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Συγκέντρωση συντροφισσών/ων στις 10 Μαρτίου 2012 στην πλατεία Μοναστηρα-
κίου προς τιμήν του μέλους του Επαναστατικού Αγώνα που ακριβώς 2 χρόνια πριν 
είχε σκοτωθεί σε συμπλοκή με αστυνομικούς στη Δάφνη.
Ακολούθησε πορεία περίπου 2.000 συντροφισσών/ων στο κέντρο της Αθήνας  
ως το Σύνταγμα.



Αφιερώνεται στον σύντροφο µας,
Λάµπρο Φούντα



Βομβιστική επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα σε υποκατάστημα  
της Eurobank στην Αργυρούπολη στις 12 Μαΐου 2009.

Βομβιστική επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα στο Χρηματιστήριο Αθηνών  
στις 2 Σεπτεμβρίου 2009.
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Η δεύτερη δίκη εναντίον της οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας ξεκίνησε στις 
16 Οκτωβρίου 2015 και ολοκληρώθηκε στις 3 Μαρτίου 2016.

Το κατηγορητήριο αφορούσε την επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα στις 10 
Απριλίου 2014 στη Διεύθυνση Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδας και στο 
γραφείο του τότε μόνιμου αντιπροσώπου του ΔΝΤ στη χώρα, την ένοπλη συ-
μπλοκή του Νίκου Μαζιώτη με αστυνομικούς στο Μοναστηράκι όπου και συνε-
λήφθηκε τραυματισμένος στις 16 Ιουλίου 2014 – για την οποία κατηγορήθηκε 
για απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά τεσσάρων αστυνομικών και τον τραυμα-
τισμό του ενός απ’ αυτούς –, και επίσης συμπεριλαμβάνονταν τρεις υποθέσεις 
απαλλοτριώσεων τραπεζών σε Μέθανα, Κλειτορία και Ακράτα Αχαΐας την περί-
οδο 2012 – 14.

Κατηγορούμενοι σε αυτή τη δίκη ήταν τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα 
Πόλα Ρούπα και Νίκος Μαζιώτης – και οι δύο κατηγορήθηκαν εκ νέου για συ-
γκρότηση και «διεύθυνση» της οργάνωσης, ο Νίκος Μαζιώτης σχεδόν για όλες 
τις υποθέσεις του συγκεκριμένου κατηγορητηρίου και επιπλέον για απόπειρες 
ανθρωποκτονίας κατά δύο αστυνομικών στην απαλλοτρίωση της τράπεζας στην 
Κλειτορία και τον τραυματισμό ενός απ' αυτούς εκτός της απαλλοτρίωσης της 
τράπεζας στην Ακράτα, η Ρούπα για την επίθεση στην Τράπεζα της Ελλάδας –, 
ενώ επίσης κατηγορούμενοι ήταν ο αναρχικός Αντώνης Σταμπούλος για ένταξη 
και συμμετοχή στον Επαναστατικό Αγώνα και για την επίθεση στην Τράπεζα της 
Ελλάδας και ο Γιώργος Πετρακάκος για ένταξη και συμμετοχή στον Επαναστα-
τικό Αγώνα και για τρεις απαλλοτριώσεις τραπεζών σε Μέθανα, Κλειτορία και 
Ακράτα.

Λόγω του ότι η συντρόφισσα Πόλα Ρούπα παραμένει ασύλληπτη και βρίσκε-
ται στην παρανομία, δικάστηκε ερήμην μόνο για πλημμεληματικές κατηγορίες 
και όχι για τη συγκρότηση και «διεύθυνση» στην οργάνωση και την επίθεση στην 
Τράπεζα της Ελλάδας.

Οι σύντροφοι Πόλα Ρούπα και Νίκος Μαζιώτης είχαν ήδη καταδικαστεί στην 
πρώτη δίκη εναντίον του Επαναστατικού Αγώνα το 2013 σε 50 χρόνια κάθειρξης 
ο καθένας για 16 ενέργειες της οργάνωσης από το 2003 ως το 2009.

Είχαν συλληφθεί στις 10 Απριλίου 2010 ακριβώς 1 μήνα μετά την ένοπλη 
συμπλοκή της Δάφνης όπου σκοτώθηκε από αστυνομικούς το μέλος της ορ-
γάνωσης Λάμπρος Φούντας σε προπαρασκευαστική ενέργεια της οργάνωσης, 
σε απόπειρα απαλλοτρίωσης αυτοκινήτου που θα χρησιμοποιόταν σε βομβιστι-
κή επίθεση με σκοπό την αναχαίτιση της πολιτικής διάσωσης που σκόπευε να 
εφαρμόσει η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου και υιοθετήθηκε ως το πρώτο μνημό-
νιο τον Μάιο του 2010.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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η δεύτερη δίκη της οργάνωςης επάνάςτάτίκος άγωνάς

Μετά τη σύλληψη τους ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής τους 
στον Επαναστατικό Αγώνα, κάτι που σε επίπεδο ένοπλης οργάνωσης γινόταν για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Αποφυλακίστηκαν τον Οκτώβριο του 2011 με την λήξη του δεκαοκτάμηνου 
που είναι το ανώτατο όριο προφυλάκισης και συμμετείχαν στη δίκη που άρχιζε 
(Οκτώβρη του 2011) όπου υπεράσπισαν τη δράση και όλες τις ενέργειες της ορ-
γάνωσης με τις πολιτικές τοποθετήσεις τους* μέχρι τον Ιούνιο του 2012 οπότε 
έσπασαν τους περιοριστικούς όρους και πέρασαν στην παρανομία για να συ-
νεχίσουν τη δράση του Επαναστατικού Αγώνα. Τον Ιανουάριο του 2014 οι δύο 
σύντροφοι επικηρύχτηκαν από το ελληνικό κράτος με 1 εκατομμύριο ευρώ έκα-
στος.

Στις 10 Απριλίου 2014 ο Επαναστατικός Αγώνας πραγματοποίησε βομβιστική 
επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο με 75 κιλά εκρηκτικά στο κτίριο της Διεύ-
θυνσης Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδας στο Σύνταγμα όπου στεγαζόταν 
και το γραφείο του τότε μόνιμου αντιπροσώπου του ΔΝΤ στην Ελλάδα Ουές 
Μακ Γκρόου. Η επίθεση αφιερώθηκε στον σύντροφο Λάμπρο Φούντα που σκο-
τώθηκε στη συμπλοκή της Δάφνης το 2010 και αναλήφθηκε ως «Κομάντο Λά-
μπρος Φούντας».

Η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε είχε έναν ισχυρό συμβολισμό γιατί έγινε 
ακριβώς 4 χρόνια μετά την κατασταλτική επιχείρηση του κράτους εναντίον της 
οργάνωσης το 2010 ακυρώνοντας την στην πραγματικότητα, έγινε την ίδια μέρα 
που το ελληνικό κράτος ξαναβγήκε – για μία και τελευταία φορά – μετά από 4,5 
χρόνια στις αγορές για να δανειστεί και μια ημέρα πριν την επίσκεψη στην Αθήνα 
της Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελας Μέρκελ που ερχόταν να στηρίξει την κυ-
βέρνηση Σαμαρά για την εφαρμογή των μνημονιακών προγραμμάτων.

Η επίθεση αυτή ήταν συνέχεια της στρατηγικής που είχε εγκαινιάσει ο Επα-
ναστατικός Αγώνας το 2009 με τις επιθέσεις στη Citibank, την Eurobank και το 
Χρηματιστήριο Αθηνών, ενέργειες που στόχευαν δομές, θεσμούς και μηχανι-
σμούς οι οποίοι έπαιζαν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της κρίσης τόσο διε-
θνώς όσο και στην Ελλάδα και έχουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτι-
κών αντιμετώπισης της κρίσης.

Λίγες μέρες μετά την σύλληψη του, ο Νίκος Μαζιώτης ανέλαβε την πολιτική 
ευθύνη για την επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα στη Διεύθυνση Εποπτείας της 
Τράπεζας της Ελλάδας αρχικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Εφημερίδα 
των Συντακτών και λίγο μετά με κείμενό του.

Στη δίκη ανέλαβε επίσης πολιτικά και προσωπικά την ευθύνη για τις δυο 
απαλλοτριώσεις τραπεζών σε Μέθανα και Κλειτορία και τους πυροβολισμούς 
κατά των αστυνομικών στο Μοναστηράκι και κατά του αστυνομικού που τραυμα-
τίστηκε και αφοπλίστηκε μέσα στην τράπεζα Πειραιώς στην Κλειτορία κατά την 
διάρκεια της απαλλοτρίωσης στις 10 Μαρτίου 2014.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η δίκη, στις 21 Φεβρουαρίου 2016, η Πόλα Ρούπα επι-
χείρησε να καταλάβει ελικόπτερο για να το οδηγήσει στις φυλακές Κορυδαλλού 
για να απελευθερώσει τον Νίκο Μαζιώτη και κρατούμενους της ΣΠΦ.

* Οι πολιτικές τοποθετήσεις των συντρόφων της πρώτης δίκης του Επαναστατικού Αγώνα έχουν  
εκδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2014 σε βιβλίο με τίτλο «Ο Επαναστατικός Αγώνας απέναντι στο ειδι-
κό δικαστήριο»
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Η αντίδραση του οπλισμένου πιλότου που ήταν πρώην αστυνομικός και η συ-
μπλοκή που ακολούθησε στο ελικόπτερο εν πτήσει το οποίο παραλίγο να συ-
ντριβεί στο έδαφος ματαίωσε την απόπειρα, όμως η συντρόφισσα διέφυγε σώα 
και ασφαλής μετά την προσγείωση του ελικοπτέρου.

Η δίκη ολοκληρώθηκε με τις καταδίκες:
Του Νίκου Μαζιώτη σε ισόβια κάθειρξη για την επίθεση του Επαναστατικού 

Αγώνα στην Διεύθυνση της Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδας και επιπλέον 
129 χρόνια για τη «διεύθυνση» της οργάνωσης, για τις απόπειρες ανθρωποκτο-
νίας κατά τεσσάρων αστυνομικών στο Μοναστηράκι και ενός αστυνομικού στην 
Κλειτορία, για τις δύο απαλλοτριώσεις τραπεζών σε Μέθανα και Κλειτορία και 
άλλες πράξεις (προμήθεια, κατοχή, κατασκευή εκρηκτικών, επικίνδυνες σωματι-
κές βλάβες, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, εμπρησμός κ.α.),

της Πόλας Ρούπα σε 11 χρόνια κάθειρξη μόνο για πλημμεληματικές κατηγο-
ρίες, για διακεκριμένη φθορα ξενης περιουσιας και για επικίνδυνες σωματικές 
βλάβες και όχι για τη συγκρότηση και «διεύθυνση» και την έκρηξη στην Τράπεζα 
της Ελλάδας,

του Γιώργου Πετρακάκου σε 36 χρόνια κάθειρξη για την ένταξη και συμμετοχή 
στον Επαναστατικό Αγώνα και για τις τρεις απαλλοτριώσεις των τραπεζών σε 
Μέθανα, Κλειτορία και Ακράτα, και

του Αντώνη Σταμπούλου σε 13 χρόνια κάθειρξη για ένταξη και συμμετοχή 
στον Επαναστατικό Αγώνα και πλαστογραφία.

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τις πολιτικές τοποθετήσεις του Νίκου Μα-
ζιώτη στο δικαστήριο για όλες τις υποθέσεις του κατηγορητιρίου και για τη μεθό-
δευση των διωκτικών αρχών να συσχετιστεί η δράση του Επαναστατικου Αγώνα 
με απαλλοτριώσεις τραπεζών  άσχετες με τη δράση της οργάνωσης έτσι ώστε να 
στηθεί μια τρίτη δίκη όπως επίσης περιλαμβάνει και το κείμενο-παρέμβαση της 
Πόλας Ρούπα το οποίο διάβασε και κατέθεσε ο Μαζιώτης στο τελικό στάδιο της 
δίκης στις 29 Δεκεμβρίου 2015.

Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται, το κείμενο αποχώρησης του συντρόφου 
απο τη δίκη στη συνεδρίαση της 22ας Φεβρουαρίου 2016, τοποθετήσεις των συ-
ντρόφων Ρούπα και Μαζιώτη για την απόπειρα απόδρασης με ελικόπτερο στις 
21 Φεβρουαρίου 2016 και την απόφαση του δικαστηρίου καθώς και τοποθετή-
σεις του Μαζιώτη σε εκδηλώσεις για τις δύο δίκες εναντίον του Επαναστατικού 
Αγώνα που διοργανώθηκαν από το στέκι Άτακτον της Πάτρας στις 7 Δεκεμβρίου 
2015 και από το Ελευθεριακό στέκι Πικροδάφνη και τη Συνέλευση για την Αλλη-
λεγγύη και την Ανατροπή στις 31 Ιανουαρίου 2016.
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ιστορικά οι πολιτικές δίκες όπως αυτές των ένοπλων επαναστατικών οργανώσε-
ων αποτελούν στην πραγματικότητα πολιτικές μάχες και αντιπαραθέσεις μεταξύ 
των οργάνων του κράτους και των επαναστατών που έπεσαν αιχμάλωτοι στα χέ-
ρια της εκάστοτε εξουσίας. Οι πολιτικές δίκες δεν είναι μονάχα ένα πεδίο όπου 
η εξουσία θα επιβεβαιώσει την ισχύ της επιβάλλοντας την τιμωρία σε αυτούς 
που την πολεμάνε, αλλά ένα πεδίο όπου επιχειρεί την πολιτική αποδόμηση των 
εχθρών της και όπου οι αγωνιστές καλούνται να αποδείξουν την πίστη, την συνέ-
πεια, την αφοσίωση στον αγώνα και στην ίδια την ιστορία τους.

Γι’ αυτό διαχρονικά, οι πολιτικές δίκες άφησαν παρακαταθήκη για το σθένος, 
την αποφασιστικότητα και την στάση εκείνων των αγωνιστών που σήκωσαν το 
ανάστημα τους απέναντι στην εξουσία, υπεράσπισαν τη δράση τους σηκώνοντας 
το βάρος των επιλογών τους και αδιαφόρησαν για το κόστος και το τίμημα.

Στις περιπτώσεις των δικών των ένοπλων επαναστατικών οργανώσεων, το 
στίγμα δίνεται από την στάση των αγωνιστών που μετά την σύλληψη τους ανέλα-
βαν την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής στις οργανώσεις τους και υπεράσπισαν 
στις δίκες που ακολούθησαν τη δράση τους.

Όπως έχει αποδειχτεί από πολύ παλιά, η εξουσία δεν περιοριζόταν αποκλει-
στικά στην φυσική εξόντωση των πολιτικών της αντιπάλων ή να τους φυλακίσει 
όπως γίνεται σήμερα, αλλά επιδίωκε να τους εξαναγκάσει να λυγίσουν, να απο-
κηρύξουν τον αγώνα τους, να αναγνωρίσουν την ανωτερότητα της και να μετα-
νοήσουν.

Στη σύγχρονη εποχή, το κράτος στις περιπτώσεις των ένοπλων επαναστατι-
κών οργανώσεων δεν αρκείται μόνο στην «στρατιωτική» κατίσχυση επί των αντι-
πάλων του, αλλά επιχειρεί και την πολιτική ήττα τους μέσω του εξαναγκασμού 
της πολιτικής αποκήρυξης.

Έτσι πέρα από την μακροχρόνια φυλάκιση και μάλιστα υπό ειδικές συνθήκες 
απομόνωσης πολλές φορές, η νίκη του γίνεται συντριπτική. Χωρίς την πολιτική 
αποκήρυξη, είτε άμεση, είτε έμμεση, η καταστολή υπονομεύεται και ακυρώνεται 
από την στάση των αμετανόητων πολιτικών κρατουμένων που γίνεται παράδειγ-
μα για τη συνέχιση του αγώνα.

Όσον αφορά την καταστολή των οργανώσεων αντάρτικου, το στόχαστρο της 
πολιτικής αποκήρυξης είναι ο ίδιος ο ένοπλος αγώνας ως μέσο πάλης.

Στην Ιταλία τη δεκαετία του 1970, σε συνθήκες που υπήρχε μια σφοδρή κοι-
νωνικοταξική σύγκρουση και ένα υψηλής έντασης αντάρτικο πόλης, στις ειδικές 
αντιτρομοκρατικές νομοθεσίες που θεσμοθετήθηκαν για την αντιμετώπιση του, 
συμπεριλήφθηκε και η διάταξη του διαχωρισμού και της αποκήρυξης του ένο-
πλου αγώνα – κάτι που έγινε για πρώτη φορά – η οποία αρκετές φορές συνο-
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δευόταν από την συνεργασία με τις αρχές και την κατάδοση από αυτούς που την 
έκαναν που είχε ως αποτέλεσμα ακόμα και τη δολοφονία αγωνιστών (υπόθεση 
Πέτσι – δολοφονία των τεσσάρων μελών της φάλαγγας των Ερυθρών Ταξιαρχιών 
στη Γένοβα) με αντάλλαγμα μια πολύ πιο σύντομη παραμονή στις φυλακές.

Η επιδίωξη δεν είναι μόνο η εξάρθρωση των οργανώσεων αντάρτικου αλλά 
πολύ περισσότερο η πολιτική αποδόμηση και η πολιτική ήττα τους.

Ήταν κάτι που ίσχυε και σε άλλες χώρες εκτός της Ιταλίας όπως στη Γερμανία 
με τους λεγόμενους «μάρτυρες του στέμματος» οι οποίοι συνεργάζονταν με τις 
αρχές δίνοντας πληροφορίες για τους πρώην συντρόφους τους.

Υπήρχαν και περιπτώσεις αποκηρύξεων που δεν συνοδεύονταν από συνεργα-
σία με τις αρχές όπως αυτή του ενός εκ των ιδρυτών των Ερυθρών Ταξιαρχιών 
Αλμπέρτο Φραντσεσκίνι  που έκανε δήλωση αποκήρυξης το 1986.

Εδώ αποδεικνύεται πόσο τεράστια σημασία έχει για τον αγώνα συνολικά η 
ανάληψη της πολιτικής ευθύνης και η συνέπεια των αγωνιστών στο χρόνο παρά 
την καταστολή και τα χρόνια φυλακής και πόσο τεράστια σημασία αντίστροφα 
έχει για το κράτος η αποκήρυξη του ένοπλου αγώνα κάτι που το είδαμε πολύ 
χαρακτηριστικά σε «μαζικό» επίπεδο στις δίκες για την 17Ν.

Στην Ευρώπη, στις οργανώσεις αντάρτικου πόλης στις δεκαετίες του 1970 και 
’80, ήταν πάγια παράδοση των επαναστατών η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης 
από τα μέλη των οργανώσεων αυτών όσον αφορά την συμμετοχή τους – χωρίς 
να κοιτάνε τα στοιχεία της δικογραφίας όπως συνηθίζεται να γίνεται στην Ελλά-
δα – ακόμα και στην περίπτωση που ως φυλακισμένοι αναλαμβάνουν την πολιτι-
κή ευθύνη για ενέργειες που κάνει η οργάνωσή τους, π.χ. η απαγωγή Μόρο από 
τις Ερυθρές Ταξιαρχίες.

