσα από την Brinks ανθρώπους για να φυ-

λάνε το χρηματιστήριο και είναι τρελοί. Αυτό μας λέτε.
ΚΟΚΚΙΝΗ: Εμείς έχουμε συνεργασία με την Brinks, εκείνο που εγώ κάνω 

είναι να ελέγχω αν αυτοί οι άνθρωποι που θα μας στείλει έχουν άδεια εργασίας, 
έχουν λευκό ποινικό μητρώο, αν είναι δηλωμένοι στην επιθεώρηση εργασίας και 
δεν κρύβεται μαύρη εργασία, οτιδήποτε να είναι σύννομο, με λίγα λόγια αν είναι 
αυτοί οι άνθρωποι κανονικά εργαζόμενοι και ασφαλισμένοι. Από κει και πέρα για 
το κομμάτι καθαρά της ασφάλειας, το έχει η… δεν είναι δικό μας προσωπικό, δεν 
έχουμε κανένα δικαίωμα να δώσουμε εντολή σε προσωπικό άλλης εταιρείας.

ΡΟΥΠΑ: Και δεν σας ενδιαφέρει η μοίρα τους.
ΚΟΚΚΙΝΗ: Μας ενδιαφέρει η μοίρα τους.
ΡΟΥΠΑ: Γι’ αυτό δεν ρωτήσατε μετά αν ήταν κανένας μέσα.
ΚΟΚΚΙΝΗ: Αυτό που ρωτήσαμε ήταν αν είχε χτυπήσει κανένας άνθρωπος, 

αν είχε χτυπήσει άνθρωπος, η αμέσως μετά αρμοδιότητα η δικιά μου με βάση τις 
εντολές του προϊσταμένου είναι να προσπαθήσω να δούμε τι θα κάνουμε με το 
προσωπικό που δεν είχε ούτε πού να ακουμπήσει, ούτε πού να καθήσει, ήταν γε-
μάτος σκόνη ο χώρος, έπρεπε να απομονώσουμε τον χώρο για λόγους ασφαλείας 
να μην χτυπήσει κανένας. Αυτό κάναμε, από κει και πέρα δεν μπορώ να σας πω 
τίποτα άλλο. 

ΡΟΥΠΑ: Εμένα με ενδιαφέρει για ποιο λόγο μείνανε αυτοί οι άνθρωποι μέσα. 
Και έχουμε κάνει μήνυση στο προϊστάμενό σας για ψευδορκία.

ΚΟΚΚΙΝΗ: Δεν το ξέρω.
ΡΟΥΠΑ: Γιατί υπάρχουν τρεις καταθέσεις οι οποίες λένε αυτά τα πράγματα 

που είπα εγώ και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ποσώς ενδιαφερθήκατε για τη ζωή 
αυτών των ανθρώπων. Ποσώς ενδιαφερθήκατε.

ΚΟΚΚΙΝΗ: Όποτε και αν έχει συμβεί, γιατί δεν έχουμε μία φορά και δύο, 
έχουμε βγάλει όλο τον κόσμο έξω.

ΡΟΥΠΑ: Εκτός από αυτούς που εσείς θεωρείτε αναλώσιμους για να φυλάνε 
το χρηματιστήριο και να εκτελούν τις εντολές τις δικές σας. Αυτό είναι η κατακλεί-
δα της κατάθεσης της δικής σας και του προϊσταμένου σας, όπως λέτε.

ΚΟΚΚΙΝΗ: Ρωτήστε τους.
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ΡΟΥΠΑ: Και λέτε και σεις συνειδητά ψέματα κατ’ εξακολούθηση. Βέβαια, 
εσείς βγάζετε και λίγο απ’ έξω την ουρά σας, προσπαθείτε να αποστασιοποιηθείτε 
λίγο λέγοντας «δεν ξέρω, δεν ήμουν εγώ υπεύθυνη τότε»…, αλλάζετε λίγο τους 
ρόλους. Συγνώμη, να προσθέσω και κάτι. Ο Μαυροειδάκος είχε πει ότι κατόπιν 
αυτού του συμβάντος, μετά από κάποιο καιρό άλλαξε ο κανονισμός. 

ΚΟΚΚΙΝΗ: Ποιος κανονισμός; Της Brinks; 
ΡΟΥΠΑ: Των όρων ασφαλείας του χρηματιστηρίου. Τους όρους ασφαλείας 

του χρηματιστηρίου η Brinks τους φτιάχνει;
ΚΟΚΚΙΝΗ: Η Brinks έχει κανόνες ασφαλείας τους οποίους οφείλουν να ακο-

λουθούν το προσωπικό τους.
ΡΟΥΠΑ: Δηλαδή η Brinks γνωρίζει τα πάντα για την χωροταξία του χρηματι-

στηρίου, για το τι πρέπει να φυλαχτεί, για το τι πρέπει να αποτραπεί. Καθοδηγεί 
την εταιρεία του χρηματιστηρίου μια εταιρεία φύλαξης και δίνει τις κατευθύνσεις. 
Αυτό που είπε ο Μαυροειδάκος –και αυτό είναι το λογικό– είναι ότι δεν μπορεί η 
εταιρεία φύλαξης να γνωρίζει όλους τους επαγγελματικούς χώρους στους οποίους 
στέλνει τους ανθρώπους της να φυλάνε.

ΚΟΚΚΙΝΗ: Μα όταν ανέλαβε το έργο, όταν ανέλαβε ένα τέτοιο έργο θα γνω-
ρίσει πάρα πολύ καλά τους χώρους, θα κάνουμε συζητήσεις πάνω σε αυτό, είναι 
μια ολόκληρη διαδικασία για να μάθουνε οι άνθρωποι πάρα πολύ καλά τον χώρο 
στην δουλειά που έχουνε να κάνουν.

ΡΟΥΠΑ: Εν ολίγοις εσείς λέτε ότι ψεύδονται αυτοί άνθρωποι;
ΚΟΚΚΙΝΗ: Γιατί μείνανε μέσα δεν το γνωρίζω.
ΡΟΥΠΑ: Ψεύδονται; Λένε ψέματα;
ΚΟΚΚΙΝΗ: Δεν καταλαβαίνω γιατί το λένε αυτό. Από την άλλη με την επι-

κοινωνία που είχα με την υπεύθυνη ασφαλείας στο χρηματιστήριο που μιλήσαμε 
στο τηλέφωνο…

ΒΑΓΙΑΝΟΥ: Ποια είναι αυτή;
ΚΟΚΚΙΝΗ: Η κ. Βενεκέ, μου είπε, τους έδωσα και εγώ εντολή να βγουν έξω. 

Και ο κ. Σκούτρας με τον οποίον μίλησα στη Brinks το ίδιο μου είπε. Τους δώσαμε 
όλοι εντολή να βγουν όλοι έξω.

ΒΑΓΙΑΝΟΥ: Δεν μίλησαν με καμία κ. Βενεκέ. Με σας μιλήσανε και λένε χα-
ρακτηριστικά, πήρε την έγκρισή σας ο Μαυροειδάκος να βγάλει την καθαρίστρια 
έξω. Έτσι λέει επί λέξει. Πήρα την έγκριση της κ. Κοκκίνη να βγάλω την καθαρί-
στρια, την κ. Φωτεινή, έξω. Την έβγαλε έξω και ξαναμπήκε μέσα όπως οι άλλοι 
δύο, δεν μετακινηθήκανε καθόλου. Έμειναν στο control room και ο Μαυροειδά-
κος ξαναμπήκε μέσα και έβγαλε την καθαρίστρια. Και πήρε την έγκρισή σας για 
να βγάλει την καθαρίστρια. Έτσι λέει.

ΚΟΚΚΙΝΗ: Ποια έγκρισή μου; Έπρεπε να δουν καταρχήν αν υπάρχουν άν-
θρωποι.

ΒΑΓΙΑΝΟΥ: Πέρα από όσα είπε εδώ ζωντανά…
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ΚΟΚΚΙΝΗ: Όχι.
ΒΑΓΙΑΝΟΥ: ...ότι πράγματι τους είπατε να μείνουνε μέσα να δούνε, να δια-

φυλάξουν κάποια πράγματα.
ΡΟΥΠΑ: Για να μην πολυλογούμε και για να μιλάμε λίγο ειλικρινώς εδώ πέρα, 

υπήρχε κανονισμός του χρηματιστηρίου, ο οποίος είχε δώσει αρμοδιότητες στους 
συγκεκριμένους άνδρες σεκιούριτι σε μια τέτοια περίπτωση να παραμείνουν μέσα 
στο χώρο. Υπήρχε άνθρωπος ο οποίος ήταν στο υπόγειο –πρόκειται για το data 
room, ένα χώρο ασφαλείας όπως μάθαμε εκ των υστέρων (από το μάρτυρα Μαυ-
ροειδάκο)–, όπου εκεί δεν μπορεί να βληθεί άνθρωπος σε μια τέτοια συνθήκη. 
Ανέβηκαν όλοι στο ισόγειο, στο λεγόμενο control room, που σημαίνει ότι ήταν 
δίπλα στην έκρηξη, ήταν εκεί που έγινε η έκρηξη, και μένουν μέσα βγάζοντας έξω 
μόνο την καθαρίστρια. Ωραία, αυτοί οι άνθρωποι μείνανε μέσα με κίνδυνο της 
ζωής τους για να τηρήσουν κάποιους κανόνες ασφαλείας δικούς σας. Δεν με εν-
διαφέρει αν η Brinks έχει συμβάλει σε αυτό. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι 
ότι ποσώς ενδιαφερθήκατε να δείτε αν μείνανε αυτοί άνθρωποι τελικά μέσα, το 
είπατε και μόνη σας, το μάθατε πολλούς μήνες μετά γιατί «το προσωπικό ασφα-
λείας της Brinks δεν μας αφορά, αφορά άλλη εταιρεία, και να πεθαίνανε μπορεί 
να μην το μάθαινα ποτέ». Αυτό που αποδεικνύεται εδώ πέρα είναι ότι τα στελέχη 
του χρηματιστηρίου όπως εσείς και ο προϊστάμενός σας είσαστε τέτοιοι άνθρωποι 
οι οποίοι ποσώς ενδιαφέρεστε για ανθρώπους που δουλεύουν για σας. 

ΚΟΚΚΙΝΗ: Μα βρήκα όλους τους ανθρώπους έξω όταν έφτασα. Εγώ 6 η 
ώρα περίπου ήμουν στο χρηματιστήριο και ώρα 6 γιατί καθυστέρησα κιόλας γιατί 
δεν με άφησαν να περάσω να φτάσω στο κτίριο.

ΡΟΥΠΑ: Τους έχετε αναλώσιμους, αυτό είναι. Η κατακλείδα της κατάθεσης 
και των δύο σας είναι ότι τους έχετε αναλώσιμους.

ΚΟΚΚΙΝΗ: Όταν χρειαστεί να βγούμε έξω, είτε κάποιος έχει πάρει τηλέφω-
νο, είτε μας έχει ενημερώσει η αστυνομία, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι 
να βγάζουμε όλο τον κόσμο έξω και αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει καμία 
διαφορά ανάμεσα στον έναν εργαζόμενο μιας εταιρείας ή της άλλης.   

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΖΙΩΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ  
ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ

Επειδή έχετε κάνει ενδελεχή εξέταση της κ. Κοκκίνη όπως σε όλες τις περι-
πτώσεις, γιατί ήρθε η κ. Κοκκίνη εδώ πέρα; Την καλέσαμε εμείς με δικιά μας 

πρωτοβουλία, δεν την κάλεσε ο κ. Μακρόπουλος. Ο κ. Μαυροειδάκος λέει εξαρ-
χής στην κατάθεσή του και θα το ξαναπούμε και θα το ξαναπούμε. «Κατόπιν ενη-
μέρωσα την υπεύθυνη ασφαλείας του χρηματιστηρίου, την κ. Κοκκίνη Διονυσία, 
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και αφού πήρα την έγκριση της, εγώ και η κ. Φωτεινή η καθαρίστρια βγήκαμε 
στην λεωφόρο Αθηνών ενώ ο Λίγγος και ο Κολτσιδάς έμειναν στο control room». 
Εδώ οι «ευυπόληπτοι πολίτες» που δουλεύουν στο χρηματιστήριο και κάνουν τις 
χρηματιστηριακές συναλλαγές, είναι η λειτουργία του καπιταλισμού, οι «ευυπό-
ληπτοι πολίτες» δεν λένε τι είναι. Εγώ, μια υπάλληλος είμαι!! Έτσι είπε εδώ πέρα. 
Ενώ ο Μαυροειδάκος ο σεκιουριτάς λέει ότι είναι υπεύθυνη ασφαλείας, τι λέει η 
κ. Κοκκίνη; Είμαι υπάλληλος! Τι συμπέρασμα μπορεί να βγει από αυτό το πράγμα; 
Ο καθένας να βγάλει την ευθύνη από πάνω του. Σ’ αυτό το δικαστήριο οι μόνοι 
υπεύθυνοι είμαστε εμείς, τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα. Οι μόνοι υπεύθυνοι, 
που λέμε, είμαστε αυτοί, έχουμε κάνει αυτά και για ποιο λόγο. Τη μόνη αλήθεια σ’ 
αυτό το δικαστήριο τη λέμε εμείς. Εγώ, ο Μαζιώτης, η Ρούπα και ο Γουρνάς. Δεν 
την λέει κανείς άλλος από τους μάρτυρές σας, ούτε εσείς έχετε καμία διάθεση να 
διερευνήσετε.

Επιβεβαιώνουν τον κ. Μαυροειδάκο και οι άλλοι συνάδελφοί του. Λένε το εξής. 
Kαι ο Κολτσιδάς και ο Λίγγος λένε το ίδιο πράγμα. Λέει ο κ. Λίγγος: «Ο υπάλληλος 
της ρεσεψιόν Μαυροειδάκος Γεώργιος και η καθαρίστρια κ. Φωτεινή, δεν γνωρί-
ζω το επώνυμό της, βγήκαν πρώτοι έξω ενώ εγώ και ο Κολτσιδάς Δημήτριος που 
ήταν στο data room παραμείναμε στο control room και επιβλέπαμε τις κάμερες. Ο 
Κολτσιδάς λέει κάτι ανάλογο: «Ο Μαυροειδάκος βγήκε στη λεωφόρο Αθηνών και 
εγώ ήμουν στο control και επιβλέπαμε τις κάμερες όταν στις 5:35 έγινε η έκρηξη». 
Λοιπόν, εδώ πέρα κάποιοι λένε ψέματα. Τρεις υφιστάμενοι, τρεις υφιστάμενοι 
σεκιουριτάδες υπάλληλοι λένε ότι η προϊσταμένη τους, δηλαδή η συγκεκριμένη 
κυρία μάρτυρας «ευυπόληπτη πολίτης», λένε, δηλαδή ο Μαυροειδάκος το λέει 
αλλά και οι άλλοι δύο δεν το αρνούνται, ότι εμείς μείναμε μέσα μετά από έγκριση 
της υπεύθυνης ασφαλείας. Έρχεται μετά ο κ. Πολυταρίδης Ελευθέριος που λέει 
η κυρία ότι είναι προϊστάμενός της και διαψεύδει τον υφιστάμενό του. Λοιπόν, 
ποιος λέει ψέματα; Εγώ πιστεύω ότι λένε ψέματα οι δύο προϊστάμενοι. Αλλά να 
πούμε κάτι; Τη μόνη αλήθεια τη λέμε εμείς. Ότι μόνο από δικιά μας ευθύνη δεν 
έμειναν μέσα αυτοί οι άνθρωποι, μόνο από δικιά μας ευθύνη δεν κινδυνέψανε 
και αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι οι συγκεκριμένοι όπως και η αστυνομία, 
το ’χουμε ξαναπεί, αναλώσιμους τους έχετε, το σύστημά σας, αναλώσιμους. Στα 
παλιά σας τα παπούτσια όλων που είστε προϊστάμενοι και είναι μέλη της εξουσί-
ας, πολιτικής και οικονομικής, τους κατώτερούς τους, τους μπάτσους, σεκιούρι-
τι, υπάλληλους, τους θεωρούν αναλώσιμους και τίποτα παραπάνω. Μόνο για να 
τους υπηρετούν. Αυτό αποδεικνύει η συμπεριφορά τέτοιων ανθρώπων που είναι 
«υπεύθυνοι», υπεύθυνοι ασφαλείας.

Στην πραγματικότητα όμως, η συγκεκριμένη μάρτυρας το μόνο που ήθελε εί-
ναι να διώξει την υπευθυνότητα από πάνω της. Πιο πολύ τους ενδιαφέρει να γίνο-
νται οι χρηματιστηριακές συναλλαγές, δηλαδή να λειτουργήσει ο καπιταλισμός, 
να λειτουργήσει έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει να εκμεταλλεύεται τον κόσμο, 
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παρά τις ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, την κατηγορία ότι εμείς έχουμε κάνει ενέργει-
ες πέρα από συγκεκριμένες τις οποίες τις έχουμε αναλάβει όπως για το υπουργείο 
Πολιτισμού για παράδειγμα, με τον κ. Ματζούνη, πέρα λοιπόν από συγκεκριμένες 
ενέργειες όπως αυτή του υπουργείου Πολιτισμού, δεν θέσαμε σε κανένα κίνδυνο 
κανένα πολίτη και αυτή την κατηγορία την αντιγυρίζουμε πίσω. Αντιθέτως, αυτοί 
που θέσανε πολίτες απλούς σε κίνδυνο είναι η ίδια η αστυνομία στο υπουργείο Οι-
κονομίας που δεν απόκλεισε τον χώρο, ο κ. Ζάχαρος στο υπουργείο Απασχόλησης 
με τον κ. Κουντουρογιάννη, είναι ο κ. Πολυταρίδης και η κ. Κοκκίνη σε σχέση με 
τους σεκιουριτάδες στο χρηματιστήριο. Άλλοι έχουν θέσει σε κίνδυνο ζωές πολι-
τών και όχι ο Επαναστατικός Αγώνας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18ης ΜΑΪΟΥ 2012

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΑΣ ΡΟΥΠΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

Καταρχήν, θέλω να πω πώς ήταν τα γεγονότα, τουλάχιστον όσον αφορά την 
θητεία του συγκεκριμένου, του κ. Χωριανόπουλου, ως υποδιευθυντή της  

ΔΑΕΕΒ την περίοδο εκείνη που ήταν προϊστάμενός του ο κ. Μπαλάκος, ο οποίος 
είχε έρθει σε προηγούμενη συνεδρίαση και είχε καταθέσει. Εκείνο το διάστημα εί-
χαμε συνεχόμενη παρακολούθηση από την αντιτρομοκρατική, και μετά την επίθε-
ση με ρουκέτα εναντίον της πρεσβείας των ΗΠΑ, η παρακολούθηση είχε αυξηθεί, 
είχε ενταθεί και είχε γίνει πάρα πολύ πιεστική. Μας είχαν σταματήσει για έλεγχο 
στο δρόμο. Αυτά αποκλείεται να μην ήταν σε γνώση του συγκεκριμένου. Αποκλεί-
εται να μην ήταν σε γνώση του, στο βαθμό που δεν ήταν ένα απλό στέλεχος της 
υπηρεσίας, δεν ήταν ένας απλός αστυνομικός. Ήταν διευθυντικό στέλεχος. Ακόμα 
κι αν δεν ήταν ανώτατο στέλεχος, ήταν διευθυντικό.

Όσον αφορά την κατάθεσή του, αυτός ήρθε εδώ πέρα και είπε ότι δεν γνώριζε 
τίποτα για εκείνη την περίοδο, δεν γνώριζε τι γινόταν στην υπηρεσία όπου υπη-
ρετούσε. Όμως ο τρόπος που τοποθετήθηκε και για το διάστημα που ήταν αυτός 
υπεύθυνος, δηλαδή το 2009 που αναφέρθηκε από τη συνήγορο το ζήτημα και 
από τον σύντροφο Νίκο Μαζιώτη, ο τρόπος που τοποθετήθηκε για το ζήτημα της 
προσαγωγής μας το καλοκαίρι του ’09, της έρευνας που μας έγινε τότε, άλλα δεί-
χνουν. Ας υποθέσουμε ότι λέει την αλήθεια. Θέτουμε όμως το ερώτημα: πώς είναι 
δυνατόν να γνωρίζει γι’ αυτό το περιστατικό, το οποίο είπε ότι το γνωρίζει, ότι το 
πληροφορήθηκε, στο βαθμό που δεν ήταν αρμόδιος, στο βαθμό που υποτίθεται, 
κάποια άλλη υπηρεσία είχε κάνει τον έλεγχο – δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Ένα 
αυτό. Ένα δεύτερο, μπαίνει σε λεπτομέρειες να μιλήσει σε σχέση με το ζήτημα της 
συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και ελληνικού κράτους και να πει ότι δεν υπήρχε τέτοια 
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συνεργασία κατοχυρωμένη, δεν υπήρχε θεσμικό και νομικό πλαίσιο επαφών και 
συνεργασίας και ότι μόνο σε επίπεδο ενημέρωσης είπαν κάποια πράγματα κατό-
πιν του χτυπήματος στην αμερικανική πρεσβεία. Όμως, αυτή η συνεργασία είναι 
γεγονός το οποίο δεν είναι κάτι που αμφισβητείται, δεν είναι μια «διαρροή» στον 
τύπο, η θεσμοθέτηση και σε νομική βάση της συνεργασίας μεταξύ του ελληνικού 
κράτους και του αμερικανικού από το 2003 επί κυβερνήσεως Σημίτη. Και μέσα 
σε αυτό το διάστημα είχε ψηφιστεί και η δικαστική συνεργασία μεταξύ των δύο 
χωρών. Αυτά νομίζω είναι γνωστά, ειδικά σε αυτούς που ασχολούνται με τέτοια 
ζητήματα, δηλαδή σε δικαστές. Πρόκειται για συνεργασία που αφορά την δικα-
στική συνδρομή, που αφορά ακόμα και στο ζήτημα –και ήταν καταγεγραμμένο 
αυτό και δημοσιοποιημένο παντού στον τύπο– της έκδοσης υπόπτων για «τρο-
μοκρατία» στις ΗΠΑ, στο βαθμό που αφορούσε το ζήτημα για το οποίο συγκε-
κριμένος άνθρωπος είναι ύποπτος για το κράτος των ΗΠΑ. Αυτά είναι γεγονότα 
για τα οποία δεν μπαίνει καν στον κόπο να πει ότι δεν ισχύουν, προκειμένου να 
μην αμφισβητηθεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανενός είδους παρακολούθηση σε 
υπόπτους στο βαθμό που δεν υπάρχουν στοιχεία γι’ αυτόν. 

Αυτό έχει αναιρεθεί και από την κατάθεση του Παπαθανασάκη σε προηγούμε-
νες συνεδριάσεις, ο οποίος είπε μέσα σε αυτή την διαδικασία –και αυτό είναι κα-
ταγεγραμμένο και στα πρακτικά– ότι οι παρακολουθήσεις γίνονταν όχι με βάση 
στοιχεία, αλλά με βάση ενδείξεις, ενώ ο κ. Χωριανόπουλος αρνείται ότι βάσει εν-
δείξεων γίνονταν παρακολουθήσεις. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ότι δεν γίνονταν 
μόνο με βάση στοιχεία παρακολουθήσεις, αλλά όπως είχε πει ο κ. Παπαθανασά-
κης, γίνονταν παρακολουθήσεις και με βάση ενδείξεις. Είχε πει ότι «γίνανε προ-
ληπτικές συλλήψεις» (πρόκειται για τις συλλήψεις στην υπόθεση του Επαναστα-
τικού Αγώνα) «και από κει και πέρα ό,τι στοιχεία συγκεντρώσαμε τα παρουσιά-
σαμε στη δικαιοσύνη και αυτή αποφάνθηκε ότι πρέπει να προφυλακιστούν» κ.λπ. 
Νομίζω ότι υποτιμά τη νοημοσύνη όλων μας να δεχτούμε ότι ο Χωριανόπουλος 
λέει αλήθεια έστω και σε ένα ζήτημα. Στην πραγματικότητα οι παρακολουθήσεις 
γίνονταν. Αυτές οι «διαρροές» στον τύπο σε σχέση με αυτές τις παρακολουθήσεις 
–τις δικές μας και κυρίως του συντρόφου του Νίκου Μαζιώτη–, δεν προκύπτουν 
από την φαντασία κάποιου δημοσιογράφου. Είναι ελεγχόμενες διαρροές από την 
ίδια την αστυνομία, η οποία έχει ένα σχέδιο γι’ αυτό. Δηλαδή, κάθε φορά που 
κάνει μια διαρροή για την παρακολούθηση υπόπτου έχει ένα σχέδιο. Και κυρίως, 
οι διαρροές κατόπιν της επίθεσης στην αμερικανική πρεσβεία είχαν ενταθεί, ήταν 
πάρα πολλές, φωτογραφίζανε τον σύντροφο Νίκο Μαζιώτη και μόνο το όνομά του 
δεν λέγανε όχι μόνο σε μια εφημερίδα, αλλά σε πάρα πολλές, καθώς και σε τηλε-
οπτικά κανάλια. Και αυτά είναι γεγονότα τα οποία ο κ. Χωριανόπουλος έρχεται 
εδώ και τα αμφισβητεί.

Η κατάθεσή του, που φάνηκε πως ήταν συνολικά ένα ψέμα, αναδεικνύει το 
γεγονός ότι στην πραγματικότητα εμείς έχουμε δίκιο. Και πριν, ο κ. Μαρκογιαν-
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νάκης δεν είχε συμφέρον να πει αυτά που είπε. Να βγαίνει στα κανάλια και να 
λέει ότι όντως υπήρχαν παρακολουθήσεις, όντως ήταν σε κλοιό, όντως υπήρχε 
φάκελος. Αναλαμβάνει εμμέσως και ο ίδιος την δική του ευθύνη γιατί αυτός στην 
πραγματικότητα είναι υπεύθυνος για τους υφισταμένους του. Αν υποθέσουμε ότι 
ο κ. Χωριανόπουλος, όπως σας είπα και πριν, είχε δίκιο σε αυτά που έλεγε και 
ότι όντως, δεν υπήρχε καμία παρακολούθηση, ο κ. Μαρκογιαννάκης θα έπρεπε 
να βγει και να ξεκαθαρίσει πολιτικά τη θέση του ως υπεύθυνος για όλη αυτή την 
ιστορία, λέγοντας ότι «όπως με διαβεβαίωσαν οι υφιστάμενοί μου και αυτοί που 
ασχολήθηκαν πρακτικά με αυτά τα ζητήματα, καμία παρακολούθηση του συγκε-
κριμένου δεν υπήρχε». Οπότε και αποποιείται τις ευθύνες του ό ίδιος και είναι 
καλυμμένος σε όλα τα επίπεδα. Αντιθέτως, βγαίνει και λέει κατά γράμμα όλο το 
χρονικό αυτής της ιστορίας και με λεπτομέρειες σε κάποιες περιπτώσεις. Και πι-
στεύω ότι στην πραγματικότητα ο κ. Μαρκογιαννάκης είναι αυτός ο οποίος θα 
είχε περισσότερους λόγους να διαφυλάξει πολιτικά το κράτος, αρνούμενος ότι 
παρακολουθούνται ύποπτοι χωρίς στοιχεία και όχι ο κ. Χωριανόπουλος, ο οποίος 
δεν είναι υπεύθυνος για το δημοκρατικό προσωπείο του μηχανισμού που «τσαλα-
κώνεται» άμα πει ότι όντως, γίνονται παρακολουθήσεις υπόπτων. Και εννοείται, 
ότι ο καθένας –άσχετα αν παρακολουθείται ο ίδιος ή όχι, άσχετα αν είναι ενεργός 
πολιτικά ή όχι– γνωρίζει από πάρα πολλές πηγές ότι όντως, παρακολουθήσεις γί-
νονται και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις είναι και μαζικές.

Στην δική μας την περίπτωση οι παρακολουθήσεις γίνονταν, ήταν γεγονός και 
όπως είπα σε προηγούμενη κατάθεση και τοποθέτησή μου, αυτή ήταν η ζωή μας 
ολόκληρη όλο το προηγούμενο διάστημα. Ό,τι μέσο μπορούσε να χρησιμοποιήσει 
η αντιτρομοκρατική, το είχε χρησιμοποιήσει για τις δικές μας παρακολουθήσεις. 
Εφόσον ο κ. Μαρκογιαννάκης είναι αυτός που μπορεί να τα επιβεβαιώσει αυτά, 
στην πραγματικότητα θέλουμε να έρθει να τα πει και εδώ αυτοπροσώπως. Γιατί οι 
απομαγνητοφωνήσεις που έχουμε κάνει δεν είναι διαρροές στον τύπο, είναι η δι-
κιά του φυσική παρουσία σε κανάλια. Και προφανώς, είπα και πριν, δεν έχει λόγο 
να πει ψέματα. Στην πραγματικότητα αν ο κ. Χωριανόπουλος έλεγε την αλήθεια, 
θα μπορούσε να τον επικαλεστεί και να πει «εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Οι υφιστά-
μενοί μου ήταν, πηγαίνετε ρωτήστε τους». Και να πάει ο κ. Χωριανόπουλος και να 
πει ότι δεν υπήρχε καμία παρακολούθηση τη στιγμή που όλοι γνώριζαν –και από 
διαρροές στον τύπο και από καταγγελίες του ίδιου του συντρόφου, μια από τις 
οποίες την είχε κάνει κατόπιν πρόκλησης «ατυχήματος» από αστυνομικούς στην 
διαδικασία παρακολούθησης– ότι οι παρακολουθήσεις ήταν γεγονός. Επιμένω ότι 
πρέπει να καλεστεί ξανά ο κ. Μαρκογιαννάκης για να προχωρήσουμε, γιατί δεν 
έχει κλείσει αυτή η ιστορία. 

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Να προσθέσω και εγώ κάποια πράγματα. Εγώ δεν περίμενα 
ούτε από τον κ. Χωριανόπουλο που με δικιά μας αίτηση έχει έρθει, ούτε από τον 
κ. Μπαλάκο να πούνε την αλήθεια. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι επιτακτική ανάγκη 
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να έρθει ο Μαρκογιαννάκης εδώ πέρα και όχι απλά να διαβαστούν οι συνεντεύ-
ξεις του που σας δώσαμε. Να έρθει εδώ ο Μαρκογιαννάκης. Τι είπαν και οι δύο 
αστυνομικοί διευθυντές στις καταθέσεις τους; «Δεν ξέρω», «δεν γνωρίζω», «δεν 
έχει υποπέσει στην αντίληψή μου», ο δε Χωριανόπουλος πέρα από τα δεν ξέρω, 
δεν γνωρίζω στο διάστημα που ήμουν εγώ στην θητεία μου αν παρακολουθού-
νταν, έφτασε να πει, ότι μπορεί και να μην έλεγχε και όλη την υπηρεσία. Αυτό 
έφτασε να πει. Και σεις δεν του είπατε τίποτα σε σχέση με αυτό. Δηλαδή αν είναι 
δυνατόν ο άνθρωπος αυτός ο οποίος ήταν διευθυντής της ΔΑΕΕΒ το 2009 και για 
πόσα χρόνια, από το 2004 ως το 2008 ήταν υποδιευθυντής της ΔΑΕΕΒ να λέει, 
δεν ξέρω, δεν γνωρίζω ή μπορεί να μην έχω και έλεγχο της υπηρεσίας. Αν είναι 
δυνατόν! Και σεις ως δικαστήριο δεν του λέτε, μα τι λέτε, κύριε; Τι λέτε, κύριε, εδώ 
πέρα; Είναι επιτακτική ανάγκη να έρθει ο Μαρκογιαννάκης εδώ πέρα. Και οι δύο 
αστυνομικοί λένε ψέματα. Δεν λένε τίποτα. Λένε ανακρίβειες, λένε ασάφειες. Να 
καλέσετε τον κ. Μαρκογιαννάκη εδώ πέρα και να του κάνετε βίαιη προσαγωγή. 
Δεν είναι βουλευτής ο κ. Μαρκογιοαννάκης και δεν εξελέγη τώρα. Όχι να διαβά-
σετε τα έγγραφα απλά, να τον καλέσετε εδώ πέρα, είναι πολίτης όπως οποιοσδή-
ποτε άλλος μάρτυρας που του έχετε κάνει βίαιη προσαγωγή. Να τον φέρετε εδώ 
πέρα. Από τους μπάτσους γενικά δεν περιμέναμε να πούνε την αλήθεια. Ο Μαρ-
κογιαννάκης όμως έχει εκτεθεί δημόσια και τα έχει πει δημόσια και θα μπορεί να 
του γίνει εξέταση εδώ πέρα τι έχει πει. Δεν μπορούν να διαψεύδουν οι υφιστά-
μενοι τον πολιτικό τους προϊστάμενο, «δεν ξέρω τι έχει πει ο Μαρκογιαννάκης, 
ρωτήστε τον ίδιο», «δεν έχει πέσει κάτι στη αντίληψή μου», «δεν ξέρω, μπορεί 
και να μην έχω έλεγχο της υπηρεσίας μου», ποιος το λέει αυτό; Διευθυντής και 
υποδιευθυντής της ΔΑΕΕΒ.

Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την απόρριψη της βίαιης προσαγωγής του πρώ-
ην υπουργού Δημοσίας Τάξης, Χρήστου Μαρκογιαννάκη αφού όμως, είχε δεχτεί 
το αίτημα κλήτευσής του αρχικά, αλλά ο Μαρκογιαννάκης δεν προσήλθε. Κατόπιν 
της αρνητικής εισήγησης του εισαγγελέα, τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα ξα-
ναπήραν το λόγο.

ΡΟΥΠΑ: Όσον αφορά εμάς τους δύο, αλλά και οποιονδήποτε άλλο κατηγο-
ρούμενο, το ζήτημα των στοιχείων δεν είναι αυτό για το οποίο κλήθηκαν αυτοί 
να καταθέσουν. Ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για συμμετοχή γενικώς σε ενέργειες, 
αυτό είναι δεδομένο από την υπόλοιπη δικογραφία και από τους μάρτυρες που 
υπάρχουν ήδη. Αυτό για το οποίο κλήθηκαν αυτοί (Μπαλάκος και Χωριανόπου-
λος) –και ο κ. Μαρκογιαννάκης– να καταθέσουν, είναι ακριβώς το ζήτημα της 
παρακολούθησης, του οποίου τη σημασία είχαμε επισημάνει επανειλημμένα σε 
τοποθετήσεις μας και είχαμε πει ότι ακόμα και το ζήτημα της αρχηγίας μπορεί 
να κριθεί από αυτό το θέμα. Με ποια έννοια το λέω; Ότι για να είναι κάποιος 



21�

Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

«αρχηγός», οφείλει να έχει συνεχή φυσική παρουσία σε πράγματα, να οργανώνει 
πράγματα, να παρακολουθεί στενά μια διαδικασία, προϋποθέτει δηλαδή μια ζωή 
τέτοια, η οποία να του δίνει την δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να είναι παρών και 
να «διευθύνει». Γιατί με βάση τη λογική του κατηγορητηρίου, «ως αρχηγός εν-
νοείται κάποιος, ο οποίος διευθύνει και οργανώνει τα πάντα». Αυτό προϋποθέτει 
να είναι συνέχεια παρών. Η δικιά μας εκτίμηση είναι ότι ένα δικαστήριο –έχει 
γίνει αυτό στο παρελθόν– με βάση την λογική της ηθικής αυτουργίας και χωρίς να 
χρειάζονται αποδείξεις για τη φυσική παρουσία των κατηγορουμένων σε ενέργει-
ες, έχει τη δυνατότητα να καταδικάσει. Πιστεύω ότι θα το κάνετε και εσείς αυτό. 
Αυτό είναι ένα ζητούμενο γι’ αυτή τη δίκη. 

Πώς μπορεί να τεκμηριωθεί ο απαραίτητος βαθμός ελευθερίας κινήσεων –να 
το πω έτσι– κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι με βάση τη δική σας πάντα λογική και 
με βάση τη λογική του Μακρόπουλου, κατηγορούνται ως αρχηγοί, ώστε να μπο-
ρούν να δρουν ως αρχηγοί υπό αυτές τις συνθήκες; Παρόλο που από το ζήτημα 
της αρχηγίας δεν κρίνεται το ζήτημα της φυσικής παρουσίας σε ενέργειες. Αυτό, 
εξάλλου, το γνωρίζουμε χωρίς να χρειάζεται να καλεστεί κανένας απ’ αυτούς. 

Ο Μαρκογιαννάκης είναι στην πραγματικότητα ο κατεξοχήν αρμόδιος να μι-
λήσει γι’ αυτό το ζήτημα γιατί είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, είχε τοποθετηθεί γι’ 
αυτό το ζήτημα και είχε τοποθετηθεί δημόσια. Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο να 
έρθει, να κληθεί ξανά. Και οι συγκεκριμένοι που ήρθαν, ο Μπαλάκος και ο Χωρια-
νόπουλος, και μίλησαν με τον τρόπο που μίλησαν, ναι, γνωρίζαμε ότι ως παράγο-
ντες μιας κρατικής υπηρεσίας όπως είναι η αντιτρομοκρατική θα είναι φειδωλοί 
σε αυτά που θα πούνε. Δεν περιμέναμε όμως το βαθμό του ψεύδους τους πάνω 
στα ζητήματα που τους τέθηκαν. Για παράδειγμα, ο Μπαλάκος την προηγούμε-
νη φορά δεν αρνήθηκε ότι υπήρχε παρακολούθηση. Ήταν πιο διπλωματικός και 
απέφυγε να εκτεθεί σε σχέση με αυτό, να πει «όχι δεν υπήρχε» ή «ναι, υπήρχε». 
Όταν του γίνονταν ερωτήσεις σε σχέση με αυτό το ζήτημα, είπε ότι δεν υπήρχαν 
στοιχεία για σύλληψη. Επαναλάμβανε συνεχώς αυτό το μότο και δεν έμπαινε στη 
διαδικασία να πει, «όχι, δεν τον παρακολουθούσαμε», αυτό δηλαδή, που είπε ο Χω-
ριανόπουλος σήμερα, ο οποίος έχει ξεπεράσει τον Μπαλάκο στην άρνησή του να 
συνεργαστεί στην διαδικασία. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Εγώ δεν πιστεύω ότι κα-
λύφθηκε κάποιο θέμα, ίσα-ίσα συσκοτίστηκε για την έδρα. Αλλά αυτό δεν ήταν στο 
δικό μας σκεπτικό όταν τους καλέσαμε. Πιστεύαμε ότι ως ένα βαθμό θα μπορούσαν 
να συνεισφέρουν, ακόμα κι αν ήταν περιορισμένη η δυνατότητά τους να μιλήσουν 
και να εκτεθούν οι ίδιοι. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή η σιωπή, ειδικά του Χω-
ριανόπουλου, έχει να κάνει με την άρνησή του να εκτεθεί σε σχέση με τις δικές του 
υποτιθέμενες ευθύνες, για το αν είναι ο ίδιος δηλαδή, υπεύθυνος για το αποτέλεσμα 
αυτής της ιστορίας του Επαναστατικού Αγώνα, για την έρευνα της οποίας αυτός 
ήταν υπεύθυνος εκείνο το διάστημα. Και γι’ αυτό δεν μίλησε καθόλου. Ας έρθει ο 
Μαρκογιαννάκης ο οποίος μπορεί να μιλήσει και έχει μιλήσει ήδη.
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Εφόσον ανοίχτηκε αυτό το ζήτημα, το να κλείσει τώρα, εμένα μου ερμηνεύεται 
ως αποδοχή των ήδη λεχθέντων από τους συγκεκριμένους, από τους οποίους ο 
τελευταίος είπε ότι δεν υπήρχε παρακολούθηση. Το κρατάμε γιατί μας συμφέρει. 
Από κει και πέρα το ζήτημα της φυσικής παρουσίας σε ενέργειες, για μένα έχει 
κριθεί από άλλα ζητήματα και όχι από αυτό το συγκεκριμένο, οπότε για το φλέγον 
ζήτημα σε σχέση με την κλήτευση αυτών των συγκεκριμένων μαρτύρων, που έχει 
να κάνει με την κατηγορία της αρχηγίας, μένει στο δικαστήριο να πει «δεν υπήρ-
χε φυσική παρακολούθηση και ναι, οι κατηγορούμενοι κάνανε ό,τι θέλανε. Εμείς 
στοιχεία δεν έχουμε για να τεκμηριώσουμε μια συμμετοχή τους ως φυσικούς αυ-
τουργούς, αλλά παρ’ όλα αυτά μια ηθική αυτουργία, ναι, έχουμε την δυνατότητα 
να την τεκμηριώσουμε». Γιατί ο κ. Χωριανόπουλος διαβεβαιώνει εδώ σήμερα ότι 
δεν υπήρχε καμία παρακολούθηση. «Ποια παρακολούθηση, αυτά είναι γενικώς 
διαρροές. Τι λέει ο κ. Μαρκογιαννάκης; Τρελάθηκε! Από το μυαλό του τα βγά-
ζει. Τι λένε οι εφημερίδες; Από το μυαλό τους τα βγάζουν». Κανένας δεν γνωρί-
ζει τίποτα. Οπότε, εφόσον δεχτεί το δικαστήριο να κλείσει αυτή η ιστορία, αυτό 
σημαίνει ότι «μας βολεύουν (το δικαστήριο) οι συγκεκριμένες καταθέσεις για να 
προχωρήσουμε σε καταδίκες». Αυτό έχω να πω.

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Θυμάστε τι σας είχαμε πει από την αρχή της διαδικασίας; Από 
τον Οκτώβρη; Ότι στην πραγματικότητα υπάρχει σύμφυση δικαστικής και αστυ-
νομικής εξουσίας; Ό,τι λένε οι αστυνομικοί εσείς θα τα δεχτείτε. Ό,τι πει ο Παπα-
θανασάκης θα το δεχτείτε. Ό,τι λέει το κατηγορητήριο με τα στοιχεία που έχουν 
μαζέψει οι αστυνομικοί θα τα δεχτείτε. Αυτό το ομολογεί και ο κ. εισαγγελέας με 
την πρότασή του τώρα. Ό,τι είπε ο Χωριανόπουλος και ο Μπαλάκος αυτό είναι. 
Δεν χρειάζεται να έρθει ο κ. Μαρκογιαννάκης. Καλυφθήκαμε.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Αυτό καταλάβατε ότι είπα;
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Αυτή είναι η πραγματική ερμηνεία. Αυτή είναι η πραγματική 

ερμηνεία. Όσο διπλωματικά και να το λέτε, αυτή είναι η πραγματική ερμηνεία. 
Στην πραγματικότητα γίνεστε συνεργοί ψεμάτων, του ψέματος που λένε οι δύο 
μάρτυρες, ο Χωριανόπουλος και ο Μπαλάκος. Γίνεστε συνεργοί στο «δεν ξέρω», 
«δεν είδα», «δεν αντιλήφθηκα», «δεν έχω έλεγχο της υπηρεσίας» κ.λπ. Όχι από 
απλούς αστυνομικούς, αλλά από διευθυντές και υποδιευθυντές της ΔΑΕΕΒ. Αυτή 
είναι η ερμηνεία, κ. εισαγγελέα. Και αυτό το πράγμα το περιμέναμε, κ. εισαγγε-
λέα. Σε τόσες συνεδριάσεις σάς το λέμε. Σαν να διαβάζουμε βουλωμένο γράμμα. 
Ό,τι έχετε ακριβώς πει από την αρχή αυτής της διαδικασίας εδώ και εφτά μήνες, 
ό,τι εισήγηση έχετε κάνει, το ξέρουμε ότι θα τα πείτε αυτά τα πράγματα. Γιατί 
το δικαστήριό σας έχει αυτή ακριβώς την αρμοδιότητα και αυτό το σκοπό. Να 
δεχτεί ό,τι λέει η αστυνομία. Από την αρχή έχετε βγάλει κρίση. Απλά θέλετε να 
κρατήσετε τα προσχήματα. Έχετε βγάλει ήδη καταδικαστική απόφαση για μας 
από την αρχή, όχι τώρα μετά από εφτά μήνες, από την αρχή έχετε βγάλει κρίση, 
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απλά κρατάτε τα προσχήματα. Ότι εντάξει, θα το διερευνήσουμε! Σας είχαμε πει 
και τότε όταν είχε γίνει η αίτηση εξαίρεσης για τον Παπαθανασάκη, είχε λεχτεί 
εδώ ότι στην πραγματικότητα δεχόμενο αυτόν ως τον βασικό έναν στην πραγμα-
τικότητα μάρτυρα κατηγορίας τι κάνετε; Δεν κάνετε στην πραγματικότητα μία 
εξονυχιστική έρευνα της υπόθεσης. Το αρνείστε αυτό το πράγμα. Αυτό κάνετε. 
Έχετε βγάλει κρίση εξαρχής, τα υπόλοιπα είναι για να τηρήσουμε την διαδικασία, 
να μην υπάρχουν εντάσεις με τους κ. κατηγορούμενους κ.λπ. Και να δείξουμε ότι 
κάνουμε μια διερεύνηση της υπόθεσης. Όχι, δεν είναι έτσι! Αυτό το δικαστήριο 
δεν έχει σχέση με καμία διερεύνηση και καμία αλήθεια. Τη μοναδική αλήθεια εδώ 
μέσα, σας το έχουμε ξαναπεί, την λέμε μόνο εμείς, εμείς που έχουμε αναλάβει 
την πολιτική ευθύνη. Εσείς, στην πραγματικότητα, στηρίζετε τα συμφέροντα του 
καθεστώτος σας, του Βουλγαράκη, του Παπαθανασάκη, του Χωριανόπουλου, του 
Μπαλάκου, όλων αυτών και όλων αυτών που ήταν στόχος της οργάνωσης. Άλ-
λωστε γι’ αυτό θα μας καταδικάσετε. Αυτό κάνετε. Εμείς την αίτηση που κάναμε 
για να έρθουν αυτοί οι κύριοι εδώ πέρα ήταν ακριβώς για να καταδειχτούν οι 
αντιφάσεις των μηχανισμών σας. Ακριβώς για να έρθουν να μας πουν οι κύριοι 
εδώ πέρα ότι, δεν ξέρω, δεν είδα. Ποιοι; Αστυνομικοί. Γιατί; Ερώτηση, γιατί θε-
ωρείται από τον κ. εισαγγελέα ότι πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι άνθρωποι 
αυτών των μηχανισμών ασφαλείας δεν θα πουν την αλήθεια; Αυτό είπατε στην 
πραγματικότητα. Δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να πούνε τα πάντα εδώ μέσα. 
Γιατί; Τι κάνει το δικαστήριό σας; Δεν διερευνά υποτίθεται την αλήθεια; Αυτό 
υποτίθεται ότι διερευνά αλλά και αυτό δεν είναι αλήθεια στην πραγματικότητα. 
Γιατί το λέει. Δεν είναι δυνατόν ο Μπαλάκος και ο Χωριανόπουλος να πούνε όλα 
αυτά, να πούνε αν παρακολουθείται κανένας ή δεν παρακολουθείται. Γιατί αυτό 
το πράγμα; Γιατί; Τι αρμοδιότητα έχει το δικαστήριό σας; Εξαρχής να μας βρει 
ένοχους; Γιατί καλέσατε 87 μάρτυρες; Να πούνε τι; Τίποτα δεν θα πούνε. Λέει ο 
κ. εισαγγελέας να διαβαστούν οι υπόλοιπες καταθέσεις. Ωραία, να διαβαστούν, 
πόσες είναι, τρεις, τέσσερις;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δύο, δύο είναι.
ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Δύο είναι. Οι δύο υποτίθεται ότι είναι αυτοί που η διεύθυνσή 

τους δεν είχε βρεθεί και άλλοι τόσοι, τέσσερις-πέντε που πάλι ο κ. εισαγγελέας 
λέει να διαβαστούν οι καταθέσεις τους. Τι έχουν να πούνε; Έχουν να πούνε τί-
ποτα για την φυσική αυτουργία τη δικιά μας; Έχει να σας πει τίποτα ο κ. Μα-
κρόπουλος στο βούλευμά του; Τίποτα για την φυσική αυτουργία τη δικιά μας; 
Εμάς που είμαστε μέλη της οργάνωσης; Έχει να πει τίποτα; Απολύτως τίποτα. 
Φέρατε εσείς, κ. εισαγγελέα, υποτίθεται τέσσερις μάρτυρες για την αμερικάνικη 
πρεσβεία εδώ πέρα. Γιατί; Με ποιο κριτήριο; Ότι αυτοί έχουν δει κάποια πράγ-
ματα, κάποιους να αναγνωρίσουν, υποτίθεται ότι αυτοί σαν αυτόπτες μάρτυρες 
είδαν κάποια πρόσωπα, μπας και μας αναγνωρίσουν. Αναγνώρισε κανείς τίποτα; 
Κανένας απολύτως τίποτα. Εντέλει ποια είναι η αρμοδιότητα αυτού του δικαστη-
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ρίου; Να πει τι δηλαδή; Να πει ότι δέχεται όλα αυτά που λένε, τα ψέματα που λένε 
στην πραγματικότητα οι πρώην αστυνομικοί διευθυντές και υποδιευθυντές; Ότι 
δεν παρακολουθούμασταν; Είστε συνεργοί ψεμάτων. Σας το ’χουμε πει εξαρχής 
αυτό το πράγμα. Όχι τώρα. Δέχεστε ό,τι λέει η αστυνομία. Και αυτό εμάς δεν μας 
εκπλήσσει.

ΡΟΥΠΑ: Να συμπληρώσω κάτι. Ως ένα βαθμό αυτά που είπα πριν, δεν θα 
έπρεπε να τα λέμε εμείς. Και όσον αφορά τον Μαρκογιαννάκη, δεν θα έπρεπε να 
είμαστε εμείς αυτοί που επιμένουνε να έρθει, όσο η ίδια η έδρα, με την έννοια ότι 
είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει σε σχέση με την ίδια την 
κατηγορία της αρχηγίας. Και επιμένω, στο βαθμό που γίνει αποδεκτή η πρόταση 
του κ. εισαγγελέα στην οποία λέει ότι «μέχρι εδώ καλά πήγαμε, από κει και πέρα 
το ζήτημα των παρακολουθήσεων είναι κάτι που αφορά την κοινή λογική», δηλα-
δή, «κρίνουμε υποκειμενικά αν ισχύουν ή δεν ισχύουν», συμπεραίνουμε πως δεν 
καταλήγουμε πουθενά σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Παρ’ όλα αυτά «δε-
χόμαστε ως αληθινή την κατάθεση των προηγούμενων μαρτύρων, του Μπαλάκου 
και του Χωριανόπουλου», που ειδικά ο Χωριανόπουλος –γιατί ο Μπαλάκος δεν το 
είπε κατηγορηματικά, το επαναλαμβάνω, δεν μπήκε στο κόπο να απαντήσει, έκα-
νε έναν ελιγμό στις ερωτήσεις αυτές– διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρχε παρακολού-
θηση. «Δεχόμαστε ως αληθή την κατάθεσή του και αναφορικά με την κατηγορία 
της ηθικής αυτουργίας μπορούμε και έχουμε το περιθώριο να προχωρήσουμε σε 
καταδίκη». Αυτή είναι η εξέλιξη της διαδικασίας. Εγώ πιστεύω πως εκεί θα πάει. 
Αυτό δεν είναι μια ερμηνεία, είναι εκεί που πρακτικά μπορεί να κατατείνει η από-
φαση. Δεν είναι ερμηνεία, ούτε εκτίμηση. 

Το δικαστήριο αποφάσισε τελικά την βίαιη προσαγωγή του πρώην υπουργού Δη-
μοσίας Τάξης Χρήστου Μαρκογιαννάκη.    

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 1ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Την ημέρα αυτή προσήλθε στο δικαστήριο μετά από εντολή βίαιης προσαγω-
γής ο πρώην υπουργός Δημοσίας Τάξης Χ. Μαρκογιαννάκης* μετά από επι-

μονή των μελών του Επαναστατικού Αγώνα για να καταθέσει για τις συνεντεύξεις 
που είχε δώσει σε SKAI και Real FM τον Απρίλιο του 2010 μετά τις συλλήψεις για 
την υπόθεση του Επαναστατικού Αγώνα. Σε αυτές τις συνεντεύξεις δήλωνε κατη-
γορηματικά ότι οι Μαζιώτης και Ρούπα παρακολουθούνταν για αρκετά χρόνια και 

*Ο Μαρκογιαννάκης υπήρξε υφυπουργός Δημοσίας Τάξης το 2004-5 και από τον 

Ιανουάριο του 2009 ως τον Οκτώβριο του 2009 ήταν υφυπουργός στο τότε υπουργείο 

Εσωτερικών αρμόδιος σε θέματα δημοσίας τάξης όταν το υπουργείο Δημοσίας Τάξης είχε 

καταργηθεί και είχε υπαχθεί στο υπουργείο Εσωτερικών.
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διέψευδε τους ισχυρισμούς δημοσιογράφων ότι είχε δοθεί εντολή από τον πρώην 
υπουργό Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλο και τον ίδιο, όταν ήταν υφυπουργός 
στο ίδιο υπουργείο για θέματα δημοσίας τάξης, να διακοπεί η παρακολούθηση 
Μαζιώτη. Στην κατάθεσή του ο Μαρκογιαννάκης, σε αντίθεση με όσα είχε δηλώ-
σει κατηγορηματικά στις συνεντεύξεις, υποστήριξε ότι δεν είχε άμεση γνώση και 
ενημέρωση για το αν παρακολουθείται ο Μαζιώτης και ότι τα ξέρει από δευτερο-
γενή πηγή.

Μετά την κατάθεση του Μαρκογιαννάκη ο πρόεδρος του δικαστηρίου διάβα-
σε κατόπιν αιτήσεως των μελών του Επαναστατικού Αγώνα το περιεχόμενο των 
συνεντεύξεων που έδωσε ο Μαρκογιαννάκης, τις οποίες οι ίδιοι είχαν απομαγνη-
τοφωνήσει και σε παλιότερη συνεδρίαση είχαν κάνει αίτηση να προβληθούν ζω-
ντανά με οπτικοακουστικό υλικό στην αίθουσα του δικαστηρίου, πράγμα που είχε 
απορριφθεί. Πρώτα διαβάστηκαν αποσπάσματα από την συνέντευξη στο τηλεο-
πτικό κανάλι Σκάι. Μετά την ανάγνωση της συνέντευξης του Μαρκογιαννάκη στο 
Σκάι, ο Μαζιώτης πήρε τον λόγο: 

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Αφού διαβάσατε αυτά που είπε, αποδεικνύονται κάποια πράγ-
ματα. Ουσιαστικά οι Μπαλάκος και Χωριανόπουλος διαψεύδονται. Οι πρώην δι-
ευθυντές που λένε ότι δεν ξέρουμε αν παρακολουθούνταν, δεν ξέρουμε ονόματα, 
δεν ξέρουμε τίποτα γενικά. Εδώ ο Μαρκογιαννάκης πάνω από μία φορά λέει ρη-
τώς και κατηγορηματικώς ότι γνωρίζει ότι παρακολουθούμασταν, ρητώς και κα-
τηγορηματικώς ότι ουδέποτε έπαψε να υπάρχει παρακολούθηση συγκεκριμένων 
ανθρώπων και μάλιστα δεν λέει μόνο για μένα, μιλάει και για άλλους ανθρώπους 
που είναι και συγκατηγορούμενοί μας εδώ πέρα, τον κ. Σταθόπουλο και τον αδερ-
φό του κιόλας. Πώς εμφανίζεται τώρα ο κ. Μπαλάκος και ο κ. Χωριανόπουλος 
και ο ίδιος ο Μαρκογιαννάκης σήμερα να λέει ότι «δεν ξέρω τίποτα», ότι «από 
δευτερογενή πηγή μπορεί να άκουσα κάποια πράγματα»;

Λέει εδώ πέρα για τον φάκελο, ότι υπάρχει φάκελος, «προσέξτε εκεί είχαν κα-
ταγράψει το τι είδαν, το τι άκουσαν», και λέει σε ερώτηση του κ. Οικονόμου (δη-
μοσιογράφου), «δεν αξιολογήθηκαν αυτά τα στοιχεία που λέτε»; «Μα δεν λένε 
τίποτα». Τι σημαίνει αυτό ότι δεν λένε τίποτα; Ότι έχει άμεση και ακριβή γνώση 
του τι λέει αυτός ο φάκελος. Που σημαίνει ότι τον ενημερώνουνε. Δεν είναι απλά 
ένας υπουργός στο γραφείο του όπως έχει πει και ο ίδιος και αφήνει τους υφιστα-
μένους του να κάνουν την δουλειά τους. Έχει άμεση γνώση ποιοι είναι ύποπτοι, 
αν υπάρχει λίστα υπόπτων και τι κάνουν αυτοί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αφού 
λέει εδώ πέρα ότι υπάρχει φάκελος που λέει τι είδαν και τι άκουσαν και δεν λέει τί-
ποτα, έχει άμεση γνώση το λαμόγιο αυτό που λέγεται Μαρκογιαννάκης εδώ πέρα. 
Που δεν λέει την αλήθεια. Και είναι πολύ αντιφατικός. Γιατί τη μία λέει αυτά και 
την άλλη λέει ναι, ο Παπαγεωργίου μου είπε κάποια πράγματα για τους συγκε-
κριμένους. Αυτά εμείς από την πρώτη στιγμή σάς ζητήσαμε να τον φέρετε εδώ 
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αυτόν και υπάρχει και cd και σας είπαμε δείξτε τα αυτά. Δείξτε τα, δεν θέλατε να 
γίνει προβολή μη γίνουμε θέατρο εδώ πέρα. Έρχεται τώρα αυτός, λέει αντιφατικά 
πράγματα, λέει και ψέματα αλλά αυτά που διαβάσατε και σας ζητήσαμε να δια-
βάσετε λένε άλλα πράγματα. Ήξερε με το νι και με το σίγμα. Και ρωτώ εγώ τώρα. 
Πού θα βασιστεί αυτή η αρχηγία που λέει το κατηγορητήριο; Παρακολουθούν 
δηλαδή οι υπηρεσίες, παραπάνω από μία, μας παρακολουθούν και λέει ο Μαρκο-
γιαννάκης, ο ίδιος ο υπουργός Δημοσίας Τάξης, ότι δεν βρήκαν τίποτα. Σε αυτόν 
τον ογκωδέστατο φάκελο δεν βρήκαν τίποτα, τι είδαν, τι άκουσαν, δεν βρήκαν 
τίποτα. Και εσείς τώρα, το βούλευμα και το κατηγορητήριο, μας κατηγορείτε ως 
αρχηγούς. Τι έκαναν αυτοί οι αρχηγοί οι υποτιθέμενοι; Αφού δεν βρήκαν τίποτα; 
Πού θα βασιστείτε στην απόφασή σας για να μας καταδικάσετε για αρχηγία κι-
όλας; Όχι για φυσική αυτουργία στις 16 ενέργειες της οργάνωσης. Για αρχηγία. 
Υπάρχει καμία απόδειξη για αυτό το πράγμα; Καμία! Κι όμως εγώ πιστεύω ότι θα 
το κάνετε αυτό το πράγμα και σας το ’χουμε πει επανειλημμένως. 

Ο κ. Μαρκογιαννάκης είπε ότι ήταν πολύ εξοργισμένος όταν τον Απρίλιο του 
2010 συλληφθήκαμε. Ξέρετε γιατί ήταν εξοργισμένος; Είχε διακαή πόθο να μας 
συλλάβει αυτός. Και απλά μας συνέλαβε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Η κυβέρνησή του από 
το 2004 μέχρι το 2009, ήταν 5 χρόνια που υπήρχε ο Επαναστατικός Αγώνας και 
στα 5 χρόνια αυτά, στα 2,5 χρόνια ήταν στο υπουργείο Δημοσίας Τάξης. 2 χρόνια 
ήταν το 2004-5 ως υφυπουργός με προϊστάμενο το άλλο το λαμόγιο τον Βουλγα-
ράκη και για 9 μήνες το 2009, από τον Γενάρη ως τον Οκτώβριο ήταν στο υπουρ-
γείο Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα δημοσίας τάξης. Αυτός συγκεκριμένα και η 
κυβέρνησή του είχαν διακαή πόθο να μας συλλάβουν. Γι’ αυτό είναι εξοργισμένος. 
Γιατί, στην πραγματικότητα, η επόμενη κυβέρνηση μας συνέλαβε. Ο κ. Χρυσο-
χοΐδης. Όταν ξεκινήσαμε ήταν ο κ. Χρυσοχοΐδης υπουργός Δημοσίας Τάξης το 
2003. Όταν έγινε η πρώτη ενέργεια στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων ήταν 
υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης. Περάσανε διάφοροι, 4-5 υπουργοί Δημοσίας Τάξης, 
Χρυσοχοΐδης, Φλωρίδης, Βουλγαράκης με υφιστάμενο τον Μαρκογιαννάκη, ο κ. 
Πολύδωρας ο οποίος έλεγε ότι θα μας συλλάβει την επόμενη μέρα, μετά ήρθε ο 
κ. Χηνοφώτης όταν ήταν υπουργείο Εσωτερικών και μετά πάλι ο κ. Μαρκογιαν-
νάκης με τον Παυλόπουλο προϊστάμενο. Αυτοί είχαν διακαή πόθο, η ΝΔ και ο 
ίδιος προσωπικά να μας συλλάβουν. Γι’ αυτό εξοργίστηκε. Και σου λέει, καλά, 
δεν μπόρεσα να τους συλλάβω και τους συνέλαβαν οι διάδοχοί μου. Γι’ αυτό ήταν 
εξοργισμένος αυτό το λαμόγιο. 

Ακολούθως πήρε τον λόγο η συνήγορος Μ. Δαλιάνη η οποία είπε ότι το δικαστήριο 
δεν έπρεπε να λάβει υπ’ όψιν τα όσα είπε στην συνέντευξη ο Μαρκογιαννάκης σε 
αντίθεση με το σκεπτικό των μελών του Επαναστατικού Αγώνα, οι οποίοι επιμέ-
νανε ότι πρέπει να καλεστεί ο Μαρκογιαννάκης για να εξεταστεί για τα όσα είπε 
στις συνεντεύξεις αυτές, αφού η επιβεβαίωσή τους άφηνε έωλη την κατηγορία της 
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αρχηγίας για αυτούς που πήραν την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής τους στην 
οργάνωση. Κατόπιν της τοποθετήσεως Δαλιάνη παρενέβη η Ρούπα. 

ΡΟΥΠΑ: Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με την τελευταία τοποθέτηση 
γιατί πιστεύω ότι αυτή η κίνηση την οποία εμείς προωθήσαμε να γίνει, να ανα-
γνωστούν αυτά τα έγγραφα και να έρθει να καταθέσει ο συγκεκριμένος (ο Μαρ-
κογιαννάκης), έγινε με βάση ένα συγκεκριμένο σκεπτικό. Σύμφωνα με αυτό το 
σκεπτικό υπάρχει μια μακρά περίοδος για την οποία δεν υπάρχουν αποδεικτι-
κά στοιχεία (σημ.: για την κατηγορία της «αρχηγίας» αλλά και τη συμμετοχή σε 
ενέργειες) και το μόνο που είχε λεχθεί είναι αυτά που έχει πει δημόσια ο συγκε-
κριμένος μάρτυρας. Μέσα σε αυτό το πνεύμα και επειδή για όλα αυτά τα χρόνια 
εμείς κατηγορούμαστε ότι συμμετείχαμε, ότι είμαστε και «φυσικοί αυτουργοί» σε 
σχέση με τις συγκεκριμένες ενέργειες και «αρχηγοί» αφού εμείς αναλάβαμε την 
πολιτική ευθύνη, επειδή βρισκόμαστε σε άμεσο κίνδυνο να καταδικαστούμε για 
την ηθική αυτουργία ή ακόμα και την απλή συνέργεια σε ενέργειες, υποστηρίξαμε 
ότι αυτός είναι ένας τρόπος για να αμφισβητηθεί όλο αυτό το κατηγορητήριο. Δεν 
εννοούσαμε όμως, ότι αν δεν υπήρχαν αυτές οι ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, αυτό 
θα σήμαινε ότι υπάρχει η νομική βάση για να καταδικαστούμε. Το θεωρούσαμε 
ως ένα στοιχείο ενισχυτικό προς αυτά που λέγαμε. Είναι απλό. Δεν θεωρούσαμε 
ότι με βάση αυτό και μόνο θα πρέπει ένα δικαστήριο να βγάλει απόφαση θετική 
ή αρνητική. Το θεωρούσαμε απλώς συμπληρωματικό, το θεωρούσαμε ενισχυτικό 
προς όλα αυτά που λέγαμε. Γιατί όπως έχουμε πει επανειλημμένως, μιλάμε για 
μια μακριά περίοδο παρακολουθήσεων. Αυτή ήταν η ζωή μας. Αυτό μόνο εμείς 
το λέμε, και οι μόνοι έξω από εμάς τους δυο που μπορούν να το επιβεβαιώσουν 
είναι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι κάνανε ή σχετίζονται πολιτικά με τις παρα-
κολουθήσεις. Τέλος, θέλω να συμπληρώσω κάτι όσον αφορά τον κ. Μπαλάκο που 
είχε καταθέσει. Ο μεν κ. Χωριανόπουλος αρνιόταν ότι υπήρχε παρακολούθηση, 
ο δε κ. Μπαλάκος δεν το αρνήθηκε. Απλώς δεν τοποθετήθηκε. Είπε, «δεν είχαμε 
στοιχεία». Όταν του γίνονταν ερωτήσεις για το «αν αυτοί οι συγκεκριμένοι πα-
ρακολουθούνταν», το είχε πει επανειλημμένως: «δεν είχαμε στοιχεία, δεν είχαμε 
στοιχεία για να τους συλλάβουμε». Μόνο αυτό. Κι αυτό σήμαινε στην πραγματι-
κότητα ότι προσπαθούσε να αποφύγει να απαντήσει επί της ουσίας για δικούς του 
λόγους.   

Ακολούθως ο πρόεδρος του δικαστηρίου διάβασε την δεύτερη συνέντευξη του 
Μαρκογιαννάκη στο ραδιοφωνικό κανάλι Real FM. Σε αυτό το σημείο το δικα-
στήριο δήλωσε ότι περατώθηκε η εξέταση των μαρτύρων που είχαν κληθεί από 
το βούλευμα και ότι κάποιοι που δεν είχαν προσέλθει παρά την διαταγή βίαιης 
προσαγωγής τους, δεν ήταν απαραίτητοι για να κλητευθούν εκ νέου. Ακολούθως 
τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα έλαβαν τον λόγο για να τοποθετηθούν για τις 
ενέργειες της οργάνωσης για τις οποίες είχαν κληθεί οι τελευταίοι μάρτυρες: για 
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την ενέργεια στο υπουργείο Απασχόλησης, για την οποία μίλησε η Ρούπα και για 
τις ενέργειες στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, στο αστυνομικό τμήμα Καλ-
λιθέας και την ενέργεια εναντίον των ΜΑΤ στην Πέτρου Ράλλη, για τις οποίες 
μίλησε ο Μαζιώτης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΑΣ ΡΟΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

Η επίθεση στο υπουργείο Απασχόλησης το 2005 ήταν όπως έχουμε ξαναπεί 
μια απάντηση ενάντια στα νεοφιλελεύθερα σχέδια της τότε κυβέρνησης και 

του υπουργείου Απασχόλησης συγκεκριμένα, πάνω σε ζητήματα που αφορούν την 
αναδιάρθρωση στις εργασιακές σχέσεις. Σε προηγούμενη τοποθέτηση επ’ αφορ-
μή του υπουργείου Οικονομίας, είχα πει τότε ότι στην προκήρυξη που είχε σταλεί 
για το υπουργείο Οικονομίας αναφέρονταν εκτενώς οι αιτίες που δημιούργησαν 
το πρόβλημα του ελληνικού χρέους. Στην προκήρυξη που είχε αποσταλεί για το 
υπουργείο Απασχόλησης αναφέρεται χαρακτηριστικά –και μάλιστα με αρκετή 
σαφήνεια– το ζήτημα του ελληνικού χρέους και πώς αυτό μπορεί να επιφέρει κα-
τάρρευση της ελληνικής οικονομίας. 

Συγκεκριμένα τότε γραφόταν σ’ αυτή την προκήρυξη: «Είναι αλήθεια ότι η 
Ελλάδα βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση. Είναι αλήθεια πως το ελληνικό κρά-
τος αναζητά συνεχώς τρόπους συγκέντρωσης χρημάτων για να πληρώνει τόκους 
προηγούμενων δανείων σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς χρηματοπιστωτικούς οί-
κους. Είναι αλήθεια πως μια ενδεχόμενη κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας 
δεν βρίσκεται στην σφαίρα της φαντασίας. Είναι αλήθεια, επίσης, πως το χρέος 
είναι αποτέλεσμα της συστηματικής ενίσχυσης του κεφαλαίου από το ελληνικό 
δημόσιο, όπως προαναφέραμε. Είναι αποτέλεσμα μιας ταξικής πολιτικής του ελ-
ληνικού κράτους που ευνοεί τους ισχυρούς και στρέφεται ενάντια στους ανίσχυ-
ρους, είναι μια ταξική επιλογή αναδιανομής του πλούτου από κάτω προς τα πάνω 
και στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι πολιτικές για τη μείωση του χρέους και για 
την επίλυση του οικονομικού προβλήματος». 

Είχαμε πέσει μέσα. Είχαμε «χτυπήσει φλέβα» που λέμε τότε, σε μια περίο-
δο που η ελληνική οικονομία φάνταζε πανίσχυρη. Λεγόταν ότι η Ελλάδα ήταν η 
«Αμερική των Βαλκανίων και της ανατολικής Ευρώπης». Και σε αυτό το μεταολυ-
μπιακό περιβάλλον, το οποίο υποτίθεται ότι προωθούσε την ανάπτυξη στη χώρα η 
οποία στηριζόταν αμιγώς στα δανεικά, είχε γραφτεί από τον Επαναστατικό Αγώ-
να ότι αυτή η ανάπτυξη είναι πλασματική, βασίζεται σε δανεικά, ότι είχε αποσα-
θρωθεί πλήρως η παραγωγική δομή της χώρας στο όνομα της ανάπτυξης του υπε-
ρεθνικού κεφαλαίου εις βάρος της ντόπιας παραγωγής και όλη αυτή η διαδικασία 
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στην πραγματικότητα εκτίναξε το ελληνικό χρέος στα ύψη και δημιούργησε την 
κατάσταση που ζούμε σήμερα.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν εκείνη την περίοδο και που αφορούσαν 
τη νεοφιλελεύθερη πολιτική αναφέρονταν συγκεκριμένα στην προκήρυξη για το 
υπουργείο Απασχόλησης και είναι οι εξής:

– Σταδιακή και συνεχής μείωση της φορολογίας των κερδών των μεγάλων επι-
χειρήσεων. Μιλάμε για πολιτικές οι οποίες στηρίζουν το κεφάλαιο στο όνομα της 
ανάπτυξης. 

– Διευθέτηση των εκκρεμοτήτων των φορολογικών υποθέσεων επιχειρήσεων 
με πολύ μεγάλο τζίρο, νομιμοποίηση δηλαδή της φοροδιαφυγής για τους ισχυ-
ρούς. Εδώ να προσθέσω ότι τώρα πια οραματίζονται ένα ενιαίο συντελεστή φορο-
λογίας για όλους, για χαμηλόμισθους, για πλούσιους, για επιχειρήσεις… το οποίο 
θα είναι τόσο χαμηλό που στην πραγματικότητα θα ευνοεί αυτούς που έχουν τον 
πλούτο και θα λειτουργεί εις βάρος αυτών που δεν έχουν. Γιατί θα πιάσει όλα τα 
εισοδήματα στην ελληνική κοινωνία. 

– Απλόχερη παροχή επιδοτήσεων. Πρόκειται στην πραγματικότητα για την 
πολιτική της παροχής ρευστότητας, πλούτου ο οποίος παράγεται πάντα από την 
κοινωνική βάση, από την εργασία και δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας παρθενογέ-
νεσης της οικονομικής λειτουργίας. Υπάρχουν χέρια που δουλεύουν και παράγουν 
τον πλούτο και αυτός ο πλούτος παίρνεται και χαρίζεται σε επιχειρήσεις με την 
προοπτική μιας ανάπτυξης, η οποία όμως ανάπτυξη δεν βάζει ούτε καν τη στοι-
χειώδη προϋπόθεση να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Αυτά 
κάνουν. Επιδοτούν επιχειρήσεις για να πηγαίνουν στο εξωτερικό, για να κλείνουν 
επιχειρήσεις εκεί που δεν προσφέρουν κέρδη, για να κάνει το κεφάλαιο ό,τι καλύ-
τερο για την δικιά του εξυπηρέτηση και για το δικό του πλούτο. Και επειδή στην 
πραγματικότητα όταν μιλάμε για κεφάλαιο εννοούμε αυτή την διαδικασία μέσα 
στην οποία το χρήμα ρίχνεται στην αγορά για να παράγεται κέρδος, αυτοί θεω-
ρούν το εξής: Ότι ρίχνοντας χρήμα στις μεγάλες επιχειρήσεις, αυτές θα λειτουρ-
γήσουν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, δηλαδή θα ενισχυθεί η ανταγωνι-
στικότητα, θα δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας και αυτό θα αποβεί προς όφελος όλου του ελληνικού λαού ο οποίος θα 
βρει δουλειά. Αυτή είναι η λογική τους, αλλά στην πραγματικότητα αυτό κατατεί-
νει σε ένα συγκεκριμένο πράγμα: Τα μονοπώλια και τα ολιγοπώλια που έχουμε 
ζήσει και εδώ.

Στην πραγματικότητα, η πολιτική τους, η πολιτική του υπουργείου Απασχόλη-
σης τότε και η πολιτική του κάθε υπουργού που δουλεύει μέσα σε αυτό το υπουρ-
γείο ήταν συγκεκριμένη: Η ενίσχυση του κεφαλαίου με αποτέλεσμα, τουλάχιστον 
στην Ελλάδα, να έχουμε το φαινόμενο του υπερσυγκεντρωτισμού της οικονομικής 
δύναμης και της οικονομικής εξουσίας στα χέρια όλο και λιγότερων. Στην πραγ-
ματικότητα αυτά τα σχέδια ανοίγουν την ελληνική αγορά εργασίας στο υπερε-
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θνικό κεφάλαιο και φτάσαμε σε ένα σημείο όπου πριν ακόμα εκδηλωθεί η κρίση, 
να έχουμε μισθούς πείνας, να έχουμε δεκάδες χιλιάδες ανασφάλιστους εργαζόμε-
νους, να έχουμε μαύρη εργασία, να έχουμε γραφεία ευρέσεως εργασίας που στην 
πραγματικότητα είναι τα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα, να έχουμε την άγρια εκμε-
τάλλευση μεταναστών στο όνομα της ανταγωνιστικότητας στην αγορά εργασίας 
–μέσω των οποίων πιέζουν προς τα κάτω τους μισθούς, πολιτική που ακολουθού-
σαν όλες οι κυβερνήσεις συνειδητά–, να έχουμε μια διαδικασία εξαθλίωσης πολλά 
χρόνια πριν την εκδήλωση της κρίσης. Και όλα αυτά στο όνομα της αντιμετώπισης 
μιας κρίσης που προϋπήρχε. Έχουμε ξαναπεί, αυτή η κρίση δεν ξεκίνησε τώρα, 
ξεκίνησε την δεκαετία του ’60, εκεί είναι η αιτία της. Εκεί, στην μεταπολεμική 
ανάπτυξη, στην μεταπολεμική συσσώρευση, εκεί που υποτίθεται ο καπιταλισμός 
δούλευε ρολόι. Εκεί είναι η αιτία του. Είναι οι ίδιες οι ανισότητες, είναι οι ίδιοι οι 
κοινωνικοί διαχωρισμοί αυτοί που γεννούν τις κρίσεις. Και όταν αργότερα αυτή η 
κρίση άρχισε να εκδηλώνεται με τη μορφή του στασιμοπληθωρισμού, διαλύσανε 
το κράτος πρόνοιας και περάσανε στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο ακριβώς για να ξε-
περάσουν αυτή την κρίση. Στην πραγματικότητα αυτό αφορούσε στην ένταση της 
διαδικασίας αρπαγής του κοινωνικού πλούτου και μεταφοράς του στην κορυφή. Ο 
Άντριου Μέλλον –Αμερικανός τραπεζίτης και πρώην υπουργός Οικονομικών στις 
ΗΠΑ– είχε πει κατά την προηγούμενη μεγάλη κρίση «ότι σε περιόδους κρίσης, οι 
πόροι επιστρέφουν στους δικαιούχους τους». Αυτή είναι η πραγματική στόχευση 
αυτών των μέτρων, ό,τι και να λένε για «ανάπτυξη», «στήριξη της επιχειρηματι-
κότητας και ενίσχυση της απασχόλησης». Στην πραγματικότητα αυτό που θέλουν, 
από τη στιγμή που το σύστημα βρίσκεται σε κρίση και έχουν να αντιμετωπίσουν 
ένα μπλοκάρισμα της καπιταλιστικής μηχανής, είναι ν’ αρπάξουν ό,τι μπορούν και 
να μεταφέρουν άμεσα τον κοινωνικό πλούτο πριν γίνει το κακό μιας κοινωνικής 
διάλυσης ή ακόμα και μιας κοινωνικής επανάστασης, σ’ αυτούς από τους οποίους 
υποτίθεται, ότι προέρχεται. Αλλά δεν προέρχεται απ’ αυτούς, προέρχεται από τα 
κάτω. Αυτό που είπα και πριν. Ο πλούτος παράγεται από αυτούς που δουλεύουν, 
όχι από αυτούς που παρασιτοζωούν και κλέβουν τον παραγόμενο πλούτο. Δεν εί-
ναι ο πλούτος των καπιταλιστών, είναι ο πλούτος των εργατών. Αυτό στην πραγ-
ματικότητα ισχύει. 

Ενώ η κρίση κορυφώνεται, αυτό που ζούμε όλοι θα έχει όλο και μεγαλύτερη 
ένταση –και το ελληνικό χρέος είναι η αφορμή– μέχρι να φτάσει στο αποκορύ-
φωμά του. Και οι συνέπειες ποιες θα είναι; Όχι μόνο κοινωνική διάλυση, όχι μόνο 
κοινωνική βία, θα έχουμε μια συνθήκη κοινωνικής ευθανασίας για τα χαμηλά κοι-
νωνικά στρώματα προκειμένου να επιβιώσουν οι πλούσιοι. Αυτές είναι οι πολιτι-
κές τις οποίες ενισχύουν όλοι οι πολιτικοί. Και ο Μαρκογιαννάκης που ήρθε πριν, 
μπορεί να μην ήταν υπουργός Απασχόλησης, όμως μέσα σε αυτό το σύμπλεγμα 
των πολιτικών προσώπων που δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση ανήκει. Και 
αυτοί είναι οι τρομοκράτες στην πραγματικότητα. Αυτοί είναι οι τρομοκράτες 
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γιατί αυτοί λυμαίνονται για χρόνια τον κοινωνικό πλούτο αυτής της χώρας και 
συνεχίζουν να το κάνουν. Και εν μέσω μιας κατάστασης όπου δεν υπάρχει μέλλον 
για κανέναν ο οποίος δεν είναι πλούσιος, συνεχίζουν να απομυζούν τον κοινωνικό 
πλούτο προς όφελος του κεφαλαίου. Αυτή είναι η δουλειά τους. Και δουλειά των 
επαναστατών είναι να τους πολεμούν.

Όσον αφορά το ζήτημα της επίλυσης αυτών των προβλημάτων αποδεικνύεται 
ότι ο νεοφιλελευθερισμός που προωθούσε το υπουργείο Απασχόλησης και ο κ. Πα-
ναγιωτόπουλος, ο οποίος ήταν υπουργός εκείνη την περίοδο, όχι μόνο δεν επιλύει 
το ζήτημα της κρίσης, όχι μόνο δεν δίνει διέξοδο στο πρόβλημα αυτό, αντιθέτως, 
επιτείνει το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πρακτικό ζήτημα και το έχει διαπιστώσει ο 
καθένας. Επιτείνει το πρόβλημα του ίδιου του συστήματος. Και το ξέρουν ότι δεν 
πρόκειται να δώσουν λύση. Στην πραγματικότητα αυτό που θέλουν είναι αυτό που 
είπα πριν. Να πάρουν ό,τι μπορούν πριν να είναι αργά. Γιατί βλέπουν ότι υπάρ-
χουν δύο τινά: ή θα επιβάλλουν μια νέα χούντα –την οποία στην ουσία ήδη έχουν 
επιβάλλει– ή να κάνουν πόλεμο. Να επιβάλλουν ένα σύγχρονο ολοκληρωτισμό 
ή αλλιώς θα έχουν να αντιμετωπίσουν επαναστάσεις. Και απέναντι στο δεύτερο 
δίλημμα, προτιμούν το πρώτο. 

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Θέλω να συμπληρώσω κάτι για το υπουργείο Απασχόλησης. Η 
συγκεκριμένη ενέργεια αφορούσε ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο του τότε υπουρ-
γού Απασχόλησης Πάνου Παναγιωτόπουλου. Σύμφωνα με αυτό το νομοσχέδιο, 
καταργούνταν το οκτάωρο, δηλαδή έδινε το δικαίωμα στους εργοδότες να απα-
σχολούν το προσωπικό τους όπως ήθελαν αυτοί, είτε λιγότερο είτε περισσότερο 
από 8 ώρες, καταργείται η υπερωριακή αμοιβή. Ουσιαστικά θεσμοθετούνταν η 
μαύρη εργασία και αύξανε το όριο απολύσεων από τους εργοδότες. Ήταν συγκε-
κριμένα τα μέτρα που χτυπούσε ο Επαναστατικός Αγώνας με εκείνη την ενέργεια 
ενάντια στο υπουργείο Απασχόλησης. Και τότε είχε κάνει μια δήλωση ο υπουρ-
γός όταν είχε γίνει αυτό. Λέει, με δικά μου λόγια θα το μεταφέρω, δεν θυμάμαι 
ακριβώς αυτό που είπε, λέει, «υπάρχουν προβλήματα αλλά δεν είναι η λύση να 
βάζουν βόμβες στο υπουργείο». Ομολογούσε ουσιαστικά ότι υπάρχουν προβλή-
ματα και ότι η πολιτική του δημιουργούσε προβλήματα. Αυτή η πολιτική ήταν 
ακριβώς συνέπεια των νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων. Αυτό στην πραγματι-
κότητα χτυπούσε ο Επαναστατικός Αγώνας με αυτή την ενέργεια στο υπουργείο 
Απασχόλησης στις 2 Ιουνίου 2005. Και ο Παναγιωτόπουλος ουσιαστικά έδινε πο-
λιτική χροιά με αυτή την δήλωσή του, ότι αυτό το χτύπημα είχε πολιτικά κίνητρα. 
Ναι μεν «τρομοκρατία», μην κάνουμε τέτοια πράγματα, μπορούμε να κάνουμε 
«διάλογο», υπάρχουν άλλοι τρόποι «πιο δημοκρατικοί» αλλά όχι να φτάσουμε 
και σε αυτές τις υπερβολές. Αυτά είχε πει τότε ο Παναγιωτόπουλος. Και αυτό επι-
βεβαιώνει ότι τα κίνητρα των πράξεων ήταν πολιτικά. Και δεν ήταν ποινικά όπως 
λέει το κατηγορητήριο και το βούλευμα.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ  
ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΣΤΗΝ ΚΛΟΥΒΑ ΤΩΝ ΜΑΤ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ

Θέλω να πω κάποια πράγματα για τις πρώτες ενέργειες της οργάνωσης και 
συγκεκριμένα για τα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων το 2003, για την επί-

θεση στο αστυνομικό κομβόι στην Πέτρου Ράλλη και για την τριπλή βομβιστική 
επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας τον Μάιο του 2004. Γιατί είχαν γίνει 
και κάτω από ποιο πλαίσιο.

Θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει ότι η δράση της οργάνωσης χωρίζεται σε 
δύο περιόδους. Η πρώτη περίοδος είναι από το 2003 ως το 2007. Για την δεύτερη 
περίοδο που αφορούσε τότε που η κρίση έπληττε την Ελλάδα έχουμε μιλήσει στις 
τοποθετήσεις μας για τις επιθέσεις που έγιναν εκείνη την περίοδο, δηλαδή για το 
χρηματιστήριο, για την ανατίναξη του υποκαταστήματος της Eurobank στην Αρ-
γυρούπολη, για την απόπειρα στα κεντρικά γραφεία της Citibank στην Ν. Κηφι-
σιά και για το χτύπημα στο υποκατάστημα της Citibank στην Φιλοθέη - Ν. Ιωνία. 
Είπαμε τότε ποια είναι η στρατηγική που είχε η οργάνωση εκείνη την περίοδο. 
Την πρώτη περίοδο, 2003-2007, με αποκορύφωμα την επίθεση στην αμερικάνικη 
πρεσβεία, θέλω να πω κάποια πράγματα, γιατί αφορά ακριβώς τις πρώτες ενέρ-
γειες και γιατί εμείς επιλέξαμε τότε να είμαστε μέλη του Επαναστατικού Αγώνα 
και γιατί επιλέξαμε αυτόν τον τρόπο δράσης και πολιτικής παρέμβασης.

Όταν ξεκίνησε ο Επαναστατικός Αγώνας το 2003 υπήρχαν κάποιες συνθή-
κες τότε, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Τότε η Ελλάδα, το είχαμε 
ξαναπεί, ενσωματωνόταν στο σύστημα της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. 
Σε αυτό βοήθησε παρά πολύ η ληστεία του χρηματιστηρίου το 1999. Ανοίχτηκε 
η χώρα στις διεθνείς αγορές, πάρθηκαν αποφάσεις από την κυβέρνηση Σημίτη 
όπως το να ενσωματωθεί η χώρα στην ΟΝΕ, στο σύστημα του ευρώ, υποτιμήθηκε 
τότε η δραχμή το 1998, όλα αυτά ήταν μέτρα ακριβώς για να ενσωματωθεί η χώρα 
στις διεθνείς αγορές. 

Αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος όπου οι κυβερνήσεις όχι μόνο στην Ελλά-
δα, προσπαθούν να κάνουν το εξής: να επιβάλλουν την δικτατορία των αγορών 
και του κεφαλαίου. Είναι μια περίοδος όπου καταστρέφεται το κράτος πρόνοιας, 
αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο που ξέραμε χρόνια πριν, τα πάντα παραδίδονται 
στο ιδιωτικό κεφάλαιο, στα χέρια ιδιωτών καπιταλιστών. Και σε αυτό, το έχουμε 
ξαναπεί, η κυβέρνηση Σημίτη τα κατάφερε πάρα πολύ καλά στη θητεία της. Ακρι-
βώς για να επιβάλλει την δικτατορία των αγορών, το σύστημα είχε μια τάση πιο 
αυταρχική, προς τον ολοκληρωτισμό. Λέμε στις προκηρύξεις και το ’χουμε πει και 
εδώ ότι για μας, τόσο ο πόλεμος κατά της «τρομοκρατίας» που εξαπολύθηκε το 
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2001 όσο και οι νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, είναι οι όψεις του ίδιου νομί-
σματος. Είναι όψεις της παγκοσμιοποίησης. Είναι ουσιαστικά ο πολιτικοστρατιω-
τικός και ο οικονομικός χαρακτήρας της παγκοσμιοποίησης.

Ταυτόχρονα λοιπόν με εκείνη την πολιτική που ήθελε να επιβάλλει την δικτα-
τορία του κεφαλαίου, κόβοντας όλες τις κατακτήσεις του παλιού εργατικού κι-
νήματος, έχουμε μια αυταρχικοποίηση του καθεστώτος. Για παράδειγμα, έχουμε 
τον νόμο Σταθόπουλου, έχουμε την νομοθέτηση αντιτρομοκρατικών διατάξεων. 
Έχουμε τον πρώτο αντιτρομοκρατικό του 2001. Αυτό ήταν μια καινοτομία για την 
Ελλάδα. Ενώ στην Ευρώπη και στην Αμερική υπήρχαν τέτοιοι νόμοι, στην Ελλάδα 
δεν υπήρχαν. Είχε γίνει φυσικά μια προσπάθεια από την κυβέρνηση Μητσοτά-
κη να νομοθετηθεί αντιτρομοκρατικός νόμος αλλά αυτός ο νόμος ίσχυε για ένα 
βραχύβιο διάστημα, από το 1990 ως το 1993 που καταργήθηκε και ο νόμος Στα-
θόπουλου μετά από μερικά χρόνια τον επανέφερε και είναι πια καθεστώς. Μετά 
από αυτό τον νόμο –έχει ξαναλεχτεί εδώ πέρα–, είχαμε συμφωνίες ανάμεσα στην 
Ελλάδα, στην ΕΕ και στις ΗΠΑ για συνεργασία, έγιναν νόμοι για συνεργασία σε 
αστυνομικό και δικαστικό επίπεδο, συμφωνίες που αφορούσαν την καταστολή, 
ανταλλαγή και παροχή πληροφοριών για υπόπτους για «τρομοκρατία», σχετικά 
με την ένοπλη επαναστατική δράση.

Εκείνη την περίοδο, ένα μέρος αυτών που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν 
αντιφρονούντες, είχαν στοχοποιηθεί ως πολιτικά αντιφρονούντες και εχθροί του 
καθεστώτος είναι το κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης και ειδικά οι αναρχικοί, 
τα μέλη του black block. Τότε εκείνη την περίοδο υπήρχαν διεθνείς συναντήσεις 
των ηγετών του κόσμου, όπως του G8, του ΠΟΕ, του ΔΝΤ και ταυτόχρονα γίνο-
νταν διαδηλώσεις κατά των συναντήσεων αυτών όπου εκεί οι ηγέτες αποφάσιζαν 
το μέλλον του κόσμου. Αποφάσιζαν για το μέλλον όλων των ανθρώπων. Και αυτές 
οι διαδηλώσεις ήταν σε γενικές γραμμές βίαιες αντιδράσεις ενάντια στις αποφά-
σεις αυτές των ηγετών. Για παράδειγμα, θα μπορούσα να αναφερθώ σε μερικά 
παραδείγματα. Είχε γίνει η σύνοδος του ΠΟΕ τον Νοέμβριο του 1999 στις ΗΠΑ, 
στο Σηάτλ όπου είχαν γίνει επεισόδια, είχαμε την σύνοδο του ΔΝΤ στην Πράγα 
τον Σεπτέμβριο του 2000, είχαμε τα γεγονότα του G8 στη Γένοβα όπου σκοτώ-
θηκε ο Κάρλο Τζουλιάνι από πυρά αστυνομικών, είχαμε επίσης τις ταραχές της 
Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2003 όταν η Ελλάδα είχε την προεδρία στα πλαίσια 
της ΕΕ. Παράλληλα την ίδια περίοδο έχουμε και τον πόλεμο κατά της «τρομοκρα-
τίας» που εξαπολύθηκε μετά τις επιθέσεις που δέχτηκαν οι ΗΠΑ στο ΠΚΕ στην Ν. 
Υόρκη και στο Πεντάγωνο στην Ουάσινγκτον.

Αυτός ο πόλεμος άλλαξε άρδην τις συνθήκες παγκοσμίως. Οι ΗΠΑ πέτυχαν 
ουσιαστικά την συστράτευση της διεθνούς κοινότητας και λέγοντας διεθνή κοινό-
τητα –είναι ένας καταχρηστικός όρος– εννοώ όλες τις κυβερνήσεις παγκοσμίως 
και της ελληνικής συμπεριλαμβανομένης, οι οποίες έπρεπε να συστρατευθούν και 
να υποστηρίξουν υλικά, ηθικά και πολιτικά αυτόν τον πόλεμο. Στην πραγματικό-
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τητα, ο πόλεμος κατά της «τρομοκρατίας» είναι η επιβολή της Νέας Παγκόσμι-
ας Τάξης, δηλαδή η επιβολή του ολοκληρωτισμού του κεφαλαίου. Με λίγα και 
απλά συνοπτικά λόγια είναι αυτό. Είναι ένας πόλεμος που ουσιαστικά προωθεί 
τον ολοκληρωτισμό του κεφαλαίου, την δικτατορία των αγορών, τίποτα παραπά-
νω. Αυτός ο πόλεμος έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχουμε τον πόλεμο στο 
Αφγανιστάν, τον πόλεμο στο Ιράκ, έχουμε βομβαρδισμούς αμάχων, εκτελέσεις 
αιχμαλώτων, έχουμε καινοτομίες, το έχουμε ξαναπεί, και στο δικαστικό και στο 
αστυνομικό επίπεδο. Έχουμε την αναθεώρηση αυτού που το παλιό αστικό δίκαιο 
ονομάζει «ανθρώπινα δικαιώματα». Αυτά πια δεν ισχύουν. Για παράδειγμα, το 
έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενη τοποθέτησή μας, οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν 
στον πόλεμο αυτό τον όρο «αιχμάλωτοι πολέμου», ή κρατούμενοι, έχουν τον όρο 
«παράνομοι μαχητές». Με αυτή την καινοτομία έφτιαξαν τα στρατόπεδα Γκουα-
ντανάμο και Αμπού Γκράιμπ. Στην ουσία θεσμοθέτησαν την χρήση βασανιστηρί-
ων για τους αντιπάλους της Νέας Τάξης.

Αυτό έχει επιπτώσεις και στην Ελλάδα. Και το δικό σας δικαστήριο, έχουμε 
πει, είναι ένα δικαστήριο το οποίο δεν χρειάζεται αποδείξεις, δεν χρειάζεται τεκ-
μηριωμένα στοιχεία στα πλαίσια αυτού του πολέμου. Γεγονότα τα οποία έχουν 
γίνει στην Ελλάδα, όπως οι υποκλοπές, όπως οι απαγωγές των Πακιστανών εμπί-
πτουν ακριβώς τηρουμένων των αναλογιών και στις συνθήκες της χώρας σε αυτό 
το πλαίσιο που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ με τον πόλεμο κατά της «τρομοκρατίας». 
Και στα πλαίσια αυτού του πολέμου ολοένα και νέοι αντιτρομοκρατικοί νόμοι θε-
σμοθετούνται. Μετά τον νόμο Σταθόπουλου έρχεται ο 2ος νόμος, ο νόμος Παπα-
ληγούρα, ο 2ος αντιτρομοκρατικός όταν η ΝΔ είχε κερδίσει τις εκλογές τον Μάρ-
τιο του 2004 και έγινε κυβέρνηση. Με βάση αυτό τον νόμο μάς δικάζετε και εσείς 
τώρα και το ’χουμε ξαναπεί. Την ίδια περίοδο 2002-2003 έχουμε τις συλλήψεις για 
την 17Ν και τον ΕΛΑ. Τρανταχτά και ιστορικά γεγονότα εκείνης της περιόδου. Με 
βάση αυτές τις συλλήψεις το κράτος και τα ΜΜΕ, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 
τα Μέσα Προπαγάνδας του Καθεστώτος θα έπρεπε να πούμε, λοιδορούσαν τότε 
τους κατηγορούμενους για αυτές τις υποθέσεις, ότι είναι κοινοί εγκληματίες, ότι 
είναι τρομοκράτες, ότι δεν έχουν κανένα πολιτικό υπόβαθρο, ότι η δράση αυτών 
των οργανώσεων δεν έχουν κανένα πολιτικό υπόβαθρο. Ό,τι λένε σήμερα και για 
μας στην πραγματικότητα και για οποιονδήποτε άλλον. Με αυτές τις συλλήψεις 
το κράτος πανηγυρικά λέει ότι ο ένοπλος αγώνας στην Ελλάδα τελείωσε. Και όχι 
μόνο αυτό. Μέσω αυτού του επιχειρήματος προσπαθεί να πει ότι είναι ανέφικτη η 
ανατροπή του καθεστώτος αυτού, είναι ανέφικτη η ανατροπή του καπιταλισμού, 
είναι ανέφικτη και ουτοπική η Επανάσταση. Θέλουν να μας πούνε ότι κόσμος αυ-
τός τον οποίον υπερασπίζετε εσείς είναι ο καλύτερος όλων. Ότι δεν υπάρχει κα-
νένας λόγος να επαναστατούμε. Είναι ο καλύτερος! Αυτό ακριβώς διαψεύσαμε με 
την πρώτη ενέργεια. Έχοντας μια οπτική ότι το σύστημα αυταρχικοποιείται στις 
αρχές της δεκαετίας του 2000, επιλέξαμε τον ένοπλο αγώνα σε δύσκολη συγκυ-
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ρία, όταν το καθεστώς σας έκανε τις συλλήψεις για την 17Ν και τον ΕΛΑ. Και εμείς 
διαψεύδαμε ότι ο ένοπλος αγώνας τελείωσε. Και δεν θα τελειώσει, ακόμα και μετά 
από μας, να το πούμε προκαταβολικά. Δεν τελείωσε, ότι ο ένοπλος αγώνας είναι 
δίκαιος, ότι η ανατροπή του καθεστώτος σας, του καπιταλισμού, και του κράτους 
είναι δίκαιη, είναι δίκαιη και ότι θα εξακολουθήσει να υπάρχει ο ένοπλος αγώνας 
και μετά από αυτές τις συλλήψεις. Δίναμε το πολιτικό μήνυμα ότι το καθεστώς σας 
δεν είναι άτρωτο και ότι αμφισβητούσαμε την παντοδυναμία του συστήματος.

Ουσιαστικά με τις πρώτες ενέργειες, ειδικά με την πρώτη, την επίθεση στα 
δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, αυτό κάναμε. Και μάλιστα ήταν τόσο επίκαιρη 
ακριβώς όταν εδώ στις φυλακές Κορυδαλλού γινόταν η πρώτη δίκη της 17Ν. Την 
ώρα που εσείς οι δικαστές, οι συνάδελφοί σας, τότε δίκαζαν ως εγκληματίες τους 
κατηγορούμενους για την 17Ν και έλεγαν ότι ο ένοπλος αγώνας είναι μάταιος, 
εμείς σας διαψεύδαμε. Ακριβώς χτυπώντας τα δικαστήρια που εμείς θεωρούμε 
ότι είναι άντρο των υπηρετών του καθεστώτος, γιατί έτσι σας έχουμε πει από την 
πρώτη στιγμή, ότι είστε υπηρέτες των πλουσίων, υπηρέτες του καθεστώτος. 

 Την ίδια περίοδο, το 2003-2004, είχε δημιουργηθεί στην Αθήνα με αφορμή 
την ασφάλεια των ολυμπιακών αγώνων ένα καθεστώς επιτήρησης και ελέγχου. Με 
αφορμή αυτό είχαν εγκατασταθεί 500 κάμερες στους δρόμους της Αθήνας. Τότε 
προπαγανδιζόταν από το καθεστώς ότι όλα είχαν τελειώσει, η 17Ν και ο ΕΛΑ είναι 
στη φυλακή, ότι θα επικρατήσει «τάξη και ασφάλεια», έχουμε το δόγμα της «ολι-
κής ασφάλειας» και μάλιστα με αφορμή το μεγάλο γεγονός, την μεγάλη γιορτή 
του καπιταλισμού που ήταν οι ολυμπιακοί αγώνες του 2004. Και αυτό το πράγμα 
το διαψεύδαμε εμείς ως Επαναστατικός Αγώνας βάζοντας 3 βόμβες στο αστυνο-
μικό τμήμα Καλλιθέας στις 5 Μάη 2004. Ουσιαστικά γελοιοποιούσαμε το ίδιο το 
σύστημα λέγοντας ότι τίποτα δεν τελείωσε, ο πόλεμος συνεχίζεται, το αντάρτικο 
πόλης στην Ελλάδα συνεχίζεται, εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Αυτό ήταν το 
πολιτικό μήνυμα. Την ώρα που το καθεστώς πανηγύριζε, εμείς λέγαμε ότι τίποτα 
δεν τελείωσε και μην πανηγυρίζετε. 

Η ανακοίνωση λοιπόν για την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας έλεγε 
το εξής: «Στις 5 Μάη –μη σεβόμενοι φυσικά, την υποκριτική ολυμπιακή εκεχειρία 
και ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράκ– επιτεθήκαμε στο πολυδύναμο αστυνο-
μικό τμήμα Καλλιθέας. Χτυπώντας μέσα στην ίδια τους την φωλιά τις ένοπλες 
συμμορίες του καθεστώτος, φάνηκε πόσο ευάλωτοι είναι στην πραγματικότητα 
και πως το περίφημο δόγμα ολικής ασφάλειας είναι άνευ ουσίας. Η ενέργεια αυτή 
είναι μια απάντηση στην συμμετοχή του ελληνικού κράτους στον αντιτρομοκρατι-
κό πόλεμο και μια προειδοποίηση για την επικείμενη ανθρωπιστική εμπλοκή του 
με στρατεύματα στο Ιράκ. Ήταν μια απάντηση στο νέο αντιτρομοκρατικό νόμο 
που αναμένεται να ψηφιστεί στην Ελλάδα και που μόνο εσωτερικό ζήτημα δεν 
είναι, αφού ανάλογες διατάξεις θα ψηφιστούν σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Ήταν μια απάντηση στην δημιουργία νέων λευκών κελιών. Σχετικά με τους 
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ολυμπιακούς αγώνες δηλώνουμε, πως η μετατροπή της Ελλάδας σε φρούριο, η 
εμπλοκή του ΝΑΤΟ, η παρουσία και η δράση ξένων μυστικών υπηρεσιών κατα-
δεικνύουν με το σαφέστερο τρόπο πως δεν πρόκειται για γιορτή, όπως αρέσει 
στους διοργανωτές να λένε, αλλά πρόκειται για πόλεμο. Και δηλώνουμε επίσης, 
πως όλοι οι παράγοντες του διεθνούς κεφαλαίου (πολυεθνικές, επιχειρηματίες), οι 
πλανητικοί μισθοφόροι φονιάδες, οι κρατικοί αξιωματούχοι, καθώς και οι εύποροι 
δυτικοί ολυμπιακοτουρίστες που σκοπεύουν να παραβρεθούν στους αγώνες, είναι 
ανεπιθύμητοι».

Οι ολυμπιακοί αγώνες ήταν μια τεράστια καπιταλιστική επιχείρηση. Καμιά 
σχέση δεν έχει με όλα αυτά τα υποκριτικά περί «ευγενούς άμιλλας», περί «αν-
θρωπιστικών ιδεωδών». Ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι ενσωματωμένος 
στον καπιταλισμό και στην οικονομία της αγοράς. Ο μόνος που δεν κέρδισε από 
τους ολυμπιακούς αγώνες είναι ο ελληνικός λαός όπως προπαγανδιζόταν. Αυτοί 
που κέρδισαν, που κέρδισαν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, ήταν πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, σπόνσορες, φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες αθλητικών προϊό-
ντων, εταιρείες ειδικευμένες στο ζήτημα της ασφαλείας όπως αυτή που προώθησε 
το C4I για το οποίο κατηγορήθηκε και ο κ. Μαρκογιαννάκης, ότι πήρε μίζες, κάτι 
τέτοιο. Για την κατασκευή των ολυμπιακών έργων σκοτώθηκαν δεκάδες εργάτες 
μετανάστες. Φυσικά η ζωή τους δεν αξίζει και πολλά σύμφωνα με το δικό σας 
καθεστώς, δούλεψαν ως σκλάβοι για να είναι έτοιμα στην ώρα τους τα ολυμπι-
ακά έργα. Και να υπενθυμίσουμε το εξής, ότι οι ολυμπιακοί αγώνες εκτόξευσαν 
το χρέος της χώρας το 2004 τότε στο 117% του ΑΕΠ. Ακριβώς γιατί λοιπόν 100 
μέρες πριν εμείς κάναμε αυτή την ενέργεια, είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις και 
στο εξωτερικό και εδώ. Ότι σε ένα ασφαλές κράτος που είχε βάλει τους ένοπλους 
αγωνιστές στην φυλακή, εξακολουθεί και υπάρχει ένοπλο αντάρτικο στην Ελλά-
δα. Αυτό ήταν το πολιτικό μήνυμα τότε. Τότε, αν θυμάμαι καλά, ο τότε υπουργός 
Δημοσίας Τάξης Βουλγαράκης είχε μιλήσει ακόμα και για προδοσία, είχε κάνει 
κάποιες δηλώσεις.

Η επίθεση στο κομβόι των ΜΑΤ που πήγαινε στις φυλακές Κορυδαλλού ήταν 
ακριβώς μια πολιτική απάντηση στην συστράτευση του ελληνικού κράτους στον 
πόλεμο κατά της «τρομοκρατίας». Ήταν μια φυσική συνέχεια των προηγούμενων 
ενεργειών, των πρώτων. Στην πρώτη προκήρυξη όταν είχαμε αναλάβει την επίθε-
ση στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων και όταν είχε γίνει η τοποθέτηση βόμβας 
στο υποκατάστημα της Citibank τον Μάρτιο του 2004, προκήρυξη η οποία είχε 
δημοσιευτεί ακριβώς και μετά την τριπλή βομβιστική επίθεση στο αστυνομικό 
τμήμα Καλλιθέας, λέγαμε το εξής σχετικά με τον πόλεμο κατά της «τρομοκρατί-
ας», βάζοντας το πλαίσιο ουσιαστικά και των συνθηκών που επικρατούσαν τότε 
και την δική μας απάντηση: 
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«ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ Ή Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ο πόλεμος για την κατάκτηση του Ιράκ και του Αφγανιστάν συνεχίζεται. Το κράτος 
του Ισραήλ εντείνει την πολιτική εξόντωσης των αντιστεκόμενων Παλαιστινίων. 
Δρακόντειοι αντιτρομοκρατικοί νόμοι ψηφίζονται και ενισχύονται με καινούργια 
διατάγματα, αγωνιστές φυλακίζονται με την κατηγορία της τρομοκρατικής δρά-
σης, εντείνεται η καταστολή γενικότερα εναντίον των επαναστατικών κινημάτων 
και αγώνων στο δυτικό –με την πολιτική έννοια του όρου– κόσμο. Ο νέος παγκό-
σμιος πόλεμος που βαφτίστηκε πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, είναι πόλεμος 
που διεξάγει η υπερεθνική οικονομική και πολιτική ελίτ για την περιφρούρηση 
αλλά και την βίαιη διεύρυνση του οικονομικού και πολιτικού θεσμικού πλαισίου 
που στηρίζει τη δικτατορία της ελεύθερης αγοράς και της νεοφιλελεύθερης δη-
μοκρατίας. Είναι ο πόλεμος για την επιβολή της Νέας Παγκόσμιας Τάξης. Ο 21ος 
αιώνας θα ανήκει σε αυτούς τους λαούς, τις κοινωνικές και πολιτικές ομάδες, τα 
άτομα που δεν θα παραδοθούν χωρίς μάχη στο σύγχρονο ολοκληρωτισμό, που 
δεν θα υποκύψουν στην τρομοκρατία του νέου πολέμου, που θα αντισταθούν στα 
σχέδια των κυριάρχων για τον εξανδραποδισμό των λαών, για την καταστολή των 
αγώνων, για την κατάκτηση του κόσμου. Θα ανήκει σε αυτούς που δεν θα επιλέ-
ξουν τη σιωπή, το βόλεμα, την υποταγή αλλά θα επιλέξουν την αντίσταση, τον 
αγώνα για την ελευθερία. Μια νέα παγκόσμια κοινωνική και ταξική σύγκρουση 
βρίσκεται σε εξέλιξη…».

Εμείς τότε είχαμε πει, σε αντιπαράθεση με αυτά που έλεγε ο τότε πλανητάρ-
χης, ο κ. Μπους, ότι «όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας», εμείς είπαμε, 
«δεν είμαστε μαζί σας, είμαστε εναντίον σας», τελεία και παύλα. Το ελληνικό κρά-
τος ως ανδρείκελο φυσικά των ΗΠΑ στήριξε υλικά, ηθικά και πολιτικά τον πόλεμο 
αυτό των ΗΠΑ. Όπως και παλιότερα στήριξε τον πρώτο πόλεμο του Ιράκ το ’91 
και τους βομβαρδισμούς στην Γιουγκοσλαβία το ’99. Όπως κι όλα τα κράτη της 
Ευρώπης τον στήριξαν. Στην ίδια προκήρυξη λοιπόν λέμε ποια είναι η συνεισφορά 
και της Ευρώπης και του ελληνικού κράτους σε αυτόν τον πόλεμο. Από την πρώτη 
περίοδο επιβολής της Νέας Τάξης, δηλαδή από το ’91 μέχρι και την δεκαετία του 
2000. «Να υπενθυμίσουμε την συνεισφορά της Ευρώπης στον διαμελισμό, τον 
πόλεμο και τον έλεγχο της Γιουγκοσλαβίας, καθώς και την πρόσφατη αποστολή 
επιπλέον στρατευμάτων, μεταξύ των οποίων και ελληνικών, που επέτρεψε την 
απαγκίστρωση μεγάλου μέρους αμερικανικών στρατευμάτων πριν την εισβολή 
στο Ιράκ. Να υπενθυμίσουμε επίσης, τη συμμετοχή της με στρατεύματα στο Αφ-
γανιστάν και την πολύτιμη επικουρική βοήθειά της στην επιχείρηση της ιρακινής 
«απελευθέρωσης». Σύσσωμη η Ευρώπη συστρατεύτηκε στον πόλεμο κατά της 
«τρομοκρατίας» παραχωρώντας αέρα, γη και θάλασσα για τις πολεμικές επιχει-
ρήσεις. Στη Μεσόγειο οι βάσεις του Αβιάνο και τα ιταλικά λιμάνια της Γκατέα, της 
Νάπολης και της Μανταλένα, η βάση του Τορεχόν στην Ισπανία και τα γαλλικά 
λιμάνια. Φυσικά, οι βρετανικές βάσεις του Φέιρφορντ και του Ντιέγκο Γκαρσία, 
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καθώς και το ολλανδικό λιμάνι του Ρότερνταμ. Η Γερμανία παραχώρησε Γκεϊλεν-
κίρσεν, Φραγκφούρτη και Ραμστάιμ. Όσο για το ρόλο της Ελλάδας στις νεοταξι-
κές πολεμικές επιχειρήσεις, αυτός σίγουρα υπήρξε υψίστης σημασίας, κυρίως με 
την αξιοποίηση στο έπακρο της αμερικάνικης βάσης στην Σούδα που εντάχθηκε 
στην επιχείρηση κατά του Ιράκ από τον Αύγουστο του ’90. Αμέσως μετά η τότε 
κυβέρνηση έδωσε άδεια διέλευσης από τον ελληνικό εναέριο χώρο αμερικάνικων 
πολεμικών αεροσκαφών, ενώ τα τάνκερ KC-135 πραγματοποιούσαν ανεφοδια-
σμούς σε αεροπλάνα από την βάση του Ελληνικού, όταν υπήρχε η βάση του Ελ-
ληνικού. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε η πολεμική βάση του Ηρακλείου, το αερο-
δρόμιο της Καλαμάτας, το αεροδρόμιο της Ρόδου, και με μια φρεγάτα το ελληνικό 
κράτος συμμετείχε στο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράκ. Αξιοποιήθηκε δηλαδή ό,τι 
ήταν αξιοποιήσιμο. Στους βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας από τα νατοϊκά 
αεροσκάφη, το ελληνικό κράτος ήταν σύμφωνο ήδη από το ’98. Επιστρατεύτη-
κε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ως κόμβος διέλευσης νατοϊκών στρατευμάτων, 
και το Ιόνιο αναγορεύτηκε σε πολεμική ζώνη, στην οποία έπλεε το αντιτορπιλικό 
Θεμιστοκλής. Στην επίθεση εναντίον του Αφγανιστάν συμμετείχε, εκτός από την 
χρησιμοποίηση της βάσης της Σούδας, με τα αεροδρόμια του Ακτίου, της Αγχιά-
λου, της Ανδραβίδας, της Τανάγρας, με την παραχώρηση του ραντάρ της Ζήρου 
στην Κρήτη, την παραχώρηση του αντιτορπιλικού Φορμίων για περιπολίες στην 
ανατολική Μεσόγειο και φυσικά, ο ελληνικός εναέριος χώρος αξιοποιήθηκε ως 
αεροδιάδρομος. Εκτός των ελληνικών συνόρων, συμμετέχει με μια φρεγάτα, ένα 
ελικόπτερο, ομάδα υποβρυχίων καταστροφών και 6 αξιωματικούς στον πόλεμο 
κατά του Ιράκ, με δύναμη στρατιωτών, ένα λόχο μηχανικού, πολεμικά αεροσκάφη 
C-130 και προσωπικό στην διοίκηση του Αφγανιστάν». 

Με λίγα λόγια, η Ελλάδα όπως και η Ευρώπη έδωσε αυτό που λέμε «γη και 
ύδωρ», όπως λέγανε και οι πρόγονοί μας. Στην ίδια προκήρυξη λέγαμε κάποια 
πράγματα ακριβώς για την αντιτρομοκρατική πολιτική των χωρών της Δύσης το 
οποίο συναρτάται με αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ένα σύστημα το οποίο 
θέλει να επιβάλλει την δικτατορία του κεφαλαίου πρέπει να γίνει όλο και πιο αυ-
ταρχικό, όλο και πιο ολοκληρωτικό. «Για μας η αντιτρομοκρατική πολιτική που 
εφαρμόζεται και στην περιοχή μας έχει κομβική σημασία και δεν είναι ούτε συ-
γκυριακή, ούτε προσχηματική, όπως πολύ συχνά λέγεται. Δεδομένου ότι η μελ-
λοντική αριθμητική αύξηση που αναμένεται στα νέα στρώματα των φτωχών και 
των αποκλεισμένων στις δυτικές χώρες εγκυμονεί κινδύνους που αν δεν προβλε-
φθούν έγκαιρα και αν δεν αντιμετωπιστούν, ενδέχεται να πάρουν εκρηκτικές δι-
αστάσεις, η αντιτρομοκρατική εκστρατεία αποκτά την σημασία μιας μακρόπνοης 
στρατηγικής για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος εχθρικού προς κάθε εστία 
ανάπτυξης ανατρεπτικών πολιτικών αντιλήψεων και πρακτικών. Για αυτό το σκο-
πό σύσσωμες οι πολιτικές ηγεσίες των κρατών της Δύσης προχωρούν σε νομο-
θετικές μεταρρυθμίσεις, αναπροσαρμόζουν και εκσυγχρονίζουν τα κατασταλτικά 
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τους οπλοστάσια και συνεργάζονται σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να κατα-
φέρουν τον βίαιο εξοστρακισμό και την πολιτική αδρανοποίηση των πολιτικών 
χώρων και κινημάτων που συνεχίζουν να αντιστέκονται, για να προλάβουν την 
πιθανή διάχυση των εξεγερσιακών και επαναστατικών διαθέσεων και μεθόδων 
στα κοινωνικά αυτά τμήματα που η μαζική κουλτούρα δυσκολεύεται να ενσω-
ματώσει και η λαίλαπα των ναρκωτικών να αδρανοποιήσει. Έναν τέτοιο σκοπό 
υπηρετούν οι πολυάριθμες φυλακές υψίστης ασφαλείας και τα λευκά κελιά, το 
φακέλωμα στα ηλεκτρονικά αρχεία των ευρωπαϊκών υπηρεσιών ασφαλείας εκα-
τομμυρίων ανθρώπων, η ψήφιση των δρακόντειων αντιτρομοκρατικών νόμων 
που επιτρέπουν την παρέμβαση στο ανθρώπινο DNA και το φακέλωμά του, που 
παρατείνουν το όριο κράτησης υπόπτων, που επιτρέπουν τη χρήση ειδικών ανα-
κριτικών τεχνικών και αφήνουν απεριόριστη εξουσία στις υπηρεσίες ασφαλείας 
να παρακολουθούν αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία, να πραγματοποιούν 
ελέγχους, να συλλαμβάνουν και να ανακρίνουν όποιον θεωρούν ύποπτο. Ένα τέ-
τοιο σκοπό υπηρετούν οι διατάξεις των τρομονόμων που επιτρέπουν τις καταδί-
κες από έκτακτα στρατοδικεία με βάση ανώνυμες καταθέσεις, που συνιστούν την 
ευνοϊκή μεταχείριση για τους μετανοημένους και τους καταδότες, που προωθούν 
την διεθνή συνεργασία των μηχανισμών, τόσο για τη δίωξη υπόπτων όσο και για 
την αποτελεσματική προστασία των ρουφιάνων, οι οποίοι συνδράμουν στο έργο 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας».

Την ίδια περίοδο λοιπόν έχουμε μια ραγδαία αύξηση της κρατικής και αστυ-
νομικής βίας και βασανιστηρίων τα οποία κάνουνε τα όργανα της τάξης κατά με-
ταναστών οι οποίοι έγιναν πρόσφυγες ακριβώς λόγω του πολέμου κατά της «τρο-
μοκρατίας» όπως έχουμε ξαναπεί για παράδειγμα ότι έγιναν στο τμήμα του Αγ. 
Παντελεήμονα. Σε άλλη προκήρυξη αναφέρουμε: «Η σύγχρονη ελληνική πραγμα-
τικότητα περιλαμβάνει το διαρκή καθημερινό αστυνομικό έλεγχο με τους συνεχείς 
εξευτελιστικούς ελέγχους, τις εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις τύπου Πόλις, 
τις συλλήψεις και τους ξυλοδαρμούς πολιτών από όργανα της τάξης, τη δημιουρ-
γία στρατοπέδων για τους μετανάστες, τους βασανισμούς μεταναστών και τις δο-
λοφονίες στα σύνορα από συνοριακούς φρουρούς. Γεγονότα όπως οι βασανισμοί 
μεταναστών από Έλληνες κομάντο του στρατού στο Φαρμακονήσι, στα Χανιά από 
λιμενικούς, στο αστυνομικό τμήμα του Αγ. Παντελεήμονα από τους φύλακες της 
τάξης αντλούν τη νομιμότητά τους από τον πολιτικό χαρακτήρα της σύγχρονης 
εξουσίας και δεν πρόκειται για απλές παρεκτροπές των κρατικών οργάνων, όπως 
διατείνονται οι υπερασπιστές του καθεστώτος. Τα κολαστήρια τύπου Αμπού Γκρά-
ιμπ βρίσκονται και στην Ελλάδα, και η ύπαρξή τους αντανακλά μια διεθνοποιημένη 
μέθοδο αντιμετώπισης των ταξικά και κοινωνικά αδύνατων, ενώ παράλληλα συ-
νιστά προσφιλή τρόπο λειτουργίας των πάσης φύσεως και εθνικότητας οργάνων 
περιφρούρησης του σύγχρονου ολοκληρωτισμού παγκοσμίως που εμπνέονται από 
το πρωτοπόρο κράτος στην εξαγωγή της δημοκρατίας, το κράτος των ΗΠΑ».
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Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα αυτού του διεθνούς πλαισίου που λέγεται πόλεμος 
κατά της «τρομοκρατίας». «Η επιτυχής έκβαση αυτού του πολέμου στο εσωτε-
ρικό των χωρών της Δύσης είναι αυτή που προϋποθέτει την όποια επιτυχή έκ-
βαση του στον υπόλοιπο κόσμο, γεγονός που ισχύει φυσικά και για το ελληνικό 
κράτος. Για να μπορεί το ελληνικό κράτος να διεκδικεί έναν ηγετικό ρόλο στην 
ευρύτερη περιοχή και να αποτελεί έναν ισχυρό κρίκο στην αλυσίδα της σύγχρο-
νης ιμπεριαλιστικής συμμαχίας, αναγκαία συνθήκη αποτελεί η συμμόρφωση των 
υπηκόων του στα όποια νεοταξικά σχέδια και η απουσία στο εσωτερικό πολιτικών 
αντιπάλων ικανών να αμφισβητήσουν την ισχύ και να υπονομεύσουν τη δύναμη 
του». Όλα αυτά τα γεγονότα αποδείκνυαν τότε όταν ο Επαναστατικός Αγώνας 
ήταν στην αρχή της δράσης του, αποδείκνυαν την τάση του συστήματος στον ολο-
κληρωτισμό. Και κατοπινά γεγονότα όταν ήδη δρούσε η οργάνωση και το έχουμε 
ξαναπεί, όπως για παράδειγμα όταν τοποθετήθηκα για την ενέργεια εναντίον του 
Βουλγαράκη, όπως ότι επί των ημερών του συγκεκριμένου υπουργού είχαμε το 
νόμο-φακέλωμα τον Δεκέμβριο του 2005 για την αποθήκευση για 2 χρόνια όλων 
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, είχαμε την 
υπόθεση των υποκλοπών το 2004-2005. Ήταν αυτός υπουργός, όταν οι ΗΠΑ με 
αφορμή την ασφάλεια των ολυμπιακών αγώνων είχανε πιέσει το ελληνικό κράτος 
να κάνουνε αυτές τις υποκλοπές και οι οποίες συνεχίστηκαν και μετά τους ολυ-
μπιακούς αγώνες. Είχαμε την υπόθεση της απαγωγής των Πακιστανών. Όλα αυτά 
δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά και αποκομμένα γεγονότα, είναι γεγονότα τα 
οποία συναρτώνται στο πλαίσιο της πολιτικής που επιβάλλεται αυτή την περίοδο. 
Και αυτή η πολιτική είναι ο πόλεμος κατά της «τρομοκρατίας». Και το δικό σας 
δικαστήριο μέσα σε αυτό το πλαίσιο δικάζει. Και αυτό είναι φυσικό πράγμα γιατί 
οι δικαστές και οι αστυνομικοί είναι γρανάζια του συστήματος. Αυτό το πράγμα 
υπηρετείτε.

Αυτό ήταν το πολιτικό πλαίσιο πάνω στο οποίο εμείς επιλέξαμε να αρχίσουμε 
την δράση μας, δηλαδή η αιχμή ήταν από την μια η απάντηση στον πόλεμο κατά 
της «τρομοκρατίας» και από την άλλη η απάντηση στην ένταση των νεοφιλελεύ-
θερων μεταρρυθμίσεων. Με λίγα λόγια, ναι, να τρομοκρατήσουμε τους τρομοκρά-
τες. Αυτό ήταν το πολιτικό μήνυμα όταν ξεκίνησε ο Επαναστατικός Αγώνας, αυτό 
το μήνυμα θέλαμε να δώσουμε. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ ΣΕ ΣΧEΣΗ ΜΕ ΤΟ 
ΑΙΤΗΜΑ ΚΛΗΤΕΥΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ 

ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ 

Έχουμε μία εκκρεμότητα για την ενέργεια της οργάνωσης εναντίον της πρε-
σβείας των ΗΠΑ. Είχαμε κάνει από την αρχή της διαδικασίας μία αίτηση, να 
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φέρετε κάποιους μάρτυρες γι’ αυτή την ενέργεια. Γιατί από το βούλευμα και από 
τις κλήσεις του κ. Μακρόπουλου δεν υπήρχε κανένας μάρτυρας για την συγκεκρι-
μένη ενέργεια. Ο κ. εισαγγελέας με βάση αυτή την αίτηση είχε προτείνει και είχε 
γίνει αποδεκτό από το δικαστήριό σας να έρθουν τέσσερα άτομα, τα οποία στην 
πραγματικότητα δεν είχαν καμία σχέση όσον αφορά το συμβάν την ημέρα εκείνη. 
Ήταν μία πρόταση η οποία ουσιαστικά σκοπό είχε αν υπήρχε περίπτωση να μας 
αναγνωρίσει κάποιος απ’ αυτούς τους μάρτυρες, είδαν λέει κάποια άτομα τις προ-
ηγούμενες μέρες και είχαν δώσει κάποιες περιγραφές. 

 Εμείς όμως θέλουμε να επιμείνουμε σε ένα πράγμα. Σύμφωνα λοιπόν με το 
βούλευμα του κ. Μακρόπουλου για την συγκεκριμένη ενέργεια, λέει, «χρησιμο-
ποιήθηκε ρουκέτα με σκοπό να προξενήσουν κίνδυνο σε ξένα πράγματα και κίν-
δυνο σε ανθρώπους το οποίο και συνέβη εκτοξεύοντας την ρουκέτα με τον ως 
άνω φορητό εκτοξευτή κατά την πρόσοψης της πρεσβείας των ΗΠΑ 2ος όροφος 
επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 91 στην Αθήνα και προξενώντας έκρηξη με 
αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών στο εν λόγω κτίριο καθώς και κίνδυνο 
για τους ανθρώπους που βρίσκονταν κατά εκείνη την στιγμή εντός του βληθέντος 
κτιρίου αλλά και εκείνων που βρίσκονταν εκτός ή και διέρχονταν τον χρόνο αυ-
τόν από το σημείο της έκρηξης». Αυτή είναι φράση του κ. Μακρόπουλου. Εμείς 
θέλουμε να καλέσετε και ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί πέρα, ήταν πραγματικοί 
αυτόπτες μάρτυρες, γιατί οι άνθρωποι που πρότεινε ο κ. εισαγγελέας και έκανε 
δεκτό το δικαστήριό σας δεν ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Ήταν μάρτυρες που τις 
προηγούμενες μέρες είδαν κάποιους…

 Πώς θα κρίνετε εσείς ότι αυτή η ενέργεια προξένησε κίνδυνο σε ένα διαβά-
τη που διερχόταν από το σημείο; Γιατί υπήρχαν πολίτες, υπάρχουν μαρτυρίες, 
ενός οδηγού λεωφορείου, στρατιωτικών οι οποίοι επέβαιναν σε ένα λεωφορείο 
της Πολεμικής Αεροπορίας που πήγαινε στην Πάρνηθα, ήταν μπροστά και πέ-
ρασε η ρουκέτα πάνω από τα κεφάλια τους ή πολίτες οι οποίοι διέρχονταν από 
το σημείο και προξενήθηκε λέει ο Μακρόπουλος κίνδυνος που πέρασε η ρουκέτα 
πάνω από τα κεφάλια τους. Δεν θα έπρεπε να καλέσετε αυτούς και να πείτε, πέστε 
μας κύριε, κινδυνέψατε από την ενέργεια του Επαναστατικού Αγώνα εναντίον 
της αμερικάνικης πρεσβείας; Δεν θα έπρεπε να το κάνετε αυτό; Εμείς κάνουμε 
αίτηση λοιπόν, έχουμε εδώ από το υλικό 19 μάρτυρες και δεν είναι όλοι, ειδικά 
για την αμερικάνικη πρεσβεία έχουν καταθέσει πάρα πολλοί στην προανάκριση. 
Ή ενδεικτικά από αυτούς να καλέσετε όσους ήταν στο προσωπικό φρούρησης και 
πέρασε η ρουκέτα πάνω από τα κεφάλια τους. Ποιος κινδύνεψε εκεί πέρα; Και 
να πω και κάτι άλλο. Από αυτά που μάθαμε, την ώρα της επίθεσης μέσα στο κτί-
ριο υπήρχε αμερικανός υπεύθυνος ασφαλείας, πεζοναύτης. Η ενέργεια αυτή δεν 
έγινε με πρόθεση να προξενήσει κάποιο κίνδυνο ή να σκοτώσει κάποιον. Αλλά να 
είστε σίγουροι, ακόμα κι αν ο αμερικανός σκοτωνόταν, εγώ θα την αναλάμβανα 
την πολιτική ευθύνη, να είστε σίγουροι γι’ αυτό. Το λέω αυτό για να δούμε την 
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ειδοποιό διαφορά ότι η ενέργεια αυτή δεν έγινε με κανένα τέτοιο σκοπό ούτε καν 
για το προσωπικό ασφαλείας, τους μπάτσους και τους υπαλλήλους security. Πώς 
τώρα εσείς θα κρίνετε αυτή την ενέργεια εφόσον δεν έχει καλέσει κανένα, ούτε 
έναν ο Μακρόπουλος απ’ αυτούς τους ανθρώπους ή το φυλακτικό προσωπικό ή 
ακόμα και τον αμερικανό που εμείς από την πρώτη στιγμή λέμε, καλέστε τον. Θα 
βγάλετε κρίση ότι αυτή η ενέργεια προξένησε κίνδυνο σε διερχόμενους πολίτες, 
όχι μόνο σε αυτούς που λέει ο Μακρόπουλος εντός του κτιρίου αλλά και σε αυ-
τούς που διέρχονταν, πολίτες; Υπάρχουν αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας 
σε ένα λεωφορείο της Πολεμικής Αεροπορίας το οποίο πήγαινε στην Πάρνηθα. 
Ήταν απ’ έξω από το κτίριο. Εμείς λοιπόν κάνουμε αίτηση και θα σας την διαβάσω 
ολόκληρη και θα σας την καταθέσω.    

ΑΙΤΗΣΗ ΚΛΗΤΕΥΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ  
ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και το βούλευμα με το οποίο παραπεμφθήκαμε σε 
δίκη για την οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας, κατηγορούμαστε για πράξεις οι 
οποίες έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές αδιακρίτως.

Το κατηγορητήριο και το βούλευμα που συνέταξε ο εισαγγελέας εφετών Μα-
κρόπουλος είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που σκοπό έχει να απονοηματοδο-
τήσει την πολιτική δράση του Επαναστατικού Αγώνα, να απονοηματοδοτήσει τα 
πολιτικά κίνητρα των ενεργειών της οργάνωσης, να προβάλλει την δράση μας ως 
απολίτικη και εγκληματική.

Όπως έχουμε πει επανειλημμένως στην δίκη, ο ένοπλος αγώνας, έτσι όπως 
τον νοηματοδοτούμε εμείς ως μέλη του Επαναστατικού Αγώνα, είναι μια πολιτική 
δράση και αποτελεί μέρος ενός αγώνα που σκοπό έχει την κοινωνική Επανάστα-
ση, την ανατροπή του καπιταλισμού και του κράτους.

Οι ενέργειες του Επαναστατικού Αγώνα στρέφονταν εναντίον δομών και μη-
χανισμών της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, εναντίον εκπροσώπων της πο-
λιτικής εξουσίας, όπως για παράδειγμα ο πρώην υπουργός Δημοσίας Τάξης Βουλ-
γαράκης, εναντίον όσων προστατεύουν το καθεστώς, τους αστυνομικούς και τις 
δυνάμεις καταστολής όπως είναι οι άνδρες της ΥΑΤ.

Ποτέ η οργάνωση δεν στράφηκε εναντίον απλών πολιτών οι οποίοι δεν είχαν 
σχέση και αξίωμα μέσα στο σύστημα της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας και 
της καταστολής.

Λόγω του γεγονότος ότι το βούλευμα που συνέταξε ο εισαγγελέας Μακρόπου-
λος περιέχει ψέματα και ανακρίβειες που σκοπό έχει να προβάλλει την δράση του 
Επαναστατικού Αγώνα ως απολίτικη και εγκληματική και δεδομένου ότι γι’ αυτό 
το σκοπό παρέλειπε να καλέσει σημαντικούς μάρτυρες για να φωτίσουν γεγονότα 
που σε ορισμένες ενέργειες της οργάνωσης αποδείκνυαν ότι εγκληματικά λάθη και 
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παραλείψεις της αστυνομίας ή σκόπιμες ενέργειες υπευθύνων ασφαλείας έθεσαν 
σε κίνδυνο ζωές πολιτών ή υπαλλήλων, όπως στις επιθέσεις της οργάνωσης στα 
υπουργεία Οικονομίας και Απασχόλησης και στο χρηματιστήριο, εμείς ζητήσαμε 
από την αρχή της διαδικασίας να κλητευθούν επιπλέον μάρτυρες που η κατάθεσή 
τους έχει αποδεικτική αξία όσον αφορά το γεγονός ότι η οργάνωση ποτέ και σε 
καμία περίπτωση δεν έθεσε σκόπιμα ή από παράλειψη σε κίνδυνο ζωές απλών 
πολιτών που δεν είχαν σχέση με τον επιδιωκόμενο εκάστοτε στόχο.

Πράγματι, η κατάθεση των επιπλέον αυτών μαρτύρων που ζητήσαμε, απέδειξε 
ότι στις ενέργειες του Επαναστατικού Αγώνα εναντίον των υπουργείων Οικονο-
μίας και Απασχόλησης και εναντίον του χρηματιστηρίου, εκτέθηκαν σε κίνδυνο 
ζωές πολιτών ή υπαλλήλων, όχι από σκοπιμότητα ή παράλειψη της οργάνωσης, 
αλλά από εγκληματικά λάθη και παραλείψεις της αστυνομίας και από σκόπιμες 
ενέργειες υπευθύνων ασφαλείας όπως συνέβη στην επίθεση εναντίον του χρημα-
τιστηρίου. 

Επίσης μετά από την αίτηση κλήτευσης επιπλέον μαρτύρων για την ενέργεια 
της οργάνωσης εναντίον του πρώην υπουργού Δημοσίας Τάξης Βουλγαράκη, απο-
δείχτηκε ότι η συγκεκριμένη απόπειρα έγινε με μηχανισμό που πυροδοτήθηκε με 
τηλεχειρισμό και δεν ήταν ωρολογιακός εκρηκτικός μηχανισμός, όπως ψευδώς 
αναφέρει στο βούλευμα ο εισαγγελέας εφετών Μακρόπουλος, ενώ αποδείχτηκε 
επιπλέον ότι η απόπειρα ματαιώθηκε από τα μέλη της οργάνωσης που είχαν επι-
φορτιστεί να την πραγματοποιήσουν, λόγω του γεγονότος ότι υπήρχε κίνδυνος 
να ανακαλυφτεί ο μηχανισμός από αστυνομικό του ΤΕΕΜ. Ο μηχανισμός πυρο-
δοτήθηκε τελικά για να μην πέσει στα χέρια της αστυνομίας και χωρίς να εκτεθεί 
σε κίνδυνο κανείς, ούτε ο Βουλγαράκης, ούτε τυχαία διερχόμενοι πολίτες, πεζοί η 
επιβαίνοντες σε αυτοκίνητα.

Στην ίδια αίτηση κλήτευσης επιπλέον μαρτύρων, ζητήσαμε να καλεστούν μάρ-
τυρες που αφορούν την επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα εναντίον της πρε-
σβείας των ΗΠΑ, αφού σ’ αυτή την περίπτωση ο εισαγγελέας Μακρόπουλος δεν 
καλούσε ούτε έναν γι’ αυτή την ενέργεια της οργάνωσης, η οποία είχε μεγάλη 
πολιτική σημασία και συμβολισμό με μεγάλη λαϊκή και κοινωνική αποδοχή.

Σ’ αυτή την περίπτωση, μετά από εισήγηση του εισαγγελέα της έδρας, το δικα-
στήριο αποφάσισε την κλήτευση 4 μαρτύρων πολιτών, οι οποίοι δεν έχουν καμία 
άμεση σχέση με την ενέργεια εναντίον της πρεσβείας, δεν είναι καν δηλαδή αυ-
τόπτες μάρτυρες στο συμβάν στις 12/1/2007 και καλέστηκαν με μοναδικό σκοπό 
να αναγνωρίσουν κάποιον από εμάς, αφού στις προανακριτικές τους καταθέσεις 
αναφέρονται σε «ύποπτα» άτομα πριν την ημέρα της επίθεσης εναντίον της αμε-
ρικάνικης πρεσβείας.

Όμως σύμφωνα με το βούλευμα που αφορά την συγκεκριμένη ενέργεια, χρη-
σιμοποιήθηκε ρουκέτα «με σκοπό να την χρησιμοποιήσουν για να προξενήσουν 
κοινό κίνδυνο σε ξένα πράγματα και κίνδυνο σε άνθρωπο, πράγμα το οποίο και 
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συνέβη εκτοξεύοντας αυτήν (την ρουκέτα) με τον ως άνω φορητό εκτοξευτή, κατά 
της πρόσοψης του κτιρίου της πρεσβείας των ΗΠΑ (δεύτερο όροφο) επί της Λ. 
Βασιλίσσης Σοφίας 91 στην Αθήνα και προξενώντας έκρηξη, με αποτέλεσμα την 
πρόκληση υλικών ζημιών στο εν λόγω κτίριο, καθώς και κίνδυνο για τους ανθρώ-
πους που βρίσκονταν κατά εκείνη την στιγμή εντός του βληθέντος κτιρίου, αλλά 
και εκείνων που βρίσκονταν εκτός ή και διέρχονταν τον χρόνο αυτόν από το ση-
μείο της έκρηξης».

Σύμφωνα με την παράγραφο αυτή του βουλεύματος, θα έπρεπε το δικαστήριο 
να καλέσει αυτόπτες μάρτυρες έτσι ώστε να διερευνηθεί αν έχει προκληθεί κίν-
δυνος σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν είτε εντός είτε εκτός του κτιρίου ή διέρχονταν 
κατά τον χρόνο εκτόξευσης της ρουκέτας από το σημείο. Εμείς για παράδειγμα 
είχαμε ζητήσει από την αρχή της διαδικασίας να κλητευθεί ο Αμερικανός υπεύ-
θυνος ασφαλείας της πρεσβείας, ο οποίος ήταν εντός του κτιρίου της πρεσβεί-
ας και πλησίον της έκρηξης της ρουκέτας. Επίσης ζητάμε να κλητευθούν οι εξής 
αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι ήταν είτε εκτός του κτιρίου περιμετρικά και είχαν 
καθήκοντα φύλαξης του κτιρίου της πρεσβείας, είτε πολίτες οι οποίοι έτυχαν να 
διέρχονταν από το σημείο την χρονική στιγμή της εκτόξευσης της ρουκέτας: 

1) Κουγιουμτζίδης Ολέγκ, οδηγός αστικού λεωφορείου,
2) Πιετρής Κωνσταντίνος, αρτοποιός,
3) Γιαννακούτζος Γεώργιος, αξιωματικός Πολεμικής Αεροπορίας που υπη-

ρετεί στο 2ο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Πάρνηθας,
4) Γερακούδης Γεώργιος, σμηνίας Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετεί στο 

2ο ΚΕΠ Πάρνηθας,
5) Κασαράς Ιωάννης, αξιωματικός Πολεμικής Αεροπορίας στο 2ο ΚΕΠ 

Πάρνηθας,
6) Νικολόπουλος Νικόλαος, αξιωματικός Πολεμικής Αεροπορίας στο 2ο 

ΚΕΠ Πάρνηθας,
7) Δαυίδ Πέτρος, ΕΠΟΠ, επαγγελματίας οπλίτης στο 2ο ΚΕΠ Πάρνηθας,
8) Σαββίδου Ευτυχία, αστυνομικός που εκτελούσε χρέη φύλαξης στην πρε-

σβεία στην σκοπιά στην γωνία των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Πέτρου Κόκκα-
λη,

9) Ζαρούλας Νικόλαος, αστυνομικός που εκτελούσε χρέη φύλαξης στην 
πρεσβεία στην σκοπιά των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Μακεδόνων,

10) Κιτσώνης Γεώργιος, αρχιφύλακας της ομάδας Ζ που βρισκόταν στο κε-
ντρικό φυλάκιο της πρεσβείας επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας,

11) Γκολφινόπουλος Δημήτριος, αστυνομικός ο οποίος εκτελούσε χρέη φύ-
λαξης στο κεντρικό φυλάκιο επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας,

12) Μπαλάγκας Φίλιππος, αστυνομικός σε περιπολικό το οποίο εκείνη την 
ώρα περιπολούσε στη γωνία των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Πέτρου Κόκκαλη,
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13) Ταβουλάρης Ηλίας, αστυνομικός στο ίδιο περιπολικό,
14) Χατζηαβράκογλου Περικλής, ένοπλος υπάλληλος ασφαλείας που εκτε-

λούσε χρέη φύλαξης στην περίμετρο της πρεσβείας επί της οδού Π. Κόκκαλη,
15) Καμμένος Ελευθέριος, υπάλληλος ασφαλείας που εκτελούσε χρέη φύλα-

ξης εντός του προαυλίου της πρεσβείας,
16) Τζιαναβερλής Ιωάννης, επόπτης στατικής φύλαξης στην αμερικάνικη 

πρεσβεία,
17) Κακλιδάκης Κωνσταντίνος, υπάλληλος ασφαλείας οποίος βρισκόταν 

στην γωνία των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Πέτρου Κόκκαλη,
18) Δεληγιώργος Σωτήριος, υπάλληλος ασφαλείας ο οποίος βρισκόταν στην 

γωνία των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Πέτρου Κόκκαλη,
19) Τον αμερικανό υπεύθυνο ασφαλείας ο οποίος βρισκόταν μέσα στο κτίριο 

της πρεσβείας κατά την ώρα της επίθεσης. 

Αυτή η αίτηση ήταν μέσα στα πλαίσια της κλήτευσης επιπλέον μαρτύρων για 
κάποιες ενέργειες, συγκεκριμένα για Βουλγαράκη, υπουργείο Οικονομίας, υπουρ-
γείο Απασχόλησης, για να φωτιστούν κάποια σημεία. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί 
δεν πρέπει να καλεστούν άτομα τα οποία ήταν πραγματικοί αυτόπτες μάρτυρες 
και όχι οι 4 αυτοί που δεν ήταν καν την ημέρα εκείνη. Πώς θα βγάλετε απόφαση 
για αυτό το πράγμα; Βέβαια εγώ σας το ’χω ξαναπεί ότι έχετε ήδη βγάλει κρίση, 
αλλά εφόσον ακολουθούμε μία διαδικασία έστω και προσχηματική θα έπρεπε να 
το διερευνήσετε αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω και έχουμε ξαναπεί ότι από την 
πρώτη στιγμή, το ότι δεν έχει καλεστεί κανένας γι’ αυτή την ενέργεια, ήταν πολιτι-
κά τα κίνητρα. Είτε οι αμερικανοί δεν θέλουν αν δοθεί συνέχεια, παρόλο που τότε 
έδιναν 1 εκατομμύριο δολάρια για την σύλληψή μας και φυσικά το ελληνικό κρά-
τος ασθμαίνοντας μετά την επικήρυξη των αμερικανών μάς επικήρυξε με 800.000 
ευρώ. Εμείς έχουμε έναν κατάλογο 19 μαρτύρων, μπορείτε εσείς ενδεικτικά να μη 
φέρετε και τους 19, να φέρετε λιγότερους άμα θέλετε. Μη σας κωλύουμε και την 
διαδικασία και γίνεται και χρονοβόρα. Εμείς δεν έχουμε κριτήρια να πούμε ποιος 
θα καλεστεί και ποιος όχι. Αυτοί είπαν ότι ήταν αυτόπτες μάρτυρες, ότι πέρασε η 
ρουκέτα πάνω από το κεφάλι τους, να έρθουν εδώ και να πούμε αν πραγματικά 
από την ενέργεια του Επαναστατικού Αγώνα κινδύνεψε πραγματικά η ζωή τους. 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΑΣ ΡΟΥΠΑ  
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΛΗΤΕΥΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ

Θέλω να προσθέσω κάτι. Αν γίνει επιλογή ανάμεσα σε αυτούς που προτείνου-
με, θα ήθελα να συμπεριλαμβάνονται οι πολίτες που ήταν μέσα στη λίστα, οι 
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οποίοι πιστεύουμε ότι θα είναι πιο αμερόληπτοι. Εμείς σε όλη αυτή διαδικασία, το 
έχετε διαπιστώσει και εσείς, ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να καλούμε ανθρώ-
πους οι οποίοι πολιτικά βρίσκονται στο αντίπαλο στρατόπεδο από εμάς. Είτε είναι 
αστυνομικοί είτε είναι πολιτικοί είτε είναι αξιωματικοί των υπηρεσιών ασφαλείας 
είτε οποιοσδήποτε, εφόσον πιστεύουμε ότι μέσα στην εξέλιξη της διαδικασίας και 
στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, μπορούν να βοηθήσουν σε μια κατεύθυνση διερευ-
νητική. Με αυτή την έννοια βάλαμε όλους αυτούς οι οποίοι υπάρχουν στην δικο-
γραφία. Αν, τελικά, γίνει επιλογή ανάμεσα στα συγκεκριμένα πρόσωπα, θα προ-
τιμούσαμε να υπάρχουν ανάμεσα σε αυτούς που θα επιλεγούν πολίτες, οι οποίοι 
ήταν εκείνη την ώρα μπροστά στην πρεσβεία, γιατί πιστεύω ότι θα είναι αμερό-
ληπτοι στην τοποθέτησή τους. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να έρθει εδώ 
κάποιος και να πει ότι κινδύνεψε ή φοβήθηκε, γιατί ούτως ή άλλως ήταν αδύνατο 
να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους έξω από την πρεσβεία. Και αυτό το ζήτημα 
το επαναφέρουμε όπως ειπώθηκε και πριν, γιατί μέσα στο βούλευμα υπάρχει η 
διαπίστωση ότι «κινδύνεψαν και όσοι βρίσκονταν έξω από την πρεσβεία». Δεν 
υπήρχε περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Αν υπήρχε η παραμικρή αμφιβολία δεν 
θα γινόταν καν η ενέργεια. Το έχω ξαναπεί ότι δεν υπήρχε περίπτωση να επιχει-
ρηθεί από τον Επαναστατικό Αγώνα ενέργεια που θα υπήρχαν αμφιβολίες για την 
έκβασή της από παρέμβαση εξωγενών παραγόντων. Εκτός από την αστυνομία. 
Γιατί αυτή έχει την ευθύνη σε προηγούμενες ενέργειες, όπως έχουμε συζητήσει. 
Οπότε, στην συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύω ότι πρέπει να εξακριβωθεί αν κιν-
δύνεψαν άνθρωποι έξω από την πρεσβεία και για αυτό τον λόγο πρέπει να κλη-
τευθούν αυτοί για να προχωρήσουμε. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΛΗΤΕΥΣΗΣ   
ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ

Καταρχάς, κ. πρόεδρε, τους μάρτυρες που πρότεινα για την υπόθεση, για την συ-
γκεκριμένη ενέργεια, τους πρότεινα χωρίς να έχω την ψευδαίσθηση ότι θα μπο-
ρούσαν να προσθέσουν κάτι. Απλώς τους κάλεσα επειδή δεν είχε κληθεί κανένας. 
Ούτε βέβαια, κατά την γνώμη μου, μπορεί να προκύψει κάτι από κάποιους από 
τους πολλούς μάρτυρες, πάνω από 100 που έχουν εξεταστεί και δεν έχουν κληθεί 
μέχρι τώρα από το δικαστήριό σας. Τις έχω διαβάσει τις καταθέσεις τους, δεν λένε 
τίποτα. Αυτά που έπρεπε παρ’ όλα αυτά, κατά την γνώμη μου, να προκύψουν για 
την συγκεκριμένη ενέργεια, έχω την γνώμη ότι έχουν ήδη προκύψει.

Συγκεκριμένα, προέκυψε, κατά την γνώμη μου, το σημείο απ’ όπου εκτοξεύτη-
κε η ρουκέτα, το είδος της ρουκέτας που εκτοξεύτηκε, το σημείο του κτιρίου στο 
οποίο προσέκρουσε η ρουκέτα. Προέκυψαν οι προκληθείσες ζημιές στο κτίριο. 
Προέκυψαν οι λόγοι για τους οποίους οι ζημιές αυτές είναι ενός βαθμού και δεν 
είναι κάποιου άλλου βαθμού. Και όλα αυτά δεν προέκυψαν από καταθέσεις μαρ-
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τύρων, προκύπτουν από εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης που υπάρχουν στο φά-
κελο της υπόθεσης της πρεσβείας και απαντούν σε αυτά τα ερωτήματα. Δεν έχω 
κάποιο λόγο να μην έρθουν αυτοί οι μάρτυρες αλλά δεν θα προσθέσουν τίποτα. 
Επιμένω και προηγουμένως που επέμεναν οι κ. κατηγορούμενοι να έρθουν κά-
ποιοι μάρτυρες, ήρθαν, δεν ξέρω, διαφώτισαν κατά την γνώμη σας το δικαστήριο 
περισσότερο; Δηλαδή δεν θέλω εδώ να καλούνται μάρτυρες για να εξεταστούν 
όντας εκ προοιμίου βέβαιο ότι δεν πρόκειται να προσθέσουν κάτι στην υπόθεση. 
Έχω την γνώμη ότι δεν είναι απαραίτητο. Σας λέω ότι τους 4 που πρότεινα να 
καλεστούν, τους κάλεσα για τα μάτια, μην κοροϊδευόμαστε.    

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ 
ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Το γεγονός ότι ήταν για τα μάτια η πρόταση αυτό το καταλάβαμε από την 
πρώτη στιγμή, κ. εισαγγελέα. Σε αυτή την δίκη σάς έχουμε πει, βουλωμένο 

γράμμα διαβάζουμε από την αρχή της διαδικασίας. Ξέρουμε τι θα πείτε, ξέρουμε 
τι θα εισηγηθείτε, ξέρουμε τι θα απορρίψετε. Από την αρχή εδώ και 7 μήνες σάς 
το λέμε αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που λέμε, βουλωμένο πράγμα διαβάζουμε. 
Υπάρχουν όμως δυο μέτρα και δυο σταθμά. Δηλαδή ούτε εσείς περιμένατε ότι οι 
4 αυτοί που εισηγηθήκατε να καλέσετε θα πούνε κάτι. Εγώ σας το είπα. Εκατό 
μάρτυρες, όπως λέτε, που κάλεσε ο Μακρόπουλος και επιπλέον που καλέσαμε 
και εμείς, είχαν το παραμικρό να πούνε, να επιβεβαιώσουνε το κατηγορητήριο; 
Ουδέν. Ούτε ένα τόσο δα. Ούτε καν ο κ. Παπαθανασάκης, ο πρώτος βασικός και 
κυριότερος μάρτυρας κατηγορίας. Όμως πώς γίνεται εδώ να καλούνται μες στο 
βούλευμα, οι πιο πολυάριθμοι μάρτυρες είναι για το υπουργείο Οικονομίας. Αυτό 
δεν είναι τυχαίο. Γιατί εκεί έχουμε τραυματισμούς, τουλάχιστον τρεις. Έχουνε κα-
λεστεί πόσοι; Eίκοσι για το υπουργείο Οικονομίας; Οι μάρτυρες που έχει καλέσει 
ο Μακρόπουλος για το υπουργείο Οικονομίας είναι από το 51 ως το 73. Μιλάμε για 
πάνω από είκοσι μάρτυρες. Γιατί αυτό; Γιατί, προφανώς, για να μας δείξει ο Μα-
κρόπουλος ότι είμαστε τίποτα εγκληματικά και αντικοινωνικά τέρατα δεν καλεί 
μόνο αυτούς τους τρεις που τραυματιστήκανε, τους καλεί όλους, δίνει έμφαση.

Σας έχουμε ξαναπεί, ο τρόπος με τον οποίον καλεί, 1ο, 2ο, 3ο μέχρι τον 87ο 
δεν είναι τυχαίος. Από την άλλη δεν καλεί κανέναν για την αμερικάνικη πρεσβεία. 
Είναι τυχαίο αυτό; Ε, δεν νομίζω, που λένε κιόλας. Λοιπόν αφού δεν είναι τυχαίο 
υπάρχουν λόγοι και οι λόγοι αυτοί είναι πολιτικοί. Εδώ μας λέει το κατηγορητήριο 
ότι είμαστε τίποτα εγκληματικά τέρατα, ότι θα σκοτώσουμε κόσμο αδιακρίτως και 
τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες, όλοι όσοι κατέθεσαν, 
έχουν συνεισφέρει σ’ αυτόν τον ισχυρισμό καθόλου; Εδώ ήρθαν και είπαν ότι η 
αστυνομία έχει την ευθύνη. Δεν ήρθαν, κ. εισαγγελέα, να το πούνε οι μάρτυρες του 
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υπουργείου Οικονομίας; Δεν μας ειδοποίησαν καν, δεν απέκλεισαν τον χώρο! Και 
σας είπα, κάποιοι απέξω μας είπαν, «μαζί σας είμαστε και του πούστη του Βουλ-
γαράκη και λίγα του είπατε» σας το ’χω ξαναπεί. Μάρτυρες «θύματα», όχι μάρτυ-
ρες υπεράσπισης, «θύματα», που τους κάλεσε ο Μακρόπουλος ο συνάδελφός σας. 
Τώρα δηλαδή τι; Τι νόημα έχει; Σας είπα, αφού δεν υπάρχουν στοιχεία γιατί κατα-
θέτουν 87 μάρτυρες, ούτε 87, κάποιοι δεν ήρθαν, τους ξεχνάμε, 70. Εσείς εδώ δεν 
καλέσατε μόνο για τα μάτια αυτούς. Τους καλέσατε με ένα κριτήριο. Ότι είδαμε 
κάποιους μπας και υπάρχει καμία πιθανότητα να αναγνωρίσουν κανένα. Γι’ αυτό 
τους καλέσατε. Αλλά σε σχέση με το κατηγορητήριο, ότι κινδυνέψανε κάποιοι από 
την ενέργεια αυτή, δεν υπάρχει. Εγώ σας είπα, αν σκοτωνόταν ο αμερικανός τα 
ίδια θα έλεγα, θα την υπερασπιζόμουνα, και αστυνομικός να σκοτωνόταν τα ίδια 
θα έλεγα, θα την υπερασπιζόμουν. Και αυτός που τραυματίστηκε στα δικαστήρια, 
εάν σκοτωνόταν, τα ίδια θα έλεγα για την επίθεση στα δικαστήρια, νομίζετε ότι 
έχω λόγο να πω άλλα; Δεν έχω καμία τέτοια τακτική. Τα ίδια θα έλεγα ακριβώς, 
θα υπερασπιζόμουνα πολιτικά αυτή την ενέργεια και με νεκρούς ακόμα, όχι έναν, 
και με νεκρούς. Μπάτσο, αμερικανό, δεν ξέρω, αλλά πολίτη όχι. Τέτοιο πράγμα 
δεν υπήρξε ποτέ. Δηλαδή να υπάρξει κίνδυνος για πολίτες που διέρχονταν και 
δεν είχαν σχέση με τον στόχο. Και αυτό αποδείχτηκε, όχι από τον Μακρόπουλο, 
από δικιά μας επιμονή να έρθουν να καταθέσουν μάρτυρες για αυτά τα γεγονότα. 
Όπως και για το χρηματιστήριο, ποιος είχε την ευθύνη που κινδυνέψανε; Ακό-
μα και σε σας δημιουργήθηκε η απορία, όταν ήρθε εδώ ο Μαυροειδάκος, η κ. 
Κοκκώνη και ο άλλος ο Πολυταρίδης. Τελικά τι κανονισμοί ασφαλείας μού λέτε, 
εδώ δόθηκε εντολή να παραμείνουν οι άνθρωποι μέσα. Και αφότου δόθηκαν 40 
λεπτά χρονικό περιθώριο και επιβεβαιώθηκε. Από δικιά μας επιμονή στις κλητεύ-
σεις αυτές αποδείχτηκε ότι εμείς δεν έχουμε κανένα σκοπό να κινδυνέψει πολίτης 
που δεν έχει σχέση με τον στόχο. Με την αστυνομία, ναι, το λέμε καθαρά, εχθροί 
είναι. Υπηρέτες του καθεστώτος είναι, οι αμερικάνοι το ίδιο (εχθροί). Αλλά πού, 
εδώ από την δικογραφία, φαίνεται ότι κινδύνεψε κανείς πολίτης; Ούτε καν το 
προσωπικό ασφαλείας. Αλλά αν είναι έτσι, άμα δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί 7 
μήνες διαδικασία; Ας διαβάσουμε την δικογραφία στην αρχή της διαδικασίας και 
να πούμε, αυτά είναι τα στοιχεία, δεν πρόκυψε τίποτα, κανείς δεν αναγνωρίζει 
τίποτα, να ακούσουμε την ποινή να τελειώνουμε.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΑΣ ΡΟΥΠΑ  
ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Θέλω να πω ότι η επίθεση στην αμερικάνικη πρεσβεία πολιτικά για το σύστη-
μα και για την «δικαιοσύνη» είναι ένα ταμπού. Πολιτικό ταμπού. Γι’ αυτό τον 

λόγο δεν καλέστηκε κανένας από τον Μακρόπουλο εδώ πέρα να καταθέσει. Δεν 
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υπήρχε κανένας άλλος λόγος. Γιατί στην πραγματικότητα θα μπορούσε να είχε το 
σκεπτικό, κ. εισαγγελέα, της διερεύνησης της υπόθεσης –όπως έχουμε πει και άλ-
λες φορές–, ακόμα και της ενίσχυσης των κατηγοριών, εφόσον υπήρχαν αυτόπτες 
μάρτυρες και μιλούσαν για πρόσωπα περιγράφοντας κάποιους τις προηγούμενες 
μέρες. Θα μπορούσε ο κ. Μακρόπουλος, αν μη τι άλλο, να καλέσει αυτούς, μπας 
και βγάλουν κάτι. 

Παρ’ όλα αυτά δεν τους κάλεσε και αυτό έγινε γιατί δεν ήθελε να συζητηθεί η 
υπόθεση του χτυπήματος της αμερικάνικης πρεσβείας εδώ μέσα. Γιατί είναι τα-
μπού πολιτικό, για το ελληνικό κράτος είναι ταμπού, είναι ταμπού για το ελληνικό 
πολιτικό σύστημα αυτή η ενέργεια. Δύο ενέργειες στην πραγματικότητα έχουν 
γράψει ιστορία από τον Επαναστατικό Αγώνα. Αυτή και η επίθεση στο χρηματι-
στήριο. Είναι οι επιθέσεις αυτές που έχουν ακουστεί παγκοσμίως και έχουν τέτοια 
απήχηση, της οποίας το μέγεθος δεν μπορεί εύκολα να το συλλάβει κανείς. Εμείς 
τουλάχιστον το έχουμε αντιληφθεί, μάλλον έχουμε δει ένα δείγμα μέσα από δημο-
σιεύματα, μέσα από επικοινωνίες, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι αυτές οι ενέργειες 
θα αφήσουν ιστορία. 

Όσον αφορά την ενέργεια στην αμερικάνικη πρεσβεία, την αίτηση την κάνα-
με για συγκεκριμένους λόγους. Γιατί εμείς, την τοποθέτησή μας σε σχέση με την 
πολιτική επιλογή αυτής της ενέργειας θα την κάνουμε ούτως. Όμως σε σχέση με 
τους συγκεκριμένους μάρτυρες που καλούμε, οι οποίοι είναι πολύ συγκεκριμένοι 
και αφορούν την ίδια την κατηγορία, στενά νομικά. Και αφορά την κατηγορία 
όσον αφορά κυρίως τους διερχόμενους ανθρώπους έξω από την πρεσβεία. Ακόμα 
και τους αστυνομικούς που φρουρούσαν το κτίριο. Η τοποθέτηση του κ. εισαγγε-
λέα που λέει ότι «βλέπουμε από την δικογραφία», «από την έκθεση των εμπει-
ρογνωμόνων», «μιλούν για έκρηξη από το σημείο που εκτοξεύτηκε», «μιλούν για 
πρόσκρουση»…, όλα αυτά δεν αποδεικνύουν τίποτα. Δηλαδή, ισχυριζόμαστε εδώ 
πέρα ότι στο σημείο από όπου έγινε η εκτόξευση της ρουκέτας κινδύνευσαν άν-
θρωποι; Από πού; Ήταν εκεί κάποιοι; Κανένας. Προφανώς για να προχωρήσουν 
οι σύντροφοι να πραγματοποιήσουν μια ενέργεια, δεν θα το έκαναν παρουσία τρί-
των. Αν υποθέσουμε ότι υπήρχε δυνατότητα να τραυματιστεί κάποιος εκεί. Οπότε 
για ποιο πράγμα μιλάμε; Θεωρούμε δεδομένο ότι κινδύνευσαν περίοικοι; Πέριξ 
της πρεσβείας; Και από τα κάτω στενά; Αυτό δεν στέκει, δεν έχει καμία λογική, 
ειδικά για την συγκεκριμένη ενέργεια δεν έχει καμία λογική. Και από την άλλη 
υπήρχε πλήθος κόσμου που βρισκόταν απ’ έξω και διέρχονταν από κει διερχό-
μενοι. Και σας λέμε, κάντε μια επιλογή σ’ αυτούς για να δούμε αν όντως υπήρξε 
τέτοιος κίνδυνος. Και αν θέλουμε να το συζητήσουμε θα μπορούσαμε να έχουμε 
καλέσει εμπειρογνώμονες, να μας πουν αν αυτό το συγκεκριμένο είδος όπλου θα 
μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο γι’ αυτόν που βρισκόταν εκεί, όταν διερχόταν η 
ρουκέτα από ψηλά. Τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς που ήταν εκεί την ώρα της 
επίθεσης.
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Όσον αφορά το ζήτημα των μαρτύρων που έχουμε καλέσει κατά την διάρκεια 
της διαδικασίας, ήταν μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Πέρα από τους πολι-
τικούς μάρτυρες που ζητήσαμε να καλεστούν και που απορρίφθηκε, όλοι οι υπό-
λοιποι ήταν μέσα σε ένα πλαίσιο ενίσχυσης του δικού μας ισχυρισμού σε σχέση 
με συγκεκριμένες κατηγορίες που δεν στέκουν. Από την άλλη, όσον αφορά τον κ. 
εισαγγελέα, η δουλειά του είναι να καλεί μάρτυρες και να λειτουργεί έτσι ώστε να 
προχωρά προς την ενίσχυση του κατηγορητηρίου και όχι προς την αποδυνάμωσή 
του. Αυτό είναι δική μας δουλειά. Οπότε στην συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύου-
με πως αυτό λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και όσον αφορά τους μάρτυ-
ρες που κάλεσε ο Μακρόπουλος και ήρθαν εδώ πέρα με το ζόρι οι περισσότεροι, 
δηλαδή μετά από 2-3 καλέσματα και το είδαμε αυτό –μία απροθυμία συνεργασίας 
ολοφάνερη–, αυτό δεν οφείλεται στο φόβο. Το λέω γιατί έγινε μια ερώτηση κά-
ποια στιγμή από τον κ. εισαγγελέα στην κ. Νεγρεπόντε, αν θυμάμαι καλά, που 
είχε έρθει να καταθέσει για την ενέργεια εναντίον του Βουλγαράκη –είχε πει στην 
κατάθεσή της ότι είχε δει κάποιον και εδώ είπε «δεν θυμάμαι»– αν φοβάται. Η 
γυναίκα απάντησε «έχω φτάσει 80 χρονών και δεν έχω να φοβηθώ τίποτα». Να 
σας πω εγώ τι γίνεται. Στην πραγματικότητα στοιχεία δεν υπήρχαν ούτως ή άλ-
λως. Αλλά όσον αφορά το ζήτημα της μη συνεργασίας, γιατί ήταν ορατό αυτό σε 
σχέση με το δικαστήριο, αφορούσε τη μη διάθεση συνεργασίας γενικότερα της 
κοινωνίας με το σύστημα αυτή την περίοδο και αυτό αντανακλούσε και η στάση 
των ίδιων των μαρτύρων κατηγορίας σε αυτή τη δίκη. Αυτό ήταν ένα μικρό δείγμα 
αυτού του πράγματος που ισχύει σε όλη την ελληνική κοινωνία, τουλάχιστον στο 
τμήμα της αυτό που πλήττεται αυτή την περίοδο από τις οικονομικές συνθήκες και 
τις πολιτικές των κυβερνήσεων. Αυτό αποτυπώθηκε εδώ μέσα. Αυτό αποτυπώθη-
κε στο γεγονός ότι πολλοί διαμαρτύρονται, από το γεγονός ότι δεν έχουν τίποτα 
να πούνε, από το γεγονός ότι δεν έρχονταν καν. Αυτή είναι η άποψή μου κι αυτό 
καταγράφηκε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΗ 

ΡΟΥΚΕΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ 
ΣΤΙΣ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

ΜΑΖΙΩΤΗΣ: Την τελευταία φορά που τοποθετήθηκα για τις πρώτες ενέρ-
γειες της οργάνωσης, είχα πει ότι η αιχμή στις πρώτες ενέργειες της οργά-

νωσης ήταν ο πόλεμος κατά της «τρομοκρατίας» το διάστημα από το 2003 μέχρι 
το 2007. Ήταν αιχμή ο πόλεμος κατά της «τρομοκρατίας» και η αστυνομική βία, 
γι’ αυτό και οι επιθέσεις τότε ήταν συγκεκριμένες: δικαστήρια, αστυνομικά τμή-
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ματα, αστυνομικές δυνάμεις, με αποκορύφωμα την επίθεση στην αμερικάνικη 
πρεσβεία. Ακριβώς λοιπόν γιατί ήταν αποκορύφωμα αυτή η ενέργεια, ήταν η πιο 
συμβολική ενέργεια της οργάνωσης εκείνο το διάστημα, από το 2003 ως το 2007. 
Δεν χτυπούσαμε την εμπλοκή του ελληνικού κράτους στον πόλεμο κατά της «τρο-
μοκρατίας», χτυπήσαμε το ίδιο το αμερικάνικο κράτος, χτυπήσαμε αμερικάνικο 
έδαφος. 

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι τρεις πρεσβείες (αμερικάνικες) στον κόσμο δέ-
χονται επιθέσεις. Η μία ήταν της Καμπούλ, η άλλη της Βαγδάτης και η τρίτη της 
Αθήνας. Γι’ αυτό, αυτό το χτύπημα δεν είχε αντίκτυπο μόνο στην χώρα, είχε αντί-
κτυπο διεθνώς. Και δεν πιστεύω ότι θα βρείτε πάρα πολλούς Έλληνες και όχι μόνο 
Έλληνες, δεν θα βρείτε πάρα πολλούς Έλληνες που θα διαφωνούσαν με αυτό το 
χτύπημα. Αυτό το χτύπημα είχε τεράστια κοινωνική και λαϊκή αποδοχή και είμαι 
σίγουρος, εκτιμώ αλλά είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κό-
σμο χειροκρότησαν αυτό το χτύπημα, ιδιαίτερα στις χώρες στις οποίες έχουν ει-
σβάλλει οι αμερικανοί, ιδιαίτερα στις χώρες οι οποίες πλήττονται από τον πόλεμο 
που έχουν εξαπολύσει οι ΗΠΑ από το 2001 και μετά. Στην αρχή της προκήρυξης 
λοιπόν λέγαμε το εξής: «Στις 12 Ιανουαρίου 2007 και ώρα 6 π.μ., ο Επαναστα-
τικός Αγώνας πραγματοποίησε επίθεση με ρουκέτα εναντίον της αμερικάνικης 
πρεσβείας στην Αθήνα ξεφτιλίζοντας όλα τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας τόσο 
των Αμερικανών όσο και της αστυνομίας. Η ενέργειά μας αυτή είναι η δική μας 
απάντηση στον πόλεμο κατά της “τρομοκρατίας” που οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει 
σε όλο τον πλανήτη με τη βοήθεια των κρατών-συνοδοιπόρων τους. Είναι η δική 
μας απάντηση στον πόλεμο που οι δολοφόνοι Αμερικανοί και τα τσιράκια τους 
διεξάγουν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, στο βομβαρδισμό της Σομαλίας, στους 
νέους πολέμους που πρόκειται να πυροδοτήσουν προκειμένου να επιβάλλουν τη 
Νέα Παγκόσμια Τάξη. Είναι μια απάντηση για την πολιτική τους στην Παλαιστί-
νη και τον Λίβανο, μια πολιτική που στόχο έχει την εξόντωση κάθε αντίστασης. 
Είναι μια απάντηση για τους φυλακισμένους του Γκουαντανάμο, για όλους τους 
φυλακισμένους-ομήρους του “αντιτρομοκρατικού” πολέμου. Τέλος, είναι και ένας 
χαιρετισμός προς όσους μάχονται ενάντια στην εγκαθίδρυση ενός παγκόσμιου νε-
οταξικού καθεστώτος, από το Ιράκ, τον Λίβανο, την Παλαιστίνη και την Νιγηρία 
ως την Λατινική Αμερική και Ευρώπη».

Η επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ είναι ένα μήνυμα ότι στην Ελλάδα όχι μόνο 
δεν υπάρχει ευθυγράμμιση με την καθεστωτική πολιτική αλλά υπάρχει αντίστα-
ση. Υπάρχει αντίσταση, υπάρχει ένοπλος αγώνας ενάντια στη Νέα Τάξη. Και μόνο 
με αυτούς τους όρους στην εποχή μας δομείται μια ισχυρή σχέση αλληλεγγύης με-
ταξύ των λαών. Στην ίδια προκήρυξη λέγαμε υποθετικά το εξής: Φανταστείτε ότι 
έχουμε μια λαϊκή εξέγερση στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Λέγαμε τότε ότι ένα από τα 
πρώτα κτίρια που θα ήταν στόχος είναι η αμερικάνικη πρεσβεία. Και μην ξεχνάτε 
ότι το 1974, όταν έπεσε η χούντα, σε μια μεγάλη διαδήλωση ενάντια στους αμερι-
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κανούς, είχαν εισβάλλει χιλιάδες λαού στην αμερικάνικη πρεσβεία. Στο ίδιο κτίριο 
που εμείς χτυπήσαμε. Το δεύτερο κτίριο που λέγαμε τότε σε αυτή την προκήρυξη 
είναι το κοινοβούλιο το οποίο εδώ και 2 χρόνια δέχεται επιθέσεις, απόπειρες να 
εισβάλλει ο λαός εκεί πέρα. Δεν θα βρείτε λοιπόν πολλούς ανθρώπους σε αυτή τη 
χώρα και όχι μόνο σε αυτή τη χώρα που να διαφωνούν πραγματικά με αυτό το 
χτύπημα. Οι ΗΠΑ είναι το πιο εγκληματικό κράτος στον κόσμο. Είναι παγκόσμιοι 
χωροφύλακες και παγκόσμιοι δολοφόνοι. Είναι ο πιο σθεναρός υπερασπιστής των 
πλουσίων, είναι η ηγεμονική δύναμη του καπιταλισμού. 

Θα κάνω μια αναφορά στην ιστορία αυτού του κράτους γιατί εδώ ο λαός έχει 
και μνήμη και ιστορική συνείδηση και εμπειρία, ειδικά οι παλιότεροι. Αυτό το «δη-
μοκρατικό» κράτος που εξάγει την «δημοκρατία» στα πέρατα του κόσμου με τη 
φωτιά και το σίδερο, με τους πολέμους του, βασίστηκε πρώτα απ’ όλα στην κλοπή 
της γης των ιθαγενών, βασίστηκε στην αποικιοκρατία, βασίστηκε στην γενοκτο-
νία λαών, αυτών που κατοικούσαν σε εκείνη την ήπειρο, βασίστηκε στην δουλεία 
εκατομμυρίων μαύρων τους οποίους τους φέρανε από την Αφρική να δουλεύουν 
στα λατιφούντια των λευκών μεγαλογαιοκτημόνων. Αυτή ήταν η βάση της ίδρυ-
σης αυτού του «δημοκρατικού» κράτους του οποίου η Ελλάδα είναι σύμμαχος. 
Είναι στην πραγματικότητα το πιο κατακτητικό κράτος στον κόσμο. Και η Ελλάδα 
θεωρείται στρατηγικός εταίρος, σύμμαχος και φίλος αυτών των δολοφόνων. Αυτό 
όμως ισχύει μόνο για την κυβέρνηση και ισχύει για την ελληνική αστική τάξη. Δεν 
ισχύει για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού που στην πραγματικότητα τους 
αντιπαθεί. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι όχι μόνο αριστεροί, αυτοί που έχουν γνώση και 
συνείδηση του τι ρόλο έχουν παίξει οι αμερικανοί στην ιστορία αυτού του τόπου, 
αλλά και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού επιδοκίμασε αυτή την ενέργεια.

Στην πρώτη προκήρυξη, όταν είχαμε αναλάβει την ευθύνη για τις επιθέσεις 
στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, για την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα της 
Καλλιθέας και για την απόπειρα στο υποκατάστημα της Citibank στο Ν. Ψυχικό 
το 2004, είχαμε πει κάποια πράγματα ιστορικά για το τι είναι οι ΗΠΑ, για λογα-
ριασμό των οποίων μας δικάζετε εσείς ως Έλληνες. Γιατί στην πραγματικότητα 
είσαστε και σεις μέρος αυτού του καθεστώτος που είναι οι Έλληνες συνεργάτες, οι 
Έλληνες κουίσλινγκ. Πέρα από αυτά που είπα για αυτό το κράτος που βασίστηκε 
στην γενοκτονία και στην δουλεία, αυτό είναι γι’ αυτούς η ερμηνεία της «δημο-
κρατίας», και αυτό το μοντέλο το εξάγουν σε όλο τον κόσμο, το κράτος αυτό βασί-
στηκε στον ιμπεριαλισμό. Πόλεμος, κατάκτηση της Κούβας και των Φιλιππίνων το 
1898 μετά τον αμερικανοϊσπανικό πόλεμο, στήριξη δικτατόρων, όπως του Σομόζα 
στην Νικαράγουα και του Μπατίστα στην Κούβα, πραξικόπημα κατά της κυβέρ-
νησης Άρμπενζ στην Γουατεμάλα το 1953 και έναν εμφύλιο πόλεμο που τον στήρι-
ξαν και είχε 200.000 νεκρούς. Πραξικόπημα κατά του πρωθυπουργού Μοσαντέκ 
στο Ιράν το 1954 για να βάλουν τον Σάχη στη θέση του, επέμβαση στην Αϊτή το 
1959 και στήριξη του δικτάτορα Φρανσουά Ντυβαλιέ. Πόλεμος στην Κορέα το 
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1950, στήριξη δικτατοριών όπως του Πινοσέτ στην Χιλή το 1973, του Βιντέλα στην 
Αργεντινή το 1976, στην Ουρουγουάη και στην Βραζιλία, στην Τουρκία του Εβρέν, 
στο Πακιστάν. Στήριξη της δικτατορίας του Νοτίου Βιετνάμ και επέμβαση στο 
Βιετνάμ από το 1963 ως το 1973. 

Δεν υπήρξε, παρόλο που λένε ότι είναι «δημοκρατικό» κράτος και έχουν «δη-
μοκρατικά» εκλεγμένη κυβέρνηση –εκλεγμένη κυβέρνηση με κάτω του 50% συμ-
μετοχή του εκλογικού σώματος στις ΗΠΑ–, δεν υπήρξε δικτατορία παγκοσμίως, 
όχι μόνο στο δυτικό ημισφαίριο, δεν υπήρξε δικτατορία παγκοσμίως που να μην 
την έχουν στηρίξει, που τα τάγματα θανάτου που είχε να μην τα έχουν εκπαι-
δεύσει οι αμερικανοί στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια. Επειδή λοιπόν στη χώρα αυτή, 
στην Ελλάδα μιλάω, ο λαός έχει και γνώση και μνήμη, όλοι γνωρίζουν ποιος ήταν 
ο ρόλος τους στην ελληνική πολιτική σκηνή. Η εμπλοκή τους ξεκινάει από το 1947 
όταν οι Βρετανοί, το προηγούμενο αφεντικό του ελληνικού κράτους, αποχώρησαν 
από την πολιτική σκηνή κατά κάποιον τρόπο, γιατί δεν μπορούσαν να τα βγάλουν 
πέρα με τον εμφύλιο πόλεμο. Χωρίς την συνδρομή των αμερικανών, ο Δημοκρα-
τικός Στρατός δεν θα είχε νικηθεί εκείνη την περίοδο. Στην πραγματικότητα, ο 
ελληνικός εμφύλιος πόλεμος ήταν η πρώτη πράξη ψυχρού πολέμου όταν άρχισε 
ο ανταγωνισμός μεταξύ Αμερικής και σοβιετικού μπλοκ. Αυτό εξηγείται από το 
ότι ήταν ζωτικής σημασίας για τους Αμερικανούς να κρατήσουν την Ελλάδα μέσα 
στο καπιταλιστικό στρατόπεδο γιατί ήταν το σύνορο μεταξύ Δύσης και Ανατολής, 
μεταξύ κηδεμονευόμενων καπιταλιστικών κρατών και σοβιετικού μπλοκ. Εκτός 
απ’ αυτό οι Αμερικανοί έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ελληνική πολιτική σκη-
νή. Ανεβοκατέβαζαν κυβερνήσεις. Οι εκάστοτε πρέσβεις έπαιζαν ρόλο σε αυτό. 
Στην πραγματικότητα ήταν τα πραγματικά αφεντικά. Δεν ήταν οι δημοκρατικά 
εντός εισαγωγικών εκλεγμένες κυβερνήσεις της Ελλάδας. Τα πραγματικά αφεντι-
κά ήταν οι αμερικανοί πρέσβεις. Αυτοί υπαγόρευαν ποια θα ήταν η πολιτική των 
εκάστοτε κυβερνήσεων. Ξέρουμε πολύ καλά, και ειδικά οι παλιότερες γενιές που 
το έχουν ζήσει, ποιος ήταν ο ρόλος τους στη χούντα των συνταγματαρχών το 1967. 
Αυτοί το υποκίνησαν και αυτοί το στήριξαν και πολιτικά και υλικά. Ξέρουμε πολύ 
καλά και στην εισβολή στην Κύπρο ποιο ρόλο κράτησαν το 1974. Και κατά την με-
ταπολίτευση που θεωρείται ότι ήταν η πιο σταθερή περίοδος διακυβέρνησης, δεν 
υπήρξε κυβέρνηση που να μην είχε την έγκριση να κυβερνήσει από τους Αμερικα-
νούς. Όλες οι κυβερνήσεις, και μιλάω για τα κόμματα και της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, 
στήριξαν την πολιτική και στηρίχτηκαν και πολιτικά και υλικά από τις ΗΠΑ.   

Ως λοιπόν σύμμαχος, στρατηγικός εταίρος ή κανονικά να το πούμε ως υπο-
τελής, το ελληνικό κράτος στήριξε την αμερικάνικη πολιτική παγκοσμίως σε όλα 
τα επίπεδα. Είπα και σε προηγούμενη τοποθέτησή μου ποιος ήταν ο ρόλος του 
ελληνικού κράτους στον πρώτο πόλεμο του Κόλπου στο Ιράκ το 1991 που στήρι-
ξε και πολιτικά και υλικά με τις αμερικάνικες βάσεις εδώ και με τα αεροδρόμια 
που παραχώρησε και με τις ισχνές στρατιωτικές δυνάμεις και με φρεγάτες και 
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αντιτορπιλικά που περιπολούσαν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, είτε 
με μικρή δύναμη στρατού που έστειλε στα πεδία των μαχών. Οι ΗΠΑ λοιπόν, το 
«δημοκρατικό» κράτος του οποίου την πρεσβεία χτυπήσαμε εμείς ως Επαναστα-
τικός Αγώνας, έχει κάνει εγκλήματα εναντίον των λαών. Τα πιο πρόσφατά του, τα 
τελευταία 20 χρόνια, είναι τα εξής: Πόλεμος στο Ιράκ το 1991. Μετά τον πόλεμο 
επέβαλλαν ένα εμπάργκο το οποίο για μια δεκαετία προκάλεσε 1 εκ. θανάτους 
από έλλειψη βασικών αγαθών και έλλειψη φαρμάκων. Μόνο το καθεστώς του 
Σαντάμ Χουσεΐν δεν έβλαψε αυτό το εμπάργκο. Βομβαρδισμός της Γιουγκοσλα-
βίας το 1999. Και εκεί τα θύματα ήταν άμαχοι πολίτες. Δεν ήταν το καθεστώς 
Μιλόσεβιτς. Σε αυτούς τους πολέμους η Ελλάδα ήταν δούλος, ήταν στρατηγικός 
υποτελής, να στηρίξει αυτούς τους πολέμους, στο όνομα της «δημοκρατίας», της 
ελευθερίας και των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων». 

Στην πραγματικότητα αυτοί οι πόλεμοι γίνονται για να επιβάλλουν το σύστη-
μα της οικονομίας της αγοράς και του καπιταλισμού. Τίποτε παραπέρα. Και η 
Γιουγκοσλαβία έπρεπε να ενσωματωθεί στην οικονομία της αγοράς. Σε μια επο-
χή που ούτε διπολισμός υπήρχε και που η αμερικάνικη δύναμη ήταν η μοναδική 
υπερδύναμη. Ο στόχος της επιβολής της Νέας Τάξης εντάθηκε μετά το 2001 με 
τον πόλεμο κατά της «τρομοκρατίας» που εξαπέλυσαν οι ίδιες οι ΗΠΑ. Τότε εί-
χαμε, εισβολή στο Αφγανιστάν, 2ος πόλεμος στο Ιράκ. Και εκεί είχαμε βομβαρδι-
σμούς αμάχων, εκτελέσεις αιχμαλώτων, είχαμε το νέο καθεστώς όπου δεν υπήρ-
χαν αιχμάλωτοι πολέμου, υπήρχαν «παράνομοι μαχητές», αυτή ήταν η ορολογία 
που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ, είχαμε τα στρατόπεδα τύπου Αμπού Γκράιμπ και 
Γκουαντανάμο, χιλιάδες ήταν οι κρατούμενοι οι οποίοι βασανίστηκαν, οι οποίοι 
απήχθησαν, δεν έγιναν συλλήψεις «νόμιμες» με εισαγγελέα π.χ., απαγωγές, επ’ 
αόριστο κράτηση χωρίς κατηγορίες και βασανιστήρια για απόσπαση πληροφορι-
ών. Αυτοί είναι οι νέοι όροι διεξαγωγής πολέμων πια. Με αυτό το χτύπημα στην 
πραγματικότητα χτυπήσαμε τον ίδιο τον εχθρό, αμερικάνικο έδαφος, ήταν σαν 
να μεταφέρουμε τον πόλεμο στα μετόπισθεν. Αυτή την σημασία είχε το χτύπημα 
στην πρεσβεία στις 12 Ιανουαρίου 2007. Μεταφέραμε τον πόλεμο στα μετόπι-
σθεν. Ήταν ένα χτύπημα που έτσουξε πάρα πολύ τους Αμερικανούς και την τότε 
ελληνική κυβέρνηση, αφού βλέπαμε την πρώην αμερικανόδουλη υπουργό Εξωτε-
ρικών, την κ. Μπακογιάννη, να τρέχει μπροστά στην αμερικάνικη πρεσβεία για 
να συναντήσει τον Τσάρλς Ρις, τον τότε πρέσβη των ΗΠΑ. Για να του πει τι; Ότι 
θα κάνουν το παν για να συλλάβουν τους δράστες. Φυσικά ακολούθησε ο τότε 
υπουργός Δημοσίας Τάξης Β. Πολύδωρας για να δώσει διαπιστευτήρια, να πει 
πόσο λυπούνται, να κάνουν τα πάντα για να μην διαταραχτούν οι σχέσεις της χώ-
ρας με την Αμερική, με το μεγάλο αφεντικό, λόγω αυτού του χτυπήματος. Αυτά 
είναι τα «κοινά εγκλήματα» που δικάζετε εδώ πέρα. Στην πραγματικότητα με 
αυτό το χτύπημα διαρρηγνύαμε τις σχέσεις της χώρας πολιτικά, γεωστρατηγικά 
και διπλωματικά. Για αυτό ακριβώς λοιπόν και οι Αμερικανοί μάς επικήρυξαν με 1 
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εκατομμύριο δολάρια κα το ελληνικό κράτος με 800.000 ευρώ.
Αυτό το χτύπημα δεν ήταν απλά να μεταφέρουνε το πόλεμο στα μετόπισθεν, 

ήταν η καλύτερη πράξη διεθνιστικής αλληλεγγύης σε όσους αντιστέκονται. Αλλη-
λεγγύη στην ιρακινή ένοπλη αντίσταση, στους αντάρτες του Ιράκ, στις ένοπλες 
παλαιστινιακές οργανώσεις, στις ένοπλες λιβανέζικες οργανώσεις, οι οποίες είχαν 
νικήσει μετά από δεκαετίες αραβοϊσραηλινής σύγκρουσης τους ισραηλινούς στον 
πόλεμο του Λιβάνου το καλοκαίρι του 2006. Γι’ αυτό, επαναλαμβάνω, όχι μόνο 
ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας έχει επικροτήσει αυτό το χτύπημα, 
αλλά πιστεύω χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ειδικά στις χώρες στον αρα-
βικό κόσμο οι οποίες πλήττονται από τις αμερικάνικες επιθέσεις και τον πόλεμο 
κατά της «τρομοκρατίας», χάρηκαν με αυτό το χτύπημα. Αυτό ήταν μια πράξη 
διεθνιστικής αλληλεγγύης υπέρ των λαών και υπέρ των κινημάτων που δρούνε 
στο εσωτερικό των χωρών της Δύσης.

Οι Αμερικανοί σε αυτή την χώρα θα είναι πάντα διαχρονικός στόχος. Για όλους 
όσοι αντιστέκονται, για όλους όσοι έχουν επιλέξει τον ένοπλο αγώνα. Εδώ οι Αμε-
ρικανοί ήταν αυτοί και ενοχοποιούνται γιατί επέβαλλαν την νομοθέτηση των 2 
«αντιτρομοκρατικών» νόμων και του 2001 και του 2004. Ήταν αυτοί οι οποίοι 
πίεσαν και επέβαλλαν να γίνουν οι υποκλοπές το 2004 για την ασφάλεια των ολυ-
μπιακών αγώνων. Ήταν αυτοί που τις διέπραξαν στην πραγματικότητα. Αλλά αυτό 
έγινε φυσικά με την συνεργασία του κ. Βουλγαράκη, του κ. Μαρκογιαννάκη και 
των τότε υποτελών ελληνικών κυβερνήσεων. Ήταν αυτοί οι οποίοι επέβαλλαν το 
σύστημα ασφάλειας με τις 500 κάμερες στους δρόμους της Αθήνας. Ήταν αυτοί οι 
οποίοι συνέδραμαν τους Βρετανούς στο να απαχθούν οι Πακιστανοί το καλοκαίρι 
του 2005 μετά τις επιθέσεις στο Λονδίνο το καλοκαίρι του 2005. Εμείς με αυτό το 
χτύπημα κουρελιάσαμε όχι μόνο την παντοδυναμία των μέτρων ασφαλείας, των 
πολυδιαφημισμένων μέτρων ασφαλείας των Αμερικανών αλλά και της ελληνικής 
κυβέρνησης. Πήγε εκεί ένας πυρήνας μελών της οργάνωσης και μπροστά σε δε-
κάδες αστυνομικούς και υπαλλήλους σεκιούριτι, οι οποίοι φρουρούσαν το κτίριο, 
κάνανε την επίθεση. Αποδεικνύεται λοιπόν και θα αποδεικνύεται διαχρονικά ότι ο 
αγώνας είναι εφικτός. Όσα μέτρα ασφαλείας και αν πάρετε, όσους αστυνομικούς 
και να ρίξετε στο δρόμο, ο ένοπλος αγώνας θα είναι εφικτός και πάντα θα υπάρχει 
είτε με μας είτε και μετά από εμάς. Ήταν ο αποκορύφωμα στην αιχμή μας, στην 
στρατηγική μας από το 2003 ως το 2007, το να χτυπηθεί η πρεσβεία. Ήταν ένα 
χτύπημα το οποίο θα μείνει ορόσημο στο ελληνικό αντάρτικο πόλης. 

ΡΟΥΠΑ: Η επίθεση με αντιαρματική ρουκέτα εναντίον της αμερικάνικης 
πρεσβείας, κατά την άποψή μου, ήταν μια από τις σημαντικότερες πράξεις του 
αντάρτικου πόλης στην Ελλάδα και θα μείνει ως ιστορική παρακαταθήκη για όλα 
τα κινήματα παγκοσμίως. Ήταν ένα χτύπημα συμβολικό μεν, αλλά με βαθιά πολι-
τική σημασία. Και το γεγονός ότι αποτελεί πολιτικά ταμπού για το ελληνικό κρά-
τος, αποδεικνύεται από το ότι απουσιάζει από το κατηγορητήριο, όπως είπα και 
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στην προηγούμενη συνεδρίαση. Δεν θέλατε καν να αγγίξουμε και να συζητηθεί 
αυτό το θέμα μέσα σε αυτή την αίθουσα. Γι’ αυτό και το διαγράψατε εντελώς και 
δεν καλέσατε ούτε έναν μάρτυρα για να καταθέσει. 

Η επίθεση αυτή ήταν από τις σημαντικότερες πολιτικά επιθέσεις που έγιναν 
ενάντια σε ένα καθεστώς το οποίο ήταν κυρίαρχο για πάρα πολλά χρόνια –μισό 
αιώνα και βάλε– σε όλη την υφήλιο. Το σύστημα του καπιταλισμού, της οικονομί-
ας της αγοράς και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας είναι βαθιά ιεραρχημένο 
και δομημένο έτσι ώστε να έχει μια ιεραρχία η οποία επιβάλλεται με πολλά μέσα. 
Επιβάλλεται με την οικονομία, επιβάλλεται με τα όπλα, επιβάλλεται με τους νό-
μους, επιβάλλεται με πολέμους, επιβάλλεται με ό,τι θεσμούς μπορεί να διαμορ-
φώσει, με ό,τι μέσα μπορεί να αποκτήσει αυτό το καθεστώς. Στην κορυφή αυτού 
του συστήματος από τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και μετά όπως όλοι γνωρίζουμε, 
είναι οι ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ επιβλήθηκαν διά πυρός και σιδήρου και κατέκτησαν την 
πρωτοκαθεδρία και την επικυριαρχία σε όλο τον πλανήτη κυρίως με τα όπλα. Και 
εκεί ήταν και το νόημα της διττής έννοιας της παγκοσμιοποίησης. Όπου δεν πάνε 
οι αγορές, όπου δεν μπορεί να διεισδύσει το κεφάλαιο, οι κυρίαρχοι εισβάλλουν 
με τα όπλα, με το αίμα, με τη βία και την καταστροφή λαών, χωρών και τοπικών 
οικονομιών.

Μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, το 1944, έγινε μια συνάντηση στο Μπρέττον 
Γουντς του Ν. Χαμσάιρ των ΗΠΑ, όπου εκπρόσωποι από 44 χώρες διαμόρφω-
σαν ένα μοντέλο οικονομικής οργάνωσης για όλο τον κόσμο, για όλο τον πλανήτη. 
Αυτό το μοντέλο βασίστηκε σε μια αντίληψη που έλεγε ότι οι ηττημένοι του Β΄ 
παγκοσμίου πολέμου δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως αντιμετωπίστηκαν 
μετά τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο, με τιμωρία δηλαδή, όπως έκαναν με την τότε ητ-
τημένη Γερμανία, αντιμετώπιση που κατέληξε στην άνοδο του Χίτλερ και στον Β΄ 
παγκόσμιο πόλεμο. Η κατάληξη του Β΄ παγκόσμιου πολέμου έπρεπε να αντιμετω-
πιστεί με διαφορετικό τρόπο, έπρεπε άμεσα να ενσωματωθούν οι ηττημένοι. Στο 
Ν. Χαμσάιρ των ΗΠΑ αποφασίστηκε η ίδρυση της Παγκόσμιας Τράπεζας και του 
ΔΝΤ σε μια προοπτική ενσωμάτωσης όλου του πλανήτη στο άρμα του συστήμα-
τος, του οικονομικού και πολιτικού συστήματος που θα ηγούνταν οι ΗΠΑ. Αυτοί 
έβαλαν τους όρους, αυτοί έβαλαν την αιχμή της πολιτικής επικυριαρχίας, αυτοί 
προτείνανε και επιβάλλανε νέους θεσμούς μέσα στο πλαίσιο των οποίων έπρεπε 
να λειτουργεί το σύστημα. Η ΠΤ είχε ως στόχο να ενσωματώσει τις οικονομίες 
των χωρών που είχαν ηττηθεί μέσα από μια διαδικασία «διόρθωσης και βοήθει-
ας», και όχι τιμωρίας. Το ΔΝΤ είχε επιφορτιστεί με την ευθύνη να χαλαρώσει τον 
σκληρό κανόνα του χρυσού που επιβαλλόταν από τις ΗΠΑ, ο οποίος σε προηγού-
μενα χρόνια είχε επιτείνει την κρίση και είχε συμβάλει στην κατάρρευση του ’29. 
Μια αντίστοιχη εξέλιξη έπρεπε να την αποφύγουν. Το ΔΝΤ, λοιπόν, ανέλαβε να 
δανείσει όποιες χώρες είχαν ανάγκη, να χαλαρώσει τον κανόνα του χρυσού και να 
αποτρέψει την δημιουργία συνθηκών ασφυξίας για το οικονομικό σύστημα. 
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Αυτοί οι δυο θεσμοί που διαμορφώθηκαν εκείνη την περίοδο και ήταν η αιχμή 
του δόρατος για την επιβολή της παγκοσμιοποίησης τα επόμενα χρόνια, όπως όλοι 
γνωρίζουμε, ευθύνονται για την οικονομική καταστροφή, για την διάλυση των οι-
κονομιών πολλών χωρών σε όλο τον πλανήτη. Η ΠΤ και το ΔΝΤ έγιναν η αιχμή της 
πολιτικής του χρέους και του στραγγαλισμού χωρών σε όλο τον πλανήτη, έγιναν 
η αιχμή της οικονομικής νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, της επιβολής της 
οικονομικής ελίτ και της δικτατορίας των αγορών παγκοσμίως. 

Μέσα σε αυτό το διάστημα, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπήρχε ο ανταγωνισμός 
των δυο συστημάτων, του ανατολικού και του δυτικού. Το ανατολικό μπλοκ έπρε-
πε να πολεμηθεί. Αυτό απαιτούσε και στρατιωτικές δομές. Το ΝΑΤΟ ήταν η αιχ-
μή του στρατιωτικού δόρατος, της στρατιωτικής παγκοσμιοποίησης αργότερα. 
Μέσω του ΝΑΤΟ διεξήχθησαν σειρά πολέμων, σειρά καταστροφών και αιματο-
χυσιών στις χώρες τις οποίες τα οικονομικά τους μέσα και οι θεσμοί αδυνατούσαν 
να ενσωματωθούν στο άρμα της παγκοσμιοποίησης. Το ΝΑΤΟ ήταν η αιχμή μιας 
παγκόσμιας δολοφονικής εκστρατείας που διήρκεσε για πάρα πολλά χρόνια και, 
όπως είπε και ο σύντροφος πριν, το κράτος των ΗΠΑ που ηγήθηκε αυτής θα μείνει 
στην ιστορία ως ένα κράτος-δολοφόνος, όπως γράφαμε και ως Επαναστατικός 
Αγώνας μετά το χτύπημα στην πρεσβεία. Θα μείνει στην ιστορία για τις δολοφονί-
ες, για τους πολέμους, για τις αιματοχυσίες, για τα ανδρείκελα-πραξικοπηματίες 
που επέβαλλε σε χώρες των οποίων το καθεστώς δεν τους εξυπηρετούσε. Για τις 
χούντες, για τα πραξικοπήματα, για την υποδαύλιση εμφυλίων πολέμων. Γι’ αυτά 
θα μείνει στην ιστορία το αμερικανικό κράτος. 

Για πάνω από μισό αιώνα ηγήθηκε της οικονομικής και στρατιωτικής παγκο-
σμιοποίησης μέχρι το 2007. Την περίοδο που ο Επαναστατικός Αγώνας εξαπέλυ-
σε τη ρουκέτα εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας, ξεκινούσε μια νέα περίοδος, 
η περίοδος της εκδήλωσης της παγκόσμιας συστημικής κρίσης. Τώρα έχει αρχίσει 
να αμφισβητείται η επικυριαρχία του αμερικανικού κράτους. Η υποβάθμιση του 
ρόλου του δεν έχει αρχίσει τώρα, βέβαια. Ξεκίνησε όταν σταμάτησε να ισχύει η 
σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία την δεκαετία του ’70 κατά την εκδήλωση της 
τότε κρίσης του στασιμοπληθωρισμού, και η επικυριαρχία του δολαρίου κλονί-
στηκε λόγω της απουσίας του χρυσού από τα θησαυροφυλάκια των ΗΠΑ που το 
είχαν σπαταλήσει σε πολέμους όπως το Βιετνάμ και στην ενδυνάμωση χωρών της 
ευρωπαϊκής ηπείρου όπως η Γερμανία. Η αμερικάνικη πολιτική και οικονομική 
ηγεσία αποφάσισε να σταματήσει αυτή την ισοτιμία, να αποσύρει τον κανόνα του 
χρυσού και να αφήσει τα νομίσματα να κυμαίνονται ελεύθερα και να ορίζει η ίδια 
η αγορά την διακύμανσή τους. Αυτό το έκανε για λόγους συμφέροντος, δεν το 
έκανε για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί πολύ απλά θα μπορούσε να συμβάλλει στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αμερικανικής οικονομικής ελίτ. Αυτό όμως 
άνοιξε νέα πεδία εκμετάλλευσης και νέα πεδία οικονομικής επίθεσης σ’ όλο τον 
πλανήτη. Έδωσε το αβαντάζ στο χρηματιστηριακό κεφάλαιο να μπορεί να ορίζει 
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ακόμα και τις νομισματικές ισοτιμίες και στην πορεία χρηματιστηριακό κεφάλαιο 
με αιχμή τις ΗΠΑ καθόριζε όχι μόνο την έκβαση των οικονομικών συνθηκών σε 
κάθε χώρα, αλλά ακόμα και αυτόν τον οικονομικό πόλεμο μέσα στο ίδιο το εσω-
τερικό της ελίτ. 

Η διόγκωση του πλασματικού κεφαλαίου, όπως έχω πει σε προηγούμενες συ-
νεδριάσεις, και η διόγκωση του υπερεθνικού κεφαλαίου, στου οποίου πάντα την 
κορυφή, την πρώτη γραμμή βρίσκεται το αμερικανικό κεφάλαιο, προσπάθησε 
μέσω της χρηματιστηριακής κερδοσκοπίας να αποκομίσει τα κέρδη αυτά που δεν 
μπορούσε να αποκομίσει μέσω άλλων τομέων της οικονομίας. Σε αυτό το πεδίο 
της χρηματιστηριακής κερδοσκοπίας επένδυσε όλη η υπερεθνική ελίτ και κυρί-
ως αυτή των ΗΠΑ γιατί κυρίως αυτοί έχουν τους κατάλληλους οικονομικούς μη-
χανισμούς, τους οποίους η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει ακόμα να διαμορφώσει. 
Κατάφερε να αποκομίσει τεράστια κέρδη κερδοσκοπώντας στα χρέη των χωρών, 
κερδοσκοπώντας στα τρόφιμα, κερδοσκοπώντας στις πρώτες ύλες, και αυτή τη 
στιγμή που μιλάμε κερδοσκοπώντας στην διάλυση της ευρωζώνης, κερδοσκοπώ-
ντας στα νομίσματα τα ίδια, ακόμα και του δολαρίου.

Η ελίτ δεν έχει ανάγκη από ισορροπία τέτοιου είδους. Αρκεί να αποφέρει κέρ-
δη. Το θέμα είναι ότι το δολάριο αυτή την περίοδο βάλλεται. Όπως και το ευ-
ρωπαϊκό νόμισμα βάλλεται από την κρίση. Αποτέλεσμα είναι να διεξάγεται ένας 
μεγάλος, κατά την άποψή μου, πόλεμος στο εσωτερικό της ελίτ και επειδή δεν 
διαφαίνεται διέξοδος για τα αμέσως επόμενα χρόνια, αυτός ο πόλεμος στην πραγ-
ματικότητα εκφράζει αντιθέσεις που μπορούν να εκδηλωθούν και με πολέμους. 
Κανονικούς πολέμους, όχι νομισματικούς, όχι πολέμους μόνο οικονομικούς. Οι 
ΗΠΑ δεν θα αφήσουν την πρωτοκαθεδρία τους έτσι εύκολα, αυτό δεν έγινε ποτέ 
στην ιστορία. Καμία κυρίαρχη χώρα οικονομικά και στρατιωτικά δεν έχει εγκατα-
λείψει την πρωτοκαθεδρία της έτσι εύκολα. Αυτό σημαίνει αναταράξεις διεθνώς. 
Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να εμπλακούμε σε συρράξεις. 

Ο πυρήνας όλης αυτής της ιστορίας είναι η ίδια η κρίση του συστήματος. Γιατί 
το ίδιο το σύστημα ευθύνεται για όλα αυτά, το ίδιο το κεφάλαιο ευθύνεται, οι 
ίδιες οι αγορές ευθύνονται, και η λογική της οικονομίας που βασίζεται στο κέρδος 
ευθύνεται. Ευθύνονται οι κοινωνικοί και ταξικοί διαχωρισμοί, ευθύνεται η ίδια η 
κοινωνία των ανισοτήτων. Αυτός είναι ο πυρήνας της κρίσης και επειδή δεν θα 
ξεπεραστεί με τίποτα μέσα στα επόμενα χρόνια, επειδή οι ίδιοι δεν βλέπουν προ-
οπτική ανάπτυξης, οι ίδιοι δεν βλέπουν προοπτική διεξόδου, είναι υποχρεωμένοι 
να καταστρέψουν ό,τι περισσεύει από ένα σύστημα το οποίο είναι σάπιο, κατά την 
ίδια την άποψή τους. Είναι υποχρεωμένοι να καταστρέψουν απαξιωμένα κεφά-
λαια που έχουν υπερσυσσωρευθεί, είναι υποχρεωμένοι να καταστρέψουν χώρες, 
είναι υποχρεωμένοι να καταστρέψουν εργατικό δυναμικό που περισσεύει, και 
αυτό το εργατικό δυναμικό είναι πρόσωπα, είναι άνθρωποι, είναι ζωές. Είναι υπο-
χρεωμένοι να περάσουν σε πολέμους και σε αυτούς αυτό το κράτος, το αμερικάνι-
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κο κράτος που εμείς χτυπήσαμε ως Επαναστατικός Αγώνας θα παίξει πρωταρχικό 
ρόλο. Το ζήτημα μέσα σε όλα αυτά είναι αν υπάρχει διέξοδος. 

Αυτό που λέμε εμείς ως Επαναστατικός Αγώνας και αυτό που λένε όλοι οι επα-
ναστάτες στην υφήλιο αυτή την περίοδο, ότι μόνη διέξοδος από αυτή την κρίση 
είναι η κοινωνική Επανάσταση, δεν είναι μια ρητορεία. Είναι στην πραγματικό-
τητα η μόνη ρεαλιστική διέξοδος για να αποφευχθεί η καταστροφή, ο πόλεμος, ο 
θάνατος, να αποτραπεί η καταστροφή ζωών, ανθρώπων, να αποτραπεί όλη αυτή 
η συνθήκη που απειλεί την ανθρωπότητα και τον ίδιο τον πλανήτη. Αυτό είναι το 
μήνυμα του Επαναστατικού Αγώνα και μέσα από αυτό το χτύπημα και μέσα από 
όλα τα χτυπήματα. Η ίδια η Επανάσταση είναι αυτή που θα δώσει τις λύσεις. 

Η συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου ήταν η τελευταία στην οποία εμφανίστηκαν οι Μα-
ζιώτης και Ρούπα. Ακολούθως παραβίασαν τους περιοριστικούς όρους και πέρα-
σαν στην παρανομία. Στις επόμενες συνεδριάσεις του καλοκαιριού τον Ιούνιο και 
Ιούλιο διαβάστηκαν τα περίπου 300 έγγραφα που είχε οριστεί από το βούλευμα 
να αναγνωστούν καθώς επίσης και οι προκηρύξεις της οργάνωσης. Μετά την ανά-
γνωση των εγγράφων ακολούθησε η κατάθεση των συντρόφων-ισσών πολιτικών 
μαρτύρων υπεράσπισης των μελών του Επαναστατικού Αγώνα με πρώτη συνεδρί-
αση την 6η Σεπτεμβρίου 2012. 
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Βομβιστική επίθεση στα δικαστήρια της Ευελπίδων, στις 5 Σεπτεμβρίου 2003.
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Βομβιστική επίθεση στο υπουργείο Απασχόλησης,  στις 2 Ιουνίου 2005.

Βομβιστική επίθεση ενάντια στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας, στις  5 Μαΐου 2004.
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Βομβιστική επίθεση στο υπουργείο Οικονομικών, στις 12 Δεκεμβρίου 2005.Βομβιστική επίθεση ενάντια στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας, στις  5 Μαΐου 2004.
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Επίθεση εναντίον του πρώην υπουργού Δημοσίας Τάξης Γιώργου Βουλγαράκη, 
στις 30 Μαΐου 2006.
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Επίθεση με ρουκέτα στην αμερικάνικη Πρεσβεία, στις 12 Ιανουαρίου 2007.

Ένοπλη επίθεση εναντίον του  
αστυνομικού τμήματος Περισσού  

στις 30 Απριλίου 2007.
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Ένοπλη επίθεση εναντίον αστυνομικών των ΜΑΤ στο υπουργείο Πολιτισμού, 
 στις 5 Γενάρη 2009.
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Απόπειρα ανατί-
ναξης των κεντρι-
κών γραφείων 
της Citibank στην 
Κάτω Κηφησιά,  
στις 18 Φεβρουα-
ρίου 2009.
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Βομβιστική επίθεση εναντίον της Eurobank στηνΑργυρούπολη,  
στις 12 Μαΐου 2009.
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Βομβιστική επίθεση εναντίον του Χρηματιστηρίου, στις 2 Σεπτεμβρίου 2009.
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Βομβιστική επίθεση εναντίον του Χρηματιστηρίου, στις 2 Σεπτεμβρίου 2009.
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ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  
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Οι πολιτικοί μάρτυρες με την σειρά που κατέθεσαν ήταν οι εξής:

Δημήτρης Κουφοντίνας, υπήρξε μέλος της ένοπλης επαναστατικής οργά-
νωσης 17Ν, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής του σ’ αυτήν και κατα-
δικάστηκε τελεσίδικα σε ποινή 14 ισόβια. Είναι κρατούμενος από το 2002 στις 
φυλακές Κορυδαλλού.

Άρης Σειρινίδης, αναρχικός ακτιβιστής.
Πέτρος Γιώτης, κομμουνιστής, δημοσιογράφος και μέλος της εβδομαδιαίας 

κομμουνιστικής εφημερίδας Κόντρα.
Θανάσης Μπαρτσακίδης, αναρχικός ακτιβιστής.
Κώστας Διαβολίτσης, αναρχικός ακτιβιστής, συνδικαλιστής, μέλος του σω-

ματείου ΣΒΕΟΔ (Σωματείο Βάσης Οδηγών Δικύκλων).
Χρήστος Τσιγαρίδας, υπήρξε μέλος της ένοπλης επαναστατικής οργάνω-

σης ΕΛΑ (Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας), ανέλαβε την πολιτική ευθύνη της 
συμμετοχής του σ’ αυτήν και καταδικάστηκε πρωτόδικα για δεκάδες βομβιστικές 
ενέργειες της οργάνωσης σε 1170 χρόνια κάθειρξη. 

Μπριγκίττε Άσντονκ, υπήρξε μέλος της γερμανικής ένοπλης επαναστατικής 
οργάνωσης RAF, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής της σ’ αυτήν και 
καταδικάστηκε για συμμετοχή στην οργάνωση και για ληστείες τραπεζών. Παρέ-
μεινε κρατούμενη από το 1970 ως το 1982.

Βασίλης Βαλσαμής, αναρχικός ακτιβιστής.
Τζην Γουέρ, αγγλίδα αναρχική ακτιβίστρια της εξεγερσιακής τάσης του 

αναρχικού κινήματος.
Σασουά Μπερτράντ, υπήρξε μέλος της βελγικής ένοπλης επαναστατικής 

οργάνωσης Μαχόμενοι Κομμουνιστικοί Πυρήνες, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη 
της συμμετοχής του σ’ αυτήν και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Παρέμεινε 
κρατούμενος από το 1985 ως το 2000.

Μιχάλης Τραϊκάπης, αναρχικός ακτιβιστής, πρώην κρατούμενος κατηγο-
ρούμενος για ληστεία τράπεζας.

Γιώργος Βούτσης, αναρχικός ακτιβιστής, πρώην κρατούμενος καταδικα-
σμένος για ληστεία τράπεζας.

Χοσέ Ροντρίγκεζ, Ισπανός αναρχικός ακτιβιστής.
Μαρία Οικονόμου, αναρχική ακτιβίστρια.
Στέλλα Αντωνίου, αναρχική ακτιβίστρια, πρώην κρατούμενη και προσωρινά 

αποφυλακισμένη υπό όρους, κατηγορούμενη για συμμετοχή στην οργάνωση Συ-
νωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς.

Γιώργος Αγγελετάκης, αγωνιστής του αντιεξουσιαστικού κινήματος.

Στο διεθνές κάλεσμα αλληλεγγύης που είχαν απευθύνει τα μέλη του Επανα-
στατικού Αγώνα από την φυλακή τον Δεκέμβριο του 2010, είχε ανταποκριθεί θε-
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τικά να καταθέσει ως πολιτικός μάρτυρας υπεράσπισης και ο Ιταλός σύντροφος 
Μαουρίτσιο Φερράρι, πρώην μέλος της κομμουνιστικής ένοπλης επαναστατικής 
οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Ο Φερράρι ήταν μέλος της πρώτης γενιάς των 
Ερυθρών Ταξιαρχιών από την ίδρυσή τους το 1970 ως το 1974 οπότε συνελήφθη 
και παρέμεινε στην φυλακή για 30 χρόνια ως το 2004 καταδικασμένος για συμμε-
τοχή στις Ερυθρές Ταξιαρχίες και για δυο εξεγέρσεις στις ιταλικές φυλακές. Δυ-
στυχώς, ο Φερράρι δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στην δίκη γιατί τον Ιανουάριο του 
2011 συνελήφθη για συμμετοχή στα επεισόδια που είχαν λάβει χώρα στην Β.Δ. 
Ιταλία, στην Val de Sussa εναντίον της κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής 
των τρένων υψηλής ταχύτητας και παρέμενε κρατούμενος κατά την διάρκεια της 
δίκης του Επαναστατικού Αγώνα. Επίσης, ένας άλλος σύντροφος πρώην μέλος 
της γερμανικής επαναστατικής οργάνωσης Κίνημα 2 Ιούνη, ο Αντρέας Φόγκελ, 
ο οποίος είχε καταδικαστεί μεταξύ άλλων και για την απαγωγή του υποψήφιου 
δημάρχου του δυτικού Βερολίνου Πέτερ Λόρεντς το 1975, παρά το ότι αποδέχτηκε 
το διεθνές κάλεσμα αλληλεγγύης των μελών του Επαναστατικού Αγώνα να κατα-
θέσει ως πολιτικός μάρτυρας στην δίκη, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί λόγω συμμε-
τοχής του σε πολιτικές δραστηριότητες στην Φραγκφούρτη, οι οποίες έγιναν την 
περίοδο που το δικαστήριο είχε ορίσει τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων όπου 
θα κατέθεταν οι πολιτικοί μάρτυρες υπεράσπισης των μελών του Επαναστατικού 
Αγώνα. 

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 6ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑ

[Χειροκροτήματα]
Πρόεδρος: Να  υπενθυμίσουμε ότι στην αίθουσα δεν επιτρέπονται αυτού του 

είδους οι εκδηλώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην επαναληφθούν για να 
αρχίσει η διαδικασία.

Πρόεδρος: Ποιο είναι το έτος γέννησής σας;
Κουφοντίνας: 1958.
Πρόεδρος: Και τι επαγγέλλεστε;  Πριν τη φυλάκισή σας;
Κουφοντίνας: Επαναστάτης.
Πρόεδρος: Έχετε κάποιο θρήσκευμα;
Κουφοντίνας: Στην τιμή και τη συνείδησή μου.
Πρόεδρος: Σας ορίζουν ως μάρτυρα οι τρεις κατηγορούμενοι: ο κύριος Νίκος 

Μαζιώτης, η κυρία Πόλα Ρούπα και ο κύριος Κώστας Γουρνάς. Τους γνωρίζετε 
από πότε και υπό ποιες περιστάσεις και τι έχετε να καταθέσετε για να υπερασπί-
σετε τα πρόσωπα αυτά;
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Κουφοντίνας: Ναι, θα σας πω. Τους γνωρίζω, τους γνωρίζω καλά. Γνωρίζω 
έναν έναν, όλους τους αγωνιστές που εσείς κατηγορείτε και δικάζετε ως τρομο-
κράτες και εγκληματίες. Τους γνωρίζω και τους αναγνωρίζω με τον τρόπο που 
αναγνωρίζονται μεταξύ τους οι αγωνιστές. Και αυτούς που έχουν διαλέξει το δρό-
μο της ένοπλης αντιβίας και εκείνους που έχουν επιλέξει το δρόμο της μαζικής 
αντιβίας, της σύγκρουσης στο δρόμο. Αν και πολλοί νομίζουν ότι πολύ σύντομα 
αυτή η ποινική διάκριση θα καταργηθεί. Ότι το ολοκληρωτικό κράτος που οικοδο-
μείται ταχύτατα, το κράτος εκτάκτου ανάγκης μπορεί τελικά να εξομοιώσει ποινι-
κά το πέταγμα μιας πέτρας με το πέταγμα μιας χειροβομβίδας, να σας εξοπλίσει  
ακόμα περισσότερο με νέες διατάξεις ειδικού δικαίου για να αποδειχθεί και στον 
πιο δύσπιστο ότι το ισχύον δίκαιο δεν είναι παρά το δίκαιο της ισχύος, το δίκαιο 
των ισχυρών. Εγώ όμως ήρθα εδώ να μιλήσω για τους ένοπλους συντρόφους και 
να εξηγήσω όσο μπορώ το γιατί αυτής της επιλογής, τις αιτίες της ένοπλης αντιβί-
ας και το νόημα που δίνεται σε αυτή την μορφή πάλης.

Πρόεδρος: Για να δούμε λοιπόν το σκεπτικό σας.
Κουφοντίνας: Ακούστε με, κύριοι. Οι δυο μεγάλες παραδόσεις του επανα-

στατικού κινήματος, η μαρξιστική από την οποία προέρχομαι και η ελευθεριακή, 
η αναρχική έχουν τελικά το ίδιο όραμα. Θέλουν μια κοινωνία ελευθερίας, δικαιο-
σύνης, ισότητας, δίχως τάξεις, δίχως πολέμους, δίχως βία. Αξιακά οι δυνάμεις που 
συνιστούν το επαναστατικό κίνημα, αξιακά και ηθικά, ατομικά και συλλογικά, 
από την επιδίωξή τους και από το αξιακό τους σύστημα, είναι κατά της βίας, απε-
χθάνονται την βία. Αν επιλέγουν την βία, είναι γιατί αυτό τους επιβάλλεται από 
την κοινωνική, οικονομική και πολιτική πραγματικότητα. Γνωρίζουν ότι για να 
φτάσουμε σε αυτή την κοινωνία που ονειρευόμαστε, χρειάζεται να αντιπαρατε-
θούμε με πελώρια, πανίσχυρα και αδυσώπητα ταξικά συμφέροντα, ότι η κυρίαρχη 
τάξη δεν θα παραδώσει ποτέ την κυριαρχία της ειρηνικά. Πολύ θα το θέλαμε να 
καθόμασταν σπίτι και με μια ψήφο να αλλάζαμε την κοινωνία. Αυτό όμως, είτε το 
θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι ιστορικός 
νόμος ότι οι άρχουσες τάξεις θα χρησιμοποιήσουν το μέγιστο ποσοστό βίας, με 
σκληρότητα και αποφασιστικότητα για να αποτρέψουν την κοινωνική αλλαγή. 
Έτσι έχει συμβεί πάντα, αιώνες τώρα. Ακόμα και η κοινωνική μορφή στην οποία 
ζούμε και την οποία υποφέρουμε, ο καπιταλισμός, για να επικρατήσει χρειάστηκε 
να ανοίξει δρόμο με κανόνια και μπαγιονέτες και κάποια ιστορική στιγμή με τη 
λαιμητόμο και με το τσεκούρι του δημίου, χρειάστηκε να πέσουν κεφάλια  εστεμ-
μένων. Είναι νόμος. Αυτοί που παλεύουν για να αλλάξει η κοινωνία, ξέρουν επίσης 
ότι σήμερα δεν επικρατεί στην κοινωνία ειρήνη, ισότητα, δικαιοσύνη πραγματι-
κή, αληθινή δημοκρατία. Έχουμε κοινωνικό πόλεμο. Το ξέρουν από την πρώτη 
στιγμή, από τότε που αποκτούν συνείδηση του εαυτού τους, στην αρχή συναι-
σθηματικά, στην συνέχεια λογικά και ύστερα με την μελέτη των θεωρητικών μας, 
ότι αντιμετωπίζουμε έναν αδυσώπητο κοινωνικό πόλεμο. Αυτό το γνωρίζουν πιο 
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πολύ και πιο καλά από μας που υποφέρουμε αυτόν τον πόλεμο, εκείνοι που τον 
εξαπολύουν.

Αυτοί δεν χρειάζεται να διαβάσουν Μαρξ για να καταλάβουν και να μάθουν 
ότι η μέχρι τώρα ιστορία είναι η ιστορία της πάλης των τάξεων, το ξέρουν καλά, 
είναι εγγεγραμμένο στο DNA τους. Και τον ασκούν αυτόν τον πόλεμο, τον εξα-
πολύουν αυτόν τον πόλεμο τηρώντας πλήρως τους νόμους αυτού του πολέμου. 
Με αποφασιστικότητα, δίχως να διστάσουν ούτε στιγμή, τον εξαπολύουν μέχρι 
τις έσχατες συνέπειές του, δίχως να χαλαρώνουν ούτε στιγμή την επίθεσή τους, 
μέχρι να επικρατήσουν, μέχρι να μας συντρίψουν. Μάλιστα, μέσα στη μέθη της 
συντριπτικής νίκης, την οποία αυτή τη στιγμή έχουν καταφέρει, καμιά φορά ξε-
φουρνίζουν αυτό το πολύτιμο μυστικό του πολέμου. 

Σας διαβάζω τι είπε ένας από δαύτους, ο πιο πλούσιος άνθρωπος των ΗΠΑ, ο 
Warren Buffet. Από το Βήμα 17 Ιουνίου 2012. Λέει: «Συντελείται ένας ταξικός πό-
λεμος. Ναι. Αλλά είναι η δική μου τάξη, η τάξη των πλουσίων, που εξαπολύει τον 
πόλεμο και τον πόλεμο αυτόν τον κερδίζουμε». Είναι αλήθεια, και η διατύπωσή 
του είναι αποκαλυπτική. Ότι αυτοί εξαπολύουν τον πόλεμο. 

Ο Καρλ Μαρξ είχε ονομάσει τον πόλεμο των πλουσίων εναντίον των φτωχών 
άκρως άδικο και θεωρούσε ότι αυτή η τάξη των πλουσίων, το κεφάλαιο δηλαδή, 
είναι ο πολιτικά και ιστορικά επιτιθέμενος και η τάξη των φτωχών, η εργασία, 
είναι η πολιτικά ιστορικά αμυνόμενη, και ο πόλεμός μας όπως ο ίδιος ο Μαρξ πάλι 
είπε, είναι ο μόνος δίκαιος πόλεμος στην Ιστορία. Ο πόλεμος των υπόδουλων ενα-
ντίον των καταπιεστών τους. 

Για να έρθουμε στην εκδοχή του πολέμου που ζούμε τώρα. Η άρχουσα τάξη, ο 
ελληνικός καπιταλισμός ως σύνολο λέω και όχι απλώς κάποιοι άφρονες πολιτικοί 
όπως λέγανε παλιά κάποιοι άφρονες συνταγματάρχες στη χούντα, αποδέχθηκε 
να γίνει η χώρα πειραματόζωο. Να γίνει το εργαστήριο του κεφαλαίου. Μιλώ για 
το κεφάλαιο με την ευρύτερη έννοια η οποία συμπεριλαμβάνει και τους υπερεθνι-
κούς οικονομικούς θεσμούς και τις κυβερνήσεις των κεντρικών καπιταλιστικών 
κρατών κυρίως, όσο μας αφορά, το Τέταρτο Ράιχ. Το κεφάλαιο βλέπει αυτή την 
χώρα ως κοινωνικό εργαστήρι για να δοκιμάσει την κοινωνική αντοχή απέναντι 
στην επίθεση της λιτότητας. Για να δουν πώς θα εκφραστεί αυτή σε πολιτικούς 
όρους. Για να δει μέχρι πού μπορεί να πάει τα πράγματα. Για να δουν πόσο πίσω 
μπορούν να μας πάνε ως κοινωνία. Και ξέρετε, σε αυτή την επιλογή είναι ανελέ-
ητοι. Δεν υπάρχει τέλος σε αυτή την επίθεση. Το μόνο τέλος είναι το τέλος αυτού 
του πειραματόζωου. Ο μόνος τρόπος για να σταματήσει, να αντιστραφεί αυτή η 
επίθεση, είναι να αντιδράσει το πειραματόζωο, να αντισταθεί, να ξεσηκωθεί ο 
λαός. Έχουν κάνει λοιπόν τη χώρα ένα κοινωνικό εργαστήρι του κεφαλαίου. Την 
έχουν κάνει ένα πεδίο δοκιμής οικονομικών όπλων, ένα πεδίο βολής εναντίον, δυ-
στυχώς, ακίνητων στόχων. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Το βαρύ όπλο 
τους εναντίον μας είναι το όπλο της ανεργίας. Μια πραγματική ανεργία σήμερα 
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που αγγίζει το 40%, που φτάνει το 70% στους νέους, ένας τέτοιος όγκος ανέργων, 
οι οποίοι είναι μακροχρόνια άνεργοι που σημαίνει ότι δεν παίρνουν πια ούτε αυτό 
το επίδομα ανεργίας, είναι έτοιμοι να πάνε να εργαστούν με ελάχιστο μισθό, με 
1 ευρώ την ώρα, κάτω από τις χειρότερες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας με 
οποιοδήποτε ωράριο τους απαιτηθεί, τους επιβληθεί μάλλον. Με το βαρύ όπλο, 
με αυτό το άκρως αποτελεσματικό όπλο χτυπούν στη βάση του το οικοδόμημα 
των μισθών, μέχρι να το κατεδαφίσουν. Αυτό το οικοδόμημα των μισθών και των 
εργασιακών σχέσεων το θεωρούσαμε στέρεο και δεδομένο, ξεχνώντας ότι το συν-
δετικό υλικό του είναι οι μαχητικοί αγώνες, είναι το αίμα που χύθηκε. Όταν λεί-
πει αυτό το συνδετικό υλικό, όταν λείπουν οι μαχητικοί και ανυποχώρητοι ταξι-
κοί αγώνες, αυτό το οικοδόμημα θα γκρεμιστεί σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. 
Αυτό θέλουν, θέλουν να οξύνουν την εκμετάλλευση της εργασίας στον υπέρτατο 
βαθμό, σε κτηνώδη βαθμό. Θέλουν να μας φτωχοποιήσουν ολοένα και περισσότε-
ρο, θέλουν να εξαθλιώσουν ολοένα και ευρύτερες κοινωνικές μερίδες. Θέλουν να 
λεηλατήσουν τον κοινωνικό πλούτο, τη δημόσια περιουσία, θέλουν να ανοίξουν 
ακόμα και τους τελευταίους τομείς που έχουν μείνει στην εκμετάλλευση του κε-
φαλαίου. Την παιδεία, την υγεία, τα βασικά αγαθά, το ρεύμα, το νερό κι ας είναι 
βασικό, απαραίτητο για την επιβίωση, αγαθό. Αυτά είναι τα σχέδιά τους, αυτά 
δοκιμάζουν. Και αυτά ο ελληνικός καπιταλισμός αποδέχεται. 

Ο ελληνικός καπιταλισμός όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί τίποτα. Δεν μπορεί να 
προσφέρει αυτή τη στιγμή τα στοιχειώδη, τα βασικά, τα στοιχειωδέστερα κοινω-
νικά αγαθά. Πες τε μου, αυτό πώς ερμηνεύεται με όρους δικαίου, πώς ερμηνεύε-
ται με όρους κοινωνικής ασφάλειας, με την ευρύτερη έννοια; Μπορεί να σας πω 
πώς ερμηνεύεται με όρους του επαναστατικού δικαίου. Με όρους κοινωνικής διά-
σωσης και κοινωνικής ανασυγκρότησης. Κοιτάξτε, εσείς που ζείτε έξω βλέπετε να 
αυξάνονται συνέχεια τα σκοτεινά σπίτια, να πληθαίνουν οι άνθρωποι που τρώνε 
από τα σκουπίδια, να πληθαίνουν τα παιδιά που υποσιτίζονται, οι άρρωστοι που 
πεθαίνουν αβοήθητοι δίχως φάρμακα. Γιατί έχουν διαλύσει και αυτό τον τομέα, 
τον τομέα της υγείας, για να τον παραδώσουν και αυτόν στις δαγκάνες του κε-
φαλαίου. Ιδιαίτερα για τους αδύναμους που πετιούνται στον κοινωνικό Καιάδα. 
Μιλάμε για την απόλυτη φρίκη, μιλάμε για τα όνειρα που έχουν δολοφονηθεί. 
Σκοτώνουν το χαμόγελο του Έλληνα, ο ελληνικός λαός είναι ένας λαός αισιόδοξος. 
Είχε πάντα πολύ χαμηλό δείκτη αυτοκτονιών, ήτανε πάντα μικρότερος από το 1/3 
του μέσου όρου της Ε.Ε. μέχρι το 2010. Και από το 2010 μέχρι τώρα, σε λιγότερο 
από 3 χρόνια, έχουμε πάνω από 2000 αυτοκτονίες. 2000 δολοφονίες που επίση-
μα καταγράφονται ως αυτοκτονίες. Ατομικές τραγωδίες μιας βαθιά πληγωμένης 
κοινωνίας. Αυτοί οι δολοφονημένοι σβήνουν σιωπηλά. Όμως όχι όλοι. Στις 4 Απρι-
λίου, στις 8:45 το πρωί στο Σύνταγμα, στην πλατεία των αγώνων, ο Δημήτρης Χρι-
στούλας διέρρηξε τη μεγάλη του καρδιά. Έγραψε με το αίμα της καρδιάς του ένα 
μήνυμα στους νέους δίχως μέλλον, να πάρουν τα όπλα και να κρεμάσουν ανάποδα 
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τους προδότες της κατοχικής κυβέρνησης του Τσολάκογλου. Αυτή η κραυγή για 
εξέγερση συναντάει την κραυγή, την παμπάλαια κραυγή που ακούγεται σε αυτόν 
τον τόπο, που διατρέχει σαν πύρινο υπόγειο μάγμα την Ιστορία του. Μου θύμισε 
την εποχή που η αριστερά ήταν επαναστατική, όταν σε παρόμοιες συγκυρίες εθνι-
κής και κοινωνικής καταστροφής όπως σήμερα, επέλεξε τον δρόμο της σύστασης 
ενός μετώπου αντίστασης από όλες τις ζωντανές δυνάμεις της χώρας, μου θύμισε 
τον λόγο του Δημήτρη Γληνού στο βιβλίο Τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ, ένα μικρό 
βιβλιαράκι –δεν θα σας το αφήσω γιατί δυσκολεύτηκα πολύ να το βρω– ήταν 
τότε που οι διανοούμενοι έμπαιναν στην πρώτη γραμμή, δεν εξαφανίζονταν, δεν 
λούφαζαν, δεν πρόδιναν. Σας διαβάζω δυο αράδες μονάχα από τον λόγο του Δη-
μήτρη Γληνού. Λέει, «όταν ο Χίτλερ ετοίμαζε τα κρυφά εγκληματικά του σχέδια 
για την υποδούλωση των ευρωπαϊκών λαών, συζητώντας με έναν φίλο του που τον 
ρωτούσε με ποιον τρόπο θα καμφθεί η εσωτερική αντίσταση των λαών και θα τους 
παραλύσει, είπε με τη συνηθισμένη του ξετσιπωσιά: “σε κάθε τόπο θα βρεθούνε 
κάμποσα φιλόδοξα και  ιδιοτελή καθάρματα που θα εξυπηρετήσουν το πρόγραμ-
μα και τους σκοπούς μου”».

Πρόθυμα και ιδιοτελή καθάρματα..., πρόθυμα, φιλόδοξα και ιδιοτελή καθάρ-
ματα, οι Τσολάκογλου του χτες. Οι Σαμαράδες, οι Βενιζέλοι, οι Κουβέληδες του 
σήμερα. Οι Παπανδρέου, οι Καραμανλήδες, οι Μητσοτάκηδες, οι Λομβέρδοι. 
Μόνο που αυτοί δεν είναι οι προδότες της πατρίδας. Στην πατρίδα, την κοινή μας 
πατρίδα, πάντα αντιπάλευαν δύο πατρίδες. Η φτωχή πατρίδα της εργασίας και 
η πλούσια πατρίδα αυτών που είναι προσκολλημένοι σαν βδέλλες στο σώμα της 
φτωχιάς πατρίδας που την απομυζούν. Οι πλούσιοι της άρχουσας τάξης και εκεί-
νοι οι πολιτικοί που μπήκαν φτωχαδάκια στην πολιτική και βγήκαν πάμπλουτοι, 
αυτά τα ιδιοτελή και φιλόδοξα καθάρματα είναι που μας οδηγούν στην εθνική και 
κοινωνική καταστροφή. 

Κι όσο αφορά την αντιβία. Αυτή δεν είναι καμία εφεύρεση ούτε της 17Ν ούτε 
του Επαναστατικού Αγώνα, είναι παμπάλαια, ένα παμπάλαιο δικαίωμα θέλω να 
πω του επαναστατικού κινήματος, το οποίο απορρέει και νομιμοποιείται από την 
αξιακή του βάση, από τις θεμελιώδεις αξίες που θεωρεί αδιαπραγμάτευτες: ελευ-
θερία, κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα, πραγματική δημοκρατία, κοινωνική αλλη-
λεγγύη, αυτοδιαχείριση, αυτές οι αξίες ήταν πάντα οι αξίες της αριστεράς, πάντα 
κάτω από αυτό το πρίσμα έκρινε το υπάρχον κοινωνικό σύστημα και το ισχύον 
δίκαιο, και όταν έβρισκε ότι ήταν αντίθετα σε αυτές τις αξίες νομιμοποιούνταν να 
τα ανατρέψει με κάθε τρόπο, νομιμοποιούνταν να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που 
θεωρούσε πρόσφορο στις εκάστοτε συγκυρίες. Να χρησιμοποιήσει κάθε μορφή 
αγώνα, και τον συνδυασμό όλων των μορφών αγώνα. Θα σας αναφέρω κάτι από 
την εποχή – την εποχή που λέγαμε ότι η αριστερά ήταν επαναστατική. Είναι μια 
απόφαση της πρωτοβάθμιας επιτροπής δημόσιας ασφαλείας του νομού Αττικής. 
Του ‘47. Στην οποία συμμετέχει και ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας πρωτοδικών και 
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αποφάσιζε την εκτόπιση όλων των επικίνδυνων «εις την Δημόσιαν Ασφάλειαν». 
«Επειδή προκύπτει ότι ούτοι εσκόπουν να δημιουργήσουν εν τη Πρωτευούση κα-
τάστασιν αναρχίας, δι’ ανατινάξεων, εκτελέσεων και άλλων αναρχικών πράξεων. 
Προπαρεσκεύαζον τας ανωτέρω αναφερομένας εγκληματικάς πράξεις, καταρτί-
ζοντες προς τούτο μαχητικάς ομάδας κρούσεως ίνα δράσωσι τρομοκρατικώς. Και 
γενικώς εκινούντο συνωμοτικώς κατά της ασφαλείας του νόμιμου κράτους και 
της καθεστηκυίας τάξεως». Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι, εμένα μου θυμίζει το 
παραπεμπτικό βούλευμα, κινείται στην ίδια λογική. 

Ύστερα, η επαναστατική συνέχεια της αριστεράς διακόπηκε, με σημείο ρήξης 
το 1956, την απόφαση του κομμουνιστικού κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης του 
20ού Συνεδρίου που προέκρινε ως μόνο δρόμο προς τον σοσιαλισμό τον ειρηνικό 
εκλογικό δρόμο και την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των κρατών. Τα ΚΚ εφάρ-
μοσαν αυτή την απόφαση στο εσωτερικό των χωρών ως ειρηνική συνύπαρξη των 
κοινωνικών τάξεων, αναζήτησαν συμμαχίες με τα μεσαία κοινωνικά στρώματα 
και μερίδες του αστισμού, μια πορεία που κορυφώθηκε με το βρώμικο ’89 και το 
ρυπαρό 2012. Η αριστερά σταδιακά εγκατέλειψε την έννοια του κοινωνικού πολέ-
μου, εξομοίωσε τον κοινωνικό θύτη με το κοινωνικό θύμα, εξομοίωσε τον ιστορικά 
πολιτικά επιτιθέμενο με τον πολιτικά ιστορικά αμυνόμενο και έφθασε ακόμα να 
θεωρεί τη δίκαια αντιβία των θυμάτων της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης ως 
πρωτογενή βία. Με αυτό τον τρόπο έχασε το ηθικό της πλεονέκτημα, ξέχασε την 
ουσία της αριστερής πολιτικής που είναι η πολιτική της σύγκρουσης και εξαντλεί 
έτσι τον ιστορικό της ρόλο. Αυτή η μετατόπιση της αριστεράς προς συντηρητικές 
κατευθύνσεις, δημιούργησε ένα χώρο, έναν κενό χώρο επαναστατικής πολιτικής, 
στον οποίο είναι από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 που άρχισαν απόπειρες να 
ανασυγκροτηθεί. Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 ήταν η εποχή που σε μια μα-
κρινή χώρα σε άλλη ήπειρο στην Κούβα, στα βουνά της Κούβας οι αντάρτες του 
Τσε, του Φιντέλ και του Σιενφουέγος γράφουν ένα ποίημα ρήξης με τα δόγματα 
της αριστεράς και στέλνουν το αντάρτικο σινιάλο με τον λόγο τους, ότι ο επανα-
στάτης δεν μπορεί να κάθεται μπροστά στο κατώφλι του σπιτιού του να περιμένει 
να περάσει η νεκρική πομπή του καπιταλισμού, ότι χρέος του επαναστάτη είναι 
να κάνει την επανάσταση. Σε αυτό τον κενό χώρο της πολιτικής της σύγκρουσης, 
στον κενό χώρο επαναστατικής πολιτικής αρχίζει να μορφοποιείται το επαναστα-
τικό ρεύμα, γύρω στα μέσα της δεκαετίας του ’60, σχηματοποιήθηκε ακόμα πε-
ρισσότερο στο διάστημα της δικτατορίας, και στη συνέχεια μέσα από διαδικασίες 
που δεν είναι εδώ ώρα να αναπτύξουμε, προέκυψαν οργανώσεις ένοπλης αντιβίας 
όπως η 17Ν.

Η 17Ν θεωρούσε ότι το πέρασμα στο σοσιαλισμό με αυτοδιαχείριση και άμεση 
δημοκρατία θα γινόταν μόνο επαναστατικά και ότι το αντάρτικο πόλης θα προ-
ετοίμαζε υλικά, πολιτικά, ιδεολογικά, ψυχικά το λαϊκό κίνημα για τη μεγάλη σύ-
γκρουση. 
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Θα σκιαγραφήσω πολύ συνοπτικά την ιστορία της 17Ν, γιατί έχει σημασία.  
Είναι ένας κρίκος στην επαναστατική διάρκεια. Η 17Ν εμφανίστηκε σε μια εποχή 
έντονων ριζοσπαστικών και ακηδεμόνευτων ταξικών αγώνων, την εποχή των με-
γάλων ελπίδων για την έφοδο στον ουρανό. Η πορεία της ακολουθεί την πορεία 
της ελληνικής κοινωνίας, η ιστορία της είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. 
Η πρώτη περίοδος ένοπλης παρέμβασης ήταν από τα μέσα μέχρι το τέλος της 
δεκαετίας του ’70, ύστερα ακολουθεί μια δεκαετία πυκνής ένοπλης δράσης από το 
’83 μέχρι το ’92 με σκοπό να οργανωθεί και να κινητοποιηθεί ο λαός, να δημιουρ-
γηθεί επαναστατική συνείδηση. 

Είναι ενδιαφέρον να παραθέσω εδώ ένα απόσπασμα από τον λόγο της 17Ν, 
όχι για να καυχηθώ ότι δικαιωθήκαμε, αλλά για να δείξω ότι οι επαναστατικές 
οργανώσεις αναλύουν την πραγματικότητα, όπως το έκανε η 17Ν στην εποχή της. 
Αργότερα ο Επαναστατικός Αγώνας στην εποχή του. Αναλύουν την πραγματικό-
τητα, βλέπουν ότι οδηγούμαστε στη σημερινή καταστροφή και προσπαθούν να 
την αλλάξουν, προσπαθούν να ανατρέψουν το σύστημα που οδηγεί σε αυτή την 
καταστροφή. Είναι από το βιβλίο των προκηρύξεων της 17Ν, εκδόσεις Κάκτος, 
σελίδα 204, είναι μια ανάλυση γραμμένη το 1986 και λέει ότι «η χώρα οδηγείται 
με μαθηματική ακρίβεια στην οικονομική χρεοκοπία και καταστροφή. Η διαδικα-
σία της αποβιομηχανοποίησης και αποσύνθεσης της κοινωνίας που έχει αρχίσει, 
οδηγεί σίγουρα στην χρεοκοπία, στην καταστροφή, το μαρασμό, στην εναπόθεση 
της τύχης της χώρας στις αγαθές προθέσεις των δυτικών τραπεζών, της ΕΟΚ, του 
ΔΝΤ». Κάνω μια παρένθεση για να πω ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει 
να υλοποιεί την κορυφαία επιλογή της άρχουσας τάξης, την ένταξη της χώρας 
στην ΕΟΚ. Με το που ξεκίνησε η ένταξη, σαρώθηκε αμέσως η όποια μεταποιητική 
βάση και άρχισε η καταστροφή του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας που μας 
οδήγησε σε αυτά τα χάλια. Τότε το ΠΑΣΟΚ, αντί να αναδιοργανώσει την οικονο-
μία, ακολούθησε τη βασική επιλογή του κεφαλαίου, την ανάπτυξη εντός εισαγω-
γικών, μέσω συνεχώς διογκωνόμενου δημόσιου δανεισμού. Κοιτάξτε, εγώ εξηγώ 
τις κρίσεις του καπιταλισμού από τη μαρξιστική οπτική, που λέει ότι η άναρχη 
επέκταση του κεφαλαίου σκοντάφτει πάνω στα εσωτερικά του όρια. Για να τα 
ξεπεράσει υιοθετεί κάποια μέτρα, όμως ξανά οι ίδιοι φραγμοί ύστερα από λίγο 
ορθώνονται ακόμα ισχυρότεροι μπροστά του. Η κρίση του ’75 ξεπεράστηκε με 
τη νεοφιλελεύθερη απορρύθμιση και κυρίως με την ανάπτυξη μέσω δανεισμού. 
Αυτό δεν ίσχυσε ειδικά για την Ελλάδα. Αυτό ίσχυε παντού. Αν δείτε τους πίνακες 
του δημόσιου χρέους των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ μέχρι το 1980 είναι, μπορώ 
να πω, σε μονοψήφιο αριθμό, μετά το 1980 αυτό απογειώνεται. Είναι η πολιτι-
κή του καπιταλισμού για να ξεπεράσει την κρίση, τη δομική του κρίση, ύστερα 
από μια αδιατάρακτη πορεία συσσώρευσης από το 1945 ως το 1975. Στην Ελλάδα 
ο άφθονος δημόσιος δανεισμός καλύπτει την καταστροφή της παραγωγικής της 
δομής, ενθαρρύνεται ο καταναλωτισμός και αναπληρώνεται το κενό από την απο-
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φορολόγηση των πλουσίων ενώ ταυτόχρονα ανοίγεται το πεδίο δράσης για αυτά 
τα ιδιοτελή, φιλόδοξα καθάρματα και το όργιο της ρεμούλας τους. Ουσιαστικά, 
η Ελλάδα χρεοκόπησε το ’85. Το 1985 φάνηκε καθαρά ότι είναι αδύνατον να το 
αποπληρώσουμε το χρέος. Φτάσαμε στο χείλος της χρεοκοπίας. Ο τότε διοικητής 
της Τράπεζα Ελλάδος Δημήτρης Χαλικιάς το παραδέχεται σε μια συνέντευξή που 
δίνει στον Οικονομικό Ταχυδρόμο στις 8/1/1988 και λέει ότι η χώρα βρέθηκε στο 
χείλος της κατάρρευσης. Τότε ο Παπανδρέου χρειάστηκε να επαναφέρει τον άν-
θρωπο της ΕΟΚ, τον Σημίτη. Από το 1985, λοιπόν, έκαναν τη χώρα έρμαιο των με-
γάλων δυτικών τραπεζών. Να διαβάσω ακόμα μία πρόταση: «Γνωρίζουν οι κυβερ-
νώντες ότι η μόνη λύση θα είναι και πάλι ο δανεισμός και συνεπώς η ουσιαστική 
χρεοκοπία της χώρας και η πλήρης υποτέλεια στις δυτικές τράπεζες, ανεξάρτητα 
από τη μορφή που θα πάρει. Αυτές θα αποφασίζουν για τις τύχες της οικονομίας 
και συνάμα για τις πολιτικές της τύχες. Οδηγούμαστε όχι μόνο στη χρεοκοπία, τον 
μαρασμό, την πλήρη εξάρτηση από τις τράπεζες, αλλά και σε μια σκληρή δεξιά 
ημιφασιστική λύση, με πτώση πάνω από 50% του βιοτικού επιπέδου, σε περίπου 
2-3 χρόνια και μαζική ανεργία», αυτό που γίνεται τώρα. Αυτό δεν έγινε τότε γιατί  
υπήρχε ακόμα αυτή η πολιτική της επέκτασης μέσω του άφθονου δανεισμού. 

Να συνεχίσω πολύ συνοπτικά, η δεκαετία του ’80 που είναι και η δεκαετία της 
πυκνής δράσης 17Ν είναι ταυτόχρονα η δεκαετία της ενσωμάτωσης, του ιδιωτι-
κού, της απαξίωσης κάθε έννοιας της συλλογικότητας. Ακολουθεί η δεκαετία του 
’90, της εξάντλησης του σχεδίου του αντάρτικου πόλης, αγγίζει τα όριά του. Είναι 
η σκληρή δεκαετία του ’90 με 2000, όταν κορυφώνεται η ηγεμονία της αστικής 
ιδεολογίας, το λάιφ στάιλ, όταν ολοκληρώνεται η διαδικασία της διακοπής της 
συνέχειας της ιστορίας των αγώνων, της συλλογικής μνήμης, όλα εκείνα που προ-
ωθούσε ο καπιταλισμός για να διατηρήσει την κυριαρχία του, και όλα αυτά τα 
οποία μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Εκείνη τη δεκαετία και η 17Ν και οι 
χώροι που προέκριναν μια πολιτική σύγκρουσης και ρήξης συρρικνώνονταν. 

Εκείνη την άνυδρη δεκαετία, όσοι φύλαγαν απ’ το νερό της αγωνιστικής μνή-
μης και της επαναστατικής παράδοσης κρατούσαν ζωντανές τις ρίζες του δέντρου 
της αντίστασης. Η 17Ν προσπάθησε κάτω από τις στάχτες του καταναλωτισμού, 
της παραίτησης, της αποστράτευσης, του ατομικισμού, της πλήρους αστικοποίη-
σης των συνδικαλιστικών και πολιτικών ηγεσιών, να κρατήσει ζωντανή τη φλόγα 
της ελπίδας, τη φλόγα της σύγκρουσης. 

Ύστερα από εκείνο το τρομερό καλοκαίρι του 2002 που έκλεισε ο κύκλος της 
17Ν, ανοίγει ο κύκλος του Επαναστατικού Αγώνα. Τα μέλη του Επαναστατικού 
Αγώνα έκαναν τη δική τους ανάλυση της κοινωνικής πραγματικότητας, διαπιστώ-
σανε ότι υπάρχει κοινωνικός πόλεμος, ότι δεν υπάρχει αληθινή δημοκρατία, δεν 
υπάρχει αληθινή δικαιοσύνη, φτάσαν στο συμπέρασμα ότι για να πάμε στην ατα-
ξική κοινωνία, σε αυτή την κοινωνική μορφή που ονειρεύονται και περιγράφουν 
στα κείμενά τους, χρειάζεται επανάσταση. Θέτουν το ερώτημα στον εαυτό τους: 
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«Αν όχι τώρα, πότε;», «αν όχι εμείς, ποιοι;» και δίνονται ολόψυχα σε αυτόν τον 
αγώνα. Έχω φέρει εδώ, τα ξέρετε και εσείς, έναν τόμο με τις προκηρύξεις της 
οργάνωσης, μαζί με κάποια τεύχη με τον προφορικό λόγο κυρίως των μελών του 
Επαναστατικού Αγώνα. Είναι ένα σώμα κειμένων με συνέπεια και συνέχεια όπου 
αναλύεται η πραγματικότητα, λέει πώς θα ξεπεραστεί μέσα από την κοινωνική 
επανάσταση. Έχουν ένα πολιτικό και κοινωνικό σχέδιο, έχουν ένα πρόγραμμα. 
Μπορώ να διαβάσω πώς θέλουν την κοινωνία την οποία ονειρεύονται: «..με την 
άρνηση κάθε μορφής οργανωμένης εξουσίας, με μια οριζόντια οργανωτική δομή 
που θα καθορίζει την πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας». Είναι μια οπτική 
που τονίζει τον οριζόντιο χαρακτήρα της μελλοντικής κοινωνίας. Θα ήθελα να στα-
θώ λίγο σε αυτό. Βλέπουμε ότι από το πρόγραμμά τους, από το αξιακό τους σύστη-
μα θέλουν μια οριζόντια οργάνωση της κοινωνίας δίχως πυραμιδωτή δομή, δίχως 
διευθυντές. Οι ελευθεριακές οργανώσεις προσαρμόζουν ανάλογα με το όραμα, 
το στρατηγικό τους στόχο, και την τακτική τους, εφαρμόζουν εμβρυακά και μέσα 
στην οργάνωσή τους τις κοινωνικές μορφές που ονειρεύονται. «Μια οργανωτική 
δομή με οριζόντιο χαρακτήρα χωρίς αντιπροσώπους, ούτε επαγγελματίες της πο-
λιτικής ζωής». Μιλούν ακόμα για την παραγωγική ανασυγκρότηση. «Να πάρουμε  
στα χέρια μας όλα τα παραγωγικά μέσα και τις παραγωγικές μονάδες και να τις 
κοινωνικοποιήσουμε». «Τα ίδια τα εργατικά συμβούλια να καθορίζουν τι θα πα-
ραχθεί και για ποιους. Έξω από κάθε λογική ανταγωνισμού και ανάπτυξης, έξω 
από τις πρακτικές και τις αξίες της αγοράς». Αυτός ήταν ο λόγος τους. Η δράση 
τους εξυπηρετούσε αυτό το λόγο. Ήταν μια δράση με συνέπεια και διάρκεια, δρά-
ση που υπηρετούσε το όραμά τους. Χτυπούσαν συμβολικά και παραδειγματικά 
στόχους που συμβόλιζαν την οικονομική, την πολιτική, την κοινωνική εξουσία. 
Ήθελαν να πείσουν ολοένα και ευρύτερες κοινωνικές μερίδες ότι ο μόνος τρόπος 
για να βγούμε από αυτή την κρίση, να γλιτώσουμε από την καταστροφή είναι 
η κοινωνική ενεργοποίηση, η κοινωνική επανάσταση. Ήθελαν να λειτουργήσουν 
ως μια συσπείρωση, ως ένας πόλος, ως ένας εξεγερτικός πυρήνας… Ήθελα να 
πω επίσης, ότι η στράτευσή τους ήταν ολοκληρωτική. Δόθηκαν ολόψυχα σε αυτό 
που πίστευαν. Από αυτή τη δράση δεν προσδοκούσαν κανένα κέρδος, δεν απο-
σκοπούσαν σε κανενός είδους όφελος. Αντίθετα, είχαν ένα τρομακτικό κόστος. 
Ένας σύντροφός τους έπεσε νεκρός. Οι ίδιοι έχασαν την ελευθερία τους... Μετά 
τις συλλήψεις αντιμετώπισαν μια πρωτοφανή εκδικητικότητα. Η Πόλα Ρούπα κιν-
δύνεψε να χάσει το παιδί της, το μωρό της. Έκανε γυναικολογικές εξετάσεις με 
παρουσία φρουρών. Χρειάστηκε η ίδια, οι σύντροφοί της και οι συνήγοροί της 
να δώσουν μάχες για να καταφέρει  να γεννήσει δίχως την παρουσία ένοπλων 
φρουρών. Εσείς, οι γυναίκες δικαστές, γνωρίζετε τι σημαίνει αυτή η κορυφαία 
στιγμή, να φέρνεις στον κόσμο μια καινούργια ζωή, με αξιοπρέπεια. Και μετά, 
μέσα στη φυλακή, μέσα στη βρώμα, τις ακαθαρσίες, τις κατσαρίδες, τις αρρώστιες 
τις μολυσματικές, χρειάστηκε η γυναίκα, η Πόλα Ρούπα, να βγάζει νύχια για να 
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υπερασπιστεί πόντο πόντο ένα χώρο για την ίδια και το μωρό της.  
Ο Κώστας Γουρνάς, θα θυμάστε τις φωτογραφίες του μετά τη σύλληψή του, 

βασανίστηκε. Τα σημάδια των βασανιστηρίων ήταν εμφανή στο πρόσωπό του. 
Και στη συνέχεια εκδικητικά τον μετήγαγαν στις φυλακές των Τρικάλων – κάπου 
μακριά, τώρα δεν θυμάμαι. Χρειάστηκαν μήνες απομόνωσης, χρειάστηκε μία μα-
κρόχρονη και αποφασιστική απεργία πείνας με όλα τα προβλήματα υγείας που 
αντιμετωπίζει για να τον φέρουν εδώ, στον Κορυδαλλό, και πάλι χρειάστηκε και-
νούργιος αγώνας για να μπορεί να βλέπει τα διδυμάκια του. Θα ήθελα κλείνοντας 
πάνω σε αυτό το θέμα και από αυτό το βήμα να σας πω ότι για τον Κώστα, αν τον 
καταδικάσετε, ούτε ο ίδιος, ούτε το κίνημα αλληλεγγύης, ούτε οι πολιτικοί κρα-
τούμενοι, ούτε εγώ στο βαθμό που μου αναλογεί, θα δεχτούμε αυτή την εκδικη-
τική αντιμετώπιση. Ούτε ο Κώστας, ούτε κανείς πολιτικός κρατούμενος θα είναι 
μόνος του. Κλείνοντας, θα κάνω μια μικρή αναφορά για την καταστολή. Ότι την 
ίδια μέρα που διερράγη, συνθλίβοντας τη σιωπή ο Δημήτρης Χριστούλας, το βρά-
δυ εκείνης της ημέρας συγκεντρώθηκε στην πλατεία των αγώνων μέγα πλήθος για 
να τον τιμήσει. Και τότε εξαπολύθηκε μια άγρια επίθεση από τους πραιτοριανούς, 
χτυπώντας αδιακρίτως, ανοίγοντας κεφάλια, λούζοντας τον κόσμο που είχε συ-
γκεντρωθεί εκεί με τα χημικά τα δηλητηριώδη και καρκινογόνα αυτά που έχουν 
δοκιμάσει οι ισραηλινοί εναντίον των Παλαιστινίων. Ήταν μια πολιτική επιχείρη-
ση, κύριε Εισαγγελέα.

Μία δικαστής: Αναφερθήκατε στην οριζόντια διαδικασία των οργανώσεων 
που μας αφορά εμάς εδώ, χωρίς διεύθυνση και χωρίς χωρίς... Θέλω να μας διευ-
κρινίσετε, ποια είναι η δική σας άποψη και εμπειρία, ποιος θα επιλέξει τον στόχο, 
πώς θα το οργανώσουν; Το κάνει ένας, το κάνουν όλοι μαζί; Γίνεται από μόνο 
του; Τι ακριβώς συμβαίνει; Δηλαδή πώς στην πράξη;... Δεν προκύπτει ένας ρόλος 
αρχηγικός ή κατευθυντήριος; Αυτό να μας διευκρινίσετε κάπως. 

Κουφοντίνας: Πρώτα πρώτα αξιακά. Η οργάνωση αυτή, οι οργανώσεις αυ-
τές που ονειρεύονται μια κοινωνία δίχως εξουσία, δίχως κράτος, μια κοινωνία αυ-
τοδιεύθυνσης, ατομικής και συλλογικής αυτοδιαχείρισης. Σε αυτό το μοντέλο δεν 
υπάρχει επιτελείο. Δεν υπάρχει μια κεντρική διεύθυνση. Δεν υπάρχει αρχηγός και 
στρατιώτες. Δεν υπάρχουν διευθυντές και διευθυνόμενοι. Το ίδιο σε εμβρυακή 
μορφή εφαρμόζεται και στο εσωτερικό των οργανώσεων αντιβίας, και ιδιαίτερα 
στις αναρχικές οργανώσεις της λαϊκής αντιβίας. Οι αναρχικοί, για να το πω απλά, 
έχουν αλλεργία στους αρχηγούς. Έχουν αλλεργία στους αρχηγούς, δεν τους μπο-
ρούν τους αρχηγούς. Αυτό συμβαίνει και από την ίδια τη φύση αυτής της οργάνω-
σης, από την ίδια τη συγκρότηση της ομάδας. Γνωρίζω από τη δική μου εμπειρία, 
από τα διαβάσματά μου επίσης ότι στο επαναστατικό κίνημα, είτε της μαρξιστι-
κής αναφοράς, είτε της αναρχικής, ιδιαίτερα της αναρχικής, ότι στις ένοπλες ορ-
γανώσεις δεν υπάρχουν αρχηγοί. Αυτό είναι πιο κατανοητό όταν πρόκειται για 
ολιγομελείς ομάδες, εκεί είναι λίγα τα άτομα και οι σχέσεις είναι προσωπικές.
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Αυτό ισχύει για όλες τις μικρές οργανώσεις όπου οι σχέσεις είναι προσωπικές, 
όμως και οι αγωνιστές από την ίδια την ιδεολογία τους δεν μπορούν να δεχτούν 
κάποιον αρχηγό. Αλλά και από το ίδιο το είδος της δράσης. Δηλαδή όταν κάποιος 
πρέπει να πάρει μια τόσο σοβαρή απόφαση, πρώτα από όλα για τον εαυτό του, 
να διακινδυνέψει τα πάντα, την ελευθερία, τη ζωή του. Αυτό δεν μπορεί να γίνει 
με διαταγή κάποιου. Να του πει «πήγαινε κάνε αυτό ή εκείνο». Αλλά και από την 
άλλη πλευρά. Για να προβείς σε αυτή τη δράση –γιατί σας είπα πριν στο χώρο 
του επαναστατικού κινήματος δεν βρίσκεις εύκολα λάτρεις της βίας, αυτούς ανα-
ζητήστε τους αλλού–, για να προβείς σε μια ενέργεια χρειάζεται μια εσωτερική 
διεργασία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει κατόπιν εντολής, αλλά κατόπιν εσωτερικής 
διεργασίας, εσωτερικής διαδικασίας και υπέρβασης.

Πρόεδρος: Από τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι σας έχουν επιλέξει 
σαν μάρτυρα αναφερθήκατε από την αρχή βασικά στους δύο. Δεν αναφερθήκατε 
στον κύριο Μαζιώτη. Είναι τυχαίο αυτό;

Κουφοντίνας: Όχι. Γνωρίζω τον Νίκο, και έχω να πω ότι ανήκει στο χώρο 
των αναρχικών και ιδιαίτερα στο χώρο της αντιβίας εδώ και χρόνια. Έχει μια συ-
νεχή παρουσία και μια συνεπή παρουσία. Τι να σας πω άλλο, για έναν τόσο γνω-
στό αγωνιστή; 

Εισαγγελέας: Επειδή στη δίκη της 17Ν είχατε αναλάβει και εσείς την πολιτι-
κή ευθύνη για τις ενέργειες της οργάνωσης, μπορείτε να επαναπροσδιορίσετε σα-
φέστερα σε τι συνίσταται κατά τη δική σας άποψη η πολιτική ευθύνη και τι σχέση 
μπορεί να έχει και αν μπορεί να μην έχει με τις ενέργειες της οργάνωσης. 

Κουφοντίνας: Να σας πω. Κατ’ αρχάς η ανάληψη της ευθύνης είναι κατ’ αρ-
χήν πράξη μέγιστης ευθύνης. Και εδώ τίθεται ένα ζήτημα πολύ σοβαρό και πολύ 
μεγάλο. Εγώ θα ήθελα να το γενικεύσω. Να πω πρώτα πρώτα για το ζήτημα της 
ευθύνης. Δηλαδή όλοι σε αυτή την κοινωνική συγκρότηση έχουμε κάποιον κοι-
νωνικό ρόλο. Και όλοι έχουμε, πρέπει να έχουμε, προσωπική ευθύνη. Να πούμε 
για τον χώρο της πολιτικής. Έχετε ακούσει κανέναν να αναλαμβάνει πολιτικές 
ευθύνες; Μάλιστα, άκουσα κάποιον πρόσφατα από αυτούς τους φιλόδοξους και 
ιδιοτελείς –ακούσατε πώς τους χαρακτηρίζει ο Γληνός– να λέει ότι οι πολιτικές 
ευθύνες αποδίδονται. Φυσικά αποδίδονται, και ο ελληνικός λαός ξέρει και θα τους 
τις αποδώσει όπως τους αξίζει, αλλά οι πολιτικές ευθύνες αναλαμβάνονται. Θα 
ήθελα να συνεχίσω τη γενίκευση και να πω ότι και σεις, κύριοι δικαστές, έχετε την 
προσωπική σας ευθύνη. Δηλαδή από την ίδια τη θέση σας εδώ, από αυτά τα έδρα-
να, από αυτό το δικαστήριο, τη μορφή του δικαστηρίου δηλαδή που συγκροτείτε, 
θα έλεγα ότι στην εποχή της σχετικοποίησης των πάντων, σχετικοποιείται ακόμα 
και ο όρκος του δικαστή. Λέω δηλαδή ότι η συμμετοχή σας σε ένα τέτοιο ειδικό 
δικαστήριο, ουσιαστικά συνιστά την παραβίαση του συντάγματος. Το άρθρο 97. 
Επιπλέον, δικάζοντας μία υπόθεση πολιτική και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να 
διαβάσω κάτι που έγραψε ο καθηγητής Κώστας Μπέης, μια ευγενική μορφή, ιε-
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ρέας και δικός σας δάσκαλος, με ημερομηνία της 1/10/2002 με τίτλο «Ο δικαιικός 
πολιτισμός στο στόχαστρο», λέει ότι «μόνο οι ανόητοι δεν βλέπουν ότι η βία είναι 
μια μορφή πολιτικής» και συνεχίζει απευθυνόμενος στους δικαστές, τους συνα-
δέλφους σας που συμμετέχουν σε ένα τέτοιο ειδικό δικαστήριο ότι «μια ποινική 
διαδικασία που μεθοδευμένα παραβλέπει την υπαρκτή πολιτική διάσταση των 
επίδικων εγκλημάτων, έχει εξαρχής χάσει ένα μεγάλο μέρος της αξιοπιστίας της». 
Και ο καθηγητής Μπέης δεν είναι θιασώτης της αντιβίας, αντίθετα την καταδι-
κάζει. Και για αυτό έχει μεγαλύτερη αξία να ακούμε τέτοια πράματα από τα χεί-
λη... Για σας, κύριοι δικαστές, νομίζω μπαίνει ένα ζήτημα προσωπικής ευθύνης. 
Δηλαδή αν θα επιλέξετε έναν εργαλειακό ρόλο, να πείτε ότι αυτούς τους νόμους 
έχω, παίρνω την ενοχή, την τεμαχίζω, την αντιστοιχίζω με κομμάτια στέρησης της 
ελευθερίας, κάνω τη σούμα, βγάζω χρόνια, βγάζω την απόφαση, να κάνετε μία, ας 
πούμε, ποινική λογιστική.

Το ζήτημα προσωπικής ευθύνης ποιο είναι; Ότι μέσα στα στενά περιθώρια 
που έχετε, τα οποία μειώνονται διαρκώς από τις ειδικές ποινικές διατάξεις των 
εκτάκτων νόμων, μπορείτε μέσα σε αυτά τα στενά όρια να λειτουργήσετε είτε 
ως εργαλεία, είτε ακούγοντας ο καθένας την συνείδησή του. Έχω πει παλιά ότι 
μια πολιτική υπόθεση κρίνεται πολιτικά, αυτό όμως το ζήτημα μπορεί να το προ-
σεγγίσει και ένα δικαστήριο. Θέλω να σας θυμίσω εδώ ότι ένα δικαστήριο μόνο 
αναγνώρισε μη ταπεινά ελατήρια σε πολιτική δίκη. Αυτό είναι ζήτημα δικό σας. 
Και εδώ είναι που θα φανεί η προσωπική ευθύνη του καθενός. Όσο αφορά την 
ευθύνη των συντρόφων του Επαναστατικού Αγώνα, η ανάληψη της πολιτικής ευ-
θύνης σημαίνει ότι είμαι αυτός, «αποδέχομαι το πρόγραμμα και τις αρχές της ορ-
γάνωσης». Δεν σημαίνει ότι αποδέχομαι το κατηγορητήριο. Δεν μπαίνουν σε μια 
τέτοια λογική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν αποδέχονται αυτό που λέει το κα-
τηγορητήριο, δεν νοιάζονται, δεν ασχολούνται με αυτό. Αυτό που τους ενδιαφέρει 
είναι κάτι παραπάνω από την προσωπική τους ελευθερία, είναι η υπεράσπιση των 
επιλογών τους και η υπεράσπιση του προγράμματος της οργάνωσης. Και να σας 
πω και κάτι για τον Κωστή, γιατί είναι αυτός εδώ, όμως, το ίδιο ισχύει για τα άλλα 
δυο μέλη της οργάνωσης. Ότι η ευθύνη που αναλαμβάνουν πάει πιο πέρα από την 
υπεράσπιση της οργάνωσης. Οι οργανώσεις Επαναστατικός Αγώνας, 17Ν είναι 
ιστορικές μορφές. Έχουν αρχή έχουν και τέλος. Αυτοί που συμμετείχαν σε αυ-
τές δεν απαρνιούνται την ιστορία τους. Όμως η ευθύνη που αναλαμβάνουν είναι 
κάτι παραπάνω. Θα σας εξηγήσω παραφράζοντας λίγους στίχους του Λειβαδίτη. 
Ο Κωστής θα ήθελε να ακούει μια φυσαρμόνικα το βράδυ, να αγκαλιάζει τα παι-
διά του, να κοιτά με την αγαπημένη του έν’ άστρο, να ονειρεύεται. Όμως ένιωθε 
υπεύθυνος για όλα τα παιδιά του κόσμου, για όλες τις αγαπημένες, για όλες τις 
φυσαρμόνικες του κόσμου, για όλα τ’ άστρα, για όλα τα όνειρα. Και αυτή είναι η 
ευθύνη που αναλαμβάνει.

Εισαγγελέας: Μία προσωπική ερώτηση, αν θέλετε απαντάτε. Μετά την πά-
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ροδο αρκετών ετών από την όποια δράση σας στη 17Ν και μετά από κάποια ανα-
δρομή που θα έχετε κάνει –έχετε εξάλλου μια ευκαιρία σημαντική– σίγουρα θα 
έχετε κάνει για τα γεγονότα επανειλημμένα. Είναι κάτι για το οποίο που έχετε 
μετανιώσει, που έχετε αλλάξει άποψη από τότε, που θα αλλάζατε σήμερα τη συ-
μπεριφορά σας;

Κουφοντίνας: Κοιτάξτε. Ένα χαρακτηριστικό των επαναστατών, με την έν-
νοια που ανέφερα πιο πριν της ευθύνης τους, ένα χαρακτηριστικό είναι η κριτική 
και η αυτοκριτική που κάνουν. Αυτή γίνεται. Να είστε σίγουροι ότι γίνεται. Απλώς 
αυτή η διαδικασία της κριτικής και της αυτοκριτικής δεν μπορεί να γίνει σε μια 
δικαστική αίθουσα. Γίνεται απέναντι στον αποδέκτη του λόγου μας, γίνεται απέ-
ναντι στην κοινωνία. Κρίνοντας από την απόσταση του χρόνου, λέω ότι αν η 17Ν 
συνέβαλε σε κάτι ήταν στην επαναστατική διάρκεια. Το ότι προσπάθησε να κρα-
τήσει τη φλόγα της εξέγερσης αναμμένη σε δύσκολους καιρούς. Το ότι έδειξε ότι 
οι ισχυροί δεν είναι άτρωτοι. Αυτό νομίζω είναι μια συμβολή. Δηλαδή η συμβολή 
στο επαναστατικό παρόν και στην πίστη για την επαναστατική ανατροπή, για να 
’ρθει η εποχή του Ανθρώπου. ...Τίποτα άλλο.

Πρόεδρος: Υπάρχει άλλη ερώτηση, παρακαλώ;
Βαγιανού: Είπατε ότι, τόσο εσείς όσο και ο Επαναστατικός Αγώνας έτσι όπως 

εσείς τον γνωρίσατε, τα πρόσωπα και τις ιδέες τους, σε κάθε πολιτική του πρά-
ξη, σε κάθε ενέργεια συνόδευε αυτά με μια ανάλυση, με μια βίωση των ιστορι-
κών σχέσεων που ζούσε. Με αυτή την έννοια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε 
όλη αυτή τη διαδρομή τον χαρακτήρισε κάποιος στείρος φετιχισμός των όπλων 
ή μια αυτοεπιβεβαίωση μέσα από τις ενέργειες και τις πράξεις του; Ή ήταν ένα 
κομμάτι αναπόσπαστο για την κοινωνική επανάσταση, το όνειρο που είπατε της 
ανατροπής του καπιταλισμού και του κράτους; Υπήρχε δηλαδή οπουδήποτε στις 
ενέργειες αυτές τις δεκαέξι και σε όλη τη διαδρομή του οποιαδήποτε έκφανση 
φετιχισμού για τα όπλα, για τη βία, στείρου φετιχισμού και ναρκισσιστικής επιβε-
βαίωσης μέσα από τα όπλα; Είναι κάτι για το οποίο κατηγορούνται οι επαναστά-
τες πολλές φορές, ότι έχουν έναν φετιχισμό με τη βία και έτσι δαιμονοποιούνται 
στη συνέχεια ως κακοί και παθολογικοί που ρέπουν προς το έγκλημα. Είναι ένα 
όπλο του πολέμου, του αντιτρομοκρατικού λεγόμενου πολέμου ενάντια στις οργα-
νώσεις αυτή η κατηγορία.

Κουφοντίνας: Οι επαναστατικές οργανώσεις θεωρούν ότι η κοινωνική επα-
νάσταση είναι έργο ολόκληρης της κοινωνίας. Είναι έργο του λαού. Οι επανα-
στατικές οργανώσεις χρησιμοποιούν και τη λαϊκή αντιβία, προσπαθώντας να 
λειτουργήσουν ως προωθητής, ας πούμε, της κοινωνικής συνείδησης. Η επα-
νάσταση, όπως την αντιλαμβάνομαι, είναι μια διαλεκτική σύνθεση βίας και μη 
βίας, ειρηνικών και δυναμικών μέσων, μαζικών και ένοπλων πρακτικών. Οι ίδιοι 
οι επαναστάτες, οι ένοπλοι επαναστάτες χρησιμοποιούν την αντιβία, αν θέλετε, 
«στραβώνουν το ραβδί» προς την αντίθετη κατεύθυνση, και ως απάντηση στον 
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φετιχισμό της μη βίας. Σας είπα και πιο πριν για την αντίφαση, την οποία βιώνει 
το μέλος της επαναστατικής οργάνωσης και η συλλογικότητα: το να επιδιώκεται 
μια κοινωνία όπου δεν θα υπάρχει βία και να αναγκάζεται να φτάσει εκεί κατα-
φεύγοντας στη βία. Αυτή την αντίφαση που βιώνεται και ατομικά και συλλογικά 
μπορούμε να την επιβεβαιώσουμε κοιτάζοντας αυτές τις 16-17 ενέργειες της ορ-
γάνωσης όπου χρησιμοποιήθηκε το ελάχιστο ποσοστό βίας, η ελάχιστη ποσότητα 
βίας. Αυτό νομίζω ότι είναι και μια απάντηση. Δεν υπάρχει κανένας φετιχισμός 
των όπλων. Αυτό που θέλει να δείξει μια επαναστατική οργάνωση είναι ότι εκ των 
πραγμάτων, όπως μας δείχνει η ιστορική εμπειρία, η επανάσταση θα γίνει με τη 
χρήση και της βίας. 

Πρόεδρος: Άλλη ερώτηση;
Δαλιάνη: Έχετε τη δυνατότητα να τοποθετείστε απέναντι στο φαινόμενο της 

λαϊκής αντιβίας υπό δύο ιδιότητες αυτή τη στιγμή: και ως ο ίδιος μέλος της ορ-
γάνωσης, τη δική σας επιλογή, αλλά και ως κοινωνία, ως αποδέκτης πλέον της 
δράσης μια άλλης οργάνωσης για την οποία ήρθατε σήμερα να καταθέσετε. Υπό 
τις δύο αυτές ιδιότητες, θεωρείτε ότι εντέλει από τη δράση, από τις ενέργειες των 
οργανώσεων, τις συγκεκριμένες ενέργειες αυτής της οργάνωσης που κρίνονται 
εδώ σήμερα, η κοινωνία απειλήθηκε, τρομοκρατήθηκε;

Κουφοντίνας: Ένα κομμάτι της κοινωνίας, ναι, τρομοκρατήθηκε. Οι πλού-
σιοι, οι ισχυροί μπορώ να πω ότι σε ένα βαθμό τρομοκρατήθηκαν. Η κοινωνία η 
ίδια ποτέ δεν ένιωσε ότι απειλείται από αυτή την δράση που δεν στρεφόταν ποτέ 
εναντίον του λαού. Αυτό που μπορώ να σας πω, είναι ότι πρόκειται και για μετρή-
σιμο μέγεθος, δημοσκοπικά. Ακόμα και στις χειρότερες συνθήκες, το καλοκαίρι 
του 2002, με όλον εκείνο τον βομβαρδισμό από τα ΜΜΕ, την τρομοϋστερία, την 
επιστράτευση όλων των ιδεολογικών μηχανισμών του συστήματος, σε σφυγμομε-
τρήσεις που έγιναν τότε, τοποθετούνταν σε ένα πολύ πολύ μικρό ... ποσοστό αυτοί 
που έλεγαν ότι απειλούνται ή ένιωθαν ότι τρομοκρατούνται από τις επαναστατι-
κές οργανώσεις. 

Δαλιάνη: Μια τελευταία ερώτηση, σε συνέχεια της ερώτησης του κυρίου ει-
σαγγελέα. Είπατε ότι η πολιτική ευθύνη αναλαμβάνεται. Και μάλιστα εντοπίσατε 
συγκεκριμένα για την πολιτική ευθύνη που ανέλαβε ο κύριος Γουρνάς λέγοντας 
ότι ένιωθε υπεύθυνος απέναντι στα παιδιά του για μια καλύτερη κοινωνία. Αρκεί 
λοιπόν αυτή η δήλωση, η ανάληψη πολιτικής ευθύνης ότι κάποιος λέει «ναι, συμ-
φωνώ, συμμετείχα σε αυτό το σχήμα» για να αποδοθούν οι συγκεκριμένες ποινές 
κατά τη γνώμη σας ή χρειάζονται και άλλα μεγέθη απόδειξης; Ή τελικά δεν έχει 
καμία σημασία αυτή η δήλωση για το ...δικαστήριο.

Κουφοντίνας: Σε μια δίκη πολιτικών αντιπάλων αυτό που μετράει, όπως και 
έχει αποδείξει η εμπειρία, η ιστορική εμπειρία, ότι συχνά δεν είναι, πάντα σχεδόν 
θα έλεγα, ότι δεν είναι η απόδειξη που θα βγει μέσα από τη δικαστική διαδικασία, 
η οποία θα οδηγήσει στην ποινή. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα ιστορικό. Την 
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εποχή του εμφυλίου περιέρχονταν τα νησιά της εξορίας δικαστικές «εξεταστικές 
επιτροπές», τις οποίες οι εξόριστοι τις λέγανε επιτροπές δηλώσεων μετανοίας. 
Αρκούσε ο κομμουνιστής να απαρνηθεί την πολιτική του ευθύνη, να δηλώσει ότι 
καταδικάζει τον κομμουνισμό και τις παραφυάδες του να πάρει το επόμενο πλοίο 
και να γυρίσει στην οικογένειά του. Από εκεί και ύστερα, μίλησα και νωρίτερα 
για την προσωπική ευθύνη των δικαστών. Αν θα καταδικάσουν ως εργαλεία, ως 
πολιτικοί αντίπαλοι, ή όχι.

Πρόεδρος: Άλλη ερώτηση από τους συνηγόρους;
Φυτράκης: Ποια η προοπτική του σύγχρονου μοντέλου της κοινωνίας που 

έχουμε, με την κρίση που έχει εκδηλωθεί και όλα αυτά που είπατε. Τι βλέπετε 
σαν προοπτική του κινήματος του επαναστατικού για την ανατροπή του συστήμα-
τος; Υπάρχει προοπτική τέτοια; Υπάρχει προοπτική; Πώς τα βλέπετε; Τι θα γίνει; 
[Ακολουθεί διάλογος με την έδρα που δεν ακούγεται.] Εδώ είμαι, και διαψεύστε 
με. Θα δω τις αποφάσεις. Τι θα κάνετε τότε το αντικατασταλτικό μοντέλο σας; 
Δηλαδή, κάποιους, χίλιους, και θα λέει ότι εσείς είστε οι αρχηγοί. ...θα πάρετε 
μπόνους και τα λοιπά... ή θα βρει ένα άλλο μοντέλο. Τι μου λες τώρα πολιτική ευ-
θύνη και τα λοιπά; Ηθικό αυτουργό θα σε ονομάσουν. Ό,τι έκανε αυτή η οργάνω-
ση τα δέκα, είκοσι χρόνια, είσαι ο ηθικός αυτουργός, άρα σου βάζω 350 εκρήξεις, 
εκρήξεις φοβερές, τρομερές, το χρηματιστήριο ξέρω εγώ κτλ. Ή θα κάνεις ένα 
κατασταλτικό μοντέλο –που σίγουρα θα το κάνεις– ή θα κάνεις ένα μέσο μοντέλο 
με βάση την πραγματικότητα. Εσείς τι λέτε τώρα; Φεύγοντας από την καταστολή, 
η προοπτική, τι λέτε τόσα χρόνια που μένετε εδώ, σε αυτές τις φυλακές, οι οποίες 
είναι οι χειρότερες από το Γκουαντάναμο, εδώ είναι χειρότερα από κάθε άλλη 
περιοχή και δικαστήριο. Τί λέτε, πώς τα βλέπετε;

Κουφοντίνας: Να σας πω. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτα πρώτα 
είναι τα κριτήρια με τα οποία θα δικάσουν οι δικαστές. Υπάρχουν και τα κριτή-
ρια της Ιστορίας, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά, δεν έχουν καμία σχέση με 
αυτά εδώ στα δικαστήρια. Υπάρχουν και τα κριτήρια της κοινωνίας. Τώρα αυτό το 
εφεύρημα που αναφέρατε για τους ηθικούς αυτουργούς είναι καθαρά ένα εφεύ-
ρημα για να υπάρχει μεγάλη ποινή, χωρίς να υπάρχει κανένα ενοχοποιητικό στοι-
χείο. Θα σας πω, μια και το αναφέρατε, μια ειρωνεία της Ιστορίας. Για τον Κώστα 
Γουρνά, ο οποίος έχει γεννηθεί στο Μαντούδι. Το Μαντούδι των αγώνων όπως 
θα θυμούνται οι μεγαλύτεροι, και ιδιαίτερα για μένα που συμμετείχα στο κίνημα 
αλληλεγγύης τότε, με τις απεργίες και τις διώξεις που είχαν γίνει, είναι μια στιγμή 
από τις σημαντικές του κοινωνικού πολέμου στη χώρα. Ο Κώστας Γουρνάς μεγά-
λωσε μέχρι τα 18 του στο Μαντούδι, σε ένα περιβάλλον με νωπές τις μνήμες από 
τις μαχητικές απεργίες των μεταλλωρύχων στα κάτεργα του Σκαλιστήρη και του 
Παπαστρατή, με την καταστολή την άγρια που ακολούθησε, όταν πήγαν όλοι οι 
κατασταλτικοί μηχανισμοί του κράτους: αστυνομία, χωροφυλακή, κλούβες, ΜΑΤ, 
αύρες, κηρύχτηκε μέχρι και στρατιωτικός νόμος. Σ’ αυτό το περιβάλλον μεγάλωσε 
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ο Κώστας, εκεί διαμορφώθηκε ως άνθρωπος και ως αγωνιστής. Μέσα στα πλαίσια 
εκείνης της κατασταλτικής πολιτικής τότε, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, κύριε πρό-
εδρε, διάλεξε μέσα από το σωρό των εκατοντάδων απεργών τους πιο μαχητικούς, 
τους όρισε αρχηγούς –θα λέγαμε σήμερα διευθυντικά στελέχη– τους παράπεμψε 
όλους ως ηθικούς αυτουργούς, τους δίκασε και τους καταδίκασε. Η ειρωνεία της 
ιστορίας είναι αυτή, το ότι ο Κώστας, ο απόγονος εκείνων των αγώνων αντιμετω-
πίζει την ίδια μεθόδευση πολιτικών αντιπάλων. 

Όσο αφορά τώρα για το άλλο ερώτημα, συνολικά τι θα γίνει, να σας πω. Προ 
ημερών μίλαγα με έναν φίλο μου γέρο αγρότη που με τιμά με τη φιλία του, απ’ την 
Κορινθία και του λέω, κυρ Χρήστο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα; Και απάντησε 
με αυτή τη λαϊκή σοφία που πιάνει την πραγματικότητα, την συμπυκνώνει, τη 
διυλίζει μέχρι να βγει στάλα πικρή, ένα μικρό απόφθεγμα. Και είπε: Δημήτρη, ο 
ραγιάς άντεξε 400 χρόνια σκλαβιάς των Τούρκων, ο ραγιάς μπορεί ν’ αντέξει άλλα 
εκατό των Γερμανών και του ΔΝΤ. Αυτό θα γίνει αν ο Έλληνας γίνει ραγιάς, αν 
του τσακίσουν την ψυχική αντίσταση. Αληθινά, για να ξαναθυμηθούμε τον Γλη-
νό, ο φριχτότερος εχθρός μας ετούτη τη στιγμή θα ήταν η παθητική αποδοχή της 
μοίρας μας, η αποκαρδίωση, η απελπισία, η μοιρολατρία. Στα χρόνια της τουρκο-
κρατίας, υπήρχε ένα εξεγερτικό δυναμικό του λαού, κάθε μια γενιά έκανε τη δική 
της εξέγερση, τη δική της επανάσταση. Σήμερα, σας είπα, είμαστε το εργαστήρι 
του καπιταλισμού. Ο καπιταλισμός πλέον δεν ξέρει πώς να ξεπεράσει την κρίση, 
αλλά δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Μας επιτίθεται για να μας φορτώσει όλα 
τα βάρη της κρίσης του, να διαμορφώσει εκείνες τις συνθήκες για να μεγαλώσει 
την εκμετάλλευση. Ο μόνος τρόπος για να το σταματήσουμε αυτό είναι η εξέγερσή 
μας. Αν το καταλάβουμε αυτό, αν θα ξυπνήσει η συνείδηση, η μνήμη των αγώνων, 
τότε μονάχα θα έχουμε ελπίδα επιβίωσης.

Πρόεδρος: Άλλη ερώτηση, παρακαλώ, από πλευράς υπεράσπισης... Μπορεί 
να αποχωρήσει ο κύριος μάρτυρας.
[Συνθήματα: ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΛΑ 
ΤΑ ΚΕΛΙΑ]

 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΡΗ ΣΕΙΡΙΝΙΔΗ

Άρης Σειρηνίδης: Προτού προχωρήσω στο βασικό μέρος της κατάθεσής 
μου, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη τοποθέτηση αναφορικά με τον χαρακτήρα 
της δίωξης που αντιμετωπίζουν οι σύντροφοι Σαράντος Νικητόπουλος, Χριστόφο-
ρος Κορτέσης, Βαγγέλης Σταθόπουλος και Κώστας Κάτσενος, με τους οποίους με 
συνδέει μια πολυετής πολιτική σχέση στα πλαίσια της από κοινού στράτευσής μας 
στον αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση. Το εις βάρος τους κατηγορητήριο 
αποδομείται ήδη από το στάδιο τις προδικασίας και κυριολεκτικά καταρρέει κατά 
την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, όπου και αποκαλύφθηκε σε όλο της 



285

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ

το εύρος η ασφαλίτικη μεθόδευση που διαπράχτηκε εναντίον τους, υπό την καθο-
δήγηση του γνωστού βασανιστή της ασφάλειας Παπαθανασάκη και επιβεβαιώθη-
κε, πανηγυρικά θα έλεγα, το σύνολο των πολιτικών ισχυρισμών που τόσο οι ίδιοι 
όσο και το κίνημα αλληλεγγύης προέβαλαν από την πρώτη στιγμή της σύλληψής 
τους. Ότι δηλαδή η δίωξή τους όσο και η μακροχρόνια πολιτική και φυσική ομηρία 
που το αστυνομικό και δικαστικό σύμπλεγμα φιλοδοξούσε να τους επιβάλει, ήταν 
αποτέλεσμα της κατασταλτικής επιχείρησης εναντίον του Επαναστατικού Αγώ-
να, επιχείρησης του καθεστώτος για την ανάσχεση της κοινωνικής δυναμικής που 
το αναρχικό κίνημα ανέπτυσσε με γοργούς ρυθμούς την περίοδο λίγο πριν την 
υπαγωγή της χώρας στο ΔΝΤ. Και παρ’ όλα αυτά σαν υλιστές στεκόμαστε, θα έλε-
γα, επιφυλακτικοί και σκεπτικιστές απέναντι σε οποιαδήποτε προσωποκεντρική 
αφήγηση της ιστορίας, θα έλεγα ότι είναι εξ ίσου αντιδιαλεκτικό αν παραβλέπαμε 
την καταλυτική συνεισφορά που μπορούν να έχουν τα πρόσωπα στην εξέλιξη των 
κοινωνικών διεργασιών, όπως ήταν αυτή που είχαν οι 4 σύντροφοι στην διαδικα-
σία οικοδόμησης ενός πολιτικά αξιόμαχου κινήματος. 

Υπό αυτή την έννοια, το πλήγμα που επιχείρησε να καταφέρει ο κατασταλ-
τικός μηχανισμός στο κίνημα με την σύλληψη των 4 συντρόφων, ήταν σημασίας 
ανάλογης με τη θέση που κατείχαν οι σύντροφοι αυτοί μέσα σε αυτό το κίνημα. 
Μιας σημασίας, δηλαδή, κομβικής που θα τολμούσα να χαρακτηρίσω στρατηγι-
κή. Μετατρέποντας την ομηρία τους σε ένα ακόμα μετερίζι αγώνα οι σύντροφοι 
ανέτρεψαν την κρατική επίθεση, ανέδειξαν την αξία της αλληλεγγύης και άφησαν 
μια πολύτιμη παρακαταθήκη αγώνα και πολιτικής στάσης σε συνθήκες αιχμαλω-
σίας για τις νέες γενιές και μας κληροδότησαν για να θυμηθώ εδώ τους στίχους 
ενός αντάρτικου τραγουδιού, έναν ακόμα τρόπο πάλης και νίκης επί του ταξικού 
εχθρού.

Κι έρχομαι τώρα στο βασικό μέρος της κατάθεσής μου. Ο λόγος αλληλεγγύης 
στον Επαναστατικό Αγώνα διέρχεται αναπόφευκτα μέσα από το πεδίο των πολ-
λαπλών αναφορών, στο οποίο μας εισάγει το ερώτημα γύρω από την συμβολή της 
ένοπλης πάλης στην ανάπτυξη της κοινωνικής και ταξικής σύγκρουσης. Μια μαρ-
τυρία πολιτικής υπεράσπισης επομένως, αν θέλει να είναι ουσιωδώς διαλεκτική 
με το αντικείμενό της, δεν μπορεί παρά να επιδιώκει να ανιχνεύσει το πολιτικό 
περιεχόμενο που η συγκεκριμένη οργάνωση προσέδωσε στην πρακτική της κατά 
την περίοδο την οποία έδρασε. Δηλαδή από το Σεπτέμβρη του 2003 ως σήμε-
ρα. Και λέω σήμερα, γιατί παρόλο που η επιχειρησιακή δράση της οργάνωσης 
σταματά με τις συλλήψεις των μελών της τον Απρίλη του 2010, ο Επαναστατικός 
Αγώνας ως πολιτική συλλογικότητα υπό μια έννοια επανασυγκροτείται ύστερα 
από την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης των μελών του, εξακολουθεί, κατά την 
γνώμη μου, να παραμένει ενεργός μέσα από τον πολιτικό λόγο που εκφέρει εντός 
και εκτός φυλακής και ο οποίος ακόμα και αν έχει απωλέσει την οξύτητα της βίαι-
ης έκφρασής του, εμφανίζει μια αξιοσημείωτη κοινωνική αναγνωρισιμότητα και 
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δυναμική. Θα έλεγα μάλιστα, με δεδομένη πλέον την ταυτότητα των μελών της 
οργάνωσης και την αναμφισβήτητη ιστορικότητά τους, ότι μια τοποθέτηση γύρω 
από τον Επαναστατικό Αγώνα θα όφειλε να αναδεχθεί χρονικά πολύ πιο πίσω από 
την τυπική ιδρυτική πράξη της οργάνωσης και να περιλαμβάνει ολόκληρο το κοι-
νωνικό και ιστορικό εκείνο πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώθηκαν οι πολιτικοί 
χαρακτήρες των μελών του. 

Μια ολόκληρη περίοδος λοιπόν, 20 και πλέον ετών που ξεκινά από τα τέλη 
ακόμα της δεκαετίας του ’80 κατά την οποία καταγράφονται κυριολεκτικά κα-
τακλυσμιαίες αλλαγές σε όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής, πολιτικής και κοι-
νωνικής ζωής, εγχώρια, τοπικά και παγκόσμια, είναι θα έλεγα το ιστορικό τοπίο 
μέσα στο οποίο εντοπίζεται η πολιτική δράση των πρωταγωνιστών αυτής της ορ-
γάνωσης. Είναι, νομίζω, η διερεύνηση αυτής ακριβώς της περιόδου που θα μας 
επιτρέψει να αντιληφθούμε τα ειδοποιά γνωρίσματα που είχε η δράση του Επα-
ναστατικού Αγώνα και να κατανοήσουμε τη σημασία που είχε η εμφάνισή του για 
τον κοινωνικό και ταξικό αγώνα. Στην εποχή λοιπόν, που ορίζεται από την κα-
τάρρευση του διπολικού κόσμου και την εκκίνηση μιας κολοσσιαίων διαστάσεων 
επιχείρησης αναδιάρθρωσης των όρων της οικονομικής και πολιτικής κυριαρχίας 
που φέρει τον τίτλο παγκοσμιοποίηση, το επαναστατικό πρόταγμα βρίσκεται να 
αναζητά την επικαιρότητα και την δυνατότητα έκφρασής του σε ένα καινούργιο 
και ιδιαιτέρως δύσβατο έδαφος. Από το πώς αναγιγνώσκει κανείς την εποχή, θα 
προκύψουν και οι διαφορετικές απαντήσεις στο κρίσιμο ερώτημα που τίθεται 
εμφατικά. Θα μπορέσει η παγκοσμιοποίηση όπως με αλαζονεία προφήτευαν οι 
νεοφιλελεύθεροι κήρυκές της, να γίνει το ιδανικό μοντέλο που θα επιτρέψει στο 
καπιταλιστικό σύστημα να απορροφά τους κραδασμούς από τις περιοδικές κρί-
σεις του για να εξασφαλίσει έτσι την αειφορία του ή οι αντικειμενικές συνθήκες 
όπως διαμορφώνονται και κυρίως, όπως εξελίσσονται θα δημιουργήσουν τις προ-
ϋποθέσεις για κοινωνικές εξεγέρσεις και επαναστάσεις; 

Απόρροια της πολύχρονης εμπειρίας τους στον κοινωνικό και ταξικό αγώνα και 
κυρίως, θα έλεγα, του επαναστατικού τους ζήλου που τους υπαγόρεψε την –είναι 
αλήθεια– κοπιώδη, πολύ δύσκολη ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων της 
εποχής, η τοποθέτηση του Επαναστατικού Αγώνα δεν είναι απλά μια κατάφαση 
στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, αλλά μια συνολική πολιτική αναμέτρηση με 
τον κυρίαρχο λόγο και τις μεταρρυθμιστικές μεταμφιέσεις του. Είναι η πολύτιμη 
και αναγκαία παραδοχή της επαναστατικής θεωρίας που δίνει την δυνατότητα 
πλήρους και συνολικής κριτικής στο καπιταλιστικό σύστημα και ανοίγει τους δρό-
μους της ρήξης και της ανατροπής του. «Χωρίς επαναστατική θεωρία δεν υπάρχει 
επαναστατικό κίνημα», τόνιζε ο Λένιν την κρίσιμη προεπαναστατική περίοδο τις 
ώρες που η οργή και το πάθος όπλιζαν το μυαλό και τα χέρια των Ρώσων προ-
λετάριων και η διαχρονική επαλήθευση της θέσης αυτής καθίσταται τρομακτικά 
επίκαιρη στο εγχώριο κινηματικό και κοινωνικό παρόν. Και πάνω στην βάση αυ-
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τής της διαπίστωσης, νομίζω ότι στην τελική ανάλυση θα κριθεί, θα αποτιμηθεί, η 
αξία της δράσης του Επαναστατικού Αγώνα. Από το γεγονός, δηλαδή, ότι κατόρ-
θωσε να επεκτείνει προς τα μπρος τα θεωρητικά και πρακτικά όρια του κινήματος 
και να συμβάλει έτσι στην διαδικασία συγκρότησης της επαναστατικής πολιτικής 
οργάνωσης της τάξης μας, του προλεταριάτου, που είναι και το κεντρικό πολιτικό 
επίδικο της εποχής. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη 
για οποιοδήποτε εγχείρημα επαναστατικής ανατροπής. 

Η συγκρότηση, βέβαια, ενός πολιτικά πρωτοπόρου επαναστατικού κινήματος 
δεν είναι εύκολη υπόθεση. Συνεπάγεται μια πολύχρονη πολιτική προετοιμασία 
και μια πολιτική ατομική και συλλογική προσπάθεια τεράστια. Θα έλεγα απαι-
τεί μια στράτευση, μια τέτοιου είδους στράτευση σαν και αυτή που επιβάλλεται, 
αν θέλουμε να λεγόμαστε επαναστάτες. Η πολιτική δύναμη άλλωστε, η οποία θα 
καταφέρει να αναμετρηθεί επιτυχώς με τα φλέγοντα ζητήματα της εποχής και να 
λειτουργήσει ως καταλύτης στην εξέλιξη της ταξικής πάλης, είναι η δύναμη αυτή 
που θα προσδώσει τα πολιτικά χαρακτηριστικά στην επερχόμενη κοινωνική έκρη-
ξη. Η ίδια η έννοια της κοινωνικής επανάστασης, άλλωστε, είναι συνυφασμένη 
και προσδιορίζεται ιστορικά από την πολιτική της πρωτοπορία. Έτσι η Κομμούνα 
των Παρισίων προσδιορίζονταν από τους μπλανκιστές, η Οκτωβριανή Επανάστα-
ση από τους μπολσεβίκους, η Ισπανική Επανάσταση από την δράση της CNT και 
της FAI, η Λαϊκή Επανάσταση το ’46-’49 στην χώρα μας από το επαναστατικό 
κομμουνιστικό κόμμα της εποχής. 

Αν έπρεπε, λοιπόν, να ορίσω τι είναι ο Επαναστατικός Αγώνας, θα έλεγα ότι 
είναι το μέσο εκείνο, το όπλο εκείνο, με το οποίο οι σύντροφοι που τον απαρτίζουν 
επέλεξαν να πολεμήσουν στην πολύ υψηλών απαιτήσεων μάχη για την κατάκτηση 
αυτής της πολιτικής πρωτοπορίας για το ανατρεπτικό κίνημα. Για να μπορέσει 
όμως το όπλο αυτό, το μέσο αυτό να κατισχύσει ενός πανίσχυρου αντιπάλου, χρει-
άζεται να είναι σε ένα τέτοιο βαθμό θεωρητικά και πρακτικά αξιόμαχο, ώστε να 
μπορεί να μετατρέπει, να αποκρούει την κυρίαρχη ρητορική και να την αποδομεί. 
Να προχωρά από την περιγραφή στην ερμηνεία και από την διαπίστωση στο πρό-
ταγμα. Αυτού του βεληνεκούς το εγχείρημα, που έθεσαν σε κίνηση οι σύντροφοι 
μέσα από τον Επαναστατικό Αγώνα, προϋπόθετε ένα θεωρητικό υπόβαθρο ικανό 
ώστε να μετατρέπει την ανάλυση του παρόντος που με την σειρά της προϋποθέ-
τει, απαιτεί μια ερμηνεία του παρελθόντος σε διάγνωση του μέλλοντος. Με τον 
εξοπλισμό του αυτό, ο Επαναστατικός Αγώνας κατάφερε να διεισδύσει και να κα-
ταδυθεί στον πυρήνα της καπιταλιστικής μηχανής και να ανιχνεύσει στο κοινωνι-
κό και οικονομικό περιβάλλον των μέσων της δεκαετίας του 2000, επαναστατικές 
προοπτικές που να στηρίζονται στην στέρεα βάση της ειδικής πραγματικότητας. 

Την περίοδο, λοιπόν, που οι υψηλοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης δημιουρ-
γούσαν κλίμα ευφορίας στην εγχώρια οικονομική και πολιτική ελίτ και παράλλη-
λα ψευδαισθήσεις καταναλωτικής ευημερίας με δανεικά σε μεγάλα τμήματα της 
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εκμεταλλευόμενης κοινωνίας, η επένδυση της κοινωνικής επανάστασης με όρους 
υλικούς, η διαπίστωση ότι ο αγώνας για την ανατροπή του υπάρχοντος δεν είναι 
απλά μια αξιακή επιλογή, αλλά είναι ή πολύ σύντομα θα γίνει όρος επιβίωσης, 
ήταν το κρίσιμο διακύβευμα για τις δυνάμεις της επανάστασης. Ένα διακύβευμα 
για να καταστεί βιώσιμο και απειλητικό απέναντι στην πολλαπλή θωράκιση του 
κυρίαρχου μπλοκ εξουσίας, μια θωράκιση οικονομική, πολιτική, στρατιωτική θα 
έπρεπε να είχε την διεισδυτική ικανότητα του λόγου του Επαναστατικού Αγώνα 
και παράλληλα την διακριτική ικανότητα των όπλων του. Η σύνδεση αυτή μας 
έδωσε μερικές από τις μεγαλύτερες στιγμές της κοινωνικής και ταξικής σύγκρου-
σης της τελευταίας δεκαετίας: την ανατίναξη του χρηματιστηρίου, την απόπειρα 
στην Citibank, την επίθεση με ρουκέτα στην αμερικάνικη πρεσβεία, τις επιθέσεις 
ενάντια στις δυνάμεις καταστολής και τα υπουργεία. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι πολύ 
περισσότερο σήμερα ενόψει μια ιστορικής για το επαναστατικό κίνημα συνθήκης, 
ο επαναστατικός λόγος δεν μπορεί παρά να αναζητά στην διακριτική ικανότητα 
των όπλων τη δυνατότητα έκφρασής του και αντίστοιχα τα όπλα στην διεισδυτική 
ικανότητα του λόγου την αιτία για να εκπυρσοκροτήσουν. 

Σε αυτό το πλαίσιο ανάγνωσης της δράσης του Επαναστατικού Αγώνα αντι-
λαμβάνομαι και την απότιση φόρου τιμής στον νεκρό σύντροφο Λάμπρο Φούντα. 
Ως την απόδοση, δηλαδή, της πολιτικής αξίας που αναλογεί και στην ζωή και στην 
δράση. Και αυτή, στην δική μου τουλάχιστον μνήμη, θα μείνει χαραγμένη ως συ-
νεχής προσπάθεια κίνησης προς τα εμπρός και της διάνοιξης καινούργιων πρωτο-
ποριακών διαδρομών επαναστατικού αγώνα.

Εισαγγελέας: (…)
Ακροατήριο: Δεν ακούμε!!
Εισαγγελέας: Η κατάθεσή σας μου θύμισε μια παρουσίαση της όλης δράσης 

του Επαναστατικού Αγώνα από έναν άνθρωπο που φαίνετε να τον εκπροσωπεί.
Σειρηνίδης: Όχι, δεν εκπροσωπώ…
Εισαγγελέας: Ήθελα να μου διευκρινίσετε το εξής: Έχετε κάποια σχέση 

εσείς με τον Επαναστατικό Αγώνα και αν ναι, ποια;
Ακροατήριο: (γέλια)
Σειρηνίδης: Έχω πολιτική και συντροφική σχέση με…
Εισαγγελέας: Όσον αφορά τους κατηγορουμένους, γιατί αυτό έχει αξία έτσι, 

τους κατηγορουμένους που αναφέρατε ονομαστικά, Νικητόπουλος, Κορτέσης… 
Ως προς αυτούς, γνωρίζετε κάτι; Έχουν αυτοί κάποια σχέση με τον Eπαναστατικό 
Aγώνα; 

Σειρηνίδης: Νομίζω στην αρχή της κατάθεσής μου προσπάθησα να γίνω σα-
φής και…

Εισαγγελέας: Δεν το είχα καταλάβει.
Σειρηνίδης: Ανέφερα... νομίζω το ανέφερα από το ξεκίνημα ότι ουσιαστικά 

κατά την διάρκεια και της προδικασίας αλλά και της ίδιας της ακροαματικής δια-
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δικασίας, ότι κατέρρευσε το κατηγορητήριο και αποκαλύφθηκε η ασφαλίτικη με-
θόδευση εναντίον τους. Και είπα ποιος ήταν καθοδηγητής αυτής της μεθόδευσης. 
Και ουσιαστικά επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι πολιτικοί τους ισχυρισμοί, οι οποίοι 
ήτανε ότι η δίωξή τους είναι αποτέλεσμα της κατασταλτικής επιχείρησης εξουδε-
τέρωσης του Επαναστατικού Αγώνα και ότι συνδέεται με την γενικότερη προσπά-
θεια του συστήματος να ανακόψει…

Εισαγγελέας: Καλώς, γίνατε σαφής.
Βαγιανού: Εννοούσε το αναρχικό κίνημα, μίλησε για τις καταβολές του…
Πρόεδρος: Άλλη ερώτηση, παρακαλώ, υπάρχει; Οι κύριοι συνάδελφοι, έχει 

τον λόγο κάποιος κύριος συνήγορος, κυρία συνήγορος;
Βαγιανού: Τονίσατε, κύριε Σειρηνίδη, αναφερόμενος στον Επαναστατικό 

Αγώνα, τονίσατε ότι η πολιτική του και η πράξη του είχε ένα πάρα πολύ δυνατό 
πολιτικό περιεχόμενο. Θέλω να μου απαντήσετε αν η δημιουργία της οργάνωσης, 
όπως εσείς ως παρατηρητής μέσα στο κίνημα, την βιώσατε και ως αγωνιστής του 
κινήματος, η δημιουργία της , οι στοχεύσεις της, ο πολιτικός λόγος που άρθρωσε, 
η στρατηγική της γενικότερα, όπως την παρακολουθήσατε και την παρακολού-
θησε ο κόσμος που την παρακολούθησε, ήτανε σύμφυτη με την ιστορική περίοδο 
που ζούμε αυτή την στιγμή, με τα ιδιαίτερα πολιτικά χαρακτηριστικά αυτής της 
ιστορικής περιόδου και ήταν μέσα στο ιστορικό πλαίσιο που έδρασε η οργάνωση 
ή ήταν μια οργάνωση αυθαίρετης πολιτικής βίας; Ήταν μια οργάνωση που οι στο-
χεύσεις της, η στρατηγική της, όλα αυτά που σας ανέφερα ήταν σύμφυτα με την 
ιστορική περίοδο του διανύουμε;

Σειρηνίδης: Εγώ να πω κάτι για το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο στο οποίο 
εντοπίζεται η δράση του Επαναστατικού Αγώνα. Σε γενικές γραμμές το ανέφερα 
και νομίζω ότι η σύνδεσή του και η σχέση του είναι προφανής σε όλους μας. Εγώ 
αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα, στην διάρκεια της ομηρίας του Επανα-
στατικού Αγώνα και της αδρανοποίησής του, αυτή την περίοδο μπορούμε να σκε-
φτούμε πραγματικά τι σημασία θα είχε να υπήρχε ο Επαναστατικός Αγώνας και 
να δρούσε. Δηλαδή ας φανταστούμε τι σημασία θα είχε σήμερα, αυτήν την ώρα, 
πραγματικά,… –ουσιαστικά μιλάμε για μια νέου τύπου ιμπεριαλιστική κατοχή–, 
να μπορούσε ο Επαναστατικός Αγώνας να ανατινάζει τα χρηματιστήρια, να ανα-
τινάζει την γερμανική πρεσβεία.., πραγματικά θα ήταν... Η κοινωνική απήχηση 
τέτοιων ενεργειών θα ήταν τεράστια και πιστεύω θα μπορούσε να λειτουργήσει 
καταλυτικά. Σας ρωτάω ειλικρινά (απευθυνόμενος προς τους δικαστές), ας πούμε 
παρ’ ότι είμαστε σε αντίπαλα στρατόπεδα, σκεφτείτε τι θα γινότανε σήμερα αν 
μια οργάνωση ένοπλης βίας, ένοπλης προπαγάνδας, κατάφερνε και κατεδάφιζε το 
χρηματιστήριο, κατάφερνε και χτύπαγε τους τροϊκανούς όποτε έρχονται, τι ζυμώ-
σεις θα δημιουργούνταν κοινωνικές; Τι ριζοσπαστικοποίηση θα υπήρχε... Βέβαια, 
αυτό δεν φτάνει, εγώ έχω κάποια συγκεκριμένα πράγματα έτσι όπως αντιλαμβά-
νομαι την εξέλιξη της κοινωνικής και ταξικής πάλης μέσα από την ανάπτυξη της 
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πολιτικής οργάνωσης του προλεταριάτου, της εργατικής τάξης.
Βαγιανού: Είναι ακριβώς αυτό που είπαν οι κυρίαρχες τάξεις όταν συνελή-

φθη ο Επαναστατικός Αγώνας τον Απρίλιο του 2010 και δηλώσανε στον τύπο την 
ανακούφισή τους λέγοντας ότι «ευτυχώς που τους πιάσατε γιατί η οικονομία εν-
δεχομένως να κατέρρεε μέσα σε λίγες ώρες με μια μεγάλη ενέργεια». Εννοώντας 
ενέργειες που εμπεριέχουν αυτές τις μεγάλες ιστορικές σχέσεις που διανύουμε. 

Δώσατε τη μεγάλη βαρύτητα, κύριε Σειρηνίδη, στην ανάπτυξη των θεωρητικών 
όπλων της οργάνωσης. Τόσο ως προς την πρώτη περίοδο που διένυσε ο Επανα-
στατικός Αγώνας, δηλαδή της κυριαρχίας που σιγά σιγά εδραιωνόταν παγκόσμια, 
του παγκοσμιοποιημένου νεοφιλελευθερισμού και του πολέμου κατά της «τρομο-
κρατίας», όσο και στο δεύτερο σκέλος, της ανάλυσης για τον χαρακτήρα αυτής 
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Πιστεύετε ότι σε αυτούς τους δύο τομείς και 
σε αυτές τις δύο φάσεις θεωρητικά ο Επαναστατικός Αγώνας πρόβαλε ιδέες, ανά-
λυση και ανάπτυξη της θεωρίας που θα επενδυθεί σε ολόκληρο το κίνημα; 

Σειρηνίδης: Αυτό ακριβώς το είπα. Η αναμέτρηση με τον κυρίαρχο λόγο δεν 
είναι εύκολη υπόθεση, είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Πολύ συχνά το κίνημα πε-
ριορίζεται σε μια συνθηματολογία χωρίς να κάνει ιδιαίτερη ανάλυση και τελικά 
η κυρίαρχη ρητορική καταφέρνει και διεισδύει στις εκμεταλλευόμενες μάζες. Γι’ 
αυτό κιόλας η απαξία καμιά φορά των εκμεταλλευόμενων είναι εύκολο να γίνεται 
ενώ και αυτό οφείλεται στην πραγματικότητα πρώτα στις δικές μας αδυναμίες. 
Αυτή είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Γι’ αυτό είπα, πραγματικά, ότι κατίσχυσε επί 
του κυρίαρχου λόγου και επειδή κατάφερε όλα αυτά τα πράγματα και επειδή η 
ανάλυση του παρόντος προερχόταν από μια ερμηνεία όλης της ιστορικής κίνησης 
των τελευταίων δεκαετιών, να μπορέσει να γίνει διάγνωση του μέλλοντος. Είναι 
αλήθεια, είναι γεγονός ότι ο Επαναστατικός Αγώνας ήδη από το 2006 και πιο πριν 
είχε δομήσει μια αντίληψη για την επερχόμενη κρίση. Αυτή είναι η συνεισφορά, η 
καθοριστική του συνεισφορά. Το αν τώρα κεφαλαιοποιήθηκε η πολιτική πρόταση 
που κατέθεσε, αυτό είναι ίσως παρακινδυνευμένο και πρόσκαιρο να το δούμε εδώ. 
Για μένα επέδρασε όπως είπα σημαντικά, μας εξόπλισε πολιτικά, πραγματικά…

Βαγιανού: Κάτι συναφές με αυτό και λίγο παραπέρα. Επισήμαναν επανει-
λημμένα στα κείμενά τους που διαβάστηκαν και στο δικαστήριο πολλά από αυτά, 
προκηρύξεις και άλλα κείμενα..., επισήμαναν τον κίνδυνο όταν σε μια πολιτική 
δραστηριότητα απουσιάζει ακριβώς μια σφαιρική πολιτική αντίληψη και ανάλυ-
ση;

Σειρηνίδης: Μα είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι η θεωρία και η πράξη συ-
ναντώνται διαλεκτικά, είναι ένα οργανικό σύνολο. Είναι η πρακτική θεωρία που 
λέμε…

Πρόεδρος: Καλώς, άλλη ερώτηση παρακαλώ.
Βαγιανού: Μία ερώτηση σχετικά με τον αρχηγικό ρόλο που αποδόθηκε στους 

τρεις κατηγορουμένους που ανέλαβαν και την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής. 
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Μιλήσατε για μια ιστορική προέλευση αυτών των τριών, είπατε δηλαδή ότι δεν 
τους γνωρίσαμε με την έναρξη της δράσης του Επαναστατικού Αγώνα. Ανήκαν σε 
ένα ευρύτερο κίνημα, ότι συνυπήρξατε είπατε και με τους άλλους τρεις και λοιπά 
.Τι εννοούσατε, κύριε Σειρηνίδη, ποιο είναι αυτό; Είναι το κίνημα των αναρχι-
κών; 

Σειρηνίδης: Ναι, είναι το αναρχικό κίνημα, το ευρύτερο αντιεξουσιαστικό 
κίνημα…

Βαγιανού: Ήταν, δηλαδή, αυτό η μήτρα από την οποία προήλθαν αυτοί οι 
τρεις άνθρωποι…

Σειρηνίδης: Ναι σαφώς και με τον Νίκο τον Μαζιώτη και με την Πόλα την 
Ρούπα και με τον Κώστα τον Γουρνά γνωριζόμαστε μέσα από την διαδικασία του 
αναρχικού κινήματος από πάρα πολύ παλιά. Ο Νίκος ο Μαζιώτης είναι μία, θα 
έλεγα, χαρακτηριστική φυσιογνωμία του αναρχικού κινήματος και θα έλεγα ότι η 
δράση του έχει μια συνέπεια και αποτελεί σημαντικές στιγμές του κινήματος. Η 
άρνηση στράτευσης την οποία την είχε πάει μέχρι τα άκρα, είχε κάνει και απερ-
γία πείνας, η εναντίωση στον θεσμό του στρατού ως μέσου διαιώνισης της καπι-
ταλιστικής κυριαρχίας…, έφτασε σε ένα επίπεδο ανιδιοτέλειας που τον οδήγησε 
στην φυλακή. Αυτό το κίνημα το αντιμιλιταριστικό κίνημα που δημιουργήθηκε 
εκείνη την εποχή, πραγματικά πλαισιώθηκε από πολύ κόσμο, όχι μόνο από αναρ-
χικούς, αμφισβήτησε μαζικές, κεντρικές κυρίαρχες λογικές και αντιλήψεις του 
συστήματος, ανέπτυξε ένα πλατύ κίνημα. Μπορώ να θυμηθώ και άλλα γεγονότα 
όπως το Πολυτεχνείο του 95, όπου είχαμε βρεθεί μαζί με την Πόλα την Ρούπα, 
τον Νίκο τον Μαζιώτη, τον Λάμπρο τον Φούντα. Να μιλήσω για την προηγούμενη 
καταδίκη του με την βόμβα και την απόπειρα στο υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο 
ακριβώς κι εδώ μπορώ να πω ότι συνδέονται οι ένοπλες ενέργειες και οι βομβι-
στικές επιθέσεις με τις κοινωνικές συνθήκες, για το πώς είχε αγκαλιαστεί αυτή 
η συγκεκριμένη επίθεση από τους κατοίκους του Στρυμoνικού στην Χαλκιδική, 
οι οποίοι αντιμετώπιζαν για μήνες την επιβολή ενός στρατιωτικού νόμου για την 
εγκατάσταση εκεί μιας καναδέζικης εταιρίας, της TVX Gold. Το ίδιο συνεχίζουν 
να βιώνουν οι κάτοικοι της Χαλκιδικής και σήμερα. Είδαμε τον τελευταίο καιρό 
τις επιθέσεις ακόμα και με πλαστικές σφαίρες των δυνάμεων καταστολής εναντί-
ων των κατοίκων εκεί. Φαντάζομαι ότι και σήμερα πόσο θα ταίριαζε μια επίθεση 
και πώς συνδέονται τέλος πάντων οι βίαιες ενέργειες με τις κοινωνικές συνθήκες. 
Τι αποδοχή θα είχε σήμερα την ώρα που οι δυνάμεις καταστολής ξυλοκοπούν και 
αποπειρώνται πλέον να δολοφονήσουν ουσιαστικά τους αντιστεκόμενους για τα 
συμφέροντα μιας πολυεθνικής. Αν πραγματικά υπήρχε η δυνατότητα για μια ένο-
πλη ενέργεια, μια ένοπλη βομβιστική επίθεση ενάντια στο υπουργείο Ανάπτυξης 
όπως είχε κάνει τότε ο Μαζιώτης. Η σύνδεση θα ήταν πολύ ισχυρή και έτσι ήταν 
και τότε, απλά να θυμηθούμε για το αναρχικό κίνημα, ότι το 1998, την περίοδο 
αυτή, η ανάληψη πολιτικής ευθύνης από τον Νίκο Μαζιώτη, το γεγονός ότι είπε, 
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«οι Αναρχικοί Αντάρτες πόλεων είμαι εγώ», δημιούργησε ένα πλατύ κίνημα αλ-
ληλεγγύης και μια εμπρηστική εκστρατεία τουλάχιστον 2 χρόνων, η οποία κιόλας 
αποτέλεσε έναν όρο για την ανάπτυξη μιας δυναμικής εκ νέου του αναρχικού κι-
νήματος που είχε περάσει μέσα από μια κατασταλτική επίθεση το 1995 και βρι-
σκόταν σε μια δύσκολη θέση.

Βαγιανού: Άρα, κύριε μάρτυρα –τελειώνω κύριε πρόεδρε–, αυτές οι πολιτι-
κές καταβολές μπορούν κατά οποιοδήποτε τρόπο να συνυπάρξουν με αρχηγικά 
μοντέλα διεύθυνσης μιας οργάνωσης και ύπαρξης μιας οργάνωσης; Δηλαδή να 
είναι ο Γουρνάς αρχηγός ή η κυρία Ρούπα αρχηγός ή ο Μαζιώτης αρχηγός με κά-
ποια κριτήρια επιβολής εξουσιαστικής θέλησης, τέλος πάντων.

Σειρηνίδης: Νομίζω αυτό είναι προφανές και απαντήθηκε πριν. Μιλάμε κατ’ 
αρχήν για το θεωρητικό και ιδεολογικό πλαίσιο στο οποίο κινείται μια αναρχική 
επαναστατική οργάνωση η οποία αποκλείει εκ των πραγμάτων την ύπαρξη αρχη-
γών και ιεραρχιών, έτσι; Ο αγώνας για μια κοινωνία, για μια άλλη κοινωνία χω-
ρίς διευθυντές και διευθυνόμενους, χωρίς εξουσιαστές και εξουσιαζόμενους, δεν 
επιτρέπει σε μια οργάνωση η οποία αξιώνει να είναι το έμβρυο μιας μελλοντικής 
κοινωνίας να υπάρχουν εκεί μέσα τέτοιου είδους σχέσεις.

Βαγιανού: Άρα λοιπόν, καταλήγοντας να σας ρωτήσω, πώς θα χαρακτηρίζα-
τε τα κίνητρα αυτών των ανθρώπων και την πολιτική τους δραστηριότητα, πράγ-
μα που αντιστοιχεί εδώ στο νομικό επίπεδο με την υποκειμενική υπόσταση, ας 
πούμε, πράξεων που τους αποδίδονται, αδικημάτων που τους αποδίδονται. Θα 
μπορούσαν να χαρακτηριστούνε εγκληματικά με οποιοδήποτε τρόπο;

Σειρηνίδης: Προφανώς είναι πολιτικά τα κίνητρα. (Απευθυνόμενος προς 
τους δικαστές) Παρά το ότι έχετε συγκεκριμένες θέσεις και αντιλήψεις, έχετε μια 
συγκεκριμένη θέση στον κρατικό μηχανισμό, θα δυσκολευτείτε να αποδώσετε 
στον Επαναστατικό Αγώνα εγκληματικά κίνητρα. 

 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΩΤΗ

Πρόεδρος: Για πείτε μας, λοιπόν, τόσο για την οργάνωση όσο και για τους 
κατηγορούμενους, τι έχετε να καταθέσετε για να διαφωτίσετε την υπόθεση;

Γιώτης: Καταρχάς, κύριε πρόεδρε, θα ήθελα να εξηγήσω τον λόγο για τον 
οποίο βρίσκομαι εδώ, σ’ αυτή την θέση του μάρτυρα υπεράσπισης. Οι λόγοι είναι 
δύο. Ο ένας είναι γιατί η δράση οργανώσεων όπως ο Επαναστατικός Αγώνας εί-
ναι, στη δική μου αντίληψη και στην αντίληψη της οργάνωσης στην οποία ανήκω 
και της εφημερίδας στην οποία έχω την τιμή να γράφω, πράξη θετική, και θα εξη-
γήσω και για ποιον λόγο είναι θετική. Άλλωστε, έχουν υπάρξει πάρα πολλά θετικά 
δημοσιεύματα στην εφημερίδα μας μετά από διάφορες ενέργειες του Επαναστα-
τικού Αγώνα. Ο δεύτερος λόγος είναι περισσότερο προσωπικός.

Πρόεδρος: Περί ποίας εφημερίδας και οργάνωσης ομιλείτε;
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Γιώτης: Μιλώ για την Κόντρα, μια εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα –υπάρ-
χει εδώ και δεκαέξι χρόνια– και την ομώνυμη οργάνωση.

Ο δεύτερος λόγος είναι περισσότερο προσωπικός, μολονότι έχει και αυτός 
πολιτικά χαρακτηριστικά. Θεωρώ ότι αγωνιστές οι οποίοι αναλαμβάνουν την 
πολιτική ευθύνη των πράξεών τους και δεν κρύβονται, δεν προσποιούνται τους 
Κινέζους ή τους τροχονόμους, για να μιλήσω απλά, πρέπει να τιμώνται και οι ίδιοι 
και η δράση τους, παρά τις τυχόν ιδεολογικές και πολιτικές διαφωνίες που μπο-
ρεί να έχει κανένας τόσο με τη δράση όσο και με το περιεχόμενο. Προσωπικά, 
ανήκω στον μαρξιστικό-λενινιστικό χώρο, οι σύντροφοι, o Μαζιώτης, η Ρούπα, 
o Γουρνάς, ανήκουν στον αναρχικό χώρο, έχουμε βασικές ιδεολογικές διαφορές. 
Παρά ταύτα, θεωρώ ότι και οι δύο αυτοί χώροι, ακριβώς γιατί, όπως είπε και προ-
ηγουμένως ο Δημήτρης Κουφοντίνας, προέρχονται από τη μήτρα του εργατικού 
κινήματος, είναι χώροι που συναντιούνται στους αγώνες για την κοινωνική απε-
λευθέρωση. Αυτοί λοιπόν οι δύο λόγοι, ο ένας γιατί εκτιμούμε θετικά τη δράση 
του Επαναστατικού Αγώνα κι ο δεύτερος γιατί πρέπει να τιμούμε αγωνιστές που 
αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη των πράξεών τους, είναι που με οδήγησαν να 
καταθέσω ενώπιον του δικαστηρίου σας. 

Θα σας πω εν συντομία γιατί θεωρώ θετική τη δράση οργανώσεων όπως ο 
Επαναστατικός Αγώνας. Γιατί πρόκειται για δράση που ασκείται από ανθρώπους 
οι οποίοι προέρχονται μέσα από το λαό και δρουν για το λαό. Δεν υπάρχει τίπο-
τα το ιδιοτελές, τίποτα το συμφεροντολογικό, τίποτα το αντικοινωνικό, τίποτα το 
εγκληματικό σ’ αυτή τη δράση. Δεύτερο, γιατί τέτοιες οργανώσεις σπάνε το μο-
νοπώλιο της κρατικής βίας. Κι αυτό, κατά τη δική μου αντίληψη, είναι η μεγαλύ-
τερη, η κυρίαρχη, η βασική συνεισφορά αυτών των οργανώσεων στην ανάπτυξη 
του ιστορικού γίγνεσθαι. Όχι μόνο της συγκεκριμένης οργάνωσης, του Επανα-
στατικού Αγώνα, όλων των οργανώσεων που ιστορικά εδώ και δύο αιώνες έχουν 
σχηματιστεί και ασκούν αυτή τη μειοψηφική ένοπλη επαναστατική αντιβία. Αυτή 
η αντιβία είναι, κατά την αντίληψή μου, και πολιτικά και ιδεολογικά νόμιμη. Θε-
σμικά δεν είναι νόμιμη, όμως αυτό είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει και τα μέλη 
αυτών των οργανώσεων και εμένα προσωπικά. Τέλος, γιατί οι στόχοι του Επανα-
στατικού Αγώνα ήταν στόχοι συμβολικοί αντικαπιταλιστικοί. Χτυπούσε σύμβολα 
της οικονομικής, της πολιτικής εξουσίας, σύμβολα της κρατικής καταστολής.

Υπάρχει βέβαια ο κυρίαρχος αντίλογος: η βία. Θεωρώ, ότι πρέπει ν’ αφήσουμε 
κατά μέρος την υποκρισία. Η αστική κοινωνία είναι μια κοινωνία που προέκυψε 
μέσα από τη βία. Θυμάστε ασφαλώς, γιατί είστε νομικοί, την περίφημη ομιλία του 
Ροβεσπιέρου στη Συντακτική που όριζε ως θεμέλια, ως βάθρα της κοινωνίας που 
ανέτειλε τότε στην επαναστατημένη Γαλλία, την ηθική και τον τρόμο, θεωρώντας 
ότι αυτά τα δύο πρέπει να πάνε παρέα. Εγώ ως μαρξιστής θυμάμαι πάντοτε τη 
φράση του Μαρξ, ότι η βία δεν παίζει μόνο ρόλο κακοποιό στην Ιστορία, αλλά 
παίζει και ένα ρόλο προοδευτικό, είναι η μαμή που από τα σπλάχνα της παλιάς 
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κοινωνίας ξεγεννά την καινούρια. Αν δεν θέλετε να μείνουμε στον Μαρξ, ας πάμε 
στον Κλάουζεβιτς, έναν αστό και αντιδραστικό θεωρητικό, ο οποίος έγραψε το 
περίφημο εγχειρίδιο Περί του πολέμου, αφήνοντάς μας ως παρακαταθήκη μια 
μνημειώδη φράση: «ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα». 
Πόλεμος και πολιτική είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είναι ο Ιανός. Ας 
πάψουμε λοιπόν να υποκρινόμαστε και να μιλάμε για τη βία μόνο των επαναστα-
τικών οργανώσεων. 

Άλλωστε, η πολιτική βία χαρακτηρίζει όλη την ανθρώπινη ιστορία. Από τότε 
που υπάρχει ανθρώπινη ιστορία υπάρχει και πολιτική βία. Να θυμηθούμε τον Αρ-
μόδιο και τον Αριστογείτονα; Να θυμηθούμε τις βίαιες εξεγέρσεις των δούλων στη 
ρωμαϊκή αυτοκρατορία; Να θυμηθούμε την Αθηναϊκή Δημοκρατία που τόσο την 
θαυμάζουν όλοι, η οποία έσφαξε όλους τους κατοίκους της Μήλου, επειδή απλά 
δεν δέχτηκαν να μπουν στη συμμαχία; Τι να πρωτοθυμηθούμε; Λέω λοιπόν, ότι 
εκείνο που πρέπει να κάνουμε, είναι να προσπαθήσουμε να δούμε το χαρακτήρα 
κάθε βίαιης πολιτικής δράσης. Να της βάλουμε ένα πρόσημο.

Η βία ξεπηδά από κάθε πόρο της σημερινής κοινωνίας. Και δεν μιλώ μόνο για 
τη φυσική βία. Μπορώ να μιλήσω κάλλιστα γι’ αυτό που κοινωνιολόγοι, ψυχολό-
γοι και άλλοι ειδικοί επιστήμονες, των οποίων δεν σέβομαι και τόσο το επιστη-
μονικό αντικείμενο, αλλά απλώς το χρησιμοποιώ, ονομάζουν συμβολική βία. Δεν 
είναι συμβολική βία να λιποθυμούν παιδιά από την πείνα; Αυτό βέβαια αγγίζει 
και το χαρακτήρα της φυσικής βίας πλέον. Δεν είναι συμβολική βία αστυνομικοί 
να εξευτελίζουν νέα παιδιά σε κάθε έξοδό τους, απλά και μόνο επειδή έχουν μα-
κριά μαλλιά ή δεν έχουν την αμφίεση που ταιριάζει στον κοινωνικό κομφορμισμό; 
Και βέβαια, έχουμε τη φυσική βία που ασκείται απέναντι σε κάθε διεκδίκηση κοι-
νωνικών δικαιωμάτων, είτε πρόκειται για εργάτες, είτε πρόκειται για νέους, είτε 
πρόκειται για αγρότες. Πολύ πρόσφατα, την περίοδο νομίζω που είχε διακόψει το 
δικαστήριό σας, είδατε πώς έληξε η απεργία της Χαλυβουργίας. Μια απεργία που 
συγκλόνισε την Ελλάδα και κράτησε σχεδόν έναν χρόνο, έληξε με την επέμβαση 
των ΜΑΤ. Αυτό τι είναι; Είναι, βέβαια, νόμιμη βία. Την διέταξε ένας υπουργός, 
αναπαρήγαγε την εντολή του υπουργού ένας εισαγγελέας της κατά τα άλλα ανε-
ξάρτητης Δικαιοσύνης και η καθόλου ανεξάρτητη αστυνομία αποφάσισε να την 
εφαρμόσει. Βέβαια, εσείς θα μου πείτε ότι είστε δικαστήριο και δεν κρίνετε πο-
λιτικά φαινόμενα, αλλά κρίνετε νομικά φαινόμενα, φαινόμενα παραβατικότητας. 
Νομίζω ότι γι’ αυτό πρέπει να διαλύσουμε μια σύγχυση. Δεν έχετε να κάνετε μ’ ένα 
νομικό φαινόμενο, δεν έχετε να κάνετε μ’ ένα ποινικό φαινόμενο. Έχετε να κάνετε 
μ’ ένα κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο. Και χάσατε –επιτρέψτε μου την κριτική, 
ως πολίτης την κάνω, και ως δημοσιογράφος– την ευκαιρία να κάνετε μια τομή 
σ’ αυτή την κατά την άποψή μου αποκρουστική νομολογία των δικαστηρίων μετά 
το 2002, που απορρίπτουν όλες τις ενστάσεις για το περίφημο πολιτικό αδίκημα. 
Ο κ. Φυτράκης, απ’ ό,τι θυμάμαι, σας διάβασε ένα εξαίσιο απόσπασμα από έναν 
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κάθε άλλο παρά αριστερό παλιό νομικό, τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Εγώ μπορώ 
να σας πω έναν μέχρι πρότινος υπουργό και νυν βουλευτή, τον Ανδρέα Λοβέρδο, 
του οποίου η διδακτορική διατριβή εισάγει όχι μόνο την έννοια του πολιτικού αδι-
κήματος, αλλά την έννοια του πολιτικού αδικηματία. Βέβαια, ο Ανδρέας Λοβέρδος 
έχει αποσύρει από την κυκλοφορία αυτή του τη διατριβή, διότι πλέον κάνει αλλού 
καριέρες κι άλλες καριέρες –είναι τροϊκανότερος των τροϊκανών όπως ξέρουμε–, 
όμως αν πάει κανείς μια βόλτα απ’ τη βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου της 
Αθήνας μπορεί να βρει αυτή του την διατριβή. 

Κατά την άποψή μου, υπάρχουν ακόμα δυο-τρία ζητήματα τα οποία μπορούν 
να φέρουν μια ισορροπία στα πράγματα, όπως θα έλεγε κι ο αγαπητός κ. Φυτρά-
κης. Το πρώτο είναι να αναγνωριστούν στα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα που 
κάθονται στα έδρανα των κατηγορούμενων –και σ’ αυτούς που λείπουν βέβαια 
πια– τα ευγενή κίνητρα. Γιατί όσο και να ψάξουμε, δεν θα βρούμε τίποτα το ιδι-
οτελές. Θα βρούμε ανθρώπους που διακινδυνεύουν όχι μόνο την ελευθερία τους 
αλλά και την ίδια τη ζωή τους για να αναπτύξουν δράσεις υπέρ των συμφερόντων 
του ελληνικού λαού. Οι ίδιοι φαντάζομαι πως δεν θα ζητήσουν κανένα ελαφρυντι-
κό, νομίζω όμως, ότι το δικαστήριό σας μπορεί να το αναγνωρίσει, αναγνωρίζο-
ντας έτσι με έμμεσο τρόπο τον πολιτικό χαρακτήρα αυτής της υπόθεσης. 

Το δεύτερο, κατά την άποψή μου, παρά πολύ σημαντικό ζήτημα: ο περίφημος 
διευθυντικός ρόλος. Καταρχάς είναι ανοσιούργημα εξ ορισμού. Τι θα πει διευθυ-
ντικός ρόλος; Επιχειρήσεις έχουμε; Πολιτικές οργανώσεις έχουμε. Τα κόμματα, τα 
αστικά κόμματα, τα κοινοβουλευτικά κόμματα – μιλάει κανένας για διευθυντές; 
Λέει ο αρχηγός του κόμματος, ο πρόεδρος του κόμματος, ο γενικός ή η γενική 
γραμματέας του κόμματος και λοιπά. Εδώ γιατί βάλανε διευθυντικό ρόλο; Γιατί 
κάποια διεστραμμένα αμερικάνικα μυαλά, τα οποία κατευθύνουν τον Έλληνα νο-
μοθέτη, την ελληνική βουλή, ήθελαν να εξομοιώσουν οργανώσεις επαναστατικές, 
οργανώσεις ανιδιοτελείς, με οργανώσεις του λεγόμενου οργανωμένου εγκλήμα-
τος. Κι επειδή δεν βγήκε και πολύ καλά η ιστορία της ηθικής αυτουργίας για τα 
πάντα, που εφαρμόστηκε στη δίκη για την υπόθεση της 17Ν, εισήχθη πια σ’ αυτό 
το περιβόητο 187α, αν θυμάμαι καλά, του Ποινικού Κώδικα –το οποίο είναι κινού-
μενη άμμος, συνέχεια διευρύνεται– εισήχθη αυτή η έννοια του διευθυντή. Γιατί 
δεν λένε ηγετικό ρόλο, για παράδειγμα, και λένε διευθυντικό ρόλο;

Αυτή είναι μια γενική προσέγγιση. Καλό θα είναι να κάνουμε μια ειδική προ-
σέγγιση, η οποία είναι πιο σημαντική για τη συγκεκριμένη δίκη, κατά την άποψή 
μου. Μιλάμε για μια αναρχική συλλογικότητα. Ο Επαναστατικός Αγώνας είναι μια 
αναρχική συλλογικότητα. Κι είναι δεύτερο ανοσιούργημα να μιλάμε ακόμα και για 
ηγετικό ή αρχηγικό ή διευθυντικό ή οποιοδήποτε άλλο τέτοιο ρόλο σε μια αναρχι-
κή συλλογικότητα. Έχετε πάει ποτέ σε μια συνέλευση αναρχικών; Ούτε προεδρείο 
που να δίνει το λόγο δεν υπάρχει, το οποίο είναι ένα διεκπεραιωτικό όργανο, να 
δίνει το λόγο: «Πάρε το λόγο, σύντροφε ή συντρόφισσα», «Τελείωσες, σύντροφε 
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ή συντρόφισσα». Πώς λοιπόν ένας χώρος, ο οποίος είναι αντιηγετικός, αντιιεραρ-
χικός με τον δικό του τρόπο, με τη δική του ανάλυση, με τη δική του προσέγγιση 
θα έχει οργανώσεις που θα έχουν ηγέτες, αρχηγούς, διευθυντές ή οτιδήποτε άλλο; 
Είναι contradictio in terminis, αντίφαση εν τοις όροις, δεν μπορεί να υπάρξει. Και 
νομίζω ότι στοιχειώδης σεβασμός στην πολιτική υπόσταση των τριών αγωνιστών 
που έχουν αναλάβει την πολιτική ευθύνη για συμμετοχή στον Επαναστατικό Αγώ-
να είναι τουλάχιστον να φύγει από τη μέση αυτό το ανοσιούργημα. 

Το τελευταίο: υπάρχει από παλιά η ναζιστικής έμπνευσης αρχή της συλλογικής 
ευθύνης. Εγώ απ’ ό,τι ξέρω –νομικός δεν είμαι αλλά απ’ ό,τι έχω διαβάσει– ξέρω 
πολύ καλά ότι το Δίκαιο στηρίζεται στην εξατομίκευση. Καταδικάζεται κάποιος γι’ 
αυτό που έκανε. Και χρειάζονται αποδείξεις γι’ αυτό που έκανε. Εδώ, επειδή δεν 
έχουμε αποδείξεις, έχουμε βρει το τσουβάλιασμα: όλοι για όλα. Είχαμε μια τέτοια 
απόφαση στην πρώτη δίκη για την υπόθεση του ΕΛΑ: 1200 περίπου χρόνια φυλα-
κή, κατά συγχώνευση 25, άθροισαν τέσσερις αν θυμάμαι καλά κατηγορούμενοι γι’ 
αυτή την υπόθεση. Μέχρι που έγινε ένα δεύτερο δικαστήριο, πρώτου βαθμού πάλι, 
το οποίο θεωρώ ότι έσωσε την τιμή όχι του δικαστικού σώματος αλλά των ίδιων 
των δικαστών, το οποίο είπε: κανένας δεν μπορεί να καταδικαστεί για καμία πρά-
ξη, γιατί δεν έχουμε καμία απόδειξη. Όχι μόνο εκείνοι που από την πρώτη στιγμή 
αρνήθηκαν οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση, αλλά ακόμη και ο Χρήστος Τσι-
γαρίδας, ο οποίος ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για τη συμμετοχή του στον ΕΛΑ. 
Κι ήρθε ένα άλλο δικαστήριο, δεύτερου βαθμού, πενταμελές, και επικύρωσε αυτή 
την απόφαση. Θα έχουμε, λοιπόν, μια οπισθοχώρηση σ’ αυτό το θέμα; Κι επειδή 
ξέρω ότι αρκετοί με παρακολουθούν, παρακολουθώντας και την εφημερίδα μας, 
είναι ένα θέμα στο οποίο επανέρχομαι και θα επανέρχομαι συνέχεια. 

Αυτά ήθελα εν συντομία να σας πω. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση.

Πρόεδρος: Είστε σαφής στις θέσεις σας, τις οποίες αναπτύξατε. Ο κ. εισαγ-
γελεύς έχει κάτι να ρωτήσει;

Εισαγγελέας: Είπατε στην αρχή ότι ήρθατε να καταθέσετε σαν μάρτυρας 
επειδή πρέπει να τιμάμε τους αγωνιστές που αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη 
για τις πράξης τους. Κατά τη γνώμη σας, ποια πολιτική ευθύνη, ποια ευθύνη και 
για ποιες πράξεις ανέλαβαν οι τρεις πρώτοι εκ των κατηγορουμένων;

Γιώτης: Θα μπορούσα να σας απαντήσω με τρεις λέξεις: ανέλαβαν την πολι-
τική ευθύνη για τη συμμετοχή τους στον Επαναστατικό Αγώνα. Κι όπως ξέρετε 
καλύτερα από μένα ως νομικός, υπάρχει σχετικό αδίκημα για τη συμμετοχή σε 
οργάνωση. Παρακολουθώντας τη διαδικασία όσο την έχετε παρακολουθήσει κι 
εσείς, δεν είδα να έχουν αναλάβει την ευθύνη για τη συμμετοχή τους σε οποιαδή-
ποτε από τις πράξεις του Επαναστατικού Αγώνα. Επιτρέψτε μου, όμως, να πω δυο 
λόγια για την έννοια της πολιτικής ευθύνης, γιατί είναι επίσης μια κακοπαθημένη 
έννοια. 
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Οι αστοί κοινοβουλευτικοί πολιτικοί, όταν κατηγορούνται για διάφορα σκάν-
δαλα –τι να θυμηθώ, Βατοπέδια, Siemens, Tor-M1, και πάει λέγοντας, ο κατά-
λογος είναι τεράστιος, έχετε ασχοληθεί κι εσείς παλιότερα, αν θυμάμαι καλά, με 
κάποιο από τα σκάνδαλα, τα ξέρετε καλά δηλαδή κι από πρώτο χέρι– λένε: εμείς 
έχουμε την πολιτική ευθύνη για τη διοίκηση του υπουργείου κι αυτή η πολιτική 
ευθύνη δεν αποτιμάται από δικαστήρια αλλά αποτιμάται από το λαό διά της ψή-
φου. Είτε μας ξαναεκλέγει είτε δεν μας ξαναεκλέγει, είτε βγάζει πρώτο το κόμμα 
μας είτε δεν το βγάζει. Γιατί, λοιπόν, εκεί αναγνωρίζουμε αυτή την τοποθέτηση, 
περί πολιτικής ευθύνης, ενώ στις περιπτώσεις των επαναστατικών οργανώσεων, 
που η δράση τους είναι παραβατική κατά το ισχύον Δίκαιο, κατά το κυρίαρχο 
Δίκαιο, το Δίκαιο της αστικής εξουσίας, δεν αναγνωρίζουμε αυτό το πράγμα; Κι 
επειδή δεν μπορούμε να βρούμε καμιά απόδειξη, πετάμε στα σκουπίδια όλο αυτό 
για το οποίο καμαρώνει ο κόσμος σας, τον περίφημο νομικό πολιτισμό, και κα-
ταλήγουμε σε αυτό που μόνο οι ναζί είχαν καταλήξει: τη συλλογική ευθύνη; Δεν 
μπορώ να βρω αν ήσουν ή δεν ήσουν εκεί, αλλά σου λέω: ένοχος για όλα, ηθικός 
αυτουργός για όλα. Και βάζω και το διευθυντικό, για να μπορέσω να σου δώσω 
και το μπόνους, που λέει ο κ. Φυτράκης. Γιατί, λοιπόν; Ή θα έχουμε ίσες αποτιμή-
σεις για την έννοια της πολιτικής ευθύνης ή να τη βγάλουμε τελείως από το λεξι-
λόγιό μας και να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία έννοια πολιτικής ευθύνης, υπάρχει 
μόνο ποινική ευθύνη. 

Αλλά και πάλι, θα πρέπει ν’ αναρωτηθούμε: η ποινική ευθύνη αυθαίρετα απο-
δίδεται ή βάσει αποδείξεων; Ποιος μπορεί να με πείσει εμένα, ότι π.χ. ο Μαζιώ-
της, να πω ένα όνομα, ήταν στην έκρηξη στη Shell, που δεν έγινε, κι ότι εκείνη 
τη μέρα δεν είχε 40 πυρετό και δεν μπορούσε να πάει; Ποιος; Κι αν είναι ηθικός 
αυτουργός, με ποια μέσα έκανε την ηθική αυτουργία; Ποτέ δεν πείστηκα από τις 
επιχειρηματολογίες που άκουσα –γιατί έχω καλύψει όλες τις πολιτικές δίκες από 
το 2002 και μετά– ποτέ δεν πείστηκα από τις αγορεύσεις επιφανών κατά τα άλλα 
δικηγόρων της πολιτικής αγωγής, τις οποίες θεωρούσα και θεωρώ φληναφήμα-
τα. 

Εισαγγελέας: Ήθελα και κάτι άλλο. Κάνατε μια διάκριση μεταξύ του αρχη-
γού σε μια οργάνωση και του διευθύνοντος. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχει διαφο-
ρά;

Γιώτης: Υπάρχει διαφορά, ναι. Να ξεκινήσω από κάτι που ξέχασα ν’ αναφέ-
ρω στην τοποθέτηση που έκανα αρχικά. Εγώ είμαι μαρξιστής-λενινιστής. Ανήκω 
στη λενινιστική παράδοση, την παράδοση που οργανωτικά συμπυκνώνεται στην 
έννοια του κόμματος νέου τύπου. Το κόμμα νέου τύπου είναι ένα κόμμα το οποίο 
δομείται ιεραρχικά, όχι με την έννοια της αστικής ιεραρχίας ή της εργοστασιακής 
ιεραρχίας. Εκλέγει όργανα, έχει τις οργανώσεις βάσης, έχει τις αχτίδες, έχει τις 
περιφερειακές επιτροπές, έχει κεντρική επιτροπή, έχει πολιτικό γραφείο. Καθένα 
από αυτά τα επιμέρους όργανα εκλέγει μια επιτροπή μικρότερη, η οποία «τρέ-
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χει», να το πούμε έτσι, το κόμμα ή την οργάνωση στις περιόδους που δεν συγκα-
λείται συνέλευση ή που δεν μπορεί να συγκληθεί συνέλευση γιατί π.χ. το κόμμα 
είναι στην παρανομία κτλ. Έχει πολιτικό γραφείο, έχει γενικό γραμματέα. Λέγανε 
παλιά «ο αρχηγός του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαδιάδης» –δεν το λέγανε οι κομμουνιστές, 
το έλεγε όλος ο αστικός Τύπος– «ο ηγέτης του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης». Έχετε 
ακούσει ποτέ, έχετε βρει ποτέ γραμμένο, σε αναρχική συλλογικότητα, να λέει «ο 
ηγέτης της τάδε οργάνωσης», «ο αρχηγός της τάδε οργάνωσης»; 

[διακόπτεται και συνεχίζει] 
Η διαφορά ανάμεσα στην έννοια του ηγέτη και του διευθυντή είναι οντολο-

γική, αλλά γίνεται προπαγανδιστική. Για μένα είναι γκεμπελισμός. Οι οργανώ-
σεις έχουν ηγέτες, οι πολιτικές οργανώσεις γενικά, είτε είναι αστικές είτε είναι 
κομμουνιστικές, οτιδήποτε, πλην των αναρχικών βεβαίως, οι οποίοι εκλέγονται 
με κάποιον τρόπο, ψευδώς στα αστικά κόμματα, ειλικρινώς στα κομμουνιστικά 
κόμματα, κι έχουν μια αναγνώριση. Οι διευθυντές ορίζονται από τις γενικές συ-
νελεύσεις των μετόχων. Ξέρουμε διευθυντές τραπεζών, διευθυντές επιχειρήσεων, 
διευθυντές διεθνών οργανισμών, Στρος-Καν, Λαγκάρντ, και λοιπά. Αυτά ξέρουμε, 
δεν ξέρουμε διευθυντές οργανώσεων. Και τα αστικά κόμματα, όταν έχουν έναν 
διευθυντή –π.χ. το ΠΑΣΟΚ έχει τον Σπυρόπουλο, η ΝΔ δεν ξέρω ποιον έχει τώρα– 
λένε «ο γενικός διευθυντής του κόμματος», με την έννοια ότι διευθύνει τις οικονο-
μικές τους υπηρεσίες, όχι το κόμμα, δεν έχει πολιτικό ρόλο ποτέ. Εκείνο, λοιπόν, 
που έκανε ο νομοθέτης εισάγοντας την έννοια της διεύθυνσης στη λειτουργία ορ-
γανώσεων, είναι ότι θέλησε να υποβιβάσει αυτές τις οργανώσεις από πολιτικά 
μορφώματα, ιδεολογικά μορφώματα, κοινωνικά μορφώματα, να τις μετατρέψει 
σε επιχειρήσεις για να προσομοιάζουν με τις επιχειρήσεις της μαφίας. Γι’ αυτό 
εισήγαγε την έννοια του διευθυντή. 

Εισαγγελέας: Επειδή προηγουμένως είπατε, ανεξάρτητα από το τι λέει ο 
νομοθέτης, έτσι; Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι δύο έννοιες είναι ταυτόσημες, έτσι το 
αντιλαμβάνομαι. 

Γιώτης: Δεν ήθελα να κάνω κρίση γι’ αυτή τη θεώρηση, αλλά θεωρώ ότι το 
«θεωρείτε», γιατί πρέπει να υπερασπίσετε την κατηγορία. Όχι γιατί στα διαβά-
σματά σας, στη μόρφωσή σας, υπάρχει αυτή η ταύτιση.

Εισαγγελέας: Κάτι άλλο. Επειδή είπατε ότι έχετε καλύψει όλες αυτές τις δί-
κες, και ανεξάρτητα απ’ το τι θα προκύψει για τον Επαναστατικό Αγώνα, θεωρεί-
τε ότι στη 17Ν δεν υπήρχε αρχηγός; 

Γιώτης: Ασφαλώς όχι. Η 17Ν είχε …
Εισαγγελέας: Έχω ακούσει ότι βρέθηκαν κάτι καταστατικά…
Γιώτης: Θα σας πω, εδώ θα το πήγαινα κι εγώ. Στη 17Ν, λοιπόν, βρέθηκε ένα 

σχέδιο ενός καταστατικού. Αν το διαβάσουμε, θα δούμε ότι σε τίποτα δεν αντα-
ποκρίνονταν στη δομή η οποία παρουσιάστηκε από την αντιτρομοκρατική για τη 
17Ν. Πουθενά. Για τη δομή της οργάνωσης, για την κεντρική επιτροπή, πουθενά. 
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Η αντιτρομοκρατική άλλα πράγματα παρουσίασε. Λοιπόν, αυτό ήταν προφανώς 
ένα σχέδιο, κι όπως εξήγησε τότε ο Δημήτρης Κουφοντίνας, είναι ένα σχέδιο που 
είχε γραφτεί ενόψει της προοπτικής που θεωρούσαν για την οργάνωση, που δεν 
πραγματοποιήθηκε τελικά, να γίνει μια μεγάλη, μαζική οργάνωση, η οποία, επει-
δή ήταν μαρξιστικής αναφοράς οργάνωση, έπρεπε να έχει και μια συγκεκριμένη 
οργανωτική δομή. Παρά ταύτα, πουθενά και σε εκείνο το σχέδιο του καταστα-
τικού δεν υπήρχε η έννοια του γραμματέα και του αρχηγού. Πουθενά. Ούτε σε 
κείνο. Υπήρχε της κεντρικής επιτροπής. Αν δείτε τις αποφάσεις για την 17Ν εί-
ναι πραγματικά τραγέλαφος, διότι άλλη απόφαση γράφει την πρώτη φορά και 
άλλη απόφαση γράφει την άλλη φορά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Κι αν μάλιστα, 
ακούγατε τις αγορεύσεις του Ηλία Αναγνωστόπουλου, του Γιάννη Γιαννίδη, κα-
θηγητών της Νομικής Σχολής, δεν μιλούσαν για αρχηγούς, παρά μιλούσαν για 
«δεσπόζουσα προσωπικότητα», για «ηγεμονεύουσα προσωπικότητα» και λοιπά. 

Δαλιάνη: Κύριε μάρτυρα, να γυρίσουμε λίγο πίσω, στα κίνητρα και στους 
στόχους. Έχετε προφανώς παρακολουθήσει το λόγο της οργάνωσης Επαναστα-
τικός Αγώνας, απ’ ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που είπατε, και εννοώ τον πολιτικό 
λόγο, τα κείμενα που δημοσίευσαν στην κάθε μια ενέργεια, σωστά; Ωραία. Στην 
εποχή τους, όταν συνέβαιναν όλα αυτά. Θεωρείτε ότι οι ενέργειες και συγκεκρι-
μένα το επίπεδο της βίας που κάθε φορά ασκήθηκε ήταν σε συνάρτηση με την 
πολιτική ανάλυση και με την τρέχουσα επικαιρότητα; Ή έδειχνε μια ροπή προς τη 
βία η οποία αναπτυσσόταν εν κενώ;

Γιώτης: Έχω διαβάσει, στον καιρό τους, τότε που δημοσιεύονταν στο Ποντί-
κι, όλες τις προκηρύξεις του Επαναστατικού Αγώνα, παρά την πολυσέλιδη μορφή 
που είχαν. Περιείχαν μια ανάλυση πολιτική, μια ανάλυση οικονομική. Υπάρχουν 
σημεία με τα οποία συμφωνούσα, υπάρχουν σημεία με τα οποία διαφωνούσα, 
έχοντας μια άλλη προσέγγιση, ήταν πάντως ένας λόγος με τον οποίο μπορούσες 
να συζητήσεις, να γράψεις ή να πεις τις διαφορετικές προσεγγίσεις, τις συμπλη-
ρώσεις, τις διαφωνίες. Ήταν ένας ξεκάθαρος πολιτικός λόγος. Πράγμα σπάνιο, 
θα έλεγα, για τις αναρχικές συλλογικότητες που έχουμε γνωρίσει στην Ελλάδα, 
που γενικώς δεν αγαπούν και τόσο πολύ τον λόγο. Και δεν το λέω αυτό υποτιμητι-
κά, είναι περισσότερο ακτιβιστικού προσανατολισμού. Ο Επαναστατικός Αγώνας 
ήταν μια αναρχική συλλογικότητα, μια αναρχική οργάνωση, η οποία προσπαθού-
σε να διερευνήσει με τα δικά της εργαλεία, και με δάνεια εργαλεία πολλές φορές, 
την πραγματικότητα. Καμία ενέργεια του Επαναστατικού Αγώνα δεν ήταν ξεκομ-
μένη από τη συγκυρία. Όλες ήταν απόλυτα συνδεδεμένες με την συγκυρία και 
προσανατολισμένες σε μια συγκεκριμένη στόχευση, σ’ ένα συγκεκριμένο μήνυμα. 
Νομίζω και στη διάρκεια της δίκης, με τις παρεμβάσεις που έκαναν τα μέλη του 
Επαναστατικού Αγώνα, έδειξαν ακριβώς αυτό. 