Στην Ευρώπη παρά το γεγονός ότι αρκετοί ήταν αυτοί που έσπασαν και απο-
κήρυξαν τον ένοπλο αγώνα υπήρξαν και πολλοί που παρέμειναν συνεπείς και 
αμετανόητοι και παρέμειναν στις φυλακές ακόμα και πάνω από 2 δεκαετίες έως 
και 30 χρόνια (Ζαν Μαρκ Ρουιγιάν, Μαουρίτσιο Φεράρι, Ίρμγκαρντ Μέλερ, Στέ-
φαν Βισνιέφσκι, Μπριγκίτε Μονχάουπτ, Χανς Κρίστιαν Κλαρ, Μπερτράν Σασουά, 
Ναταλί Μενινιόν, Ζοέλ Ομπρόν, Πρόσπερο Γκαλινάρι και πολλοί άλλοι). Αυτή τη 
στιγμή ίσως ο πιο μακροχρόνια έγκλειστος κρατούμενος στην Ευρώπη είναι ο 
πολιτικός κρατούμενος Ζ. Ι. Αμπνταλά που ανήκε στις FARL και βρίσκεται από 
το 1984 στις γαλλικές φυλακές ο οποίος μπορεί να πάρει αναστολή εδώ και 3 
χρόνια, όμως το γαλλικό κράτος αρνείται να του τη δώσει υπό την πίεση των 
ΗΠΑ. Στην Ελλάδα αντιθέτως υπήρχε η αρνητική παράδοση της «σκευωρίας», 
στάση που στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύει μια πολιτική ήττα. 

Η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης σε επίπεδο οργάνωσης και όχι μεμονωμέ-
νων περιπτώσεων ήταν κάτι άγνωστο μέχρι τον Απρίλιο του 2010 με τις συλ-
λήψεις των μελών του Επαναστατικού Αγώνα. Αυτή η αρνητική παράδοση της 
«σκευωρίας» οφείλεται στην ήττα του επαναστατικού κινήματος της αριστεράς 
από την εποχή του εμφυλίου – μία ιστορική συνθήκη που δεν υπήρχε στην Ιτα-
λία, τη Γερμανία, τη Γαλλία –, ήττα όχι μόνο στρατιωτική αλλά και πολιτική η 
οποία συνοδεύτηκε από χιλιάδες δηλώσεις μετανοίας.

Αυτή η κληρονομιά της ήττας και της θυματοποίησης μεταφυτεύτηκε τα κα-
τοπινά χρόνια και τις δεκαετίες του μετεμφυλιακού καθεστώτος και της χούντας 
των συνταγματαρχών όπου ο φόβος του χωροφύλακα, της εξορίας, του ξύλου, 



12

η δεύτερη δίκη της οργάνωςης επάνάςτάτίκος άγωνάς

των βασανιστηρίων, της φυλακής ή ακόμα και του εκτελεστικού αποσπάσματος, 
στοίχειωσε ολόκληρες γενιές.

Αυτή η κληρονομιά πέρασε και στις γενιές μετά την μεταπολίτευση από την 
άκρα αριστερά και φτάνει ως τις μέρες μας όπου το κύμα των δεκάδων συλλή-
ψεων του 2009 – 2011 τρομοκράτησε ως ένα βαθμό τον αναρχικό αντιεξουσι-
αστικό χώρο. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί από τους συλληφθέντες σήμερα για 
ένοπλη δράση επικαλούνται το «ιδιώνυμο» της πολιτικής τους ταυτότητας, κάτι 
που παραπέμπει σε παλιότερες εποχές με τελείως διαφορετικές συνθήκες,

Στις μέρες μας το ελληνικό κράτος – ανδρείκελο της υπερεθνικής οικονομι-
κής ελίτ που στην εποχή της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης εφαρμόζει τα μνη-
μόνια της ΕΕ, της ΕΚΤ, του ΔΝΤ, του ΕΜΣ, δεν ζητά με άμεσο τρόπο πιστοποιη-
τικά νομιμοφροσύνης και υποταγής ή δηλώσεις μετανοίας από τους σημερινούς 
πολιτικούς κρατούμενους όπως έκανε το μετεμφυλιακό προκάτοχο του πριν δε-
καετίες.

Δεν είναι άλλωστε ίδιες οι συνθήκες της κοινωνικοταξικής σύγκρουσης και δεν 
χρειάζεται τέτοιες πρακτικές.

Επειδή όμως δεν έχει εκλείψει η ιστορική μνήμη και γνώση και επειδή εξακο-
λουθεί και υπάρχει ένα «σύμπλεγμα ενοχής» για τις θηριωδίες που διαπράχτηκαν 
κάποτε, σήμερα η πίεση της εξουσίας για υποταγή, για αναγνώριση της ανωτε-
ρότητας της, για μετάνοια, είναι πολύ πιο έμμεση.

Με τη μεγιστοποίηση των ποινών που επιβάλλουν οι αντιτρομοκρατικές νομο-
θεσίες, τις απομονώσεις και τις ειδικές συνθήκες κράτησης, το κόψιμο των αδει-
ών, την εφαρμογή ειδικού καθεστώτος πολλές φορές άτυπου για επιλεγμένους 
αγωνιστές.

Φυσικά αυτή την παράδοση την εφαρμόζει και η μνημονιακή αριστερή κυβέρ-
νηση Σύριζα που συγκυβερνά με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ η οποία σε κάθε ευκαι-
ρία δεν παραλείπει να δίνει αντιτρομοκρατικά διαπιστευτήρια στους δανειστές 
και γενικότερα στα διεθνή κέντρα εξουσίας με πιο τρανταχτό παράδειγμα αυτό 
της καταδίκης σε ισόβια του μέλους του Επαναστατικού Αγώνα Νίκου Μαζιώτη 
για μια μη αιματηρή επίθεση, χωρίς καν τραυματισμούς, στην Τράπεζα της Ελλά-
δας, στο παράρτημα της ΕΚΤ και στο γραφείο του μόνιμου αντιπροσώπου του 
ΔΝΤ.

Η κρίση χρέους στην Ελλάδα, απότοκη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 
που ξέσπασε το 2008 αποκάλυψε ως ένα μεγάλο βαθμό την πολιτική γύμνια και 
τις ελλείψεις του αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου, την έλλειψη πίστης στην 
επαναστατική αλλαγή της κοινωνίας και αυτό αντανακλάται στον τρόπο που 
αντιμετωπίζεται η καταστολή, οι διώξεις και η αδιαφορία μερίδας τουλάχιστον 
του αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου για τους δεκάδες αυτή τη στιγμή πολι-
τικούς κρατούμενους που η συντριπτική τους πλειοψηφία βρίσκεται στη φυλακή 
για ένοπλη δράση, είτε μιλάμε για μέλη που έχουν αναλάβει την πολιτική ευθύνη 
ή κατηγορούνται ως μέλη.

Πάγιος στόχος της καταστολής και των σημερινών αντιτρομοκρατικών νο-
μοθεσιών πέρα από την μεγιστοποίηση των ποινών με σκοπό την όσο γίνεται 
μεγαλύτερη παραμονή στη φυλακή των πολιτικών εχθρών της εξουσίας είναι η 
διάσπαση και η διάλυση των ένοπλων συλλογικοτήτων και οργανώσεων και η 
πολιτική τους αποδόμηση.
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Το αποτέλεσμα της δεύτερης δίκης του Επαναστατικού Αγώνα σύμφωνα με 
το οποίο καταδικάστηκε ο Νίκος Μαζιώτης σε ισόβια κάθειρξη για την επίθεση 
της οργάνωσης στη Διεύθυνση Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδας και επι-
πλέον 129 χρόνια για τους πυροβολισμούς εναντίον 5 αστυνομικών, για 2 απαλ-
λοτριώσεις τραπεζών και άλλες πράξεις αποδεικνύει την μέγιστη σημασία που 
δίνει το κράτος στο να χτυπήσει αυτούς που παραμένουν συνεπείς στις επιλο-
γές αγώνα και μέσω τέτοιων παραδειγματικών αποφάσεων να δώσει ένα ισχυρό 
μήνυμα πολιτικού και κοινωνικού εκφοβισμού προς όσους έχουν επιλέξει ή θα 
θελήσουν να επιλέξουν την ένοπλη επαναστατική δράση ως μέσο αγώνα στη ση-
μερινή εποχή της συστημικής κρίσης.

Εδώ επίσης γίνεται αντιληπτή και η δυσαναλογία της διαφοράς της απόφασης 
της δεύτερης δίκης του Επαναστατικό Αγώνα από την πρώτη.

Η καταδικαστική απόφαση της ισόβιας κάθειρξης για την επίθεση στην Τρά-
πεζα της Ελλάδας σε σχέση με τα 50 χρόνια κάθειρξης για 16 επιθέσεις του Επα-
ναστατικού Αγώνα δεν είναι μια δικονομική υπερβολή.

Είναι μια συνειδητή πολιτική απόφαση που στρέφεται κατά αγωνιστών που 
επέδειξαν επιμονή στις επιλογές αγώνα όπως οι σύντροφοι Ρούπα και Μαζιώ-
της οι οποίοι ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη για συμμετοχή στον Επαναστατικό 
Αγώνα τον Απρίλιο του 2010 όταν συνελήφθησαν, υπεράσπισαν την δράση της 
οργάνωσης στην πρώτη δίκη, πέρασαν στην παρανομία και συνέχισαν την δράση 
του Επαναστατικού Αγώνα με την επίθεση στην Τράπεζα της Ελλάδας το 2014.

Αυτή η πορεία των δύο αγωνιστών βασίστηκε απαραίτητα στην ανάληψη της 
πολιτικής ευθύνης της συμμετοχής τους στην οργάνωση και η απόφαση της ισό-
βιας κάθειρξης ακριβώς αυτό στοχεύει, την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης και 
την συνέπεια στην επιλογή να συνεχιστεί η ένοπλη δράση.

Η συνέπεια των συντρόφων του Επαναστατικού Αγώνα στο να συνεχιστεί η 
ένοπλη δράση αποδεικνύεται και από την απόπειρα απόδρασης με ελικόπτερο 
που επιχείρησε η συντρόφισσα Ρούπα στις 21 Φεβρουαρίου 2016 για να απελευ-
θερώσει τον Μαζιώτη και κρατούμενους της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς.

Πέρα όμως από την απόφαση της ισόβιας κάθειρξης που επιβλήθηκε στον 
σύντροφο Μαζιώτη και των 10 ετών στη συντρόφισσα Ρούπα που δικάστηκε 
ερήμην μόνο για πλημμεληματικές κατηγορίες, στην δεύτερη δίκη εναντίον του 
Επαναστατικού Αγώνα, το κράτος επιχείρησε να πάρει μία ρεβάνς σε σχέση με 
την πρώτη δίκη κατά την οποία οι σύντροφοι Ρούπα και Μαζιώτης είχαν επιτύχει 
κάποιες πολιτικές νίκες όπως η απόρριψη της κατηγορίας της «διεύθυνσης» και 
η αναγνώριση ότι ο Επαναστατικός Αγώνας είναι μια αναρχική οργάνωση χωρίς 
ιεραρχία και η απόρριψη σύμφωνα με το κατηγορητήριο του «κοινωφελούς» χα-
ρακτήρα μηχανισμών που είχε χτυπήσει ο Επαναστατικός Αγώνας όπως το Χρη-
ματιστήριο Αθηνών, οι τράπεζες Citibank και Eurobank, τα υπουργεία Απασχό-
λησης και Οικονομίας.

Αυτές οι πολιτικές νίκες αλλά και γενικότερα η πολιτική και ηθική υπεροχή 
που επέδειξαν με τις πολιτικές τους τοποθετήσεις κατά την διάρκεια της πρώ-
της δίκης, είχε ως αποτέλεσμα συγκριτικά χαμηλότερες ποινές σε σχέση με τον 
όγκο του κατηγορητηρίου που περιλάμβανε 16 επιθέσεις της οργάνωσης.

Στα πλαίσια αυτής της ρεβάνς στη δεύτερη δίκη εναντίον του Επαναστατικού 
Αγώνα επιχειρήθηκε από το ίδιο το κράτος ένας διαχωρισμός της δράσης της 
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οργάνωσης σε δυο περιόδους, η πρώτη, από το 2003 ως το 2010 και η δεύτερη, 
από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι και σήμερα και αυτό με σκοπό να κατηγορηθούν 
οι σύντροφοι Μαζιώτης και Ρούπα εκ νέου για συγκρότηση και «διεύθυνση» της 
οργάνωσης από τον Ιούνιο του 2012 και μετά, από τότε δηλαδή που πέρασαν 
στην παρανομία, έτσι ώστε να υπάρξουν μεγαλύτερες καταδίκες και να ανοίξει ο 
δρόμος για την συσχέτιση με την δράση του Επαναστατικού Αγώνα απαλλοτριώ-
σεων τραπεζών, άσχετων με την οργάνωση και να επιχειρηθεί η πολιτική αποδό-
μηση της οργάνωσης.

Δυστυχώς σε αυτή την προσπάθεια του διαχωρισμού της δράσης του Επανα-
στατικού Αγώνα από το κράτος συνέδραμε και ένα πρώην μέλος της οργάνωσης 
που μετά την σύλληψη του Μαζιώτη το 2014 υπέγραψε κείμενο με υπογραφή, 
«μέλος του Επαναστατικού Αγώνα α’ περιόδου» για να μην κατηγορηθεί για την 
συνέχεια της δράσης της οργάνωσης και την επίθεση στην Τράπεζα της Ελλά-
δας.

Προκειμένου να στηριχτεί η συσχέτιση του Επαναστατικού Αγώνα με άσχετες 
με την δράση του απαλλοτριώσεις τραπεζών, στην δεύτερη δίκη ενσωματώθηκε 
αυθαίρετα η υπόθεση της απαλλοτρίωσης της τράπεζας Eurobank στην Ακράτα 
τον Δεκέμβριο του 2012 με κατηγορούμενο ως αυτουργό τον Γ. Πετρακάκο ο 
οποίος κατηγορείται από κοινού με τον Μαζιώτη για τις απαλλοτριώσεις τραπε-
ζών σε Μέθανα και Κλειτορία Αχαΐας.

Όλη αυτή η μεθόδευση προσπαθεί να επιβεβαιώσει το σενάριο των διωκτικών 
αρχών όχι μόνο της συνεργασίας «ποινικών – τρομοκρατών» αλλά το ότι οι ποινι-
κοί έχουν γίνει μέλη των οργανώσεων αντάρτικου με σκοπό φυσικά την πολιτική 
αποδόμηση του Επαναστατικού Αγώνα.

Αυτή η μεθόδευση αποκαλύφθηκε σε όλη την έκταση της στη συνεδρίαση 
της 16ης Νοεμβρίου 2015 που η εισαγγελέας της έδρας εισήγαγε έγγραφο της 
αντιτρομοκρατικής όπου συσχέτιζε υποθέσεις απαλλοτριώσεων τραπεζών που 
χρονολογούνται από το 2008 και 2010 – σε μια απ’ αυτές έχει σκοτωθεί αστυνο-
μικός – όπου κύριος κατηγορούμενος ως αυτουργός είναι ο Πετρακάκος μαζί με 
κάποιους ποινικούς και αναρχικούς, όπου αρκετές απ’ αυτές έχουν διαπραχτεί 
είτε όταν ο Μαζιώτης είχε ήδη συλληφθεί από τον Ιούλιο του 2014 και μετά, είτε 
σε διάστημα που οι σύντροφοι Μαζιώτης και Ρούπα ήταν προφυλακισμένοι το 
2010 – 11 μετά την σύλληψή τους, είτε έχουν διαπραχτεί λίγο μετά την αποφυ-
λάκιση τους λόγω δεκαοκταμήνου και βρίσκονταν υπό περιοριστικούς όρους. 

Η αυθαίρετη καταδίκη του Πετρακάκου ως μέλος του Επαναστατικού Αγώνα, 
η καταδίκη του Μαζιώτη ως «διευθυντή», μια απόφαση που έρχεται σε αντίθεση 
με αυτήν της πρώτης δίκης που απάλλαξε τους συντρόφους Ρούπα και Μαζιώτη 
από την κατηγορία της «διεύθυνσης», άνοιξε τον δρόμο για μια τρίτη δίκη εναντί-
ον του Επαναστατικού Αγώνα με υποθέσεις απαλλοτριώσεων τραπεζών άσχετες 
με την οργάνωση και με όλους ανεξαιρέτως τους κατηγορούμενους άσχετους 
επίσης με την οργάνωση οι οποίοι σύμφωνα με τις αλχημείες των διωκτικών αρ-
χών κατηγορούνται ως μέλη «εγκληματικής» οργάνωσης από το 2006 μέχρι τον 
Ιούνιο του 2012 - όταν βγήκαν οι Ρούπα και Μαζιώτης στην παρανομία - και από 
το 2012 έως το 2015 ως μέλη «τρομοκρατικής» οργάνωσης. 

Είναι η πρώτη φορά που σε τέτοιο βαθμό γίνεται μια τέτοια μεθόδευση από 
την πλευρά των διωκτικών αρχών για να επιβεβαιωθεί το σενάριο της σύμπρα-
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ξης «ποινικών – τρομοκρατών», σε μια εμφανέστατη προσπάθεια των αρχών να 
πάρουν μια ρεβάνς από την πρώτη δίκη όπου οι σύντροφοι Ρούπα και Μαζιώτης 
πέτυχαν πολιτικές νίκες, να προσπαθήσουν αφ’ ενός να αποδομήσουν τα πο-
λιτικά χαρακτηριστικά του Επαναστατικού Αγώνα και παράλληλα να επιδείξουν 
την μέγιστη δυνατή αυστηρότητα στο ποινικό σκέλος για να τιμωρήσουν τους 
συντρόφους που δεν παραδόθηκαν, δεν επέστρεψαν στη φυλακή αλλά πέρασαν 
στην παρανομία για να συνεχίσουν την δράση του Επαναστατικού Αγώνα.