Άρα δεν ήταν μια οργάνωση η οποία, κατά κάποιο φετιχιστικό τρόπο, ήθελε να 
κάνει βία για τη βία. Θυμόσαστε πολύ καλά τι αγώνα έδωσαν τα μέλη του Επανα-
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στατικού Αγώνα για ν’ αποδείξουν στο δικαστήριό σας ότι ποτέ, ούτε κατά λάθος, 
από τη δράση της οργάνωσης δεν ήθελαν να τραυματιστεί άνθρωπος. Όταν θέλη-
σαν να χτυπήσουν τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, βγήκαν και το είπαν ευθέ-
ως. Και θυμόσαστε ότι χάρη στη δική τους επιμονή το δικαστήριό σας αποφάσισε 
και κάλεσε ανθρώπους οι οποίοι κατέθεσαν ότι κινδύνεψαν όχι από τον Επανα-
στατικό Αγώνα, αλλά από την ατζαμοσύνη, τον ερασιτεχνισμό, τον ωχαδερφισμό 
και την αδιαφορία της ελληνικής αστυνομίας. Θα σας πω μάλιστα, ότι υπάρχει 
ήδη δικαστική απόφαση για μία από τις μάρτυρες που πέρασαν από αυτό εδώ το 
βήμα, για την έκρηξη στο Σύνταγμα. Έχει επιδικάσει αποζημίωση σε βάρος του 
ελληνικού δημοσίου, γιατί όργανα του ελληνικού δημοσίου, η ελληνική αστυνο-
μία, έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλειά της. Άρα, λοιπόν, ο Επαναστα-
τικός Αγώνας έκανε ενέργειες παραδειγματικές, οι οποίες δεν ήταν αυτοσκοπός, 
δεν ήταν απλώς για να κάνουν μια επίδειξη βίας, ήταν για να μπορέσει να στείλει 
ένα μήνυμα. Και γι’ αυτό ποτέ κανένας απλός άνθρωπος του λαού, εργαζόμενος, 
νέος, γυναίκα, δεν αισθάνθηκε κίνδυνο από πλευράς του Επαναστατικού Αγώνα 
και άλλων τέτοιων οργανώσεων.

Βεβαίως, αυτοί που ασκούν την οικονομική, την πολιτική εξουσία αισθάνθηκαν 
κίνδυνο. Είναι λογικό, ζούμε σε μια κοινωνία η οποία, παρά τα περί του αντιθέτου 
θρυλούμενα, είναι μια κοινωνία πολέμου. Υπάρχει ένας εμφύλιος πόλεμος κι είναι 
συνεχής. Τα τελευταία δύο χρόνια το βλέπουμε πιο καθαρά. Μάλιστα, κι εσείς οι 
δικαστικοί αρχίσατε να κάνετε κινητοποιήσεις. Ίσως ακόμη και με ντουντούκες 
σε λίγο καιρό. Είδαμε τους αστυνομικούς να σπρώχνονται σήμερα το πρωί με τα 
ΜΑΤ, σε κάποια θεατρική κίνηση, ας πούμε, προσπαθώντας να σβήσουν τις αμαρ-
τίες τους ως κατασταλτικός μηχανισμός. Ίσως δούμε και σας τους δικαστικούς, 
δεν ξέρω, δεν παρακολούθησα το ρεπορτάζ της χτεσινής σας συγκέντρωσης. Λοι-
πόν, σ’ αυτή την κοινωνία, που γίνεται πόλεμος, δεν μπορεί μόνο η μια πλευρά, η 
πλευρά η κυρίαρχη, η πλευρά της αστικής τάξης και του κράτους της να έχει το 
μονοπώλιο της βίας. Θα υπάρξει αντιβία και από την άλλη πλευρά, κι αυτή η αντι-
βία, όπως είπα και πριν, θα είναι και κοινωνικά και πολιτικά νόμιμη. 

Δαλιάνη: Εν πολλοίς απαντήσατε – θα σας ρωτούσα αν τελικά αυτή η δρα-
στηριότητα, ανεξαρτήτως των συγκεκριμένων υπερβάσεων του ποινικού νόμου 
που παρακολουθούμε εδώ μέσα στην δικαστική αίθουσα, υπήρξε εν τέλει εχθρική 
προς την κοινωνία ή αν ωφελήθηκε η κοινωνία. Μου απαντήσατε…

Γιώτης: Να συμπληρώσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Όλες τις εποχές, αυτοί που 
δρούσαν ενάντια στις εξουσίες και ειδικά αυτοί που δρούσαν με βίαια μέσα, πώς 
χαρακτηρίζονταν; Ληστές, εγκληματίες, κατσαπλιάδες. Ερχόταν η Ιστορία αργό-
τερα και τους αποκαθιστούσε. Όσους είχαν μείνει ζωντανοί, όσους δεν είχαν μαρ-
τυρήσει σε κάποια κάτεργα ή δεν είχαν πέσει κάτω από τα βόλια κάποιων εκτελε-
στικών αποσπασμάτων. Κατά συνέπεια, υπάρχουν δύο ειδών δικαιοσύνες. Η μία 
είναι η θεσμική δικαιοσύνη, η οποία κάθε φορά δρα ως εκπρόσωπος στο ποινικό 



301

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ

επίπεδο της κυρίαρχης τάξης. Υπάρχει όμως και η λαϊκή δικαιοσύνη, υπάρχει η 
λαϊκή συνείδηση. Αυτή η λαϊκή συνείδηση ποτέ δεν θα κατατάξει ανθρώπους σαν 
τον Νίκο Μαζιώτη, την Πόλα Ρούπα, τον Κώστα Γουρνά, τον αείμνηστο Λάμπρο 
Φούντα στην κατηγορία των εγκληματιών. Θα τους τιμήσει όχι μόνο για τη δράση 
τους, αλλά και για το θάρρος που είχαν την κρίσιμη στιγμή, όταν ήταν δεσμώτες, 
να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη για τη συμμετοχή τους σε μια οργάνωση όπως 
είναι ο Επαναστατικός Αγώνας. Όπως τίμησε πάρα πολλούς άλλους αγωνιστές 
στο παρελθόν. 

Δαλιάνη: Εντέλει, κύριε μάρτυρα, εσείς ως πολίτης, με βάση αυτά που είπα-
τε μέχρι τώρα, πώς αντιλαμβάνεστε και μπορείτε να εξηγήσετε τα κίνητρα ενός 
ανθρώπου ο οποίος αφήνει την ησυχία του, όπως είπε και ο κ. Κουφοντίνας πριν, 
αφήνει το σπίτι του, τα παιδιά του και κάνει μια τέτοια επιλογή, με όλο το κόστος 
και το προσωπικό ρίσκο που αυτή περιλαμβάνει; 

Γιώτης: Αυθόρμητα μου ήρθαν στο μυαλό δύο στίχοι, δεν θυμάμαι ποιανού 
ποιητή, νομίζω του Ναζίμ Χικμέτ: «Αν δεν καείς εσύ, αν δεν καώ εγώ, πώς θα 
γενούνε τα σκοτάδια φως;». Πάντα στη διαδρομή της ανθρώπινης ιστορίας υπάρ-
χουν εκείνοι που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο κρεμούσαν την κάπα τους 
από μικροί, όπως λένε στο χωριό μου, και μολονότι δεν είχαν κανένα προσωπικό 
όφελος, στρατεύονταν στην υπόθεση της κοινωνικής αλλαγής. Η ιστορία έχει να 
μας προσφέρει πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Θυμάμαι τον Γκέοργκ Μπίχνερ 
που τον γνωρίζουμε ως σπουδαίο συγγραφέα, και θεατρικό συγγραφέα, Βόιτσεκ, 
Λεόντιος και Λένα κτλ. Κανένας όμως δεν ξέρει ότι ο Μπίχνερ που πέθανε στα 30 
του, υπήρξε μέλος «τρομοκρατικής» –όπως λεγόταν τότε– οργάνωσης. Θυμάμαι 
κάποιους ρώσους αναρχικούς που ήταν ευγενείς. Θυμάμαι τον Φρειδερίκο Έν-
γκελς, ο οποίος ήταν γόνος βιομήχανου και πέρασε τη ζωή του στο πλευρό του 
Μαρξ παλεύοντας για την απελευθέρωση του προλεταριάτου. Θυμάμαι τον Μπε-
λογιάννη, γόνο εύπορης οικογένειας από την Αμαλιάδα. Θυμάμαι τον Δημήτρη 
Γληνό, επιφανή όχι απλώς εκπαιδευτικό, αλλά γενικό γραμματέα του υπουργείου 
Παιδείας στην κυβέρνηση Βενιζέλου το 1922, ο οποίος στα 50 του στρατεύτηκε 
στο κομμουνιστικό κίνημα και τα παιδιά του πέθαναν απ’ την πείνα. Θυμάμαι τον 
Μαρξ, το απόλυτο μυαλό που κατέγραψε η ανθρώπινη ιστορία, κατά την κρίση 
μου, που τα παιδιά του πέθαιναν απ’ την πείνα σ’ ένα φτωχοδιαμέρισμα του Σόχο. 
Οι άνθρωποι αυτοί, όλοι, δεν εγκαταλείπουν απλώς μια σιγουριά. Δεν εγκατα-
λείπουν απλώς μια μιζέρια. Πολλοί εγκαταλείπουν προνόμια που θα μπορούσαν 
να έχουν μέσα στην αστική κοινωνία. Γιατί; Ή θα καταλήξουμε σε γελοίες ψυ-
χολογίζουσες θεωρίες περί ανθρώπων που ρέπουν προς τη βία ή περί ιδεοληπτι-
κών, όπως άκουσα έναν εισαγγελέα να λέει στη δίκη της 17Ν, γιατί ακριβώς δεν 
μπορούμε (δεν είναι ότι δεν ξέρουμε, ξέρουμε), δεν έχουμε το θάρρος να πούμε 
την αλήθεια. Να πούμε ότι είναι άνθρωποι που οραματίστηκαν ν’ αλλάξουν την 
κοινωνία και διέθεσαν τον εαυτό τους σ’ αυτό τον αγώνα. Ας το πούμε επιτέλους, 
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ας σεβαστούμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Διαβάζουμε στην κυρίαρχη εκδο-
χή της ελληνικής ιστορίας για τον Ιμπραήμ που έστησε τον Παπαφλέσσα και τον 
φίλησε, αποδίδοντας φόρο τιμής. Εμείς –εσείς μάλλον, γιατί εγώ δεν βρίσκομαι σ’ 
αυτό το δίλημμα– δεν μπορείτε ν’ αποτίσετε σεβασμό και φόρο τιμής στους πολι-
τικούς σας αντιπάλους; Ή θα κάνετε αυτό που λέει ένας σύγχρονος επιφανής Γερ-
μανός νομικός και συγγραφέας, ο Χάινριχ Χανόφερ, ο οποίος ήταν συνήγορος, αν 
θυμάμαι καλά, στις δίκες της RAF; Γράφει σ’ ένα βιβλίο: «Στις πολιτικές ποινικές 
δίκες στόχος δεν είναι η εξεύρεση της αλήθειας, στόχος είναι η ενσωμάτωση των 
φίλων και η εξόντωση των αντιπάλων». Έχετε αυτή την επιλογή, έχετε και την 
άλλη επιλογή. Να βρείτε μια ισορροπία, όπως λέει ο κ. Φυτράκης. 

Πρόεδρος: Ο Ιμπραήμ το ’κανε κατόπιν εορτής. Τον σκότωσε και μετά τον 
φίλησε. Σκοπός είναι να το δούμε προ της εορτής. 

Γιώτης: Τηρουμένων των αναλογιών πάντα.
Δαλιάνη: Σύμφωνα με την δημοσιογραφική σας ιδιότητα, θυμάστε τις συνθή-

κες υπό τις οποίες συνελήφθη και ανακρίθηκε ο κ. Γουρνάς και τις συνθήκες της 
προφυλάκισής του, όπως είχαν εξωτερικευθεί και στον τύπο;

Γιώτης: Έτσι κι αλλιώς, δεν χρειάζεται να θυμάμαι εγώ. Υπάρχουν μαρτυρίες 
αδιάψευστες οι φωτογραφίες. Ο Κώστας Γουρνάς –δεν τον ήξερα τότε, είναι πολύ 
νεότερος από εμένα, γνώριζα τον Νίκο Μαζιώτη προσωπικά και από τη συμμετο-
χή του στο κίνημα γενικότερα– εμφανίστηκε μπλαβής στις φωτογραφίες. Ούτε το 
photoshop μπορούσε να κάνει τίποτα σ’ αυτή την περίπτωση. Στην περίπτωση του 
Γουρνά δεν μπορούσε να γίνει ρετούς, όπως σβήνουν τις ελιές από τα πρόσωπα 
των πολιτικών, γιατί ήταν ολόκληρος μαύρος. Και ο ίδιος το ’χει καταγγείλει. Άλ-
λωστε και η εμπλοκή της συζύγου του σ’ αυτή την υπόθεση θεωρώ ότι έχει καθαρά 
σχέση, είναι καθαρά εκδικητική πράξη απέναντι στον Γουρνά, γιατί θεώρησαν, 
κακώς βέβαια, ότι ο Γουρνάς είναι ο αδύνατος κρίκος κι ενδεχομένως να μπορέ-
σουν να τον σπάσουν. Ήξεραν βέβαια ότι δεν υπήρχε περίπτωση να σπάσουν τον 
Μαζιώτη, την Ρούπα, ενδεχομένως να φοβούνταν ότι ήταν και έγκυος τότε. Ξέρω 
επίσης τι τράβηξε η Ρούπα κατά την εγκυμοσύνη της και σταμάτησαν όλα αυτά 
μετά από μια οργισμένη και αρκετά μεγάλη καταγγελία της από τις φυλακές Θη-
βών που δημοσιεύτηκε στο Ποντίκι. Κι ο Μαζιώτης μπόρεσε να δει το νεογέννητο 
γιο του αφού έκανε γύρω στις οχτώ μέρες, αν θυμάμαι καλά, απεργία πείνας.

Όμως, μιας και με ρώτησε η κυρία συνήγορος, υπό την δημοσιογραφική μου 
ιδιότητα, θέλω να πω και κάτι άλλο. Δεν σας κάνει εντύπωση γιατί αυτή η δίκη 
δεν έχει καμιά δημοσιότητα; Την πρώτη μέρα ήταν εδώ άπαντες και άπασες, απ’ 
όλα τα μεγάλα έντυπα. Όταν συλλαμβάνονταν οι κατηγορούμενοι, η δημοσιότητα 
ήταν εξωφρενική. Και τι δεν ειπώθηκε τότε και τι δεν γράφτηκε. Και βέβαια αυτά, 
πρέπει να ξέρετε, δεν τα βρίσκουν οι δημοσιογράφοι, κάποιοι τους τα σερβίρουν. 
Δεν είναι τα έργα, τώρα, που βλέπαμε, του παλιού κακού ελληνικού κινηματογρά-
φου, ο δημοσιογράφος-λαγωνικό που τα έβρισκε όλα κτλ. Κάποιοι τα σέρβιραν, 
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και ξέρουμε πολύ καλά ποιοι κάνουν «μασάζ», όπως λέγεται στη δημοσιογραφική 
αργκό, στους διευθυντές των εφημερίδων. Ο κ. Χρυσοχοΐδης, για παράδειγμα, 
έχει ειδικευτεί στο είδος κι έχει αποκαλυφθεί αυτό και εδώ, σ’ αυτή τη δικαστική 
αίθουσα, από τον τότε αρχισυντάκτη του Βήματος, τον Καμπύλη – το κατέθεσε, 
νομίζω στη δίκη του ΕΛΑ. Είπε πως τους καλούσαν και τους έδιναν τη γραμμή. 
Γιατί μετά έπεσε η κουρτίνα; Να σας πω εγώ τη δική μου ερμηνεία. Θεωρούσαν 
ότι τότε με διάφορες κατασκευασμένες ιστορίες, που αν τις διάβαζε ο Γκέμπελς 
θα είχε αυτοκτονήσει κρίνοντας τον εαυτό του ανίκανο, όπως εκείνη την ιστορία 
περί δήθεν τηλεφωνικών πανηγυρισμών κατηγορούμενων που τους είχε υποκλέ-
ψει ο κοριός επειδή σκοτώθηκε ένα Αφγανάκι, πράγμα που δεν υπήρξε ποτέ, τα 
θυμόμαστε αυτά, όλες αυτές τις κατασκευές. Προσπαθούσαν να τους παρουσιά-
σουν σαν ανθρωπόμορφα τέρατα. Όμως δεν το κατάφεραν. Για πολλούς λόγους. 
Και γιατί ο χώρος τους αντέδρασε και ανέπτυξε κινήσεις αλληλεγγύης, και γιατί 
υπήρξαν κάποιοι που όρθωσαν ανάστημα δημοσιογραφικό, ελάχιστοι αλλά κάτι 
είναι κι αυτό, αλλά κυρίως γιατί η κοινωνία ήταν μπαρούτι, κανένας δεν μπορούσε 
να πείσει ότι…

Εισαγγελέας: Υπήρξε ένας σχολιασμός σε κάποια τηλεφωνική υποκλοπή που 
είχε γίνει.

Γιώτης: Τι σχολιασμός;
Εισαγγελέας: Για την περίπτωση του…
Γιώτης: Όχι, γιατί εγώ θυμάμαι, την είχα διαβάσει τότε την υποκλοπή και δεν 

είχε καμία σχέση με αυτά που έγραφαν οι φυλλάδες. Καμία σχέση. Έχω παρακο-
λουθήσει τα πάντα εδώ μέσα. 

Εισαγγελέας: Έχετε διαβάσει το πρακτικό;
Γιώτης: Δεν το έχω διαβάσει, δεν το έχω έντυπα, το άκουσα όταν διαβάστηκε. 

Τι έγραφαν οι εφημερίδες όμως, κ. εισαγγελέα;
Εισαγγελέας: Ήταν έκφραση στενοχώριας, αλλά αναφερόμενη στο γεγονός, 

κατά τη γνώμη μου…
Γιώτης: Κάποιοι μπορεί να μιλούσαν, δεν ξέρουμε καν ποιοι μιλούσαν. Τι γρά-

φαν οι εφημερίδες, όμως, οι φυλλάδες; Αυτό έχει σημασία. Ότι πανηγύριζαν που 
σκοτώθηκε το Αφγανάκι. Γιατί; Για να φτιάξουν μια εικόνα εγκληματιών. Όμως 
εγώ θεωρώ ότι, επειδή η κοινωνία ήταν μπαρούτι, επειδή στην κοινωνία δεν περ-
νούσαν τέτοια παραμύθια, επειδή κάποια στιγμή θα μιλούσαν ο Μαζιώτης, η Ρού-
πα, ο Γουρνάς και η κοινωνία θα άκουγε τον πραγματικό τους λόγο κι όχι τον λόγο 
που κατασκεύασαν τα παπαγαλάκια της αντιτρομοκρατικής και της ΚΥΠ. Γιατί ο 
περιβόητος Παπαγεωργίου –τώρα νομίζω έφυγε, δεν τον ευχαριστεί η καινούρια 
πολιτική κατάσταση– ήξερε να φτιάχνει τέτοιες ιστορίες κι ήταν αυτός που κι-
νούσε τα νήματα. Εδώ ολόκληρο βιβλίο έγραψε ο Παπαγεωργίου και βγήκε με το 
όνομα δημοσιογράφου, να μην πω τον τίτλο τώρα, δεν έχει σημασία. 

Βαγιανού: Πέρα από αυτά που θυσίασαν αυτοί οι άνθρωποι και το κόστος 
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που κατέβαλαν, θα ήθελα να πάμε λίγο σ’ ένα πιο αντικειμενικό επίπεδο, κύριε Γι-
ώτη. Κεντρικός χαρακτήρας στην ανάλυσή τους, ανεξάρτητα αν εσείς διαφωνείτε 
με κάποιες εκφάνσεις αυτών των αναλύσεων, συμφωνείτε σ’ αυτό που κατέλη-
γαν, ότι σήμερα η κυρίαρχη τάξη διανύει ένα βαθύ λυκόφως μιας παρακμής, μιας 
κρίσης; Συμφωνείτε με αυτό το κεντρικό σημείο της οικονομικής και πολιτικής 
τους ανάλυσης; Κεντρικό σημείο, μέσα από εξειδικευμένες προσεγγίσεις ήταν γι’ 
αυτούς ότι σήμερα το σύστημα διανύει την παρακμή του, την ύστατη, το βαθύ λυ-
κόφως ενός παγκοσμιοποιημένου παραλογισμού, αν θέλετε. Αυτό ήταν η κεντρική 
έκφανση των αναλύσεων για την κρίση του συστήματος και την πολιτική κρίση. 
Είπατε ότι σ’ ένα επίπεδο πλαισίου συμφωνείτε με αυτό.

Γιώτης: Συμφωνώ και μ’ άλλα πράγματα και μπορώ να τ’ αναφέρω. 
Βαγιανού: Επομένως θέλω να σας ρωτήσω: η παρόρμησή τους, η πάλη τους 

για έναν επαναστατικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, κάτω από αυτές τις συν-
θήκες, τις σημερινές, είναι απαραίτητα ένα ουτοπικό πλεόνασμα, είναι μια υπερ-
τιμημένη ιδέα ή είναι –πέρα από τις επιμέρους διαφωνίες για μεθόδους, για τά-
σεις– ή είναι σήμερα μια πολύ αναγκαία προοπτική ιστορική; Αυτό θέλω να πείτε 
στο δικαστήριο. Μην το πάμε μόνο στις θυσίες και στα οράματα. Είναι τόσο ου-
τοπικό σήμερα να μιλάει κανείς και να παλεύει για μια επαναστατική λύση; Σε 
παγκόσμια κλίμακα, πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Γιώτης: Είπα και προηγουμένως, ότι ο Επαναστατικός Αγώνας, εν αντιθέσει 
με το σύνολο ή την πλειονότητα του αναρχικού-αντιεξουσιαστικού χώρου στην 
Ελλάδα, είχε πυκνό λόγο. Είχε θεωρητικό λόγο, προσπαθούσε να κάνει αναλύσεις, 
ανεξάρτητα από το πώς θα τις κρίνει κανείς. Τι εκτιμώ σ’ αυτές τις αναλύσεις. 
Πρώτο, ότι υπήρχε αναφορά στην ταξική διάσπαση της κοινωνίας, μιλούσε για 
τάξεις. Δεύτερο, ότι έπαιρνε το μέρος του προλεταριάτου, της εργατικής τάξης, 
τασσόταν εκεί. Τρίτο, ότι θεωρούσε πως ο καπιταλισμός –κι αυτό είναι ένα συ-
μπέρασμα και της μαρξιστικής ανάλυσης την οποία ασπάζομαι εγώ– είναι ένα σύ-
στημα σάπιο, ένα σύστημα που ψυχορραγεί, ένα σύστημα που μέσα στο σάπισμά 
του καταστρέφει παραγωγικές δυνάμεις και κυρίως καταστρέφει τη βασικότερη 
παραγωγική δύναμη, τον εργαζόμενο άνθρωπο. Τα βλέπουμε, τι γίνεται σήμερα. 
Πέμπτο συνεχή χρόνο η Ελλάδα σε καπιταλιστική ύφεση και δεν ξέρω για πόσα 
χρόνια θα είναι ακόμα, τουλάχιστον δύο λένε οι αριθμοί, αν τους αναλύσει κά-
ποιος. Δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να μας κάνει να θεωρήσουμε ότι η επανα-
στατική ανατροπή του καπιταλισμού είναι ουτοπία. Στο κάτω-κάτω, τι σημαίνει 
ουτοπία; Ου-τόπος. Κάτι για το οποίο δεν υπάρχει χώρος σήμερα, υπάρχει χώρος 
αύριο κι αυτό το αύριο δεν θα είναι πολύ μακριά, όπως νομίζουν όσοι είναι βολε-
μένοι στις εξουσιαστικές τους καρέκλες. Μπορεί να είναι πολύ κοντά. Μπορεί, για 
να το πω απλά, να τους πάρει ο διάολος πολύ πιο πριν απ’ όσο εκτιμούμε κι απ’ 
όσο εκτιμούν. 

Εισαγγελέας: Κύριε πρόεδρε, επειδή μ’ ενδιαφέρει η άποψη του κυρίου, ήθε-
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λα να συμπληρώσω απλώς την ερώτηση που έκανε η κυρία συνήγορος. Ο Επανα-
στατικός Αγώνας, απ’ ό,τι έγραφε στις προκηρύξεις του, επιδιώκει και μιλάει για 
αυτοδιαχείριση και οριζόντια κοινωνική οργάνωση. Πιστεύετε ότι σήμερα ομάδες 
όπως ο Επαναστατικός Αγώνας μπορούν να κατορθώσουν ένα τέτοιο πράγμα; Γι-
ατί εγώ το θεωρώ ουτοπικό.

Γιώτης: Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. Και το αναρχικό και το μαρξι-
στικό ρεύμα…

Βαγιανού: Πριν πει ο κύριος μάρτυρας, ποτέ δεν ισχυρίστηκαν οι τρεις αυτοί 
άνθρωποι, ότι η ομάδα τους…

Γιώτης: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Και το αναρχικό και το μαρξιστικό ρεύ-
μα έχουν τον ίδιο τελικό σκοπό, την αταξική κοινωνία, την κομμουνιστική κοινω-
νία, η οποία θα είναι μια τέτοια κοινωνία, όπως την περιγράφει ο Επαναστατικός 
Αγώνας, όπως την οραματίστηκαν οι μεγάλοι κλασικοί θεωρητικοί του εργατικού 
κινήματος. Οι διαφορές ανάμεσα στα δύο αυτά ιστορικά εργατικά ρεύματα αρχί-
ζουν από τον τρόπο της μετάβασης, πώς πάμε. Εκεί αναπτύσσονται οι διαφορές, 
εκεί έγινε και το σχίσμα στην Πρώτη Διεθνή ανάμεσα στους μαρξιστές και τους 
μπακουνιστές. Εν πάση περιπτώσει, να μην κάνουμε διάλεξη. Όμως, το είπε και η 
κυρία συνήγορος …

Εισαγγελέας: Λίγο σύντομα, όμως, να μην κάνουμε κατάχρηση στο δικαστή-
ριο…

Γιώτης: Συντομότατα, νομίζω ότι υπήρξα σύντομος από την αρχή. Ο Επα-
ναστατικός Αγώνας ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι είναι αυτός που θα κάνει την κοι-
νωνική επανάσταση. Μονίμως μιλούσε για κοινωνική επανάσταση. Το λέει η 
λέξη, επανάσταση της κοινωνίας, επανάσταση του προλεταριάτου, προλεταριακή 
επανάσταση, χρησιμοποιούσε διάφορους όρους, αν θυμάμαι καλά, στα κείμενά 
του, στις προκηρύξεις του. Δεν είναι λοιπόν το θέμα αν ουτοπικά φαντάζεται ο 
Επαναστατικός Αγώνας ότι ο ίδιος θα είναι το υποκείμενο της επανάστασης. Δεν 
μας αφήνει καμιά αμφιβολία γι’ αυτό από τα κείμενά του, ότι υποκείμενο της επα-
νάστασης είναι η εργατική τάξη. Ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του ένα κομμάτι 
που δρα παραδειγματικά, συμβολικά, που κάνει μια μορφή προπαγάνδας, που 
χτυπάει στόχους του καθεστώτος. Ποτέ δεν είπε κάτι, για να θεωρήσουμε ότι ήταν 
ουτοπική η προσέγγισή του ως προς αυτό, ως προς τη δυνατότητα δηλαδή, της 
επαναστατικής αλλαγής της κοινωνίας. Για να είμαστε δίκαιοι. 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΑΝΑΣΗ ΜΠΑΡΤΣΑΚΙΔΗ

Μπαρτσακίδης: Καταρχήν να πω κάτι. Επειδή αυτά που θα πω μπορεί έτσι 
λίγο να ερεθίσουν τον κύριο εισαγγελέα...

Πρόεδρος: Όχι, υπάρχει απόλυτη ελευθερία λόγου.
Μπαρτσακίδης: Όχι, κύριε εισαγγελέα, δεν είμαι μέλος του Επαναστατικού 
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Αγώνα, δεν θα με δικάσετε σήμερα, μπορεί στο μέλλον... ίσως.
Πρόεδρος: Τι έχετε να καταθέσετε εσείς καταρχήν που θα συμβάλει στη δια-

φώτιση, διαλεύκανση και την ελεύθερη έκβαση των δεδομένων της υπόθεσης ...
Μπαρσακίδης: Εδώ είναι μια καθαρά πολιτική δίκη, ένα έκτακτο στρατοδι-

κείο ειδικής σύνθεσης. Δεν θέλετε να ακούσει η κοινωνία τι έχουν να πουν τα μέλη 
του Επαναστατικού Αγώνα.

Καταρχήν θέλω να σας πω δυο-τρία λόγια για τον αναρχικό χώρο από τον 
οποίο προέρχομαι και εγώ και τα τρία μέλη του Επαναστατικού Αγώνα. Κατα-
λαβαίνω την έκπληξη του κυρίου εισαγγελέα μπροστά στη λογική μιας κοινωνίας 
οριζόντιων δομών, όπου δεν θα υπάρχουν άνθρωποι σαν τον κύριο εισαγγελέα 
που παίρνουν μερικές χιλιάδες ευρώ τον χρόνο για να μοιράζουν αιώνες φυλάκι-
σης σε αγωνιστές. Καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλο θέμα για τον ίδιο ότι υπάρχουν 
άνθρωποι, όπως εγώ, με εξακόσια-επτακόσια ευρώ τον μήνα, που πιστεύουμε ότι 
μπορεί να υπάρξει μια τέτοια κοινωνία και για αυτό άλλωστε δεν δεχόμαστε αυ-
τήν τη κοινωνία όπως είναι σήμερα. Βέβαια, ο κύριος εισαγγελέας δεν αποτελεί 
τον εχθρό. Αποτελεί έναν δούλο του συστήματος, καλοπληρωμένο μεν, ο οποίος 
έχει ειδικό ρόλο μέσα στα πράγματα και έχει επιλέξει –μπορεί να προέρχεται από 
φτωχή οικογένεια δεν ξέρω– αλλά έχει επιλέξει με βάση την ασφάλειά του και 
την καλή του την διαβίωση προδίδοντας πιθανώς και την τάξη του, να καταπιέζει. 
Αυτό συμβαίνει συχνά, δεν έχω κάτι παραπάνω να πω, άλλωστε και εσείς όλοι θα 
ανταμειφθείτε για τους αιώνες φυλάκισης που θα ρίξετε, με μια καλή προαγωγή 
στον Άρειο Πάγο προφανώς, δεν ξέρω πού. Αυτά όσο αφορά εσάς.

Όσο αφορά το κίνημα, ναι, εμείς παίρνουμε αποφάσεις αντιεραρχικά. Σας 
είπε ο κύριος Γιώτης πριν ότι δεν υπάρχει κανένα προεδρείο στις συνελεύσεις που 
κάνουμε. Ναι, οι αναρχικοί έτσι λειτουργούμε, έχουμε αλλεργία στους αρχηγούς, 
έτσι ακριβώς! Δεν μπορώ να το πω καλύτερα. Ο βαθύτερος λόγος που έχω περάσει 
τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, δύο σχεδόν, να συμμετέχω σε κινήσεις αλληλεγγύης 
για τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα είναι ακριβώς αυτός. Γιατί όταν δρούσε 
η οργάνωση, έβλεπα ξεκάθαρα τον αντιεξουσιαστικό προσανατολισμό του, τον 
ίδιο που έχω και εγώ δηλαδή, το κοινό όραμα για την κοινωνία και, φυσικά, ότι 
οι στόχοι οι οποίοι επέλεγε ήταν ξεκάθαρα πολιτικά προσδιορισμένοι. Δηλαδή, 
δεν στρέφονταν εναντίον της κοινωνίας σε καμία περίπτωση για αυτό και οι άν-
θρωποι είναι αναρχικοί. Στρέφονταν εναντίον του συστήματος, τόσο υλικά όσο 
και συμβολικά – και στα δύο επίπεδα. Και ο λόγος τους όπως έχει ειπωθεί ήταν 
εξαιρετικός, όσον αφορά τον αναρχικό χώρο, προωθητικός σε κάποια πράγματα. 
Είχαν άλλωστε προβλέψει την κρίση χωρίς κανένα πτυχίο οικονομικών από όσο 
ξέρω, ενώ οι οικονομολόγοι δεν προέβλεψαν!

Να πούμε πόσο επικίνδυνη είναι ακόμα και η ίδια η αλληλεγγύη, δηλαδή αυτό 
που είπε ο κύριος εισαγγελέας όταν μίλησε ο Άρης Σειρινίδης. Είπε κάποια πράγ-
ματα και η απάντηση που είχε ήταν να τον ρωτήσει αν είναι μέλος του Επανα-
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στατικού Αγώνα. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά υπάρχουν χιλιάδες άν-
θρωποι σε όλη την Ελλάδα ακόμα και στην Ευρώπη, οι οποίοι είναι αλληλέγγυοι 
πραγματικά στις οργανώσεις αυτές, ιδίως φυσικά στον Επαναστατικό Αγώνα, γι-
ατί ο λόγος και οι ενέργειές τους μας δίνουν δύναμη για να συνεχίσουμε και εμείς 
τον Αγώνα, ακόμη και αν η επιλογή μας δεν είναι αυτή του ένοπλου αγώνα. Αλλά 
το μονοπώλιο της βίας το κράτος το έχει κρατήσει για ένα πολύ συγκεκριμένο 
λόγο, γιατί η βία είναι αποτελεσματική. Γιατί η βία έχει αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει 
άλλος λόγος που το κράτος έχει παραχωρήσει όλα τα μονοπώλια εκτός αυτού της 
βίας. Και μέσα σε αυτό είναι η αστυνομία, τα δικαστήρια και ο στρατός. Αυτά θα 
είναι πάντα κρατικά, μπορεί να ξεπουληθούν τα πάντα, αυτά θα τα κρατήσει το 
κράτος για τον εαυτό του, γιατί πρέπει να διατηρήσει τον ίδιο του το εαυτό, και 
αυτό μπορεί να το κάνει μόνο μέσω της βίας, ουσιαστικά.

Το Κεντρικό Συνδικάτο Εργατών στο Σικάγο το 1884 έλεγε να αντιπαρατεθού-
με στους αριστοκράτες αλήτες, με το πιο πειστικό επιχείρημα, τη βία. Δύο χρόνια 
αργότερα έγιναν τα γεγονότα της Πρωτομαγιάς στο Σικάγο που ακόμα θυμόμα-
στε. Οι εργάτες τα θυμούνται με μεγάλη συγκίνηση και αναφέρονται σε αυτά για 
να παίρνουν δύναμη και να συνεχίζουν. Από εκείνα τα γεγονότα έξι (6) εργάτες 
αναρχικοί εκτελέστηκαν. Σήμερα, εσείς δεν εκτελείτε... ακόμα, δίνετε όμως ποι-
νές φυλάκισης.

Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να πω για το πόσο επικίνδυνη είναι η 
αλληλεγγύη προς αυτά τα άτομα, είναι ότι πριν από μερικούς μήνες βγήκαν εί-
κοσι αναρχικοί και έκαναν κατάληψη σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό όπου απλώς 
έπαιξαν ένα CD με τον λόγο του Επαναστατικού Αγώνα. Αποτέλεσμα; Μέσα σε 
ένα τέταρτο της ώρας μαζεύτηκαν εκατοντάδες αστυνομικοί, οι οποίοι εισέβαλαν 
στον ραδιοφωνικό σταθμό, την ώρα που η διεύθυνση του ραδιοφωνικού σταθμού 
δεν είχε κανένα πρόβλημα, δεν υπέβαλε καμία μήνυση και όμως οι αστυνομικές 
δυνάμεις συνέλαβαν αυτά τα άτομα.

Ανέσυρε, φυσικά, η δημοκρατία σας, η δικαιοσύνη σας η δημοκρατική, ανέ-
συρε έναν ωραίο νόμο από την χούντα για να δικάσει αυτούς τους ανθρώπους, οι 
οποίοι δεν έκαναν καμία απολύτως παράνομη ενέργεια ή τελοσπάντων παράνο-
μη στο δικό μου μυαλό, δηλαδή δεν ενόχλησαν κανέναν ουσιαστικά συνάνθρωπό 
τους, φυσικά ενόχλησαν την εξουσία.

Αυτά τα λίγα πράγματα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναφερθώ όπως οι υπό-
λοιποι στην «αρχηγία», γιατί προσπαθεί να φορτωθεί στα τρία μέλη του Επανα-
στατικού Αγώνα, γιατί θεωρώ ότι είναι αστείο! Και παντελώς αστείο να μιλάμε 
για αρχηγίες σε αναρχικούς όπως παλαιότερα για ηθική αυτουργία σε ανήλικους 
ανθρώπους. Καταλαβαίνουμε ότι σας είναι πολύ δύσκολο να καταλάβετε πώς εί-
ναι δυνατόν να πάρετε μια απόφαση χωρίς ο ανώτερός σας να σας την πει (την 
απόφαση), αλλά τι να γίνει, κάποιοι άνθρωποι λειτουργούν διαφορετικά.

Βαγιανού: Σχετικά με το τελευταίο για την οριζόντια πολιτική διάρθρωση 
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των αναρχικών, ο Μαζιώτης από πολύ μικρό παιδί ήταν στο κίνημα...
Μπαρσακίδης: Τον Νίκο και την Πόλα δεν τους ξέρω προσωπικά, τους ήξε-

ρα ως αναρχικούς…
Βαγιανού: Όχι δεν τους ξέρετε, πάντως ήταν πολλά χρόνια μέσα σε αυτό το 

κίνημα. Ξεκίνησε με τον αγώνα ενάντια στην στράτευσή του και προχώρησε σε 
άλλες μορφές πάλης. Υπήρξε ποτέ κάποιο στάδιο σε αυτήν την χρονική περίοδο, 
σε κάποια μορφή αγώνα ή οργάνωσης που ο Μαζιώτης να έπαιξε τον ρόλο του 
ηγέτη, του αρχηγού; Ξέρετε την ιστορία του, είπατε ότι ανήκετε στο αναρχικό 
κίνημα με την ευρεία έννοια. Θυμάστε ποτέ ο Μαζιώτης να ηγήθηκε με αυτήν την 
έννοια, να μπήκε ως αρχηγός σε οποιαδήποτε συλλογικότητα, οργάνωση, οτιδή-
ποτε;

Μπαρτσακίδης: Οι δομές του αναρχικού χώρου απαγορεύουν την δυνατότη-
τα σε κάποιο άτομο να το κάνει. Αν ήθελε να γίνει αρχηγός, θα πήγαινε σε οποιον-
δήποτε άλλο πολιτικό χώρο. Σε όλους τους άλλους χώρους υπάρχουν ηγέτες. Γιατί 
να πάνε δηλαδή μέσα σε ένα χώρο δύο σύντροφοι, που έχει δομές που δεν χωράνε 
ηγέτες; Οπουδήποτε αλλού μπορεί να πάει κανείς να βρει αυτόν τον ρόλο.

Βαγιανού: Ωραία, κάτι άλλο είπατε, αν και μπορεί να διαφωνείτε σε μεθό-
δους αγώνα και λοιπά, για εσάς μέσα στο κίνημα που ανήκετε, ο Επαναστατικός 
Αγώνας και η δράση του αποτέλεσε πηγή έμπνευσης. Μπορείτε αυτό να το κάνετε 
πιο συγκεκριμένο; Τι ήταν αυτό που ενέπνευσε ανθρώπους μέσα στο κίνημα και 
εσάς προφανώς.

Μπαρτσακίδης: Το γεγονός ότι η ανάλυση λόγου ήταν πάρα πολύ καλή... 
είχε μια οικονομική ανάλυση η οποία έπεσε ακριβώς μέσα...

Βαγιανού: Για τον χαρακτήρα της εποχής...
Μπαρτσακίδης: ...ακριβώς μέσα στα πλαίσια της εποχής. Τα ίδια πράγματα 

σκεφτόμουν και εγώ, αλλά δεν μπορούσα να τα βάλω σε χαρτί τόσο καλά, να το 
έχω στο μυαλό μου τόσο καθαρά.

Το γεγονός ότι προφανώς αμφισβήτησε το μονοπώλιο της κρατικής βίας, το 
οποίο είναι βασικό για όλους τους επαναστάτες σε πολύ δύσκολες εποχές.

Και φυσικά το γεγονός ότι ήταν εντελώς ξεκάθαροι οι στόχοι, δεν υπήρχε κα-
μία αμφιβολία για το τι και ποιος ήταν ο εχθρός εκείνη τη στιγμή, στο κάθε ένα 
χτύπημα από τα δεκαέξι (16) νομίζω.

Βαγιανού: Ναι, 16.
Μπαρτσακίδης: Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία σε κανέναν, ακόμη και στον 

πιο χαζό άνθρωπο, ακόμα και σε αυτούς με το πιο μικρό πολιτικό κριτήριο... κα-
ταλάβαιναν ότι την ώρα που χτυπιόταν μια τράπεζα, δεν ενοχλούσε κανέναν παρά 
μόνο τους τραπεζίτες.

Ή μια ρουκέτα στην αμερικάνικη πρεσβεία ή μια επίθεση στις μονάδες κατα-
στολής, οι οποίες εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ήτανε υπεύθυνες για 
μια δολοφονία...
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Βαγιανού: Άρα δηλαδή, θέλετε να πείτε, ο συμβολισμός των πράξεων αυτής 
της οργάνωσης ήταν εξαιρετικά ισχυρός...

Μπαρτσακίδης: ...σε σχέση με την επικαιρότητα.
Βαγιανού: Αυτό εννοώ ισχυρός, λόγω της επικαιρότητας και της συνάρτησής 

του.
Μπαρτσακίδης: Ισχυρός μπορεί να είναι ένας συμβολισμός γενικά… Γενικά, 

οι τράπεζες είναι ληστρικές, γενικά η αμερικάνικη πρεσβεία είναι ένα σύμβολο, 
γενικά τα ΜΑΤ δέρνουν κόσμο, αυτό ισχύει γενικά. Αλλά εάν μπορέσεις να το δεί-
ξεις, την συγκεκριμένη χρονική περίοδο που υπάρχει ένας ιδιαίτερος λόγος...

Βαγιανού: Γίνεται και επίκαιρος, ναι...
Μπαρτσακίδης: Τότε γίνεται πολύ πιο δυνατός ο συμβολισμός.
Βαγιανού: Για παράδειγμα, οι ενέργειες της απόπειρας κατά των κεντρικών 

γραφείων της Citibank στην Κηφισιά το 2009 ή η έκρηξη στο υποκατάστημα της 
Citibank στην Ν. Ιωνία ή η ενέργεια στο χρηματιστήριο, πιστεύετε ότι είχαν εξαι-
ρετικά συμβολικό χαρακτήρα εκείνη την περίοδο ακριβώς;

Μπαρτσακίδης: Με δεδομένο το ότι οι τράπεζες την τελευταία τριετία έχου-
νε λάβει από τις κυβερνήσεις εκατόν είκοσι (120) δις μόνο στην Ελλάδα, γιατί είχε 
ξεκινήσει εκείνη την περίοδο η οικονομική κρίση, και ζητιόταν από τους εργάτες, 
τους χαμηλόμισθους των διακοσίων (200) ευρώ για να μπορέσει να βγει το σύστη-
μα από την κρίση ... να πληρώνουμε τις τράπεζες, ε, νομίζω ότι, τουλάχιστον, αν 
μπορούσα να αγοράσω μια σαμπάνια... θα την άνοιγα!

Βαγιανού: Μάλιστα, τώρα μια τελευταία ερώτηση μιας και όπως λέτε ζήσατε 
αυτούς τους ανθρώπους εν ενεργεία μέσα στο κίνημα. Και οι τρεις, εδώ μέσα, 
στο δικαστήριο όλους τους μήνες πάλεψαν με πάθος να αποδείξουν ότι κατέβα-
λαν –όταν η οργάνωση μπορούσε και όταν προετοίμαζαν κάποια ενέργεια– κάθε 
προσπάθεια να προφυλαχθεί η ανθρώπινη ζωή, να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτός. 
Εσείς που τους γνωρίσατε και σε μια προηγούμενη ιστορική περίοδο, πιστεύετε 
ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ικανοί να ορμήσουν σε τυφλή βία ανεξάρτητα από την 
φροντίδα για την ζωή των αθώων πολιτών;

Μπαρτσακίδης: Ένας πολιτικοποιημένος άνθρωπος γενικά δεν θα μπορού-
σε να το κάνει αυτό το πράγμα. Ιδίως αναρχικός ούτως ή άλλως. Ειδικότερα για 
τους συγκεκριμένους τρεις ανθρώπους. Αλλά νομίζω αυτού του είδους οι ερωτή-
σεις, προσωπικά για μένα, είναι χωρίς αντικείμενο. Δεν υπάρχει περίπτωση άν-
θρωπος που έχει χάσει τόσα να το κάνει για την ωμή βία, ιδίως οι συγκεκριμένοι 
άνθρωποι.

Για τυφλή βία είναι ικανοί οι άνθρωποι στους οποίους επιτίθονταν οι τρεις, οι 
εχθροί των τριών... και δικοί μου εχθροί. Με αυτό εννοώ τη βία που ζούμε καθημε-
ρινά, την εξαθλίωση εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. 
Οι συγκεκριμένοι τρεις άνθρωποι δεν θα ασκούσαν ποτέ τυφλή βία, γενικά και 
αόριστα.
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Βαγιανού: Μια τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε εσείς ότι η ανάληψη ευθύνης 
για συμμετοχή σε μια οργάνωση μπορεί να οδηγήσει σε μια τυποποίηση αρχηγι-
κού ρόλου;

Μπαρτσακίδης: Αυτό είναι ένα κατασκεύασμα που δεν μπορώ να καταλά-
βω, δεν με αφορά, δεν μπορεί κανείς να είναι αρχηγός σε μια τέτοιου είδους οργά-
νωση. Τώρα δεν μπορώ να κρίνω, οι δικαστές είναι «αρμόδιοι»... αλλά δεν μπορεί 
να υπάρξει αρχηγός σε αναρχική οργάνωση ούτως ή άλλως, οπότε δεν ξέρω, δεν 
είμαι νομικός.

Βαγιανού: Τι νόημα κατά τη γνώμη σας είχε; Γιατί αυτοί οι τρεις άνθρωποι 
ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη; Για να υπάρξουν σαν πολιτικά όντα, για να θυμί-
σουν ότι ο εχθρός είναι εδώ; Γιατί κατά τη γνώμη σας έσπευσαν σχεδόν αμέσως 
στην ανάληψη;

Μπαρτσακίδης: Αυτό το πράγμα είναι… μπορώ να κάνω μόνο εκτίμηση.
Βαγιανού: Ναι, ποια είναι, πώς το εισπράξατε εσείς και ο χώρος σας αυτό;
Μπαρτσακίδης: Για να υπερασπιστούν την οργάνωση στην οποία ήταν μέλη 

προφανώς, αλλά δεν μπορώ να μπω σε αυτήν την κουβέντα γιατί αυτό θα το εξη-
γήσουν οι ίδιοι.

Βαγιανού: Εννοείται. Εννοώ πώς αποκρυσταλλώθηκε σε έναν πολιτικό 
χώρο;

Μπαρτσακίδης: Σαν μια συνέπεια λόγου και έργων που έχουν αυτοί οι άν-
θρωποι, και είναι γνωστοί για αυτό το πράγμα, για την συνέπειά τους εννοώ, χρό-
νια πολλά... Δηλαδή για τον Κώστα που τον ξέρω 10 χρόνια, προσωπικά εννοώ, 
είναι συνεπής αγωνιστής. Αυτό το ξέρω σε προσωπικό επίπεδο μέσα από τους 
αγώνες.

 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΩΣΤΑ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗ

Εγώ θα ξεκινήσω την κατάθεσή μου λίγο διαφορετικά. Γνωρίζομαι με την Πόλα τη 
Ρούπα από τα μαθητικά μας χρόνια όταν ζούσαμε στην Καλαμάτα. 

Θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για την Πόλα, ίσως αυτό να συμπληρώσει το 
παζλ που πιθανόν να έχετε στο μυαλό σας για την Πόλα. 

Η Πόλα ήτανε στο λύκειο που πηγαίναμε η καλύτερη μαθήτρια, ήτανε αυτή 
που σάρωνε τους επαίνους κάθε τέλος της χρονιάς, ήταν η μαθήτρια πρότυπο, 
ήταν αυτή που όλοι οι καθηγητές μάς λέγανε ότι θα πρέπει να μοιάσουμε, εξαιρε-
τικά συγκροτημένη, μαθήτρια του είκοσι. 

Πέρασε στο μαθηματικό όχι με την πρώτη, δεν πέρασε στη σχολή που ήθελε, 
ήθελε μαθηματικό Αθήνας, οπότε γράφτηκε μεν στη σχολή, αλλά την επόμενη 
χρονιά ξανάδωσε ενώ είχε περάσει, για να περάσει ακριβώς στη σχολή που ήθε-
λε, ακριβώς στην πόλη που ήθελε. Θυμάμαι ακόμα και με την παρέα μας όταν 
βγαίναμε έξω, την μαθητική μας παρέα, όταν έλεγε εφτά η ώρα θα φύγω, εφτά η 
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ώρα έφευγε, όταν έλεγε εφτά και πέντε θα γυρίσω εφτά και πέντε γύρναγε. Στο 
πρόγραμμά της απόλυτα συγκροτημένη, εξαιρετικά ευφυής. 

Και αργότερα όταν ανέβηκε φοιτήτρια στην Αθήνα και εγώ ανέβηκα Αθήνα 
για να εργαστώ, εφόσον ήμασταν και φίλοι, συνεχίσαμε να κάνουμε παρέα. Βέ-
βαια, η φιλία μας είχε ενισχυθεί και από το γεγονός ότι ο πατέρας της και ο παπ-
πούς μου συμμετείχαν στην Εθνική Αντίσταση στο πρώτο αντάρτικο, ήτανε και 
συντοπίτες. Ο παππούς μου από την Μεγαλόπολη Αρκαδίας, ο πατέρας της από 
το Ίσαρι Αρκαδίας, την αρχαία Λυκόσουρα. Οπότε οι δεσμοί μας είδαμε ότι ξεκι-
νάγανε ουσιαστικά από πολύ παλιά και λόγω ότι είχαμε κοινή καταγωγή και ένα 
οικογενειακό περιβάλλον το οποίο συμμετείχε στους αγώνες, στους κοινωνικοπο-
λιτικούς αγώνες της εποχής ταυτόχρονα. 

Ανεβαίνοντας στην Αθήνα (αυτό εν συντομία) ανεβαίνοντας στην Αθήνα, γνω-
ρίσαμε τον Νίκο τον Μαζιώτη όταν αυτός ανέλαβε την πολιτική ευθύνη να δηλώ-
σει ολικός αρνητής 

Προέδρος: Να δηλώσει είπατε;
Διαβολίτσης: Oλικός αρνητής στράτευσης –όταν κλήθηκε να υπηρετήσει τον 

ελληνικό στρατό– το οποίο τότε ήταν κόντρα στην λογική που επικρατούσε τότε, 
που η πιο ριζοσπαστική επιλογή ήταν ο «αντιρρησίας συνείδησης». Ο Νίκος έφε-
ρε έναν νέο άνεμο στην κριτική του μιλιταρισμού, στην κριτική του στρατού, του 
ρόλου του στρατού κ.λπ. εισάγοντας τον όρο «ολικός αρνητής» στην Ελλάδα. 

Πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε από αυτή του –συνομήλικοι και εγώ και η 
Πόλα και ο Νίκος– την πρωτοβουλία, την πρωτοβουλία του συντρόφου μας και 
μπήκαμε σε μια διαδικασία υπεράσπισής του μέσα από τις επιτροπές υπεράσπι-
σης που για πάρα πολλά χρόνια λειτουργούσαν, γιατί ήταν και αρκετές οι διώξεις 
του εκείνη τη περίοδο και αρκετές οι φυλακίσεις του.

 Μπήκαμε όπως σας είπα, ενταχτήκαμε, στρατευτήκαμε –εντάξει είναι μια 
λέξη που είναι μιλιταριστική– στρατευτήκαμε στον αναρχικό χώρο από τα τέλη 
της δεκαετίας του ’80, γνωρίσαμε τον Νίκο στις αρχές της δεκαετίας του ’90, συμ-
μετείχαμε στις διαδικασίες του αναρχικού χώρου, συμμετείχαμε στις συνελεύ-
σεις, στις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρο στο εσωτερικό 
του αναρχικού χώρου. Το ξέρω ότι σας φαίνεται παράξενο, σαν δικαστές, σαν 
δικαστήριο, σαν δικαστικό σώμα, σαν θεσμικοί λειτουργοί, πώς είναι δυνατόν κά-
ποιοι άλλοι να λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Και όμως, συμβαίνει. Αυτό δεν 
σημαίνει έλλειψη οργάνωσης. Απλά η συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο των 
αποφάσεων, δηλαδή η από κοινού απόφαση. Που σημαίνει πως είτε η ομοφωνία 
θα καθορίσει την απόφαση είτε ή η μειοψηφία θα έχει το δικαίωμα να τραβήξει 
τον δικό της δρόμο και να μην ακολουθήσει την απόφαση της πλειοψηφίας. Δεν 
παίζουμε με ψηφοφορίες του τύπου «είμαστε 5, είσαστε 4».

Είναι ένα γεγονός στον αναρχικό χώρο και θεωρώ ότι πολιτικά μάς τιμά σαν 
αναρχικούς και μακάρι όλοι οι άλλοι πολιτικοί χώροι, οι σοσιαλιστές, οι φιλελεύ-
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θεροι, οι νεοφιλελεύθεροι να λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, να λάμ-
βαναν υπόψη τους το σύνολο, τη διάθεση που βγαίνει από το σύνολο και όχι από 
τα εκλεγμένα όργανα. Γιατί πού έχουμε φτάσει; Και αναφέρομαι ουσιαστικά στο 
ζήτημα του διευθυντή ή της αρχηγίας που είπε ο κύριος εισαγγελέας, ότι δεν συνά-
δει με την αναρχική μας λογική. Και αυτή η λογική, η άμεση δημοκρατία, η λήψη 
των αποφάσεων από τα κάτω, το να αποφασίζουν όλοι μαζί μακάρι να ήταν ζητού-
μενο και στις υπόλοιπες πολιτικές λογικές που υπάρχουν, δεν θα οδηγούμασταν 
σε αυτό το πράγμα, να εκλέγει ο λαός π.χ. αυτή την κυβέρνηση, την προηγούμενη 
κυβέρνηση, την προπροηγούμενη κυβέρνηση, άλλα να λένε, άλλα να υπόσχονται, 
άλλα να κάνουνε, και να μην υπάρχει κανένας να τους ελέγξει. Γιατί ουσιαστικά 
έχει μεταφερθεί η δύναμη μέσω της ψηφοφορίας στον αρχηγό, ο οποίος μετά ερ-
μηνεύει κατά το δοκούν αυτό για το οποίο ο κόσμος τον εμπιστεύθηκε. Αυτό είναι 
πεποίθησή μου και πιστεύω και δική σας, και αν βγείτε έξω στην κοινωνία, όλος 
ο κόσμος θα σας πει αυτό, ότι «μας έχουν κοροϊδέψει». Έχουμε παραδώσει τη 
δύναμή μας μέσα απ’ τις εκλογές, μας εκμεταλλεύονται. Αυτό είναι το αναρχικό 
πρόταγμα, το οποίο δεν είναι μόνο αναρχικό πρόταγμα, είναι κοινωνικό πρόταγ-
μα, γιατί αυτός δεν είναι ο τρόπος που λειτουργούν μόνο οι αναρχικοί. 

Και εδώ θα μιλήσω για κάτι άλλο. Εγώ είμαι συνδικαλιστής. 
Σας είπα από την αρχή ότι είμαι ταχυμεταφορέας - κούριερ, είμαι ιδρυτικό 

μέλος της συνέλευσης βάσης εργαζόμενων οδηγών δικύκλου. 
Εκεί έχουμε ένα σωματείο το οποίο σωματείο λειτουργεί με συνελεύσεις, ανώ-

τατο όργανο του σωματείου είναι η συνέλευση και όλες οι αποφάσεις παίρνονται 
με αυτόν τον τρόπο που σας περιέγραψα. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, στο σω-
ματείο δεν είναι όλοι αναρχικοί, δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν υπάρχει ταύτιση ανά-
μεσα στον κούριερ και τον αναρχικό όπως ανάμεσα στον δικαστή και τον δεξιό ή 
τον αριστερό. 

Εδώ, πρέπει να μιλήσω για μια διαστροφή του συστήματος: Εμείς, 8 μήνες συ-
νεδριάζαμε μια φορά την εβδομάδα όλα τα μέλη που αργότερα γίναμε σωματείο, 
οι κούριερ δηλαδή –μάξιμουμ φτάσαμε τα 100 άτομα–, προκειμένου να φτιάξου-
με το καταστατικό μας από κοινού. Το φτιάξαμε και πήγαμε να το καταθέσουμε 
στο πρωτοδικείο, λόγω του ότι έπρεπε να γίνουμε θεσμικό όργανο. «Γιατί να γίνε-
τε θεσμικό όργανο και δεν μένατε εργατική ομάδα» θα μου πείτε; Για να μπορού-
με να έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης στο εργασιακό. Τότε λοιπόν, 
μας είπαν πως έπρεπε να έχουμε οπωσδήποτε προεδρείο. Μας είπαν δεν έχετε 
προεδρείο; Δεν μπορείτε να έχετε καταστατικό. Εμείς θέλουμε το καταστατικό 
να ορίζει τη συνέλευση ως ανώτατο όργανο. Και μας απάντησαν «κοιτάξτε, μπο-
ρείτε να κάνετε το εξής νομικό τερτίπι: βάλτε εσείς προεδρείο και εφόσον μέσα 
στο καταστατικό υπάρχει ο όρος ότι η συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο, εσείς 
θα λειτουργείτε με αυτόν τον τρόπο και έτσι θα το παρακάμπτετε». Εμείς δεν το 
θέλαμε το προεδρείο γιατί βλέποντας τον κοινοβουλευτισμό που επικρατεί από 
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την μεταπολίτευση και μετά στην Ελλάδα να προβάλλεται σε όλη την κοινωνική 
πραγματικότητα –και στην εργασιακή πραγματικότητα– τα σωματεία ουσιαστι-
κά γινόντουσαν κοινοβούλιο. Δηλαδή, να ξεπουλούν τους εργατικούς αγώνες, να 
μην υπερασπίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων, οι διοικήσεις να ξεπουλι-
ούνται, να κάνουν συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, και λέμε: άμα είναι να φτιά-
ξουμε εμείς ένα καινούργιο σωματείο για να πάμε με μαθηματική ακρίβεια εκεί 
που έχει οδηγηθεί το εργατικό κίνημα, καλύτερα να μην το κάνουμε. 

Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι πως μπορεί να λειτουργήσει η άμεση δημο-
κρατία και οι αποφάσεις να παίρνονται από τα κάτω, όχι μόνο στους αναρχικούς 
αλλά σε οποιοδήποτε κοινωνικό κομμάτι θέλει να αποφασίζει διά του συνόλου 
ακούγοντας όλες τις απόψεις και επιλέγοντας την καλύτερη δυνατή πρόταση. Αν 
είναι δυνατόν με την ομοφωνία. Αν όχι, με την δυνατότητα της μειοψηφίας να 
διαφοροποιείται και να ακολουθεί την δικιά της επιλογή. 

Από αυτό καταλήγω στο ότι για τον Επαναστατικό Αγώνα, για εμένα, γνωρίζο-
ντας την Πόλα και τον Νίκο, συμμετέχοντας μαζί με την Πόλα και τον Νίκο στους 
κοινωνικούς αγώνες τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια, θεωρώ αδιανόητο να εί-
χαν αλλάξει οργανωτικό μοντέλο. Είναι ένα οργανωτικό μοντέλο, και δεν ξέρω τι 
είπε πριν ο κύριος Γιώτης για το οργανωτικό κ.λπ. Οι αναρχικοί έχουν οργανωτικό 
μοντέλο, απλά δεν είναι ιεραρχικό, δεν είναι κάθετο, είναι οριζόντιο. Αυτό δεν 
σημαίνει έλλειψη οργάνωσης. Ίσα-ίσα είναι τρόπος να οργανώνεσαι, απλά πρέπει 
να το επιλέξεις. Και γιατί, δηλαδή, να πρέπει να θεωρήσουμε ότι το όργανο που 
είναι κάθετο –ή αρχή του ενός– υπερτερεί ηθικά και πολιτικά των οριζόντιων δο-
μών, δηλαδή της αρχής των πολλών. 

Τώρα όσον αφορά το ζήτημα της βίας και της αντιβίας. Η βία είναι μονοπώλιο 
του κράτους. Οι δυο χιλιάδες νεκροί, οι δυο χιλιάδες άνθρωποι που έχουν αυτο-
κτονήσει στην Ελλάδα τα 2-3 τελευταία χρόνια είναι αποτέλεσμα της βίας που 
επιβάλει το κράτος στην κοινωνία. Δεν τους σκοτώσαμε εμείς, τους σκότωσαν τα 
οικονομικά μέτρα που παίρνονται, τους σκοτώνουν η παράδοση του λαού και της 
χώρας στα πολυεθνικά συμφέροντα τα οποία έρχονται να αγοράσουν τον δημόσιο 
πλούτο αντί πινακίου φακής. Αυτό είναι κρατική βία. Αυτές είναι κρατικές δολο-
φονίες. Όμως τι λέμε; Δεν λέμε τίνος είναι η πολιτική ευθύνη. Ποιος θα αναλάβει 
την πολιτική ευθύνη; Ποιος θα δικαστεί για αυτές τις 2000 αυτοκτονίες; Είναι 
κοινωνικό φαινόμενο; Είναι φαινόμενο της κρίσης; Δεν ευθύνεται κανένας για 
αυτό; Στο τέλος μπορούν να μας πουν ότι ευθυνόμαστε εμείς οι ίδιοι οι εργαζόμε-
νοι, όπως κατηγορούν στην Αφρική αυτή τη στιγμή τους μεταλλωρύχους για την 
δολοφονία των 30 εργατών, ανασύροντας έναν νόμο του απαρτχάιντ που έλεγε 
ότι αν γίνει μια κινητοποίηση, μια διαδήλωση, η διαδήλωση η ίδια εάν κατασταλεί 
με τα όπλα, ευθύνεται για τους νεκρούς διαδηλωτές. Και αυτό έγινε από μία κυ-
βέρνηση που υποτίθεται, έρχεται να διαδεχθεί τον Νέλσον Μαντέλα. Η εξουσία 
είναι εξουσία, η κάθετη δομή είναι κάθετη δομή. Ο Νέλσον Μαντέλα που ίδρυσε 
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αυτό το κόμμα ακολουθώντας αυτές τις ίδιες ιεραρχικές δομές, αυτές τις κάθετες 
δομές, ουσιαστικά τι έχει κάνει; Έχει φτιάξει ένα νέο απαρτχάιντ κι όπως δολο-
φονούσαν τους μαύρους εργαζόμενους επί απαρτχάιντ, έτσι δολοφονεί αυτή την 
στιγμή το κόμμα του Νέλσον Μαντέλα που θα έφερνε την πολυπόθητη πολιτική 
αλλαγή στην Νότιο Αφρική. Η εξουσία είναι εξουσία. Οι κάθετες δομές είναι κά-
θετες δομές και όσο υπάρχουν αυτές οι δομές, θα υπάρχει κρατική βία, θα υπάρ-
χουν νεκροί. 

Ποιος ευθύνεται για τα εργατικά ατυχήματα; Εμείς σαν κλάδος, σαν ταχυ-
μεταφορείς, είμαστε πρώτοι στα εργατικά ατυχήματα, πρώτοι στα θανατηφόρα 
εργατικά ατυχήματα. Από τότε που γίναμε σωματείο πηγαίνουμε συνεχώς στο 
υπουργείο και ζητάμε να ψηφιστεί νομοσχέδιο που να υποχρεώνει τις εταιρείες 
σε εξοπλισμό προστασίας προκειμένου όταν πέφτει ο ταχυμεταφορέας, να μην 
συνεπάγεται είτε την βαριά κάκωσή του είτε τον θάνατό του. Μας απαντούν: δεν 
είναι ευθύνη του κράτους, δεν είναι ευθύνη του υπουργείου εργασίας, πρέπει να 
αυτορυθμιστεί από την αγορά. Δηλαδή, ο εργοδότης θα βάλει το χέρι στην τσέπη 
για να παρέχει τον εξοπλισμό προστασίας. 

Γιατί η ελληνική αστυνομία έχει τέτοιο εξοπλισμό προστασίας; Εκεί το κράτος 
μεριμνά. Αυτοί, οι αστυνομικοί, κατά εμέ είναι οι προδότες της τάξης μας, οι προ-
δότες της εργατικής τάξης, και καταλαβαίνω πολύ καλά τι σημαίνει θέλω να βγά-
λω μεροκάματο, αλλά το πώς το βγάζω έχει μεγάλη σημασία. Αλλά βλέπεις τους 
δυάδες, βλέπεις τους δελτάδες με σούπερ εξοπλισμό... Εντάξει, σκοτώνονται κα-
μιά φορά, ίσως από υπερβολική ταχύτητα γιατί δεν προσέχουν. Αλλά σίγουρα τα 
μέτρα ασφαλείας τους δεν συγκρίνονται. Γιατί αυτό να μην συμβαίνει και για τις 
υπόλοιπες εργατικές ομάδες; Γιατί ο αστυνομικός δηλαδή, «είναι στο έλεος των 
κακοποιών»; Πόσους νεκρούς έχει η ελληνική αστυνομία κάθε χρόνο και πόσους 
νεκρούς έχουμε στην οικοδομή, και πόσους νεκρούς έχουμε στις ταχυμεταφορές; 
Δύο μέτρα και δύο σταθμά. 

Ακόμα και όταν εμείς καταφύγαμε σε θεσμικό όργανο, σε σωματείο, ζητήσαμε 
συνάντηση από τους υπουργούς. Ξέρεις τι μας είπε ο εκπρόσωπος του υπουργού 
όταν πήγαμε να τον συναντήσουμε; «Αλλάξτε επάγγελμα. Αλλάξτε επάγγελμα». 
Τόσο απλά. «Ναι, ρε παιδιά, είναι δύσκολη δουλειά, είναι άσχημες οι συνθήκες, 
πολλά εργατικά ατυχήματα, θανατηφόρα...» Κι ενώ έχουμε το 80% των ανθρώ-
πων που δουλεύουν στα ντελίβερι ανασφάλιστους. 

Σε όλα αυτά είναι που συνδεόμαστε εμείς με τον Επαναστατικό Αγώνα. Σαν 
εργατικό κίνημα, εκεί είναι που συνδέομαι εγώ με τον Επαναστατικό Αγώνα, πέρα 
ότι είμαι αναρχικός, πέρα ότι είναι σύντροφοί μου, πέρα ότι τους γνωρίζω. Ουσι-
αστικά η σχέση μου είναι πολιτική και συνεχίζει να είναι πολιτική γιατί για αυτά 
ακριβώς τα πράγματα μίλησε ο Επαναστατικός Αγώνας. 

 Η αξία του Επαναστατικού Αγώνα βρίσκεται στο λόγο του, βρίσκεται στα 
κείμενά του. Και αυτή η αξία είναι διαχρονική. Είχε αξία όταν γράφτηκε, έχει 
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αξία σήμερα, θα έχει αξία και αύριο. Θα διαβάζονται στους αιώνες των αιώνων. Ο 
Επαναστατικός Αγώνας θα διαβάζεται σαν πολιτική παρακαταθήκη στους αιώνες 
των αιώνων. Γιατί; Γιατί ακόμη και την εποχή που τα γράφανε, πέσανε μέσα. Στο 
δικαστήριό σας, ξέρω πολύ καλά ότι έχουν διαβαστεί τα κείμενα. 

Είμαι σίγουρος ότι θα απορήσατε με το πόσο μέσα πέσανε όσον αφορά το πώς 
λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όσον αναφορά το πώς λειτουργεί το 
χρηματιστηριακό σύστημα, όσον αναφορά το πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύ-
στημα, του πώς γίνεται να φτιάχνονται πλασματικές αξίες, δηλαδή, το χρηματο-
πιστωτικό να βασίζεται σε μη πραγματικό πλούτο. Δεν υπάρχει πλούτος που αντι-
στοιχεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, είναι χαρτιά, αέρας. Θα αγοράσω εγώ 
το πετρέλαιο, μετά από 5 χρόνια θα έχει την τιμή τάδε γιατί θα έχει συμβεί εκεί 
η τάδε σύρραξη, δηλαδή τίποτα. Δηλαδή ψευδές. Και επάνω σε αυτό το ψευδές 
κεφάλαιο που συνεχίζει να δημιουργείται και να μπαίνει στις τσέπες των ισχυρών 
του πολυεθνικού κεφαλαίου, τζογάρουν αυτή τη στιγμή και την τύχη της χώρας. 
Σε μη πραγματικό κεφάλαιο. 

Για όλα αυτά μίλησε, απάντησε ο Επαναστατικός Αγώνας και έκανε και κριτι-
κή και ανάλυση. Και εδώ είναι το πλέον σημαντικό. 

Ο Επαναστατικός Αγώνας αποδεικνύει κάτι ακόμα σημαντικό. Πως η παρα-
γωγή της πολιτικής μπορεί να γίνει από τα κάτω. Πως δεν χρειαζόμαστε ιεραρ-
χία. Μπορούν οι προλετάριοι, μπορεί η Πόλα η Ρούπα με την λυκειακή μόρφωση, 
μπορεί ο Νίκος ο Μαζιώτης με την βασική εκπαίδευση αλλά με την εμπειρία της 
καθημερινότητας, με την εργασιακή εμπειρία, μπορεί να κάνει μια ανάλυση που 
να είναι πολύ πιο καλά κεντραρισμένη από την ανάλυση οποιουδήποτε οικονο-
μολόγου. Και αυτό αποδείχτηκε από τα κείμενά τους. Και το ξέρετε και εσείς οι 
ίδιοι γιατί αν δώσατε την πρέπουσα προσοχή, αντιληφθήκατε την βαθιά πολιτική 
σκέψη που διέκρινε τον Επαναστατικό Αγώνα. 

Η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης είναι τιμή για το αναρχικό κίνημα.      
Συγνώμη, αλλά συγκινούμαι κιόλας, γιατί αυτά τα πράγματα είναι πράγματα 

της καθημερινότητάς μου, είναι ο τρόπος ζωής μου, δεν είναι κάτι ξένο απ’ το 
οποίο μπορώ τόσο εύκολα να αποστασιοποιηθώ, δεν μιλάω εδώ ως τρίτος. Ο Επα-
ναστατικός Αγώνας και η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης πιστεύω ότι είναι τιμή 
για το αναρχικό κίνημα. Είναι τιμή για οποιαδήποτε πολιτική λογική η ανάληψη 
της πολιτικής ευθύνης. Για μένα η πολιτική ευθύνη δεν συνεπάγεται την ποινική 
ευθύνη. Η ποινική ευθύνη πιστεύω, χωρίς να είμαι νομικός, ότι αποδεικνύεται 
δικαστικά και είναι δικό σας μέλημα, δικό σας έργο να αποδείξετε ποιος - πού - τι 
- γιατί - κ.λπ.   

Τελειώνοντας θέλω να πω ότι ο λόγος του Επαναστατικού Αγώνα δεν μπορεί 
να περιοριστεί στα στενά σύνορα του αναρχικού κινήματος ή του αναρχικού χώ-
ρου. Ο λόγος του Επαναστατικού Αγώνα αφορά το σύνολο της κοινωνίας, το σύ-
νολο της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή ήταν η απεύθυνσή του. Έτσι και αλλιώς ποτέ 
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δεν ήταν αυτοαναφορικός, δηλαδή «είμαστε αναρχικοί, απευθυνόμαστε σε αναρ-
χικούς». Ήταν και είναι αναρχικοί και απευθύνονται στη κοινωνία. Και εγώ είμαι 
αναρχικός και απευθύνομαι στην κοινωνία, δεν είμαι αυτοαναφορικός. Και αυτή 
τη στιγμή που μιλάω δεν απευθύνομαι μόνο στους συντρόφους μου, απευθύνομαι 
και σε σας, απευθύνομαι σ’ ολόκληρη την κοινωνία. Καθημερινά σαν αναρχικός 
απευθύνομαι σε ολόκληρη τη κοινωνία. Η αναρχική πρόταση είναι κοινωνική 
πρόταση.

Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή παγκοσμίως θα οδηγήσει τον πλανήτη με 
μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Η λεηλασία του φυσικού πλούτου, των 
φυσικών πόρων, του αέρα, του νερού, αυτό που πάνε να κάνουν τώρα, να πουλή-
σουν το νερό σε ιδιώτες όπως έχουν κάνει στην Λατινική Αμερική και τους έχουν 
καταστρέψει. Να πουλήσουν το ρεύμα σε ιδιώτες, να χαθεί κάθε έννοια δημοσίου 
πλούτου, δηλαδή κοινού πλούτου και να γίνει όλος ιδιωτικός, αυτό θα φέρει την 
απόλυτη καταστροφή. Αυτό θα οδηγήσει τον πλανήτη σε καταστροφή. Η μόνη 
σωτηρία του πλανήτη, η μόνη σωτηρία του πλανήτη είναι το πέρασμά του στην 
Αναρχία. Και αν δεν θέλετε την αναρχία όπως την εννοούμε εμείς σαν αναρχικοί, 
στην κοινωνία της άμεσης δημοκρατίας, στην κοινωνία όπου οι άνθρωποι θα απο-
φασίζουν για την τύχη τους, οι άνθρωποι θα αποφασίζουν για την παραγωγή, για 
την οικονομία κ.λπ.

Εδώ καταστράφηκε η χώρα, καταστράφηκε ο πρωτογενής τομέας και είναι 
αναμφισβήτητο πλέον πως αυτό οφείλεται στην είσοδό μας στην ΕΟΚ. Γιατί; Γιατί 
είχαμε το διευθυντήριο των Βρυξελλών. Δηλαδή, κάποιοι τύποι στις Βρυξέλλες, 
μπορεί να μην είχαν πιάσει στη ζωή τους ποτέ άροτρο ή τρακτέρ, αλλά αποφάσι-
σαν τι θα καλλιεργείται στην Ελλάδα και πού. Λες και ξέρανε τις ιδιαίτερες κλιμα-
τολογικές συνθήκες, το τι ευημερεί και τι όχι, τι μπορεί να αναπτυχθεί και τι όχι, 
και φτάσανε στο σημείο, στα νησιά, στη Νάξο, σε νησιά που λατρευόταν ο Διό-
νυσος, να απαγορεύουν την καλλιέργεια του αμπελιού. Απαγορεύουν να μπουν 
καινούργια αμπέλια γιατί υπάρχει λέει ποσόστωση. Διαλύουν ένα λαό, διαλύουν 
την ιστορία του, διαλύουν την προοπτική του μέλλοντός του. 

Όταν ξεριζώνεις για παράδειγμα –για να μιλήσουμε για την ΕΟΚ και τις πε-
ρίφημες αγροτικές πολιτικές–, όταν ξεριζώνεις ένα αμπέλι, ξεριζώνεις το κρασί, 
ξεριζώνεις το έθιμο να πάνε οι άνθρωποι να πατήσουν τα σταφύλια, να βρεθούν 
όλοι μαζί, να συνομιλήσουν, να μιλήσουν για τα προβλήματά τους καθώς πατάνε 
τα σταφύλια, είτε με τις παλιές είτε με τις νέες μεθόδους, να πιούν το κρασί όταν 
ανοίξει το βαρέλι, να φτιάξουνε την τσικουδιά, να βρεθούν την άλλη μέρα στο 
καπηλειό, να πιούν ένα κρασί μετά τη δουλειά, πάλι να μιλήσουν, πάλι να κοι-
νωνικοποιηθούν, πάλι να μιλήσουν για το τι είναι αυτό που τους βασανίζει, πού 
θέλουνε να πάνε. 

Ξεριζώνοντας ένα αμπέλι, για παράδειγμα το λέω, ξεριζώνεις την ιστορία του 
τόπου. Και αυτό το ξεθεμελίωμα, με παράδειγμα το αμπέλι που λέω, γίνεται στο 
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σύνολο της ελληνικής επικράτειας με ταχύτατους ρυθμούς.
Αν αυτό δεν ανακοπεί με επανάσταση με τι θα ανακοπεί; Με τι θα ανακοπεί; 
Θα έρθει η άρχουσα τάξη που πλέον είναι δεσμευμένη, είναι χειροπόδαρα δε-

μένη στο διεθνές κεφάλαιο να απελευθερώσει τη χώρα; Αφού την ξεπουλάει. Αν 
δεν την απελευθερώσουμε εμείς τη χώρα, ο Επαναστατικός Αγώνας, οι άνθρωποι 
που θα αποφασίσουν από κοινού να δράσουν, ο κάθε σκεφτόμενος άνθρωπος, 
πώς θα γίνει αυτό, πού θα οδηγήσουμε τα παιδιά μας, πού πηγαίνουμε τα παιδιά 
μας; Όταν είπα σε συναδέλφους μου στη δουλειά, σε συνάδελφούς μου στο σωμα-
τείο, «παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα πάω να καταθέσω μάρτυρας υπεράσπισης 
στον Επαναστατικό Αγώνα» –πριν από ενάμιση χρόνο, γιατί το είχα αποφασίσει 
πριν αποφυλακιστούν– γύρισε ένας πολύ καλός συνάδελφος και μου είπε «δεν 
σκέφτεσαι το παιδί σου; Πού πας να μπλέξεις;» Και του είπα «το παιδί μου σκέ-
φτομαι. Το παιδί μου σκέφτομαι»! Αυτά. 

Πρόεδρος: Ο κύριος εισαγγελέας, παρακαλώ;
Εισαγγελέας: Όχι.
Πρόεδρος: Οι κύριοι συνήγοροι;
Φυτράκης: Ο καλύτερος ήταν. ( Γέλια από το ακροατήριο.) Έχω να το πω 

ότι όσες δίκες έκανα για ντελιβερά που σκοτώθηκε τις έχασα όλες. Αναιρεθήκαν, 
πήγαν, ήρθαν, κ.λπ. έφταιγε ο ντελιβεράς. Όχι η μερσεντές που τον πάτησε. 

Δαλιάνη: Κύριε μάρτυρα, είπατε ότι ο λόγος του Επαναστατικού Αγώνα δεν 
υπήρξε αυτοαναφορικός. Ότι απευθύνθηκε στην κοινωνία συνολικά. 

Εσείς που είστε η κοινωνία και κινήστε μέσα στους χώρους δουλειάς και ερ-
γασίας, μπορείτε να αναφέρετε πώς η κοινωνία εισέπραξε αυτό τον λόγο και την 
δραστηριότητα; Τρομοκρατήθηκε, απειλήθηκε, αισθάνθηκε ότι είναι κοντά της, 
ότι είναι με το μέρος της όλη αυτή η δράση;

Διαβολίτσης: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι αυτό απαντιέται και ιστορικά. 
Μίλησε πρώτος σήμερα ο κύριος Δημήτρης Κουφοντίνας που είναι μέλος της 

17 Νοέμβρη. 
Εγώ μεγάλωσα διαβάζοντας προκηρύξεις αυτής της οργάνωσης, όπως θυμά-

μαι που γινόντουσαν ανάρπαστες οι εφημερίδες της εποχής κάθε φορά που δη-
μοσιευόταν προκήρυξη της 17 Νοέμβρη. Και θυμάμαι κιόλας, ότι είχε πάρα πολύ 
μεγάλη απήχηση στην ελληνική κοινωνία. Αυτό θα το θυμούνται ακόμα και αστυ-
νομικοί αν είναι στην ηλικία μου, 45άρηδες, μπορεί να το θυμούνται ακόμη και 
μικρότεροι. 

Όταν ο Επαναστατικός Αγώνας δημοσίευε προκήρυξη, γινόντουσαν ανάρ-
παστες οι εφημερίδες, κυρίως το ΠΟΝΤΙΚΙ που τις δημοσίευε. Ο Επαναστατικός 
Αγώνας δεν στράφηκε ποτέ ενάντια στην κοινωνία. Ο Επαναστατικός Αγώνας 
ενήργησε με σκοπό την διαφώτιση της κοινωνίας, να ανοίξει ένας διάλογος, γι’ 
αυτό και υπάρχει μεγάλη σημασία στο τι έγραψε: Η ανάλυσή του για το χρημα-
τοπιστωτικό. Βέβαια είναι πολυσέλιδο. Και ο κόσμος έχει μάθει κάτι φλασάκια 
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του στυλ μπαίνεις σε ειδησεογραφικό site και σου λέει για lifestyle και λες «μα 
ειδησεογραφικό site είναι αυτό;». Ο Επαναστατικός Αγώνας θέλει να κάτσεις να 
τον μελετήσεις, θέλει να κάτσεις να τον διαβάσεις. 

Και έχει μάθει μια κοινωνία να μην ενδιαφέρεται. Δίνει την ψήφο της για να 
αποφασίσουν κάποιοι άλλοι. Για να κάνουν κάποιοι άλλοι. Τι σημαίνει χρηματοπι-
στωτικό; Σου απαντούν: «Πού να ξέρω;». Τι σημαίνει χρηματοοικονομικό; «Πού 
να ξέρω;».

Ο Επαναστατικός Αγώνας όμως έχει αφήσει παρακαταθήκη. Και όλα αυτά 
αργά ή γρήγορα θα διαβαστούν. Και ή θα διαβαστούν και θα γίνουν πράξη για να 
γίνει πράξη η κοινωνική απελευθέρωση από την ίδια την κοινωνία ή η κοινωνία 
θα καταδικάσει τον εαυτό της. 

Όχι, σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι στράφηκε εναντίον της τάξης του. Ο 
Επαναστατικός Αγώνας δεν στράφηκε εναντίoν της τάξης μου, εναντίον της τά-
ξης του. Στράφηκε εναντίoν της άρχουσας τάξης και μάλιστα, στράφηκε εναντίoν 
στόχων αυτής. 

Αυτή την στιγμή που ο ελληνικός λαός –όπως είπα και πριν– έχουμε φτάσει τις 
2-3000 αυτοκτονίες από τα τραπεζικά δάνεια, από την καταλήστευση μέσω των 
δανείων. Γιατί κανένα δικαστήριο δεν έχει αποφανθεί για το ληστρικό επιτόκιο 
του 19-21 % που έχουν οι πιστωτικές κάρτες; Αν εγώ έβγαινα στην αγορά και δά-
νειζα με 19-21% θα με κλείνανε φυλακή ως τοκογλύφο. Όταν το κάνει η τράπεζα, 
πρέπει αυτός που δεν μπορεί να αποπληρώσει αυτό το υπέρογκο, αυτό το ληστρι-
κό δάνειο με αυτούς τους ληστρικούς όρους, να πάει φυλακή, να του δεσμευτεί η 
περιουσία, να του πάρουν την πρώτη κατοικία. 

Ο Επαναστατικός Αγώνας στράφηκε ενάντια στην άρχουσα τάξη, και μάλι-
στα ενάντια στα σύμβολα της άρχουσας τάξης, στις τράπεζες, χάρηκε ο κόσμος. 
Είτε το θέλετε είτε όχι, είτε το θέλει είτε όχι, χάρηκε ο κόσμος που τινάχθηκε η 
Eurobank στον αέρα γιατί του πίνει το αίμα. Είναι αναμφισβήτητο, του πίνει το 
αίμα. Του παίρνει τα σπίτια. Γιατί να μην χαρεί;   

Όσον αφορά την Citibank, η ανάλυση που έκανε η οργάνωση για τον ρόλο της 
Citibank και του χρηματοπιστωτικού συστήματος διεθνώς, θα έπρεπε να διδάσκε-
ται στα πανεπιστήμια. (Γέλια από το ακροατήριο.)

Και είχα διαβάσει μικρός ότι όταν καταδίκαζαν τον Σωκράτη και τον είχαν 
ρωτήσει ποια θεωρεί πως θα πρέπει να είναι η ποινή του, είχε πει «να σιτίζομαι 
στο πρυτανείο».

Εγώ νομίζω για τον Επαναστατικό Αγώνα, σε μια κοινωνία της απελευθέρω-
σης, θα έπρεπε να δοθεί σίγουρα σε αυτούς να διαχειρίζονται τα οικονομικά. 

Δαλιάνη: Μιλήσατε για τις διαδρομές και τις προσωπικές και τις πολιτικές 
σας διαδρομές.

Διαβολίτσης: Όσα λέω όμως, όσα λέω τα καταθέτω προς υπεράσπιση και 
των τριών. 
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Δαλιάνη: Άλλο ήθελα να σας ρωτήσω. Με βάση τη διαδρομή τους όπως την 
ξέρετε γιατί εσείς έχετε αυτή τη δυνατότητα και προσωπικά πια να καταθέσετε 
ορισμένα πράγματα. Γιατί θεωρείτε ότι οι άνθρωποι με αυτό το αξιακό σύστη-
μα που περιγράψατε έκαναν αυτή την επιλογή. Ποιο ήταν το κίνητρό τους; Μια 
επιλογή με μεγάλο ρίσκο, ρίσκο να χάσουν όλη τους τη ζωή γιατί υπήρξε και ένας 
νεκρός σε αυτήν την υπόθεση. Ποιο είναι το κίνητρο ενός ανθρώπου που κάνει 
μια τέτοια επιλογή; 

Διαβολίτσης: Το κίνητρο του επαναστάτη. 
Δαλιάνη: Να κερδίσει κάτι προσωπικό, κύρος, επιβολή, χρήματα, τι; 
Διαβολίτσης: Αυτό κατά την γνώμη μου δεν είναι ξεκομμένο, εντάσσεται. 

Εντάσσεται μέσα στην πολυμορφία του κινήματος. Και στην πολυμορφία του 
αναρχικού κινήματος γιατί το αναρχικό κίνημα δεν έχει γραμμή όπως έχουν γραμ-
μή οι κοινοβουλευτικοί. Που λένε ακολουθήστε τη γραμμή του ενός. Η αναρχία 
δεν λειτουργεί έτσι. Η αναρχία είναι πολυτασική, είναι πολυμορφική. Ένα κομμά-
τι της είναι και η ένοπλη δράση. Δεν είναι το σύνολό της.

Υπάρχει μια συνεχής, διαλεκτική σχέση ανάμεσα στα κομμάτια του κινήματος 
για το τι, ποιο είναι αυτό που πρέπει να πάρει προτεραιότητα, ποιο πρέπει να πάει 
πίσω, κ.λπ., είναι μια συνεχής διαλεκτική. Αυτό συμβαίνει εκατοντάδες χρόνια 
τώρα γιατί ο αναρχισμός είναι ένα ιστορικό κίνημα. Συνεχίζει και στις μέρες μας. 
Ο Επαναστατικός Αγώνας θεώρησε ότι με αυτή του την επιλογή θα συμβάλει στον 
αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση. Ότι θα επιταχύνει μια διαδικασία, ότι 
χρειάζονταν οπωσδήποτε αυτός ο λόγος, αυτού του τύπου η ανάλυση να φτάσει 
όσο το δυνατόν πιο μακριά. Ε, τι να κάνουμε; Ένα κτύπημα ενός στόχου σαν τη 
Eurobank, τη Citibank και το χρηματιστήριο, εκτοξεύει τον λόγο σου στο άπειρο. 
Υπήρχε αυτή η αναγκαιότητα. 

Τι κερδίσανε από αυτήν την ιστορία: Κερδίσανε ένα νεκρό σύντροφο, κερδί-
σανε 18 μήνες φυλακή, θα κερδίσουνε την ετυμηγορία του δικαστηρίου σας, δεν 
ζήσανε καμιά πολυτελή ζωή, δεν τους συνέλαβαν σε πεντάστερα ξενοδοχεία να 
κάνουν μπάνιο σε πισίνες και να πίνουν σαμπάνιες. Διέθεσαν όλο τους το είναι 
στο πρόταγμα της κοινωνικής απελευθέρωσης, δεν κέρδισαν τίποτα. Δεν κέρ-
δισαν τίποτα υλικά. Γιατί ηθικά κέρδισαν τα πάντα. Έχουν κερδίσει τα πάντα. 
Και μαζί με αυτούς και οι σύντροφοί τους, και μαζί με αυτούς και η κοινωνία. Το 
κέρδος, το ηθικό κέρδος, το πολιτικό κέρδος είναι ανυπολόγιστο, το υλικό κέρδος 
είναι μηδέν, μην πω ότι κινείται στο πλην.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ

Πρόεδρος: Ορκίζεστε στην τιμή και την συνείδησή σας για να πείτε την αλή-
θεια σε ό,τι ερωτηθείτε. Σας έχουν καλέσει ως μάρτυρα οι κύριοι κατηγορούμενοι, 
αλλά και για τους ιδίους και την οργάνωση την οποία έχουν...

Τσιγαρίδας: Εγώ εδώ είμαι μάρτυρας γιατί με κάλεσαν ο Κ. Γουρνάς, η Π. 
Ρούπα και ο Ν. Μαζιώτης. Βασικά ήρθα εδώ ως μάρτυρας γιατί πιστεύω πως η 
δράση του Επαναστατικoύ Αγώνα είναι νομιμοποιημένη κοινωνικά και πολιτικά.

Αυτό που θα ήθελα να πω αρχικά, είναι η κατάσταση που ζούμε σήμερα. Υπάρ-
χουν, όπως γνωρίζετε, 1.200.000 επίσημα άνεργοι, περίπου το 25%. Υπάρχουν 
όμως πραγματικά, όπως τουλάχιστον λέγεται, περίπου 1.800.000 άνεργοι που εί-
ναι το 35%. Τι κάνουν αυτοί άνθρωποι; Γιατί πολλοί από αυτούς είναι και μακρο-
χρόνια άνεργοι. Κάποιοι από αυτούς, από ό,τι ασφαλώς θα διαβάζετε στις εφη-
μερίδες, μην μπορώντας να θρέψουν τις οικογένειές τους και βρισκόμενοι σε ένα 
αδιέξοδο, αυτοκτονούν. Κάποιοι στα λίγα συσσίτια που υπάρχουν –αξιοπρεπείς 
οικογένειες–, κατέφυγαν εκεί. Κάποιοι –και πιθανώς δεν θα το πιστεύετε, αλλά 
αληθεύει–, ένα μεγάλο ποσοστό, ψάχνουν τα σκουπίδια για να φάνε. Μπορεί να 
σας φανεί υπερβολικό αυτό που λέω, αλλά σας διαβεβαιώνω πως είναι η πραγμα-
τικότητα. Και κάποιοι αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, να φύγουν δηλαδή από 
την Ελλάδα για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και η οικογένειά τους λαμβάνει 
κάποια χρήματα από κει που μεταναστεύουν για να δουλέψουν.

Τώρα οι περισσότεροι από αυτούς είναι νέοι άνθρωποι. Εγώ ήμουν σε ένα νησί 
που έχει περίπου 18000 κατοίκους και από ό,τι μου έλεγαν πάνω από 4000 νέοι 
έχουν μεταναστεύσει. Το νησί αυτό έχει ερημώσει, νομίζω και η Ελλάδα πια με τη 
μετανάστευση είναι μια χώρα που έχει ερημώσει, είναι μια χώρα η οποία είναι πια 
γερασμένη, είναι φτωχή χώρα.

Όπως ξέρετε, γιατί ασφαλώς θα παρακολουθείτε ειδήσεις, το κράτος πρόνοι-
ας έχει καταργηθεί. Ιδιωτικοποιήθηκε η υγεία και η παιδεία και επανήλθαμε σε 
εκείνα τα χρόνια της δικιάς μου φοίτησης, στο Πολυτεχνείο εννοώ, όπου μόνο 
οι πλούσιοι μπορούσαν να σπουδάσουν. Τα χρήματα που χρειαζόντουσαν για να 
μπορέσει ένας φοιτητής να τελειώσει τον χρόνο ήταν τόσα πολλά, που σε κάποι-
ους ήταν αδύνατο. Ήταν γύρω στις 3500 δρχ. τον χρόνο. Για να καταλάβετε, η 
μητέρα μου έπαιρνε πολεμική σύνταξη, γιατί ο πατέρας μου σκοτώθηκε στον πό-
λεμο, 300 δρχ. το μήνα. Δηλαδή, είχε ένα συνολικό εισόδημα το χρόνο 3600 δρχ, 
ενώ για να περάσω τον χρόνο μου χρειαζόμουν 3500 δρχ. περίπου. Αυτό μου ήταν 
τελείως αδύνατο να το αντιμετωπίσω και ευτυχώς επειδή ήμουν καλός μαθητής, 
πέρασα με μεγάλη βαθμολογία και το Πολυτεχνείο προέβλεπε κάποιες υποτρο-
φίες, όπως να μην πληρώνω την εγγραφή που ήταν 1000 δρχ. και διάφορα άλλα 
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έξοδα. Πληρωνόντουσαν οι καθηγητές τότε, γίνανε πάμπλουτοι, να καταλάβετε, 
από κάθε φοιτητή και κάθε εξέταση έπαιρναν 50 δρχ. Από 150 φοιτητές λογαριά-
στε τι εισέπραττε ο κάθε καθηγητής.

Ξέρουμε πως βάζουν όλο και καινούριους φόρους. Κόβουν από τους μισθούς 
και τις συντάξεις. Λένε κάθε φορά πως αυτά τα μέτρα είναι τα τελευταία, μέχρι 
να έρθουν τα επόμενα μέτρα και να γίνουν αυτά προτελευταία και τα επόμενα 
τελευταία κ.ο.κ.

Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και σήμερα. Τι κάνουν; Ουσιαστικά ξεζουμίζουν τους 
εργαζόμενους και τους προλετάριους. Οι πλούσιοι προνόησαν και έβγαλαν τα λε-
φτά τους έξω. Έλεγαν τα νέα ότι 54000 εμβάσματα βρήκαν από τις τράπεζες που 
είναι, ας υποθέσουμε, αυτά που νόμιμα έβγαλαν από την Ελλάδα. Φυσικά, έχουν 
την υποχρέωση να πληρώσουν φόρους για αυτά. Πιθανώς να γίνει και πιθανώς 
όχι. Αυτά όλα περίπου είναι 25 δισεκατομμύρια, αλλά είναι ένα πάρα πολύ μι-
κρό από το ποσοστό των χρημάτων που έβγαλαν έξω. Περίπου υπολογίζονται σε 
200 δισεκατομμύρια, τα οποία αν έμεναν εδώ, θα άλλαζαν πράγματι την ιστορία 
αυτής της χώρας. Τι κάνουν αυτοί που έβγαλαν τα λεφτά τους; Περιμένουν σαν 
άρπαγες να έρθει εκείνη η στιγμή που η Ελλάδα πιθανώς θα χρεοκοπήσει, κάποι-
ος νόμος θα γίνει που θα τους συγχωρήσει για αυτήν την ιστορία ή που θα τους 
παρακαλέσει να φέρουν τα λεφτά τους μέσα για την ανάπτυξη και θα αρπάξουν 
και αυτοί το μερίδιο που τους αναλογεί από τις εξευτελιστικές τιμές της εκποίησης 
των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας μας.

Μην νομίζετε ότι είναι κάτι καινούριο αυτό. Θα σας θυμίσω, σε όσους είναι 
τουλάχιστον πιο ηλικιωμένοι από τους δικαστές, τις προβληματικές επιχειρήσεις 
παλιότερα, επί εποχής Παπανδρέου μάλιστα αυτό έγινε. Τι έκαναν οι κύριοι εργο-
στασιάρχες; Άφησαν απλήρωτους τους εργαζόμενους, άφησαν απλήρωτο το ΙΚΑ, 
άφησαν απλήρωτους τους φόρους, έβγαλαν τα λεφτά τους έξω και περίμεναν κάτι 
να γίνει. Έγινε αυτό, χάρισε το κράτος όλα αυτά τα οφειλόμενα ποσά και βέβαια, 
με έμμεσους τρόπους οι εργοστασιάρχες ή το ιδιωτικό κεφάλαιο ας πούμε, ξανα-
πήρε αυτά τα εργοστάσια στο χέρι.

Εμείς εδώ ζήσαμε διάφορα μεγάλα σκάνδαλα. Υποκλοπές, Πακιστανούς, Βα-
τοπέδι, Ζήμενς, τα δομημένα, έχει αναφερθεί από προηγούμενο μάρτυρα, κάτι 
ξέρει ο κ. εισαγγελέας. Αυτά λοιπόν όλα τα σκάνδαλα, με την βοήθεια των βου-
λευτών αλλά και της δικαιοσύνης ή έχουν ξεχαστεί ή έχουν παραγραφεί ή δεν θα 
δικαστούν ποτέ οι ένοχοι για αυτά τα σκάνδαλα. Μας λένε λοιπόν ότι η κρίση θα 
περάσει. Στη αρχή το 2012, μετά το 2104, το 2016, πάμε στο 2020. Ε, λοιπόν η 
κρίση δεν θα περάσει. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι οικονομολόγος για να δει 
και με απλές μαθηματικές πράξεις ότι δεν είναι δυνατόν να περάσει η κρίση. Τι 
κάθονται λοιπόν αυτοί; Τι θέλουν και είναι εκεί πέρα, κυβερνώντες; Θέλουν να 
ξεζουμίσουν και να πάρουν και την τελευταία ρανίδα αίματος του εργαζόμενου 
λαού, του προλετάριου.
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Ποιοι τους βοηθάνε σε αυτήν την ιστορία; Τα ΜΜΕ καταρχήν από άποψη 
αποπροσανατολισμού που δίνουν μια πλαστή πραγματικότητα. Ειδήσεις που εί-
ναι μόνο φοβικές. Επαναλαμβανόμενες ιστορίες οι οποίες φαίνεται ότι κάτι κά-
νουν, δηλαδή βρήκαν 340 τυφλούς, ασήμαντα ποσά αυτά μπροστά στη ρεμούλα 
και στην απομύζηση του εργαζόμενου λαού. Ασήμαντα. Θα πληρώσουν αυτοί, δεν 
είναι θέμα, θα τιμωρηθούν. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το προβαλλόμενο από 
τα ΜΜΕ: «να, βλέπετε, η λύση εδώ είναι, τους πιάσαμε». Πιάνουν και μερικούς 
άλλους, πιάνουν και μας δείχνουν με χειροπέδες κάποιους που χρωστάνε 50000 - 
100.000 ευρώ, ασήμαντα πράγματα. Δεν ξέρω και τι γίνονται αυτοί. 99% πιστεύω 
ότι αυτούς που έπιασαν, τους βάλανε μέσα, τους έγραψαν οι εφημερίδες έτσι για 
προπαγάνδα, και μετά προφανώς, τους ξαναέβγαλαν έξω.

Φυσικά, συνένοχοι σε αυτή την ιστορία είναι και οι δικαστικές αρχές, γιατί με 
τις διάφορες αποφάσεις τους στην πραγματικότητα απάλλαξαν όλους αυτούς που 
είναι υπεύθυνοι για αυτά τα σκάνδαλα.

Τώρα οι ιθύνοντες, το κράτος, το καθεστώς έχει επίγνωση ότι αυτή η εξαπάτη-
ση δεν μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ. Κάποια στιγμή ο εργαζόμενος λαός κάτω 
από την πίεση μιας πραγματικότητας θα βγει ξανά στους δρόμους πιο αποφασι-
σμένος, πιο προετοιμασμένος και πιστεύω θα τρέψει σε φυγή τους πραιτοριανούς 
του καθεστώτος.

Ας πούμε και μια όχι πολιτική σκέψη. Θα ήταν πολύ να φανταστώ ότι αυτά τα 
πλήθη που θα βγουν έξω στα σίγουρα, θα κάψουν αυτό που 500000 εργαζόμε-
νοι φωνάζουν «Να κάψουμε» –συγγνώμη για την έκφραση– «το μπουρδέλο την 
Βουλή» και θα κρεμάσουν και 1-2-3 λαμόγια στο Σύνταγμα. Δεν είναι εφικτό κάτι 
τέτοιο σε αυτή την φάση. Πιθανώς πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έρθει η τιμωρία 
αυτών των ανθρώπων που φτάσανε την χώρα μας, τους εργαζόμενους, τους προ-
λετάριους σε αυτήν την εξαθλίωση. Πραγματική εξαθλίωση.

Τώρα ο κ. Δένδιας που είναι υπουργός Προστασίας του Πολίτη έχει γνώση τι 
γίνεται και τι έγινε. Και έχοντας επίγνωση τι έγινε στις 12 Φλεβάρη φέτος, φαντά-
ζομαι θα ξέρετε…, ή μάλλον δεν θα ξέρετε γιατί τα ΜΜΕ έδωσαν ψεύτικα στοι-
χεία. Στις 12/2 μια μεγάλη ομάδα αγωνιστών, αυτούς που αποκαλούνται κουκου-
λοφόροι και ταραξίες, απώθησε τους πραιτοριανούς. Αυτό δεν είναι σημαντικό. 
Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ο κόσμος κατάλαβε ποιοι είναι οι σύμμαχοί 
τους, τοποθετήθηκε πίσω από αυτούς τους αγωνιστές, τους διευκόλυνε, μαζεύο-
ντας πέτρες και πετρούλες και μάρμαρα και τους τα έδινε, άνοιγε δρόμο και τους 
προέτρεπε να κάψουν αυτά τα χρυσοφόρα καταστήματα, με τα 15000 ευρώ ενοί-
κια που απευθύνονται σε μια περιορισμένη κλίμακα αγοραστών. Αυτή, λοιπόν, 
η επίγνωση τον έκανε να δηλώσει ο κ. Δένδιας: «Δεν έχουν μεγάλη χρησιμότητα 
πια τα δηλητηριώδη και θανατηφόρα χημικά που πετάμε. Θα κρατήσουμε λίγα, 
αλλά είμαστε προετοιμασμένοι με καινούρια μέσα για να αντιμετωπίσουμε τον 
εχθρό λαό». Ποια είναι αυτά τα καινούρια μέσα; Οι αύρες που πετάνε νερό και το 
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οποίο, επίσης, είναι επικίνδυνο και μπορεί να χτυπήσει άσχημα ένας άνθρωπος. 
Πλαστικές σφαίρες που παραγγείλανε δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες, χιλιάδες, και 
από ό,τι είπε ο ίδιος, έχει ετοιμάσει και ένα ειδικό σώμα, καινούριο ειδικό σώμα, 
αρματωμένο με ειδικά εργαλεία κ.λπ., το οποίο θα είναι σε αναμονή για να χρη-
σιμοποιηθεί όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Το οποίο για μένα σημαίνει ότι θα 
χρησιμοποιηθούν και αληθινές σφαίρες.

H βαρβαρότητα εξακολουθεί να σαρώνει απ’ άκρη σ’ άκρη όλο τον κόσμο και 
η αντίσταση σ’ αυτή με όλα τα μέσα, κατά την γνώμη μου, είναι το ζητούμενο του 
καιρού μας.

Ο Επαναστατικός Αγώνας και τα μέλη του αφουγκραστήκαν την εσωτερική 
τους πυξίδα και την ακολούθησαν, ξέροντας πως θα έρθουν αντιμέτωποι με το 
κατεστημένο. Η δράση τους ξεκίνησε όπως καλά γνωρίζετε το 2003 και είναι ένα 
φωτεινό παράδειγμα, που επιβεβαιώνει ότι ο δρόμος προς την ελευθερία είναι 
γεμάτος με αγώνες και θυσίες.

Είπα στην αρχή ότι θεωρώ ότι η δράση του Επαναστατικού Αγώνα είναι νο-
μιμοποιημένη κοινωνικά και πολιτικά. Για αυτό και θα μου επιτρέψετε να εξε-
τάσω μια μια τις ενέργειες, να πω κάποια στοιχεία δικά μου αν θέλετε, αν και οι 
προκηρύξεις του Επαναστατικού Αγώνα είναι και αναλυτικές, αλλά και διαθέτουν 
πλούσια στοιχεία υπερασπιστικά της κάθε ενέργειας.

Κοιτάμε λοιπόν κάποια στοιχεία για να αποδείξω για κάθε ενέργεια γιατί είναι 
νομιμοποιημένη κοινωνικά και πολιτικά.

Ας δούμε καταρχήν την ενέργεια της ρίψης της ρουκέτας στην αμερικανική 
πρεσβεία. Πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες αγκάλιασαν και ζητωκραύγασαν αυτή την 
ενέργεια. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι το δικαστήριό σας συμπεριφέρθηκε με γαλα-
τική ευγένεια «στους συμμάχους», δεν έκανε δεκτό κανένα αίτημα των κατηγο-
ρούμενων, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς από το βούλευμα βαρύνονται την κατηγορία 
–όσον αφορά αυτήν την ενέργεια– της πρόκλησης κινδύνου σε ανθρώπους. Και 
επειδή είμαι σε όλες τις συνεδριάσεις εδώ, ίσως δεν το παρατηρήσατε αλλά είμαι, 
θελήσατε να τελειώνει στα γρήγορα αυτή η ιστορία, της έρευνας δηλαδή, όσον 
αφορά αυτήν την ενέργεια. Δεν θέλω να μακρηγορήσω ούτε να σας πείσω για 
τον ρόλο των Αμερικάνων στην νεότερη ιστορία της Ελλάδας, αλλά έχω να σας 
υπενθυμίσω δύο γεγονότα. Καταρχήν είναι υπεύθυνοι για την 7χρονη δικτατορία. 
Κατά δεύτερον είναι υπεύθυνοι για την κυπριακή τραγωδία: 2000 όπως ξέρετε 
αγνοούμενοι, ένα κομμάτι του νησιού κυριαρχείται από μια ξένη χώρα. Θα ήθελα, 
αν θυμάστε να μου πείτε τι απέγινε η έρευνα για τον ρόλο της Αμερικής στην κυ-
πριακή τραγωδία. Ο «εθνικός μας ηγέτης» κ. Καραμανλής αποφάσισε να κλείσει 
και έκλεισε ο φάκελος και ποτέ δεν ερευνήθηκε η ανάμειξη του αμερικάνικου πα-
ράγοντα σε αυτήν την κυπριακή τραγωδία. Πιστεύω ότι πολιτικά αυτή η ενέργεια 
είναι νομιμοποιημένη και για αυτό θα περάσω στην δεύτερη.

Έγινε μια επίθεση, βομβιστική επίθεση, στο υπουργείο Οικονομικών. Ποιος 
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αμφιβάλλει ότι αυτό το υπουργείο και η διεύθυνσή του είναι υπεύθυνη και υπόλο-
γη για τους βασικούς συντελεστές της εξαθλίωσης του ελληνικού λαού; Φαντάζε-
στε οι άνεργοι, οι άνθρωποι που ζουν στα όρια της φτώχειας να είπαν: «μα τώρα 
μπόμπες βάζουν»; Όχι δεν είπαν αυτό. Ένιωσαν έστω και μια μικρή ικανοποίηση 
που χτυπήθηκε ένα κάστρο του εχθρού, ότι υπάρχει αντίσταση και για αυτό πι-
στεύω ότι αυτή η ενέργεια είναι νομιμοποιημένη από κοινωνική άποψη.

Η επίθεση στο υπουργείο Εργασίας. Οι εργαζόμενοι μέσα από αγώνες, θυσίες 
και αίμα είχαν κατακτήσει κάποια πράγματα όσον αναφορά την ζωή τους, την 
εργασία τους, κάποια δικαιώματα. Αυτά τους τα πήραν πίσω τόσο γρήγορα, που 
δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί πόσο γρήγορα τους τα πήραν όλα πίσω. Oι 
προλετάριοι, όσοι έχουν ακόμα δουλειά, εκβιάζονται. Να μειώσουν τους μισθούς 
τους, να μην πληρώνονται υπερωρίες, να απολύονται χωρίς αποζημιώσεις, να τους 
επιβάλλεται η μερική απασχόληση ανάλογα με τα συμφέροντα των αφεντικών. 
Βέβαια, γίνανε κάποιες, προσχηματικές θα έλεγα, συσκέψεις με τους κοινωνι-
κούς εταίρους. Ποιοι είναι αυτοί; Είναι τα αφεντικά και η ξεπουλημένη ΓΣΕΕ. Θα 
ακούσατε ίσως ότι σε αυτή την κατάσταση και ενόψει των νέων μέτρων, η ΓΣΕΕ 
κήρυξε γενική απεργία στις 13 Ιανουαρίου, 4 μήνες μετά. Θα σκεφτήκαν «ποιος 
ζει, ποιος πεθαίνει μέχρι τότε, θα δούμε τι θα γίνει, στο κάτω-κάτω το ζητούμενο 
είναι να μην έχει κανένα αντίκτυπο, καμία πίεση στους κυβερνώντες». Για αυτούς 
τους λόγους που εν συντομία ανέφερα, πιστεύω ότι και αυτή η ενέργεια είναι νο-
μιμοποιημένη κοινωνικά.

Επίθεση στο χρηματιστήριο. Η ανάλυση για το ρόλο των χρηματιστήριων σε 
όλο τον κόσμο και με ποια τρικ κλέβουν τα λεφτά των μικροεπενδυτών. Στην προ-
κήρυξη για το χρηματιστήριο ο Επαναστατικός Αγώνας έχει μια ανάλυση που δεί-
χνει αυτό που είπα. Δηλαδή, πώς τα λεφτά τα κλέβουν μέσα από μια προπαγάνδα 
από τους φτωχούς επενδυτές για να τα κερδίζουν οι πλούσιοι και διάφορα άλλα 
εγκληματικά και ληστρικά ιδρύματα. Δεν ξέρω τώρα αν ο απλός κόσμος διάβασε 
ή κατάλαβε την ανάλυση του Επαναστατικού Αγώνα. Παραμένει βέβαια σαν ένα 
κείμενο, ιστορικό, και πιθανώς κάποιοι κάποτε να θελήσουν να το διαβάσουν και 
να καταλάβουν το μηχανισμό αυτό. Αυτό που είναι σίγουρο, είναι ότι οι Έλληνες 
θυμήθηκαν το 1999. Εκεί που τους κλέψανε πραγματικά όλα τα λεφτά τους τα 
λαμόγια με τις φούσκες και βέβαια, οι πολιτικοί. Θα πρέπει να θυμίσω ότι ο κ. 
Σάλλας, ο διευθυντής της τράπεζας Πειραιώς, μια μέρα πριν την κατάρρευση του 
χρηματιστηρίου προέτρεψε τους Έλληνες να επενδύσουν στο χρηματιστήριο γι-
ατί οι μονάδες θα έφταναν τις 7500. Δεν ήξερε τι γινόταν; Προφανώς και ήξερε. 
Απλά τους εξαπάτησε. Εξαπάτησε δηλαδή τον ελληνικό λαό. Χαθήκανε οικονομί-
ες μιας ζωής, χαθήκαν σπίτια, καταστράφηκαν οικογένειες. Δεν τους ενδιέφερε. 
Τους ενδιέφεραν τα κέρδη. Για αυτό και πιστεύω ότι μόνο η ικανοποίηση που θα 
ένιωσαν αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, δηλώνει ότι αυτή η ενέργεια, σε 
επίπεδο τουλάχιστον κοινωνικό, ήταν νομιμοποιημένη.
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Γίνανε διάφορες επιθέσεις σε τράπεζες. Οι τράπεζες είναι ληστρικές επιχειρή-
σεις. Έχετε ακούσει αυτό το ρητό θα έλεγα, ότι ένας κουκουλοφόρος μπορεί να 
μπει σε μια τράπεζα και να την ληστέψει, οι τράπεζες όμως είναι οι ληστές εκείνοι 
που σε όλον τον κόσμο, και στην Ελλάδα φυσικά, ληστεύουν τον κόσμο κανονικά. 
Θα πρέπει εδώ να σημειώσω κάτι γιατί πολλά ακούγονται, ότι δεν υπάρχουν ελ-
ληνικές τράπεζες. Η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Γάλλους, Άγγλους, Γερ-
μανούς και Αμερικάνους. Επομένως αυτές οι τράπεζες, όχι μόνο τα οικονομικά 
συμφέροντα αυτών των μετόχων εξυπηρετούν, αλλά ακόμα και τα γεωπολιτικά 
τους σχέδια. Είναι υπεύθυνες γιατί αυτές έσπρωξαν τον κόσμο στον υπερκατα-
ναλωτισμό που δημιούργησε τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. «Τι θέλετε, κύριοι; 
Θέλετε να πάτε διακοπές; Εδώ είμαστε εμείς. Θέλετε να πληρώσετε τα έξοδα του 
παιδιού σας που σπουδάζει στο εξωτερικό και δεν έχετε; Εδώ είμαστε εμείς. Θέ-
λετε ένα αυτοκίνητο; Εδώ είμαστε εμείς. Πάρτε και ένα καλό, δεν χρειάζεται να 
πάρετε κανένα φθηνό. Θέλετε σπίτι; Εμείς, εδώ». Τι συνέβη λοιπόν; Συνέβη να 
έχει υποχρεώσεις απέναντι σε αυτές τις αγορές υπέρ-καταναλωτισμού ο κόσμος 
που δεν καλυπτόταν ούτε από το σύνολο των εισοδημάτων τους. Ήρθαν καπάκι 
να τους πούνε «Τι θέλετε να πληρώσετε τα χρέη σας; Εδώ είμαστε εμείς πάλι». 
Σήμερα τους τα πήραν όλα. Τους πήραν τα σπίτια και τους παίρνουν τα σπίτια 
ακόμα, τους πήραν τα αμάξια προφανώς και εξακολουθούν να είναι χρεωμένοι. 
Εμφανίζεται λοιπόν η κυβέρνηση και λέει «να κάνουμε μια ρύθμιση, να ανακου-
φίσουμε αυτούς που πήραν τα δάνεια» κ.λπ. Καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος δεν έχει 
να πληρώσει και σου λέει, «να κάνουμε κάτι μπας και αρπάξουμε κάτι». Αφού δεν 
έχει να πληρώσει πώς θα πληρώσει; Αλλά μπορεί, σου λέει, κάποιοι να παρασυρ-
θούν και να πουν «να σφίξουμε ακόμα το ζωνάρι να μην μας πάρουν το σπίτι». 
Τους δώσανε για την περίφημη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεκάδες δι-
σεκατομμύρια για να τα σπρώξουν, υποτίθεται, στην αγορά, να ανακουφιστεί ο 
κόσμος, να μπορέσει να αναζωογονηθεί το εμπόριο, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
μέσα από όλα αυτά να πάρουνε τους φόρους τους και τα ΦΠΑ τους κ.λπ. Ε, λοι-
πόν τίποτα δεν πήγε στην αγορά. Όλα πήγαν στο εξωτερικό στις θυγατρικές τους 
βιτρίνες. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Θα πάρουν δεκάδες δισεκατομμύρια για ανα-
κεφαλαιοποίηση υποτίθεται, για στήριξη των τραπεζών, των «ελληνικών» –μέσα 
σε εισαγωγικά– τραπεζών και αυτά θα τα κάνουν όπως νομίζουν. Πιστεύω ότι θα 
στείλουν και αυτά στο εξωτερικό. 

Αυτό έχει ξανασυμβεί ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν ελληνικές τράπεζες. Μι-
λάμε για πολύ παλιά, όταν φέρανε τους ανθρώπους το 1922 από την Μικρά Ασία 
που τους δώσανε κάτι χωράφια εκεί πέρα, άγονα πάνω στην Μακεδονία, αλλά δεν 
είχανε ούτε εργαλεία, ούτε σπόρο, ούτε τίποτα. Δεν μπορούσαν, δηλαδή, να καλ-
λιεργήσουν και ζήτησαν να τους δώσει δάνειο η Εθνική τράπεζα. Δεν τους έδωσε 
τίποτα. Τους χρέωσε μια άλλη τράπεζα με υπέρογκα ποσά και, φυσικά, δουλεύανε 
σαν σκλάβοι για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την ιστορία. Αντίθετα, η 
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Εθνική τράπεζα έδωσε τόνους χρυσών λιρών στην Γιουγκοσλαβία γιατί θεωρούσε 
ότι εκεί πέρα είναι πιο προσοδοφόρα τα λεφτά της. Κάρτες ανανέωσης, τοκογλυ-
φικοί τόκοι 18% συν τα έξοδα εγγραφής. Πού να μπορέσει ο κοσμάκης να πληρώ-
σει έστω κι αυτά τα λίγα, αν ήταν λίγα. Καμία περίπτωση. 

Τελευταία έχουν κάνει και την εξής τρομερή ιστορία. Ανάθεσαν σε ιδιωτικές 
εταιρείες να πιέζουν με ιταμό τρόπο τους ανθρώπους που χρωστάνε κάποια λε-
φτά. Πολλά λεφτά; Όχι μέχρι και 30 ευρώ, μου έχει συμβεί εμένα. Χρώσταγα 30 
ευρώ και με πήραν 20 τηλέφωνα. Με ιταμό τρόπο, να πληρώσω τα 30 ευρώ. Και 
βέβαια αυτό το κάνουν σε όλους. Και μπορεί εγώ να άντεξα ψυχολογικά σε αυτήν 
την πίεση. Όμως οι άνθρωποι που είχαν συνηθίσει λόγω της δουλειάς τους, λόγω 
μιας οικογενειακής κατάστασης που είχαν, να είναι συνεπείς απέναντι στα χρέη 
τους και σήμερα δεν έχουν να πληρώσουν ούτε τα 30 ευρώ, καταλαβαίνετε τι ψυ-
χολογικό καταναγκασμό και πίεση δέχονται από ιδιωτικές εταιρείες. Για όλα αυτά 
τα παραπάνω που είπα, πιστεύω ότι και αυτές οι ενέργειες στις τράπεζες είναι 
νομιμοποιημένες κοινωνικά.

Τώρα θα αναφερθώ σε ένα θέμα που είναι δύσκολο και για εσάς και για μένα 
υπό την έννοια των εξηγήσεων. Υπάρχουν επιθέσεις σε λεωφορεία που μεταφέ-
ρουν τα ΜΑΤ, επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα και επιθέσεις σε φρουρούς κτι-
ρίων του κράτους. Καταρχήν πρέπει να σημειώσω για να καταλάβουμε ότι αυτά 
τα ειδικά σώματα είναι εκείνα που ανέβασαν το επίπεδο της σύγκρουσης. Επι-
τίθεντο στους διαδηλωτές και τους έπνιγαν στα δακρυγόνα. Με λύσσα και χω-
ρίς λόγο, αναίτια, χωρίς πρόκληση, έσπαγαν τα κεφάλια των διαδηλωτών, άγριο 
ξύλο. Υπάρχει ένα ειδικό σώμα αστυνομικών –η ομάδα Δέλτα– οι οποίοι –και η 
τηλεόραση το έδειξε– έπεφταν με τις μηχανές τους, επίτηδες, με δολοφονικό τρό-
πο πάνω στους διαδηλωτές μήπως και μπορέσουν και σκοτώσουν και κανέναν. 
Τώρα η συνήθης δικαιολογία για τους εκατό και πάνω νεκρούς από πυροβολι-
σμούς αστυνομικών, είναι «ο εξοστρακισμός της σφαίρας», «με σκούντηξε και 
δεν κατάλαβα πώς εκπυρσοκρότησε το όπλο μου», «μου πέταξε μια πέτρα και εγώ 
του έριξα», «νόμιζα είναι αθίγγανος για αυτό τον πυροβόλησα». Φανταστείτε να 
είναι λαθρομετανάστης. Θα τον πυροβολούσαν 3 φορές και όχι μια που πυροβό-
λησαν τον τσιγγάνο. Και βέβαια, αυτό που είναι τραγικό για την δικαιοσύνη σας, 
είναι ότι κανένας από αυτούς που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια δεν καταδικάστη-
κε. Εκτός από κάποιες προκλητικές αποφάσεις οι οποίες αθώωναν από τον πρώτο 
βαθμό όλους αυτούς. Προκλητικές αποφάσεις. Έτσι κι αλλιώς στο δεύτερο βαθμό 
κατεβάζουν τις ποινές 10 χρόνων, 15 χρόνων των πρωτόδικων δικαστηρίων σε 
ποινές που εξαγοράζονταν.

Έχω εδώ έναν κατάλογο από κάποια λίγα που συνέλεξα. Δεν θα πιστέψετε 
πόσα 15χρονα έχουν σκοτώσει, πόσα 17χρονα και πόσα 18χρονα. Και δεν θα πι-
στέψετε ότι οι περισσότεροι από αυτούς αθωώθηκαν. Τον Νοέμβριο του 1980 
δολοφονούνται από άγριο ξυλοδαρμό κατά τη διάρκεια πορείας η Σταματίνα Κα-
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νελλοπούλου και ο Ιάκωβος Κουμής. Τον Αύγουστο του 1985 πυροβολούν και σκο-
τώνουν μια Αμερικανίδα, δημοσιογράφος νομίζω ήταν, μετά την άρνησή της σε 
έλεγχο στο αυτοκίνητό της. Τον Νοέμβριο του 1985 πυροβολεί ο Μελίστας μέσα 
από την κλούβα έναν 15χρονο, τον Μιχάλη Καλτεζά. Το Εφετείο της Αθήνας με 
προκλητικό σκεπτικό αθωώνει το δράστη. Τον Φεβρουάριο του 1986 ο 17χρονος 
Μανώλης Κανδανολέων που επέβαινε σε αυτοκίνητο ως συνοδηγός, πυροβολή-
θηκε στο κεφάλι από τρεις αστυνομικούς. Αθώοι και αυτοί. Τον Μάρτιο του 1990 
στην Πρέβεζα ο αστυφύλακας Γρηγόρης Σπυράκος πυροβόλησε και σκότωσε τον 
15χρονο μαθητή –τον 15χρονο μαθητή!– Δημήτρη Κίκερη. Και δεν μπορείτε να 
το φανταστείτε, αθωώθηκε σε πρώτο βαθμό. Ο οποίος ήταν κλεισμένος σε μια 
τουαλέτα και πυροβόλησαν απ’ έξω, ξέροντας ότι είναι μέσα το παιδί και το σκό-
τωσαν. Τον Οκτώβριο του 1993 στην Πύλο, αστυνομικοί θεωρούν ότι δυο πολίτες 
κινούνται ύποπτα και όπως είπε ο αστυφύλακας Γ. Καράμπελας παραπάτησε και 
άθελά του τράβηξε τη σκανδάλη. Η σφαίρα κατέληξε στο κρανίο του 33χρονου 
Αναστάσιου Κωσταράκη ο οποίος ξεψυχά επί τόπου. Πρωτόδικα καταδικάζεται 
σε φυλακή τριών ετών για αυτήν την ιστορία και στο εφετείο η ποινή του μειώ-
νεται. Τον Απρίλιο του 1993 ο αρχιφύλακας Ηλίας Σταματόπουλος σκοτώνει εν 
ψυχρώ τον 25άχρονο σερβιτόρο Γιάννη Τζίτζη γιατί όπως λέει και αυτός παραπά-
τησε και άθελά του τράβηξε τη σκανδάλη. Τον Ιανουάριο του 1994 ο αστυνομικός 
Ευάγγελος Λαγογιάννης σκοτώνει με 4 σφαίρες τον 28χρονο μουσικό Θοδωρή 
Γιάκα γιατί δεν σταμάτησε για εξακρίβωση στοιχείων. Στο εφετείο καταδικάστη-
κε για πλημμέλημα. Τον Ιανουάριο του 1996 σε αστυνομική επιχείρηση-σκούπα 
σκοτώνουν έναν Αλβανό, αλλά αυτό …παραγράφεται, μπορεί να του έδωσαν και 
κανένα παράσημο. Το ίδιο συμβαίνει και το 1996 όταν ο αγροφύλακας Αθ. Μάτος 
σκοτώνει τον 20χρονο Φαντίλ Ναμπούζι για δύο καρπούζια που πήγε να κλέψει. 
Αθώος και αυτός. Όχι μόνο αθώος αλλά και με επευφημίες η αθώωση. Καλά του 
έκαναν που είχε το θράσος ο αλλοδαπός να κλέψει δύο καρπούζια. Τον Νοέμβριο 
του 1996 ένας αστυφύλακας πυροβολεί εξ επαφής και δολοφονεί τον πατέρα 3 
παιδιών που παρίστανται εκεί, ήταν μαζί με τον πατέρα τους. Αυτό που είναι τρα-
γικό το 1996 ο Στέφανος Σαπουνάς πυροβολήθηκε από τον Αθανάσιο Ζιώγα και 
πληγώθηκε βέβαια θανάσιμα και σε λίγο καιρό πέθανε. Ο αστυνομικός εγκατέ-
λειψε το θύμα και μετά από κάποιες μέρες επειδή έψαξαν τα πιστόλια τους κ.λπ. 
και βρήκαν ποιος είναι, η απάντησή του ήταν: «Νόμιζα πως ήταν τσιγγάνος». Οι 
τσιγγάνοι φαίνεται πως ανήκουν στην ίδια κλίμακα με τους μετανάστες, νομίζω 
ότι αξίζει να τους πυροβολούμε. Ιανουάριος του 1998, ο 17χρονος Ρομά Ι. Καραγι-
αννόπουλος συλλαμβάνεται στο σπίτι του και πυροβολείται μέσα στο περιπολικό 
και φυσικά τον σκοτώνουν. Είναι μία περίπτωση που το Πρωτοδικείο δεν ανα-
γνώρισε αποζημίωση στους συγγενείς του θεωρώντας ότι ο τραυματισμός είναι 
τυχαίος. Φυσικά η ευρωπαϊκή σύμβαση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιδίκασε 
120.000 ευρώ αποζημίωση στην οικογένειά του. Το 1998, τον Οκτώβριο, ο 17χρο-
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νος Σέρβος μαθητής Μάρκο Μπουλάτοβιτς πέφτει νεκρός στην Εγνατία Οδό. Οι 
ενδείξεις και τα στοιχεία που υπήρξαν στην δίκη δείχνουν ότι ο αστυνομικός τον 
κόλλησε στον τοίχο, του πίεσε το πιστόλι στο στήθος και επειδή ήταν απασφαλι-
σμένο, δεν ξέρω πώς τελικά έγινε, τον σκότωσε. Τι επέβαλλε στον αστυνομικό το 
Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης; 27 μήνες με αναστολή για «ανθρωποκτονία εξ 
αμελείας». 

Φυτράκης: Πόσο να του βάλουν; Τρομοκράτης ήταν;
Τσιγαρίδας: Τον Φεβρουάριο του 2000 στη Λούτσα πυροβολούν ένα αμάξι 

με τέσσερις νεαρούς και η σφαίρα καρφώνεται στη σπονδυλική στήλη ενός 18χρο-
νου αφήνοντάς τον παράλυτο. Αθώοι και αυτοί. Τον Μάρτιο του 2000, 18χρονος 
–λέω τις ηλικίες γιατί είναι ενδεικτικές– πέφτει νεκρός από τα πυρά ενός αστυ-
νομικού. Ατματζίδης λεγόταν. Ο αστυφύλακας πλησίασε το θύμα, το οποίο –όπως 
ο ίδιος υποστήριξε– έβαλε το χέρι του στην τσέπη, αυτός θεώρησε πως είναι επι-
κίνδυνο και του έριξε μια και τον άφησε στον τόπο. Το Ορκωτό Δικαστήριο τον 
αθώωσε, κατευθείαν, άκριτα. Είχε προηγηθεί, βέβαια, η έκδοση απαλλακτικού 
βουλεύματος, σύμφωνα με το οποίο «ο αστυνομικός δέχθηκε χτύπημα στον αγκώ-
να και λόγω του πόνου που αισθάνθηκε και του αιφνιδιασμού, εκπυρσοκρότησε 
και το όπλο του. Τελευταίο θύμα ο 15χρονος Γρηγορόπουλος. Φαντάζομαι ότι θα 
υπάρχουν και άλλα.

Είπαμε λοιπόν ότι αυτά τα ειδικά σώματα ανέβασαν το επίπεδο της σύγκρου-
σης, αναίτιες επιθέσεις εναντίον διαδηλωτών κ.λπ. Κι όλα αυτά χωρίς να ξεχνάμε 
τις εκατοντάδες κακοποιήσεις που γίνονται στα αστυνομικά τμήματα. Τραβά-
νε και βίντεο για να θυμούνται τα κατορθώματά τους. Θυμάμαι το θάνατο ενός 
Πακιστανού μετανάστη στην Πέτρου Ράλλη. Θυμάμαι τον άγριο ξυλοδαρμό του 
Κύπριου φοιτητή υπό τα βλέμματα και προφανώς τις επευφημίες, γιατί δεν ακού-
γονταν φωνές των προϊσταμένων τους. Η ζαρντινιέρα φταίει. Και η ποινή αυτών 
των ανθρώπων που έδειραν τόσο άγρια τον Κύπριο φοιτητή εξαγοράστηκε με 5 
ευρώ την ημέρα. Τώρα τι έγινε με τον Κορκονέα. Νομίζω ήταν άτυχος ο άνθρω-
πος γιατί πήγε με πρόθεση βέβαια και σκότωσε τον 15 χρόνο, αλλά θεώρησε και 
αυτός: «κάπως θα την βγάλω και εγώ καθαρή, σιγά μην πάμε φυλακή, τόσοι και 
τόσοι έχουν σκοτώσει ανθρώπους». Κάτι θα βρεθεί, κανένας «εξοστρακισμός», 
κανένα «μου πέταξε ένα μπουκάλι και φοβήθηκα και πυροβόλησα». Αλλά ήταν 
άτυχος γιατί μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του Γρηγορόπουλου, όπως θυμάστε, 
έγινε μια εξέγερση αρκετά σοβαρή και το καθεστώς πιέστηκε πάρα πολύ από αυ-
τήν την ιστορία και αναγκάστηκε να καταδικάσει τον Κορκονέα. Βέβαια, o συνερ-
γός του είναι ήδη ελεύθερος και οσονούπω κατά την άποψή μου θα βγει από την 
φυλακή και ο Κορκονέας. Δηλαδή, τι περίμεναν οι μηχανισμοί καταστολής και οι 
πραιτοριανοί του καθεστώτος, ότι δεν θα υπάρξει απάντηση; Υπήρξε μια ενέργεια 
αντιβίας. Για αυτό εκτιμώ, για όλα αυτά που είπα και όλα αυτά που γίνονται, ότι 
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αυτές οι ενέργειες είναι νομιμοποιημένες πολιτικά. 
Υπάρχει βέβαια, πάντοτε και ένας αντίλογος. Βία σε συνθήκες κοινοβουλευ-

τικής δημοκρατίας. Για ποια δημοκρατία μιλάμε; Για αυτή που μας έφερε σε αυ-
τήν την κατάσταση; Για αυτή που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον κόσμο με τους 
πραιτοριανούς; Για αυτήν που κατάντησε τον ελληνικό λαό υπόδουλο και επαίτη 
των διεθνών χρηματιστηριακών και οικονομικών κέντρων; Αυτοί οι κυβερνώντες 
είναι όλοι πλούσιοι. Είτε είναι γόνοι πλούσιας οικογένειας είτε γιατί παντρεύονται 
πλούσιες γυναίκες. Ένας και ένας είναι εκεί πέρα. Ε, η προίκα είναι ανταπόδοση 
της συνολικής πολιτικής εξέλιξης που φέρνει δόξα στην οικογένεια. Είτε γιατί είναι 
πλούσιοι από τις μίζες, από τα σκάνδαλα, από τις δωροδοκίες κοκ. Το βουλευτιλίκι 
είναι κληρονομικό, σαν τους ευγενείς του μεσαίωνα. Μέχρι και δαχτυλίδια άκου-
σα να μοιράζουν. Έχει και παράλληλες λειτουργίες αυτή η δημοκρατία, τα ’χω 
πει σε κάποιο δικαστήριο που ήμουν, αλλά μπροστά στον ορυμαγδό των μέτρων 
εναντίων των προλετάριων, των εργαζόμενων, των συνταξιούχων κ.λπ. δεν έχουν 
πια την βαρύτητα που είχαν παλιότερα. Κάποιοι από αυτούς είναι τόσο αλαζόνες 
που δεν διστάζουν να προκαλέσουν τον ελληνικό λαό. Ο κ. Βουλγαράκης, ο οποί-
ος είναι αναμειγμένος σε όλα αυτά τα σκάνδαλα –δεν υπάρχει ούτε ένα που να 
μην έχει ανάμιξη–, είπε με περισσό θράσος: «ό,τι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό». 
Νόμιμο, δηλαδή, ότι ο ίδιος ψήφισε νόμους και ότι πλέον θα βγάζει τα λεφτά του 
χωρίς να πει κανένας τίποτα. Η ενέργεια, βέβαια, δεν πέτυχε, αλλά αν πετύχαινε 
εγώ, να με συγχωρέσετε, θα πω καλά ότι θα του κάνανε. Υπάρχει και ένας άλλος 
που δεν τον γνώρισα γιατί η μεγάλη του η κοιλιά γέμισε την τηλεόραση, ο οποίος 
είπε «μαζί τα φάγαμε». Εγώ κατάλαβα ότι εννοούσε «εγώ και τα φιλαράκια μου». 
Φαντάζομαι ότι δεν εννοούσε αυτή την μεγαλοσυνταξιούχα των 600 ευρώ που 
βγήκε στην τηλεόραση και είπε «600 ευρώ μου άφησαν την σύνταξη, 300 ευρώ 
για το νοίκι, 300 ευρώ για να φάμε τον μήνα, πού να βρω λεφτά για τα φάρμακα». 
Προφανώς δεν εννοούσε ότι αυτός και αυτή τα φάγανε μαζί. Εννοούσε αυτός και 
τα φιλαράκια του.

Ναι αλλά, μπορείτε να απαντήσετε εσείς, είναι εγκληματίες αυτοί που εξα-
σκούν την βία.

Ακούστε. Η βία, από τότε που εμφανίστηκε η «αστική νομιμότητα», ο κοινο-
βουλευτισμός, αλλά και σε όλες τις προηγούμενες εκδοχές, δεν έπαψε να παίζει 
έναν ιστορικό ρόλο. Είναι και σήμερα, όπως και σε όλες εποχές, η βάση της κυ-
ρίαρχης πολιτικής τάξης. Το καπιταλιστικό κράτος στο σύνολό του βασίζεται στη 
βία.

Κοντολογίς, ό,τι παρουσιάζεται στα μάτια μας για αστική νομιμότητα, δεν εί-
ναι τίποτε άλλο παρά η βία της κυρίαρχης τάξης ανυψωμένη εκ των προτέρων σε 
έναν επιτακτικό κανόνα. Από τη στιγμή που οι διάφορες πράξεις βίας καθορίστη-
καν σαν υποχρεωτικός κανόνας, το πράγμα αντικατοπτρίζεται από την ανάποδη 
στα κεφάλια των αστών νομομαθών. Παρουσιάζεται η «έννομος» τάξη σαν ένα 
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ανεξάρτητο δημιούργημα της «δικαιοσύνης» και η βία του κράτους σαν μια απλή 
της συνέπεια, σαν μια «κύρωση» δηλαδή των νόμων.

Αν ένας άνθρωπος εξαναγκαστεί παρά τη θέλησή του, να σκοτώνει άλλους 
ανθρώπους, φυσικά είναι υπόλογος ποινικά στην δικαιοσύνη και θα υποστεί τις 
συνέπειες. Μα αν όμως ρίξει μερικές μπόμπες και σκοτώσει 200 γυναικόπαιδα 
στο Ιράκ, τότε αυτό το ονομάζουν «στρατιωτική υπηρεσία», παίρνουν και κανένα 
παράσημο και ο πολίτης κοιμάται τον ύπνο της ειρήνης και της ευτυχίας. Αν ένα 
πρόσωπο παρά τη θέλησή του, του αποσπάσουν ένα μέρος του εισοδήματός του, 
τότε αυτό είναι μια πράξη βίας που τιμωρείται. Αν όμως αυτό γίνει μέσα από την 
κλεψιά των έμμεσων και άμεσων φόρων, τότε αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η 
εφαρμογή του νόμου.

Υπάρχει βέβαια πάλι ένας αντίλογος. Μου λέτε εσείς «μα υπάρχει δικαιοσύ-
νη». «Μπορεί να προσφύγει στην δικαιοσύνη και να δικαιωθεί». Καταρχήν να 
ξεκαθαρίσουμε κάτι: δίκαιο και δικαιοσύνη δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους.

Αν δει κανείς διαχρονικά το δικαστικό μηχανισμό, θα δει πως πρόκειται για 
τον σκληρότερο μηχανισμό καταστολής της αστικής εξουσίας. Θα ήθελα να σας 
διαβάσω, αν γίνεται, ένα πολύ μικρό κομμάτι από τις τοποθετήσεις μου στις τρεις 
δίκες που συμμετείχα, όσο αφορά την δικαιοσύνη. Είναι από τοποθέτηση, δεν εί-
ναι από την απολογία μου όπως την ονομάζετε. Εγώ δεν απολογήθηκα ποτέ, είπα 
ότι απολογούμαι μόνο στον ελληνικό λαό, αλλά μπορώ να κάνω μια τοποθέτηση 
και έκανα τέτοιου είδους τοποθετήσεις όπως αυτή για την δικαιοσύνη:

«Αυτός, ο μηχανισμός –της δικαιοσύνης εννοώ– που κατευθύνει την αστυνο-
μική καταστολή και βρίσκεται πιο κοντά στην πολιτική εξουσία. Αυτός ο μηχανι-
σμός στήριξε το όργιο της δοσιλογικής βίας ενάντια στους αγωνιστές της Αντίστα-
σης στα χρόνια μετά την απελευθέρωση. Ο ίδιος ξεκλήρισε τον ανθό της ελληνικής 
νεολαίας στη διάρκεια και μετά την ήττα της επανάστασης 1946-1949. Στελέχωσε 
τα έκτακτα στρατοδικεία που έβγαζαν τότε σωρηδόν στημένες καταδικαστικές 
αποφάσεις. Ο ίδιος μηχανισμός υπηρέτησε πιστά τη χούντα των συνταγματαρχών. 
Στη μεταπολίτευση ήταν ο μόνος μηχανισμός του κράτους που δεν υπέστη έστω 
«προσχηματικά» την περιορισμένη «αποχουντοποίηση». Έκτοτε υπηρετεί με τον 
ίδιο ζήλο και φανατισμό την κοινοβουλευτική δημοκρατία, καταστέλλοντας κάθε 
αγωνιστική εκδήλωση και καλύπτοντας κάθε σκάνδαλο. Με την ίδια ευκολία που 
στέλνουν στη φυλακή φτωχούς εργαζόμενους, νεολαίους, δυστυχείς τοξικό-εξαρ-
τημένους για ασήμαντες παραβατικές συμπεριφορές, διεκπεραιώνουν βολικά τις 
υποθέσεις που σχετίζονται με τους ισχυρούς του χρήματος και της πολιτικής».

Στη σημερινή κοινωνία το δίκαιο, όπως και κάθε θεσμός, αποτυπώνει την τα-
ξική δομή της, τις σχέσεις κυριαρχίας που υπάρχουν σε αυτή. Μιλάμε, λοιπόν, 
για ταξικό δίκαιο και για να είμαστε ακριβέστεροι, μιλάμε για αστικό δίκαιο. Για 
δίκαιο που είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζει τα συμφέροντα, την ταξική 
κυριαρχία της αστικής τάξης πάνω στη συντριπτική πλειοψηφία του εργαζόμενου 
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πληθυσμού. Δεν μπορούμε, λοιπόν, σε καμία περίπτωση να μιλάμε για «δίκαιη 
δίκη», εκτός αν βάζουμε ένα ταξικό πρόσημο μπροστά. Το πολύ που θα μπορού-
σαμε να μιλήσουμε είναι για «νομότυπη δίκη».

Εσείς θα μπορούσα να πω είστε ένα είδος τεχνοκρατών. Εφαρμόζετε το δίκαιο 
και τους νόμους και το καθεστώς. Αν, μάλιστα, δει σε μια δίκη ότι δυσκολεύεστε 
να υπερβείτε το αξιακό σας σύστημα και τη συνείδησή σας, τότε θα βγάλει νέους 
νόμους για να σας βοηθήσει ώστε να καταδικάζετε ανθρώπους χωρίς να υπάρχει 
και κανένα στοιχείο.

Μα θα μου απαντήσετε «εμείς είμαστε ισόβιοι, κανένας δεν μπορεί να μας πει-
ράξει. Δεν μπορούν να μας απολύσουν». Μπορούν να σας ταλαιπωρήσουν τόσο 
πολύ, που θα αναγκαστείτε να παραιτηθείτε, όπως έγινε με την εισαγγελέα Για-
ταγάνα, όπως έγινε με την πρωτοδίκη Κακλαμάνη, όπως έγινε με τον εισαγγελέα 
Λογοθέτη. Και αν δουν ότι δεν παραιτήστε, μπορούν να σας στείλουν και στην 
Αλεξανδρούπολη. Αλλά υπάρχει και το αντίθετο. Αν βγάλετε μια καλή απόφαση 
για το καθεστώς, θα σας κάνουν και αεροπαγίτες, όπως έγινε και σε προηγούμε-
νες δίκες.

Εδώ μπαίνει ένα βασικό ερώτημα. Θα μου πείτε «τι ήρθες να μαρτυρήσεις αν 
έχεις αυτή την εικόνα για τη δικαιοσύνη και εμάς;» (κάτι λέει ο πρόεδρος – δεν 
ακούγεται).

Θέλω να εξηγήσω, παρ’ ότι τα όσα πιστεύω, ήρθα σαν μάρτυρας εδώ γιατί 
πιστεύω ότι η μαρτυρία η δικιά μου, όπως και των άλλων μαρτύρων υπεράσπισης, 
μπορούν να συμβάλλουν στο να συνειδητοποιήσει ένας δικαστής, με βάση βέβαια, 
το αξιακό του σύστημα και συνείδησή του, ότι δεν μπορεί να καταδικάσει ανθρώ-
πους χωρίς να έχει κανένα στοιχείο από τη διαδικασία. Γιατί τότε η απόφαση δεν 
θα είναι τίποτε άλλο από μία πολιτική απόφαση.

Υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα, κ. δικαστές. Συνέβαλε ο Επαναστατικός Αγώ-
νας, η δράση του στο να πάει πιο μπροστά η κοινωνία, στο να προχωρήσει στο 
δρόμο αυτόν από τη βαρβαρότητα στην αταξική κοινωνία; Πρέπει να σας πω εδώ 
ότι οι επαναστατικές οργανώσεις δεν θεωρούν ότι η επανάσταση και η καταστρο-
φή δηλαδή του καπιταλισμού θα γίνει μέσα στο βιολογικό τους κύκλο. Αυτό που 
πιστεύουν είναι ότι καταρχήν, είναι ένα κομμάτι του κινήματος και όχι το ίδιο το 
κίνημα. Η κοινωνία είναι εκείνη που θα μπορέσει να ανατρέψει τον καπιταλισμό 
και την κυριαρχία του καπιταλισμού και πιστεύουν ότι βάζουν ένα μικρό λιθαράκι 
σ’ αυτό το δρόμο. Οι εμπειρίες, οι πράξεις που κάνουν συμβάλλουν σ’ αυτό το 
μικρό κομμάτι, σ’ αυτό το μικρό λιθαράκι που μπαίνει πάνω σ’ αυτό το δρόμο και 
το σχηματίζει σιγά σιγά. Η επαναστατική δράση μπορεί να επιταχύνει ή να δημι-
ουργήσει σαν καταλύτης τις υποκειμενικές και αντικειμενικές συνθήκες. Τις υπο-
κειμενικές γιατί είναι φανερό μέσα από τη δράση τους ότι οι ισχυροί είναι τρωτοί, 
μπορεί να νικηθούν, και τις αντικειμενικές γιατί με τις πράξεις τους βαθαίνουν 
την κρίση των προς τα πάνω .
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Σ’ αυτό το σημείο θέλω να συνεχίσω μια τελευταία επισήμανση με το τι σημαί-
νει πολιτική ευθύνη της συμμετοχής σε μία οργάνωση. Για σας, κατά τη γνώμη 
μου, δεν σημαίνει τίποτα, εσείς δικάζετε ποινικές υποθέσεις, εγκληματικές πράξεις 
συγκεκριμένες. Αυτοί που αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη, θέλουν να υπερα-
σπίσουν την οργάνωση που ανήκαν, θέλουν να υπερασπίσουν τις επιλογές τους. 
Δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω για σας. Θα ήθελα να σας θυμίσω λίγα πράγματα 
από τις τρεις δίκες που πέρασα ως κατηγορούμενος για την οργάνωση του ΕΛΑ 
για την οποία ανέλαβα κι εγώ τη πολιτική ευθύνη της συμμετοχής μου στην οργά-
νωση. Εγώ δήλωσα στο δικαστήριο ότι συμφωνώ με όλες τις ενέργειες του ΕΛΑ, 
πρώτον. Δεύτερον, δήλωσα ότι συμμετείχα σε κάποιες δραστηριότητες, οι οποίες 
δεν ήταν δραστηριότητες που αφορούσαν εκρήξεις ή τέτοιου είδους παρεμφερείς 
ενέργειες. Εγκάλεσα το δικαστήριο ότι είναι χρέος δικό τους να αποδείξει με βάση 
τα στοιχεία –αν υπάρχουν– και τις μαρτυρίες –αν υπάρχουν– τη συμμετοχή μου 
σε μία από αυτές τις περίπου 100 υποθέσεις, μετά το 1986 βέβαια, γιατί οι προ-
ηγούμενες είχαν παραγραφεί. Προσπάθησαν να μου φορτώσουν τον τίτλο του 
αρχηγού γιατί, λέει, μιλούσα καλά και δεν άφηνα να πέσει τίποτα κάτω στο τρα-
πέζι από τις διάφορες απόπειρες που κάνανε κάποιοι δικαστές ή και η πρόεδρος 
κυρίως, να δώσει στοιχεία τα οποία δεν αντιστοιχούσαν στη πραγματικότητα κτλ., 
ότι είχα καλό IQ. Βέβαια σ’ αυτό τους απάντησα ότι το IQ του Παπανδρέου και 
του Καραμανλή δείχνει ότι δεν χρειάζεσαι πολύ μεγάλο για να γίνεις αρχηγός και 
αυτό το θέμα ως ένα βαθμό έκλεισε. Ιδιαίτερα στάθηκαν σε ένα σημείο του μα-
νιφέστου του ΕΛΑ, δηλαδή ένα κείμενο πολιτικό στο οποίο συμφώνησαν αυτοί 
οι οποίοι συμμετείχαν στον ΕΛΑ. Στο σημείο εκείνο που έγραφε ότι δεν υπάρ-
χει και δεν πρέπει να υπάρξει στον ΕΛΑ διαχωρισμός του στρατιωτικού σκέλους 
και του πολιτικού σκέλους. Απ’ αυτό ήθελαν να βγάλουν το συμπέρασμα ότι όλοι 
συμμετείχαν σε όλα. Βέβαια η ημιμάθεια είναι κακό πράγμα. Αυτό το σημείο του 
ΕΛΑ φυσικά και δεν αναφερόταν εκεί που θέλανε να το πάνε. Καταλαβαίνετε ότι 
αναφερόταν στα διδάγματα και στην εμπειρία που μας έδωσε η ιστορία από την 
αντίσταση. Δηλαδή, το τι φοβερά πράγματα γίνανε εις βάρος, βέβαια, του κινή-
ματος, γιατί το πολιτικό σκέλος του ΕΑΜ κυριαρχούσε και επέβαλε τις γνώμες του 
και τις πράξεις του πάνω στο στρατιωτικό σκέλος. Αυτό εννοούσε εκείνο το σημείο 
και τίποτα παραπάνω.

Τελικά βέβαια, παρά την αγιογραφία που μου έκανε η πρόεδρος κ. Μπρίλη στο 
βούλευμα μέσα, με καταδίκασε 1170 χρόνια φυλακή. Είναι ένα ρεκόρ που νομίζω 
δεν θα καταρριφθεί εύκολα αυτό.

Φυσικά το σκεπτικό της απόφασης που στηριζόταν στη ναζιστική αρχή της 
συλλογικής ευθύνης, χτυπήθηκε πολιτικά, αλλά και νομικά πάρα πολύ μετά την 
έκδοση αυτής της απόφασης. Η ανταμοιβή όμως για μία καλή απόφαση ήταν άμε-
ση σε μια πρόεδρο, η οποία ξεκίνησε με το ότι μπορεί να δικάζει και πέρα του 
συντάγματος με δεκάδες άλλες νομικές, θα έλεγα, ασυναρτησίες, την οποία την 
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έκαναν αρεοπαγίτισσα για να προσφέρει κι εκεί τη «σοφία» της. 
Τώρα για τον Επαναστατικό Αγώνα το θέμα του αρχηγού νομίζω ότι κατέρ-

ρευσε. Σε αναρχική συλλογικότητα η ιδεολογία τους είναι κάθετα αντίθετη σε 
μια τέτοια πρακτική. Αν αμφιβάλλετε, ανοίχτε και κανένα βιβλίο να δείτε ότι εί-
ναι πολύ σαφές αυτό που λέω. Σε μια ένοπλη ενέργεια, κ. δικαστές, η συμμετοχή 
ενός μέλους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Από τον αριθμό των μελών που 
χρειάζονται στην ενέργεια, από την διαθεσιμότητα, από την εμπειρία, από τις ιδι-
αίτερες προσωπικές συνθήκες που βρίσκεται ένα μέλος τη συγκεκριμένη στιγμή 
και από πολλούς άλλους παράγοντες. Εσείς είστε υποχρεωμένοι, κατά την άποψή 
μου, να αποδώσετε την συμμετοχή κάποιου σε μια ή περισσότερες ενέργειες με 
βάσει τα στοιχεία που έχετε από την διαδικασία.

Εδώ θα αναφερθώ και στη δεύτερη πρωτόδικη απόφαση γιατί έχει κάποια 
σημασία για την υπόθεση που ερευνάτε. Εν μέσω της εξέλιξης της πρώτης πρω-
τόδικης απόφασης, μας ήρθε ένα βούλευμα που μας έστελνε κατηγορούμενους 
για μια σειρά ειδικές ενέργειες –δώδεκα τον αριθμό– οι οποίες αφορούσαν αστυ-
νομικά τμήματα, εφορίες, το ΙΚΑ κτλ. Δηλαδή, όπως τα ονομάζετε «οργανισμοί 
κοινής ωφέλειας», τα οποία επέβαλλαν την ποινή των ισοβίων. Τι θέλανε μ’ αυτό 
το πράγμα; Νομίζω είχανε δύο στόχους. Ο ένας ήταν ότι είχαν μια βεβαιότητα 
ότι θα υπάρξει μια δεύτερη καταδικαστική πρωτόδικη απόφαση, δεδομένης της 
πρώτης (σου λέει «ποιοι δικαστές τώρα θα τους αθωώσουν;») και μάλιστα, ιδι-
αίτερα μετά το σάλο που έγινε για το σκεπτικό της πρώτης απόφασης, δηλαδή 
τη ναζιστική αρχή της συλλογικής ευθύνης. Επιπροσθέτως αν μας βάζανε καμιά 
δεκαριά ακόμα ισόβια δεν θα ήταν κακό. Υπήρξαν όμως δικαστές με συνείδηση, 
με αξιακό σύστημα που με αθώωσαν στη δεύτερη δίκη. Γι’ αυτό αν σκέφτεστε να 
χρησιμοποιήσετε και σ’ αυτή τη δίκη κάτι τέτοιο –γιατί έχουν κάποιες ενέργειες 
που υποτίθεται, ότι είναι σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τα αστυνομικά τμή-
ματα ας πούμε–, διαβάστε το σκεπτικό της απόφασης για να δείτε μήπως είναι 
ατελέσφορη αυτή η τροπή. 

Στο εφετείο τρεις δικαστές δεν πέταξαν στα σκουπίδια ούτε τη συνείδησή τους 
ούτε το αξιακό τους σύστημα και με αθώωσαν. 

 Ιδιαίτερη αναφορά θα έπρεπε να γίνει –ίσως γιατί είναι η τελευταία φορά που 
από βιολογικούς έστω λόγους συμμετέχω σαν μάρτυρας σε μια δίκη– στο νεότε-
ρο μέλος του δικαστηρίου –και μάλιστα συντηρητικών αρχών–, το οποίο με την 
αθωωτική του ψήφο έγειρε την πλάστιγγα και αθωώθηκα με ψήφους 3-2. Με δε-
δομένα τα στοιχεία της προσωπικότητάς του και της πολιτικής του τοποθέτησης 
–δεν ξέρω βέβαια τι θα σημαίνει γι’ αυτόν, ίσως απολύτως τίποτα–, αλλά θέλω 
να δώσω τα εύσημα και να πω και το όνομά του να το θυμάστε. Είναι δικαστής ο 
οποίος είναι σημαντικός για μένα και λέγεται Δημάκης. Μπορεί να μην τον ξέρετε. 
Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Είχα κάποια πράγματα στο μυαλό μου –αλλά η 
κούραση πιθανώς–, όχι πολύ σημαντικά, αλλά πιθανώς να συνεισέφεραν στην 
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επιχειρηματολογία μου για τις διάφορες ενέργειες. Δεν πειράζει.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

Πρόεδρος: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, αν μου επιτρέψετε.
Τσιγαρίδας: Δεν είμαι σε θέση να μην σας επιτρέψω.
Πρόεδρος: Επειδή είναι εκτός του εξερευνώντος θέματος, αλλά πιάνοντας 

από αυτό το τελευταίο που είπατε. Ένας δικαστής νεότερος και επίσης συντηρη-
τικών πεποιθήσεων, αυτό από πού το ξέρετε;

Τσιγαρίδας: Το ότι είναι νεότερος το ξέρουμε, το ότι είναι συντηρητικών πε-
ποιθήσεων, δεν θυμάμαι, το έγραφαν οι εφημερίδες. Συνήθως όταν γινόταν μία 
τέτοια δίκη κάνανε μεγάλο ρεπορτάζ.

Εισαγγελέας: Ένα πρώτο δεδομένο ότι κάποτε κι εσείς συμμετείχατε στον 
Επαναστατικό Αγώνα.

Τσιγαρίδας: Όχι.
Εισαγγελέας: Στον ΕΛΑ. Ένα δεύτερο δεδομένο ότι και η ονομασία του Επα-

ναστατικού Αγώνα προσομοιάζει λεκτικά με τον ΕΛΑ. Και ένα τρίτο δεδομένο ότι 
εσείς προσωπικά παρακολουθείτε ανελλιπώς τη διαδικασία εδώ, αυτής της δίκης 
του Επαναστατικού Αγώνα.

Τσιγαρίδας: Γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν σαράντα έγκλειστοι ακόμα και 
ακολουθούν καμιά διακοσαριά δίκες.

Εισαγγελέας: Μάλιστα. Να θεωρήσω ότι κατά τη γνώμη σας υπάρχει κάποια 
συγγένεια μεταξύ αυτών των δύο οργανώσεων και δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα, 
αναφέρομαι κυρίως σε ιδεολογία, σε δράσεις κυρίως.

Φυτράκης: Αν είναι αυτή ερώτηση, όλοι ύποπτοι είναι. Εγώ είμαι συνήγορος 
του Σερίφη στη δίκη του ΕΛΑ, στην 17Ν και είμαι κι εδώ, άρα ύποπτα τα πράγ-
ματα.

Εισαγγελέας: Δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα. Αναφέρομαι σε ιδεολογία και 
σε τρόπο δράσης.

Τσιγαρίδας: Τα γράμματα αυτά τα έχουν πάρα πολλές οργανώσεις, μπορεί 
το Α να μπαίνει μπροστά να μπαίνει ένα Λ ενδιαμέσως. Ας πούμε μία οργάνωση 
μικρής θα έλεγα διάρκειας με αρκετές ενέργειες ήταν ο ΛΕΑ, έχει το ΕΑ και λεγό-
ταν Λαϊκός Επαναστατικός Αγώνας. Τα γράμματα δεν έχουν καμία σχέση. Αυτό 
που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας, είναι ότι εγώ είμαι κομμουνιστής και ο ΕΛΑ 
ήταν μια κομμουνιστική οργάνωση, όχι μαρξιστολενινιστική βέβαια, ήταν στον 
χώρο της αυτονομίας. Ο Επαναστατικός Αγώνας είναι αναρχική οργάνωση. Είναι 
τόσο διαφορετικές οι ιδεολογικές αναφορές των δύο οργανώσεων, που προφανώς 
τα γράμματα δεν παίζουν κανένα ρόλο.

Εισαγγελέας: Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, από τις γνώσεις που έχετε η 
δομή της οργάνωσης του Επαναστατικού Αγώνα, δηλαδή προσομοιάζει με αυτή 
του ΕΛΑ; Ήταν μία πολυπρόσωπη οργάνωση; Ήταν μία παρεΐστικη οργάνωση;
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Τσιγαρίδας: Κύριε εισαγγελέα, παρ’ ότι αυτό φαίνεται σαν ανακριτική πρά-
ξη, εγώ θα σας απαντήσω. Δεν έχω ιδέα για το πώς ήταν αυτή η οργάνωση, καμία 
ιδέα.

Εισαγγελέας: Μια τρίτη ερώτηση. Να δεχτώ ότι τα παραδείγματα της εγκλη-
ματικής συμπεριφοράς των αστυνομικών που καταθέσατε εδώ είναι όλα βάσιμα.

Τσιγαρίδας: Τι να σας πω. Είναι δικαστικές αποφάσεις και οι άνθρωποι είναι 
νεκροί βέβαια.

Εισαγγελέας: Η απάντηση των οργανώσεων σε αυτά τα εγκλήματα ποια ήταν 
και κατά ποίων απευθύνθηκε η απάντηση. Κατευθύνθηκε κατά των υπαιτίων των 
συγκεκριμένων εγκλημάτων ή κατά συναδέλφων τους με τη μόνη αιτιολογία ότι 
ανήκαν στον ίδιο κλάδο, ήταν κι αυτοί αστυνομικοί. Δεν συνιστά αυτό, κατά τη 
γνώμη σας, εφαρμογή της συλλογικής ευθύνης, την οποία τόσο καταδικάζουν οι 
τρομοκρατικές οργανώσεις και την οποία, κι εσείς, συλλογική ευθύνη καταδικά-
σατε πριν από λίγο;

Τσιγαρίδας: Κατ’ αρχήν προφανώς αυτές οι ενέργειες δεν απευθύνονται στα 
πρόσωπα. Απευθύνονται σε οργανώσεις ειδικές όπως είναι τα ΕΚΑΜ, τα ΜΑΤ, 
υπάρχει και σχολή έμαθα πώς να σπάνε τα κεφάλια, ο αριστούχος είναι αυτός 
που έσπασε τα πιο πολλά κεφάλια, είναι παράξενο αυτό, ιδρύσαν και σχολή ΜΑΤ. 
Σημαίνει λοιπόν κι αυτό ακόμη ότι υπάρχουν σώματα συγκεκριμένα τα οποία θε-
σμικά από την άποψη της κυρίαρχης τάξης, του καθεστώτος έχουν το ρόλο των 
πραιτοριανών και επιτίθενται στο λαό. Σ΄ αυτά τα σώματα κυρίως και μόνο απ’ 
ό,τι ξέρω απευθύνεται η αντιβία των ένοπλων οργανώσεων. Δεν είναι μόνο ο 
Επαναστατικός Αγώνας που χτύπησε αυτά τα σώματα. Είναι συγκεκριμένα, σας 
εξήγησα τα εγκλήματά τους. Δεν είναι συλλογική ευθύνη. Δεν είναι εργαζόμενοι 
αυτοί οι άνθρωποι. Είναι υπάλληλοι του καθεστώτος.

Εισαγγελέας: Καλώς, αλλά έχω τις αντιρρήσεις μου. Θα μπορούσα να σας πω 
κάτι. Έτυχε τα προηγούμενα χρόνια να υπηρετήσω ως εισαγγελέας στον Κορυ-
δαλλό, εδώ στο συγκρότημα. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω εδώ μέσα από κρα-
τουμένους γνώρισα τους καλύτερους ανθρώπους. Γνώρισα και τους χειρότερους, 
κρατουμένους εννοώ, αλλά γνώρισα και τους καλυτέρους που δεν κυκλοφορούν 
έξω.

Τσιγαρίδας: Αυτό είναι ευτυχής σύμπτωση για τη δουλειά που κάνετε εδώ 
πέρα, ότι τους γνωρίσατε, που σημαίνει ότι ενδιαφερόσαστε και για τους κρατού-
μενους γενικότερα. Αυτό δεν λέει τίποτα όμως. Οι κρατούμενοι εκεί μέσα είναι 
κοινωνικοί κρατούμενοι, δεν είναι εγκληματίες, οι περισσότεροι τουλάχιστον από 
αυτούς. Τοξικοεξαρτημένοι είναι οι περισσότεροι και μάλιστα είναι τοξικοεξαρτη-
μένοι γιατί το εμπόριο των ναρκωτικών γίνεται υπό την εποπτεία και τη συμμετο-
χή, κατά τη γνώμη μου, των αστυνομικών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι αυτό.

Πρόεδρος: Άλλη ερώτηση από την έδρα; Μήπως υπάρχει ερώτηση από τους 
κυρίους της υπερασπίσεως;
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Φυτράκης: Το σύστημα λοιπόν, που τροποποιήσαμε και το κάναμε αυστηρό 
μοντέλο μετά από ορισμένες δίκες, που ήταν και η δικιά σας, τι λέτε εσείς ότι το 
σύστημα το κάνει για την προστασία του κοινωνικού συμφέροντος ή το κάνει για 
την προστασία του καπιταλιστικού συστήματος;

Τσιγαρίδας: Η απάντηση είναι προφανής, δεν χρειάζεται να σας απαντήσω. 
Είναι προφανές ότι το σύστημα που συμμετέχει σ’ αυτό τον καπιταλισμό, όπως 
τουλάχιστον εφαρμόζεται σε κάθε χώρα, θα κάνει ό,τι μπορεί για να υπερασπίσει 
τα συμφέροντά του και ένα από τα πράγματα που θα κάνει είναι να δημιουρ-
γήσει ακριβώς νόμους που θα μπορούν να καταδικάζουν, να συλλαμβάνουν, να 
φυλακίζουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν αντιρρήσεις εν πάση περιπτώσει για τη 
λειτουργία αυτή τη συγκεκριμένη πάνω στο λαό. Αυτό είναι εκ των ουκ άνευ, είναι 
λογικό. Το θεωρώ λογικό από το σύστημα, είναι ο εχθρός και θα προστατέψει τα 
συμφέροντά του. Δεν το θεωρώ κάτι παράλογο.

 Δαλιάνη: Κύριε Τσιγαρίδα, αναφερθήκατε διεξοδικά στο πολιτικό περιβάλ-
λον της σύγχρονης οικονομικής και πολιτικής κρίσης και τάξατε τον πολιτικό λόγο 
και τις επί μέρους ενέργειες του Επαναστατικού Αγώνα σ’ αυτό το πολιτικό πλαί-
σιο. Θέλω να μου πείτε και από τη δική σας εμπειρία, γιατί κι εσείς ήσασταν, όπως 
είπατε, μέλος μιας επαναστατικής οργάνωσης, αλλά και από ό,τι αντιληφθήκατε 
ως πολίτης τώρα πλέον. Η κοινωνία –αυτές οι χειμαζόμενες από την κρίση τάξεις 
που περιγράψατε–, πώς εισέπραξε αυτή τη δραστηριότητα; Απειλήθηκε; Τρομο-
κρατήθηκε; Λύθηκαν τα προβλήματά της, όταν π.χ. συνελήφθηκε ο κ. Μαζιώτης 
και είπε «ναι, εγώ ήμουν μέλος αυτής της οργάνωσης»;

Τσιγαρίδας: Θα απαντήσω σε ένα σκέλος της ερώτησής σας και θα θυμηθώ 
και τα υπόλοιπα. Για καμιά πράξη επαναστατικής οργάνωσης –και όχι μόνο του 
Επαναστατικού Αγώνα– ο λαός ούτε τρομοκρατήθηκε ούτε φοβήθηκε ούτε ένι-
ωσε ότι αυτές οι πράξεις ήταν εναντίον του. Το ότι τις αποδέχτηκε και επομένως 
είχαν μία κοινωνική βάση, μια κοινωνική δικαίωση δηλαδή, ήταν ένα κομμάτι της 
μαρτυρίας μου.

Δαλιάνη: Και να αντιστρέψω λίγο το νόμισμα αυτό. Εσείς ήσασταν κατηγο-
ρούμενος συνολικά σε 3 δικαστικές διαδικασίες. Στη μια καταδικαστήκατε και 
στις επόμενες δυο και πλέον αμετακλήτως αθωωθήκατε. Είστε πλέον ελεύθερος. 
Πώς εισέπραξε, από την κοινωνική σας εμπειρία πλέον, την επομένη ο κόσμος την 
αθώωσή σας; Τι μηνύματα πήρατε; Πώς εισέπραξε η κοινωνία την αθώωσή σας;

Τσιγαρίδας: Για μένα, από τις συναντήσεις που έχω με κόσμο ακόμα και σή-
μερα δηλαδή, η αθώωση η δικιά μου, αλλά ιδιαίτερα και η συμπεριφορά μου στο 
δικαστήριο –γιατί αυτό έχει μια σημασία– εισπράχθηκε θετικά, και γι’ αυτό τα 
παιδιά μου που δουλεύουν σε διάφορους χώρους, μου λένε συχνά πυκνά ότι τους 
θυμίζουν και τους μιλούν –τουλάχιστον για μένα– με έναν τελείως θετικό τρόπο. 
Πιστεύω ότι η αθώωσή μου, για τον κόσμο ειδικά, ήταν μια δικαίωση γενικότερη. 
Και πολιτική και προσωπική.
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Πρόεδρος: Άλλη ερώτηση υπάρχει;
Βαγιανού: Σχετικά με την τελικά αθώωσή σας, κ. Τσιγαρίδα, επικαλεστήκατε 

σαν αιτία που ενεργά επέδρασε τις αξιολογήσεις, την συνείδηση και την στάση γε-
νικά ορισμένων δικαστών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό μπορεί να είναι το μο-
ναδικό κριτήριο αυτή την περίοδο; Δεν βλέπουμε αντίθετα ότι ο συνολικός προσα-
νατολισμός του δικαίου είναι προς τη κατεύθυνση αυτής της ενιαίας αυτουργίας, 
της ενιαίας συλλογικής ευθύνης, και πού οφείλεται αυτό; Υπάρχει μια κυρίαρχη 
τάση για όλο και πιο έντονη ποινικοποίηση και κατασταλτική αντιμετώπιση των 
πολιτικών πράξεων, γενικά. Βάζω αυτόν τον όρο. Γιατί αυτό;

Τσιγαρίδας: Ο φόβος τους, να γιατί κάνουν όλη αυτήν την ιστορία…
Βαγιανού: Μπορεί μια ατομική συνείδηση να αντισταθεί και να αντεπεξέλθει 

σ’ αυτή την πολύ ορατή και έντονη τάση σήμερα;
Τσιγαρίδας: Αυτών που η πολιτική συνείδηση δρα με αυτόν τον τρόπο και 

αθωώνει, δηλαδή όταν δεν υπάρχουν στοιχεία εναντίον των κατηγορουμένων, 
τα ονόματα γράφονται στην ιστορία. Είναι λίγα όμως. Και τα αναφέρουμε κάθε 
φορά που χρειάζεται στις αγορεύσεις μας.

Βαγιανού: Αλλά είναι αρκετό να αντιστρέψει αυτή την τάση που βλέπουμε 
σήμερα, η οποία έχει πάρει σφοδρές διαστάσεις;

Τσιγαρίδας: Όχι, γιατί τα συμφέροντα, όπως είπα δηλαδή, αλλά και εν γέ-
νει η θεσμική λειτουργία και της δικαιοσύνης, αλλά και των δικαστών συμμετέχει 
κατά την δικιά μου γνώμη σ’ αυτήν την κατασταλτική, ας το πούμε έτσι, πολιτική 
του καθεστώτος, που φυσικά την κάνει γιατί πρέπει να αμυνθεί.

Βαγιανού: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Γιατί υπάρχει αυτή η κυρίαρ-
χη τάση;

Τσιγαρίδας: Γιατί φοβάται. Το καθεστώς φοβάται. Θέλει να προλάβει αν 
είναι δυνατόν από πριν σπέρματα αμφισβήτησης, σπέρματα που θα του αντι-
σταθούν σ’ αυτήν την λαίλαπα που σήμερα ζούμε –και αλλού βέβαια, όχι μόνο 
εδώ– και γι’ αυτό λαμβάνει προληπτικά μέτρα.

Βαγιανού: Δηλαδή, εκτός από μια θεωρητική και ιδεολογική αποδόμηση που 
καταφέρνουν άνθρωποι επαναστάτες σε διαδρομές παρόμοιες με τη δική σας με 
όλες τις διαφορές τους. Είναι το μοναδικό φόβητρο για την εξουσία; Ή σε συνθή-
κες κρίσης δίνονται οι δυνατότητες να δράσουν δυνάμεις προς την κατεύθυνση 
της επανάστασης, σ’ αυτό που ο Επαναστατικός Αγώνας και τα τρία μέλη του επι-
σήμαναν πολύ έντονα;

Τσιγαρίδας: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Υπάρχουν διαφορετικές 
απόψεις ακόμα και σήμερα γι’ αυτό το ερώτημα που βάζετε. Το σίγουρο είναι 
ότι οι ένοπλες οργανώσεις που κάνουνε πράξεις αντιβίας –που είναι μια μορφή 
προπαγάνδας και αντιπληροφόρησης– συμβάλλουν, όπως είπα κι εδώ, στην δη-
μιουργία μιας συνείδησης στον κόσμο μιας αναγκαιότητας που υπάρχει, ότι αυτό 
το σύστημα δεν πολεμιέται με ουτοπικές πολιτικές και πράξεις. Αυτό το σύστημα 
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χρειάζεται να πολεμηθεί με όλα τα μέσα, χρειάζεται να πολεμηθεί ένοπλα. Όχι 
σήμερα, θα προετοιμαστεί για κάποια στιγμή. Και οι ένοπλες οργανώσεις ένα από 
τα πράγματα που κάνουν είναι αυτό, να λένε δηλαδή, ότι «μπορούμε να τους νι-
κήσουμε», ότι «μπορούμε αν μπορέσει η κοινωνία και ο κόσμος να καταλάβει τη 
δύναμή της».

Βαγιανού: Άρα λοιπόν είπατε ότι σήμερα περίπου όλοι οι άνθρωποι είναι 
εξόριστοι από τη ζωή τους, όπως ξανάπατε προηγουμένως. Ένας άνθρωπος επο-
μένως σε μία οργάνωση όπως ο Επαναστατικός Αγώνας να ονειρεύεται την κοινω-
νική επανάσταση, είναι τόσο ουτοπικό; Και να την επιδιώκει;

Τσιγαρίδας: Το να την επιδιώκει δεν είναι καθόλου ουτοπικό, το να την ονει-
ρεύεται σαν μια κατάσταση που μπορεί να συμβεί μέσα στον βιολογικό του κύκλο 
είναι ουτοπικό.

Βαγιανού: Μία τελευταία ερώτηση. Τελικά υπάρχει πολιτικό αδίκημα κατά 
τη γνώμη σας; Έχει διαφορές από το συμβατικό αδίκημα;

Τσιγαρίδας: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι αυτοί που τουλάχιστον εγώ μαρτυρώ γι-
ατί αναλάβανε την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής τους είναι πολιτικοί αδικημα-
τίες. Πολιτικό αδίκημα δεν έχουν κάνει, ίσα ίσα θα έλεγα ότι…

Βαγιανού: Αυτό που η συμπεριφορά τυποποιείται ως αδίκημα και που στη 
συνέχεια εμείς αναγκαστικά προσπαθούμε να βγάλουμε τον πολιτικό χαρακτήρα 
ενεργειών, πράξεων, στάσεων κτλ.

Τσιγαρίδας: Μα είναι προφανές ότι αυτή η δίκη εδώ δεν είναι ποινική δίκη, 
είναι πολιτική και αυτό θα φανεί κατά τη γνώμη μου και από την απόφαση. Στις 
προηγούμενες δίκες τα βουλεύματα είχαν 300, 400, 500 σελίδες, που κάνανε πο-
λιτική αντιπαράθεση. Δεν ξεκινήσανε να λένε «ο τάδε αποδείχθηκε γιατί υπήρ-
χε μια μαρτυρία, ένα στοιχείο κτλ. ότι έκανε αυτή την ενέργεια και άρα… τόσα 
χρόνια». Όλες ξεκινάγανε με μια πολιτική αντιπαράθεση και προσέγγιση. Και 
πιστεύω ότι και η δίκη αυτή είναι πολιτική δίκη. Αυτό που υπάρχει είναι αν η 
απόφαση είναι πολιτική, δηλαδή εκεί θα κριθούν και οι δικαστές, θα αποδειχθεί 
αν το σύστημα...