Τέλος, αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί και σε σχέση με το αποτέλεσμα 
αυτής της πολιτικής δίκης είναι, ότι μέσα στα πλαίσια της γενικότερης απαξίω-
σης των πολιτικών δικών και των πολιτικών κρατουμένων στο σύνολο τους από 
μεγάλο κομμάτι του αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου τα τελευταία χρόνια, 
αυτή η δίκη με την πρωτοφανή καταδικαστική απόφαση της ισόβιας κάθειρ-
ξης, πέρασε απαρατήρητη και δεν απαντήθηκε όπως άλλωστε και πολλές άλ-
λες. Αποδεικνύεται έτσι η απαξίωση της αλληλεγγύης στο σύνολο των πολιτικών 
κρατουμένων ασχέτως υπερασπιστικής γραμμής παρά τις περί του αντιθέτου δι-
ακηρύξεις.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της γενικότερης πολιτικής αποτυχίας του αναρ-
χικού αντιεξουσιαστικού χώρου τα τελευταία 6 χρόνια που αφενός αποδείχτη-
καν οι μεγάλες πολιτικές αδυναμίες του έτσι ώστε να παίξει καταλυτικό ρόλο 
σε όλη την περίοδο των μεγάλων κινητοποιήσεων ενάντια στο Α’ Μνημόνιο και 
αφετέρου το ότι πάγωσε μπροστά στις αλλεπάλληλες κατασταλτικές αντιτρομο-
κρατικές επιχειρήσεις του κράτους που ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2009 και 
οδήγησαν στις φυλακές δεκάδες αναρχικούς συντρόφους καταδικασμένους σε 
πολυετείς καθείρξεις για ένοπλη δράση. Είναι επίσης αποτέλεσμα της γενικότε-
ρης κοινωνικής ήττας το ότι οι μαζικές κινητοποιήσεις της περιόδου 2010 – 12 
δεν κατάφεραν να φρενάρουν στο ελάχιστο την εφαρμογή των προγραμμάτων 
διάσωσης στα πλαίσια αντιμετώπισης της κρίσης και αυτό είναι κάτι που επηρε-
άζει και τον αναρχικό αντιεξουσιαστικό χώρο αρνητικά.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ



16

Το σημείο Κουντουριώτη και Ζαΐμη στα Εξάρχεια που έγινε η ένοπλη επίθεση  
του Επαναστατικού Αγώνα στις 5 Ιανουαρίου 2009 κατά αστυνομικών των ΜΑΤ.
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Ο Επαναστατικός Αγώνας είναι μία ένοπλη επαναστατική αναρχική οργάνωση. 
Έχει ήδη μείνει στην ιστορία και στη συνείδηση πολλών ανθρώπων ως μια πολιτι-
κή οργάνωση που συνεχίζει τη λαϊκή παράδοση του αντάρτικου από το 2003 και 
μετά και δρα προς όφελος του λαού, των εργαζομένων και των φτωχών στοχεύ-
οντας στην Κοινωνική Επανάσταση, στην ανατροπή του καθεστώτος που υπη-
ρετείτε, του καπιταλισμού και του κράτους. Ο Επαναστατικός Αγώνας έχει ήδη 
μείνει στην ιστορία και στη συνείδηση πολλών ανθρώπων για τις εύστοχες πολι-
τικές ενέργειές που έχει πραγματοποιήσει εναντίον μηχανισμών και δομών της 
οικονομικής και πολιτικής εξουσίας. 

Είναι αναγνωρισμένο ότι ο Επαναστατικός Αγώνας χτύπησε μηχανισμούς του 
κράτους που νομοθετούν και επιβάλλουν την κοινωνική ληστεία και μαζική λεη-
λασία εις βάρος του λαού όπως είναι τα Υπουργία Απασχόλησης και Οικονομίας, 
ότι στράφηκε εναντίον αξιωματούχων του κράτους που είναι υπεύθυνοι για την 
επιβολή του σύγχρονου ολοκληρωτισμού του καθεστώτος σας, όπως ο πρώην 
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως Βουλγαράκης, ότι χτύπησε τις δυνάμεις καταστο-
λής, αστυνομικά τμήματα και τα δικαστήρια, αυτούς που αποτελούν τους πραι-
τοριανούς του καθεστώτος, τους μισθοφόρους υπηρέτες των οικονομικά ισχυ-
ρών και πλουσίων. Ο Επαναστατικός Αγώνας έχει ήδη μείνει στην ιστορία και στη 
συνείδηση πολλών ανθρώπων για τις εύστοχες πολιτικές ενέργειές του εναντίον 
μηχανισμών και δομών της οικονομικής εξουσίας που ληστεύουν και δολοφο-
νούν μαζικά ανθρώπους και λαούς όπως τράπεζες, όπως η αμερικάνικη Citibank 
και η Eurobank, όπως είναι το Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Ο Επαναστατικός Αγώνας έχει ήδη μείνει στην ιστορία και στη συνείδηση πολ-
λών ανθρώπων όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς για το ότι τραυμάτισε 
το κύρος και το γόητρο της αμερικανικής αυτοκρατορίας, της ηγέτιδας δύνα-
μης του παγκόσμιου καπιταλισμού και παγκόσμιου μπάτσου και δολοφόνου των 
λαών με την επίθεσή του με αντιαρματική ρουκέτα στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην 
Αθήνα. Ο Επαναστατικός Αγώνας έχει ήδη μείνει στην ιστορία και στη συνείδη-
ση πολλών ανθρώπων για την πιο επιτυχημένη ενέργεια αντάρτικου την περίοδο 
των μνημονίων, όταν απ’ το 2010 και μετά η χώρα υποτάχθηκε στα υπερεθνικά 
κέντρα εξουσίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την επίθεση στις 10 Απριλίου του 2014 στη 
Διεύθυνση Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία είναι παράρτημα της 
ΕΚΤ, σε κτήριο στο οποίο βρισκόταν το γραφείο του τότε μόνιμου αντιπροσώ-
που του ΔΝΤ στην Ελλάδα Ουές Μακ Γκρου. 

Αυτή την ενέργεια αντίστασης στην πολιτική της κοινωνικής γενοκτονίας που 
υπαγορεύουν τα μνημόνια και την οποία έχουμε αναλάβει με το όνομα Κομάντο 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 
ΤΗΣ 2ης ΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ  
ΣΤΙΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
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η δεύτερη δίκη της οργάνωςης επάνάςτάτίκος άγωνάς

Λάμπρος Φούντας προς τιμήν του συντρόφου μας που σκοτώθηκε σε ένοπλη 
συμπλοκή με αστυνομικούς το 2010 δικάζει το παρόν δικαστήριο για λογαριασμό 
της υπερεθνικής οικονομικής ελίτ, του Γιούνκερ, του Ντράγκι, της Λαγκάρντ. 
Ήταν τόσο επιτυχημένη αυτή η πράξη αντίστασης που προκάλεσε ζημιές και στα 
κεντρικά γραφεία της τράπεζας Πειραιώς του μεγαλομετόχου Σάλλα, μία από 
τις μεγαλύτερες συστημικές τράπεζες που έχει επωφεληθεί από τα πακέτα διά-
σωσης, με δισεκατομμύρια δηλαδή που έχει ληστέψει το ελληνικό κράτος από το 
λαό και τους εργαζομένους για να σώσει από την κρίση τους τραπεζίτες και τους 
μεγαλοκαρχαρίες του κεφαλαίου. 

Ο Επαναστατικός Αγώνας διεξάγοντας με τις ενέργειές του ένοπλη πολιτική, 
ένοπλη προπαγάνδα χρησιμοποίησε εύστοχα και την κριτική των όπλων και τα 
όπλα της κριτικής, ανέλυσε εύστοχα με τον λόγο του την εποχή μας από τότε 
που ξεκίνησε τη δράση του το 2003, περίοδο του ξεσπάσματος του πολέμου 
κατά της «τρομοκρατίας» όταν ακόμα υπήρχε η συναίνεση στο νεοφιλελεύθερο 
οικονομικό μοντέλο κι όταν το καθεστώς σας προωθούσε βήμα βήμα τη δικτα-
τορία των αγορών. Ο Επαναστατικός Αγώνας στην εποχή της φαινομενικής ευ-
ημερίας με τα δανεικά, μεμφόταν τους ισχυρισμούς της εξουσίας για την ισχυρή 
ελληνική οικονομία που είναι θωρακισμένη στη ζώνη του ευρώ και προέβλεπε 
ότι σε περίπτωση ξεσπάσματος μιας κρίσης η Ελλάδα θα βρεθεί σε δεινή θέση, 
πράγμα για το οποίο επιβεβαιωθήκαμε λίγα χρόνια αργότερα. 

Η οργάνωση με το ξέσπασμα της κρίσης προέβλεψε τις πολιτικές εκείνες που 
με συνταγή ΔΝΤ θα επιβάλλουν στη χώρα για το ξεπέρασμά της – τα μνημό-
νια – και διατύπωσε την άποψη ότι ακριβώς λόγω αυτών των αντικοινωνικών και 
αντιλαϊκών πολιτικών θα ξεσπούσαν σφοδρές κοινωνικές και λαϊκές αντιδρά-
σεις και το καθεστώς σας θα κλυδωνιζόταν επικίνδυνα καθώς θα απαξιωνόταν 
στα μάτια της κοινωνικής πλειοψηφίας, πράγμα που και αυτό επιβεβαιώθηκε. Ο 
Επαναστατικός Αγώνας απ’ το 2009 έχοντας εγκαινιάσει μία στρατηγική δράσης 
με επιθέσεις με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών εναντίον δομών και στόχων που 
είχαν καίριο ρόλο στη κρίση, όπως ήταν η Citibank, η Eurobank, και το Χρημα-
τιστήριο Αθηνών προπαγανδίζει την αναγκαιότητα και την ιστορική ευκαιρία της 
ανατροπής του εγκληματικού καθεστώτος που υπηρετείτε, του καπιταλισμού και 
του κράτους, προπαγανδίζει την Κοινωνική Επανάσταση ως τη μόνη ρεαλιστική 
διέξοδο από την κρίση. Η επίθεση εναντίον της Διεύθυνσης Εποπτείας της Τρά-
πεζας της Ελλάδος για την οποία θα μας καταδικάσετε ήταν συνέχεια εκείνης 
της στρατηγικής των επιθέσεων που έγιναν το 2009 εναντίον της Citibank, της 
Eurobank και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 Είναι καταγεγραμμένο ιστορικά πως το καθεστώς σας μας θεωρεί επικίν-
δυνους και αυτό είναι κάτι που μας τιμά. Είναι καταγεγραμμένο ιστορικά με τι 
λύσσα μας έχετε αντιμετωπίσει κι αυτό φυσικά είναι απολύτως δικαιολογημέ-
νο. Είναι καταγεγραμμένο ιστορικά ότι το καθεστώς σας μας έχει επικηρύξει δυο 
φορές, μία φορά το 2007 μετά την επίθεσή μας στην πρεσβεία των ΗΠΑ, όταν 
το αμερικάνικο κράτος πρόσφερε σε ρουφιάνους ένα εκατομμύριο δολάρια για 
τη σύλληψή μας και αντίστοιχα το ελληνικό κράτος οχτακόσιες χιλιάδες ευρώ και 
δεύτερη φορά το 2014 όταν το ελληνικό κράτος πρόσφερε δυο εκατομμύρια 
ευρώ, ένα για τη συντρόφισσα Πόλα Ρούπα κι ένα για μένα. Είναι καταγεγραμ-
μένο ιστορικά το 2010, όταν μας συλλάβανε λίγο καιρό πριν την υπαγωγή της 
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χώρας στο ΔΝΤ, ότι αξιωματούχος της τότε κυβέρνησης Παπανδρέου υποστή-
ριζε ότι με τη σύλληψή μας απέτρεψαν χτύπημα που θα τελείωνε την οικονομία. 
Είναι γνωστό ότι μόλις πρόσφατα οι ΗΠΑ με ένταξαν στη λίστα διεθνών «τρομο-
κρατών». Όσα ψέματα, λάσπη και συκοφαντίες κι αν εκτοξεύει το καθεστώς σας 
εναντίον μας, όση πλύση εγκεφάλου κι αν κάνουν τα μέσα μαζικής προπαγάνδας 
του καθεστώτος σας, εμείς ο Επαναστατικός Αγώνας έχουμε ήδη μείνει στην 
ιστορία και στη συνείδηση πολλών ανθρώπων ως αυτό που πραγματικά είμαστε, 
μία οργάνωση αναρχικών αγωνιστών που δρα εναντίον της εξουσίας, εναντίον 
αυτών που ληστεύουν, λεηλατούν, δολοφονούν, αυτών που απαρτίζουν το κε-
φάλαιο και το κράτος. Δεν λογαριάσαμε θυσίες και ρίσκα, αψηφήσαμε τις κατα-
δίκες και τις φυλακές σας, δώσαμε αίμα στον αγώνα για ελευθερία, είχαμε νεκρό 
τον σύντροφο Λάμπρο Φούντα, περάσαμε στην παρανομία για να συνεχίσουμε 
τον αγώνα, όμως κερδίσαμε την αξιοπρέπεια, την τιμή, τον σεβασμό πολλών αν-
θρώπων, κάτι που δεν έχετε εσείς γιατί είστε μισθοφόροι του κράτους που γλύ-
φουν τους οικονομικά ισχυρούς. 

Είμαι υπερήφανος που είμαι μέλος του Επαναστατικού Αγώνα. Έχω αναλάβει 
την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής μου στην οργάνωση κι έχω υπερασπιστεί 
πολιτικά όλες τις ενέργειές της και έχω καταδικαστεί ήδη σε 50 χρόνια κάθειρξη. 
Οποιαδήποτε άλλη στάση εκτός της ανάληψης ευθύνης θα ήταν προδοσία και 
αποκήρυξη του αγώνα. Το να είμαι ένοχος για σας είναι τίτλος τιμής για μένα. 
Αυτό το ειδικό δικαστήριο, όπως και το προηγούμενο, αντιπροσωπεύει όλους 
αυτούς τους εγκληματίες που ληστεύουν εκατομμύρια ανθρώπους στερώντας 
τους τα βασικά αγαθά, καταδικάζοντάς τους στην φτώχεια, την εξαθλίωση, την 
πείνα. Αυτό το δικαστήριο αντιπροσωπεύει αυτούς τους εγκληματίες που κα-
τάσχουν τα σπίτια των βιοπαλαιστών και των ανθρώπων του μόχθου και τους 
αναγκάζουν να κοιμούνται στους δρόμους και να ψάχνουν στα σκουπίδια για 
τροφή ή να τρέφονται απ’ τα συσσίτια. Αυτό το δικαστήριο αντιπροσωπεύει αυ-
τούς τους εγκληματίες που έχουν δολοφονήσει χιλιάδες ανθρώπους, αφού πρώ-
τα τους στέρησαν τα πάντα για να ζήσουν. Αυτό το δικαστήριο αντιπροσωπεύει 
και παράλληλα προστατεύει τους τραπεζίτες, τους μεγαλοεπιχειρηματίες, τους 
χρηματιστές, τις πολιτικές τους μαριονέτες, τις ελληνικές κυβερνήσεις και τους 
μισθοφόρους του κεφαλαίου και του κράτους, την αστυνομία. Όπως έχω ήδη πει 
τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα δεν απολογούνται στα σκυλιά του κράτους, 
δηλαδή σε εσάς. 

Δεν είναι ο Επαναστατικός Αγώνας αυτός που τρομοκρατεί τον πληθυσμό 
μίας χώρας, όπως λέει η κατηγορία, αλλά εσείς και το καθεστώς σας. Δεν εί-
ναι ο Επαναστατικός Αγώνας αυτός που τρομοκρατεί αυτούς που ζουν με 200, 
300 ή 400 ευρώ το μήνα, αλλά εσείς και το καθεστώς σας που τους ληστεύετε 
με το νόμο. Δεν είναι ο Επαναστατικός Αγώνας αυτός που τρομοκρατεί τους 
φτωχούς, τους άνεργους, τους άπορους, τους άστεγους, αλλά εσείς και το κα-
θεστώς σας. Δεν είναι ο Επαναστατικός Αγώνας αυτός που έβαλε τη θηλιά στο 
λαιμό 4.000 ανθρώπων, οι οποίοι επέλεξαν να πεθάνουν γιατί δεν μπορούσαν να 
ζήσουν, αλλά εσείς και το καθεστώς σας. Δεν τρομοκράτησε ο Επαναστατικός 
Αγώνας αυτούς που πέθαναν από αρρώστιες γιατί δεν είχαν χρήματα για την 
περίθαλψή τους ή ήταν ανασφάλιστοι, αλλά εσείς και το καθεστώς σας. Εσείς 
είστε μέλη εγκληματικής-τρομοκρατικής οργάνωσης, του κρατικού μηχανισμού. 
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η δεύτερη δίκη της οργάνωςης επάνάςτάτίκος άγωνάς

Εσείς είστε οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες και όλοι αυτοί που υπηρετείτε και 
προστατεύετε. 

Για να αποδοθεί δικαιοσύνη, τότε θα πρέπει να κάτσουν στο εδώλιο του κα-
τηγορουμένου όλοι όσους αντιπροσωπεύει το δικαστήριο, δηλαδή τα μέλη της 
υπερεθνικής και ντόπιας οικονομικής ελίτ και της πολιτικής εξουσίας, τραπε-
ζίτες, μεγαλομέτοχοι, χρηματιστές, μεγαλοεπιχειρηματίες, εφοπλιστές, μεγα-
λοεργολάβοι, τα μέλη των ελληνικών κυβερνήσεων, τουλάχιστον της τελευταί-
ας 20ετίας, των κυβερνήσεων Σημίτη, Καραμανλή, Παπανδρέου, Παπαδήμου, 
Σαμαρά, Τσίπρα, οι υπουργοί και οι βουλευτές των κομμάτων που ψήφισαν τις 
τρεις μνημονιακές συμβάσεις από το 2010 ως την τελευταία το 2015 που έδω-
σαν τη χώρα στην εξουσία των υπερεθνικών κέντρων, της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
και πρόσφατα και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και εγκαινίασαν 
ένα καθεστώς τρόμου, γενικευμένης φτώχειας, εξαθλίωσης και θανάτου. 

Μόνο η Κοινωνική Επανάσταση μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη και να δικά-
σει όλους όσους ευθύνονται για τα εγκλήματα που διαπράττουν σε βάρος της 
κοινωνικής πλειοψηφίας. Μόνο η Κοινωνική Επανάσταση και η προσφυγή του 
λαού στα όπλα που θα ανατρέψει το εγκληματικό καθεστώς σας θα εξαλείψει τις 
κοινωνικές και ταξικές διαιρέσεις και θα καταστρέψει τον καταπιεστικό μηχανι-
σμό του κράτους, θα αποδώσει δικαιοσύνη και θα δημιουργήσει μία νέα κοινω-
νική οργάνωση οικονομικής και πολιτικής ισότητας και ελευθερίας. Μόνο η Κοι-
νωνική Επανάσταση είναι η ρεαλιστική λύση απέναντι στην καπιταλιστική κρίση 
και στα δεινά που προκαλεί, γιατί η αιτία της κρίσης είναι η ίδια η ύπαρξη του 
καπιταλισμού και της οικονομίας της αγοράς, η ύπαρξη των κοινωνικών τάξεων, 
η ίδια η καπιταλιστική δραστηριότητα για επενδύσεις με σκοπό το κέρδος και η 
επανεπένδυση του κέρδους για ακόμα μεγαλύτερο κέρδος, διαδικασία της οποί-
ας η απρόσκοπτη συνέχεια είναι δείγμα της καπιταλιστικής ευημερίας, ενώ το 
μπλοκάρισμά της σηματοδοτεί την κρίση του συστήματος. 

Καμία λύση δεν βρίσκεται εντός του καπιταλιστικού συστήματος που υπη-
ρετείται. Καμία λύση δεν μπορεί να δοθεί από το απαξιωμένο και ξεφτιλισμένο 
σύστημα του αστικού κοινοβουλευτισμού και τα πολιτικά κόμματα - μαριονέτες 
του κεφαλαίου. Καμία λύση δεν μπορεί να δοθεί από τις εκλογές και τα δημο-
ψηφίσματα της εξουσίας, κάτι που αποδείχθηκε μόλις πρόσφατα με την μέσα σε 
7 μόνο μήνες μετατροπή του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ που από ένα κόμμα που υπο-
σχόταν σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές κατέληξε σ' ένα καθαρό νεοφιλελεύθε-
ρο κόμμα που ψήφισε το τρίτο μνημόνιο καταπατώντας τη βούληση της λαϊκής 
πλειοψηφίας των συμμετεχόντων στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου που απέρ-
ριψε τις προτάσεις των δανειστών.

Μόνο ο ξεσηκωμός ενός ένοπλου λαού που θα αρνηθεί να πληρώσει το χρέος 
που του έχουνε φορτώσει, που δεν αναγνωρίζει δανειακές συμβάσεις και μνη-
μόνια, που δεν αναγνωρίζει το ευρώ, τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
ΝΑΤΟ, που θα απαλλοτριώσει και θα κοινωνικοποιήσει την καπιταλιστική και 
κρατική ιδιοκτησία, τις τράπεζες, τις πολυεθνικές, τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας θα δώσει λύση. Μόνο ο ξεσηκωμός ενός ένοπλου 
λαού που θα καταργήσει το κράτος και το αστικό κοινοβούλιο και θα αναλάβει 
ο ίδιος την διαχείριση της παραγωγής, της διακίνησης των αγαθών, των μετα-



φορών, των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, της υγείας και της εκπαίδευσης θα 
δώσει λύση στα κοινωνικά προβλήματα με γνώμονα τις ανάγκες των ανθρώπων 
και όχι το ιδιωτικό κέρδος. Η λύση θα δοθεί και η δικαιοσύνη θα αποδοθεί όταν 
το καθεστώς σας σωριαστεί σ ένα σωρό συντρίμμια και ερείπια. 

ΖΗΤΩ Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΗΡΥΓΜΕΝΗ ΠΟΛΑ ΡΟΥΠΑ
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΛΑΜΠΡΟ ΦΟΥΝΤΑ
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Όπως είπα και στην πολιτική μου τοποθέτηση στην αρχή της διαδικασίας όταν 
με καλέσατε να απαντήσω όσον αφορά τις κατηγορίες, η επίθεση στην Τράπεζα 
της Ελλάδας ήταν η σημαντικότερη ενέργεια αντάρτικου που έγινε στα χρόνια 
των μνημονίων, δηλαδή σε μια εποχή που η υπερεθνική καπιταλιστική τάξη με 
αφορμή την κρίση έχει επιβάλλει στην Ελλάδα μια πολιτική κοινωνικής γενοκτο-
νίας και εκκαθάρισης τμημάτων του πληθυσμού για να σωθούν οι τράπεζες.

Αυτή η επίθεση ήταν συνέχεια της στρατηγικής που είχε η οργάνωση από το 
2009 και μετά, όταν η Ελλάδα έμπαινε στη δίνη της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης και αποσκοπούσε να χτυπηθούν στόχοι, δομές, εγκαταστάσεις της οικο-
νομικής εξουσίας ή και πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κρίση και για την 
επίθεση που ήδη δρομολογούνταν εναντίον του λαού και οδήγησε στο Α’ Μνη-
μόνιο το 2010.

Με βάση αυτή τη στρατηγική είχε αποφασιστεί να γίνουν επιθέσεις με πολ-
λά κιλά εκρηκτικά με αυτοκίνητα-βόμβες έτσι ώστε να υπάρξουν σοβαρές κατα-
στροφές υποδομών και εγκαταστάσεων της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας.

Έτσι είχε γίνει η πρώτη απόπειρα να καταστραφούν τα κεντρικά γραφεία της 
αμερικάνικης πολυεθνικής τράπεζας της Citibank με 125 κιλά εκρηκτικά, ανατι-
νάχθηκε ένα υποκατάστημα της Eurobank στην Αργυρούπολη με 20 κιλά εκρη-
κτικά και μετά έγινε επίθεση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με 150 κιλά εκρηκτικά.

Η συγκεκριμένη επίθεση είχε προκαλέσει ζημιές 4 εκατομμυρίων ευρώ στο 
Χρηματιστήριο, είχε καταστραφεί ολοσχερώς μια αντιπροσωπεία της FORD, είχε 
πάθει σοβαρές ζημιές ένα κτίριο της πολυεθνικής ασφαλιστικής της Allianz. Η 
επίθεση στη Citibank και αυτή στο Χρηματιστήριο όπως και αυτή στην Τράπεζα 
της Ελλάδας έγιναν σε μη κατοικημένες περιοχές.

Να υπενθυμίσω ότι όταν μας συλλάβανε το 2010 ετοιμάζαμε παρόμοια επίθε-
ση με αυτοκίνητο-βόμβα με πολλά εκρηκτικά. 

Για αυτό είχε πει τότε αξιωματούχος της κυβέρνησης Παπανδρέου παραμονές 
της υπογραφής του Α’ Μνημονίου, ότι απέτρεψαν ένα «μεγάλο χτύπημα που θα 
τελείωνε την οικονομία».

Ακριβώς στην απόπειρα απαλλοτρίωσης του αυτοκινήτου που θα χρησιμοποι-
ούνταν σε σχεδιαζόμενη επίθεση με αυτοκίνητο-βόμβα, σκοτώθηκε σε συμπλο-
κή με αστυνομικούς ο σύντροφος Λάμπρος Φούντας στις 10 Μαρτίου 2010. Για 
αυτό και η επίθεση στην Τράπεζα της Ελλάδας στις 10 Απριλίου 2014 με αυτο-
κίνητο-βόμβα με 75 κιλά εκρηκτικά αφιερώθηκε στο σύντροφο και είχε την υπο-
γραφή Κομάντο Λάμπρος Φούντας.

Αυτή η πολιτική κοινωνικής γενοκτονίας για την οποία έγινε η επίθεση, πραγ-
ματοποιείται με οικονομικά μέσα, δηλαδή με την καταλήστευση των εισοδημά-

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
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των των πολιτών, των λαϊκών στρωμάτων και των εργαζομένων.
Δηλαδή με τις συνεχείς μειώσεις των μισθών και των συντάξεων, με την κα-

τάσχεση περιουσιών χιλιάδων πολιτών γιατί δεν μπορούσαν να ξεπληρώσουν τα 
χρέη τους, με τη συνεχώς αυξανόμενη φορολογία και τις έκτακτες εισφορές, με 
την καταλήστευση των ασφαλιστικών ταμείων των εργαζομένων τα λεφτά των 
οποίων πηγαίνουν προς την πληρωμή του χρέους προς τους δανειστές ή στο να 
κλείσουν τρύπες στα ελλείμματα των τραπεζών.

Όλα αυτά αποτελούν μια γιγαντιαία κοινωνική ληστεία, μια τεράστια αναδια-
νομή του κοινωνικού πλούτου από την βάση προς την κορυφή της κοινωνικής 
ιεραρχίας.

Αυτή η πολιτική της κοινωνικής γενοκτονίας προκάλεσε χιλιάδες θανάτους 
απελπισμένων ανθρώπων.

Μέχρι πριν 1,5 χρόνο όταν είχε γίνει η επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα 
στην Τράπεζα της Ελλάδας, σε επίσημα στοιχεία είχαν καταγραφεί 4000 θάνατοι 
από αυτοκτονίες απελπισμένων ανθρώπων που είχαν πληγεί από τα οικονομικά 
μέτρα που υπαγορεύονταν από τα μνημόνια που είχαν υπογράψει οι ελληνικές 
κυβερνήσεις, θάνατοι αρρώστων όπως π.χ. μιας ηλικιωμένης από την Κρήτη, η 
οποία ήταν κατάκοιτη, στηριζόταν από μηχανική υποστήριξη αναπνευστικά αλλά 
επειδή κόπηκε το ρεύμα γιατί δεν είχε πληρώσει τη ΔΕΗ έμεινε χωρίς μηχανική 
υποστήριξη και πέθανε. Είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα.

Έχουμε, λοιπόν, 4.000 θανάτους σε 4 χρόνια, δηλαδή απώλειες πολέμου σε 
εποχή ειρήνης, χωρίς σφαίρες, χωρίς βόμβες, χωρίς ένοπλη σύρραξη.

Όλους αυτούς τους έχει σκοτώσει, αφού πρώτα τους λήστεψε, το δικό σας 
καθεστώς.

Αυτό είναι μια πολιτική εκκαθάρισης μέρους του πληθυσμού που το ίδιο το 
σύστημα δεν θέλει και δεν μπορεί να τους εκμεταλλευτεί, δεν τους χρειάζεται 
πια και τους πετά στα σκουπίδια και στο περιθώριο οδηγώντας τους στο θάνατο.

Είναι μια πολιτική μαζικών δολοφονιών με οικονομικά μέσα. Και δεν είναι 
μόνο αυτά.

Η πολιτική των μνημονίων έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση της φτώχειας και 
της εξαθλίωσης, των φτωχών, των απόρων, των αστέγων, αυτών που ψάχνουν 
στα σκουπίδια για τροφή ή τρέφονται από τα συσσίτια.

Πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά που ληστεύονται από τον ελληνικό λαό; Στις 
τράπεζες!

Όπως αναφέρουμε και στην προκήρυξη για την Τράπεζα της Ελλάδας, την 
οποία την έχετε και στα αναγνωστέα έγγραφα, δόθηκαν στις τράπεζες 211,5 δι-
σεκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, «28 δις από την κυβέρνηση Καραμανλή το 
2008, 110 δις από την κυβέρνηση Παπανδρέου τη διετία 2010-2011, δηλαδή 
όλο το πρώτο δάνειο της τρόικας, 48 δισεκατομμύρια από την κυβέρνηση Πα-
παδήμου, 25,5 δισεκατομμύρια από την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Το ποσό 
ξεπερνάει το 100% του ελληνικού ΑΕΠ και αντιστοιχεί στα 2/3 του ελληνικού 
χρέους».

Επίσης, έχει συμφωνηθεί να δοθούν από την κυβέρνηση Τσίπρα επιπλέον 25 
δισεκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες με βάση το τρίτο μνημόνιο που υπόγραψε.

Να κάνω εδώ μια αντιπαραβολή γιατί εμένα με κατηγορείτε ότι πήρα 100.000 
ευρώ από το χρηματοκιβώτιο της Εθνικής Τράπεζας των Μεθάνων και 3000 
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ευρώ από τα ταμεία της Τράπεζας Πειραιώς της Κλειτορίας.
Το καθεστώς που υπηρετείτε πήρε 211,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τους 

φτωχούς και τα έδωσε στους πλούσιους ενώ εγώ πήρα από τις τράπεζες, από 
αυτούς που ληστεύουν το λαό για να χρηματοδοτήσω τη δράση μου και γιατί εί-
μαι παράνομος, εκτός νόμου και επικηρυγμένος.

Ληστεία είναι να παίρνεις από τους φτωχούς, να παίρνεις από το μισθό, τη 
σύνταξη ή να κατάσχεις το σπίτι του φτωχού.

Η Τράπεζα της Ελλάδας είναι παράρτημα της ΕΚΤ, ενός εκ της τρόικας που 
επέβαλλαν στη χώρα την πολιτική κοινωνικής γενοκτονίας.

Η επίθεση έγινε την ίδια μέρα που βγήκε η χώρα στις αγορές να δανειστεί 
μετά από 4 χρόνια και έγινε 1 μέρα πριν την επίσκεψη της Άνγκελα Μέρκελ της 
καγκελαρίου της Γερμανίας που ήρθε να επιβραβεύσει τον Σαμαρά.

Χτυπήσαμε τους 2 από τους 3 δολοφονικούς μηχανισμούς της τρόικας, της 
ΕΚΤ - αφού η Τράπεζα της Ελλάδας είναι παράρτημα της ΕΚΤ - και το ΔΝΤ 
αφού στο κτίριο αυτό της Τράπεζας της Ελλάδας βρισκόταν και το γραφείο του 
τότε μόνιμου αντιπροσώπου του ΔΝΤ Ουές Μακ Γκρόου.

Δεν υπάρχει τίποτα πιο μισητό για τον ελληνικό λαό από αυτούς τους οργανι-
σμούς.

Πιστεύετε ότι αυτό το χτύπημα θίγει τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψη-
φίας που έχουν πληγεί από την πολιτική που εφαρμόζουν η Τράπεζα της Ελλά-
δας, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ;

Πιστεύετε ότι οι οικογένειες των 4000 ανθρώπων που έχουν πεθάνει αυτά τα 
χρόνια λόγω των πολιτικών αυτών θεωρούν ότι η βόμβα στην Τράπεζα της Ελλά-
δας στρέφεται εναντίον τους;

Πιστεύετε ότι όσοι έχουν χάσει τα σπίτια τους από τις τράπεζες, θεωρούν ότι 
η βόμβα στην Τράπεζα της Ελλάδας στρέφεται εναντίον τους;

Πιστεύετε ότι αυτοί που τους έκοψαν το μισθό ή τη σύνταξη, αυτοί που ζουν 
με 200, 300 ή 400 ευρώ, λένε ότι η βόμβα στη Τράπεζα της Ελλάδας στρέφεται 
εναντίον τους, ότι θίγει τα συμφέροντά τους;

Οι περισσότεροι θα σας απαντήσουν πως όχι. Ότι δεν θεωρούν ότι ο Επανα-
στατικός Αγώνας, ο Μαζιώτης ή η Ρούπα ότι είναι επικίνδυνοι για τη ζωή και την 
ασφάλειά τους αλλά το κράτος, το καθεστώς που υπηρετείτε, οι τράπεζες που 
τους πίνουν το αίμα.

Υπάρχουν πολλοί που θα σας έλεγαν ότι δεν τους πήρε το σπίτι ο Μαζιώτης 
αλλά οι τράπεζες.

Βέβαια θα μπορούσατε να μου απαντήσετε και πιστεύω ότι θα το κάνει η ει-
σαγγελέας στην αγόρευσή της στο τέλος, ότι δεν χτυπήθηκαν μόνο η Τράπεζα 
της Ελλάδας ή η Τράπεζα Πειραιώς αλλά και άλλα κτίρια και μαγαζιά.

Για να δούμε τι ακριβώς είναι τα άλλα κτίρια και τα μαγαζιά που χτυπήθηκαν 
και έπαθαν ζημιές.

Είναι εμπορικά κέντρα, εταιρείες, επιχειρήσεις, κρατικοί οργανισμοί, δεν είναι 
περιουσίες φτωχών βιοπαλαιστών. 

To εμπορικό κέντρο Attica και το City Link στην Αμερικής και Πανεπιστημίου, 
τα γραφεία του ΕΣΡ (Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης), γραφεία του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, η λεγόμενη Αθηναϊκή Λέσχη που απ’ ότι καταλάβαμε 
από την κατάθεση κάποιων εκ των πρώτων μαρτύρων είναι μάλλον ένα κλαμπ 
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που συχνάζουν πλούσιοι επιχειρηματίες με την συνοδεία ενόπλων σωματοφυλά-
κων.

Επίσης, ζημιές έπαθε το γνωστό κοσμηματοπωλείο ZOLOTAS και το υποκα-
τάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στη γωνία των οδών Πανεπιστημίου και Αμερι-
κής.

Η περιοχή που έγινε η επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα είναι μία από τις 
εμπορικότερες και ακριβότερες περιοχές γιατί είναι το κέντρο της Αθήνας. Μι-
λάμε για την περιοχή της πλατείας Συντάγματος.

Εκεί δεν βρίσκεται το συνοικιακό μαγαζάκι, το ψιλικατζίδικο ή το περίπτερο 
ανθρώπων που τα φέρνουν δύσκολα βόλτα. Εκεί για να έχει κάποιος μαγαζί πρέ-
πει να είναι σχετικά εύπορος για να μπορεί να πληρώνει ακριβό νοίκι, ακριβή 
εκμίσθωση.

Να επισημάνω ότι όπως είπαν οι μάρτυρες που είχαν ή εκπροσωπούσαν κα-
ταστήματα, αποζημιώθηκαν για τις μικρές σχετικά ζημιές από ιδιωτικές ασφαλι-
στικές εταιρείες.

Μιλάμε για ζημιές όπως έχουν αναφερθεί στις προανακριτικές καταθέσεις για 
150 ευρώ, για 900 ή 2000 ευρώ. Τέτοιοι επαγγελματίες έχουν χάσει πολύ περισ-
σότερα λεφτά από την κρίση και από την εφαρμογή των μνημονιακών μέτρων 
γιατί λόγω της λιτότητας και της δημοσιονομικής προσαρμογής ο κόσμος δεν 
έχει λεφτά να αγοράσει και να καταναλώσει και έτσι σπάνια βλέπουν πελάτη να 
μπαίνει στο μαγαζί τους.

Δεν κινδυνεύουν τα εισοδήματα και η περιουσία τους από τον Επαναστατικό 
Αγώνα αλλά από το καθεστώς που υπηρετείτε.

Η Τράπεζα Πειραιώς που είναι μία από τις μεγαλύτερες συστημικές τράπεζες 
και έχει επωφεληθεί απ’ τις μνημονιακές πολιτικές, είχε ζημιά από την βόμβα 
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300.000 ευρώ, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος της οποίας η πρόσοψη καταστρά-
φηκε ολοσχερώς προφανώς είχε πολύ περισσότερη.

Πιστεύετε ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού στεναχωρήθη-
κε για το ότι επλήγησαν η Τράπεζα της Ελλάδας, η Τράπεζα Πειραιώς, για το 
ότι έπαθε ζημιά το γραφείο του τότε μόνιμου αντιπροσώπου του ΔΝΤ, τα γρα-
φεία του ΕΣΡ, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που είναι παράρτημα του 
υπουργείου Οικονομίας, ενός μηχανισμού που τον ληστεύει, του εμπορικού City 
Link ή το κοσμηματοπωλείο ZOLOTAS;

Η επίθεση στην Τράπεζα της Ελλάδας ήταν μια ενέργεια αντίστασης, μια 
ενέργεια σαμποτάζ σε αυτή την πολιτική που ληστεύει και δολοφονεί μαζικά τον 
λαό.

Δίνει ένα καλό παράδειγμα και αφήνει μια καλή παρακαταθήκη. Φανταστεί-
τε αν γίνονταν άλλες τέτοιες επιθέσεις, όχι μία φορά στο τόσο, σε παρόμοιους 
στόχους, τράπεζες, κυβερνητικά κτίρια, υπουργεία, εταιρείες ή σε πρόσωπα της 
οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, της τρόικας ή της τετραμερούς. Η χώρα θα 
καθίσταντο ανασφαλής στο να προσελκύει επενδυτές και στο να εφαρμοστεί το 
πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων που επιβάλλουν τα μνημόνια.