Βαγιανού: Αν θα συμμορφωθούμε δηλαδή στις επιταγές των κυρίαρχων, 
έτσι;

Τσιγαρίδας: Εμείς δεν συμμορφωνόμαστε έτσι κι αλλιώς. Εμείς θεωρούμε 
ότι δεν σταματάει η επανάσταση σε κάποια πράγματα, ότι πάντοτε θα είμαστε 
επαναστάτες, πάντοτε θα προσπαθούμε διάφορα πράγματα μέσα και από άλλες 
διαδικασίες οι οποίες είναι κινηματικές.

Βαγιανού: Και απ’ ό,τι κατάλαβα δεν έχετε μετανιώσει για τη δική σας πολι-
τική δραστηριότητα;

Τσιγαρίδας: Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα εγώ. Ίσα ίσα, λυπάμαι γιατί οι 
περιορισμένες δυνατότητές μου δεν μου επέτρεψαν να κάνω ακόμα πιο πολλά 
πράγματα απ’ ό,τι έκανα. 
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΡΙΓΚΙΤΕ ΑΝΣΤΟΝΓΚ 

Βρίσκομαι εδώ για να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στους αγωνιστές που βρίσκο-
νται ενώπιον του δικαστηρίου λόγω της αντικαπιταλιστικής και αντιφασιστικής 
τους αντίστασης.

Με βάση και τη δική μου ιστορία νιώθω βαθύτατα συνδεδεμένη μαζί τους .
Γεννήθηκα το 1947 στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (Ο.Δ.Γ.). 

Το 1947 ήταν η χρονιά κατά την οποία οι Η.Π.Α. έδωσαν εκατομμύρια δολάρια 
στην Ο.Δ.Γ., στα πλαίσια του σχεδίου Μάρσαλ για την ανασυγκρότηση της βιο-
μηχανίας, μετά από 12 έτη φασιστικής δικτατορίας και τον δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο που είχε προκαλέσει η Γερμανία.

Μεγάλωσα σε μια οικογένεια αγροτών. Οι γονείς μου ήταν συντηρητικοί και 
καθολικοί, αλλά δεν ήταν υπέρ του Χίτλερ. Ο πατέρας μου δεν κατατάχθηκε στο 
στρατό, καθώς ήταν τυφλός στο ένα μάτι. Η μητέρα μου προσπάθησε να περάσει 
σε εμένα και τον αδερφό μου ως νόημα της ζωής της, την φράση «πρέπει να μην 
ανακατεύεστε σε ό,τι συμβαίνει».

Όμως εμείς ένα πράγμα δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση. Δεν θέλαμε να μεί-
νουμε αμέτοχοι σε ό,τι συνέβαινε, σε μια χώρα που ελέγχονταν από την γενιά του 
Άουσβιτς.

Στην Ο.Δ.Γ. δεν υπήρχε θεσμός, είτε επρόκειτο για τον Σύνδεσμο Γερμανών 
Βιομηχάνων και τον Σύνδεσμο Γερμανών Εργοδοτών είτε για την κυβέρνηση, τη 
δικαιοσύνη, τα σχολεία, την αστυνομία, τις μυστικές υπηρεσίες, τον στρατό και 
τις εταιρείες, οι οποίες να μην ήταν κατειλημμένες από πρώην ηγετικά στελέχη 
των φασιστών.

Όταν τελείωσα το σχολείο, πήγα στο Δυτικό Βερολίνο. Εκείνη τη χρονική πε-
ρίοδο, το 1967, εκδηλώνονταν σε πολλά μέρη του κόσμου κοινωνικές επαναστατι-
κές αντιαυταρχικές εξεγέρσεις, σε αντίθεση με τις δικτατορίες στην Ελλάδα, την 
Ισπανία και την Πορτογαλία.

Κατά την εξέγερση επιταχύνθηκαν όλες οι διαδικασίες μάθησης και εξέλιξης 
των ανθρώπων που συμμετείχαν σε αυτήν.

Στην Δυτική Γερμανία και το Δυτικό Βερολίνο γεννήθηκε μια νέα αριστερά κα-
θώς το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας (Κ.Κ.Γ.) είχε απαγορευθεί από το 1956 
ως «εγκληματική οργάνωση» με βάση το άρθρο του Γερμανικού Ποινικού Κώδικα 
129. Ο αντικομμουνισμός ήταν η επίσημη πολιτική του κράτους.

Ξεκίνησε μια συνεχώς αυξανόμενη πολιτική κινητοποίηση σε σχέση με όλα τα 
κοινωνικά ζητήματα που αφορούσαν την κυριαρχία και την απελευθέρωση από 
αυτήν.

Στην διαδήλωση ενάντια στην επίσκεψη του σάχη της Περσίας, στις 2 Ιούνη 
του 1967, ένας από εμάς, ο Μπένο Όνεσοργκ, δολοφονήθηκε από την αστυνομία. 
Νιώσαμε ότι οι σφαίρες τους μας στόχευαν όλους.
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Πορείες, διαδηλώσεις, καταλήψεις πρεσβειών των χωρών στις οποίες κυριαρ-
χούσαν τρομοκρατικά καθεστώτα ήταν μέρος των δράσεων της εξωκοινοβουλευ-
τικής αριστεράς.

Όχι στα σχολεία της Δυτικής Γερμανίας ή του Δυτικού Βερολίνου αλλά σε κο-
πιαστικές διαδικασίες αυτομόρφωσης αποκτήσαμε γνώσεις σχετικά με τα φοβερά 
εγκλήματα πολέμου που διέπραξε η Βέρμαχτ στην Ελλάδα.

Τον Φεβρουάριο του 1968 ξεκίνησε το διεθνές συνέδριο της αριστεράς για τον 
πόλεμο του Βιετνάμ στο Δυτικό Βερολίνο.

Ολόκληρο το αντιαυταρχικό κίνημα της Ο.Δ.Γ. πήρε μέρος σε αυτό, κυρίως 
όμως πολλοί αγωνιστές-τριες από πολλές χώρες του κόσμου. Αρκετές χιλιάδες 
νέες γυναίκες και άνδρες που με χαρά και μεγάλη αποφασιστικότητα μίλησαν 
υπέρ της ένοπλης αντίστασης στην καρδιά του κτήνους.

Το συνέδριο αποφάσισε να στήσει μια εκστρατεία, το όνομα της οποίας ήταν 
«Καταστρέψτε το Ν.Α.Τ.Ο». Το Ν.Α.Τ.Ο. αποτελεί μια στρατιωτική συμμαχία, της 
οποίας ο μοναδικός στόχος είναι να καταστρέψει κάθε προσπάθεια κοινωνικής 
απελευθέρωσης.

Η ανυποχώρητη αντίσταση του βιετναμέζικου λαού και των Βιετκόνγκ απένα-
ντι στην φαινομενικά αήττητη υπεροχή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμε-
ων, η χρήση φοβερών πολεμικών μέσων, όπως ήταν τα δηλητήρια Agent Orange 
και οι ναπάλμ, παγκοσμίως οδήγησε στην δημιουργία ενός δευτέρου μετώπου. 
Εκείνου της ενεργού αλληλεγγύης. Εμφανίστηκαν για εμάς στις μητροπόλεις τρό-
ποι δράσης και η αποφασιστικότητά μας να αγωνιστούμε οι ίδιοι αυξήθηκε.

Ένα νέο, κοινό ξεκίνημα για έναν κόσμο διαφορετικό σε διεθνές επίπεδο βρι-
σκόταν μπροστά μας.

Η ισχυρή κινητοποίηση για το συνέδριο κατάφερε την τελευταία στιγμή να 
πραγματοποιηθεί η μεγάλη πορεία ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, παρόλο που 
αρχικά είχε απαγορευθεί.

Πολλές εβδομάδες πριν ο τύπος του Springer, η μεγαλύτερη εταιρεία τύπου 
στην Ο.Δ.Γ., η οποία έσφυζε από πρώην ηγετικά στελέχη του ναζιστικού κόμμα-
τος, εξαπέλυσε την φασιστική της επίθεση εναντίον της εξωκοινοβουλευτικής 
αριστεράς και ιδιαίτερα ενάντια στον Rudi Dutschke, έτσι ώστε να δημιουργηθεί 
κλίμα πογκρόμ εναντίον μας.

Στις 11.04.1968 ένας νεοναζί πραγματοποίησε μια απόπειρα δολοφονίας κατά 
του Rudi Dutschke. Ο Rudi επέζησε βαριά τραυματισμένος και πέθανε από τις 
συνέπειες του χτυπήματος το 1979. Για όλους μας ήταν μια μεγάλη απώλεια.

Τον Μάη του 1968, μετά από μια δεκαετία μαζικών διαδηλώσεων στις οποί-
ες συμμετείχαν όλες οι κοινωνικές ομάδες –ακόμη και η εκκλησία– ψηφίστηκαν 
οι νόμοι εκτάκτου ανάγκης στην Γερμανία. Αυτοί ήταν νόμοι που επέτρεπαν την 
δράση του στρατού στο εσωτερικό της χώρας. Μια εργαλειοποίηση του στρατού 
για την βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων, των απεργιών και των εξεγέρσεων.
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Το 1969, πρώτη φορά στην ιστορία της Ο.Δ.Γ., εκλέχθηκε μια σοσιαλιστική 
- φιλελεύθερη κυβέρνηση, η οποία ξεκίνησε μια μακρά προσπάθεια καταστροφής 
της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, της νέας αριστεράς.

Η σοσιαλιστική κυβέρνηση κινητοποίησε απίστευτα μεγάλη δύναμη για την 
αφομοίωση του κινήματος υπό την μορφή των δήθεν πιο ρεφορμιστικών τμημά-
των της. Η «μεγάλη πορεία μέσα από τους θεσμούς» οδήγησε στην καταστολή 
των διαμαρτυριών και στην κατάσταση εσωτερικής σύγκρουσης του κινήματος.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες γεννήθηκε η RAF (Φράξια Κόκκινος Στρατός) ως 
ιστορικά συνειδητή απάντηση στην εκ των υστέρων φασιστική μιζέρια.

Προσωπικά συνελήφθηκα το 1970 μαζί με 4 συντρόφους,-ισσες. Μετά από 
εξαετή προφυλάκιση και δύο χρόνια δίκης, καταδικάστηκα με βάση το άρθρο 129. 
Βγήκα από τη φυλακή το 1982. Ήταν η αρχική φάση του αγώνα κι έτσι αρνηθή-
καμε να καταθέσουμε στο δικαστήριο.

Λίγο πριν τον Μάη του 1972 το Πεντάγωνο αναφέρει: Στους βομβαρδισμούς 
του Βιετνάμ η αεροπορία των Η.Π.Α. μελλοντικά δεν θα αφήσει κανέναν στόχο 
βόρεια και νότια του 17ου μεσημβρινού ανέπαφο. Ο στρατός των Η.Π.Α. ξεκίνησε 
βομβαρδίζοντας πυκνοκατοικημένες περιοχές του βόρειου Βιετνάμ. Οι βομβαρδι-
σμοί κατευθύνονταν κυρίως από γερμανικά εδάφη.

Έτσι, τον Μάη του 1972 έγιναν δύο βομβιστικές επιθέσεις της RAF, στο στρα-
τηγείο των Η.Π.Α. στην Χαϊδελβέργη και στο στρατηγείο του αμερικάνικου στρα-
τού στην Φρανκφούρτη.

Με έναν τεράστιο μηχανισμό να κινητοποιείται για την αναζήτηση και την κα-
ταστολή των κατηγορουμένων, συνελήφθησαν σχεδόν όλα τα μέλη της πρώτης 
ομάδας της RAF, το 1972. Στη δίκη ενάντια στους Andreas Baader, Jan Raspe, 
Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof και Holger Meinz στο Στάμχαϊμ της Στουτγάρ-
δης, έγιναν τα αδύνατα δυνατά ώστε να αποφευχθεί το κεντρικό θέμα της δίκης 
που ήταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ.

Οι δικηγόροι έθεσαν ένα κεντρικό ερώτημα στη δίκη του Στάμχαϊμ: Εκείνος 
ο οποίος αγωνίζεται ενάντια στους δολοφόνους και διεξάγει τον αγώνα του με 
σχετικά ταπεινά μέσα, θα πρέπει από τη δικαιοσύνη να αντιμετωπίζεται ως δολο-
φονικό στέλεχος μιας εγκληματικής οργάνωσης;

Η δίκη του Στάμχαϊμ δεν είχε ακόμη τελειώσει όταν οι κατηγορούμενοι βρέθη-
καν δολοφονημένοι, κρεμασμένοι και πυροβολημένοι στα κελιά τους, το 1976-77.

Από το 1954 έως το 1974 η αμερικάνικη κυβέρνηση διέπραξε εγκλήματα κατά 
των δικαιωμάτων των λαών της Ινδοκίνας, εγκλήματα ενάντια στην ειρήνη και 
την ανθρωπότητα μέσω της πολεμικής τους ανάμειξης εκεί.

Αυτά τα εγκλήματα πολέμου σε μεγάλο βαθμό οργανώθηκαν και πραγματο-
ποιήθηκαν από εδάφη της Ο.Δ.Γ.

Από τον Απρίλιο του 1972 μέχρι τον Ιανουάριο του 1973 η αμερικάνικη αερο-
πορία πραγματοποίησε 54.000 βομβαρδισμούς στο βόρειο Βιετνάμ. Στόχοι αυτών 
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των επιθέσεων ήταν κυρίως πόλεις και χωριά που ισοπεδώθηκαν. Η βιομηχανία 
βομβαρδίστηκε συστηματικά, όπως και το σύστημα ύδρευσης που αποτελούνταν 
από ποτάμια και κανάλια. Πάνω από 2 εκατομμύρια εκτάρια αγροτικών περιοχών 
μολύνθηκαν με το δηλητήριο Agent Orange, ένα δηλητήριο που παράγονταν από 
την διάδοχο εταιρεία της Ib-Farben (η εταιρεία που παρήγαγε δηλητήριο για τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης), την εταιρία B.A.S.F.

Πάνω από 2 εκατομμύρια παιδιά, γυναίκες και άνδρες που αποτελούσαν τον 
άμαχο πληθυσμό δολοφονήθηκαν. Το 1972 σε 6.000 εργοστάσια των Η.Π.Α. με 6 
εκατομμύρια εργαζόμενους παράγονταν αποκλειστικά όπλα. Χιλιάδες Αμερικά-
νοι επιστήμονες απασχολούνταν αποκλειστικά με την παραγωγή νέων όπλων.

Εάν το δικαστήριο θέλει εδώ να με ρωτήσει αν μετανιώνω για κάτι, θα ήθελα 
να απαντήσω με τις λέξεις της Gudrun Ensslin τον Μάη του 1976.

Στη δίκη του Στάμχαϊμ απάντησε, ένα χρόνο πριν την κρεμάσουν στο κελί της: 
Εάν κάτι μας στεναχωρεί, είναι η ασυνέπεια ανάμεσα στο μυαλό μας και τα χέρια 
μας. Θα θέλαμε να είχαμε υπάρξει στρατιωτικά πιο αποτελεσματικοί.

Καθώς αυτό που εξέφραζε η πολιτική της RAF είναι η συνείδηση του χρέους 
της αντίστασης μέσα στην Ο.Δ.Γ., όχι μόνο η ανάληψη ευθύνης, αλλά το τι σημαί-
νει ευθύνη απέναντι στην ιμπεριαλιστική πολιτική: Αντίσταση, Αγώνας.

Οι άνθρωποι στην Ο.Δ.Γ. δεν βοήθησαν τις δυνάμεις ασφαλείας στην αναζή-
τηση των κατηγορουμένων για τις βομβιστικές ενέργειες, καθώς δεν ήθελαν να 
έχουν καμία σχέση με τα εγκλήματα του ιμπεριαλισμού των Η.Π.Α. και την υπο-
στήριξη των εγκλημάτων αυτών από την κυρίαρχη τάξη. Ακόμη, είχαν αποκτήσει 
την εμπειρία ότι οι διαδηλώσεις και οι λέξεις απέναντι στα εγκλήματα του ιμπερι-
αλισμού δεν ήταν αρκετά.

Μερικές ώρες μετά από την απαγωγή του πρώην στελέχους του ναζιστικού 
κόμματος Σλάιερ το 1977 από έναν κομάντο της RAF, δημιουργήθηκαν δικτα-
τορικές δομές στην καρδιά της υποτιθέμενης δημοκρατίας. Η μικρή ομάδα δια-
χείρισης κρίσεων ώρα με την ώρα ζητούσε την εκτέλεση των φυλακισμένων της 
RAF. Με βάση την αρχή της οικογενειακής ευθύνης ζητούσαν την τιμωρία των 
συγγενών και την επαναφορά της θανατικής ποινής. Απαγόρευαν σε εμάς τους 
κρατούμενους κάθε επικοινωνία και ενημέρωση. Κινητοποιήθηκε ολόκληρος ο 
μηχανισμός ελέγχου, λες και βρισκόμασταν σε προπολεμική συνθήκη. Όλες οι 
αποφάσεις λαμβάνονταν από τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Ασφάλειας 
Πολιτεύματος (Β.Κ.Α.).

Για εμένα, που βρισκόμουν στην πτέρυγα υψίστης ασφαλείας στο Λίμπεκ, πα-
ντελώς απομονωμένη, με την κάθε κίνησή μου να καταγράφεται από το προσωπι-
κό ασφαλείας που κρατούσε αυτόματα όπλα, για εμένα δημιουργήθηκε η αίσθη-
ση: Από εδώ δεν θα βγει κανείς μας ζωντανός.

Η κοινωνική εξέγερση ενάντια στη γενιά του Άουσβιτς και τους γιους και τις 
κόρες τους που κατείχαν αξιώματα και τιμές, δεν είχε ακόμη ηττηθεί.
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Ο αγώνας συνέχισε, εν γνώσει του δικτατορικού δυναμικού που λαγοκοιμάται 
στο κέντρο της εξουσίας.

Για την μελλοντική προοπτική της κοινωνικής απελευθέρωσης η ύπαρξη των 
ένοπλων ομάδων είναι αναγκαία.

Στις ομάδες αυτές συζητιέται ξανά και ξανά από την αρχή το ηθικό - πολιτικό 
ζήτημα της επαναστατικής βίας, καθώς με τη χρήση της επιχειρείται η δημιουργία 
μιας μη βίαιης κοινωνίας. Λόγω της αντίφασης αυτής, η επαναστατική βία υπόκει-
ται σε αυστηρούς ηθικούς και πολιτικούς κανόνες.

Η ύπαρξη ενός αυτοκριτικού λόγου που να συνδέει τις ένοπλες ομάδες με τα 
συγκρουσιακά κομμάτια του κοινωνικού κινήματος είναι αναγκαία. Εάν συμβεί 
αυτό οι ένοπλες ομάδες θα έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν ως βασικό 
τμήμα του ανταγωνιστικού μαζικού κινήματος απέναντι σε καταστάσεις εκμετάλ-
λευσης, όμοιες με αυτήν που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η επαναστα-
τική βία είναι αναγκαία ώστε να πετύχει η διεξαγωγή του ταξικού αγώνα σε πιο 
οργανωμένο επίπεδο.

Οι μαζικές εκτελέσεις και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που πραγματοποί-
ησαν οι Γερμανοί φασίστες κόστισαν τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό 
όμως είναι μόνο η μια όψη του νομίσματος. Οι φρικαλεότητες αυτές έγιναν ώστε 
να εφαρμοστεί παντού το δόγμα της Γερμανίας. Το δόγμα της μέγιστης αποδοτι-
κότητας κάτω από την αυστηρή κοινωνικοπολιτική επιτήρηση.

Ο γερμανικός ιμπεριαλισμός, όντας μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, έχει στρατηγικό ρόλο στην διαδικασία φτωχοποίησης όλο και 
μεγαλύτερων τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας. Συνέπεια της πολιτικής που 
ακολουθεί το Βερολίνο με την εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης και των σχέσε-
ων εκμετάλλευσης, είναι η άνοδος των συντηρητικών και φασιστικών δυνάμεων, 
όχι μόνο στην Ο.Δ.Γ., αλλά και στην ελληνική κοινωνία, όπου κινητοποιούνται και 
ενισχύονται οι δυνάμεις αυτές.

Ένας θανάσιμος κίνδυνος για όλους και αρχικά για τους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες. Τα στρατόπεδα θανάτου και οι νεκρές ζώνες της ευρωπαϊκής προ-
στασίας των συνόρων, Frontex –ηγετικό ρόλο στην οποία κατέχει η Ο.Δ.Γ.– ενά-
ντια σε ανθρώπους που εγκατέλειψαν τον τόπο τους που καταστράφηκε από τον 
Ιμπεριαλισμό κι εδώ βλέπουν τη δίωξή τους να συνεχίζεται.

Το κράτος προκαλεί το ρατσισμό. Μια τεχνική του κράτους για να αποσπά την 
προσοχή από τα δικά του εγκλήματα, μια προσπάθεια διάσπασης του κοινωνικού 
ιστού, η δημιουργία της ταύτισης με τον «επιτιθέμενο» ώστε να δώσει την ψευδή 
προοπτική της εξόδου από την κρίση.

Ο καθηγητής και διευθυντής του Δ.Ν.Τ. στο Αμβούργο, Στράουπχαρ, δήλωσε 
κυνικά ότι οι Έλληνες πρέπει να αλλάξουν τρόπο σκέψης και ένας πολιτικός της 
συντηρητικής παράταξης στη Γερμανία επέμενε ότι η Ελλάδα πρέπει να αποτε-
λέσει παράδειγμα. Η ελληνική κοινωνία οδηγείται μεθοδικά στην καταστροφή. 
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Μέσα σε αυτήν την ιστορική συγκυρία οι κατηγορούμενοι για τον Επαναστατικό 
Αγώνα συνειδητοποίησαν και ανέλαβαν την ευθύνη τους. Για το λόγο αυτό πρέπει 
να αφεθούν ελεύθεροι από το δικαστήριο. Αυτούς εδώ η ιστορία θα τους δικαιώ-
σει.   

Πρόεδρος: Eρώτηση;
Βαγιανού: Μία μόνο ερώτηση, αν η μάρτυρας γνώριζε τους τρεις που την 

κάλεσαν ως μάρτυρα υπεράσπισης από πριν ή αν ήρθε σε επαφή μετά τη σύλληψή 
τους σε κάλεσμα αλληλεγγύης;

Μπριγκίτε: Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στην Ελλάδα. Ήρθα καθώς 
προσπαθούσα να έχω επαφή, να δω τι γίνεται εδώ, τι συμβαίνει, ποια είναι η πο-
λιτική κατάσταση.

Πρόεδρος: Άλλη ερώτηση;
Δαλιάνη: Τι ήταν αυτό που σας έκανε να ξεκινήσετε από την Γερμανία να 

έρθετε εδώ στην Ελλάδα για να καταθέσει στη δίκη αυτή;
Μπριγκίτε: Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα, ολόκληρη η ελλη-

νική κοινωνία και τον ρόλο που έχει η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 
για την κατάσταση αυτή, μου προκαλεί τόσο μεγάλη αγωνία που ήθελα να βρεθώ 
εδώ για να μεταφέρω ένα μικρό κομμάτι της αλληλεγγύης από τη Γερμανία. 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΛΣΑΜΗ

Βαλσαμής: Έχω να πω κάποια πράγματα ... 
Εγώ πιστεύω ότι σε κάθε ιστορική συγκυρία, η εκάστοτε εξουσία στιγματίζει 

τους αντιπάλους της. Στηλιτεύει τον αντικαθεστωτικό εσωτερικό εχθρό. Υπήρξε 
ανέκαθεν απαραίτητη για το σύστημα η αποπολιτικοποίηση και η εγκληματοποί-
ηση των κοινωνικών αγωνιστών ως βασικό προηγούμενο, ως προϋπόθεση για την 
ποινική τους μεταχείριση.

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή της προειλημμένης ετυμηγορίας απαιτούσε 
ως προηγούμενο την αποκοπή των επαναστατικών εγχειρημάτων από τις πολιτι-
κές και κοινωνικές αιτίες, διαστρεβλώνοντας έτσι το πολιτικό τους περιεχόμενο, 
τον χαρακτήρα και τα κίνητρά τους.

 Για αυτό και εσείς από την πλευρά σας, απ’ ό,τι ακούτε μέσα σε αυτήν την 
αίθουσα, θα επιζητήσετε τη νομική μετάφραση των πραγμάτων. Και αυτό είναι 
λογικό υπό την έννοια του αναμενόμενου..

Αυτό συνέβαινε πάντα, για αυτό θα ήθελα να δώσω κάποια ιστορικά παρα-
δείγματα, συμπυκνωμένα και εν συντομία. 

Λίγο πριν την αυγή του 19ου αιώνα, το 1780, αναπτύσσεται στη γη της Ου-
ρουγουάης το απελευθερωτικό κίνημα με το όνομα Τουπαμάρος. Αναπτύσσεται 
ένας ιδιότυπος πόλεμος, θα μπορούσαμε να πούμε ένας κλεφτοπόλεμος, η τέχνη 
του ανταρτοπόλεμου. Έχουμε περιγραφές για έφιππες καταδρομικές επιθέσεις 
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που στηρίζονται στον αιφνιδιασμό, οι οποίες χτυπάνε την οπισθοφυλακή στους 
στρατώνες του σπανιόλικου ζυγού. Μια κομβική δράση, μεταξύ άλλων, αποτέλεσε 
η απαγωγή του Αρριάγα, ενός αιμοβόρου δυνάστη, αντιπροσώπου της ισπανικής 
εξουσίας, και η δημόσια εκτέλεσή του σε κεντρική πλατεία. Μετά από αυτήν την 
πράξη υπήρξε ένας λαϊκός ξεσηκωμός. Ενέπνευσε αυτή η πράξη.

Έχουμε, δηλαδή, ένα κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο (του τυραννοκτόνου), για 
το οποίο έχουμε αναφορές σε όλη την ιστορία, που μπορούμε να το εντοπίσουμε 
ακόμα και στην αρχαιοελληνική μυθολογία.

Το όνομα των Τουπαμάρος τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει βρισιά, ένα χλευ-
ασμό, έναν υποτιμητικό χαρακτηρισμό που προσέδιδαν οι Ισπανοί αποικιοκράτες 
προς τους επαναστάτες της Ουρουγουάης.

Έπειτα από λίγα χρόνια, το 1815, αυτή η ειρωνεία θα τους κάτσει στο στομάχι. 
Έχουμε ένα δεύτερο κύκλο κοινωνικού ξεσηκωμού. Οι άνθρωποι ξαναβγαίνουν 
στο δρόμο της φωτιάς.

Τα επόμενα χρόνια, μάλλον μετά από αρκετά χρόνια, την 10ετία του 1960, το 
όνομά τους θα υιοθετήσουν οι απόγονοί τους και έχουμε το αντάρτικο πόλης των 
Τουπαμάρος που έλαβε χώρα στο Μοντεβιδέο μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρί-
σης και ενάντια στην τότε δικτατορία.

Αυτό το αντάρτικο ενέπνευσε το αντάρτικο πόλης που αναπτύχθηκε στην Ευ-
ρώπη τα αμέσως επόμενα χρόνια. Ενέπνευσε από την RAF, τις Ερυθρές Ταξιαρ-
χίες... μέχρι και την 17Ν.

Δηλαδή, ο στιγματισμός και η υπονόμευση του ονόματος των Τουπαμάρος δεν 
έπιασε και τόσο τόπο. Το αντίθετο μάλιστα.

Αλλά ας έρθουμε τώρα λίγο στα εγχώρια.
Έπειτα από την κοινωνική ταξική επανάσταση του 1821, κατά την προσπάθεια 

συγκρότησης του ελληνικού έθνους-κράτους, η τότε εγκληματική συμμορία που 
κατέλαβε την εξουσία –που αντικατέστησε την προηγούμενη εξουσία–, στιγμάτι-
ζε τους κοινωνικούς αγωνιστές που πολέμησαν την οθωμανοκρατία αλλά και τους 
ντόπιους φοροληστές κοτζαμπάσηδες ...ως «ληστοσυμμορίτες».

Υπάρχουν καταγραφές όπου ο λαός θεωρούσε το ζυγό της ιθαγενούς τυραν-
νίας πολύ πιο δυσβάσταχτο από αυτόν της οθωμανοκρατίας. Τα επόμενα χρόνια 
λαμβάνουν χώρα δεκάδες κοινωνικές εξεγέρσεις, ίσως η πιο γνωστή κατά το 1834 
επί Όθωνος. Έχουμε πάλι μια βία από την πλευρά του κράτους αυτή τη φορά κατά 
την βίαιη προσάρτηση αυτόνομων αυτοδιευθυνόμενων κοινοτήτων – κι εν πάση 
περιπτώσει μέσα σε μία «απελευθερωμένη» κατά τα άλλα εποχή ο χαρακτηρι-
σμός του Ληστοσυμμορίτη παραμένει.

Σε αυτό το προσωνύμιο αναφέρεται και ο Άρης Βελουχιώτης στον ιστορικό 
του λόγο στη Λαμία, όπου το προσέδιδε η μαύρη αντίδραση στο απελευθερωτικό 
μέτωπο, στο Ε.Α.Μ.

Τότε και κατά το ’46-’49 στον δεύτερο κύκλο του εμφύλιου πολέμου από τον 
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Δημοκρατικό Στρατό, ήταν που αναφερόντουσαν διάφορα χαρακτηριστικά, όπως 
οι «ληστοσυμμορίτες», όπως «εαμοβούλγαροι», όπως «ξένοι πράκτορες» και με 
αυτά χαρακτήριζαν όσους πολέμησαν τους μοναρχοφασίστες, τα γερμανικά και 
αγγλικά κατοχικά στρατεύματα. 

Αυτοί οι χαρακτηρισμοί κατά κάποιο τρόπο υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Και 
σήμερα τα ίδια λένε κάποιοι κάτοικοι της βουλής.

Να δώσω ένα επί πλέον παράδειγμα, μια παρένθεση, λίγο εμβόλιμο βέβαια, 
δεν έχει και τόση σημασία. Πριν από ενάμιση μήνα έναν σύντροφό μας, τον Γ. 
Δημητράκη, τον απαγάγανε σχεδόν, με την δικαιολογία της εξακρίβωσης στοιχεί-
ων από ένα καφενείο, τον πήγαν δυο στενά πιο πέρα κάτι ...άνθρωποι, ας πούμε, 
της ομάδας ΔΕΛΤΑ. Τον τραμπούκισαν και άρχισαν και του λέγανε μέσα σε όλο 
το σχετικό υβρεολόγιο, σχετικά με τον Γράμμο και το Βίτσι και τι σας έκαναν τότε 
και τα ίδια θα σας κάνουμε, και τα λοιπά. 

Εδώ πέρα τώρα σε σχέση με τα προηγούμενα προκύπτουν κάποια ερωτήματα 
όπως: Πόσοι σύρθηκαν έκτοτε στα ξερονήσια, με την κατηγορία του ιδιώνυμου 
και την κατηγορία της κομμουνιστικής απειλής;

Πόσοι βασανίστηκαν στα μπουντρούμια της Δημοκρατίας;
Πώς μπορούμε να θεωρήσουμε πλέον ότι θα σβηστεί από την ιστορική μνήμη 

το αιματοκύλισμα;
Και ποιος μπορεί να πει ότι τελειώσαμε, ότι τώρα υπάρχει ταξική ειρήνη;
Αλλά ας έρθουμε στην σύγχρονη σχετικά ιστορία με την 7ετία της στρατιωτι-

κής χούντας όπου είναι γνωστά όλα τα κοσμητικά επίθετα που όπλιζαν το μένος 
των ΕΣΑτζήδων.

 Αν πλέον για τις σκοπιμότητες του προσωπείου του μεταπολιτευτικού κοινο-
βουλίου η αντιστασιακή δράση επί της 7ετίας αναγνωρίστηκε ως πολιτική, αυτό 
δεν μπορεί να διαγράψει από την ιστορική μνήμη τον λόγο που είχαν τότε οι συ-
νταγματάρχες που ισχυρίζονταν ότι έχουνε δημοκρατία. Με την επισήμανση ότι 
εκείνον τον καιρό υπήρχαν και άτομα, πρώην πρωθυπουργός και νυν βουλευτές, 
που ήταν και βομβιστές. Έχουμε την γνωστή περίπτωση που έχει ακουστεί για 
τον Σημίτη, έχουμε την περίπτωση ενός ακαδημαϊκού, του Σάκη Καράγιωργα, που 
του είχε σκάσει η βόμβα στα χέρια και που στην απολογία του μίλησε και προέ-
τρεπε τους μαθητές του προς την ένοπλη πάλη. Υπάρχουν ποικίλες αναφορές και 
προφανώς διαφορετικής ιδεολογικής καταγωγής.

Περνάμε, λοιπόν, μετά στην μεταπολίτευση, την περίφημη μεταπολίτευση, 
όπου «τελείωσε η χούντα» με βάση τα λεγόμενα της εξουσίας εισαγόμενη κάτω 
από το δίλημμα Καραμανλής ή Τανκς, πριν ανδρωθούν οι σοσιαλφασίστες του 
ΠΑΣΟΚ με την ρητορική του λαοπλάνου ηγέτη τους και ομολογουμένως με την 
αφομοίωση ενός μέρους των αντιστάσεων. Εκείνη την εποχή είναι αποκαλυπτική, 
ιστορικής καταγραφής, η ανάληψη ευθύνης από την Ε.Ο. 17Ν (το ’76) της εκτέλε-
σης του αρχιβασανιστή Μάλλιου, όπου περιγράφονται τα κοινωνικά και πολιτικά 
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τεκταινόμενα της εποχής, όπου περιγράφουν την εποχή, τις διώξεις που συνεχίζο-
νταν και τις απαγορεύσεις, όπου μιλάνε για το κοινωνικό αίτημα για αποχουντο-
ποίηση του καθεστώτος, το οποίο και δεν δικαιώθηκε.  Όπου μιλάνε στο διά ταύτα 
για την κοινοβουλευτική βιτρίνα και την φασιστική ουσία.

Ενδεικτικό επίσης για αυτά τα 40 τελευταία χρόνια είναι το σύνθημα του 
αναρχικού κινήματος που υιοθετήθηκε από τους διαδηλωτές του Συντάγματος* 
τελευταία όπως είδαμε, ότι «η χούντα δεν τελείωσε το ’73».

Και ενδεικτικό, φυσικά, είναι επίσης και οι νεκροί αυτής της περιόδου, που 
δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε: Κουμής, Κανελλοπούλου, Κασίμης, Καλτεζάς, 
Πρέκας, Τσουτσουβής, Μαρίνος, ο 15χρονος Γρηγορόπουλος και ο Λάμπρος Φού-
ντας ο σύντροφός μας, αναρχικός και μέλος του Επαναστατικού Αγώνα, και ιδίως 
τον τελευταίο δεν πρόκειται να τον ξεχάσουμε ποτέ. Έχει χαράξει την γενιά μας.

Έντεκα χρόνια τώρα από την 11η Σεπτεμβρίου 2001 η μύχια ρητορική της 
εξουσίας για την αποπολιτικοποίηση και εγκληματοποίηση των κοινωνικών αγω-
νιστών, για την «ειδική» μεταχείριση των πολιτικών κρατουμένων, των αιχμα-
λώτων πολέμου με σκοπό το διπλοσφράγισμά τους στα υπόγεια μπουντρούμια, 
παραμένει ίδια. 

Έντεκα χρόνια τώρα είχαμε την καθολική υποταγή των κρατών στον πόλεμο 
κατά της «τρομοκρατίας», είχαμε την σταδιακή μεταμόρφωση του νόμου περί ορ-
γανωμένου εγκλήματος σε «αντιτρομοκρατικό» νόμο, είχαμε την επιτηδευμένη 
γενίκευση της κατηγορίας κι έχουμε πλέον το έξυπνο προσωνύμιο του «τρομο-
κράτη».

 Συμπερασματικά όλων αυτών και κάθε ιστορικής αναδρομής σε κάθε εποχή: 
Ότι οι κυβερνητικές συμμορίες είναι πιστοί εντολοδόχοι της πλουτοκρατίας.

 Το συμπέρασμα για το στρατόπεδο των καταπιεσμένων, των από τα κάτω, για 
το ανυπότακτο προλεταριάτο, για την τάξη δι’ εαυτήν είναι: Κάποτε Αντάρτες, 
Πάντοτε Αντάρτες.

Έχουμε λοιπόν, ως διαχρονικά κατοχυρωμένο το εξής παράδοξο: όταν η βία 
κατάγεται από το κράτος –που θέλει να διαθέτει το μονοπώλιό της, με όλες τις 
άμεσες και έμμεσες εκφράσεις σε καθημερινό επίπεδο, που στρέφεται εναντίον 
των από τα κάτω, των καταπιεσμένων και καταστέλλει και τιμωρεί το ανυπότακτο 
προλεταριάτο–, η βία είναι νόμιμη.

Ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό, είναι και λογικό, είναι και άμεμπτο;
Όταν η βία, απεναντίας, προέρχεται από τα κάτω και στρέφεται εναντίον του 

συστήματος, όταν η βία προέρχεται από αυτούς που τους ληστεύουν καθημερινά, 
που δέχονται καθημερινά την αστυνομοκρατία και επιτιθέμενοι διαρρηγνύουν 
το κρατικό μονοπώλιό της και διαρρηγνύουν συνάμα το άτρωτο προσωπείο της 
εξουσίας, η βία αυτή τότε είναι το επαχθέστερο όλων των εγκλημάτων και λέγεται 
«τρομοκρατία».

Υπάρχει μια ρήση σχετικά, που λέει ότι «ο θρόνος του άρχοντα των σημασιών 
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στέκεται πιο πάνω από τον θρόνο του άρχοντα της βίας»
Έχουμε, λοιπόν, την εξουσία των νοημάτων, την εξουσία των σημασιών. Η 

εξουσία θέλει να ορίζει τα νοήματα, την σημασία των εννοιών. Το κράτος θέλει 
να είναι το υποκείμενο και η κοινωνία το αντικείμενο... Αλλά δεν τα καταφέρνει... 
Και αυτό γιατί είναι αυταπόδεικτο πλέον της επαναστατικής ιστορικής συνέχειας, 
η εγγενής ανάγκη του ανθρώπου για αυτοπροσδιορισμό, για χειραφέτηση, η ανά-
γκη του ανθρώπου για την διαρκή αναζήτηση της ελευθερίας του. Κι αν μπορεί 
εκδικούμενο το κράτος να τιμωρήσει τα σώματα, με διώξεις ή καταδικάζοντάς τα 
σε εγκλεισμό, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να το κάνει και στις συνειδήσεις.

Η Κ. Γώγου σε ένα στίχο της, σε ένα ποίημα βασικά, αναφέρεται ρωτώντας: 
«Τι είναι η τρομοκρατία; Τρομοκρατία που σημαίνει εξουσιάζω διά της βίας, διά 
του τρόμου» και μετά συνεχίζει και λέει «και τρομοκράτης τι θέλει να πει; Δεν 
ζητάω την απάντηση από αυτούς που την επινοήσανε αλλά από τους λαχανιασμέ-
νους».

– Να ζητήσουμε λοιπόν την απάντηση από τα θύματα και τους ανάπηρους 
πολέμου της νατοϊκής συμμαχίας για την εγκαθίδρυση της democracy.

– Να ζητήσουμε την απάντηση: 
Στις βομβαρδισμένες πόλεις της καπιταλιστικής περιφέρειας, στην σιωπή 

πίσω από το τείχος της Παλαιστίνης – το έθνος τρομοκράτη, στο εκδημοκρατι-
σμένο Ιράκ, στις φυτείες παπαρούνας στο Αφγανιστάν (όπου μετά τον πόλεμο 
του 2001 κατά της «τρομοκρατίας» αυξήθηκε και η παραγωγή κατακόρυφα), να 
ζητήσουμε την απάντηση στο κοβάλτιο και στα διαμάντια του Κονγκό, στους πρό-
σφατους νεκρούς μεταλλωρύχους απεργούς στην Ν. Αφρική (πριν από λίγο καιρό 
θα ακούσατε που διαδήλωναν και τους γαζώσανε), την απάντηση να μας δώσουν 
στα σύνορα-νεκροταφεία του Μεξικού, οι άνθρωποι που προσπαθούν να φύγου-
νε, να μεταναστεύσουνε και τους γαζώνουν και εκεί πίσω από τα πλέγματα του 
φράχτη.

– Να ζητήσουμε την απάντηση στους τριτοκοσμικούς παρίες που φροντίζουν 
για την δυτική ευημερία.

– Στις φαβέλες στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στις φτωχογειτονιές στην Νάπολη, στις 
παραγκούπολεις ανά τον κόσμο.

– Να μας πουν οι απεργοί Ισπανοί ανθρακωρύχοι και οι απεργοί στα ορυχεία 
στην Ιταλία.

Να μας πουν τι είναι αυτό που τους τρομοκρατεί; Από πού δέχονται την βία και 
τον τρόμο πάνω στην ζωή τους ; ...Εδώ πέρα, αυτήν την στιγμή, στην αυτοκρατο-
ρία που έχει στρέψει τις κάνες προς το εσωτερικό της. Εδώ πέρα που βρισκόμαστε 
σε έναν ανοιχτό, ακήρυχτο πόλεμο.

– Να μας πουν οι άστεγοι στην μητρόπολη της Αθήνας, οι συνάνθρωποί μας 
που βουτάνε στους κάδους απορριμμάτων για την τροφή τους.

– Να μας πει ο κόσμος που στήνεται στα γραφεία του ΟΑΕΔ ή ο κόσμος που 
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στήνεται σε ουρές συσσιτίων.
– Να μας πουν οι χρεωμένες οικογένειες, τα χρεωμένα νοικοκυριά, αυτοί οι 

σύγχρονοι είλωτες που ξεπληρώνουν το δικαίωμα στην επιβίωση και το δικαίωμα 
στην στέγη, ξεπληρώνοντας με την ίδια τους την ζωή σε επιτόκια και δόσεις.

– Να μας το πουν και οι μισθωτοί στην εργασιακή αρένα που, μπροστά στην 
αυξανόμενη απειλή της ανεργίας, παλεύουν μέσα στην επιβαλλόμενη συνθήκη 
της ελαστικής εργασίας ή της ημιαπασχόλησης με απλήρωτες υπερωρίες, απλή-
ρωτες εργατοώρες και άλλοτε και μήνες ολόκληρους απλήρωτοι. Πολλοί είναι που 
εργάζονται αυτήν την στιγμή και δεν πληρώνονται καν επειδή βρισκόμαστε σε 
«συνθήκη έκτακτης ανάγκης». Να μας το πουν όλοι αυτοί οι ανασφάλιστοι και 
επισφαλείς που ανέχονται καθημερινά τις ορέξεις των μικρών και μεγάλων αφε-
ντικών. Αυτοί που, μην έχοντας επιλογή, θα πάνε σκλάβοι στις ειδικές οικονομικές 
ζώνες.

– Αυτοί που τους κόβονται οι μισθοί ενώ κάλυπταν τα προς το ζην, αυτοί που 
προλεταριοποιούνται, που πρέπει να πληρώνουν τα χαράτσια και την επαναλαμ-
βανόμενη φορολογική επέλαση του κεφαλαίου. Αυτοί που τους κόβουν το ρεύμα. 

– Να μας πουν αυτοί που το δικαστικό σύστημα ορίζει την ζωή τους μέσα σε 
τέσσερις τοίχους. Από το Γκουαντανάμο, το Αμπού Γκράιμπ, από τα πανοπτικά 
ιδρύματα υψίστης ασφαλείας, μέχρι εδώ τους υποσιτιζόμενους τρόφιμους των 
ελληνικών φυλακών και αυτούς που είναι στις υπόγειες πτέρυγες και στα κελιά 
απομόνωσης.

– Να μας πουν οι εξεγερμένοι, αυτοί που κατεβαίνουν στον δρόμο για να δια-
δηλώσουν, για να ακουστούν και μάχονται με την υπεροπλία της ελληνικής αστυ-
νομίας, που πνίγονται από τα χημικά και ποδοπατούνται, που χτυπιούνται από 
τα ΜΑΤ. Από αυτά τα 20χρονα μαντρόσκυλα της δημοκρατίας. Να μας πουν και 
αυτοί που σέρνονται με ανοιγμένα κεφάλια στα νοσοκομεία ή που πολλές φορές 
δεν πηγαίνουν γιατί καραδοκεί το ασφαλιταριό για να τους μαζέψει.

– Να μας το πουν οι πολυεθνικοί προλετάριοι, οι μετανάστες, αυτοί που φεύ-
γουν από την χώρα τους λόγω πολέμων (και που την στιγμή αυτήν μάλιστα, μας 
φορολογούνε για να συντηρούμε τα ελληνικά στρατεύματα εκεί... που λένε (σε 
σχέση με τα χρήματα το λέω). Να το πουν οι μετανάστες λοιπόν, που πνίγονται 
στο Αιγαίο, που πέφτουν πάνω στις νάρκες του Έβρου, που ξυλοκοπούνται και 
σφάζονται συνεχώς από τα μαχαιρώματα των φασιστών σε αγαστή συνεργασία 
με την ελληνική αστυνομία, και δημόσια και εν κρυπτώ. Αυτά τα «μιάσματα» 
όπως τους αποκαλούν, που «γεννήθηκαν εγκληματίες» και τώρα «χαίρουν της 
φροντίδας του Ξένιου Διός» στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

– Να μας πουν κι όλοι αυτοί οι νεολαίοι που τώρα τους καλούνε να πάνε να 
εργαστούνε για 300 ευρώ. Που πρέπει να σκύψουν το κεφάλι όταν περνάνε μπρο-
στά από τις διμοιρίες των ΜΑΤ μήπως και προκαλέσουν, που στήνονται στον τοί-
χο και λοιδορούνται από τις μηχανοκίνητες συμμορίες των ΔΙΑΣ.
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Αυτοί κι άλλοι πολλοί είναι οι μόνοι αρμόδιοι να μας πουν τι είναι τρομοκρα-
τία. Αυτοί είναι που πρέπει να μην διοχετεύσουν την βία ενδοταξικά, αλλά προς 
τις αιτίες των δεινών τους. Αυτοί είναι που θα εκφράσουν την λαϊκή ετυμηγορία 
στις εξεγέρσεις που έρχονται. Αλλά και αυτοί που θα πρέπει να υπερβούν το θυ-
μικό και που θα πρέπει να οργανώσουν και να συγκροτήσουν το επαναστατικό 
μέτωπο που θα θάψει το κεφάλαιο, το κράτος και τους φασίστες του.

Ερχόμαστε λοιπόν τώρα εδώ, να μας πείτε ότι καταδικάζονται για τρομοκρα-
τία τα μέλη που ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη για την Ε.Ο. Επαναστατικός Αγώ-
νας, οι σύντροφοί μας, ο Κώστας, ο Νίκος και η Πόλα. 

Άραγε θα μπορούσε κανείς να μας πείσει, βλέποντας τη δράση της οργάνωσης 
και διαβάζοντας το περιεχόμενο των προκηρύξεων, ότι παρήγαγαν στοιχεία όπως 
η ιδιοτέλεια, όπως ο φετιχισμός των όπλων, όπως η προτροπή στην άκριτη χρήση 
των μέσων; Θα μπορούσε να μας πείσει κανείς για τον αν στόχευσαν εναντίον του 
κοινωνικού συνόλου ή της κοινωνικής ωφέλειας; 

Βασικά, δεν θα το παραδεχθείτε αλλά γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Ε.Ο. Επα-
ναστατικός Αγώνας υπήρξε μια αμιγώς πολιτική οργάνωση που χτύπησε τα πιο 
επαίσχυντα σύμβολα της εξουσίας, που η δράση της χαρακτηρίζεται από την επί-
θεση στην καρδιά του κράτους, στην καρδιά του κτήνους.

Ποιο είναι το πολιτικό έννομο αγαθό το οποίο προσέβαλαν ώστε να τους προ-
σάψετε τον προσδιορισμό του εγκλήματος, να εφαρμόσετε το άρθρο 187 και τα 
άλλα συναφή επιτηδευμένα, αόριστα άρθρα, εγκληματοποιώντας την πολιτική 
δράση και διαστρεβλώνοντας το (πολιτικό) περιεχόμενο της οργάνωσης; 

Μήπως ήταν η αμερικάνικη πρεσβεία με τους συνεχείς πολέμους στην καπι-
ταλιστική περιφέρεια και που τους είχε επικηρύξει κιόλας. Μήπως το χρηματι-
στήριο, το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Εργασίας; Που ευθύνονται 
άμεσα για την φτωχοποίηση και την εξαθλίωση του λαού, ή μήπως οι τράπεζες, οι 
ναοί του κεφαλαίου;

Στο εν Ελλάδι προτεκτοράτο η ετυμηγορία για αυτή τη δίκη θα είναι προς όφε-
λος του ντόπιου και πολυεθνικού κεφαλαίου. Κι αν γενικότερα η αντιστασιακή 
δράση βαπτιστεί ως έγκλημα, τότε είναι το ομορφότερο έγκλημα της ανθρώπινης 
ιστορίας ενάντια στους δυνάστες της.

Ο Επαναστατικός Αγώνας είναι κοινωνικά αναγνωρισμένος ως Επαναστατική 
Οργάνωση, έτσι είναι και έτσι θα παραμείνει στην ιστορία. Αυτό που δικάζεται 
σήμερα είναι η ίδια η Ιστορία. Μόνο που παραβλέπεται ότι ο νόμος της κοινωνίας 
είναι πιο πάνω από το νόμο του κράτους.

Ο Επαναστατικός Αγώνας διαθέτει εξόφθαλμα πολιτικά χαρακτηριστικά, αι-
τίες και κίνητρα. Η δράση του υπήρξε συνυφασμένη με τα πολιτικά τεκταινόμενα 
της εποχής. Ο Επαναστατικός Αγώνας είναι κομμάτι από την ψυχή μας, κομμάτι 
από τον σώμα μας. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι του αναρχικού μας κινήματος. 

Σε αυτό το κίνημα, από τις ιστορικές του καταβολές μέχρι και σήμερα δεν 
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υπάρχει τέτοιο παράδειγμα ούτε φαινόμενο. Είναι διαχρονική η άρνηση σε κάθε 
έννοια όπως η ιεραρχία, όπως η ηγεσία, όπως η εκμετάλλευση ανθρώπου από άν-
θρωπο, σε κάθε μορφή εξουσίας. Δεν θα μπορούσε λοιπόν σε καμία συλλογικότη-
τα αναρχική να υπάρξουνε φαινόμενα τα οποία αποστρέφεται, τα οποία πολεμά-
ει. Είναι φύσει αδύνατο να αναπαράγουμε στις σχέσεις μας ό,τι πολεμάμε και ό,τι 
αποστρεφόμαστε.

Επίσης, όσον αφορά την οργάνωση για το ευρύτερο ριζοσπαστικό κίνημα, θε-
ωρώ ότι αποτελεί άξιο συνεχιστή του απελευθερωτικού αντάρτικου πόλης. Ενέ-
πνευσε με τον λόγο του και τις πράξεις του. Συνέβαλε στην όξυνση του ταξικού 
πολέμου, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ενώπιον της παρούσας πλέον δικτα-
τορίας των αγορών, του ολοκληρωτισμού του νεοφιλελευθερισμού.

 Με τις καίριες επιθέσεις της ενσάρκωσε το ποίημα του γκρεμιστή: «όπου θέ-
λει το γκρέμισμα, νου και καρδιά και χέρι». Η δράση τους αποτελεί ήδη παρακα-
ταθήκη και ποίηση της ζωής ενάντια στην τυραννία.

 Τελειώνοντας θέλω να σας πω ότι το σύστημα είναι κοινωνικά απονομιμοποι-
ημένο, έχει εκτραχυνθεί. Η καταδίκη της οργάνωσης, αντίστροφα με τις επιδιώ-
ξεις του συστήματος για παραδειγματισμό, θα συμβάλει στο κάλεσμα της εποχής, 
στο κάλεσμα στις επάλξεις για χιλιάδες καταπιεσμένους, να περάσουν στην προ-
λεταριακή αντεπίθεση, να υλοποιήσουν το κοινωνικά νόμιμο δικαίωμα της ανυ-
πακοής. Θα συμβάλει στο προσκλητήριο για την επίθεση με κάθε δυνατό μέσο στο 
καθεστώς, για την καθολική ανατροπή του συστήματος.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ JEAN WEIR

Το όνομα που μου δόθηκε είναι Jean Weir. Στέκομαι εδώ ως εχθρός του κρά-
τους και της κοινωνίας που, μακριά από το να είναι μια ζωντανή κοινότητα που 
μοιράζεται την κοινωνική ευημερία και τη χαρά της ζωής, δεν είναι τίποτα περισ-
σότερο από την ανιαρή οργάνωση της ανισότητας και της εκμετάλλευσης μέσω 
των κοινωνικών ρόλων και της απαγόρευσης. Ο νόμος είναι το συρματόπλεγμα 
που κρατά τα πάντα στη θέση τους και έχει αφομοιωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να 
αποτελεί τη βάση της καθημερινής ασυνείδητης συνήθειας και της ρουτίνας ακό-
μη και για εκείνους που τον εφαρμόζουν. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαμορ-
φώνουν απόψεις που συντηρούν τη συναίνεση και αποδίδουν ευθύνες διεύθυνσης 
σε αυτό το όργανο θεσμοθετημένης τρομοκρατίας –το Κράτος και αυτούς που το 
υπηρετούν– και αποτελεί τη βάση κάθε κοινωνικής σχέσης συμπεριλαμβανομέ-
νης και αυτού του δικαστήριου εδώ σήμερα.

Έχω έρθει να σταθώ πρόσωπο με πρόσωπο με τον εχθρό μέσα σε αυτό το προ-
πύργιο του κράτους-τρομοκράτη γιατί κλήθηκα από τους τρεις συντρόφους του 
Επαναστατικού Αγώνα.

Δεν έχω έρθει για να μπω σε διάλογο σχετικά με τους συντρόφους ή οποιονδή-
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ποτε άλλον. Η παρουσία μου εδώ είναι μια πράξη αλληλεγγύης και συνέχιση του 
αγώνα μου ως αναρχικής.

Η σημερινή δικαστική διαδικασία έχει απορρίψει κάθε ίχνος δημοκρατικού 
προσχήματος, αποκαλύπτοντας την αληθινή ουσία της εξουσίας. Είναι αδύνατο 
να προσπεράσει κανείς το γεγονός ότι αυτή η δίκη λαμβάνει χώρα μέσα σε μια 
φυλακή, μέσα στο μεγαλύτερο έγκλημα που διαπράχθηκε ποτέ από άνθρωπο σε 
άνθρωπο, και η φυσική εγγύτητα του δικαστή και του δεσμοφύλακα είναι μια ασυ-
νήθιστη, αν και ακούσια δήλωση της αλήθειας. Ο δικαστής δεν είναι τίποτα χωρίς 
τον δεσμοφύλακα, ο δεσμοφύλακας δεν είναι τίποτα χωρίς τον δικαστή. Είναι ένα 
και φέρουν ίση ευθύνη για τις πράξεις τους. Οι τρομοκράτες και οι εγκληματίες 
είναι οι υπηρέτες του κράτους και του κεφαλαίου και όχι αυτοί που αγωνίζονται 
να επιβιώσουν ή αγωνίζονται εναντίον ενός κόσμου σε διαμάχη, στον πόλεμο, τη 
φτώχεια και την καταπίεση.

Είναι στο πλαίσιο αυτής της πάλης που άκουσα για πρώτη φορά για τον αναρ-
χικό Νίκο Μαζιώτη. Ήταν στην ακραία και επικίνδυνη φάση της απεργίας πείνας 
εξαιτίας της άρνησής του να φορέσει στολή και να γίνει πληρωμένος δολοφόνος 
στην υπηρεσία του κράτους. Εκείνη την εποχή πολλοί αναρχικοί στην Ιταλία όπου 
ζούσα, είχαν επίσης αρνηθεί να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία, επιλέ-
γοντας να πάνε στη φυλακή αντί να ενταχθούν στην ένοπλη δύναμη που κρατά 
την ανθρωπότητα χωρισμένη σε τάξεις και παρεμβαίνει βίαια για να πατάξει κάθε 
προσπάθεια απελευθέρωσης. Αλλά κυρίως, επειδή «η στρατιωτική θητεία είναι 
ένα από τα όπλα του κράτους για την οικοδόμηση υποδειγματικών πολιτών που 
στερούνται προσωπικότητας, ατομικότητας και δικό τους τρόπο σκέψης που να 
τους παρακινεί να επαναστατήσουν και να αρνηθούν».

Είχα επίγνωση της σημασίας του αγώνα των αναρχικών στην Ελλάδα παράλ-
ληλα με τους εκμεταλλευόμενους, τους φοιτητές, τους οδηγούς λεωφορείων, των 
δάσκαλων, των άνθρωπων από τα χωριά στην Χαλκιδική... κ.λπ. και είχα διαβά-
σει εμπνευστικές καταγραφές των ενεργειών τους και της κρατικής καταστολής 
εναντίον τους. Αλλά ήταν ο Νίκος Μαζιώτης, ο οποίος, χωρίς να το γνωρίζει, ήταν 
ο καθοριστικός λόγος για τον ερχομό μου στην Ελλάδα. Ήταν με την ευκαιρία 
της δίκης του σε πρώτο βαθμό που ήρθα στην Αθήνα για πρώτη φορά, για να 
παραστώ στο δικαστήριο σε ένδειξη αλληλεγγύης προς αυτόν. Τότε ήταν που ανα-
κάλυψα την άγρια   ομορφιά των συντρόφων αναρχικών, το πάθος τους για την 
ελευθερία που έβρισκε άμεση έκφραση με χίλιους τρόπους και ποτέ δεν έπαψε 
να αυξάνεται και να εντείνεται, εμπνέοντας και τρέφοντας ελεύθερα πνεύματα 
σε όλο τον πλανήτη.

Δύο πράγματα ιδίως με εντυπωσίασαν τότε. Πρώτα απ’ όλα το αξεπέραστο 
θάρρος και η αξιοπρέπεια του Νίκου Μαζιώτη καθώς αντιμετώπιζε τους αυτουρ-
γούς της εξουσίας και των προνομίων. Η απολογία του στο δικαστήριο, η επιβε-
βαίωσή του ως άνθρωπος, ως άτομο, ως επαναστάτης, ως αναρχικός, έγινε με τα 
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μάτια στραμμένα στην κάνη του όπλου της κρίσης από το δικαστήριο χωρίς καμία 
ανησυχία για τις συνέπειες από άποψη ποινής και χρόνων που αντιμετωπίζε κλει-
δωμένος σε ένα κελί. Όσα είπε εκείνη την ημέρα είναι πλέον καταξιωμένο κλασικό 
κείμενο της αναρχικής θεωρίας σχετικά με την ανάγκη για βίαιη επίθεση στον 
ταξικό εχθρό σε πρώτο πρόσωπο και έχω συμβάλει στη διάδοσή του στην αγγλική 
γλώσσα. Έχει εμπνεύσει συντρόφους και αντάρτες και σε όλο τον κόσμο.

Αυτό που με εντυπωσίασε επίσης, και έχει επηρεάσει τη ζωή μου από τότε, 
ήταν η αμεσότητα της δράσης των αλληλέγγυων συντρόφων, χωρίς διαμεσολάβη-
ση, χωρίς ταμπού για την βία που αποτελούν τροχοπέδη για τη δίκαιη οργή των 
εκμεταλλευόμενων. Η αλληλεγγύη τότε πήρε την μόνη αυθεντική έκφρασή της, 
αυτή της συνέχειας του αγώνα, της συνειδητής επίθεσης κατά των κερδών των 
αφεντικών και των οργάνων καταστολής, ακόμη και πάνω απ’ όλα, όταν ο ταξικός 
εχθρός είναι πάνοπλος για να προστατεύσει την περιουσία και την αλαζονεία των 
σημερινών ηγετών του πλανήτη.

Ο καθένας με τα δικά του μέσα, ο καθένας με την δική του ευθύνη.
Σήμερα δικάζεται ο ένοπλος αγώνας. Σήμερα δικάζονται και οι αναρχικοί. Για 

να μην είναι ο αγώνας μάταιος, πρέπει να είναι ένοπλος και αυτο-οργανωμένος, 
μακριά από κάθε αντιπροσώπευση και τους αυτόκλητους εκπρόσωπους του κινή-
ματος των εργαζομένων που έχουν προδώσει ξεδιάντροπα τους τελευταίους και 
έχουν συνεργαστεί με τα αφεντικά, ελέγχοντας τα «κακά» πάθη εκείνων που δεν 
έχουν τίποτα να χάσουν εκτός από τις αλυσίδες τους.

Οι αναρχικοί είναι ενάντια στην ιεραρχία και αυτό ισχύει και για τα όπλα που 
χρησιμοποιήθηκαν στον αγώνα.

Το οπλοστάσιο του αναρχικού συνδυάζει τις ιδέες, την έννοια της ελευθερίας 
και την ανάγκη να καταστρέψει όχι μόνο την ανισότητα και τη φτώχεια, αλλά και 
την ίδια στιγμή την εξουσία, την ιεραρχία και την υπακοή.

Έχουν την ικανότητα να αυτοοργανώνονται και να επιτίθενται, χωρίς ηγέτες ή 
καθοδηγούμενους, και να σπρώχνουν τους άλλους να κάνουν το ίδιο.

Λέξεις, πέτρες, πιστόλια, φωτιά, δυναμίτη, βόμβες μολότοφ, γκράφιτι, κατα-
πέλτες, τσεκούρια, σφυριά, πριόνια, θεωρία, ανάλυση, αναγνώριση του ταξικού 
εχθρού καθώς αυτός μεταλλάσσεται προκειμένου να παραμένει ίδιος, πολυβόλα, 
σπρέι, μπαζούκας, είναι μερικά από τα όπλα για την αυτοδιαχείριση της επίθεσης. 
Όλα συνδυάζονται σε μια καταστροφική παιχνιδιάρικη αλχημεία μακριά από τη 
νεκρική λογική της κρίσης. Ακόμα και όταν χτυπά έναν ταξικό εχθρό, είναι απλώς 
κάτι που πρέπει να γίνει και να ξεπεραστεί προκειμένου να πάει παρακάτω.

Οι αναρχικοί σιχαίνονται την τυφλή βία που είναι θεσμοθετημένη από το κρά-
τος με το οπλοστάσιο που διαθέτει των ένστολων ρομπότ, των τανκς, των ΜΑΤ, 
των ΔΕΛΤΑ, τα δηλητηριώδη αέρια, τις χειροβομβίδες κρότου λάμψης, τα ρόπα-
λα, τις μπότες, τα θωρακισμένα οχήματα, τις κάμερες CCTV, τα ελικόπτερα, τα 
δικαστήρια, τις φυλακές, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα βομβαρδιστικά αερο-
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πλάνα, τους πυραύλους, τη θεσμοθετημένη θρησκεία, τα μέσα μαζικής ενημέρω-
σης, τη χειραγώγηση της συναίνεσης, κ.λπ.

Μόνο το κράτος έχει τη δυνατότητα να στείλει άνδρες να πεθάνουν ή να σκο-
τώσουν, πάντοτε με την ευλογία του ιερέα, μετά την εμβάπτισή τους με πατριωτι-
σμό και ξενοφοβία από τη γέννησή τους.

Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που χρησιμοποίησε ναπάλμ εναντίον των ανταρ-
τών στα βουνά. Τώρα, ειρωνεία της ιστορίας, χρησιμοποιεί ασφυξιογόνα και δα-
κρυγόνα που εισάγονται από το ισραηλινό κράτος που έχει εκδιώξει εκατομμύρια 
Παλαιστινίων από τα σπίτια τους για να επιβιώσουν στους καταυλισμούς, και 
στηρίζει τη νομιμότητά της στο ολοκαύτωμα των 6 εκατομμυρίων Εβραίων από 
άλλο κράτος πάνω από μισό αιώνα πριν.

Οι αναρχικοί είναι ενάντια στις φυλακές, ακόμη και για τους εχθρούς τους και 
να ξέρετε ότι όταν η παρούσα συνθήκη των παραγωγικών σχέσεων έχει κατα-
στραφεί και ο κοινωνικός πλούτος ανήκει σε όλους, στον καθένα σύμφωνα με τις 
ανάγκες τους, από τον καθένα σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, θα υπάρξει ελάχι-
στος λόγος για συγκρούσεις .

Το κράτος θα κάνει τα πάντα για να εμποδίσει τον αγώνα για την ελευθερία σε 
ό,τι μορφή παίρνει, ό,τι μέσο και να επιλέξει.

Από την αρχή του αναρχικού κινήματος γύρω στα μέσα του δέκατου ένατου 
αιώνα, τα όργανα της εξουσίας πάντα αντέδρασαν βίαια ενάντια στους αναρχι-
κούς, επειδή το κράτος, κάθε κράτος, είτε είναι κόκκινο είτε μαύρο είτε η πο-
λύχρωμη εκδοχή της σοσιαλδημοκρατίας, δεν μπορεί να ανεχθεί την ελευθερία 
ούτε με τη μορφή ιδεών ούτε με την μορφή αυτο-οργανωμένης δράσης των εκμε-
ταλλευόμενων. Σε διάστημα ενός αιώνα και μισού ο αριθμός των αναρχικών που 
έχουν φυλακιστεί, εξοριστεί, απαγχονιστεί, αποκεφαλιστεί έχουν υποβληθεί σε 
ηλεκτροσόκ, βασανιστεί, πυροβοληθεί στην διάρκεια δράσης ή από εκτελεστικά 
αποσπάσματα ή απλά έχουν φυλακιστεί, ανέρχεται σε χιλιάδες ενώ ο γραπτός 
λόγος του επαναστάτη αναρχικού έχει τιμωρηθεί το ίδιο αυστηρά με τη σφαίρα. 
Μακριά από το να δείχνουν μετάνοια ή επαιτεία για έλεος, οι υπερήφανοι μα-
χητές αντιμετώπισαν τον θάνατο όπως είχαν αντιμετωπίσει τη ζωή, άφοβα, με 
μια περήφανη κραυγή, Viva l’Anarchia, Ζήτω η αναρχία, Vive l’’anarchie! Γι’ αυτό 
το εξολοθρευτικό παραλήρημα του κράτους είναι μια μάχη που έχει χαθεί πριν 
καν ξεκινήσει. Για κάθε αναρχικό επαναστάτη που δολοφονείται από το κράτος, 
χιλιάδες νέοι ξεπηδούν από το πουθενά της αβεβαιότητας. Κάθε δευτερόλεπτο 
που ένας αναρχικός περνάει στη φυλακή, το πνεύμα του ενισχύεται, επεκτείνεται 
πέρα   από τα τείχη και θρέφει την αλληλεγγύη που είναι η κληρονομιά τους.

Ο αναρχικός αγώνας είναι ποιοτικός, δεν είναι ποσοτικός. Ο στόχος του δεν εί-
ναι να ελέγξει και να οδηγήσει τις μάζες σε μάχη ή να πράξει στη θέση τους, αλλά 
να ωθήσει τον εκμεταλλευόμενο και να τον ξυπνήσει από το λήθαργό του, να βοη-
θήσει τον αποκλεισμένο να ξεπεράσει την κατάθλιψη που τον αφομοιώνει και να 



355

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ

αυτο-οργανωθεί για να επιτεθεί στον ταξικό εχθρό και τις δομές του. Συχνά όμως, 
γίνεται αλλιώς, μια μαζική έκρηξη οργής ως συνέπεια κάποιου φαντασμένου λακέ 
του κράτους που παίρνει το νόμο στα χέρια του και πυροβολεί κάποιον μαθητή, 
κάποιον ταραξία, έναν σεβαστό γέροντα στο γκέτο ή ένα παιδί των προαστίων.

Οι αναρχικοί είναι ενάντια στα αφεντικά, αλλά και στα θύματα. Όταν πολε-
μήσουν στο πλευρό των εκμεταλλευόμενων δεν είναι σαν σωτήρες τους, αλλά για 
να πολεμήσουν μαζί τους για να επεκτείνουν και να διευρύνουν την επίθεσή τους, 
να μετατρέψουν τις ταραχές σε εξεγέρσεις. Μερικές φορές η πραγματικότητα 
λειτουργεί με άλλο τρόπο και οι ξεσηκωμένοι ξεπερνούν τους αναρχικούς στην 
καταστροφική μανία τους.

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και σε πολλά μέρη του κόσμου υπήρξε ο 
πολλαπλασιασμός των άμεσων επιθέσεων στις δομές από μικρές ομάδες ή άτομα. 
Σε αντίθεση με τη δεκαετία του ’70 και του ’80, όταν ο καπιταλισμός είχε υπο-
στεί άγρια αναδιάρθρωση η οποία απαντήθηκε εν μέρει με ιδιαίτερα δομημένες 
μαρξιστικές-λενινιστικές ένοπλες ομάδες αγώνα, από την δεκαετία του ’90 και 
μετά έχει υιοθετηθεί μια πιο ευέλικτη μορφή από αναρχικές ομάδες με βάση τη 
συνάφεια, συχνά χωρίς όνομα ή ακρωνύμιο. Η εργατική αναφορά του αγώνα πε-
ρισσότερο ή λιγότερο εξαφανίστηκε μαζί με την βιομηχανική εργατική τάξη, λόγω 
της εισαγωγής της αυτοματοποίησης και δραστηριοτήτων σε πραγματικό χρόνο, 
χάρη στην τεχνολογία της πληροφορικής και την ικανότητα του κεφαλαίου να 
εκμεταλλεύεται εργαζόμενους με μισθούς πείνας στην άλλη πλευρά του πλανήτη.

Η ένοπλη οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας εμφανίστηκε το 2003 σε μια 
εποχή που υπήρχε αντι-τρομοκρατική φρενίτιδα σε παγκόσμιο επίπεδο και που 
στην Ελλάδα συνέπεσε με τις συλλήψεις της 17Ν και το παραλήρημα των μέσων 
ενημέρωσης που ακολούθησε.

Στην αρχή οι στόχοι τους ήταν σύμβολα της εξουσίας και του κράτους: η αστυ-
νομία, η αμερικανική πρεσβεία, το υπουργείο Οικονομικών και Εργασίας, όπως 
και η απόπειρα ενάντια στον υπουργό Δημόσιας Τάξης ο οποίος ήταν υπεύθυνος 
για την αναβάθμιση της καταστολής.

Ενήργησε άμεσα, χωρίς να χρειάζεται το άλλοθι των μαζών με σκοπό να χτυ-
πήσει τον κοινό εχθρό για την αξιοπρέπεια και την ίδια τη συγκρότησή τους.

Όταν το 2008 η λεγόμενη οικονομική κρίση κηρύχθηκε και επίσημα, και μαζί 
αναδείχθηκε και η ευθύνη του κράτους και των επιχειρήσεων του τραπεζικού το-
μέα, οι δράσεις τους στράφηκαν σε οικονομικά σύμβολα όπως το χρηματιστήριο, 
η Citibank, η Eurobank, κ.λπ.

Στη διάρκεια ολόκληρης της δράσης τους, η οργάνωση δημοσίευσε εκτενείς 
αναλύσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τις δράσεις τους περιείχαν μια ισχυρή ταξι-
κή θέση και προέτρεπαν την εκμεταλλευόμενη τάξη σε επίθεση ενάντια σε όσους 
είναι υπεύθυνοι. Είναι ένα μέρος αυτής της νέας πολύμορφης πραγματικότητας 
του αγώνα ενάντια στο κεφάλαιο και το κράτος και που πιέζει προς μια αυτο-ορ-
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γανωμένη επαναστατική διέξοδο στον αγώνα.
Η επιλογή τους για ένοπλο αγώνα με την συγκεκριμένη έννοια δεν παρουσιά-

ζεται ως αυτοσκοπός, αλλά απλά ως ένα εργαλείο που θα φέρει την επαναστατι-
κή προοπτική στο προσκήνιο και στην επικαιρότητα την υπόθεση σχετικά με την 
ανάγκη για άμεση επίθεση με κατηγορηματικό λόγο και απευθύνεται τόσο στο 
αναρχικό κίνημα όσο και στο ευρύτερο κίνημα των εκμεταλλευόμενων.

Οι σύντροφοι που έχουν αναλάβει την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής τους 
στην οργάνωση αυτήν, είναι άτομα που έχουν υπάρξει ενεργοί μαχητές στους 
αγώνες του αναρχικού κινήματος στην Ελλάδα σε πολλές μορφές του για δεκαετί-
ες και είναι γνωστοί στο κίνημα. Αντιμέτωποι με την οργή των μέσων ενημέρωσης 
και την κινδυνολογία μετά τη σύλληψή τους, βγήκαν και περήφανα υποστήριξαν 
την οργάνωσή τους, αποποινικοποιώντας την για τους περισσότερους ανθρώπους 
παρά την τρομοκρατική επίθεση των μέσων ενημέρωσης που σκίζονταν να προ-
ετοιμάσουν το έδαφος για συναίνεση και στήριξη στην πολιτική και φυσική εξό-
ντωσή τους στα χέρια των κατασταλτικών οργάνων του κράτους.

Έχουν γράψει τόμους εξηγώντας τους λόγους για τις επιθέσεις τους και την ανά-
γκη για κοινωνική επανάσταση ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, όπου, όπως και σε πολλά 
άλλα μέρη της Ευρώπης και του κόσμου, το οργανωμένο έγκλημα των αφεντικών 
του κράτους και των τραπεζών οδήγησε σε περαιτέρω εκβιασμούς από τους στε-
ρημένους που είναι σήμερα σε οριακό σημείο. Το μήνυμά τους είναι η ανάγκη για 
άμεση δράση. Ότι οι δομές του κεφαλαίου και του κράτους δεν είναι ανίκητες.

Τα λόγια και οι ενέργειες του Επαναστατικού Αγώνα έχουν μεταφραστεί σε 
πολλές γλώσσες στα πλαίσια της συνέχισης και εντατικοποίησης της επαναστα-
τικής αλληλεγγύης στην κατεύθυνση της επίθεσης. Αυτό έχει οδηγήσει σε πολύ-
μορφες δράσεις, από το κρέμασμα πανό, σαμποτάζ και εμπρηστικές επιθέσεις σε 
τράπεζες και σε δομές της καταπίεσης, συζητήσεις, διεθνείς συναντήσεις, εκδό-
σεις, αφίσες και ήταν μία από τις τελευταίες πηγές έμπνευσης για τους αναρχι-
κούς παντού.

Σε μια εποχή που η ίδια η ζωή είναι υποθηκευμένη στο κεφάλαιο και έχει κα-
ταντήσει λίγο περισσότερο από ένα ζήτημα της λογιστικής, όπου κάθε μέρα οι 
άνθρωποι βομβαρδίζονται από τα ΜΜΕ με στοιχεία σε δισεκατομμύρια, ενώ αγω-
νίζονται για να μείνουν ζωντανοί και να θρέψουν τα παιδιά τους, ο Επαναστατι-
κός Αγώνας είχε σημαντική επίδραση σε εκείνους που βλέπουν την κρίση όχι σαν 
κάτι που πρέπει να εξεταστεί εκ νέου και να διορθωθεί, αλλά σαν κάτι που πρέπει 
να καταστραφεί μαζί με την εργασία και το σύνολο της οικονομίας με μια κατά 
μέτωπο επίθεση.

Η φτώχεια δεν πρόκειται ποτέ να εξαλειφθεί μέχρι να καταστραφεί το καθε-
στώς της εργασίας, διότι είναι η συνθήκη αυτή που αναγκάζει τους ανθρώπους 
να περνούν τη ζωή τους κάνοντας δουλειές που καταστρέφουν την ψυχή τους για 
μισθούς πείνας.
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Εκατομμύρια νέοι σε όλο τον πλανήτη αισθάνονται άχρηστοι και χωρίς ελ-
πίδα λόγω της εξάπλωσης της ανεργίας. Είναι καιρός να καταργηθεί η εργασία 
ως έννοια και να πάρουμε πίσω τη ζωή μας. Η εργασία είναι ένα έγκλημα, μια 
ιδεολογική και φυσική επιβολή για τη μεγάλη μάζα των ανθρώπων, των ζώων, 
καθώς και την ίδια τη γη προς όφελος ενός μικρού ποσοστού από απαστράπτοντες 
διάσημους, που όμως αναπαράγεται και υποστηρίζεται από όλη την κοινωνία, εκ-
μεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους.

Σύμφωνα με τα λόγια του Herman J. Schuurman, ένος εκ των ιδρυτών της 
Mokergroep, μιας ομάδας νέων προλετάριων που ήταν πρόθυμοι να κάνουν επα-
νάσταση και συγκεντρώθηκαν γύρω από το περιοδικό που ξεκίνησε στο τέλος του 
1923 μέχρι το καλοκαίρι του 1928:

“Θέλουμε να δημιουργήσουμε ως ελεύθεροι άνθρωποι, όχι να εργαζόμαστε ως 
σκλάβοι. Ως εκ τούτου θα καταστρέψουμε το σύστημα της δουλείας. Ο καπιτα-
λισμός υπάρχει μόνο λόγω της εργασίας των εργαζομένων, έτσι δεν θέλουμε να 
είμαστε εργαζόμενοι και θα σαμποτάρουμε την εργασία.

Αν δεν επιδιώξουμε την καταστροφή του κεφαλαίου, εργαζόμαστε για την κα-
ταστροφή της ανθρωπότητας! Δεν θέλουμε να καταστραφεί από τον καπιταλισμό, 
έτσι ο καπιταλισμός θα πρέπει να καταστραφεί από εμάς”.

Δεν ξέρω αν οι σύντροφοι του Επαναστατικού Αγώνα υποστηρίζουν την κατα-
στροφή της εργασίας, αλλά εκεί είναι η επιτομή του αγώνα για την καταστροφή 
της υπάρχουσας κατάστασης, χωρίς συμβιβασμούς και χωρίς ημίμετρα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣΟΥΑ ΜΠΕΡΤΡΑΝΤ

Δεν έρχομαι εδώ κρύβοντας την ταυτότητά μου.
Στα μέλη αυτού του δικαστηρίου, λέω: είστε εχθροί μου. Δεν έχετε καμία νο-

μιμότητα να δικάζετε τους αγωνιστές και τους υποστηρικτές του Επαναστατικού 
Αγώνα, και θα έρθει μια στιγμή που θα γίνει φανερό στα μάτια όλων ότι η νομι-
μότητα, η τιμή, η αληθινή ενσάρκωση του ελληνικού λαού βρισκόταν σε αυτό το 
εδώλιο των κατηγορουμένων, ενώ το δικαστήριο ενσάρκωνε τα συμφέροντα της 
κλίκας που αιματοκυλίζει τον λαό της και πουλάει τη χώρα της.

Ο ιμπεριαλισμός είναι συγχρόνως αυτή η εποχή και αυτό το πλέγμα κοινωνι-
κών και ιστορικών σχέσεων όπου η αστική κοινωνία μετατρέπεται στο αντίθετό 
της τη στιγμή ακριβώς που φτάνει στην κατάληξή της.

Είναι η εποχή όπου ο ανταγωνισμός καταλήγει στα μονοπώλια, που είναι η 
ίδια η πεμπτουσία του μη ανταγωνισμού.

Είναι η εποχή που οι δημοκρατικές ελευθερίες καταλήγουν, περνώντας από 
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τον κοινοβουλευτισμό, σε μια εξουσία ολοκληρωτικά αποκομμένη από τον λαό και 
από τα συμφέροντά του.

Είναι η εποχή που το εθνικό κράτος επιβάλλεται, παντού και ολοκληρωτικά, 
ως η πρωταρχική μορφή του πολιτικού, αλλά την ίδια στιγμή είναι η εποχή που το 
κράτος αυτό δεν έχει πια άλλη λειτουργία εκτός από το να υπακούει στις διαταγές 
της διεθνούς ιμπεριαλιστικής αστικής τάξης.

Είναι επίσης η εποχή όπου το κράτος δικαίου και το αστικό δίκαιο, έχοντας 
φτάσει στην τελειοποίησή τους χάρη σε μια «δικαστικοποίηση της κοινωνίας» 
(όπου τα δικαστήρια αποφαίνονται για κάθε συμβάν της κοινωνικής ζωής), γελοι-
οποιούν όλες τις ιδρυτικές αξίες τους, τις αξίες του ρωμαϊκού δικαίου τις οποίες 
αναμόρφωσε η επαναστατική αστική τάξη του 19ου αιώνα.

Και θα ήθελα να διευκρινίσω εν συντομία αυτό το τελευταίο σημείο.
Χωρίς να μιλήσουμε καν για τη νομιμοποίηση των βασανιστηρίων στο Γκουα-

ντάναμο, η καθημερινότητα των πολιτικών δικών στις ιμπεριαλιστικές χώρες εί-
ναι η αντιστροφή του τεκμηρίου αθωότητας, είναι η χρήση της προληπτικής κρά-
τησης ως μέσου πίεσης, είναι η άρνηση του habeas corpus και της ιδιωτικότητας.

Ωστόσο, η άσκηση της ταξικής δικαιοσύνης βασίζεται σε έναν τέτοιο όγκο 
νόμων, κανονισμών, δικονομίας, ενταλμάτων, οδηγιών, κ.ο.κ., ώστε καταφέρνει 
να δώσει την εντύπωση ότι είναι συνεκτική και ότι βασίζεται στις διακηρυγμένες 
αρχές της.

Μερικές φορές, όμως, αυτό το τεράστιο συνονθύλευμα δεν καταφέρνει να 
κρύψει τη γυμνή αλήθεια της ταξικής δικαιοσύνης: ενός οργάνου χωρίς ψυχή και 
χωρίς αρχές, στην υπηρεσία της τήρησης της τάξης.

Διαβάζοντας μια παλιά δήλωση της συντρόφισσας Πόλας Ρούπα, διασκέδασα 
διαπιστώνοντας ότι ένα ελληνικό δικαστήριο είχε επανεφεύρει το νομικό κατα-
σκεύασμα που χρησιμοποίησε και η βελγική δικαιοσύνη ενάντια στους Μαχόμε-
νους Κομμουνιστικούς Πυρήνες.

Πράγματι, στη δική μας δίκη, η βελγική δικαιοσύνη, για να παρακάμψει το 
νόμο που όριζε τον πολιτικό χαρακτήρα ενός αδικήματος ως προσβολή της ασφά-
λειας του κράτους, είχε διακηρύξει ότι εφόσον το κράτος δεν είχε «προσβληθεί» 
στ’ αλήθεια, έπρεπε να απορριφθεί ο πολιτικός χαρακτήρας των πράξεων.

Βεβαίως, αν ακολουθήσουμε αυτή τη λογική, το κράτος δεν «προσβάλλεται» 
στ’ αλήθεια παρά μόνο όταν ανατραπεί. Πλέον, όσο διατηρείται αυτό το κράτος, 
δεν είναι δυνατό κανένα πολιτικό αδίκημα, και ο νόμος που προβλέπει την ύπαρξή 
του είναι καταδικασμένος να μην εφαρμόζεται. Κι όμως, ο νόμος αυτός έχει εφαρ-
μοστεί, στην ουσία όμως από αστούς για αστούς. Από τη στιγμή που δεν αντι-
παρατίθενται μερίδες της αστικής τάξης, αλλά εξεγείρονται οι καταπιεσμένοι, ο 
πολιτικός χαρακτήρας ενός αδικήματος γίνεται από ελαφρυντικό, επιβαρυντικό 
στοιχείο.

Το πώς καταφέρνει η δικαιοσύνη να καταδικάζει πιο αυστηρά τους πολιτικούς 
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κρατούμενους από ποινικούς, φροντίζοντας ταυτόχρονα να μην τους αναγνωρίζει 
ως πολιτικούς κρατούμενους, το βλέπουμε πολύ καλά σε αυτή τη δίκη, καθώς η 
ελληνική δικαιοσύνη κατηγορεί τους συντρόφους ότι έφτιαξαν μια οργάνωση που 
αποσκοπούσε στην «ανατροπή ή τουλάχιστον στη διασάλευση της κοινωνικής τά-
ξης της χώρας», ενώ την ίδια στιγμή τους αρνείται τον πολιτικό τους χαρακτήρα. 
Αυτός ο χονδροειδής παραλογισμός δείχνει μέχρι ποιου σημείου έχουν γίνει φάρ-
σες οι δίκες και μέχρι ποιου σημείου η εργαλειοποίηση της δικαστικής εξουσίας 
από την αντεπανάσταση έχει εκκενώσει το αστικό δίκαιο από ένα περιεχόμενο 
που δεν προοριζόταν για τους καταπιεσμένους.

Το κράτος δικαίου έχει μετασχηματιστεί σε μια μόνιμη «κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης», όπου από την πλευρά του κράτους όλα είναι νόμιμα, ακόμα και τα βα-
σανιστήρια, επειδή οι βουλευτές παράγουν νόμους κατά παραγγελία της ιμπερια-
λιστικής αστικής τάξης χωρίς να εκδηλώνεται κάποια διαφωνία μεταξύ τους, χω-
ρίς να υπάρχουν αντιπαραθέσεις μεταξύ τους, μερικές φορές χωρίς να μπαίνουν 
καν στον κόπο να διαβάσουν το κείμενο των νόμων τους οποίους ψηφίζουν.

Όσοι παριστάνουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους μηχανισμούς αυτού 
του συστήματος για να αλλάξουν το σύστημα, διαπράττουν την πιο κοινή απάτη. 
Δεν μπορούμε να αλλάξουμε από τα μέσα ένα σύστημα τόσο επεξεργασμένο, τόσο 
ολοκληρωμένο. Πρέπει να το διαρρήξουμε, και γι’ αυτό πρέπει να του επιτεθούμε, 
άρα και να έρθουμε αντιμέτωποι με τις δυνάμεις που το υπερασπίζονται, και προ-
πάντων με τις ένοπλες δυνάμεις του.

Οι επαναστάτες έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή τη διπλή πραγματικότητα: την 
ανυπαρξία επαναστατικής κινητοποίησης στις μάζες και την ιστορική αναγκαιό-
τητα αυτής της διάστασης.

Παρά τις πολλές εμπειρικές διαφορές, υπάρχει και στο Βέλγιο όπως και στην 
Ελλάδα, και πριν από τριάντα χρόνια και σήμερα, μια αναντιστοιχία ανάμεσα στις 
αντικειμενικές συνθήκες που ευνοούν την κοινωνική επανάσταση και τις σε μεγά-
λο βαθμό ανεπαρκείς υποκειμενικές συνθήκες. Το γεγονός ότι ο καπιταλισμός δεν 
έχει πρόβλημα, αλλά είναι το πρόβλημα, το γεγονός ότι ο ίδιος έχει δημιουργήσει 
τις συνθήκες της ανατροπής του, το γεγονός ότι η κοινωνική επανάσταση είναι 
εφικτή και αναγκαία, ακόμα δεν έχει διαποτίσει αρκετά τη συνείδηση της κοινω-
νίας.

Οι δυνάμεις του λαού είναι απείρως ισχυρότερες από τις δυνάμεις του καθε-
στώτος· το πρόβλημα των επαναστατών είναι κατ’ αρχάς, να βοηθήσουν τους κα-
ταπιεσμένους να συνειδητοποιήσουν τη δύναμή τους, να συνειδητοποιήσουν ότι 
έχουν τα μέσα να βάλουν τέλος στην καταπίεσή τους. Έτσι λοιπόν μπορούμε να 
καταλάβουμε την πρακτική των Μαχόμενων Κομμουνιστικών Πυρήνων και του 
Επαναστατικού Αγώνα.

Η ένοπλη προπαγάνδα δεν είναι απλώς λόγια, είναι επίσης, και προπάντων, 
η απόδειξη ότι είναι εφικτό να επιτίθεσαι νικηφόρα στον εχθρό, ότι είναι ζήτημα 
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απόφασης, αποφασιστικότητας και οργάνωσης.
Η πρακτική αυτή εμφανίστηκε με τη σύγχρονη μορφή της στα τέλη της δεκα-

ετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ιδίως στην Ουρουγουάη, με 
το Κίνημα Εθνικής Απελευθέρωσης των Τουπαμάρος. Αναπτύχθηκε στην Ευρώ-
πη, ιδίως από τη Φράξια Κόκκινος Στρατός (RAF) και από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. 
Οι τελευταίες κατάφεραν να κάνουν τη σύνθεση ανάμεσα σε αυτή την αναγκαία 
πρακτική και την κληρονομιά του επαναστατικού κομμουνιστικού κινήματος, του 
αυθεντικού μαρξισμού-λενινισμού. Η οργάνωση στην οποία ήμουν μέλος, οι Μα-
χόμενοι Κομμουνιστικοί Πυρήνες, ήταν κατά κάποιον τρόπο μια οργάνωση «δεύ-
τερης γενιάς». Φτιάχτηκε στη βάση της εμπειρίας οργανώσεων όπως η Φράξια 
Κόκκινος Στρατός και οι Ερυθρές Ταξιαρχίες. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τον 
κριτικό απολογισμό αυτών των εμπειριών και συγχρόνως να τις μεταφέρουμε στο 
ιδιαίτερο πεδίο του Βελγίου της δεκαετίας του 1980.

Όλη η ιστορία του επαναστατικού κινήματος συντίθεται από αυτά τα στάδια 
που αποτελούν συγχρόνως συνέχειες και ρήξεις. Κάθε πρόοδος του επαναστατι-
κού αγώνα είναι αποτέλεσμα του κριτικού απολογισμού της προηγούμενης εμπει-
ρίας. Το μόνο ερώτημα για τους επαναστάτες είναι πώς να ξεπεράσουν τα όρια 
του παρελθόντος για να δώσουν ζωή στο επαναστατικό πρόταγμα στο πιο προχω-
ρημένο του σημείο.

Η πάλη του Επαναστατικού Αγώνα στην Ελλάδα, παρόλο που καθορίστηκε 
αυστηρά από τις αναρχικές βάσεις και προοπτικές του, και παρόλο που καθορί-
στηκε εξολοκλήρου από την ιδιαίτερη συνθήκη της Ελλάδας, εντάσσεται σε μια 
κοινή ιστορία που έχει πλούσιο παρελθόν και ακόμα πλουσιότερο μέλλον.

Εισερχόμενη σε αυτήν ακριβώς τη συνέχεια, η δική μας οργάνωση κατάφε-
ρε να ωθήσει μακρύτερα την επαναστατική πρωτοβουλία της εποχής στο Βέλγιο, 
πραγματοποιώντας 20 περίπου ενέργειες ένοπλης προπαγάνδας με στόχους τα 
σχέδια ιμπεριαλιστικού πολέμου και τις νεόκοπες τότε νεοφιλελεύθερες πολιτι-
κές που, ήδη από την εποχή εκείνη, στρέφονταν ενάντια στους μισθούς, ενάντια 
στους νόμους που προστάτευαν τους εργαζόμενους.

Όπως ο Επαναστατικός Αγώνας στην Ελλάδα, έτσι και οι Μαχόμενοι Κομμου-
νιστικοί Πυρήνες έκαναν επιθέσεις σε μεγάλες τράπεζες, ενάντια στον αμερικα-
νικό ιμπεριαλισμό, την πολιτική εξουσία και τις κατασταλτικές της δυνάμεις. Η 
ταύτιση των στόχων των Μαχόμενων Κομμουνιστικών Πυρήνων και του Επανα-
στατικού Αγώνα δεν προκαλεί έκπληξη. 

Οι στόχοι αυτοί αντιπροσωπεύουν τους μεγάλους άξονες αγώνα και κινητο-
ποίησης των επαναστατικών δυνάμεων σε περίοδο συστημικής κρίσης του καπι-
ταλισμού: το μεγάλο κεφάλαιο (και ιδίως το χρηματοοικονομικό κεφάλαιο, τη χα-
ρακτηριστική μορφή του κεφαλαίου στο απώτατο στάδιο της ανάπτυξής του), τον 
ιμπεριαλισμό, με σημαντικότερο και πιο επιθετικό εκφραστή του τον αμερικανικό 
ιμπεριαλισμό, και τις εθνικές και διεθνείς πολιτικές δομές που επιβάλλουν στην 
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κοινωνία τα διατάγματα της ιμπεριαλιστικής αστικής τάξης.
Η δράση των Μαχόμενων Κομμουνιστικών Πυρήνων αναπτύχθηκε στο ξε-

κίνημα της συστημικής κρίσης του καπιταλισμού· η δράση του Επαναστατικού 
Αγώνα αναπτύχθηκε στα πιο οξυμένα (μέχρι σήμερα) σημεία αυτής της κρίσης. 
Ο κατεπείγων χαρακτήρας της δράσης έχει γίνει ακόμα πιο έντονος, αλλά οι ανά-
γκες είναι οι ίδιες. Να ζωογονήσουμε, να εκθέσουμε, να καταξιώσουμε την επα-
ναστατική αλλαγή με την επαναστατική πρακτική. Να δείξουμε ότι είναι εφικτό 
να πετύχουμε νίκες επί του εχθρού, αρκεί να μην υποχωρήσουμε μπροστά στην 
ένοπλη σύγκρουση, αρκεί να οργανωθούμε για να αντισταθούμε στις επιθέσεις 
της καταστολής.   

 Δεν έρχομαι εδώ κρύβοντας την ταυτότητά μου.
Είμαι στρατευμένος μαρξιστής-λενινιστής, και γι’ αυτό οι διαφορές μου με 

τους συντρόφους του Επαναστατικού Αγώνα είναι σημαντικές. Τους ευχαριστώ 
που ξεπέρασαν αυτές τις διαφορές μας και με κάλεσαν ως μάρτυρα σε αυτή τη 
σημαντική πολιτική μάχη που αποτελεί η δική τους. Με χαρά ανταποκρίθηκα σε 
αυτό τους το κάλεσμα, γιατί αυτή η πολύ μικρή πράξη αλληλεγγύης μού επιτρέπει 
επίσης –έτσι ελπίζω τουλάχιστον– να υπερασπιστώ κάπως την τιμή των κομμου-
νιστών.

Το καταθλιπτικό θέαμα των κατασταλτικών μονάδων του ΚΚΕ να προστα-
τεύουν το κοινοβούλιο, να συνδιαλέγονται με την αστυνομία και να επιτίθενται 
σε επαναστάτες διαδηλωτές δεν είναι, αλίμονο, και τόσο πρωτόγνωρο. Παντού, 
λίγο-πολύ, το κομμουνιστικό κίνημα γέννησε τέτοιες ιδεολογικά και πολιτικά 
εκφυλισμένες δυνάμεις. Δυνάμεις ανίκανες να δουν την επαναστατική αξία των 
αναρχικών συντρόφων επειδή οι ίδιες δεν έχουν πια καμία επαναστατική προ-
οπτική. Όλες αυτές τις δυνάμεις που φωνάζουν για «προβοκάτσια» επειδή δεν 
μπορούν να υποστηρίξουν την παραμικρή ρήξη με το σύστημα, αυτές τις δυνάμεις 
που φωνάζουν για «τυχοδιωκτισμό» επειδή είναι ανίκανες να πάρουν το παραμι-
κρό ρίσκο, αυτές τις δυνάμεις που φωνάζουν για «λογικές πρωτοπορίας» επειδή 
έχουν εγκλωβιστεί σε θέση οπισθοφυλακής.

Τέτοιες δυνάμεις έχουν γυρίσει οριστικά την πλάτη στον επαναστατικό μαρ-
ξισμό. Έχουν κρατήσει επιμελώς τη γλώσσα του, τα τελετουργικά του, τις μορφές 
του, για να συγκαλύψουν την προδοσία των αρχών του, με πρώτη, το καθήκον της 
ενότητας των καταπιεσμένων ενάντια στους καταπιεστές.

Είναι δύσκολο να πάρει θέση κανείς σήμερα ως κομμουνιστής λόγω του βά-
ρους των προδοσιών των διαφόρων αυτών εξωνημένων και ρεβιζιονιστών. Ακόμα 
και η κληρονομιά που φέρουμε εμείς δεν είναι απαλλαγμένη από λάθη, τραγικά 
μερικές φορές. Ίδιον όμως μιας κληρονομιάς είναι επίσης, να χρησιμεύει ως μά-
θημα, και έτσι ακριβώς, πέρα από τις σημερινές διαφορές, πάνω από τις παλιές 
αντιπαλότητες, θέλω να χαιρετίσω σήμερα, χωρίς καμιά επιφύλαξη, τους αναρχι-
κούς αγωνιστές της επαναστατικής οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας, αποτεί-
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νοντας φόρο τιμής στην ποιότητα, τον ριζοσπαστισμό, την ευφυΐα και την ακεραι-
ότητα της στράτευσής τους· θέλω να τους ευχαριστήσω με αυτό τον τρόπο γιατί 
μεταμόρφωσαν τα πάντα, ακόμα και την καταστολή και αυτή τη δίκη-θέαμα, σε 
πηγή δύναμης και ελπίδας για τους καταπιεσμένους όλου του κόσμου.

Ζήτω ο επαναστατικός αγώνας!
Τιμή στον σύντροφο Λάμπρο Φούντα!
Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε!

Πρόεδρος: Έχετε κάποια προσωπική γνωριμία με κάποιον εκ των κυρίων 
κατηγορουμένων που σας πρότειναν ως μάρτυρα; 

Μπερτράντ: Στις αρχές της δεκαετίας του ’00, είχα ανταλλάξει μια σειρά 
επιστολών με τον Νίκο Μαζιώτη που επίσης τότε βρισκόταν στη φυλακή. Είχαμε 
δουλέψει μαζί για να φτιάξουμε ένα κοινό μέτωπο φυλακισμένων επαναστατών. 
Αυτή η πρωτοβουλία είχε συνενώσει περίπου 150 αγωνιστές από διάφορες πόλεις, 
από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία.

Πριν από ενάμιση χρόνο περίπου ανταποκρίθηκα στο διεθνές κάλεσμα αλλη-
λεγγύης που είχε απευθύνει ο Επαναστατικός Αγώνας. Ήρθα στην Ελλάδα απε-
σταλμένος της οργάνωσης αλληλεγγύης Κόκκινη Βοήθεια και με αυτή την ιδιό-
τητα ήρθα αρκετές φορές και έτσι γνώρισα τους κατηγορουμένους. Ο τρόπος με 
τον οποίον αντιμετώπισαν τις κατηγορίες και οργανώθηκαν συλλογικά οι κατηγο-
ρούμενοι της οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας είχε προκαλέσει αίσθηση στην 
Ευρώπη και προκάλεσε ένα διεθνές κίνημα αλληλεγγύης.

Πρόεδρος: Τι παιδεία έχετε; Τι έχετε σπουδάσει;
Μπερτράντ: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Φυτράκης: Πόσα χρόνια μείνατε στην καπιταλιστική Ευρώπη κρατούμενος;
Μπερτράντ: Έμεινα κρατούμενος 15 χρόνια.
Φυτράκης: Τι πιστεύετε για την προοπτική του κινήματος ενόψει της συστη-

μικής κρίσης που έχει το καπιταλιστικό σύστημα, τι θα απογίνει;
Μπερτράντ: Η εξέλιξη της καπιταλιστικής κρίσης είναι τέτοια που τα πράγ-

ματα δεν μπορούν να μείνουν με κανέναν τρόπο όπως είναι. Είτε το κοινωνικό 
κίνημα θα προτείνει μια επαναστατική εναλλακτική, είτε –αν το κάνει και απο-
τύχει– θα κυλήσουμε στη βαρβαρότητα και τον φασισμό. Δεν υπάρχει καμία εν-
διάμεση λύση μεταξύ των δύο. Ο καθένας, όλος ο κόσμος πρέπει να διαλέξει το 
στρατόπεδό του.

Βαγιανού: Κύριε μάρτυρα, επισημάνατε έντονα το ζήτημα της βίαιης αποπο-
λιτικοποίησης πολιτικών πράξεων για τις οποίες δικάζονται διάφοροι άνθρωποι 
και στην Ευρώπη και στο Βέλγιο. Αυτό πήρε δραματικές διαστάσεις παντού, φα-
ντάζομαι και στη χώρα σας, όταν κηρύχτηκε ο λεγόμενος πόλεμος ενάντια στην 
«τρομοκρατία» από τον Μπους και την Αμερική. Αυτή η τάση επομένως που κυρι-
άρχησε σε όλες τις χώρες έχει αλλάξει και στη δική σας χώρα τον χαρακτήρα του 
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ποινικού δικαίου και της αντιμετώπισης από τα δικαστήρια; Δηλαδή των φιλελεύ-
θερων κατακτήσεων του ποινικού δικαίου;

Μπερτράντ: Ναι, απολύτως. Να δώσω ένα παράδειγμα. Το αδίκημα της τρο-
μοκρατίας δεν υπήρχε καθόλου στο βελγικό δίκαιο. Στη βελγική νομοθεσία ο ποι-
νικός κώδικας αρκούσε για να απαγγελθούν κατηγορίες, για περιστατικά όπως 
τοποθέτηση βόμβας, φθορές, εκρήξεις κτλ.

Μετά όμως την 11η Σεπτεμβρίου 2001 επιβλήθηκε στις ευρωπαϊκές χώρες και 
συμπεριλήφθηκε το αδίκημα της «τρομοκρατίας» στην ποινική νομοθεσία. Και 
στο Βέλγιο ψηφίστηκε χωρίς καμία συζήτηση.

Αυτή η εξέλιξη αύξησε δραματικά την καταστολή. Επιπλέον για την ίδια πράξη, 
π.χ. για την τοποθέτηση βόμβας, η προσθήκη της κατηγορίας της «τρομοκρατί-
ας» αυξάνει πάρα πολύ την ποινή ενώ αν το περιστατικό εμπίπτει στους ποινικούς 
νόμους, οι ποινές είναι πολύ μικρότερες. Το ίδιο ισχύει όταν το κίνητρο δεν είναι 
ατομικό αλλά πολιτικό. Tότε καταχωρείται στο ποινικό δίκαιο ως επιβαρυντικό 
στοιχείο. Το ίδιο ισχύει για τους κανονισμούς της φυλακής, και αλλού.

Βαγιανού: Αυτή η εντατικοποίηση και η βίαιη αποπολιτικοποίηση των πρά-
ξεων αυτών και η διαρκώς αυξανόμενη εντατικοποίηση της καταστολής σε πρά-
ξεις πολιτικές ... νομίζετε ότι συνδέονται με την παγκόσμια κρίση; Εννοώ την πα-
γκόσμια οικονομική κρίση του συστήματος όπως αυτή ξετυλίγεται. Και ποια είναι 
η σχέση αυτών των δύο στη χώρα σας, των αγώνων από τη μια πλευρά ενάντια σε 
αυτό το φαινόμενο της κρίσης και της καταστολής από την άλλη;

Μπερτράντ: Ναι, είδαμε στο Βέλγιο με την ριζοσπαστικοποίηση των εργατι-
κών αγώνων απέναντι στην κρίση να επανέρχονται στο προσκήνιο και να χρησι-
μοποιούνται ξανά νόμοι που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί από τον 19ο αιώνα. Όπως 
και η νέα νομοθεσία περί «τρομοκρατίας» που εφαρμόστηκε επίσης ενάντια στα 
κοινωνικά κινήματα. Υπάρχουν ακόμα κάποιες αντιστάσεις από την πλευρά κά-
ποιων δικαστηρίων, ένας αναστοχασμός και ένα ενδιαφέρον των δικαστικών αρ-
χών να μην υπογράφουν απλώς οτιδήποτε τους παραδίδει η αστυνομία για συντε-
χνιακούς λόγους κυρίως και για να διατηρούν την εξουσία τους, αλλά η τάση είναι 
σαφώς υπαρκτή και έντονη.

Βαγιανού: Μας είπατε ότι η ιδεολογική γνωριμία σας με τον Νίκο Μαζιώτη 
χρονολογείται από τη δεκαετία του ’00, όταν ως κρατούμενοι και οι δυο, ως φυ-
λακισμένοι ανταλλάξατε πολιτικές επιστολές. Σε όλη αυτή τη διαδρομή της ιδεο-
λογικής επαφής σας, από τα κείμενα των ανθρώπων που διαβάσατε τώρα όταν 
κληθήκατε να παραστείτε ως μάρτυρας και να εκφράσετε την αλληλεγγύη σας, 
σας δημιουργήθηκε οποιαδήποτε άποψη ότι ο Νίκος Μαζιώτης και οι σύντροφοί 
του που ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη έχουν μια τάση για φαντασμαγορία της 
βίας ή εντάσσουν τις δράσεις τους στις ιδέες τους για την κοινωνική επανάστα-
ση. Όπως δηλαδή, στα κείμενά τους υπερασπίστηκαν τις ιδέες της οργάνωσης, 
τις ιδέες τους, προκύπτει κάποια τάση στείρας φαντασμαγορίας της βίας και των 
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όπλων ή ο στόχος για την κοινωνική επανάσταση;
Μπερτράντ: Προφανώς δεν μπορώ να μιλήσω για λογαριασμό των κατηγο-

ρουμένων συντρόφων, αλλά η ερώτηση είναι τετριμμένη. Η κατηγορία έχει απευ-
θυνθεί και σε εμάς, την οργάνωση Μαχόμενοι Κομμουνιστικοί Πυρήνες, μας εί-
χαν αποκαλέσει επίσης μανιακούς και φετιχιστές της βίας. Είναι ένα πολύ παλιό 
εργαλείο προπαγάνδας που στόχο του έχει να αποπολιτικοποιήσει την πρακτική 
της ένοπλης προπαγάνδας. Και στη δράση της οργάνωσης Μαχόμενοι Κομμουνι-
στικοί Πυρήνες και στη δράση της οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας είναι εύ-
κολο να παρακολουθήσει κανείς μια προσεκτική, ακριβή και μετριασμένη χρήση 
της βίας. Μπορεί, φυσικά, να γίνει μια συζήτηση στρατηγική και πολιτική για το 
είδος των στόχων, για τη μία ή την άλλη ενέργεια, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι 
σαφές και από την επιλογή των στόχων και από το επίπεδο της βίας ότι δεν μπορεί 
να κατηγορηθεί σε καμία περίπτωση για ανορθολογισμό της χρήσης βίας.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΧΑΛΗ ΤΡΑΪΚΑΠΗ

Πρόεδρος: Τι έχετε να καταθέσετε, εξ ιδίας πρωτοβουλίας καταρχήν, για να 
διαφωτίσετε την υπόθεση που δικάζουμε 

Μιχάλης Τραϊκάπης: Θα ήθελα να ξεκινήσω με την προσωπική γνωριμία 
που έχω με τους τρεις συντρόφους του Επαναστατικού Αγώνα. Είμαι κι εγώ μέλος 
του αναρχικού κινήματος, οπότε έχουμε κοινή διαδρομή και με τους τρεις συντρό-
φους, τον Νίκο Μαζιώτη, την Πόλα Ρούπα και τον Κώστα Γουρνά. Όμως θα ήθελα 
να επισημάνω την σχέση μου συγκεκριμένα με τον Κώστα Γουρνά, με τον οποίο οι 
πολιτικές μας διαδρομές έχουν συναντηθεί σε δύο πολύ κομβικά σημεία της δικής 
μου ζωής. Το πρώτο κομβικό σημείο ήταν το καλοκαίρι του 2003, όταν είχα συλ-
ληφθεί και είχα φυλακιστεί για τη συμμετοχή μου σε συγκρούσεις με την αστυ-
νομία στη Θεσσαλονίκη, εν όψει της συνόδου κορυφής των αρχηγών των κρατών 
της ΕΕ. Τότε είχα φυλακιστεί και είχα μια καθημερινή σχεδόν επικοινωνία με τον 
Κώστα Γουρνά, ο οποίος μου έστελνε γράμματα, με ενημέρωνε για τις κινήσεις 
αλληλεγγύης, μου είχε συμπαρασταθεί ηθικά και πολιτικά και φυσικά όταν είχα 
αποφυλακιστεί είχαμε διατηρήσει και μια πολιτική και φιλική σχέση. Το δεύτερο 
κομβικό σημείο με το οποίο συνδέεται η προσωπική και πολιτική μου διαδρομή με 
αυτή του Κώστα, που για μένα έχει και μια ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα, 
ήταν πριν δυο χρόνια όταν ο Κώστας ήταν ήδη φυλακισμένος για την συμμετο-
χή του στον Επαναστατικό Αγώνα. Τον Σεπτέμβρη του 2010 είχα φυλακιστεί για 
δεύτερη φορά και εγώ, για μια υπόθεση όπου υποτίθεται ότι είχα εμπλακεί σε 
μια ληστεία τράπεζας. Εκεί, φυλακισμένος και εγώ στις φυλακές Κορυδαλλού, η 
πρώτη εικόνα που είχα από τον Κώστα, η πρώτη μου επαφή μέσα στη φυλακή με 
τον Κώστα, ήταν να αντικρύσω έναν σκελετωμένο άνθρωπο, πλήρως αποδυναμω-
μένο, τον οποίον εγώ κι άλλοι σύντροφοι εσπευσμένα μεταφέραμε από το κελί του 
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και την πτέρυγά του στο ιατρείο της φυλακής Κορυδαλλού γιατί είχε επιδεινωθεί 
εκείνες τις μέρες η κατάστασή του. Ο Κώστας τότε έκανε απεργία πείνας για το 
δίκαιο αίτημά του να παραμείνει στις φυλακές Κορυδαλλού, γιατί κανονικά ήταν 
στις φυλακές Τρικάλων, ώστε να μπορεί να τον επισκέπτεται η γυναίκα του και 
τα μικρά παιδιά του. Εμείς, εγώ και οι υπόλοιποι αναρχικοί σύντροφοι οι οποίοι 
κρατούνταν τότε και κάποιοι κρατούνται ακόμα στις φυλακές Κορυδαλλού, εί-
χαμε στήσει και μια πρωτοβουλία με την οποία είχαμε κάνει και μια πολυήμερη 
αποχή συσσιτίου σε ένδειξη αλληλεγγύης στο αίτημα του Κώστα, το οποίο τελικά 
ικανοποιήθηκε και παρέμεινε στις φυλακές Κορυδαλλού. Εν συνεχεία, και με τους 
άλλους συντρόφους, αλλά και με τον Κώστα και με τον Νίκο και με την Πόλα, 
είχαμε δημιουργήσει μια πολιτική σχέση εντός της φυλακής – μιλούσαμε, επικοι-
νωνούσαμε καθημερινά για τα ζητήματα διαβίωσής μας μέσα στη φυλακή, για τα 
οποία ζητήματα έχουμε κάνει αρκετούς αγώνες. Δεν αφορούσαν όμως μόνο τα ζη-
τήματα της φυλακής, αφορούσαν και κοινωνικά ζητήματα, με αποκορύφωμα για 
μένα την συνδιοργάνωση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε διάφορες φυλακές 
της Ελλάδας μιας διήμερης στάσης – άρνηση των φυλακισμένων να μπουν στα 
κελιά εν όψει του ψηφίσματος του μεσοπρόθεσμου πέρυσι το καλοκαίρι. 

Εν πάση περιπτώσει, είπα και πριν, για να μπω στο αντικείμενο της τοποθέ-
τησής μου, ότι ανήκω κι εγώ στον αναρχικό-αντιεξουσιαστικό χώρο. Φυσικά, δεν 
ήρθα εδώ για να μιλήσω για την προσωπική μου συμμετοχή στο χώρο, ήρθα για 
να καταθέσω την προσωπική μου αξιολόγηση και άποψη όσον αφορά την δράση 
του Επαναστατικού Αγώνα. Νομίζω, και θα συμφωνείτε κι εσείς σ’ αυτό, η υπό-
θεση αυτή φέρει ένα τεράστιο εύρος, ένα τεράστιο φορτίο επιμέρους θεματικών, 
τα οποία όλα αυτά τα επιμέρους θέματα είναι άξια και συζήτησης και ανάλυσης 
και αξιολόγησης. Προφανώς όμως, όλες αυτές τις θεματικές δεν μπορώ να τις συ-
μπτύξω σε μια τοποθέτηση, γι’ αυτό και επέλεξα να περιοριστώ σε μια απ’ αυτές 
τις θεματικές, που αν θα μπορούσα να βάλω τίτλο θα ήταν η σημερινή συγκυρία, 
η οικονομική και πολιτική, η συγκυρία της κρίσης, η δράση του Επαναστατικού 
Αγώνα μέσα σ’ αυτήν και οι σχέσεις της οργάνωσης με το κίνημά μας, με το κίνημα 
των αναρχικών. Όσον αφορά την κρίση, θα ήθελα να πάρω τρόπον τινά τη σκυτά-
λη από τους συντρόφους του Επαναστατικού Αγώνα, οι οποίοι είτε όσο δρούσαν 
ως οργάνωση μέσα από τις προκηρύξεις τους είτε και αργότερα όταν είχαν συλ-
ληφθεί, ευπρόσωπα πλέον, με τις δημόσιες τοποθετήσεις τους μιλούσαν ιδιαίτερα 
αναλυτικά για την συγκυρία της κρίσης, κι αυτό για μένα, όπως το εξέλαβα εγώ, 
για δύο λόγους. Ο πρώτος, για να δώσουν ακριβώς το πολιτικό και κοινωνικό στίγ-
μα, το ιστορικό πλαίσιο δηλαδή, μέσα στο οποίο έδρασε η οργάνωσή τους, και ο 
δεύτερος, εξίσου σημαντικός για μένα, είναι για να αποδομήσουν την κυρίαρχη 
αντίληψη, την κυρίαρχη ρητορική σχετικά με το τι είναι αυτή η κρίση, ποια είναι 
τα αίτιά της, ποιες είναι οι συνέπειές της και ποια είναι η διαχείρισή της. 

Καταρχήν θα μιλήσω για την κρίση και πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι σαν 



366

Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

αναρχικοί και εμείς, και προφανώς και η οργάνωση του Επαναστατικού Αγώνα η 
οποία το έχει κάνει ξεκάθαρο μέσα από τις προκηρύξεις της, δεν είμαστε εχθρικοί, 
δεν είμαστε πολέμιοι της κακής διαχείρισης του καπιταλισμού, είμαστε πολέμι-
οι του ίδιου του καπιταλισμού. Αυτό τι σημαίνει; Αυτό σημαίνει ότι αντίθετα με 
μια προπαγάνδα σκόπιμη μέσω των μίντια, τα οποία παρουσιάζουν –εσκεμμένα, 
προφανώς– μια τέτοια εικόνα, μια τέτοια αίσθηση κοινωνικά, ότι η κρίση είναι 
αποτέλεσμα μιας κακοδιαχείρισης, ότι είναι αποτέλεσμα κάποιων καλοπληρωμέ-
νων golden boys, ότι είναι αποτέλεσμα της διασπάθισης του δημόσιου πλούτου, 
ότι είναι αποτέλεσμα της φοροδιαφυγής, αυτά τα πράγματα για μας είναι κάποιες 
αξιολογήσεις, είναι κάποιες εξηγήσεις οι οποίες είναι ανιστόρητες και αντιεπιστη-
μονικές. Η πραγματικότητα για μας βρίσκεται στην ίδια τη λειτουργία της καπι-
ταλιστικής παραγωγής, στην ίδια την καρδιά του καπιταλισμού. Το καπιταλιστικό 
σύστημα έχει ένα θρησκευτικού τύπου αξίωμα, το οποίο ονομάζεται κέρδος. Το 
κέρδος αυτό, με πολύ απλές λέξεις, όσο πιο απλοϊκά μπορώ να το πω, κερδίζεται 
κι αποσπάται μέσα από την υποτίμηση και την εκμετάλλευση της εργασίας μας. 
Υπάρχει, δηλαδή, για να το πούμε ακόμα πιο απλά, μια τεράστια διαφορά ανά-
μεσα στο μισθό που παίρνουμε για να παράγουμε ένα προϊόν και στην τιμή στην 
οποία αυτό πωλείται και το κέρδος που αυτό αποδίδει στο εκάστοτε αφεντικό. 
Αυτή η βάση, αυτή η καρδιά της εκμετάλλευσης της καπιταλιστικής παραγωγής, 
από τη μια αποτελεί το εχέγγυο της ηγεμονίας των αφεντικών, από την άλλη φέρει 
μια αντίφαση, μια αντίφαση η οποία δείχνει αξεπέραστη. Η αντίφαση αυτή έχει 
να κάνει με το ότι οι καπιταλιστές, οι έχοντες δηλαδή τα μέσα παραγωγής, έχουν 
φυσική ροπή στο να υποτιμούν διαρκώς την εργασία μας, αλλά από την άλλη, 
απαιτούν από μας να εντείνουμε την παραγωγικότητά μας. Αυτό μακροπρόθεσμα 
δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί φέρνει ανισορροπία. Γιατί; Για τον απλούστατο 
λόγο ότι τα προϊόντα τα οποία εμείς παράγουμε, μια τηλεόραση, τα ρούχα, οτι-
δήποτε τέλος πάντων υπάρχει γύρω μας, δεν είναι πράγματα τα οποία εμείς πα-
ράγουμε και τα καταναλώνουν μόνο οι πλούσιοι, τα καταναλώνουμε και εμείς οι 
ίδιοι. Εάν λοιπόν σε βάθος χρόνου διαρκώς υποτιμάται το κόστος της εργατικής 
μας δύναμης, μειώνεται δηλαδή ο μισθός μας, ενώ αυξάνεται η παραγωγικότητά 
μας, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι, δεν θα υπάρχει ένα ικανό καταναλωτικό κοινό 
να απορροφήσει αυτά τα προϊόντα. Αυτό σε βάθος χρόνου σημαίνει ότι τα προϊό-
ντα παραμένουν απούλητα, υπερσυσσωρεύονται, τα κεφάλαια λιμνάζουν, οπότε 
ξεσπούν και οι καπιταλιστικές κρίσεις. Οι κρίσεις, λοιπόν, είναι σύμφυτες με τον 
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, παρατηρούνται σε όλο τον ιστορικό χρόνο του 
καπιταλισμού, και θα υπάρχουν όσο υπάρχει ο καπιταλισμός.

Ένα δεύτερο σημείο το οποίο θα ήθελα να θίξω, έχει να κάνει με τον υποτιθέ-
μενο αναπάντεχο χαρακτήρα της σημερινής κρίσης. Άλλο ένα φαιδρό επιχείρημα, 
άλλο ένα ανιστόρητο κι αντιεπιστημονικό επιχείρημα το οποίο υιοθετείται και 
από τη καθεστωτική αριστερά. Η σημερινή κρίση, πέρα από το γεγονός ότι, όπως 
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είπα, κρίσεις υπάρχουν από τη στιγμή που μπαίνει ο καπιταλισμός στο προσκήνιο 
της ιστορίας, είναι αποτέλεσμα των πολλαπλών κρίσεων της δεκαετίας του 1970. 
Τότε, τη δεκαετία του ’70, έγινε η μετάβαση από το προηγούμενο καπιταλιστι-
κό μοντέλο διαχείρισης, τη σοσιαλδημοκρατία, στο σημερινό μοντέλο το οποίο 
τείνει προς ολοένα περισσότερη όξυνση και βαρβαρότητα, το μοντέλο του νεο-
φιλελευθερισμού. Ήθελα να πω δυο λόγια για τη μετάβαση από τη δεκαετία του 
’50 που ακολουθήθηκε το μοντέλο της σοσιαλδημοκρατίας και το πώς στα τέλη 
της δεκαετίας του ’70 πήγαμε στο νέο μοντέλο της παγκοσμιοποίησης και του νε-
οφιλελευθερισμού. Ουσιαστικά το μοντέλο της σοσιαλδημοκρατίας υιοθετήθηκε 
από όλα τα δυτικά καπιταλιστικά κράτη μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Ήταν το 
μοντέλο το οποίο μπορούσε να υπηρετήσει τη συσσώρευση μετά την ισοπέδωση 
όλων των κρατών που ακολούθησε το μακελειό του Β΄ παγκοσμίου πολέμου. Με 
δύο λόγια, για να μη μακρηγορώ, η σοσιαλδημοκρατία έφερε στο προσκήνιο ένα 
ρόλο εποπτείας κι επιστασίας του κράτους όσον αφορά την κίνηση των κεφαλαί-
ων, την κίνηση των συναλλαγμάτων, έφερε έναν αφομοιωτικό ρόλο στο κράτος 
όσον αφορά τις σχέσεις εργασίας, δηλαδή, διευθετήθηκαν πολλά από τα εργατικά 
αιτήματα, τα οποία υπήρχαν στη δυναμική εργατική τάξη του μεσοπολέμου και 
πριν από αυτόν με αποκορύφωμα το αντίπαλο δέος της Σοβιετικής Ένωσης , ενώ 
δημιουργήθηκε και αυτό που ονομάζουμε κράτος πρόνοιας μέχρι και σήμερα, το 
οποίο φυσικά, τείνει να πεθάνει οριστικά. Δηλαδή, πεθαίνει μια δωρεάν παροχή 
υπηρεσιών υγείας και παιδείας για όλη την κοινωνία. 

Το μοντέλο αυτό, όπως είπα και πριν, εξυπηρέτησε τα συμφέροντα των αφε-
ντικών μέχρι τη δεκαετία του ’70, όπου τότε ο καπιταλισμός βρέθηκε μπροστά σε 
ένα αδιέξοδο το οποίο οφειλόταν στο γεγονός ότι το κεφάλαιο, το οποίο έχει τη 
φυσική τάση, τη φυσική ροή να επεκτείνεται διαρκώς σε νέα επενδυτικά πλαίσια, 
είχε βρει τα όριά του στα εθνικά σύνορα των κρατών, στους περιορισμούς των 
εθνικών οικονομιών, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο υπήρχαν μέχρι την δεκαετία 
του ’70. Το κεφάλαιο, δηλαδή, ζητούσε να επεκταθεί σε νέες επενδύσεις τις οποίες 
δεν μπορούσε να βρει μέσα στις εθνικές οικονομίες, μέσα στο εθνικό καταναλωτι-
κό κοινό. Σαν απάντηση λοιπόν, σ ’αυτό το επερχόμενο ξέσπασμα κρίσης που θα 
είχε έναν πολύ δυναμικό χαρακτήρα, τ’ αφεντικά υιοθέτησαν το μοντέλο του νεο-
φιλελευθερισμού. Αυτό που έκαναν, με πρώτες χώρες την Αμερική και την Αγγλία, 
ήταν ουσιαστικά να καταργήσουν οποιαδήποτε επιστασία κι εποπτεία στη ροή 
και στην κίνηση των κεφαλαίων και των εμπορευμάτων, ουσιαστικά με δύο λόγια 
παρέδωσαν πλήρη ασυδοσία στους καπιταλιστές. Δημιουργήθηκαν οι διάφοροι 
οργανισμοί, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, δημιουργήθηκαν οι καπι-
ταλιστικές συμμαχίες, όπως είναι η ΕΕ, καπιταλιστικές συμμαχίες οι οποίες ουσι-
αστικά δεν έχουν καμία σχέση αλληλεγγύης μεταξύ των καπιταλιστικών κρατών ή 
των συμμαχιών, ακόμα κι εντός τους, και θα μιλήσω αργότερα για την Ελλάδα ως 
μέλος μιας συμμαχίας. Συμμαχίες οι οποίες ουσιαστικά δημιουργήθηκαν ώστε να 
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μπορέσουν να διεκδικήσουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο από τον καταμερισμό 
του πλανήτη στις επιμέρους αγορές, με σημείο αναφοράς φυσικά, τις τριτοκο-
σμικές χώρες, τις οποίες οι δυτικοί καπιταλιστές τις εκμεταλλεύτηκαν δεόντως, 
αφού εκεί μετέφεραν τις παραγωγικές τους βάσεις, τα εργοστάσιά τους, αφού 
εκεί υπήρχε μηδαμινή φορολόγηση των εργοστασίων τους, αλλά υπήρχε άφθονο 
εργατικό δυναμικό το οποίο μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν, να δουλεύει δηλα-
δή για 10, 15, 20 ώρες τη μέρα στην κυριολεξία για ένα κομμάτι ψωμί. 

Θα ήθελα τώρα να περάσω στο ρόλο της Ελλάδας και στη συμμετοχή της Ελ-
λάδας σ’ αυτό το μοντέλο. Η Ελλάδα εισέρχεται σ’ ένα νεοφιλελεύθερο, ιμπερια-
λιστικό σχηματισμό τη δεκαετία του ’80, με τους τότε υποτιθέμενους πανηγυρι-
σμούς, οι οποίοι αποδεικνύεται σήμερα περίτρανα πόσο φαιδροί ήταν, με τους 
πανηγυρισμούς περί μιας εχέγγυας, μιας θωρακισμένης οικονομίας εντός της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ουσιαστικά, η Ελλάδα μπαίνοντας στον σχηματισμό 
αυτό ακολουθεί όλα τα μοντέλα εσωτερικής οικονομίας του νεοφιλελευθερισμού, 
τα οποία ουσιαστικά αφορούν περιληπτικά τρία σημεία. Το πρώτο σημείο είναι 
φυσικά, η διάλυση του πρωτογενή τομέα, η πλήρης απαξίωση και παράδοση της 
κατά τ’ άλλα πλούσιας αγροτικής Ελλάδας στις επιταγές και στις ορέξεις των ευ-
ρωπαϊκών συνεταιρισμών με το πρόγραμμα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Δεύ-
τερον, η διάλυση του δευτερογενή τομέα, κατά την οποία ουσιαστικά ο νεοφιλε-
λευθερισμός απαιτούσε τη μεταφορά των εργοστασίων. Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς 
είχε ελάχιστες παραγωγικές μονάδες, οπότε είτε έκλεισε είτε μετέφερε αυτές τις 
παραγωγικές μονάδες, με αποτέλεσμα να χάσει την όποια οικονομική και παρα-
γωγική της αυτοδυναμία. Τρίτο, σε συνάρτηση με τα δύο προηγούμενα, ήταν φυ-
σικά, η αύξηση του τριτογενή τομέα, της οικονομίας των υπηρεσιών, η οποία ήρθε 
ως απάντηση στο να μπορέσει να απορροφηθεί το ενεργό εργατικό δυναμικό το 
οποίο είχε απολυθεί, είτε απλά ήταν άνεργο από τη διάλυση του αγροτικού τομέα 
και από το κλείσιμο και τη μεταφορά των εργοστασίων. 

Θα ήθελα τώρα να πω δυο κουβέντες για το πώς τελικά φτάσαμε σ’ αυτή την 
κρίση, η οποία κατά κοινή ομολογία είναι προϊόν των κρίσεων του ’70, αλλά του-
λάχιστον έπρεπε να είχε ξεσπάσει από τα μέσα της δεκαετίας του ’90. Πραγμα-
τικά, τη δεκαετία του ’90 οι συνθήκες ύστερα από 20 χρόνια σκληρής λιτότητας 
–δηλαδή, υπήρξε πλήρης εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων μοντέλων με μια κατα-
κόρυφη αύξηση της παραγωγής, αλλά και μια απότομη κι απόλυτη πτώση των μι-
σθών– αυτή η κατάσταση στη δεκαετία του ’90 έφερε φυσικά, αυτό που εξήγησα 
στην αρχή, μια φοβερή ανισορροπία, δηλαδή δεν μπορούσε η πληθώρα των προ-
ϊόντων που είχαν παραχθεί κυρίως στις τριτοκοσμικές χώρες να καταναλωθούν 
στο εσωτερικό των καπιταλιστικών μητροπόλεων. Αυτό το πράγμα θα οδηγούσε 
και στο ξέσπασμα μιας επερχόμενης κρίσης. Την απάντηση σ’ αυτό το ενδεχόμε-
νο, να ξεσπάσει δηλαδή μια δυναμική κρίση αντίστοιχη με τον χαρακτήρα που 
έχει σήμερα, έδωσαν φυσικά οι τράπεζες. Αυτό που έκαναν οι τράπεζες, οι οποίες 
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ήδη τότε ήταν θεματοφύλακες της παγκόσμιας οικονομίας, ήταν να προχωρήσουν 
σε μια δανειοδότηση, αθρόα και διαταξική, με σκοπό να μπορέσει να κινηθεί το 
χρήμα, να μπορέσει να κινηθεί το εμπόρευμα και ταυτόχρονα να κρατήσουν και 
δέσμια την εργατική τάξη. Μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία, μέσα από την αθρόα 
δανειοδότηση ουσιαστικά δημιουργήθηκε μια πλασματική, ψηφιακή οικονομία, 
αφού παρατηρούνται περιπτώσεις αγοροπωλησίας των υπό αποπληρωμή δανεί-
ων μεταξύ τραπεζών, οι οποίες τράπεζες αγόραζαν από άλλες τράπεζες αυτά τα 
δάνεια, τα οποία δεν είχαν αποπληρωθεί ακόμα, στα δάνεια αυτά πάνω στοιχη-
μάτιζαν το πιθανό ποσό που θα αποπληρωθεί, πότε θα αποπληρωθεί, τα μετα-
πωλούσαν, τα έβαζαν στο χρηματιστήριο κτλ. Τέλος πάντων, δημιουργήθηκε μια 
πλασματική εικονική οικονομία, η οποία προφανώς δεν είχε κανένα άμεσο μέλ-
λον, κι αυτό το ήξεραν οι τραπεζίτες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και με τελικό 
αποτέλεσμα φυσικά να σκάσει αυτή η φούσκα της πλασματικής οικονομίας με το 
σκάσιμο των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων της Αμερικής και την κατάρρευ-
ση της Lehman Brothers το 2008. 

Ουσιαστικά αυτό που έκανε αυτή η κρίση αρχικά και γι’ αυτό βλέπουμε και 
σήμερα ότι η κρίση επαναφέρει τον ρόλο των κρατών σε πρωταγωνιστικό ρόλο, 
ήταν ότι οι τράπεζες, οι οποίες ήταν οι πρώτες που είχαν ζημιωθεί από την κρίση, 
σταμάτησαν να χρηματοδοτούν και να δανειοδοτούν τα κράτη. Τα κράτη λοιπόν, 
ως ισχυροί πελάτες των τραπεζών, επιχειρούν να επανέλθουν στο προσκήνιο της 
ιστορίας, όχι φυσικά με όρους που υπήρχαν την περίοδο της σοσιαλδημοκρατίας 
όπου είχαν έναν εποπτικό ρόλο για το κεφάλαιο, αλλά ως εγγυητές για τις τράπε-
ζες. Τα κράτη, δηλαδή, εξασφαλίζουν ότι θα συσσωρευτεί χρήμα μέσω των οικο-
νομικών μέτρων που λεηλατούν την κοινωνία, το οποίο θα πάει για να μειωθούν 
τα χρέη και οι ζημίες των τραπεζών. 

Ουσιαστικά λοιπόν, για να έρθουμε στην περίοδο του σήμερα, στο πώς δηλα-
δή, εμείς από ανταγωνιστική σκοπιά σαν αναρχικοί αντιλαμβανόμαστε την εξέλι-
ξη της κρίσης, για μας, για μένα τουλάχιστον, είναι δύο οι βασικοί πυλώνες, δύο τα 
βασικά σημεία με τα οποία αντιλαμβάνομαι το πώς διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή 
η κρίση από τ’ αφεντικά. Το πρώτο είναι ότι παρατηρούμε μια απόλυτη όξυνση 
του ανταγωνισμού εντός των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών. Αυτό το παρατηρούμε 
κι εντός της ΕΕ, όπου πολύ συγκεκριμένα η Γερμανία, σαν ηγέτιδα δύναμη και 
έχοντας ακόμα μια παραγωγική δυναμική και αυτοδυναμία, ουσιαστικά καθορί-
ζει την οικονομική και πολιτική ζωή των υπό ύφεση χωρών, όπως της Ελλάδας. 
Είναι πολύ συγκεκριμένο ούτως ή άλλως ότι και τα υποτιθέμενα μνημόνια της 
σωτηρίας δεν αφορούν μόνο την συσσώρευση χρήματος από την κοινωνία για να 
το απορροφούν οι τράπεζες, αλλά αφορούν και πολύ συγκεκριμένα αντεργατικά 
μέτρα, που όμοιά τους δεν ξέρω αν έχει ξαναδεί η ιστορία, τα οποία φυσικά ήρθαν 
και θα παραμείνουν και τα οποία δημιουργούν ένα πολύ συγκεκριμένο εργατι-
κό τοπίο όσον αφορά την Ελλάδα, το οποίο σημαίνει ότι εγκαθιδρύονται κάποιοι 
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αντεργατικοί νόμοι οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί για το διεθνές κεφάλαιο, 
όπως το κεφάλαιο της Γερμανίας, για να έρθει να επενδύσει εδώ και να βρει ένα 
φθηνό, πειθαρχημένο και απροστάτευτο εργατικό δυναμικό. Είναι γνωστό άλλω-
στε και για τις περίφημες «ειδικές οικονομικές ζώνες», τις ΕΟΖ, οι οποίες νομίζω 
έχουν πει για κάποιες περιοχές της Ελλάδας ότι είναι υπό διαμόρφωση, όπου εκεί 
θα δουλεύει ντόπιος εργατικός πληθυσμός στην κυριολεξία με όρους εργατικούς 
αντίστοιχους με αυτούς που υπάρχουν στα τριτοκοσμικά κράτη. 

Το δεύτερο σημείο, όσον αφορά την διαχείριση της κρίσης σήμερα, είναι αυτό 
που έλεγα και πριν για τα κράτη τα οποία μπαίνουν εγγυητές για να συσσωρευτεί 
χρήμα για τις τράπεζες. Αυτό συμβαίνει κυρίως όπως είπα μέσω των αντιλαϊκών 
μέτρων. Υπάρχει μια σειρά μέτρων μέσω του μνημονίου, τα οποία έχουν την επί-
φαση της σωτηρίας της χώρας από τις εκάστοτε χρεοκοπίες, ώστε να μπορέσει να 
συσσωρευτεί χρήμα για να πάει κατευθείαν στις τράπεζες. Είναι άλλωστε νομίζω 
ενδεικτικό, για να μην πολυλογώ και να φέρω συγκεκριμένα παραδείγματα, ένα 
πολύ άμεσο παράδειγμα: αυτό που διακυβεύεται αυτή τη στιγμή όσον αφορά την 
επόμενη δόση την οποία έχει να πάρει η χώρα, ότι ενώ αυτή τη στιγμή ψηφίζονται 
και κρίνονται τα άνευ προηγουμένου αντεργατικά και αντικοινωνικά μέτρα προ-
κειμένου η χώρα να αποσοβήσει την χρεοκοπία και την έξοδο από το ευρώ περιμέ-
νοντας μια επόμενη δόση 30 δις, είναι αποκαλυπτικό το γεγονός ότι από τα 30 και 
κάτι δις, τα 30 δις ακριβώς πάνε για να πληρωθούν οι τράπεζες και τα υπόλοιπα 
πηγαίνουν υποτίθεται για την πραγματική οικονομία. Είναι νομίζω, λοιπόν, πολύ 
σαφές και κατανοητό το τι ακριβώς αυτή τη στιγμή διακυβεύεται, το τι ακριβώς 
συμφέροντα εξυπηρετούνται και στο όνομα τίνος υποτίθεται ότι διαχειρίζονται οι 
πολιτικοί μας ηγέτες και προωθούν για τη σωτηρία της χώρας. 

Τώρα, για να ξαναγυρίσω στους συντρόφους. Όλο αυτό το οποίο πολύ συνο-
πτικά και θεωρώ ελλιπέστατα περιέγραψα, γιατί είναι πραγματικά μια τεράστια 
κουβέντα, το ποιος ήταν ο καπιταλισμός το ’50, το ’70, το ’80, το ’90, τι είναι 
σήμερα, τι συμβαίνει, τι διακυβεύεται και τι θα είναι αυτό που θα έρθει, είναι μια 
τεράστια κουβέντα η οποία κι αυτή ακόμα δεν μπορεί να περιληφθεί σε 10-15 
λεπτά προφανώς, απλά ήθελα να δώσω μια πολύ μικρή εικόνα για το πώς αντιλαμ-
βανόμαστε εμείς τα πράγματα, και το πώς αντικειμενικά συμβαίνουν πέρα από 
τις αφηγήσεις των μίντια. Αυτό τέλος πάντων το οποίο συμβαίνει είναι, το οποίο 
νομίζω αποτελεί την μόνη αντικειμενική αλήθεια, παρ’ όλες τις διαφορετικές οπτι-
κές που μπορεί να έχουμε για το τι είναι αυτή η κρίση και πώς ξεκινάει, η μόνη 
αντικειμενική αλήθεια είναι η κοινωνική κατάσταση, είναι αυτό που αντικρίζουμε 
καθημερινά γύρω μας. Θα έλεγα λοιπόν ότι αν υπήρχε μια λέξη που θα μπορούσε 
να χαρακτηρίσει και να αποτυπώσει ακριβώς αυτό που βλέπουμε γύρω μας συνο-
λικά, θα ήταν ότι σήμερα υπάρχει ένα είδος ιδιότυπης κατοχής. Και πώς αλλιώς θα 
μπορούσε να περιγράψει κανείς μια κατάσταση με περίπου 1.600.000 ανέργους, 
με 2.000 αυτοκτονημένους, με χιλιάδες άστεγους, με χιλιάδες στις ουρές συσσιτί-
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ων να περιμένουν ένα πιάτο φαΐ; Δεν θέλω να προχωρήσω κι ούτε θέλω να επιχει-
ρηματολογήσω περισσότερο και να δώσω περισσότερες εικόνες ώστε να κεντρίσω 
το συναισθηματικό σας ενδιαφέρον και τον ανθρωπιστικό σας ψυχισμό. Νομίζω 
απλά ότι με αυτές τις τρεις εικόνες, των συσσιτίων, των αστέγων, των ανέργων, 
νομίζω ότι αυτά αποτελούν και το μόνο εχέγγυο, το μόνο κοινωνικά κατοχυρωμέ-
νο δίκαιο το οποίο οδήγησε ανθρώπους σαν τους συντρόφους του Επαναστατικού 
Αγώνα να αγωνιστούν ακόμα και με τα όπλα. Θεωρώ δηλαδή, ότι μέσα σ’ αυτή τη 
συνθήκη –για την οποία θα ήθελα να σας πω βάζοντάς το σε μια παρένθεση, να εί-
στε σίγουροι ότι αυτά που περιγράφονται είναι μόνο το μισό από αυτά που έχουμε 
να δούμε και οι ίδιοι οι αστοί οικονομολόγοι μιλάνε για το μισό του ξεσπάσματος 
της κρίσης, οπότε ενδεχομένως, αν θέλετε κι ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος μπορεί σε 
λίγα χρόνια από σήμερα να μοιάζει μικροσύρραξη μεταξύ συμμοριών μπροστά σ’ 
αυτά που έχουμε να δούμε, γιατί είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε δει ακόμα το 
αποκορύφωμα των συνεπειών της κρίσης– είμαστε σίγουροι λοιπόν, ότι αυτή η 
κατάσταση ηθικά, κοινωνικά και ιστορικά δικαιώνει τους αγωνιστές και σήμερα 
μιλώντας δικαιώνει τους αγωνιστές του Επαναστατικού Αγώνα.

Θα ήθελα λίγο τώρα να περάσω στην σχέση της οργάνωσης όπως την αντι-
λήφθηκα εγώ σαν κομμάτι του κινήματος, τη σχέση της οργάνωσης του Επανα-
στατικού Αγώνα με το κίνημά μας, το κίνημα των αναρχικών. Για μένα αρχικά ο 
Επαναστατικός Αγώνας μέσα από τη δράση του προσέφερε δύο πράγματα. Το 
πρώτο είναι, σε μας που μετέχουμε από ένα άλλο πόστο μέσα στο κίνημα, να μας 
δώσει μια ψυχική ανάταση, να μας δώσει μια αυτοπεποίθηση. Κι αυτό γιατί; Γιατί 
η δράση του Επαναστατικού Αγώνα ξεκίνησε στις αρχές του 2000. Το 2003 αν 
δεν κάνω λάθος, σε μια εποχή που όπως και οι ίδιοι οι σύντροφοι έχουν περιγρά-
ψει στις προκηρύξεις τους, υπήρχε η απόλυτη ιδεολογική ηγεμονία του αντιτρο-
μοκρατικού πολέμου, ακόμα και μέσα στην Ελλάδα υπήρχε ένα ασφυκτικό και 
υποτιθέμενο θωρακισμένο καθεστώς, και εν όψει των ολυμπιακών αγώνων με την 
τοποθέτηση χιλιάδων καμερών, με την αναβάθμιση του τρομονόμου, είχε προη-
γηθεί η σύλληψη της 17Ν, με τους χιλιάδες πράκτορες των Άγγλων και των Αμε-
ρικάνων να αλωνίζουν μες στη χώρα εν όψει όπως είπα και πριν των ολυμπιακών 
αγώνων. 

Εν πάση περιπτώσει, είχε επιχειρηθεί τότε να διαμορφωθεί από τα πάνω μια 
εικόνα για το κράτος ως κάτι θωρακισμένο και ανίκητο. Σε αυτό το κομμάτι οι σύ-
ντροφοι του Επαναστατικού Αγώνα, χτυπώντας υπουργεία, την αμερικανική πρε-
σβεία στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποιώντας δηλαδή, ιδιαίτερα εντυπωσια-
κές και επιχειρησιακά φαντάζομαι δύσκολες ενέργειες, μπόρεσαν να αποδείξουν 
ότι όταν οι αγωνιστές, όταν οι άνθρωποι πιστεύουν στο δίκιο τους, το βάζουν κάτω 
και δουλεύουν στρατηγικά πάνω σ’ αυτό, μπορούν να πετύχουν πολλά πράγματα 
που ούτε που μπορούμε καν να φανταστούμε. 

Ένα δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την ανάλυση και τα κείμενα της οργά-
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νωσης. Στην δεκαετία του 2000 στην οποία έδρασε ο Επαναστατικός Αγώνας, 
πέρα απ’ αυτή την κατασταλτική και ιδεολογική επίθεση του υποτιθέμενα θωρα-
κισμένου κράτους, υπήρχε, η αλήθεια είναι, και μια κοινωνική συναίνεση. Ήταν 
η εποχή ακόμα της ευδαιμονίας, η εποχή του καταναλωτικού οργίου, ο καθένας 
μπορούσε να ανελιχθεί στη δουλειά του, στην καριέρα του κτλ. Αυτό το πράγμα 
για μας τους αγωνιστές δημιούργησε κάποια πολιτικά κενά σχετικά με τη σύνδε-
σή μας με την κοινωνία. Υπήρχε, δηλαδή, μια δυσκολία να βρούμε κοινά σημεία 
αναφοράς, κοινά σημεία επαφής με τα κοινωνικά υποσύνολα, ώστε να μπορέ-
σουμε να τους μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε μαζί τους και να τους κάνουμε 
να αφουγκραστούν τις δικές μας φωνές για αγώνα. Μέσα σ’ αυτό λοιπόν το θολό 
ιδεολογικό τοπίο, μιας κοινωνίας που μας είχε γυρίσει την πλάτη σε πολύ μεγάλο 
τουλάχιστον μέρος της, ο Επαναστατικός Αγώνας μέσα από τα κείμενά του και τις 
προκηρύξεις του κατάφερε να δημιουργήσει μια πολιτική και ιδεολογική ισορρο-
πία, η οποία μιλούσε για την εν δυνάμει κατάρρευση του συστήματος την ώρα που 
ακόμα κι εμείς οι ίδιοι πιστεύαμε ότι είναι αρκετά δυνατό και ακλόνητο. Αν δεν 
κάνω λάθος, από το 2005 οι σύντροφοι του Επαναστατικού Αγώνα είχαν μιλήσει 
μέσα σε προκήρυξή τους για το ενδεχόμενο ξέσπασμα της κρίσης, αλλά και πέρα 
απ’ αυτό, πέρα δηλαδή από το γεγονός ότι δημιούργησε μια ακλόνητη πεποίθηση 
ότι τίποτα δεν έχει χαθεί, ότι η ιστορία δεν έχει τελειώσει, ότι η κοινωνική ευδαι-
μονία ήταν κάτι το βραχυπρόθεσμο, οι άνθρωποι αυτοί μέσα από τις προκηρύξεις 
τους και τις λέξεις τους κατάφεραν να επιμείνουν σ’ ένα ιστορικό για μας και δια-
χρονικό αίτημα, το οποίο είναι η ίδια η επανάσταση. 

Την εποχή, λοιπόν, που εμείς οι ίδιοι αδυνατούσαμε να βρούμε κοινωνικά ση-
μεία επαφής, κάποιοι σύντροφοι εμμένοντας στις ιδέες και τους στόχους τους, 
μιλούσαν ακόμα για τη δυνατότητα της κοινωνικής επανάστασης. Ένα τέτοιο ση-
μείο που έγκειται και στο τι έδωσαν οι προκηρύξεις τους, το ποιος ήταν ο πολιτι-
κός τους λόγος, έχει να κάνει φυσικά και με την βαθειά πολιτική, οικονομική και 
κοινωνική ανάλυση που είχαν οι σύντροφοι του Επαναστατικού Αγώνα. Κι αυτό 
το λέω, ότι έχει τεράστια σημασία, όχι μόνο γενικά για την κοινωνία, να μπορεί 
να διαβάζει έναν δημόσιο αντίλογο απέναντι στην κυρίαρχη αφήγηση για την επι-
καιρότητα, έχει τεράστια σημασία για μας μέσα στο κίνημα το να μπορούμε να 
έχουμε συντρόφους με τόσο μεγάλη πολιτική και αναλυτική διαύγεια, ώστε να 
μπορούμε κι εμείς να βρίσκουμε κίνητρα να διαβάσουμε, να ερευνούμε και να 
μελετάμε. 

Πέρα απ’ αυτό τώρα, θα ήθελα να μιλήσω και λίγο για τους συντρόφους, τον 
Κώστα, τον Νίκο και την Πόλα, όχι απλά σαν ανθρώπους, αλλά σαν κοινωνικά 
υποκείμενα. Απ’ όσο γνωρίζω, και ο Νίκος και η Πόλα και ο Κώστας προέρχονται 
από χαμηλά κοινωνικά στρώματα, είναι παιδιά τα οποία εργάζονταν και ζούσαν 
με ένα μισθό. Αυτό γιατί το λέω; Δεν το λέω φυσικά για να θυματοποιήσω κανέναν 
ή να δραματοποιήσω την κατάσταση. Το λέω γιατί πρέπει να έχετε στο νου σας 
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και πρέπει αυτό να υπάρξει και ιστορικά κατοχυρωμένο ότι οι επαναστάτες, οι 
αγωνιστές, και σήμερα μιλώντας αυτοί οι ένοπλοι σύντροφοι δεν είναι κάποια αυ-
τόφωτα υποκείμενα, δεν προέρχονται από ένα εξωγενές κοινωνικό περιβάλλον, 
αλλά προέρχονται από το ίδιο κοινωνικό περιβάλλον με το περιβάλλον στο οποίο 
απευθύνονται. Οι προκηρύξεις της οργάνωσης, ο λόγος την οργάνωσης όσο υπήρ-
χε, αλλά και σήμερα η δημόσια παρουσία τους, απευθύνονται και αποτελούν για 
μένα, όπως το αντιλαμβάνομαι, ένα προσκλητήριο αγώνα, μια τόνωση αυτοπεποί-
θησης και πίστης στον αγώνα απέναντι σ’ όλους τους καταπιεσμένους, απέναντι 
δηλαδή στους ανθρώπους με τους οποίους έχουν μια ταξική εγγύτητα. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω δυο κουβέντες για ένα ερώτημα το οποίο πολ-
λές φορές υπάρχει στο εσωτερικό του δικού μας κινήματος και υπάρχει και κοι-
νωνικά, όσον αφορά τον ένοπλο αγώνα. Ότι δηλαδή, σε άλλες εποχές, όπως η 
τουρκοκρατία, η κατοχή των ναζί κτλ., υπήρξε μια λαϊκή συμμετοχή στην ένοπλη 
αντίσταση, όμως ήταν άλλες εποχές, άλλες συνθήκες, υπάρχουν άλλες αιτίες γι’ 
αυτό, διάφορες ερμηνείες, κτλ. Σήμερα, όμως, βλέπουμε ότι είναι μειοψηφική, 
ότι η κοινωνία δεν συμμετέχει σε αυτό το πράγμα, ότι σήμερα μιλάμε για ένο-
πλες ομάδες 5, 3, 10 ατόμων, δεν μιλάμε για μαζικά κινήματα όπως ήταν το ΕΑΜ 
ή τίποτα τέτοιο, τελικά ποια είναι η χρησιμότητα αυτού του πράγματος σήμερα, 
γιατί επιμένετε σ’ αυτό; Προφανώς, είναι αυτονόητο, δεν μιλάμε για τον ένοπλο 
αγώνα από μια θέση πολιτικής εμμονής. Εάν, εγώ πιστεύω, πέρα απ’ τις κοινω-
νικές συνθήκες οι οποίες για μένα ευνοούν ή δικαιολογούν τέτοιου είδους πολι-
τικές ενέργειες και πολιτικές επιλογές, για μένα ο ένοπλος αγώνας, κι έτσι όπως 
εκφράζεται από τον Επαναστατικό Αγώνα, έχει μια σημασία, είναι γιατί αποτελεί 
και μια προεικόνιση του μέλλοντος. Και τι σημαίνει αυτό; Σήμερα και ιστορικά 
κάθε φορά που τα κινήματα, είτε τα ένοπλα είτε όχι, και κυρίως νομίζω για τα μη 
ένοπλα κινήματα, κατάφεραν να μαζικοποιηθούν, κατάφεραν να γίνουν ανταγω-
νιστικά απέναντι στην κυριαρχία, να διεκδικήσουν μαχητικά τα αιτήματά τους, 
ποτέ μα ποτέ η κυριαρχία δεν δίστασε να τους πυροβολήσει στο ψαχνό. Ποτέ. Είτε 
αυτό μπορεί να αφορά το Μάη του ’36 στην Θεσσαλονίκη είτε στα Ιουλιανά είτε 
στα Δεκεμβριανά, είτε σήμερα. Μπορεί να μην πυροβολεί ακόμα, αλλά έχει κάθε 
άνεση και κάθε ελεύθερο να σπάει τα κεφάλια των διαδηλωτών. Αυτό νομίζω ότι 
σήμερα μπορεί, για μένα, να αποτελεί μια ιστορική δικαίωση στη δράση του Επα-
ναστατικού Αγώνα, ότι δηλαδή απέναντι στο κίνημα και απέναντι στην κοινωνία 
κρατάει σταθερή μια φλόγα, μια υπενθύμιση η οποία λέει στο λαό ότι όποιος θα 
κατέβει για να διεκδικήσει τα αυτονόητα στις σημερινές συνθήκες στις οποίες 
ζούμε, ποτέ να μην ξεχνάει ότι οποτεδήποτε αυτός ο λαός βρήκε την δύναμη να 
αντισταθεί και μαζικά και δυναμικά, ποτέ δεν δίστασαν να του επιτεθούν με τα 
όπλα. Άρα, αναπόφευκτα και ιστορικά εξακριβωμένα, τα όπλα αποτελούν κάποια 
στιγμή τη δικιά μας αυτοάμυνα απέναντι στα όπλα του εχθρού. Κι όχι μόνο ως 
μέλη μιας οργάνωσης αλλά με όρους μαζικού ένοπλου κοινωνικού κινήματος. 
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Πρόεδρος: Αναφερθήκατε στην σημερινή οικονομική, πολιτική κρίση, δίνο-
ντας και την εντύπωση, τουλάχιστον σ’ εμένα, ότι το ζήτημα το έχετε μελετήσει 
εις βάθος, κτλ. Κρίσεις έχουν υπάρξει και στο παρελθόν, και μικρότερες και μεγα-
λύτερες ενδεχομένως, οι οποίες στο τέλος ας πούμε... Βλέπετε ότι υπάρχει τέτοια 
προοπτική… η κρίση ως πιθανότερο ενδεχόμενο ή θα οδηγηθούμε στην όξυνση…
ποια είναι τα παραπέρα ενδεχόμενα;

Τραϊκάπης: Αυτή είναι μια ερώτηση καθαρά πολιτικού ενδιαφέροντος, κα-
μία σχέση με την υπόθεση όπως καταλαβαίνετε.   

Πρόεδρος: Σε αυτά που είπατε αναφέρομαι. Την προσωπική σας εκτίμηση. 
Τραϊκάπης: Θεωρώ ότι τέτοιου είδους πολιτικές συζητήσεις, ανταλλαγές 

απόψεων όπως θέλετε να κάνουμε τώρα, καλό θα ήταν να γίνονται εκεί που πρέ-
πει να γίνονται, μεταξύ των ταξικών συμμάχων. Εγώ θα σας επισημάνω κάτι, ότι 
προφανώς για μένα η εξέλιξη της κρίσης θα οδηγήσει αναπόφευκτα την κατά-
σταση προς το χειρότερο. Σας είπα και πριν ότι ενδεχομένως ο Β΄ παγκόσμιος 
πόλεμος σε λίγα χρόνια από σήμερα να μοιάζει με μικροσύρραξη.

Πρόεδρος: Ναι, είναι η δεύτερη ερώτηση που θέλω να σας κάνω και τελευ-
ταία. 

Τραίκάπης: Αλλά παρ’ όλα αυτά, αν θέλετε να σας πω την προσωπική μου 
εκτίμηση, προφανώς το καθεστώς τείνει προς τον ολοκληρωτισμό και την φασι-
στοποίηση. Εσείς σήμερα έχετε έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο σαν πολύ ειδικό 
δικαστήριο, σαν συγκεκριμένο ειδικό δικαστήριο. Έχω κάθε επιφύλαξη, πιστεύω 
ότι ίσως τα πράγματα θα οδηγηθούν προς το χειρότερο, ότι μπορεί κι εμείς να ξα-
νασυναντηθούμε, αυτή τη φορά εγώ σαν κατηγορούμενος, αφού κι εσείς θα κλη-
θείτε κι ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον να περάσετε από ειδικά δικαστήρια όχι 
μόνο «αναγνωρισμένους» ένοπλους αντάρτες που ανήκουν σε οργάνωση, αλλά να 
περάσετε από ειδικά δικαστήρια ολόκληρα κοινωνικά σώματα απλών αγωνιστών 
είτε συντρόφων που αντιστέκονται. Αυτό και σαν μια παρένθεση απέναντι στην 
ερώτησή σας. 

Πρόεδρος: Κάνατε λόγο και το επαναλάβατε και τώρα ότι υπάρχει το ενδε-
χόμενο ότι στο μέλλον, και στο άμεσο φαντάζομαι μέλλον, ή κι επί των ημερών 
μας, δεν ξέρω, μπορείτε να μας το διευκρινίσετε, ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος θα 
μοιάζει απλώς σαν κάποιες συμπλοκές συμμοριών κτλ., προφανώς μπροστά στα 
χειρότερα που θα δούμε και θα ζήσουμε. Πιστεύετε ότι μπορούμε, υπάρχει προ-
οπτική να φτάσουμε ακόμα κι εκεί εν όψει της σημερινής κρίσης; Δηλαδή σαν να 
έχουμε πυρηνικό όλεθρο φαντάζομαι, τι άλλο; 

Τραϊκάπης: Νομίζω ότι αν διαβάζετε την επικαιρότητα… 
Πρόεδρος: Τη διαβάζω, ναι. 
Τραϊκάπης: Αν δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν, αν θέλετε μια συζή-

τηση περί της επικαιρότητας, νομίζω ότι το Ισραήλ με νύχια και με δόντια κρατι-
έται απ’ τους Αμερικάνους αυτή τη στιγμή να μην επιτεθεί στο Ιράν, και μετά τις 
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επερχόμενες εκλογές στις ΗΠΑ κι αφού ξεκαθαρίσει το τοπίο ποιος προεδρεύει 
τον μεγαλύτερο ιμπεριαλιστικό οργανισμό διαπλανητικά, νομίζω θα έχουμε μια 
επέμβαση άμεση απέναντι στο Ιράν, το οποίο υποτίθεται ότι έχει κάποια πυρηνι-
κά όπλα, θ’ αποδειχτεί, θα δούμε. 

Βαγιανού: Να σας πω, κύριε πρόεδρε, σχετικά με το ερώτημά σας πριν, ότι 
ο ίδιος ο Economist υπενθύμιζε πριν λίγα χρόνια, υπενθύμιζε στους αναγνώστες 
του, σχολιάζοντας την παγκόσμια οικονομική κρίση, ότι οι προηγούμενες κρί-
σεις κατέληξαν σε χαρακώματα γεμάτα νεκρούς. Το υπενθύμιζε αυτό. Και ξέρει 
ο Economist τι λέει. Κάνω έναν σχολιασμό στη μαρτυρία του και στις δικές σας 
παρεμβάσεις. Το έλεγε καθαρά: Μην ξεχνάτε ότι στις δυο προηγούμενες (κρίσεις) 
γέμισαν οι τάφοι…

(Απευθυνόμενη στον μάρτυρα.) 
Είπατε, αναλύσατε τον χαρακτήρα της κρίσης και πώς η ανάλυση του Επανα-

στατικού Αγώνα, πάνω σ’ αυτό το χαρακτήρα, αποτέλεσε μια πηγή έμπνευσης για 
το κίνημα και μια πηγή ώθησης για επαναστατική δράση. Όταν συνελήφθησαν 
οι τρεις του Επαναστατικού Αγώνα δήλωσαν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη της 
συμμετοχής στην οργάνωση. Αυτή τη δήλωσή τους μπορείτε να τη συσχετίσετε με 
όλα αυτά που αναλύσατε για την προσέγγισή τους και τη δράση τους; Τι νόημα 
είχε για σας αυτή η ανάληψη της ευθύνης της συμμετοχής;

Τραϊκάπης: Εγώ, αν μπορώ κάπως να το αξιολογήσω, θα το έβαζα αρχικά 
σχετικά με την συνέπεια που οφείλουν να δείξουν οι άνθρωποι πρώτα απ’ όλα 
προς τον εαυτό τους, και δευτερευόντως απέναντι στις ιδέες τους και φυσικά στο 
έργο το οποίο παρήγαγαν. Έργο ονομάζω την ένοπλη δράση την οποία είχαν όλα 
αυτά τα χρόνια. Θεωρώ, δηλαδή, ότι οι σύντροφοι αυτοί, χωρίς να ξέρω ή να είμαι 
στο μυαλό τους ή να έχω συζητήσει κάτι μαζί τους, ότι επέλεξαν να αναλάβουν 
την πολιτική ευθύνη, ακριβώς για να μην αφήσουν έωλη, ρευστή ή το κατά το 
δοκούν ερμηνευμένη τη δράση της οργάνωσης από τους μηχανισμούς, από παρα-
κρατικούς ή ακόμα και μέσα από το κίνημα. Ότι έπρεπε κάποιος να αναλάβει την 
ευθύνη και να μιλήσει συνολικά για τη δράση.

Βαγιανού: Να σας ρωτήσω, είχε μόνο αυτά τα ιδεολογικά, παρελθοντικά κρι-
τήρια, ή ήταν και μια ανάγκη να συνεχίσουν να υπερασπίζονται και να διαδίδουν 
αυτές τις ιδέες; Δηλαδή, υπάρχει μια ανάγκη αγώνα και μέσα από τη φυλακή;

Τραϊκάπης: Αυτό νομίζω είναι πολύ απλό… Μόνο να δούμε το τι έντυπος 
λόγος, συμπυκνωμένος μάλλον σε έντυπο λόγο, έχει κυκλοφορήσει από τη στιγ-
μή που συνελήφθησαν τα μέλη –έχουν κυκλοφορήσει δυο ή τρία βιβλία μόνο με 
τις παρεμβάσεις τους εδώ μέσα–, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι οι άνθρωποι, κι 
αφού υπέστησαν τη σύλληψη, συνέχισαν να μιλάνε για την κρίση, για τα κοινω-
νικά ζητήματα, να παρεμβαίνουν και να έχουν έναν πλούσιο λόγο. Νομίζω είναι 
αυτονόητο…

Βαγιανού: Κύριε μάρτυρα, από την ανάλυσή σας είστε άνθρωπος σαφώς με 
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ανεπτυγμένη πολιτική συνείδηση. Άρα, θα έχετε μελετήσει και το ξετύλιγμα της 
δράσης αυτής της οργάνωσης. Πιστεύετε ότι από τις ενέργειες του Επαναστατι-
κού Αγώνα, όπως διατυπώθηκαν στην πραγματικότητα, στην πράξη, πιστεύετε 
ότι υπήρξε κίνδυνος ανθρώπου; 

Τραϊκάπης: Όχι, δεν το πιστεύω, αλλά επειδή αυτές οι ερωτήσεις γενικά τις 
κατανοώ…

Βαγιανού: Όπως τις βιώσατε στις συνθήκες που αναδείχτηκαν μετά, στον 
τύπο, στις προκηρύξεις και λοιπά. Πιστεύετε ότι υπήρξε κίνδυνος ανθρώπου; 

Τραϊκάπης: Όχι, νομίζω ότι είναι σαφές και δεν χρειάζεται εγώ να το επικυ-
ρώσω αυτό, ότι οι άνθρωποι έκαναν τις ενέργειές τους με προειδοποιητικά τηλε-
φωνήματα, είχαν ξεκάθαρη πολιτική στόχευση, στο πού στοχεύουν πολιτικά και 
επιχειρησιακά.

Βαγιανού: Κυριαρχούσε αυτή η αίσθηση και στο περιβάλλον το γενικότερο;
Τραϊκάπης: Προφανώς. 
Βαγιανού: Ότι δεν είναι μια οργάνωση που μας κάνει και κινδυνεύουμε;
Τραϊκάπης: Προφανώς, αυτή η αίσθηση δεν αφορούσε φυσικά μόνο το χώρο 

μας. 
Βαγιανού: Όχι, δεν λέω μόνο για το χώρο, στο περιβάλλον, το ευρύτερο. 
Τραϊκάπης: Και κοινωνικά, νομίζω ότι αν κάναμε ένα γκάλοπ, μια δημοσκό-

πηση, δεν νομίζω ότι κανείς θα έλεγε «νιώθω αυτή τη στιγμή ότι κινδυνεύω από 
μια ένοπλη οργάνωση». Εν πάση περιπτώσει, όμως, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι 
αυτή η ερώτηση έχει κι έναν νομικό χαρακτήρα, υπεράσπισης, εγώ θέλω…

Βαγιανού: Και πραγματικό.
Τραϊκάπης: Η πραγματικότητα είναι έτσι κι αλλιώς.
Βαγιανού: Αν κινδύνεψαν άνθρωποι, ποιοι ήταν οι όροι από την οργάνωση 

τα μέτρα, οι στοχεύσεις ώστε να μην κινδυνέψει άνθρωπος. Γιατί και οι τρεις το 
πάλεψαν με πάθος αυτό το πράγμα. 

Τραϊκάπης: Σωστά. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα έτσι κι αλλιώς μπορεί να γί-
νει σαφές και από την ίδια την δράση της οργάνωσης, αφού δεν άφησε κανένα 
τραυματία πίσω της. Θα μπορούσα να πω, σε αντίθεση με παρακρατικές οργα-
νώσεις οι οποίες έχουν υπάρξει στο παρελθόν, όπως στην Piazza Fontana στην 
Ιταλία, που είχαν σκοτωθεί μέσα σε μια τράπεζα δεν θυμάμαι πόσοι άνθρωποι 
[σσ. 17 νεκροί].

Βαγιανού: Είχε καμιά σχέση, δηλαδή, με τυφλή βία αυτή η δράση;
Τραϊκάπης: Προφανώς όχι. Νομίζω έχουμε καθαρή εικόνα για το τι σημαίνει 

τυφλή βία, και καθαρή εικόνα τι σημαίνει επαναστατική βία. 
Βαγιανού: Πρέπει όμως να το πούμε κι εδώ, να το τονίσουμε.
Τραϊκάπης: Όμως θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση, κ. Βαγιανού, γιατί νομί-

ζω είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο συζητάμε. Και το ξαναλέω ότι η τυφλή βία –δεν 
χρειάζεται να θεωρητικολογούμε τι σημαίνει– αφήνει πίσω της ξεκάθαρα ανθρώ-
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πινα θύματα. Οι ενέργειες των συντρόφων ήταν αρκετές, αν υπήρχε τυφλή βία θα 
υπήρχαν και αρκετοί νεκροί, είναι απλά μαθηματικά προφανώς. Δεν χρειάζεται 
να συζητάμε κάτι περισσότερο και να δίνουμε ιδεολογικά διαπιστευτήρια. Όμως 
εγώ μόνο μια παρένθεση θέλω να κάνω, αυτό που είπα πριν, ότι αντιλαμβάνομαι 
μια νομική ανάγκη να διατυπώνονται και να επαναλαμβάνονται τα ερωτήματα 
περί προστασίας των ανθρώπων και της ζωής, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ 
ήρθα εδώ πέρα για να ηρωοποιήσω ή να πω «τι καλοί άνθρωποι που είναι». Για 
μένα οι άνθρωποι αυτοί φυσικά και θα μπορούσαν να επιτεθούν σε ανθρώπινη 
ζωή, όπως και το έκαναν, απλά αυτή η ανθρώπινη ζωή έχει ένα πολύ συγκεκριμέ-
νο πρόσημο. Είναι άνθρωποι από το αντίπαλο στρατόπεδο. 

Βαγιανού: Αν ήταν η στόχευση; Μιλώ για τον κίνδυνο ανθρώπων, το τυ-
φλό…

Τραϊκάπης: Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έβαζαν σε κίνδυνο καμιά 
ανθρώπινη ζωή. Θα έβαζαν σε κίνδυνο απλά μια ανθρώπινη ζωή, αλλά μια ζωή η 
οποία συγκαταλέγεται στο αντίπαλο στρατόπεδο. Όπως και το έκαναν. 

Βαγιανού: Θα ήταν στόχος για ταξικούς κι επαναστατικούς λόγους, μάλιστα. 
Και μια τελευταία ερώτηση, για το θέμα της αρχηγίας. Αναφερθήκατε, είπατε ότι 
όλοι αυτοί, και οι τρεις άνθρωποι για τους οποίους καταθέσατε, προέρχονται από 
την ίδια κινηματική μήτρα των αναρχικών, οι καταβολές τους δηλαδή είναι στο 
αναρχικό κίνημα; 

Τραϊκάπης: Νομίζω το είπα και στην αρχή, γνωριζόμαστε έτσι κι αλλιώς και 
προσωπικά, επειδή ανήκουμε στον ίδιο ιδεολογικό χώρο. 

Δαλιάνη;: Να κάνω μια ερώτηση μόνο. Κύριε μάρτυρα, αναφερθήκατε και 
στις πράξεις και στον πολιτικό λόγο της οργάνωσης και στα πρόσωπα, τα οποία 
γνωρίζετε προσωπικά. Συνδέονται όλα αυτά τα μεγέθη, ποιο κατά την άποψή σας 
είναι το κίνητρο; Γιατί ένας άνθρωπος κάνει αυτό το βήμα, να συμμετάσχει σ’ ένα 
τέτοιο εγχείρημα. Έχει κάτι να κερδίσει; Έχει κάποιο προσωπικό όφελος με το 
ρίσκο που αυτό έχει; 

Τραϊκάπης: Κοιτάξτε να δείτε. Η συμμετοχή σε μια τέτοια οργάνωση –χω-
ρίς φυσικά να μπορώ να απαντήσω συγκεκριμένα στο γιατί κάποιος άνθρωπος 
επιλέγει κάτι τέτοιο, δεν είναι και προσωπική μου επιλογή– καταρχήν είναι μια 
απάντηση που οφείλουν να την δώσουν οι ίδιοι οι άνθρωποι, ξεκινάμε μ’ αυτό. 
Κατά δεύτερο λόγο, στο ερώτημα αν είχαν κάποιο συμφέρον, να αποκομίσουν ένα 
κέρδος από αυτό, νομίζω ότι και σε αυτό αυτονόητες απαντήσεις θα εισπράξετε, 
ότι προφανώς ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει 25 χρόνια φυλακής δεν νο-
μίζω ότι είναι και μεγάλο κέρδος στην τελική μετά την ένοπλη δράση του. Ή δύο 
άνθρωποι μαζί με ένα παιδί οι οποίοι αυτή τη στιγμή, όπως λένε τα δημοσιεύματα, 
έχουν φύγει και κρύβονται και τους κυνηγάει ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός, 
δεν νομίζω ότι είναι και το μεγαλύτερο κέρδος, που έχεις τελικά να αποκομίσεις 
από την εμπλοκή σου σε μια άμεση αντιπαράθεση με το κράτος. Γενικά, ιστορικά 
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αυτό που έχουμε διδαχτεί είναι ότι αν εμπλακούμε σε μια ευθεία αντιπαράθεση 
με το κράτος, θα καταλήξουμε ή στη φυλακή ή στα νεκροταφεία. Αυτά λοιπόν, 
περί του ότι μπορεί να κερδίσουμε κάτι ή για τη ματαιοδοξία μας είτε χρήματα 
ή δεν ξέρω τι, αυτά νομίζω ότι ανήκουν σε άλλα στρατόπεδα, σε ανθρώπους που 
κυνηγάνε καριέρες, πολιτικές ή εργασιακές. 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΥΤΣΗ

Βούτσης: Καταρχήν τοποθετούμαι σαν ένα άτομο από το αναρχικό κίνημα 
και δηλώνω αλληλέγγυος και πολιτικά συνένοχος στο έργο του Επαναστατικού 
Αγώνα.

Με τον Νίκο Μαζιώτη και την Πόλα Ρούπα γνωρίστηκα τώρα, μετά τη λήξη 
του 18αμήνου τους, που βγήκαν έξω. Συμμετείχαμε σε κοινές κινήσεις αλληλεγγύ-
ης, δράσεις για την οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας αλλά και σε άλλους αγώ-
νες αυτό το διάστημα, όσο προλάβαμε δηλαδή. Με τον σύντροφο Κώστα Γουρνά 
μας συνδέει μια συντροφική σχέση από το 2002, από την κοινή συμμετοχή μας 
στην Συνέλευση Αναρχικών, τότε είχαμε συμμετάσχει μέσα από αυτό το σχήμα 
σε διάφορους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες, στα αντιπολεμικά συλλαλητήρια 
ενάντια στον πόλεμο στο Ιράκ το 2003, σε κινήσεις ενάντια στην σύνοδο κορυφής 
των Ευρωπαίων εγκληματιών στην Θεσσαλονίκη και μάλιστα, δεν θα ξεχάσω την 
παρέμβαση στα Σωληνουργεία της Κορίνθου, εκεί που δολοφονήθηκαν έξι εργά-
τες από τα αφεντικά, τα «εργατικά ατυχήματα» σε εισαγωγικά, όπως αρέσκονται 
τα αφεντικά να τα δηλώνουν στις στατιστικές τους ενώ πρόκειται για σαφείς σφα-
γές του προλεταριάτου πάνω στον βωμό του καπιταλιστικού κέρδους, όταν για μια 
βαλβίδα αντιστροφής της φλόγας, η οποία στοιχίζει μόλις 1000 ευρώ, τσιγκουνευ-
τήκαν τα αφεντικά να την πάρουνε. Χίλια ευρώ κοστολογήθηκε η ανθρώπινη ζωή 
τότε έξι εργατών, οι οποίοι δολοφονήθηκαν στα κάτεργα της μισθωτής σκλαβιάς. 
Θα ήθελα έτσι πριν πω αυτά τα σύντομα στην κατάθεσή μου να κάνω ένα σχόλιο. 
Θεωρώ ότι έχει επιβληθεί ένας νόμος της σιωπής σε αυτήν την δικαστική αίθουσα 
όσον αφορά την δημοσιότητα της δίκης. Γυρνάμε όλοι σπίτια μας, ανοίγουμε τις 
τηλεοράσεις, τα κρατικά μέσα, τα ραδιόφωνα, δεν ακούγεται τίποτα σε σχέση με 
αυτό το δικαστήριο. Αυτή η συνθήκη είναι τμήμα του κοινωνικού ολοκληρωτι-
σμού, ο οποίος χτίζεται και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την φασιστικοποίηση του 
συστήματος. Ακόμη, έχει να κάνει με την συνέχιση της φίμωσης του λόγου των 
πολιτικών κρατουμένων, των ειδικών συνθηκών της κράτησής τους και την επι-
χείρηση αποκοπής τους από την κοινωνία. Δηλαδή, προσπαθούν να διαρρήξουν 
τον πολιτικό λόγο και τις ιδέες των πολιτικών κρατουμένων από την ευρύτερη 
κοινωνία. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ μαθαίναμε διαρκώς ότι δημο-
σιογράφοι ρωτούσαν για το αν θα έρθει ο σύντροφος Κουφοντίνας, λόγω του ότι 
είναι δέκα χρόνια φυλακισμένος και τα λοιπά –και είχε γίνει και λίγο βούκινο 
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δηλαδή–, εμείς λέγαμε «θα έρθει», τελικά ήρθε, αυτοί (οι δημοσιογράφοι) δεν 
ήρθανε και αυτό το πράγμα δεν είναι καθόλου τυχαίο, μιλάμε για επίσημο νόμο 
της σιωπής από τους κρατικούς νταβατζήδες. 

Από κει και πέρα θέλω να πω ότι η βία αποτελεί δομικό στοιχείο του καπι-
ταλιστικού συστήματος, η συστημική βία είναι η στοχευόμενη ταξικά βία των 
κυρίαρχων απέναντι στα εκμεταλλευόμενα τμήματα της κοινωνίας. Βία είναι η 
κακοποίηση αλλοδαπής μητέρας μπροστά στα μάτια του μικρού παιδιού της στο 
αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Στο αστυνομικό τμήμα αυτό καθη-
μερινά άνθρωποι, φτωχοδιάβολοι, μετανάστες, πόρνες, τοξικοεξαρτημένοι, κα-
θημερινά βιώνουν την κρατική βαρβαρότητα, βασανίζονται, ξυλοκοπούνται και 
οι κραυγές τους και τα αναφιλητά τους είναι τόσο δυνατά που ακούγονται και 
έξω από το αστυνομικό τμήμα αν σταθεί κάποιος. Βία είναι οι 36 δολοφονημένοι 
εργάτες στην Μαρικάνα της Ν. Αφρικής στο εργοστάσιο πλατίνας, εκεί που δολο-
φονήθηκαν από τις δυνάμεις καταστολής επειδή απέργησαν διεκδικώντας καλύ-
τερους μισθούς. Διέρρηξαν τους δεσμούς τους με το προηγούμενο συνδικάτο, το 
ξεπουλημένο συνδικάτο, το κρατικό συνδικάτο, το ελεγχόμενο από το Αφρικάνικο 
Κογκρέσο δημιουργώντας ένα καινούργιο συνδικάτο. Αυτή η επιλογή στοίχισε 
την ζωή τους. Αυτές είναι εικόνες από το μέλλον για όλες τις ευρωπαϊκές μητρο-
πόλεις, όταν όλοι οι εργαζόμενοι εκεί έξω διαρρήξουν τους δεσμούς τους με τα 
ξεπουλημένα συνδικάτα δημιουργώντας εστίες αντιπαράθεσης με τα αφεντικά. 
Εστίες έμπρακτης προλεταριακής αντεπίθεσης. 

Βία είναι η αύξηση της ανεργίας, η υπαγωγή της χώρας στο Δ.Ν.Τ., η αναζήτη-
ση τροφής στα σκουπίδια και οι περικοπές στα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, 
οι 2.000 δολοφονημένοι-«αυτοκτονημένοι» από τα πρώτα αδιέξοδα της κρίσης. 
Ακόμα πιο βίαιη η επίθεση του συστήματος στα πιο λούμπεν τμήματα του προ-
λεταριάτου, δημοσιεύει φωτογραφίες των οροθετικών γυναικών διαπομπεύοντάς 
τες με αυτόν τον τρόπο, φυλακίζει αθρόα φτοχωδιάβολους στις φυλακές ενώ οι με-
γαλοεγκληματίες, αυτοί που καταχράστηκαν τον κοινωνικό πλούτο και πλουτίσα-
νε σε βάρος της κοινωνίας βρίσκονται έξω, ελεύθεροι. Επίσης, δεν μπορούμε όταν 
μιλάμε για κρατική βαρβαρότητα να ξεχνάμε ένα θέμα που δεν έχει βγει ιδιαίτερα 
στην δημοσιότητα. Είναι τα μπλε κελιά στα ψυχιατρεία των φυλακών Κορυδαλ-
λού, εκεί που φυτοποιούνε τους απείθαρχους εγκλείστους βάζοντάς του μέσα σε 
χώρους με φελιζόλ-σφουγγάρια τοποθετημένα στους τοίχους για να μην μπορούν 
να αυτοκτονήσουν και με εναλλασσόμενες θερμοκρασίες στο aircondition, μια ζέ-
στη μια κρύο κάθε πέντε με δέκα λεπτά τους οδηγούνε στην απόλυτη φυτοποίηση. 
Αυτός είναι ουσιαστικά ο σωφρονισμός που ευαγγελίζονται.

Είναι το ίδιο σύστημα που επιχειρεί να εξοντώσει φυσικά και ηθικά τους πολι-
τικούς του αντιπάλους σε κελιά τύπου F στην Τουρκία, σε κελιά τύπου FIES στην 
Ισπανία, στο Γκουαντάναμο, στις ειδικές πτέρυγες συνθηκών κράτησης που βρί-
σκονται πολιτικοί κρατούμενοι στην Ελλάδα. Η συστημική βία είναι δολοφονική 
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βία, είναι η πιο κτηνώδης βία που γνώρισε ποτέ η ιστορία. Δολοφονική βία και 
τρομοκρατία είναι η επίθεση των ΜΑΤ στις περσινές διαδηλώσεις γύρω από την 
πλατεία Συντάγματος. Εκεί που παρ’ ολίγον να δολοφονήσουν ανθρώπους ρίχνο-
ντας τόνους χημικών κατά διαδηλωτών, κατά ανέργων, φοιτητών, νεολαίων και 
χτυπώντας στα κεφάλια και επιβραβεύοντας μάλιστα, ο ένας τον άλλον, διαδηλω-
τές, όπως οι περιπτώσεις Κουτσουμπού, Καυκά, οι οποίοι αιμόφυρτοι δίπλα μας 
τσαλαπατήθηκαν στο οδόστρωμα και παρ’ ολίγον να τους σκοτώσουνε. Αυτά λοι-
πόν για τους Ματζούνηδες των 700 ευρώ. Βία είναι η επιβράβευση του Αιγύπτιου 
αστυνομικού που θα στοχεύσει στο μάτι διαδηλωτή από τους συναδέλφους του. 

Η αντιβία του Επαναστατικού Αγώνα αποτέλεσε την απάντηση της οργάνω-
σης στα εγκληματικά σχέδια της εξουσίας και στην βάρβαρη και λυσσαλέα βία 
του συστήματος. Αντίσταση απέναντι στην απαξία της ανθρώπινης ζωής από τα 
αφεντικά. Αντίσταση απέναντι στον πόλεμο που έχουν κηρύξει πλούσιοι εναντίον 
φτωχών. Η δυναμική αντεπίθεση του Επαναστατικού Αγώνα είναι κτήμα του ευ-
ρύτερου επαναστατικού κινήματος για την ανατροπή του καπιταλιστικού συστή-
ματος και την μετάβαση στην αταξική κοινωνία. Μήνυμα στους ισχυρούς ότι δεν 
είναι άτρωτοι και επαναστατικό σινιάλο στους επαναστατημένους όλων των χω-
ρών που αγωνίζονται με ανιδιοτέλεια για μια κοινωνία ισότητας και ελευθερίας. 

Η παρακαταθήκη που άφησε η οργάνωση, ισχυρή. Σαν τις εκρήξεις που προ-
κάλεσε στην καρδιά του κτήνους που αιμορράγησε όταν είδε να πλήττονται τα 
αγαπημένα του παιδιά. Θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα σημεία σε σχέση με την 
παρακαταθήκη που θεωρώ ότι άφησε η συγκεκριμένη οργάνωση, θα μπορούσα 
να την τιτλοφορήσω ως «ο πόλεμος ενάντια στον φόβο». Καταρχήν, θα ήθελα να 
τονίσω την αυταξία της συλλογικότητας. Δηλαδή, το γεγονός ότι κάποιοι άνθρω-
ποι δεν αφομοιώθηκαν μέσα σε μια κοινωνία, η οποία είχε έντονα δομηθεί πάνω 
στα χαρακτηριστικά του φιλοτομαρισμού, του ατομισμού, μέσα σε μια νοοτροπία 
«κοιτάω την πάρτη μου» και «ποιος είμαι εγώ να βγάλω το φίδι από την τρύπα». 
Το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι σε αυτή την συγκυρία αντί να παραδοθούν στη 
ματαιότητα, αντί να αφομοιωθούν μέσα από τον υλικό κόσμο και από τα υλικά 
συμφέροντα, κόντρα δηλαδή στην εποχή τους, δημιούργησαν μια συλλογικότητα 
ανοιχτής αντιπαράθεσης με το καθεστώς, δίνοντας όλες τους τις δυνάμεις μαχό-
μενοι γι αυτό. Από κει και πέρα μέσα από την δράση του ο Επαναστατικός Αγώνας 
απέδειξε ότι το σύστημα μπορεί να είναι ισχυρό, παρ’ όλα αυτά δεν είναι άτρωτο. 
Μέσα από τις ενέργειές της η οργάνωση συνέβαλε στην ενθάρρυνση του δυναμι-
κού σαμποτάζ των καταπιεσμένων, όταν πάρα πολλές εμπρηστικές ομάδες ανα-
θάρρεψαν βλέποντας τα επιχειρησιακά κατορθώματα και την αναβάθμιση των 
ενεργειών του Επαναστατικού Αγώνα. Όταν λίγοι άνθρωποι μπορούν και κάνουν 
τόσο δυναμικές ενέργειες, τότε γιατί να μην μπορούνε σύντροφοι να τοποθετούν 
εμπρηστικούς μηχανισμούς σε πρεσβείες, σε κομματικά γραφεία, σε αστυνομικά 
τμήματα; Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η ψυχολογική ανάταση στους καταπιεσμέ-
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νους. Θεωρώ σήμερα ότι μια δυναμική ένοπλη οργάνωση –είτε και μια μαζική 
ένοπλη εξέγερση με επαναστατικά χαρακτηριστικά, ενδεχομένως– θα συνέβαλλε 
και στην αναχαίτιση των αυτοκτονιών που συμβαίνουν κάθε μέρα, όταν ο κόσμος 
αντιληφτεί ότι υπάρχει ένα αντίπαλο δέος απέναντι στην βαρβαρότητα που βιώ-
νουμε, και ότι πραγματικά το κτήνος μπορεί να χτυπηθεί και ότι δεν είναι αλώ-
βητο.

Ένα σημαντικό σημείο είναι ότι ο Επαναστατικός Αγώνας διατήρησε ζωντανό 
το επαναστατικό όραμα στα αγωνιζόμενα τμήματα της κοινωνίας. Ήταν μια ορ-
γάνωση που αντιλαμβανόταν τον εαυτό της σαν μέσο για την ανατροπή και όχι 
σαν αυτοσκοπός, χωρίς δηλαδή να έχει κανένα φετιχισμό με τα όπλα, η οργάνω-
ση διατήρησε ακέραιο τον πολιτικό της χαρακτήρα, διατηρώντας σαν πρόταγμα 
αγώνα την κοινωνική επανάσταση και την μετάβαση στην αναρχία. Έτσι, στην 
τελευταία προκήρυξη, αλλά και στην ανατίναξη του χρηματιστηρίου η οργάνωση 
παρουσίασε μάλιστα και μια πρόταση οργάνωσης της κοινωνίας που μιλούσε για 
κοινωνικοποίηση της υγείας, για κοινωνικοποίηση της εκπαίδευσης, της υγείας 
και όλων των κοινωνικών αγαθών. Επανέφερε κοινωνικά το επαναστατικό όρα-
μα, το όραμα για αλλαγή της κοινωνίας.

Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ τελειώνοντας στις αναλήψεις ευθύνης. Θα 
ήθελα να μιλήσω αναφέροντας τους δύο λόγους που ουσιαστικά έχει αναφέρει 
και η ίδια η οργάνωση. Ο πρώτος είναι ότι ήρθα να υπερασπιστώ τους ανθρώπους 
που ανέλαβαν την ευθύνη γιατί με αυτόν το τρόπο υπερασπίστηκαν το πολιτικό 
τους έργο. Δεν το άφησαν ορφανό απέναντι στην συκοφάντηση, την διαστρέβλω-
ση, την εγκληματοποίηση, έργο των δημοσιογράφων και του κρατικού μηχανι-
σμού. Αξιακό ζήτημα σε μεγάλο βαθμό είναι η ανάληψη ευθύνης σε σχέση με τον 
Λάμπρο Φούντα. Οι άνθρωποι αυτοί τιμώντας την κοινή τους διαδρομή και την 
συντροφική σχέση μαζί του, δεν τον άφησαν πολιτικά άταφο. Δεν τον άφησαν να 
αποτυπωθεί στην κοινωνική μνήμη σαν ένας κλέφτης που πήγε να διαρρήξει ένα 
αυτοκίνητο για δικούς του λόγους, για ιδιωτικούς σκοπούς μυστήριους, δεν άφη-
σαν τα ΜΜΕ να συνωμοσιολογήσουν εις βάρος του και να τον παρουσιάσουν έτσι 
όπως αυτοί θέλανε. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την οργάνωση τιμήσανε τον 
σύντροφο Λάμπρο τοποθετώντας τον στην ιστορία σαν έναν αντάρτη πόλης, σαν 
έναν αγωνιστή, σαν έναν άνθρωπο πολιτικοποιημένο ο οποίος έχασε τη ζωή του 
πάνω στην μάχη για την ελευθερία. 

Οι διαδηλώσεις, τα κοινωνικά συσσίτια, οι καταλήψεις για την επίλυση του 
στεγαστικού, οι απεργίες, η δημόσια δράση, είναι το μισό έργο των επαναστατών. 
Το άλλο μισό είναι η προετοιμασία για δυναμική αντιπαράθεση με τα καθεστώτα 
που ολοένα και περισσότερο τείνουν προς τον φασισμό και τον απόλυτο ολοκλη-
ρωτισμό. Αλίμονο εάν οργανώσεις όπως το ΕΑΜ ή κινήματα όπως οι Μαύροι Πάν-
θηρες είχαν περιορίσει την δράση τους στα κοινωνικά συσσίτια και στις απεργίες 
που διοργάνωναν. Εάν είχαν απεμπολήσει την βία από τις πρακτικές τους. Σύντο-
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μα θα μετατρέπονταν σε κοινωνικά απονευρωμένα κινήματα, αφού δεν θα εξυ-
πηρετούσαν τα κοινωνικά αιτήματα για ανατροπή μέσα στις ιστορικές συγκυρίες 
όπου έδρασαν. Θα είχαν ηττηθεί πριν καν γεννηθούν. 

Πρόεδρος: Κάποια ερώτηση, όποιος θέλει... η υπεράσπιση να ρωτήσει κάτι 
συμπληρωματικά;

Δαλιάνη: Κύριε μάρτυρα, είπατε ότι στόχος του Επαναστατικού Αγώνα ήταν 
να ενθαρρύνει τους καταπιεσμένους, μεταξύ άλλων. Έχετε εικόνα ως πολίτης, και 
μάλιστα πολιτικοποιημένος πολίτης, πώς εισέπραξε η κοινωνία την δραστηριότη-
τα, αυτές τις ενέργειες και αυτήν την πολιτική ανάλυση; Φοβήθηκε, απειλήθηκε, 
ενθαρρύνθηκε πράγματι;

Βούτσης: Κοιτάξτε, η κοινωνία σίγουρα δεν τρομοκρατήθηκε από το έργο 
της οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας. Η κοινωνία από αυτό που τρομοκρατεί-
ται είναι από την φτωχοποίηση και τον συστημικό φασισμό, από τα οικονομικά 
μέτρα, από την τρόικα που ήρθε χθες, και από τις δεκατρείς ώρες που ζητάει και 
την εξαήμερη εργασία. Να αναφέρω επίσης κάτι, ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός 
ότι όταν χτύπαγε η οργάνωση, τα φύλλα του Ποντικιού –της εφημερίδας δηλαδή 
που έστελνε τις προκηρύξεις– σχεδόν εξαντλούνταν. Στην επίθεση με ρουκέτα 
κατά της αμερικάνικης πρεσβείας είχαν εξαντληθεί όλα τα φύλλα... Από εκεί και 
πέρα, σε σχέση με την αξία της ανθρώπινης ζωής, αυτό που θα ήθελα να πω είναι 
ότι η οργάνωση φρόντιζε παίρνοντας τηλέφωνα να μην υπάρχουνε τραυματίες. 
Σε αντίθεση με τους πολέμαρχους καπιταλιστές που όταν εξαπολύουν επιθέσεις 
με βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου στην Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στο Αφ-
γανιστάν, όχι απλά δεν παίρνουν τηλέφωνο για να προειδοποιήσουνε, οι σφαγές 
είναι ολοκληρωτικές. Πρόκειται για μαζικές γενοκτονίες που αφορούν όλον τον 
άμαχο πληθυσμό, είναι ανελέητες, αδυσώπητες και βάρβαρες εναντίον του. Εί-
ναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, ότι στην πρώτη απόπειρα επίθεσης κατά του 
Βουλγαράκη, η οργάνωση ακύρωσε την ενέργεια για το γεγονός ότι εκείνη την 
στιγμή περνούσε ένας περαστικός δίπλα από το ποδήλατο που είχε τοποθετηθεί ο 
εκρηκτικός μηχανισμός και προχώρησε σε δεύτερη απόπειρα εναντίον του. Αυτό 
δείχνει ότι δεν ήταν μια οργάνωση η οποία μιλούσε για παράπλευρες απώλειες. 
«Δηλαδή, εντάξει, και τι έγινε, μπροστά στον υπουργό τι είναι ένας άνθρωπος που 
πέρναγε εκείνη την στιγμή;». Για παράπλευρες απώλειες μιλάνε άλλοι, οι πολέ-
μαρχοι καπιταλιστές που βλέπουν λογιστικά την ανθρώπινη ζωή και την απώλειά 
της.

Βαγιανού: Τόσο κατά την πρώτη φάση της δράσης του Επαναστατικού Αγώ-
να, δηλαδή ενάντια στις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, την παγκοσμιοποίηση 
και την άγρια καταστολή που εξαπολύθηκε με την αντιτρομοκρατική υστερία, όσο 
και στην δεύτερη φάση που επικεντρώθηκε σε αυτόν τον βαθύ χαρακτήρα της 
κρίσης του συστήματος, πιστεύετε, παρακολουθώντας το ξετύλιγμα της δράσης 
της οργάνωσης, ότι όλες οι ενέργειες, όλες οι πράξεις αυτής της οργάνωσης ήταν 
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σε μια πραγματική αντιστοιχία με τον χαρακτήρα της εποχής και τα αιτήματα που 
έβαζε;

Βούτσης: Εννοείτε αντιστοιχία σε σχέση με αυτό που βιώνουμε, την κρατική 
βαρβαρότητα με την...

Βαγιανού: Θέλω να πω, είχε δύο φάσεις δράσης ο Επαναστατικός Αγώνας, 
θα μπορούσαμε σχηματικά να πούμε. Από το 2003 έως και το 2007 που έριξε το 
βάρος στην μονοκρατορία των ΗΠΑ, στους περιφερειακούς πολέμους στην «αντι-
τρομοκρατική» σε εισαγωγικά καταστολή και μια δεύτερη φάση που επικεντρώ-
θηκε σε αυτόν τον βαθύ, παγκόσμιο χαρακτήρα της κρίσης. Όλες του λοιπόν οι 
ενέργειες σε αυτά τα δυο στάδια της δράσης του, όλες οι ενέργειες, οι πράξεις και 
ο θεωρητικός λόγος που έκφρασε, ήταν σε μια πραγματική ιστορική αντιστοιχία 
με αυτόν τον χαρακτήρα των περιόδων;

Βούτσης: Προφανώς οι ενέργειες της οργάνωσης ήτανε απόλυτα εύστοχες 
στην εποχή τους. Το είδος, η ποιότητά τους αλλά και η στόχευση ήταν μέσα στην 
ιστορική συγκυρία όπου έπρεπε, δεν ήταν μια οργάνωση που γενικά, ας πούμε, 
παντού και πάντα χτύπαγε χωρίς στρατηγική οπουδήποτε...

Βαγιανού: Έτσι... ναι.
Βούτσης: Ήταν μια οργάνωση η οποία είχε στρατηγική, επιλεγμένους στό-

χους και κάθε φορά δηλαδή, είχε ένα πολιτικό σκεπτικό μέσα από το οποίο ανα-
γνώριζε τους στόχους της. Δηλαδή, πριν επιλέξουν τον στόχο, οι άνθρωποι προ-
φανώς κάνανε συζητήσεις, κάνανε συνελεύσεις, υπήρχε προφανώς από πίσω μια 
διαδικασία οριζόντια οργανωμένη, αναρχική, μέσα από την οποία γινόταν πολι-
τική ζύμωση, έτσι; Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι άνθρωποι μέσα από τη μόρφωση 
που διέθεταν προφανώς, αντιλήφθηκαν και την οικονομική κρίση που πρόκειται 
να ξεσπάσει. Και όχι μόνο την αντιλήφθηκαν, αλλά άλλαξαν ολόκληρη την στοχο-
θεσία τους και το πολιτικό τους σχέδιο προσαρμόζοντάς το στην εποχή.

Βαγιανού: Αυτό ακριβώς σας ρωτώ. Αν εν τέλει, καταλήγοντας, τα πολιτικά 
κίνητρα αυτών των ανθρώπων, της οργάνωσης και των ανθρώπων της, εάν τα 
πολιτικά κίνητρα είχαν μια βαθιά επαναστατική ιστορικότητα.

Βούτσης: Όποιος δεν αναγνωρίζει το γεγονός αυτό, είναι τυφλός ή εθελοτυ-
φλεί.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΟΣΕ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ

Το αντάρτικο είναι μια μορφή αγώνα ενάντια στην καθεστηκυία τάξη που 
κρατάει από παλιά. Στην ισπανική επικράτεια είναι ευρέως γνωστή με αυτό το 
όνομα έως την εποχή της δικτατορίας του στρατηγού Φράνκο.

Αντάρτες υπήρξαν οι επονομαζόμενοι «μακίς», αναρχικοί μαχητές όπως ο 
Βενθεσλάο Χιμένεθ Ορίμπε, ο Ραμόν Βίλα Καμπντεβίλα, ο Μαρσελίνο Μασσάνα, 
ο Σέζαρ Σαμπορίτ, ο Φρανσίσκο Σαμπατέ Λιοπάρτ και ο Χοσέ Λουίς Φασερίας, οι 
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οποίοι μέχρι το 1963 συνέχισαν τον αγώνα ενάντια στο φασισμό και στον καπιτα-
λισμό. Αγώνας που ξεκίνησε στις 18 Ιούλη 1936 διασχίζοντας διαρκώς τα γαλλικά 
σύνορα με κατεύθυνση την Βαρκελώνη, φορτωμένοι με τσάντες γεμάτες όπλα, 
προπαγανδιστικά έντυπα και υλικά για το τύπωμα παράνομων εκδόσεων.

Άλλες ομάδες, όπως αυτή του Φρανθίσκο Πονθάν Βιντάλ –ο οποίος δολοφονή-
θηκε στις 17 Αυγούστου 1944 στην Γαλλία από την Γκεστάπο– βοήθησαν χιλιάδες 
Εβραίων και άλλων διωκόμενων να διαφύγουν από το ναζιστικό καθεστώς σε συ-
νεργασία με τους συμμάχους. Όλοι αυτοί, ανεξαιρέτως, κατηγορήθηκαν ως «τρο-
μοκράτες» και «λησταντάρτες» από τα μέσα επικοινωνίας του φρανκικού καθε-
στώτος. Χρόνια πριν, θεωρήθηκαν επίσης «τρομοκράτες» και «λησταντάρτες» 
άντρες της δράσης του αναρχοσυνδικαλισμού στην Καταλονία, όπως ο Μπουενα-
βεντούρα Ντουρρούτι, Ρικάρντο Σανς, Αουρέλιο Φερνάντες και ο Χουάν Γκαρσία 
Ολιβέρ, μέλη των ομάδων Los Solidarios (Οι Αλληλέγγυοι) και Nosotros (Εμείς), 
εκτελεστές του Ρεγκουεράλ, κυβερνήτη του Μπιλμπάο, και του καρδινάλιου Σολ-
δεβίγια. Οι δύο τελευταίοι εμπλέκονταν στη δημιουργία ομάδων πιστολέρο στην 
υπηρεσία των αφεντικών κι επίσης, ευθύνονταν για τη δολοφονία του Σαλβαδόρ 
Σεγκί και δεκάδων συνδικαλιστών μεταξύ των ετών 1918 και 1923.

Η ομάδα Los Solidarios πραγματοποίησε, επίσης, την απαλλοτρίωση σε υπο-
κατάστημα της τράπεζας Banco de España στην πόλη του Χιχόν, καθώς και την 
απόπειρα εκτέλεσης του Αλφόνσο του 13ου, βασιλιά της Ισπανίας το 1926.

 Αυτοί οι ίδιοι άντρες της δράσης αργότερα βρέθηκαν στην πρωτοπορία των 
λαϊκών δυνάμεων που αναχαίτισαν στους δρόμους το φασιστικό πραξικόπημα της 
18ης Ιούλη 1936, ξεδιπλώνοντας την πιο διεισδυτική αναρχική επανάσταση που 
έχει γνωρίσει μέχρι στιγμής η ανθρωπότητα. «Πιστολάδες» αποκαλέστηκαν επί-
σης αναρχικοί μαχητές όπως ο Πέδρο Ματέου, ο Ραμόν Κασανέγιας και ο Λιουίς 
Νικολάου, οι οποίοι το 1921 εκτέλεσαν τον πρόεδρο της κυβέρνησης Εδουάρδο 
Ντάτο, υπεύθυνο για τη δολοφονία δεκάδων συλληφθέντων συνδικαλιστών στην 
Καταλονία και σε άλλες περιοχές μέσω της εφαρμογής του αποκαλούμενου Ley de 
fuga (νόμου των αποδράσεων), δηλαδή της προσποιητής απελευθέρωσης κρατου-
μένων και της ακόλουθης εκτέλεσής τους με πυροβολισμό από απόσταση.

Πολλοί άλλοι υποτιθέμενοι «πιστολάδες» [στην πραγματικότητα, μαχητές της 
Εθνικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (CNT)] έδρασαν κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου (1918-1923), αντιμετωπίζοντας με τα όπλα στα χέρια τα αφεντικά που 
αρνούνταν να δεχτούν τις δίκαιες εργατικές διεκδικήσεις εκείνων των χρόνων 
(οκτάωρο μεροκάματο, αύξηση μισθών, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης), σε 
έναν αγώνα που άφησε πίσω του εκατοντάδες νεκρούς και από τις δύο πάντες.

«Γκάνγκστερ» αποκάλεσαν τα μέσα επικοινωνίας, αλλά και μεγάλο μέρος των 
ομάδων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, τον Σαλβαδόρ Πουτς Αντίκ και τον 
Οριόλ Σολέ Σουγράνιες, μέλη των MIL-GAC (ακρωνύμια για το Ιβηρικό Κίνημα 
Απελευθέρωσης και τις Αυτόνομες Ομάδες Μάχης), ένας σχηματισμός που συ-
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νεργάστηκε με τους εργατικούς αγώνες, συγκεντρώνοντας κεφάλαια μέσω απαλ-
λοτριώσεων τραπεζών και εκδίδοντας κείμενα για την αφύπνιση της εργατικής 
τάξης. 

Ο Πουτς Αντίκ εκτελέστηκε από το φασισμό με αργό θάνατο διά στραγγαλι-
σμού στην γκαρότα στις 2 Μάρτη 1974, ενώ ο Οριόλ Σολέ πυροβολήθηκε πισώ-
πλατα και πέθανε κοντά στα γαλλικά σύνορα από την Γκουάρδια Θιβίλ (Πολιτική 
Φρουρά), ενόσω ο ίδιος ήταν άοπλος και μετά την εντυπωσιακή απόδραση τριά-
ντα πολιτικών κρατουμένων από τη φυλακή της Σεγκόβια μέσω των υπονόμων, 
τον Απρίλη του 1976.

 Μετά το θάνατό τους, ένα μεγάλο κομμάτι της δημοκρατικής αντιπολίτευσης 
τους διεκδίκησε ως «μάρτυρες» της αντιφασιστικής υπόθεσης, αν και όσο βρίσκο-
νταν εν ζωή δεν θέλησε να συνεργαστεί μαζί τους λόγω των ξεκάθαρων αντικαπι-
ταλιστικών τους τοποθετήσεων.

Η περίοδος της «μετάβασης στη δημοκρατία» μετά το θάνατο του Φράνκο, 
στις 20 Νοέμβρη 1975, δεν βελτίωσε την κατάσταση. Στις 3 Μάρτη 1976 πέντε 
εργάτες έπεσαν νεκροί και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τις σφαίρες της 
ισπανικής ένοπλης αστυνομίας στην πόλη του Γκαστέις (ή Βιτόρια). Το έγκλημά 
τους; Η συμμετοχή σε μια ειρηνική συνέλευση στο πλαίσιο μιας απεργίας που 
διαρκούσε τρεις μήνες. Ο ισπανικός Τύπος και τα φερέφωνα της κυβέρνησης έκα-
ναν λόγο για τη «βία» των εργατών, προκειμένου να αιτιολογήσουν την προμελε-
τημένη δολοφονία.

188 άτομα δολοφονήθηκαν την περίοδο μεταξύ 1975 και 1983 από την αστυ-
νομία και από φασιστικές τρομοκρατικές ομάδες. Πολλά από αυτά τα εγκλήματα 
παρέμειναν ατιμώρητα.

Ο Αγκουστίν Ρουέδα Σιέρρα, αναρχικός και αυτόνομος σύντροφος που συνε-
λήφθη το 1978 ενώ διέσχιζε τα σύνορα από τη Γαλλία μαζί με άλλον ένα σύντρο-
φο μεταφέροντας εκρηκτικά, συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον αγώνα των 
«μακίς», βασανίστηκε μέχρι θανάτου από τους δεσμοφύλακες της φυλακής του 
Καραμπαντσέλ στην Μαδρίτη στις 13 Μάρτη του ίδιου έτους, μετά την ανακάλυ-
ψη ενός τούνελ στο εσωτερικό της φυλακής που σχεδιαζόταν να χρησιμοποιηθεί 
για την απόδραση μελών του COPEL, δηλαδή του Συντονιστικού Κρατουμένων 
σε Αγώνα, συνελευσιακή οργάνωση που δημιουργήθηκε από τους κοινωνικούς (ή 
κοινούς) κρατουμένους για τη διεκδίκηση αμνηστίας και αθρόων μεταρρυθμίσε-
ων του σωφρονιστικού συστήματος.

Το 1982 το PSOE (Ισπανικό Εργατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα) έκανε την είσο-
δό του στο παλάτι της Μονκλόα, στη Μαδρίτη. Το 1983 εμφανίστηκαν οι GAL 
(Αντιτρομοκρατικές Ομάδες Απελευθέρωσης), μια παρα-αστυνομική οργάνωση, 
υπεύθυνη για απαγωγές, βασανιστήρια και 23 δολοφονίες Βάσκων προσφύγων 
και Γάλλων πολιτών μέχρι και το 1987.

Αργότερα, υψηλόβαθμα στελέχη της σοσιαλιστικής κυβέρνησης, αστυνομικοί, 
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έως και ένας στρατηγός της Γκουάρδια Θιβίλ καταδικάστηκαν σε πολλά χρόνια 
κάθειρξης για τις δραστηριότητες των Αντιτρομοκρατικών Ομάδων Απελευθέ-
ρωσης/GAL. Ωστόσο, από τα εκατοντάδες χρόνια φυλάκισης στα οποία καταδι-
κάστηκαν, εξέτισαν μονάχα ένα ελάχιστο μέρος και στην πλειονότητά τους όσοι 
καταδικάστηκαν για κρατική τρομοκρατία κυκλοφορούν ελεύθεροι. 

Ούτε και υπήρξαν καταδίκες για αυτούς που δολοφόνησαν με 113 ριπές υποπο-
λυβόλου τέσσερα μέλη των Αυτόνομων Αντικαπιταλιστικών Κομάντο (CAA) κατά 
την ενέδρα και τον τουφεκισμό στην Μπαΐα ντε Πασαΐα στις 22 Μάρτη 1984. Η 
επίσημη εκδοχή έκανε λόγο για «ανταλλαγή πυρών» ανάμεσα σε «τρομοκράτες» 
και δυνάμεις ασφαλείας. Τέτοια είναι η ποιότητα της δημοκρατίας μας.

Από τις 11 Σεπτέμβρη 2001 η καταπολέμηση της «τρομοκρατίας» βρίσκεται 
στο επίκεντρο των πολιτικών καταστολής και ποινικοποίησης της αντίστασης γε-
νικά, είτε αυτή είναι ειρηνική είτε όχι. Είναι προφανές λοιπόν ότι οι «αντιτρομο-
κρατικοί» νόμοι και οι «αντιτρομοκρατικές» πολιτικές εφαρμόζονται για να προ-
ασπίσουν το υπάρχον κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό σύστημα.

Είναι οι εξουσιαστές και τα επίσημα φερέφωνά τους στα μέσα επικοινωνίας 
που προσδιορίζουν τι αποτελεί «τρομοκρατική πράξη» και τι όχι. Για αυτούς, για 
εσάς, οι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ, οι οικονομικές πολιτικές που καταδικάζουν στη 
σκλαβιά εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο ή οι αστυνομικές βαρβαρότητες 
δεν συνιστούν πράξεις τρομοκρατίας, αλλά είναι τρομοκρατικές οι πράξεις αντί-
στασης ενάντια σε αυτήν τη βαρβαρότητα ή ακόμα και η απλή πρόθεση του να 
αντισταθεί κανείς.

Είμαστε περήφανοι για την ιστορία αγώνα και αντίστασης του ελευθεριακού-
αναρχικού κινήματος και δεν θα αρνηθούμε ούτε τους ανθρώπους της δράσης 
ούτε το αντάρτικο αυτής της ιστορίας. Δεν τους θεωρούμε «τρομοκράτες». Τους 
θυμόμαστε ως συντρόφους που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στον αγώνα ενά-
ντια στον καπιταλισμό και στο κράτος, στον αγώνα για την απελευθέρωση της 
τάξης των καταπιεσμένων στην οποία ανήκουμε.

Σήμερα ο καπιταλισμός δείχνει εκ νέου το αυθεντικό εγκληματικό και αντι-
λαϊκό πρόσωπό του. Υπό το ζυγό των νεοφιλελεύθερων οικονομικών πολιτικών 
πολλοί επιστρέφουν σε δυσβάσταχτες συνθήκες διαβίωσης. Πολλοί, για άλλη μια 
φορά ανακαλύπτουν επίσης, το παραπέτασμα καπνού που κρύβουν οι όροι «τρο-
μοκρατία» ή «βία», όπως λανσάρονται από τα πάνω ως πολιορκητικός κριός ενά-
ντια στα κινήματα αγώνα που εμφανίζονται αυτή την περίοδο.

Υπό αυτή την έννοια, εγώ και άλλοι ελευθεριακοί-αναρχικοί σύντροφοι θεω-
ρούμε εξολοκλήρου έγκυρα τα κίνητρα λόγω των οποίων ο Επαναστατικός Αγώ-
νας πέρασε στη δράση. Τους θεωρούμε άξιους συνεχιστές ενός διευρυμένου κινή-
ματος αγώνα, στην Ευρώπη αλλά και πέρα απ’ αυτήν.

Κληρονόμους των αγώνων των δικών μας «μακίς», των δικών μας μιλισιάνων 
και ανθρώπων της δράσης, συνεχιστές της ιδέας του αγωνίζεσθαι με όλα τα μέσα 
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ενάντια στον εγκληματικό καπιταλισμό, κληρονόμους της ιδέας μιας κοινωνίας 
πιο δίκαιης και ίσης, όπου θα καταργηθούν η εκμετάλλευση και η αδικία.

Στην ισπανική επικράτεια, η φιγούρα του Νίκου Μαζιώτη είναι ευρέως γνω-
στή στον ελευθεριακό-αναρχικό χώρο από το 1999, με το κίνημα αλληλεγγύης που 
γεννήθηκε μετά την επίθεση που απέτυχε εναντίον του υπουργείου Βιομηχανίας 
και Ανάπτυξης, κίνημα στο οποίο τόσο εγώ όσο και άλλοι σύντροφοι συμμετείχα-
με μέσω της διάδοσης ανακοινωθέντων.

Επί της παρούσης, έχει δημιουργηθεί ένα παρόμοιο κίνημα αλληλεγγύης με 
την οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας, ύστερα από τη δολοφονία του Λάμπρου 
Φούντα και τις συλλήψεις. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω φέτος τους συντρόφους 
Νίκο, Πόλα και Κώστα, και είναι προφανές ότι απέχουν έτη φωτός από το στερεό-
τυπο του αιμοσταγούς «τρομοκράτη» με το οποίο μας βομβαρδίζουν τα μίντια.

Γι’ αυτό επίσης, τους θεωρούμε κληρονόμους από απόσταση, μιας και εμείς, 
η τάξη των καταπιεσμένων, οι εργάτες, οι αποκλεισμένοι, δεν έχουμε πατρίδα: 
οι προσδοκίες, οι αγώνες και τα όνειρά μας για λευτεριά είναι τα ίδια, είτε στην 
Ισπανία είτε στην Ελλάδα είτε στην Λατινική Αμερική. Ίδιος είναι ο εχθρός σε 
αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο, και ίδια είναι η απάντηση του λαού που δεν 
σταματά μπροστά στην ποινικοποίηση και καταστολή της.

Έτσι, η αλληλεγγύη προς τους διωκόμενους σε αυτήν τη δίκη αποτελεί αναπό-
σπαστο στοιχείο του διεθνούς αγώνα ενάντια στον καπιταλισμό και στο κράτος. 
Ένα νέο κεφάλαιο του ατομικού και συλλογικού αγώνα ενάντια στην κυριαρχία 
και στην εξουσία.

Από την πλευρά μας, λοιπόν, όχι μόνο ως ελευθεριακοί-αναρχικοί, αλλά επίσης 
ως αποκλεισμένοι και εκμεταλλευόμενοι, λέμε πως ο αγώνας μας είναι δίκαιος και 
αναγκαίος, και μπορεί να κριθεί μονάχα από τους ισότιμούς μας. 

Ζήτω ο επαναστατικός αγώνας! Νο Πασαράν/Δεν θα περάσουν!
Μαδρίτη – Αθήνα, Σεπτέμβρης του 2012

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΑΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Βρίσκομαι σήμερα εδώ για τους τρεις αναρχικούς συντρόφους που έχουν ανα-
λάβει την πολιτική ευθύνη για την οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας, για το πώς 
τους γνώρισα εδώ και πολλά χρόνια μέσα στον αναρχικό χώρο. Είναι το λιγότερο 
που μπορώ να κάνω για όλα αυτά που έχουν προσφέρει στο επαναστατικό κίνημα 
και σαν άτομα, αλλά και σαν Επαναστατικός Αγώνας.

Ιστορικά, τους αντάρτες των πόλεων αλλά και των βουνών στην Ελλάδα αλλά 
και παγκόσμια, τους βάφτιζαν τα κράτη και οι εξουσίες μέσω της κυρίαρχης προ-
παγάνδας, αλλά και των στημένων ειδικών δικαστηρίων αδίστακτους εγκληματί-
ες, κοινούς κακοποιούς, φετιχιστές των όπλων και της βίας. Στόχος τους η πολιτι-
κή τους εξόντωση, η πολιτική τους απομόνωση και τελικά ο παραδειγματισμός.
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Οι τρεις σύντροφοι δεν ξύπνησαν μια μέρα και είπαν «θα πάρουμε τα όπλα 
γιατί δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε». Μέσα από χρόνιες πολιτικές διαδικασί-
ες, πολιτικές ζυμώσεις, βιώματα, αγώνες, σκέψη, μελέτη και πολιτική ωρίμανση 
επέλεξαν με ανιδιοτέλεια και κόστος για την ελευθερία τους αλλά και τη ζωή τους 
την ένοπλη δράση ενάντια στην κοινωνική εξαθλίωση και τη βαρβαρότητα που 
ζούμε.

Εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή του ένοπλου αγώνα δεν είναι αυτοσκοπός. 
Είναι μέσο. Ένα μέσο για να φτάσουμε στην κοινωνική απελευθέρωση. Ένα επα-
ναστατικό κίνημα διαθέτει πολλά μέσα αγώνα. Όπως οι διαδηλώσεις, οι πορεί-
ες, οι συγκρούσεις στο δρόμο, η παραγωγή έντυπου υλικού και πολλά άλλα. Όλα 
είναι αναγκαία σε ένα επαναστατικό κίνημα και όλα πορεύονται προς την ίδια 
κατεύθυνση.

Θα ξεκινήσω λίγο βιωματικά. Το 1993, μόλις τελείωσα το σχολείο, η συναι-
σθηματική οργή που είχα για το άδικο που έβλεπα γύρω μου –δηλαδή, για να πω 
απλά, άνθρωπος να εκμεταλλεύεται άνθρωπο, κάποιοι να μην έχουν τίποτα και 
κάποιοι άλλοι να έχουν τα πάντα–, με έκανε να πλησιάσω τον αναρχικό-αντιεξου-
σιαστικό χώρο.

Στις πρώτες συνελεύσεις αναρχικών που πήγα, απ’ τους πρώτους συντρόφους 
που είδα και άκουσα ήταν η Πόλα Ρούπα και ο Νίκος Μαζιώτης. Ο Μαζιώτης όταν 
τον γνώρισα ήδη είχε φυλακιστεί για πάνω από μια φορά, γιατί ήταν ο πρώτος 
στην Ελλάδα που δήλωσε ολικός αρνητής στράτευσης και παρόλο που δεν το έζη-
σα, ξέρω ότι τότε είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης στο πρόσω-
πό του.

Οι σύντροφοι λοιπόν ήταν εκεί. Παρόντες και αφιερωμένοι στο κίνημα. Άν-
θρωποι πολιτικοποιημένοι, με πολιτικό κριτήριο, παιδεία, πνευματική καλλι-
έργεια, ήθος και εντιμότητα. Μέσα απ’ τις πολιτικές τοποθετήσεις τους και τον 
πολιτικό τους λόγο η δική μου συναισθηματική οργή έγινε σιγά, σιγά πολιτική 
συνείδηση. Αυτό που μπορώ να πω ότι με εντυπωσίαζε, ήταν ότι ήταν ακούραστοι. 
Συμμετείχαν σ’ όλους τους αγώνες. Κοινωνικούς, ταξικούς, αντιφασιστικούς. Σε 
αντιφασιστικές δράσεις και κινήσεις όταν τότε οι φασίστες, όπως και τώρα, μα-
χαίρωναν και ξυλοκοπούσαν μετανάστες και νεολαίους. Ήταν πάντα δίπλα στους 
πολιτικούς κρατούμενους, αλλά και τους κρατούμενους γενικότερα όταν αυτοί 
πάλευαν για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης μέσα στις φυλακές.

Το 1994 συμμετείχαν όπως και εγώ στην κατάληψη στην ΑΣΟΕΕ που είχε γίνει 
σε ένδειξη αλληλεγγύης στον πολιτικό κρατούμενο και απεργό πείνας Οδυσσέα 
Καμπούρη. Τότε σπάστηκε το άσυλο από ΜΑΤατζήδες και ΕΚΑΜίτες κουκουλο-
φόρους και συλληφθήκαμε 52 αναρχικοί. 

Το 1995 συμμετείχαν στην κατάληψη του Πολυτεχνείου σε ένδειξη αλληλεγ-
γύης στους απεργούς πείνας Κώστα Καλαρέμα και Χριστόφορο Μαρίνο, αλλά και 
στους εξεγερμένους του Κορυδαλλού. Τότε πάλι σπάστηκε το άσυλο και συνελή-



389

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ

φθησαν περίπου 500 αγωνιστές.
Το 1998 συνελήφθη ο Νίκος Μαζιώτης για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανι-

σμού στο υπουργείο Ανάπτυξης σε ένδειξη αλληλεγγύης στον αγώνα των κατοί-
κων του Στρυμωνικού ενάντια στο εργοστάσιο εξόρυξης χρυσού TVX GOLD. Στο 
δικαστήριο μάλιστα, που έγινε γι’ αυτή την υπόθεση, είχε την εκτίμηση και συ-
μπαράσταση των κατοίκων του Στρυμωνικού.

Στις κινήσεις αλληλεγγύης που γίνονταν για τον Νίκο Μαζιώτη γνώρισα και 
τον Κώστα Γουρνά. Ένας νεαρός τότε που ήρθε από την επαρχία με ένα μόνο 
σκοπό. Να αγωνιστεί για μια καλύτερη κοινωνία. Τον Κώστα Γουρνά δεν τον εν-
διαφέρουν πράγματα που ενδιαφέρουν συνήθως τη νεολαία. Όπως το lifestyle, 
τα ακριβά ρούχα, μηχανές και αυτοκίνητα, διασκέδαση στα μπουζούκια και στα 
club. Αλλά ούτε και τον ενδιέφερε να κάνει καριέρα.

Μάλιστα, είχε μάθει από μόνος του τη γραφιστική τέχνη για να παράγει έργο 
και όλοι εμείς τον «εκμεταλλευόμασταν» για να βγάλουμε τις αφίσες και τις μπρο-
σούρες μας. Ο Κώστας Γουρνάς ταξίδεψε στο Λονδίνο, σε πανευρωπαϊκό κάλεσμα 
την πρωτομαγιά του 2000, με θέμα τη διοργάνωση της μεγάλης διαδήλωσης ενά-
ντια στο Δ.Ν.Τ., που έγινε στην Πράγα λίγο καιρό μετά. Συμμετείχε στις κινήσεις 
ενάντια στην ολυμπιάδα του 2004, ενάντια στα δεκάδες εργατικά ατυχήματα, 
στις χιλιάδες κάμερες παρακολούθησης, στο C4I.

Και οι τρεις σύντροφοι ήταν πάντα πολιτικά συνεπείς. Αυτό που μου έκανε 
εντύπωση είναι ότι απευθείας μόλις βγήκαν από τη φυλακή μετά από 18 μήνες, το 
ίδιο απόγευμα, βρέθηκαν στο Πολυτεχνείο σε εκδήλωση αλληλεγγύης σε πολιτι-
κούς κρατούμενους.

Τώρα θέλω να σταθώ στο κίνημα αλληλεγγύης που δημιουργήθηκε γύρω από 
την υπόθεση του Επαναστατικού Αγώνα. Έχει μεγάλη σημασία, γιατί δείχνει την 
αποδοχή και στήριξη της υπόθεσης του Επαναστατικού Αγώνα από ένα μεγάλο 
κομμάτι της κοινωνίας.

Τον Απρίλιο του 2010 έγιναν οι συλλήψεις των συντρόφων μας. Και έγινε μία 
από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στην Ευελπίδων. 

Στις 10 Απρίλη 2010, σύντροφοι έκαναν κατάληψη του Πολυτεχνείου για να το 
μετατρέψουν σε κέντρο αγώνα σχετικά με την υπόθεση. 

Θυμόμαστε όλοι ότι στα σπίτια των συντρόφων μας στήθηκε ένα τρομοσό-
ου από την αστυνομία και τα ΜΜΕ. Έγιναν συγκεντρώσεις σε κάποια σπίτια και 
κάποιες από αυτές ήταν επεισοδιακές. Η πρώτη κεντρική κίνηση έγινε στις 13 
Απρίλη με την κατάληψη της ΕΣΗΕΑ, η οποία είχε αποφασιστεί από συνελεύσεις 
στο Πολυτεχνείο.

Στις 22 Απρίλη γίνεται η πρώτη μικροφωνική στο σταθμό της Δάφνης. 
Άλλη μια κεντρική κίνηση, στις 23 Απρίλη, ήταν η κατάληψη στον REAL FM. 
Στις 25 Απρίλη γίνονται μεγάλες συγκεντρώσεις έξω από τις τρεις φυλακές: 

Τρικάλων, Ελαιώνα Θηβών και Κορίνθου ταυτόχρονα την ίδια μέρα. 
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Μέσα Ιουνίου του 2010 γίνεται η πρώτη διαδήλωση έξω από τις φυλακές Κο-
ρυδαλλού.

Στις 23 Ιούλη γίνεται συγκέντρωση, έξω από το νοσοκομείο Αλεξάνδρα όπου 
βρίσκονταν η συντρόφισσα Πόλα Ρούπα, ενώ τότε έκανε απεργία πείνας και ο 
σύντροφος Νίκος Μαζιώτης. 

Στις 27 Σεπτεμβρίου γίνεται κατάληψη στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών 
Στις αρχές Οκτωβρίου, έχουμε την απεργία πείνας του συντρόφου Γουρνά, 

όπου ζητά τη μεταγωγή του στον Κορυδαλλό. Γίνεται συγκέντρωση στο Μονα-
στηράκι και πορεία στις φυλακές του Κορυδαλλού για τον Επαναστατικό Αγώνα. 

Την περίοδο των μαζικών κλήσεων και μετά τις κλήσεις της Μαρί Μπεραχά και 
του Νίκου Μαλαπάνη προκύπτει μεγάλη πορεία ενάντια στην κρατική καταστολή 
από διάφορες συλλογικότητες στις 25 Νοέμβρη, ενώ στις 11 Νοεμβρίου γίνεται 
μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις έξω από το εφετείο όπου παρουσιάζονταν 
οι Νίκος Μαλαπάνης και Μαρί Μπεραχά για την υπόθεση αυτή. 

Στις 9/9/2011 σύντροφοι συγκεντρώνονται έξω από τις φυλακές Κορίνθου, 
όπου βρίσκεται προφυλακισμένος ο σύντροφος Χριστόφορος Κορτέσης. 

Στις 3 Μάρτη, γίνεται μικροφωνική στο Θησείο και γίνεται η πρώτη μεγάλη 
συγκέντρωση έξω από το σπίτι του Μπαλτά (ένας εκ των δύο ειδικών εφετών ανα-
κριτών που χειρίστηκαν την υπόθεση του Επαναστατικού Αγώνα). Εκεί πραγμα-
τοποιούνται 13 συλλήψεις. 

Στις 19 Μαΐου, ο περιβόητος Τέντες προσέβαλε το βούλευμα παραπέμποντας 
εκ νέου το θέμα της αποφυλάκισης των τριών στο συμβούλιο εφετών για να κρί-
νουν με νέα σύνθεση. Γίνονται μικροφωνικές και στις 25 Μαΐου γίνεται κατάληψη 
του δικηγορικού συλλόγου. Ακολουθεί συγκέντρωση στο σπίτι του Τέντε. 

Στις 9 Ιούνη έγινε μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στο εφετείο για την 
παράταση ή μη της προφυλάκισης των τριών συντρόφων. 

Την 1η Οκτώβρη γίνεται μεγάλη διαδήλωση από το Σύνταγμα αλλά και πανελ-
λαδικά. Συμμετείχαν πόλεις όπως η Πάτρα, ο Βόλος και η Ξάνθη. 

Στις 10 Γενάρη 2012 έγινε η κατάληψη του ρ/σ Flash. Εκεί έγινε ο δεύτερος 
κύκλος συλλήψεων για ενέργεια αλληλεγγύης για τον Επαναστατικό Αγώνα, όπου 
μετά από 4 ώρες περικύκλωσης από αστυνομικές δυνάμεις έγιναν 20 συλλήψεις. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι έγινε μετά από αυτεπάγγελτη παρέμβαση της εισαγ-
γελέα Ράικου. Οι κατηγορίες ήταν «εγκωμιασμός εγκληματικών ενεργειών» και 
«ψευδή ανωμοτί κατάθεση». Έγιναν συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στην ΓΑΔΑ και 
αργότερα και στην Ευελπίδων για τους συλληφθέντες, αλλά και για την υπόθεση 
του Επαναστατικού Αγώνα κινήσεις αλληλεγγύης έγιναν και σε Θεσσαλονίκη, Λά-
ρισα, Αγρίνιο, Πάτρα, Δράμα, Χανιά, Κέρκυρα, Καβάλα με πανό, κείμενα, μικρο-
φωνικές, καταλήψεις ραδιοφωνικών σταθμών. 

Φυσικά, δεν ξεχνάμε τις 3 πορείες τιμής και μνήμης που έχουν γίνει στη Δάφνη 
και στο κέντρο της Αθήνας για τον σύντροφο Λάμπρο Φούντα και για αλληλεγγύη 
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σε όσους διώκονται για την υπόθεση του Επαναστατικού Αγώνα.
Οι σύντροφοι δεν είναι μόνοι τους. Και αν η απόφαση που θα πάρετε μας χω-

ρίσει με τα κάγκελα της φυλακής, δεν θα καταφέρετε να γκρεμίσετε την αμοιβαία 
σχέση αλληλεγγύης και αγώνα που τόσα χρόνια έχει χτιστεί. Θα συνεχιστεί μέχρι 
να φτάσουμε μαζί σε μια αταξική κοινωνία ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Τελειώνοντας, θέλω να πω δυο λόγια για τον σύντροφο Λάμπρο Φούντα, που 
έπεσε νεκρός στη μάχη με την αστυνομία. Ο Λάμπρος Φούντας είναι ένα υπό-
δειγμα επαναστάτη, αλλά και υπόδειγμα ανθρώπου για τη στάση ζωής του. Ένας 
άνθρωπος σεμνός, ευγενής, με ήθος και αξίες όπως η συντροφικότητα, η αλλη-
λεγγύη, η ανιδιοτέλεια. Μαχητής μέχρι το τέλος της ζωής του. Και ενώ είχε όλα τα 
προσόντα να κάνει καριέρα, αυτός επέλεξε να βαδίσει στο δρόμο για την κοινω-
νική Επανάσταση.

Ο θάνατος του Λάμπρου Φούντα σημάδεψε όλο τον αναρχικό χώρο, αλλά επί-
σης και όσους νιώθουν τον εαυτό τους στην πλευρά των αντιστεκόμενων ανθρώ-
πων. Ο Λάμπρος δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας, αλλά θα βρίσκεται για πάντα 
στις καρδιές όλων αυτών που αγωνίζονται στο όνομα της ελευθερίας.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο λόγος που βρίσκομαι σήμερα εδώ, είναι γιατί θέλω να μιλήσω για τους αγώ-
νες που μοιράστηκα μαζί με την Πόλα Ρούπα στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλ-
λού, αλλά και για τους αγώνες που συνέχισαν να δίνουν τα τρία μέλη του Επανα-
στατικού Αγώνα μέσα από τα κελιά της δημοκρατίας. Είναι σημαντικό για μένα 
να τους αναδείξω γιατί όλοι αυτοί οι αγώνες που δίνονται από τους αγωνιστές που 
φυλακίζονται είναι μια πολιτική παρακαταθήκη, είναι η συνέχεια της δράσης τους 
για μια ελεύθερη κοινωνία, είναι η απόδειξη ότι θα βρίσκουν πάντα το σθένος να 
συνεχίζουν απ’ όπου κι αν βρίσκονται ακόμα και ως όμηροι του κράτους. 

Την Πόλα Ρούπα τη γνώρισα στις 10 Δεκεμβρίου του 2010 όταν μπήκα στις 
γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Στην αρχή δυσκολευτήκαμε να περνάμε χρόνο 
μαζί γιατί δεν μας το επέτρεπαν, αργότερα όμως ύστερα από διεκδικήσεις τα κα-
ταφέραμε. Έτσι είχα την ευκαιρία να ζήσω από κοντά τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες κρατούνταν η ίδια και το παιδί της. Ζούσαν σ’ ένα θάλαμο όπου το παιδί 
ήταν συνεχώς εκτεθειμένο σε σοβαρές λοιμώδεις ασθένειες όπως η ηπατίτιδα, το 
AIDS, η ψώρα και ο ιός Η1Ν1. Έξω από το συγκεκριμένο θάλαμο στοιβάζονταν 
όλα τα σκουπίδια της φυλακής, τα οποία έμεναν εκεί για ολόκληρα εικοσιτετράω-
ρα με αποτέλεσμα την αφόρητη δυσοσμία. Τον διάδρομο στον οποίο κυκλοφορού-
σε το παιδί της τον καθάριζε η ίδια, με δικά της απορρυπαντικά, αφού η υπηρεσία 
συνεχώς μας έλεγε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για καθαριστικά. Επίσης είχε να 
παλέψει τον απαράδεκτο και βασανιστικό σωματικό έλεγχο που έκαναν οι υπάλ-
ληλοι στα μωρά-παιδιά, τα οποία τα έγδυναν στο τραπέζι έρευνας, τους έβγαζαν 
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την πάνα και τους άνοιγαν με τη βία το στόμα. Παρόλο που μεγάλωνε μόνη της 
ένα παιδί μέσα στη φυλακή, ήταν εκείνη που κάλεσε πρώτη συνέλευση γυναικών 
κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού, αποδεικνύοντας ακόμα μια φορά ότι η 
δράση της και έξω από τη φυλακή ως μέλος του Επαναστατικού Αγώνα και μέσα 
στη φυλακή ήταν μια κοινωνική δράση.

Ανάμεσα σ’ αυτό το μικρό κοινωνικό σύνολο των διακοσίων γυναικών κρα-
τουμένων του Κορυδαλλού αγωνίστηκε υπέρ του συνόλου προτάσσοντας συνεχώς 
την αλληλεγγύη και τον αγώνα για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Διεκδικούσε 
ασταμάτητα ό,τι μπορούσε για τις άλλες κρατούμενες, για την ίδια και το παιδί 
της που γέννησε μέσα στη φυλακή. Μέσα από τις ανοιχτές συνελεύσεις που οργα-
νώσαμε καταφέραμε και χτίσαμε σχέσεις με τις συγκρατούμενές μας που πριν δεν 
υπήρχαν. Μέσα από τις ανοιχτές συνελεύσεις στη φυλακή παλέψαμε όλες μαζί 
οι κρατούμενες για την έλλειψη ζεστού νερού, θέρμανσης, κακής ποιότητας φα-
γητού, έλλειψης φαρμάκων, απορρυπαντικών, τηλεοράσεων, ειδών πρώτης ανά-
γκης για τις άπορες κρατούμενες καθώς και για την παύση των εξευτελιστικών 
σωματικών ελέγχων. Για όλα αυτά έχουμε αρνηθεί να μπούμε πολλές φορές στα 
κελιά μας, έχουμε κάνει αποχές συσσιτίου και έχουμε γράψει πολλά κείμενα.

Θα ήθελα να τονίσω ότι την Ρούπα την εκτιμούσαν όλες οι συγκρατούμενές 
μας διότι πάντα τις αντιμετώπιζε ισότιμα και με ανιδιοτέλεια. Πολεμούσε την εξα-
τομίκευση και προωθούσε τους συλλογικούς τρόπους διεκδικήσεων και αγώνων.

Άποψη της Ρούπα που με βρίσκει σύμφωνη είναι ότι ένας πολιτικός κρατούμε-
νος οφείλει να βρίσκει τρόπους επικοινωνίας και δράσης απ’ όπου κι αν βρίσκεται. 
Επίσης ότι το πεδίο της φυλακής είναι ένα ακόμα πεδίο αγώνα, όπου οι άνθρωποι 
με τους οποίους οφείλεις εκεί να βρεις τρόπους επικοινωνίας είναι οι κρατούμενοι. 
Και για να κλείσω για τις κινητοποιήσεις μας μέσα στη φυλακή, θέλω να αναφέρω 
μια μεγάλη κινητοποίηση πολιτικού χαρακτήρα. Ήταν την ημέρα της ψήφισης του 
μεσοπρόθεσμου και ήταν παράλληλα μια κίνηση σε ένδειξη αλληλεγγύης με όσους 
αγωνίζονταν τότε στους δρόμους και τις πλατείες των ελληνικών πόλεων ενάντια 
στην κρατική βαρβαρότητα και το οικονομικό σύστημα της εκμετάλλευσης και της 
αδικίας. Στην κινητοποίηση αυτή πήραν μέρος κρατούμενοι από τις φυλακές Κορυ-
δαλλού, Ιωαννίνων, Αυλώνα, Ναυπλίου, Κέρκυρας, Διαβατών, Άμφισσας, Δομοκού, 
Λάρισας, Γρεβενών, Μαλανδρίνου και Κασσάνδρας Θεσσαλονίκης. Το κείμενο των 
κρατουμένων διαβάστηκε από σύντροφο στο Σύνταγμα στις 28/6/2011.

Αυτοί είναι κάποιοι αγώνες που κάναμε όσο ήμασταν μαζί με την Ρούπα στον 
Κορυδαλλό, ήδη όμως πριν να τη συναντήσω, είχε αντιμετωπίσει πολλές δυσκολί-
ες από την πρώτη στιγμή της σύλληψής της. Και δεν είναι λίγοι οι αγώνες που έδω-
σε με τους συντρόφους της Νίκο Μαζιώτη και Κώστα Γουρνά. Από τη μεταφορά 
της στα νοσοκομεία, την παραμονή της στις φυλακές της Θήβας όπου για ενάμιση 
μήνα καθυστερούσαν να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο για εξετάσεις σχετικά με 
επιπλοκή στην κύησή της, μέχρι και τη στιγμή της γέννας της.
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Τότε ο Νίκος Μαζιώτης προχώρησε σε απεργία πείνας, διεκδικώντας να πα-
ρευρίσκεται στη γέννηση του παιδιού τους. Καθώς και να μπορεί να επισκέπτε-
ται εκείνος στις γυναικείες φυλακές τη σύντροφό του και το γιο τους τις πρώτες 
ημέρες μετά τη γέννα. Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2010, ο Κώστας 
Γουρνάς προχωράει σε απεργία πείνας με αίτημα να μεταφερθεί στις φυλακές 
Κορυδαλλού από τις φυλακές Τρικάλων που εκδικητικά τον κρατούσαν μακριά 
από την οικογένειά του, υποχρεώνοντας σε δωδεκάωρα ταξίδια τα μικρά παιδιά 
του και τη σύντροφό του για να μπορέσει να τους δει για μισή ώρα το μήνα. Τότε 
απεργία πείνας έκανε και ο Νίκος Μαζιώτης, στηρίζοντας το σύντροφό του Κώστα 
Γουρνά. Καθ’ όλη τη διάρκεια της προσωρινής τους κράτησης ο Γουρνάς, η Ρούπα 
και ο Μαζιώτης παρεμβαίνουν στην κοινωνία δημοσιεύοντας συνεχώς κείμενα, τα 
οποία, βγαίνοντας από τη φυλακή, τα εκδώσαν και σε βιβλίο με τίτλο ΚΕΙΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριό σας, παρουσιάζετε τους τρεις αγωνιστές ως 
εχθρούς της κοινωνίας, κάτι που μέσα από τη στάση τους και το λόγο τους αποδει-
κνύεται ακριβώς το αντίθετο. Ενώ το μοναδικό έγκλημα εδώ πέρα είναι ότι τους 
παρουσιάζετε ως εγκληματίες.

Στην αρχή σας είπα ότι την Πόλα Ρούπα τη γνώρισα στις 10 Δεκεμβρίου του 
2010, όταν με πήγαν στον Κορυδαλλό. Στην ουσία όμως τη γνώρισα λίγες ημέρες 
πριν, στις 4 Δεκεμβρίου την ημέρα της σύλληψής μου, όταν με έβαλαν στο ίδιο 
κελί απομόνωσης που είχαν βάλει και την Ρούπα. Σε ένα κελί, ένα επί δυόμισι, 
στο 12ο όροφο της αντιτρομοκρατικής. Εκεί είδα χαραγμένο το όνομά της στον 
τοίχο του κελιού. Ακολούθησαν και άλλα ονόματα στο συγκεκριμένο τοίχο Πόλα, 
Κώστας, Φαίη και όσο υπάρχουν υγιή κομμάτια σ’ αυτή την κοινωνία που αντιστέ-
κονται και μάχονται για την ελευθερία, δυστυχώς υπάρχει περίπτωση σ’ αυτούς 
τους τοίχους να γραφτούν και άλλα ονόματα. Η ουσία όμως είναι ότι ακόμα και 
αν νομίζουν πως σ’ τα έχουν πάρει όλα, εσύ να βρίσκεις τον τρόπο χωρίς να έχεις 
τίποτα στα χέρια σου να χαράζεις στον τοίχο το όνομά σου. Να συνεχίζεις τον 
αγώνα σου χαράζοντας το δρόμο… Αυτό έδειξαν όλοι οι αγώνες που έγιναν στη 
φυλακή. Το σθένος και την υποχρέωση των αγωνιστών να συνεχίσουν απ’ όπου 
και αν βρίσκονται παλεύοντας για μια ελεύθερη κοινωνία, για την κοινωνική επα-
νάσταση. Και σ’ αυτό ο Κώστας Γουρνάς, η Πόλα Ρούπα και ο Νίκος Μαζιώτης 
έμειναν συνεπείς. 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ

Αγγελετάκης: Ήρθα μάρτυρας εδώ έχοντας μια βαθιά πεποίθηση ότι οι ένο-
πλες οργανώσεις διαχρονικά ήταν, είναι και θα συνεχίσουν να είναι κομμάτι του 
κινήματος, ότι εδώ διεξάγεται μια πολιτική δίκη, ακριβώς γιατί πολιτική ήταν και 
η δράση της οργάνωσης του Επαναστατικού Αγώνα. Και το τρίτο που θα ’θελα να 
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αναφερθώ είναι στην προσωπική σχέση που έχω με τους κατηγορούμενους.
Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της ανθρωπότητας κάθε κοινωνική αλλαγή 

συνοδεύεται με βία. Το παλιό ποτέ δεν άφησε τα προνόμιά του, ποτέ δεν υπο-
χώρησε μπροστά στο νέο που ερχόταν. Αντιστάθηκε πάντα με λύσσα και με τη 
μεγαλύτερη δυνατή χρήση βίας. Αυτό το έχουμε δει, είτε από την εξέγερση των 
δούλων στην Ρώμη, είτε ακόμη από την αμερικάνικη επανάσταση, τη γαλλική 
επανάσταση που γνωρίζετε ότι ήταν η μήτρα του αστικού καθεστώτος και η οποία 
ήταν μια πολύ βίαιη επανάσταση, απ’ την Κομμούνα, από τη Ρώσικη επανάσταση, 
από τους Σπαρτακιστές, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας οι απόπειρες επαναστά-
σεων γίνονταν και πάντα ήτανε σε συνάρτηση με μια βίαιη αντιπαράθεση με την 
άρχουσα τάξη και τους θεσμούς της. Συγχρόνως υπάρχουν παράλληλα και πολλές 
φορές οργανικά ενταγμένα ένοπλα κομμάτια, που είτε προϋπάρχουν από τις επα-
ναστατικές απόπειρες είτε προκύπτουν μετά την «ήττα», π.χ. μετά την Κομμούνα 
βλέπουμε σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης να αναπτύσσεται το κίνημα των δυνα-
μιτιστών από εξόριστους Κομμουνάρους.

Πριν από την Ρώσικη επανάσταση προϋπήρχαν μικρές ένοπλες ομάδες, που 
προπαγάνδιζαν έμπρακτα την αναγκαιότητα της επανάστασης και, μάλιστα, εί-
χαν προχωρήσει σε μια σειρά απόπειρες ενάντια στον Τσάρο. Μέσα στο κίνημα 
το γενικότερο βλέπουμε ότι η ένοπλη παράδοση συνεχίζει να υπάρχει. Στο Σικάγο 
εργάτες ήταν αυτοί και ήτανε οργανικό μέρος του εργατικού κινήματος, οι οποίοι 
χρησιμοποίησαν όπλα. Έχουμε μια σειρά τέτοια ιστορικά παραδείγματα σε σχέ-
ση με τους αναρχοσυνδικαλιστές. Σε χώρες που άνθισε ο αναρχοσυνδικαλισμός, 
οι εργατικοί αγώνες, για παράδειγμα στην Ισπανία και την Γαλλία, ήταν σε συ-
νάρτηση με την ένοπλη παράδοση και την ένοπλη πρακτική. Έμπαιναν βόμβες 
σε εργοστάσια, γίνονταν επιθέσεις εναντίον επιχειρηματιών, εργοδοτών, εναντί-
ον αστυνομικών. Υπήρχε στην Βαρκελώνη ο πόλεμος μεταξύ των μπράβων της 
εργοδοσίας και των αναρχοσυνδικαλιστών της CNT, όπου με το όπλο στο χέρι 
ανταπέδιδαν τα πυρά.

Με την άνοδο του φασισμού σε μια σειρά χώρες, όπως είναι η Ιταλία, η Γερμα-
νία, η Ισπανία, μικρές ένοπλες ομάδες συνεχίζουν την αντίσταση ενάντια σε αυτά 
τα καθεστώτα και γίνονται απόπειρες ενάντια στον Μουσολίνι και στον Φράνκο. 
Στη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, σε μια σειρά κατεχόμενες χώρες υπάρ-
χει αντίσταση είτε από μικρές ένοπλες ομάδες είτε η αντίσταση αποκτάει μαζικά 
χαρακτηριστικά, όπως και στην Ελλάδα, με μια όμως κατά τη γνώμη μου σημα-
ντική παράμετρο. Αυτή είναι η απουσία της αστικής τάξης από την αντίσταση, αν 
εξαιρέσουμε τη Γαλλία. Αυτό κατά τη γνώμη μου έχει την ιστορική του αξία για 
την ερμηνεία πολλών γεγονότων μετέπειτα. 

Τη δεκαετία του 1950 έχουμε αντιαποικιακούς αγώνες σε μια σειρά χώρες, 
ενώ από τη δεκαετία του 1960 μια σειρά αντιιμπεριαλιστικοί αγώνες βρίσκονται 
σε εξέλιξη. Με πρώτο και κύριο τον πόλεμο του Βιετνάμ. Η δράση των Τουπαμά-
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ρος στην Ουρουγουάη είναι ξεχωριστή για το κίνημα. Μία μικρή αρχικά ένοπλη 
ομάδα, ένα αντάρτικο πόλης, που όμως καταφέρνει μαζί με τον πολιτικό λόγο 
που βγάζει να φτιάξει τέτοιες δομές και υποδομές που να αγκαλιάσουν πλατύτε-
ρα λαϊκά στρώματα, και καταφέρνει παράλληλα να φτιάξει μαζικές νόμιμες ορ-
γανώσεις, συνδυάζοντας με υποδειγματικό τρόπο παράνομη και νόμιμη δράση. 
Η δράση λοιπόν των Τουπαμάρος, το Βιετνάμ, η αντίσταση στην Παλαιστίνη, οι 
Μαύροι Πάνθηρες στην Αμερική είναι αυτά τα στοιχεία που σηματοδοτούν και 
τροφοδοτούν το κίνημα του ’68. Μέσα από την καρδιά αυτού του κινήματος θα 
ξεπηδήσουν αργότερα μια σειρά ένοπλες οργανώσεις. Ένοπλες οργανώσεις που 
πρώτα και κύρια εμφανίζονται στην Γερμανία, αργότερα στην Ιταλία, στην Ελλά-
δα, στην Γαλλία, στο Βέλγιο. 

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η Ιταλία. Η Ιταλία, πραγματικά, είναι αυτή 
η χώρα όπου έδειξε πως μπορούν ένοπλες μικρές αρχικά οργανώσεις να διαχυ-
θούν μες στην κοινωνία, να μαζικοποιηθούν όσο γίνεται περισσότερο και να είναι 
μια πραγματική απειλή απέναντι στο κράτος. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ιταλία, 
όταν ξεκίνησε ο ένοπλος αγώνας το 1968 περίπου, τα πρώτα όπλα οι αντάρτες 
πόλεων τα παίρνουν από τους παλιούς κομμουνιστές, οι οποίοι δεν έχουν καμιά 
εμπιστοσύνη στο αστικό καθεστώς της χώρας τους, νιώθουν προδομένοι για την 
επανάσταση που τελικά δεν έγινε και παραδίδουν τα όπλα στη νέα γενιά για να 
αντιδράσουν πρώτα από όλα στην κρατική εξουσία, στο νεοφασιστικό κίνδυνο και 
στην πιθανότητα στρατιωτικού πραξικοπήματος. Ενός φασιστικού πραξικοπήμα-
τος που δεν είναι μακρινό, γιατί η Ελλάδα δίπλα τους έχει χούντα, γιατί η Πορτο-
γαλία έχει χούντα, γιατί η Ισπανία έχει χούντα. Στη δεκαετία του ’70 στην Ιταλία 
έδρασαν εκατοντάδες ένοπλες οργανώσεις μέσα στο εργατικό κίνημα, μέσα στα 
εργοστάσια. Οργανώσεις που ήταν γέννημα θρέμμα του μαζικού κινήματος της 
εποχής, έδειξαν την δυναμική που μπορεί να έχει το αντάρτικο πόλης. Με την 
καταστολή του κινήματος 10.000 σύντροφοι ανακρίθηκαν ή πέρασαν από δίκες 
για συμμετοχή σε ένοπλες οργανώσεις και 4000 φυλακίστηκαν ως μέλη ένοπλων 
οργανώσεων. Μιλάμε, δηλαδή, για ένα πολύ μαζικό ένοπλο κίνημα.

Στην Ελλάδα, ξεπηδάνε οι ένοπλες οργανώσεις αμέσως μετά τη μεταπολίτευ-
ση. Έχουμε την 17Ν και τον ΕΛΑ. Και μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι οργανώ-
σεις συνδέονται με την αντίσταση κατά της χούντας με ένα κόκκινο νήμα. Δεν 
είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα, την περίοδο της επταετίας, από την πρώτη στιγμή 
οργανώθηκαν ομάδες αντίστασης και πολλές φορές με μια δυναμική αντίδραση 
στο καθεστώς. Μόνο στην πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της επταετίας μπήκαν 
174 βόμβες. Από το 1975 έως και σήμερα δεκάδες ένοπλες ομάδες έδρασαν στην 
Ελλάδα.

Διαχρονικά, θα λέγαμε, φαίνεται ότι σε κάθε εποχή, σε κάθε κοινωνική σύ-
γκρουση, σε κάθε κίνηση μαζών υπήρχε και το αντίστοιχο ένοπλο κομμάτι που την 
χαρακτήριζε και πολλές φορές έδινε και τον τόνο.
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Κομμάτι του κινήματος λοιπόν το ένοπλο, είτε δρώντας στο εσωτερικό του μα-
ζικού κινήματος είτε παράλληλα με αυτό, πάντα όμως με κοινό σκοπό και πάντα 
με αλληλένδετη μοίρα. 

Και εδώ υπάρχει μια άποψη που ακούγεται από συντηρητικά στόματα, αλλά 
φτάνει μέχρι και στην καθεστωτική αριστερά και έχει ακουστεί και εδώ μέσα αυτή 
η άποψη ότι το ένοπλο κίνημα, οι ένοπλες ομάδες, είναι αυτές που οξύνουν την κα-
ταστολή. Ότι είναι τέλος πάντων μάταιος ο αγώνας τους και το μόνο που βγαίνει 
από αυτή την δράση είναι νέοι νόμοι, νέα σώματα και ειδικές συνθήκες κράτησης. 
Δομικό στοιχείο του κράτους είναι η βία, δεν χρειάζεται αφορμή το κράτος για να 
ασκήσει βία. Το κράτος από μόνο του είναι βίαιο. Και το ίδιο το κράτος είναι αυτό 
που όπου δεν περνάει η συναίνεση επιλέγει το μαστίγιο. Αντίστοιχα λοιπόν θα λέ-
γαμε ότι η ψήφιση του κουκουλονόμου επί Δένδια, που αργότερα κάθε υπουργός 
έβγαινε και τον καταργούσε και ποτέ δεν καταργήθηκε και από ό,τι ακούμε τελευ-
ταία ετοιμάζεται να γίνει και ιδιώνυμο, ήταν μια απάντηση του κράτους απέναντι 
στις διαδηλώσεις που γίνονταν ενάντια στην εκπαιδευτική τάχα μεταρρύθμιση 
της Μαριέττας Γιαννάκου. Το περιβόητο άρθρο 16. Κινητοποιήσεις οι οποίες εί-
ναι μαζικότατες, έχουν διάρκεια, είναι βίαιες. Συγκρούονται οι φοιτητές με τις 
αστυνομικές δυνάμεις σχεδόν σε καθημερινή βάση, έχουμε πολλές συλλήψεις και 
πάρα πολλούς τραυματισμούς. Αυτή η άποψη λοιπόν, που λέει ότι αν αντιστέκε-
στε, έχει σαν αποτέλεσμα να οξυνθεί η καταστολή, είναι μια άποψη ακριβώς πολύ 
συντηρητική, η οποία λέει το εξής: μην αντιστέκεστε, καθίστε ήσυχα, μείνετε στα 
αποδεκτά όρια για να μη μας αναγκάζετε να φτιάχνουμε νόμους, για να μη μας 
αναγκάζετε να σας συλλαμβάνουμε και να σας φυλακίζουμε. Αντίστοιχες απόψεις 
υπήρχαν και στη διάρκεια της κατοχής για την δράση του ΕΛΑΣ. Κάθε χτύπημα 
του ΕΛΑΣ συνοδευότανε και από την άποψη των συμβιβασμένων της εποχής που 
έλεγε ότι τέλος πάντων αυτά τα χτυπήματα το μόνο που καταφέρνουν είναι να δη-
μιουργούν αντίποινα από τις δυνάμεις κατοχής. Αντίστοιχα ήταν και επί χούντας, 
ότι κάθε βόμβα που σκάει σκληραίνει το καθεστώς. Το ίδιο δεν λέγανε για την 
απόπειρα του Παναγούλη ενάντια στον Παπαδόπουλο, ότι μετά από αυτό σκλή-
ρυνε πάλι την στάση του το καθεστώς, ότι το Πολυτεχνείο το μόνο που κατάφερε, 
λέγανε τότε, ήτανε απλώς να αναβάλει και στο τέλος να μη γίνει η μεταρρύθμιση 
του Μαρκεζίνη; Οπότε είναι μάταιοι οι αγώνες από αυτή την άποψη. Και πολύ 
περισσότερο είναι μάταιοι οι βίαιοι συγκρουσιακοί αγώνες. Οι ένοπλοι αγώνες. 

Αντιστρέφοντας αυτή την κριτική θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κίνημα έχει 
πληρώσει ακριβά τη μη επιλογή της ένοπλης πάλης. Με μια μεγάλη, πολύ μεγάλη 
ευκολία, θα σας αναφέρω δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Αν στη Γερμανία 
του ’33, το ισχυρότατο τότε κομμουνιστικό κόμμα της Γερμανίας είχε αποφασίσει 
να αντιπαρατεθεί ένοπλα με τους ναζί που ανεβαίνανε καλπάζοντας να πάρουν 
την εξουσία, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά και για την ίδια τη Γερμανία και 
για ολόκληρη την ανθρωπότητα από ό,τι είδαμε αργότερα. 
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Αντίστοιχο παράδειγμα είναι στην Χιλή με τον Αλιέντε. Ο Αλιέντε, με ένα 
συνασπισμό αριστερών κομμάτων, αναλαμβάνει την εξουσία και ακολουθεί μια 
σειρά μεταρρυθμίσεις. Μικρές ομάδες τότε, κύρια από το χώρο της άκρας αριστε-
ράς, ζητάνε όπλα. Ζητάνε όπλα γιατί βλέπουνε το φασιστικό πραξικόπημα που 
έρχεται. Ο Αλιέντε δεν δίνει. Ο Αλιέντε έχει εμπιστοσύνη στο θεσμό του στρατού, 
της δικαιοσύνης, συνολικότερα στο κράτος, και η κατάληξη είναι τραγική για την 
Χιλή με τους 4000 εκτελεσμένους και εξαφανισμένους, είναι τραγική και για τον 
ίδιο τον Αλιέντε. 

Οι μόνοι αγώνες που πραγματικά είναι χαμένοι είναι αυτοί που δεν δίνονται. 
Ακόμα και αν ένας αγώνας ηττηθεί, αυτό που αφήνει σαν πολιτική παρακαταθήκη 
στις επόμενες γενιές είναι πολύ σημαντικό. Τους εξοπλίζει με πείρα και συμπε-
ράσματα για να συνεχίσουν και οι ίδιοι να αποτολμήσουν με ακόμα καλύτερες 
προϋποθέσεις την έφοδο. 

Σεβόμενος το χρόνο σας, επιγραμματικά, θα ήθελα να αναφερθώ στη δράση 
του Επαναστατικού Αγώνα και τις ενέργειές του, μια δράση που σαφέστατα έχει 
μια κοινωνική αποδοχή και θα ήθελα ακόμα να σας πω πώς τις βίωσε και το ίδιο 
το κίνημα αυτές τις ενέργειες. Καταρχήν, ο Επαναστατικός Αγώνας ήταν μια ορ-
γάνωση ένοπλης προπαγάνδας. Οι σύντροφοι του Επαναστατικού Αγώνα δεν επέ-
λεξαν αυτή τη μορφή ούτε γιατί είχανε υπαρξιακά θέματα ούτε γιατί τους δελέαζε 
η περιπέτεια της παρανομίας ούτε γιατί είχαν κανένα φετιχισμό με τα όπλα κ.λπ. 
Αλλά επιλέγουν αυτή τη μορφή πάλης με ένα και μοναδικό στόχο: Να προωθή-
σουν τις ιδέες τους, να προωθήσουν το σχέδιό τους, με όσο γίνεται μεγαλύτερη 
απεύθυνση μέσα στην κοινωνία. Αυτή, λοιπόν, η οργάνωση ένοπλης προπαγάν-
δας, αυτό που στοχεύει είναι να δώσει μηνύματα στην κοινωνία. 

Ο Επαναστατικός Αγώνας ιδρύθηκε μέσα σε μια περίοδο όπου στην Ελλάδα 
υπάρχει μία πλασματική ευημερία, υπάρχουν τα δανεικά, υπάρχει η άποψη ότι 
εδώ η βαριά βιομηχανία ο τουρισμός πάει καλά, αλλά βεβαίως υπάρχει και ένα 
εθνικό ιδεώδες που είναι η ολυμπιάδα. Συγχρόνως, η δράση του τοποθετείται το 
αμέσως επόμενο διάστημα από τις συλλήψεις των μελών της 17Ν και του ΕΛΑ. 
Όλοι θυμόμαστε τότε ότι το κράτος θριαμβολογούσε. Ότι βγαίνανε «ειδικοί» στα 
κανάλια, ο Χρυσοχοΐδης κόμπαζε ότι τελείωσε το ένοπλο, λοιδορούσαν αγωνι-
στές σε καθημερινή βάση, μιλάγανε ακόμα και για την ίδια την αριστερά με έναν 
απαξιωτικό χαρακτήρα και ότι, τέλος πάντων, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. 
«Τελειώσαμε. Από εδώ και μπρος με εθνική ομοψυχία θα πάει η χώρα μπροστά, 
αφού ξεμπέρδεψε πια με τους ενοχλητικούς». Υπήρχε συγχρόνως, εκτός από την 
τρομοϋστερία αυτή, και μια ειδική αντιμετώπιση. Θυμόμαστε όλοι, στις αρχές 
τουλάχιστον, τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν οι αγωνιστές της 17Ν και κατά τη 
σύλληψή τους, αλλά και μετά με τις συνθήκες κράτησης, αυτές της πλήρους απο-
μόνωσης στα περιβόητα ας πούμε εντός εισαγωγικών «λευκά κελιά». 

Αυτό έδειχνε και μια τάση του συστήματος προς τον ολοκληρωτισμό. Τάση 
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που συνεχίστηκε και τα μετέπειτα χρόνια έως και σήμερα.
Μέσα σε αυτό λοιπόν το κλίμα, γίνεται η πρώτη ενέργεια του Επαναστατικού 

Αγώνα που είναι το χτύπημα στη σχολή Ευελπίδων. Το μήνυμα είναι σαφέστατο. 
Τίποτα δεν τελείωσε, το κράτος δεν ξεμπέρδεψε. Υπάρχουν οργανώσεις που συνε-
χίζουν. Ο ίδιος ο αγώνας δεν έχει τελειώσει. Και δεν νομίζω τότε, σε εκείνη την πε-
ρίοδο, να υπήρξε αναρχικός, αριστερός που να μην χαμογέλασε με ικανοποίηση, 
ειδικά βλέποντας τον πανικό των ίδιων ανθρώπων που πριν ένα χρόνο βιάστηκαν 
να «θάψουν» το ένοπλο με ιαχές.

Αντίστοιχα, χαμογελάσαμε και με την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Καλλι-
θέας, όπου το κράτος εκείνη την περίοδο διαφημίζει την υπεροπλία του, ότι τίπο-
τα δεν πρόκειται να κουνηθεί τις επόμενες μέρες που ήταν η Ολυμπιάδα. Έχουνε 
στήσει τις κάμερες παντού, έχουν πάρει τα ελικόπτερα, έχουν αερόστατα, έχουν 
αγοράσει το περιβόητο C4I, έφεραν Αμερικάνους και Ισραηλινούς να μεταφέρουν 
την τεχνογνωσία τους, έχουν στήσει κάθε μορφής προπαγάνδα ότι δεν μπορεί να 
κινηθεί κουνούπι και θα πάμε σε μια ήρεμη και ήσυχη ολυμπιάδα 

Στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας φάνηκε καθαρά ότι μια χούφτα αγωνιστών 
μπορούν να κουρελιάσουν αυτά τα μέτρα. Και πολύ περισσότερο μέτρα που αφο-
ρούσανε αυτό το εθνικό ιδεώδες. Την ολυμπιάδα, που φτάσαμε μετά από αρκετά 
χρόνια να συμφωνούν πλέον όλοι ότι ήταν ένα μεγάλο λάθος, να μιλάνε για τα δις 
που σπαταλήθηκαν, για τα σκάνδαλα, τις ρεμούλες, τις μίζες . Τότε όμως, όποιος 
τολμούσε να αντισταθεί σε αυτή τη μεγάλη ιδέα, μόνο που δεν τον εκτελούσαν ως 
προδότη της χώρας. 

Ακολουθούνε και άλλες ενέργειες. Στα υπουργεία Απασχόλησης και Οικονομι-
κών. Είναι ενέργειες που γίνονται σε μια περίοδο που το κράτος προετοιμάζεται 
για την αναδιάρθρωσή του. Τελειώνει το 8ωρο επί της ουσίας, περνάνε οι ελα-
στικές σχέσεις εργασίας και στο υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται ένας προϋ-
πολογισμός παντελώς νεοφιλελεύθερος όπου προετοιμάζεται όλο το κλίμα για τα 
μετέπειτα. 

Υπάρχει το χτύπημα απέναντι στον Βουλγαράκη, σε ένα Βουλγαράκη ο οποίος 
βρίσκεται στο κέντρο του σκανδάλου των υποκλοπών. Υποκλοπές που ξεκινούν 
από τον πρωθυπουργό της χώρας και φτάνουν μέχρι συντρόφους μας από τον 
αναρχικό και αριστερό χώρο, όπου βέβαια, πάλι και αυτές γίνονται «για το καλό 
της ολυμπιάδας και του έθνους γενικότερα» και από πίσω βρίσκονται οι Αμερι-
κάνοι. Ένας Βουλγαράκης που δίνει πλάτη στους Αμερικάνους και επί της ουσίας 
με τις δηλώσεις του τους αθωώνει. Ένας Βουλγαράκης ο οποίος σε συνεργασία με 
τους Αμερικάνους πρωτοστατεί στις απαγωγές των Πακιστανών βάζοντας έτσι 
και την Ελλάδα σε αυτή την τρομοϋστερία των ΗΠΑ σε σχέση με απαγωγές που 
γίνονται σε όλη την υφήλιο, για κρυφές φυλακές που υπάρχουν σε κάθε μέρος του 
πλανήτη όπου καταπατούνται κάθε είδους δικαιώματα. 

Σε σχέση με την αμερικάνικη πρεσβεία, δεν νομίζω να υπήρχε Έλληνας ο οποί-
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ος να τρομοκρατήθηκε από αυτό το χτύπημα. Δεν νομίζω να υπήρχε Έλληνας που 
να στενοχωρήθηκε ιδιαίτερα γι αυτό το χτύπημα. Απεναντίας θα έλεγα, μέσα στον 
ελληνικό λαό υπήρχε και υπάρχει ένας βαθύς αντιαμερικανισμός και σε σχέση με 
αυτό το χτύπημα υπήρχε μια ευφορία. 

Το χρηματιστήριο Αθηνών το οποίο έγινε το Σεπτέμβριο του 2009 έριξε σε 
μεγάλη στεναχώρια τα λαϊκά στρώματα, πρώτον γιατί δεν καταστράφηκε ολο-
σχερώς και δεύτερον, πολύ θα ήθελαν αυτό να είχε συμβεί και πριν 10 χρόνια, το 
1999, τότε που καταστράφηκαν χιλιάδες μικροεπενδυτές, χιλιάδες οικογένειες.

Η επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Περισσού τον Απρίλιο του 2007 έγινε ως 
απάντηση στις δηλώσεις του Βύρωνα Πολύδωρα ότι οι αστυνομικοί έχουν ευαί-
σθητο νευρικό σύστημα και ότι μπορούν να τραβήξουν όπλο όταν δέχονται επιθέ-
σεις. Εκείνη την περίοδο υπήρχαν σφοδρές συγκρούσεις στο κέντρο της Αθήνας 
νεολαίων, φοιτητών και αναρχικών με αφορμή το τότε νομοσχέδιο της υπουργού 
Μαριέττας Γιαννάκου για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Ο Επαναστατικός Αγώνας τότε είχε προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να υπάρ-
ξουν νεκροί από σφαίρες αστυνομικών. Ενάμιση χρόνο αργότερα, οι δολοφόνοι 
του Γρηγορόπουλου επιβεβαίωσαν αυτό το γεγονός. Είχαμε νεκρό από αστυνο-
μικό. 

Η απάντηση του Επαναστατικού Αγώνα ήρθε με τις επιθέσεις που έγιναν στα 
Εξάρχεια αρχές του 2009 και στην Κοκκινοπούλου στην Πολυτεχνειούπολη. Ικα-
νοποιώντας το περί δικαίου αίσθημα για να χρησιμοποιήσω μία δική σας ορολο-
γία.

Η στρατηγική της οργάνωσης στη χρονική περίοδο του 2009 εστιάζεται στην 
τοποθέτηση ισχυρών εκρηκτικών μηχανισμών σε κτίρια-υποδομές παραγόντων 
που έπαιξαν και παίζουν ρόλο στην οικονομική κρίση στην Ελλάδα.

Οι στόχοι που επέλεξε η οργάνωση (Citibank, Eurobank, χρηματιστήριο) ήταν 
όλοι υπεύθυνοι για την κρίση στην ελληνική οικονομία. 

Δεν θα αναφερθώ περισσότερο σε σχέση με τις ενέργειες. Αυτό που θέλω 
να αναφερθώ είναι το εξής: Ότι από την αρχή της δράσης του ο Επαναστατικός 
Αγώνας ως και τις τελευταίες του ενέργειες εν μέσω κρίσης, αυτό που σαφέστατα 
φαίνεται προς τα έξω είναι το εξής: ότι βρίσκεται σε πλήρη συνάρτηση με την πο-
λιτική κατάσταση της εποχής του, βρίσκεται σε πλήρη συνάρτηση με την πολιτική 
στόχευση που έχει και την πολιτική ανάλυση που έχει κάνει. 

Η πολιτική παρακαταθήκη, που αφήνει πίσω του ο Επαναστατικός Αγώνας, 
είναι ότι αν λίγοι αγωνιστές καταφέρνουν να απαξιώσουν επιχειρησιακά τις κα-
τασταλτικές δυνάμεις, φανταστείτε τι έχει να γίνει σε ένα μαζικό ένοπλο οργανω-
μένο κίνημα, το οποίο θα κάνει μια μαζική επίθεση απέναντι στο κράτος και στο 
κεφάλαιο.

Οι αναλύσεις που ο Επαναστατικός Αγώνας συνόδευε κάθε προκήρυξή του, 
ανέβασαν τον πολιτικό πήχη. Ανέβασαν τον πολιτικό πήχη και μέσα στο εσωτερι-
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κό του κινήματος και ξαναέφεραν στο προσκήνιο το όραμα της κοινωνικής επανά-
στασης. Γι’ αυτό το λόγο και οι ενέργειες του Επαναστατικού Αγώνα είχαν ευρεία 
κοινωνική αποδοχή και συγχρόνως αυτός είναι και ο λόγος που η τρομοϋστερία, 
που προσπάθησαν να περάσουν το κράτος και τα ΜΜΕ τις πρώτες μέρες των συλ-
λήψεων, δεν πέρασε και κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος.

Θυμόμαστε χαρακτηριστικά ότι επιχειρήθηκε αυτό τουλάχιστον μία βδομάδα, 
δεν τσίμπαγε ο κόσμος, και για αυτό το λόγο εγκαταλείφτηκε σιγά-σιγά. Δεν έγινε 
αυτό που ζήσαμε με την 17Ν και τον ΕΛΑ, όπου ζήσαμε αυτή την υστερία για πάνω 
από ένα μήνα. Και δεν είναι τυχαίο ότι εκείνη την περίοδο κάνει στη χώρα το ντε-
μπούτο η τρόικα και το ΔΝΤ. Εκεί νομίζω ότι τα λαϊκά στρώματα κατάλαβαν πολύ 
καλύτερα ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός, ο πραγματικός τρομοκράτης. Και ο 
εχθρός ήτανε η τρόικα και το ΔΝΤ και όχι ο Επαναστατικός Αγώνας.

Την κοινωνία δεν την τρομοκράτησε ο Επαναστατικός Αγώνας. Την τρομο-
κράτησαν τα μέτρα της κυβέρνησης. Ποιοι είναι αυτοί οι τρομοκράτες που σήμε-
ρα ευθύνονται για τις συνθήκες εξαθλίωσης μεγάλων κομματιών της κοινωνίας, 
τα τριτοκοσμικά συσσίτια, τα υποσιτισμένα παιδιά, τη φτώχεια, την ανεργία, τους 
δύο χιλιάδες δολοφονημένους –γιατί περί δολοφονίας πρόκειται– συνανθρώπους 
μας; Τους δολοφόνησε μήπως ο Επαναστατικός Αγώνας ή η πολιτική της κυβέρ-
νησης και του κράτους. Είναι πραγματικό θράσος οι πραγματικοί τρομοκράτες να 
δικάζουν αγωνιστές σαν εγκληματίες. Εγκληματική οργάνωση και εγκληματική 
δράση έχουν οι κεφαλαιοκράτες και οι πολιτικοί τους υπηρέτες, είναι οι Βαρδι-
νογιάννηδες, οι Λάτσηδες, οι Αλαφούζοι, οι Μπόμπολες, είναι αυτή η οικονομική 
ελίτ που κυκλοφορεί ελεύθερη συνεχίζοντας να πλουτίζει, πατώντας πάνω στα 
πτώματα των ανθρώπων που η ίδια δολοφόνησε.

Αλήθεια, μέσα στην κοινωνία τον όλεθρο ποιος τον έχει εξαπολύσει; Τον έχει 
εξαπολύσει ο Επαναστατικός Αγώνας; Ποιος τρομοκρατεί έναν πολίτη; Ο Επανα-
στατικός Αγώνας ή το άνοιγμα ενός λογαριασμού της ΔΕΗ; Είμαι βαθιά πεισμένος 
ότι αν ρωτήσετε τον γείτονά σας –αν είναι από τα λαϊκά στρώματα–, περισσότερο 
τρομοκρατείται από ένα λογαριασμό τον χειμώνα των κοινοχρήστων, παρά από 
οποιαδήποτε ενέργεια του Επαναστατικού Αγώνα. Και σε τελική ανάλυση –να 
μπούμε και στη δική σας τη λογική–, ποιος διέσυρε τη χώρα στο εξωτερικό; Τη δι-
έσυραν οι ενέργειες του Επαναστατικού Αγώνα ή τη διέσυραν αυτοί που την οδή-
γησαν στους διεθνείς τοκογλύφους και την πήγαν όμηρο στο ΔΝΤ και την τρόικα; 
Την έκαναν χώρα υπό κατοχή και κατάφεραν να την κάνουν μέχρι και ανέκδοτο 
στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι μόνοι που τρομοκρατήθηκαν από την δράση του Επαναστατικού Αγώνα 
ήταν η εξουσία και το κράτος, όπως τρομοκρατήθηκαν και από τον Δεκέμβρη του 
’08 και από τις εργατικές κινητοποιήσεις τα δύο τελευταία χρόνια. Γιατί κατάλα-
βαν πια ότι ο εξοργισμένος κόσμος είναι αυτός που συγκρούεται στους δρόμους 
και δεν είναι οι αναρχικοί, δεν είναι οι κουκουλοφόροι. Και για αυτό τρέχουν στο 
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Ισραήλ να πάρουν τεχνογνωσία για την καταστολή των κινητοποιήσεων, τρέχουν 
να φέρουν καινούργιες αύρες, καινούργια δακρυγόνα. Ξέροντας ότι στο τέλος τί-
ποτα δεν θα σώσει αυτό το σάπιο και εκμεταλλευτικό καθεστώς, παράταση μόνο 
θα πάρουν.

Κι εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση. Αλήθεια, τώρα ανακαλύψατε, δι-
καστικοί και εισαγγελείς, ότι υπάρχει κατάλυση του συντάγματος; Διότι άκουγα 
την πρόεδρό σας τελευταία σε δηλώσεις της, σε σχέση με τις κινητοποιήσεις που 
ετοιμάζεστε να κάνετε για τις περικοπές στα ειδικά μισθολόγια, να λέει σε δη-
μοσιογράφο που της επισήμανε ότι το σύνταγμα απαγορεύει την απεργία στους 
δικαστικούς, να λέει ότι αν γίνουν αυτές οι περικοπές, σημαίνει αυτόματα ότι 
υπάρχει και κατάλυση του συντάγματος. Κατάλυση του συντάγματος έχει γίνει 
εδώ και πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει σύνταγμα. Δεν υπάρχει από τότε που ψηφί-
στηκε το μνημόνιο και τα μεσοπρόθεσμα, δεν υπάρχει από τότε που αυτή η χώρα 
και αυτό το αστικό κοινοβούλιο, για να πάρει μια απόφαση, θα πρέπει πρώτα να 
δοθεί το ΟΚ από την Γερμανία και τις Βρυξέλλες. Από τότε δεν υπάρχει σύνταγμα. 
Δεν υπάρχει σύνταγμα όταν κόπηκαν μισθοί, συντάξεις, όταν έχει γίνει όλη αυτή 
η λαίλαπα. Και συγχρόνως θυμήθηκα και το εξής: Πόσες απεργίες έχετε βγάλει 
παράνομες και καταχρηστικές; Πόσες επιστρατεύσεις απεργών έχετε κάνει για 
το «συμφέρον του κοινωνικού συνόλου»; Βέβαια, τώρα –και καλά κάνετε από τη 
δική σας τη μεριά, επειδή σας κόβουν τα δικά σας, τα ειδικά μισθολόγια–, μπαί-
νετε σε αυτή τη λογική της αντιπαράθεσης. Τη δική σας απεργία μπορεί να βρεθεί 
κάποιος να την βγάλει παράνομη και καταχρηστική; Δεν νομίζω. Εκτός βέβαια 
από όλους αυτούς που βίωσαν στο πετσί τους την καταστολή που εσείς νομιμο-
ποιούσατε με τις αποφάσεις σας, αυτοί λοιπόν έχουν κηρύξει ήδη την απεργία σας 
παράνομη και καταχρηστική. Είστε στον πυρήνα του κράτους και σαν τέτοιους 
σας αντιμετωπίζουμε.

Η εξουσία στον καπιταλισμό εκφράζεται από το κράτος που θέλει να κατέχει 
το μονοπώλιο της βίας και το υπερασπίζεται για να διατηρήσει και το μονοπώλιο 
της εξουσίας.

Για αυτό το λόγο με τον όρο «τρομοκράτες» χαρακτηρίζονται από τους κρατι-
κούς μηχανισμούς όσοι αντιμάχονται την εξουσία με πρακτικές κυρίως ένοπλες, 
και δεν αναγνωρίζονται ως αυτό που είναι, ως πολιτικά υποκείμενα, αλλά γίνεται 
απόπειρα αποϊδεολογικοποίησής τους. Αναμενόμενο, αφού η αποδοχή της πολιτι-
κής φύσης της ένοπλης πάλης θα συνεπάγεται και την παραδοχή από την πλευρά 
του κράτους ότι υπάρχει μία ανταγωνιστική δύναμη που μπορεί να αμφισβητήσει 
την ίδια του τη φύση: την εξουσία.

Γι’ αυτό και η επαναστατική δράση δεν αναγνωρίζεται ως πολιτική, αλλά σε 
κάθε ιστορική περίοδο στους αγωνιστές αποδίδονται διαφορετικοί χαρακτηρι-
σμοί: «κοινοί εγκληματίες», «συμμορίτες», «κατσαπλιάδες», «τρομοκράτες», 
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«ταραχοποιοί» και βέβαια ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Ποτέ το κράτος δεν ανα-
γνώρισε τους πολιτικούς του αντιπάλους, ποτέ το κράτος δεν παραδέχτηκε ότι 
κάνει πολιτική δίκη. Η μοναδική φορά που το παραδέχτηκε ήταν στη δίκη της 
χούντας. Και αυτό, νομίζω, λέει πολλά από μόνο του. 

Προκύπτει ότι στόχος της καταστολής και της ιδεολογικής επίθεσης που δι-
εξάγεται απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις –εκτός βεβαίως τον αρχικό στόχο 
που είναι η εξάρθρωση τους–, είναι και η απόπειρα αποϊδεολογικοποίησης της 
δράσης και απονομιμοποίησης του λόγου τους, και έχει στόχο να υποδείξει ποια 
είναι σε κάθε συγκυρία τα αποδεκτά όρια διαμαρτυρίας. Όπου αποδεκτά όρια 
διαμαρτυρίας για το κράτος είναι τα μη επικίνδυνα. Και καταλήγει τελικά στο να 
μη θεωρείται καμία μορφή αντίστασης πολιτική .

Ανάμεσα στον μηχανισμό της εξουσίας που εσείς σε αυτό το δικαστήριο εκ-
προσωπείτε, ανάμεσα στο κράτος και το κεφάλαιο, και σε εμάς τους εργαζόμε-
νους, τους αγωνιστές, αυτούς που είναι από την πλευρά των από κάτω, υπάρχει 
μια τεράστια διαφορά στον τρόπο που διαβάζουμε την ιστορία. Υπάρχει όμως μια 
προφανής διαπίστωση, την οποία δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί. Και εδώ φαίνεται 
το προφανές, η πολιτική δράση των συντρόφων, και εμφανίζεται και μια βαθιά 
αντίφαση του συστήματός σας: Από τη μία επιστρατεύονται πλήθη «ειδικών», οι 
οποίοι παρεμβαίνοντας στη δημόσια συζήτηση προσπαθούν να κατευθύνουν την 
κοινή γνώμη στο να πιστέψει ότι η δράση κάποιων ομάδων με πολιτικά κίνητρα, 
στόχους και αποτελέσματα δεν είναι πολιτική. Από την άλλη, σε περίπτωση που 
μέλη αυτών των ομάδων συλληφθούν αντιμετωπίζονται με αμιγώς πολιτικό τρόπο: 
με ειδικούς νόμους και ειδικές συνθήκες κράτησης και παράλληλα τους ασκείται 
πολιτική δίωξη και οδηγούνται σε μία δίκη όχι δίκαιη, αλλά βαθύτατα πολιτική.

Και είναι σαφές ότι το κατασταλτικό, γενικά, και το δικαστικό καθεστώς συ-
γκεκριμένα, κρίθηκε ανεπαρκές και αναποτελεσματικό. Για το λόγο αυτό ψηφί-
στηκαν οι τρομονόμοι και φτιάχτηκαν τα ειδικά δικαστήρια. Αλλά με τον τρόπο 
αυτό, παρόλο που οι κατηγορούμενοι δεν αναγνωρίζονται ως πολιτικοί αντίπαλοι 
και ως πολιτικοί κρατούμενοι, αναγνωρίζονται με έμμεσο τρόπο σαν εχθροί του 
καθεστώτος και επικίνδυνοι για την πολιτική και οικονομική ελίτ. Στην Ελλάδα, 
η μεταπολιτευτική δημοκρατία παραβίασε τις ίδιες της τις αρχές προκειμένου να 
αντιμετωπίσει την ένοπλη αντιβία. Και ο βασικός λόγος δεν ήταν νομικές ελλεί-
ψεις ή παραβλέψεις. Ο βασικός λόγος είναι ότι παρ’ όλη την προπαγάνδα, ξεκάθα-
ρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει πλήρης κοινωνική συναίνεση ως προς την καταδίκη 
της ένοπλης αντιβίας. Και για το λόγο αυτό η κοινωνία εκδιώχτηκε από τα δικα-
στήρια που δικάζουν τέτοιες υποθέσεις. Οι ένορκοι εξαιρέθηκαν από τις δικαστι-
κές αίθουσες. Γιατί ο τυχαίος πολίτης που θα μπορούσε να είναι ένορκος σε μια 
τέτοια δίκη και δεν ένιωσε ποτέ να απειλείται από τη δράση του Επαναστατικού 
Αγώνα, σκεφτείτε τι θα συνέβαινε στην περίπτωση που αυτός ο τυχαίος πολίτης 
δεν ταυτιζόταν με την άποψη της έδρας στο ζήτημα της ένοπλης πάλης; Βλέπετε, 
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αν η κοινωνία καταδίκαζε ομόθυμα αυτή την προοπτική, δεν θα χρειάζονταν ούτε 
ο ιδεολογικός πόλεμος που ασκείτε ούτε η ειδική αντιμετώπιση. Οπότε και δεν 
θα έμπαινε το θέμα της εξαίρεσης των ενόρκων. Διαλέξτε επιτέλους, είναι κοινοί 
εγκληματίες οπότε τους πάτε στα μικτά ορκωτά και εκεί θα δούμε και πώς θα εκ-
φραστεί η κοινωνία για τις ένοπλες οργανώσεις, ή είναι πολιτικοί σας αντίπαλοι, 
οπότε τους αναγνωρίζετε ως τέτοιους και τους πάτε στα σύγχρονα στρατοδικεία. 
Στρουθοκαμηλίζετε αρνούμενοι να παραδεχτείτε το προφανές: ότι είναι πολιτική 
δίκη, ότι είναι πολιτικοί σας αντίπαλοι και το μόνο άγχος που βγαίνει, είναι το πώς 
το κράτος θα μπορέσει να μεγιστοποιήσει τις ποινές σε αυτούς τους αγωνιστές. 

 Γι’ αυτό και βλέπουμε να έχει επιλεγεί η αρχηγία, το διευθυντήριο, οι διευθυ-
ντές. Δεν είναι καμιά άλλη προσπάθεια απλώς για να φορτωθούνε κι άλλα χρόνια. 
Και γι’ αυτό βάζω ένα ερώτημα που ξέρω ότι δεν θα πάρω απάντηση: Με τι κρι-
τήρια οι τρεις σύντροφοι ορίστηκαν διευθυντές; Υπάρχουν κάποια στοιχεία που 
οδήγησαν σε μια τέτοια κατηγορία; Δεν νομίζω. Το μόνο επιβαρυντικό ήταν η 
ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Και με βάση αυτό τους βάλατε και την αρχηγία, τους 
ορίσατε ως διευθυντές. Αν αυτή τη στιγμή ήτανε 15 άτομα κατηγορούμενοι για 
μέλη του Επαναστατικού Αγώνα και είχαν αναλάβει την πολιτική ευθύνη όλοι, θα 
είχατε ορίσει και τους 15 σαν διευθυντές.  Ο Επαναστατικός Αγώνας είναι δικό 
μας κομμάτι, προέρχεται από τα σπλάχνα του αναρχικού κινήματος και σαν τέ-
τοιο θα καταγραφεί στην ιστορία. Οι σύντροφοί μας δεν είναι μόνοι τους. Είμαστε 
και θα είμαστε για πάντα δίπλα τους και αυτό αποδεικνύουν οι τόσες δράσεις 
αλληλεγγύης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε σχέση με τη γνωριμία μου με τους 3 
συντρόφους. Τον Γουρνά τον γνώρισα όταν βγήκε από τη φυλακή, πριν δεν τον 
ήξερα, είμαστε σε διαφορετική γενιά έτσι κι αλλιώς, αλλά αυτά που θέλω να πω 
για τον Νίκο και την Πόλα ισχύουν και για τον Κώστα την περίοδο που τον έχω 
γνωρίσει... 

Αν ο Νίκος και η Πόλα ήταν εδώ, δεν θα μπορούσα να τα πω αυτά, γιατί δεν θα 
με άφηναν. Θα με κατέβαζαν από δω.

Τον Νίκο και την Πόλα τους γνωρίζω πάνω από 20 χρόνια. Τον Νίκο τον γνώ-
ρισα μέσα στα πλαίσια του κινήματος και πιο ειδικά όταν ο Νίκος είχε δηλώσει 
ολικός αρνητής στράτευσης, με μια συνέπεια, με μια μαχητικότητα που άφησε πο-
λιτική παρακαταθήκη όχι μόνο για παρόμοιες υποθέσεις αλλά και γενικότερα. Σε 
όλη τη διάρκεια αυτής της γνωριμίας, αυτό που θα περιέγραφα με 2-3 λέξεις είναι 
ότι και οι δυο σύντροφοι ήταν και είναι από τους πιο αφοσιωμένους συντρόφους 
στην κοινή υπόθεση της κοινωνικής επανάστασης. Στρατευμένοι με όλες τους τις 
δυνάμεις, χωρίς ποτέ να υπολογίζουν κόπους, θυσίες και προσωπικές ανάγκες.

Πάντα έμπαινε μπροστά το συλλογικό αφήνοντας σε δεύτερο ρόλο το ατομικό. 
Επίσης, χαρακτηριστικό γνώρισμα και των δυο είναι η συνέπεια λόγου και πράξε-
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ων πράγμα σπάνιο στην εποχή μας, δηλαδή δεν θα τους άκουγες ποτέ να εκφρά-
ζουν οτιδήποτε, αν δεν μπορούσαν πρώτα οι ίδιοι να το υλοποιήσουν.

Ως προς την ανιδιοτέλειά τους δεν θέλω να αναφερθώ, γιατί είναι τόσο προ-
φανής που οποιαδήποτε αναφορά σε αυτή νιώθω ότι τους προσβάλει. Είναι τόσο 
αυτονόητη που αναγνωρίζεται όχι μόνο από τους συντρόφους και φίλους, αλλά 
ακόμα και από εχθρούς.

Μέσα στη φυλακή συμμετείχαν σε όλες τις κινητοποιήσεις για το μεσοπρόθε-
σμο, για τις συνθήκες κράτησης, για όλα αυτά. Συγχρόνως όταν είχε πρόβλημα 
ένας σύντροφος, ήταν δίπλα του και οι άλλοι δύο. Αν ο Γουρνάς έκανε απεργία 
πείνας για να κατέβει από τα Τρίκαλα, να μπορεί να βλέπει τα παιδιά του, ήταν 
αυτονόητο ότι και ο Νίκος θα έκανε απεργία πείνας για να συμπαρασταθεί στο 
αίτημα του συντρόφου του. Εάν ο Νίκος έκανε απεργία πείνας για να μπορεί να 
πάει να δει εκείνος το νεογέννητο παιδί του, ο Γουρνάς έκανε απεργία πείνας 
για να σταθεί στο πλευρό του συντρόφου του. Έδωσαν πραγματικά μαθήματα σε 
θέματα που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την συντροφική 
αλληλεγγύη. 

Με βάση τα παραπάνω για μένα δεν αποτέλεσε καμία έκπληξη η ανάληψη 
πολιτικής ευθύνης για τη συμμετοχή τους στην οργάνωση. Ήταν η Πόλα και ο 
Νίκος και δεν θα μπορούσαν να μην έχουν αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την 
οργάνωση στην οποία συμμετείχαν. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να αφήσουν αυτή 
την οργάνωση χωρίς να την υπερασπιστούνε σε οποιοδήποτε μετερίζι και αν βρί-
σκονταν. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να αφήσουνε πολιτικά ακάλυπτο τον σύντροφό 
τους, τον Λάμπρο Φούντα. 

Εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο και να πω το εξής, ακριβώς για να δούμε τι στό-
φα αγωνιστών ήταν και συνεχίζουν να είναι ο Νίκος και η Πόλα. Και αναφέρομαι 
στην περίπτωση της Πόλας ρωτώντας, δεν θα μπορούσε με τα στοιχεία που έχει 
εις βάρος της, τα ανύπαρκτα δηλαδή στοιχεία, να μην αναλάβει την πολιτική ευ-
θύνη, να επικαλεστεί την αλληλεγγύη προς το σύντροφό της και την εγκυμοσύ-
νη της και σαφέστατα να έχει μια καλύτερη ποινική αντιμετώπιση; Είμαι σχεδόν 
βέβαιος ότι αν το είχε κάνει αυτό, σε έξι μήνες θα ήταν έξω και αυτή τη στιγμή 
μπορεί να ήταν εδώ με μια κατηγορία για απλή συμμετοχή στην οργάνωση. Δεν 
μπορούσε να το κάνει αυτό η Πόλα λοιπόν; Όχι, η Πόλα δεν θα μπορούσε ποτέ 
να το κάνει, γιατί αυτό θα ξεπέρναγε τον αξιακό της κώδικα. Και ο αξιακός κώδι-
κας αυτός, της επέβαλε να υπερασπιστεί την πολιτική της δράση, τις θέσεις της, 
να δώσει τη μάχη της. Αυτός ο αξιακός κώδικας της επέβαλε να υπερασπιστεί το 
σύντροφο Λάμπρο Φούντα. 

Τέλος θέλω να αναφερθώ στο διάστημα από την αποφυλάκισή τους έως τη 
στιγμή που έφυγαν. 

Εγώ τους φιλοξενούσα στα Εξάρχεια όλο αυτό το διάστημα. Από τα άπειρα 
μικρά και μεγάλα γεγονότα που ζήσαμε μαζί αυτό το διάστημα, αυτό που κάθε 
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φορά μου έκανε εντύπωση ήταν η χωρίς όρια στράτευσή τους στην υπόθεση της 
επανάστασης. 

Από την πρώτη μέρα της αποφυλάκισής τους το άγχος τους ήταν το πώς θα 
ενταχθούν όσο καλύτερα και πιο γρήγορα μπορούσαν στις διαδικασίες του αναρ-
χικού χώρου. Το πώς θα προωθήσουν την οργάνωση αυτού του χώρου ώστε να 
έχει καλύτερη κοινωνική απεύθυνση, το πώς θα μπορέσουνε να φέρουνε το όραμα 
της Κοινωνικής Επανάστασης σε περισσότερα χείλη. Ήταν πάντα παρόντες παρ’ 
όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν. Η μέρα γι αυτούς δεν είχε 24 ώρες, γιατί 
δεν προλαβαίνανε.

Αυτοί λοιπόν, οι «αρχηγοί», αυτά τα «διευθυντικά στελέχη» όπως τους έχετε 
προσάψει την κατηγορία, ήταν πάντα πρώτοι σε ό,τι πρακτικά καθήκοντα προέ-
κυπταν στις διάφορες δράσεις του χώρου, από το κρέμασμα ενός πανό, το κόλλη-
μα μιας αφίσας, το μοίρασμα μιας προκήρυξης κ.λπ.

Αυτό το διάστημα ήρθαμε πιο κοντά, ζήσαμε μαζί πολλά πράγματα και κατα-
στάσεις και μπορώ να πω ότι είμαι πολύ τυχερός γι’ αυτό. Ο Νίκος και η Πόλα για 
μένα δεν είναι μόνο σύντροφοι, δεν είναι φίλοι, είναι πραγματικά αδέρφια μου. 

Είναι τιμή μου που με επέλεξαν οι τρεις σύντροφοι που έχουν αναλάβει την 
πολιτική ευθύνη για την συμμετοχή τους στον Επαναστατικό Αγώνα, να έρθω σαν 
μάρτυρας υπεράσπισης.

Είναι τιμή μου να είμαι μάρτυρας υπεράσπισης της οργάνωσης Επαναστατι-
κός Αγώνας, της οργάνωσης του Λάμπρου Φούντα. 

Πρόεδρος: Ο κ. εισαγγελέας, παρακαλώ, θα ήθελε να ρωτήσει κάτι;
Εισαγγελέας: Είναι αλήθεια ότι το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο κατηγορού-

μενος Μαζιώτης όταν συνελήφθηκε ήταν δικό σας;
Αγγελετάκης: Ναι
Εισαγγελέας: Ένα ασημί…
Αγγελετάκης: Ναι, ένα ασημί Hyundai, δικό μου είναι.
Εισαγγελέας: Είχε γίνει καμιά μεταβίβαση ή ήταν στο όνομά σας;
Αγγελετάκης: Όχι, δεν είχε γίνει καμία μεταβίβαση.
Εισαγγελέας: Τίποτα άλλο.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Στις 29 Ιανουαρίου 2013 ξεκίνησε το στάδιο της διαδικασίας της δίκης όπου 
ζητείται η «απολογία» των κατηγορουμένων. Τα μέλη του Επαναστατικού 

Αγώνα Νίκος Μαζιώτης και Πόλα Ρούπα, παρά το γεγονός ότι από τον Ιούνιο του 
2012 είχαν περάσει στην παρανομία, παρενέβησαν και έστειλαν στην συνήγορο 
τους Δάφνη Βαγιανού τις πολιτικές καταθέσεις-τοποθετήσεις τους οι οποίες δια-
βάστηκαν στο δικαστήριο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ  
ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

 Οι επαναστάτες και οι ένοπλοι αγωνιστές δεν απολογούνται. Αντίθετα όταν έρ-
θουν αντιμέτωποι με το δικαστήριο του ταξικού εχθρού, όπως είναι το δικό σας, 
υπερασπίζονται τη δράση τους αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη και είναι 
υπερήφανοι γι’ αυτήν αψηφώντας τις συνέπειες. Στην πολύχρονη ιστορία μου ως 
αναρχικός αντιμετώπισα σειρά διώξεων για την δράση μου. Έχω ήδη περάσει 5 
χρόνια στις φυλακές του ελληνικού κράτους. Έχω συλληφθεί και έχω καταδικα-
στεί για την άρνησή μου να υπηρετήσω τις ένοπλες δυνάμεις του ελληνικού κρά-
τους, για την συμμετοχή μου σε καταλήψεις, όπως στην κατάληψη της ΑΣΟΕΕ 
τον Αύγουστο του 1994 και του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1995, καθώς και 
για την τοποθέτηση βόμβας στο υπουργείο Βιομηχανίας και Ανάπτυξης τον Δε-
κέμβριο του 1997 και για κατοχή όπλων και εκρηκτικών. Μάλιστα στην τελευταία 
υπόθεση, στην βομβιστική απόπειρα του 1997 στο υπουργείο Βιομηχανίας και 
Ανάπτυξης, είχα αναλάβει την πολιτική και την ποινική ευθύνη της απόπειρας 
και για την κατοχή των όπλων και εκρηκτικών και ήμουν ο πρώτος αγωνιστής που 
στη μεταπολίτευση έχει αναλάβει την ευθύνη για ενέργεια αντάρτικου πόλης στην 
Ελλάδα.

Η ιστορία μου ως αγωνιστής είναι συνυφασμένη με τη δράση εναντίον του 
κεφαλαίου και του κράτους με όλα τα μέσα. Από την συμμετοχή μου στους κοι-
νωνικούς αγώνες, σε διαδηλώσεις, σε καταλήψεις, σε κινήσεις αλληλεγγύης, σε 
βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία, ως τον ένοπλο αγώνα. Κάποια παραδείγμα-
τα: Συμμετοχή στην κατάληψη του Πολυτεχνείου τον Γενάρη του 1990 από αναρ-
χικούς και νεολαίους μετά την αθώωση του μπάτσου δολοφόνου Μελίστα που 
δολοφόνησε τον Καλτεζά στις 17 Νοεμβρίου 1985, συμμετοχή στις συγκρούσεις 
χιλιάδων λαού, νεολαίων και αναρχικών με την αστυνομία και την κατάληψη του 
Πολυτεχνείου στις 10 και 11 Ιανουαρίου 1991 μετά την δολοφονία από παρακρα-
τικούς της τότε κυβέρνησης της ΝΔ του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα στην Πάτρα 
σε απόπειρα να σπάσουν οι μαθητικές καταλήψεις, συμμετοχή στην κατάληψη 
της ΑΣΟΕΕ τον Αύγουστο του 1994 ως κίνηση αλληλεγγύης σε πολιτικούς κρατού-
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μενους, συμμετοχή στην εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1995 ως 
κίνηση αλληλεγγύης σε κρατούμενους αναρχικούς και στους εξεγερμένους κρα-
τούμενους των φυλακών Κορυδαλλού, συμμετοχή σε κινήσεις αλληλεγγύης στους 
κατοίκους χωριών της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής το 1997 που αγωνίζονταν 
ενάντια στην εγκατάσταση στον τόπο τους της καναδικής πολυεθνικής εταιρίας 
χρυσού TVX GOLD –στα πλαίσια του οποίου αγώνα επιχείρησα την βομβιστι-
κή επίθεση στο υπουργείο Βιομηχανίας και Ανάπτυξης τον Δεκέμβριο του 1997–, 
συμμετοχή σε διαδηλώσεις αλληλεγγύης το 2002 στους συλληφθέντες για την 
17Ν, συμμετοχή στις βίαιες διαδηλώσεις στην Αθήνα την άνοιξη του 2003 που 
έγιναν ως αντίδραση στην εισβολή στο Ιράκ στα πλαίσια του πολέμου κατά της 
«τρομοκρατίας», συμμετοχή στις συγκρούσεις χιλιάδων νεολαίων και αναρχικών 
τον Ιούνιο του 2003 ενάντια στην σύνοδο των ηγετών της ΕΕ στην Θεσσαλονίκη. 
Σε όλες τις διώξεις που έχω υποστεί τα προηγούμενα χρόνια ποτέ δεν αρνήθηκα 
την συμμετοχή μου στα γεγονότα τα οποία υπήρξαν η αιτία των διώξεων αυτών, 
αντίθετα πάντα αναλάμβανα την ευθύνη της συμμετοχής μου. Ποτέ δεν απαρνή-
θηκα την δράση μου μπροστά στον εχθρό, δηλαδή στα δικαστήρια, ποτέ δεν φο-
βήθηκα το τίμημα της φυλακής. Ως επαναστάτης και αγωνιστής ήμουν και είμαι 
πάντα συνεπής. 

Για σας και το εγκληματικό σύστημα που υπηρετείτε το να είμαι ένοχος είναι 
απόδοση τιμής. Έτσι η κατηγορία της συμμετοχής μου στον Επαναστατικό Αγώνα 
είναι ο πλέον ύψιστος τίτλος τιμής για μένα. Ως αναρχικός και ως πολιτικοποι-
ημένος με πολλά χρόνια δράσης, η συμμετοχή μου στην ένοπλη επαναστατική 
οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας ήταν και συνεχίζει να είναι αποτέλεσμα μιας 
πολιτικής ωρίμανσης και μιας στράτευσης με υψηλότατο βαθμό πολιτικής υπευ-
θυνότητας και συνέπειας. Ως μέλος του Επαναστατικού Αγώνα από την πρώτη 
στιγμή της σύλληψής μου τον Απρίλιο του 2010, υπερασπίζομαι την δράση της ορ-
γάνωσης στην οποία ανήκω, υπερασπίζομαι τη μνήμη και την τιμή του συντρόφου 
μας Λάμπρου Φούντα, μέλους της οργάνωσής μας, που έδωσε τη ζωή του για τον 
αγώνα και την επανάσταση. Στο δικαστήριό σας, μέχρι τη στιγμή που επέλεξα να 
περάσω στην παρανομία, υπεράσπισα όλες τις ενέργειες της οργάνωσης. Οποια-
δήποτε άλλη στάση θα ήταν προδοσία και αποκήρυξη του αγώνα.

Σε αυτό το δικαστήριο τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα δώσαμε μαθήμα-
τα πολιτικής, δώσαμε μαθήματα το τι σημαίνει πολιτική ευθύνη, το τι σημαίνει 
υπεράσπιση της πολιτικής δράσης. Πολιτική ευθύνη σημαίνει αποδοχή της συμ-
μετοχής στην οργάνωση στην οποία ανήκουμε, σημαίνει υπεράσπιση της πολιτι-
κής οργάνωσης στην οποία ανήκουμε, πολιτική ευθύνη σημαίνει υπεράσπιση της 
πολιτικής δράσης της οργάνωσης στην οποία συμμετέχουμε. Οι επαναστάτες, οι 
ένοπλοι αγωνιστές πέρα από την πολιτική ευθύνη δεν δίνουν στον εχθρό καμία 
πληροφορία για το ποιοι συμμετείχαν ή όχι και σε ποιες ενέργειες της οργάνωσης 
αναλαμβάνοντας προσωπικές ποινικές ευθύνες. Οι επαναστάτες δεν μιλάνε στον 
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εχθρό, ούτε στους μπάτσους, ούτε στους ανακριτές και στους εισαγγελείς, ούτε 
στους δικαστές για αυτά τα πράγματα. Από την αρχή της σύλληψής μας και καθ’ 
όλη την διάρκεια της προφυλάκισής μας γνωρίζαμε ότι η στάση μας, η αυτονόητη 
επιλογή του να αναλάβουμε την πολιτική ευθύνη έχει κόστος και συνέπειες. Ιδι-
αίτερα περισσότερο απ’ όλους η συντρόφισσα Ρούπα έδωσε μαθήματα αξιοπρέ-
πειας, μαχητικότητας, πολιτικής συνέπειας και υπευθυνότητας, αφού συνελήφθη 
έγκυος, γέννησε μέσα στην φυλακή, μεγάλωνε το παιδί μας μέσα στην φυλακή και 
υπεράσπισε και συνεχίζει να υπερασπίζει την δράση της οργάνωσης ενώ παράλ-
ληλα έδινε μάχες μέσα στην φυλακή για να βελτιώσει τις άθλιες συνθήκες για το 
γιο μας και τις υπόλοιπες κρατούμενες.

Η στάση μας είναι κάτι που οφείλαμε εκτός από τον εαυτό μας στον σύντρο-
φο Λάμπρο Φούντα, στον λαό, στους επαναστάτες σ’ όλο τον κόσμο, το οφείλαμε 
ακόμα και στο ίδιο μας το παιδί στο οποίο έχουμε δώσει και το όνομα του Λά-
μπρου Φούντα προς τιμή του συντρόφου μας. Άλλωστε οι αγώνες γίνονται και 
για τα παιδιά, και για τις νέες γενιές, για να γνωρίσουν έναν καλύτερο κόσμο από 
αυτόν που εκπροσωπείτε εσείς. 

Το δικαστήριό σας ήταν για μας ένα πολιτικό βήμα καταδίκης του καθεστώτος 
που εσείς ως δικαστές υπηρετείτε, του καπιταλισμού και του κράτους. Προς το 
παρόν δεν διαθέτουμε ούτε εμείς ούτε ο λαός την δύναμη των όπλων να σας επι-
βάλλουμε το δίκαιο της ισότητας και της ελευθερίας, να σας καθαιρέσουμε από 
τις θέσεις σας ως υπηρέτες των πλουσίων, των καπιταλιστών, να ανατρέψουμε 
την εξουσία του κεφαλαίου και του κράτους. Αυτό μόνο μια ένοπλη κοινωνική 
επανάσταση μπορεί να το κάνει. Αυτό μόνο ο ένοπλος λαός μπορεί να το κάνει. 
Και τότε να είστε σίγουροι ότι θα δώσετε λόγο, θα αναγκαστείτε να απολογηθείτε 
και θα δώσετε εξηγήσεις γιατί επιλέξατε να είστε μισθοφόροι των καπιταλιστών 
και των πλουσίων.

Θα πω μερικά λόγια προς τιμήν του συντρόφου-μέλους της οργάνωσής μας 
Λάμπρου Φούντα, ο οποίος σκοτώθηκε σε ένοπλη συμπλοκή με τα σκυλιά του 
κράτους στην Δάφνη στις 10 Μαρτίου 2010 σε προπαρασκευαστική ενέργεια της 
οργάνωσής μας. Συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και προειδοποιώντας για 
το μέλλον, θα μεταχειριστώ τα λόγια ενός επαναστάτη, του ισπανού αναρχικού 
αντάρτη Ραμόν Βίλα Καμπντεβίλα ο οποίος σκοτώθηκε σε ένοπλη συμπλοκή με 
την ισπανική χωροφυλακή το 1963 έπειτα από επιτυχημένο σαμποτάζ, ολοκληρώ-
νοντας 35 χρόνια αδιάκοπου αγώνα ενάντια στον καπιταλισμό και το κράτος, είτε 
με τη «δημοκρατική» κοινοβουλευτική του μορφή είτε με την μορφή της δικτατο-
ρίας του Φράνκο.

«Σήμερα ή αύριο ξέρω ότι θα πέσω. Αγώνες σαν τους δικούς μας απαιτούν 
θυσίες. Δεν γίνεται να πιστεύεις ότι θα γλιτώσεις τη ζωή σου. Αν επιζήσεις, είσαι 
τυχερός. Αν πεθάνεις, δεν είναι παρά ένα χρέος που πληρώνεται. Ως τώρα ο θά-
νατος με σεβάστηκε. Ας έρθει, εδώ ή εκεί, δεν με νοιάζει».
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 Αυτά τα λόγια ταιριάζουν σε όλους τους επαναστάτες και επαναστάτριες που 
έπεσαν μαχόμενοι με το όπλο στο χέρι αγωνιζόμενοι για μια καλύτερη ανθρω-
πότητα. Ταιριάζουν σε όλους όσοι έπεσαν στον αγώνα. Ταιριάζουν στον Χρήστο 
Κασίμη, μέλος της οργάνωσης 20 Οκτώβρη στην διάρκεια της χούντας και στην 
μεταπολίτευση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα, ο οποίος σκοτώθηκε σε ένο-
πλη συμπλοκή στο Ρέντη το 1977 σε απόπειρα-ενέργεια αλληλεγγύης για τα δολο-
φονημένα μέλη της RAF στις φυλακές Σταμχάιμ εκείνη την περίοδο. Στον Χρήστο 
Τσουτσουβή, μέλος της Αντικρατικής Πάλης που σκοτώθηκε σε ένοπλη συμπλοκή 
στο Γκύζη το 1985 παίρνοντας μαζί του στον θάνατο τρεις αστυνομικούς. Ταιριά-
ζουν στον αναρχικό Χριστόφορο Μαρίνο που σκοτώθηκε στο πλοίο Πήγασος στον 
Πειραιά το 1996 περικυκλωμένος από αστυνομικούς. Αυτά τα λόγια ταιριάζουν σε 
αυτούς που σε διαφορετικές εποχές και σε άλλες συνθήκες, όπως οι αντάρτες του 
ΕΛΑΣ και του Δημοκρατικού Στρατού, σκοτώθηκαν στην μάχη ή εκτελέστηκαν 
από τους κατακτητές και τους εθνικόφρονες συνεργάτες τους, τους δοσίλογους 
και τους προδότες του λαού. Ταιριάζουν στους ισπανούς αναρχικούς μαχητές 
που έδωσαν την ζωή τους στον αγώνα ενάντια στην δικτατορία του Φράνκο αλλά 
και εναντίον της «δημοκρατικής» παραλλαγής του καπιταλισμού. Ταιριάζουν σε 
όλους τους αναρχικούς σε όλο τον κόσμο που σκοτώθηκαν σε μάχες, εκτελέστη-
καν ή ανέβηκαν στα ικριώματα των δημίων του κράτους καταδιωκόμενοι από 
όλα τα κράτη και τα εξουσιαστικά καθεστώτα σε όλο τον κόσμο, αστικά, φασι-
στικά, σταλινικά, μοναρχικά ή δημοκρατικά. Ταιριάζουν στους επαναστάτες μέλη 
των οργανώσεων αντάρτικου, Ερυθρές Ταξιαρχίες, RAF, 2 Ιούνη, Επαναστατι-
κοί Πυρήνες, GRAPO, Τουπαμάρος που σκοτώθηκαν σε συμπλοκές με τα σκυλιά 
του κράτους ή δολοφονήθηκαν στις φυλακές ή πέθαναν σε απεργίες πείνας. Στις 
φυλακισμένες συντρόφισσες και τους συντρόφους της RAF που δολοφονήθηκαν 
στις φυλακές του Σταμχάιμ το 1977, στους συντρόφους ερυθροταξιαρχίτες όπως 
την Μάρα Κάγκολ, τον Βάλτερ Αλάζια, τους ερυθροταξιαρχίτες της φάλαγγας της 
Γένοβα που σκοτώθηκαν σε μάχη με τους καραμπινιέρους το 1980. Στα μέλη των 
Τουπάκ Αμάρου που σκοτώθηκαν στην κατάληψη της γιαπωνέζικης πρεσβείας 
τον Δεκέμβρη του 1997 οι οποίοι ζητούσαν την απελευθέρωση των συντρόφων 
τους, για τα μέλη των επαναστατικών οργανώσεων στην Τουρκία που πέθαναν 
στην απεργία πείνας του 2000. Στην Ζολί Ομπρόν, μέλος της Action Directe, που 
έφυγε απ’ την ζωή λίγο μετά την αποφυλάκισή της αφού έμεινε 17 χρόνια στις 
γαλλικές φυλακές για την επαναστατική της δράση. Σε όλους όσοι πέθαναν στις 
φυλακές μετά από μακροχρόνιο εγκλεισμό παραμένοντας αμετανόητοι και αμε-
τακίνητοι στις επιλογές τους και στην στράτευσή τους στον ένοπλο επαναστατικό 
αγώνα. Σε όλους όσοι δεν απαρνήθηκαν, δεν αποκήρυξαν, δεν το έπαιξαν αθώοι 
και έμειναν πιστοί στον αγώνα μέχρι τον θάνατο. 

Για μας ο Λάμπρος Φούντας δεν είναι νεκρός. Ζει μέσα στους αγώνες, ζει στο 
αίμα μας, στον αέρα που αναπνέουμε. Ο Λάμπρος Φούντας θα μείνει στην ιστο-
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ρία ως ένας αγωνιστής που έδωσε την ζωή του στον αγώνα για την ελευθερία, 
που έδωσε την ζωή του για να μην περάσει ο σύγχρονος φασισμός του κεφαλαίου 
και του κράτους, ο σύγχρονος φασισμός της υπερεθνικής οικονομικής ελίτ, για να 
μην περάσουν τα μέτρα του μνημονίου του 2010. Έδωσε την ζωή του για τον λαό 
και την κοινωνική επανάσταση και απελευθέρωση. Ο Λάμπρος Φούντας θα μείνει 
στην ιστορία μαζί με όλους αυτούς τους επαναστάτες, μαζί με όλους όσοι είναι 
αναρίθμητοι στο διάβα των καιρών και δεν ξέρω να τους κατονομάσω, όλους τους 
μαχητές που αγωνίστηκαν για την ελευθερία. Γιατί όπως έχει πει ο κομμουνιστής 
συγγραφέας Παναΐτ Ιστράτι, «Μαχητής είναι στα μάτια μου μόνο εκείνος που 
υποτάσσει τα ατομικά του συμφέροντα στα συμφέροντα μιας καλύτερης ανθρω-
πότητας που πρέπει να έρθει. Πιστεύω σ’ αυτήν την ανθρωπότητα. Σήμερα υπάρ-
χει όπως υπάρχει ο ήλιος στην διάρκεια της νύχτας». 

Αυτό το δικαστήριο ή καλύτερα αυτοί που μας δικάζουν μέσω εσάς, μέσω αυ-
τού του δικαστηρίου, είναι εγκληματίες, ληστές και φονιάδες, είναι προδότες του 
ελληνικού λαού και εσείς ως δικαστές είστε συνεργοί αυτών των προδοτών, αυτών 
των σύγχρονων δοσίλογων. Το δικαστήριό σας μας δικάζει στο όνομα των εγκλη-
ματιών της ντόπιας και υπερεθνικής οικονομικής ελίτ, των τραπεζών, για λογαρι-
ασμό του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της ΕΕ, για λογαριασμό των σύγχρονων κουίσλιγκς, 
δηλαδή του ελληνικού κράτους και των κυβερνήσεων που υπακούνε στις εντολές 
της υπερεθνικής οικονομικής ελίτ. 

Η σύλληψή μας συνέπεσε χρονικά με την υπαγωγή του ελληνικού λαού υπό 
την εξουσία και την κατοχή της τρόικας του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της ΕΕ. Η τότε 
κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου που μεθόδευσε και υπόγραψε το μνημόνιο του Μαΐου 
του 2010, θα μείνει στην ιστορία ως μια κυβέρνηση δοσίλογων όπως του Τσολάκο-
γλου και του Ράλλη στην κατοχή, όπως βέβαια και οι κατοπινές κυβερνήσεις Πα-
παδήμου και Σαμαρά θα μείνουν στην ιστορία ως προδότες του ελληνικού λαού, 
ως συνεχιστές στο ξεπούλημα του λαού στην υπερεθνική οικονομική ελίτ. Τότε 
κυβερνητικός αξιωματούχος σχολιάζοντας τις συλλήψεις μας είχε δηλώσει ότι 
«ένα μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα θα μπορούσε να τελειώσει την οικονομία», 
δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μέγιστη πολιτική σημασία στις συλλήψεις μας 
και αποκαλύπτοντας στην πραγματικότητα την ουσία της πολιτικής δράσης του 
Επαναστατικού Αγώνα και τον κίνδυνο που αποτελούσε για το καθεστώς, αποκα-
λύπτοντας ότι είμαστε πολιτικοί εχθροί του υπάρχοντος καθεστώτος. Πράγματι, 
αυτά ήταν τα σχέδιά μας ως επαναστατική οργάνωση, να παλέψουμε δυναμικά 
τα μέτρα του μνημονίου, να παλέψουμε τους σύγχρονους φασίστες της κυβέρ-
νησης, να επιτεθούμε στους οικονομικά ισχυρούς, να δημιουργήσουμε συνθήκες 
πολιτικής ανασφάλειας και αστάθειας για την εφαρμογή του μνημονίου, δηλαδή 
να εμποδίσουμε όσο μπορούμε και να δυσκολέψουμε τη ληστεία και τη λεηλα-
σία εις βάρος του ελληνικού λαού. Η εξέλιξη της δίκης αυτής θα συμπέσει όπως 
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έχουμε ξαναπεί τον Οκτώβριο του 2011, όταν άρχισε η δίκη, με την αναμενόμενη 
σε λίγο καιρό χρεοκοπία του ελληνικού κράτους, την πρώτη χρεοκοπία κράτους 
της ευρωζώνης. Οι ίδιες οι πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις έχουν επιβεβαιώσει 
όσα έχουμε πει, έχουν δικαιώσει τον Επαναστατικό Αγώνα και το ότι είναι πιο 
επιτακτική από ποτέ η προσφυγή του λαού στα όπλα για να ανατρέψει το σάπιο 
και απάνθρωπο καθεστώς που υπηρετείτε. Είναι πιο επιτακτική και πιο αναγκαία 
η ένοπλη κοινωνική επανάσταση.   

Σε αυτή τη δίκη κατηγορούμενοι είστε εσείς, είναι η οικονομική και πολιτική 
ολιγαρχία, τα διευθύνοντα στελέχη μιας πραγματικής εγκληματικής οργάνωσης, 
ενώ εσείς οι δικαστές και τα σκυλιά του κράτους, οι αστυνομικοί, οι «πραιτω-
ριανοί» του καθεστώτος είστε τα απλά εκτελεστικά όργανα και μέλη αυτής της 
εγκληματικής οργάνωσης. Το δικαστήριό σας και εσείς δεν είστε παρά υπηρέτες 
των πλουσίων, η «δικαιοσύνη» σας είναι ταξική, γλείφετε τους πλούσιους και κα-
ταδικάζετε τους φτωχούς, το δικαστήριό σας υπηρετεί τους δανειστές του ελλη-
νικού κράτους, αυτούς που εξουσιάζουν τον ελληνικό λαό μέσω της τρόικας. Και 
αυτοί οι δανειστές δεν είναι άλλοι από τις πολυεθνικές τράπεζες και τους κολοσ-
σούς της υπερεθνικής οικονομικής ελίτ, οι οποίοι κατέχουν ένα μεγάλο κομμάτι 
του παγκόσμιου πλούτου.

Γαλλικές τράπεζες όπως η BNP Paribas, η Société Général, η Credit Agricole, γερ-
μανικές τράπεζες όπως η Deutsche Bank, η Deutsche Postbank, η Commerzbank, 
η Hypo Real Estate, βρετανικές τράπεζες όπως η Barcleys, η HSBC, ολλανδικές 
όπως η Fortis, η ING, η Dexia, αμερικάνικες όπως η Citibank, η J.P.Morgan κατεί-
χαν το 2010 το 80% του ελληνικού χρέους, ήταν κάτοχοι ελληνικών κρατικών ομο-
λόγων ενώ το υπόλοιπο 20% το είχαν οι ελληνικές τράπεζες, η Εθνική, η Alpha, η 
Eurobank, η Αγροτική, η Πειραιώς, η Marfin, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Για 
λογαριασμό αυτών υπογράφτηκε το μνημόνιο του 2010. Μας δικάζετε για λογα-
ριασμό όλων αυτών των τοκογλύφων, των πλιατσικολόγων και των ληστών. Μας 
δικάζετε για λογαριασμό της ΕΚΤ, η οποία έχει εξαγοράσει τα ομόλογα που κα-
τείχαν όλοι αυτοί οι ληστές της υπερεθνικής οικονομικής ελίτ. Όλοι αυτοί απο-
τελούν τις σύγχρονες κατοχικές δυνάμεις, είναι οι σύγχρονοι κονκισταδόρες, οι 
σύγχρονοι φεουδάρχες και δουλοκτήτες, ενώ ο ελληνικός λαός είναι οι σύγχρονοι 
δουλοπάροικοι, οι οποίοι με το μνημόνιο που υπογράφτηκε τον Μάιο του 2010 θα 
βρίσκονται επί πολλά χρόνια στον ζυγό πληρώνοντας με το ιδρώτα τους, με τους 
μισθούς και τις συντάξεις τους, πληρώνοντας με το ίδιο τους το αίμα και την ζωή 
τους τα δάνεια-χρέη του ημεδαπού οικονομικοπολιτικού κατεστημένου, δηλαδή 
των ελληνικών κυβερνήσεων και της ημεδαπής άρχουσας τάξης, των τραπεζών, 
των μεγαλοεπιχειρηματιών και άλλων καρχαριών.

Η πραγματική εξουσία, τα πραγματικά αφεντικά δεν είναι οι εκάστοτε κυβερ-
νήσεις του ελληνικού κράτους, ούτε η κυβέρνηση Παπανδρέου που υπόγραψε το 
μνημόνιο του 2010, ούτε η κατοπινή κυβέρνηση Παπαδήμου, του πρώην νούμε-
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ρο 2 της ΕΚΤ, ούτε η σημερινή τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά. Η πραγματι-
κή εξουσία είναι οι εκάστοτε διευθυντές του ΔΝΤ όπως ο πρώην διευθυντής, ο 
Ντομινίκ Στρος Καν, και η νυν Κριστίν Λαγκάρντ, ο Όλι Ρεν, ο πρώην διευθυντής 
της ΕΚΤ Ζαν Κλωντ Τρισέ, ο Ζαν Κλωντ Γιούνγκερ, ο σημερινός διευθυντής της 
ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι και οι τοποτηρητές αυτών στην Ελλάδα, ο Πολ Τόμσεν ως 
αντιπρόσωπος του ΔΝΤ, ο Σερβάζ Ντερούζ της ΕΚΤ και ο Ματίας Μορς της ΕΕ, 
ο μόνιμος αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μπομπ Τράα, ο Ράιχενμπαχ, επι-
κεφαλής της ομάδας Task Force. Αυτοί είναι τα πραγματικά αφεντικά της χώρας, 
αυτά είναι τα αφεντικά σας και οι εκάστοτε κυβερνήσεις υπακούνε στις διαταγές 
τους. Αυτό είναι το δημοκρατικό καθεστώς που υπερασπίζετε.

Ο καπιταλισμός και το κράτος που εσείς υπηρετείτε ως δικαστές είναι οι πραγ-
ματικοί εγκληματίες, αυτοί που ληστεύουν και λεηλατούν τον δημόσιο κοινωνικό 
πλούτο, αυτοί που ληστεύουν τον λαό και τους εργαζόμενους, αυτοί που ληστεύ-
ουν τους μισθούς και τις συντάξεις, που φορολογούν τον λαό ολοένα και περισσό-
τερο, που του στερούν τα στοιχειώδη για να ζήσει, που του στερούν την υγεία, την 
εκπαίδευση, που όταν δεν του στερούν την ζωή στα επονομαζόμενα «εργατικά 
ατυχήματα» και τις συνθήκες εργασίας, τις ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία, 
τις αρρώστιες λόγω της μόλυνσης και του βιομηχανικού τρόπου ζωής, τον καταδι-
κάζουν σε μαρασμό, στην εξαθλίωση και στην περιθωριοποίηση, σε μόνιμη ανερ-
γία.

Το κράτος και οι κυβερνήσεις που υπηρετείτε είναι οι εγκληματίες, η δομη-
μένη και οργανωμένη εγκληματική οργάνωση, ο μηχανισμός που υπηρετείτε εί-
ναι αυτός που τρομοκρατεί τον λαό, που βιαιοπραγεί εναντίον του λαού με τα 
σύγχρονα τάγματα ασφαλείας, τα ΜΑΤ και την αστυνομία, τους πραιτωριανούς 
του καθεστώτος. Αυτοί είναι που φρουρούν τους πλούσιους και τα αφεντικά, τους 
επιχειρηματίες, τους τραπεζίτες, αυτοί είναι που φρουρούν τα καθάρματα της πο-
λιτικής εξουσίας, τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τους βουλευτές, την βουλή, 
τα υπουργεία και τα κρατικά κτίρια, αυτοί είναι που φρουρούν τις περιουσίες των 
οικονομικά ισχυρών, την αμερικάνικη πρεσβεία το άντρο των υπερατλαντικών 
αφεντικών, τις πρεσβείες των κρατών δανειστών. Αυτοί είναι που ξυλοκοπούν δι-
αδηλωτές, που τους εμποδίζουν να πάνε μέχρι το Μαξίμου, που πνίγουν τις λαϊκές 
διαδηλώσεις στα χημικά, που δολοφονούν νεολαίους όπως ο Γρηγορόπουλος, που 
βασανίζουν στα αστυνομικά τμήματα. Δεκάδες άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί από 
την αστυνομία από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, διαδηλωτές, αγωνιστές, ερ-
γαζόμενοι, μαθητές, νεολαίοι, μετανάστες, ενώ εσείς ως δικαστές συμπληρώνετε 
το εγκληματικό έργο επιβραβεύοντας στην πλειονότητα των περιπτώσεων τους 
δολοφόνους της αστυνομίας. Εσείς και οι αστυνομικοί δεν είστε παρά προσκυνη-
μένα ανδρείκελα της εξουσίας, υπηρέτες των πλουσίων και των οικονομικά ισχυ-
ρών ενώ ταυτόχρονα στοιβάζετε στις φυλακές εξαθλιωμένους φτωχούς παραβά-
τες, τοξικοεξαρτημένους και μετανάστες. Σεις είστε που καταδικάζετε διαδηλω-
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τές, ποινικοποιείτε απεργούς και καταληψίες μαθητές, καταδικάζετε αγωνιστές 
και επαναστάτες. Είστε συνεργοί των εγκλημάτων του κεφαλαίου.

Η εγκληματική τρομοκρατική οργάνωση που υπηρετείτε δημιουργήθηκε με 
σκοπό την ληστεία και την λεηλασία των λαών προς χάριν των πλουσίων και οι-
κονομικά ισχυρών. Το καπιταλιστικό καθεστώς που υπηρετείτε βιαιοπραγεί όχι 
μόνο με την ωμή κτηνώδη βία των πραιτωριανών της αστυνομίας, αλλά και με την 
οικονομική τρομοκρατία των αφεντικών, τα οποία εκβιάζουν τους εργαζόμενους 
με το δίλημμα μειώσεις μισθών ή απολύσεις και με την εξαπάτηση των επαγγελ-
ματιών πολιτικών που ισχυρίζονται ότι όλα γίνονται προς «όφελος» του λαού και 
της «πατρίδας», αλλά και με την προπαγανδιστική τρομοκρατία των ΜΜΕ τα 
οποία είναι ιδιοκτησία των αφεντικών. Η οικονομική και πολιτική εξουσία αυτού 
του τόπου, όλοι αυτοί που ζουν μέσα στη χλιδή, την πολυτέλεια και τον πλούτο, 
αυτοί που ζούνε σε βίλες εκατοντάδων τ.μ., με σκάφη αναψυχής, κάτοχοι ακινή-
των, σπιτιών, εξοχικών, εκτάσεων γης, κάτοχοι εταιρειών, ομίλων και μετοχών, 
όλοι αυτοί οι μεγαλοεπενδυτές και μεγαλομέτοχοι και η πολιτική ελίτ που ζούνε 
ξοδεύοντας δεκάδες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ το μήνα, επιβάλλουν 
σε εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν με 400 ευρώ σύνταξη ή με 500 ευρώ μισθό, 
επιβάλλουν σε εκατομμύρια ανθρώπους να δουλεύουν σχεδόν μέχρι να πεθάνουν 
ή να αργοπεθαίνουν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή τους καταδικάζουν 
στο περιθώριο χωρίς εισόδημα, σε μόνιμη ανεργία. Και όλα αυτά για να ξεπε-
ραστεί το χρέος που δημιούργησε η ίδια η απληστία τους, στο όνομα της «εξυ-
γίανσης» των δημοσιονομικών που οι ίδιοι επιβάρυναν αφού αυτοί λυμαίνονται 
τον κοινωνικό πλούτο κλέβοντας τον μόχθο των εργαζομένων, μη πληρώνοντας 
φόρους ή ασφαλιστικές εισφορές, ληστεύοντας τα ασφαλιστικά ταμεία, επωφε-
λούμενοι από τις επιδοτήσεις της ΕΕ και τα δανεικά που έπαιρναν με την εγγύηση 
του κράτους.

Αυτός είναι ο «καλύτερος κόσμος» που υπερασπίζετε δικάζοντάς μας. Αν λοι-
πόν θέλουμε να βάλουμε τα πράγματα στις αληθινές τους διαστάσεις, εμείς μαζί 
με τον λαό στον οποίο ανήκουμε είμαστε οι πραγματικοί κατήγοροι, και τα αφε-
ντικά σας, οι πολιτικοί σας προϊστάμενοι, οι άνθρωποι που κατέχουν την πολιτική 
εξουσία μαζί με τους πλούσιους που υπηρετείτε θα πρέπει να απολογηθούν για τα 
εγκλήματά τους και σεις ως συνεργοί αυτών.

Θα επικαλεστώ τα ίδια που είχαμε δηλώσει όταν μας είχε καλέσει ο ανακριτής 
για να μας βάλει πρόσθετες κατηγορίες 6 μήνες μετά τις συλλήψεις μας: «Είμα-
στε απαραίτητοι γιατί μπορούμε να συμβάλλουμε καθοριστικά για να σπάσει η 
κοινωνία τα δεσμά της και να απελευθερωθεί από τον σύγχρονο ολοκληρωτισμό 
του κράτους και του κεφαλαίου. Για να επιχειρήσουμε μαζί με τους προλετάριους 
της χώρας μας την επανάσταση και για να διαμορφώσουμε μαζί τους μια κοινω-
νία χωρίς κρίσεις, χωρίς καταπίεση και εκμετάλλευση, μια κοινωνία πραγματικά 
ελεύθερη». Στην πραγματικότητα αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν είναι αυτοί 
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που μας φυλάκισαν γιατί διέπραξαν μια αντικοινωνική και εγκληματική πράξη. 
Γιατί η δράση του Επαναστατικού Αγώνα ήταν προς όφελος του λαού, προς όφε-
λος των εργαζόμενων και των φτωχών. 

Ο Επαναστατικός Αγώνας είναι μία επαναστατική οργάνωση ένοπλης προπα-
γάνδας, η οποία με τη δράση της και τον λόγο που ανέπτυξε και που συνεχίζουμε 
να εκφράζουμε, προτείνει στον λαό την ανατροπή του υπάρχοντος εγκληματικού 
καπιταλιστικού καθεστώτος και την καταστροφή του κράτους ως ενός εγκλημα-
τικού μηχανισμού που υπάρχει για να υπερασπίζεται το κεφάλαιο και τους πλού-
σιους, που καταπιέζει τον λαό. Ο Επαναστατικός Αγώνας προτείνει στον λαό την 
αντικατάσταση αυτού του καθεστώτος από μία αντιεξουσιαστική κομμουνιστι-
κή κοινωνία. Μία κοινωνία όπου δεν υπάρχει καταπίεση και εκμετάλλευση, δεν 
υπάρχουν πεινασμένοι, άστεγοι και εξαθλιωμένοι, κανείς δεν πουλάει το σώμα, 
την εργατική και διανοητική δύναμή του για να επιβιώσει, δεν υπάρχουν κοινω-
νικές τάξεις, έχοντες και μη έχοντες, πλούσιοι και φτωχοί, δεν υπάρχει ατομική 
ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, δεν υπάρχει υπερσυσσώρευση του κοινωνικού 
πλούτου στα χέρια λίγων, δεν υπάρχουν οικονομικές κρίσεις. Δεν υπάρχει ιεραρ-
χία και διαχωρισμός μεταξύ ανωτέρων-κατωτέρων, μεταξύ αυτών που κατέχουν 
την εξουσία και αυτών που εκτελούν διαταγές. Δεν επικρατεί η απληστία και το 
κυνήγι του ατομικού κέρδους οι οποίες είναι οι βασικές αρχές της καπιταλιστικής 
κοινωνίας που εσείς είστε εντεταλμένοι υπηρέτες της. Και είναι αυτές ακριβώς οι 
αρχές οι οποίες γεννάνε την αδικία, την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, 
τους πολέμους, τον ιμπεριαλισμό, τις στρατιωτικές επιδρομές εναντίον των λαών, 
τον ρατσισμό, τους πολέμους κατά της «τρομοκρατίας» με τους οποίους εσείς 
έχετε ευθυγραμμιστεί, τα Γκουαντανάμο και τα Αμπού Γκράιμπ, τις δολοφονίες 
που διαπράττουν τα σκυλιά του κράτους οι αστυνομικοί, τις αντιτρομοκρατικές 
νομοθεσίες που εσείς εφαρμόζετε, τα βασανιστήρια στα αστυνομικά τμήματα 
όπως αυτά που έγιναν στο τμήμα του Αγ. Παντελεήμονα και της Ομόνοιας, τους 
σοδομισμούς μεταναστών στα Χανιά από λιμενικούς για τα οποία εσείς κάνετε τα 
στραβά μάτια και επιβραβεύετε τους βασανιστές. Είσαστε ένοχοι και συνένοχοι, 
ηθικοί αυτουργοί αυτών των εγκλημάτων. Γιατί όπως έχει πει ο Επαναστατικός 
Αγώνας, ο ολοκληρωτισμός των αγορών και ο πόλεμος κατά της «τρομοκρατί-
ας» είναι όψεις του ίδιου νομίσματος, αποτελούν τον οικονομικό και πολιτικό 
αντίστοιχα χαρακτήρα της παγκοσμιοποίησης. Και όσο η παγκόσμια οικονομική 
κρίση προχωρά, αυτές οι καταστάσεις θα διογκώνονται, θα πολλαπλασιάζεται η 
εξαθλίωση και η εξαχρείωση της ανθρώπινης κοινωνίας θα μεγιστοποιείται.

Απέναντι λοιπόν σε αυτό το εγκληματικό καθεστώς, ο Επαναστατικός Αγώ-
νας προτείνει την ένοπλη κοινωνική επανάσταση για να επιβληθεί μια κοινωνία 
ισότητας και ελευθερίας, όπου τα πάντα θα ανήκουν σε όλους, και όταν λέω σε 
όλους δεν εννοώ με την έννοια της ιδιοκτησίας, αλλά με την έννοια της κοινής και 
συλλογικής διαχείρισης, με την έννοια της κοινωνικής αυτοδιαχείρισης και αυτο-
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διεύθυνσης, με την έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης.
«Από τον καθένα σύμφωνα με τις δυνατότητές του, στον καθένα σύμφωνα 

με τις ανάγκες του». Αυτό είναι ένα σύνθημα του επαναστατικού κινήματος από 
παλιά. Σε μια κοινωνία ισότητας και ελευθερίας, σε μια κοινωνία όπου επικρατεί 
η αυτοδιεύθυνση και η αλληλεγγύη, όλοι ανεξαρτήτως των ικανοτήτων και των 
δυνατοτήτων τους, ανεξαρτήτως αυτών που μπορούν να προσφέρουν, θα έχουν 
εξασφαλισμένη πρόσβαση στα πάντα, στα στοιχειώδη και βασικά αγαθά, στην 
τροφή, την στέγη, την εκπαίδευση, την υγεία και την ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη και στην αυτοπρόσωπη και άμεση διαχείριση στα κέντρα λήψης αποφάσε-
ων που αφορούν όλες τις κοινωνικές υποθέσεις. Κάτι που φυσικά δεν ισχύει στην 
κοινωνία που εσείς υπερασπίζετε. Γιατί η πραγματική λαϊκή εξουσία, η άμεση δη-
μοκρατία δεν είναι η παραίτηση και η εξουσιοδότηση ανά τέσσερα χρόνια της δια-
χείρισης των κοινωνικών υποθέσεων στους επαγγελματίες πολιτικούς απατεώνες 
όπως γίνεται στο συγκεντρωτικό κράτος και στο σύστημα του αντιπροσωπευτικού 
κοινοβουλευτισμού, αλλά σε μια κοινωνία όπου την διαχείριση την έχουν τα απο-
κεντρωμένα δίκτυα των λαϊκών Συνελεύσεων και Συμβουλίων, όπου ο καθένας 
αυτοπροσώπως, είτε στην εργασία και στα μέσα παραγωγής είτε στους χώρους 
εκπαίδευσης και υγείας είτε σε επίπεδο γειτονιάς, πόλης ή χωριού-κοινότητας, 
παρεμβαίνει, μιλά και συναποφασίζει για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την 
κοινωνία και την συλλογικότητα στην οποία συμμετέχει. 

Όμως τώρα πια, ακόμη και το σύστημα του αντιπροσωπευτικού κοινοβου-
λευτισμού, της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας των εκλεγμένων επαγγελματι-
ών πολιτικών έχει καταργηθεί στην πράξη με το μνημόνιο του Μαΐου του 2010 
από τα υπερεθνικά αφεντικά της τρόικας. Το σύστημα του αντιπροσωπευτικού 
κοινοβουλευτισμού ανήκει πια στο παρελθόν. Ανήκει σε μια άλλη εποχή που το 
χρειαζόταν ο ίδιος ο καπιταλισμός. Ανέτειλε την εποχή της πρώτης βιομηχανι-
κής συσσώρευσης, όταν η ανερχόμενη αστική τάξη διαμόρφωσε το έθνος-κράτος 
για να στηρίξει τα συμφέροντά της. Αυτό το μοντέλο εξουσίας όμως τώρα πια 
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης είναι άχρηστο και ξεπερασμένο. Κάθε ψευτο-
δημοκρατικό πρόσχημα του καθεστώτος που υπηρετείτε έχει καταρρεύσει. Κάθε 
πρόσχημα λαϊκού ερείσματος του συστήματός σας έχει καταρρεύσει. Τα εθνικά 
κοινοβούλια είναι μαριονέτες που υπακούνε στις εντολές των αντιπροσώπων της 
υπερεθνικής οικονομικής ελίτ, η εθνική κυριαρχία έχει καταργηθεί, το έθνος-κρά-
τος έχει καταργηθεί, το Σύνταγμα έχει γίνει ένα κουρελόχαρτο και όλα αυτά έχουν 
πεταχτεί οριστικά στα σκουπίδια της ιστορίας. Αυτό που επικρατεί τώρα είναι ο 
ωμός ολοκληρωτισμός, ο κυνικός νεοφασισμός των πλουσίων, ο φασισμός του δι-
εθνούς τραπεζιτικού και χρηματιστηριακού κεφαλαίου, ο φασισμός της διεθνούς 
οικονομικής ελίτ με την συνεργασία των ντόπιων κυβερνήσεων «κουίσλιγκς» και 
προδοτών του λαού. Και οι πρωτεύουσες του διεθνούς αυτού φασισμού είναι η 
Γουώλ Στρητ στην Ν. Υόρκη, η έδρα του ΔΝΤ στην Ουάσινγκτον, η έδρα της ΕΚΤ 
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στην Φραγκφούρτη, και της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το Σίτι του Λονδίνου. 
Ο Επαναστατικός Αγώνας προτείνει μια παγκόσμια κοινωνική επανάσταση 

που θα σαρώσει την υπερεθνική οικονομική ελίτ, το διευθυντήριο των οργανι-
σμών του ΔΝΤ, του ΠΟΕ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, που θα σαρώσει τον αμερι-
κάνικο και δυτικό ιμπεριαλισμό και θα απελευθερώσει τους λαούς από τον καπι-
ταλισμό, την οικονομία της αγοράς και την εξουσία του κράτους. Έχοντας μια διε-
θνή οπτική και ανάλυση για την εποχή μας, για την εποχή της παγκοσμιοποίησης, 
ο Επαναστατικός Αγώνας στο μέτρο του δυνατού έδρασε την περίοδο 2003-2010 
σε μια χώρα της ημιπεριφέρειας του καπιταλισμού όπως είναι η Ελλάδα, έχοντας 
να αντιμετωπίσει τις εγχώριες συνθήκες που δημιούργησε το διεθνές οικονομικό 
σύστημα της αγοράς για τον ελληνικό λαό. Το 2003 ο Επαναστατικός Αγώνας 
ξεκίνησε τη δράση του μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η παγκοσμιοποίηση και ο 
νεοφιλελευθερισμός προχωρούν ακάθεκτα, οι ιθύνοντες του συστήματος πανηγυ-
ρίζουν για το «τέλος της ιστορίας», όπου ο καπιταλισμός αυτοπροβάλλεται ως το 
τελικό βιώσιμο μοντέλο εξουσίας και οικονομίας. Όπου επικρατούσε διεθνώς μια 
ευφορία από τους μεγαλοκαρχαρίες και επενδυτές για το ότι το κυνήγι του κέρ-
δους και η υπερσυσσώρευση θα συνεχιστεί απρόσκοπτα παρά τις περιφερειακές 
οικονομικές κρίσεις όπως του 1998 στην Ν.Α. Ασία που έκρουαν το καμπανάκι του 
κινδύνου. Μια ευφορία την οποία εγγυόταν η μονοκρατορία των ΗΠΑ και ο πό-
λεμος κατά της «τρομοκρατίας» που είχε κηρυχτεί από το 2001 μετά τις επιθέσεις 
που δέχτηκαν οι ΗΠΑ στο Π.Κ.Ε. και στο Πεντάγωνο.

Στην Ελλάδα επικρατούσε και εδώ η ευφορία της εγχώριας οικονομικής ελίτ 
ότι θα συνεχίσει και αυτή –δίνοντας βέβαια ανταλλάγματα και παίρνοντας την 
υποστήριξη της υπερεθνικής οικονομικής ελίτ–, ότι θα συνεχίσει και αυτή απρό-
σκοπτα το κυνήγι του κέρδους και της υπερσυσσώρευσης, συνεχίζοντας την κα-
ταλήστευση του κοινωνικού πλούτου, την καταλήστευση των εργαζομένων, των 
ασφαλιστικών ταμείων, παίρνοντας επιδοτήσεις από την ΕΕ με την εγγύηση του 
ελληνικού κράτους για να επενδύσει τάχα σε παραγωγικές δομές, αλλά στην πραγ-
ματικότητα εγκαταλείποντας την παραγωγική βάση της χώρας και βγάζοντας τα 
κέρδη στο εξωτερικό ή τζογάροντας στο χρηματιστήριο ενώ άλλες επιχειρήσεις 
μετανάστευαν σε άλλες χώρες με πιο φτηνό εργατικό δυναμικό. Παράλληλα, με 
τις συλλήψεις και τις καταδίκες για τις ένοπλες επαναστατικές οργανώσεις 17Ν 
και ΕΛΑ, θριαμβολογούσαν για το τέλος του ένοπλου αγώνα στην Ελλάδα, για 
το ότι ένας μεγάλος εφιάλτης για το οικονομικοπολιτικό κατεστημένο της μετα-
πολίτευσης έλαβε τέλος. Ήδη η ενσωμάτωση της χώρας στην οικονομική παγκο-
σμιοποίηση έγινε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επί πρωθυπουργίας Σημίτη. 
Το 1998 πάρθηκε η απόφαση για ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ από το 2002, το 
1999 με την μεγαλύτερη κοινωνική ληστεία που είχε συμβεί μέχρι τότε, την λη-
στεία του χρηματιστηρίου όπου λεηλατήθηκε ένα μεγάλο κομμάτι του κοινωνικού 
πλούτου, η ελληνική οικονομία πέρασε στα χέρια της υπερεθνικής οικονομικής 
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ελίτ, δηλαδή στα χέρια πολυεθνικών ομίλων και εταιρειών που προεξάρχοντα 
ρόλο έχουν σε αυτούς οι τράπεζες και το χρηματιστικό κεφάλαιο. Οι ολυμπιακοί 
αγώνες που διοργανώθηκαν το 2004, οι οποίοι ήταν μια μεγάλη καπιταλιστική 
και ιμπεριαλιστική επιχείρηση, βοήθησαν ακόμη περισσότερο στην ένταξη της 
χώρας στα γρανάζια του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Η διαδικασία του 
δημόσιου δανεισμού για την ενίσχυση του κεφαλαίου απογειώθηκε, διαδικασία η 
οποία ήταν επικερδής για την εγχώρια άρχουσα τάξη αλλά φυσικά και για το πο-
λυεθνικό κεφάλαιο. Το κόστος των ολυμπιακών αγώνων ανήλθε στα 10 δις ευρώ 
ανεβάζοντας το δημόσιο χρέος στο 117% του ΑΕΠ (204,56 δις ευρώ).

Η δράση του Επαναστατικού Αγώνα μπορεί να χωριστεί σε δύο φάσεις. Η 
πρώτη, από το 2003 μέχρι το 2007, έθεσε ως ζητήματα αιχμής τον πόλεμο κατά 
της «τρομοκρατίας» με τις στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ και των δυτικών 
συμμάχων συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, σε χώρες της περιφέρειας 
όπως οι πόλεμοι σε Αφγανιστάν και Ιράκ οι οποίοι συνεχίζονται ακόμη, καθώς και 
με την αύξηση και την ένταση της κρατικής βίας και καταστολής και τρομοκρατί-
ας στις χώρες του καπιταλιστικού κέντρου και της ημιπεριφέρειας όπως είναι και 
η Ελλάδα καθώς και τις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που προωθούσε η κυ-
βέρνηση Καραμανλή. Σε αυτό το διάστημα το ελληνικό κράτος ευθυγραμμίστηκε 
πλήρως με τον πόλεμο κατά της «τρομοκρατίας», συνέδραμε υλικά, πολιτικά και 
ηθικά τις ΗΠΑ στους πολέμους στο Αφγανιστάν και Ιράκ με την χρήση της βά-
σης της Σούδας, με νηοψίες πολεμικών πλοίων, με συμβολικές αποστολές μικρής 
στρατιωτικής δύναμης. Στο εσωτερικό υπήρχαν οι συλλήψεις και οι καταδίκες για 
την 17Ν και τον ΕΛΑ. Παράλληλα ενισχύθηκε η αστυνομοκρατία και το τεχνολο-
γικό οπλοστάσιο, όπως π.χ. οι κάμερες στους δρόμους οι οποίες τοποθετήθηκαν 
με αφορμή την ασφάλεια των ολυμπιακών αγώνων. Αυξήθηκε η αστυνομική βία 
και τα βασανιστήρια εναντίον μεταναστών όπως έγινε με τους βασανισμούς στα 
Χανιά το 2003 από λιμενικούς και στο τμήμα του Αγ. Παντελεήμονα το 2004 σε 
Αφγανούς λαθρομετανάστες οι οποίοι βασανίστηκαν με φάλαγγα, οι απαγωγές 
και οι βασανισμοί των Πακιστανών το καλοκαίρι του 2005 μετά τις επιθέσεις στο 
Λονδίνο, απαγωγές που έγιναν με την συνεργασία των βρετανικών μυστικών υπη-
ρεσιών με την ΕΥΠ. Ενισχύθηκε περαιτέρω η αντιτρομοκρατική νομοθεσία με τον 
τρομονόμο Παπαληγούρα το 2004 ο οποίος συμπλήρωσε το νόμο Σταθόπουλου. 
Ψηφίστηκε ο νόμος για την καταγραφή των τηλεφωνικών κλήσεων τον Δεκέμβριο 
του 2005, έργο του πρώην υπουργού προστασίας του καθεστώτος Βουλγαράκη 
ενώ υπήρξε και η υπόθεση των υποκλοπών εκατοντάδων πολιτών το 2004-5, οι 
οποίες ξεκίνησαν με αφορμή τους ολυμπιακούς αγώνες με την πίεση της αμερι-
κανικής πρεσβείας στην κυβέρνηση Καραμανλή και τον Βουλγαράκη και με την 
συνεργασία των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Την ίδια περίοδο η κυβέρνηση 
Καραμανλή προωθούσε τις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις συνεχίζοντας τις με-
ταρρυθμίσεις της προηγούμενης κυβέρνησης Σημίτη στα πλαίσια μιας πολιτικής 
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που στόχευε στην ενίσχυση της δικτατορίας του κεφαλαίου και την ενσωμάτωση 
της χώρας στη διεθνή αγορά. Μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνουν τη νομοθέτη-
ση της ελαστικοποιημένης εργασίας, την κατάργηση του οχταώρου, την κατάργη-
ση της υπερωριακής αμοιβής, την αύξηση του ορίου απολύσεων, τη μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών από τους επιχειρηματίες και την αύξηση των εισφορών 
των εργαζομένων, την σταδιακή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, τη μείωση 
των δαπανών για την παιδεία και την υγεία, το πάγωμα των μισθών και των συ-
ντάξεων.   

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Επαναστατικός Αγώνας ξεκίνησε την δράση 
του με την επίθεση στα δικαστήρια της Ευελπίδων τον Σεπτέμβριο του 2003, σε 
αστυνομικούς στόχους όπως το αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας και σε αυτοκινητο-
πομπή των ΜΑΤ το 2004, στα υπουργεία Απασχόλησης και Οικονομίας το 2005, 
στον πρώην υπουργό Δημοσίας Τάξης Βουλγαράκη το 2006, στην αμερικανική 
πρεσβεία και στο αστυνομικό τμήμα Περισσού το 2007.

Με την έναρξη της δράσης του ο Επαναστατικός Αγώνας το 2003 διέψευδε και 
ακύρωνε τους πανηγυρισμούς του κράτους και της ντόπιας οικονομικής ελίτ ότι ο 
ένοπλος αγώνας, το αντάρτικο στην Ελλάδα έχει ηττηθεί μετά τις συλλήψεις για 
την 17Ν και τον ΕΛΑ. Ο Επαναστατικός Αγώνας διακήρυττε μέσω της έναρξης της 
δράσης του ότι ο ένοπλος επαναστατικός αγώνας συνεχίζεται, ότι το αντάρτικο 
στην Ελλάδα συνεχίζεται μέσα στις νέες συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί, στο 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον όπου επιβαλλόταν η δικτατορία των αγορών και 
είχε κηρυχτεί ο πόλεμος κατά της «τρομοκρατίας». 

Στην τελευταία επίθεση της οργάνωσης της περιόδου 2003-2007, αυτή στο 
αστυνομικό τμήμα Περισσού, η οργάνωση είχε προγνώσει ότι η αύξηση και η 
ένταση της αστυνομικής βίας εκείνης της περιόδου θα κατέληγε σε νεκρούς και 
είχε προειδοποιήσει ότι θα απαντούσε σε μια δολοφονία από αστυνομικούς, πράγ-
μα που επιβεβαιώθηκε ενάμιση χρόνο αργότερα με τη δολοφονία Γρηγορόπουλου 
τον Δεκέμβριο του 2008. Ο Επαναστατικός Αγώνας συνεπής στην προειδοποίησή 
του ανταπάντησε με τις επιθέσεις εναντίον των ΜΑΤ έξω από το στρατόπεδό τους 
στο Γουδή και εναντίον ανδρών των ΜΑΤ στα Εξάρχεια τον Ιανουάριο του 2009.

Οι επιθέσεις της οργάνωσης το 2009 έγιναν ως παρέμβαση στο ξέσπασμα της 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η οποία εκδηλώθηκε στις ΗΠΑ με το σκάσιμο της 
φούσκας των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων και αποτελούν τη δεύτερη φάση 
της δράσης της οργάνωσης. Η παγκόσμια οικονομική κρίση η οποία άρχιζε να 
πλήττει την Ελλάδα μέσα στο 2009 ήταν για μας μια πρόκληση να αναβαθμίσου-
με τη δράση μας επιτιθέμενοι σε οικονομικούς στόχους-δομές, υπερεθνικούς και 
ημεδαπούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την κρίση αλλά και να προωθήσουμε την 
ιδέα ότι στην Ελλάδα έχουν διαμορφωθεί οι αντικειμενικές συνθήκες για την κοι-
νωνική επανάσταση, για την ανατροπή του καπιταλισμού και της οικονομίας της 
αγοράς. Κι αυτό γιατί με αφορμή την κρίση το σύστημα έχει αποκαλύψει ακόμα 
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περισσότερο το απάνθρωπο πρόσωπό του επιβάλλοντας τη μεγαλύτερη κοινωνι-
κή ληστεία και λεηλασία στην ιστορία, έτσι ώστε πλειοψηφικά πια κομμάτια του 
λαού έχουν αποσύρει την συναίνεση και την ανοχή τους απέναντι στους εγκλημα-
τίες του κεφαλαίου αλλά και στο σύστημα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. 