Βέβαια, θα μπορούσε να απαντήσει κανείς ότι υπάρχουν κι άλλοι τρόποι, 
όχι βόμβες, όπως διαδηλώσεις ή διαμαρτυρίες εναντίον των κυβερνήσεων που 
εφαρμόζουν τέτοιου είδους πολιτικές. Όμως, η ιστορική εμπειρία έχει δείξει ότι 
πια τέτοιου είδους κινητοποιήσεις η εξουσία δεν τις λαμβάνει καν υπόψιν της και 
ότι τις γράφει στα παλιά της τα παπούτσια.

Την περίοδο του Α’ Μνημονίου, το 2010-2012 όλοι θυμούνται τις τεράστιες 
κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις που έγιναν στην Αθήνα. Μιλάμε για εκατοντάδες 
χιλιάδες λαού. Εκατό-διακόσες χιλιάδες και πλέον άνθρωποι που ζητούσαν την 
απόσυρση των μνημονίων. Ίδρωσε το αυτί των κυβερνήσεων Παπανδρέου και 
Παπαδήμου; Σαφέστατα όχι.

Δεκάδες χιλιάδες λαού επανειλημμένα επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κοινο-
βούλιο. Σε όλες τις περιπτώσεις οι κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν την κτηνώδη 
βία της αστυνομίας, των ΜΑΤ, των ΔΕΛΤΑ, των ΔΙΑΣ που έπεφταν με τις μο-
τοσυκλέτες τους πάνω στους διαδηλωτές με σκοπό να τους διαλύσουν και να 
εκκενώσουν την πλατεία Συντάγματος.

Αυτός είναι διαχρονικά ο ρόλος της αστυνομίας, να προστατεύει το καθε-
στώς. Αυτή ήταν η απάντηση του καθεστώτος σας. Από τύχη δεν είχαμε νεκρούς 
διαδηλωτές.

Να θυμίσω τι έκανε το καθεστώς σας και εσείς ως δικαστές την αμέσως επό-
μενη περίοδο, επί κυβερνήσεως Σαμαρά το 2013. Όσες απεργίες είχανε γίνει 
εκείνη την περίοδο, απεργία ναυτεργατών, των οδηγών του ΜΕΤΡΟ, στα ΜΜΜ, 
στα αστικά λεωφορεία, εσείς οι δικαστές τις βγάζατε παράνομες και καταχρη-
στικές και ακολούθως η κυβέρνηση επιστράτευε τους απεργούς.

Στην πραγματικότητα και το δικαίωμά της απεργίας βρίσκεται υπό διωγμό. 
Και ας μην ξεχνάμε ότι μέσα στις προτάσεις των δανειστών είναι πάγια η απαγό-
ρευση και η ποινικοποίηση των απεργιών. Για ποια δικαιώματα, λοιπόν, μιλάμε;

Ο ρόλος σας ως δικαστές είναι να προστατεύετε τα συμφέροντα του καθε-
στώτος, των πλουσίων, των καπιταλιστών, των τραπεζιτών. 

Εσείς είστε που με δικές σας αποφάσεις κατάσχονται τα σπίτια των ανθρώ-
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πων από τις τράπεζες.
Εσείς είστε από τους κλάδους που έχετε πάρει πίσω ένα μεγάλο ποσοστό των 

περικοπών που έχουν γίνει. Οι άλλοι κλάδοι είναι οι αστυνομικοί και οι στρατιω-
τικοί.

Όλοι εσείς είστε μισθοφόροι, ο σκληρός πυρήνας του κρατικού μηχανισμού. 
Το καθεστώς σας χρειάζεται για να καταστείλει τους υπόλοιπους. 

Βρισκόμαστε σε μια επικίνδυνη εποχή για το καθεστώς σας που γεννά ανατα-
ραχές.

Σας χρειάζεται το καθεστώς για να καταδικάζετε τον Μαζιώτη, τη Ρούπα, τον 
Επαναστατικό Αγώνα, για να επιστρατεύετε απεργούς, για να διώκετε διαδηλω-
τές ή καταληψίες εργαζομένους, για να κατάσχουν οι τράπεζες τις περιουσίες 
του λαού, για να βγάζετε νόμιμη και συνταγματική την ληστεία που διαπράττει το 
κράτος εναντίον του λαού με τα μνημόνια.

Στην πραγματικότητα, στο λαό δεν έχει μείνει καμία λύση πέρα από την προ-
σφυγή στα όπλα, πέρα από τον ένοπλο αγώνα για να ανατρέψει το καθεστώς 
σας και την πολιτική της κοινωνικής γενοκτονίας που εφαρμόζεται εδώ και 5 
χρόνια.

Και αυτό είναι κάτι που το διακηρύσσει, δηλαδή την ένοπλη επανάσταση, ο 
Επαναστατικός Αγώνας εδώ και χρόνια. Αυτή είναι η πολιτική μας παρακαταθή-
κη στο λαό και στην κοινωνία ως οργάνωση.

Τριπλή βομβιστική επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα στις 5 Μαΐου 2004  
στο Α.Τ. Καλλιθέας.



Επίθεση του Επαναστατικού Αγώ-
να με αντιαρματική ρουκέτα στις 
12 Ιανουαρίου 2007  
στην πρεσβεία των ΗΠΑ.
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΩΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
ΝΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΜΕ ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Στη συνεδρίαση της 16ης Νοεμβρίου της 2ης δίκης του Επαναστατικού Αγώνα 
που αφορά την επίθεση σε κτήριο της τράπεζας της Ελλάδος στις 10/04/2014, 
τη συμπλοκή στο Μοναστηράκι στις 16/07/2014 και τρεις απαλλοτριώσεις τρα-
πεζών σε Μέθανα, Κλειτορία και Ακράτα η εισαγγελέας της έδρας εισήγαγε ένα 
έγγραφο της αντιτρομοκρατικής το οποίο υπογράφει ο διευθυντής υποστράτη-
γος Αντώνιος Μπάκας και το οποίο υποδεικνύει στην εισαγγελία εφετών Αθη-
νών τη συσχέτιση και συνένωση ασχέτων μεταξύ τους υποθέσεων, όπως ληστείες 
τραπεζών που χρονολογούνται από το 2008 ως το 2015 με τη δράση του Επα-
ναστατικού Αγώνα. Το έγγραφο αυτό αποκαλύπτει μια πρωτοφανής μεθόδευση 
των αστυνομικών και δικαστικών αρχών έτσι ώστε ληστείες τραπεζών να συσχετι-
στούν με τη δράση του Επαναστατικού Αγώνα και τα πρόσωπα που ήδη κατηγο-
ρούνται για αυτές ή ερευνάται εμπλοκή τους, όπως οι Γιώργος Πετρακάκος, Μα-
ρία Θεοφίλου, Θεμιστοκλής Ασημακόπουλος, Σπύρος Χριστοδούλου, Γρηγόρης 
Τσιρώνης, Παναγιώτης Ασπιώτης και ο Σπύρος Δραβίλας που αυτοκτόνησε για 
να μη συλληφθεί, να παρουσιάζονται ότι είναι μέλη του Επαναστατικού Αγώνα. 

Το έγγραφο αυτό υποδεικνύει εντελώς αβάσιμα τη συσχέτιση των υποθέσε-
ων εννέα τουλάχιστον ληστειών τραπεζών, στο Βελεστίνο στις 14/08/2013, στο 
Παλαιό Φάληρο στις 16/11/2011, στον Ωροπό Αττικής στις 31/01/2014, στο 
Δώριο Μεσσηνίας στις 21/03/2014, στο Συκούριο Λάρισας στις 05/06/2014, στο 
Δίστομο Βοιωτίας στις 22/08/2014, στη Φαρκαδόνα Τρικάλων στις 02/04/2015 
και στον Αμπελώνα Λάρισας στις 30/04/2015. Επίσης, σύμφωνα με το έγγρα-
φο, εξετάζεται και η συσχέτιση με τις παραπάνω και των υποθέσεων ληστειών 
τραπεζών στο Γαλατά Πόρου στις 11/08/2011, στις Σπέτσες στις 16/07/2012, 
στον Μαραθώνα στις 01/07/2014, στη Σαρωνίδα Αττικής στις 08/08/2014, ενώ 
επίσης γίνεται αναφορά σε ληστείες τραπεζών, στο Χολαργό στις 17/04/2008, 
στην οποία είχε σκοτωθεί ένας αστυνομικός, στις Σέρρες στις 31/03/2010 και 
στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας στις 23/07/2010. 

Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο σε αυτό το έγγραφο που να τεκμηριώνει τη συ-
σχέτιση αυτών των υποθέσεων με τη δράση του Επαναστατικού Αγώνα, όπως 
επίσης δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να τεκμηριώνει ότι τα πρόσωπα που 
ήδη κατηγορούνται ή εξετάζεται η εμπλοκή τους σε αυτές, ότι είναι μέλη του 
Επαναστατικού Αγώνα. Αυτό που υπάρχει είναι ότι αφού αναφέρεται στις συλλή-
ψεις, πρώτα στη δική μου στις 16/07/2014 στο Μοναστηράκι και στην εμπλοκή 
μου στις απαλλοτριώσεις τραπεζών σε Μέθανα και Κλειτορία, στο γεγονός ότι ο 
Πετρακάκος είναι συγκατηγορούμενός μου, σε Μέθανα από κοινού μ’ εμένα και 
στην Ακράτα μόνος του με αγνώστους και στις συλλήψεις των υπολοίπων που 
κατηγορούνται για κάποιες από τις άλλες ληστείες τραπεζών, καταλήγει στην 



30

η δεύτερη δίκη της οργάνωςης επάνάςτάτίκος άγωνάς

αυθαίρετη εκτίμηση, ότι «τελέστησαν από εμπλεκόμενα σε αυτές πρόσωπα στα 
πλαίσια της τρομοκρατικής οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας». Το μαθηματι-
κό θεώρημα της αντιτρομοκρατικής ισχυρίζεται ότι αφού εγώ και ο Πετρακάκος 
είμαστε συγκατηγορούμενοι και εφόσον ο Πετρακάκος κατηγορείται από κοινού 
με κάποια τουλάχιστον από τα άλλα πρόσωπα που αναφέρονται, τότε όλοι συ-
σχετιζόμαστε, όλοι είναι μέλη του Επαναστατικού Αγώνα, με εμένα «διευθυντή». 
Να υπενθυμίσω όμως ότι στις 3 Απριλίου 2013 έχω απαλλαγεί μαζί με τη συντρό-
φισσα Πόλα Ρούπα για την κατηγορία της «διεύθυνσης» στην πρώτη δίκη του 
Επαναστατικού Αγώνα. 

Είναι, επίσης, έωλος ο ισχυρισμός που αναφέρεται στο έγγραφο ότι ο μεγάλος 
οπλισμός που βρέθηκε κατά τις συλλήψεις των προαναφερθέντων προσώπων 
σε Μώλο Φθιώτιδας, Βόλο, Μαραθώνα, Αγχίαλο Μαγνησίας, ότι προοριζόταν για 
τη διάπραξη «τρομοκρατικών ενεργειών». «Η υπηρεσία μας λόγω του μεγάλου 
αριθμού και της βαρύτητας του κατά τα ανωτέρω αναφερθέντος και κατασχεθέ-
ντος συνολικού οπλισμού, ο οποίος αντικειμενικά είναι δυσανάλογος με εκείνον 
που κατά την κοινή λογική απαιτείται για την διάπραξη μόνον ενόπλων ληστειών 
εκτιμά α) ότι τα ανωτέρω εμπλεκόμενα σε προαναφερόμενες ποινικές υποθέ-
σεις πρόσωπα είχαν ενταχθεί ως μέλη στην οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας 
δρώντας από κοινού και εναλλασσόμενα μεταξύ τους… β) ότι ο ανωτέρω βαρύ-
τατος οπλισμός κατείχετο από κοινού από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα… και γ) 
ότι οι πράξεις ενόπλων ληστειών διαπράχθηκαν με σκοπό την τέλεση τρομοκρα-
τικών πράξεων». Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στο έγγραφο που να τεκμηριώνει ότι 
όλος αυτός ο οπλισμός είναι του Επαναστατικού Αγώνα, ότι τα σπίτια στα οποία 
βρέθηκαν είναι γιάφκες της οργάνωσης κι ότι εγώ έχω πρόσβαση σ’ αυτόν τον 
οπλισμό. Όλες αυτές οι αλχημείες επιχειρούν να ξεπεράσουν ακόμα και την προ-
ηγούμενη προπαγανδιστική τακτική των προηγούμενων ετών της αντιτρομοκρα-
τικής και του καθεστώτος που διοχέτευε σε παπαγαλάκια δημοσιογράφους και 
επαγγελματίες ψεύτες, περί συνεργασίας των οργανώσεων αντάρτικου με «ποι-
νικούς», αφού τώρα με αυτή τη μεθόδευση παρουσιάζονται οι «ποινικοί» μαζί με 
κάποιους αντιεξουσιαστές όχι ως συνεργάτες αλλά ως μέλη. Αυτή η μεθόδευση 
επιχειρεί να επιβεβαίωσει το θεώρημα ότι «ποινικοί» και μέλη των οργανώσεων 
αντάρτικου είναι το ίδιο και να απονοηματοδοτήσει τον πολιτικό χαρακτήρα των 
ένοπλων επαναστατικών οργανώσεων που είναι πάγιος στόχος του κράτους.

 Επειδή, όμως, παρουσιάζομαι και ως συνδετικός κρίκος και ως «διευθυντής» 
όλων αυτών των προσώπων θα πρέπει τα σαΐνια της αντιτρομοκρατικής και οι 
δικαστές που τους υποδεικνύεται να συνενώσουν άσχετες υποθέσεις, να τεκ-
μηριώσουν και να αποδείξουν πότε και πως αυτά τα άτομα εντάχτηκαν στον 
Επαναστατικό Αγώνα. Πώς τεκμηριώνεται η σύνδεσή μου, όχι ως άτομο, αλλά 
με την ιδιότητα του μέλους και «διευθυντή» του Επαναστατικού Αγώνα με τους 
Πετρακάκο, Χριστοδούλου, Τσιρώνη, Δραβίλα; Πώς τεκμηριώνεται ακόμη και 
η απλή γνωριμία μαζί τους; Κάποιοι από αυτούς βρίσκονταν για αρκετά χρόνια 
στις φυλακές την προηγούμενη δεκαετία όταν είχε ήδη αρχίσει τη δράση του ο 
Επαναστατικός Αγώνας απ’ το 2003. Ο Πετρακάκος βρισκόταν στη φυλακή από 
το 2003 ως το 2006, ο Χριστοδούλου απ’ το 1999 ως το 2007, ο Δραβίλας βρι-
σκόταν στη φυλακή το 2005-2006 και από το 2008 ως τα τέλη του 2013 οπότε 
παραβίασε άδεια. Ο Τσιρώνης βρισκόταν στην παρανομία το 2006 και είχε επι-
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κηρυχθεί το 2009 φωτογραφιζόμενος από τότε ως μέλος του Επαναστατικού 
Αγώνα. Πώς και πότε εντάχθηκαν όλοι αυτοί στην οργάνωση; 

Να υπενθυμίσω ότι κάποιοι από αυτούς από το 2013 μέχρι σήμερα φωτογρα-
φίζονται με υπόδειξη της αντιτρομοκρατικής στα Μ.Μ.Ε ως εμπλεκόμενοι με τη 
δράση μιας νεολενινιστικής οργάνωσης που έχει εμφανιστεί τα 2 τελευταία χρό-
νια. Πώς τώρα ξαφνικά έγιναν μέλη του Επαναστατικού Αγώνα που είναι μια ένο-
πλη αναρχική οργάνωση αντάρτικου; Να υπενθυμίσω, επίσης, και εγώ πριν την 
επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα στις 10/04/2014 στο κτήριο της Τράπεζας 
της Ελλάδας στο Σύνταγμα φωτογραφιζόμουν από τα Μ.Μ.Ε ως εμπλεκόμενος 
στην ίδια οργάνωση, ενώ είμαι αναρχικός και μέλος του Επαναστατικού Αγώνα 
και αυτό αποδεικνύει τα ψέματα της αντιτρομοκρατικής και των Μ.Μ.Ε Να επι-
σημάνω ότι ένα από τα πρόσωπα, ο Τσιρώνης, που φέρεται τώρα σύμφωνα με 
το έγγραφο να είναι μέλος του Επαναστατικού Αγώνα, φωτογραφιζόταν από το 
2006 ως εμπλεκόμενο με τη λεγόμενη «ομάδα των ληστών με τα μαύρα», που 
σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική, έκανε ληστείες τραπεζών την περίοδο 2002-
2006 και συσχετιζόταν με τον Επαναστατικό Αγώνα. 

Όμως, όπως έχω ήδη αναφέρει σε παλαιότερο κείμενό μου τον Σεπτέμβρη 
του 2014, όσον αφορά τα ψέματα που επανειλημμένα διέδιδαν δημοσιογράφοι 
κατόπιν υποδείξεων της αντιτρομοκρατικής, παρά το γεγονός ότι έγιναν δίκες 
για την υπόθεση αυτή, δεν αποδείχθηκε ποτέ ότι υπάρχει σχέση με τον Επανα-
στατικό Αγώνα. Όμως μετά από χρόνια γίνεται νέα απόπειρα να εμπλέξουν τον 
Τσιρώνη ως μέλος του Επαναστατικού Αγώνα.

 Όσον αφορά τις υποθέσεις των ληστειών τραπεζών που αναφέρονται στο 
επίμαχο έγγραφο σε καμία δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να με συσχετίζει ως 
φυσικό αυτουργό και ούτε κατηγορούμαι. Σε πολλές από αυτές όταν διαπρά-
χθηκαν βρίσκομαι στη φυλακή, όπως όσον αφορά αυτή στη Σαρωνίδα Αττικής 
στις 08/08/2014, στο Δίστομο στις 22/08/2014, στη Φαρκαδόνα Τρικάλων στις 
02/04/2015, στον Αμπελώνα Λάρισας στις 30/04/2015. Να υπενθυμίσω ότι όταν 
έγιναν αυτές οι ληστείες τραπεζών εγώ ήδη είχα συλληφθεί στο Μοναστηράκι 
στις 16/07/2014. 

Επίσης βρισκόμουν στη φυλακή και το διάστημα που διαπράχθηκαν οι υπό 
διερεύνηση ληστείες τραπεζών στο Γαλατά Πόρου στις 11/08/2011 και στο Πόρ-
το Χέλι Αργολίδας στις 23/07/2010. Όσον αφορά τις υποθέσεις των ληστειών 
τραπεζών στο Παλαιό Φάληρο στις 16/11/2011 και στο Ηράκλειο Αττικής στις 
27/10/2011, εκείνη την περίοδο έχω μόλις αποφυλακιστεί μαζί με τη συντρόφισ-
σα Πόλα Ρούπα μετά τη λήξη του 18μηνου (10/04/2010-11/10/2011) και βρισκό-
μαστε με περιοριστικούς όρους, όπως πέντε φορές παρουσία το μήνα στο αστυ-
νομικό τμήμα Εξαρχείων και υπό παρακολούθηση από την αστυνομία. Προκειμέ-
νου να τεκμηριώσουν αυτή τη μεθόδευση οι ίδιες οι διωκτικές αρχές βγάζουν τον 
εαυτό τους ηλίθιο. 