Ο Επαναστατικός Αγώνας είναι η μοναδική πολιτική επαναστατική οργάνωση 
που έχει δράσει με βάση την σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση με τις επιθέ-
σεις του 2009. Έτσι η οργάνωση αποπειράθηκε να ανατινάξει τα κεντρικά γρα-
φεία της Citibank με 125 κιλά εκρηκτικά, έναν από τους καρχαρίες της διεθνούς 
οικονομικής ελίτ, χτύπησε το υποκατάστημα της Citibank στην Ν. Ιωνία, ανατί-
ναξε το υποκατάστημα της Eurobank στην Αργυρούπολη και επιτέθηκε στο χρη-
ματιστήριο με 150 κιλά εκρηκτικά. Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής αυτών των 
χτυπημάτων που σκοπό είχαν να πλήξουν στόχους της οικονομικής και πολιτικής 
εξουσίας που έχουν καθοριστικό ρόλο για την διαμόρφωση των συνθηκών αυ-
τού του ολοκληρωτισμού που επιβάλλονται στην χώρα, σκοτώθηκε ο σύντροφός 
μας Λάμπρος Φούντας σε ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς στην Δάφνη στις 10 
Μαρτίου 2010. Ο Επαναστατικός Αγώνας είναι η μοναδική πολιτική οργάνωση 
που την εποχή της με δανεικά επιφανειακής ευμάρειας που υπήρχε λίγα χρόνια 
πριν το ξέσπασμα της κρίσης και σε αντίθεση με την κρατική προπαγάνδα περί 
«ισχυρής» οικονομίας και «ισχυρής» Ελλάδας, διέγνωσε ότι στην πιθανότητα ξε-
σπάσματος οικονομικής κρίσης η Ελλάδα θα έχει δραματικές συνέπειες.

Στην προκήρυξη με την οποία η οργάνωσή μας είχε αναλάβει την επίθεση στο 
υπουργείο Απασχόλησης τον Ιούνιο του 2005 λέγαμε ότι: «Είναι αλήθεια πως η 
Ελλάδα βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση. Είναι αλήθεια πως το ελληνικό κρά-
τος αναζητά συνεχώς τρόπους συγκέντρωσης χρημάτων για να πληρώνει τόκους 
προηγούμενων δανείων σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς χρηματοπιστωτικούς οί-
κους. Είναι αλήθεια πως μια ενδεχόμενη κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας 
δεν βρίσκεται στην σφαίρα της φαντασίας». Ο Επαναστατικός Αγώνας είναι η 
μοναδική πολιτική οργάνωση που το 2005 έλεγε ποια είναι η πραγματική αιτία 
της δημιουργίας του ελληνικού χρέους. Στην ίδια προκήρυξη της ανάληψης της 
επίθεσης στο υπουργείο Απασχόλησης αναφερόταν το εξής: «Είναι αλήθεια επί-
σης, πως το χρέος είναι αποτέλεσμα της συστηματικής ενίσχυσης του κεφαλαίου 
από το ελληνικό δημόσιο, όπως προαναφέραμε. Είναι αποτέλεσμα μιας ταξικής 
πολιτικής του ελληνικού κράτους που ευνοεί τους ισχυρούς και στρέφεται ενάντια 
στους ανίσχυρους, είναι μια ταξική αναδιανομή του πλούτου από κάτω προς τα 
πάνω και στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι πολιτικές για τη μείωση του χρέους και 
για την επίλυση του οικονομικού προβλήματος». 

Στην προκήρυξη με την οποία η οργάνωση αναλάμβανε την επίθεση στο 
υπουργείο Οικονομίας τον Δεκέμβριο του 2005 αναφερόταν: «Όσον αφορά την 
Ελλάδα, η ίδια η ιστορία έχει αναδείξει πόσο φαιδρά ήταν τα φληναφήματα της 
πολιτικής εξουσίας περί ισχυροποίησης της ελληνικής οικονομίας ύστερα από την 
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είσοδο στην ΕΕ, στην ζώνη του ευρώ και το άνοιγμα στις διεθνείς αγορές. Τα τε-
λευταία απομεινάρια μιας ήδη αποσαθρωμένης παραγωγικής δομής σαρώνονται 
από τις ανταγωνιστικές δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, καμία προοπτική για τη 
δημιουργία νέων παραγωγικών δομών δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα –εκτός κι 
αν καταφέρουμε να ανταγωνιστούμε την Κίνα σε μισθούς, όπως προτρέπουν οι 
ευρωπαίοι επιχειρηματίες–, η πλασματική ευημερία που για χρόνια βασίστηκε 
στην κατανάλωση με δανεικά λαμβάνει τέλος και το ελληνικό κράτος εξακολουθεί 
να χρεώνει τις επόμενες γενιές με το υπέρογκο δημόσιο χρέος που κάθε χρόνο 
αυξάνεται με αλματώδεις ρυθμούς λόγω των υψηλών επιτοκίων, τα οποία οι κυ-
βερνήσεις προσφέρουν ως αντάλλαγμα για να συνεχίσουν να δανείζονται. Κατά 
την άποψή μας η Ελλάδα βρίσκεται σε δεινή θέση και δεν σεβόμαστε την άποψη 
που λέει, πως η συμμετοχή στην ζώνη του ευρώ καθιστά δεδομένη την αποφυγή 
σοβαρών κρίσεων. Τα δομικά προβλήματα της εθνικής οικονομίας σε συνδυασμό 
με την προαναφερόμενη εγγενή τάση του καπιταλιστικού συστήματος προς την 
ανισορροπία δημιουργούν έναν καλό συνδυασμό για μια επικείμενη οικονομική 
κρίση, για την οποία δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από ποιους γεωγραφικούς πα-
ραλλήλους θα ξεκινήσει».   

Ο Επαναστατικός Αγώνας έχει ήδη δικαιωθεί από τις ίδιες τις εξελίξεις. Δύο 
χρόνια πριν την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης στις ΗΠΑ και τέσσερα πριν η 
παγκόσμια πλέον κρίση να αρχίσει να πλήττει την Ελλάδα η οργάνωση μιλούσε 
για αυτά που θα ακολουθούσαν. Η δράση του Επαναστατικού Αγώνα έχει δικαι-
ωθεί. Απέναντι στην ταξική επίθεση του κεφαλαίου που γίνεται ολοένα και πιο 
οξυμένη λόγω του μπλοκαρίσματος της καπιταλιστικής μηχανής και απέναντι στις 
ανεδαφικές προτάσεις τμήματος της συστημικής αριστεράς που ζητά την επανα-
φορά στο προηγούμενο αναπτυξιακό μοντέλο του κεϋνσιανισμού, η μοναδική 
ρεαλιστική πρόταση για το ξεπέρασμα της σημερινής πολυδιάστατης κρίσης του 
καπιταλισμού είναι η ένοπλη κοινωνική επανάσταση. Αυτή είναι η πρόταση του 
Επαναστατικού Αγώνα. 

Ο ελληνικός λαός με αφορμή την κρίση του χρέους βρίσκεται υπό κατοχή από 
τους δανειστές του υπερεθνικού κεφαλαίου. Κάθε πρόσχημα εθνικής κυριαρχί-
ας έχει καταρρεύσει, η κοινοβουλευτική δημοκρατία έχει καταργηθεί αφού το 
κοινοβούλιο είναι μία μαριονέτα των δανειστών. Μισθοί, συντάξεις, επιδόματα 
κόβονται ή καλύτερα ληστεύονται για να πληρωθούν οι δανειστές. Νοσοκομεία 
κλείνουν, δημόσια κονδύλια κόβονται από την υγεία και την παιδεία του λαού 
και χιλιάδες εργαζόμενοι απολύονται και πετάγονται στο δρόμο. Όπως στην ιτα-
λογερμανική κατοχή οι κατοχικές κυβερνήσεις είχαν κατασχέσει την αγροτική 
σοδειά για λογαριασμό των στρατευμάτων κατοχής με αποτέλεσμα χιλιάδες άν-
θρωποι να πεθάνουν από την πείνα τον χειμώνα του 1941-42, έτσι και οι σύγχρο-
νοι Τσολάκογλου και Ράλληδες, δηλαδή ο Παπανδρέου, ο Παπακωνσταντίνου, ο 
Βενιζέλος, ο Πάγκαλος, ο Λοβέρδος, ο Παπαδήμος, ο Σαμαράς, ο Κουβέλης, όλη 
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αυτή η συμμορία των προδοτών του λαού, κατάσχουν ολοένα και περισσότερο 
μέρος των μισθών και των συντάξεων των εργαζομένων και του λαού, επιβάλλουν 
ολοένα και περισσότερους φόρους, ξεπουλάνε τα περιουσιακά στοιχεία του λαού, 
ξεπουλάνε την ίδια την ζωή και το αίμα του λαού για να πληρωθούν οι βρυκόλακες 
της διεθνούς οικονομικής ελίτ και οι ντόπιοι μεγαλοκαρχαρίες. Μπροστά σε αυτή 
την κατάσταση ο Επαναστατικός Αγώνας προτείνει στον ελληνικό λαό και στους 
άλλους λαούς την παγκόσμια κοινωνική επανάσταση ως τη μόνη ρεαλιστική απά-
ντηση απέναντι στην οικονομική κρίση και στο καπιταλιστικό σύστημα το οποίο 
από την φύση του γεννά τις οικονομικές κρίσεις. Και όταν λέμε κοινωνική επανά-
σταση εννοούμε την βίαιη ανατροπή του υπάρχοντος κοινωνικού, πολιτικού και 
οικονομικού καθεστώτος, την βίαιη ανατροπή και καταστροφή του καπιταλισμού, 
της οικονομίας της αγοράς και του κράτους. Προτείνουμε την απαλλοτρίωση και 
την δήμευση της περιουσίας των πλουσίων, την απαλλοτρίωση των πολυεθνικών 
και των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, την απαλλοτρίωση του συνόλου της 
κρατικής και εκκλησιαστικής περιουσίας και την κοινωνικοποίησή τους από τον 
λαό. Την άρνηση της πληρωμής του συνόλου του χρέους και την έξοδο όχι μόνο 
από την ΕΕ αλλά και από το σύστημα της οικονομίας της αγοράς και του καπιτα-
λισμού.

Οι κοινωνικές επαναστάσεις δεν μπορούν παρά να είναι βίαιες γιατί αυτοί που 
κατέχουν την οικονομική και πολιτική εξουσία, οι προνομιούχοι και οι πλούσιοι 
δεν πρόκειται ποτέ να παραιτηθούν οικειοθελώς από τα προνόμια και την εξουσία 
τους. Η βία των κοινωνικών επαναστάσεων είναι η φυσική απάντηση στην κα-
θημερινή βία του καπιταλισμού και του κράτους πάνω στον λαό. Αν οι άνθρωποι 
λοιπόν θέλουν πραγματικά να είναι ελεύθεροι, αν οι λαοί θέλουν να είναι ελεύ-
θεροι, τότε πρέπει να πάρουν τα όπλα και να τσακίσουν ό,τι τους καταπιέζει και 
τους εκμεταλλεύεται. Ποτέ δεν υπήρξαν κοινωνικές αλλαγές προς το καλύτερο 
χωρίς βία ενάντια στην εξουσία, ποτέ δεν υπήρξαν λαϊκοί αγώνες χωρίς να είναι 
βίαιοι και αιματηροί. Ποτέ δεν υπήρξε κοινωνική επανάσταση χωρίς προσφυγή 
στα όπλα. Και η ιστορία του επαναστατικού κινήματος είναι γεμάτη από τέτοια 
παραδείγματα. Η επανάσταση των εργατών του Παρισιού το 1848, η Κομμούνα 
του Παρισιού το 1871, ο αγώνας των εργατών για το οχτάωρο στο Σικάγο το 1886, 
οι Ρώσικες επαναστάσεις του 1905 και του 1917-21, η Μεξικάνικη επανάσταση του 
Ζαπάτα και του Βίγια, η επανάσταση των Σπαρτακιστών στην Γερμανία το 1918-
19, το κίνημα των εργοστασιακών συμβουλίων στην Ιταλία το 1920, η Ισπανική 
επανάσταση του 1936-37, τα κινήματα Εθνικής Αντίστασης στον Β΄ παγκόσμιο 
πόλεμο, η Ουγγρική επανάσταση του 1956, τα αντιαποικιακά και αντιιμπεριαλι-
στικά κινήματα και αντάρτικα στον Τρίτο Κόσμο, στην Κούβα, στην Αλγερία, στο 
Βιετνάμ, στην Αγκόλα, στην Μοζαμβίκη, η εξέγερση του 1968, τα αντικαπιταλιστι-
κά και αντιιμπεριαλιστικά αντάρτικα στην Ευρώπη, η αντιφρανκική αντίσταση, η 
Οργισμένη Ταξιαρχία, οι Weatherman, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες, η RAF, το Κίνημα 
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2 Ιούνη, οι Επαναστατικοί Πυρήνες, η GRAPO, η Action Direct, οι Μαχόμενοι 
Κομμουνιστικοί Πυρήνες, οι Τουπαμάρος, το MIR, ο Τσε Γκεβάρα, η παλαιστινια-
κή Αντίσταση, το FARC, τα κομμουνιστικά αντάρτικα στην Κολομβία, στην Ινδία, 
στις Φιλιππίνες, στην Τουρκία, οι Ζαπατίστας, οι απεργίες που ξεφεύγουν από 
τα όρια της νομιμότητας, οι εξεγέρσεις στις μητροπόλεις του καπιταλισμού όπως 
αυτή της Αθήνας τον Δεκέμβριο του 2008, όλα είναι κομμάτια του διαχρονικού 
αγώνα ενάντια στην εξουσία, ενάντια στην καταπίεση και την εκμετάλλευση και 
αποδείχνουν ότι οι κοινωνικές επαναστάσεις γίνονται με προσφυγή στα όπλα και 
οι αγώνες για την ελευθερία είναι βίαιοι και αιματηροί.

Όμως και σε αυτόν τον τόπο, την Ελλάδα, έχουμε μια πολύ ισχυρή παράδοση 
αγώνων ενάντια στην εξουσία, ξεκινώντας από τους –κατά τον προδότη Πάγκα-
λο– «αγράμματους και άξεστους χωριάτες που ελάχιστα μιλούσαν την ελληνική 
γλώσσα» οι οποίοι με το σπαθί και το καριοφίλι πολέμησαν την Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία, το εργατικό κίνημα, τους μεταλλωρύχους του Λαυρίου το 1896 και 
της Σερίφου το 1916, τους εργάτες της Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 1936, το ΕΑΜ 
και το αντάρτικο του ΕΛΑΣ το 1941-44 στην κατοχή καθώς και του Δημοκρατικού 
Στρατού, την εξέγερση του Πολυτεχνείου του ’73, τους αναρχικούς, το αντάρτικο 
πόλης που ξεκινά από τη δικτατορία, την 20ή Οκτώβρη, την ΛΕΑ, την οργάνωση 
Μακρυγιάννης και συνεχίζεται με την μεταπολίτευση, τον ΕΛΑ και την 17 Νοέμ-
βρη και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Ο αγώνας ενάντια στην εξουσία, ενάντια στην 
καταπίεση και στην εκμετάλλευση, ενάντια δηλαδή σε ό,τι αντιπροσωπεύετε ως 
δικαστήριο, δεν θα σταματήσει ποτέ μέχρι το καθεστώς που υπηρετείτε να κατα-
στραφεί και να εξαφανιστείτε από το προσκήνιο της ιστορίας, μέχρι να πεταχτείτε 
στα σκουπίδια της ιστορίας. Ο ένοπλος αγώνας είναι κομμάτι του αγώνα για την 
ανατροπή και την κοινωνική επανάσταση. Ο ένοπλος αγώνας είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι του λαϊκού κινήματος ενάντια στον καπιταλισμό, τον ιμπεριαλισμό και 
το κράτος. Οι επαναστάσεις δεν μπορεί παρά να είναι ένοπλες. Οι αγώνες για 
την ελευθερία δεν γίνονται σεβόμενοι τον ποινικό κώδικα του εχθρού, σεβόμενοι 
τους νόμους του κράτους των καταπιεστών. Όπως είχε πει και ο Ρώσος αναρχικός 
Πέτρος Κροπότκιν: «Με το στιλέτο, με το πιστόλι, με το δυναμίτη, ό,τι δεν ανήκει 
στην αστική νομιμότητα, ανήκει σε μας».

Γνωρίζω ότι θα μας καταδικάσετε. Όμως οι πραγματικά πολιτικά και ηθικά δι-
καιωμένοι είμαστε εμείς. Είμαστε πολιτικά και ηθικά ανώτεροί σας. Στην ιστορία 
εμείς θα μείνουμε ως αγωνιστές της ελευθερίας και σεις θα μείνετε ως υπηρέτες 
και ανδρείκελα της τυραννίας. Προς το παρόν δεν είμαστε οι νικητές γιατί αλλιώς 
θα είχε έρθει το τέλος της ιστορίας. Εσείς ως μισθοφόροι έχετε μάθει να υπο-
τάσσεστε στο «δίκαιο» του ισχυρού και του νικητή, στο «δίκαιο» δηλαδή αυτού 
που σας πληρώνει όποιος κι αν είναι αυτός. Γιατί αν υποθετικά εμείς είχαμε την 
εξουσία μέσα στο σύστημά σας, εσείς θα μας προσκυνούσατε υπακούοντας στις 
εντολές μας δείχνοντας τι πραγματικά είστε, δηλαδή μισθοφόροι. Όμως ο δικός 
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μας αγώνας δεν θέλει υπηκόους, ούτε υποταγμένους, δεν έχει αφεντικά και δού-
λους, θέλει ελεύθερους και ίσους ανθρώπους. Αυτό που απομένει είναι η δύναμη 
των όπλων έτσι ώστε η πολιτική και ηθική υπεροχή μας να γίνει και υλική. Μέχρι 
να γίνει αυτό, Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.

ΖΗΤΩ Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΖΗΤΩ Η ΕΝΟΠΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΛΑΜΠΡΟ ΦΟΥΝΤΑ
Οκτώβριος 2012
Νίκος Μαζιώτης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΑΣ ΡΟΥΠΑ  
ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Αυτό το κείμενο δεν συνιστά απολογία. Δεν νιώθω ούτε ένιωθα ποτέ υπόλογος 
για τις πολιτικές επιλογές μου σε κανένα πρόσωπο της εξουσίας. Ο μόνος κριτής 
της δράσης μου και των επιλογών μου είναι η επαναστατική ιστορία και οι φο-
ρείς της. Ως επαναστάτρια θεωρούσα πάντα και θεωρώ χρέος μου και παράλληλα 
αναφαίρετο δικαίωμά μου να υπερασπίζομαι τις πολιτικές μου επιλογές. Ακόμα 
περισσότερο είναι χαρά μου να στηρίζω δημόσια, και παρά το όποιο προσωπικό 
κόστος, επιλογές αγώνα που συνιστούν κατά την βαθιά πεποίθησή μου σημαντικό 
παράδειγμα επαναστατικής δράσης. Και ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν η οργάνωση 
Επαναστατικός Αγώνας, στον οποίο είχα την τιμή να συμμετάσχω. Ο Επαναστατι-
κός Αγώνας, τη συμμετοχή μου στον οποίο με χαρά υπερασπίστηκα μετά τη σύλ-
ληψή μου, υπήρξε μια σημαντική συνιστώσα του ευρύτερου ανατρεπτικού αγώνα 
και η παρουσία του στην επαναστατική πολιτική σκηνή αποτέλεσε και αποτελεί 
–να είστε βέβαιοι– ορόσημο για πολλούς αγωνιστές. Ορισμένες δε, ενέργειες της 
οργάνωσης αποτέλεσαν μερικά πολύ σημαντικά γεγονότα της σύγχρονης επα-
ναστατικής ιστορίας και ως τέτοια θα μείνουν αποτυπωμένα στη μνήμη πολλών 
ανθρώπων. Δεν είναι λίγοι αυτοί που τις αναπολούν συχνά, όπως οι ίδιοι έχουμε 
διαπιστώσει από τη στιγμή που αποφυλακιστήκαμε λόγω παρέλευσης του ορίου 
προφυλάκισής μας. Και το έχουμε διαπιστώσει κατά τη διάρκεια της συμμετοχής 
μας στις κινητοποιήσεις του τελευταίου χρόνου. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι σε αρ-
κετούς ορατό το κενό μιας τέτοιας ένοπλης επαναστατικής δράσης στην εποχή 
μας, εποχή που, όπως όλοι οι εκμεταλλευόμενοι σήμερα διαπιστώνουν, αποτελεί 
την πιο σκοτεινή ιστορική περίοδο για τη χώρα μας αλλά και για όλο τον κόσμο. 
Εποχή που όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται πως μόνο ριζοσπαστικές και 
ανατρεπτικές μορφές αγώνα και λύσεις θα καταφέρουν να βγάλουν την κοινωνία 
και τη χώρα από την άβυσσο που μας έχει πετάξει η υπερεθνική οικονομική και 
πολιτική εξουσία και οι υφιστάμενοι υποτακτικοί της όπως οι ελληνικές κυβερνή-
σεις και οι καθεστωτικοί πολιτικοί που συμμετέχουν στο κοινοβούλιο.
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 Είμαι υπερήφανη για την συμμετοχή μου στον Επαναστατικό Αγώνα και δεν 
έχω να απολογηθώ για τίποτα. Αυτό το κείμενο είναι μια πολιτική κατάθεση-φό-
ρος τιμής για την οργάνωση για την οποία δικάζομαι από το αστικό σας δικαστή-
ριο. Είναι ένας φόρος τιμής στην κοινωνική Επανάσταση και σε όλους τους επα-
ναστάτες. Αποτελεί έναν φόρο τιμής για τον σύντροφό μας Λάμπρο Φούντα που 
δολοφόνησαν στις 10 Μάρτη 2010 τα ένοπλα σκυλιά του καθεστώτος, το οποίο και 
εσείς υπηρετείτε. Ενός καθεστώτος που έχει πλέον λάβει την πιο απολυταρχική 
του μορφή τις τελευταίες δεκαετίες και που αναμένεται να γίνει ακόμα πιο ανελέ-
ητο με τους φτωχούς, τους αδύναμους κοινωνικά, τους αγωνιστές που στρέφονται 
εναντίον του. Πρόκειται για ένα καθεστώς που καθημερινά ταπεινώνει, βασανί-
ζει, δολοφονεί ανθρώπους με όπλο την οικονομία. Ένα καθεστώς που εξυπηρετεί 
τα συμφέροντα μιας ισχυρής μειοψηφίας. Ένα καθεστώς που δεν είναι τίποτα 
λιγότερο και τίποτα περισσότερο από τη σύγχρονη χούντα του υπερεθνικού κεφα-
λαίου και της πολιτικής ελίτ που το στηρίζει. Ένα καθεστώς εγκληματιών, τρομο-
κρατών, ψυχρών δολοφόνων. Στο όνομα αυτών και για τα δικά τους συμφέροντα 
δολοφονήθηκε ο σύντροφος Λάμπρος Φούντας, στο όνομα αυτών μας συνέλαβαν 
και μας φυλάκισαν, στο όνομα αυτών μας δικάζετε και εσείς. Στο όνομα αυτών θα 
μας καταδικάσετε σε δεκάδες ή και εκατοντάδες χρόνια φυλακή.

Ο σύντροφος Λάμπρος Φούντας έπεσε από τις σφαίρες μπάτσου κατά τη δι-
άρκεια προπαρασκευαστικής ενέργειας της οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας. 
Έπεσε μαχόμενος για να συνεχιστεί η επαναστατική δράση της οργάνωσης που 
τόσο ήταν και παραμένει απαραίτητη μέσα στην άγρια ιστορική περίοδο που δι-
ανύουμε. Έπεσε μαχόμενος σε μια πορεία αγώνα που στόχευε να ανατρέψει αυτό 
το βάρβαρο, το ανελέητο καθεστώς. Έπεσε για να αποτραπεί αυτή η καταστροφι-
κή συνθήκη που σήμερα επιβάλλεται από την οργανωμένη εξουσία στον τόπο μας. 
Έπεσε για την ανατροπή αυτής της δικτατορίας. Έπεσε για την Επανάσταση. 

Η δολοφονία του συντρόφου μας, παρά το γεγονός ότι ήταν αποτέλεσμα τυ-
χαίας «συνάντησης» με μπάτσους περιπολικού, ήταν μια πολιτική δολοφονία. Δεν 
έχει σημασία αν οι μπάτσοι δεν ήξεραν ποιον πυροβολούσαν. Σημασία έχει ότι ο 
σύντροφος ήταν εκεί και δρούσε στα πλαίσια μιας πολιτικής διαδικασίας. Μιας 
διαδικασίας που αποτελούσε μέρος ενός σχεδίου πολιτικού για την ανατροπή της 
οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, για την προώθηση της επαναστατικής υπό-
θεσης. Γι’ αυτό και η δολοφονία του ήταν μια πολιτική δολοφονία. Και όπως η φυ-
λάκιση και η δίκη αυτή, έτσι και η δολοφονία του συντρόφου αποτελεί στιγμή του 
πρωτοφανούς σε σφοδρότητα πολέμου που η υπερεθνική οικονομική και πολιτική 
ελίτ με την αμέριστη στήριξη των Ελλήνων υπερασπιστών του συστήματος –κα-
θεστωτικών πολιτικών, μπάτσων, δικαστών, μεγαλοδημοσιογράφων– διεξάγει 
εναντίον της κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι μέρος ενός πολέμου για τη διασφά-
λιση ότι η κοινωνία των αδυνάτων δεν θα βρει κανένα όπλο να στρέψει εναντίον 
της σύγχρονης χούντας. Είναι μέρος ενός πολέμου που διεξάγεται για να κλείσει 
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ο μόνος δρόμος της κοινωνίας να βγει από το αδιέξοδο. Ο δρόμος της ανατροπής 
της οργανωμένης εξουσίας και των λακέδων της. Ένας δρόμος που δεν μπορεί 
παρά να περνά μέσα από την ένοπλη προλεταριακή αντεπίθεση.

Ο σύντροφος Λάμπρος Φούντας για εμένα δεν ήταν, δεν είναι νεκρός. Ήταν 
μαζί μου κατά τη σύλληψη, στα κρατητήρια της «αντιτρομοκρατικής», στη φυλα-
κή. Ήταν μαζί μου κατά τη διάρκεια αυτής της δίκης. Ήταν, είναι και θα παραμεί-
νει η άσβεστη φλόγα μιας επαναστατικής συλλογικότητας που δεν πρόκειται να 
σβήσει ποτέ. Ήταν, είναι και θα παραμείνει μια φωνή που καλεί σε επαναστατική 
επαγρύπνηση, που δεν θα σωπάσει μέχρι τον τελικό στόχο: Το γκρέμισμα κάθε 
εξουσίας, την Επανάσταση. 

Είπα και νωρίτερα πως ήταν τιμή και χαρά μου να αναλάβω την πολιτική ευθύ-
νη για συμμετοχή στον Επαναστατικό Αγώνα. Όμως ο σύντροφος Λάμπρος Φού-
ντας ήταν ένα ισχυρό, ακατανίκητο κίνητρο για αυτή τη στάση μου. Ήταν χρέος 
μου και απέναντί του να μιλήσω για τις κοινές μας επιλογές αγώνα, να μιλήσω 
για την συλλογικότητά μας, να μιλήσω για τις πολιτικές μας θέσεις και στοχεύ-
σεις. Ήταν χρέος μου να τον κρατήσω ζωντανό, κρατώντας ζωντανή κάθε στιγμή 
την ιστορία του Επαναστατικού Αγώνα. Ούτε στιγμή δεν αποτέλεσε για εμένα το 
«βαρύ φορτίο ενός νεκρού», όπως θα ήθελαν οι εχθροί μας. Αντιθέτως, έγινε ένα 
όπλο για να συνεχίσω τον πόλεμο εναντίον τους, έγινε ένα ισχυρό όπλο για να 
συνεχίσω να μάχομαι για την κοινή μας υπόθεση μέσα από τις φυλακές του καθε-
στώτος. Ο σύντροφος Λάμπρος Φούντας στις 10 του Μάρτη στα στενά της Δάφνης 
έγινε ένα ισχυρό όπλο της Επανάστασης.

 Όπως η ανάληψη πολιτικής ευθύνης και η στάση μου από την πρώτη στιγμή 
της σύλληψής μου, έτσι και η πολιτική αυτή κατάθεση είναι ένας φόρος τιμής στον 
σύντροφο. 

Γιατί όμως συγκεκριμένα έπεσε ο Λάμπρος Φούντας; Ποιο ήταν το πλαίσιο 
πολιτικής δράσης μέσα στο οποίο έγινε η συμπλοκή της Δάφνης; 

 Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα βρίσκεται στην ίδια την στρατηγική του 
Επαναστατικού Αγώνα έτσι όπως αυτή ξετυλίχτηκε το τελευταίο διάστημα πριν τη 
δολοφονία του συντρόφου και τις συλλήψεις μας. Και αυτή τη στρατηγική οφεί-
λω πρώτα απ’ όλα να αναλύσω σε αυτό το κείμενο. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τον 
Μάρτη του 2010 ήταν ο μήνας που έμπαινε στην τελική ευθεία η διαδικασία υπα-
γωγής της χώρας στην εξουσία της τρόικας, δηλαδή του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
καθώς το ελληνικό χρέος είχε από καιρό εκτιναχθεί σε επίπεδα που καθιστού-
σαν αδύνατη τη διαχείρισή του. Οι υπερεθνικοί επενδυτικοί οίκοι, οι τράπεζες και 
μεγάλος αριθμός προσώπων της πολιτικής ελίτ –και της ελληνικής συμπεριλαμ-
βανομένης– κερδοσκοπούσαν με τα ελληνικά ομόλογα, η χώρα βάδιζε ολοταχώς 
προς την πτώχευση και η υπερεθνική οικονομική και πολιτική ελίτ αντάλλαζε δη-
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μόσια ή παρασκηνιακά απόψεις για το «μέλλον της Ελλάδας», για το «αν πρέπει 
να διασωθεί» ή «αν πρέπει να αφεθεί να πτωχεύσει». 

Η λύση που δόθηκε από την υπερεθνική ελίτ ήταν η λύση της ελεγχόμενης 
πτώχευσης, η οποία βαφτίστηκε σχέδιο «σωτηρίας» της χώρας. Αυτό το σχέδιο 
δεν αφορούσε φυσικά την αποφυγή της πτώχευσης αφού αυτή ήταν τετελεσμένο 
γεγονός πριν καν υπογραφεί η πρώτη μνημονιακή σύμβαση τον Μάιο του 2010. 
Το σχέδιο αυτό αφορούσε στην απόφαση να μπει η χώρα σε μια διαδικασία αργής 
και βασανιστικής ευθανασίας. Και αυτή η αργή διαδικασία θανάτου επελέγη για 
να αποφευχθούν οι ισχυροί κραδασμοί που θα είχε μια ανεξέλεγκτη πτώχευση για 
το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και κατ’ επέκταση για το οικοδόμημα της ευρω-
ζώνης και του ευρώ. Γιατί για την ευρωπαϊκή ελίτ, όπως είναι φυσικό, σημαντικό 
ζήτημα δεν είναι η «σωτηρία της Ελλάδας». Αυτή πάντα εξ άλλου ήταν ένα εργα-
λείο άντλησης κέρδους για το υπερεθνικό κεφάλαιο. Ήταν μια οικονομία αναλώ-
σιμη. Το ζήτημα ήταν και θα είναι η σωτηρία του ευρωπαϊκού νομίσματος και η 
αποφυγή μιας κατάρρευσης του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Ήταν και 
είναι δηλαδή η εξασφάλιση ότι δεν θα πληγεί η οικονομική ελίτ από την κρίση.

Το σχέδιο «σωτηρίας» αφορούσε σε μια σταδιακή στάση πληρωμών στο εσω-
τερικό με την παράλληλη διασφάλιση ότι οι πιστωτές της, δηλαδή οι μεγάλες ευ-
ρωπαϊκές τράπεζες, οι υπερεθνικοί χρηματοοικονομικοί οίκοι και οι κροίσοι του 
πλανήτη που βρίσκονται πίσω από αυτούς, δεν θα ζημιώνονταν από αυτή τη δια-
δικασία. Και αυτό όπως γνωρίζουμε, το διασφάλισαν με τις μνημονιακές συμβά-
σεις, με την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους και με την πρόσφατη διαδικασία 
επαναγοράς ομολόγων, που μετέφερε μέρος του στην ΕΚΤ και που ουσιαστικά 
οδήγησε στη διάχυση του κινδύνου της ελληνικής κατάρρευσης προς την ευρωπα-
ϊκή κοινωνική βάση η οποία και θα καλεστεί να πληρώσει το τίμημα της διάσωσης 
του ελληνικού οικονομικού και πολιτικού καθεστώτος.

Για την Ελλάδα οι συνέπειες αυτών των αναδιαρθρώσεων του χρέους δεσμεύει 
στην ουσία πολλές γενιές στα δεσμά ενός χρέους που συνεχώς αυξάνεται και είναι 
αδύνατο να αποπληρωθεί. Πρόκειται για ένα χρέος πολλών δεκαετιών, που σε ένα 
μεγάλο μέρος του αφορά ακόμα και προπολεμικά δάνεια, τα οποία μέσω αναδι-
απραγματεύσεων και ρυθμίσεων που επιβλήθηκαν από τους δανειστές, υποχρε-
ώνεται ο λαός να τα ξεπληρώνει έως σήμερα. Χρέος που έχουν συμβάλει όλες οι 
ελληνικές κυβερνήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα είτε για να τονώσουν 
με ρευστότητα την εγχώρια και ξένη ελίτ είτε για να αποπληρώσουν παλαιότερα 
δάνεια. Χρέος που δεν αφορούσε ποτέ τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της 
κοινωνικής βάσης, αλλά μόνο την ενίσχυση των οικονομικά ισχυρών και την «οι-
κονομική αποκατάσταση» της ντόπιας πολιτικής ελίτ. 

Το δίλημμα που πρόβαλε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2010 και που έκτοτε 
προβάλλουν όλες οι κυβερνήσεις «σωτηρία της χώρας ή χρεοκοπία» είναι πα-
ντελώς ψευδές και παραπλανητικό. Τέτοιο δίλημμα ούτε ίσχυε ποτέ ούτε ισχύει 
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σήμερα. Το ερώτημα που τίθεται και που αφορά τις αντιθέσεις και τα διάφορα 
συμφέροντα στο εσωτερικό της υπερεθνικής ελίτ ήταν και είναι υπό ποια δια-
δικασία θα πραγματοποιηθεί αυτή η χρεοκοπία. Αν θα γινόταν γρήγορα ή αργά 
και βασανιστικά όπως συμβαίνει σήμερα, αν θα γινόταν εντός της ΟΝΕ ή εκτός 
αυτής, αν θα γινόταν με νόμισμα το ευρώ ή με τη δραχμή. Σε κάθε περίπτωση τα 
κοράκια της υπερεθνικής οικονομικής και πολιτικής εξουσίας που πετούν πάνω 
από το πτώμα της ελληνικής οικονομίας έτοιμα να αρπάξουν, να λεηλατήσουν ό,τι 
έχει αξία στον τόπο, ήταν σύμφωνα στο γεγονός ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να μπει 
υπό την πλήρη κηδεμονία, υπό την πλήρη υποταγή στην υπερεθνική ελίτ με ομάδα 
κρούσης τους δανειστές. Και κυρίως θα έπρεπε να έχει διασφαλιστεί ότι τη στιγμή 
που η χώρα θα περάσει ολοκληρωτικά στα χέρια των δανειστών, αυτοί θα παρα-
λάβουν μια άβουλη και πειθήνια μάζα ανθρώπων που θα είναι πλήρως υποταγ-
μένη στις επιθυμίες των αφεντικών, διαθέσιμη να δουλεύει με τους χειρότερους 
δυνατούς εργασιακούς όρους χωρίς να διεκδικεί, χωρίς να αγωνίζεται. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων αρχικά φρόντισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 
που υπέγραψε το πρώτο μνημόνιο, την πιο σκληρή σύμβαση με δανειστές που έχει 
υπογραφεί μεταπολεμικά σε οποιαδήποτε χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και 
συμμετέχοντες στο ΔΝΤ είχαν εκφράσει την έκπληξή τους για «την ευκολία που 
ο Παπανδρέου ξεπούλησε τη χώρα του, αποδεχόμενος χωρίς καμία ένσταση και 
χωρίς να προβάλει την επιθυμία για διαπραγμάτευση, ένα πρόγραμμα που είναι 
πιο σκληρό από οποιοδήποτε άλλο έχει ποτέ επιβάλει στο παρελθόν το ΔΝΤ σε 
οποιαδήποτε άλλη χώρα».

Μέσα από τη διαδικασία της ελεγχόμενης χρεοκοπίας τα τελευταία δυο χρόνια 
και με την βοήθεια των συμβάσεων που υπογράφουν οι κυβερνήσεις και των συμ-
φωνιών που κάνουν με τους μηχανισμούς «διάσωσης», έχουν καταργηθεί εργασι-
ακά κεκτημένα, έχουν κατακρεουργηθεί μισθοί και συντάξεις, έχουν καταργηθεί 
επιδόματα, έχουν καταστραφεί τα συνταξιοδοτικά ταμεία και δεν αργεί η στάση 
πληρωμών στους συνταξιούχους. Η στάση πληρωμών είναι εδώ και μήνες γεγο-
νός για το εσωτερικό της χώρας, με τους εργαζόμενους του δημοσίου (δασκάλους, 
καθηγητές, νοσηλευτές, γιατρούς κ.λπ.) να παραμένουν απλήρωτοι για πολλούς 
μήνες. Η εσωτερική στάση πληρωμών έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκεται υπό κα-
τάργηση η δημόσια περίθαλψη, νοσοκομεία να υπολειτουργούν και να κλείνουν, 
σχολεία, παιδικοί σταθμοί και σχολές το ίδιο, πολλές δημόσιες υπηρεσίες να πα-
ρακμάζουν και να καταργούνται. Αφού το ελληνικό κράτος κήρυξε αρχικά στά-
ση πληρωμών για τις υποχρεώσεις του προς τις μικρές επιχειρήσεις οδηγώντας 
τες στο κλείσιμο, προχωράει σε στάσεις πληρωμών και την κατάργηση της μιας 
μετά την άλλη των δημόσιων υπηρεσιών. Αν αυτό δεν λέγεται πτώχευση, τότε πώς 
λέγεται; Και όλα αυτά σε μια «υπό καθεστώς σωτηρίας από τη χρεοκοπία Ελλά-
δα», η οποία λόγω του υψηλού κόστους δανεισμού μπορεί μεν να έχει αποκλει-
στεί από τις αγορές ομολόγων, όμως οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να εκδίδουν 
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έντοκα γραμμάτια μικρής διάρκειας με εξωφρενικά επιτόκια για να καλύπτουν 
τις τρέχουσες κρατικές ανάγκες, αφού τα οικονομικά πακέτα από την τρόικα πάνε 
στο μεγαλύτερο μέρος τους στη στήριξη των τραπεζών, εκτοξεύοντας το χρέος σε 
επίπεδα που καθιστούν γελοία ακόμα και την πιο απαισιόδοξη εκτίμηση του ΔΝΤ 
για την εξέλιξή του. Το ίδιο ισχύει και για το τελευταίο οικονομικό πακέτο από την 
τρόικα, για το οποίο ψηφίστηκε το δεύτερο και σκληρότερο μνημόνιο τελικής εξό-
ντωσης των προλετάριων αυτού του τόπου. Με λογιστικές αλχημίες και με ψεύτι-
κες εκθέσεις για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από την Ε.Ε. προβάλλεται 
μια εικονική σταθερότητα που σύντομα θα σαρώσει η σκληρή πραγματικότητα 
του οικονομικού τέλματος. Η κατάρρευση, παρά τις όποιες προσπάθειες στήριξης 
του καθεστώτος από την τρόικα, είναι μη αναστρέψιμη, όμως η ελίτ θέλει πριν να 
έχει ολοκληρωθεί η οικονομική και πολιτική κατοχή της χώρας. 

Στην «υπό καθεστώς σωτηρίας Ελλάδα» η φτώχεια έχει φτάσει στα μεγαλύ-
τερα επίπεδα μετά από τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Η πραγματική ανεργία έχει 
φτάσει το 35%, και για τους νέους το 50%. Η περιθωριοποίηση απειλεί όλο και 
πλατύτερα στρώματα του πληθυσμού, οι άστεγοι, οι άνθρωποι που έχουν περάσει 
στην απόλυτη φτώχεια είναι όλο και περισσότεροι. Αυτοί που υποσιτίζονται αυξά-
νονται κάθε μέρα, οι λιποθυμίες μαθητών στα σχολεία από την πείνα είναι καθη-
μερινό φαινόμενο, χιλιάδες είναι αυτοί που τρέχουν στα συσσίτια και οι θάνατοι 
από έλλειψη τροφής δεν θα αργήσουν να κάνουν την εμφάνισή τους. Οι άνθρωποι 
κάθε ηλικίας που ψάχνουν στα σκουπίδια των λαϊκών αγορών για φαγητό γίνο-
νται όλο και περισσότεροι, αναδεικνύοντας το τέλμα μιας κοινωνίας. Όμως αυτοί 
που όπως φαίνεται θα αποτελέσουν το πρώτο μεγάλο τμήμα της κοινωνίας που θα 
απειληθεί με θάνατο λόγω της κρίσης –μετά από τις 2000 και πλέον καταγεγραμ-
μένες αυτοκτονίες των απελπισμένων από την οικονομική ανέχεια που τους έριξε 
το σύστημα– θα είναι οι φτωχοί γέροντες και οι γερόντισσες αυτού του τόπου, που 
δεν θα έχουν καμία δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις αρρώστιες των γηρατειών 
ή το κρύο του χειμώνα. 

Για ποια «σωτηρία της χώρας από τη χρεοκοπία» λοιπόν, μιλούν οι ελληνικές 
κυβερνήσεις, τη στιγμή που αυτή η χρεοκοπία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί; Μιλούν 
για την αποφυγή της εγκατάλειψης της χώρας από την υπερεθνική ελίτ. Αυτό έχει 
σημασία για την ντόπια πολιτική εξουσία. Τι είναι αυτό που οι καθεστωτικοί πολι-
τικοί στην Ελλάδα επιχειρούν με την πλήρη υπαγωγή της χώρας στην εξουσία των 
δανειστών και των υπερεθνικών πολιτικών και οικονομικών οργάνων τους; Είναι 
ο θάνατος ενός λαού, η εκποίηση της χώρας και η διασφάλιση του πλούτου της 
υπερεθνικής ελίτ. Και βασική προϋπόθεση για να γίνουν αυτά πράξη είναι να μην 
υπάρξει κοινωνική αντίδραση. 

«Η χώρα βαδίζει ακροβατώντας στο χείλος της αβύσσου και μια ένοπλη ορ-
γάνωση θα μπορούσε να τη γκρεμίσει», θα μπορούσε να πει ένας καθεστωτικός 



429

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ

πολιτικός. «Μια ένοπλη οργάνωση θα μπορούσε να συμβάλει στην χρεοκοπία της 
χώρας και την καταστροφή της». 

Ο Επαναστατικός Αγώνας επειδή γνώριζε από την αρχή τι σήμαινε «σωτηρία 
της χώρας» επέλεξε να δράσει προς την κατεύθυνση της παρεμπόδισης αυτού του 
είδους της «σωτηρίας». Μιας «σωτηρίας» που αφορούσε μόνο την προνομιούχα 
οικονομικά και πολιτικά τάξη και όχι το λαό. Αυτή η «σωτηρία» και οι όροι της 
είναι η καταστροφή όλων των προλετάριων, είναι η καταστροφή της χώρας συνο-
λικά. Αυτή τη «σωτηρία» ο Επαναστατικός Αγώνας επιδίωκε να αποτρέψει.

Η πολιτική ηγεσία που εξουσιάζει αυτόν τον τόπο και τα πάσης φύσεως φερέ-
φωνα της υπερεθνικής άρχουσας τάξης, με τα ΜΜΕ πρωτοστάτες, προωθούν δι-
άφορα θεωρητικά σχήματα για την κρίση και τους υπαίτιους αυτής (ο καταναλω-
τισμός των μικρομεσαίων και των φτωχών, η διαφθορά του δημοσίου που πρέπει 
να παταχθεί –σε αυτό συμπεριλαμβάνονται οι παιδικοί σταθμοί που κλείνουν– οι 
υψηλές συντάξεις και οι μισθοί…) και κυρίως στηρίζουν την αναγκαιότητα της 
κοινωνικής πειθαρχίας και υποταγής, της μη αντίδρασης στα σχέδια που προω-
θούνται. 

Η κοινωνική αντίσταση είναι ο μόνος παράγοντας που θα μπορούσε να απο-
τρέψει αυτές τις εξελίξεις. Μια αντίσταση όμως που θα ήταν απαγκιστρωμένη από 
κάθε είδους καθεστωτική θέση για την κρίση και τις αιτίες της, μια αντίσταση που 
δεν θα υπέκυπτε σε εκβιασμούς και ψευτοδιλήμματα της κυριαρχίας, που δεν θα 
έκανε πίσω στην καταστολή η οποία θα ήταν αναπόφευκτα σφοδρή και άμεση. 

Ο Επαναστατικός Αγώνας δεν είχε ποτέ ψευδαισθήσεις για το είδος της κρί-
σης, τους υπεύθυνους και τις προοπτικές της. Πάντα πιστεύαμε και έχει κατα-
γραφεί και στις προκηρύξεις της οργάνωσης, πως η χρεοκοπία ήταν μη αναστρέ-
ψιμη. Όμως όσο περισσότερο αργεί αυτή η εξέλιξη λόγω των μεθόδων στήριξης 
του καθεστώτος από την τρόικα, τόσο περισσότερο οι προλετάριοι βυθίζονται στο 
οικονομικό και κοινωνικό τέλμα, τόσο πιο μεγάλη γίνεται η κοινωνική παράλυση 
στην πρωτοφανή επίθεση των εξουσιαστών.

Γι’ αυτό και για την οργάνωση ζητούμενο ήταν να αποφευχθεί η υπαγωγή 
της χώρας στο καθεστώς εξουσίας της τρόικας, να μην ψηφιστεί καμία σύμβαση 
υποθήκευσης των περιουσιακών στοιχείων της χώρας στους δανειστές, να μην 
ψηφιστεί κανένα μνημόνιο, να μην επιχειρηθεί η επίθεση στα φτωχά κοινωνικά 
στρώματα που σήμερα έχει πάρει διαστάσεις ανυπολόγιστες για εκατομμύρια συ-
νανθρώπους μας. Να προχωρούσε άμεσα η χώρα σε μια στάση πληρωμών, χωρίς 
να έχει πριν διασφαλιστεί κανένα δικαίωμα για τους δανειστές. 

Η Ελλάδα ήταν μια ευκαιρία για την υπερεθνική ελίτ να πειραματιστεί σε μια 
νέου τύπου χρεοκοπία εντός μιας οικονομικής ζώνης όπως το ευρώ και με τους πιο 
ανελέητους για την κοινωνική πλειοψηφία όρους που έχουν επιβληθεί ποτέ στη 
σύγχρονη ιστορία. Μια ένοπλη επαναστατική οργάνωση με καίριες ενέργειες που 
θα έπλητταν τα συμφέροντα της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, θα μπορού-
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σε ακόμα και να ακυρώσει τις όποιες προοπτικές για κατοχή της χώρας και για το 
ειρηνικό ξεπούλημα των ανθρώπων και του τόπου ολόκληρου στους δανειστές. 
Μια ένοπλη οργάνωση με στρατηγική και σχέδιο θα μπορούσε να συμβάλει καθο-
ριστικά ακόμα και στη ματαίωση σχεδίων της οικονομικής και πολιτικής εξουσί-
ας. Και αυτό θα γινόταν με την ακύρωση της ειρηνικής έλευσης και ποδηγέτησης 
του τόπου από τα κοράκια της υπερεθνικής ελίτ που λυμαίνονται τους λαούς με 
όπλο το χρέος. Μια ένοπλη επαναστατική οργάνωση που θα είχε τη δυνατότητα 
και τη βούληση να κηρύξει πόλεμο στην οικονομική και πολιτική εξουσία προ-
χωρώντας σε χτυπήματα που θα αποδυνάμωναν ένα ήδη σοβαρά λαβωμένο από 
τη συστημική κρίση καθεστώς, θα μπορούσε να συμβάλει στην εγκατάλειψη του 
ελληνικού οικονομικού και πολιτικού καθεστώτος από την υπερεθνική ελίτ, να 
φέρει τη χώρα πιο κοντά σε μια άμεση και ανεξέλεγκτη χρεοκοπία, πριν ακόμα 
περαστούν οι θηλιές στο λαιμό των προλετάριων. Θα μπορούσε να παίξει καθο-
ριστικό ρόλο στην ακόμα μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση του συστήματος. Γιατί 
το σύστημα είναι πραγματικά πολύ ευάλωτο. Και η ιδιαίτερα σκληρή στάση των 
εξουσιαστών δεν είναι παρά το αποτέλεσμα της αδυναμίας τους να συντηρήσουν 
ένα ιδιαίτερα εύθραυστο, ένα άρρωστο, ένα μη βιώσιμο οικονομικό και πολιτικό 
καθεστώς, το οποίο πλέον «απολαμβάνει» τη μεγαλύτερη απονομιμοποίησή του 
στην κοινωνία.

Μια ένοπλη επαναστατική οργάνωση με την κατάλληλη δράση θα μπορούσε 
να μεγαλώσει τον φόβο και να επιφέρει τον πανικό στους ήδη φοβισμένους από 
την συστημική κρίση κατόχους και διαχειριστές του υπερεθνικού κεφαλαίου. Να 
τους κάνει να σκεφτούν τα ρίσκα για την όποια οικονομική επένδυση σε μια τα-
ραγμένη κοινωνικά και πολιτικά χώρα. Να τους κάνει να σκεφτούν σοβαρά αν 
θέλουν να εμπλακούν εν μέσω μιας περιόδου βαθιάς οικονομικής κρίσης σε μια 
χώρα όπου διεξάγεται ένοπλη αντίσταση στο καθεστώς. Γιατί η πραγματική σω-
τηρία όλων μας θα κριθεί από τη δυνατότητά μας να σωθούμε από την οικονομική 
ελίτ. 

Δεν θα μπορούσε η ένοπλη δράση σε κάθε εποχή να έχει τέτοια αποτελέσματα. 
Η περίοδος πριν την ψήφιση του μνημονίου, μέσα στην οποία έγινε και το κατα-
σταλτικό χτύπημα στον Επαναστατικό Αγώνα, ήταν η καταλληλότερη περίοδος 
για να πληγεί το καθεστώς, καθώς κανένα σχέδιο χειρισμού της ελληνικής πτώ-
χευσης δεν υπήρχε ακόμα, η ελληνική κυβέρνηση εκλιπαρούσε την ευρωπαϊκή 
ελίτ για στηρίγματα, κανένας μηχανισμός που θα διασφάλιζε την απομόνωση της 
«άρρωστης» Ελλάδας δεν είχε διαμορφωθεί, η κρίση χρέους δεν είχε ακόμη χτυ-
πήσει άλλες ευρωπαϊκές χώρες ώστε να καθίσταται ζήτημα επιτακτικής ανάγκης 
για την ευρωπαϊκή σταθερότητα η στήριξη του ελληνικού οικονομικού συστήμα-
τος, ενώ και τα κρατικά ταμεία ήταν άδεια. 

Όμως, παρά το γεγονός ότι σήμερα η υπερεθνική ελίτ έχει προχωρήσει ένα 
σχέδιο αντιμετώπισης μιας –αναπόφευκτης– ανεξέλεγκτης ελληνικής κατάρρευ-
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σης, όλη την τρέχουσα περίοδο το σύστημα του καπιταλισμού και της οικονομίας 
της αγοράς βρίσκεται στον αέρα. Οι βάσεις που στηρίζεται είναι πολύ σαθρές, οι 
νέοι υπερεθνικοί οικονομικοί και πολιτικοί μηχανισμοί που απαιτούνται για να 
αντιμετωπίσει το σύστημα τη διεθνή κρίση δεν έχουν διαμορφωθεί και μια διευ-
ρυμένη ένοπλη κοινωνική επίθεση θα μπορούσε να το ανατρέψει με σχετική ευκο-
λία. Και μιλάω για ένοπλη κοινωνική επίθεση γιατί, φυσικά, μια ένοπλη οργάνωση 
δεν υποκαθιστά μια μαζική ένοπλη προλεταριακή επίθεση στο καθεστώς η οποία 
και είναι η μόνη ικανή να φέρει την Επανάσταση. Όμως, μια ένοπλη οργάνωση 
σήμερα θα μπορούσε να δώσει σημαντική ώθηση στις πολιτικές και κοινωνικές 
εξελίξεις προς μια κατεύθυνση ενισχυτική για την επαναστατική υπόθεση. Γιατί 
μια στριμωγμένη πολιτική εξουσία που λόγω σφοδρών κοινωνικών αντιστάσεων 
και ένοπλων επιθέσεων στρατηγικού χαρακτήρα δεν θα κατάφερνε να πείσει τους 
υπερεθνικούς οικονομικούς και πολιτικούς μηχανισμούς για την ικανότητά της 
να διαχειριστεί μια ειρηνική μετάβαση στη χρεοκοπία, θα κατέρρεε κάτω από το 
βάρος της κοινωνικής πίεσης και χωρίς τα στηρίγματα της υπερεθνικής πολιτικής 
ελίτ. Μια ανεξέλεγκτη χρεοκοπία και μια πολιτική κατάρρευση θα συνοδευόταν 
από κοινωνική έκρηξη. Μια γενικευμένη εξέγερση θα δημιουργούσε την κατάλλη-
λη συνθήκη για την προώθηση της επαναστατικής υπόθεσης. Αυτό για εμάς ήταν 
το ζητούμενο.

Η πεποίθησή μας για τις συνθήκες πανικού που θα μπορούσε να επιφέρει στις 
λεγόμενες αγορές –λέγοντας αγορές εννοούμε την υπερεθνική οικονομική ελίτ– 
μια ένοπλη επαναστατική οργάνωση με τη δράση της, πηγάζει από την γνώση 
και την ανάλυση για τη φύση της κρίσης, τις μορφές εκδήλωσής της, τα αδιέξοδα 
που αντιμετωπίζει η οικονομική εξουσία, ακόμα και την ψυχολογία των αγορών 
και τους τρόπους λειτουργίας τους. Οι ίδιοι οι εκφραστές της οικονομικής ελίτ 
έχουν μιλήσει αρκετά για τον εαυτό τους και για τις αγορές στις οποίες κινούνται. 
Ένας από αυτούς, γνωστός μεγαλοκερδοσκόπος που έχει πλούσιο παρελθόν στην 
κερδοσκοπία πάνω στα κρατικά χρέη και την αξιοποίηση οικονομικών καταρρεύ-
σεων για τον προσωπικό του πλουτισμό, είχε παρομοιάσει τις αγορές με αγέλη 
από γαζέλες. Όπως αυτές έτσι και οι αγορές, είχε πει, «δεν τρέχουν στη θέα ενός 
λιονταριού, αλλά στην ιδέα ότι ένα λιοντάρι θα τους επιτεθεί». Αυτή η αναφορά 
είχε γίνει επ’ αφορμή της κρίσης στη νοτιοανατολική Ασία όπου οι αγορές κερ-
δοσκοπώντας άγρια πάνω στο χρέος των χωρών αυτών, τις εγκατέλειψαν μαζικά 
φοβούμενες την πιθανή κατάρρευση. Η μαζική φυγή μεγάλου όγκου κεφαλαίων 
από τις χώρες αυτές επέσπευσε τελικά την κατάρρευση. Όπως έχουν πει πολλοί 
κεφαλαιοκράτες και διαχειριστές μεγάλων κεφαλαίων, αυτό το φαινόμενο είναι 
κάτι σαν μια «αυτοεκπληρούμενη προφητεία». Φοβούμενες οι αγορές ότι θα κα-
ταρρεύσει μια χώρα, την εγκαταλείπουν επισπεύδοντας την κατάρρευση. Η δια-
μόρφωση όμως των συνθηκών για την οικονομική κατάρρευση μιας χώρας γίνεται 
με την είσοδο των επενδυτικών κεφαλαίων, και η φυγή τους απλώς ολοκληρώνει 
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τη διαδικασία. Και όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος αυτών των κεφαλαίων τόσο πιο 
καταστροφική η κατάρρευση.

Ο Επαναστατικός Αγώνας επιδίωκε να εγκαταλείψει τη χώρα η «αγέλη» των 
αγορών άμεσα, με όπλο τη μεγέθυνση του φόβου που γέννησε η εκδήλωση της 
κρίσης και η απουσία προοπτικής διεξόδου από αυτήν.

Η Ελλάδα εδώ και καιρό είναι ουσιαστικά χρεοκοπημένη. Οι κεφαλαιοκράτες 
ανά την υφήλιο κάθονται στην κυριολεξία πάνω σε βουνά από ρευστό το οποίο 
αρνούνται να επενδύσουν λόγω της κρίσης και των μειωμένων κερδών. Το χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα το οποίο δημιούργησε την παγκόσμια αρχιτεκτονική 
μεγέθυνσης του καπιταλισμού τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε αδιέξοδο και 
απειλείται με νέες μεγάλες καταρρεύσεις. Είναι γνωστό πως η ελληνική αγορά 
έχει στεγνώσει από ρευστό και οι επιχειρήσεις κλείνουν η μια μετά την άλλη. Το 
μόνο που υπάρχει όρθιο στη χώρα είναι ένα πολιτικό οικοδόμημα χωρίς κοινωνι-
κά ερείσματα από τους δοσίλογους των κυβερνήσεων και των καθεστωτικών πο-
λιτικών που στηρίζουν ένα ετοιμόρροπο σύστημα ζητιανεύοντας πίστωση χρόνου 
από τα μεγάλα αφεντικά τους στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ καθώς και χρήματα για 
να ξεπληρώνουν τα υπό λήξη ομόλογα και να στηρίξουν το τραπεζικό σύστημα. 

Στην ουσία ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Καθεστωτικοί 
αναλυτές δηλώνουν πως δεν υπάρχει ούτε παγκόσμια οικονομία που να λειτουρ-
γεί. Το μόνο που εξασφαλίζει τη μη κατάρρευση του καθεστώτος είναι η κοινωνι-
κή ειρήνη. Αυτός είναι και ο μόνος λόγος που η οικονομική ελίτ δεν έχει διαγράψει 
εντελώς την Ελλάδα και καραδοκεί για να επιτεθεί και να αρπάξει ό,τι έχει αξία 
από το ελληνικό πτώμα. Και αυτή η διαδικασία εντάσσεται όχι στην προοπτική 
ξεπεράσματος της κρίσης, αλλά σε μια πρακτική που υιοθετείται ευρέως σε περι-
όδους κρίσης κατά τις οποίες, όπως είχε κυνικά δηλώσει ο Άντριου Μέλλον, τρα-
πεζίτης και υπουργός οικονομικών των ΗΠΑ κατά την περίοδο της κρίσης του ’29 
–στον οποίο είχα αναφερθεί ξανά σε τοποθέτησή μου κατά τη διάρκεια της δί-
κης– «οι πόροι επιστρέφουν στους δικαιούχους τους». Μόνο που οι ελίτ δεν είναι 
οι δικαιούχοι του κοινωνικού πλούτου και ούτε αυτοί που τον παρήγαγαν. Είναι 
αυτοί που τον ιδιοποιούνται, που τον κλέβουν από τους προλετάριους.

Χωρίς ταξική και κοινωνική ειρήνη δεν θα είχαν καταφέρει τα ελληνικά πολι-
τικά αφεντικά τίποτα. Δεν θα είχαν καταφέρει να πείσουν τους Ευρωπαίους προ-
ϊστάμενους εταίρους τους να «σώσουν» την Ελλάδα. Χωρίς ταξική και κοινωνική 
ειρήνη δεν θα είχαν καταφέρει να διατηρήσουν το ενδιαφέρον για τους «γύπες 
του χρέους», τα γνωστά vulture funds που βρίσκονται σε στενή συνεργασία με 
όλες τις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες και που ήδη έχουν εγκατασταθεί στη χώρα 
περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να αγοράσουν για ένα κομμάτι ψωμί επι-
χειρήσεις, φυσικό πλούτο, γη, νησιά, ανθρώπους. Ανθρώπους πεινασμένους και 
απελπισμένους. Χωρίς ταξική και κοινωνική ειρήνη δεν θα μπορούσαν οι αετο-
νύχηδες της πολιτικής εξουσίας να τζογάρουν στα χρηματιστήρια του χρέους τα 
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ελληνικά ομόλογα και τη χώρα ολόκληρη σε συνεργασία με τις τράπεζες και τους 
«αξιοσέβαστους» μεγαλοεπενδυτές των heads funds, προσφέροντάς τους μεγάλα 
κέρδη και λαμβάνοντας και οι ίδιοι οι πολιτικοί με τις οικογένειές τους σεβαστό 
μερίδιο. Αυτό έδειξε η υπόθεση της οικογένειας Παπανδρέου με τον πρωθυπουρ-
γό Γιώργο να εντείνει με τις πρακτικές του την εκτίναξη των spreads στα ελληνικά 
ομόλογα και τον αδελφό του να ακολουθεί προβαίνοντας σε αγοραπωλησίες που 
απέφεραν εκατομμύρια ευρώ στην οικογένεια. Και αυτό είναι ένα μόνο παράδειγ-
μα που έγινε γνωστό. Γιατί μόνο τυφλός δεν έβλεπε τα μεγάλα κόλπα με το χρέος 
που έπαιζαν οι ημεδαποί πολιτικοί, οι οποίοι ανάμεσα στις πατριωτικές κορώνες 
που έβγαζαν για τη «σωτηρία της χώρας από την καταστροφή της χρεοκοπίας» 
πραγματοποιούσαν σειρά συναντήσεων με παράγοντες της αγοράς, όπου πίσω 
από τις κλειστές πόρτες των γραφείων των τραπεζιτών και των πάσης φύσης με-
γαλοεπενδυτών πουλούσαν και αγόραζαν τη χώρα με το αζημίωτο, φυσικά. Μια 
πρακτική που ήταν σε έξαρση στην αρχή της μνημονιακής περιόδου, συνεχίζεται 
με αμείωτη ένταση έως σήμερα και θα συνεχιστεί για πολύ ακόμα, μέχρι να τους 
πετάξει ο ελληνικός λαός από τις καρέκλες τους, μέχρι να ανατρέψει το καθεστώς 
της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας που με τόσο δουλικό τρόπο υπηρετεί την 
οικονομική ελίτ και που οι συμμετέχοντες σε αυτή απολαμβάνουν τα προνόμια 
του καπιταλισμού ληστεύοντας, εξαπατώντας, τρομοκρατώντας, δολοφονώντας 
τους κοινωνικά αδύνατους. 

Χωρίς ταξική και κοινωνική ειρήνη δεν θα μπορούσαν να επιβάλουν τα απα-
νωτά μνημόνια, με το ένα πιο σκληρό από το προηγούμενο.

Χωρίς ταξική και κοινωνική ειρήνη δεν θα μπορούσαν οι καθεστωτικοί πο-
λιτικοί να επιβάλουν τα μέτρα τα εργασιακά που έχουν επιβάλει με τα απανωτά 
μνημόνια, το ένα πιο σκληρό από το προηγούμενο, και να ξηλώσουν το ένα μετά 
το άλλο τα εργασιακά κεκτημένα που είναι κληρονομιά αγώνων και εξεγέρσεων. 
Που είναι κοινωνική κληρονομιά αγώνων που έδωσαν εργάτες χύνοντας το αίμα 
τους. 

Δεν θα μπορούσαν να επιβάλουν σήμερα τις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες, το νέο 
αποικιοκρατικό επιχειρηματικό μοντέλο, με βάση το οποίο θα ιδιωτικοποιηθούν 
ολόκληρες περιοχές της χώρας που δεν θα υπόκεινται σε κανένα εθνικό έλεγχο, 
δεν θα υπόκεινται σε φορολόγηση και νομικούς ελέγχους, και εντός αυτών των 
ζωνών η ελίτ θα εφαρμόζει τους χειρότερους εργασιακούς όρους που έχουν ποτέ 
υπάρξει, θα εκμεταλλεύεται όποιον θέλει, για όσο θέλει και όπως θέλει. Αυτή την 
εντολή έχει δώσει η υπερεθνική άρχουσα τάξη, αυτή την εντολή έδωσαν ωμά και 
οι Γερμανοί βιομήχανοι διά στόματος του επικεφαλής του συνδέσμου τους, Hans 
Peter Keitel, ο οποίος κυνικά δήλωσε στις 10 Σεπτεμβρίου πως «όλη η Ελλάδα θα 
έπρεπε να γίνει ένα είδος ειδικής οικονομικής ζώνης». Ποιος θα το αποτρέψει 
αυτό; Οι ελληνικές κυβερνήσεις, όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου ούτε θέλουν 
ούτε μπορούν να αποτρέψουν την οικονομική ποδηγέτηση της χώρας από τους 
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δανειστές. Ούτε θέλουν ούτε μπορούν, επίσης, να αποτρέψουν τη μετατροπή της 
σε διασπασμένα φέουδα με γερμανική πολιτική διοίκηση, συνθήκη που προωθεί 
αυτή την περίοδο η γερμανική πολιτική ελίτ σε ένα μοναδικό πανευρωπαϊκά πεί-
ραμα. Αυτή η κίνηση εντάσσεται στο σχέδιο της οικονομικής και πολιτικής ολοκλή-
ρωσης της Ευρώπης με την υπαγωγή των χωρών στην εξουσία ενός ευρωπαϊκού 
κράτους και με τη γερμανική ελίτ στην κορυφή της ιεραρχίας. Και δεν είναι λίγοι 
οι τοπικοί πολιτικοί άρχοντες που έχουν ήδη αποδεχτεί τα νέα αφεντικά τους. 

Στην ίδια κατεύθυνση ξεπουλήματος της χώρας και του λαού της εντάσσεται 
και η νομοθεσία για τις επενδύσεις με τη διαδικασία fast track, με την οποία παρα-
χωρείται χωρίς ανταλλάγματα η εκμετάλλευση υποδομών και φυσικού πλούτου. 
Και η κορύφωση του ξεπουλήματος είναι η βεβαίωση από τον Σαμαρά ότι σύντο-
μα θα πουληθούν ελληνικά νησιά. Αυτή είναι για την πολιτική ελίτ του τόπου η 
προοπτική της «ανάπτυξης και της εξόδου της χώρας από την κρίση χρέους». Εί-
ναι ταυτισμένοι όλοι οι καθεστωτικοί πολιτικοί με τα συμφέροντα των οικονομικά 
ισχυρών και δεν έχουν κανένα ενδοιασμό να ξεπουλήσουν τα πάντα. 

Για να επιτευχθούν όλα αυτά χρειάζεται ταξική και κοινωνική ειρήνη. Χρειά-
ζεται πλήρης κοινωνική υποταγή. Και αυτή η ταξική και κοινωνική ειρήνη είναι 
πρωταρχικά που οδηγεί τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να 
δηλώνει πως «νιώθουμε ασφαλείς να δανείσουμε την Ελλάδα». 

Χωρίς ταξική και κοινωνική ειρήνη δεν θα μπορούσε καμία κυβέρνηση να 
υπογράψει και να εφαρμόσει κανένα μνημόνιο, το οποίο μεταξύ όλων των άλ-
λων προνομίων που παρέχει στους πιστωτές του ελληνικού κράτους, υπόκειται 
στο αποικιοκρατικής φύσης αγγλικό δίκαιο εξασφαλίζοντας ότι καμία κυβέρνηση 
δεν θα μπορεί να το αμφισβητήσει με νομικούς όρους, ακυρώνοντας τις σκληρές 
συνθήκες στις οποίες υποβάλει έναν ολόκληρο λαό προκειμένου να μη θιγούν τα 
συμφέροντα των πλουσίων. Χωρίς ταξική και κοινωνική ειρήνη δεν θα μπορούσε 
να εφαρμοστεί το σχέδιο της ελεγχόμενης χρεοκοπίας, με την οποία η ελίτ απο-
σκοπούσε στη διατήρηση του καθεστωτικού οικοδομήματος. 

Χωρίς ταξική και κοινωνική ειρήνη δεν θα μπορούσαν οι κυβερνήσεις να προ-
χωρήσουν στη διάπραξη σειράς εγκλημάτων, όπως ήταν αυτό της αγοράς από τα 
ασφαλιστικά ταμεία ελληνικών ομολόγων που οι ξένες τράπεζες προσπαθούσαν 
να ξεφορτωθούν από το 2010. Όταν η τρόικα και η ελληνική κυβέρνηση αποφάσι-
σαν να προχωρήσουν σε κούρεμα του χρέους με το γνωστό PSI, το κούρεμα αφο-
ρούσε αυτά τα ομόλογα που οι ξένες τράπεζες με τη διαμεσολάβηση της κυβέρνη-
σης του ΠΑΣΟΚ φόρτωσαν στα ασφαλιστικά ταμεία φέρνοντάς τα ένα βήμα πριν 
την κατάρρευση. Αυτό το «νόμιμο» έγκλημα ποιος θα το πληρώσει; 

Χωρίς ταξική και κοινωνική ειρήνη δεν θα σκεφτόταν καν η κυβέρνηση συ-
νεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ να αποδεχτούν την εφαρμογή των μέτρων του 
δεύτερου κατά σειρά μνημονίου που ψηφίστηκε πρόσφατα και που, όπως ομολο-
γείται πλέον ακόμα και από καθεστωτικές φωνές, πρόκειται για το μεγαλύτερο 
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κοινωνικό ολοκαύτωμα που θα έχει συντελεστεί στη σύγχρονη ιστορία, προκει-
μένου να λάβουν οι κυβερνώντες για μια ακόμη φορά ένα οικονομικό πακέτο, το 
μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα πάει για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών 
τραπεζών ώστε να αποφευχθεί η κατάρρευσή τους και να μην πληγεί η κεφαλαι-
ακή επάρκεια των ευρωπαϊκών τραπεζών που έχουν συμφέροντα στο ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα. 

Χωρίς ταξική και κοινωνική ειρήνη, χωρίς ένα ισχυρό πολιτικό επαναστατικό 
ρεύμα δεν θα έβρισκαν έρεισμα στην κοινωνική βάση νεοναζιστικές θεωρίες και 
πρακτικές μίσους, που η αποδοχή τους συνιστά την κορύφωση της κοινωνικής 
αποσύνδεσης και σήψης, που αναδεικνύουν τα πιο ποταπά χαρακτηριστικά του 
αλλοτριωμένου από το σύστημα ανθρώπου. 

Χωρίς ταξική και κοινωνική ειρήνη δεν θα φτάναμε στο σημείο που βρισκό-
μαστε σήμερα με όλο και πλατύτερα στρώματα του πληθυσμού να εξαθλιώνονται 
και να απειλούνται με αφανισμό. Χωρίς ταξική και κοινωνική ειρήνη η ζωή όλων 
μας θα ήταν αλλιώς. 

Αυτή τη συνθήκη αγωνιζόμαστε να προλάβουμε ως Επαναστατικός Αγώνας 
πριν τις συλλήψεις μας. Η αποφυγή της ένταξης στο καθεστώς της ελεγχόμενης 
χρεοκοπίας, η αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης, η αποσταθεροποίηση του οι-
κονομικού οικοδομήματος, η δημιουργία αρνητικών συνθηκών για τους «επενδυ-
τές» της υπερεθνικής ελίτ, η δημιουργία πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας 
για τα αφεντικά, η εγκατάλειψη της χώρας από τα κοράκια των τραπεζών, η μετα-
τροπή της σε πεδίο εχθρικό –αν γινόταν ακόμα και πολεμικό– για τα αρπακτικά 
της υπερεθνικής οικονομικής ελίτ. Το άνοιγμα ενός δρόμου για την ανατροπή του 
συστήματος, για μια συνολική απάντηση στην κρίση, για την πραγματική διέξοδο 
από αυτήν.

Αυτό φιλοδοξούσε να καταφέρει ο Επαναστατικός Αγώνας με τη δράση του. 
Σε αυτό το σχέδιο ήταν ενταγμένη και η δράση του συντρόφου μας Λάμπρου 
Φούντα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η προπαρασκευαστική ενέργεια στη 
Δάφνη κατά τη διάρκεια της οποίας ο σύντροφος έχασε τη ζωή του. Και αυτό το 
σχέδιο πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να μας φέρει πιο κοντά στην 
συστημική κατάρρευση, πιο κοντά στην Επανάσταση.

Αυτό το δικαστήριο δεν στρέφεται απλώς εναντίον μιας ένοπλης επαναστα-
τικής οργάνωσης. Στρέφεται ενάντια στις δυνατότητες ενός λαού να αποτινάξει 
από πάνω του την κατοχή που έχει επιβάλει η υπερεθνική οικονομική και πολιτική 
ελίτ μαζί με την ελληνική πολιτική εξουσία. Στρέφεται εναντίον της προοπτικής 
να λυτρωθεί ο τόπος από τα δεσμά της σύγχρονης χούντας. Γιατί αυτή η προο-
πτική περνάει μόνο μέσα από την ένοπλη αντίσταση με την οποία μπορούμε να 
πετύχουμε την κοινωνική Επανάσταση και την απελευθέρωση των ανθρώπων. 

Ρόλος αυτού του δικαστηρίου είναι να μας τιμωρήσει σε πολλά χρόνια φυλακή 
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για την επιλογή μας να συμμετέχουμε σε μια ένοπλη επαναστατική οργάνωση, 
της οποίας στόχος ήταν η αποδυνάμωση του καθεστώτος και η ανατροπή του. 
Και αφού η μόνη δυνατότητα να βγούμε ως κοινωνία από το αδιέξοδο που ζούμε 
σήμερα είναι να ανατρέψουμε αυτό το σάπιο καθεστώς, στην ουσία το δικαστήριο 
θα καταδικάσει την ίδια την προοπτική διεξόδου του λαού από το αδιέξοδο της 
κρίσης, το αδιέξοδο που γέννησε το σύστημα του καπιταλισμού και της οικονο-
μίας της αγοράς. Θα καταδικάσει την προοπτική μιας κοινωνίας να βρει δρόμο 
επιβίωσης, να σταματήσει αυτή η ακατάσχετη κοινωνική αιμορραγία, να σταμα-
τήσει η διαδικασία κοινωνικής ευθανασίας που μας επιβάλλουν. Θα δικάσει και 
θα καταδικάσει τη μόνη λυτρωτική διέξοδο για τους λαούς, που δεν είναι άλλη 
από τον αυτοκαθορισμό τους και την απεξάρτησή τους από κάθε μορφή εξουσίας 
και καταναγκασμού, που δεν είναι άλλη από το να πάρουν οι ίδιοι τη ζωή στα 
χέρια τους. Αυτό το δικαστήριο δικάζει και θα καταδικάσει τη μόνη πραγματική 
προοπτική διεξόδου από αυτή την κρίση, τη μόνη πραγματική προοπτική οριστι-
κής διεξόδου από τις συστημικές κρίσεις: Την ένοπλη προλεταριακή αντεπίθεση 
ενάντια στο σύστημα του καπιταλισμού, της οικονομίας της αγοράς και της αντι-
προσωπευτικής δημοκρατίας για την ανατροπή του.

Γι’ αυτό και αυτό το δικαστήριο είναι ένα δικαστήριο εντεταλμένων της υπε-
ρεθνικής ελίτ και της τρόικας. Είναι ένα δικαστήριο που θα τιμωρήσει για λογα-
ριασμό των σύγχρονων κατακτητών και των δοσίλογων που κυβερνούν. Είναι ένα 
δικαστήριο που θα δείξει το βαθμό της αφοσίωσής του στα κατοχικά «στρατεύμα-
τα» των τραπεζιτών, των κερδοσκόπων του υπερεθνικού κεφαλαίου, των χαρτο-
γιακάδων της τρόικας που παίζουν το ρόλο του τοποτηρητή για λογαριασμό των 
κατακτητών, καθώς και στους διάφορους σύγχρονους Τσολάκογλου που κάθονται 
διαδοχικά στις πρωθυπουργικές και υπουργικές καρέκλες, με το ύψος των ποινών 
που θα επιβάλει.

Έτσι κι αλλιώς, όπως είχα πει κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης, αυτά τα 
«στρατεύματα» κατοχής θα είναι τα αυριανά αφεντικά των δικαστών. Αν σήμερα 
πληρώνονται από τις ελεημοσύνες της τρόικας και από τα δανεικά του κράτους 
που υποθηκεύουν πολλές επόμενες γενεές, αύριο θα πληρώνονται άμεσα από κά-
ποια τράπεζα που θα έχει εξαγοράσει τον τομέα της «δικαιοσύνης» στη χώρα. Θα 
πληρώνονται από την Ολλανδική ING, τη γερμανική Deutsche Bank, την αμερι-
κάνικη Citigroup ή την γνωστή στη χώρα για τη μακροχρόνια συμμετοχή της στην 
κερδοσκοπία πάνω στο ελληνικό χρέος Goldman Sachs, η οποία σήμερα ανοίγει 
το δρόμο με τις οικονομικές και πολιτικές της διασυνδέσεις στη χώρα σε σεβαστό 
αριθμό αδίστακτων κροίσων που αναμένουν την κατάλληλη στιγμή για να ορμή-
σουν και να λεηλατήσουν τον τόπο. Θα πληρώνονται από κάποιο υπερεθνικό χρη-
ματοοικονομικό οργανισμό. Γιατί περνάμε πλέον στην εποχή του κράτους ιδιώτη. 
Το κράτος και η καθεστωτική πολιτική περνούν ολοκληρωτικά πλέον στα χέρια 
των υπερεθνικών επενδυτικών οργανισμών, στα χέρια των τραπεζών, στα χέρια 
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των κατόχων και των διαχειριστών του υπερεθνικού κεφαλαίου. Στα χέρια μιας 
μειοψηφίας μεγιστάνων θα περάσει κάθε κοινωνική, οικονομική και πολιτική λει-
τουργία των χωρών. Αυτοί θα κρατάνε τη ζωή αλλά και το θάνατό μας στα χέρια 
τους. Αυτή είναι η «μοίρα» αυτού του τόπου, αυτή είναι η προοπτική εν μέσω της 
συστημικής κρίσης για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η προ-
οπτική που αυτό το δικαστήριο υπηρετεί. 

Αυτή η μοναδική ιστορικά αλλαγή θα είναι το αποτέλεσμα της κρίσης που 
σήμερα έχοντας λάβει τη μορφή της κρίσης χρέους, απειλεί με κατάρρευση τη 
μια μετά την άλλη τις χώρες της Ευρώπης. Όλες οι χώρες θα «διασωθούν» αφού 
υποταχθούν ολοκληρωτικά στο υπερσυγκεντρωτικό οικονομικό και πολιτικό μο-
ντέλο που ετοιμάζει η υπερεθνική ελίτ. Και αυτό εκφράζεται με τη δημιουργία 
του νέου υπερεθνικού μοντέλου εξουσίας που ετοιμάζει ως απάντηση στην κρίση 
η Ευρωπαϊκή Ένωση με την υποχρέωση εκχώρησης των εξουσιών στην ΕΚΤ που 
εκπροσωπεί τα συμφέροντα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και του Ευρω-
παϊκού Μηχανισμού Στήριξης του ευρώ το οποίο αναλαμβάνει την υπερεξουσία 
διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής στις χώρες της Ευρώπης με όρους που 
συμφέρουν τους οικονομικά ισχυρούς και με στόχο τη διατήρηση και μεγέθυνση 
των περιουσιών τους. Και ως διαχειριστής της σύγχρονης δικτατορίας του κεφα-
λαίου προτείνεται η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης σε ένα υπερκράτος όπου, 
όπως είπα και νωρίτερα, θα ηγείται η γερμανική πολιτική ελίτ.

Όλα τα σχέδια ξεπεράσματος της συστημικής κρίσης που προωθεί η υπερεθνι-
κή πολιτική και οικονομική ελίτ οδηγούν στη διαμόρφωση του πλέον εφιαλτικού 
εξουσιαστικού μοντέλου που έχει ζήσει ποτέ η ανθρωπότητα. Εκτός και αν αυτά 
τα σχέδια θαφτούν μαζί με την ίδια την ελίτ και το σύστημα κάτω από τα συντρίμ-
μια μιας παγκόσμιας Επανάστασης.

Η πιο σκοτεινή, η πιο μαύρη περίοδος της ανθρώπινης ιστορίας έχει ήδη αρ-
χίσει. Και σε αυτή την εξέλιξη συμμετέχει αυτό το δικαστήριο δικάζοντας και κα-
ταδικάζοντας ανθρώπους που το μόνο που επιδίωκαν ήταν να συμβάλουν στην 
ακύρωση αυτής της εξέλιξης. Αυτό το δικαστήριο συμμετέχει σε αυτή την ιστορική 
εξέλιξη δικάζοντας και καταδικάζοντας επαναστάτες. Δικάζοντας και καταδικά-
ζοντας τη μόνη επιλογή που έχει η ανθρωπότητα να ανακόψει αυτή την καταστρο-
φική ιστορική πορεία: Την επιλογή της ένοπλης αντεπίθεσης για την ανατροπή 
του συστήματος του καπιταλισμού, της οικονομίας της αγοράς και της αντιπρο-
σωπευτικής δημοκρατίας. Την επιλογή της κοινωνικής Επανάστασης.

Ίσως ρωτήσει κάποιος, «γιατί, δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή αυτής της συν-
θήκης με ειρηνικούς αγώνες; Είναι ανάγκη να προβαίνει κάποιος σε ένοπλη δρά-
ση;». Την απάντηση την έχει δώσει ήδη το ίδιο το καθεστώς που προχωράει με 
ταχύτατους ρυθμούς στον σύγχρονο παγκόσμιο ολοκληρωτισμό προκειμένου να 
διασφαλίσει την επιβίωσή του από την κρίση γράφοντας στα παλιά του τα παπού-
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τσια κάθε ειρηνική διαμαρτυρία στα μέτρα που επιβάλλονται. Ο καθένας μπορεί 
να διαμαρτύρεται –τουλάχιστο, προς το παρόν– αρκεί να μην απειλεί την καθε-
στωτική ειρήνη. Ακόμα και κινητοποιήσεις μη ειρηνικές έχουν δείξει τα όριά τους 
το τελευταίο διάστημα, στο βαθμό που δεν ξεσπά μια κοινωνική εξέγερση με δι-
άρκεια που να καταφέρει να παραλύσει σημαντικές λειτουργίες του συστήματος 
και η οποία να συνοδεύεται από τη μαζική και οργανωμένη ένοπλη προλεταριακή 
αντεπίθεση στο καθεστώς. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα σημαντικό τμήμα της 
κοινωνικής βάσης να κηρύξει με οργανωμένο τρόπο την επίθεση στο σύστημα με 
συνέχεια και αποφασιστικότητα. 

«Μα αυτό», θα ισχυριστεί κάποιος, «σημαίνει κλιμάκωση της βίας που σήμερα 
βιώνουμε από τη μεριά του συστήματος». Ναι, μόνο που αυτή η βία θα ασκηθεί 
από την άλλη μεριά, από τους καταπιεσμένους. Θα είναι μια βία-απάντηση στην 
καταπίεση, θα είναι μια βία απελευθερωτική. Οι άνθρωποι θέλουν να ζουν σε ένα 
κοινωνικό περιβάλλον ειρηνικό, να μη νιώθουν ότι απειλούνται. Μόνο που αυτό 
το περιβάλλον δεν πρόκειται να διαμορφωθεί ποτέ για τους προλετάριους μέσα σε 
αυτό το σύστημα. Η τρομοκρατία και η βία σήμερα ασκείται από το ίδιο το καθε-
στώς. Η πλειοψηφία της κοινωνίας σήμερα ζει έναν πόλεμο. Έναν ταξικό πόλεμο. 
Ζει τη βία και την τρομοκρατία της φτώχειας, της πείνας, της ανεργίας, του χρέ-
ους, της κατάσχεσης. Ζει τη βία και την τρομοκρατία του κράτους, των τραπεζών, 
των πλουσίων. Ζει έναν πόλεμο και δεν ξέρει αν θα επιβιώσει. 

Για να ζήσουν οι άνθρωποι σε έναν ειρηνικό κόσμο, πρέπει να πολεμήσουν. Η 
επαναστατική βία είναι ο μόνος δρόμος για την κατάργηση της βίας των εξουσι-
αστών, για το γκρέμισμα ενός κόσμου που επιβιώνει με τη βία. Ενός συστήματος 
που μόνο μέσω της βίας αναπαράγεται. Είναι ο μόνος δρόμος για τη μετατροπή 
των καταπιεσμένων σε πολιτικά υποκείμενα, σε χειραφετημένους ανθρώπους με 
βούληση να γράψουν αυτοί την ιστορία και να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. 
Είναι ο μόνος δρόμος για να εκδιωχθούν οι πάσης φύσεως δυνάστες, να ανατρα-
πεί το καθεστώς που τρομοκρατεί με τις ανισότητες, τη φτώχεια, την αναξιοπρέ-
πεια, την ταπείνωση. Να ανατραπεί το καθεστώς της δουλείας και του θανάτου. 
Μπροστά στο θάνατο που περιμένει την κοινωνική πλειοψηφία, η μόνη απάντηση 
είναι ο θάνατος του συστήματος. 

«Μα είναι τόσο οριακά τα πράγματα;», μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος. «Δεν 
υπάρχει κάποιος άλλος, με μικρότερο κόστος δρόμος να βγούμε από την κρίση;». 
«Δεν πρόκειται εξ άλλου για μια προσωρινή κατάσταση η οποία κάποια στιγμή θα 
τελειώσει;». 

Απαντώντας αρχικά στο δεύτερο ζήτημα, να πω πως αυτή η στάση αναμονής 
«για τις καλύτερες μέρες που θα έρθουν» προωθείται από το ίδιο το καθεστώς για 
να συντηρήσει την κοινωνική παθητικότητα μέσα από τα συνειδητά ψέματα και 
την εξαπάτηση του λαού ότι οι μέθοδοι που ακολουθεί για το ξεπέρασμα της κρί-
σης είναι μεν επίπονες, αλλά είναι αποτελεσματικές. Είναι, επίσης, απόρροια της 
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κυρίαρχης αντίληψης ότι οι κρίσεις είναι κάτι σαν «φυσικά φαινόμενα, που αργά 
ή γρήγορα θα τελειώσουν». «Δεν έχουμε λοιπόν να κάνουμε τίποτα περισσότερο 
από το να περιμένουμε το τέλος της καταιγίδας. Δεν έχει σημασία αν υπάρξουν 
περισσότεροι φτωχοί, πεινασμένοι, άστεγοι, νεκροί, αρκεί να μην είμαστε εμείς 
αυτοί». Πρόκειται για την απόλυτη επιβεβαίωση του φιλοτομαρισμού που μόνο ο 
καπιταλισμός στα πιο ώριμα στάδιά του ξέρει να προωθεί τόσο επιτυχημένα. 

Η ουσιαστική όμως απάντηση σε αυτό το ερώτημα βρίσκεται στην ίδια την 
κρίση και τη φύση της. Μια κρίση μοναδική ως προς την έκταση και το βάθος της, 
το οποίο και είναι ανάλογο του βαθμού συγκεντρωτισμού που βρίσκεται σήμερα 
η οικονομική και πολιτική εξουσία, του βάθους των κοινωνικών και ταξικών ανι-
σοτήτων και του βαθμού αλληλεξάρτησης που βρίσκεται το παγκοσμιοποιημένο 
σύστημα. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που καθιστούν τη σημερινή κρίση την 
πρώτη πραγματικά παγκόσμια κρίση του συστήματος και τη μεγαλύτερη στην 
ιστορία του καπιταλισμού. Η προηγούμενη μεγάλη κρίση του συστήματος, που 
για να ξεπεραστεί χρειάστηκε δυο παγκόσμιους πολέμους, δεν είχε το βάθος της 
σημερινής, γιατί ούτε η συγκέντρωση κεφαλαίου ήταν τόσο μεγάλη όσο σήμερα 
ούτε είχε προχωρήσει όσο σήμερα η αλληλεξάρτηση των συστημικών λειτουργι-
ών. Η απόπειρα παγκοσμιοποίησης του συστήματος, τότε, διαλύθηκε γρήγορα 
από τις φυγόκεντρες δυνάμεις των εθνών-κρατών, οδηγώντας σε διακρατικούς 
πολέμους. Η ιστορία μάς διδάσκει πως οι κρίσεις «ξεπερνιούνται» με την επίθεση 
των ισχυρών στους λαούς. Και όταν αυτή η επίθεση βρει τα όριά της, εντείνεται ο 
ανταγωνισμός στο εσωτερικό της ελίτ που καταλήγει σε πολέμους.

Στον πυρήνα της και η σημερινή κρίση έχει τις ίδιες αιτίες με τότε. Είναι η φύση 
του συστήματος που όσο ισχυροποιείται, όσο προχωράει η συγκέντρωση πλούτου 
στα χέρια της άρχουσας οικονομικά τάξης τόσο μεγαλώνει η ανισορροπία του και 
οι κρίσεις ξεσπούν. Το πρόβλημα δεν είναι η διαχείριση του συστήματος, αλλά το 
ίδιο το σύστημα. Και για να φτάσουμε στον πυρήνα του ζητήματος των κρίσεων, 
το πρόβλημα είναι το ίδιο το κεφάλαιο.

Το κεφάλαιο, περισσότερο από ένα υλικό μέγεθος, συνιστά μια διαδικασία. 
Μια διαδικασία όπου το χρήμα μπαίνει σε κίνηση αναζητώντας συνεχώς περισ-
σότερο χρήμα. Το κέρδος, το όλο και μεγαλύτερο κέρδος είναι ο αυτοσκοπός κάθε 
καπιταλιστικής λειτουργίας και προέρχεται από την εκμετάλλευση ανθρώπων. 
Συνεπώς κάθε καπιταλιστική δραστηριότητα είναι κερδοσκοπική. Οι ταξικές σχέ-
σεις, οι ανισότητες, οι κοινωνικοί διαχωρισμοί είναι προϋποθέσεις για την από-
σπαση κέρδους, για την ίδια την ύπαρξη και αναπαραγωγή του καπιταλισμού. Και 
συνέπειες αυτών των σχέσεων είναι η φτώχεια και οι κοινωνικοί αποκλεισμοί.

Οι περίοδοι της μεγάλης καπιταλιστικής μεγέθυνσης, όπως αυτή των δεκαε-
τιών μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, και οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης δίνουν το 
μέγεθος της υποχρεωτικής μελλοντικής οικονομικής επέκτασης. Το σύστημα εί-
ναι υποχρεωμένο να κάνει ασταμάτητα αναπτυξιακά άλματα, να υπερβαίνει κάθε 
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χρόνο τον ρυθμό ανάπτυξης της προηγούμενης χρονιάς ώστε να μπορεί να ανα-
παράγεται χωρίς σοβαρά προβλήματα. Αυτό μεταφράζεται με την απαίτηση η άρ-
χουσα τάξη να έχει όλο και μεγαλύτερα κέρδη. Και προϋποθέτει ότι θα υπάρχουν 
πάντα τρόποι κερδοφόρων επενδύσεων. Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης υπαγορεύ-
ουν τους ακόμα μεγαλύτερους τους οποίους οφείλει να κατακτήσει το κεφάλαιο. 
Και αυτή η αναγκαιότητα του συστήματος θέτει τις βάσεις για την κρίση που θα 
επακολουθήσει. Γι’ αυτό και έχω και προσωπικά αναφερθεί στο γεγονός ότι η 
αφετηρία της σημερινής κρίσης βρίσκεται στη λεγόμενη «χρυσή περίοδο του κα-
πιταλισμού» των μεταπολεμικών χρόνων με τη ραγδαία ανάπτυξη και μεγέθυνση 
του συστήματος, με τα υψηλά ποσοστά κέρδους, με τη μεγάλη συγκέντρωση οικο-
νομικής ισχύος στις ελίτ.

Οι κρίσεις είναι τα όρια του συστήματος στην άντληση κερδών ικανών για την 
αναπαραγωγή του. Και τα όρια αυτά τα συναντά με την αδυναμία ανακάλυψης 
ανταγωνιστικών τεχνολογιών και με την αδυναμία της χωρικής του επέκτασης. 

Την περίοδο μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και ενώ Ευρώπη και ΗΠΑ απο-
λάμβαναν τη «χρυσή περίοδο» του καπιταλισμού, η έκρηξη των πολυεθνικών 
επιχειρήσεων ήρθε ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης και του συγκεντρωτισμού 
οικονομικής ισχύος στις επιχειρήσεις λόγω των υψηλών κερδών. Των κερδών από 
την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Η ανάγκη διατήρησης των υψηλών ρυθ-
μών ανάπτυξης «σκόνταψε» στα εγγενή προβλήματα του συστήματος και το πρό-
βλημα επιχειρήθηκε να ξεπεραστεί μέσω της χωρικής του επέκτασης με τη μαζική 
επίθεση δανεισμού στην καπιταλιστική περιφέρεια. Η ανάγκη επέκτασης του συ-
στήματος με την υποχρεωτική υπαγωγή χωρών σε καθεστώς υπερχρέωσης στις 
πολυεθνικές του χρήματος, που εκείνη την περίοδο γιγαντώνονταν παράλληλα 
με τις μεγάλες επιχειρήσεις του καπιταλιστικού κέντρου, συνοδεύτηκε με σειρά 
βίαιων επιχειρήσεων από μεριάς του κεφαλαίου. Παραγωγικές δομές καταστρά-
φηκαν, λαοί εκδιώχτηκαν από τη γη τους, πραξικοπήματα άνοιγαν το δρόμο στο 
πολυεθνικό κεφάλαιο, εμφύλιοι υποδαυλίζονταν. Το αποτέλεσμα αυτής της βίας 
ήταν τα υπερκέρδη από το δανεισμό για τις μεγάλες τράπεζες και την οικονομική 
ελίτ, ο πλουτισμός μιας μειοψηφικής ντόπιας ελίτ που στήριξε την κυρίαρχη τάση 
του κεφαλαίου, η ανέχεια, η πείνα και η εξαθλίωση ήταν το «κέρδος» για ολό-
κληρους λαούς. Εκατομμύρια ήταν οι υποσιτισμένοι, οι νεκροί από την έλλειψη 
τροφής, από την έλλειψη πόσιμου νερού, από αρρώστιες. Μια ολόκληρη ήπειρος 
–η Αφρική– καταστράφηκε ολοκληρωτικά, μια άλλη –η Λατινική Αμερική– έζησε 
και ζει ακόμα δεκαετίες φτώχειας, χρεοκοπιών, κρίσεων, πολιτικών πραξικοπη-
μάτων. Έζησε όμως και μεγάλες στιγμές εξεγέρσεων και επαναστάσεων. 

Είναι στη φύση του συστήματος η κερδοσκοπία, η απληστία, η κλοπή, η λη-
στεία. Είναι στη φύση του ο αμοραλισμός και θεμιτή κάθε εγκληματική πρακτική 
για την αναπαραγωγή του. Η υπερεκμετάλλευση ανθρώπων και φυσικών πόρων, 
η υποδούλωση κοινωνιών, η εξόντωση λαών, η βία, οι πόλεμοι στο βαθμό που 
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υπηρετούν το κεφάλαιο και το κέρδος είναι μέρος του καπιταλιστικού παιχνιδιού. 
Ο καπιταλισμός είναι ένα βαθιά βίαιο και εγκληματικό σύστημα από την ίδια του 
τη φύση.

Ο υπερδανεισμός της περιφέρειας κατέληξε με τη χρεοκοπία πολλών χωρών. 
Ο κίνδυνος για απώλειες των κερδών των τραπεζών έφερε στην επιφάνεια το πρό-
βλημα του συστήματος. Ο καπιταλισμός ήταν ήδη σε κρίση που εκδηλώθηκε με τη 
μορφή του στασιμοπληθωρισμού. Η αιτία εντοπίστηκε από το καθεστώς «στην 
ακριβή εργασία και τους υψηλούς μισθούς που πυροδότησαν τον πληθωρισμό και 
υπονόμευσαν την ανάπτυξη». Η εκδήλωση της κρίσης εκείνη την περίοδο σημα-
τοδότησε την έναρξη της νεοφιλελεύθερης επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα 
και τους μισθούς. 

Η ανάγκη για όλο και μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, για όλο και μεγα-
λύτερη καπιταλιστική επέκταση επιχειρήθηκε με τη συμπίεση του εργατικού κό-
στους και τη διόγκωση του χρηματιστηριακού κεφαλαίου. Όμως και τα δυο αυτά 
όπλα της ελίτ δεν έδιναν οριστικές λύσεις. Η μείωση του εργασιακού κόστους μεί-
ωνε συνεχώς τη δυνατότητα απορρόφησης του παραγόμενου προϊόντος, και οι 
επενδύσεις σε χαρτιά οδήγησαν στην παγκόσμια φούσκα του χρέους που σήμερα 
σκάει έτοιμη να συμπαρασύρει ολόκληρες δομές του συστήματος. Οι μετοχές, τα 
ομόλογα, τα δάνεια, τα παράγωγα μέχρι το 2008 ήταν για χρόνια μια πηγή πλου-
τισμού για την οικονομική ελίτ, καθώς συνιστούσε εργαλείο άντλησης κερδών από 
την εργασία και συσσώρευσης κοινωνικού πλούτου στα χέρια των προνομιούχων, 
και νομιμοποιόταν από την προσδοκία των μελλοντικών κερδών σε μια κατασκευ-
ασμένη προοπτική «διαρκούς ανάπτυξης σε ένα άφθαρτο, αθάνατο σύστημα». 
Το πλασματικό κεφάλαιο έφτασε να γίνει εννεαπλάσιο του παγκόσμιου ΑΕΠ στα 
μέσα της δεκαετίας του 2000, πολλές τράπεζες απέκτησαν ενεργητικό που ξεπερ-
νούσε συχνά κατά πολύ το ΑΕΠ των χωρών προέλευσής τους. Αυτή η υπερσυγκέ-
ντρωση πλασματικού κεφαλαίου που αδυνατεί να επενδυθεί, έχει πυροδοτήσει 
την εκδήλωση της κρίσης και το βάθος της είναι ανυπολόγιστο ακόμα και για τους 
ίδιους τους εξουσιαστές. Τα συνολικά απαξιωμένα κεφάλαια που θα πρέπει να 
καταστραφούν θα επιφέρουν ακόμα μεγαλύτερους σεισμούς στο σύστημα και τις 
κοινωνίες. Κάθε προσπάθεια δηλαδή, που έχουν καταβάλει για να ξεπεράσουν 
την κρίση, έχει οδηγήσει το σύστημα πιο βαθιά σε αυτήν. 

Σήμερα η κρίση είναι πολύ πιο σοβαρή από κάθε άλλη φορά. Η νεοφιλελεύ-
θερη παγκοσμιοποίηση κατέστησε το σύστημα παγκόσμιο αλλά έκανε παγκόσμια 
και την κρίση, ενώ η προχωρημένη αλληλεξάρτηση των συστημικών λειτουργιών 
βοηθάει τις σεισμικές δονήσεις της κρίσης να μεταφέρονται με μεγάλη ευκολία 
από τον έναν τομέα του συστήματος στον άλλο, από τη μια γωνιά του πλανήτη 
στην άλλη. Γι’ αυτό και σήμερα, ένας κραδασμός σε μια από τις λειτουργίες του 
καπιταλισμού μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά στον κίνδυνο ακόμα και 
καταρρεύσεων οικονομικών και πολιτικών δομών.
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Οι ελίτ σε συνεργασία με τα κράτη διεξάγουν τη μεγαλύτερη ιστορικά επίθεση 
στις κοινωνίες για την άντληση του μέγιστου δυνατού πλούτου ώστε να μειώσει 
η υπερεθνική ελίτ το κόστος της κρίσης για τον εαυτό της, μεταφέροντάς το στην 
κοινωνική βάση. Μέσα σε αυτή τη στόχευση μπορεί να απαντηθεί καλύτερα κάθε 
κίνηση της οικονομικής και πολιτικής ελίτ σήμερα: Από την οργανωμένη κερδο-
σκοπική επίθεσή της για άντληση κερδών από το ευρωπαϊκό χρέος και το ευρώ 
–ένα πεδίο πρόσφορο για άμεσα μεγάλα κέρδη–, τα σχέδια δημοσιονομικής εξυ-
γίανσης και «σωτηρίας» των υπερχρεωμένων χωρών, τη δημιουργία μηχανισμών 
στήριξης των κρατών και του τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη. Η Ελλάδα 
αποτέλεσε το πρώτο πείραμα σε μια διαδικασία πτωχεύσεων χωρών και κατα-
σχέσεών τους από τους πιστωτές, τις τράπεζες και τους μεγαλοεπενδυτές. Ήταν η 
πρώτη πράξη στη διαδικασία δημιουργίας του νέου υπερεθνικού φεουδαρχισμού 
που προανέφερα. Μόνο που αυτό το εξουσιαστικό μοντέλο δεν συνιστά καπιταλι-
σμό. Ο καπιταλισμός για να αναπαραχθεί, όπως είναι ευρέως γνωστό, χρειάζεται 
μια κοινωνική βάση που να καταναλώνει το παραγόμενο προϊόν. Και αυτή η κοι-
νωνική βάση σήμερα στραγγαλίζεται από το ίδιο το σύστημα. Για να μην μιλάω 
εγώ για τα αυτονόητα που κάθε λογικός άνθρωπος μπορεί εύκολα να διαπιστώσει, 
θα χρησιμοποιήσω τα λόγια ενός οικονομολόγου που υπηρετεί την άρχουσα οικο-
νομική τάξη σήμερα, του Νουριέλ Ρουμπινί: «…Τα τελευταία δύο με τρία χρόνια 
είχαμε μια επιδείνωση, γιατί υπήρξε μια ογκώδης ανακατανομή εισοδήματος από 
την εργασία προς το κεφάλαιο, από τους μισθούς προς τα κέρδη, ενώ η ανισό-
τητα των εισοδημάτων έχει αυξηθεί. Έτσι, η ανακατανομή του εισοδήματος και 
του πλούτου κάνει το πρόβλημα της ανεπαρκούς ζήτησης ακόμα χειρότερο… Σε 
κάποιο σημείο ο καπιταλισμός μπορεί να αυτοκαταστραφεί. Δεν μπορείς να απο-
σπάς εισόδημα από την εργασία προς το κεφάλαιο, χωρίς να έχεις υπερβάλλουσα 
προσφορά και έλλειμμα γενικής ζήτησης. Αυτό είναι που έχει συμβεί. Νομίζαμε 
ότι οι αγορές λειτουργούν. Δεν λειτουργούν. Η εταιρεία προκειμένου να επιβιώσει 
και να ευημερήσει, μπορεί να σπρώχνει τα εργατικά κόστη όλο και πιο χαμηλά. 
Ωστόσο τα εργατικά κόστη είναι κάποιου άλλου το εισόδημα και η κατανάλωση. 
Γι’ αυτό είναι μια αυτοκαταστροφική διαδικασία». 

Δεν αντιλαμβάνονται λοιπόν τα αφεντικά ότι οδηγούνται σε αδιέξοδο; Πι-
στεύω πως η υπερεθνική ελίτ το αντιλαμβάνεται, μόνο που προτιμά να φτάσει το 
σύστημα στα όριά του. Προτιμά να δει να καταστρέφονται, να πεθαίνουν λαοί, 
να χύνεται αίμα, να καταστρέφονται χώρες παρά να σταματήσει αυτή τη βίαιη 
αναδιανομή πλούτου προς όφελός της. Το αντιλαμβάνεται, μα η δίψα για οικονο-
μική εξουσία και ισχύ είναι άγρια και ανορθολογική. Το μόνο που μπορεί να την 
ανακόψει είναι η βίαιη αντίδραση των λαών. Διαφορετικά η σημερινή κρίση θα 
καταλήξει σε συγκρούσεις, αφού αργά ή γρήγορα και όταν θα έχει προχωρήσει η 
διαδικασία ευθανασίας των λαών, το αδιέξοδο από την αδυναμία αναπαραγωγής 
του συστήματος θα φέρει τη βία στο εσωτερικό της υπερεθνικής ελίτ, της οποίας η 
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διάσπαση είναι δεδομένη. Αποτέλεσμα αυτής της διάσπασης θα είναι ο πόλεμος. 
Το δίλημμα που έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα οι λαοί είναι ένα: Επανά-

σταση ή θάνατος. Θάνατος από την πείνα, από το κρύο, από τις αρρώστιες. Ή 
θάνατος από έναν πόλεμο.   

Ο Επαναστατικός Αγώνας και εγώ προσωπικά έχω απαντήσει σε αυτό το ερώ-
τημα: Επανάσταση.

Η υπερεθνική ελίτ και αυτό το δικαστήριο που την υπηρετεί απαντά με τη δίκη 
και την καταδίκη μας: Θάνατος.

Καταδικάστε μας. Και συγχρόνως καταδικάστε και τον αγώνα για την έξοδο 
από την κρίση. Καταδικάστε μας. Και συγχρόνως καταδικάστε τη μόνη επιλο-
γή των λαών για επιβίωση. Καταδικάστε μας και υπηρετείστε σωστά τα μεγά-
λα αφεντικά σας. Καταδικάστε μας για να σωθεί το σύστημα, για να συνεχίσουν 
το εγκληματικό τους έργο οι κυβερνήσεις και τα αρπακτικά των αγορών. Για να 
συνεισφέρετε στη λεηλασία της χώρας, στη λεηλασία της φύσης, στη λεηλασία 
του λαού. Καταδικάστε μας για να βοηθήσετε στην διαδικασία της κοινωνικής 
ευθανασίας. Καταδικάστε μας για να προσφέρετε κι εσείς στη διαμόρφωση του 
σύγχρονου φασισμού πολεμώντας την προοπτική της Επανάστασης.

Σε όλη τη διάρκεια αυτής της δίκης υπερασπίστηκα τη δράση του Επαναστα-
τικού Αγώνα και ανέπτυξα επιχειρήματα για την όλη διαδικασία. Όλες οι ενστά-
σεις που κάναμε είχαν ένα πολιτικό σκεπτικό. Όλη η δίκη έτσι όπως εξελίχτηκε 
με τις παρεμβάσεις μας αποδείχτηκε πως ήταν μια καθαρά πολιτική δίκη. Αυτό 
έχει καταγραφεί ιστορικά και κανένα κατηγορητήριο, καμία απόφαση και κανένα 
σκεπτικό αυτού του δικαστηρίου δεν μπορεί να ακυρώσει. Την ιστορία σε αυτή τη 
δίκη τη γράψαμε εμείς. Και είναι μια πολιτική ιστορία.

Αποδείξαμε πως όχι μόνο το κατηγορητήριο, η δίκη και ο ίδιος ο «αντιτρομο-
κρατικός» νόμος, με βάση τον οποίο μας δικάζετε, έχουν έναν πολιτικό πυρήνα. 
Και αυτό συμβαίνει γιατί πρόκειται να δικάσουν πολιτικά υποκείμενα, γιατί έχουν 
να δικάσουν πράξεις και θέσεις αντικαθεστωτικές, δράση και Λόγο πολιτικό. Απο-
δείξαμε πως και εσείς βρίσκεστε στην έδρα ως πολιτικά όντα που υπηρετείτε πο-
λιτικούς στόχους. Αποδείξαμε ότι όλη η επιχειρηματολογία των νομοθετών σας 
είναι σαθρή. Μέσα από τη διαδικασία αυτή η καθεστωτική επιχειρηματολογία 
κατέρρευσε. 

Ενώ αρχικά είσαστε αρνητικοί για τη διαμόρφωση του καταλόγου των μαρ-
τύρων κατηγορίας, κατόπιν δικών μας πιέσεων που βασίστηκαν σε πραγματικά 
επιχειρήματα, αποδεχτήκατε τη μη ορθότητα του βουλεύματος και καλέσατε μάρ-
τυρες που εμείς προτείναμε.

Κάθε κίνηση που κάναμε κατά τη διάρκεια της δίκης, κάθε πρόταση, ένσταση, 
παρέμβαση, κάθε λέξη που είπαμε, είχε μια πολιτική αφετηρία και μια πολιτική 
στόχευση. Αφορούσε πρώτα και κύρια την οχύρωση της επαναστατικής ιστορίας 
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μας από τις επιθέσεις της καθεστωτικής νομολογίας. Οφείλαμε να αντικρούσουμε 
τους ισχυρισμούς ότι η δράση του Επαναστατικού Αγώνα ήταν επικίνδυνη για 
πολίτες, ότι οι ενέργειες ήταν «τυφλές», ότι δεν υπήρχε μέριμνα προστασίας για 
ανθρώπους άσχετους με τους εκάστοτε πολιτικούς στόχους. Η οργάνωση πάντα 
έβαζε υψηλά το ζήτημα της ασφάλειας και αυτό οφείλαμε να το στηρίξουμε. Πι-
στεύω πως αυτό αποδείχτηκε και μέσα από τη διαδικασία της δίκης.

Οι πολιτικές μας τοποθετήσεις κατάφεραν την αντιστροφή των ρόλων μέσα 
στο δικαστήριο. Εμείς, από κατηγορούμενοι γίναμε κατήγοροι. Κατήγοροι του 
οικονομικού και πολιτικού συστήματος, κατήγοροι της αστικής δικαιοσύνης και 
του ίδιου του δικαστηρίου σας. Μέσα από την διαδικασία αυτή καταδείξαμε ποιοι 
είναι οι πραγματικοί τρομοκράτες, οι εγκληματίες, οι δολοφόνοι. Ποιοι είναι οι 
εχθροί της κοινωνίας. Είναι το κράτος και η άρχουσα οικονομικά τάξη. Αυτούς 
υπηρετεί η δικαιοσύνη σας. Αυτούς υπηρετείτε και εσείς αφού θα μας καταδικά-
σετε ως «τρομοκράτες», θα μας καταδικάσετε για τις επιθέσεις εναντίον στόχων 
όπως οι τράπεζες, το χρηματιστήριο, τα αστυνομικά τμήματα, τα υπουργεία, τα 
δικαστήρια. Και όλους αυτούς τους στόχους εσείς τους χαρακτηρίζετε «κοινωφε-
λείς οργανισμούς». Ανήκετε στην αισχρά μειοψηφία της κοινωνίας που πιστεύει 
πως αυτοί οι οργανισμοί είναι «κοινωφελείς», ότι υπάρχουν και λειτουργούν για 
το κοινό καλό και ότι συνιστά «τρομοκρατία» μια επίθεση εναντίον τους.

Σε αυτή η δίκη δόθηκε μια πολιτική μάχη. Και αυτή τη μάχη εμείς την έχουμε 
κερδίσει. Την έχουμε κερδίσει, άσχετα με τη στάση που ακολουθείτε ενώ απου-
σιάζουμε, άσχετα με την απόφαση που θα βγάλετε. Έτσι κι αλλιώς η απόφασή 
σας θα είναι καταδικαστική για όλα και αυτό το έχουμε επισημάνει επανειλημ-
μένως κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Όχι μόνο θα είναι καταδικαστική, αλλά 
το ύψος των ποινών θα είναι ανάλογο της πολιτικής διάστασης που δώσαμε στη 
δίκη. Θα είναι ανάλογο του βαθμού που υπερασπιστήκαμε χωρίς καμία έκπτωση, 
χωρίς κανένα ενδοιασμό, χωρίς κανένα φόβο όλες τις ενέργειες της οργάνωσης 
Επαναστατικός Αγώνας. Οι ποινές που θα μας επιβάλετε θα είναι μια απάντηση 
στο γεγονός ότι αυτή τη μάχη την κερδίσαμε εμείς. 

Ζωντανέψαμε την ιστορία της οργάνωσης στη δικαστική αίθουσα. Αυτό συνι-
στά μεγαλύτερη ποινή. Υπερασπιστήκαμε μια-μια όλες τις ενέργειες της οργάνω-
σης. Αυτό συνιστά μεγαλύτερη ποινή. Αντικρούσαμε πολλές φορές το σκεπτικό 
σας. Δεν αποδεχτήκαμε στιγμή την εξουσία σας. Αυτό, επίσης, συνιστά μεγαλύτε-
ρη ποινή. Δεν υπολογίσαμε καν το μέγεθος των ποινών που θα μας επιβάλετε και 
γι’ αυτό δεν μετρήσαμε τα λόγια μας, δεν κάναμε έκπτωση σε τίποτα, δεν κρύψα-
με τίποτα και δεν κρυφτήκαμε. Και αυτό συνιστά μεγαλύτερη ποινή.

Μετατρέψαμε την αίθουσα του δικαστηρίου σας σε χώρο προπαγάνδας της 
κοινωνικής Επανάστασης. Συνδέσαμε την ιστορία του Επαναστατικού Αγώνα με 
την τρέχουσα πολιτική περίοδο, μιλήσαμε για τη σύγχρονη ιστορία, για τον ταξικό 
πόλεμο, για το σύστημα και τη βία του. Μιλήσαμε για τον αγώνα. Για τον ένοπλο 
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αγώνα και την καθεστωτική ανατροπή. Μιλήσαμε για τη μόνη επιλογή των λαών. 
Την κοινωνική Επανάσταση. Και παρά το γεγονός ότι κράτος και ΜΜΕ προσπά-
θησαν να απομονώσουν τη δίκη, ο πολιτικός μας λόγος έχει διαρρήξει το τείχος 
σιωπής του καθεστώτος και έχει ταξιδέψει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε πολλές 
άλλες χώρες του πλανήτη. 

Θα λέγαμε πως αντίλογος δεν υπήρξε. Στην ουσία δεν είχαμε αντίπαλο. Και γι’ 
αυτό θα έχουμε μεγαλύτερες ποινές. 

Σας έχουμε πει επανειλημμένως ότι θα μας καταδικάσετε για την «αρχηγία» 
και με βάση αυτή την κατηγορία θα μπορέσετε να μας καταδικάσετε για ηθική 
αυτουργία στις ενέργειες. Η πολιτική μας στάση θα χρησιμοποιηθεί από εσάς, το 
γνωρίζουμε εκ των προτέρων, ως επιχείρημα για την κατηγορία της «αρχηγίας». 
Οι πολιτικές τοποθετήσεις μας θα χρησιμοποιηθούν ως «ομολογία συμμετοχής 
στην οργάνωση» των ενεργειών. Υπήρχε περίπτωση λόγω αυτής της αναμενόμε-
νης εξέλιξης να κάνουμε πίσω και να μην μιλήσουμε για τη δράση του Επανα-
στατικού Αγώνα, να μην αναδείξουμε την πολιτική της διάσταση, να μην υπερα-
σπιστούμε τον πολιτικό σχεδιασμό και τις στοχεύσεις της; Υπήρχε περίπτωση να 
σιωπήσουμε παρακολουθώντας παθητικά να ακυρώνεται μέσα από τη διαδικασία 
της δίκης η πολιτική φύση της οργάνωσης και των ενεργειών που πραγματοποίη-
σε; Υπήρχε περίπτωση να σιωπήσουμε στο όνομα μιας «ευνοϊκής» μεταχείρισης 
μπροστά στις όποιες απόπειρες να εγκληματοποιηθεί η δράση του Επαναστατι-
κού Αγώνα και συνεπώς και εμείς οι ίδιοι; 

Αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη χωρίς να υπάρχουν στοιχεία ικανά να στοι-
χειοθετήσουν τη συμμετοχή μας στον Επαναστατικό Αγώνα. Γνωρίζετε πολύ καλά 
ότι ανέλαβα την πολιτική ευθύνη από επιλογή και όχι λόγω εγκλωβισμού σε κάποιο 
ανυπέρβλητο κατηγορητήριο. Η ανάληψη πολιτικής ευθύνης στο βαθμό που είναι 
ελεύθερη πολιτική επιλογή, ανεξάρτητη από το κατηγορητήριο, έχει ως φυσική 
συνέχεια την πολιτική υπεράσπιση των επιλογών αγώνα στις δικαστικές αίθου-
σες. Σημαίνει αξιοποίηση της καταστολής για την όξυνση, τη ριζοσπαστικοποίηση 
του αγώνα μέσα από τις φυλακές, μέσα από τα δικαστήρια. Η ανάληψη πολιτικής 
ευθύνης σημαίνει πως δεν παίρνεις στάση άμυνας, αλλά επίθεσης απέναντι στο 
καθεστώς. Σημαίνει πως μετατρέπεις ένα καθεστώς ομηρίας που σου επιβάλει το 
κράτος σε όπλο ενάντια στο σύστημα. 

Η ανάληψη πολιτικής ευθύνης είναι μια ευθύνη για να πολεμήσεις μέχρι τέ-
λους. Χωρίς υπολογισμούς, χωρίς υπεκφυγές. Η ανάληψη πολιτικής ευθύνης 
σημαίνει πως έχεις παραμερίσει το ατομικό συμφέρον μπροστά στο συλλογικό, 
μπροστά στον αγώνα για την Επανάσταση. Και αυτό από μόνο του καθιστά γελοίο 
το όποιο καθεστωτικό αντεπιχείρημα για τη μη πολιτικότητά μας. Γιατί ποιο μη 
πολιτικό ον βάζει το συλλογικό, το κοινωνικό συμφέρον πάνω από το ατομικό, 
υποθηκεύοντας ολόκληρη τη ζωή του;
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Όπως είπα και στην αρχή του κειμένου μου, δεν ένιωθα ούτε νιώθω υπόλογος 
απέναντι στο κράτος, απέναντι στο καθεστώς, απέναντι σε εσάς. Η καταστολή, 
από τη στιγμή που δεν καταφέρνει να λυγίσει τους αγωνιστές, καταφέρνει να 
τους δυναμώσει ακόμα περισσότερο. Η περίοδος των συλλήψεών μας ήταν μια 
περίοδος-ορόσημο για εμένα. Ένας σύντροφός μου είχε πέσει νεκρός από ένοπλο 
φρουρό του κράτους. Ακολούθησε το κατασταλτικό χτύπημα ενάντια στην οργά-
νωση που συμμετείχα. Με συνέλαβαν και με φυλάκισαν. Με κράτησαν έξι μηνών 
έγκυο για πέντε μέρες στα κελιά της «αντιτρομοκρατικής» με το φως αναμμένο 
24 ώρες το 24ωρο και με ένα τσούρμο ασφαλίτες να μιλούν αδιάκοπα έξω από 
τα κελιά. Στόχος να αποκλειστεί η δυνατότητα ύπνου. Ποιο ήταν το ζητούμενο; 
Να εξαντλήσουν σωματικά, πνευματικά και ψυχικά τον κρατούμενο, ώστε να του 
σπάσει πιο εύκολα το ηθικό. Σε όλες τις μεταγωγές με είχαν δεμένη πισθάγκωνα 
κάτι που γνωρίζει κάθε έγκυος πόσο επώδυνο είναι. Αν περίμενα κάποια ειδική 
μεταχείριση ως έγκυος; Φυσικά και όχι. Πόλεμο έχουμε. Και σε αυτό τον πόλεμο 
περισσεύουν οι ευαισθησίες. Γνωρίζω πως τα σκυλιά του κράτους είναι βασανιστές 
και δολοφόνοι. Και το γεγονός ότι διψούν για αίμα –για το δικό μας αίμα– φάνηκε 
και στη δήλωση μπάτσων της ομάδας Δίας που σε προσαγωγή μετά ξυλοδαρμών 
συντρόφου, του διαμήνυσαν για εμάς: «όταν μάθαμε ότι βγήκαν στην παρανομία 
χαρήκαμε, γιατί όταν τους βρούμε θα τους ξαπλώσουμε». Εννοούν, φυσικά, ότι θα 
μας δολοφονήσουν. Και σίγουρα αυτή η δήλωση δεν αφορά την υποκειμενική δι-
άθεση των συγκεκριμένων μπάτσων. Πόλεμο έχουμε. Και η πολιτική μας επιλογή 
και στάση μας μας καθιστά ιδιαίτερο πρόβλημα για το κράτος.

Πόλεμο έχουμε. Και αυτόν τον πόλεμο δεν τον ξεκινήσαμε εμείς. Τον ξεκίνη-
σε το καθεστώς που υπηρετείτε και εσείς συμμετέχετε ενεργά σε αυτόν. Είναι ο 
ταξικός και κοινωνικός πόλεμος. Είναι ο ίδιος πόλεμος στον οποίο είχε αναφερ-
θεί ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη που λεηλάτησε μέρος 
του κοινωνικού πλούτου μέσω της χρηματιστηριακής κερδοσκοπίας, ο Γουόρεν 
Μπάφετ, λέγοντας πως «υπάρχει ταξικός πόλεμος. Αλλά είναι η δική μου τάξη, η 
τάξη των πλουσίων, που εξαπολύει αυτόν τον πόλεμο και τον κερδίζει». Στον ίδιο 
πόλεμο που έχει εξαπολύσει ο Μπάφετ και η τάξη του συμμετέχετε και εσείς. Και 
έχετε ταχθεί με τη μεριά των πλουσίων. Στον ίδιο πόλεμο εμείς έχουμε εμπλακεί, 
επιχειρώντας να αντιστρέψουμε τους όρους προς όφελος των προλετάριων. Προς 
όφελος των φτωχών. Οι επιλογές αγώνα που έχουμε κάνει, η στάση μας, το γεγο-
νός ότι δεν σιωπούμε μας καθιστά στόχους. Και σε αυτόν τον πόλεμο είμαι βέβαιη 
πως πολλοί από τον κρατικό μηχανισμό σας θα μας ήθελαν νεκρούς. 

Το καθεστώς σας με υποχρέωσε να γεννήσω στη φυλακή. Έθεσε το νεογέννη-
το παιδί μου σε καθεστώς αιχμαλωσίας. Πολιτικής αιχμαλωσίας. Το υποχρέωσε 
να ζήσει την πρώτη περίοδο της ζωής του στις φυλακές σας. Εκεί μίλησε για πρώ-
τη φορά, εκεί περπάτησε. Εκεί ανέπνευσε τον βρώμικο αέρα των φυλακών σας. 

Πόλεμο έχουμε. Και στον πόλεμο αυτό στοχοποιήσατε και στοχοποιείτε το 
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παιδί μου. 
Δεν ένιωσα ποτέ μου ότι όφειλα να κρατήσω μια καρτερική στάση απέναντι 

στον εγκλεισμό. Δεν ένιωσα ποτέ μου ότι έκανα κάτι για το οποίο «πρέπει να 
πληρώσω». Δεν υπήρξα στιγμή «βολική κρατούμενη». Δεν προσαρμόστηκα στη 
συνθήκη που μου επέβαλε το καθεστώς σας. Μια συνθήκη που πίστευα πάντα 
πως ήταν όχι απλώς άδικη –αφού εγώ τασσόμουν με το Δίκιο και όχι οι αντίπαλοί 
μου–, αλλά ήταν εγκληματική. Ήταν εγκληματική κυρίως γιατί η εκδίκηση του 
κράτους στρεφόταν και εναντίον του παιδιού μου. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα 
σας το συγχωρήσω ποτέ, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Πόλεμο έχουμε. Αλλά 
αυτή η πράξη του πολέμου σας είναι η πιο επαίσχυντη.

Η ανάληψη πολιτικής ευθύνης μού παρείχε και μια πολιτική ελευθερία εντός 
των φυλακών. Την ελευθερία να μην αποδέχομαι τους παραλογισμούς, τους πε-
ριορισμούς και εξαναγκασμούς του «σωφρονιστικού» σας συστήματος, οι οποίοι 
γίνονταν πολύ πιο απεχθείς, επικίνδυνοι και εγκληματικοί όταν επιβάλλονταν και 
στο παιδί μου. Η ελευθερία της ανάληψης πολιτικής ευθύνης ήταν ένα όπλο για 
εμένα για να παλέψω ενάντια στο σύστημα των φυλακών και να κατακτήσω μι-
κρές και μεγάλες νίκες σε πολλά επίπεδα. Όμως καμία παραχώρηση από μεριάς 
του συστήματός σας δεν μπορεί να καταστήσει ελαφρύτερη τη θέση σας για το 
γεγονός ότι το παιδί μου πλήρωσε με πολύμηνη αιχμαλωσία το πολιτικό σας μίσος 
εναντίον μου. 

Η ανάληψη πολιτικής ευθύνης, η πολιτική μου στάση, αυτό το κείμενο, η δρά-
ση μου για μια ελεύθερη κοινωνία είναι ένας φόρος τιμής και για το παιδί μου. Για 
να μη ζήσει σε έναν κόσμο αδικίας, σε έναν κόσμο που βασιλεύει το έγκλημα του 
ισχυρού ενάντια στον αδύνατο. Και επειδή στις μέρες μας όλο και περισσότεροι 
αντιλαμβάνονται πλέον πως η εξατομικευμένη αναζήτηση μιας «καλύτερης ζωής» 
είναι αδιέξοδη και πως μόνο συλλογικά ως κοινωνία των αδυνάτων θα ανατρέ-
ψουμε την καταστροφική πορεία που μας επιβάλλουν οι κυρίαρχοι, είναι το μεγα-
λύτερο χρέος μας απέναντι στα παιδιά μας να αλλάξουμε τον κόσμο, να κάνουμε 
την Επανάσταση. Αυτή είναι και η μόνη κληρονομιά που έχω να του αφήσω. Μια 
κληρονομιά επαναστατική.

Η επιλογή της ένοπλης δράσης για εμένα ήταν μια καθαρά πολιτική επιλογή. 
Θα έλεγα πως ήταν μια απόφαση πολιτικής ωρίμανσης μετά από μια μακρά περί-
οδο δράσης στους κόλπους του ευρύτερου και πολύμορφου αναρχικού κινήματος. 
Ο Επαναστατικός Αγώνας υπήρξε γνήσιο τέκνο του αναρχικού κινήματος στην 
Ελλάδα, γεγονός που έχει καταγραφεί ιστορικά τόσο με τη δράση όσο και με τη 
θεωρία, με το Λόγο που διατύπωσε. 

Η δική μου αγωνιστική πορεία μέχρι την ένταξή μου στον Επαναστατικό Αγώ-
να ήταν μακρά και πολυδιάστατη. Πιστεύω πως υπήρξα όχι απλώς μια αγωνί-
στρια του αναρχικού κινήματος που ακολουθούσε ένα πολιτικό ρεύμα, αλλά συμ-
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μετείχα ενεργά στη διαμόρφωση και την εξέλιξή του. Εξάλλου πάντα ήταν βαθιά 
η πίστη μου στην σημασία και την κοινωνική αναγκαιότητα της ανάπτυξης ενός 
ισχυρού ανατρεπτικού κινήματος που θα έφερνε την Επανάσταση. Και ανέκαθεν 
πίστευα πως για να καταφέρει ένα κίνημα να βάλει σε μια επαναστατική τροχιά 
την ιστορία, οφείλει να είναι διαρκώς ρηξικέλευθο ακόμα και ως προς τον ίδιο του 
τον εαυτό.

Από το 1989, οπότε και ξεκίνησε η δράση μου, η ενεργή παρουσία μου σε πο-
λιτικά γεγονότα ήταν αδιάκοπη. Η ζωή μου ταυτίστηκε με το αναρχικό κίνημα, 
ταυτίστηκε με την καθεστωτική ανατροπή και την Επανάσταση. Μια καθοριστι-
κή στιγμή για εμένα υπήρξε η σύλληψή μου μαζί με άλλους 32 συντρόφους για 
αφισοκόλληση το ’91, με την οποία καταγγέλλαμε την πυρπόληση της πρυτανείας 
του Πολυτεχνείου από την αστυνομία και την εισβολή της στο πανεπιστημιακό 
άσυλο. Τότε, στα κρατητήρια της ασφάλειας, έζησα στο πετσί μου την κρατική 
βαρβαρότητα, καθώς η σύλληψη εκείνη κατέληξε στον πρώτο μετά τη χούντα των 
συνταγματαρχών ομαδικό βασανισμό πολιτικών κρατουμένων. Τότε ήταν που για 
πρώτη φορά είπα στον εαυτό μου πως με το κράτος «έχουμε πόλεμο». Και αυτή η 
σκέψη διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την αγωνιστική μου συνείδηση. Η συμμετο-
χή στο κίνημα δεν είναι ένα παιχνίδι διαμαρτυρίας, αμφισβήτησης, εναλλακτικού 
τρόπου ζωής. Η συμμετοχή στο κίνημα είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. 

Σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90, δεκαετία που ξεκίνησε η βίαιη νεο-
φιλελεύθερη επίθεση από το κεφάλαιο και το κράτος στην ελληνική κοινωνία, εκ-
δηλώθηκε μια μακρά σειρά από γεγονότα και δράσεις των αναρχικών στις οποίες 
ήμουν ενεργά παρούσα. Η κατάληψη του Πολυτεχνείου το ’90 σε απάντηση στην 
αθώωση του μπάτσου Μελίστα που δολοφόνησε τον Μιχάλη Καλτεζά. Η εξέγερ-
ση και η κατάληψη του Πολυτεχνείου το ’95 που έληξε με την καταπάτηση του 
ασύλου και τη σύλληψή μας, τη σύλληψη 504 εξεγερμένων. Διαδηλώσεις και συ-
γκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής όπως αυτές που πραγματοποιήθηκαν κατά 
την επίσκεψη των δύο αμερικανών προέδρων, του Μπους το ’91 και του Κλίντον 
το ’99. Διαδηλώσεις και συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής ενάντια στα νε-
οφιλελεύθερα μέτρα στην εκπαίδευση (π.χ. νόμος Αρσένη) και στην εργασία (π.χ. 
εκπαιδευτικοί). Διαδηλώσεις και συγκρούσεις ενάντια στον πόλεμο των νατοϊκών 
στην πρώην Γιουγκοσλαβία το ’99 και του αμερικάνικου κράτους και των συμμά-
χων του στο Ιράκ το 2003, ενάντια στην σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης στη Θεσσαλονίκη το 2003. 

Είναι φυσικά αναρίθμητα τα μεγάλα αλλά και τα μικρά γεγονότα που αυτά 
τα χρόνια δημιουργήσαμε ή καθορίσαμε με τη δράση μας οι αναρχικοί. Και ήταν 
αρκετές και οι αλληλέγγυες παρουσίες και παρεμβάσεις μας σε κοινωνικές αντι-
στάσεις που αναπτύχθηκαν εκείνη την περίοδο, όπως αυτός των κατοίκων του 
Στρυμονικού που αντιδρούσαν στην εγκατάσταση εργοστασίου χρυσού στην πε-
ριοχή τους από την πολυεθνική TVX Gold.
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Οι επιλογές αγώνα που έκανα συμπεριλάμβαναν κάθε εργαλείο και μέσο. Συνε-
λεύσεις και δημόσιες εκδηλώσεις, διαδηλώσεις και καταλήψεις, καταλήψεις στέ-
γης για τη συμμετοχή μου στις οποίες έχω συλληφθεί και δικαστεί. Όπως επίσης, 
έχω συλληφθεί και για την αλληλέγγυα δράση μου σε πολιτικούς κρατούμενους.

Όλη αυτή η μακρά πορεία αγώνα ήταν ένα πολιτικό σχολείο. Όμως το μεγα-
λύτερο πολιτικό σχολείο για εμένα υπήρξε ο Επαναστατικός Αγώνας. Όπως είπα 
και νωρίτερα, η απόφασή μου να ενταχθώ στις γραμμές του Επαναστατικού Αγώ-
να ήταν μια απόφαση πολιτικής ωρίμανσης. Ήρθε ως φυσικό αποτέλεσμα της 
μακροχρόνιας δράσης μου μέσα σε μια περίοδο που κάθε χρόνο, κάθε μέρα που 
περνούσε ζούσα την όξυνση του ταξικού και κοινωνικού πολέμου από το κράτος 
και το κεφάλαιο ενάντια στην κοινωνική βάση, ενάντια στους προλετάριους. Η 
ανάγκη ανάπτυξης της ένοπλης δράσης από αναρχικούς υπαγορεύτηκε από την 
ιστορική εξέλιξη του ίδιου του ταξικού και κοινωνικού πολέμου. 

Πάντα πίστευα πως ένα ανατρεπτικό κίνημα οφείλει να αναπτύσσει και να 
προωθεί και τον ένοπλο αγώνα. Στην περίοδο όμως που έζησα ως ενεργό πολιτικό 
πρόσωπο, η έλλειψη της ένοπλης επαναστατικής δράσης αποτελούσε ένα τερά-
στιο και ανεκπλήρωτο κενό που έπρεπε να καλυφθεί. Και αυτό γιατί έπρεπε να 
δοθούν δυναμικές απαντήσεις στην όξυνση του πολέμου από τους κυρίαρχους, 
έπρεπε να αμφισβητηθεί δυναμικά και πιο αποτελεσματικά η παντοδυναμία των 
εξουσιαστών, έπρεπε να επιχειρηθεί η αντιστροφή του πολιτικού περιβάλλοντος 
που προωθούσε την ηττοπάθεια και την παραίτηση στους προλετάριους. Έπρε-
πε, επίσης, να μπει ξανά ως συλλογικό κοινωνικό πρόταγμα η ανατροπή του κα-
θεστώτος και η κοινωνική Επανάσταση. Και όσον αφορά το τελευταίο η ένοπλη 
δράση προσφέρει πάντα τη μοναδική ευκαιρία να επικοινωνούν οι επαναστάτες 
με πολλούς περισσότερους ανθρώπους, καθώς οι ένοπλες ενέργειες καταφέρνουν 
να διαρρηγνύουν το τείχος της καθεστωτικής προπαγάνδας και να απογειώνουν 
το επαναστατικό πρόταγμα. Παράλληλα έπρεπε να μπουν οι όροι για τη διαμόρ-
φωση ενός ευρύτερου επαναστατικού κοινωνικού και πολιτικού κινήματος που 
θα μπορούσε να καθορίσει το ρου της ιστορίας προς το συμφέρον των προλετά-
ριων και να θέσει τους όρους για την ένοπλη προλεταριακή αντεπίθεση, για την 
ανατροπή του συστήματος και την κοινωνική Επανάσταση. Και προς αυτή την 
κατεύθυνση δούλευε ο Επαναστατικός Αγώνας, καθώς η δράση του και ο Λόγος 
του ήταν άρρηκτα συνδεμένα με αυτή την στόχευση. Κατά την άποψή μου, ο Επα-
ναστατικός Αγώνας δεν ήταν μια απλή συνιστώσα του ανατρεπτικού κινήματος. 
Υπήρξε σε πολλές στιγμές η φωνή του κινήματος που οφείλαμε και οφείλουμε να 
φτιάξουμε για να καταφέρουμε την ανατροπή, για να καταφέρουμε τη νίκη, για 
να γίνει πραγματικότητα η Επανάσταση. 

Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αναλύσαμε το πολιτικό σκεπτικό κάθε 
ενέργειας που πραγματοποιήθηκε από τον Επαναστατικό Αγώνα. Όλες οι επιλο-
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γές δράσης της οργάνωσης πατούσαν σε μια πολιτική βάση. Οι στοχεύσεις της και 
τα χτυπήματα που πραγματοποίησε, παρόλο που αφορούσαν θεσμούς, σύμβολα 
και οργανισμούς του καθεστώτος με διαχρονική βαρύτητα και σημασία για τους 
επαναστάτες, επιλέγονταν με βάση τη θέση τους σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό 
πλαίσιο. Ο Επαναστατικός Αγώνας πρώτα έθετε την αιχμή της πολιτικής κατεύ-
θυνσης που θα ακολουθούσε, η οποία αιχμή καθοριζόταν από τις ίδιες τις προτε-
ραιότητες που έβαζε η οικονομική και πολιτική εξουσία για την προώθηση των 
σχεδίων της, για την ένταση της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης στην κοινωνι-
κή βάση. Πρώτα έθετε την ανάλυση για την ιστορική φάση του συστήματος, την 
εξέλιξη και τους στόχους του. Οι επιλογές αγώνα, η δράση ήταν πάντα απόρροια 
αυτής της ανάλυσης. 

Η οργάνωση το πρώτο διάστημα της δράσης της, που θα προσδιορίζαμε από 
το 2003 έως το 2008, είχε ως πολιτική προτεραιότητα την απάντηση στο πολι-
τικο-στρατιωτικό δόγμα των κυρίαρχων, τον πόλεμο κατά της «τρομοκρατίας», 
και την απάντηση στη νεοφιλελεύθερη επίθεση που διεξήγαγε η οικονομική και 
πολιτική εξουσία. Η πρώτη αιχμή αφορούσε την πολιτική-στρατιωτική στρατη-
γική που εφάρμοζε η υπερεθνική ελίτ στα πλαίσια της νεοφιλελεύθερης παγκο-
σμιοποίησης. Η δεύτερη αφορούσε την οικονομική στρατηγική της. Όπως χαρα-
κτηριστικά έγραφε η πρώτη προκήρυξη του Επαναστατικού Αγώνα, και οι δυο 
αυτές κατευθύνσεις αποτελούσαν την πολιτική-στρατιωτική και την οικονομική 
διάσταση της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Και οι δυο κατευθύνσεις αφο-
ρούσαν προσπάθειες για την αντιμετώπιση της πολυδιάστατης συστημικής κρίσης 
που δεκαετίες πριν υπέβοσκε απειλώντας το σύστημα και εκδηλωνόταν μέσα από 
διαδοχικές και συνεχείς οικονομικές αναταράξεις, που μόνο φαινομενικά ήταν 
«αποσπασματικές και ανεξάρτητες» μεταξύ τους. Η αγριότητα του νεοφιλελευθε-
ρισμού, οι πόλεμοι και οι στρατιωτικές επιθέσεις, η ένταση της κρατικής βίας στο 
εσωτερικό των χωρών που εκδηλωνόταν μέσω της αστυνομικής και δικαστικής 
εξουσίας ήταν πτυχές μιας ενιαίας στρατηγικής του συστήματος που αφορούσε 
την αντιμετώπιση της κρίσης του και τη διασφάλιση της επιβίωσής του μέσα από 
μια πολύπλευρη προσπάθεια επέκτασής του σε όλο τον πλανήτη με τη χρήση της 
βίας, της τρομοκρατίας, της λεηλασίας, του θανάτου. 

Το διάστημα που ξεκίνησε ο Επαναστατικός Αγώνας και όλη η πρώτη περίοδος 
της δράσης του έχει χαρακτηριστεί ιστορικά από την οικονομική ελίτ ως η περίοδος 
της «μεγαλύτερης ανάπτυξης που έχουν ζήσει οι τελευταίες γενιές». Αναφέρεται, 
φυσικά, στη συσσώρευση του κεφαλαίου και την υπερσυγκέντρωση οικονομικής 
δύναμης που κατάφερε μια μειοψηφία παγκοσμίως με τη νεοφιλελεύθερη παγκο-
σμιοποίηση. Αναφέρεται στα πλούτη που αποκόμισε λεηλατώντας τον κοινωνικό 
πλούτο και πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδημάτων που είχε 
γνωρίσει μέχρι εκείνη την περίοδο η ανθρωπότητα. Αναφέρεται στην περίοδο που 
ο περιορισμός των κερδών από την πραγματική οικονομία οδήγησε στη διόγκωση 
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του χρηματιστηριακού κεφαλαίου, στις διαδοχικές χρηματιστηριακές φούσκες, 
στην πρωτοφανή για την ιστορία του καπιταλισμού μεγέθυνση του πλασματικού 
κεφαλαίου. Οδήγησε στην «ανάπτυξη μέσω της μόχλευσης» και την έκρηξη του 
δανεισμού παγκοσμίως. Αυτοί οι παράγοντες έφεραν τη «μεγαλύτερη ιστορικά 
ανάπτυξη» του κεφαλαίου. Τη μεγαλύτερη ιστορικά συγκέντρωση οικονομικής 
δύναμης στα χέρια των πλουσίων. Τα χρόνια που προηγήθηκαν η οικονομική ελίτ 
κατάφερε να «δέσει» τους λαούς μέσω των χρεών, ιδιωτικών και δημόσιων, και 
σήμερα που η συστημική κρίση έχει πάρει την πιο άγρια και οριακή μορφή της, 
τους κρατά σε καθεστώς ομηρίας και τους στραγγαλίζει. 

Οι επιλογές δράσης του Επαναστατικού Αγώνα και οι στόχοι επίθεσης αποφα-
σίζονταν με βάση την ελληνική ιστορική συγκυρία. Όμως αυτή δεν ήταν δυνατό 
να ειδωθεί ξεκομμένη από τη συνολική παγκόσμια πορεία του συστήματος, γι’ 
αυτό και πάντα στις προκηρύξεις αναλυόταν το διεθνές οικονομικό και πολιτικό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο ήταν ενταγμένη. 

Οι επιθέσεις εναντίον των δικαστηρίων της Ευελπίδων, της κλούβας των ΜΑΤ 
στην Πέτρου Ράλλη, του αστυνομικού τμήματος της Καλλιθέας έγιναν ως απά-
ντηση στον πόλεμο κατά της «τρομοκρατίας», έτσι όπως αυτός εκδηλωνόταν στο 
εσωτερικό της χώρας με την όξυνση της αστυνομικής βίας, με τη θεσμοθέτηση 
των πρώτων «αντιτρομοκρατικών» νόμων και την ενίσχυση του νομοθετικού 
οπλοστασίου του κράτους για την αντιμετώπιση του ένοπλου αγώνα, με τις κατα-
σταλτικές επιθέσεις εναντίον ένοπλων οργανώσεων και τις συλλήψεις αγωνιστών, 
με τις φυλακίσεις στα ελληνικά λευκά κελιά και τη συγκρότηση έκτακτων στρατο-
δικείων για πολιτικούς κρατούμενους. Οι πρώτες επιθέσεις της οργάνωσης, παρά 
το συμβολικό τους χαρακτήρα, κατάφεραν να διαρρήξουν το κλίμα τρομοκρατίας 
εναντίον της κοινωνίας που ήθελε να επιβάλει το κράτος, αξιοποιώντας την κατα-
σταλτική επίθεση εναντίον της 17Ν και τις συλλήψεις αγωνιστών για συμμετοχή 
στον ΕΛΑ. Εκείνη η τακτικής φύσεως νίκη του κράτους επί του ένοπλου αγώνα 
επιχειρήθηκε μέσω της καθεστωτικής προπαγάνδας να αναδειχτεί από τους ταξι-
κούς μας αντιπάλους όχι μόνο ως νίκη επί της ένοπλης αντίστασης στο καθεστώς, 
αλλά και ως ταφόπλακα για την προοπτική της ανατροπής του καθεστώτος και 
της Επανάστασης.

Μια ιδιαίτερη αναφορά οφείλω να κάνω για την επίθεση στο αστυνομικό τμή-
μα της Καλλιθέας στις 5 Μάη του 2004. Η επίθεση αυτή έγινε σε μια περίοδο που 
η «αντιτρομοκρατική» εκστρατεία βρισκόταν στο απόγειό της διεθνώς ενώ στην 
Ελλάδα πλησίαζε η ημερομηνία έναρξης των ολυμπιακών αγώνων. Η ενέργεια 
αυτή είχε χαρακτηριστεί από παράγοντα της τότε κυβέρνησης της ΝΔ ως ενέργεια 
«εσχάτης προδοσίας» κατά της Ελλάδας και των συμφερόντων της, γιατί υπονό-
μευε την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, στους οποίους τόσα πολλά είχε επενδύσει 
η ντόπια πολιτική και οικονομική άρχουσα τάξη. Ο Επαναστατικός Αγώνας όμως 
από τότε είχε εκτενώς μιλήσει για το έγκλημα κατά του λαού που διέπραττε η ελ-
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ληνική ελίτ με αυτή τη πανάκριβη φιέστα, για την οποία εκτινάχθηκε το χρέος σε 
πρωτοφανή επίπεδα. Σήμερα με την κρίση χρέους, οι περισσότεροι καθεστωτικοί 
πολιτικοί μιλούν για το «λάθος των ολυμπιακών αγώνων». Σε αυτούς φυσικά, δεν 
συγκαταλέγονται όσοι ενεπλάκησαν άμεσα με αυτούς, αποσπώντας για τον εαυτό 
τους ένα μερίδιο από τα κέρδη αυτής της καταστροφικής για τη χώρα επιχείρη-
σης.

Να κάνω μια παρένθεση για να ρωτήσω ποια μη πολιτική ενέργεια θα την απο-
καλούσε μια κυβέρνηση ως «πράξη εσχάτης προδοσίας»; 

Ένα άμεσο αποτέλεσμα εκείνης της ενέργειας ήταν η πτώση του χρηματι-
στηρίου του Χονγκ Κονγκ λόγω του μεγάλου φόβου της υπερεθνικής ελίτ για τη 
διεξαγωγή ένοπλων επιθέσεων στην Ελλάδα εν μέσω της ολυμπιακής περιόδου. 
Αυτό το γεγονός ανέδειξε τόσο την έντονη ανασφάλεια της υπερεθνικής ελίτ για 
την ανάπτυξη ένοπλου αγώνα ιδίως μέσα σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο, όσο 
και το μεγάλο βαθμό διάχυσης των αποτελεσμάτων της ένοπλης δράσης λόγω 
του προχωρημένου βαθμού αλληλεξάρτησης στο παγκοσμιοποιημένο σύστημα. 
Και να ρωτήσω, ποια μη πολιτική ενέργεια, όσο σοβαρή και αν είναι, μπορεί να 
προκαλέσει πτώση του χρηματιστηριακού δείκτη σε μια μακρινή χώρα; Ακόμα 
και αν υποθέταμε πως εκείνη την περίοδο εκδηλωνόταν μια έξαρση των ανθρω-
ποκτονιών στη χώρα, ποσώς δεν θα ενδιέφερε την ελίτ, καμία χρηματιστηριακή 
πτώση δεν θα εκδηλωνόταν αφού θα επρόκειτο για μη πολιτικές πράξεις που δεν 
στρέφονται κατά του καθεστώτος. 

Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στην πρώτη περίοδο της δράσης του Επαναστα-
τικού Αγώνα είχε η επίθεση εναντίον της αμερικάνικης πρεσβείας, της ηγέτιδας 
παγκοσμίως πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής δύναμης. Η επίθεση αυτή 
με τον ισχυρό πολιτικό συμβολισμό κατάφερε να φέρει αναβρασμό στην κορυφή 
του κρατικού μηχανισμού και αποτελεί ως σήμερα μια μαύρη σελίδα για την ελ-
ληνική πολιτική ελίτ. Για τον λαό όμως αποτέλεσε μια παραδειγματική επίθεση 
εναντίον ενός ιστορικού εχθρού της χώρας, που πρωτοστάτησε στο να γραφούν οι 
πιο μελανές σελίδες της μεταπολεμικής ελληνικής ιστορίας. 

Σήμερα, έξι σχεδόν χρόνια μετά, η ενέργεια αυτή παραμένει ιδιαίτερα επίκαι-
ρη. 

Οι ΗΠΑ ως πολιτικό και οικονομικό καθεστώς εξακολουθούν να βρίσκονται 
στην κορυφή της παγκόσμιας συστημικής ιεραρχίας. Στις μητροπόλεις των ΗΠΑ 
συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Η Wall 
Street αποτελεί έναν κορυφαίο χώρο λήψης αποφάσεων για το σύστημα παγκο-
σμίως, που δεν έχουν μόνο οικονομικές αλλά και πολιτικές συνέπειες. Οι μεγαλύ-
τεροι οίκοι χρηματιστικής κερδοσκοπίας εδρεύουν εκεί, όπως η Goldman Sachs, η 
Morgan Stanley, η Citi, η J.P.Morgan καθώς και αμέτρητα heads funds που σε συ-
νεργασία πάντα με τις επενδυτικές τράπεζες και την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, 
τη Fed, αξιοποιούν την παγκόσμια κρίση για την άμεση και μαζική αναδιανομή 
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του παγκόσμιου πλούτου από την κοινωνική βάση προς την κορυφή, από τους 
λαούς προς την υπερεθνική ελίτ. Από εκεί και με όχημα τους προαναφερόμενους 
επενδυτικούς οργανισμούς ξεκίνησε η γιγαντιαία κερδοσκοπική επιχείρηση από 
μεγάλη μερίδα της υπερεθνικής οικονομικής ελίτ, που στόχευε στην εκμετάλλευ-
ση της κρίσης στις ευρωπαϊκές χώρες για την αποκόμιση άμεσων μεγάλων κερ-
δών. Αυτό είναι ένα ιστορικά καταγεγραμμένο γεγονός και δεν συνιστά κάποια 
θεωρία συνωμοσίας, αλλά είναι απόρροια της ίδιας της συστημικής κρίσης, της 
αναζήτησης διεξόδων για τα συνεχώς μειούμενα κέρδη και την ανάγκη για διαρκή 
επέκταση του κεφαλαίου. 

Εκεί εδρεύουν οι σημαντικότεροι και γνωστοί σε όλους πλέον «οίκοι πιστολη-
πτικής αξιολόγησης», η Moody’s, η Fitch, η Standard & Poor’s που άλλοτε άμεσα 
και άλλοτε έμμεσα κατευθύνουν το υπερεθνικό κεφάλαιο στις κινήσεις του και με 
τις εκθέσεις τους υπηρετούν τις στοχεύσεις και τα σχέδια των οικονομικά ισχυρών 
του πλανήτη. Με τις γνωστές βαθμολογίες τους και την πιστοληπτική αξιολόγηση 
των κρατών καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις στην κρίση του χρέους και 
τη μοίρα των υπερχρεωμένων χωρών. 

Στις ΗΠΑ συγκεντρώνεται αυτή την περίοδο το μεγαλύτερο μέρος της ρευστό-
τητας που έχει κλαπεί μετά από χρόνια εκμετάλλευσης για να επενδυθεί στα χρη-
ματιστήρια. Σήμερα με την κρίση χρέους στην Ευρώπη και με μεγάλο μέρος των 
κεφαλαίων να εγκαταλείπει ευρωπαϊκές χώρες, οι ΗΠΑ και τα χρηματιστήριά της 
θεωρούνται αυτή την περίοδο ως ένα σχετικά ασφαλές καταφύγιο για τους ανά 
τον κόσμο κερδοσκόπους. Το αμερικάνικο δολάριο παραμένει το κύριο νόμισμα 
των διεθνών συναλλαγών για τα βασικά εμπορεύματα και το βασικό αποθεματικό 
νόμισμα παγκοσμίως.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να κατέχουν τη μεγαλύτερη πολεμική δύναμη παγκο-
σμίως, την οποία θα χρησιμοποιήσουν άμεσα σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις και 
νέους πολέμους. Πολέμους, μέσω των οποίων θα επιδιώξουν τόσο τη διατήρηση 
της θέσης τους παγκόσμια, αλλά κυρίως την αναζήτηση με στρατιωτικούς όρους 
διεξόδου από την κρίση.

Η πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ είναι γνωστό ότι απειλείται. Η κρίση θα φέρει 
σημαντικές ανακατατάξεις στη διάρθρωση του παγκόσμιου οικονομικού και πολι-
τικού συστήματος. Όμως οι ΗΠΑ είναι βέβαιο ότι δεν θα παραδώσουν την πρώτη 
θέση στην ιεραρχία του συστήματος αμαχητί. Η έκβαση της σύγκρουσης στο εσω-
τερικό της υπερεθνικής ελίτ θα καθορίσει τη νέα συστημική αρχιτεκτονική και την 
ηγεσία του συστήματος.

Η απόπειρα επίθεσης εναντίον του Γιώργου Βουλγαράκη ήταν κοινωνικά 
δίκαιη όχι μόνο λόγω του θεσμικού του ρόλου, αλλά για τον καταγεγραμμένο 
ιστορικά ρόλο του σε σειρά σκανδάλων που αφορούσαν τη χώρα και το σύνολο 
της κοινωνίας. Ο ρόλος του στον «αντιτρομοκρατικό» πόλεμο, έτσι όπως αυτός 
προωθήθηκε στην Ελλάδα με τη συμμετοχή του στην υπόθεση των τηλεφωνικών 
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υποκλοπών και της απαγωγής των μεταναστών από το Πακιστάν το 2006, ήταν 
καθοριστικός. Και αυτό κατά τον Επαναστατικό Αγώνα υπερέβαινε αυτόν καθ’ 
αυτόν τον θεσμικό του ρόλο. Αργότερα αποδείχτηκε ότι η σταδιοδρομία του εν 
λόγω καθεστωτικού πολιτικού ήταν πλούσια σε οικονομικές απάτες –άλλες «νό-
μιμες» άλλες «παράνομες»– και κλοπής του κοινωνικού πλούτου. Ό ίδιος και η 
οικογένειά του πλούτισαν εκμεταλλευόμενοι τον υπουργικό θώκο και λεηλατώ-
ντας «νόμιμα» τον λαό. Τέτοιοι είναι οι καθεστωτικοί πολιτικοί. Κλέφτες, άρπα-
γες, απατεώνες, εγκληματίες. Αυτό έχει γίνει πλέον κοινή διαπίστωση. Ο εν λόγω 
καθεστωτικός πολιτικός για όσο θα υπάρχει ελληνικό κράτος, θα γίνεται συνεχώς 
το επίκεντρο νέων σκανδάλων, όπως αυτό που πρόσφατα βγήκε στην δημοσιό-
τητα, όπου μαζί με άλλους δυο συναδέλφους του είχαν συγκροτήσει μηχανισμό 
ξεπλύματος χρήματος μέσω off shore εταιρειών. 

Μπορεί η αποκάλυψη και η δημοσιοποίηση των σκανδάλων να είναι αποτέλε-
σμα επιχειρηματικών ανταγωνισμών και αλληλοφαγωμάτων στο εσωτερικό της 
οικονομικής και πολιτικής ελίτ, έχουν όμως την αξία τους καθώς ξεσκεπάζουν τον 
βρώμικο ρόλο των πολιτικών παραγόντων. Ένα ρόλο που παίζουν όλοι ανεξαιρέ-
τως οι καθεστωτικοί πολιτικοί, είτε κινούνται εντός του καθεστωτικού νομικού 
πλαισίου είτε το παραβιάζουν, γεγονός που γνωρίζει πλέον καλά όλη η κοινωνία. 
Γι’ αυτό και κλέφτες και απατεώνες σαν τον Βουλγαράκη ο λαός έχει επανειλημ-
μένως δηλώσει με πολλούς τρόπους ότι θέλει να τους δει έκπτωτους, να τους δει 
να τιμωρούνται πραγματικά, να τους δει κρεμασμένους στην πλατεία Συντάγμα-
τος, όπως συχνά λέγεται.

Οι επιθέσεις εναντίον των υπουργείων Οικονομικών και Απασχόλησης έγιναν 
για να χτυπήσουν την πολιτική της τότε κυβέρνησης της ΝΔ να εντείνει τη νεοφι-
λελεύθερη επίθεση. Η επίθεση εναντίον του υπουργείου Απασχόλησης πραγμα-
τοποιήθηκε εν όψει της ψήφισης νόμου για την κατάργηση σειράς εργασιακών 
κεκτημένων, όπως το οχτάωρο, και για την προώθηση των ελαστικών εργασιακών 
σχέσεων. Η επίθεση αυτή ήταν μια απάντηση στον ταξικό πόλεμο που διεξάγει η 
πολιτική και οικονομική ελίτ εναντίον των προλετάριων, ήταν μια ενέργεια ταξι-
κής αλληλεγγύης. Στην προκήρυξη που είχε δημοσιευτεί είχε γίνει εκτενής ανα-
φορά στο μεγάλο ελληνικό χρέος και στην αυστηρή δημοσιονομική πολιτική που 
προωθούσε το ελληνικό κράτος καθ’ υπόδειξη της ευρωπαϊκής πολιτικής ελίτ για 
τη μείωση των ελλειμμάτων, ενώ είχε αναφερθεί και η προοπτική κατάρρευσης 
λόγω υπερχρέωσης της ελληνικής οικονομίας. Το 2005 δεν ήταν ορατός κάποιος 
τέτοιος κίνδυνος και η ελληνική οικονομία παρουσιαζόταν ως ισχυρή, όμως σήμε-
ρα αυτή η κατάρρευση είναι η καθημερινότητα για όλους μας.

Η επίθεση εναντίον του υπουργείου Οικονομικών πραγματοποιήθηκε εν όψει 
της ψήφισης του σκληρότερου μέχρι τότε προϋπολογισμού, που παράλληλα με τα 
σκληρά νεοφιλελεύθερα μέτρα που επέβαλε η κυβέρνηση της ΝΔ και την υπερ-
χρέωση του ελληνικού κράτους, διεξαγόταν μια μεγάλη αναδιανομή πλούτου από 
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την κοινωνική βάση προς την κορυφή. Στην προκήρυξη που είχε δημοσιευτεί, είχε 
γίνει αναφορά στην εγγενή τάση του καπιταλισμού προς την ανισορροπία και τις 
κρίσεις, είχε ειπωθεί πως μια κρίση μπορεί να οδηγήσει την ιδιαίτερα ευάλωτη 
ελληνική οικονομία στην κατάρρευση και πως η συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ 
δεν μπορεί να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά της.

Ο Επαναστατικός Αγώνας με τις πρώτες ενέργειες που πραγματοποίησε 
κουρέλιασε το προσωπείο του κράτους-νικητή, έδειξε ότι το καθεστώς δεν είναι 
άτρωτο, έδωσε μια σημαντική απάντηση στην «αντιτρομοκρατική» εκστρατεία 
και τη νεοφιλελεύθερη επίθεση. Μέσα σε μια περίοδο που ήταν σε ισχύ η νεοφι-
λελεύθερη και η κρατική συναίνεση, ο Επαναστατικός Αγώνας την αμφισβήτησε 
με δυναμικό τρόπο. Μέσα σε μια περίοδο που το σύστημα έδειχνε παντοδύναμο, 
ο Επαναστατικός Αγώνας αναδείκνυε με τη θεωρία και τη δράση πόσο ευάλωτο, 
άρρωστο και επικίνδυνο είναι για την κοινωνική πλειοψηφία. Μέσα σε μια περί-
οδο που η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση φάνταζε ως μονόδρομος και το σύ-
στημα του καπιταλισμού, της οικονομίας της αγοράς και της αντιπροσωπευτικής 
δημοκρατίας έδειχνε η μόνη πραγματική και ρεαλιστική συνθήκη, ο Επαναστατι-
κός Αγώνας ζωντάνεψε την πίστη στον ένοπλο αγώνα και την ανατροπή του συ-
στήματος, επανέφερε στο προσκήνιο την πρόταση του αγώνα για την κοινωνική 
Επανάσταση.

Η επίθεση εναντίον του αστυνομικού τμήματος του Περισσού έγινε ως απά-
ντηση στην εντεινόμενη καταστολή που εξαπέλυε το κράτος το 2007 εναντίον 
των εξεγερμένων φοιτητών και των αγωνιστών. Έγινε όμως και ως ένα μήνυμα 
προειδοποίησης για την κατεύθυνση που έδινε το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 
συγκεκριμένα ο τότε υπουργός, ο Πολύδωρας, στην καταστολή η οποία θα μπο-
ρούσε να συμπεριλαμβάνει ακόμα και τις εν ψυχρώ δολοφονίες. Η δολοφονία του 
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου ήταν η αναμενόμενη για εμάς εξέλιξη της κατασταλ-
τικής πολιτικής. Ο Επαναστατικός Αγώνας την είχε επισημάνει και είχε δεσμευτεί 
να την απαντήσει. Η επίθεση εναντίον των ΜΑΤ που φρουρούσαν το υπουργείο 
Πολιτισμού έγινε κυρίως ως απάντηση στην κρατική δολοφονία του Αλέξανδρου 
Γρηγορόπουλου. Ήταν μια ενέργεια που η οργάνωση είχε την ιστορική υποχρέω-
ση να πραγματώσει. 

Όμως καθώς είχαμε εισέλθει στην περίοδο της μη αναστρέψιμης εκδήλωσης 
της συστημικής κρίσης, κάτι που ο Επαναστατικός Αγώνας το γνώριζε και το είχε 
καταγράψει εγκαίρως, η ενέργεια αυτή που έγινε στο μεταίχμιο μιας εποχής τόσο 
για την κοινωνία όσο και για την ίδια την οργάνωση και την στρατηγική της, ήταν 
και ένα μήνυμα για τις ευκαιρίες που η κρίση θα άνοιγε για τους επαναστάτες αν 
την αξιοποιούσαν κατάλληλα. Ήταν ένα μήνυμα ότι η εποχή για τον ένοπλο εξο-
πλισμό των προλετάριων και την οργάνωση της αντεπίθεσής τους πλησίαζε. Και 
αυτό συνιστούσε μια δεύτερη ιστορική υποχρέωση του Επαναστατικού Αγώνα, η 
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οποία υπαγόρευε το είδος εκείνης της επίθεσης, αλλά και τον τρόπο που αυτή θα 
γινόταν. 

Η επίθεση στο υπουργείο Πολιτισμού, όπως είπα και πριν, έγινε στο μεταίχμιο 
της ιστορίας του Επαναστατικού Αγώνα. Η οργάνωση θα άφηνε πίσω της τα συμ-
βολικά χτυπήματα, τα οποία τόσο η κρίση όσο και η αναμενόμενη κοινωνική απο-
νομιμοποίηση του καθεστώτος καθιστούσαν ανεπαρκή, και θα προσάρμοζε την 
στρατηγική της στις απαιτήσεις που γεννούσαν οι νέες συνθήκες. Διαγνώσαμε ότι 
τη νέα αυτή περίοδο το σύστημα θα μπει στην πιο οριακή του φάση, ότι η σαπίλα 
που τόσα χρόνια κρυβόταν θα έβγαινε στην επιφάνεια, ότι η κοινωνική συναίνεση 
στο καθεστώς θα ακυρωνόταν από την ίδια την κρίση και το βάθος της. 

Ο Επαναστατικός Αγώνας επέλεξε να αναβαθμίσει τη δράση του με χτυπήμα-
τα αποσταθεροποιητικά σε δομές, οργανισμούς και θεσμούς, ενισχύοντας την ανι-
σορροπία του συστήματος. Αν η Ελλάδα ήταν ο αδύνατος κρίκος στην ευρωζώνη 
όπως λεγόταν συχνά από την υπερεθνική ελίτ, μια ένοπλη επαναστατική οργάνω-
ση όφειλε να αξιοποιήσει αυτή τη συνθήκη, ενισχύοντας τη διαδικασία διάρρηξης 
αυτού του κρίκου, προωθώντας τη διάρρηξη των συμμαχιών στους κόλπους των 
ελίτ, προωθώντας την κατάρρευση οικονομικών και πολιτικών λειτουργιών στο 
εσωτερικό της χώρας. Γιατί γνωρίζαμε πως η σταθερότητα του συστήματος θα δι-
ατηρηθεί εις βάρος της κοινωνικής βάσης. Όπως επίσης, γνωρίζαμε πως μια ανε-
ξέλεγκτη ελληνική χρεοκοπία θα πυροδοτούσε εξεγερσιακές και επαναστατικές 
διαδικασίες όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, καθώς 
θα πολλαπλασιάζονταν οι τριγμοί στο ευρωπαϊκό εξουσιαστικό οικοδόμημα. 

Οι επιθέσεις στο χρηματιστήριο, η απόπειρα εναντίον των κεντρικών γρα-
φείων της Citibank και η επίθεση σε υποκατάστημα της ίδιας τράπεζας και της 
Eurobank εντάσσονταν σε αυτό το σχέδιο, για το οποίο μίλησα αρκετά αναλυτικά 
στην αρχή του κειμένου. 

Η επίθεση εναντίον του χρηματιστηρίου ήταν και παραμένει μια σημαντική 
απάντηση στο υπερεθνικό χρηματιστικό κεφάλαιο που αυτή την περίοδο κατέχει 
τον κυρίαρχο ρόλο στο παγκόσμιο σύστημα. Στο ελληνικό χρηματιστήριο σήμερα 
και ενώ εκατοντάδες δις ευρώ έχουν τελευταία «εξαϋλωθεί» λόγω της κρίσης –κε-
φάλαια που προέρχονται από τη μακροχρόνια εκμετάλλευση εργαζομένων στις 
ελληνικές εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις και που έχουν βρει ασφα-
λή καταφύγια σε τράπεζες και επενδύσεις στο εξωτερικό–, το υπερεθνικό χρη-
ματιστικό κεφάλαιο επιστρέφει με τη μορφή των βραχυπρόθεσμων επενδύσεων 
υψηλού ρίσκου. Με τις διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και τα heads funds κάνει 
κερδοσκοπικές επιδρομές με επιθετικές αγοραπωλησίες μετοχών, αξιοποιώντας 
τις ευκαιρίες της ελληνικής πτώχευσης. Μέσω του χρηματιστηρίου εντείνεται η 
μεταβίβαση κοινωνικού πλούτου από κάτω προς τα πάνω μέσω ενός τελειωτικού 
ξεζουμίσματος των ελληνικών επιχειρήσεων. Και σε αυτό το παιχνίδι, φυσικά, 
συμμετέχουν και συχνά πρωτοστατούν όλοι οι μεγάλοι Έλληνες επιχειρηματίες, 
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που αφού έβγαλαν το ρευστό τους εκτός Ελλάδας, προσδοκούν κέρδη από τις υπό 
καθεστώς κατάρρευσης επιχειρήσεις.

Μια επίθεση εναντίον της Citibank ήταν και είναι μια επίθεση εναντίον ενός 
μεγάλου πυλώνα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, παρά το γε-
γονός ότι λόγω της κρίσης έχει χάσει την παγκόσμια πρωτιά. Η μητρική της η 
Citigroup συγκαταλέγεται στις 10 μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες των ΗΠΑ 
και αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα ενός σημαντικού τμήματος της υπερεθνικής 
ελίτ. Όσον αφορά το ρόλο της στην κρίση του ελληνικού χρέους, είναι γνωστό ότι 
αυτή η τράπεζα, όπως και όλες οι μεγάλες τράπεζες συνέβαλαν στη διαμόρφωση 
της φούσκας του ελληνικού χρέους με το οποίο κερδοσκόπησαν για χρόνια απο-
κομίζοντας μεγάλα κέρδη, και από το τέλος του 2009 ξεπούλησαν όλα τα ομόλο-
γα της ευρωπαϊκής περιφέρειας που κρατούσαν, βοηθώντας στην εκτίναξη του 
χρέους για πολλές χώρες. Αμερικάνικες τράπεζες, επίσης, έχουν αγοράσει πολλά 
δις σε ασφάλιστρα ομολόγων (CDS) από χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Και 
επειδή το ΔΝΤ και ο απεσταλμένος του στην Ελλάδα, Πωλ Τόμσεν, δουλεύει για 
το αμερικάνικο χρηματοπιστωτικό σύστημα, προώθησε το γνωστό κούρεμα του 
ελληνικού χρέους (PSI) και πιέζει και για επόμενο με σκοπό να διασφαλιστεί η μη 
ενεργοποίηση των ασφαλίστρων κινδύνου και χρεωθούν οι αμερικάνικες τράπε-
ζες τις πληρωμές τους. Οι τράπεζες της Wall Street είναι εκτεθειμένες με 2,7 τρις 
στο ευρωπαϊκό χρέος και αυτή η συνθήκη καθορίζει τις εξελίξεις στη διαχείριση 
της κρίσης χρέους. Όπως είπα και νωρίτερα, ζητούμενο για τους μηχανισμούς 
«βοήθειας» δεν ήταν, δεν είναι και ούτε πρόκειται να είναι η «διάσωση» της χώ-
ρας, αλλά η διασφάλιση των συμφερόντων των τμημάτων αυτών της υπερεθνικής 
ελίτ και των χρηματοπιστωτικών κολοσσών, των οποίων τα συμφέροντα προω-
θούν. Πάνω σε αυτό τον ανταγωνισμό βασίζεται και το είδος της πτώχευσης που 
επιβάλλεται, η οποία και θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο ανώδυνη για το 
σύνολο της υπερεθνικής οικονομικής ελίτ.

Παρά το γεγονός ότι έχω τοποθετηθεί και μέσα στο δικαστήριο για αυτήν όπως 
και για όλες τις ενέργειες του Επαναστατικού Αγώνα, δεν μπορώ να μην αναφέρω 
ένα απόσπασμα της προκήρυξης που είχε δημοσιευτεί μετά από αυτή την απόπει-
ρα και δείχνει το βαθμό που ο Επαναστατικός Αγώνας κατάφερε να διαγνώσει 
πολλές σημαντικές εξελίξεις. Σε εκείνη την προκήρυξη, τον Μάρτη του 2009, είχε 
γίνει εκτενής αναφορά στην κρίση χρέους που θα εκδηλωνόταν κατόπιν και των 
κερδοσκοπικών επιθέσεων από επενδυτικούς οίκους όπως η Citibank, ένα χρόνο 
πριν αυτή ξεσπάσει:

«Οι εγκληματίες που ηγούνται της διεθνούς χρηματαγοράς ήδη έχουν ξεκινή-
σει τη μεγάλη κερδοσκοπική εφόρμηση στην αγορά του χρέους, καθώς τα στοι-
χήματα για την κατάρρευση διαφόρων χωρών βρίσκονται στην κορυφή των προ-
τιμήσεων της αγοράς, ενώ η Citibank έχει αρχίσει μια επιθετική κερδοσκοπική 
τακτική με τα ελληνικά ομόλογα. Οι αποδόσεις για το κεφάλαιο θα είναι μεγάλες, 
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αλλά σύντομα θα δούμε πολλές χώρες να χρεοκοπούν κάτω από το βάρος του 
χρέους, της πολιτικής πίεσης για μεγαλύτερη νεοφιλελεύθερη προσαρμογή, αλλά 
και της κερδοσκοπίας.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι διατεθειμένη να δεχτεί εν λευκώ 
κάθε όρο του μεγάλου κεφαλαίου όσο δυσβάσταχτος και αν είναι, να επιβάλει διά 
πυρός και σιδήρου και τις πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες επιταγές που της υποδει-
κνύει η αγορά και οι πολιτικές συμμαχίες που την υπηρετούν όπως η Ε.Ε. και να 
ματώσει την ελληνική κοινωνία προκειμένου να μείνει συνεπής στις υποχρεώσεις 
της προς τους δανειστές της». 

Το παραπάνω απόσπασμα είναι στην ουσία η περίληψη του μνημονίου που 
επιβλήθηκε ένα χρόνο αργότερα από την τρόικα και περιγράφει το μονόδρομο 
που οφείλει να ακολουθήσει κάθε κυβέρνηση. Ακόμα και η φράση «να ματώσει 
την ελληνική κοινωνία» είναι αυτή που ακουγόταν συνεχώς από τον Παπανδρέου 
κατά την πρώτη περίοδο της υπαγωγής της χώρας στην κυριαρχία της τρόικας, 
εξακολουθεί και θα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από την πολιτική εξουσία.

Εδώ να κάνω μια παρένθεση για να ρωτήσω, πού έχει συμβεί μη πολιτικά όντα 
να αναλύουν, ακόμα και να προαναγγέλλουν πολιτικές εξελίξεις; Ποια μη πολι-
τική σκέψη μπορεί να επεξεργαστεί, να αναλύσει και να καταγράψει όχι μόνο 
αυτά τα πολιτικά και οικονομικά γεγονότα που ήδη συμβαίνουν, αλλά και αυτά 
που πρόκειται να συμβούν; Και αν αυτός ο λόγος δεν αφορά σε πολιτικές πράξεις, 
τότε σε τι αφορά; Οι ίδιες οι επιλογές δράσης του Επαναστατικού Αγώνα και ο 
πολιτικός του λόγος καθιστούν γελοίο τον όποιο ισχυρισμό για τη μη πολιτικότητα 
αυτής της οργάνωσης και των μελών της.

Στη συνέχεια και στην ίδια προκήρυξη προαναγγέλλεται το πολιτικό αδιέξοδο 
της διαχείρισης της κρίσης χρέους από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις και εντός 
του καθεστωτικού πλαισίου ενώ αναφέρεται πως μόνο από την επαναστατημέ-
νη κοινωνική βάση μπορεί να δοθεί η πραγματική λύση: «Η πολιτική βούληση 
για μια κοινωνία να αποτινάξει το ζυγό του χρέους από πάνω της, όχι μόνο γιατί 
δεν τον αντέχει, αλλά γιατί δεν τον θέλει, είναι συνυφασμένη με την απόφαση να 
αντιπαρατεθεί με το σύνολο της πολιτικής εξουσίας, με την απόφαση να έρθει σε 
ρήξη με το οικονομικό και πολιτικό σύστημα, με την απόφαση να ανατρέψει το 
καθεστώς που την κρατάει σκλαβωμένη». 

Έχουμε ήδη αναφερθεί στην ομολογία κυβερνητικού παράγοντα που είπε την 
περίοδο των συλλήψεών μας ότι «ένα μεγάλο χτύπημα θα τελείωνε την οικονομία 
μέσα σε ώρες». Είναι μια διαπίστωση που όχι μόνο αντικρούει τον ισχυρισμό του 
δικαστηρίου για την «αναποτελεσματικότητα» της ένοπλης δράσης ιδίως στην 
εποχή μας –ισχυρισμό που πάνω του βασίστηκε η επιχειρηματολογία για τη μη 
πολιτική υπόσταση της δράσης του Επαναστατικού Αγώνα από μεριάς του εισαγ-
γελέα–, αλλά αποτελεί και ομολογία της ευάλωτης, της δραματικής θέσης που 
βρίσκονται σήμερα οι εξουσιαστές, οι οποίοι πατούν σε ένα έδαφος σαθρό με τον 
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κίνδυνο της κατάρρευσης να ελλοχεύει, με τον κίνδυνο να βρεθούν έκπτωτοι και 
κυνηγημένοι μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά στη σύγχρονη ιστορία του συστή-
ματος. Ήταν μια ομολογία ότι η ανατροπή τους είναι εύκολη, ότι η επαναστατική 
προοπτική δεν είναι ουτοπία.