Πώς σχετίζονται όλες αυτές οι ληστείες τραπεζών που αναφέρονται στο έγ-
γραφο μ’ εμένα και τον Επαναστατικό Αγώνα; Πώς τεκμηριώνεται η σχέση μου 
με όλα αυτά τα πρόσωπα στα πλαίσια της δράσης του Επαναστατικού Αγώνα; 
Γιατί γίνεται αναφορά στο έγγραφο για μια ληστεία τράπεζας στο Χολαργό το 
2008; Για να με καταδικάσουν σε ισόβια παρουσιάζουν την υπόθεση αυτή ότι 
έγινε στα πλαίσια δράσης του Επαναστατικού Αγώνα; Πώς συνδέεται η υπό διε-
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ρεύνηση υπόθεση ληστείας τράπεζας στις Σέρρες στις 31/03/2010, δέκα μέρες 
πριν τη σύλληψή μας στις 10 Απριλίου του 2010 σε περίοδο που όπως διαπιστώ-
θηκε εκ των υστέρων βρισκόμασταν υπό παρακολούθηση και υπάρχουν κατα-
γεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες που βγήκανε μετά τις συλλήψεις μας στη 
δημοσιότητα;

Η αντιτρομοκρατική ευελπιστεί ότι όσο πιο τερατώδη είναι τα ψέματα που 
υποστηρίζει τόσο υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνουν πιστευτά, πάντα 
βέβαια με τη βοήθεια των Μ.Μ.Ε, των μεγαλοκαναλαρχών, των μεγαλοεργο-
λάβων, των εφοπλιστών και των βιομηχάνων που πίνουν το αίμα του λαού. Το 
κλειδί, όμως, για να αποπειραθεί να γίνει αυτή η μεθόδευση είναι το γεγονός ότι 
είμαστε εκ νέου κατηγορούμενοι με την Πόλα Ρούπα για τη συγκρότηση και «δι-
εύθυνση» του Επαναστατικού Αγώνα στη δίκη που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν 
είναι τυχαίο ότι παρά το γεγονός ότι το Ε' τριμελές εφετείο κακουργημάτων με 
απόφασή του στις 03/04/2013 με απάλλαξε, όπως και τη συντρόφισσα Ρούπα, 
από την κατηγορία της «διεύθυνσης», τα τρία τελευταία χρόνια, όμως, και αφού 
είχαμε περάσει στην παρανομία, τα Μ.Μ.Ε. με υπόδειξη της αντιτρομοκρατικής 
εξακολουθούν να μας παρουσιάζουν ως «αρχηγούς» του Επαναστατικού Αγώνα 
κάτι που δείχνει ότι η μεθόδευση δεν είναι πρόσφατη, αλλά άρχισε να συναρμο-
λογείται όταν σπάσαμε τους περιοριστικούς όρους και περάσαμε στην παρα-
νομία απ’ το καλοκαίρι του 2012. Πως γίνεται, όμως, με απόφαση της ίδιας της 
κρατικής «δικαιοσύνης» να απαλλάσσομαι από «διευθυντή» του Επαναστατικού 
Αγώνα το διάστημα 2003-2010 και να γίνομαι εκ νέου «διευθυντής» του Επανα-
στατικού Αγώνα από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι τη σύλληψή μου στις 16/07/2014, 
όπως υποστηρίζει το κατηγορητήριο με το οποίο δικάζομαι τώρα; Είναι κάτι που 
με υπόδειξη του εγγράφου, που το υπογράφει ο διευθυντής της ΔΑΕΕΒ Μπά-
κας, καλούνται οι εφέτες να «αποδείξουν» κάνοντας αλχημείες. 

Επίσης, αυτές οι αλχημείες για την εκ νέου συγκρότηση της οργάνωσης 
από τον Ιούνιο του 2012 δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.  
Ο Επαναστατικός Αγώνας δεν διαλύθηκε το 2010, όταν είχαμε συλληφθεί 
τότε γιατί ακριβώς είχαμε αναλάβει την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής 
μας και είχε παραμείνει η οργάνωση ζωντανή όσο διάστημα ήμασταν προ-
φυλακισμένοι, αλλά και το διάστημα που είχαμε αποφυλακιστεί πριν περά-
σουμε στην παρανομία. Από τη σύλληψη μας, τον Απρίλη του 2010, ως τον 
Ιούνιο του 2012 εξακολουθούσαμε η συντρόφισσα Ρούπα και εγώ να υπο-
στηρίζουμε τις πολιτικές θέσεις του Επαναστατικού Αγώνα, ως οργάνωση.  
Ο Επαναστατικός αγώνας δεν είχε διαλυθεί και άρα δεν υπήρξε καμία εκ 
νέου συγκρότηση τον Ιούνιο του 2012, όταν περάσαμε στην παρανομία. 
Υπήρξε επαναδραστηριοποίηση των ένοπλων ενεργειών της οργάνωσης, 
όχι εκ νέου συγκρότηση. Στην αρχή της διαδικασίας έκανα αίτηση στο δικαστή-
ριο να απορριφθούν οι δύο αυτές κατηγορίες, γιατί όσον αφορά την μεν πρώτη 
της συγκρότησης της οργάνωσης δεν γίνεται να καταδικαστώ δύο φορές για το 
ίδιο πράγμα, αφού έχω ήδη καταδικαστεί το 2013 και όσον αφορά τη δεύτερη 
της «διεύθυνσης», έχω απαλλαγεί επίσης το 2013. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι 
όντως, δεν μπορώ να κατηγορηθώ εκ νέου για τη συγκρότηση της οργάνωσης, 
αφού έχω ήδη καταδικαστεί, όμως απέρριψε το αίτημα για τη «διεύθυνση» και 
αποφάσισε τη διερεύνηση της εν λόγω κατηγορίας στην εξελισσόμενη διαδικα-
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σία και αυτό δεν είναι τυχαίο. 
Ακόμα και η εκδίκαση της ληστείας τράπεζας της Ακράτας που γίνεται στην 

υπό εξέλιξη δίκη και στην οποία δεν κατηγορούμαι καν εγώ αλλά αποκλειστικά 
και μόνο ο Πετρακάκος, είναι αυθαίρετη γιατί πουθενά δεν συνδέεται ούτε με 
την επίθεση στην Τράπεζα της Ελλάδας αποδεικνύοντας έτσι την μεθόδευση να 
σχετιστεί η δράση του Επαναστατικού Αγώνα με όλες αυτές τις υποθέσεις λη-
στειών τραπεζών και τα πρόσωπα που ερευνάται η εμπλοκή τους να παρουσια-
στούν ότι είναι μέλη του Επαναστατικού Αγώνα. Το αίτημα να διαχωριστεί αυτή η 
υπόθεση σε αυτή την δίκη απορρίφθηκε και αυτό δεν είναι τυχαίο. 

Το έγγραφο της αντιτρομοκρατικής ήταν μία ευθεία παρέμβαση στην διαδικα-
σία της δίκης που βρίσκεται σε εξέλιξη, έτσι ώστε να καταδικαστώ για τη «διεύ-
θυνση» σε αντίθεση με την απαλλακτική απόφαση του 2013, να καταδικαστεί ο 
Πετρακάκος ως μέλος του Επαναστατικού Αγώνα και να ανοίξει ο δρόμος για τη 
μεθόδευση, τη συσχέτιση των υποθέσεων των ληστειών τραπεζών και των προ-
σώπων που αναφέρονται στο έγγραφο με την οργάνωση Επαναστατικός Αγώ-
νας. Να υπενθυμίσω τον ισχυρισμό στην αγόρευση του εισαγγελέα της πρώτης 
δίκης του Επαναστατικού Αγώνα για την πρότασή του για απόρριψη της κατη-
γορίας της «διεύθυνσης» πράγμα που έγινε δεκτό. «Ισχυρίστηκαν οι τρεις πρώ-
τοι κατηγορούμενοι κι εγώ το δέχτηκα ότι ο Επαναστατικός Αγώνας είναι μία 
αναρχική οργάνωση στην οποία δεν χωρούσαν αρχηγοί και διευθυντές, η οποία 
δεν έχει ιεραρχική δομή και στην οποία οι αποφάσεις επομένως λαμβάνονταν 
δημοκρατικά, είτε με πλειοψηφία, είτε με παμψηφία». 

Αρχηγούς, διευθυντές και προϊσταμένους έχουν αυτοί που μας κατηγορούν, η 
οικονομική και πολιτική εξουσία, οι καπιταλιστές, οι κυβερνήσεις, το κράτος και 
οι μαριονέτες τους, οι διωκτικές αρχές, η δικαιοσύνη, η αστυνομία και οι δημοσι-
ογράφοι – αχυράνθρωποι της εξουσίας που έχουν ως εργοδότες την οικονομική 
αριστοκρατία του τόπου. Όλη αυτή η ενορχηστρωμένη μεθόδευση αποδεικνύει 
τη λύσσα τους εναντίον του Επαναστατικού Αγώνα, κάτι που ομολογουμένως 
μας τιμά. 

Μας τιμά γι’ αυτό που είμαστε, μία οργάνωση αναρχικών αγωνιστών που 
στράφηκε εναντίον της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας. Η λύσσα τους γίνε-
ται ακόμα μεγαλύτερη, γιατί παρά τα ψέματά τους δεν έχουν καταφέρει να απο-
σπάσουν την κοινωνική συναίνεση εναντίον μας. Αντίθετα η πλειοψηφία της κοι-
νωνίας θεωρεί τους ίδιους και το σύστημα που υπηρετούν ως υπεύθυνους για τα 
δεινά των πολιτών που μαστίζονται από την πείνα, τη φτώχεια, την εξαθλίωση, 
τους μαζικούς θανάτους - δολοφονίες από απελπισία και στερήσεις γιατί αυτοί 
είναι υπεύθυνοι για τη μαζικότερη κοινωνική ληστεία που υφίστανται ο τόπος, 
για την πολιτική κοινωνικής γενοκτονίας και εκκαθάρισης τμημάτων του πληθυ-
σμού για να σωθούν τα αφεντικά, οι τράπεζες, οι δανειστές, οι πολυεθνικές, η 
υπερεθνική οικονομική ελίτ.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΛΗ 
ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩ-
ΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΜΕΘΑΝΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ ΑΧΑΪΑΣ 
ΣΤΙΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν θα με καταδικάσετε για απόπειρες ανθρωποκτο-
νίας κατά των αστυνομικών που με καταδίωκαν για να με συλλάβουν στο Μο-
ναστηράκι. Το να με κατηγορείτε για πυροβολισμούς κατά αστυνομικών, είναι 
τίτλος τιμής για μένα, δεν είναι κατηγορία πραγματική. Το να προσπαθήσω να 
μη συλληφθώ χρησιμοποιώντας το όπλο μου, το να υπερασπίσω την ελευθερία 
μου πυροβολώντας αυτούς που είναι τα σκυλιά της εξουσίας, που υπηρετούν 
τους οικονομικά ισχυρούς, τους πλούσιους, το κράτος και τους πολιτικούς, που 
φρουρούν τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ε.Κ.Τ., του Δ.Ν.Τ., του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, όλους αυτούς που ληστεύουν και δο-
λοφονούν το λαό, είναι τίτλος τιμής για μένα και όχι κατηγορία πραγματική.

Είμαι επαναστάτης και αγωνιστής, στρατιώτης στον πόλεμο με την εξουσία, 
το κεφάλαιο και το κράτος.

Και αυτός ο πόλεμος, αυτός ο αγώνας γίνεται και με τα όπλα, με πραγματικά 
πυρά και σφαίρες.

Όλοι όσοι συμμετέχουν σ’ αυτόν τον πόλεμο και από τα δύο στρατόπεδα, 
αντικειμενικά θα πληρώσουν το αντίτιμο των επιλογών τους.

Και το αντίτιμο μπορεί να είναι ο θάνατος ή τραυματισμός σε ένοπλη συμπλο-
κή ενώ για τους επαναστάτες όπως εγώ μπορεί να είναι επιπλέον πολύχρονη 
καταδίκη και φυλακή.

Η μεγάλη και αγεφύρωτη διαφορά μεταξύ μας είναι ότι οι αστυνομικοί όπως 
και οι δικαστές, είναι μισθοφόροι και υπηρέτες αυτών που κατέχουν την οικονο-
μική και πολιτική εξουσία ενώ οι επαναστάτες και οι αγωνιστές όπως εγώ είμα-
στε εθελοντές πολεμιστές στον αγώνα για ελευθερία.

Επίσης μεγάλη διαφορά μεταξύ μας είναι ότι τα σκυλιά της εξουσίας ποτέ δεν 
παίρνουν την ευθύνη των πράξεων τους αλλά είναι δειλοί και ψεύτες ενώ επανα-
στάτες και αγωνιστές όπως εγώ αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους αδιαφορώντας 
για τις συνέπειες.

Έχω ήδη αναλάβει την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής μου στον Επαναστα-
τικό Αγώνα από το 2003 ως σήμερα και έχω υπερασπίσει όλες τις ενέργειες της 
οργάνωσης. Έτσι και τώρα έχω αναλάβει την ευθύνη και υπερασπίζομαι την επί-
θεση του Επαναστατικού Αγώνα στη Διεύθυνση Εποπτείας της Τράπεζας της 
Ελλάδας στο Σύνταγμα στις 10/4/2014, τους πυροβολισμούς εναντίον των αστυ-
νομικών στο Μοναστηράκι στις 16/7/2014 και τις απαλλοτριώσεις της Εθνικής 
τράπεζας των Μεθάνων και της τράπεζας Πειραιώς στην Κλειτορία Αχαΐας.

Το να περιμένει το κράτος και η αστυνομία ότι θα παραδινόμουν και ότι δεν 
θα χρησιμοποιούσα το όπλο μου για να διαφύγω είναι εντελώς γελοίο και δεν 
πιστεύω ότι ούτε οι ίδιοι θα είχαν μία τέτοια εκτίμηση.



35

Όμως σε μία ένοπλη συμπλοκή δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο 
σταθμά.

Αν εγώ είμαι υπαίτιος απόπειρας ανθρωποκτονίας στη συγκεκριμένη περί-
πτωση, τότε το ίδιο υπαίτιος απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι και ο αστυνομι-
κός που με πυροβόλησε.

Είναι γελοίο το επιχείρημα ότι με πυροβόλησε μόνο και μόνο για να με τραυ-
ματίσει στο χέρι στοχευμένα και να με εξουδετερώσει μέσα σε κόσμο, με διερχό-
μενους πολίτες και αυτοκίνητα, με κίνδυνο ακόμα και να πλήξει τον συνάδελφό 
του με τον οποίο είχα συμπλακεί.

Με πυροβόλησε για να με σκοτώσει στοχεύοντάς με στο σώμα όμως δεν το 
κατάφερε για άσχετους λόγους με την θέλησή του, όπως το ότι βρισκόμουν σε 
πάλη με αστυνομικό.

Να είστε σίγουροι ότι από τη δική μου μεριά, ότι εγώ ακόμα κι αν σκότωνα 
κάποιον από τους διώκτες μου, θα αναλάμβανα την ευθύνη όπως έχω κάνει όταν 
ως μέλος του Επαναστατικού Αγώνα έχω υπερασπίσει όλες τις ενέργειες της 
οργάνωσης, είτε βομβιστικές επιθέσεις, είτε απόπειρα εκτέλεσης κατά αστυνο-
μικών των ΜΑΤ, είτε για την οργάνωση απόπειρας εκτέλεσης υπουργού της κυ-
βέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Αντίθετα αυτοί που αποδεικνύουν ότι είναι δειλοί και ψεύτες είναι οι πραιτορι-
ανοί του καθεστώτος σας, οι αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν δολοφονήσει δεκάδες 
ανθρώπους από το 1974 ως σήμερα, άοπλους πολίτες, διαδηλωτές, νεολαίους, 
μετανάστες, πολίτες μειονοτικών ομάδων .

Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων παρέμειναν ατιμώρητοι απο-
δεικνύοντας πόσο υποκριτές και ψεύτες είστε εσείς ως δικαστές αφού αξιολο-
γείτε την ανθρώπινη ζωή με δύο μέτρα και σταθμά, ένα για την τάξη των ισχυ-
ρών, των πλουσίων, αυτών που έχουν την οικονομική και την πολιτική εξουσία 
και των λακέδων τους όπως είστε εσείς οι δικαστές και οι αστυνομικοί και ένα 
για όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους του λαού, τους εργαζόμενους, τους νε-
ολαίους, τους μετανάστες οι οποίοι θεωρούνται κατώτεροι από το σύστημα σας.

Θα αναφέρω ενδεικτικά κάποια παραδείγματα: Δολοφονία του 16χρονου μα-
θητή Ισίδωρου Ισιδωρόπουλου το 1976 σε καταδίωξη από αστυνομικούς, δολο-
φονία της 66χρονης Αναστασίας Τσιβίκα που σκοτώθηκε από αύρα της αστυνο-
μίας που καταδίωκε διαδηλωτές σε επεισόδια στις 25/5/1976, δολοφονία του 
Βασίλη Τσιρώνη μέσα στο σπίτι του στο Π. Φάληρο το 1978 από άνδρες των 
ΜΕΑ, ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου από ΜΑΤ των διαδηλωτών Ιάκωβου Κουμή 
και Σταματίνας Κανελλοπούλου στις 16/11/1980, σε πορεία που πήγαινε στην 
αμερικάνικη πρεσβεία και είχε απαγορευτεί από την κυβέρνηση Ράλλη, δολο-
φονία με πυροβολισμούς από πίσω στο κεφάλι του 15χρονου Μιχάλη Καλτεζά 
στις 17/11/1985 σε επεισόδια της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου από 
τον αστυνομικό Αθανάσιο Μελίστα, δολοφονία του μουσικού Θοδωρή Γιάκα στο 
Μοσχάτο το 1994 από τον αστυνομικό Λαγογιάννη που τον πυροβόλησε γιατί 
δεν σταμάτησε σε εξακρίβωση στοιχείων, δολοφονία του ρομά μικροπωλητή Τά-
σου Μουράτη από τον τροχονόμο Δημήτρη Τρίμη το 1996 στη Λιβαδειά που τον 
πυροβόλησε γιατί δεν σταμάτησε σε μπλόκο, δολοφονία του Ηλία Μέξη το 1997 
οδηγού φορτηγού που πυροβολήθηκε από τον φρουρό του Μεταγωγών Πειραιά 
Τσαγκράκο γιατί οδηγούσε ανάποδα στο δρόμο που βρισκόταν το Μεταγωγών.
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Δολοφονία Αλβανού κρατούμενου που πυροβολήθηκε γιατί συμμετείχε σε 
απόδραση από τις φυλακές Σταυρακίου Ιωαννίνων το 1997, δολοφονία του 
17χρονου Σέρβου μαθητή Μάρκο Μπουλάτοβιτς στη Θεσσαλονίκη απ’ τον 
αστυνομικό Κυριάκο Βαντούλη που τον θεώρησε ύποπτο για κλοπή και τον πυ-
ροβόλησε στο στήθος, δολοφονία του Νίκου Λεωνίδη από τον αστυνομικό Ατμα-
τζίδη το 2000 στη Θεσσαλονίκη, δολοφονία του ρομά Μαρίνου Χριστόπουλου 
στο Ζεφύρι το 2001 από τον αστυνομικό της ομάδας Ζ Τυλιανάκη που τον πυ-
ροβόλησε γιατί δεν σταμάτησε σε μπλόκο, δολοφονία του Ηρακλή Μαραγκάκη 
στο Ηράκλειο Κρήτης το 2003 από αστυνομικούς των ΤΑΕ γιατί δεν σταμάτησε 
σε μπλόκο, δολοφονία του 16χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το 2008 που 
πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς Κορκονέα και Σαραλιώτη, δολοφονία 
του 25χρονου εργάτη Αλβανού Nicola Todi με 9 σφαίρες από αστυνομικούς της 
ΟΠΚΕ το 2010.