Ο Επαναστατικός Αγώνας δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό να προω-
θήσει μέσω της ένοπλης δράσης την υπόθεση της κοινωνικής Επανάστασης. Αυ-
τός είναι ο μοναδικός σκοπός της δράσης της οργάνωσης, αφού αυτή στην ουσία 
υπήρξε ένα εργαλείο που αξιοποιήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση. Εξάλλου δεν 
ήταν ποτέ για εμάς αυτοσκοπός ούτε ο Επαναστατικός Αγώνας ούτε η ένοπλη 
δράση ευρύτερα. Όπως δεν είναι αυτοσκοπός καμία μορφή δράσης. Ο μόνος αυ-
τοσκοπός είναι η Επανάσταση. Και οι όποιες δράσεις δεν στοχεύουν σε αυτήν, για 
εμένα δεν είναι απλώς άχρηστες, αλλά και πολιτικά επιζήμιες.

Τον ίδιο στόχο υπηρετούσε και η πολιτική στάση που κρατήσαμε μετά τις συλ-
λήψεις μας. Δηλαδή, τόσο η ανάληψη πολιτικής ευθύνης όσο και η πολιτική στάση 
μας κατά τη διάρκεια της φυλάκισης και αφού αφεθήκαμε προσωρινά ελεύθεροι, 
είναι ενταγμένη στην επίτευξη αυτού του στόχου. 

Καμία στάση και μορφή αγώνα δεν έχει αξία για τους επαναστάτες, στο βαθμό 
που δεν έχει ως αφετηρία και στόχο, δεν περιέχει στον πυρήνα της την ενίσχυση 
της επαναστατικής διαδικασίας. Με αυτό το σκεπτικό η οργάνωση πήρε το όνομά 
της. Με αυτό το σκεπτικό πορεύτηκε και πιστεύω πως υπηρέτησε με σοβαρότητα 
και υπευθυνότητα αυτή την υπόθεση. 

Τι όμως εννοούμε όταν μιλάμε για Επανάσταση; 
Οι άνθρωποι, ζώντας τους τελευταίους αιώνες σκλαβωμένοι στο καπιταλιστικό 

καθεστώς, δυσκολεύονται ή τους είναι ακόμα και αδύνατο να φανταστούν τη ζωή 
τους έξω από το υπάρχον οικονομικό και πολιτικό σύστημα. Τους είναι αδύνατο να 
φανταστούν πως μπορεί να υπάρχει κοινωνία χωρίς οργανωμένες εξουσιαστικές 
δομές, χωρίς κοινωνική ιεραρχία. Τους είναι δύσκολο να φανταστούν πώς μπορεί 
να λειτουργήσει ένα κοινωνικό μοντέλο χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς καταπίεση και 
εκμετάλλευση, χωρίς εξουσίες, χωρίς αφεντικά και δούλους.

Το ίδιο δύσκολο, αν όχι αδύνατον, πιστεύω ότι είναι και για αυτό το δικαστή-
ριο.

Το πρόβλημα της κοινωνικής απήχησης που έχει το επαναστατικό ζήτημα στην 
εποχή μας, βασίζεται στο μεγαλύτερο βαθμό στη φίμωση των επαναστατών από 
την καθεστωτική προπαγάνδα. Και μια από τις λύσεις που δίνει η ένοπλη δράση 
είναι η ακύρωση αυτής της φίμωσης, καθώς μια πολιτικά καίρια και σημαντική 
επίθεση μπορεί να συμβάλει στο να ταξιδέψει ο επαναστατικός λόγος πολύ μα-
κριά.

Ο μεγάλος βαθμός κοινωνικής αποδοχής του καπιταλιστικού μοντέλου και 
των αξιών του τις τελευταίες δεκαετίες της νεοφιλελεύθερης επίθεσης –αξίες 
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που βασίζονται στην αναζήτηση της επιτυχίας και του πλουτισμού με κάθε μέσο, 
την αποδοχή ως φυσική διαδικασία της κοινωνικής αναρρίχησης μέσω του πο-
δοπατήματος των αδυνάτων, την ανάδειξη του οικονομικού και ευρύτερα του 
κοινωνικού ανταγωνισμού ως αυτοσκοπό κάθε ανθρώπινης συνεύρεσης– οδή-
γησαν στο να θεσμοποιηθούν, να θεσμοθετηθούν και να ριζώσουν στις κοινω-
νίες τα πιο σάπια, τα πιο ποταπά χαρακτηριστικά που μπορεί να αποκτήσει ο 
άνθρωπος. Ένας άνθρωπος αλλοτριωμένος από την ίδια την καθεστωτική νοο-
τροπία, την οποία και προωθούν όλοι ανεξαιρέτως οι οικονομικοί και πολιτικοί 
θεσμοί του συστήματος. 

Για αυτό και η πιο συνήθης ένσταση που εκφράζεται απέναντι στην πρότα-
ση της επαναστατικής αλλαγής προέρχεται από αυτούς που έχουν εμπεδώσει την 
καθεστωτική ηθική και προσδιορίζουν την επαναστατική κοινωνία ως ουτοπία, 
γιατί προϋποθέτει την ύπαρξη «τέλειων ανθρώπων». Προέρχεται από αυτούς που 
έχουν πειστεί ότι οι ανισότητες, η εκμετάλλευση, η καταπίεση και η βία, που αυτή 
η συνθήκη συνεπάγεται, είναι «φυσικές» καταστάσεις και για αυτό αδύνατο να 
αλλάξουν. 

Η επαναστατική θέση όμως πιστεύει πως η κατάργηση των θεσμών που προ-
ωθούν και επιβάλλουν συχνά με τη βία αυτές τις κοινωνικές σχέσεις και η δη-
μιουργία νέων επαναστατικών δομών οικονομικής, πολιτικής οργάνωσης της 
κοινωνίας θα σημάνει το τέλος του αλλοτριωμένου ανθρώπου. Τέλειοι άνθρωποι 
δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως άνθρωποι ελεύθεροι και άνθρωποι σκλαβωμένοι. 
Είναι φυσικό υπό ένα μακροχρόνιο καθεστώς σκλαβιάς να καταστρέφονται τα πιο 
υγιή χαρακτηριστικά των ανθρώπων και των κοινωνιών. Ο μόνος τρόπος να τα δι-
αφυλάξει κάποιος ενώ ζει εντός του υπάρχοντος συστήματος, είναι να αγωνίζεται 
ενάντια στο καθεστώς της δουλείας και της σκλαβιάς. Είναι να αγωνίζεται για την 
ανατροπή του συστήματος, για την Επανάσταση.

Ο Επαναστατικός Αγώνας από την αρχή της δράσης του έχει μιλήσει για το τι 
εννοεί Επανάσταση. Έχουμε κατ’ επανάληψη μιλήσει και μέσα από τη φυλακή για 
αυτό το ζήτημα. Θα έλεγα πως ειδικά στην εποχή μας όπου απαιτείται από όλους 
η ένταση των προσπαθειών για την ενίσχυση της επαναστατικής υπόθεσης, απαι-
τείται η συνεχής αναφορά στο ζήτημα της επαναστατικής κοινωνικής συγκρότη-
σης. Αυτό το κορυφαίο για την επαναστατική δράση και λόγο ζήτημα, εμείς, ως 
Επαναστατικός Αγώνας και ως μέλη μέσα και έξω από τη φυλακή, το θέταμε, το 
αναλύαμε και συζητούσαμε συνεχώς. 

Μια κοινωνική Επανάσταση καταρχήν απαιτεί την κατάργηση όλων των συ-
στημικών λειτουργιών, όλων των θεσμών που νομιμοποιούν και επιβάλλουν την 
ανισότητα, την εκμετάλλευση, τους διαχωρισμούς, την εξουσία. Απαιτεί την κα-
τάργηση του κράτους και κάθε θεσμού που συνδέεται με αυτό. Απαιτεί την άμεση 
κατάργηση κάθε καπιταλιστικής λειτουργίας, την εγκατάλειψη της οικονομίας 
της αγοράς. Απαιτεί την απαλλοτρίωση της μεγάλης ιδιοκτησίας και τη μεταβίβα-
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ση του συνόλου του κοινωνικού πλούτου στην κοινωνική βάση. Την απαλλοτρίω-
ση και κοινωνικοποίηση των εργοστασίων και των μεγάλων επιχειρήσεων για τις 
οποίες αρμόδια θα είναι τα εργατικά Συμβούλια. Απαιτεί την απαλλοτρίωση της 
γης που κατέχει το κράτος, η εκκλησία, οι μεγάλες εταιρείες, οι πλούσιοι και την 
κολλεκτιβοποίησή της. 

Απαιτεί την κοινωνικοποίηση όλων των λειτουργιών κοινής ωφέλειας: Εκπαί-
δευση, υγεία, μεταφορές, ενέργεια, ύδρευση, επικοινωνίες… Τα πάντα οφείλουν 
να περάσουν ολοκληρωτικά στα χέρια της κοινωνίας. Απαιτεί την κοινωνικοποίη-
ση όλων των μέσων ενημέρωσης.

Απαιτεί τη δημιουργία νέων μοντέλων οικονομικής παραγωγής που θα βασί-
ζονται στη συλλογική και ισότιμη συμμετοχή των εργαζομένων. Χωρίς ιεραρχία, 
χωρίς αφεντικά, χωρίς ανισότητες στις αποδοχές, χωρίς εκμεταλλευτές και εκμε-
ταλλευόμενους.

Ο πυρήνας μιας επαναστατικής κοινωνίας θα είναι η Κομμούνα ή η Κοινότη-
τα. Αυτή θα είναι το κέντρο όπου μέσα από τη Συνέλευση, το συλλογικό όργανο 
λήψης αποφάσεων, θα λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις για την οργάνωση σε 
οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό επίπεδο. Η Κομμούνα ή η Κοινότητα θα απο-
φασίζει τι θα παράγεται και πώς θα διατίθεται. Έξω από κάθε λογική κέρδους 
το οποίο είναι ταυτισμένο με το καπιταλιστικό μοντέλο, η οικονομική λειτουρ-
γία και η παραγωγή θα βασίζεται στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών με 
ισότιμους και δίκαιους όρους για όλους. Κάθε τόπος, κάθε περιοχή θα μπορεί 
να παράγει αναλόγως των ιδιαίτερων φυσικών ιδιαιτεροτήτων που διαθέτει, 
διασφαλίζοντας έτσι και την επιστροφή στη χαμένη φυσική ισορροπία. Γιατί 
η Επανάσταση είναι εκτός όλων των άλλων η μόνη ρεαλιστική απάντηση στην 
καταστροφή του περιβάλλοντος, που έχει σε τόσο μεγάλο βαθμό συντελεστεί 
με την μακροχρόνια εντατική καπιταλιστική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων 
του πλανήτη. 

Ο συντονισμός σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο θα γίνεται μέσω των Συνο-
μοσπονδιών, οι οποίες και θα αποτελούν τα κέντρα συνάντησης όλων των επανα-
στατικών Συνελεύσεων. 

Η επανένωση της πολιτικής και οικονομικής σφαίρας στην κοινωνία είναι ένα 
κεντρικό ζητούμενο μιας επαναστατικής κοινωνίας. Η Κομμούνα ή η Κοινότητα 
θα είναι οι χώροι αυτής της επανένωσης. 

Επειδή μια επαναστατική κοινωνία είναι μια κοινωνία οικονομικής ισότητας 
και πολιτικής ελευθερίας για όλους τους ανθρώπους, χωρίς ταξικούς και κοινωνι-
κούς διαχωρισμούς, χωρίς πλούσιους και φτωχούς, χωρίς εκμεταλλευτές και εκ-
μεταλλευόμενους, συνιστά έναν πραγματικό εφιάλτη για τον πάσης φύσης εξου-
σιαστή, αφού γνωρίζει ότι θα καταργηθούν τα προνόμιά του, θα απαλλοτριωθούν 
τα πλούτη του. 

Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας οι προνομιούχες τάξεις δεν παραιτή-
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θηκαν εθελοντικά των προνομίων τους. Ποτέ ιστορικά καμία άρχουσα τάξη δεν 
εγκατέλειψε την θέση της στην καθεστωτική ιεραρχία. Ακόμα και καθεστώτα 
που παρήκμασαν και σάπισαν, δεν αυτοκαταργήθηκαν αλλά κατέρρευσαν κα-
τόπιν βίαιων χτυπημάτων από τις κοινωνίες, κατόπιν εξεγέρσεων, επαναστάσε-
ων.

Για αυτό και η Επανάσταση αρχικά δεν μπορεί παρά να είναι μια βίαιη εφόρ-
μηση των ένοπλων προλετάριων ενάντια στην οργανωμένη εξουσία και τους φο-
ρείς της. Δεν μπορεί παρά να είναι μια ένοπλη ταξική αντεπίθεση.

Σήμερα, την περίοδο της μεγαλύτερης κρίσης του συστήματος του καπιτα-
λισμού, σήμερα που αποδεικνύεται σε όλο και ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας 
ότι το σύστημα αυτό είναι καταστροφικό, άρρωστο, σάπιο, ότι είναι ένα σύστημα 
δολοφόνος για τους λαούς, που αντί της ευημερίας οδηγεί σε κοινωνικά ολοκαυ-
τώματα, καταστροφές, πολέμους, η επικαιρότητα αλλά και η επιτακτική ανάγκη 
της Επανάστασης είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά. Γιατί το σύστημα έχει 
αγγίξει –αν δεν έχει ήδη ξεπεράσει– τα όριά του και για αυτό θα γίνεται όλο και 
πιο βίαιο, όλο και πιο απάνθρωπο, όλο και πιο καταστροφικό. 

Ρεαλιστική πρόταση διεξόδου από την κρίση δεν υπάρχει και αυτό το γνω-
ρίζουν πλήθος καθεστωτικών οικονομικών αναλυτών. Το γνωρίζουν οι «αγορές» 
δηλαδή, οι ελίτ, το γνωρίζουν οι κυβερνήσεις. Το μόνο που ευελπιστούν να κατα-
φέρουν με τα μέτρα που λαμβάνουν είναι να δίνουν παράταση ζωής σε ένα άρρω-
στο σύστημα. 

Και αυτό το επιχειρούν μεταφέροντας τις ζημιές της κρίσης στην κοινωνική 
βάση και μεταβιβάζοντας στις πλάτες πολλών επόμενων γενεών το κόστος της 
αποπληρωμής των εκατοντάδων τρις χρέους που έχει συσσωρευτεί στα θησαυ-
ροφυλάκια της υπερεθνικής ελίτ και το ανυπολόγιστο κόστος της σωτηρίας του 
συστήματος.

Το αδιέξοδο το γνωρίζουν, η ομολογία του όμως συνιστά ομολογίας ήττας για 
το ίδιο το σύστημα. Όπως επίσης γνωρίζουν ότι τη χειρότερη έκφραση της κρίσης 
δεν την έχουμε δει ακόμα. 

Στην πραγματικότητα η επαναστατική πρόταση σήμερα αποτελεί τη μόνη ρε-
αλιστική λύση για την έξοδο από την κρίση. Για να περάσουν στο παρελθόν και 
στην ιστορία όλες οι κρίσεις. Και είναι η μόνη ρεαλιστική πρόταση γιατί η έξοδος 
από αυτήν προϋποθέτει σειρά μέτρων, που μόνο με την Επανάσταση μπορούν 
να εφαρμοστούν. Προϋποθέτει την πλήρη άρνηση πληρωμής του χρέους, κίνηση 
που μόνο μέσω επαναστάσεων έχει επιτευχθεί ιστορικά. Την έξοδο από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, την έξοδο από την οικονομία της αγοράς, την κατάργηση του 
καπιταλιστικού συστήματος και του κεφαλαίου που είναι η πραγματική αιτία των 
κρίσεων. Την επαναλειτουργία της οικονομικής και πολιτικής ζωής της χώρας σε 
νέες επαναστατικές βάσεις.

Η μόνη ρεαλιστική διέξοδος από την κρίση είναι να αφήσουμε οριστικά πίσω 
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μας αυτό το σύστημα που βασίζεται στους διαχωρισμούς. Διαχωρισμούς ταξικούς, 
κοινωνικούς, εθνικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς. Να αφήσουμε οριστικά πίσω 
μας κάθε μορφή εξουσίας. Να δημιουργήσουμε μια κοινωνία ελεύθερων ανθρώ-
πων.

Για αυτό αγωνιζόταν ο Επαναστατικός Αγώνας. Για αυτό αγωνιζόμαστε.
ΖΗΤΩ Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΖΗΤΩ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΛΑΜΠΡΟ ΦΟΥΝΤΑ
Μέχρι την τελική νίκη

Πόλα Ρούπα
Δεκέμβριος 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΓΟΥΡΝΑ  
ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Να ξεκινήσω λοιπόν να πω δυο λόγια για το τι σημαίνει κατά τη γνώμη μου 
αυτή η δίκη και το πώς αυτή διεξήχθη μέχρι τώρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι η 

δίκη αυτή επισφραγίζει την απόπειρα του κράτους να «θάψει» τον λόγο μίας ένο-
πλης επαναστατικής οργάνωσης μέσα σε μια διαδικασία πλήρους αποκοπής της 
απ’ την δημόσια σφαίρα, μια διαδικασία που άρχισε απ’ τη στιγμή που αναλά-
βαμε την πολιτική ευθύνη. Δεν είναι καθόλου παράξενο για μένα, που δεν έχω 
δει κανένα δημοσιογράφο να στέκεται στα έδρανα (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) 
και ελάχιστα δημοσιεύματα γι’ αυτήν τη δίκη, σε αντίθεση βέβαια με τις κραυγές 
και τα δημοσιεύματα του καλοκαιριού για τους δύο συντρόφους. Είναι γνωστός 
ο ρόλος των δημοσιογράφων, αυτών των συνοδοιπόρων των βασανιστών και των 
καθαρμάτων της αστυνομίας και του πολιτικο-οικονομικού συμπλέγματος. Δεν θα 
περίμενα κάποια καλύτερη αντιμετώπιση από αυτούς που έχουν ταχθεί στο πλευ-
ρό των κατοχικών δυνάμεων και της δωσίλογης κυβέρνησης που τρομοκρατεί το 
λαό.

Είναι ενδεικτικά κάποια παραδείγματα που καταδεικνύουν τον ισχυρισμό μου 
ότι έχει επιβληθεί ένα ιδιότυπο εμπάργκο στη δημοσιοποίηση στοιχείων και εξε-
λίξεων αυτής της δίκης. 

Στην πρώτη συνεδρίαση στις δηλώσεις που κάναμε μετά το πέρας της διαδι-
κασίας το μόνο που ειπώθηκε μόνο ήταν πως ήμασταν αμετανόητοι. Εκεί βέβαια 
παραβρέθηκε πλήθος δημοσιογράφων, που αμέσως μετά χάθηκε. Στις καταθέσεις 
Βουλγαράκη και Μαρκογιαννάκη δημοσιεύτηκαν μόνο δικές τους δηλώσεις, ότι 
δεν είναι πολιτική η δίκη.
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Ένα απ’ τα πιο τρανά παραδείγματα είναι η κατάθεση του συντρόφου του Δη-
μήτρη Κουφοντίνα. Υπήρξε μια ιδιαίτερη συμβολικότητα στην κατάθεση την 6η 
του Σεπτέμβρη, καθώς έκλειναν ακριβώς δέκα χρόνια από τη φυλάκιση αυτού του 
σπουδαίου αγωνιστή. Αν και πολλά sites υπενθύμιζαν το γεγονός της δεκάχρονης 
φυλάκισής του σε καθεστώς απομόνωσης, κανένα δεν αναφερόταν στην επικείμε-
νη κατάθεση στη δίκη του Επαναστατικού Αγώνα. Είναι επίσης γεγονός ότι μόλις 
λίγες μέρες πριν την κατάθεση, δημοσιογράφοι ρωτούσαν τους δικηγόρους εάν 
θα φέρουν τον Δημήτρη για να τον παρακολουθήσουν. Όσους είδατε εσείς, είδα 
κι εγώ! Αλήθεια δεν σας κάνει εντύπωση το γεγονός πως η μόνη δημοσιότητα 
που είχε αυτή η δίκη ήταν μόνο όταν αποφυλακιστήκαμε, όταν έγινε η κατάληψη 
στο ραδιοφωνικό σταθμό flash και το καλοκαίρι όπου όλοι καίγονταν για το πόσο 
έχει αργήσει η δικαιοσύνη να βάλει στη φυλακή τους κατηγορούμενους για τον 
Επαναστατικό Αγώνα; Είναι αυτονόητο λοιπόν για το μιντιακό σινάφι ότι η αμε-
ρόληπτη δικαιοσύνη θα καταδικάσει όλους τους κατηγορούμενους σ’ αυτήν την 
υπόθεση, απλώς η μόνη μομφή τους είναι ότι η δικαιοσύνη αργεί να το κάνει.

Είναι πεποίθησή μου λοιπόν ότι από τη στιγμή που ανέλαβα την πολιτική ευ-
θύνη μαζί με τους συντρόφους για τη συμμετοχή στην οργάνωση έχει πέσει μια 
πολιτική γραμμή που θέλει να μην ακούγεται τίποτα για τη δίκη και την υπόθεση 
γενικότερα. Για την ακρίβεια θα έλεγα ότι δε θέλουν ν’ ακούγεται ο λόγος των 
μελών της οργάνωσης σε μια περίοδο όπου όλα είναι εύφλεκτα και η κοινωνία 
βράζει. Γιατί γνωρίζουν καλύτερα απ’ τον καθένα το πόσο επικίνδυνος ήταν για 
το καθεστώς ο λόγος του Επαναστατικού Αγώνα, ένας λόγος που πραγματικά τους 
έκανε να τρέμουν. Είναι προφανές ότι αν η διεισδυτικότητα του λόγου του Επα-
ναστατικού Αγώνα στα κοινωνικά κομμάτια ήταν μεγάλη πριν την υπογραφή του 
πρώτου μνημονίου και την παράδοση της χώρας στην τρόικα, μπορούμε να φα-
νταστούμε ποια είναι αυτή μετά.

Αλήθεια, δεν είναι περίεργο που σ’ αυτή τη δίκη δεν υπάρχει πολιτική αγωγή; 
Δεν ενδιαφέρεται πια η αμερικάνικη πρεσβεία να κινηθεί νομικά εναντίον μας; 
Δεν είναι περίεργο που δεν υπάρχουν μάρτυρες απ’ την επίθεση στην αμερικάνικη 
πρεσβεία στο βούλευμα; Θα έλεγα ότι αν μπορούσαν να σβήσουν κάθε πληροφο-
ρία, κάθε μνήμη για τα πεπραγμένα της οργάνωσης, αν μπορούσαν να σβήσουν 
κάθε αναφορά στα πρόσωπά μας, θα το έκαναν. Ο μόνος τρόπος ν’ απαξιωθεί 
πια πολιτικά η οργάνωση, μετά την απόπειρα σπίλωσής μας κατά την περίοδο 
των συλλήψεων, είναι ο απόλυτος έλεγχος της ροής πληροφοριών όσον αφορά τη 
δίκη. Ο μόνος τρόπος για να μας απαξιώσουν είναι να πείσουν ότι δεν υπάρχουμε. 
Έχουν όμως κι ακόμη έναν λόγο για να θέλουν να αποκρύψουν τα γενόμενα σ’ 
αυτό το δικαστήριο. Είναι ευρέως αποδεκτό απ’ όλους τους παράγοντες της δίκης 
ότι η ακροαματική διαδικασία δεν συνεισέφερε κανένα απολύτως επιβαρυντικό 
στοιχείο για κανέναν από τους κατηγορουμένους. Αν στεκόμασταν λοιπόν σε αυ-
στηρώς νομικά κριτήρια, θα λέγαμε πως η δίκη θα είχε τελειώσει για κάποιους 
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από τους κατηγορούμενους. Ακόμη και η κατάθεση του βασικού μάρτυρα υποδι-
οικητή πλέον της αντιτρομοκρατικής ήταν ενδεικτική της ένδειας αποδεικτικών 
στοιχείων. Ο Παπαθανασάκης είπε ξεκάθαρα ότι κατ’ αυτόν έγιναν προληπτικές 
συλλήψεις. Πώς λοιπόν αυτό το μη στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στην καταδίκη 
κάποιων κατηγορουμένων; Αυτό μένει να αποδειχτεί στο τέλος και θα ξεκαθαρί-
σει κατά τη γνώμη μου το σε ποιο βαθμό όντως υπάρχει ανεξαρτησία της δικαι-
οσύνης σας, όπως ισχυρίζεστε. Το κατά πόσο δηλαδή εσείς οι ίδιοι εξετάζετε και 
κρίνετε αμερόληπτα.

Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση και να αναφερθώ στον Παπαθανασάκη. 
Όταν η συντρόφισσα η Ρούπα αναφέρθηκε στον βασανισμό μου στη ΓΑΔΑ, αυ-
τός απάντησε ότι ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο. Τότε λοιπόν κατά τις συλλήψεις μας 
αυτός ήταν τμηματάρχης υπεύθυνος σε επιτελικό ρόλο. Καταρχήν το γεγονός και 
μόνο ότι δηλώνει πως ο ισχυρισμός μου για ξυλοδαρμό και βασανισμό δεν συνέβη 
ποτέ, σημαίνει πως ήταν εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής μου εκεί, αλλιώς 
θα έλεγε πως δεν γνωρίζω αν συνέβη κάτι. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι το συ-
γκεκριμένο σκουπίδι ή διέταξε ή συμμετείχε φορώντας κουκούλα ή συγκαλύπτει 
αυτούς που διέπραξαν τον βασανισμό μου με στόχο να συνεργαστώ. Αυτό είναι 
πραγματικά το ποιόν αυτού του θρασύδειλου ψεύτη που κατέθεσε ως βασικός 
κατήγορος για την υπόθεση. Ενδεικτική είναι και η απάντησή του σε ερώτηση 
συνηγόρου μου αν γνωρίζει οτιδήποτε επιβαρυντικό για μένα, όπου απάντησε αρ-
νητικά. Τέτοια ήταν η ταραχή του!

Ας γυρίσουμε πίσω λοιπόν στο τι είναι αυτή η δίκη. Νομίζω πως η ομολογία του 
εισαγγελέα πως η δίκη αυτή έχει πολιτικό υπόβαθρο, μου λύνει αρκετά τα χέρια. 
Η δίκη αυτή είναι μια διαμάχη πολιτικών αντιπάλων και των κόσμων τους οποί-
ους φέρουν. Από τη μία είναι το καθεστώς που εδώ και καιρό πάλευε με λύσσα 
να νικήσει τον Επαναστατικό Αγώνα. Σ’ αυτήν εδώ την αίθουσα το καθεστώς , το 
σύνολο δηλαδή του επιχειρηματικού και του πολιτικού κόσμου και των συμφερό-
ντων τους, εκπροσωπείται από εσάς τους δικαστές.

Πραγματικά, σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα ειλικρινά να σας πω ότι νιώθω πόσο 
δύσκολα θα πρέπει να αισθάνεται κάποιος να υπερασπίζεται μια ομάδα αχρείων, 
ληστών και καθαρμάτων. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι κανείς από σας δεν αισθάν-
θηκε ωραία προστατεύοντας τον Βουλγαράκη που ήρθε εδώ να καταθέσει, αυτόν 
τον αρχικλέφτη. Στην απέναντι πλευρά υπάρχουν τα μέλη του Επαναστατικού 
Αγώνα. Τα μέλη μίας οργάνωσης που ανέπτυξε την στρατηγική της με στόχο να 
προωθήσει τον πολιτικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, να συμβάλει στην κοινω-
νική Επανάσταση. Εγώ είμαι ένα γνήσιο τέκνο του προλεταριάτου. Η ταξική μου 
καταγωγή δεν μπορεί να κρυφτεί. Είμαι περήφανος γι’ αυτή. Ο κόσμος που φέρω 
σ’ αυτήν εδώ την αίθουσα είναι ο κόσμος της εργασίας, της φτώχειας, ο κόσμος 
αυτών που δεν έχουν τίποτα. Οι δύο αυτοί κόσμοι πάντα συγκρούονταν και πάντα 
θα το κάνουν. Αυτή η δίκη είναι μια μικρογραφία του ταξικού ανταγωνισμού, με 
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τις εμπόλεμες πλευρές που περιέγραψα πριν.
Δεν υπάρχει, πιστεύω, κάποιος που θα ισχυριζόταν στα σοβαρά ότι η δίκη 

αυτή δεν είναι πολιτική. Στην πραγματικότητα, πιστεύω ότι κι εσείς έχετε τη γνώ-
μη αυτή, παρόλο που δεν είχατε το θάρρος να την αναγνωρίσετε κι επισήμως στην 
αρχή της διαδικασίας. Η ίδια η απόρριψη αυτού του αιτήματος είναι μια πολιτι-
κή απόφαση με στόχο να εγκληματοποιηθεί η δράση της οργάνωσης. Νομίζω ότι 
σε ολόκληρη την ακροαματική διαδικασία θα δυσκολευτείτε ιδιαίτερα να βρείτε 
κάποιο στοιχείο που να υποδηλώνει και να επιχειρηματολογεί πάνω στην άποψη 
ότι ο Επαναστατικός Αγώνας είναι μια εγκληματική οργάνωση ή τα μέλη του που 
βρίσκονται σ’ αυτή τη δίκη είναι εγκληματικά στοιχεία. Θα ήθελα πραγματικά να 
με κοιτάξετε στα μάτια και να μου πείτε ότι είμαι εγκληματίας. Θα πρέπει να πεί-
σετε δηλαδή τον κόσμο πως μία δραστηριότητα που είναι κοινωνικά κεκτημένη 
με τον όρο πολιτική αντιβία, είναι μια δραστηριότητα βγαλμένη από κάποιους 
νοσηρούς εγκεφάλους που αρέσκονται να ανεβάζουν τα επίπεδα της αδρεναλίνης 
τους ή έχουν μια ενδογενή τάση προς τη βία. Το ίδιο είχε επιχειρηθεί και με τις 
συλλήψεις για τη 17Ν. Αλήθεια, δεν θα γελούσε το πανελλήνιο αν κάποιος έλεγε 
σήμερα ότι ο Κουφοντίνας είναι ένας ψυχοπαθής.

Ακριβώς όμως γιατί οι τότε προσπάθειες να σπιλωθούν οι συλληφθέντες έπε-
σαν στο κενό, εφευρέθηκε τώρα το θεώρημα της «νεοτρομοκρατίας» για να δείξει 
πως τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα δεν έχουν καμία ιδεολογία. Κι αυτή όμως 
η προσπάθεια έπεσε στο κενό κι αυτό αποδεικνύεται από το τείχος σιωπής που 
υψώνεται γύρω από το λόγο των μελών της οργάνωσης.

Εφαλτήριο του Επαναστατικού Αγώνα ήταν πάντα να πείσει με εκτενείς ανα-
λύσεις κι επιχειρήματα την κοινωνία για την αναγκαιότητα της κοινωνικής επανά-
στασης, με άλλα λόγια στόχος ήταν πρώτα η πολιτική προπαγάνδα. Η κοινωνική 
κατάσταση, οι πολιτικοί συσχετισμοί, η σφοδρότητα της νεοφιλελεύθερης επίθε-
σης σε κάθε περίοδο ήταν πάντα η απαραίτητη προϋπόθεση για να επακολου-
θήσει κάποια ενέργεια. Οι στόχοι που επέλεγε ο Επαναστατικός Αγώνας είχαν 
άμεση συνάρτηση με την ιστορική πραγματικότητα της κάθε περιόδου. Κανένας 
στόχος δεν ήταν αποκομμένος από το πολιτικό περιβάλλον, κανένας στόχος δεν 
χτυπήθηκε με βάση κάποια θυμική αντίδραση ή από κάποιο ιδιοτελές κριτήριο. 
Θα έλεγα πως βασικό και πρωταρχικό στοιχείο για την οργάνωση ήταν το πολι-
τικό περιεχόμενο που έδινε σε κάθε ενέργεια, παρά η ίδια η ενέργεια. Ενδεικτικό 
είναι ότι πολλές φορές η συζήτηση που γινόταν στα ΜΜΕ για τις προκηρύξεις 
ήταν μεγαλύτερη από αυτήν που γινόταν για την ίδια την πράξη. Η θέση της οργά-
νωσης για τον ίδιο τον ένοπλο αγώνα είναι ότι αυτός δεν αποτελεί τίποτε άλλο από 
ένα ακόμη εργαλείο που έχουν οι αγωνιστές στα χέρια τους για να προωθήσουν το 
μήνυμα της κοινωνικής επανάστασης. Ένα εργαλείο όμως που είναι ουσιαστικό 
και σημαντικό για το κίνημα να το ενσωματώνει στις κατευθύνσεις του. Ένα ερ-
γαλείο που έχει πολλά πλεονεκτήματα όσον αφορά την απεύθυνση του λόγου σου, 
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αλλά που θα πρέπει να χρησιμοποιείται προπαντός με σύνεση και λογική.
Η πολιτική φύση αυτής της δίκης είναι κάτι το αυτονόητο εφόσον ολόκληρη 

η δραστηριότητα της οργάνωσης από τα κίνητρα, τους στόχους και τους σκοπούς 
της είναι πολιτική. Μπορώ να πω σήμερα πως η αναγνώριση αυτή έχει υπάρξει 
εμμέσως από σας και πέρα απ’ τη ρητή ομολογία του εισαγγελέα. Το γεγονός ότι 
κρατήσατε ένα σοβαρό επίπεδο στην αντιπαράθεση που υπήρξε χωρίς κραυγές 
και διακοπές, σημαίνει ότι εκτός από επιμέρους σκοπιμότητες, έχετε εκλάβει τη 
δίκη αυτή ως μια σημαντική ιστορική στιγμή που θα καταγραφεί ως μια πολιτική 
αντιπαράθεση. Θα έλεγα χωρίς να θέλω καθόλου να σας κολακεύσω ότι έχετε στα-
θεί πραγματικά στο ύψος των περιστάσεων. Δικάζετε τον Επαναστατικό Αγώνα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΣΤΟΧΟΙ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Να πω τώρα δυο λόγια για την οργάνωση. Ο Επαναστατικός Αγώνας εμφανίζεται 
το 2003 με τη βομβιστική επίθεση στα δικαστήρια της σχολής Ευελπίδων. Είναι η 
περίοδος όπου το καθεστώς οδεύει πανηγυρικά στη φιέστα των ολυμπιακών αγώ-
νων πεπεισμένο πως έχει ξεμπερδέψει από την απειλή του ένοπλου αγώνα. Ένα 
χρόνο πριν, η ελληνική κοινωνία ζει την δικιά της 11η Σεπτέμβρη με την ολομέτω-
πη επίθεση που επακολουθεί τις συλλήψεις για τη 17Ν. Είναι τέτοια η σφοδρότητα 
της επίθεσης που δέχεται το κίνημα, που ο όρος ένοπλος αγώνας κοντεύει να βγει 
απ’ το λεξιλόγιο των αγωνιστών, τείνει να ηχεί ως κάτι τρομερό στα αυτιά της 
κοινωνίας. Ο δικός μας πόλεμος κατά της «τρομοκρατίας» έχει ως προμετωπίδα 
τις ένοπλες οργανώσεις, αλλά και ολόκληρο το επαναστατικό αντικαπιταλιστι-
κό κίνημα όπου χαρακτηρίζεται ως εσωτερικός εχθρός. Το καθεστώς σύσσωμο 
στοχεύει να τρομοκρατήσει τους αντιστεκόμενους με τις ειδικές συνθήκες κράτη-
σης, τα ειδικά δικαστήρια, τις εξοντωτικές ποινές, να αποδείξει πως υπάρχει μια 
νομοτέλεια στο να εξαρθρώνονται ένοπλες οργανώσεις και πως η επιλογή αυτή 
έχει μια προδιαγεγραμμένη μάταιη πορεία. Η φυλάκιση των συλληφθέντων για 
τη 17Ν σε ειδικό χώρο απομόνωσης, δεν γίνεται τόσο για να εκδικηθεί το κράτος 
την πολύχρονη δράση της οργάνωσης, όσο για να σημάνει η κίνηση αυτή τον πα-
ραδειγματισμό σε κάθε αντιστεκόμενο. Είναι μια πράξη πυγμής του ελληνικού 
κράτους που θέλει να σημάνει το τέλος της ιστορίας, ότι η αντίσταση στην Ελλάδα 
έχει τελειώσει.

Η αρχή της δεκαετίας του 2000 στιγματίζεται από τον παγκόσμιο πόλεμο 
κατά της «τρομοκρατίας» των ΗΠΑ που μεταφέρεται ως δόγμα σε όλες τις χώρες 
του δυτικού ιμπεριαλιστικού μπλοκ. Το δόγμα αυτού του πολέμου συμπυκνώνεται 
σε δυο πολιτικές: Άκρατος νεοφιλελευθερισμός και απόλυτος κοινωνικός έλεγχος. 
Το οικονομικό δόγμα του νεοφιλελευθερισμού έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται ήδη 
από τη δεκαετία του ’70 καταστρέφοντας χώρες στη Λατινική Αμερική. Μετά τους 
πρώτους πειραματισμούς υιοθετείται επισήμως ως οικονομική πολιτική σε ΗΠΑ 
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και Μ. Βρετανία τη δεκαετία του ’80.
Το κράτος πρόνοιας που οικοδομήθηκε μετά τον παγκόσμιο πόλεμο, προερχό-

μενο απ’ τις σκληρές διεκδικήσεις της εργατικής τάξης, αρχίζει να φθίνει. Τη θέση 
του παίρνει η ιδιωτικοποίηση όλων των τομέων της παραγωγής, της υγείας, της 
εκπαίδευσης.

Κατακτήσεις που χρειάστηκαν αγώνες για να επιτευχθούν πέφτουν σαν κά-
στρα μπροστά σ’ αυτή τη νέα λαίλαπα που σαρώνει τον κόσμο. Η δεκαετία του 
’90, με την έκρηξη της τεχνολογικής ανάπτυξης, δίνει μια τεράστια ώθηση στο 
χρηματιστηριακό κεφάλαιο. Είναι η δεκαετία της οικονομικής μεγέθυνσης, της 
πλήρους απελευθέρωσης των αγορών, της αποδέσμευσής τους από τα εμπόδια 
της φορολογίας και των δασμών που είχε η κάθε εθνική οικονομία. Τα χρημα-
τιστήρια είναι πλέον οι απόλυτοι ρυθμιστές κάθε πτυχής της οικονομικής ζωής 
των ανθρώπων, αφού καθορίζουν τις τιμές των πρώτων υλών, των προϊόντων, 
του πετρελαίου, της εργασίας. Οι οπαδοί του νεοφιλελευθερισμού βρίσκουν στη 
χρυσή δεκαετία του ’90 την ευκαιρία να εξαπλώσουν την οικονομική απορύθμιση 
και να επιβάλουν σε μια σειρά κρατών σκληρά προγράμματα που γονατίζουν τις 
κοινωνίες τους.

Στο χρηματοπιστωτικό τομέα που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκό-
σμια οικονομία, δημιουργείται συνεχώς η ανάγκη για μεγέθυνση, με συνέπεια να 
εφευρίσκονται νέες αγορές στην πλειοψηφία τους πλασματικές, όπως οι αγορές 
παραγώγων και των CDS. Η δεκαετία του 2000 μπορεί να χαρακτηριστεί ως η 
δεκαετία-φούσκα, με μια οικονομία που τα παρουσιαζόμενα περιουσιακά στοι-
χεία τραπεζικών και ασφαλιστικών ιδρυμάτων είναι υπερτιμολογημένα σε βαθμό 
κακουργήματος.

Παράλληλα, από το 2001 οι ΗΠΑ στα πλαίσια του πολέμου κατά της «τρομο-
κρατίας» εξαπολύουν πολεμικές επιχειρήσεις σε Αφγανιστάν και Ιράκ, ενισχύουν 
το ρόλο του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή και απειλούν με πόλεμο κάθε χώρα που 
δεν ευθυγραμμίζεται στο νέο τους δόγμα. Το δόγμα της ασφάλειας παίρνει σάρκα 
και οστά στο εσωτερικό των ΗΠΑ με τη θωράκιση του κράτους με νέα αντιτρο-
μοκρατικά όπλα, όπως ο πατριωτικός νόμος (Patriot Act), η κράτηση των κατά 
αυτούς παράνομων μαχητών στον κόλπο του Γκουαντάναμο χωρίς δίκη και σε 
συνθήκες σωματικής και ψυχολογικής βίας. Οι ΗΠΑ γίνονται μια χώρα όπου οι 
μυστικές υπηρεσίες και η εθνική ασφάλεια αποκτούν απεριόριστες δυνατότητες 
να δρουν με απεριόριστες δυνατότητες και πρόσβαση στα στοιχεία όλων των πο-
λιτών. Κάτω απ’ το μανδύα της ασφάλειας επιχειρείται η επιβολή του ολοκληρω-
τικού ελέγχου της κοινωνίας.

Η Ελλάδα δεν αργεί να βρεθεί στο πλευρό των συμμάχων της των ΗΠΑ εντασ-
σόμενη στη συμμαχία που επιχειρεί να καταλάβει το Αφγανιστάν. Παράλληλα, 
θωρακίζει το αντιτρομοκρατικό της οπλοστάσιο με τον τρομονόμο Σταθόπουλου. 
Θα τον ακολουθήσουν μια σειρά τροποποιήσεων μέχρι σήμερα. Οι συλλήψεις για 
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τη 17Ν θα επιταχύνουν την εγκαθίδρυση του πολέμου κατά της «τρομοκρατίας» 
στο εσωτερικό της χώρας με την σκληρή εφαρμογή του σε όλη τη δεκαετία του 
2000 του δόγματος της μηδενικής ανοχής απέναντι στα κοινωνικά κομμάτια που 
αντιστέκονται. Το 2003 γίνεται η χρονιά όπου η ασφάλεια ανακηρύσσεται ως 
υπέρτατο κοινωνικό αγαθό. Ο πόλεμος της συμμαχίας των προθύμων στο Ιράκ 
βρίσκει το ελληνικό κράτος να προετοιμάζεται για τους ολυμπιακούς αγώνες, ενώ 
φυσικά δίνει γη και ύδωρ στους αμερικανούς να διέρχονται στο ελληνικό έδα-
φος. Το ίδιο ισχύει και για ένα πλήθος πρακτόρων που αλωνίζουν κανονικά στη 
χώρα, βάζοντας σε εφαρμογή όπως θα αποδειχθεί αργότερα ένα σχέδιο παρα-
κολούθησης με τηλεφωνικές υποκλοπές. Η προολυμπιακή περίοδος στην Ελλάδα 
είναι ο τάφος των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών. Στο όνομα της ασφάλειας 
η Αθήνα μετατρέπεται σε κατεχόμενη πόλη γεμάτη αστυνομία και κάμερες που 
επιτηρούν τα πάντα.

Στον τομέα της οικονομικής πολιτικής του κράτους, το 2003 σφραγίζει την 
περίοδο Σημίτη στην Ελλάδα, μία περίοδο όπου εισήχθη επισήμως (μετά την πα-
ρένθεση ’91-’93) το δόγμα του νεοφιλελευθερισμού, υπό τον όρο εκσυγχρονισμός. 
Ο Σημίτης και οι εκσυγχρονιστές του, λοιπόν, ξεκινούν τις απαραίτητες μεταρ-
ρυθμίσεις για να κάνουν την ελληνική οικονομία πιο ανταγωνιστική. Επιχειρεί 
να αλλάξει το ασφαλιστικό με το νόμο Γιαννίτση που προβλέπει την παράταση 
του έτους συνταξιοδότησης, ένα νομοσχέδιο που βρίσκει σφοδρή αντίσταση τότε 
από τους εργαζόμενους. Κατά τη θητεία του ο Σημίτης φέρει την απόλυτη ευ-
θύνη για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, όπου δισεκατομμύρια τότε δραχμές 
καταλήγουν στις τσέπες μερικών δεκάδων επιχειρηματιών. Οι επιχειρηματίες του 
κατασκευαστικού κλάδου είναι οι κερδισμένοι αυτής της περιόδου καθώς η χώρα 
μετατρέπεται σε εργοτάξιο εν όψει ολυμπιάδας. Ποτέ δεν θα μάθουμε πόσα λε-
φτά φαγώθηκαν εκείνη την περίοδο από τις απ’ ευθείας αναθέσεις έργων και τις 
υπερτιμολογήσεις. Ο Σημίτης υπογράφει το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυ-
ξης της Ε.Ε. και βάζει τη χώρα στη νομισματική ένωση. Κάνει το πρώτο βήμα για 
τη δημοσιονομική προσαρμογή της Ελλάδας στις οικονομικές ντιρεκτίβες του ευ-
ρωπαϊκού βορρά. Ανοίγει για την ελληνική οικονομία την πόρτα στο χαμηλότοκο 
δανεισμό από την ΕΚΤ και τις διεθνείς αγορές που θα σημάνουν και την απαρχή 
της καταστροφής της. Ο Σημίτης είναι ο άνθρωπος που ανοίγει τις πόρτες των 
ασφαλιστικών ταμείων στα αρπακτικά των διεθνών αγορών να υφαρπάξουν το 
μόχθο των ελλήνων εργαζομένων. Οι εκσυγχρονιστές του ΠΑΣΟΚ εισάγουν την 
ελληνική κοινωνία στον μύθο της επίπλαστης ευημερίας που θα ξεφουσκώσει 
απότομα μερικά χρόνια αργότερα.

Ο Επαναστατικός Αγώνας εξέλαβε την αρχή της δεκαετίας του ’00 και την εμ-
φάνιση του νέου δόγματος του πολέμου κατά της «τρομοκρατίας» ως μια σοβαρή 
απειλή για την ελληνική κοινωνία. Διαγιγνώσκοντας ότι αυτή η πολιτική έχει τη 
διττή φύση που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή το στρατιωτικό και το οικονομι-
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κό της σκέλος, η οργάνωση επέλεξε να στραφεί με δυναμικά χτυπήματα ενάντια 
σε στόχους που συμβόλιζαν αυτό το δίπολο. Ο Επαναστατικός Αγώνας γεννήθηκε 
ως απάντηση στην επέλαση του νεοφιλελευθερισμού παγκοσμίως και ειδικά στην 
Ελλάδα. Γεννήθηκε την εποχή που αρχίζει να διαφαίνεται ο ολοκληρωτισμός ως 
μια προωθούμενη στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου παγκοσμίως, μετά και την 
κατάρρευση του για δεκαετίες αντίπαλου δέους της, της Σοβιετικής Ένωσης. Ο 
Επαναστατικός Αγώνας γεννιέται την εποχή όπου η παγκόσμια οικονομική ελίτ, 
απαλλαγμένη από σοσιαλιστικές ή κεϋνσιανές σχολές επιρροής, προωθεί την πα-
γκοσμιοποίηση των αγορών και τον άκρατο νεοφιλελευθερισμό της σχολής του 
Σικάγου στα μήκη και τα πλάτη της γης, απογειώνοντας την φυσική καταστροφή 
του περιβάλλοντος, απογειώνοντας τις ταξικές ανισότητες, τη φτώχεια και την 
εξαθλίωση. Ο Επαναστατικός Αγώνας γεννιέται μέσα στις στάχτες των πολεμικών 
επιχειρήσεων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, όπου χιλιάδες δολοφονούνται από τη 
φονική ιμπεριαλιστική μηχανή των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Ο Επαναστα-
τικός Αγώνας γεννιέται μέσα στον κουρνιαχτό της κρατικής προπαγάνδας κατά 
της αντίστασης στην μεταπολιτευτική Ελλάδα και την κατασυκοφάντηση του ένο-
πλου αγώνα και των αγωνιστών. Η γέννηση του Επαναστατικού Αγώνα είναι μια 
σαφής πολιτική επιλογή να υπάρξει ένοπλη αντιπαράθεση με το καθεστώς που 
στην τότε περίοδο έχει ξεκινήσει μια λυσσαλέα επίθεση ενάντια στα χαμηλά κοι-
νωνικά στρώματα. Ο Επαναστατικός Αγώνας δεν αποτελεί τίποτε άλλο από ένα 
πολιτικό εργαλείο ένοπλης προπαγάνδας.

Ο Επαναστατικός Αγώνας έχει από τη γέννησή του ως πρωταρχικό του στόχο 
να προωθήσει την πολιτική του σκέψη, να προπαγανδίσει την κοινωνική Επα-
νάσταση. Ο Επαναστατικός Αγώνας αναγνωρίζει την υπόστασή του ως κομμάτι 
της κοινωνίας και επιδιώκει να συνομιλεί μαζί της. Αυτό και κάνει από την πρώτη 
στιγμή με τις προκηρύξεις που δημοσιοποιούνται στον τύπο και ακολουθούν κάθε 
ενέργεια. Ο Επαναστατικός Αγώνας στοχεύει με τις ενέργειές του να στείλει μη-
νύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Στο καθεστώς θέλει να σπείρει τον φόβο και 
την ανησυχία, να υπενθυμίσει πως σε κανέναν πόλεμο στην ιστορία δεν υπάρχει 
μονόπλευρη δραστηριότητα.

Έτσι και στον ταξικό πόλεμο οι καταπιεσμένοι είναι υποχρεωμένοι να αμφι-
σβητούν το μονοπώλιο της βίας. Στην κοινωνία θέλει να στείλει ένα μήνυμα ελπί-
δας, ανακούφισης, ένα κουράγιο στους δύσκολους καιρούς. Θέλει να δείξει ότι το 
καθεστώς δεν είναι πανίσχυρο να κάνει ό,τι θέλει πάνω στους καταπιεσμένους. 
Θέλει να καταδείξει ότι ο καπιταλισμός δεν είναι ένας γραμμικός μονόδρομος. 
Στους αντιστεκόμενους και τους αγωνιστές θέλει να χαρίσει ένα χαμόγελο στα 
χείλη, ότι ο αγώνας δεν πεθαίνει ποτέ όσο υπάρχουν άνθρωποι αποφασισμένοι 
να δώσουν και το αίμα τους. Ο Επαναστατικός Αγώνας προσπαθεί να πείσει την 
κοινωνία πως ποτέ δεν θα υπάρξουν οι κατάλληλες αντικειμενικές συνθήκες για 
να αντισταθούν παρά αν τις φτιάξουμε εμείς οι ίδιοι εδώ και τώρα. Στοχεύει να 
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αφυπνίσει και να ριζοσπαστικοποιήσει συνειδήσεις. Να απαξιώσει όλες τις πολι-
τικές δυνάμεις και ειδικά αυτές της καθεστωτικής αριστεράς και τις ξεπουλημένες 
συνδικαλιστικές ηγεσίες που αποτελούν δεκανίκι του καπιταλισμού.

Ο Επαναστατικός Αγώνας ανήκει στον επαναστατικό αντικαπιταλιστικό και 
αντιεξουσιαστικό χώρο. Έναν χώρο με πλούσια δραστηριότητα στην μεταπολι-
τευτική Ελλάδα, μια πολιτική σχολή σκέψης με μεγάλη παράδοση και δυνατές 
στιγμές αγώνα. Ο Επαναστατικός Αγώνας θεωρεί ότι αυτός κόσμος που κυβερ-
νάται από μια ισχυρή παγκόσμια οικονομική ελίτ επιχειρηματιών και τραπεζιτών, 
που λυμαίνονται τον φυσικό πλούτο, εκμεταλλεύονται και εξωθούν στην ανέχεια 
και την απελπισία την πλειοψηφία του πληθυσμού της γης, πρέπει να καταστρα-
φεί απ’ τα θεμέλιά του. Κι αυτό είναι αποκλειστικό χρέος των καταπιεσμένων να 
το κάνουν. Η βάση αυτής της αξίωσης είναι διαχρονικά η ίδια από τη γέννηση του 
καπιταλισμού και της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Ότι το σύστημα 
αυτό που διαπερνά όλες τις πτυχές της ζωής των ανθρώπων, την οικονομική και 
παραγωγική δραστηριότητα, τις κοινωνικές σχέσεις, την επιστήμη και την εκπαί-
δευση, είναι στην ουσία του άδικο. Και καμία πραγματική πρόοδος δεν μπορεί να 
υπάρξει χωρίς το πιο βασικό αγαθό μιας κοινωνίας, τη δικαιοσύνη.

Πραγματικά, το λιγότερο που θα μπορούσαμε να πούμε για ένα σύστημα το 
οποίο τρέφεται καθημερινά από το αίμα και τον μόχθο εκατομμυρίων εργαζομέ-
νων για να παράγει έναν πλούτο που τον καρπώνονται ελάχιστοι πλούσιοι, είναι 
ότι αυτό είναι άδικο και εγκληματικό. Ο Επαναστατικός Αγώνας έχει ως βασικό 
του όραμα αυτό που χιλιάδες πριν απ’ αυτόν οραματίστηκαν και πάλεψαν, το χτί-
σιμο ενός δίκαιου αταξικού κόσμου. Ενός κόσμου που δεν θα χτιστεί με ιεραρχι-
κά μοντέλα και δομές, θα έχει ως θεμέλιο λίθο του την ισότητα και την ελευθε-
ρία. Ενός κόσμου χωρίς κρατικά μορφώματα, όπου θα εξαλειφθεί κάθε μορφή 
εξουσίας. Όπου το σύνολο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής θα εδράζεται σε 
αυτοοργανωμένες μορφές όπως οι κοινότητες και τα συμβούλια ανάλογα με την 
κλίμακα του τοπικού πληθυσμού. Όπου η οργάνωση της εργασίας και της παρα-
γωγής θα αποφασίζεται από τους ίδιους τους ανθρώπους σε συνάρτηση με τις 
πραγματικές ανάγκες της ζήτησης. Έναν κόσμο όπου η κοινωνική αλληλεγγύη θα 
είναι ο πραγματικός τροφοδότης της ανάπτυξης και της ευημερίας. Έναν κόσμο 
όπου θα κοινωνικοποιηθούν τα πάντα, από την εκπαίδευση και την υγεία μέχρι 
την επιστήμη και την παιδεία. Έναν κόσμο που θα φροντίζει ο ίδιος την ασφάλειά 
του και θα επιλύει τις διαφορές των ανθρώπων με δίκαιο και ορθολογικό τρόπο. 
Έναν κόσμο που πραγματικά θ’ αξίζει να ζεις.

Στόχος του Επαναστατικού Αγώνα ήταν να αναδείξει τις εγγενείς και κυρίως 
τις σύγχρονες αδυναμίες του καπιταλιστικού συστήματος, κάνοντας μια πολυε-
πίπεδη ανάλυση στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Η ανάλυση της 
οργάνωσης για την εξέλιξη του καπιταλισμού στην Ελλάδα ήταν ζωτικής σημα-
σίας, πρώτα απ’ όλα για τον ίδιο της τον εαυτό, για την κατανόηση του ίδιου του 
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ταξικού πολέμου. Η ανάλυση ήταν για τον Επαναστατικού Αγώνα το α και το ω 
της κίνησής του, η αφετηρία και το πέρας κάθε δραστηριότητάς του. Μέσα από 
την ανάλυση η οργάνωση επιζητούσε να ανακαλύψει και να αναδείξει εκείνα τα 
ρήγματα που υπάρχουν στο σύστημα μέσα απ’ τις στρεβλώσεις και τις ανωμαλίες 
του. Είναι αυτά τα ρήγματα που επιζητούσε η οργάνωση να εκμεταλλευτεί, να τα 
διευρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο.

Να πατήσει πάνω σ’ αυτές τις αδυναμίες του συστήματος για να το κάνει πιο 
ευάλωτο, να προσπαθήσει να το αποσταθεροποιήσει. Γιατί μέσα σ’ αυτά τα ρήγ-
ματα, κατακτιέται ένας χώρος όπου το κράτος και η προπαγάνδα του απουσιάζει, 
όπου οι συνειδήσεις των ανθρώπων δύνανται να ξυπνήσουν, όπου όλο το ψέμα της 
εξουσίας αποκαλύπτεται. Η ανάλυση της οργάνωσης καθόριζε και τη στρατηγική 
της. Στρατηγική, λοιπόν, της οργάνωσης ήταν η κεντρική πολιτική παρέμβαση, με 
υψηλής συμβολικότητας στόχους, που θα προωθεί άμεσα την συγκρότηση ενός 
λαϊκού κινήματος που θα επιχειρήσει την κοινωνική επανάσταση στην Ελλάδα. 
Στρατηγική του Επαναστατικού Αγώνα ήταν να συμβάλει στην αποσταθεροποίη-
ση του καθεστώτος, στην όξυνση των αντιθέσεων εκείνων που θα ριζοσπαστικο-
ποιούσαν τις δυνάμεις της κοινωνίας ώστε να επιτευχθεί η ταξική αντεπίθεση.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Για να δούμε, λοιπόν, τι έκανε ο Επαναστατικός Αγώνας. Το Σεπτέμβρη του 2003 
ο Επαναστατικός Αγώνας προχωρά σε διπλή βομβιστική επίθεση στα δικαστή-
ρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Η οργάνωση επιλέγει να ξεκινήσει έναν κύκλο 
χτυπημάτων ενάντια στην εισαγωγή του νέου αντιτρομοκρατικού δόγματος στην 
Ελλάδα, που επισφραγίζεται με τη δίκη των κατηγορουμένων για τη 17Ν και την 
ιδεολογική διαμάχη που διεξάγεται σ’ αυτήν. Η δράση της οργάνωσης συνεχίζεται 
με την απόπειρα έκρηξης κατά υποκαταστήματος της Citibank το Μάρτη του ’04 
και την τριπλή βομβιστική επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας 100 μέρες 
πριν την έναρξη της ολυμπιάδας. Η τελευταία, με υψηλή συμβολικότητα, επιχει-
ρεί να γελοιοποιήσει το καθεστώς έκτακτης ανάγκης που έχει επιβληθεί πριν τους 
αγώνες. Ως ενέργεια εντάσσεται στον ίδιο σχεδιασμό, στα πλαίσια ενός κύκλου 
δράσεων ενάντια στα κατασταλτικά εργαλεία του πολέμου κατά της «τρομοκρα-
τίας».

Τον Οκτώβρη του ’04 ο Επαναστατικός Αγώνας ενεργοποιεί ενσύρματη βόμ-
βα κατά διερχόμενου κονβόι αστυνομικών των ΜΑΤ στην περιοχή του Ρουφ. Οι 
αστυνομικές κλούβες προορίζονταν για τις φυλακές Κορυδαλλού. Και αυτή η 
ενέργεια πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου η αντιτρομοκρατική εκστρατεία 
του κράτους εντείνεται και ως συμβολική απάντηση στις άθλιες συνθήκες απομό-
νωσης που βρίσκονταν οι πολιτικοί κρατούμενοι στον Κορυδαλλό. Τον Ιούνη και 
το Δεκέμβρη του 2005 η οργάνωση χτυπάει τα υπουργεία Εργασίας και Οικονο-
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μίας αντίστοιχα με εκρηκτικούς μηχανισμούς. Οι δυο αυτές ενέργειες αποτελούν 
ένα μίνι κύκλο δράσεων ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές του ελληνικού 
κράτους, που είχαν ως στόχο τότε να αλλάξουν τις εργασιακές σχέσεις προς όφε-
λος των επιχειρηματιών. Οι πολιτικές που εφάρμοσαν τα υπουργεία αυτά είναι 
υπεύθυνες για την εξαθλίωση χιλιάδων εργαζομένων. Είναι υπεύθυνες για τη δη-
μιουργία πολλών ανέργων και το κόψιμο των μισθών πολλών εργαζόμενων στα 
πλαίσια της αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας.

Το Μάιο του 2006 η οργάνωση αποπειράται να χτυπήσει την αυτοκινητοπο-
μπή του πρώην υπουργού Δημόσιας Τάξης Γ. Βουλγαράκη με τηλεχειριζόμενη 
βόμβα. Η ενέργεια αυτή είναι σαφώς από τις κορυφαίες πολιτικά και σε συμβολι-
σμό στην ιστορία της οργάνωσης. Ο Βουλγαράκης είναι σαφώς υπεύθυνος για την 
καταπάτηση των λαϊκών ελευθεριών με τις τηλεφωνικές υποκλοπές και το όργιο 
παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια και μετά τους ολυμπι-
ακούς αγώνες. Είναι επίσης υπεύθυνος για την ελεύθερη δραστηριοποίηση ξένων 
πρακτόρων σε ελληνικό έδαφος και τις απαγωγές των Πακιστανών μετά τις επιθέ-
σεις στο μετρό του Λονδίνου. Ένα γεγονός που η οργάνωση είχε προειδοποιήσει 
ότι θα μπορούσε να στοχοποιήσει τη χώρα σε κύκλους τζιχαντιστών. Ένα γεγονός 
που θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες, καθώς θα έβαζε τη χώρα στο 
στενό πυρήνα των χωρών αυτών που συμμαχούν με τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά 
της «τρομοκρατίας». 

Το Γενάρη του ’07 πραγματοποιείται ίσως η πιο σημαντική ενέργεια του Επα-
ναστατικού Αγώνα. Μια ενέργεια που αποδεικνύει περίτρανα πώς μια επιχείρη-
ση με πολύ μικρής εμβέλειας καταστροφές μπορεί να αναχθεί σε μέγιστο πολι-
τικό γεγονός. Η επίθεση στην αμερικάνικη πρεσβεία ήταν μια ενέργεια με υψη-
λό συμβολικό χαρακτήρα και έστελνε το σαφές μήνυμα ότι η παντοδυναμία του 
καθεστώτος είναι μια φενάκη. Ήταν μια μικρή μόνο απάντηση στους πολέμους 
που διεξήγαγε η φονική μηχανή των ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία, μια ελάχιστη 
απάντηση για τον χαμό χιλιάδων στο Ιράκ, την Παλαιστίνη, το Λίβανο. Ήταν μια 
μικρή συνεισφορά της οργάνωσης στον πόλεμο κατά του πραγματικού κράτους 
τρομοκράτη, τις ΗΠΑ. Τον Απρίλη του ίδιου χρόνου η οργάνωση χτυπά το αστυ-
νομικό τμήμα στον Περισσό ως απάντηση στην άγρια καταστολή των φοιτητικών 
κινητοποιήσεων που λαβαίνει χώρα την άνοιξη του ’07.

Στην προκήρυξη που δημοσιεύεται η οργάνωση προειδοποιεί πως θα απαντή-
σει ανάλογα στην διαφαινόμενη τότε ένταση της αστυνομικής βίας. Τον Οκτώβρη 
του ’08 ο Επαναστατικός Αγώνας τοποθετεί βόμβα στα γραφεία της Shell, η οποία 
δεν εκρήγνυται. Η ενέργεια αυτή γίνεται ενάντια στην περιβαλλοντική καταστρο-
φή που προκαλεί η συγκεκριμένη πολυεθνική στον πλανήτη και ειδικά στο δέλτα 
του Νίγηρα, όπου οι άνθρωποι που ζουν εκεί αντιστέκονται ακόμη και ένοπλα 
στην καταστροφή της ζωής τους. 

Στις 6 Δεκέμβρη του 2008 δολοφονείται ο 15χρονος Αλέξανδρος Γρηγορόπου-
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λος από τους μπάτσους Κορκονέα και Σαραλιώτη στα Εξάρχεια. Η φρικτή αυτή εν 
ψυχρώ δολοφονία στέκεται ως αφορμή για μια γενικευμένη εξέγερση της ελληνι-
κής κοινωνίας και ειδικά της νεολαίας. Χιλιάδες νεολαίοι βρίσκονται καθημερινά 
έξω από αστυνομικά τμήματα και συγκρούονται στους δρόμους με τις δυνάμεις 
καταστολής. Ο χλευασμός ως προς τους αστυνομικούς έχει πάρει διαστάσεις επι-
δημίας. Η ελληνική κοινωνία που εδώ και μία τουλάχιστον δεκαετία ασφυκτιά από 
την οικονομική ανέχεια, την έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης και τα σκάνδαλα 
που συγκλονίζουν την πολιτική ζωή, βρίσκει ένα απ’ αυτά τα ρήγματα, που έλεγα 
πιο πριν, για να ξεσπάσει την οργή της για το οικονομικό και πολιτικό σύστημα. Η 
εξέγερση του Δεκέμβρη θα σημαδέψει για πάντα τη νεότερη ελληνική ιστορία και 
θα αιωρείται για πάντα ως απειλή για τα αφεντικά. Είναι μέσα σ’ αυτές τις συν-
θήκες που ο Επαναστατικός Αγώνας υλοποιεί την προειδοποίησή του για ένταση 
της δράσης του και πραγματοποιεί δύο επιθέσεις κατά ανδρών των ΜΑΤ στα τέλη 
Δεκέμβρη του ’08 και στις αρχές Γενάρη του ’09. Οι επιθέσεις αυτές έρχονται ως 
απάντηση μπροστά στο ίδιο το γεγονός της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου. Το 
2009 είναι η χρονιά όπου η Ελλάδα εισέρχεται επισήμως στη δίνη της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης. Η κρίση που ξεκινά από τις ΗΠΑ, με την έκρηξη της φούσκας 
των subprimes και αργότερα της χρεοκοπίας της Lehman Brothers, συμπαρασύ-
ρει ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό οικοδόμημα, κατά συνέπεια και πολλές εθνι-
κές οικονομίες.

Το 2008, η κυβέρνηση Καραμανλή διαβεβαίωνε ότι η κρίση δε θ’ αγγίξει την 
Ελλάδα. Από το πρώτο τρίμηνο του 2009 οι συνέπειες της κρίσης στο ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα και την οικονομία αρχίζουν να γίνονται ορατές. Ο Επαναστα-
τικός Αγώνας βασιζόμενος σε μιαν ανάλυση ότι αυτή η κρίση είναι πολύ βαθύτερη 
απ’ ό,τι φαίνεται και τείνει όλο και περισσότερο να γίνεται συστημική, ν’ αγγίζει 
δηλαδή δομικά το οικοδόμημα του καπιταλισμού, πραγματοποιεί μια καμπάνια 
δράσεων με στόχο να αναδείξει τους υπαίτιους αυτής της κρίσης. Το Φλεβάρη 
του ’09 πραγματοποιεί ανεπιτυχή προσπάθεια να τινάξει τα κεντρικά γραφεία της 
Citibank στην Ελλάδα. Τον επόμενο μήνα τοποθετεί εκρηκτικό μηχανισμό σε υπο-
κατάστημα της ίδιας τράπεζας στη Ν. Ιωνία. Το Μάιο του ίδιου χρόνου πραγμα-
τοποιείται ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα της Eurobank στην Αργυρούπολη και 
το Σεπτέμβρη, τη μέρα που προκηρύσσονται εκλογές, το ελληνικό Χρηματιστήριο 
πλήττεται από αυτοκίνητο-βόμβα μεγάλης ισχύος. Είναι το τέλος, δυστυχώς, μιας 
απόλυτα επιτυχούς καμπάνιας της οργάνωσης που δείχνει να παράγει πραγματι-
κό πολιτικό κόστος για το καθεστώς. Είναι επίσης γεγονός ότι ο κύκλος αυτών των 
ενεργειών χαίρει μεγάλης εκτίμησης από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Αποτε-
λεί την αληθινή και μόνη, ίσως, ανακούφιση χιλιάδων ανθρώπων που αρχίζουν να 
βλέπουν την πόρτα της εξαθλίωσης όλο και πιο κοντά τους.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΒΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Να πάμε να δούμε τώρα, λοιπόν, ποιοι τρομοκρατήθηκαν από τη δραστηριότητα 
του Επαναστατικού Αγώνα. Αλήθεια, ποιος μπορεί να με πείσει σήμερα την επο-
χή των μνημονίων, την εποχή όπου, χωρίς καμία υπερβολή, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι ζούμε σε ένα τυραννικό καθεστώς, πως η δράση του Επαναστατικού 
Αγώνα είναι μια εγκληματική και αντικοινωνική δράση. Για όσα πραγματικά μας 
κατηγορούν οι διώκτες μας, όλους τους χαρακτηρισμούς που εκστομίζουν για την 
οργάνωση, είναι πλέον πολύ εύκολο να τους το γυρίσουμε πίσω. Αυτό άλλωστε 
το κάνει καθημερινά ο ελληνικός λαός που γνωρίζει ποιοι είναι οι τρομοκράτες, 
οι ληστές, οι εγκληματίες, τα αληθινά αποβράσματα της κοινωνίας. Η δράση του 
Επαναστατικού Αγώνα είναι απολύτως κοινωνικά νομιμοποιημένη. Προτού ανα-
λύσω περαιτέρω αυτή τη θέση μου, θέλω να σας παραθέσω μερικές εικόνες από 
την ιδιωτική μου ζωή και αφορούν την απήχηση της οργάνωσης. Να διευκρινίσω 
ότι δεν κάνω καμιά διάκριση ή επιλογή στις ενέργειες. Τα συγκεκριμένα γεγονότα 
τα αναφέρω απλώς ενδεικτικά..............

.......................Είναι σχεδόν αδιανόητο να ισχυρίζεται κάποιος, ειδικά τη ση-
μερινή εποχή, ότι η ένοπλη πολιτική αντιβία τρομοκρατεί το λαό ή υπηρετεί συμ-
φέροντα ξένα απ’ τα δικά του. Είναι αληθινά εξωφρενικό να το ισχυρίζονται αυτό 
άνθρωποι που έχουν υπογράψει τα τρία μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις 
υποτέλειας. Είναι αληθινά εξωφρενικό να κατηγορούμαι εγώ που είμαι μέλος της 
οργάνωσης για τρομοκρατική και αντικοινωνική δράση και όχι αυτοί που έχουν 
βάλει τις υπογραφές τους στην καταστροφή του τόπου που ζούμε, στην καταστρο-
φή όχι μόνο της ζωής της δικιάς μας, αλλά και των παιδιών μας. 

Η πολιτική αντιβία στην Ελλάδα είναι εδώ και δεκαετίες συνυφασμένη με τον 
αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη κι ελευθερία. Η κοινωνική αποδοχή που υπήρ-
χε σε ενέργειες ένοπλων οργανώσεων τη δεκαετία του ’70, του ’80, ακόμη και σ’ 
αυτή του ’90, ήταν τέτοια σε έκταση που η ιδεολογική προπαγάνδα του κράτους 
δεν μπορούσε καν να σταθεί. Αν κατηγορούσε κάποιος τη 17Ν ή τον ΕΛΑ για τρο-
μοκρατική ή εγκληματική δράση τότε, ο κόσμος θα γελούσε. Η δύσκολη δεκαετία 
του ’90, όπου η ελληνική κοινωνία έμπαινε σε έναν νέο ιστορικό κύκλο, και ειδικά 
οι αρχές της δεκαετίας του ’00, ήταν οι εποχές που επέτρεψαν σ’ ένα κομμάτι 
της κοινωνίας να ενστερνιστεί την λυσσώδη προπαγάνδα του κράτους για τους 
επικίνδυνους τρομοκράτες. Ακόμα και τότε όμως, για την πλειοψηφία των κατα-
πιεσμένων η ένοπλη πολιτική αντιβία αποτέλεσε μια αυθεντική ταξική δυναμική 
που βρισκόταν δίπλα της. Μέσα στις πραγματικά αντίξοες κοινωνικά συνθήκες 
των αρχών της δεκαετίας του 2000, όπου πραγματικά οποιοσδήποτε αγωνιστής 
θα ήταν επιφυλακτικός, θεωρώντας πως οι αντικειμενικές συνθήκες είναι απαγο-
ρευτικές για ένοπλη δράση, ο Επαναστατικός Αγώνας έκανε μια τολμηρή κίνηση 
όπου τελικά θα έλεγα πως τον δικαίωσε. Ακόμα και σ’ αυτές τις συνθήκες οι ενέρ-



476

Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

γειες και οι θέσεις της οργάνωσης είχαν τεράστια απήχηση. Κι αυτό είναι κάτι που 
δεν το βλέπεις σε δημοσκοπήσεις, αλλά στις καθημερινές συναναστροφές με τους 
γονείς, τους φίλους, τους συναδέλφους, τους συντρόφους σου. Το διαπιστώνεις 
στις συζητήσεις των καφενείων, στις κυκλοφορίες των εφημερίδων όπου σε κάθε 
προκήρυξη το τιράζ τους τριπλασιαζόταν. Ακόμα και δημοσιογράφοι που κερδί-
ζουν το ψωμί τους θάβοντας κάθε αγωνιστικό εγχείρημα, που η δουλειά τους είναι 
να υπερασπίζονται με πάθος το καθεστώς, δυσκολεύονταν να θάψουν τις ενέργει-
ες του Επαναστατικού Αγώνα, πολύ περισσότερο τις προκηρύξεις όπου σε συγκε-
κριμένες περιπτώσεις ήταν και θετικοί ως προς τις αναλύσεις της οργάνωσης. Βέ-
βαια, οι επικριτές της οργάνωσης και εν γένει της ένοπλης αντιβίας προέρχονταν 
απ’ όλο το φάσμα της πολιτικής καθεστωτικής σκηνής. Βασιλικότεροι του βασιλέ-
ως και πιο πρόθυμοι απ’ όλους ήταν πάντα η καθεστωτική αριστερά που έσπευδε 
να καταγγείλει τις ενέργειες ως «περίεργες», που βρίσκονται στον αντίποδα του 
κινήματος, βάζοντας νερό στο μύλο της καταστολής. Μία θεωρία που σήμερα δεν 
χρειάζεται ιδιαίτερη επιχειρηματολογία για να αποκρουστεί, όταν έχουμε μέσα 
στα δυο τελευταία χρόνια απίστευτη ένταση της κρατικής καταστολής τόσο στον 
δρόμο και τις κινητοποιήσεις όλων των κοινωνικών κομματιών όσο και συμβάντα 
μαζικών βασανιστηρίων στη ΓΑΔΑ με την πλήρη κάλυψη της πολιτικής ηγεσίας. 
Είναι φανερό σε όλους πλέον ότι ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Είναι ο ένοπλος 
αγώνας αυτό το εργαλείο που ανακόπτει τις ακραίες κατασταλτικές επιθέσεις του 
κράτους, είναι αυτός που θέτει τους ισχυρούς και τους λακέδες τους προ των ευ-
θυνών τους, κάνοντάς τους να σκέφτονται και να ξανασκέφτονται τις επόμενες 
κινήσεις τους. 

Θα ήθελα να πω σε όλους αυτούς που έχουν αυτή τη θέση πως θα ήταν πολύ 
διαφορετικά τα πράγματα σήμερα αν υπήρχε ισχυρή αντίσταση από ένοπλες ομά-
δες που θα δρούσαν στη διάρκεια των δυο τελευταίων ετών. Ενέργειες ένοπλης 
αντιβίας θα μπορούσαν με βεβαιότητα να αποτελέσουν τουλάχιστον ένα ανάχωμα 
μπροστά στην βίαια επέλαση των νεοφιλελεύθερων μέτρων και της καταστολής 
που τα συνοδεύει. Οι πολέμιοι του ένοπλου αγώνα θα ήταν αστείο τώρα να ισχυ-
ριστούν πως οι ένοπλες ενέργειες έφεραν την κρατική καταστολή στα υψηλότερα 
επίπεδα των τελευταίων τριάντα χρόνων.

Θέλω τώρα να πάρουμε ένα παράδειγμα από τη δράση του Επαναστατικού 
Αγώνα που έχει πολυσυζητηθεί και θα ’λεγα ότι ήταν ένα σημείο οξείας κριτικής 
στην οργάνωση ένθεν κακείθεν. Όπως είναι σε όλους γνωστό, ο Επαναστατικός 
Αγώνας τραυμάτισε σοβαρά έναν άνδρα των ΜΑΤ μετά τη δολοφονία του 15χρο-
νου Γρηγορόπουλου. Πώς θα χαρακτηρίζατε εσείς αυτό το γεγονός; Είμαι σίγου-
ρος πως θα απαντούσατε ως μία τυφλή, εγκληματική και δολοφονική ενέργεια, 
που έχει ως κίνητρό της το τυφλό μίσος για τους αστυνομικούς. Όπως προείπα, 
η ενέργεια αυτή ήταν μια απάντηση στην πραγματικά τυφλή, εγκληματική και 
δολοφονική πράξη ενός αστυνομικού, του Κορκονέα. Η δολοφονία Γρηγορόπου-
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λου είναι αλήθεια μια μεμονωμένη πράξη ενός τρελού αστυνομικού που απλώς 
αυθαδίασε ένα βράδυ του Δεκέμβρη; Είναι μια πράξη που δεν έχει συμβεί ποτέ 
στο παρελθόν, ούτε θα συμβεί ποτέ στο μέλλον;

Δεν χρειάζεται εδώ να αναφέρω τον κατάλογο με τους πολίτες ή αγωνιστές 
που έχουν εκτελεστεί από αστυνομικούς τα τελευταία τριάντα χρόνια. Η δολο-
φονία Γρηγορόπουλου είναι άσχετη με την έμμεση κάλυψη που παρείχε ο τότε 
υπουργός Βύρων Πολύδωρας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο; Αλήθεια, ποιος μπορεί να 
ξεχάσει τις αναφορές του στο «ευαίσθητο νευρικό σύστημα» των πραιτοριανών 
του καθεστώτος; Νομιμοποίησε ή όχι από την πλευρά του καθεστώτος ο Πολύ-
δωρας την, διαφαινόμενη εκείνη την εποχή, εν ψυχρώ εκτέλεση του Αλέξανδρου; 
Εγώ λέω πως ο Πολύδωρας ήταν αυτός που όπλισε το χέρι του Κορκονέα.

Εγώ λέω πως κάθε φορά που κάποιος μπάτσος δολοφονεί έναν πολίτη, είναι τα 
ίδια τ’ αφεντικά τα οποία νομιμοποιούν αυτές τις δολοφονίες με τις δίκες παρωδί-
ες όπου οι δολοφόνοι την γλυτώνουν με ελάχιστες ή με καθόλου ποινές. Όταν το 
καθεστώς διατηρεί ένα στρατό από εκπαιδευμένους δολοφόνους για να το φυλάνε 
και υπερασπίζεται τις ωμές δολοφονίες που κάνουν, είναι σαν να ενθαρρύνει τους 
επόμενους να το ξανακάνουν. Η αστυνομία είναι όπως προείπα σήμερα ένας εκ-
παιδευμένος στρατός φτιαγμένος να προστατεύει τα συμφέροντα των πλουσίων. 
Είναι ένας στρατός που αρέσκεται να ξυλοκοπεί, να βρίζει, να βασανίζει, να εξευ-
τελίζει, ενίοτε και να σκοτώνει. Είναι οι κοινωνικοί και οι πολιτικοί συσχετισμοί 
κάθε φορά που τους επιτρέπουν να το κάνουν ή όχι. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Το 
1991 συλλαμβάνονται 33 αγωνιστές κάνοντας αφισοκόλληση, ενώ έχει προηγηθεί 
επίθεση της 17Ν σε κλούβα των ΜΑΤ. Οι 33 αφισοκολλητές βασανίζονται άγρια 
στο κτίριο της ΓΑΔΑ. Τα κοινωνικά αντανακλαστικά που υπήρχαν τότε δεν επέ-
τρεψαν στο κράτος να αποσιωπήσει ή να καλύψει το γεγονός.

Αντίθετα σήμερα, οι βασανισμοί των συλληφθέντων της αντιφασιστικής μοτο-
πορείας, που συνέβησαν μέσα στο κτίριο της ΓΑΔΑ, είχαν την απόλυτη πολιτική 
κάλυψη του υπουργού Δένδια. Το μόνο που δεν έκανε ο ακροδεξιός υπουργός ήταν 
να συγχαρεί τους βασανιστές και να τους απονείμει βραβείο. Αυτό το παράδειγμα 
δείχνει σαφώς πρώτον πως αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά ακραίας βίας 
και δεύτερον πως στη σημερινή εποχή η στρατηγική του σοκ είναι επίσημη πολι-
τική του ελληνικού κράτους. Μ’ άλλα λόγια το κράτος ενθαρρύνει ανοιχτά τους 
νεοναζί πραιτοριανούς του να προβαίνουν σε πράξεις ακραίας βίας. Ο βασικός 
λόγος που εφαρμόζεται αυτή η πολιτική της ακραίας αστυνομικής βίας και της 
ακραιφνούς καταστολής στην Ελλάδα σήμερα είναι η επιβολή των νεοφιλελεύθε-
ρων μέτρων. Μέτρων που δεν θα μπορούσαν να περάσουν αλλιώς παρά σε καθε-
στώς απόλυτης τρομοκρατίας. Ένας δεύτερος λόγος έχει ως στόχο να πλειοδοτεί 
η κυβέρνηση στα ποσοστά της βίας έναντι της Χρυσής Αυγής που αυξάνει τα πο-
σοστά της αντλώντας από τους παραδοσιακούς δεξιούς ψηφοφόρους. Ας γυρίσω 
όμως στο καθ’ εαυτό ζητούμενο της επίθεσης του Ε.Α. στους άνδρες των ΜΑΤ. 
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Το ερώτημα είναι το εξής. Έχει μια ένοπλη επαναστατική οργάνωση την κοι-
νωνική νομιμοποίηση να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες; Η απάντηση που δίνω 
εγώ, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι πως ΝΑΙ.

Μέσα στις υποχρεώσεις μιας οργάνωσης είναι να δίνει απαντήσεις στις δολο-
φονικές επιθέσεις του κράτους. Είναι στις υποχρεώσεις της να γίνεται το ανάχω-
μα στην επέλαση του φασισμού. Είναι στις υποχρεώσεις της να ανατρέπει τους 
συσχετισμούς του ταξικού πολέμου προς όφελος των καταπιεσμένων. Είναι στις 
υποχρεώσεις της να επιστρέφει ένα ελάχιστο ποσοστό βίας πίσω σ’ αυτούς που 
καταστρέφουν κάθε πτυχή της ζωής επιβάλλοντας ένα τσουνάμι βίας καθημερι-
νά σε χιλιάδες ανθρώπους. Ναι, ο Επαναστατικός Αγώνας ήταν αναγκασμένος 
να απαντήσει μ’ αυτό τον τρόπο στη δολοφονία Γρηγορόπουλου. Όπως δεν ήταν 
αναγκασμένος να πυροβολήσει τους τρεις αστυνομικούς στην Εurobank στην 
Αργυρούπολη και γι’ αυτό δεν το ’κανε. Ο Επαναστατικός Αγώνας δεν ήταν μια 
συμμορία ανθρώπων για να εμπλέκεται σε βεντέτες. Το γεγονός ότι πολλοί από 
τους στόχους της οργάνωσης ήταν αστυνομικοί στόχοι δεν σημαίνει καθόλου ότι 
υπήρξε καμία εμμονή με αυτούς.

Επαναλαμβάνω ότι αν συνέβαινε αυτό και η οργάνωση ήθελε οπωσδήποτε 
αίμα αστυνομικών, όπως πολλοί μας έχουν κατηγορήσει, στην Αργυρούπολη, 
όπως το σύνολο του τύπου υποστήριξε, θα μπορούσε να υπάρξει αίμα. Πιστεύω 
ακράδαντα σήμερα πως παρά την μεγάλη προσπάθεια σπίλωσης ή συμψηφισμού 
που επιχειρήθηκε σε αυτή την ενέργεια, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που 
πληγώθηκε τον Δεκέμβρη του ’08 από το όπλο του Κορκονέα, νομιμοποίησε την 
δράση του Επαναστατικού Αγώνα και αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Και αν υπήρξε αποδοχή σ’ αυτή την ενέργεια, τότε τι θα μπορούσαμε να πούμε 
π.χ. για τις επιθέσεις στην πρεσβεία ή στο χρηματιστήριο; Νομίζω ότι είναι περιτ-
τό να μιλήσω για την αποδοχή αυτών των ενεργειών. Άλλωστε, νομίζω πως είναι 
κάτι που γνωρίζετε κι εσείς προσωπικά.

Ο ΕΝΟΠΛΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Να δούμε τώρα τι είναι ο ένοπλος αγώνας ως ιστορικό φαινόμενο, γιατί επιλέγε-
τε διαχρονικά απ’ τους αγωνιστές και τι επιδιώκει ως μέσο. Η μεγάλη διαφωνία 
αναρχικών και μαρξιστών για την επιλογή του ένοπλου αγώνα ως μορφής πάλης 
είναι τόσο παλιά όσο και ο καπιταλισμός. Οι μαρξιστές υποστήριζαν ότι ο ένο-
πλος αγώνας μπορεί να διεξαχθεί μόνο όταν οι μάζες είναι έτοιμες να το πράξουν, 
όταν δηλαδή οι αντικειμενικές συνθήκες για την επανάσταση είναι ώριμες. Στον 
αντίποδα οι αναρχικοί, οπαδοί της άμεσης δράσης, θεωρούσαν ότι δεν πρέπει οι 
αγωνιστές να περιμένουν πότε θα διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες, αλλά 
θα πρέπει να προετοιμάζουν αυτές τις συνθήκες με την ένοπλη προπαγάνδα. 
Παρά αυτή τη βασική διαφορά μεταξύ αναρχικών, κομμουνιστών, σοσιαλιστών 
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και άλλων επαναστατικών ρευμάτων, ο ένοπλος αγώνας χρησιμοποιήθηκε από 
όλους κατά το πέρας της ιστορίας του 19ου και του 20ού αιώνα. Από τη δράση 
των αναρχοατομικιστών, των εσέρων και των μπολσεβίκων στη Ρωσία, των αναρ-
χικών στην Ισπανία του ’36, τη δράση των αντάρτικων κινημάτων στη Λατινική 
Αμερική, τα κεντροευρωπαϊκά αντάρτικα πόλης της δεκαετίας του ’70 και του ’80 
ως τον άναρχο-πριμιτιβιστή βομβιστή Ted Kaczynski στις ΗΠΑ, η επιλογή του 
ένοπλου αγώνα φέρει τη διαχρονική πάλη του ανθρώπου για ελευθερία και κοι-
νωνική δικαιοσύνη.   

Ο ένοπλος αγώνας εξελίχθηκε ιστορικά μέσα απ’ αυτή τη διαπάλη και δημι-
ούργησε, θα λέγαμε, μία παράδοση στο επαναστατικό κίνημα. Η πλούσια ιστορία 
των διαφόρων εγχειρημάτων που υπήρξαν δίδαξαν το κίνημα και προσέφεραν μία 
πολύτιμη εμπειρία για τη διεξαγωγή του αγώνα. Θα ήταν υποτιμητικό αλλά και 
γελοίο κάποιοι να ισχυρίζονται ακόμα ότι ο ένοπλος αγώνας είναι μία απολίτικη 
επιλογή. Να ισχυρίζονται δηλαδή ότι όλοι αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που επέλε-
ξαν αυτή τη μορφή αγώνα είναι ιδιοτελείς εγκληματίες ή ότι απλά τους συνεπαίρ-
νει η ιδέα της βίας. Εκτός από το γεγονός ότι οι κατηγορίες αυτές εξαπολύονται 
πάντα από την πλευρά των ισχυρών, η «θεωρία» αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ 
ιστορικά.

Ποτέ δεν αποδείχθηκε ιστορικά πως κάποιος ένοπλος αγωνιστής είχε άλλα κί-
νητρα εκτός της ειλικρινούς συμβολής στον ταξικό πόλεμο, στην προώθηση της 
κοινωνικής επανάστασης.

Πέρα όμως από την ιστορική πλευρά του ένοπλου αγώνα, εδώ μας ενδιαφέρει 
η συγκεκριμένη οργάνωση του Επαναστατικού Αγώνα και η συγκεκριμένη επι-
λογή της μέσα στην ιστορική συγκυρία. Όπως έχω αναφέρει προηγουμένως, δεν 
μπορούμε να δούμε τη δράση της οργάνωσης έξω από το ιστορικό πλαίσιο μέσα 
στο οποίο έδρασε. Αν μελετήσουμε λοιπόν τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες 
της αρχής της δεκαετίας του 2000 και τις αναλύσουμε ακολουθώντας τη μαρξιστι-
κή σχολή σκέψης, θα λέγαμε ότι δεν υπήρχαν χειρότερες αντικειμενικές συνθήκες 
για την ανάπτυξη της ένοπλης πάλης στην Ελλάδα. Κι αυτό γιατί η νεοφιλελεύθερη 
επίθεση σε συνδυασμό με την κορύφωση του πολέμου κατά της «τρομοκρατίας» 
δημιούργησαν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους αντιστεκόμενους. Η επίπλα-
στη κοινωνική ειρήνη και συναίνεση που διαμορφώθηκε με οδηγό την ολυμπιάδα 
του ’04 έδειχνε τότε ως πανίσχυρη, με αποτέλεσμα κάθε απόπειρα ένοπλης αμ-
φισβήτησης του καθεστώτος να θεωρείται τουλάχιστον ως ανεδαφική. Η βασική 
θεώρηση του Επαναστατικού Αγώνα ήταν ότι οι αντικειμενικές συνθήκες, δηλ. οι 
κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές συνθήκες και ο ταξικός συσχετισμός μεταξύ 
αφεντικών και προλεταριάτου, είναι μία εξίσωση που διαρκώς αλλάζει μεταβλη-
τές. Αν ο 20ός αιώνας έχει χαρακτηριστεί ως η εποχή των άκρων, τότε ο 21ος, από 
τα λίγα χρόνια που έχουμε διανύσει, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο αιώνας 
της επιτάχυνσης. Κανείς πριν λίγα χρόνια δεν θα πίστευε ότι τους καλοκαιρινούς 
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μήνες θα εξαφανίζονταν οι πάγοι απ’ το βόρειο πόλο, κανείς δεν θα πίστευε πως 
θα γίνονταν πειράματα κλωνοποίησης σε ανθρώπινα δείγματα, κανείς δεν θα πί-
στευε πως η χρεοκοπία μιας μικρομεσαίας τράπεζας στις ΗΠΑ θα συμπαρέσυρε 
την παγκόσμια οικονομία στην πιο σοβαρή κρίση από το 1930, σε τόσο σύντομο 
χρόνο.   

Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία των αγορών έχει αποδειχθεί πως ισχύει 
ο εξής κανόνας: Αν χρεοκοπήσει μία τράπεζα στην Ιαπωνία, αν συμβεί ένας σει-
σμός στην Καλιφόρνια, αν πραγματοποιηθεί ένα θερμό επεισόδιο στη χερσόνησο 
της Κορέας, αν αυξηθεί απότομα η τιμή του πετρελαίου, τότε είναι πολύ πιθανό 
να κλονιστεί σοβαρά το παγκόσμιο οικονομικό οικοδόμημα του σύγχρονου κα-
πιταλισμού. Η σύγχρονη ιστορία της παγκόσμιας οικονομίας στηρίζεται πάνω 
στην ευαίσθητη ψυχολογία των αγορών. Οι κοσμοϊστορικές αλλαγές που ζούμε 
την τελευταία δεκαετία είναι τόσο κατακλυσμιαίες που αδυνατούμε πολλές φορές 
να τις αφομοιώσουμε. Σε μια εποχή λοιπόν που δεν υπάρχει γραμμικότητα στην 
εξέλιξη των κοινωνικών συνθηκών, ο Επαναστατικός Αγώνας πίστευε ότι η δράση 
μιας ένοπλης οργάνωσης θα μπορούσε να παίξει το ρόλο του καταλύτη ως προς 
την αποσταθεροποίηση του καθεστώτος. Ο Επαναστατικός Αγώνας δεν θεώρησε 
ποτέ την ύπαρξή του ως αυτοσκοπό. Ο ένοπλος αγώνας ήταν για την οργάνωση 
ένα εργαλείο πολιτικής προπαγάνδας. Ο Επαναστατικός Αγώνας δεν ταυτίστηκε 
ποτέ με τα μέσα που επέλεξε για τη διεξαγωγή του αγώνα. Ποτέ δεν προέτρεψε 
κάποιον να αγωνιστεί γιατί είναι όμορφη η κλαγγή των όπλων, γιατί είναι ωραία 
τα συντρίμμια ενός κτιρίου ή γιατί είναι σαγηνευτικό να παίζεις παιχνίδια με το 
θάνατο. Η βία δεν ήταν για τον Επαναστατικό Αγώνα, αλλά και για καμία γνήσια 
επαναστατική δύναμη, ούτε φετίχ ούτε παιχνίδι. 

Ο Επαναστατικός Αγώνας έφερε τον ένοπλο αγώνα στην πραγματική του 
πολιτική διάσταση, στη μόνη δηλαδή διάσταση στην οποία αξίζει να υπάρχει. 
Ο ένοπλος αγώνας θα συνοδεύεται πάντα από την έκφραση «για την κοινωνική 
επανάσταση», αλλιώς δεν θα έχει κανένα πολιτικό νόημα. Δεν υπάρχει δηλαδή 
κανένα νόημα να διεξάγεις έναν αγώνα που δεν θα ’χει καμία κοινωνική και τα-
ξική αναφορά, δεν υπάρχει κανένα νόημα στο να χτυπάς το καθεστώς χωρίς να 
απευθύνεσαι στην κοινωνία, δεν υπάρχει κανένα νόημα να πολεμάς αν όχι για να 
προωθείς την κοινωνική επανάσταση. Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι μια ένοπλη 
οργάνωση σαν τον Επαναστατικό Αγώνα είχε την επιχειρησιακή ικανότητα να 
καταστρέψει το καθεστώς από μόνη της, χωρίς ο λαός να επαναστατήσει και να 
θέσει τα θεμέλια της αυριανής κοινωνίας ισότητας κι ελευθερίας, πραγματικά τι 
νόημα θα είχε να κάνει κάτι τέτοιο. 

Ο Επαναστατικός Αγώνας και οι οργανώσεις ένοπλης αντιβίας είναι μόνο τα 
οχήματα που φέρουν μέσα τους τα θεωρητικά και τα πρακτικά εφόδια που θα ενι-
σχύσουν την ταξική αντεπίθεση του λαού. Τις επαναστάσεις τις κάνει ο λαός και 
όχι φυσικά οι οργανώσεις και όποιος πιστεύει το αντίθετο είναι απλά αφελής.
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Επαναλαμβάνω ότι δεν θα είχε κανένα νόημα να αγωνίζεσαι έχοντας την αυ-
ταπάτη ότι μία οργάνωση μπορεί να καταλύσει το κράτος.

Η επιλογή του ένοπλου αγώνα εμπεριέχει ένα πολύ μεγάλο φορτίο ευθύνης. 
Μπορεί να είναι ισότιμη με όλες τις μορφές αγώνα που διαθέτει ένα επαναστατικό 
κίνημα, αλλά η διαφορά του είναι πως μπορεί με ενέργειες όπως π.χ. η επίθεση 
στην αμερικάνικη πρεσβεία να διεισδύει στην κεντρική πολιτική σκηνή και να 
προκαλεί συζητήσεις για πολύ καιρό.

Είναι η δυνατότητα της κοινωνικής απεύθυνσης που υπάρχει που τον κάνει να 
είναι τόσο ιδιαίτερο μέσο. Είναι η δυναμική που μπορεί να αναπτύσσει στην πο-
λιτική συγκυρία που μπορεί να ριζοσπαστικοποιεί συνειδήσεις χιλιάδων ανθρώ-
πων μέσα σε ελάχιστο καιρό. Ο ένοπλος αγώνας είναι τρομερά αποτελεσματικός 
όταν ακολουθεί μία στρατηγική ευδιάκριτη στην κοινωνία, συνεπή στο χρόνο και 
πολιτικά εύστοχη κι επίκαιρη. Όταν μία οργάνωση καλύπτει αυτά τα χαρακτηρι-
στικά, σίγουρα έχει σοβαρές προοπτικές επιτυχίας. Ο ένοπλος αγώνας διαθέτει 
δύο σοβαρά πλεονεκτήματα που τον κάνουν απαραίτητο για ένα κίνημα που θέ-
λει να είναι σοβαρό. Μπορεί να εκφοβίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους και να 
ανατρέπει τους συσχετισμούς δύναμης μεταξύ καταπιεστών και καταπιεσμένων, 
αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι η παντοκρατορία του κράτους είναι επίπλαστη 
και μπορεί να απευθύνει την πολιτική που παράγει σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Επα-
ναλαμβάνω όμως πως οι ένοπλοι αγωνιστές φέρουν μια τεράστια ευθύνη ακριβώς 
γιατί η δράση τους μπορεί να είναι τόσο αποτελεσματική.

Η ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
KΑΙ Η ΜΟΝΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ

Το 1988 ο Ντέιβιντσον Μπαντού αποστέλλει μια ανοιχτή επιστολή παραίτησης 
στον εκτελεστικό διευθυντή του ΔΝΤ Μισέλ Καμντεσί λέγοντας τα εξής: «Σήμερα 
παραιτούμαι από το προσωπικό του ΔΝΤ ύστερα από 12 χρόνια κι έπειτα από 
χίλιες μέρες εργασίας στο εξωτερικό ως αξιωματούχος του Ταμείου, κατά τη διάρ-
κεια των οποίων, με όπλα τα φάρμακα και τα κόλπα σας, εφορμούσα σαν γεράκι 
εναντίον των κυβερνήσεων και των λαών της Λατινικής Αμερικής, της Καραϊβικής 
και της Αφρικής. Για μένα, η παραίτησή μου είναι μια ανεκτίμητη απελευθέρωση, 
επειδή με αυτόν τον τρόπο κάνω το πρώτο βήμα που θα μου επιτρέψει να ελπίζω 
ότι θα μπορέσω να ξεπλύνω τα χέρια μου από αυτό που στα μάτια μου είναι το 
αίμα εκατομμυρίων φτωχών και πεινασμένων ανθρώπων. Μερικές φορές αισθά-
νομαι πως δεν υπάρχει αρκετό σαπούνι σ’ ολόκληρο τον κόσμο για να καθαριστώ 
από όλα όσα έκανα εν ονόματί σας».

Σε μια μοναδική στιγμή ειλικρίνειας ο συγκεκριμένος πρώην αξιωματούχος 
του ΔΝΤ καταγγέλλει τον οργανισμό ως μία διεθνή εγκληματική σπείρα που η 
λειτουργία του είναι να απομυζά τον πλούτο των λαών καταστρέφοντάς τους. Το 
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ΔΝΤ συστήνεται μετά το πέρας του Β΄ παγκοσμίου πολέμου με στόχο να παίξει 
το ρόλο του ρυθμιστή της παγκόσμιας οικονομίας για την αποφυγή μεγάλων κρί-
σεων όπως της μεγάλης κρίσης του ’29. Διαθέτει στο ενεργητικό του μία μεγάλη 
επάρκεια κεφαλαίων από εκατοντάδες αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, 
κεφάλαια που χρησιμοποιούνται ως δημοσιονομικά προγράμματα σε χώρες που 
οι οικονομίες τους «αρρωσταίνουν». Το ΔΝΤ κυρίως από το ’70 και μετά έχει ως 
στρατηγική του να εξαπλώσει το νεοφιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο σε όσες χώ-
ρες επεμβαίνει. Είναι γνωστές σε όλους οι εμπλοκές του Ταμείου με χώρες όπως 
η Χιλή, η Βολιβία, η Αργεντινή, η Νότια Αφρική, η Ινδονησία, η Ρωσία και η Κίνα. 
Αν δούμε τι έγινε σε αυτές τις χώρες κατά την περίοδο που εφαρμόζονταν τα προ-
γράμματα του ταμείου σ’ αυτές, θα δούμε πολλά κοινά σημεία με το τι συμβαίνει 
στην Ελλάδα σήμερα. 

Η πολιτική του ΔΝΤ για τις «άρρωστες» οικονομίες ήταν και παραμένει η δη-
μοσιονομική προσαρμογή με βάση το τρίπτυχο «ιδιωτικοποιήσεις, περικοπή δα-
πανών του κράτους και αυτορρύθμιση της αγοράς». Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται 
σε κάθε ασθενή οικονομία με τα αποτελέσματα να είναι παντού τα ίδια. Φτώχεια, 
εξαθλίωση, διάλυση των παραγωγικών δομών, κοινωνική αποδόμηση και θάνα-
τος. Η επιβολή νεοφιλελεύθερων μέτρων σε όσες χώρες μεταβεί το ΔΝΤ ήταν η 
απόλυτη καταστροφή για τους λαούς. Η στρατηγική του ΔΝΤ δεν είναι φυσικά 
αυτό που οι νεοφιλελεύθεροι ευαγγελίζονταν, το «trickle down effect», η διάχυ-
ση των οικονομικών οφελών από την οικονομική μεγέθυνση προς τα κάτω, αλλά 
μόνο η οικονομική μεγέθυνση και τα υπερκέρδη μιας ελάχιστης μειοψηφίας που 
επωφελούνται από την οικονομική απορρύθμιση. Άλλωστε, έχει αποδειχθεί πως 
ποτέ δεν έχει συμβεί το φαινόμενο του «trickle down effect», ποτέ δηλαδή δεν 
επωφελήθηκαν οι φτωχοί από την οικονομική μεγέθυνση που παρατηρήθηκε τις 
δεκαετίες του ’90 και ’00.

Μάλιστα, το αντίθετο ακριβώς συνέβη με την ψαλίδα να ανοίγει μεταξύ φτω-
χών και πλούσιων, με τις ταξικές ανισότητες να αυξάνονται ραγδαίως.

Να ’ρθούμε και λίγο τώρα στην Ελλάδα και στο τι συμβαίνει τώρα σ’ αυτήν. 
Υπάρχουν ορισμένες ημερομηνίες που δεν ξεχνάς ποτέ. Στις 23 Απρίλη του 2010 
βρίσκομαι στα Τρίκαλα στη φυλακή και παρακολουθώ τον Γιώργο Παπανδρέου, 
από τους πιο μισητούς ανθρώπους για τον ελληνικό λαό, να εξαγγέλλει την υπα-
γωγή της χώρας στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης. Πέρα από τη σημειολογία 
της εικόνας ενός πρωθυπουργού να ανακοινώνει την παραχώρηση της διακυβέρ-
νησης της χώρας από το Καστελόριζο, τον πιο μακρινό τόπο στην επικράτεια, η 
συγκεκριμένη μέρα είναι μέρα προδοσίας για τον ελληνικό λαό. Η συγκεκριμένη 
επιλογή του Καστελόριζου είναι βέβαια μνημείο γελοιότητας και πραγματικά άξια 
του ποιού του Γιωργάκη. Ο Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ παρέδωσαν το Μάιο του 
’10 τη διακυβέρνηση της χώρας στην τρόικα της Ε.Ε, της Ε.Κ.Τ. και του ΔΝΤ. 

Όταν το ΠΑΣΟΚ παρέλαβε την εξουσία το Σεπτέμβρη του ’09 από τον συνταξι-
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ούχο Καραμανλή, η Ελλάδα βρισκόταν στην καρδιά της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης. Μία κρίση που δεν επηρέασε την Ελλάδα φαινομενικά κατά τη διάρκεια 
του ’08, όταν το τραπεζικό σύστημα φλέγονταν διεθνώς. Αντίθετα, καθ’ όλο το 
’09 η διόγκωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, που τελικά κατέληξε στο 16%, 
με την παράλληλη εκτίναξη του δημόσιου χρέους στα ύψη, έφεραν την Ελλάδα 
πραγματικά στην καρδιά της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Η Ελλάδα έγινε η 
βόμβα που απειλούσε να τινάξει στον αέρα την παγκόσμια οικονομία. Όταν μία 
μικρομεσαία τράπεζα στις ΗΠΑ η Lehman Brothers προκάλεσε με την κατάρρευ-
σή της το τσουνάμι που παρέσυρε το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μας 
κάνει να σκεφτόμαστε τι θα σήμαινε η χρεοκοπία της Ελλάδας, μιας χώρας μέλους 
της ευρωζώνης, μέσα στο 2010.

Η καταστροφική διαχείριση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας από 
την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όσο και το επικοινωνιακό της Βατερλό τους πρώτους 
μόλις μήνες του 2010, ήταν οι καταλυτικοί παράγοντες που έσπρωξαν την Ελλάδα 
εκτός αγορών να εκλιπαρεί για χρήματα άνευ όρων από τους εκβιαστικούς μη-
χανισμούς της Ε.Ε. και του ΔΝΤ. Επειδή όμως δεν θέλω να κουράσω με ιστορίες, 
η συνέχεια είναι γνωστή σε όλους κι ακόμη πιο γνωστές είναι οι συνέπειες της 
οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται τα δυόμισι τελευταία χρόνια στον τόπο 
μας. Μετά την επιβολή και ψήφιση τριών μνημονίων και δύο μεσοπρόθεσμων 
προγραμμάτων προσαρμογής, το PSI και το κούρεμα του εξωτερικού χρέους κατά 
μόλις 21%, η ελληνική κοινωνία έχει βρεθεί πραγματικά να ζει σε καταστάσεις 
πολέμου. Ένας λαός που έχει σχεδόν καθολικά απορρίψει αυτήν την πολιτική της 
άκρατης λιτότητας, ένας λαός που μάχεται σε κάθε ευκαιρία να ανατρέψει αυτήν 
την πολιτική, υφίσταται την εξαθλίωση, την πείνα, τη δυστυχία, την αναξιοπρέ-
πεια. Όλα αυτά ενώ έχει ψηφιστεί και τρίτο μνημόνιο που θα αλλάξει για πάντα 
το χάρτη των εργασιακών σχέσεων, θα καταργήσει εργατικές κατακτήσεις δεκαε-
τιών και θα εφορμήσει σαν ληστής στις συντάξεις και τους μισθούς.

Όπως έχει γίνει κατανοητό σε όλους, τόσο ο EFSF (προσωρινός μηχανισμός 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας) που έχει συστήσει η Ε.Ε. για τη χρηματοδότη-
ση του χρέους χωρών εντός ευρωζώνης όπως η Ελλάδα, όσο και το ΔΝΤ δεν αποτε-
λούν κοινά πιστωτικά ιδρύματα που δανείζουν κάποιον με το τάδε επιτόκιο χωρίς 
οποιονδήποτε άλλο όρο. Πρόκειται για τον μεν EFSF και κατόπιν τον ESM οι οποίοι 
αποτελούν μηχανισμούς που εξυπηρετούν την επιβολή της πολιτικής της Γερμανίας 
ως κυρίαρχης δύναμης στην Ε.Ε. Μιας πολιτικής που υπαγορεύει ουσιαστικά στα 
μέλη κράτη της ένωσης τι προϋπολογισμούς θα καταρτούν, τοποθετεί τοποτηρητές 
όπως ο Ράιχενμπαχ και γενικά εφαρμόζει μια πολιτική ασφυκτικής λιτότητας με 
στόχο να καταστήσει τις χώρες πιο ανταγωνιστικές. Παρά τις επιμέρους τους δια-
φωνίες, για παράδειγμα για το θέμα της δεύτερης αναδιάρθρωσης του ελληνικού 
χρέους, το ΔΝΤ χρηματοδοτεί τα χρέη διαφόρων χωρών επιβάλλοντας σκληρά προ-
γράμματα λιτότητας με στόχο να βγουν απ’ την κρίση πιο ανταγωνιστικές. 
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Στην ουσία το πρόγραμμα της εσωτερικής υποτίμησης που ακολουθείται στην 
Ελλάδα, με προοπτική να υπάρξει ανάπτυξη σε λίγα μόλις χρόνια, όχι μόνο έχει 
αποτύχει, αλλά οδηγεί μαθηματικά στην καταστροφή ενός ολόκληρου λαού και 
των γενιών που έρχονται. Η ελληνική κοινωνία είναι καταδικασμένη για δεκαετί-
ες, πράγμα που παραδέχονται πλέον και οι φορείς της καταστροφής. Σε περιπτώ-
σεις όπως στη Ρωσία που επί Γέλτσιν εφαρμόστηκε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα 
εσωτερικής υποτίμησης από το ΔΝΤ, οι παραγωγικές δομές της χώρας ξεπουλή-
θηκαν σε εξευτελιστικές τιμές σε ξένους επενδυτές. Η λογική της εσωτερικής υπο-
τίμησης σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που δεν μπορεί να υποτιμήσει το νόμισμά 
της, εδράζεται στο γεγονός ότι ελαττώνοντας το μοναδιαίο κόστος παραγωγής 
(δηλ. κόβοντας τους μισθούς και τις θέσεις εργασίας, μειώνοντας τις εργοδοτικές 
εισφορές κ.ά.) θα καταστεί η οικονομία ελκυστικότερη σε ξένες επενδύσεις, οπότε 
θα κλείσει ο κύκλος της ανάκαμψης της οικονομίας υποτίθεται προς όφελος όλων. 
Μόνο που στην Ελλάδα αυτός ο κύκλος δεν κλείνει ποτέ καθώς κανένας σοβαρός 
επενδυτής δε θα έβαζε τα ευρώ του με την προοπτική να πάρει πίσω δραχμές.

Έτσι, οι προβλέψεις για την αποχώρηση της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ 
από τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εμμένουν, με αποτέλεσμα την 
καθίζηση της ελληνικής οικονομίας και την για 5η πλέον συνεχιζόμενη χρονιά 
ύφεση. 

Τα δύο μνημόνια κατ’ ομολογία όλων έχουν αποτύχει όπως και όλη αυτή η πο-
λιτική της εσωτερικής υποτίμησης οδηγεί μαθηματικά στη χρεοκοπία. Και αυτό το 
γεγονός το έχουν αντιληφθεί στην τρόικα κι έχουν προετοιμαστεί για μια ενδεχό-
μενη έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη. Μάλιστα, είναι γεγονός ότι στο ΔΝΤ 
έχουν γίνει συζητήσεις για απεμπλοκή του απ’ το ελληνικό πρόγραμμα.

Να δούμε λίγο τώρα την κατάσταση με αριθμούς. 8 στους 10 έλληνες έχουν 
υποστεί μείωση εισοδήματος (σύμφωνα με έρευνα της focus bari).

Τα πραγματικά εισοδήματα των ελλήνων το 2011 υπέστησαν μείωση κατά 
25,3% (σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ), η εγχώρια ζήτηση έπεσε -25% στα επί-
πεδα του 2000 (ετήσια έκθεση 2012 ΙΝΕ-ΓΣΕΕ), η ανεργία έφτασε το 17,7% το 
’11 και 24% το ’12, αριθμός που ενδέχεται να αναθεωρηθεί προς τα πάνω (ετήσια 
έκθεση 2012 ΙΝΕ-ΓΣΕΕ).

Η πρόβλεψη για τη σχέση εργαζομένων προς ανέργους τείνει να γίνει 1:1.
Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 4,7% το ’12 και 6,9% το ’11 (ετήσια έκθεση 2012 ΙΝΕ-

ΓΣΕΕ), οι ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν στα 10 δις από τα 26 που ήταν το ’08 
(ετήσια έκθεση 2012 ΙΝΕ-ΓΣΕΕ).

Στο 38ο πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο διαπιστώθηκε η κατακόρυφη άνοδος 
ψυχοσωματικών νοσημάτων σε παιδιά και εφήβους, όπως έντονο κι απροσδιόρι-
στο άγχος, νεύρα, επιθετικότητα, πονοκεφάλοι, διάρροια, πόνοι στο σώμα. Νοσή-
ματα που αποδίδονται στην οικονομική κρίση και τις οικογενειακές συνθήκες.

Ενώ δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή των αυτοκτονιών, η κατακόρυφη αύξη-
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σή τους τα τελευταία δύο χρόνια είναι εμφανέστατη, αν κάποιος διαβάζει καθημε-
ρινά τις ειδήσεις (3124 τα τελευταία τρία χρόνια, αύξηση 37%).

Να δούμε τώρα κάποια πράγματα για το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων 
και αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, το PSI. Ένα πρόγραμμα που ο πρώην 
αξιωματούχος του ΔΝΤ Π. Ρουμελιώτης έχει χαρακτηρίσει ως μεταφορά των ζη-
μιών από τις τράπεζες στις κυβερνήσεις, δηλαδή στο λαό. Οι απώλειες των ασφα-
λιστικών ταμείων λόγω του PSI είναι 53%, ενώ σε πραγματικές αξίες υπολογίζο-
νται σε 70%. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2009 οι ξένες τράπεζες κατείχαν ομόλογα 
ελληνικού δημοσίου αξίας 141,5 δις. Το 2010 αντίστοιχα 95,9 δις και το 2011 μόλις 
35 δις. Είναι ολοφάνερο πως αυτά τα προγράμματα δεν ανακουφίζουν το λαό, 
αλλά ξεφορτώνουν το βάρος από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους ιδι-
ώτες επενδυτές και το μετακυλίουν στους φτωχούς. Όπως και τα χρήματα των 
δανειστών που παίρνει η Ελλάδα σε κάθε δόση του προγράμματος, πηγαίνουν 
στη σωτηρία των ελληνικών τραπεζών και όχι φυσικά στις πραγματικές ανάγκες 
της κοινωνίας. Με τη σειρά του το ελληνικό τραπεζικό σύστημα «βουλώνει τις 
τρύπες» του, καλύπτει τις ζημιές του από την αγορά τοξικών προϊόντων και CDS 
ή ενισχύει τις θυγατρικές του και την έκθεσή τους στην αγορά των Βαλκανίων. 
Η αλήθεια είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν καταφέρει να ξεφορτωθούν 
σε μεγάλο βαθμό ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, πράγμα που κατάφεραν οι 
ευρωπαϊκές και οι υπερατλαντικές τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία με το PSI. Η 
πιστωτική ασφυξία που υπάρχει σήμερα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ενισχύ-
εται από την κεφαλαιακή ανεπάρκεια λόγω της μαζικής απόσυρσης καταθέσεων 
και το κλείσιμο της στρόφιγγας της ρευστότητας από την ΕΚΤ. Η ασφυξία αυτή 
έχει μεταφερθεί και στην πραγματική οικονομία, όπου κατά βάση οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις έχουν χάσει το βασικό πυλώνα χρηματοδότησής τους με συνέπεια 
τα λουκέτα, τις απολύσεις ή την εκ περιτροπής εργασία. Καταστάσεις που πρέπει 
να αναγνωρίσουμε στην τρόικα ότι ήταν οι μόνες που προέβλεψε, γι’ αυτό και 
κατέθεσε τους νόμους που διευκολύνουν τους εργοδότες να απολύουν με χαμηλές 
ή και καθόλου αποζημιώσεις.

Η ελληνική κοινωνία ζει απ’ το 2008 και μετά μια πολυεπίπεδη κρίση. Αφού 
αφέθηκε στο κράτος πρόνοιας του ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του ’80, βιώνει το τέλος 
της μεταπολίτευσης στα μέσα του ’90 αποσύροντας μια και καλή την συλλογική 
μνήμη μιας ολόκληρης εποχής που βάφτηκε από το αίμα αγωνιστών. Το τελευταίο 
μισό της δεκαετίας του ’90 και η δεκαετία του ’00 έρχονται να ισοπεδώσουν όλες 
τις αξίες που διακρίθηκαν στην ελληνική κοινωνία κατά το παρελθόν όπως η αλ-
ληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια, ο σεβασμός και η συμπόνια για τους φτωχούς απ’ 
όποια χώρα κι αν προέρχονται και βυθίζουν την πλειοψηφία στην ιδιωτικότητα 
και την ψευδαίσθηση της αιώνιας ευημερίας και του νεοπλουτισμού. Παράλλη-
λα με τις Cayene, τις πιστωτικές και τα διακοποδάνεια που προσέφεραν αφειδώς 
οι τράπεζες, πλάθοντας το ελληνικό «αμερικάνικο όνειρο», οι νεοφιλελεύθερες 
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πολιτικές σχημάτιζαν ένα στρατό νεόπτωχων, υπερδανεισμένων και χρεοκοπη-
μένων, ένα στρατό από εργαζόμενους και ανέργους που ζούσαν κάτω απ’ το όριο 
της φτώχειας. Έναν κόσμο που ασφυκτιούσε κάτω από τις συνθήκες φτώχειας σε 
ένα περιβάλλον όπου οι αριθμοί έδειχναν ότι η Ελλάδα είναι ένας υπέροχος τόπος 
να ζεις. 

Η ελληνική οικονομία είναι μια κλειστή οικονομία που στηρίζεται σχεδόν απο-
κλειστικά στην ιδιωτική ζήτηση. Η τεράστια φούσκα του υπερδανεισμού με τα 
στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια και κυρίως τις πιστωτικές κάρτες καλλιέρ-
γησαν την ευφορία σε αρκετούς τομείς της οικονομίας από τον κατασκευαστικό 
κλάδο μέχρι τον εσωτερικό τουρισμό, φέρνοντας τους δείκτες της ανάπτυξης να 
τρέχουν στο πάλαι ποτέ ιστορικό 4%.

Ένα ποσοστό που κατέτασσε την Ελλάδα τότε σε αναπτυσσόμενη χώρα. Έναν 
όρο που για να μην ξεχνιόμαστε χρησιμοποιούνταν από τα όργανα της Ε.Ε. και 
όλα τα διεθνή ιδρύματα.

Αναρωτιέται κανείς αν η ΕΚΤ που χρηματοδοτούσε αφειδώς τις ελληνικές 
τράπεζες δεν παρακολουθούσε την αναπτυσσόμενη φούσκα π.χ. στις οικοδομές; 
Να γυρίσουμε όμως πίσω στην ελληνική κοινωνία. Τέσσερα είναι τα καθοριστικά 
γεγονότα που συνέβαλαν στη σημερινή πλήρη απαξίωση του πολιτικού συστή-
ματος. Το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων όπου αποκαλύφτηκε η ληστρική 
διαχείριση των ασφαλιστικών ταμείων, οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, το 
σκάνδαλο της Siemens και αυτό του Βατοπεδίου.

Όλη αυτή η σειρά των σκανδάλων κατέδειξε σε όλους το πόσο διεφθαρμένο 
είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας, το βαθμό της διαπλοκής που υπάρχει 
μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και των διάφορων οικονομικών κέντρων. Σκάν-
δαλα που ώθησαν ένα μεγάλο κομμάτι του λαού να μην έχει πια εμπιστοσύνη σ’ 
αυτό το σάπιο κομματικό σύστημα και ένα άλλο να στρέψει τις ελπίδες του στο 
ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που με την ωμή πλάνη του κορόιδεψε το λαό φέρνοντας την 
απόλυτη καταστροφή στον τόπο.

Έτσι, ο ερχομός της τρόικας, των μνημονίων, των δανειακών συμβάσεων, των 
ωμών εκβιασμών, της ληστρικής επιδρομής κατά των μισθών και των συντάξεων, 
έφεραν την κατάρρευση του υπάρχοντος διπολικού συστήματος διακυβέρνησης 
και την πλήρη ηθική και πολιτική απονομιμοποίησή του. Καμία κυβέρνηση και 
καμία κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν είχε την κοινωνική νομιμοποίηση να φέ-
ρει και να ψηφίσει κανένα από τα τρία μνημόνια. Το μόνο που μπόρεσε να κρα-
τήσει αυτό το καθεστώς στα πόδια του και να νομιμοποιήσει την εγκληματική του 
δράση είναι η σφοδρή κρατική καταστολή. 

Στην πραγματικότητα τόσο η κυβέρνηση Παπανδρέου, όσο αυτή του Παπαδή-
μου, όσο και η τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά, έπαιξαν το ρόλο υπηρεσιακών 
κυβερνήσεων με στόχο να περάσουν αντίστοιχα τα μνημόνια. Κυβερνήσεις και 
κοινοβουλευτικές ομάδες που για τα πατριωτικά τους στάνταρ και γι’ αυτούς που 
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πιστεύουν σ’ αυτά θα πρέπει να συγκριθούν μονάχα με τις αντίστοιχες δωσίλο-
γες κυβερνήσεις στις ευρωπαϊκές κτήσεις των ναζί. Πραγματικά πιστεύω πως θα 
καταγραφούν στην ιστορία ως προδότες του λαού. Όσο πιο σοκαριστικά είναι τα 
μέτρα που ψηφίζονται, ίδιου μεγέθους σοκαριστική και απεχθής θα πρέπει να 
είναι και η καταστολή που χρησιμοποιείται απέναντι σε όσους αντιστέκονται. Η 
αρχή αυτή που έχει εφαρμοστεί από πλειάδα κρατών ως μέθοδος επιβολής της 
νεοφιλελεύθερης πολιτικής είναι ο συνεκτικός κρίκος του καθεστώτος και ο μόνος 
λόγος που δεν έχει καταληφθεί ακόμα το κοινοβούλιο. Το δραστήριο κίνημα των 
αγανακτισμένων που εμφανίστηκε το 2010 και ξεδίπλωσε την βεντάλια της νέας 
πολιτικής γεωγραφίας της ελληνικής κοινωνίας αντιμετώπισε τη σφοδρή κατα-
στολή και εξαφανίστηκε. Τι εξέλιξη είχε αυτό το συνονθύλευμα ανθρώπων που 
είχε ως επιδίωξή του να μπει στη βουλή, είναι το ζητούμενο για να κατανοήσουμε 
τις σημερινές εξελίξεις. Όπως προείπα, οι κύριοι πυλώνες της κοινοβουλευτικής 
δημοκρατίας που στήριζαν το πολιτικό σύστημα για 30 χρόνια έχουν καταρρεύσει. 
Στο κενό που δημιουργήθηκε από αυτήν την εκκωφαντική κατάρρευση εμφανί-
στηκαν νέες πολιτικές δυνάμεις. Στην πολιτική το φαινόμενο αυτό ισχύει νομοτε-
λειακά, θα λέγαμε. Στην πολιτική το κενό εξουσίας πάντα καλύπτεται. Αφού αυτό 
το κενό δεν μπόρεσαν να το καλύψουν οι ταξικές δυνάμεις που ζητούσαν αυτοδι-
αχείριση και ανατροπή του υπάρχοντος πολιτικο-οικονομικού συστήματος, έτσι 
όπως διαμορφώθηκαν στις συνελεύσεις της πλατείας Συντάγματος, στις λαϊκές 
συνελεύσεις γειτονιών και γενικά στο δρόμο του αγώνα από το ’10 και μετά, δύο 
είναι οι πολιτικές δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί θεαματικά διεκδικώντας θέση στο 
πολιτικό σκηνικό. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφάνισε μια εντυπωσιακή αύξηση του ποσοστού του στις δύο 
εκλογικές αναμετρήσεις του ’12 λέγοντας απλά και μόνο δυο λέξεις «θα κυβερνή-
σω». Αυτές και μόνο οι δυο λέξεις χρειάστηκαν για να μετακινηθεί ένα πολύ με-
γάλο μέρος της κεντροαριστεράς από το θνησιγενές ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς 
κι ένα κομμάτι της εργατικής τάξης, κυρίως νέοι, που δίνουν στην καθεστωτική 
αριστερά μια τελευταία ελπίδα για καλυτέρευση της ζωής τους. Όλα αυτά με την 
απαραίτητη προϋπόθεση ο ΣΥΡΙΖΑ να καταγγείλει τα μνημόνια όπως είχε δια-
κηρύξει προεκλογικά. Ο προεκλογικός αυτοσχεδιασμός του Τσίπρα, που εκτίνα-
ξε τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργεί παράλληλα αρκετά προβλήματα σε έναν 
σχηματισμό που προφανώς δεν ξέρει πώς να κυβερνήσει, ούτε βεβαίως και πώς 
να εκπληρώσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Είναι σαφές πως ένας σχηματι-
σμός που δεν έχει σταθερή κοινωνική βάση, δεν έχει τοπικές δομές με απήχηση 
στην κοινωνία και ουσιαστικά δεν ευαγγελίζεται τίποτα παρά την κατάργηση των 
μνημονίων, πράγμα που ποτέ δεν πρόκειται να κάνει, αποτελεί μοναχά άλλη μια 
φούσκα που θα σκάσει μερικούς μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης στις 
επόμενες εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βέβαιο πως δεν θ’ αντέξει σε ένα διεθνές πε-
ριβάλλον όπου μέχρι πρότινος αρνούνταν καν να συνομιλήσει μαζί του και σ’ ένα 
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εσωτερικό περιβάλλον όπου δεν υπάρχει πια καμία περίοδος χάριτος, η αυξανό-
μενη ανεργία και φτώχεια θα απαιτούν λύσεις εδώ και τώρα. Είναι σίγουρο πως 
η πολιτική φούσκα του ΣΥΡΙΖΑ, όταν σκάσει, θα απελευθερώσει πολιτικές και 
κοινωνικές δυνάμεις που θα είναι απρόβλεπτες κι ανεξέλεγκτες. 

Η άλλη πολιτική δύναμη που έχει μπει στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής είναι 
η ακροδεξιά και νεοναζιστική Χρυσή Αυγή. Εκμεταλλευόμενη αφενός την διαφαι-
νόμενη κατάρρευση της παραδοσιακής και λαϊκής δεξιάς με τη συμμετοχή της 
στην κυβέρνηση Παπαδήμου και την ψήφιση του 2ου μνημονίου και αφετέρου 
την αύξηση της μετανάστευσης, της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας στις 
γειτονιές των πόλεων, κατάφερε να μεταλλαχθεί από περιορισμένης απήχησης 
παρακρατική και εγκληματική οργάνωση νοσταλγών του Χίτλερ σε κοινωνικό κί-
νημα. Η Χρυσή Αυγή εισέπραξε στα ποσοστά της τη θεαματική μετακίνηση παρα-
δοσιακών δεξιών και ακροδεξιών ψηφοφόρων που πάντα ενυπήρχαν στη μεγάλη 
οικογένεια της Ν.Δ. και μετά το Βατερλό του Καρατζαφέρη, αυτού του «δεξιο-
τέχνη της πολιτικής», αναζήτησαν μια καθαρά λαϊκή αντιμνημονιακή αγκαλιά. 
Εισέπραξε, επίσης, την εμπιστοσύνη ενός κόσμου χωρίς ιδεολογική ταυτότητα, 
χωρίς μνήμες και βιώματα, που ενστερνίζεται την άποψη ότι η Χ.Α. είναι μια 
αντισυστημική δύναμη. Το αντισυστημικό κοστούμι της Χ.Α. ενισχύεται εντέχνως 
κι από την ίδια, αφού η δεύτερη μεγάλη δεξαμενή άντλησης υποστήριξης είναι 
άνθρωποι, όπως προείπα, χωρίς ιδεολογική ταυτότητα που έχουν απαξιώσει το 
πολιτικό σύστημα. Η άνοδος της Χ.Α. αποτελεί πραγματικά ένα αξιοπρόσεκτο πο-
λιτικό φαινόμενο. Ποιος θα πίστευε δηλαδή πως θα μπορούσε στην Ελλάδα, που 
υπέφερε τόσο απ’ τη ναζιστική κατοχή, να ευδοκιμήσει ένας καθαρά νεοναζιστι-
κός χώρος με θεαματική κοινωνική απήχηση. Η απάντηση που δίνω εγώ είναι η 
εξής: Η ιστορία μάς έχει διδάξει ότι σε περιόδους μεγάλων οικονομικών και κατά 
συνέπεια συστημικών κρίσεων εμφανίζεται άνοδος της ακροδεξιάς ως πολιτικό 
αντίβαρο στην άνοδο των ακροαριστερών ή αντιεξουσιαστικών δυνάμεων. 

Η μεγάλη άνοδος του αναρχικού-αντιεξουσιαστικού πόλου που πρωταγωνί-
στησε το Δεκέμβρη του ’08 στην κοινωνική εξέγερση, εγείρει ερωτήματα στην 
πολιτική και οικονομική ελίτ του τόπου κατά πόσο μπορεί να επαναληφθεί κάτι 
παρόμοιο μέσα στην εποχή των μνημονίων.

Η πλήρης κατάρρευση των παραδοσιακών καθεστωτικών δυνάμεων και ο 
χώρος που αυτές αφήνουν θα μπορούσαν να γίνουν ένα προνομιακό πεδίο για 
τις ανατρεπτικές-επαναστατικές δυνάμεις για να προωθήσουν στην κοινωνία το 
επαναστατικό τους πρόγραμμα. Πάνω σ’ αυτό το σενάριο πιστεύω ότι χτίστηκε 
σταδιακά το φαινόμενο Χ.Α.

Στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό ρεύμα που θ’ αποτελεί το αντίπα-
λο δέος στην ευρύτερη αντικαθεστωτική αριστερά και την αντιεξουσία και ένας 
παράλληλος μηχανισμός που θα τρομοκρατεί τους αγωνιστές με παρακρατικές 
μεθόδους. Η Χ.Α. είναι παιδί ενός καταρρέοντος συστήματος και αποτελεί δεκα-
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νίκι του για την επιβίωσή του μέχρι να ξανασταθεί στα πόδια του.
Η έκρηξη του Δεκέμβρη του ’08 ήταν ένα καθαρό σημάδι πως κάτι δεν πάει 

καλά στην ελληνική κοινωνία. Υπήρξε προφανώς και ένα γεγονός που προσφερό-
ταν για την εξαγωγή πολιτικών συμπερασμάτων απ’ όλες τις πολιτικές δυνάμεις 
φίλιες ή εχθρικές. Ο συνδυασμός μιας κοινωνικής κρίσης που σηματοδοτούσε το 
οριστικό τέλος μιας εποχής με τον ερχομό μιας οικονομικής κρίσης διεθνούς εμ-
βέλειας που με τη σειρά της κατέληξε σε πολιτική κρίση, είναι από μόνο του ένα 
εκρηκτικό μείγμα εξαιρετικά ασταθές. Μέσα σ’ αυτό το εξαιρετικά ρευστό περι-
βάλλον, το κυρίαρχο ερώτημα που όλοι θέτουν είναι ποια είναι η πρόταση για το 
ξεπέρασμα αυτής της κρίσης. Αυτοί που κατάφεραν να απαντήσουν σ’ αυτό το 
ερώτημα, έστω και μη συνολικά, ήταν οι κερδισμένοι αυτής της περιόδου. Όσοι 
τάχθηκαν υπέρ των μνημονίων, υπέρ της πολιτικής της Γερμανίας και των δημο-
σιονομικών προγραμμάτων του ΔΝΤ, είναι είδη προς εξαφάνιση και θα αναγκα-
στούν να σχηματίσουν κάτι νέο για να επιβιώσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως προείπα, χω-
ρίς ούτε καν να ευαγγελίζεται την επιστροφή του κράτους πρόνοιας, κέρδισε μόνο 
με την καταγγελία των μνημονίων στην προοπτική διακυβέρνησης του. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
κέρδισε με μισή πρόταση. Ενδεικτικό είναι επίσης ότι το ΚΚΕ έχασε σημαντικό 
έδαφος ακριβώς για τον λόγο ότι δεν παρουσίασε καμία πρόταση. Η Χ.Α. κέρδισε 
γιατί εκτός από την καταγγελία των μνημονίων απάντησε σε ένα αληθινό πρόβλη-
μα, την αύξηση της εγκληματικότητας, με μια πραγματική καθημερινή απάντηση, 
την τρομοκράτηση και τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις κατά των μεταναστών.

 Όπως προείπα, στην πολιτική όποιο κενό δημιουργείται, πάντα υπάρχει κά-
ποιος να το καλύψει. Η αδυναμία τόσο ενός φασιστικού κράτους, όπως το ελληνι-
κό, να δώσει λύσεις και διεξόδους στην θεαματική προσέλευση και εγκατάσταση 
χιλιάδων απελπισμένων μεταναστών με φυσική συνέπεια την κατακόρυφη αύξη-
ση της μικροεγκληματικότητας, όσο και η αδυναμία του ευρύτερου αντικαπιταλι-
στικού κινήματος να δώσει απαντήσεις στο ζήτημα της ασφάλειας στις γειτονιές 
ξεπερνώντας το στερεότυπο «αλληλεγγύη στους μετανάστες», έδωσαν άπλετο 
χώρο στους ακροδεξιούς να χύσουν το φρικτό ρατσιστικό τους δηλητήριο.

Ας πάμε στο διά ταύτα λοιπόν, στη διερεύνηση μιας απάντησης στα σύγχρονα 
ερωτήματα που γεννά η συστημική κρίση από τη μεριά ενός πραγματικά επανα-
στατικού κινήματος με αντιεξουσιαστικές και αντικαπιταλιστικές καταβολές. 

Καταρχήν να σημειώσω, σύμφωνα και με τα λεγόμενα των υποστηρικτών της 
πολιτικής της τρόικας πως «η οικονομία είναι μαθηματικά», ότι η συγκεκριμένη 
πολιτική και το δημοσιονομικό πρόγραμμα λιτότητας που έχει εκπονηθεί είναι 
καταδικασμένο να αποτύχει ακόμα και με βάση τα αυστηρά οικονομικά μεγέθη. Η 
προσπάθεια η Ελλάδα να γίνει ανταγωνιστική οικονομία, αποκτώντας ένα κόστος 
παραγωγής αντίστοιχο της Κίνας ή της γειτονικής Βουλγαρίας, θα χρειαστεί τόσα 
χρόνια όπου η δυναμική της ύφεσης θα συντρίψει κάθε απόπειρα ανάκαμψης με 
την μορφή ιδιωτικών επενδύσεων. Η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης εντός ή 
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εκτός ευρωζώνης θα είναι η καταδίκη στην φτώχεια και την εξαθλίωση του λαού. 
Είτε παραμένοντας στην ευρωζώνη και δεχόμενοι δόσεις που απλά παρατείνουν 
την κατάσταση κώματος της ελληνικής οικονομίας για να μην διαλυθεί απότομα η 
ευρωζώνη είτε βγαίνοντας απ’ αυτήν ακολουθώντας την υποτίμηση της δραχμής, 
το αποτέλεσμα θα είναι ουσιαστικά το ίδιο. Κατακόρυφη μείωση του ΑΕΠ, βαθύ-
τερη ύφεση, κατακόρυφη μείωση της ιδιωτικής ζήτησης, αδυναμία εξυπηρέτησης 
των βασικών αναγκών μας. 

Μία ρεαλιστική διέξοδος από τη σημερινή οικονομική κρίση είναι ένας ρι-
ζοσπαστικός επανασχεδιασμός της οικονομίας, με βάση την εξυπηρέτηση των 
πραγματικών αναγκών και των συμφερόντων του προλεταριάτου. Μία κοινωνική 
επανάσταση που θα διώξει την οικονομική και πολιτική ελίτ του τόπου και θα 
θέσει τον άνθρωπο στη βάση ενός συστήματος οριζόντιας αυτοδιαχείρισης, είναι 
σήμερα το μόνο εφικτό και βιώσιμο σενάριο για να υπάρξει κοινωνική ευημερία. 
Μία κοινωνική επανάσταση που θα επανασχεδιάσει σύμφωνα με την εμπειρία 
των εργατών, των δασκάλων, των επιστημόνων, των γιατρών, των αγροτών, ολό-
κληρη την παραγωγική διαδικασία και κάθε πτυχή της οικονομικής ζωής.

Θα καταργήσει κάθε ταξικό, φυλετικό, θρησκευτικό ή άλλον τεχνητό διαχωρι-
σμό και θα βάλει στο επίκεντρο της κοινωνίας τις αξίες της αλληλεγγύης, της αλ-
ληλοβοήθειας και της δικαιοσύνης ως θεμελιώδεις λίθους στην οικοδόμηση μιας 
νέας εποχής για την ανθρωπότητα.

Μία κοινωνική επανάσταση που θα πρέπει να απεμπλέξει το λαό από τους ευ-
ρωπαϊκούς και τους διεθνείς μηχανισμούς του κεφαλαίου όπως η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, 
να πάψει την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον 
δημόσιο τομέα, να απαλλοτριώσει τον πλούτο της εγχώριας ελίτ των πλουσίων 
όσο και των ξένων επενδυτών, να απαλλοτριώσει τον πλούτο της εκκλησίας και 
των τραπεζών για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες του λαού. Ο λαός θα πρέπει να 
πάρει τον έλεγχο όλων των στρατηγικών σημείων της επικράτειας και να καταλά-
βει τον εξοπλισμό του εχθρού, να καταλάβει τις συγκοινωνίες, τις τηλεπικοινωνίες 
και να καταρτίσει άμεσα ένα σχέδιο για την άμυνα και την ασφάλειά του. Η εκ-
ποίηση ενός σχεδίου για την ανασυγκρότηση της οικονομίας θα πρέπει να είναι η 
πρώτη προτεραιότητα ενός ένοπλου λαού που θα λάβει τη ζωή στα χέρια του. Μία 
οικονομία που θα βασιστεί στις αρχές της αυτάρκειας και της παραγωγής για την 
κάλυψη των φυσικών αναγκών των ανθρώπων, σχεδιασμένη και προσαρμοσμέ-
νη πάνω στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής. Μια οικονομική δραστηριότητα 
που θα βασίζεται τόσο στις ανάγκες όσο και στις επιθυμίες των ανθρώπων και ο 
πλούτος που παράγεται θα διαχέεται οριζόντια και ισότιμα ανάλογα με τις πραγ-
ματικές ανάγκες της κοινωνίας. Μία τέτοια οικονομική οργάνωση της κοινωνίας 
είναι σίγουρο πως μπορεί όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να φέρει ευημερία στο 
λαό, να δώσει ελπίδα σε μας και τα παιδιά μας.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ανάληψη πολιτικής ευθύνης για συμμετοχή στον Επαναστατικό Αγώνα συνί-
σταται σε τρεις βασικούς λόγους. Ο ένας είναι πολιτικός, ο άλλος ηθικός και ο 
τρίτος συγκερασμός και των δύο. Σπεύδω σ’ αυτό το σημείο να πω πως και οι τρεις 
έχουν την ίδια αξία για μένα.

Ο πρώτος λόγος λοιπόν για να αναλάβω την ευθύνη για τη συμμετοχή μου 
στην οργάνωση είναι η απαραίτητη ελευθερία που μου δίνει η ενέργεια αυτή για 
να υπερασπιστώ τη δράση και το λόγο της απέναντι σε έναν ολόκληρο στρατό 
μισθοφόρων είτε δημοσιογράφων είτε αξιωματούχων που μοναδικός τους στόχος 
είναι να τη συκοφαντήσουν και να τη σπιλώσουν.

Η ανάληψη ευθύνης είναι μια στρατηγική τοποθέτηση που από μια θέση κολ-
λημένου στον τοίχο κάνεις το άλμα και βρίσκεσαι πίσω από τον εχθρό. Πρακτικά, 
δεν αποδέχεσαι την ήττα που επέρχεται με τη σύλληψη και συνεχίζεις τον αγώνα. 
Συνεχίζεις να απευθύνεις το πολιτικό σου πρόγραμμα από τη θέση του φυλακι-
σμένου ή του ομήρου σήμερα. Πολιτική ευθύνη για συμμετοχή στον Επαναστατι-
κό Αγώνα δεν σημαίνει πως παίρνω μια θέση απέναντι στις κατηγορίες, όπως πολ-
λές φορές ο κ. εισαγγελέας έχει αναφέρει είτε πως έχω «αποδεχτεί» είτε πως έχω 
«ομολογήσει» τη συμμετοχή μου στην οργάνωση. Σας υπενθυμίζω λοιπόν πως αν 
ήθελα να ομολογήσω τη συμμετοχή μου στην οργάνωση, θα το είχα κάνει και δεν 
θα χρειαζόταν να με βασανίζουν επί πολλές ώρες στη ΓΑΔΑ. 

Η επιλογή του να αναλάβουμε συλλογικά τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα 
την ευθύνη με δημόσιο κείμενό μας μετά τη σύλληψή μας είναι μια πολιτική ενέρ-
γεια που σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας. 
Και για να γίνω πιο σαφής θα πω πως δεν αποδέχομαι καμία από τις κατηγορίες 
ούτε και αυτή της συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση. Η ανάληψη πολιτικής 
ευθύνης σού δίνει το πλεονέκτημα να διατυπώνεις τις θέσεις του Επαναστατικού 
Αγώνα καθαρά και προς κάθε κατεύθυνση, από όποιο βήμα κι αν σου δίνεται. Σου 
δίνει τη δυνατότητα να αντιπαρέλθεις την άθλια προπαγάνδα του κράτους και δι-
αφόρων συνοδοιπόρων του που μιλούν για εγκληματικά στοιχεία ή για πράκτορες 
μυστικών υπηρεσιών. Με την ανάληψη ευθύνης έχεις την πολιτική ελευθερία να 
μιλάς για την επιλογή αγώνα που έκανες, να την υπερασπίζεσαι και να την προτεί-
νεις σε άλλους. Με λίγα λόγια, έχεις την ευχέρεια να συνεχίζεις την πολιτική σου 
καμπάνια χωρίς να κάνεις οποιαδήποτε έκπτωση στο λόγο σου.

Ο δεύτερος λόγος για να αναλάβω την ευθύνη είναι ηθικός λόγος. Στην πραγ-
ματικότητα δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό, λόγω χαρα-
κτήρα και ανατροφής. Το ότι ήμουν σε μια ένοπλη οργάνωση που έκανε αυτά 
που όλοι γνωρίζετε και το ότι βρίσκομαι εδώ σήμερα σ’ αυτή τη θέση απέναντί 
σας είναι μια δύσκολη κατάσταση, για την οποία όμως δεν ντρέπομαι. Αυτοί που 
θα πρέπει να ντρέπονται για όσα έχουν κάνει στο λαό είναι αυτοί που με κατη-
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γορούν και τολμούν να αποκαλούν εμένα τρομοκράτη. Εγώ δεν θεωρώ, ούτε και 
θα πάψω, ότι έχω κάνει κάτι κακό για τα συμφέροντα του λαού στον οποίο ανή-
κω. Όπως ήδη θα γνωρίζετε, έχω δυο παιδιά και μια γυναίκα που στερήθηκα για 
ενάμιση χρόνο και θα στερηθώ για αρκετό καιρό ακόμη. Η επιλογή του να είμαι 
στον Επαναστατικό Αγώνα γνωρίζοντας ότι αυτή η συνθήκη της σύλληψης, με το 
κόστος που έχει, θα μπορούσε να έλθει ανά πάσα στιγμή, σίγουρα δεν είναι μια 
απερισκεψία ή μια τυχαία εξέλιξη.

 Ο Επαναστατικός Αγώνας είναι για μένα μια επιλογή ζωής, απ’ αυτές που 
συμβαίνουν μια φορά στη ζωή κάποιου, απ’ αυτές που αξίζει να πεθάνει κανείς γι’ 
αυτήν. Μια τέτοια επιλογή, λοιπόν, είναι αυτή που υπερασπίζομαι εδώ και είναι 
αυτή που αύριο θα υπερασπιστώ μπροστά στα παιδιά μου όταν με ρωτήσουν γιατί 
έμεινα τόσο καιρό μακριά τους. Πραγματικά πιστεύω πως δεν θα μπορούσα να 
έχω τη συνείδησή μου ήσυχη αν έκανα κάποια άλλη επιλογή. Όπως είπα και προ-
ηγουμένως, η επιλογή του ένοπλου αγώνα είναι μια πράξη μεγάλης ευθύνης. Μιας 
ευθύνης πρώτα απ’ όλα στον εαυτό σου, μετά στους συντρόφους σου και ύστερα 
στην κοινωνία. Για εμάς τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα η ανάληψη ευθύνης 
ήταν και είναι μια πράξη αυτονόητη, αντίστοιχη του πήχη που έβαλε η οργάνωση 
σε όλα τα επίπεδα. 

Εγώ προσωπικά στα 32 μου χρόνια έχω να αντιμετωπίσω έναν κυκεώνα προ-
βλημάτων, όμως νιώθω καλά με τον εαυτό μου, νιώθω καλά και προπαντός έχω 
ήσυχο το κεφάλι μου με την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης για συμμετοχή στον 
Επαναστατικό Αγώνα και πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στα χρόνια που 
έρχονται.

Ο τρίτος λόγος, όπως είπα, είναι ένας συνδυασμός του πολιτικού με το ηθικό 
στοιχείο. Είναι παράλληλα όμως και το πιο δύσκολο σημείο αυτής της τοποθέ-
τησης μου. Στις 10 Μάρτη του 2010 ο Λάμπρος Φούντας χάνει τη ζωή του στην 
συμπλοκή της Δάφνης. Αυτή και μόνο αυτή θα ήταν η πρόταση που θα έμενε ως 
καταγραφή της ιστορίας για το συμβάν της Δάφνης αν τα τρία μέλη του Επανα-
στατικού Αγώνα δεν αναλάμβαναν την ευθύνη για τη συμμετοχή τους στην οργά-
νωση. Αυτός και μόνο θα μπορούσε να είναι ο λόγος, όπως έχουμε ξαναπεί, για 
να προβούμε σ’ αυτή την ενέργεια, να μην αφήσουμε δηλαδή το νεκρό σώμα του 
συντρόφου μας βορά στις συκοφαντίες ή στις παρερμηνείες του καθενός. Με την 
ανάληψη ευθύνης αποκαταστήσαμε τη μνήμη του και κάναμε σε όλους γνωστό 
για ποιον λόγο έχασε τη ζωή του ο Λάμπρος. Κάποιες στιγμές στο παρελθόν θυ-
μάμαι τον εαυτό μου να αναρωτιέται αν για κάποιο λόγο έχανα τη ζωή μου, τι θα 
ήθελα να κάνουν οι σύντροφοί μου. Αυτό που απαντούσα τότε ήταν πως θα ήθελα 
με κάθε δυνατό τρόπο να έλεγαν την ιστορία μου στον κόσμο, να μην πήγαινε όλος 
αυτός ο κόπος χαμένος. Η ανάληψη ευθύνης από μέρους μου και η διήγηση σ’ ολό-
κληρο τον κόσμο της κοινής μας πολιτικής ιστορίας, είναι το ελάχιστο χρέος απέ-
ναντι στο σύντροφό μου τον Λάμπρο. Ο Λάμπρος ο Φούντας πέθανε με το όπλο 
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στο χέρι, προσπαθώντας να απαλλοτριώσει ένα αυτοκίνητο που θα χρησιμοποι-
ούνταν σε ενέργεια της οργάνωσης. Πέθανε ως μέλος του Επαναστατικού Αγώνα, 
ως αγωνιστής που τάχθηκε ολόψυχα στο σκοπό της κοινωνικής επανάστασης και 
όσο ζω θα φροντίσω να μην ξεχαστεί ποτέ αυτό. 

Ο Λάμπρος θα πρέπει να μείνει στη συλλογική μνήμη αυτής της κοινωνίας, 
του κινήματος, αλλά και στις γενιές που έπονται, στα παιδιά μας, ως ύμνος στον 
ίδιο τον αγώνα, όχι για το γεγονός ότι πέθανε, αλλά ακριβώς γιατί επέλεξε ένα 
μονοπάτι που τον έφερε σε αναμέτρηση με το θάνατο. Το γεγονός του θανάτου 
ενός ανθρώπου όπως ο Λάμπρος σίγουρα δεν προσφέρεται για μεγάλα λόγια, για 
εκτενείς πολιτικές αναλύσεις και σίγουρα θα ήταν καλύτερα να προσέχουν όσοι 
μιλούν γι’ αυτόν κι ακόμη καλύτερα κάποιοι να μη μιλούν καθόλου. Παρ’ όλα αυτά 
θέλω να πω δυο λόγια για το σύντροφο Λάμπρο σ’ αυτό το δικαστήριο γιατί το 
δικαιούται πραγματικά. Γιατί κάποιοι φρόντισαν στο να μην είναι εδώ ανάμεσά 
μας.

Ο Λάμπρος ήταν απ’ αυτή την πάστα των ανθρώπων όπου λες ότι είσαι τυχε-
ρός να γνωρίζεις. Ήταν απ’ τους ανθρώπους που έχουν κάτι πολύ σημαντικό, το 
μέτρο των πραγμάτων. Συνδύαζε άψογα την πολιτική αντίληψη των πραγμάτων 
με την αντικαθεστωτική δράση. Ο Λάμπρος ήταν ένας κατεξοχήν άνθρωπος της 
δράσης. Τον γνώρισα το 1998 μέσα στις κινηματικές διαδικασίες του αντιεξουσια-
στικού χώρου. Αν και ποτέ δεν γίναμε φίλοι, ποτέ δεν ήπιαμε ένα κρασί μαζί, ήταν 
απ’ τους ανθρώπους που, ως νεαρός τότε στα πράγματα, μου έκανε μεγάλη εντύ-
πωση. Ο Λάμπρος ήταν απ’ τους ανθρώπους που ήξερες πως αν τον συναντήσεις 
θα έχεις μαζί του μια σοβαρή συζήτηση για τα τεκταινόμενα. Ήταν άνθρωπος με 
άποψη για τα πράγματα, άποψη που πάντα έψαχνες για ν’ ακούσεις. Ο Λάμπρος 
ενέπνεε μια σιγουριά, είχε εκείνο το βλέμμα του ανθρώπου που ξέρει να κουλα-
ντρίζει το φόβο. Δεν θα ξεχάσω τη νύχτα που ήρθε ο Κλίντον στην Αθήνα όπου, 
περνώντας από αμέτρητα αστυνομικά μπλόκα, κατάφερε να φτάσει με το σακίδιο 
στην πλάτη στην συγκέντρωση. Έφτασε μ’ ένα χαμόγελο στα χείλη σαν να σου 
λέει «και τώρα να στρωθούμε στη δουλειά, περνάει η ώρα». Ένα χαμόγελο γεμά-
το σεμνότητα. Αυτός ήταν ο Λάμπρος, ένας σεμνός αγωνιστής, ένας άνθρωπος με 
βαθιά πίστη στον αγώνα.

Ο Λάμπρος ήταν η ζωντανή απόδειξη, όπως και όλα τα μέλη της οργάνωσης 
βέβαια, ότι το κίνημα είναι ένας και ενιαίος πολύμορφος οργανισμός. Δεν νομί-
ζω να υπάρχει κάτι από την πλούσια γκάμα των δράσεων αυτού του κινήματος 
που δεν έχει κάνει ο Λάμπρος. Από αφισοκολλήσεις και εκδόσεις μέχρι οδομαχίες 
και ένοπλες ενέργειες. Για τον Λάμπρο ο Επαναστατικός Αγώνας ήταν μια πολύ 
σοβαρή υπόθεση. Είχε αυτό το αίσθημα ευθύνης για το οποίο μίλησα νωρίτερα. 
Ποτέ δεν τον είδα να πανηγυρίζει σε επιτυχία μας ούτε και να θλίβεται από κάποια 
αποτυχία. Ήταν όπως είπα άνθρωπος με μέτρο. Για μένα ο Λάμπρος δεν είναι τί-
ποτε άλλο από σύντροφός μου στον Επαναστατικό Αγώνα κι έτσι θα τον θυμάμαι, 
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όχι γιατί έχασε τη ζωή του, αλλά γιατί ακριβώς έζησε δίπλα μου κοστολογώντας 
τον αγώνα περισσότερο από τη ζωή του. Γι’ αυτό θα πρέπει να θυμόμαστε το σύ-
ντροφο, γι’ αυτό θα πρέπει να κάνουμε τη μορφή του σημαία που θα στολίζει τον 
αγώνα μας, γι’ αυτό θα πρέπει να γίνει παράδειγμα για τις γενιές που έρχονται.

ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ 8 ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Έχοντας περάσει τρία σχεδόν χρόνια από τις συλλήψεις, μπορώ να πω με βεβαι-
ότητα πλέον ότι ο θάνατος του Λάμπρου και οι μετέπειτα συλλήψεις των τριών 
μελών του Επαναστατικού Αγώνα, θα καταγραφούν ως ένα πολύ σημαντικό πο-
λιτικό γεγονός. Κι αυτό το λέω όχι φυσικά ορμώμενος από κάποια έπαρση για τη 
θέση μου στη νεοελληνική ιστορία, αλλά ερμηνεύοντας ρεαλιστικά τη συμβολή 
της οργάνωσης στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της αρχής του 21ου αιώνα 
και φυσικά εικάζοντας την πιθανή συνεισφορά της οργάνωσης στην εξέλιξη της 
κρίσης αν δεν είχαμε συλληφθεί. Όπως έχω ξαναπεί, το 2010 ήταν μια χρονιά ορό-
σημο για την εξέλιξη της κρίσης διεθνώς και πολύ περισσότερο για την Ελλάδα.

Οι πιθανότητες μιας πλήρους πολιτικής αποσταθεροποίησης του ελληνικού 
καθεστώτος μέσα σ’ αυτή τη χρονιά, θα μπορούσε να συμπαρασύρει ολόκληρο το 
οικοδόμημα της ΕΕ, καθώς μια άτακτη χρεοκοπία θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη 
ζημιά στις ευρωπαϊκές οικονομίες και στις διεθνείς αγορές αφενός και η κοινω-
νική αναταραχή που θα επακολουθούσε αυτής θα πυροδοτούσε την κοινωνική 
ανάφλεξη ολόκληρου του ευρωπαϊκού νότου αφετέρου. Ολόκληρο το 2010 χαρα-
κτηρίστηκε από τις ογκώδεις και δυναμικές κινητοποιήσεις του λαού που ζητούσε 
κοινωνική δικαιοσύνη. Κινητοποιήσεις ενάντια στην ψήφιση του 3ου μνημονίου, 
τείνουν εμφανώς να απομαζικοποιούνται κατά παράδοξο τρόπο. Ενώ δηλαδή η 
απάτη του πολιτικού προσωπικού είναι τώρα πιο εμφανής από ποτέ, ενώ η οργή 
του κόσμου είναι τόσο έκδηλη, ενώ η οικονομική κατάσταση έχει πιάσει πάτο, η 
κοινωνία δεν εκφράζει αυτήν την οργή και αυτοί που διαδηλώνουν κάθε φορά 
μειώνονται. Η δικιά μου ερμηνεία γι’ αυτό το παράδοξο στην ελληνική κοινωνία 
είναι η εξής. Πριν κάποια χρόνια η ερμηνεία που έδιναν διάφορες πολιτικές δυ-
νάμεις για τη μη συμμετοχή πολύ κόσμου σε κινητοποιήσεις ήταν ο φόβος των 
επεισοδίων. Μία ερμηνεία που θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε ως ορθή όσον 
αφορά ένα κομμάτι της κοινωνίας μη εξοικειωμένο με τις συγκρούσεις και τα δα-
κρυγόνα, που ίσως είχε την αυταπάτη ότι μπορεί να βρεθεί πολιτική λύση για την 
κρίση μέσα στο καθεστώς. Αυτή τη στιγμή είμαι πεπεισμένος πως η πλειοψηφία 
του κόσμου δεν συμμετέχει στις διαδηλώσεις γιατί δεν του αρκούν αυτές οι συ-
γκρούσεις που γίνονται, έχοντας ως δεδομένη την καταστολή των ματατζήδων 
με την ωμή βία και τα χημικά. Καθημερινά αυξάνεται το ποσοστό των ανθρώπων 
που πιστεύουν ότι μόνο μια κοινωνική επανάσταση μπορεί να δώσει λύση στα 
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προβλήματά τους. Η αδυναμία του κόσμου που αγωνίζεται εδώ και τρία χρόνια να 
αντισταθεί δυναμικά στην κρατική καταστολή φέρνει ως συνέπεια μια αίσθηση 
ματαιότητας κι αυτό είναι κάτι φυσικό για την πλειοψηφία της κοινωνίας. Όπως 
ξαναείπα, σκοπός του Επαναστατικού Αγώνα ήταν εκτός των άλλων να δίνει με τις 
ενέργειές του την απαραίτητη ψυχολογία τόσο στο κίνημα όσο και στην κοινωνία, 
να εμψυχώνει με αποφασιστικότητα όλους τους καταπιεσμένους, να δείχνει μια 
χαραμάδα ελπίδας σε έναν κόσμο ότι αυτό το καθεστώς δεν είναι πανίσχυρο και 
άτρωτο. Ξαναγυρνώντας, λοιπόν, στο 2010 θα τολμούσα να πω πως η απουσία του 
Επαναστατικού Αγώνα σε επιχειρησιακό επίπεδο ήταν παραπάνω από μεγάλη. Η 
απουσία ένοπλων ενεργειών που θα κλόνιζαν το καθεστώς αφενός και θα έδιναν 
αυτή τη θετική ψυχολογία στο λαό που τόσο επιζητούσε αφετέρου, ήταν ένας ση-
μαντικός παράγοντας στην εξέλιξη της κρίσης. Το γεγονός ότι ο Επαναστατικός 
Αγώνας θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης 
Παπανδρέου, είναι κάτι που έχουν παραδεχτεί και οι τότε κρατικοί αξιωματούχοι. 
Υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να παραδεχτώ ότι οι συλλήψεις των τριών μελών 
του Επαναστατικού Αγώνα ήταν μια μεγάλη επιτυχία του καθεστώτος.

Μέσα σ’ αυτή τη λυσσαλέα επίθεση που εξαπέλυσε το κράτος κατά του Επα-
ναστατικού Αγώνα με τις συλλήψεις των τριών μελών της οργάνωσης και την 
προσπάθεια να αποπολιτικοποιηθεί με κάθε τρόπο η δράση της, εντάσσεται 
και η σύλληψη αφενός των τριών συγκατηγορουμένων και αφετέρου η έκδοση 
εντάλματος για έναν ακόμη που παραδόθηκε πριν τη δίκη. Η εμπλοκή τους στην 
υπόθεση είναι καθαρά μια προσπάθεια πίεσης προς την οργάνωση και τα τρία 
μέλη της. Θα μπορούσα να πω, όσο σκληρό κι αν ακούγεται, πως οι σύντροφοι 
υπήρξαν παράπλευρες απώλειες της κατασταλτικής επιχείρησης κατά του Επα-
ναστατικού Αγώνα. Οι τέσσερις συγκατηγορούμενοί μου, όλοι τους έχουν την δική 
τους αξιόλογη ιστορία στο κίνημα και προέρχονται όπως κι εμείς τα τρία μέλη του 
Επαναστατικού Αγώνα και ο Λάμπρος Φούντας από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, 
ένα χώρο για τον οποίο προσωπικά είμαι περήφανος που αφιέρωσα σ’ αυτόν τα 
καλύτερά μου χρόνια, καθώς και περήφανος για τους σπουδαίους ανθρώπους 
που γνώρισα. Για τους τέσσερις πραγματικά έχω να πω πως λυπάμαι γιατί δεν θα 
έπρεπε να κατηγορούνται για τον Επαναστατικό Αγώνα και τους εύχομαι ειλικρι-
νά κάθε τύχη στην έκβαση της δίκης.

ΜΑΡΙ ΜΠΕΡΑΧΑ

Να δούμε τώρα την δίωξη της Μαρί της Μπεραχά, που «παρεμπιπτόντως» είναι 
και γυναίκα μου. Θυμάμαι ένα πρωί που ήμουν στον Κορυδαλλό να την παίρνω 
τηλέφωνο, όπως κάθε πρωί, και να μου λέει ότι ήρθε κάποιος να της παραδώσει 
μια κλήτευση για ανάκριση στο εφετείο. Το χαρτί έγραφε να παρουσιαστεί στον 
κ. Μόκκα ως κατηγορούμενη για τον Επαναστατικό Αγώνα. Δεν θυμάμαι ακριβώς 
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σε ποια ημέρα της απεργίας πείνας βρισκόμουν, αλλά θυμάμαι ότι η πρώτη αντί-
δρασή μου ήταν να της πω πως θα έχουν κάνει λάθος και ότι πρόκειται μάλλον για 
κλήση μάρτυρα, όπως συνέβαινε εκείνο τον καιρό.

Θυμάμαι την έκπληξη στα λόγια της στο τηλέφωνο, την ίδια έκπληξη που είχα 
κι εγώ εκείνη τη στιγμή. Μπορώ να ομολογήσω τώρα ότι το γεγονός αυτό, το να 
κάθεται δηλαδή η γυναίκα μου δίπλα μου σ’ αυτές τις καρέκλες ήταν ειλικρινά 
το μόνο που δεν μπορούσα να φανταστώ σ’ αυτή την υπόθεση. Ήταν και εξακο-
λουθεί να είναι πολύ χειρότερο κι από τα βασανιστήρια και τον εξευτελισμό που 
υπέστην όταν ήμουν στα χέρια της αντιτρομοκρατικής στη ΓΑΔΑ.

Υπάρχουν δυο τουλάχιστον περιστατικά που θα σας βοηθήσουν να καταλά-
βετε γιατί κάθεται η κ. Μπεραχά εδώ μπροστά σ’ αυτές τις καρέκλες και όχι σ’ 
εκείνες πίσω εκεί που κανονικά θα έπρεπε να κάθεται. Όταν σταμάτησα τη νι-
κηφόρα απεργία πείνα το Νοέμβρη του ’10, κλήθηκα από τον κ. Μπαλντά για τη 
συμπληρωματική κατηγορία της συλλογής και διαχείρισης κεφαλαίων. Ο μόνος 
λόγος που πήγα τότε κατάκοπος στο νοσοκομείο των φυλακών που βρισκόμουν 
δεν ήταν για να απαντήσω στην επιπλέον κατηγορία, αλλά για να τον ρωτήσω γι-
ατί κατηγορούνε τη γυναίκα μου, όπως και έκανα. Μάλιστα, ομολογώ πως ήμουν 
τόσο εκνευρισμένος, αλλά σεβάστηκα τα χρόνια του. Η πρώτη απάντηση που 
πήρα ήταν ότι την Μπεραχά τη χειρίζεται ο κ. Μόκκας. Μία πραγματικά θρασύ-
δειλη απάντηση που δείχνει πολλά και για την ίδια τη δίωξη, αλλά και για το ποιόν 
του ανθρώπου. Όταν τον πίεσα να μου απαντήσει, μου έδωσε την εξής εξαιρετική 
απάντηση: «Αφού βρέθηκε αποτύπωμα κάπου σ’ ένα όπλο». Όταν του υπενθύμι-
σα ότι δεν ήταν αποτύπωμα αλλά DNA, τότε, με τα πολλά, μου είπε πως «η αντι-
τρομοκρατική μάς είπε να την κατηγορήσουμε». Το επόμενο περιστατικό είναι 
τη βδομάδα των συλλήψεων στη ΓΑΔΑ στο 12ο όροφο. Εκεί είχα πραγματικά την 
τιμή να γνωρίσω το διοικητή της αντιτρομοκρατικής, τον κ. Τζοΐτη. Ο κ. Τζοΐτης, 
λοιπόν, αφού διέταξε να με βασανίσουν και να απειλήσουν τη γυναίκα μου και τα 
παιδιά μου για να αποσπάσουν πληροφορίες, μετά θέλησε να διαπραγματευτεί 
μαζί μου.

Μετά από μια βδομάδα που κρατούμουν εκεί και λίγα μόλις λεπτά πριν με-
ταχθώ στις φυλακές Τρικάλων, μου έκανε την εξής πρόταση: «Θα σου δώσω 50 
χιλιάρικα να τα δώσεις στη γυναίκα σου να τη βγάλουν μερικά χρόνια, δεν θα 
το μάθει κανείς». Να πω εδώ ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης αυτή την 
εβδομάδα δεν ρωτήθηκα το παραμικρό για δήθεν εμπλοκή της Μπεραχά στην 
υπόθεση. Ρωτάω λοιπόν, ήταν τόσο σίγουρος ο κ. Τζοΐτης για το που θα έδινε 50 
χιλιάρικα; Άσε μετά που θα είχε και πρόβλημα γιατί η Μπεραχά είναι στη λίστα 
του ΣΔΟΕ για την τρομοκρατία και ελέγχονται όλοι οι λογαριασμοί της. Θα δημι-
ουργούνταν τεράστιο σκάνδαλο!

Τέλος πάντων, για να κόψουμε την πλάκα. Εγώ έχω αυτή την άχαρη θέση 
αυτή τη στιγμή εκτός από κατηγορούμενος να είμαι και μάρτυρας υπεράσπισης 
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της Μαρί της Μπεραχά. Θα μπορούσα πολύ άνετα να σας πω για ποιους λόγους 
μπορώ να εικάσω ότι βρίσκεται κατηγορούμενη η γυναίκα μου. Άλλωστε, είμαι 
απόλυτα σίγουρος ότι κι εσείς είστε αρκετά έξυπνοι για να τους φαντασθείτε. Δεν 
θα αναφέρω όμως κανέναν. Το κύριο μέλημα κάθε άντρα είναι να προστατεύει τη 
γυναίκα του. Έτσι κι εγώ δεν έκανα τίποτε λιγότερο από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι 
δεν με ενδιαφέρει να μάθω αν τελικά αυτό το υποτιθέμενο DNA σ’ εκείνο το όπλο 
είναι της Μαρί. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ανησύχησα αν θα μεταφέρω DNA 
της γυναίκας μου ή των παιδιών μου πάνω σε κάτι «επιλήψιμο». Κι αυτό γιατί 
ποτέ δεν φαντάστηκα ειλικρινά ότι η γυναίκα μου θα κατηγορούνταν για συμμε-
τοχή στον Επαναστατικό Αγώνα. Γιατί πολύ απλά η Μαρί Μπεραχά δεν γνώριζε 
ότι ο σύζυγός της ήταν μέλος του Επαναστατικού Αγώνα, όσο σκληρό κι αν ακού-
γεται αυτό και όσο σκληρό κι αν είναι και για την ίδια. Το μόνο που έκανα ήταν να 
προσπαθώ να την προστατεύσω, όπως κάθε άντρας τη γυναίκα του.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Στο άρθρο του Παύλου Τσίμα στα ΝΕΑ στις 6/10/12 δημοσιεύονται στοιχεία της 
έρευνας που διεξήγαγε μια σοβαρή ομάδα οικονομολόγων (υπό τη διεύθυνση του 
πρώην επικεφαλής οικονομολόγου της McKinsey) και με πρόσβαση σε στοιχεία 
της Διεθνούς Τράπεζας Διακανονισμών, του ΔΝΤ και εθνικών λογαριασμών, που 
επιχειρούσε να αποτιμήσει το μέγεθος της λεγόμενης «σκιώδους οικονομίας». 
«13 τρισεκατομμύρια λίρες! Αυτός είναι ο κρυμμένος θησαυρός της παγκόσμιας 
ελίτ». Ο πλούτος, δηλαδή, που βρίσκεται μεταξύ Ελβετίας, Νήσων Καϊμάν και 
Σιγκαπούρης και διαφεύγει των εθνικών φορολογικών Αρχών. Το συμπέρασμα 
–που ανακοινώθηκε από τον διεθνή οργανισμό Tax Justice Network– ήταν πως 
οι σούπερ πλούσιοι της Γης είχαν, στα τέλη του 2010, αποθηκευμένα σε κάποιον 
φορολογικό παράδεισο, απαλλαγμένα φόρου, κεφάλαια ύψους από 16 έως 25 τρι-
σεκατομμύρια ευρώ! Δηλαδή όσο το συνολικό μέγεθος της οικονομίας των ΗΠΑ 
και της Ιαπωνίας, μαζί! 

Μια δεύτερη παρατήρηση της έρευνας ήταν πως η εξάπλωση των φορολο-
γικών παραδείσων συμβάλλει σε μια τερατώδη και επικίνδυνη αύξηση των ανι-
σοτήτων στον κόσμο. Τα 21 τρισ. δολάρια αντιστοιχούσαν σε καταθέσεις δέκα 
εκατομμυρίων ανθρώπων, όλων και όλων, από ολόκληρο τον πλανήτη Γη. Και σε 
λιγότερους από 100.000 ανθρώπους –ανάμεσά τους και Έλληνες, προφανώς– 
αντιστοιχούσαν offshore καταθέσεις ύψους 10 τρισεκατομμυρίων δολαρίων! Ένα 
τρίτο συμπέρασμα της μελέτης ήταν πως οι 140 φτωχότερες χώρες του πλανήτη, 
εκείνες που είναι βυθισμένες στα χρέη, ζητιανεύουν την ελεημοσύνη των δανείων 
του ΔΝΤ και υφίστανται αιματηρά προγράμματα λιτότητας, δεν είναι στ’ αλήθεια 
οφειλέτες, μα πιστωτές του υπόλοιπου κόσμου. Οι χώρες αυτές, με συνολικό δη-
μόσιο χρέος 4 τρισ. δολάρια, έχουν (σε αφορολόγητους offshore λογαριασμούς 
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πλουσίων πολιτών τους) καταθέσεις ύψους 10-13 τρισ. δολαρίων.
Έχω συνηθίσει να ακούω αρκετούς υπουργούς και υφυπουργούς σ’ αυτή τη 

χώρα, που κοκορεύονται για τις γνώσεις τους στα δημόσια οικονομικά, ότι η οι-
κονομική πολιτική χαράσσεται σύμφωνα με τα μεγέθη και τους αριθμούς. Όλοι 
αυτοί που έχουν βγάλει μια σχολή οικονομικών στην Μ. Βρετανία ή στις ΗΠΑ, 
συνήθως δουλεύουν πρώτα σε κάποιο πιστωτικό ίδρυμα του εξωτερικού και μετά 
γίνονται υπουργοί στις ελληνικές κυβερνήσεις.

Πώς μπορούν, λοιπόν, όλοι αυτοί να δικαιολογήσουν αυτά τα μεγέθη, αυτούς 
τους αριθμούς που εξάγονται από αυτή την έρευνα; Θα μπορούσε, λοιπόν, αυτή η 
έρευνα να αποτελέσει την ταφόπλακα του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού; Η 
απάντηση με αυστηρά μαθηματικούς όρους είναι πως ναι. Η έρευνα αυτή είναι η 
ομολογία, καταρχήν, της αποτυχίας αυτού του συστήματος και έπειτα η ομολογία 
της αδικίας που υπάρχει σ’ αυτόν τον κόσμο. Θα μπορούσαμε να πούμε πως και 
μόνο αυτή η ομολογία επιβεβαιώνει τον μόχθο χιλιάδων αγωνιστών που παλεύουν 
για την καταστροφή αυτού του άδικου συστήματος. Ενός συστήματος που έχει 
ως μοναδικό στόχο τη συσσώρευση πλούτου στα χέρια μιας μικρής ελίτ πλουσίων 
που εκμεταλλεύονται το μόχθο των λαών. Ο παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός 
δεν είναι τίποτε άλλο από μια κρεατομηχανή ανθρώπων.

Μπορεί εδώ σ’ αυτό το δικαστήριο εσείς που με δικάζετε να νομίζετε ότι εγ-
γυάστε τη «νομιμότητα», την τάξη, δηλαδή, σε μια κοινωνία που απειλείται από 
εμένα. Στην πραγματικότητα το μόνο που εγγυάστε είναι ότι αυτός ο πλούτος θα 
εξακολουθήσει να παραμένει σ’ αυτά τα ολίγα και βρώμικα χέρια. Είναι βολικό 
και ευχάριστο να βλέπουμε το δέντρο και όχι το δάσος, να μην εντάσσουμε τον 
εαυτό μας σε μια παγκόσμια ολότητα αγνοώντας τις ιστορικές μας ευθύνες, αλλά 
η επερχόμενη καταδίκη μου, δυστυχώς για εσάς, σας εντάσσει ακριβώς στους 
ανθρώπους που διαιωνίζουν αυτή την αδικία, που υπερασπίζονται ένα διαρκές 
έγκλημα.

Μιας και η σημερινή μέρα είναι από τις πιο σημαντικές της ζωής μου, θα ήθελα 
να πω λίγα πράγματα για τον εαυτό μου, για το ποιος είναι ο Κώστας ο Γουρνάς. 
Κατάγομαι, όπως ανέφερε εδώ κι ο Δημήτρης ο Κουφοντίνας, από το Μαντού-
δι Ευβοίας. Μπαίνοντας στην εφηβεία παθιάστηκα με το όραμα της κοινωνικής 
επανάστασης κι έγινε σκοπός της ζωής μου να ενταχτώ στο αντιεξουσιαστικό κί-
νημα. Εδώ και σχεδόν 15 χρόνια που βρίσκομαι στην Αθήνα έχω ασχοληθεί με 
κάθε αναρχική δραστηριότητα, σχεδόν με κάθε πτυχή αυτού του κινήματος. Ως 
άνθρωπος που έμαθε από νωρίς να κερδίζει το ψωμί μόνος του, που έμαθε δηλα-
δή τι σημαίνει καπιταλισμός στην πράξη και όχι στη θεωρία, γνωρίζω ότι η ζωή 
είναι μια διαρκής διαπάλη. Μια διαπάλη που στην πραγματική ζωή παίρνει βίαιες 
διαστάσεις.

Η βία είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι ικανός για το 
καλύτερο, αλλά και για το χειρότερο. Αυτό που εγώ έχω ζήσει, αλλά και αυτό που 
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έχει αποδειχτεί ιστορικά είναι ότι οι καπιταλιστές και όσοι τους υπηρετούν είναι 
μόνο ικανοί για το χειρότερο. Είναι αυτοί που έχουν διαχύσει τη βία σε κάθε πτυ-
χή της ζωής μας, μεταμορφώνοντάς την σε προϊόν που αναπαράγεται συνεχώς. 
Ο καπιταλισμός έχει δυο εφαρμογές της βίας, η μία ως μέσο τρομοκράτησης του 
πληθυσμού για να μην αντιστέκεται και η δεύτερη ως πολιτισμική συνεισφορά 
στην ανθρώπινη εξέλιξη. Αν ψάχνετε για βίαιους ανθρώπους που δεν τους καί-
γεται καρφί στη θέα ή στην είδηση της πιο ακραίας μορφής που μπορεί να πάρει 
η βία, το χαμό ενός ανθρώπου, τότε μην κοιτάζετε προς τα εμένα, μην κοιτάζετε 
προς τους ένοπλους αγωνιστές. Κοιτάξτε προς τη μεριά αυτών που καταθέτουν ή 
ψηφίζουν νομοσχέδια, αυτών που μια τους απόφαση επηρεάζει την τύχη και πολ-
λές φορές τις ίδιες τις ζωές πολλών ανθρώπων. Μπροστά σας, λοιπόν, δεν έχετε 
έναν άνθρωπο που αγαπάει τη βία. Μάλιστα, θα έλεγα ότι σε ολόκληρη τη ζωή 
μου προσπάθησα να την αποφύγω όπως ο διάολος το λιβάνι. Τώρα, θα με ρωτή-
σετε πώς συμβαδίζει η επιλογή του ένοπλου αγώνα με αυτό που μας λέτε για τη 
βία. Η απάντησή μου είναι πως η θέση μου για τον ένοπλο αγώνα είναι πως δεν 
πρόκειται για ένα πιο βίαιο μέσο αγώνα από τα υπόλοιπα.