Η ταξική δικαιοσύνη σας απάλλαξε στην συντριπτική πλειοψηφία των περι-
πτώσεων τους αστυνομικούς δολοφόνους οι οποίοι δεν είχαν το θάρρος να ανα-
λάβουν την ευθύνη των πράξεων τους αλλά προέβαλαν γελοίους ισχυρισμούς 
ότι τάχα πυροβόλησαν κατά λάθος, ότι «εξοστρακίστηκε» η σφαίρα, ότι κινδύ-
νευε η ζωή τους ενώ όλα τα θύματα τους ήταν άοπλα.

Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ που ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τους Κουμή και Κα-
νελλοπούλου αθωώθηκαν το 1988, ο δολοφόνος του Καλτεζά, Μελίστας αθω-
ώθηκε το 1990, ο Τυλιανάκης που δολοφόνησε τον Μ. Χριστόπουλο, ο Τρίμης 
που δολοφόνησε τον Τ. Μουράτη, ο Βαντούλης που δολοφόνησε τον Μπου-
λάτοβιτς, ο Ατματζίδης που δολοφόνησε τον Ν. Λεωνίδη, όλοι δικάστηκαν για 
ανθρωποκτονία από αμέλεια και έπεσαν στα μαλακά με μικρές ποινές με ανα-
στολή. Οι δολοφόνοι του Ηρ. Μαραγκάκη ενώ αρχικά καταδικάστηκαν σε ισόβια, 
στο εφετείο η κατηγορία μετατράπηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας από αμέ-
λεια και αποφυλακίστηκαν με ποινή με αναστολή. Ο Λαγογιάννης που δολοφό-
νησε τον Θ. Γιάκα αρχικά καταδικάστηκε σε 10 χρόνια και βγήκε στα 3 με ανήκε-
στο βλάβη. Τον περασμένο Μάρτιο όπως έχω ήδη πει σε προηγούμενη τοποθέ-
τησή μου, οι δολοφόνοι της ΟΠΚΕ που πυροβόλησαν με 9 σφαίρες τον Αλβανό 
εργάτη Nicola Todi δικάστηκαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε 1 χρόνο με 
αναστολή ενώ το δικαστήριο με εισήγηση του εισαγγελέα έριξε κατά ένα μέρος 
την ευθύνη στο ίδιο το θύμα.

Υπάρχουν περιπτώσεις ξυλοδαρμών και βασανιστηρίων όπου επίσης η ταξική 
δικαιοσύνη σας έκανε τα στραβά μάτια, όπως στην περίπτωση βασανιστηρίων 
Αφγανών μεταναστών το 2003 στο Φαρμακονήσι από κομάντο του στρατού και 
λιμενικούς που τους σοδόμιζαν με γκλοπ, στην υπόθεση των βασανιστηρίων με 
φάλαγγα επίσης Αφγανών μεταναστών το 2004 στο αστυνομικό τμήμα Αγ. Πα-
ντελεήμονα, στην υπόθεση της απαγωγής και του ξυλοδαρμού των Πακιστανών 
εργατών το καλοκαίρι του 2005 μετά τις βομβιστικές επιθέσεις στο Λονδίνο από 
μέλη των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών της ΜΙ6 και μελών της ΕΥΠ, στην 
υπόθεση του ξυλοδαρμού του Κύπριου φοιτητή στη Θεσσαλονίκη το 2006 από 
ασφαλίτες –η λεγόμενη υπόθεση «ζαρντινιέρα»-, ο τραυματισμός διαδηλωτών το 
2011 σε κινητοποίηση ενάντια στο Α’ Μνημόνιο από αστυνομικούς της ομάδας 
ΔΙΑΣ που έπεφταν με τις μηχανές πάνω τους, ο τραυματισμός του διαδηλωτή 
Καυκά το Μάη του 2011 σε κινητοποίηση ενάντια στο Α’ Μνημόνιο που χτυ-
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πήθηκε με πυροσβεστήρα από αστυνομικό των ΜΑΤ στο κεφάλι. Κανένας από 
όλους αυτούς τους βασανιστές και τραμπούκους δεν τιμωρήθηκε από την δικαι-
οσύνη σας αλλά απαλλάχτηκαν.

Είστε θρασύδειλοι να με κατηγορείτε γιατί πυροβόλησα εναντίον ένοπλων 
αστυνομικών που με καταδίωκαν να με συλλάβουν, ενώ εσείς ως κρατικός μηχα-
νισμός και ως υπερασπιστές ενός εγκληματικού καθεστώτος όπως είναι ο καπι-
ταλισμός, είστε υπεύθυνοι για δολοφονίες δεκάδων πολιτών, είστε υπεύθυνοι για 
την μαζικότερη και μεγαλύτερη κοινωνική ληστεία που διαπράττεται στα χρόνια 
των μνημονίων, για την υφαρπαγή περιουσιών προς όφελος των τραπεζών, για 
τους θανάτους 4000 ανθρώπων που πέθαναν στα χρόνια των μνημονίων.

Για τους ίδιους λόγους είστε θρασύδειλοι να θεωρείτε ως εγκληματικές πρά-
ξεις τις απαλλοτριώσεις των ληστρικών τοκογλυφικών χρηματοπιστωτικών ιδρυ-
μάτων, της Εθνικής τράπεζας των Μεθάνων και της τράπεζας Πειραιώς της 
Κλειτορίας.

Ληστεία διαπράττετε εσείς που υφαρπάζετε τις περιουσίες του λαού, τους 
μισθούς των εργαζομένων, τις συντάξεις των απομάχων της δουλειάς, όταν κα-
τάσχετε τα σπίτια των φτωχών προς όφελος των τραπεζών, όταν υφαρπάζετε 
τους πόρους των ασφαλιστικών ταμείων για λογαριασμό των τραπεζών για να 
τους επενδύσουν στο χρηματιστήριο, όταν στερείτε την ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη από εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια ανθρώπους, όταν παίρνετε 
την μπουκιά από το στόμα των ανθρώπων, όταν με τις πολιτικές σας αφήνετε τα 
παιδιά υποσιτισμένα, όταν αφήνετε τους ηλικιωμένους απόμαχους της δουλειάς 
να πεθαίνουν άρρωστοι αφού πρώτα το σύστημα σας τους έστυψε στην εκμε-
τάλλευση όταν ήταν νέοι.

Αυτά είναι ληστεία και εγκλήματα και αυτά χαρακτηρίζουν εσάς.
Εγώ και ο Επαναστατικός Αγώνας δεν στερήσαμε το ψωμί κανενός, δεν εκμε-

ταλλευτήκαμε τον ιδρώτα κανενός όπως κάνουν τα αφεντικά σας, δεν στερήσα-
με το μισθό από κανένα εργαζόμενο ή τη σύνταξη από κανένα συνταξιούχο, δεν 
κλέψαμε τα σπίτια από κανένα που βγάζει το ψωμί του από τον ιδρώτα του σε 
αντίθεση με σας που μέσα σε 7 χρόνια από το 2008 ως σήμερα, το κράτος και οι 
κυβερνήσεις που υπηρετείτε έχουν ληστέψει 211,5 δις ευρώ από τα λαϊκά εισο-
δήματα και τα έχετε δώσει στις τράπεζες.

Εγώ απαλλοτρίωσα τους ληστές, αυτούς που ρουφούν το αίμα του λαού, 
απαλλοτρίωσα τα αφεντικά σας για να χρηματοδοτήσω τον αγώνα ενάντια στο 
καθεστώς σας και γιατί ήμουν παράνομος και εκτός νόμου και δεν είχα καμία 
επιλογή επιβίωσης.

Η απαλλοτρίωση των τραπεζών είναι από παλιά μία συνηθισμένη πρακτική και 
μέθοδος των επαναστατικών κινημάτων και των αντάρτικων οργανώσεων.

Οι αναρχικοί, οι μπολσεβίκοι, οι Ισπανοί αναρχοσυνδικαλιστές της δεκαετίας 
του 1920, οι αντάρτες του ΔΣΕ στα Καλάβρυτα, Αμαλιάδα, Ν. Ζίχνη Σερρών, οι 
Ισπανοί αναρχικοί και η οργάνωση Κίνημα για την Απελευθέρωση της Ιβηρικής 
(MIL) που έκαναν αντάρτικο εναντίον της δικτατορίας του Φράνκο στις δεκαε-
τίες του ’40,’50 και ’70, οι Τουπαμάρος της Ουρουγουάης, η Φράξια Κόκκινος 
Στρατός (RAF) και το Κίνημα 2 Ιούνη στη Δ. Γερμανία, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες 
και η Πρώτη Γραμμή στην Ιταλία, η Άμεση Δράση στη Γαλλία, οι Ένοπλες Επα-
ναστατικές Δυνάμεις Κολομβίας (FARC), όλες αυτές οι αντάρτικες οργανώσεις 
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προέβαιναν σε απαλλοτριώσεις τραπεζών και απαγωγές πλούσιων καπιταλιστών 
επιχειρηματιών για να χρηματοδοτήσουν τον αγώνα τους.

Εσείς που έχετε διαπράξει την πιο οργανωμένη και μαζική ληστεία εις βάρος 
της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας, θεωρείτε τις απαλλοτριώσεις τρα-
πεζών ως εγκληματικές πράξεις, αποδεικνύοντας πόσο υποκριτές είστε.

Οι απαλλοτριώσεις τραπεζών όπως και οι δράσεις του αντάρτικου συνολικά 
είναι πράξεις δίκαιες. Δικαιοσύνη είναι η ανατροπή του καθεστώτος σας η οποία 
συνίσταται στην συνολική απαλλοτρίωση της καπιταλιστικής και κρατικής ιδιο-
κτησίας ώστε τα πάντα να ανήκουν σε όλους και όλοι να έχουν πρόσβαση στα 
βασικά αγαθά.

η δεύτερη δίκη της οργάνωςης επάνάςτάτίκος άγωνάς

Επίθεση εναντίον του πρώην υπουργού Δημόσιας Τάξης Γιώργου Βουλγαράκη  
στις 30 Μαΐου 2006.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΑΣ ΡΟΥΠΑ 
ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ  
ΣΤΙΣ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Στο ειδικό δικαστήριο των φυλακών Κορυδαλλού διεξήχθη μια ακόμα δίκη ενά-
ντια στον Επαναστατικό Αγώνα. Σε αυτή την δίκη ήμουν κατηγορούμενη για την 
συμμετοχή μου στον Επαναστατικό Αγώνα, μαζί με τον σύντροφο Νίκο Μαζιώτη. 
Έχω επαναλάβει πολλές φορές τόσο μέσα στην συγκεκριμένη δικαστική αίθουσα 
όσο και εκτός αυτής, πως ήμουν, είμαι και θα είμαι περήφανη για την συμμετοχή 
μου στην συγκεκριμένη επαναστατική οργάνωση και ότι ήταν χαρά μου να ανα-
λάβω την πολιτική ευθύνη για την συμμετοχή μου σε αυτήν, με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται, όπως να στηρίξω την οργάνωσή μου πολιτικά με όλους τους τρόπους και 
από όποιο σημείο κι αν μου επέβαλε η ιστορία να βρίσκομαι, είτε πριν την πρώτη 
κατασταλτική επιχείρηση του κράτους το 2010, είτε στη φυλακή, είτε στην «πα-
ρανομία».

 Να είστε σίγουροι, ότι μου είναι πραγματικά δύσκολο να διεξάγεται μια δίκη 
για τον Επαναστατικό Αγώνα, η οποία για εμένα, αποτελεί έναν ακόμα ιστορικό 
σταθμό στην πορεία της οργάνωσης, ένα ακόμα πεδίο αγώνα -όπως εξάλλου, 
ήταν και η πρώτη δίκη στην οποία ήμουν παρούσα στο μεγαλύτερο μέρος της-, 
και να μην είμαι εκεί. Οι συνθήκες της “παρανομίας” δε μου επέτρεψαν να έχω 
ενημέρωση και πληροφόρηση για την εξέλιξη αυτής της δίκης, δεδομένης και 
της δημόσιας σιωπής που περιβάλλει τη διαδικασία. Έχοντας ως εκ τούτου σο-
βαρό έλλειμμα πληροφόρησης, θα αρκεστώ να κάνω μια σύντομη παρέμβαση 
στην διαδικασία έστω και λίγο πριν το πέρας της. Και αυτό γιατί θεωρώ αυτήν 
την διαδικασία κομμάτι της δικής μου ιστορίας.

 Και αυτή η δίκη, που έγινε από ειδικό δικαστήριο στις φυλακές Κορυδαλ-
λού, ήταν μια δίκη ενάντια στον Επαναστατικό Αγώνα. Ο κεντρικός ρόλος της 
οργάνωσης ορίζεται από την ίδια την ιστορία της μέσα στα πλαίσια του ευρύ-
τερου κοινωνικού και ταξικού πολέμου, αλλά και από την πολιτική της σημασία 
όπως αυτή τίθεται από το ίδιο το κράτος. Με αιχμή τον Επαναστατικό Αγώνα, 
αναλάβατε να δικάσετε την ένοπλη επαναστατική δράση και αφού το ίδιο το 
περιεχόμενο της δράσης του Επαναστατικού αγώνα ορίζεται ως μια στρατηγική 
προώθησης της κοινωνικής Επανάστασης, με την δίκη αυτή κατ’ επέκταση, ευ-
ελπιστείτε να πλήξετε την ίδια την επαναστατική προοπτική, το μόνο δρόμο για 
την απελευθέρωση της κοινωνίας από τον ζυγό του κεφαλαίου και του κράτους.

 Η δομή αυτής της δίκης προσπαθεί να συνεισφέρει προς την προαναφε-
ρόμενη κατεύθυνση. Ως δομή εννοώ το νομικό κατασκεύασμα που επινόησαν 
δικαστές σε συνεννόηση με τους πολιτικούς τους προϊστάμενους. Κατασκεύα-
σμα που δημιουργήθηκε με το κατασταλτικό εργαλείο του «αντιτρομοκρατικού». 
Μέσω αυτού του νομικού τερατουργήματος και μέσω των καταδικαστικών απο-
φάσεων και των ποινών που θα επιβάλετε, πιστεύετε πως έχετε λυμένα τα χέρια 
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η δεύτερη δίκη της οργάνωςης επάνάςτάτίκος άγωνάς

σας για να μετατρέψετε μια δίκη ενάντια στον Επαναστατικό Αγώνα, σε μια δίκη 
που αφορά και σειρά άλλων ενεργειών και δράσεων, που κατά την εκτίμησή σας, 
βοηθούν στην ευκολότερη πολιτική αντιμετώπιση της οργάνωσης.

 Στην πρώτη δίκη του Επαναστατικού Αγώνα κατακτήθηκαν σειρά από πολι-
τικές επιτυχίες. Πρώτα απ’ όλα το πρώτο δικαστήριο -παρά το γεγονός ότι δεν 
καταγράφηκε στα πρακτικά- κατανόησε πλήρως και αποδέχτηκε την πολιτική 
φύση της οργάνωσης και την αγωνιστική φύση των μελών της. Το γεγονός ότι 
για μήνες εξελίχθηκε μια πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ δυο διαφορετικών κό-
σμων -του επαναστατικού και του καθεστωτικού- οδήγησε στην κατανόηση και 
αποδοχή της πολιτικής φύσης της δίκης από την έδρα και παρά το γεγονός ότι 
οι δυο κόσμοι βρίσκονταν σε συνεχή αντιπαράθεση και σύγκρουση -εμείς είμα-
στε αυτοί που κέρδισαν το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού εδάφους σε εκείνη 
την δίκη- η έδρα είχε, αν μη τι άλλο, το θάρρος να αποδεχθεί δημόσια την ορθό-
τητα των θέσεων μας σε σειρά ζητημάτων, ακόμα και σε αυτά που αφορούσαν 
το ίδιο το κατηγορητήριο. Επίσης, το ότι υπήρχε σεβασμός των αντιπάλων μας 
στο πρόσωπό μας, ήταν ένα γεγονός που έγινε αντιληπτό από όλους όσους πα-
ρακολούθησαν εκείνη την δίκη, ακόμα και την περίοδο που εγώ και ο σύντροφός 
μου Νίκος Μαζιώτης απουσιάζαμε από την διαδικασία.

 Οφείλω να αναγνωρίσω ότι θέλει θάρρος από κάποιον που συμμετέχει σε μια 
τέτοια πολιτική αντιπαράθεση, να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν πολιτικά και ηθικά 
ελλείμματα σε αυτό το οποίο υπηρετεί, ή να αναγνωρίσει στρεβλώσεις και λάθη 
στο ίδιο το νομικό πλαίσιο με το οποίο καλείται να δικάσει. Θέλει θάρρος για 
να ομολογήσει ότι το βούλευμα που βασίζεται η δίκη είναι λάθος, όταν π.χ. το 
κατηγορητήριο αναφερόμενο στις τράπεζες, το χρηματιστήριο, τα υπουργεία, τα 
προσδιορίζει ως «κοινωφελείς οργανισμούς». Να ομολογήσει ότι «μόνο κοινω-
φελής» δεν είναι ο ρόλος των τραπεζών και του χρηματιστηρίου», ανατρέπο-
ντας μια βασική θέση του ίδιου του νομικού πλαισίου του «αντιτρομοκρατικού», 
ο οποίος ως βαθιά πολιτικός που είναι, επιδιώκει και τον πολιτικό και κοινωνικό 
εξωραϊσμό του ρόλου των συγκεκριμένων λειτουργιών του καπιταλισμού. Πάνω 
σε αυτό το ζήτημα έχω τοποθετηθεί εκτενώς κατά την διαδικασία της πρώτης 
δίκης του Επαναστατικού Αγώνα. Και δεν πιστεύω ότι η έδρα εκείνη ήταν ανόητη 
ώστε να μην αντιλαμβάνεται ότι μια τέτοιου είδους αμφισβήτηση του βουλεύ-
ματος και του «αντιτρομοκρατικού» γενικότερα συνηγορεί κατ’ επέκταση στην 
αμφισβήτηση του κοινωνικού ρόλου που προσδίδει το καθεστώς σε δομικές 
λειτουργίες του συστήματος. Όπως επίσης, δεν πιστεύω ότι δεν κατανόησε ότι 
αυτή η άρνηση να δεχτεί τον κοινωφελή ρόλο που προσδίδει το ίδιο το σύστημα 
σε δομικές λειτουργίες του, απονομιμοποιεί έμμεσα τον ίδιο τον ρόλο του δικα-
στηρίου. Όμως εκ των πραγμάτων ήταν αδύνατον να αποδεχτεί η έδρα και την 
δική της κοινωνική απονομιμοποίηση, αφού αυτό θα απαιτούσε να αυτοδιαλυθεί. 
Αυτό συνιστά μια αντίφαση, η οποία, φυσικά δεν περιμέναμε να ξεπεραστεί.