Αυτό που χαρακτηρίζει μια ένοπλη οργάνωση δεν είναι κατ’ εμέ η βίαια μορφή 
που έχουν οι ενέργειές της, αλλά η διεισδυτικότητα που έχει ο πολιτικός της λόγος 
στην κοινωνία. Η βία έρχεται απλά να υπογραμμίσει μια πολιτική διαμάχη.

Να ξαναγυρίσω πίσω σε μένα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η επιλογή 
του Επαναστατικού Αγώνα ήταν μια πολύ σοβαρή υπόθεση για μένα. Μια υπόθε-
ση ζωής. Θα μπορούσα πολύ εύκολα απ’ τη θέση που είμαι και από την εξέλιξη που 
έχει πάρει η δίκη να πω ίσως λιγότερα πράγματα στην τοποθέτησή μου, να φτιάξω 
ίσως μια «απολογία» που θα σας ήταν πιο «αρεστή», που θα προσπαθούσα ίσως 
να αποκρούσω κάποια στοιχεία της δικογραφίας που με βαραίνουν.

Δεν θα το κάνω όμως. Όχι γιατί δεν με νοιάζει πόσα χρόνια θ’ ακούσω στην 
απόφαση του δικαστηρίου, μιας και είμαι ο μοναδικός κατηγορούμενος με τις πιο 
πολλές κατηγορίες, αλλά γιατί αυτό που με νοιάζει πρωτίστως είναι να μιλήσω για 
τη ζωή μου, να μιλήσω για τον Επαναστατικό Αγώνα. Θα ήταν νομίζω εύκολο έτσι 
όπως ήρθαν τα πράγματα ίσως και να ελαφρύνω τη θέση μου. Όμως δεν θα το 
κάνω και είμαι περήφανος γι’ αυτό. Όχι γιατί έχω την άποψη ότι στο δικαστήριο 
δεν πρέπει να παλεύουμε τις κατηγορίες του εχθρού και να δεχόμαστε αμαχητί 
πολύχρονες καταδίκες, αλλά γιατί για μένα πρώτο μου μέλημα είναι η διαφύλα-
ξη της ιστορίας της οργάνωσης. Πολλοί θα σπεύσουν να πουν ότι τι νόημα έχει 
να αντιπαλέψει ο Γουρνάς τις κατηγορίες σε μια τέτοια υπόθεση, όπου κάθε μια 
τους κοστολογείται πάνω από 5 και 10 χρόνια και κάνοντας έναν πολύ πρόχειρο 
υπολογισμό μαζεύονται εκατοντάδες. Πολλοί θα σπεύσουν να πουν ότι ο Γουρνάς 
είναι ένας «καμένος» ή ξοφλημένος αγωνιστής. Εγώ σε όλους αυτούς αλλά και σε 
καθέναν από σας έχω να πω πως ούτε κάηκα ούτε ξόφλησα είτε σαν αγωνιστής 
πολύ περισσότερο ως άνθρωπος. Πράγματι, βρίσκομαι εδώ όχι απολογούμενος 
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ενώπιόν σας, αλλά ως αγωνιζόμενος και λέω αυτά που λέω όχι φυσικά γιατί περι-
μένω να καταλάβετε τους λόγους που ωθούν έναν άνθρωπο να ακολουθήσει την 
ένοπλη πάλη, αλλά γιατί απαιτώ από σας το σεβασμό που πρέπει να έχετε σε έναν 
πολιτικό αντίπαλό σας πριν ακριβώς τον οδηγήσετε με την απόφασή σας σε μα-
κρόχρονη στέρηση της ελευθερίας του. Και πραγματικά θα ήθελα να δείξετε αυτό 
το σεβασμό όταν θα ανακοινώνετε την απόφαση επί των ποινών και θα βρίσκομαι 
απέναντί σας, σκεφτόμενοι ότι καταδικάζετε πολιτικά ένα μέλος του Επαναστατι-
κού Αγώνα, με όλη την ιστορία που κουβαλάει αυτή η οργάνωση.

Εδώ σ’ αυτό το δικαστήριο βρισκόμαστε απέναντι για παραπάνω από έναν 
χρόνο. Ήταν ικανός χρόνος για να σκιαγραφήσουμε και τα προφίλ μας, εγώ το 
δικό σας κι εσείς το δικό μου, πέρα από τις εξελίξεις της δίκης. Θα σας προέτρεπα, 
λοιπόν, να αναλάβετε τις ευθύνες σας, τις πολιτικές σας ευθύνες. Γιατί όσο κι αν 
θέλετε να το αποφύγετε, η απόφαση που θα πάρετε θα είναι πολιτική. Εάν συ-
μπλεύσετε με τα κελεύσματα της αντιτρομοκρατικής, θα πρέπει να υπερβείτε το 
νόμο τον οποίο εσείς λέτε ότι υπηρετείτε και να καταδικάσετε ουσιαστικά χωρίς 
στοιχεία. Εάν έχετε το θάρρος να υπερβείτε αυτά τα κελεύσματα, τότε οι λοιποί 
συγκατηγορούμενοί μου θα πρέπει να πάνε σπίτια τους, όπως και κανονικά θα 
πρέπει δηλαδή. Επιτέλους θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε κι εσάς τώρα.

Θα ήθελα να κλείσω με τα συμπεράσματά μου απ’ αυτό το ταξίδι ζωής, τον 
Επαναστατικό Αγώνα. Σε μια συνάντηση που είχα με τους μάρτυρες υπεράσπισής 
μου, ένας σύντροφος μού έκανε την εξής ερώτηση αφήνοντάς με και λίγο αμήχα-
νο. Με ρώτησε τι είναι αυτό που άφησε ο Επαναστατικός Αγώνας, τι παρακατα-
θήκη αφήνει, τι είναι αυτό που σου μένει μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Του 
είπα πως αυτό που καταρχήν άφησε η οργάνωση είναι μια πλούσια πολιτική σκέ-
ψη, μια ανάλυση για το καθεστώς που μπορεί να προσφέρει πολλά εφόδια στους 
νεότερους αλλά και στους παλιότερους αγωνιστές. Η παρακαταθήκη που άφησε 
είναι η στρατηγική, η συνέπεια, η αγωνιστικότητα, η ιστορία των μελών της, η σο-
βαρότητά της. Αυτό που επεσήμανα όμως είναι ότι ίσως το πιο σημαντικό απ’ όλα 
είναι πως σε μια πραγματικά δύσκολη εποχή, σε μια εποχή όπου πραγματικά οι 
συνθήκες για αντίσταση ήταν σχεδόν απαγορευτικές, κάθε ενέργεια του Επανα-
στατικού Αγώνα αποτελούσε μια χαραμάδα φωτός, μια χαραμάδα από το μέλλον, 
μια αδρή γραμμή που στο βάθος οδηγεί στο δρόμο της κοινωνικής επανάστασης. 
Μία αχνή ελπίδα που σε κρατά ζωντανό. Μια σφιχτή γροθιά στον ουρανό που 
σκούζει ότι το καθεστώς δεν είναι παντοδύναμο. Κυρίως αυτό, ότι το καθεστώς 
δεν είναι παντοδύναμο. Ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός, ότι υπάρχει ελπίδα.

Υπάρχει μια αξίωση από την πλευρά του κράτους και ειδικά των ανθρώπων 
που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της ένοπλης δράσης, ότι η πορεία των ομά-
δων αυτών ακολουθεί ένα γραμμικό μοντέλο. Δρουν άλλοι περισσότερο άλλοι λι-
γότερο και τελικά σταματούν ή συλλαμβάνονται ή τραυματίζονται ή πεθαίνουν. 
Σε πολλές περιπτώσεις πάντως το τέλος δεν είναι ευχάριστο όπως στις ταινίες. 
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Χαρακτηριστικό αυτής της άποψης είναι αυτό που μου είπε ο Παπαγεωργίου 
της ΕΥΠ στη ΓΑΔΑ ότι όταν παίζει ο Παναθηναϊκός με την Μπαρτσελόνα, ποιος 
θα κερδίσει; Παρόλο που θα έλεγα τώρα ότι με ποδοσφαιρικούς όρους μιλώντας 
έφαγαν πολλά και όμορφα γκολ, σ’ αυτή την διαπάλη κανείς δεν νικάει και κα-
νείς δεν ηττάται. Το κράτος συνέλαβε τρία μέλη της οργάνωσης και σκότωσε ένα. 
Αλήθεια, νίκησε τον Επαναστατικό Αγώνα; Νίκησε ολόκληρη την αντίσταση των 
ανθρώπων που θέλουν μια καλύτερη ζωή; Μπορεί να μου πει κανένας από αυτούς 
τώρα ότι ο καπιταλισμός δεν φοβάται τίποτα και είναι πανίσχυρος; Όχι, ο Επα-
ναστατικός Αγώνας ως κομμάτι του κινήματος δεν ηττήθηκε όσο οι άνθρωποί του 
ζωντανοί ή νεκροί θα απολαμβάνουν το σεβασμό και την εκτίμηση της κοινωνίας 
και του κινήματος. Όχι λοιπόν, δεν είναι μάταιο να σηκώνεις τα όπλα, δεν είναι 
μάταιο να αγωνίζεσαι ακόμα κι αν χάσεις τη ζωή σου ή την ελευθερία σου. Δεν 
υπάρχει κάτι πιο ευγενές στη ζωή απ’ το να μάχεσαι για την ελευθερία, για ένα 
καλύτερο μέλλον για όλους. Ο πόνος που νιώθω καμιά φορά για όσα έχουν συμβεί 
δεν μπορεί να ειπωθεί καν. Παρ’ όλα αυτά νιώθω τυχερός άνθρωπος και αυτό 
το λέω τώρα εδώ σ’ αυτή την αίθουσα που σε λίγο καιρό θα με πάρουν δεμένο. 
Νιώθω τυχερός που πάλεψα μέσα απ’ αυτές τις γραμμές, τυχερός που πάλεψα μ’ 
αυτούς τους ανθρώπους στα εύκολα, αλλά κυρίως στα δύσκολα και πιστέψτε με 
ήταν πολλά. Ένα από αυτά και το πιο σημαντικό στον αγώνα μου και στη ζωή μου 
είναι ο χαμός του Λάμπρου.

Όπως μου είπε όμως και ένας άνθρωπος που τον αγαπούσε πολύ, αν μπορούσε 
να αλλάξει τα πράγματα δεν θα το έκανε κι αυτή η φράση με σημάδεψε. Επίσης, 
μια πολύ καλή μου φίλη μου είπε μια μέρα ότι ελευθερία είναι να επιλέγουμε το 
κόστος μας. Σ’ αυτούς, λοιπόν, που ταλαντεύονται ανάμεσα σε μια ζωή ήσυχη χω-
ρίς ρίσκα και κόστη και σε μια ζωή με σκληρή δουλειά, πόνο, κόστος, ρίσκο θα 
τους πω να αναλάβουν το κόστος τους, να επιλέξουν την ελευθερία.

«Δημήτρη αδελφέ μου, δε μας μπορούν εμάς.
Οι αναπόδραστες συνέπειες του καπιταλισμού κάνουν
την επαναστατική πίστη να ριζώσει, δε μπορούν να
την ξεριζώσουν όσο συνεχίζεται η αδικία και η φτώχεια.
Δεν μπορούν να εμποδίσουν τις γυναίκες και τους άνδρες
να δίνουν τη ζωή τους στον αγώνα για να πάψει η αδικία.
Μπορούν να μας κλείσουν όλη τη ζωή μας στη φυλακή,
μπορούν να μας βασανίσουν μέχρι θανάτου, όμως
τα χτυπήματά τους πέφτουν στο κενό, είναι πραγματικότητα
η ανάγκη να γίνει επανάσταση, και όσο υπάρχει αυτή
η αναγκαιότητα θα γεννά επαναστάτες που προσπαθούν
να την πραγματοποιήσουν.
Αδελφέ μου, η καρδιά μου ξέρει τι περνάς, ξέρει για
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τις αγρύπνιες σου, όλη τη νύχτα να κοιτάς το τίποτα.
Είναι η μάχη να κρατηθούμε ακέραιοι, να μείνουμε
άνθρωποι που σκέφτονται και δρουν.
Περιμένοντας την αγκαλιά που χρωστάμε...
ζήτω αυτοί που δε σταματούν τον αγώνα»!__
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Κατά την διάρκεια της δίκης και ενώ τα δύο μέλη του Επαναστατικού Αγώνα 
Πόλα Ρούπα και Νίκος Μαζιώτης βρίσκονταν στην παρανομία, με αφορμή 

την κατάθεση μάρτυρα υπεράσπισης του κατηγορούμενου Χ. Κορτέση που κατέ-
θεσε στο δικαστήριο ότι δεν θα μπορούσε να είναι κάποιος ενταγμένος και ενερ-
γός στο αναρχικό κίνημα και ταυτόχρονα ενταγμένος σε ένοπλη οργάνωση –μι-
λώντας φυσικά, για τον Χ. Κορτέση–, οι Νίκος Μαζιώτης και Πόλα Ρούπα καθώς 
και ο Κώστας Γουρνάς δημοσιοποίησαν κείμενα-απαντήσεις στην κατάθεση της 
συγκεκριμένης μάρτυρα. Επίσης, με αφορμή το ίδιο γεγονός οι αναρχικοί-αντιε-
ξουσιαστές πολιτικοί μάρτυρες των μελών του Επαναστατικού Αγώνα δημοσιο-
ποίησαν κείμενο-απάντηση στην κατάθεση της μάρτυρα του Χ. Κορτέση. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ  
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ 
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012  

ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Από την αρχή της σύλληψής μας το 2010 και καθ’ όλη την διάρκεια της προ-
φυλάκισής μας όπως και κατά την διάρκεια της διαδικασίας της δίκης, πάγια 

θέση μας ήταν και είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν διαχωρισμοί στην αλλη-
λεγγύη μεταξύ των κατηγορουμένων είτε έχουν αναλάβει την πολιτική ευθύνη της 
συμμετοχής σε ένοπλη οργάνωση όπως εμείς είτε δεν έχουν σχέση με τις κατηγο-
ρίες όπως οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοί μας.

Από την αρχή όμως διαπιστώσαμε ότι διαχωρισμοί υπήρξαν με την ανοχή και 
την συναίνεση κάποιων από τους αθώους συγκατηγορούμενούς μας γιατί αυτό 
προφανώς τους συνέφερε αφού αυτό που προωθούσαν αυτοί οι διαχωρισμοί ήταν 
η πολιτική διαστρέβλωση της υπόθεσης και η πολιτική μας απομόνωση για να προ-
ωθηθεί η απαλλαγή τους από τις κατηγορίες. Με λίγα λόγια, ο διαχωρισμός ενό-
χων και αθώων. Αυτοί οι διαχωρισμοί βασιστήκανε σε ψευδή διπολικά σχήματα 
του τύπου, «οι αναρχικοί που κατηγορούνται με κατασκευασμένα στοιχεία λόγω 
της πολιτικής τους ταυτότητας» από την μία και από την άλλη τα μέλη του Επα-
ναστατικού Αγώνα σαν να μην είμαστε εμείς τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα 
αναρχικοί. Ένα άλλο διπολικό σχήμα ήταν το «μαζικός αγώνας ή μαζικό κίνημα 
ή πολύμορφο κίνημα ή πολύμορφος αγώνας» από την μία και ένοπλος αγώνας 
από την άλλη. Ένα σαφές όσο και τρανταχτό δείγμα αυτού του διαχωρισμού αντι-
μετωπίσαμε όταν διοργανώθηκε πορεία στην Δάφνη ένα χρόνο μετά την ένοπλη 
συμπλοκή όπου σκοτώθηκε ο σύντροφος Λάμπρος Φούντας σε προπαρασκευα-
στική επιχείρηση της οργάνωσης, όπου αρκετοί, είτε θέλανε να αποσιωπήσουνε 
το γεγονός ότι ο Λάμπρος Φούντας σκοτώθηκε σε ένοπλη προπαρασκευαστική 
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ενέργεια του Επαναστατικού Αγώνα, είτε να υποβαθμίσουνε το γεγονός και την 
σημασία του ότι ο Λάμπρος Φούντας σκοτώθηκε σε μια ενέργεια μέσα σε συγκε-
κριμένο πολιτικό πλαίσιο, στα πλαίσια της στρατηγικής μιας ένοπλης οργάνωσης 
της οποίας ήταν μέλος. Και όλη αυτή η εσκεμμένη πολιτική υποβάθμιση στηρι-
ζόταν στο ρητορικό –νεφελώδες όπως εκφραζόταν σχήμα– που πολλοί από τον 
«χώρο» ονομάζουν «πολύμορφος αγώνας» και κατά το οποίο όλα τα μέσα είναι 
ίδια –ενίοτε χρησιμοποιούνται από πολλούς– και έχουν την ίδια βαρύτητα, είτε 
αυτά είναι πέτρες και μολότωφ στις συγκρούσεις με τους μπάτσους, είτε εμπρη-
στικές επιθέσεις, είτε βόμβες, είτε καλάσνικωφ, είτε RPG!!! 

Ο ορισμός του «πολύμορφου» αγώνα που συμπεριλαμβάνει τα πάντα, από τις 
διαδηλώσεις μέχρι και τον ένοπλο αγώνα, ήταν βασικό επιχείρημα τουλάχιστον 
κάποιων από τους αθώους συγκατηγορούμενούς μας που αρνούνται τις κατηγορί-
ες. Όμως τώρα που άρχισε η παρέλαση των πολιτικών μαρτύρων υπεράσπισης του 
πρώτου συγκατηγορούμενου που αρνείται τις κατηγορίες, εμφανίστηκε πολιτικός 
μάρτυρας υπεράσπισης συγκατηγορούμενού μας όπου ο βασικός ισχυρισμός ήταν 
ότι δεν μπορεί ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος να είναι μέλος ένοπλης οργάνω-
σης, ότι δεν θα μπορούσε να συμμετέχει, γιατί συμμετείχε στο μαζικό «κίνημα» 
και στις «κινηματικές» διαδικασίες και ήταν εκτεθειμένος στις διωκτικές αρχές 
και έτσι για λόγους ασφαλείας δεν θα μπορούσε να είναι και μέλος ένοπλης οργά-
νωσης. Το παραλήρημα αυτό συνοδευόταν και από μια προσπάθεια αυθαίρετης 
ιστορικής επιχειρηματολογίας ότι η εμπειρία του ευρωπαϊκού αντάρτικου πόλης 
έχει «δείξει» ότι για να είναι κάποιος-α μέλος ένοπλης οργάνωσης, ή πρέπει να 
είναι στην παρανομία ή να έχει αποσυρθεί από τις «κινηματικές» διαδικασίες! 
Το πώς αποδεικνύεται αυτό όταν ο Λάμπρος Φούντας, ο οποίος ήταν μέλος του 
Επαναστατικού Αγώνα κάθε άλλο παρά «αποσυρμένος» ήταν από τις «κινημα-
τικές» διαδικασίες και τον «χώρο», είναι κάτι που οφείλει να εξηγηθεί από την 
συγκεκριμένη μάρτυρα. Όμως ένας τέτοιος ισχυρισμός είναι μια ακόμα προσπά-
θεια κάποιων να διαπράξουν τυμβωρυχία στο πτώμα ενός επαναστάτη όπως ο 
Λάμπρος Φούντας, ο οποίος έπεσε με το όπλο στο χέρι για την επανάσταση ως 
μέλος ένοπλης οργάνωσης και δεν έπεσε στις «κινηματικές διαδικασίες» τους. 

Όσον αφορά την εμπειρία του ευρωπαϊκού αντάρτικου, εκεί φαίνεται η ασχε-
τοσύνη ή η σκόπιμη διαστρέβλωση της ιστορίας της συγκεκριμένης μάρτυρος. Το 
πώς έδρασαν οι οργανώσεις αντάρτικου πόλης διέφερε από χώρα σε χώρα και 
υπήρχαν και διαφορές και ανάμεσα σε οργανώσεις που δρούσαν στην ίδια εθνική 
επικράτεια. Δεν ίσχυαν για όλους τα ίδια. Για παράδειγμα, στην Γερμανία, οι Επα-
ναστατικοί Πυρήνες διαφωνούσαν με το πέρασμα στην παρανομία όπως έκαναν 
οι σύντροφοι της RAF. Οι Επαναστατικοί Πυρήνες όπως και η ένοπλη γυναικεία 
οργάνωση ROTE ZORA επέλεξαν και έδρασαν σε καθεστώς νομιμότητας και δεν 
βρίσκονταν στην παρανομία όπως οι σύντροφοι της RAF. Το πέρασμα στην παρα-
νομία εξαρτάται κυρίως από την θέση του κάθε συντρόφου-ισσας, αν θεωρείται 
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ύποπτος και παρακολουθείται. Το πέρασμα στην παρανομία δεν ήταν ποτέ πά-
για θέση για όλους όσοι συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό αντάρτικο πόλης και ίσχυε 
κατά περίπτωση και ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούσαν. Στην Ιταλία, οι 
Ερυθρές Ταξιαρχίες την δεκαετία του ’70, παρόλο που πολλοί βρίσκονταν στην 
παρανομία, μόνο «αποσυρμένοι» δεν ήταν από τους εργατικούς αγώνες. Είχαν 
σχέση και σύνδεση με τα εργοστάσια και ειδικά με τις αυτοκινητοβιομηχανίες και 
ακριβώς γιατί είχαν σχέση και σύνδεση με το εργατικό κίνημα μπορούσαν και 
να κάνουν στρατολογήσεις μέσα από την μάζα των εργατών. Εδώ αποδεικνύεται 
ότι ακόμη και η παρανομία δεν είναι εμπόδιο για την σύνδεση με τους μαζικούς 
αγώνες και το εργατικό κίνημα. Μάλιστα όταν έγινε το σχίσμα στις Ερυθρές Τα-
ξιαρχίες στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και κάποιοι αποσχίστηκαν όπως η φά-
λαγγα του Μιλάνου, η Walter Alazia, η αιτία ήταν ότι θεωρούσαν ότι η οργάνωση 
απομακρύνθηκε από τις εργατικές ρίζες της, από τα εργοστάσια. Οι Τουπαμά-
ρος, ένα από τα πρώτα αντάρτικα πόλης, μόνο αποκομμένοι δεν ήταν από τους 
συνδικαλιστικούς και εργατικούς αγώνες στην χώρα τους. Αλλά και στην Ελλάδα 
αποδείχτηκε ότι εκτός μιας περίπτωσης κανείς από όσους κατηγορήθηκαν για 
συμμετοχή σε ένοπλες οργανώσεις δεν βρισκόταν σε καθεστώς παρανομίας, όλοι 
βρίσκονταν σε καθεστώς νομιμότητας αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις συντρόφων 
που ήταν μέλη ένοπλων οργανώσεων οι οποίοι δραστηριοποιούνταν και σε άλλο 
επίπεδο, όπως του Χρήστου Τσιγαρίδα μέλος του ΕΛΑ που συμμετείχε στην έκδο-
ση της Αντιπληροφόρησης, μια πιο «κινηματική» κατά την άποψη της μάρτυρος 
δραστηριότητα, φαντάζομαι. 

Στην Ελλάδα στην μεταπολίτευση ήμουν ο πρώτος αγωνιστής –και αναρχι-
κός– ο οποίος πήρε την πολιτική και την ποινική ευθύνη για ενέργεια αντάρτικου 
με την βομβιστική απόπειρα στο υπουργείο Βιομηχανίας και Ανάπτυξης το 1997 
και για κατοχή όπλων και εκρηκτικών και τότε, ούτε ύποπτος ήμουν και στοχο-
ποιημένος από τις διωκτικές αρχές, ούτε στην παρανομία ήμουν, ούτε πολύ πε-
ρισσότερο «αποσυρμένος» από τον α/α χώρο δεν ήμουν. Αντιθέτως την περίοδο 
εκείνη της βομβιστικής απόπειρας έκανα ταυτόχρονα και άλλες δραστηριότητες 
πιο «κινηματικές», όπως συμμετοχή σε συνελεύσεις, σε αφισοκολλήσεις, σε κι-
νήσεις αλληλεγγύης όπως αυτή για την υπόθεση των χωριών του Στρυμονικού 
ενάντια στην TVX GOLD, όπου μέσα στα ίδια πλαίσια αλληλεγγύης έκανα και 
την βομβιστική απόπειρα στο υπουργείο Βιομηχανίας και Ανάπτυξης. Αν υπάρ-
χουν αναρχικοί στην Ελλάδα που έκαναν πράξη αυτό που πολλοί υποκριτικά ονο-
μάζουν «πολύμορφος αγώνας», αγώνας με όλα τα μέσα, ένας από αυτούς ήμουν 
εγώ. Και εδώ αποδεικνύεται ότι η υποκρισία περισσεύει. Δεν χρειάζεται καν να 
ανατρέξω σε πολλά ιστορικά παραδείγματα του αναρχικού κινήματος από τότε 
που εμφανίστηκε για να αποδείξω ότι οι αναρχικοί ήταν ανέκαθεν θιασώτες του 
ένοπλου αγώνα και του αντάρτικου και την σύνδεση του ένοπλου αγώνα με τους 
εργατικούς αγώνες, όπως για παράδειγμα έγινε με τον αναρχοσυνδικαλισμό. 
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Στην Ισπανία ανάμεσα στα 1919-1921 η ένοπλη αναρχική ομάδα Los Solidarios, 
ανάμεσα στα μέλη των οποίων ήταν ο Ντουρούττι, ο Ασκάσο και άλλοι γνωστοί 
εργάτες και αναρχοσυνδικαλιστές, μέλη συνδικάτων και της CNT και έμπειρων 
στους εργατικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες, προέβησαν σε δεκάδες εκτελέ-
σεις αστυνομικών, επιχειρηματιών και αξιωματούχων του καθεστώτος. Μία άλλη 
ομάδα από εργάτες αναρχοσυνδικαλιστές προέβη στην Μαδρίτη στην εκτέλεση 
του ισπανού πρωθυπουργού Εδουάρδο Ντάτο το 1921. Μάλλον όλοι αυτοί οι αγω-
νιστές, κατά την άποψη της μάρτυρος, καταστρατήγησαν στοιχειώδεις κανόνες 
συνωμοτικότητας όπως άλλωστε έχω κάνει και εγώ και ο Λάμπρος Φούντας!! Οι 
αναρχικοί υποστήριζαν πάντα αυτό που ονομάζεται «προπαγάνδα με την πράξη» 
και αυτό από την εποχή του Μπακούνιν και της Α΄ Διεθνούς δεν ήταν τίποτε άλλο 
παρά ένοπλος αγώνας και αντάρτικο. Η φράση του Κροπότκιν, «με την πένα, με 
το στιλέτο, με το πιστόλι, με το δυναμίτη, ό,τι δεν ανήκει στην αστική νομιμότητα, 
ανήκει σε μας», συνοψίζει το τι πρεσβεύανε οι αναρχικοί οι οποίοι ήταν αυτοί 
που προβήκανε σε εκτελέσεις αρχηγών κρατών, βασιλιάδων, πρωθυπουργών και 
προέδρων κρατών. Αυτά για την σχέση του αναρχικού κινήματος με τον ένοπλο 
αγώνα από ιστορικής άποψης.

Πέρα όμως από όλα αυτά που αποδεικνύουν την καταστρατήγηση της ιστορί-
ας, την ιστορική ανακρίβεια και τα ψέματα που ειπώθηκαν από την συγκεκριμέ-
νη μάρτυρα στο δικαστήριο, ποια είναι η πολιτική χρησιμότητα του να πηγαίνει 
κάποιος-α σε ένα δικαστήριο και να λέει πράγματα στον ταξικό εχθρό, στους δι-
καστές, όπως για το τι ορίζουν δήθεν οι κανόνες συνωμοτικότητας ή κάτω από 
ποιες συνθήκες γίνεται να κάνει κανείς αντάρτικο, πράγματα τα οποία αρμόζουν 
να λέγονται μόνο σε μια εσωτερική κινηματική διαδικασία και όχι στους δικαστές; 
Πώς είναι δυνατόν κάποιος να γνωρίζει τέτοια πράγματα και να προβάλλει τέτοι-
ους ισχυρισμούς όταν δεν είναι σε τέτοιες οργανώσεις; Τους κανόνες συνωμοτι-
κότητας και τους κανόνες ασφαλείας τούς φτιάχνουν και τους εφαρμόζουν όσοι 
επιλέγουν την παράνομη συνωμοτική ένοπλη δράση και όχι άσχετοι. 

Αυτός ο ισχυρισμός αποπειράται να δημιουργήσει έναν διαχωρισμό μεταξύ κι-
νήματος και ένοπλου αγώνα. Αυτός ο διαχωρισμός αποπειράται να ακυρώσει στην 
πραγματικότητα την μίνιμουμ θέση αλληλεγγύης προς τους συντρόφους-ισσες 
που παίρνουν την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής τους σε ένοπλες οργανώσεις, 
ότι δηλαδή ο ένοπλος αγώνας είναι αναπόσπαστο κομμάτι του επαναστατικού κι-
νήματος και του αναρχικού κινήματος. Αποκαλύπτεται έτσι πώς αντιλαμβάνονται 
κάποιοι-ες την έννοια της αλληλεγγύης. Και επιβεβαιωνόμαστε, γιατί αυτά ήταν 
πράγματα που τα αναμέναμε να εκφραστούν από την πλευρά των αθώων συγκα-
τηγορούμενων όταν είχαμε κάνει μια προειδοποίηση μέσω ενός κειμένου, όταν 
ήμασταν ακόμα προφυλακισμένοι για το τι δεν πρέπει να ειπωθεί σε ένα δικα-
στήριο όπως αυτό του Επαναστατικού Αγώνα, όπως διαφωνίες ή διαχωρισμοί που 
προωθούν ουσιαστικά την πολιτική μας απομόνωση και ακυρώνει κάθε έννοια 
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αλληλεγγύης με σκοπό την απαλλαγή των αθώων.
Αυτός ο διαχωρισμός εμφανίζεται πάντα σε δίκες ένοπλων οργανώσεων, πά-

ντα φυσικά από την πλευρά των αθώων και πάντα φυσικά από τους μάρτυρες 
υπεράσπισής τους. Στο παρελθόν τέτοιους ισχυρισμούς προέβαλλαν μάρτυρες 
υπεράσπισης της καθεστωτικής αριστεράς, εξωκοινοβουλευτικής ή κοινοβου-
λευτικής, αλλά και διάφοροι μαϊντανοί και επαγγελματίες αλληλέγγυοι αθώων. 
Ενίοτε όπως έχει δείξει και στο παρελθόν η εμπειρία σε άλλες υποθέσεις, αυτός ο 
διαχωρισμός συνοδευόταν και από καταδίκες και δηλώσεις διαφωνίας και αποκή-
ρυξης για τον ένοπλο αγώνα μέσα στο δικαστήριο. Στην δική μας δίκη, του Επα-
ναστατικού Αγώνα, αυτή τη φορά με «αναρχικό» πρόσημο, από αναρχικούς μαϊ-
ντανούς «αλληλέγγυους», αποπειράται να εμφανιστεί αυτός ο διαχωρισμός με πιο 
political correct «κινηματική» άποψη, αυτή των όρων συνωμοτικότητας και των 
κανόνων ασφαλείας βάσει των οποίων δεν συμβιβάζεται η ένταξη στο κίνημα και 
παράλληλα η ένταξη σε ένοπλες οργανώσεις. Το ποιόν αυτών που το κάνουν, είτε 
αριστεροί, είτε αναρχικοί, αποδεικνύεται διαχρονικά ότι δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά καιροσκόποι, πολιτικά μικροί και δειλοί καθώς και αμοραλιστές.

Γιατί είναι μόνο κίνημα όλα τα άλλα μέσα και όχι ο ένοπλος αγώνας και η 
ένοπλη προπαγάνδα, αυτό δεν μας το λένε. Γιατί είναι μόνο κίνημα οι βίαιες 
συγκρούσεις στο δρόμο με την αστυνομία με πέτρες και μολότωφ και όχι η ένο-
πλη προπαγάνδα; Γιατί είναι μόνο κίνημα τα αμφιθέατρα και οι μπροσούρες, οι 
αφίσες, οι εκδόσεις και όχι ο ένοπλος αγώνας; Όλα αυτά είναι πράγματα που θα 
έπρεπε αυτού του τύπου οι «αλληλέγγυοι» να μας τα εξηγήσουν και μάλιστα είχαν 
την ευκαιρία να το κάνουν όταν ο Επαναστατικός Αγώνας δημόσια πριν μερικούς 
μήνες είχε διοργανώσει με άλλους συντρόφους-ισσες της Συνέλευσης για την υπό-
θεση του Επαναστατικού Αγώνα ανοιχτές κινηματικές διαδικασίες για την δράση 
της οργάνωσης και τον ένοπλο αγώνα και την αλληλεγγύη καθώς και διήμερο για 
τα ένοπλα κινήματα στην Ευρώπη και την επανάσταση με ομιλητές, αγωνιστές 
πρώην μέλη ένοπλων οργανώσεων από την Ευρώπη και θα μπορούσαν εκεί να 
εκθέσουν τις όποιες απόψεις και διαφωνίες τους πράγμα που δεν τόλμησαν να το 
κάνουν. Τώρα που βγήκαμε στην παρανομία και δεν εμφανιζόμαστε στην δίκη, 
πίσω από την πλάτη μας νιώθουν ότι μπορούν να λένε πράγματα για να δημιουρ-
γήσουν διαχωρισμούς, για να μας απομονώσουν πολιτικά προκειμένου να απαλ-
λαγούν κάποιοι φίλοι τους από τις κατηγορίες, πράγμα που δεν θα το τολμούσαν 
αν ήμασταν μπροστά γιατί θα τους ξεφτιλίζαμε. Είναι φαινόμενο στον χώρο να 
θεωρούν κάποιοι ότι το δικό τους μαγαζί είναι πιο «κινηματικό» από άλλες δρά-
σεις. Είναι φαινόμενο στον α/α χώρο ότι το να έχεις καφενείο θεωρείται «κινη-
ματική» διαδικασία, είναι φαινόμενο στον α/α χώρο το μην έχει τα κότσια να 
υπερασπιστεί κάποιος την δράση του και όταν τον συλλαμβάνουν –ενίοτε και με 
την μολότωφ στο χέρι– να απευθύνεται στους επαγγελματίες αλληλέγγυους της 
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς ή και του ΣΥΡΙΖΑ για να γλιτώσει την φυλακή 
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και αυτό να θεωρείται αξιοπρεπές. Ενώ ο Επαναστατικός Αγώνας δεν θεωρείται 
μέρος του κινήματος με τις ενέργειές του και τον λόγο που ανέπτυξε και που απο-
τέλεσε σοβαρή απειλή για το καθεστώς. Η ύπαρξη του Επαναστατικού Αγώνα θα 
πρέπει να θεωρείται τιμή για τον α/α χώρο. Και έχουμε αποδείξει ότι με τις θέσεις 
μας και τις απόψεις μας είμαστε πολύ πιο κινηματικοί από πολλούς που η λέξη 
κίνημα είναι ένα πτώμα στο στόμα τους. 

Ο διαχωρισμός αυτός μεταξύ κινήματος και ένοπλου αγώνα αποπειράθηκε στο 
δικαστήριο να γίνει ακόμα πιο σαφής και αποκαλυπτικός όταν ο συνήγορος του 
συγκεκριμένου συγκατηγορούμενου «αγωνιστή», του «ειλικρινή», του «σταρά-
του», του «καθαρού», όπως καθαρό είναι «το γυαλί που άμα το σηκώσεις μπορείς 
να δεις μέσα του», επιχείρησε με ερώτησή του στην συγκεκριμένη μάρτυρα να 
βάλει διαχωριστική γραμμή –κατά την δική του έκφραση διαχωριστική γραμμή–, 
ανάμεσα στο «συγκρουσιακό μη ένοπλο κομμάτι της αναρχίας και του ένοπλου 
αναρχικού τμήματος και μάλιστα αυτός ο διαχωρισμός είναι το κριτήριο βάσει του 
οποίου –κατά την γνώμη του συνήγορου– το δικαστήριο πρέπει να απαλλάξει τον 
κατηγορούμενο. Πιο ξεκάθαρη απόπειρα εκμαίευσης αποκήρυξης του ένοπλου 
αγώνα δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Είναι ο ίδιος αμοραλιστής δικηγόρος που 
σε άλλη υπόθεση, αυτή της 17Ν, ήταν ο αγγελιοφόρος γράμματος στην Ελευθε-
ροτυπία φίλου κατηγορούμενου αθώου που έλεγε ότι η ανάληψη ευθύνης στην 
συγκεκριμένη υπόθεση αποτελούσε συνεργασία με την αστυνομία.

Κατανοούμε την προσπάθεια να απαλλαγούνε κάποιοι από τις κατηγορίες και 
αυτό είναι θεμιτό αφού δεν έχουν σχέση με τις κατηγορίες, όμως αυτό πρέπει να 
γίνεται με τρόπο αξιοπρεπή και συντροφικό, όχι δημιουργώντας διαχωρισμούς, όχι 
προσπαθώντας να απομονώσουν συντρόφους που ρισκάρουν την ζωή και την ελευ-
θερία τους για τον αγώνα κα την επανάσταση, που έχουν νεκρό σύντροφο σε ένοπλη 
συμπλοκή, όχι κάνοντας δηλώσεις και τοποθετήσεις νομιμοφροσύνης και αποκήρυ-
ξης. Γιατί αυτός ο διαχωρισμός δεν είναι παρά μια τοποθέτηση νομιμοφροσύνης 
και αποκήρυξης πιστεύοντας ότι έτσι θα φανούν πιο «νομιμοποιημένοι» στα μάτια 
του εχθρού, του δικαστηρίου, κάνοντας τον διαχωρισμό μεταξύ συγκρουσιακών-
«κινηματικών» αλλά μη ένοπλων πρακτικών και του ένοπλου αγώνα. Η ηλιθιότητά 
τους δεν τους αφήνει να καταλάβουν ότι στην ιστορία έτσι θα μείνουν, ως δηλωσίες 
νομιμοφροσύνης και αποκηρύσαντες. Η υπερασπιστική αυτή γραμμή όσες πολιτι-
κοϊδεολογικές σάλτσες κι αν προβάλλονται, με τον τρόπο που γίνεται, κατάντησε 
τελικά το επιχείρημα αυτών που το κύριο μέλημά τους είναι να σώσουν τον κώλο 
τους επιδεικνύοντας φιλοτομαρισμό και αντισυντροφικότητα, περιφρόνηση των 
ίδιων των συντροφικών σχέσεών τους που προβάλλουν ως άλλοθι, αυτών που απο-
δείχθηκαν τελικά ότι είναι και πολιτικά και προσωπικά δειλοί μπροστά στον εχθρό 
και στην καταστολή. Και ως τέτοιοι θα μείνουν στην ιστορία.    

Οκτώβριος 2012
Νίκος Μαζιώτης
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ΔΕΥΤΕΡΟ KEIMENO ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ ΣΕ  
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Έχουμε συνηθίσει, αντί να μας απαντάνε με πολιτικά επιχειρήματα, να ρί-
χνουν λάσπη εναντίον μας, αφορισμούς και να λένε ψέματα. Το γεγονός 

ότι ο Λάμπρος Φούντας ήταν παράλληλα και μέλος του Επαναστατικού Αγώνα 
και συμμετείχε στις διεργασίες του α/α χώρου, πράγμα που διέψευδε τον βασικό 
ισχυρισμό της συγκεκριμένης μάρτυρα υπεράσπισης ότι κάποιος δεν μπορεί να 
είναι στο «κίνημα» και στο αντάρτικο παράλληλα, είναι κάτι που δεν απαντήθηκε 
από την ίδια ούτε φυσικά περιμένουμε να απαντηθεί. Και φυσικά αυτό δεν είναι 
μια προσωπική άποψη αλλά μια αντικειμενική αλήθεια. Δεύτερον, πουθενά στο 
γράμμα μου δεν υπάρχει η άποψη ότι τα «RPG τοποθετούνται (και ο ένοπλος 
αγώνας γενικά) αυτοδικαίως σε μια ανώτερη κλίμακα επαναστατικότητας από 
μια ταπεινή μολότωφ». Αυτό δεν είναι απλώς μία σκόπιμη διαστρέβλωση, είναι 
ψέμα. Όσον αφορά τον υποτιθέμενο διαχωρισμό που προωθήσαμε «εγκαλώντας 
συντρόφους για τα συνθήματα “ο Λάμπρος ζει μέσα στις φωτιές” και “ο Λάμπρος 
ήταν ένας από εμάς”», αναφερόμενη προφανώς στην διοργάνωση της πορείας 
στην Δάφνη τον Μάρτιο του 2011 και εδώ αποδεικνύεται πόσο διαστρεβλωμένη 
παρουσιάζεται η πραγματικότητα. Η διαφωνία μας με το προτεινόμενο πολιτικό 
πλαίσιο τότε της πορείας, τώρα παρουσιάζεται ως «διαχωρισμός». Τότε ενώ αρ-
χικά δεν μας ενημέρωσαν καν για το πολιτικό πλαίσιο της πορείας, πράγμα που 
όφειλαν να κάνουν, διαπιστώσαμε στην συνέχεια ότι από το πολιτικό περιεχόμενο 
σκόπιμα –αποσιωπήθηκε– έλειπε ο λόγος και το πολιτικό πλαίσιο της ένοπλης 
συμπλοκής της Δάφνης όπου σκοτώθηκε ο σύντροφος Λάμπρος Φούντας, δηλαδή 
ότι ο Λάμπρος σκοτώθηκε ως μέλος του Επαναστατικού Αγώνα σε προπαρασκευ-
αστική ενέργεια της οργάνωσης, ενώ στο τέλος κατέληξε να υιοθετηθεί ένα πολιτι-
κό πλαίσιο-σούπα, ο Λάμπρος ήταν αναρχικός, συμμετείχε στις συνελεύσεις, στις 
πορείες κ.λπ., αλλά ήταν παρεμπιπτόντως και μέλος του Επαναστατικού Αγώνα, 
πράγμα που ουσιαστικά συνέχιζε να βγάζει την υπόθεση από τις πραγματικές της 
διαστάσεις, δηλαδή υποβάθμιζε το γιατί σκοτώθηκε στην Δάφνη, κάτω από ποιο 
πολιτικό πλαίσιο και συνθήκες έγινε η ένοπλη συμπλοκή στην Δάφνη. Η υπόθε-
ση της ένοπλης συμπλοκής στην Δάφνη μπήκε στα πραγματικά πολιτικά πλαίσιά 
της όταν είχαμε αποφυλακιστεί και μαζί με άλλους συντρόφους-ισσες μέσα από 
κινηματικές διαδικασίες διοργανώσαμε την πορεία Μνήμης και Αγώνα για τα δύο 
χρόνια από τον θάνατο του Λάμπρου Φούντα, πορεία η οποία έγινε στο κέντρο της 
Αθήνας στις 10 Μάρτη 2012 όπως θα άρμοζε από την αρχή –και όχι στην Δάφνη–
στην οποία συμμετείχαν γύρω στους 2000 συντρόφους-ισσες. Και ήταν αρκετοί 
αυτοί οι σύντροφοι-ισσες που συμμετείχαν στην πορεία οι οποίοι ήταν και στην 
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Δάφνη το 2011 και δεν φάνηκαν να έχουν πέσει «θύμα» διαχωρισμού από μας. 
Όσον αφορά την επίκληση των ιστορικών παραδειγμάτων βάσει του οποίου 

αυτοί που συμμετέχουν στο αντάρτικο, νομοτελειακά είτε πρέπει να είναι στην 
παρανομία, είτε δεν μπορούν να συμμετέχουν σε «κινηματικές» διεργασίες, εδώ 
συνεχίζεται η επίδειξη της ιστορικής παραχάραξης. Για τους Επαναστατικούς Πυ-
ρήνες θα αναφέρω την φράση του Αντρέας Φόγκελ, πρώην μέλους της ένοπλης 
οργάνωσης Κίνημα 2 Ιούνη και μετά της RAF (μετά το 1980 η 2 Ιούνη συγχω-
νεύτηκε με την RAF), ο οποίος συμμετέχοντας στην εκδήλωση που διοργάνωσε η 
Συνέλευση για την υπόθεση του Επαναστατικού Αγώνα στις 7 Ιουνίου 2012 στο 
Πάντειο με θέμα «Ένοπλα κινήματα στην Ευρώπη», αναφερόμενος στο αντάρτι-
κο στην Γερμανία, είπε: «Με τους Επαναστατικούς Πυρήνες είχαμε κάποιες δι-
αφορές, κάτι που εκδηλωνόταν στην τακτική, τις μεθόδους και τις ενέργειες. Θα 
αναφέρω δύο διαφορές. Η πρώτη είναι για το ερώτημα της επικέντρωσης σε μια 
στρατηγική επίθεση ή την προσπάθεια για διάχυση του ένοπλου αγώνα σε πολλές 
εστίες της κοινωνικής αντιπαράθεσης. Η δεύτερη διαφορά ήταν ότι το ερώτημα 
της οργάνωσης στην παρανομία ως σημείο για την επίθεση στο σύστημα απαντιό-
ταν διαφορετικά». Αυτή η δήλωση αποδείκνυε τον ισχυρισμό μου ότι δεν υπήρχε 
ενιαία αντιμετώπιση στο θέμα της οργάνωσης στην παρανομία και υπήρχαν δι-
αφορές ακόμα και σε οργανώσεις αντάρτικου που δρούσαν στην ίδια χώρα. Και 
οι Επαναστατικοί Πυρήνες είχαν διαφορετική άποψη με την RAF από την αρχή 
και όχι από την δεκαετία του ’80. Το γεγονός ότι ένα τμήμα των Επαναστατικών 
Πυρήνων έδρασε με την ομάδα Κάρλος σε διάφορες χώρες δεν αναιρεί την πραγ-
ματικότητα αυτή. Η κύρια δράση των Επαναστατικών Πυρήνων από το 1973, που 
έγινε η πρώτη τους ενέργεια, αφορούσε την δυτικογερμανική επικράτεια.

Εκεί όμως που η ιστορική παρερμηνεία προκαλεί τα γέλια είναι η αναφορά 
στις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες παρουσιάζονται την πρώτη πε-
ρίοδο της ύπαρξής τους –πριν αρχίσουν τις εκτελέσεις–, ως μια μη «κλασική» 
οργάνωση αντάρτικου με «μινιμαρισμένης βίας» ενέργειες-απαγωγές «ολιγόω-
ρης» διάρκειας. Δηλαδή η (πολυήμερη!) απαγωγή του δικαστή Σόσι το 1974, η 
κορυφαία ενέργεια της πρώτης γενιάς της οργάνωσης ήταν μια ενέργεια «μινιμα-
ρισμένης» βίας; Μια τέτοιου είδους ενέργεια απαιτούσε υψηλό βαθμό οργάνωσης 
και επιχειρησιακής ικανότητας. Μια τέτοιου είδους απαγωγή είναι πιο δύσκολη 
σε οργανωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο από μία ενέδρα και μία εκτέλεση στον 
δρόμο. Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες πράγματι αλλάξανε στρατηγική από τα μέσα της 
δεκαετίας του ’70 και περάσανε από την παρέμβαση στους εργατικούς αγώνες 
στην επίθεση στην «καρδιά του κράτους». Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκοπήκανε 
από το κίνημα ευρύτερα και όταν μιλάμε για κίνημα δεν εννοείται μόνο η εργατι-
κή τάξη. Η Walter Alazia αποσχίστηκε κατηγορώντας ότι η οργάνωση είχε απο-
μακρυνθεί από τους εργατικούς χώρους δηλαδή από τις αρχικές της ρίζες, όμως 
κίνημα δεν είναι μόνο τα εργοστάσια. Το επαναστατικό κίνημα στην Ιταλία δεν 
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αφορούσε μόνο τα εργοστάσια και την εργατική τάξη αλλά και τα πανεπιστή-
μια και το μητροπολιτικό προλεταριάτο. Από την αρχή η δομή των Ερυθρών Τα-
ξιαρχιών ήταν τέτοια που απαιτούσε υψηλό βαθμό οργάνωσης, επιχειρησιακής 
ικανότητας, πολιτικής στράτευσης και πολιτικής υπευθυνότητας και η παράνομη 
δομή τους δεν τους εμπόδιζε να έχουν σχέση με τα εργοστάσια και την εργατική 
τάξη ούτε με το κίνημα ευρύτερα. Άλλωστε και από κει στρατολογούσε μέλη όπως 
έγινε μετά την ένοπλη εξέγερση του ’77 και την υπόθεση Μόρο το ’78. Οι Ερυθρές 
Ταξιαρχίες ήταν μέρος του επαναστατικού κινήματος στην Ιταλία και κανείς δεν 
μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία επειδή έτσι τον-την βολεύει. 

Επίσης για το ελληνικό αντάρτικο πόλης: Ο Χρήστος Τσιγαρίδας, μέλος του 
ΕΛΑ που έχει πάρει την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής του στον ΕΛΑ και πο-
λιτικός μάρτυρας υπεράσπισης στα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα, στις 7 Ιου-
νίου 2012 στο Πάντειο, συμμετέχοντας στην εκδήλωση της Συνέλευσης για την 
υπόθεση του Επαναστατικού Αγώνα με θέμα: «Ένοπλα κινήματα στην Ευρώπη», 
αναφερόμενος στην πολιτική πρακτική του ΕΛΑ παρουσίασε 4 άξονες μεταξύ των 
οποίων, ο 1ος έλεγε: «Προπαγάνδα-Αντιπληροφόρηση. Προπαγάνδα πολύπλευρη 
και πολύμορφη που δεν θα γίνεται για αυτοδιαφήμιση και αυτοπροβολή αλλά για 
να αποκαλύπτει όσα οι μηχανισμοί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του καθε-
στώτος κρύβουν, διαστρεβλώνουν, συσκοτίζουν». Ο 2ος άξονας ήταν: «Συμμε-
τοχή στο μαζικό κίνημα. Συμβολή στην δυναμική αντιμετώπιση των εργασιακών 
διεκδικήσεων, οργάνωση και ανάπτυξη των συγκρουσιακών με το καθεστώς δυ-
νάμεων». Αυτό και μόνο αποδεικνύει πόσο αποκομμένος από τους εργασιακούς 
χώρους και το κίνημα ήταν ο ΕΛΑ όπως υποστηρίζει η μάρτυρας υπεράσπισης. Ο 
ίδιος ο Τσιγαρίδας συμμετείχε στην έκδοση του περιοδικού Αντιπληροφόρηση. 
Αλλά προφανώς η μάρτυρας υπεράσπισης γνωρίζει καλύτερα επιβεβαιώνοντας 
αυτό που λέει ο λαός: «Έλα, παππού μου, να σου δείξω τα αμπελοχώραφα σου»! 

Όσον αφορά την απάντηση του αθώου συγκατηγορούμενου στην υπόθεσή 
μας, δεν απαντάει στην τοποθέτησή μου για τον ισχυρισμό της μάρτυρός του, 
ισχυρισμός που είναι και βασική πολιτική υπερασπιστική γραμμή δική του, πώς 
δηλαδή γίνεται να μην μπορεί κανείς να συμμετέχει και στο «κίνημα» και στο 
αντάρτικο όταν ο φίλος του και σύντροφός του Λάμπρος Φούντας ήταν μέλος του 
Επαναστατικού Αγώνα αλλά ταυτόχρονα ήταν και στις διεργασίες του α/α χώρου. 
Και εδώ να επισημάνω κάτι που το έχω πει δημοσίως σε εκδηλώσεις, ότι άλλο 
πράγμα το κίνημα και άλλο πράγμα ο α/α χώρος στην κατάσταση που βρίσκεται. 
Επίσης δεν αναφέρεται καν και δεν απαντάει στο επίμαχο σημείο όπου ο δικηγό-
ρος του επιχειρεί τον διαχωρισμό –την διαχωριστική γραμμή όπως ο ίδιος αναφέ-
ρει–, μεταξύ του «συγκρουσιακού αλλά μη ένοπλου κομματιού της αναρχίας» και 
του «ένοπλου αναρχικού τμήματος» βάσει της οποίας θα πρέπει το δικαστήριο να 
τον απαλλάξει από τις κατηγορίες. Δηλαδή το δικαστήριο δεν θα έπρεπε να τον 
απαλλάξει μόνο λόγω ανύπαρκτων στοιχείων αλλά λόγω του ότι υπάρχει διαχω-
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ριστική γραμμή ανάμεσα στο κίνημα και τον ένοπλο αγώνα, δηλαδή απαλλαγή 
με πολιτικούς όρους!! Αν αυτό δεν είναι διαχωρισμός και έμμεση αποκήρυξη του 
ένοπλου αγώνα, τότε τι είναι; Αυτά είναι επιχειρήματα του ίδιου του δικηγόρου 
του και ο δικηγόρος είναι ο αντιπρόσωπός του. Ό,τι λέει τον αντιπροσωπεύει. Άρα 
ο διαχωρισμός και η αποκήρυξη γίνεται από τον ίδιο τον κατηγορούμενο. Ας μην 
κάνουν κάποιοι ότι δεν καταλαβαίνουν. Αν ήθελε να είναι συνεπής με αυτά που 
υποτίθεται ότι πιστεύει, τότε καλό θα ήταν να είχε παρέμβει και να είχε διορθώ-
σει τα πράγματα. Και το ίδιο έπρεπε να κάνει και η μάρτυρας υπεράσπισης και 
όχι απλά να λέει «ότι αυτά δεν αφορούν το δικαστήριο» ενώ πριν έλεγε στους 
δικαστές ότι δεν μπορεί να είναι κανείς στο «κίνημα» και στο αντάρτικο. Η μόνη 
καθαρή απάντηση από την μάρτυρα θα ήταν να απαντήσει ότι δεν υπάρχουν δια-
χωριστικές γραμμές αν ήθελε να είναι συνεπής με την θέση ότι ο ένοπλος αγώνας 
είναι μέρος του κινήματος, του «πολύμορφου». Η πολιτική υπερασπιστική γραμ-
μή, από την μία, κανείς δεν μπορεί να είναι και στο «κίνημα» και στο αντάρτικο 
και από την άλλη ότι κάποιος θα πρέπει να απαλλαγεί από τις κατηγορίες για 
ένταξη σε ένοπλη οργάνωση επειδή συμμετείχε στο «κίνημα» και στις «κινηματι-
κές διαδικασίες» και όχι απλώς και μόνο λόγω ανυπαρξίας στοιχείων, μόνο τυχαία 
δεν είναι. Και αυτά καταγράφονται στην ιστορία και κρίνονται. Οι επιβεβαιώσεις 
από την μεριά τους ότι ο ένοπλος αγώνας είναι κομμάτι του κινήματος μετά από 
αυτά δεν μπορεί παρά είναι σκέτη υποκρισία. 

Το γράμμα μου όμως προκάλεσε και το παραλήρημα κάποιου, o οποίος κάνει 
λόγο για ζαχαριαδικούς, Πλουμπίδηδες, Βελουχιώτηδες και αμετροέπεια. Όμως 
για το επίμαχο δεν υπάρχει κανένα αντεπιχείρημα. Ποιος άραγε είναι ο αντίστοι-
χος Βελουχιώτης ή ο Πλουμπίδης στην περίπτωσή μας; Πέρα από την αναντιστοι-
χία των καιρών, των προσώπων και των συνθηκών που δεν επιτρέπουν τέτοιου 
είδους συγκρίσεις, τι πραγματικά θέλει να πει; Ο Ζαχαριάδης και ο Βελουχιώτης 
ήταν στο ίδιο κόμμα. Αν εγώ συγκρίνομαι με τον Ζαχαριάδη που κατηγορώ άδι-
κα τον συγκατηγορούμενό μου (ως άλλο Βελουχιώτη!!) ως δηλωσία, σημαίνει ότι 
ο συγκατηγορούμενος και εγώ ήμασταν στην ίδια οργάνωση-«κόμμα»; Ήταν ο 
συγκατηγορούμενος στον Επαναστατικό Αγώνα και δεν το ήξερα; Πώς μπορεί 
κάποιος να απαιτεί «κομματική πειθαρχία» –όπως επικαλείται–, από κάποιον 
εκτός του «κόμματός» του; Ποιος όμως είναι τελικά αμετροεπής και καιροσκό-
πος παράλληλα; Είναι αυτός που έχει εμφανιστεί στην αγωνιστική του καριέρα 
ως σκληροπυρηνικός μηδενιστής και νετσαγιεφικός και εκδότης βιβλίων για τον 
Νετσάγιεφ, τους ναρότνικους, τους ιλλεγκαλιστές και την κοινωνική ληστεία και 
καταλήγει να «στήνει» εκλογικό περίπτερο για τον ΣΥΡΙΖΑ, και απευθύνεται στον 
ΣΥΡΙΖΑ για να σωθεί από σύλληψη. 

Νοέμβριος 2012
Νίκος Μαζιώτης
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΑΣ ΡΟΥΠΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ  

ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Η υπόθεση του Επαναστατικού Αγώνα και η δίκη είναι πρώτα απ’ όλα μια σο-
βαρή υπόθεση. Μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου κάθε κατάθεση, το-

ποθέτηση, κάθε λέξη αποκτά μια ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία, ακόμα και αν 
αυτή εκτός του δικαστηρίου είναι παντελώς ανάξια λόγου. Και αυτό γιατί οτιδή-
ποτε λέγεται σε αυτή τη δίκη έχει μια πολιτική προέκταση και καθώς η δίκη αυτή 
είναι μια ιστορική δίκη, μένει στην ιστορία οτιδήποτε την αφορά.

Σε μια από τις συνεδριάσεις, μάρτυρας ενός από τους συγκατηγορούμενούς 
μας έθεσε ως κεντρικό στοιχείο της επιχειρηματολογίας της για τη μη συμμετοχή 
του συγκεκριμένου κατηγορούμενου στον Επαναστατικό Αγώνα το γεγονός ότι 
είναι αδύνατο ένας αναρχικός που συμμετέχει ενεργά στο κίνημα, να συμμετέχει 
σε ένοπλη οργάνωση. Συνεπώς, «όποιος επιλέγει το κίνημα, δεν επιλέγει την ένο-
πλη δράση» και αντιστρόφως, «όποιος επιλέγει την ένοπλη δράση αποσύρεται 
από το κίνημα». 

Και ερωτώ, με ποιο δικαίωμα η μάρτυρας μιλάει σε ένα δικαστήριο για ζητή-
ματα που αφορούν το εσωτερικό του αγώνα, είτε αυτά ισχύουν είτε όχι; Με ποιο 
δικαίωμα μπαίνει σε ζητήματα που δεν την αφορούν, σε ζητήματα που κανένας 
που συμμετέχει σε ένοπλη οργάνωση δεν αναφέρει μπροστά στον εχθρό; Και κυ-
ρίως με ποιο δικαίωμα «αποσύρει από το κίνημα» τους ένοπλους αγωνιστές και 
πιο συγκεκριμένα τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα; Με ποιο δικαίωμα «βγάζει 
στην παρανομία» όσους συμμετείχαν στην οργάνωση μπροστά στο δικαστήριο 
του εχθρού; Με ποιο δικαίωμα αναφέρεται μπροστά στο δικαστήριο σε ζητήματα 
που αφορούν τη δομή και το εσωτερικό της οργάνωσης, πράγμα που δεν κάναμε 
εμείς που αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη; Γιατί βοηθάει το δικαστήριο στο να 
σχηματίσει μια οποιαδήποτε εικόνα για το εσωτερικό και τη δομή της οργάνωσης; 
Με ποιο δικαίωμα στη συνέχεια της κατάθεσής της χρησιμοποιεί ως παραδείγμα-
τα της επιχειρηματολογίας της εμένα και τον σύντροφο Μαζιώτη παρουσιάζοντάς 
μας ως «αποσυρμένους»; Με ποιο δικαίωμα ακυρώνει καταθέσεις δικών μας μαρ-
τύρων υπεράσπισης; Με ποιο δικαίωμα λέει ότι «η Ρούπα και ο Μαζιώτης είχαν 
αποσυρθεί από τις ευρύτερες διεργασίες του αναρχικού κινήματος, αλλά αυτό 
δεν σημαίνει ότι είχαν αποκοπεί από τις κοινωνικές σχέσεις, από τις φιλίες τους, 
από τις επαφές τους», αποπολιτικοποιώντας έτσι τις σχέσεις μας με συντρόφους; 
Εμείς ποτέ ούτε μέσα στη δίκη ούτε πουθενά αλλού δεν αναφερόμαστε με όρους 
μη πολιτικούς. Είμαστε πολιτικά όντα και αυτό έχει εμπεδωθεί και στον ίδιο τον 
εχθρό. Η προσωπική μας ζωή και οι σχέσεις δεν κατατέθηκαν ούτε στο ελάχιστο 
δημόσια και πολύ περισσότερο μπροστά στους κρατικούς εκπροσώπους. Η από-
πειρα αποπολιτικοποίησης των σχέσεών μας και κατ’ επέκταση και ημών υπονο-
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μεύει την πολιτική υπόσταση τη δική μας και κατ’ επέκταση και της υπόθεσης, και 
στο μόνο που βοηθάει είναι τα σχέδια του κράτους εναντίον μας. 

Από τη μάρτυρα, λοιπόν, το δικαστήριο πληροφορείται ότι «υπάρχει διαχωρι-
σμός μεταξύ ένοπλου και μη ένοπλου αγώνα», ότι «όλοι οι αγωνιστές που συμμε-
τέχουν σε ένοπλες οργανώσεις είναι αποσυρμένοι από το κίνημα και περνάνε στην 
παρανομία», και κατ’ επέκταση ότι «το ίδιο ισχύει και για τους συμμετέχοντες 
στον Επαναστατικό Αγώνα». Και να επισημάνω πως κανένας μας δεν βρισκόταν 
στην παρανομία. Το δικαστήριο πληροφορείται ότι η Ρούπα και ο Μαζιώτης ως 
«αποσυρμένοι και παράνομοι (όχι όμως καταζητούμενοι) πίνουν καφέ και κάνουν 
φιλικές και μόνο φιλικές συναντήσεις». Αν ανέφερε και από πότε κατά την άποψή 
της είμαστε στην «παρανομία» και «αποσυρμένοι», θα βοηθούσε το δικαστήριο 
και στη νομική διερεύνηση της κατηγορίας της αρχηγίας, όπως και στο σε ποιες 
ενέργειες της οργάνωσης θα μπορούσαμε ως «αποσυρμένοι» και «παράνομοι» 
να συμμετείχαμε.    

Πριν προχωρήσω να επισημάνω πως ακόμα και αν τα όσα λέχθηκαν από τη 
μάρτυρα ήταν σωστά, η χάραξη διαχωριστικών γραμμών κάθε είδους που οδη-
γούν στην πολιτική απομόνωση των αγωνιστών από τον πολιτικό χώρο που ανή-
κουν, είναι όχι απλώς λάθος, είναι όχι απλώς αντισυντροφική, είναι εχθρική προς 
τους ίδιους τους αγωνιστές. Η μάρτυρας με τα όσα ισχυρίστηκε στο δικαστήριο 
εξέθεσε αγωνιστές μπροστά στον εχθρό μπαίνοντας σε συνδιαλλαγή μαζί του. 
Και η συνδιαλλαγή έγκειται στο γεγονός ότι συνεισφέρει στην πολιτική απομό-
νωση και την αποπολιτικοποίηση αγωνιστών με αντάλλαγμα την απαλλαγή ενός 
κατηγορουμένου από τις κατηγορίες και τη δίωξη, δηλαδή προσφέρει κάτι στον 
αντίπαλο που μπορεί κατά οποιοδήποτε τρόπο να χρησιμοποιήσει εναντίον μας 
με αντάλλαγμα την απαλλαγή ενός κατηγορουμένου. Και αυτό συνιστά στάση 
εχθρική προς τον αγώνα συνολικότερα. Αυτό έγινε εξ ονόματος ενός κατηγορού-
μενου ο οποίος προφανώς και ταυτίζεται με τη συγκεκριμένη μάρτυρα και την 
υπερασπιστική γραμμή της, αφού όχι μόνο δεν αντέδρασε επί τόπου έστω με μια 
διόρθωση, αλλά τοποθετήθηκε και δημοσίως υπέρ της. Προφανώς πρόκειται για 
την υπερασπιστική γραμμή τη δική του.

Ακόμα και αν μάρτυρας και κατηγορούμενος εκ των υστέρων έκαναν δημόσια 
τοποθέτηση παίρνοντας πίσω τα όσα λέχθηκαν στο δικαστήριο, το γεγονός ότι 
έχουν καταγραφεί στη δίκη του Επαναστατικού Αγώνα, καθιστά το πρόβλημα που 
δημιουργήθηκε μη αναστρέψιμο. Μέσα στο δικαστήριο ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. 
Και το πρόβλημα είναι πολιτικό αλλά και ηθικό. Ηθικό γιατί μόνο ο αμοραλισμός 
καθιστά αποδεκτή και αξιοπρεπή μια τέτοια στάση στο εσωτερικό του αγώνα. 

Επειδή η «συζήτηση» αυτή που άνοιξε μπροστά στο δικαστήριο, βγήκε ως 
αναμενόμενο και εκτός Κορυδαλλού και είμαι βέβαιη πως απασχολεί πολλούς 
περισσότερους από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, είμαι υποχρεωμένη να τοπο-
θετηθώ πιο αναλυτικά πάνω στα πολιτικά ζητήματα που ανέκυψαν. Είπα και στην 
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αρχή πως ακόμα και αν ήταν σωστά τα όσα ισχυρίστηκε στο δικαστήριο, τίποτα 
δεν τη νομιμοποιεί να τα πει σε εκείνο το χώρο. Επειδή από το ειδικό δικαστήριο 
των φυλακών Κορυδαλλού όπου διεξάγεται η δίκη εναντίον του Επαναστατικού 
Αγώνα χαράχτηκε για πρώτη φορά μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ κατηγορου-
μένων και επιλογών δράσης που η προέκτασή της διαχωρίζει τον αγώνα συνο-
λικότερα, οφείλω να εξηγηθώ πιο αναλυτικά σε ζητήματα που ανακύπτουν από 
αυτή την ιστορία.

Ο διαχωρισμός μεταξύ ένοπλου και μη ένοπλου αγώνα υποστηρίζεται εδώ ως 
νομοτελειακή συνθήκη, ως αξίωμα και καθόλου ως μια προσωπική οπτική καθώς 
η μάρτυρας επιχειρηματολογεί με ιστορικά παραδείγματα πάνω στο ασυμβίβα-
στο μεταξύ της ένοπλης δράσης και των άλλων επιλογών αγώνα, προκειμένου να 
στηρίξει με «αντικειμενικό» τρόπο το γεγονός ότι «δεν θα μπορούσε ο κατηγο-
ρούμενος να είναι στον Επαναστατικό Αγώνα». Και είναι «αντικειμενικός» ο τρό-
πος στήριξης του επιχειρήματος γιατί η υπόθεση της συμμετοχής του «θα σήμαινε 
την καταστρατήγηση και του τελευταίου κανόνα οργανωτικής συνωμοτικότητας 
όπως την έχουμε συναντήσει στην ιστορική εμπειρία των 40 χρόνων ευρωπαϊκού 
αντάρτικου πόλης». Η κατάθεση συνεχίζεται με την παραβολή ιστορικών παρα-
δειγμάτων αλλοιωμένων με τρόπο ώστε να προσαρμόζονται σε αυτή τη θέση. Με-
γάλο μέρος της ιστορίας του ευρωπαϊκού αντάρτικου πόλης αναπροσαρμόζεται 
στις απαιτήσεις ενός διαχωρισμού που εξυπηρετεί την υπόθεση της απαλλαγής 
ενός από τους κατηγορουμένους στη δίκη. 

Αυτής της θέσης κορωνίδα είναι η κατάληξη πως «η τήρηση αποστάσεων για 
λόγους ασφαλείας η οποία παύει με έναν τρόπο τη διαλεκτική σχέση του ευρύτε-
ρου κινήματος με τον αντάρτη πόλης, είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει κι 
έχει γίνει κριτική και στο εσωτερικό του κινήματος και εκ των υστέρων συνήθως 
και ενίοτε τους ίδιους τους αντάρτες πόλης». Δηλαδή, καμία διαλεκτική σχέση δεν 
υπάρχει μεταξύ ένοπλου και μη ένοπλου αγώνα. Και μπροστά στο δικαστήριο του 
εχθρού αναφέρουμε και την κριτική που έχει γίνει στο εσωτερικό του κινήματος 
για αυτό το ζήτημα, βάζοντας στη «συζήτηση» το ίδιο το κράτος που υποτίθεται 
πως πολεμάμε! Στην ερώτηση του συνηγόρου του κατηγορούμενου που κλήθηκε 
να υπερασπιστεί για το αν «υπάρχει ένα όριο που μπορεί να χαραχθεί, να περι-
γραφεί, για να δούμε από ποια πλευρά της γραμμής είναι ο καθένας», και πηγαί-
νοντας ακόμα πιο πέρα «ποιο είναι το όριο, η ειδοποιός διαφορά μεταξύ αναρχι-
κού που συμμετέχει σε μια ένοπλη δράση και κάποιου που κάνει άλλα πράγματα 
που θα μπορούσε να είναι διακριτό και από ένα δικαστήριο γιατί με βάση αυτό 
θα καταδικάσει ή θα αθωώσει (θα ήθελα να πιστεύω ότι θα γίνει έτσι)» απάντησε 
πως «είναι κάτι που δεν αφορά ένα δικαστήριο». Και είναι υποκρισία, αφού έχει 
πει ό,τι έχει πει, αφού η ίδια έχει ήδη χαράξει τη διαχωριστική γραμμή και δεν 
έχει παραλείψει να αναφερθεί μπροστά στον εχθρό στις τριβές και την κριτική 
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που έχει διεξαχθεί πάνω στο ζήτημα που παρουσίασε από το ίδιο το κίνημα, στο 
τέλος να απαντά στην ερώτηση του συνηγόρου πως «αυτό δεν αφορά το δικα-
στήριο». Μια υπόθεση δηλαδή εσωτερική του ευρύτερου κινήματος κατατίθεται 
στον εχθρό ως κατακλείδα της επιχειρηματολογίας του διαχωρισμού, η οποία επι-
χειρηματολογία συνιστά την βασική υπερασπιστική γραμμή του συγκεκριμένου 
κατηγορούμενου. Ο κατηγορηματικός διαχωρισμός ιστορικά «τεκμηριωμένος» 
έκλεισε με την ανακεφαλαίωση του συνηγόρου, ο οποίος ξεκινάει τις ερωτήσεις 
προς τη μάρτυρα λέγοντας: «Λέτε ότι το κεντρικό επιχείρημα για το οποίο ο Κορ-
τέσης δεν είναι στον Επαναστατικό Αγώνα είναι ότι έκανε το αντίθετο από αυτό 
που κάνει όποιος περνάει στην παρανομία, λείπει από δημόσιες διαδηλώσεις που 
μπορεί να προκαλέσουν μια σύλληψή του…» Και η μάρτυρας συμφωνεί και επαυ-
ξάνει συμπληρώνοντας «ή την έκθεσή του στο μάτι των διωκτικών αρχών…». 

 Σε απάντηση προς την επιστολή του συντρόφου Νίκου Μαζιώτη που δημοσι-
οποίησε επιμένει και επαναλαμβάνει –με πιο εμπεριστατωμένο κατά την άποψή 
της τρόπο και μέσω της παρουσίασης περισσότερων ιστορικών στοιχείων– την 
ίδια θέση του διαχωρισμού. Υποστηρίζει πως δεν κλήθηκε να υπερασπίσει τον 
ένοπλο αγώνα (είναι αυτονόητο πως δεν είχε κανείς την απαίτηση να κάνει κάτι 
τέτοιο, και ούτε ήταν υποχρεωμένη να το κάνει) και πως υπάρχει «διακριτή δια-
φορά στον τρόπο υπεράσπισης απέναντι σε ένα δικαστήριο από τη μια μελών της 
οργάνωσης που έχουν αναλάβει την πολιτική ευθύνη και από την άλλη συντρό-
φων που διώκονται βάσει της πολιτικής τους ταυτότητας και των συντροφικών 
τους σχέσεων, αυτό όμως δεν συνεπάγεται κάποια πρόθεση διαχωρισμών (είτε 
των κατηγορουμένων είτε της δράσης τους)». Αφού όμως έχει ήδη χαράξει στο 
δικαστήριο μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ ένοπλου και μη ένοπλου αγώνα που 
μόνο τυφλός ή παντελώς ανίδεος με την πολιτική δεν βλέπει, και αφού υποστηρί-
ζει πως τα όσα κατέθεσε δεν είχαν κάποια πρόθεση διαχωρισμών, τότε δύο τινά 
ισχύουν: Ή δεν αντιλαμβάνεται τι λέει και τι πολιτικές προεκτάσεις έχουν αυτά 
που λέει ή υποκρίνεται ότι δεν καταλαβαίνει.

Όσον αφορά την «πάγια και καθαρή θέση» της ότι ο «ένοπλος αγώνας εί-
ναι κομμάτι του ριζοσπαστικού κινήματος», αυτοακυρώνεται από τη αξιωματική 
θέση που κατέθεσε στο δικαστήριο περί «της αναπόφευκτης –λόγω της απόσυρ-
σης από τις κινηματικές διαδικασίες– παύσης της διαλεκτικής σχέσης μεταξύ του 
αντάρτη πόλης και του κινήματος». Τι είδους κομμάτι του κινήματος είναι ο ένο-
πλος αγώνας όταν δεν έχει καμία διαλεκτική σχέση μαζί του; Και πώς υπερασπί-
ζεσαι την ενότητα του αγώνα –γιατί σε αυτό κατατείνει ουσιαστικά η θέση ότι ο 
ένοπλος αγώνας είναι μέρος του κινήματος– όταν την έχεις ήδη καταργήσει προ-
βάλλοντας ένα τμήμα του απομονωμένο; Και τι άλλο μπορεί να σημαίνει «παύ-
ση της διαλεκτικής σχέσης με το κίνημα» –η οποία κατάληξη της επιλογής ενός 
αγωνιστή να διεξάγει ένοπλο αγώνα «έχει αποτελέσει αιτία κριτικής εντός του 
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κινήματος»– πέρα από το ότι οι αντάρτες πόλης καταλήγουν απομονωμένοι από 
το κίνημα, απομονωμένοι πολιτικά; Γιατί η «κριτική» που ανέφερε η μάρτυρας 
μπροστά στον ταξικό εχθρό –το δικαστήριο– ότι «έχει γίνει από τα κινήματα στην 
Ευρώπη», αφορά στην ίδια την επιλογή της ένοπλης δράσης, η οποία νομοτελει-
ακά καταλήγει «στην απόσυρση από το κίνημα και την παύση της διαλεκτικής 
σχέσης μαζί του», δηλαδή σε πολιτική απομόνωση. Με βάση τους ισχυρισμούς 
της αποτελεί μια λογική συνεπαγωγή το συμπέρασμα ότι η επιλογή του ένοπλου 
αγώνα στο βαθμό που καταλήγει σε πολιτική απομόνωση, είναι αδιέξοδη και μά-
ταιη, είναι λάθος επιλογή. Γιατί ποια πολιτική δράση έχει νόημα όντας πολιτικά 
απομονωμένη, αφού αυτό συνιστά πολιτικό αδιέξοδο και άρα ματαιότητα; Και αν 
αυτό δεν είναι αποκήρυξη του ένοπλου αγώνα, τότε τι είναι;

Θα μπορούσε η όλη αναφορά μου στο ζήτημα να τελειώσει εδώ. Και για να πω 
την αλήθεια αυτό θα αρκούσε. Όμως, επειδή πιστεύω πως έχει ανοίξει ήδη μια συ-
ζήτηση εκτός δικαστηρίου σε λανθάνουσα βάση πάνω στα ζητήματα που προκύ-
πτουν από αυτή την ιστορία και που η μη επίλυσή τους δεν θα έχει άλλη συνέπεια 
παρά τη διαρκή επανάληψη ανάλογων απαράδεκτων πολιτικών φαινομένων και 
τη νομιμοποίησή τους, οφείλω να θέσω κάποια ζητήματα και ερωτήματα ακόμα. 

Ποιος είναι αυτός που τελικά ορίζει τι είναι και τι δεν είναι κίνημα; Γιατί να 
θεωρείται κίνημα κάθε άλλη πρακτική εκτός της ένοπλης δράσης; Γιατί να ανά-
γεται η αναφορά στο κίνημα με όρους νομιμότητας και παρανομίας, από τη μια οι 
«νόμιμοι» και από την άλλη οι «ένοπλοι παράνομοι»; Γιατί να θεωρείται η διαλε-
κτική σχέση με όρους προσωπικών επαφών; Γιατί ακυρώνεται η διαλεκτική σχέση 
–με την πολιτική έννοια του όρου– μεταξύ πολιτικών αντιλήψεων και δράσεων 
είτε οι φορείς της έρχονται σε άμεση προσωπική επαφή είτε όχι; Με την έννοια 
που δίνει η μάρτυρας στο δικαστήριο στην «διαλεκτική σχέση», τότε αυτή είναι 
αδύνατο να υπάρχει μεταξύ αγωνιστών που δεν συναντιούνται προσωπικά, όπως 
για παράδειγμα μεταξύ αγωνιστών διαφορετικών χωρών. Και να επισημάνω εδώ 
πως στην πολιτική η διαλεκτική σχέση με την πραγματική σημασία της, παύει 
όταν αρχίζει η ιδιώτευση.

Επειδή ο κατακερματισμός στον α\α χώρο έχει γίνει τόσο βαθύς που αποκλείει 
τη συνάντηση αρκετών μεταξύ τους, πού είναι η διαλεκτική σχέση –με την σημα-
σία που της δίνει η μάρτυρας– στο εσωτερικό του χώρου; Αυτού του είδους τη «δι-
αλεκτική» σχέση στο εσωτερικό του χώρου φρόντισαν άλλοι να την «παύσουν» 
εδώ και καιρό, συνεισφέροντας τα μέγιστα στο να καταλήγει το κίνημα να μοιάζει 
περισσότερο με ένα μωσαϊκό ασύνδετων και χωρίς «διαλεκτική σχέση» –με τη 
σημασία που δίνει η μάρτυρας– επιλογών δράσης, κατευθύνσεων και λογικών. 

Γιατί ως μέρος του κινήματος να ορίζεται για παράδειγμα μια επιλογή δρά-
σης ή μια συνεύρεση που διεξάγεται στα πλαίσια της καθεστωτικής νομιμότητας, 
ακόμα και αν το περιεχόμενό της όχι μόνο δεν προωθεί τη διαμόρφωση ενός κι-
νήματος με την πραγματική έννοια του όρου (δηλαδή ενός πολιτικού ρεύματος 
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με σαφή επαναστατική κατεύθυνση, ισχυρού, ενωμένου και πολιτικά συγκροτη-
μένου), αλλά μπορεί να είναι ακόμα και μη πολιτικό; Γιατί «κίνημα» είναι κάθε 
δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στη νομιμότητα, ακόμα και οι κουβέντες στα 
καφενεία, ενώ δεν είναι μια εξ ολοκλήρου πολιτική ομάδα που μπορεί για αντικει-
μενικούς λόγους να μην συνευρίσκεται δημοσίως αλλά δρα αναμφίβολα ενισχυ-
τικά προς την επαναστατική κατεύθυνση και συνεισφέρει στη διαμόρφωση ενός 
ανατρεπτικού και επαναστατικού κινήματος; Και μια τέτοια πολιτική ομάδα είναι 
ο Επαναστατικός Αγώνας.

Και τελικά, ποιοι είναι αυτοί που «ρίχνουν τη συζήτηση περί κινήματος στο 
επίπεδο των μέσων»; Πάντως όχι εγώ, όχι εμείς, όχι ο Επαναστατικός Αγώνας. 
Και οι θέσεις μας πάνω στο ζήτημα είναι ήδη καταγεγραμμένες και υπερβαίνουν 
κατά πολύ το επίπεδο μιας συζήτησης περί μέσων. 

Όσον αφορά τους διαχωρισμούς και τον κατακερματισμό του κινήματος 
εμείς ως Επαναστατικός Αγώνας όχι μόνο δεν συμβάλαμε στο παραμικρό, αλλά 
η οπτική μας και οι θέσεις μας ήταν πάντα προς την κατεύθυνση της ένωσης των 
επαναστατικών δυνάμεων, ζήτημα που προπαγανδίζαμε ασταμάτητα καθ’ όλη 
την πολιτική πορεία μας και που αποτελούσε και αποτελεί κεντρικό ζήτημα της 
όλης ιστορικής μας διαδρομής. Και τολμώ να πω πως είμαστε από τους λίγους που 
έχουν με συνέπεια και σοβαρά ασχοληθεί με την προοπτική διαμόρφωσης ενός 
επαναστατικού κινήματος που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής μας 
είτε μέσω κειμένων, μέσω εκδόσεων (παραπέμπω στην εισαγωγή του βιβλίου με 
τις προκηρύξεις της οργάνωσης) είτε μέσω ανοιχτών πολιτικών διαδικασιών, εκ-
δηλώσεων και συνελεύσεων. Και σε αυτές τις ανοιχτές διαδικασίες αρκετοί από 
τους «τιμητές του κινήματος» που συνηθίζουν να μιλάνε εξ ονόματός του χωρίς 
ουσιαστικά να το στηρίζουν και να δουλεύουν για την ενδυνάμωσή του (και που 
μάλλον υποδαυλίζουν τον κατακερματισμό, την εμπάθεια και την περιχαράκω-
ση), ήταν φυσικό να λάμπουν διά της απουσίας τους. Εκεί είχαν την ευκαιρία να 
αντιπαρατεθούν μαζί μας με όρους κινήματος, αλλά προτίμησαν να μιλήσουν για 
αυτά τα ζητήματα στο δικαστήριο. 

Όπως είπα και νωρίτερα, η απόπειρα πολιτικής απομόνωσης αγωνιστών, ιδίως 
όταν επιχειρείται μπροστά στον εχθρό, κατατείνει στο να καθίσταται ευκολότερος 
ο στόχος της καταστολής που γίνεται μέσω της πολιτικής απομόνωσης των αγω-
νιστών και που επιδιώκει την πολιτική αλλά και φυσική εξόντωσή τους. Προβάλ-
λοντας την επιλογή δράσης διωκόμενων αγωνιστών ως επιλογή που καταργεί την 
«διαλεκτική σχέση με το κίνημα», τους αφήνεις έκθετους μπροστά στον ταξικό 
και κοινωνικό εχθρό. Του δίδεται έτσι μια χείρα βοηθείας στο κατασταλτικό του 
έργο, και αυτό ισχύει είτε έτσι επιθυμούν αυτοί που την προσφέρουν είτε όχι. 

Πάνω σε αυτή την απόπειρα απομόνωσης και τις συνέπειες που αυτή μπορεί 
να έχει, χαράζεται η στρατηγική απαλλαγής ενός κατηγορουμένου από τις κατη-
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γορίες. Με απλά λόγια, η αθώωση του ενός προϋποθέτει την πολιτική απομόνωση 
του άλλου και ό,τι αυτή συνεπάγεται. Το αν αυτό επιχειρείται να γίνει με συγκα-
λυμμένο τρόπο και όχι με τρόπο ρητό και κατηγορηματικό, αυτό δεν αναιρεί την 
ουσία των πραγμάτων. Το ζήτημα είναι πως πλέον η «διαφορά στον τρόπο υπερά-
σπισης απέναντι σε ένα δικαστήριο, από τη μια μελών της οργάνωσης που έχουν 
αναλάβει την πολιτική ευθύνη και από την άλλη συντρόφων που διώκονται βάσει 
της πολιτικής τους ταυτότητας και των συντροφικών τους σχέσεων» είναι τόσο 
«διακριτή» σε αυτή την περίπτωση που όχι μόνο «συνεπάγεται διαχωρισμούς», 
αλλά καταλήγει να σημαίνει «ο θάνατός σου, η ζωή μου». Και επειδή η αποδοχή 
μιας τέτοιας πολιτικής έκπτωσης από έναν που δικάζεται –στο όνομα πάντα της 
αθώωσής του–, ανοίγει το δρόμο για μεγαλύτερες πολιτικές εκπτώσεις, είναι ανα-
μενόμενο να γίνονται αποδεκτοί και διαχωρισμοί μεταξύ των αθώων, όπως έγινε 
με επόμενο μάρτυρα του ίδιου κατηγορούμενου, ο οποίος είπε πως «ο μόνος αθώ-
ος είναι ο συγκεκριμένος». Ούτε με αυτή τη δήλωση είχε πρόβλημα.

Στην κατάθεσή της η μάρτυρας επιχειρεί σε κάποια στιγμή και κατόπιν της 
επισήμανσης του προέδρου που προανέφερα –είναι πράγματι τραγικό το ίδιο το 
δικαστήριο να σου επισημαίνει ένα τέτοιο λάθος– την άμβλυνση των εντυπώσε-
ων που αρχικά δημιούργησε. Στην απάντηση όμως προς τον Νίκο Μαζιώτη που 
δημοσιοποίησε, αναφέρθηκε σε σειρά στοιχείων ιστορικών που κατά την άποψή 
της επιβεβαιώνουν την αρχική αξιωματική αντίληψή της. Και μάλιστα τα παρα-
δείγματα που είχε καταγράψει ο σύντροφος Μαζιώτης παρουσιάζονται ως παρεκ-
κλίσεις από τον κανόνα, καθώς ως επιχείρημά της παρουσιάζει και την καινοτόμα 
θέση του «κλασικού» και μη αντάρτικου πόλης, προκειμένου να περιφρουρήσει 
την επιχειρηματολογία της στο δικαστήριο. Ποιοι είναι οι κανόνες που κατά την 
ίδια οφείλει να ακολουθήσει μια ένοπλη οργάνωση για να είναι «κλασική», μόνο 
αυτή γνωρίζει. Και ο χαρακτηρισμός οργάνωσης ως «ultra στρατιωτικοποιημένη 
και κλειστή» αντανακλά το μοντέλο της για μια «κλασική οργάνωση»; Πόσοι και 
ποιοι από τους πρωταγωνιστές αυτών των πολιτικών ιστοριών, που η ίδια ως ανα-
γνώστρια της ιστορίας του ευρωπαϊκού αντάρτικου πόλης επικαλείται, θα ασπά-
ζονταν τη γνώμη της και θα δέχονταν την ταξινόμηση σε «κλασικούς» και «μη 
κλασικούς»; Πόσοι θα αποδέχονταν την ταξινόμηση της δράσης τους σε «μινι-
μαρισμένες» και «μη μινιμαρισμένες» μορφές βίας; Αν όλα αυτά δεν αφορούσαν 
τη δίκη, θα αποτελούσαν απλώς μια αστεία προσέγγιση της πολιτικής ιστορίας 
του ένοπλου αγώνα. Όμως πρόκειται για τη συνέχιση της υπεράσπισης των όσων 
λέχθηκαν στο δικαστήριο, στα οποία προστίθενται και αναφορές σε «ultra στρα-
τιωτικοποιημένες και κλειστές» οργανώσεις οι οποίες και συγκαταλέγονται στις 
κατά τη μάρτυρα «κλασικές». Ως συνέχεια συνεπώς του διαχωρισμού, ευνόητα 
προστίθεται πλάι στην απόπειρα αποπολιτικοποίησης –αποκορύφωμα της οποί-
ας είναι φράση της που αναφέρω πιο κάτω στο κείμενο– «ο μιλιταρισμός» που 
χαρακτηρίζει τις «κλασικές» ένοπλες οργανώσεις των οποίων τα μέλη είναι στην 
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παρανομία. Για εμένα, για τον Επαναστατικό Αγώνα συνιστά ύβρη οποιαδήποτε 
τέτοια υπόνοια δημιουργείται. Ομολογώ πως έχω γραμμένα στα παλαιότερα των 
υποδημάτων μου τη θέση της για τις «κλασικές» οργανώσεις και τη «μινιμαρισμέ-
νη» βία. Όμως οφείλω να ξεκαθαρίσω πως ο Επαναστατικός Αγώνας δεν ήταν ένα 
«μιλιταριστικό» όργανο. Ήταν πάνω από οτιδήποτε άλλο μια πολιτική οργάνωση, 
πολύ περισσότερο και βαθύτερα πολιτική από πολλές άλλες ομάδες του χώρου. 
Και να επισημάνω πως είμαι εχθρική προς τέτοιες υπόνοιες καθώς αφορούν μια 
ακόμα εχθρική θέση, που μόνο με τις θέσεις του ταξικού και πολιτικού εχθρού μου 
μπορεί να συναντηθεί, θέσεις που συγκλίνουν στην αποπολιτικοποίηση μέσω δια-
φόρων οδών του ένοπλου αγώνα και την ευκολότερη εγκληματοποίησή τους.

Το αποκορύφωμα αυτή της απόπειρας αποπολιτικοποίησης της ένοπλης δρά-
σης και του Επαναστατικού Αγώνα ήρθε όταν στην συνέχεια της τοποθέτησής της 
η μάρτυρας, απαντώντας στον πρόεδρο του δικαστηρίου σχετικά με την επισή-
μανση που της έκανε ότι «τρεις έχουν αναλάβει την ευθύνη», αναφέρει πως «προ-
φανώς η ένταξη σε κάποια οργάνωση αφορά τις χρονικές, κοινωνικές, ιστορικές 
συνθήκες και πολύ περισσότερο αφορά την ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου 
που θα πάρει αυτή την απόφαση». Δηλαδή ο κυριότερος παράγοντας για την επι-
λογή της ένοπλης δράσης είναι η… ιδιοσυγκρασία! Είναι θέμα χαρακτήρα. Δεν 
είναι πολιτική η απόφαση για τη συμμετοχή σε μια ένοπλη οργάνωση. Είναι θέμα 
προσωπικό. 

Εδώ θα δηλώσω ρητά και κατηγορηματικά πως η επιλογή της ένοπλης δράσης 
είναι μια πολιτική και μόνο πολιτική επιλογή. Δεν αφορά την ιδιοσυγκρασία, δεν 
αφορά τον προσωπικό χαρακτήρα, δεν αφορά την ψυχολογική κατάσταση, δεν 
αφορά τίποτα άλλο πέρα από την πολιτική. Και αν σε άλλες ομάδες ή παρέες του 
χώρου συνηθίζεται να παίζει ρόλο η ιδιοσυγκρασία –δεν ισχυρίζομαι εγώ αυτό, 
μιλώ υποθετικά– στον ένοπλο αγώνα δεν χωρά τίποτα πέρα από την πολιτική. 
Γιατί η ίδια η δράση αυτή από τη φύση της απαιτεί μια μεγάλη πολιτική ωριμό-
τητα και όταν αυτή απουσιάζει από κάποιον, τότε είτε αυτός αργά ή γρήγορα θα 
εγκαταλείψει αυτή τη μορφή αγώνα γιατί δεν θα αντέχει τις όποιες πιέσεις –που 
δεν είναι λίγες– είτε σε περίπτωση που το κράτος τον προλάβει με την καταστολή, 
θα αρχίσει γι’ αυτόν το «προσωπικό δράμα» μιας ατέρμονης –και μάταιης πλέον 
στην εποχή μας– προσπάθειας απεμπλοκής με κάθε κόστος από την κατασταλτι-
κή εμπλοκή του και τις συνέπειες που αυτή έχει.   

Η συμμετοχή σε ένοπλη οργάνωση είναι πάνω απ’ όλα μια πολύ σοβαρή πολι-
τική υπόθεση. 

Αν για τη μάρτυρα η ιδιοσυγκρασία είναι ο βασικός παράγοντας που καθορίζει 
γενικότερα τις επιλογές αγώνα και το τι είδους μέσα θα χρησιμοποιήσει κάποιος, 
τότε το κίνημα δεν χρειάζεται τις πολιτικές διεργασίες, αλλά… ψυχαναλύσεις, ψυ-
χολόγους και ενίοτε ψυχιάτρους. Και τελικά δικαιώνεται και ο εχθρός που επίσης 
ανάγει στη σφαίρα της ιδιοσυγκρασίας προκειμένου να αποπολιτικοποιήσει και 
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να εγκληματοποιήσει όχι μόνο την ένοπλη δράση αλλά την ανατρεπτική δράση 
συνολικά. 

Αν τα παραπάνω δεν τα έχει σκεφθεί, τότε το ελάχιστο που μπορούμε να δια-
πιστώσουμε είναι ότι δεν μπορεί να σκέφτεται με πολιτικούς όρους και δεν αντι-
λαμβάνεται τις πολιτικές διαστάσεις και προεκτάσεις των όσων λέει. Αν τα έχει 
σκεφτεί, τότε μιλάμε για μια κυνικά εχθρική στάση απέναντι στον ένοπλο αγώνα 
και τον Επαναστατικό Αγώνα συγκεκριμένα. Και όσον αφορά τις ρητές διαβεβαι-
ώσεις ότι «ο ένοπλος αγώνας είναι κομμάτι του ριζοσπαστικού κινήματος» είναι 
κενές ουσίας και υποκριτικές.

Με βάση αυτές τις θέσεις ορίζει την υπερασπιστική γραμμή του κατηγορουμέ-
νου, δηλαδή πάνω στην απόπειρα πολιτικής απομόνωσης και αποπολιτικοποίησης, 
πάνω στην απαξίωση του ένοπλου αγώνα. Και αυτή την υπερασπιστική γραμμή 
υιοθετεί και ο κατηγορούμενος, αφού δεν παρεμβαίνει μέσα στη διαδικασία, δεν 
διορθώνει. Αντιθέτως δημοσιοποιεί και κείμενο στο οποίο δηλώνει την αμέριστη 
συμφωνία του με τα όσα λέχθηκαν στη δίκη, ισχυριζόμενος και αυτός πως «δεν 
υφίσταται ζήτημα διαχωρισμού και απόπειρας απομόνωσης», πως «το αντάρτι-
κο είναι μέρος του κινήματος» κ.λπ. Τελικά και στην περίπτωσή του επαναλαμ-
βάνεται η ίδια διγλωσσία με τη μάρτυρά του, γεγονός που επίσης δεν μπορεί να 
εξηγηθεί παρά μόνο μέσω δύο δρόμων: Ή και ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται αυτά 
που λέγονται και τις πολιτικές τους προεκτάσεις ή κάνει ότι δεν αντιλαμβάνε-
ται. Όσον αφορά το συνήγορο –του οποίου μάλλον του «άνοιξε η όρεξη» για πιο 
κατηγορηματικές αποκηρύξεις και καταγγελίες– και την προσπάθειά του να γί-
νει πιο σαφής και κατηγορηματικός ο διαχωρισμός που ήδη είχε τεθεί, ούτε αυτή 
ανησύχησε τον κατηγορούμενο, ο οποίος και δεν παρενέβη. Και τελικά ο κατηγο-
ρούμενος είναι αυτός που πάντα σε μια δίκη επωμίζεται κάθε λέξη, κάθε φράση 
που εκφράζεται από τους μάρτυρές του και από τους συνηγόρους του, οι οποίοι 
τον εκπροσωπούν και τον εκφράζουν. Αν λοιπόν μιλάμε για αξιοπρέπεια και δεν 
θέλουμε να αναφερόμαστε μόνο σε παρελθοντικούς χρόνους, οφείλουμε, έχουμε 
χρέος απέναντι στον εαυτό μας καταρχήν, να παρεμβαίνουμε ακόμα και να κα-
ταγγέλλουμε ή και να εξαιρούμε από τη διαδικασία αν χρειαστεί μαρτυρίες, κατα-
θέσεις, υπερασπιστικές κατευθύνσεις και θέσεις που προωθούν διαχωρισμούς και 
πολεμικές τάσεις στον αγώνα. Αλλιώς είμαστε πέρα ως πέρα συνυπεύθυνοι. Είναι 
σαν να το κάναμε εμείς οι ίδιοι. 

Στην συνέχεια της κατάθεσής της δεν θα μπορούσε να μην καταθέσει και την 
οπτική της για την κατασταλτική επίθεση της 10 Απρίλη του 2010, κατά την οποία 
έγιναν οι συλλήψεις μας. Σε ερώτηση του συνηγόρου για το αν το κράτος «είχε 
προσωπικά» με τον κατηγορούμενο και τον συνέλαβαν, απάντησε πως ζητούμενο 
της καταστολής ήταν «στη δράση να μπει μια τελεία, στη δράση όχι των οργα-
νώσεων, για να είμαι σαφής, να μην μπερδευτούμε, στη δράση του αναρχικού 
κινήματος και να σπείρουν φυσικά, τον φόβο στους υπόλοιπους»(!) Και συνεχίζει 
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«εμείς είμαστε ο πραγματικός φόβος αυτή τη στιγμή». Δηλαδή η κατασταλτική 
επιχείρηση δεν είχε ως στόχο τον Επαναστατικό Αγώνα. Είχε τη δράση του συγκε-
κριμένου κατηγορούμενου και, μέσω αυτού, του κινήματος. Η κρατική επίθεση 
εναντίον του Επαναστατικού Αγώνα τι ήταν τελικά; Πάντως, το κράτος δεν ήθελε 
«να βάλει τελεία» στη δράση της οργάνωσης. Δεν ήταν αυτό το ζητούμενο της κα-
ταστολής. Το ζητούμενο δεν είναι «να μπει τελεία στη δράση των οργανώσεων». 
Το ξεκαθάρισε η μάρτυρας «για να μην μπερδευόμαστε». Στη δράση του εν λόγω 
κατηγορούμενου ήθελε «να βάλει τελεία». Τελικά οι διώξεις για συμμετοχή στον 
Επαναστατικό Αγώνα ήταν το πρόσχημα για τη σύλληψη του συγκεκριμένου και 
για να «μπει μια τελεία» στη δράση του και να φοβηθούν οι υπόλοιποι! Ο οποίος, 
φυσικά, αποτελεί τον εσωτερικό εχθρό, μαζί με «το κίνημα» στο οποίο όμως δεν 
συγκαταλέγεται ο Επαναστατικός Αγώνας. Γιατί στο κάτω-κάτω τι ήταν ο Επα-
ναστατικός Αγώνας για να μπαίνει στο στόχαστρο της καταστολής; Και τι απειλή 
συνιστούσε για να επιχειρήσει το κράτος να «βάλει τελεία» στη δράση του; Εδώ 
δηλαδή δεν μιλάμε για επίθεση με στόχο την καταστολή μιας ένοπλης οργάνω-
σης –δεν ήταν αυτός ο στόχος, το ξεκαθάρισε η μάρτυρας– και ούτε μιλάμε για 
υπόθεση του Επαναστατικού Αγώνα. Μιλάμε για την υπόθεση του συγκεκριμένου 
κατηγορούμενου. 

Μπορεί να είναι πασιφανής η γελοιότητα αυτού του ισχυρισμού, όμως οφείλω 
να επισημάνω πως είναι πασιφανής και η αλληλουχία των ζητημάτων –και δεν 
ήταν λίγα– που τέθηκαν από τη μάρτυρα στο δικαστήριο. Ξεκίνησε με τη χάραξη 
της διαχωριστικής γραμμής και την απόπειρα πολιτικής απομόνωσης του ένοπλου 
αγώνα, του Επαναστατικού Αγώνα και των αγωνιστών του, συνέχισε με την από-
πειρα αποπολιτικοποίησης της οργάνωσης και των αγωνιστών και κατέληξε με 
την προσπάθεια αφαίρεσης της πολιτικής βαρύτητάς της ως απειλή για το καθε-
στώς, της απαξίωσής της στον αγώνα. Τι παραπάνω θα έπρεπε να έχει ειπωθεί για 
να καταστεί αυτή η μαρτυρία δηλωτική και καταγγέλλουσα της ένοπλης δράσης 
και του Επαναστατικό Αγώνα συγκεκριμένα; Αν δεν πρόκειται για μια μαρτυρία 
πολεμική για τον Επαναστατικό Αγώνα και τους αγωνιστές-μέλη του που δικάζο-
νται, τότε τι είναι; Τι θα περίμενε κανείς να ακούσει σε μια τέτοια δίκη για να πει 
πως η μάρτυρας μας πολεμάει; Το κλασικό «δηλώνω πως αποκηρύττω την ένοπλη 
δράση»; Μα εμμέσως πλην σαφώς αυτό έκανε. 

Και αν υποθέσουμε ότι παρ’ όλα αυτά ισχύει ότι «ο ένοπλος αγώνας είναι μέρος 
του κινήματος» όπως διατυμπανίζει δημοσίως ο κατηγορούμενος και η μάρτυράς 
του, τότε ως τι είναι μέρος; Ως μια «αποσυρμένη, διαχωρισμένη, πολιτικά απο-
μονωμένη και ανώδυνη για το σύστημα επιλογή δράσης»; Γιατί ο Επαναστατικός 
Αγώνας δεν υπήρξε ποτέ ούτε τέτοιο «μέρος του κινήματος» ούτε τέτοιο μέρος 
του λόγου. Και όσοι βρίσκουν στην κρατική καταστολή την ευκαιρία να επιχειρή-
σουν τη νομιμοποίηση τέτοιων θέσεων, τους πληροφορώ απλώς πως θα χάσουν. 
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Όσον αφορά την απόπειρα από την μάρτυρα να μας «επιστρέψει» την κατη-
γορία των διαχωρισμών, κατηγορώντας μας ότι ιεραρχούμε τα μέσα, το μόνο που 
έχω να κάνω είναι να παραπέμψω όποιον ενδιαφέρεται σε γραπτές και προφορι-
κές μας τοποθετήσεις, στα δημοσιοποιημένα ντοκουμέντα του διημέρου στο Πο-
λυτεχνείο το Μάρτη του 2012 με θέμα την πρώτη ημέρα «η οργάνωση Επαναστα-
τικός Αγώνας» και τη δεύτερη μέρα «κατασταλτική επιχείρηση, διώξεις και δίκη», 
στα κείμενα της φυλακής που κυκλοφορούν σε βιβλίο, το βιβλίο των προκηρύξεων 
της οργάνωσης και την εισαγωγή που περιέχει, και να ψάξει να βρει πού προωθή-
σαμε εμείς αυτό το διαχωρισμό. Μια θέση παντελώς ξένη από εμάς, από εμένα και 
την πάγια πολιτική μου θέση. Το να μας προσάπτει κάποιος ότι προωθούμε τέτοι-
ους διαχωρισμούς είναι συκοφαντία και λάσπη. Και επειδή πολύ καλά γνωρίζει η 
συγκεκριμένη –όπως και ο καθένας– ότι δεν υφίσταται τέτοιος διαχωρισμός από 
εμάς, η ψευδής αυτή αναφορά μάλλον χρησιμοποιείται ως το μελάνι που ρίχνει η 
σουπιά για να θολώσει τα νερά. 

Όσον αφορά την υποτιθέμενη καταγγελία από εμάς συντρόφων για τα δυο 
συνθήματα «ο Λάμπρος ζει μέσα στις φωτιές» και «ο Λάμπρος είναι ένας από 
εμάς», αυτή συνιστά συνειδητή διαστρέβλωση του γεγονότος ότι διαφωνήσαμε 
το 2011 με το πολιτικό πλαίσιο που έμπαινε από τη συνέλευση που είχε συστα-
θεί ενόψει του ενός χρόνου από τη δολοφονία του συντρόφου Λάμπρου Φούντα, 
συνιστά διαστρέβλωση των θέσεών μας. Εξάλλου εμείς δεν εγκαλέσαμε για αυτά 
καθ’ αυτά τα συνθήματα κανέναν και δεν εγκαλέσαμε και κανέναν γενικότερα. 
Διαφωνήσαμε πολιτικά για το πολιτικό πλαίσιο που έμπαινε πάνω σε ένα πολιτικό 
γεγονός που οργανωνόταν μέσα από μια πολιτική διαδικασία. Το να λέγεται ότι 
εμείς εγκαλούμε αυτούς με τους οποίους διαφωνούμε πολιτικά σε κάποιο ζήτημα, 
μάλλον έχει να κάνει με τα όρια ανοχής πάνω στην πολιτική διαφωνία. Προφανώς 
κάποιοι δεν αντέχουν να διαφωνείς πολιτικά μαζί τους. Ο διαχωρισμός τότε έμπαι-
νε από όσους περιφρόνησαν ανοιχτά τη σημασία της δικής μας ενημέρωσης για 
τον προγραμματισμό εκείνης της πορείας στη Δάφνη. Διαχωρισμός ήταν το ίδιο 
το πολιτικό πλαίσιο που αρχικά έμπαινε σε σχέση με εκείνη την πορεία και που 
η προέκτασή του κατακερμάτιζε την ίδια την ιστορία του συντρόφου Λάμπρου 
Φούντα, καθώς κάποιοι επέμεναν στην αποσιώπηση του πολιτικού λόγου για τον 
οποίο δολοφονήθηκε και για την οποία δολοφονία γινόταν η οργάνωση της πορεί-
ας. Και είναι η πρώτη φορά οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην ίδια οργάνωση με 
τον αγωνιστή που δολοφονείται από το κράτος και που η δολοφονία αυτή γίνεται 
ενώ ο αγωνιστής δρα για ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα –για την προετοιμασία 
μιας ενέργειας αυτής της οργάνωσης– να επιχειρείται να απομονωθούν από τη 
διαδικασία που οργανώνει πορεία για αυτόν. Τελικά τα τείχη των φυλακών δεν 
κατάφεραν να μας κρατήσουν έξω από εκείνη τη διαδικασία –κάποιοι μάλλον θα 
πίστευαν πως η φυλάκιση θα βοηθούσε σε αυτό– και διεκδικήσαμε εμείς οι ίδιοι 
τη συμμετοχή μας σε αυτή.
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Όταν αποφυλακιστήκαμε, συμμετείχαμε από την πρώτη στιγμή σε ανοιχτές 
πολιτικές διαδικασίες και στη Συνέλευση για την υπόθεση του Επαναστατικού 
Αγώνα, όπου μπορούσαν να τεθούν ζητήματα και διαφωνίες και να συζητηθούν 
διεξοδικότερα. Στη διοργάνωση πορείας για τα δυο χρόνια από το θάνατο του 
συντρόφου που έκανε η Συνέλευση για την υπόθεση του Επαναστατικού Αγώνα 
μέσα από ανοιχτό κάλεσμα και στην οποία συμμετείχαμε και εμείς αφού είχα-
με προσωρινά αποφυλακιστεί, είχαν την ευκαιρία όσοι διαφωνούσαν να έρθουν 
και να μιλήσουν, να συζητήσουμε πιο εκτενώς και άμεσα για τα ζητήματα που 
αφορούσαν στον σύντροφο Λάμπρο Φούντα. Όμως κάποιοι προτίμησαν να μην 
το κάνουν. Όπως επίσης, και στις δύο εκδηλώσεις που οργάνωσε η Συνέλευση 
για την υπόθεση του Επαναστατικού Αγώνα στις οποίες είμαστε ομιλητές και που 
πλαισιώθηκαν από εκατοντάδες συντρόφους –κυρίως σε αυτή του Μαρτίου στο 
Πολυτεχνείο όπου το αντικείμενο της πρώτης μέρας ήταν η οργάνωση–, δόθηκε 
η ευκαιρία να τεθούν ανοιχτά σε εμάς τους ίδιους οι όποιες διαφωνίες και να τις 
απαντήσουμε. Όμως κάποιοι προτίμησαν την απουσία και τη σιωπή. Επειδή όμως 
γνωρίζουμε πως μεγάλο μέρος των ζητημάτων που είχαν ανοιχτεί τότε, έχουν 
κλείσει και με την άμεση συζήτηση σε ανοιχτές πολιτικές διαδικασίες, η επανα-
φορά αυτών των θεμάτων καταλαβαίνω ότι προκύπτει από το «στρίμωγμα» που 
υφίσταται η μάρτυρας και που δοκιμάζει να μεταφέρει αλλού τη συζήτηση ευελ-
πιστώντας μάταια ότι εκεί θα βρει τις συμμαχίες εναντίον μας.

Αν τώρα που «απουσιάζουμε» θεωρείται από κάποιους ως ευκαιρία να εκφρα-
στούν «ελεύθερα» εντός και εκτός δικαστηρίου, πιστεύοντας ότι δεν είμαστε σε 
θέση να απαντήσουμε –πράγμα που δυστυχώς για αυτούς, δεν ισχύει–, αυτό συ-
νιστά καθαρή θρασυδειλία.

Πόλα Ρούπα
Νοέμβριος 2012

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΓΟΥΡΝΑ  
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

ΜΑΡΤΥΡΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 23/10/2012

Θέλω να ξεκαθαρίσω από μεριάς μου το τι έγινε στη συνεδρίαση της 23ης 
Οκτώβρη στη δίκη του Επαναστατικού Αγώνα όσον αφορά την κατάθεση 

πολιτικού μάρτυρα υπεράσπισης του κατηγορουμένου Χ. Κορτέση και τη θέση 
που πήρα εγώ μετά το πέρας της με δήλωσή μου. Σκόπευα να κάνω μια καταγρα-
φή του γεγονότος αργότερα μετά το τέλος της δίκης σε έναν συνολικό απολογισμό 
αυτής, αλλά θεωρώ πλέον καταλληλότερη στιγμή να γίνει τώρα μιας κι έχει ανοίξει 
μια «συζήτηση» γύρω απ’ αυτή την κατάθεση. Μία «συζήτηση» που όντως αφορά 
αυτόν το «χώρο» και περιέχει σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει να απασχολούν 
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τους συντρόφους. Θα προσπαθήσω, λοιπόν, να επαναφέρω στη σωστή κατ’ εμέ 
βάση αυτή τη συζήτηση θέτοντας την ουσία του πολιτικού προβλήματος που ενέ-
κυψε, καθώς μια σειρά από «σάλτσες» που έχουν διανθίσει αυτή τη «συζήτηση» 
απλά παραπλανούν και μας βγάζουν απ’ το ζητούμενο.

Η κατάθεση της μάρτυρος υπεράσπισης του Χ. Κορτέση ήρθε να διαφωτίσει 
την έδρα του δικαστηρίου ότι ο Επαναστατικός Αγώνας ήταν μια οργάνωση που 
διατηρούσε στεγανά με το κίνημα, είχε αυστηρούς κανόνες συνωμοτικότητας που 
δεν επέτρεπαν στα μέλη του να αναπτύσσουν δημόσια δράση γιατί θα έμπαιναν 
στο στόχαστρο της καταστολής. Σύμφωνα μ’ αυτό το σχήμα, λοιπόν, για τη δομή 
του Επαναστατικού Αγώνα δεν θα μπορούσε κάποιος σύντροφος που είχε δημό-
σια δράση να είναι μέλος της οργάνωσης, σύμφωνα με τα λεγόμενά της. Το ερώ-
τημα που εύλογα προκύπτει και δεν απαντιέται είναι τι δουλειά έχει ένας μάρτυ-
ρας, πολιτικός μάλιστα, υπεράσπισης ενός ανθρώπου που δεν έχει καμία σχέση με 
την οργάνωση, να εισφέρει στην έδρα του δικαστηρίου σχήματα για τη δομή της 
οργάνωσης και μάλιστα τη στιγμή που ούτε στο κατηγορητήριο υπάρχουν, ούτε 
μάρτυρες κατηγορίας ούτε καν οι δικαστές κι ο εισαγγελέας έχουν κάνει την παρα-
μικρή αναφορά σ’ αυτό το θέμα. Πόσο μάλλον όταν κανένα από τα τρία μέλη του 
Επαναστατικού Αγώνα έχει κάνει την παραμικρή αναφορά για τη δομή αυτής της 
οργάνωσης. Πόσο μάλλον όταν στις αμέσως προηγούμενες συνεδριάσεις έχουν 
καταθέσει πολιτικοί μάρτυρες υπεράσπισης των τριών μελών του Επαναστατικού 
Αγώνα που λένε ότι τόσο αυτοί όσο και ο Λάμπρος Φούντας προέρχονται από 
τα σπλάχνα του κινήματος και συμμετείχαν στις δημόσιες διεργασίες του χώρου. 
Δηλαδή, αυτή η κατάθεση έρχεται να διαψεύσει τις άλλες και γιατί γίνεται αυτό; 
Γίνεται ως θεωρητική συνεισφορά σε μια κουβέντα μέσα στο δικαστήριο ή χρησι-
μοποιείται ως κύριο υπερασπιστικό επιχείρημα, όπως «ορθά» ρωτάει ο συνήγο-
ρος υπεράσπισης για να τεκμηριώσει την αντικειμενική αδυναμία του πελάτη του 
να είναι στο «χώρο του ένοπλου». Την έκφραση αυτή, δυστυχώς, τη δανείζομαι 
από τον πρόεδρο του δικαστηρίου όπου στο τέλος της συγκεκριμένης κατάθεσης 
σχολίασε ότι «η μάρτυρας έχει γίνει σαφής ότι ο Χ. Κορτέσης δεν ανήκει στο χώρο 
του ένοπλου», αποδεχόμενος ουσιαστικά την ύπαρξη του διαχωρισμού κινήματος 
και ένοπλου που εισήχθη από τη μάρτυρα και κεφαλαιοποιήθηκε από το συνήγο-
ρο του κατηγορουμένου.

Δύσκολα θα έβρισκε κανείς κάποιο σύντροφο να με γνωρίζει που θα σχολίαζε 
ότι η δήλωσή μου στο δικαστήριο ήταν προκατειλημμένη. Η παρέμβασή μου εκεί-
νη ήταν αυτονόητη όταν διαπίστωσα ότι στην υπερασπιστική γραμμή του εν λόγω 
κατηγορουμένου έχει εμπλακεί η δομή της οργάνωσης ως επιχείρημα. Ξεκαθαρί-
ζω, λοιπόν, μια και καλή προς όλους ότι ήταν μια πράξη πολιτικής αυτοάμυνας. 
Ακόμα όμως και προκατειλημμένο να με πει κανείς, σίγουρα δεν μπορεί να πει 
το ίδιο για τον πρόεδρο που μόλις κατάλαβε ότι η μάρτυρας μπαίνει σε «ξένα 
χωράφια» την παραίνεσε να μην το κάνει υπενθυμίζοντάς της ότι υπάρχουν τρεις 
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που έχουν αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την οργάνωση. Και καλά εγώ πες 
ότι εφηύρα θέματα βάσει σκοπιμοτήτων ή αντιπαλοτήτων για να ξαναζεστάνω 
την υπόθεση, όπως φάνηκε (λες κι έχω λίγες δουλειές να κάνω), ο πρόεδρος τι 
δουλειά είχε να σχολιάσει έτσι την κατάθεση αυτή; Πώς μπορούν να ισχυρίζονται 
είτε ο κατηγορούμενος είτε η μάρτυρας ότι τίποτα στραβό δεν υπάρχει μ’ αυτή 
την κατάθεση, απ’ τη στιγμή που η ίδια η έδρα του δικαστηρίου διαπιστώνει το 
θέμα; Δυστυχώς, είναι άσχημο ν’ ακούς τον πρόεδρο του δικαστηρίου να σε επι-
βεβαιώνει δημοσίως και να αντιλαμβάνεται πράγματα που κάποιοι αρνούνται ν’ 
αντιληφθούν.

Για να συνοψίσω τα ζητήματα, καθώς έχω σημαντικότερες δουλειές να κάνω 
αυτό τον καιρό, θα έλεγα ότι το κυρίαρχο πρόβλημα που τέθηκε με την κατάθεση 
αυτή και δεν έχει απαντηθεί ακόμα είναι η συνεισφορά στο δικαστήριο οποιασ-
δήποτε κουβέντας και ειδικότερα αυτής που περιέγραψα (και που όλοι έχουν την 
ευκαιρία να ακούσουν ευτυχώς) ως όχημα για να ανακύψει διαχωριστική γραμμή 
ανάμεσα στον «αναρχικό χώρο» και στον «ένοπλο χώρο». Επιχείρημα που κεφα-
λαιοποιείται όπως είπα με την πρώτη ερώτηση του συνηγόρου υπεράσπισης όπου 
λέει ότι «το κεντρικό επιχείρημα για το γεγονός ότι ο Κορτέσης δεν ήταν στον 
Επαναστατικό Αγώνα είναι ότι έκανε ακριβώς το αντίθετο από ό,τι τα μέλη της 
οργάνωσης που ήταν στην παρανομία» και απαντιέται καταφατικά απ’ τη μάρτυ-
ρα. Ας μου απαντήσει, λοιπόν, κάποιος που με τόση ευκολία λέει τέτοια πράγματα 
στο δικαστήριο αν εγώ, που είμαι μέλος του Επαναστατικού Αγώνα, κρυβόμουν 
τόσα χρόνια ή ήμουν στην παρανομία και δεν το ξέρω. Το ίδιο ισχύει φυσικά και 
για τους δύο συντρόφους που απουσιάζουν από τη δίκη. Πρέπει το δικαστήριο 
να ξέρει αυτά τα πράγματα και γιατί; Γιατί εμείς ήμαστε ήδη καμένοι και δεν μας 
νοιάζει; Εμείς δεν είμαστε κατηγορούμενοι σ’ αυτή την υπόθεση, είμαστε ιστορι-
κές μορφές; Και καλά οι δυο σύντροφοι που απουσιάζουν, καλά ο Λάμπρος που 
δεν μπορεί να πει τίποτα, εγώ τι έπρεπε να κάνω, να σηκωθώ και να πω ότι δεν 
ισχύουν αυτά που λέτε κι ότι δεν ήμουν σε καμιά παρανομία; Έτσι νοείται η «δια-
κριτή διαφορά στον τρόπο υπεράσπισης απέναντι σε ένα δικαστήριο, από τη μια 
μελών οργάνωσης που έχουν αναλάβει την πολιτική ευθύνη και από την άλλη συ-
ντρόφων που διώκονται βάσει της πολιτικής τους ταυτότητας». Δεν καταλαβαίνω 
γιατί αναγκαστικά θα πρέπει να εμπεριέχομαι εγώ μέσω της οργάνωσης ως επι-
χείρημα στην υπερασπιστική γραμμή άλλου κατηγορουμένου, δεν καταλαβαίνω 
γιατί εμπλέκομαι εγώ μέσω αναφοράς στην δομή της οργάνωσης στην κατάθεση 
μάρτυρα υπεράσπισης; Αλήθεια, έκαναν κάτι τέτοιο οι μάρτυρες υπεράσπισης 
των μελών της οργάνωσης και δεν το κατάλαβα;

Αποκλειστική ευθύνη για το τι λένε είτε οι μάρτυρες είτε οι συνήγοροι σε μια 
πολιτική δίκη έχουν οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι και είναι δικιά τους δουλειά να 
τους διορθώνουν αν κάτι δεν τους αρέσει. Αφού, λοιπόν, ο Κορτέσης έχει δηλώσει 
σε όλους τους τόνους μέσα και έξω από τη φυλακή πως προσυπογράφει την πάγια 
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θέση του κινήματος ότι ο ένοπλος αγώνας είναι κομμάτι αυτού, τότε πώς δέχεται 
να υπάρχει αυτός ο σαφής διαχωρισμός μέσα στο δικαστήριο και δεν διορθώνει 
αυτούς που στην πραγματικότητα του κάνουν πολιτική ζημιά; Είναι τόσο δύσκολο 
να σηκωθεί κάποιος για να υπερασπιστεί τα πολιτικά του πιστεύω όταν πιστεύ-
ει ότι μπορεί να διαβάλλονται; Είναι τόσο δύσκολο να διορθώσει κάποιος έναν 
γελοίο, πραγματικά, μάρτυρα που μέσα στην απίστευτη βλακεία του εκστομίζει 
στην επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου (31/10) ότι όλοι οι κατηγορούμενοι, 
πλην του συγκεκριμένου, είναι μέλη της οργάνωσης; Ούτε κι εκεί υπάρχει ευθύνη 
του κατηγορουμένου;

Ας αφήσουμε, λοιπόν, τα εύκολα λόγια των κειμένων και των «απαντήσεων» 
περί ιερατείων, επιβολής-υπακοής και συνδιαμόρφωσης. Σε αυτά μπορεί ο καθέ-
νας να ισχυρίζεται ό,τι θέλει και να γίνεται και πιστευτός. Η ιστορία, όμως, διδά-
σκει ότι όπου καταργείται κάθε περιθώριο συνεννόησης μετά, δυστυχώς, έρχο-
νται οι «κοινοποιήσεις». Ας γίνει επιτέλους κατανοητό ότι τέτοιες συμπεριφορές 
είτε εμπίπτουν στη σφαίρα της σκοπιμότητας είτε σ’ αυτή της ασυνεννοησίας δεν 
μπορούν να περάσουν στο δικαστήριο που δικάζεται η οργάνωση Επαναστατικός 
Αγώνας. Τέλος, θα επισημάνω σε όλους ότι σημασία δεν έχει τόσο τι ερμηνεία θα 
δώσει ο καθένας για τα γεγονότα, αλλά το τι ερμηνεία έχει δώσει η έδρα του δικα-
στηρίου γι’ αυτά που ακούει καθώς η δίκη συνεχίζεται.

Υ.Γ. 1 Δεν ήθελα να απαντήσω σε κανένα από τα άσχετα με το πολιτικό ζη-
τούμενο που διάβασα τελευταία, αλλά νιώθω την υποχρέωση να χαιρετίσω όλους 
τους πολιτικούς μάρτυρες που κατέθεσαν για τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα 
και να τους ευχαριστήσω δημοσίως για τη συνεισφορά τους. Θεωρώ ότι η αναφο-
ρά συλλήβδην σε αυτούς σε κείμενο που διάβασα, χωρίς να γνωστοποιείται ποιο 
ακριβώς είναι το πρόβλημα δεν είναι τίποτε άλλο παρά λάσπη στον ανεμιστήρα 
και εξυπηρετεί τη σκοπιμότητα μιας αντιπαράθεσης που δεν έχει καμία απολύτως 
σχέση με τα γεγονότα της συγκεκριμένης συνεδρίασης.

Υ.Γ. 2 Συστήνω σε κάθε σύντροφο που τον ενδιαφέρει πραγματικά η υπόθε-
ση του Επαναστατικού Αγώνα να μην παρασύρεται σε μία πόλωση που δεν έχει 
πραγματικά κανένα νόημα. Αντιπαραθέσεις όπως αυτή δεν ενδείκνυνται για τίπο-
τα παραπάνω παρά μόνο για αυστηρά πολιτική συζήτηση. Όσοι στο χώρο διψούν 
για «αίμα» θα τους θυμίσω ότι αυτή η υπόθεση έχει ήδη αρκετό και δεν χρειάζεται 
άλλο.

Κώστας Γουρνάς
Νοέμβρης 2012
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  

ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Τοποθετούμαστε δημόσια ως πολιτικοί μάρτυρες υπεράσπισης της οργάνωσης 
του Ε.Α., με αφορμή την κατάθεση μάρτυρος στις 23/10, τόσο για τη συνέχιση 

τη πολιτικής μας υπεράσπισης που δεν θα μπορούσε να σταματάει στα όρια της 
δίκης, όσο και σαν μια ιστορική καταγραφή που θα συμβάλει γόνιμα στην εσωτε-
ρική διαλεκτική του ριζοσπαστικού κινήματος και στην ανάπτυξή του.

Το ότι λαμβάνουμε μια δημόσια θέση (μέσα σε ένα πεδίο κιτρινισμού από τις 
αστικές φυλλάδες με τα σκόπιμα σαθρά συμπεράσματά τους) προκύπτει αναγκα-
στικά από τη στιγμή που η τοποθέτηση της μάρτυρος έγινε απέναντι στο εχθρικό 
στρατόπεδο, δηλαδή απευθυνόμενη στο ειδικό στρατοδικείο του κράτους, ένα δι-
καστήριο εκ φύσεως τόσο ιστορικό όσο και δημόσιο.

Επιλέξαμε να καταθέσουμε ως μάρτυρες πολιτικής υπεράσπισης του Επανα-
στατικού Αγώνα όχι γιατί είμαστε άνευ όρων σύμφωνοι, άρα και θιασώτες της 
οποιασδήποτε έκφρασης του ένοπλου αγώνα, αλλά γιατί ο Επαναστατικός Αγώ-
νας με τη δράση του και με λόγο του αποτελεί μια συγκεκριμένη έκφραση του 
κοινωνικού και ταξικού πολέμου του οποίου κομμάτι νιώθουμε κι εμείς. Η πολι-
τική μας υπεράσπιση προς τους συντρόφους του Επαναστατικού Αγώνα δεν θα 
μπορούσε να εγκλωβιστεί στα μέσα δράσης αλλά να επικεντρωθεί στο σκοπό του 
ίδιου του αγώνα. Στο σκοπό της κοινωνικής επανάστασης. Και είναι ακριβώς αυ-
τός ο κοινός μας τόπος, ο κοινός μας αγώνας για το σκοπό της επανάστασης, που 
καταργεί κάθε διαχωρισμό ανάμεσα σε ενόπλους και μη. Σαν μάρτυρες υπεράσπι-
σης δεν κληθήκαμε να μιλήσουμε γενικά και αόριστα για το κίνημα αλλά να υπε-
ρασπιστούμε τον ένοπλο αγώνα και συγκεκριμένα τον Επαναστατικό Αγώνα σαν 
κομμάτι του κινήματος. Το γεγονός ότι δεν υιοθετούμε το διαχωρισμό ανάμεσα 
σε ενόπλους και μη δεν σημαίνει ότι οι καταθέσεις μας θα εξίσωναν ισοπεδωτικά 
τις ιδιαιτερότητες που έχει ο ένοπλος αγώνας, όπως και κάθε μορφή δράσης στο 
εσωτερικό του πολύμορφού επαναστατικού κινήματος. Γι’ αυτό καταθέσαμε στο 
δικαστήριο ως πολιτικά υποκείμενα που δραστηριοποιούνται στον α/α χώρο, και 
όχι ως εκπρόσωποί του, ώστε προσεκτικά να ξεδιπλώσουμε τις δικές μας σκέψεις 
γύρω από το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο της δράσης του Επαναστατικού Αγώνα 
αλλά και γενικότερα για τον ένοπλο αγώνα, αποφεύγοντας ακραίους υποκειμενι-
σμούς, ιεραρχήσεις, διαχωρισμούς και φετιχισμούς που έτσι κι αλλιώς συνειδητά 
απεχθανόμαστε. Μιλήσαμε λοιπόν για τα διακριτά πολιτικά γνωρίσματα του Επα-
ναστατικού Αγώνα, για τα οποία νιώσαμε την πολιτική και ιστορική ευθύνη να τα 
υπερασπιστούμε από τη δική μας θέση. Πέρα όμως από το να κατοχυρώσουμε 
σαν μάρτυρες την εικόνα μιας πιο διευρυμένης κοινωνικά και κινηματικά υπε-
ράσπισης του Επαναστατικού Αγώνα θέλαμε και να εξασφαλίσουμε με το λόγο 
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και την παρουσία μας ότι δεν θα επιχειρηθεί οποιαδήποτε απόπειρα πολιτικής 
υπονόμευσης του Επαναστατικού Αγώνα από τους δικαστές. Τι σημαίνει αυτό; 
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι δίκες δεν είναι απλά στημένες θεατρικές παρα-
στάσεις αλλά οξυμένα πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης. Γνωρίζουμε επίσης πολύ 
καλά ότι αυτά τα πεδία διαστέλλονται ακόμα περισσότερο στις δίκες των ένοπλων 
οργανώσεων. Είτε συμφωνούμε είτε όχι με τον ένοπλο αγώνα δεν μπορούμε να 
παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι όταν το κράτος αντιλαμβάνεται ότι αμφισβητεί-
ται το μονοπώλιο της βίας του από τους αγωνιστές και μάλιστα με τα όπλα, τότε 
γίνεται αδυσώπητα εκδικητικό. Οι δίκες των ένοπλων οργανώσεων έχουν καταρ-
χάς το θεμελιώδες διακύβευμα για το κράτος, της ιδεολογικής εξασφάλισης του 
προνομίου της βίας για τις δικές του τάξεις. Η αντιπαράθεση λοιπόν σε τέτοια 
δικαστήρια είναι άκρως πολιτική και δευτερευόντως νομική, αφού το ουσιαστικό 
επίδικο είναι η ιδεολογική μάχη, με όρους κοινωνικής νομιμοποίησης, ανάμεσα 
στην κρατική και την επαναστατική βία. Το τερατώδες νομικό οπλοστάσιο των 
αντιτρομοκρατικών νόμων είναι τελικά το τεχνικό σημείο πάνω στο οποίο εξα-
σφαλίζεται η ηγεμονία της κρατικής βίας. Είναι το αποτέλεσμα και όχι η ουσία 
της πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στους αγωνιστές και το κράτος. Ακριβώς 
λοιπόν επειδή αυτή η αντιπαράθεση είναι πολιτική, οι ένοπλοι αγωνιστές δεν 
καταδικάζονται απλά, αλλά υπονομεύονται τόσο οι ίδιοι σαν πρόσωπα όσο και 
σαν πολιτικά υποκείμενα. Η στρατηγική αυτής της υπονόμευσης υπαγορεύει την 
απαξίωση των πολιτικών κινήτρων του ένοπλου αγώνα, καθιστώντας τον ως κάτι 
αντικοινωνικό και προσχηματικά πολιτικό. Με εργαλείο μια αλαζονική αφήγηση 
περί «δημοκρατικών δικαιωμάτων και κεκτημένων» επιχειρεί να αποδομήσει την 
κοινωνική αφετηρία του ένοπλου αγώνα με το να τη μετατοπίσει τεχνηέντως στη 
σφαίρα του υποκειμενισμού και της εξατομικευμένης ροπής προς τη βία. Όμως το 
κράτος δεν σταματάει εδώ και αφού καταφέρει μια αποσάθρωση των κοινωνικών 
και ταξικών κινήτρων του ένοπλου αγώνα, επιχειρεί να διεισδύσει στο εσωτερικό 
του επαναστατικού κινήματος και με όπλο του το φόβο εκβιάζει την πόλωση και 
την εμφανή δημιουργία διαχωρισμού ανάμεσα στα ένοπλα και μη κομμάτια του 
κινήματος. Και όταν το κράτος καταφέρει να εκμαιεύσει αυτό το διαχωρισμό, τότε 
κατέχει και το εχέγγυο της απρόσκοπτης εξόντωσης των πολιτικών του αντιπά-
λων. Τότε επιτυγχάνει το επιστέγασμα της απόλυτης κυριαρχίας του. 

Λαμβάνοντας λοιπόν υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, ο ρόλος μας ως μαρτύρων 
υπεράσπισης εμπεριείχε και την ευθύνη να μην παραχωρηθεί στους δικαστές 
ούτε χιλιοστό ανοχής στην οποιαδήποτε απόπειρα πολιτικής διαστρέβλωσης του 
Επαναστατικού Αγώνα και κατ’ επέκταση του ένοπλου αγώνα, αλλά και σε καμία 
απόπειρα διαχωρισμού από το κοινωνικό και κινηματικό πλαίσιο που έδρασαν οι 
σύντροφοι. 

Ενώ λοιπόν στο συγκεκριμένο δικαστήριο οι δικαστές δεν έχουν προβεί (προς 
το παρόν και για λόγους τακτικής) σε καμία απόπειρα διαχωρισμού της δράσης 
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του Επαναστατικού Αγώνα, αυτό έρχεται να το κάνει με έμμεσο τρόπο η κατάθε-
ση που δόθηκε στις 23/10. Μια κατάθεση για την οποία δεν θα μπαίναμε σε καμία 
διαδικασία δημόσιας αντιπαράθεσης αν αυτή ουσιαστικά δεν υπονόμευε τις δικές 
μας καταθέσεις. Βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση να παρακολουθούμε να απο-
δομείται η πολιτική υπεράσπιση, αφού η συγκεκριμένη κατάθεση επιχείρησε να 
δημιουργήσει ένα στρεβλό πολιτικό καθεστώς ανάμεσα στη σχέση του κινήματος 
και του ένοπλου αγώνα, εντελώς διαφορετικό δηλαδή σε σχέση με το πώς εμείς 
τουλάχιστον την είχαμε διατυπώσει στις καταθέσεις μας. Με όχημα μια υπερα-
πλουστευμένη και ταυτόχρονα απόλυτη θέση περί του κινδύνου έκθεσης στην κα-
ταστολή ενός ένοπλου συντρόφου αν αυτός συμμετέχει σε δημόσιες διαδικασίες, 
και που φυσικά μπορεί να ισχύει αλλά επ’ ουδενί δεν αποτελεί θέσφατο, επιχει-
ρήθηκε ένας πολιτικός επαναπροσδιορισμός για το όριο πάνω στο οποίο η βία κα-
θορίζεται ως κινηματική ή μη. Αυτός ο επαναπροσδιορισμός ενδύθηκε και με μια 
μονολιθική ανάγνωση της ιστορίας, έναν ιστορικό αναθεωρητισμό, και ταυτόχρο-
να, με πειστήριο για την ορθότητα των επιχειρημάτων μια εσκεμμένα επιλεκτική 
λαθεμένη ιστορική αναδρομή ουσιαστικά τσουβαλιάστηκε η τεράστια πολιτική 
κληρονομιά του ευρωπαϊκού αντάρτικου πόλης των δεκαετιών ’60-’70. Με επι-
χείρημα λοιπόν την αδυναμία κάποιου να «πατάει σε δύο βάρκες», μια αδυναμία 
που εξακολουθεί να παραμένει συνολικά και ιστορικά ανεξακρίβωτη, και μάλι-
στα με πολύ κοντινά μας παραδείγματα (Λάμπρος Φούντας), ανοίγουν διάπλατα 
οι δρόμοι των διαχωρισμών ανάμεσα σε «κινηματικούς» και «ένοπλους». Όμως 
αυτοί οι διαχωρισμοί δεν εδράζονται έστω σε κάποια εύλογη πολιτική διαφωνία 
(τουλάχιστον εκ πρώτη όψεως) που να αφορά τα ζητήματα στρατηγικής που απα-
σχολούν διαχρονικά το κίνημα (ζητήματα επαναστατικής βίας, παρανομίας, πο-
λιτικού συσχετισμού δυνάμεων κ.λπ.) αλλά περιορίζονται φαινομενικά απλά και 
μόνο σε ένα τεχνικό «κόλλημα» περί έκθεσης στην καταστολή. Αλλά ακόμα και 
η RAF όταν μιλούσε για την παρανομία δεν ανέλυε απλά μια τεχνική λύση για 
την αποφυγή της καταστολής αλλά μιλούσε για το απελευθερωμένο έδαφος της 
παρανομίας όπου εκεί ο αγωνιστής μαζί με τους συντρόφους του ανακαλύπτει 
τη νέα του συλλογική ταυτότητα. Αυτή λοιπόν η «τεχνικοποίηση» του ζητήματος 
και οι ξεκάθαροι πολιτικοί διαχωρισμοί που ανέβλυζαν από αυτή, επανέφεραν το 
πολιτικό επίδικο στο σημείο μηδέν αφού ουσιαστικά ακυρώθηκε η δική μας προ-
σπάθεια ως μαρτύρων υπεράσπισης να επαναβεβαιώσουμε μέσα στο δικαστήριο 
με ιστορικά και πολιτικά επιχειρήματα την ενιαία και αδιαίρετη φύση της ένοπλης 
δράσης με τους αγώνες των καταπιεσμένων σε κάθε γωνιά του πλανήτη. 

Είναι λοιπόν κατανοητό ότι το κίνητρο για τη δημόσια κριτική μας δεν έχει να 
κάνει απλά με τις πολιτικές μας διαφωνίες πάνω στον τρόπο με τον οποίο η συγκε-
κριμένη κατάθεση προσέγγισε το ζήτημα του ένοπλου αγώνα. Η κριτική μας έχει 
να κάνει με τον τόπο που αυτή η προσέγγιση εκδηλώθηκε και τις παρακαταθήκες 
που αφήνει πίσω της. Είναι εντελώς διαφορετικό να γίνεται μια κατάθεση διαφο-
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ρετικών προσεγγίσεων γύρω από το ούτως ή άλλως περίπλοκο ζήτημα του ένο-
πλου αγώνα μέσα σε ένα αμφιθέατρο, μέσα δηλαδή στο φυσικό πεδίο διαπραγμά-
τευσης, κριτικής και επεξεργασίας του κινήματος και τελείως διαφορετικό αυτό 
να γίνεται μέσα σε ένα δικαστήριο όπου έχουν μάλιστα προηγηθεί συγκεκριμένες 
πολιτικές τοποθετήσεις πάνω στο πλαίσιο ανάλυσης της υπόθεσης του Επαναστα-
τικού Αγώνα. Και πόσο μάλλον όταν αυτή η διαφορετική προσέγγιση, όπως συνέ-
βη με τη συγκεκριμένη κατάθεση στις 23/10, δίνει χώρο και τροφή στον εχθρό να 
κάνει πολιτικές διαπιστώσεις περί «ενόπλου» και «κινηματικού» όπως έγινε από 
τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Οι αξιολογήσεις λοιπόν για κλειστά, εσωτερικά ζη-
τήματα του κινήματος, όπως τα όρια της δράσης ενός συντρόφου που επιλέγει τον 
ένοπλο αγώνα, μπροστά σε ένα δικαστήριο είναι τουλάχιστον επικίνδυνες. Όχι 
μόνο γιατί οι συγκεκριμένες αξιολογήσεις αφήνουν στρεβλές πολιτικές παρακα-
ταθήκες, αφού μια δίκη είναι για το κίνημα σημείο ιστορικής καταγραφής, αλλά 
κυρίως γιατί αφήνουν να εννοηθούν οι διαχωρισμοί. Οι διαχωρισμοί που αυτή τη 
στιγμή αποτελούν το πιο χρήσιμο εργαλείο του εχθρού. Εργαλείο για να απαξιώ-
σει, να απομονώσει και τελικά να εξοντώσει τους αγωνιστές.

ΥΓ. 1: Είναι τουλάχιστον προσβλητικό για το κίνημα και την ιστορία του επαγ-
γελματίες δικηγόροι να προβαίνουν σε προβοκατόρικες πολιτικές τοποθετήσεις, 
εν είδει ερωτήσεων προς τους μάρτυρες, για ζητήματα που αφορούν αυστηρά τον 
α/α χώρο, τους συντρόφους που τον απαρτίζουν και τις επιλογές τους.

ΥΓ. 2: Όσον αφορά το κείμενο του Κ. Καλαρέμα και την επίθεση που δεχτή-
καμε, δεν βρίσκουμε σε αυτό κανένα πολιτικό επιχείρημα και επιλέγουμε να μην 
απαντήσουμε.

Αγγελετάκης Γιώργος
Αντωνίου Στέλλα
Βαλσαμής Βασίλης
Βούτσης-Βογιατζής Γιώργος
Διαβολίτσης Κώστας
Οικονόμου Μαρία
Σειρηνίδης Άρης
Τραϊκάπης Μιχάλης

Δεκέμβρης 2012
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΑΣ ΡΟΥΠΑ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Η δίκη για την οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας έληξε στις 3 Απρίλη του 2013 
με την καταδίκη σε μεγάλες ποινές των μελών της οργάνωσης. Η ποινή που 

επέβαλε το δικαστήριο ήταν 50 χρόνια κατά συγχώνευση σε καθένα από τα τρία 
μέλη του Επαναστατικού Αγώνα. 

Η απόφαση του δικαστηρίου αντανακλά μια αντίφαση που κατά την άποψή 
μας παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε δίκη ένοπλης οργάνωσης. Από τη μια το 
δικαστήριο όφειλε να εξασφαλίσει μια μεγάλη καταδίκη για τα μέλη της οργάνω-
σης η οποία έχει πολιτικό νόημα και στόχευση. Από την άλλη η πολύμηνη μάχη 
στην δικαστική αίθουσα των μελών με το δικαστήριο και το σκεπτικό των διωκτών 
τους είχε ως αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των κατηγοριών όπως ήταν διατυπωμέ-
νες στο βούλευμα να καταρρεύσουν, γεγονός που σε κάποιες περιπτώσεις ήταν 
αποτέλεσμα της άμεσης και σε κάποιες άλλες της έμμεσης αποδοχής από τους 
δικαστές των πολιτικών μας θέσεων όπως τις εκφράσαμε κατά τη διάρκεια της 
δίκης. Αποτέλεσμα αυτής της μάχης ήταν η τελική μετατόπιση του δικαστηρίου 
σε μια σειρά από ζητήματα είτε πολιτικά είτε ποινικά, μετατόπιση που καταγρά-
φηκε πρακτικά στην απόφαση για το σύνολο των κατηγορουμένων. Είμαστε 
εξάλλου βέβαιοι, πως οι περισσότεροι που παρακολούθησαν αυτή τη 
δίκη και γνωρίζουν την ιστορία ανάλογων δικών για ένοπλες οργα-
νώσεις, περίμεναν μια πολύ πιο αυστηρή απόφαση. 

Η μάχη που δώσαμε ήταν πολιτική. Κυρίαρχο στοιχείο αυτής της μάχης ήταν η 
ανάδειξη του αδιαίρετου της δίωξης και της πολιτικής φύσης της υπόθεσης σε όλα 
τα επίπεδα. Αυτό το αδιαίρετο, αν και δεν ομολογήθηκε ποτέ από τους δικαστές 
(πώς θα μπορούσε άλλωστε να ομολογηθεί;), έγινε αποδεκτό. Και αυτό καθόρισε 
την έκβαση σε μεγάλο βαθμό της δίκης και την απόφαση των δικαστών για τα 
μέλη, αλλά και για τους υπόλοιπους που δικάζονταν. Με άλλα λόγια, η πολιτική 
πίεση που ασκήσαμε στους δικαστές, τους οδήγησε σε σειρά οπισθοχωρήσεων 
που εκφράστηκε με την αποδοχή της πολιτικής φύσης της υπόθεσης, αφού ανα-
γνώρισαν ότι μπροστά τους είχαν πολιτικά πρόσωπα. Η οπισθοχώρηση αυτή δεν 
αποτυπώθηκε βέβαια με την ρητή αποδοχή ότι διεξάγουν μια πολιτική δίκη, γεγο-
νός που θα ακύρωνε τον ίδιο τους τον ρόλο και θα είχε ως λογικό επακόλουθο την 
παραίτησή τους και την ακύρωση της διαδικασίας. Ο τεχνητός διαχωρισμός που 
χρησιμοποίησαν ήταν ως γνωστό η θέση ότι «τα πρόσωπα που δικάζονται είναι 
πολιτικά, το ιστορικό φαινόμενο που εξετάζεται είναι πολιτικό, αλλά οι πράξεις 
είναι ποινικές», και αυτό ισχυρίστηκε και ο εισαγγελέας στην πρότασή του. Αυτός 
ο διαχωρισμός που συνιστά μεν μια αντίφαση –και παρά την απίστευτη ρηχότη-
τά της–, διασφάλισε το καθεστωτικό πλαίσιο όπου κινήθηκε το δικαστήριο τον 
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ενάμιση χρόνο διεξαγωγής της δίκης. Η τελική απόφαση εμπεριείχε έντονο το 
στοιχείο της πολιτικής οπισθοχώρησης των δικαστών, η οποία ήταν αποτέλεσμα 
αυτής της πολιτικής πίεσης που ασκήσαμε. Αυτό εκφράστηκε στην ακύρωση ή την 
μετατροπή πολλών κατηγοριών, αρκετές από τις οποίες έγιναν με καθαρά πολι-
τικά κριτήρια. 

Καθαρά πολιτική είναι, βέβαια, η απόφαση της απαλλαγής από την κατηγορία 
της αρχηγίας των μελών του Επαναστατικού Αγώνα και είναι πρώτη φορά που δι-
καστήριο αποδέχεται την οριζόντια μορφή πολιτικής οργάνωσης των αναρχικών, 
που αποδέχεται στην ουσία την ύπαρξη μη ιεραρχικών μορφών πολιτικής οργά-
νωσης, έξω, πέρα και ενάντια στην κυρίαρχη οργανωτική μορφή. Αυτό εξάλλου 
επιβεβαιώνει και η θέση του εισαγγελέα που στήριξε τη μη ορθότητα της κατη-
γορίας λέγοντας πως «προέκυψε ότι ο Επαναστατικός Αγώνας ήταν μια αναρχι-
κή οργάνωση, της οποίας τα μέλη εύλογο είναι εκ πεποιθήσεως να απεχθάνονται 
κάθε μορφής ιεραρχική εξάρτηση κι έτσι όπως οι τρεις πρώτοι κατηγορούμενοι 
ισχυρίστηκαν». Την θέση αυτή ήρθαν και στήριξαν και οι πολιτικοί μάρτυρες υπε-
ράσπισής μας στις τοποθετήσεις τους. Πρόκειται για την ευθεία αναγνώριση όχι 
μόνο των τρόπων οργάνωσης και δράσης των αναρχικών, αλλά και της επαναστα-
τικής μας στόχευσης για την ανατροπή των κυρίαρχων σχέσεων και την προώθη-
ση ενός επαναστατικού κοινωνικού μετασχηματισμού με οριζόντιες οργανωτικές 
δομές σε όλα τα επίπεδα, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά.

Όλο το διάστημα της δικαστικής διαδικασίας που αφορούσε τους μάρτυρες 
κατηγορίας, αξιοποιήσαμε την ευκαιρία για να μιλήσουμε για όλες τις ενέργειες 
της οργάνωσης, να αναδείξουμε την πολιτική τους σημασία, αλλά και τη διαχρο-
νικότητά τους, να τις τοποθετήσουμε μέσα στο ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
πραγματοποιήθηκαν και να τις συνδέσουμε με το σημερινό πολιτικό, οικονομικό 
και κοινωνικό περιβάλλον, έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται με την παγκόσμια συ-
στημική κρίση. Ζωντανέψαμε την ιστορία της οργάνωσης μέσα στη δικαστική αί-
θουσα και μετατρέψαμε την ίδια της τη δράση για την οποία το κράτος μάς δίκαζε 
ως πολιτικό όπλο εναντίον των διωκτών μας και του συστήματος που υπηρετούν.

Πέρα όμως από την ανάδειξη και την υπεράσπιση κάθε πολιτικής διάστασης 
της δράσης της οργάνωσής μας με συνεχείς τοποθετήσεις και παρεμβάσεις κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας, δεν αφήσαμε στη διάθεση των δικαστών χωρίς να 
παρέμβουμε ούτε το νομικό μέρος της δίωξης. Όπως γράφουμε και πιο πάνω, η 
ανάδειξη του αδιαίρετου της πολιτικής φύσης της δίκης και της ποινικής δίωξης 
ήταν ένα σημαντικό ζητούμενο. Με βάση αυτό το αδιαίρετο μπορέσαμε να ξεδι-
πλώσουμε και να αποκαλύψουμε σειρά πολιτικών σκοπιμοτήτων του βουλεύμα-
τος που στόχευαν κυρίως στην πολιτική και κοινωνική απαξίωση της οργάνωσης, 
της δράσης και των ίδιων των αγωνιστών. Για παράδειγμα, για εμάς η κατηγορία 
των εκρήξεων «με κίνδυνο για ανθρώπους» είχε την πολιτική σκοπιμότητα να 
στιγματίσει ως «τυφλές» τις ενέργειες και επικίνδυνες για οποιονδήποτε άνθρω-
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πο και κατ’ επέκταση στόχευε να χαρακτηρίσει ως αντικοινωνική και επικίνδυνη 
για το κοινωνικό σύνολο την δράση της οργάνωσης, αλλά και κάθε ένοπλης επα-
ναστατικής οργάνωσης, γι’ αυτό και οφείλαμε να την πολεμήσουμε. Όπως επίσης, 
η αποδοχή από τον εισαγγελέα –που εξέφρασε κατά την πρότασή του– του δικού 
μας πολιτικού ισχυρισμού πως δεν είναι «κοινωφελή ιδρύματα» οι τράπεζες, τα 
υπουργεία και το χρηματιστήριο που χτύπησε ο Επαναστατικός Αγώνας –θέση 
που λειτουργεί επιβαρυντικά για τις κατηγορίες που αφορούν τις ενέργειες– ήταν 
αποτέλεσμα της μακράς πολιτικής μας μάχης στη δικαστική αίθουσα και της 
ακούραστης επιχειρηματολογίας μας πάνω στην ταξική, την αντικοινωνική, την 
εγκληματική φύση των συγκεκριμένων πολιτικών και οικονομικών στόχων τους 
οποίους είχε χτυπήσει ο Επαναστατικός Αγώνας. 

Να σημειώσουμε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο εισαγγελέας κατά την 
πρότασή του επικαλέστηκε τοποθετήσεις μας για να τεκμηριώσει απαλλακτικές 
προτάσεις – αν και κάποιες από αυτές τις αναφορές είναι διαστρεβλωμένες σκο-
πίμως. Το αξιοσημείωτο όμως για εμάς ήταν ότι σε πολλά σημεία του σκεπτικού 
του που πρότεινε απαλλαγή από κάποιες από τις κατηγορίες, είδαμε να χρησιμο-
ποιεί το ίδιο το σκεπτικό μας ενώ κατόπιν των παρεμβάσεών μας μεγάλο μέρος 
του βουλεύματος κρίθηκε στο τέλος λανθασμένο, έως και γελοίο.

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα όσων αντιπαλέψαμε ήταν η διασφάλιση κάθε δι-
άστασης της δράσης της οργάνωσης και η ακύρωση κάθε απόπειρας σπίλωσης και 
στιγματισμού της. Οι υπόλοιπες διαστάσεις του κατηγορητηρίου δεν μας ενδιέφε-
ραν στο βαθμό που δεν είχαν πολιτικές επιπτώσεις στον Επαναστατικό Αγώνα και 
σε εμάς ως αγωνιστές. Η πολιτική περιφρούρηση της δράσης μας από κάθε είδους 
πολιτικό διασυρμό που σκόπευαν οι διώκτες μας, επιτεύχθηκε. Παράλληλα διασφα-
λίστηκε η περιφρούρηση της ένοπλης επαναστατικής δράσης συνολικότερα.

Με κάθε ευκαιρία διαμηνύαμε στους δικαστές τη βεβαιότητά μας ότι θα μας 
καταδικάσουν σε δεκάδες ακόμα και εκατοντάδες χρόνια φυλακή. Η ποινή που 
τελικά επέβαλαν ήταν μονόδρομος γιατί αφενός δεν μπορούσαν να μην οπισθο-
χωρήσουν σε σημαντικά ζητήματα του κατηγορητηρίου, αφετέρου όφειλαν να 
διασφαλίσουν μεγάλες ποινές για τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα, κυρίως ως 
πολιτική απάντηση του κράτους στην ανάληψη πολιτικής ευθύνης, την δημόσια 
πολιτική υπεράσπιση της δράσης μιας ένοπλης επαναστατικής οργάνωσης και 
την δημόσια υπεράσπιση της ένοπλης κοινωνικής Επανάστασης. 

Η κατηγορία της συνέργειας για όλες τις ενέργειες που επέβαλαν στα μέλη του 
Επαναστατικού Αγώνα δεν επιβλήθηκε με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία 
ήταν ανύπαρκτα. Εξ άλλου ο ίδιος ο εισαγγελέας, κατά την πρότασή του για την 
καταδίκη μας με βάση την κατηγορία αυτή για όλες τις ενέργειες, είχε επικαλεστεί 
καθεστωτικό νομικό που ισχυριζόταν ότι «χρειάζεται τεκμήριο για να στηριχτεί η 
κατηγορία αυτή και όχι ένδειξη». Το βασικότερο «τεκμήριο ενοχής» μας για όλες 
τις ενέργειες κατά τον ίδιο αποτυπώνεται στο σκεπτικό του σύμφωνα με το οποίο 
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«…για την πραγματοποίηση των τρομοκρατικών ενεργειών συμμετείχαν τουλάχι-
στον και οι τρεις πρώτοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι μάλιστα είναι βέβαιο ότι ετά-
χθησαν υπέρ της πραγματοποίησης αυτού, όπως αυτό προκύπτει από τη θέρμη, το 
πάθος με το οποίο υποστήριξαν ενώπιον του δικαστηρίου σας την αναγκαιότητά 
τους. Και λέω τουλάχιστον συμμετείχαν γιατί οι τρεις πρώτοι κατηγορούμενοι δεν 
είναι τυχαία μέλη της οργάνωσης. Διακρίνονται για την πνευματική τους υπεροχή, 
για την προηγούμενη δράση και εμπειρία και αποτελούσαν πρότυπο επαναστάτη 
για πολλούς από τους συγκατηγορουμένους τους. Επομένως δεν θα μπορούσε να 
μετράει το ίδιο η γνώμη των τριών πρώτων κατηγορουμένων με τη γνώμη των 
άλλων μελών, όσο δημοκρατικά κι αν συναποφάσιζαν… Αλλά η συμμετοχή στη 
συναπόφαση και μάλιστα …του κύρους ειδικά του πρώτου κατηγορουμένου, είναι 
μια πράξη ποινικά αδιάφορη των τριών κατηγορουμένων; Δεν ενίσχυσε άλλωστε, 
δεν ενδυνάμωσε και δεν σταθεροποίησε την ειλημμένη έστω απόφαση των φυσι-
κών αυτουργών να τελέσουν τρομοκρατική πράξη που αποφασίστηκε; Κατά τη 
γνώμη μου, ασφαλώς ναι». 

Μπορεί την ώρα που γράφεται αυτό το κείμενο το σκεπτικό της απόφασης 
να μην έχει ακόμα καταγραφεί και δημοσιοποιηθεί –όταν δημοσιοποιηθεί και αν 
χρειαστεί θα επανέλθουμε–, όμως το σκεπτικό του εισαγγελέα είναι σίγουρα ο 
πυρήνας του σκεπτικού για την τελική απόφαση του δικαστηρίου. Και με βάση 
αυτό το σκεπτικό τα τεκμήρια ενοχής για την συμμετοχή μας με τη μορφή της 
συνέργειας στις ενέργειες ήταν τα πολιτικά μας χαρακτηριστικά και η πολιτική 
ιστορία μας.

Η καταδίκη μας για συμμετοχή με τη μορφή της συνέργειας σε όλες τις ενέρ-
γειες ήταν μια λύση που μπορούσε να υποκαταστήσει την κατηγορία της αρχηγίας 
–η οποία και κατέρρευσε από την επιχειρηματολογία μας κατά τη διαδικασία– 
και την ηθική αυτουργία των «αρχηγών» για το σύνολο των ενεργειών που αυτή 
συνεπάγεται. Όφειλαν να βρουν μια φόρμουλα για να μας καταδικάσουν για το 
σύνολο των ενεργειών, κρατώντας όμως μια απόσταση από υπερβολικά μεγάλη 
ποινή. Επίσης, αυτή η απόφαση στηρίχτηκε στην αποδοχή ενός διαχωρισμού με-
ταξύ των κατηγορουμένων με βάση την «βαρύτητά» τους στην οργάνωση –όπως 
επικαλέστηκε ο εισαγγελέας–, «βαρύτητα» που τεκμηριώθηκε με βάση την πολι-
τική στάση μας και μόνο αυτή. 

Στον αντίποδα μιας καταδίκης σε πενήντα χρόνια φυλακής για τα μέλη του 
Επαναστατικού Αγώνα, δεν θα μπορούσαν να επιβάλλουν αυστηρότερες ποινές 
από αυτές που έχουν επιβάλλει στους υπόλοιπους κατηγορουμένους, την απόφα-
ση για τους οποίους συμπαρέσυρε η συνολική μετατόπιση του δικαστηρίου ως 
αποτέλεσμα της συνολικής πολιτικής μάχης που διεξήγαμε. Εξάλλου επρόκειτο 
για τη δίκη μιας οργάνωσης που σήκωσε τα όπλα ενάντια στο καθεστώς και όπως 
συμβαίνει σε κάθε ανάλογη δίκη, αυτός είναι ο κύριος παράγοντας που καθορίζει 
τις αποφάσεις των δικαστηρίων, με την απουσία ή την ύπαρξη στοιχείων ή εν-
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δείξεων να παίζουν μάλλον συμπληρωματικό και όχι τον βασικότερο ρόλο. Γιατί 
πρωτίστως αυτές οι αποφάσεις είναι πολιτικές. 

Με άλλα λόγια, η πολιτική μάχη που δώσαμε αφενός διασφάλισε την περι-
φρούρηση της πολιτικής μας ιστορίας, την κατάρρευση πολλών κατηγοριών και 
τη συνολική μείωση της έντασης της κρατικής επίθεσης προς όλους τους κατηγο-
ρούμενους (όσον αφορά τα μέλη, η πιο «ρεαλιστική» θα λέγαμε απάντηση ενός 
δικαστηρίου που μένει ή θέλει να δηλώνει αλώβητο από την πολιτική μάχη αυτής 
της δίκης και θέλει να εκδικηθεί σκληρά τον πολιτικό του αντίπαλο, θα ήταν η 
μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του βαρύτατου κατηγορητηρίου που έχει στη διάθεσή 
του ώστε να επιβάλει αρκετές εκατοντάδες χρόνια φυλακή), αφετέρου διασφάλισε 
μια «παραδειγματική» αντιμετώπιση για αυτούς που αναλαμβάνουν την πολιτική 
ευθύνη για ένοπλες οργανώσεις και στηρίζουν δημόσια και με κάθε κόστος τις 
επαναστατικές επιλογές τους, ομολογώντας πως δεν χρειάζονται στοιχεία για μια 
πολύχρονη καταδίκη, ακόμα και αν αυτή είναι πολύ μικρότερη της αναμενόμενης. 
Μια πολύ μικρότερη ποινή για τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα και μια απαλ-
λακτική απόφαση για το σύνολο των υπολοίπων κατηγορουμένων θα σήμαινε την 
ακύρωση του ρόλου του δικαστηρίου ως τιμωρού μιας ένοπλης επαναστατικής 
οργάνωσης. Από αυτό όμως τον ρόλο οι δικαστές επέλεξαν να κρατήσουν μια δια-
κριτική απόσταση χωρίς να τον αναιρούν. Πρόκειται για μια ιδιότυπη ισορροπία 
που επιχειρείται για πρώτη φορά σε ανάλογη δίκη. 

Όσον αφορά το πρακτικό αποτέλεσμα μιας ποινής που υπερβαίνει τα 25 έτη 
είναι το ίδιο, όσα χρόνια και αν σου επιβάλουν. Το πρακτικό αποτέλεσμα για τους 
συγκατηγορούμενούς μας είναι διαφορετικό, αφού πρόκειται για τρεις αθωωτικές 
αποφάσεις και δυο καταδίκες με βάση μια κατηγορία, αυτή της συμμετοχής στην 
οργάνωση. Ως συμπέρασμα μπορούμε να πούμε πως το ζητούμενο για τα μέλη 
μιας ένοπλης επαναστατικής οργάνωσης είναι πάντα πολιτικό και όσον αφορά 
τις ποινές.

Τι θα γινόταν αν δεν είχαμε αναλάβει την πολιτική ευθύνη για συμμετοχή στον 
Επαναστατικό Αγώνα και αν δεν είχαμε κρατήσει τη στάση που κρατήσαμε κατά 
τη διαδικασία, αν δεν δίναμε τη μάχη που δώσαμε; Κατ’ αρχήν, το σημαντικότερο 
όλων θα ήταν ότι το κράτος θα δίκαζε τον Επαναστατικό Αγώνα ερήμην, αφού δεν 
θα υπήρχε κανείς να τον υπερασπιστεί. Αποτέλεσμα αυτού θα ήταν το «ξήλωμα» 
της πολιτικής ιστορίας της οργάνωσης, ο διασυρμός και η ισοπέδωσή της από τον 
εχθρό. Το αποτέλεσμα θα ήταν η πολιτική της ήττα, η πολιτική ήττα όσων συμμε-
τείχαμε σε αυτήν. Και αυτή η ήττα είναι βαρύτερη από κάθε άλλη απώλεια, αφού 
υπερβαίνει τα ίδια τα πρόσωπα που δικάζονται και αφορά την ίδια την Επανάστα-
ση και την προοπτική της. Αυτό για εμάς ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή 
της σύλληψής μας. Γι’ αυτό και η στάση μας συνολικά ήταν να μην αφήσουμε 
σπιθαμή πολιτικού εδάφους να καταληφθεί από τον εχθρό. Και πιστεύουμε πως 
το καταφέραμε.
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Η μάχη όμως που δώσαμε για να στηρίξουμε την ιστορία του Επαναστατικού 
Αγώνα στο δικαστήριο, όπως προαναφέραμε, είχε αποτελέσματα που προεκτάθη-
καν και στο πεδίο των ποινών. Είναι πεποίθησή μας ότι η μη ανάληψη πολιτικής 
ευθύνης και η απουσία του λόγου του Επαναστατικού Αγώνα στο δικαστήριο, θα 
είχε ως αποτέλεσμα την ισοπεδωτική αντιμετώπιση από το κράτος της συντριπτι-
κής πλειοψηφίας των κατηγορουμένων. Γιατί ένα αποτέλεσμα της ιστορίας των 
πολιτικών μαχών κάθε είδους είναι πως όταν ο εχθρός αφήνεται να κατακτά τις 
θέσεις μας -γεγονός που θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς καμία προσπάθεια από 
το δικαστήριο στην περίπτωση που κανείς δεν υπερασπιζόταν την ιστορία του 
Επαναστατικού Αγώνα, ο οποίος και δικαζόταν σε αυτή τη δίκη-, καθόλου δεν δεί-
χνει ευγνώμων με αυτή την απουσία αντιπάλου και την ανεμπόδιστη πολιτική του 
κατίσχυση. Το αποτέλεσμα θα ήταν να αποθρασυνθεί τελείως επιβάλλοντας και 
τις αντίστοιχες, κατά πολύ αυστηρότερες ποινές για την συντριπτική πλειοψηφία 
των κατηγορουμένων με πιο… οριζόντιο αυτή τη φορά τρόπο. 

Η δίκη αυτή αποτελεί μια σημαντική σελίδα στην επαναστατική ιστορία και 
αυτό δεν χρειάζεται την επικύρωση από το δικαστήριο του ταξικού πολιτικού και 
κοινωνικού εχθρού για να γίνει κατανοητό. Δεν είναι η απόφαση του δικαστηρίου 
που κρίνει τη μάχη που δώσαμε και ούτε είναι αυτή ο αναγκαίος παράγοντας για 
την αναγνώριση της βαρύτητας του αγώνα που διεξήγαμε εντός του δικαστηρίου. 
Και όποιος παρακολούθησε αυτή τη δίκη, το γνωρίζει αυτό πολύ καλά. 

Όμως η ιστορία συνολικά αυτής της δίωξης, από την αρχική μας στάση και 
την ανάληψη πολιτικής ευθύνης έως και την απόφαση του δικαστηρίου, βοηθάει 
στο να βγουν ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα για τους επαναστάτες. Αυτές οι 
διώξεις καταρχήν αποτελούν πολιτικά σύνολα και η σφαιρικότητά τους 
ως πολιτικές υποθέσεις επιτάσσει την συνολική αντιπαράθεση με τον εχθρό σε 
όλα τα επίπεδα, από το οικονομικό, το πολιτικό, το κοινωνικό ακόμα και το αξι-
ακό, αντιπαράθεση που διεξήγαμε με όλη μας τη δύναμη χωρίς να υπολογίσουμε 
στιγμή το κόστος. Σε αυτή τη σφαιρική αντιπαράθεση και τον πόλεμο πολιτικών 
θέσεων που διεξήγαμε, το κράτος έχασε μέσα από αυτή τη δίκη, καθώς κλονίστη-
καν θεμελιώδεις θέσεις και αξίες του. Και επειδή όπως προείπαμε αυτή η υπόθεση 
αποτελούσε ένα πολιτικό σύνολο, ήταν λογικό επακόλουθο η έκβαση της πολιτι-
κής σύγκρουσης να κρίνει συνολικά το αποτέλεσμα.

 Για τη διασφάλιση αυτής της ενότητας της υπόθεσης είμαστε πάντα σε επι-
φυλακή από την πρώτη στιγμή της σύλληψής μας και αντικρούσαμε κάθε προ-
σπάθεια επιβολής πολιτικών διαχωρισμών, απ’ όπου κι αν προέρχονταν. Σε αυ-
τούς τους πολιτικούς διαχωρισμούς που αντιπαλέψαμε και που η υπερίσχυσή 
τους θα οδηγούσε στην πολιτική αποδυνάμωση συνολικά της πολιτικής ιστορίας 
μας, συμπεριλαμβάνονται και οι διάφορες αφηγήσεις της ιστορίας αυτής με βάση 
την υποκειμενική πολιτική θέση και προέλευση του καθενός. Αφηγήσεις που 
έστω και εκ του αποτελέσματος μπορεί να γίνει κατανοητό πως ωφε-
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λούσαν μόνο αυτούς που τις προέβαλαν και προωθούσαν, όφελος το 
οποίο θα παρέμενε στενά στο επίπεδο της μικροπολιτικής, που όχι 
μόνο δεν είχε καμία προοπτική ενίσχυσης του αγώνα συνολικότερα, 
αλλά και συνέτεινε στην αποδυνάμωσή του. Αν για λόγους πολιτικής ή 
ηθικής αδυναμίας επιτρέπαμε την παγίωση οποιονδήποτε διαχωριστικών γραμ-
μών στην υπόθεση τόσο εκτός όσο και εντός του δικαστηρίου, η υπονόμευση του 
συνόλου της πολιτικής αυτής υπόθεσης μόνο το κράτος θα βοηθούσε και αυτό θα 
αποτυπωνόταν σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στις ποινές. Γιατί είναι γεγονός 
ότι σε τέτοιες πολιτικές υποθέσεις, αλλά και γενικότερα στην επανα-
στατική ιστορία η προώθηση διαχωρισμών τελικά στρέφονται ενά-
ντια και στους ίδιους που τους προωθούν. Όπως επίσης, είναι γεγονός που 
αποδεικνύεται και από αυτή τη δίωξη πως κάθε πολιτική μάχη προϋποθέτει μια 
συνεκτική, ανθεκτική στα αντεπιχειρήματα του εχθρού και σφαιρική αντιπαρά-
θεση που αποκλείει κάθε στοιχείο ατομικών προτεραιοτήτων. Και αυτό είναι ένα 
συμπέρασμα που αφορά το σύνολο του αγώνα για την Επανάσταση.

Η δίκη της οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας είναι μια σημαντική σελίδα 
στην επαναστατική ιστορία. Και αυτή τη σελίδα την γράψαμε εμείς που αναλάβα-
με την πολιτική ευθύνη για συμμετοχή στην οργάνωση, που δώσαμε την πολύμηνη 
μάχη μέσα στο δικαστήριο υπερασπιζόμενοι με κάθε τίμημα την δράση της οργά-
νωσης και που τελικά πληρώνουμε τώρα το κόστος μιας μακροχρόνιας φυλάκισης 
και μιας χωρίς επιστροφή ζωή στην «παρανομία». Και αυτή η ιστορία δεν μπορεί 
ούτε να παρερμηνευτεί, και κυρίως, ούτε εκ των υστέρων -και εκ του ασφαλούς 
πλέον αφού η δίκη ολοκληρώθηκε- να ξαναγραφτεί από κανέναν. Όπως επίσης, 
δεν είναι μια ιστορία που μπορεί κανείς να οικειοποιηθεί. Εξάλλου εμείς είμαστε 
και θα παραμείνουμε πολιτικά παρόντες. 

Με την ευκαιρία, να εκφράσουμε και την απορία μας πώς ένα μη μέλος της ορ-
γάνωσης ζητά από το συγκεκριμένο δικαστήριο το ελαφρυντικό των «μη ταπεινών 
ελατηρίων», ελαφρυντικό που αφορά αποκλειστικά και μόνο μέλη οργανώσεων, 
αφού η επιχειρηματολογία πάνω σε αυτό το ζήτημα βασίζεται στην αποδοχή της 
συμμετοχής στην οργάνωση αυτού που πραγματοποιεί το αίτημα και επικαλείται 
την πολιτική της φύση, την ιστορία και τις στοχεύσεις της; 

Το σημαντικότερο συμπέρασμα από αυτή την πολιτική ιστορία είναι τελικά, 
ότι τέτοιες δίκες δεν αφορούν μόνο το δίκαιο της ένοπλης επαναστατικής οργά-
νωσης που δικάζεται, αλλά κυρίως, το δίκαιο το επαναστατικό, το δίκαιο του ένο-
πλου αγώνα για την ανατροπή του καπιταλισμού και του κράτους, το δίκαιο της 
κοινωνικής Επανάστασης, το δίκαιο της ελευθερίας. Μιας ελευθερίας που κατα-
κτιέται μόνο με τα όπλα. Η υπεράσπιση και η προώθηση με κάθε τρόπο αυτού του 
δικαίου είναι μια σημαντικότατη προϋπόθεση για την αποτελεσματική προώθηση 
του αγώνα συνολικότερα σε κάθε εποχή. Ιδίως όμως στη σκοτεινή περίοδο που 
διανύουμε -με τις κοινωνικές αντιστάσεις να λυγίζουν όχι τόσο από την κρατική 
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και καπιταλιστική άκαμπτη στάση και αδιάκοπη επίθεση, αλλά κυρίως από την 
αδυναμία των δρώντων πολιτικά ατόμων να συγκροτήσουν μια συνεκτική και δι-
εξοδική πολιτική δράση για την ανατροπή του καθεστώτος και την Επανάσταση 
που θα καταφέρει να προσελκύσει πολλούς περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι 
πλήττονται θανάσιμα από τη συστημική κρίση, η αδυναμία να αντιστρέψουν το 
κλίμα της ηττοπάθειας και της παραίτησης στην κοινωνική βάση, να ακυρώσουν 
το φόβο και να αξιοποιήσουν την κοινωνική οργή όπου αυτή υπάρχει, να εμποτί-
σουν με θάρρος, να εμφυσήσουν την ελπίδα και να κάνουν με πολλούς περισσότε-
ρους ανθρώπους κοινή την επιθυμία για τον επαναστατικό κοινωνικό μετασχημα-
τισμό και το γκρέμισμα της σύγχρονης τυραννίας-, αναδείχτηκε μέσα από αυτή τη 
δίκη πως προϋπόθεση για την συγκρότηση ενός επαναστατικού κινήματος ικανού 
να κλονίσει την καθεστωτική ισορροπία και να φέρει την ανατροπή του, είναι η 
προώθηση ενός συνεκτικού πολέμου ενάντια στις θέσεις, τις αντιλήψεις και τις 
αξίες του συστήματος παράλληλα με την προώθηση της ενότητας του αγώνα για 
την Επανάσταση και του δίκαιου της ένοπλης προλεταριακής αντεπίθεσης για την 
επίτευξή της. Αυτός πιστεύουμε πως είναι ο πολιτικός προσανατολισμός για την 
ανάπτυξη της επαναστατικής δράσης σε όλες τις μορφές της.

Έχοντας αυτό τον προσανατολισμό κινηθήκαμε μέσα από την οργάνωση Επα-
ναστατικός Αγώνας, αυτό τον προσανατολισμό πιστεύαμε ότι έπρεπε να έχει μια 
ένοπλη επαναστατική οργάνωση. Αυτόν τον προσανατολισμό διατηρήσαμε και 
μετά την κατασταλτική επίθεση του κράτους και τις συλλήψεις μας. Αναλάβαμε 
την πολιτική ευθύνη για συμμετοχή στον Επαναστατικό Αγώνα, επιλογή που πι-
στεύουμε πως ήταν η μόνη που μπορούσε να μας κρατήσει σταθερούς στον πολιτι-
κό προσανατολισμό που ήδη είχαμε, η μόνη επιλογή που σε κρατάει όρθιο 
στην καταστολή, η μόνη αποτελεσματική πολιτικά επιλογή για τους ένοπλους 
αγωνιστές. Σηκώσαμε την πολιτική κληρονομιά του Επαναστατικού Αγώνα και την 
αξιοποιήσαμε ως όπλο ενάντια στο σύστημα, ως όπλο αντεπίθεσης στην καταστολή. 
Τον ίδιο προσανατολισμό διατηρήσαμε τόσο μέσα όσο και έξω από τις φυλακές και 
το δικαστήριο: στα αμφιθέατρα, στους δρόμους, σε όλα όσα είπαμε και γράψαμε. 
Τον ίδιο προσανατολισμό είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Γιατί μεγαλύτερη σημασία 
για εμάς έχει πάντα από τη θέση που κάθε φορά βρισκόμαστε, να στηρίζουμε και να 
προωθούμε με όλες μας τις δυνάμεις την κοινωνική Επανάσταση. Γιατί αυτή είναι ο 
σκοπός που καθόριζε, καθορίζει και θα καθορίζει πάντα τις επιλογές μας.

Από την «παράνομη» ελευθερία
Πόλα Ρούπα

Νίκος Μαζιώτης 
Το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε δύο μήνες μετά το τέλος της δίκης τον Ιούνιο 

του 2013.
*Τον Ιανουάριο του 2014 οι Πόλα Ρούπα και Νίκος Μαζιώτης επικηρύχτηκαν 

από το κράτος με το ποσό του 1 εκατομυρίου ευρώ έκαστος.
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