 Το ίδιο εκείνο βούλευμα επιχειρούσε να στιγματίσει τον Επαναστατικό Αγώ-
να ως μια οργάνωση επικίνδυνη για την κοινωνία, απόπειρα που επίσης, κατέρ-
ρευσε. Ακόμα και στην περίπτωση της επίθεσης εναντίον του υπουργείου Οικο-
νομίας κατά την οποία με ευθύνη της αστυνομίας είχαν τραυματιστεί πολίτες, 
το δικαστήριο ύστερα από συνεχείς παρεμβάσεις και πιέσεις δικές μας, ύστερα 
από την συνεχή απαίτησή μας να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και κάθε 
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μάρτυρας, κατέληξε πως υπεύθυνος για τον τραυματισμό πολιτών δεν ήταν ο 
Επαναστατικός Αγώνας, αλλά η αστυνομία. Στην επίθεση εναντίον του χρημα-
τιστηρίου υπάλληλοι σεκιούριτι είχαν παραμείνει κατά την διάρκεια της έκρηξης 
εντός του κτιρίου και κινδύνεψαν. Υπεύθυνοι για αυτό ήταν στελέχη του χρη-
ματιστηρίου που έδωσαν εντολή να μην εγκαταλείψουν το κτίριο, γεγονός που 
αποκαλύφθηκε ύστερα από δικές μας παρεμβάσεις και αφού εμείς επιμείναμε 
στην κλήτευση συγκεκριμένων μαρτύρων – στελεχών του χρηματιστηρίου. Εκεί 
αποκαλύφθηκε η ωμότητα και η υποκρισία αυτών των “επιφανών” στελεχών του 
καπιταλισμού.

 Κατοχυρώθηκε λοιπόν εντός εκείνης της δίκης, ότι ο Επαναστατικός Αγώ-
νας είχε σαφές πολιτικό πλαίσιο δράσης ενάντια μόνο σε συγκεκριμένες δομές 
και πρόσωπα του συστήματος και ότι διασφάλιζε ότι δεν θα κινδυνέψει κανένας 
πολίτης. Και αυτό το πολιτικό πλαίσιο, το οποίο είχαμε κάνει σαφές μέσα από 
συνεχείς αναλύσεις κατά την διαδικασία, έγινε σε μεγάλο βαθμό αποδεκτό. Και 
αυτό σε συνδυασμό με την αποδοχή ότι δεν μιλάμε για κοινωφελείς οργανισμούς 
-που από την δική μας επιχειρηματολογία αποδείχτηκε ότι πρόκειται για βαθιά 
αντικοινωνικούς- οδηγεί σε ένα λογικό συμπέρασμα, αυτό της τελικής αποδοχής 
του πολιτικού ανατρεπτικού ρόλου του Επαναστατικού Αγώνα.

 Για τα παραπάνω, εμείς αγωνιστήκαμε ώστε να γίνουν αποδεκτά. Αν εμείς 
δεν είχαμε την παρουσία που είχαμε σε εκείνη την δίκη, η κατάληξή της δεν θα 
ήταν η ίδια και το βούλευμα, όπως και το κατηγορητήριο θα έμεναν ως έχουν.

 Την πρώτη δίκη οι πολιτικοί σας προϊστάμενοι τη μελέτησαν και έχουν πλήρη 
γνώση του πολιτικού αποτελέσματος που είχε, το οποίο και δεν θέλουν να επα-
ναληφθεί ξανά. Γι’ αυτό και το δικό σας δικαστήριο είχε και έχει ως αποστολή να 
διεκπεραιώσει μια απόπειρα πολιτικής υπονόμευσης του Επαναστατικού Αγώνα, 
απόπειρα που βασίζεται στο νομικό κατασκεύασμα που αναλαμβάνετε να στηρί-
ξετε μαζί με όλες τις πολιτικές του προεκτάσεις.

 Το πρώτο, λοιπόν δικαστήριο κάνοντας πίσω σε σειρά πολιτικών ζητημάτων, 
έδειξε θάρρος και αποδέχτηκε σειρά πολιτικών και ηθικών ελλειμμάτων στον 
ρόλο της δίκης, άρα και στον δικό του. Έδειξε θάρρος αναγνωρίζοντας την ορ-
θότητα των δικών μας θέσεων πάνω στον ρόλο και την αποστολή δομών του 
συστήματος που επέλεξε να χτυπήσει ο Επαναστατικό Αγώνας. Να σημειώσω ότι 
κατά την άποψή μου, ο σεβασμός έναντι του αντιπάλου είναι μια σημαντική συ-
νιστώσα του κοινωνικού και ταξικού πολέμου. Αυτός είναι η βάση για να κατανο-
είς σε βάθος την λειτουργία του, να τον αναλύεις, να παίρνεις σοβαρά την δική 
σου αποστολή. Όσον αφορά την έκβαση αυτής της δίκης -ή και οποιασδήποτε 
δίκης- η έλλειψη θάρρους από μεριάς των δικαστών να μπουν στην διαδικασία 
κατανόησης του Επαναστατικού Αγώνα, έλλειψη που εκπορεύεται από τον φόβο 
της αποδοχής των πολιτικών και κοινωνικών ελλειμμάτων που εμπεριέχει ο ρό-
λος του δικαστή -κατά την δική μου άποψη είναι βαθιά αντικοινωνικός αυτός ο 
ρόλος- καταλήγει με μαθηματική ακρίβεια σε δογματισμούς, τύφλωση που συ-
νυπάρχει με την πειθαναγκαστική αποδοχή και στήριξη ενός πολιτικού ρόλου 
που πιστεύω πως κατά βάθος γνωρίζετε κι εσείς πως τα ηθικά του θεμέλια είναι 
σάπια. Έναν τέτοιο χαρακτήρα οφείλει να έχει ένα δικαστήριο σαν το δικό σας 
προκειμένου να διεκπεραιώσει μια δίκη με εσκεμμένες πολιτικές στρεβλώσεις 
ως προς την δομή, η οποία δομή υποτίθεται ότι εξυπηρετεί καλύτερα την προ-
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σπάθεια πολιτικής αποδόμησης του Επαναστατικού Αγώνα.
 Όσον αφορά αυτή τη δομή, αυτή στηρίζεται στον αυθαίρετο διαχωρισμό της 

δράσης του Επαναστατικού Αγώνα σε δύο περιόδους, μια από το 2003 ως το 
2010 και μια απο το 2012 και μετά, με κάποιες κατηγορίες όπως, αυτές της συ-
γκρότησης και «διεύθυνσης» της οργάνωσης να είναι ίδιες με αυτές του πρώτου 
δκαστηρίου εναντίον του Επαναστατικού Αγώνα. Με δεδομένο μάλιστα ότι η κα-
τηγορία της «διεύθυνσης» είχε καταρρεύει. Αυτή είναι η «μαγεία» του «αντιτρο-
μοκρατικού», με τον οποίο μπορείτε να δικάζετε ξανά και ξανά για την ίδια υπό-
θεση με τις ίδιες κατηγορίες. Προφανώς και αυτό ευνοεί την επιβολή μεγάλων 

ποινών, όμως αυτό είναι κάτι που ποσώς απασχολεί εμάς. Όμως την φαιδρότητα 
του νόμου, του νομοθέτη και αυτών που τον υπηρετούν δεν μπορώ να μην την 
αναφέρω. Σημειώστε ότι στο πρώτο δικαστήριο η κατηγορία της «διεύθυνσης», 
για την οποία ξαναδικαζόμαστε, κατέρρευσε με βάση ένα συγκεκριμένο πολιτικό 
σκεπτικό που αγωνιστήκαμε να γίνει δεκτό και που τελικά έγινε δεκτό αυτούσιο. 
Αυτό αφορά στην αποστροφή μας -φράση που χρησιμοποίησε ο εισαγγελέας- 
σε κάθε είδους εξουσία και ιεραρχία αφού είμαστε αναρχικοί. Και σημειώστε, 
όσο και αν σας είναι δύσκολο να το αποδεχτείτε, ότι αυτή η αποδοχή αφορούσε 
όχι μόνο την οριζόντια δομή της οργάνωσης του Επαναστατικού Αγώνα, αλλά 
και την ίδια την πολιτική, επαναστατική μας στόχευση που είναι η κατάργηση του 
κράτους, του καπιταλισμού και κάθε είδους ιεραρχίας, εκμετάλλευσης, εξουσίας. 
Αφορούσε στην αποδοχή από τους πολιτικούς μας αντιπάλους ότι αυτό για το 
οποίο αγωνιζόμαστε είναι η κατάργηση κάθε μορφής δουλείας, κάθε μορφής εκ-
μετάλλευσης και καταπίεσης. Όλα αυτά στην πρώτη δίκη έγιναν αποδεκτά.

 Όσον αφορά την παρούσα διαδικασία η οποία συμπεριλαμβάνει απαλλοτρι-

Βομβιστική επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα στις 2 Ιουνίου 2005  
στο υπουργείο Απασχόλησης.
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ώσεις τραπεζών ευελπιστείτε μάταια ότι αυτό μπορεί να αλλοιώσει τα πολιτικά 
χαρακτηριστικά του Επαναστατικού Αγώνα. 

 Πρώτα απ’ όλα, οι «ληστείες» τραπεζών δεν είναι ενέργειες που μπορούν να 
στρέψουν το κοινό αίσθημα ενάντια στον Επαναστατικό Αγώνα, όπως θέλετε να 
πιστεύετε. Και αυτό γιατί ό,τι γίνεται ενάντια στις τράπεζες, δεν συνιστά τίποτα 
ηθικά και κοινωνικά μεμπτό για την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Ειδι-
κά όταν μιλάμε για απαλλοτριώσεις τραπεζών, έννοια που προσδίδω με βάση το 
πρόσωπο που την διεξάγει και τον σκοπό για τον οποίο επιλέγει την συγκεκριμέ-
νη δράση.

 Πιο ειδικά, η ζωή στην παρανομία και η επαναστατική δράση σε όλη την επα-
ναστατική ιστορία περιλαμβάνει, άλλοτε σε μικρότερο άλλοτε σε μεγαλύτερο 
βαθμό και αναλόγως των αναγκών του αγώνα και την επιβίωση των αγωνιστών 
που ζουν στην «παρανομία», την πρακτική των απαλλοτριώσεων τραπεζών. 
Αυτή η έννοια σημαίνει, ότι χρήματα κλεμμένα από την κοινωνική βάση παίρνο-
νται πίσω για να χρηματοδοτήσουν ανάγκες κοινωνικές και πολιτικές, που βοη-
θούν είτε άμεσα είτε έμμεσα την προοπτική της κοινωνικής απελευθέρωσης, της 
κοινωνικής Επανάστασης.

 Αν λοιπόν, κάποιος μιλούσε για ιδιοτελή κίνητρα στις απαλλοτριώσεις των 
τραπεζών για τις οποίες κατηγορείτε σε αυτή την δίκη τον σύντροφό μου, αυτός 
μόνο ως τυφλός υποτακτικός του καθεστώτος, χωρίς την ελάχιστη πιθανότητα 
αυτόνομης πολιτικής σκέψης, θα μιλούσε. Ένας ορκισμένος και αρκετά ηλίθιος 
εχθρός της Επανάστασης, Γιατί, πόσοι είναι αυτοί σήμερα που δεν γνωρίζουν ότι 
τόσο εγώ όσο και ο σύντροφος Μαζιώτης έχουμε υποθηκεύσει την ζωή μας όλη 
στον Επαναστατικό Αγώνα, στον αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση; Πό-
σοι και ποιοι θα μπορούσαν να μιλήσουν για ιδιοτελή κίνητρα όταν έχουμε χάσει 
από τους ένοπλους φρουρούς του καθεστώτος έναν πολύτιμο σύντροφο, έχου-
με φυλακιστεί, έχουμε αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την συμμετοχή μας στην 
οργάνωση, και αφού το κράτος έκανε το λάθος να μας αποφυλακίσει, περάσαμε 
στην “παρανομία” μαζί με το παιδί μας και συνεχίζουμε τον αγώνα; Όταν ο σύ-
ντροφος Μαζιώτης κινδύνεψε να σκοτωθεί από τις σφαίρες των μπάτσων που 
τον καταδίωκαν στο Μοναστηράκι; Όταν έχουμε αφοσιωθεί ολόπλευρα στον 
αγώνα για την κοινωνική Επανάσταση με κάθε κόστος και τίμημα; Για ιδιοτελή 
κίνητρα του συντρόφου μου δεν μίλησε ούτε καν το ίδιο το καθεστώς μέσω των 
δημοσιογράφων, αφού αυτός ο ισχυρισμός μόνο ως γελοίος θα φάνταζε.

 Το συγκεκριμένο κατηγορητήριο επιχείρησε να διευρύνει τις κατηγορίες ώστε 
να συμπεριλάμβονται υποθέσεις που δεν αφορούν τον Επαναστατικό Αγώνα, 
όπως αυτή της τράπεζας στην Ακράτα. Προφανώς και πίσω από αυτή την από-
πειρα βρίσκεται η επιθυμία των μηχανισμών να εδραιώσουν τον Επαναστατικό 
Αγώνα ως ενός είδους “ομπρέλα” που καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα υποθέσε-
ων άσχετων με εμάς. 

Το κατηγορητήριο θέτει εκ νέου το ζήτημα του κινδύνου κατά ζωής πολιτών, 
το ζήτημα της «αρχηγίας» ή των «κοινωφελών οργανισμών» με σκοπό να υπονο-
μεύσει την πολιτική και ηθική ακεραιότητα της οργάνωσης.

Και όσον αφορά το ζήτημα της διεύρυνσης των κατηγοριών με υποθέσεις 
άσχετες με τον Επαναστατικό Αγώνα, επειδή αυτή η προσπάθεια ίσως να θεω-
ρήθηκε από κάποιους ως ευνοϊκή για να αλλοιώσουν το πολιτικό νόημα και στό-
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χευση της συγκεκριμένης δίκης για δικούς τους ιδιοτελείς λόγους προσδίδοντάς 
της άσχετα πολιτικά χαρακτηριστικά, ή ανάγοντας κάποια ειδικά χαρακτηριστικά 
της σε κυρίαρχα, επαναλαμβάνω πως αυτή η δίκη αποτελεί μια ακόμα πολιτική 
δίκη για τον Επαναστατικό Αγώνα. Γιατί ο Επαναστατικός Αγώνας είναι το βασι-
κό ζητούμενο σε αυτή την κατασταλτική επιχείρηση. Ο Επαναστατικός Αγώνας 
είναι μία οργάνωση που με την ενιαία και αδιαχώριστη ιστορία της, μέσα από την 
οποία αναδείχτηκε ως σημαντικός αντίπαλος για το κράτος και το καπιταλιστι-
κό σύστημα και που καμία κρατική μεθόδευση, καμία κατασταλτική επιχείρηση, 
καμία πολιτική απ’ όπου κι αν προέρχεται δεν μπορεί ούτε να κατακερματίσει 
ούτε να ανακόψει. Τίποτα λιγότερο, τίποτα ειδικότερο. Πρόκειται για την ίδια την 
ιστορία, την οποία έχει ο καθένας χρέος να λαμβάνει υπόψιν του. Και αυτό το 
δηλώνω προς πάσα κατεύθυνση, τόσο εντός όσο και εκτός δικαστηρίου.

 Επανερχόμενη στο ζήτημα των απαλλοτριώσεων, οφείλω να θέσω το εξής 
ερώτημα: Από ποιον παίρνονται αυτά τα χρήματα; Όπως είπα και πιο πάνω, κα-
μία είδους επίθεση εναντίον τραπεζών δεν συνιστά τίποτα ηθικά και κοινωνικά 
μεμπτό για την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας σήμερα. Και πώς θα μπο-
ρούσε να είναι αλλιώς, ειδικά στην εποχή μας με τις τράπεζες να αποτελούν μια 
από τις μεγαλύτερες απειλές για την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που πλήτ-
τεται από την κρίση; Πώς είναι δυνατό να πιστεύετε ότι μπορείται να βρείτε συ-
μπαθούντες της καθεστωτικής προπαγάνδας σήμερα, όταν οι τράπεζες εκβιά-
ζουν, ληστεύουν, παίρνουν τα σπίτια των αδύναμων οικονομικά δανειοληπτών 
με την συνεργασία του κράτους, όταν πρωταγωνιστούν στην καταστροφή εκα-
τομμυρίων κοινωνικά αδύναμων, όταν είναι αυτές που συχνά περνούν την θηλιά 
στον λαιμό των φτωχών, αυτών που αυτοκτονούν τα τελευταία χρόνια; Σε μια 
εποχή που τα τραπεζικά βαμπίρ σε όλο τον κόσμο συνιστούν τον πιο επαίσχυντο 
λήσταρχο του κοινωνικού πλούτου μαζί με το κράτος, μην ψάχνετε συμμάχους 
στο κατασταλτικό σας έργο. Οι τράπεζες είναι από τους πλέον μισητούς οργα-
νισμούς για τους περισσότερους ανθρώπους και ματαιοπονείτε αν πιστεύετε ότι 
μπορείτε μέσα από νομικά τεχνάσματα να υπονομεύσετε την πολιτική θέση που 
έχει κατακτήσει ο Επαναστατικός Αγώνας στην ιστορία της κοινωνικής και ταξι-
κής σύγκρουσης. Και μην ξεχνάτε ότι ο Επαναστατικός Αγώνας έχει εδραιωθεί 
πλέον κοινωνικά ως μια επαναστατική οργάνωση και αυτό όσο και αν προσπα-
θείτε, δεν ανατρέπεται.

 Οι τράπεζες και ο κρατικός μηχανισμός είναι τα μεγαλύτερα παράσιτα που 
λυμαίνονται τον κοινωνικό πλούτο μαζί με το κράτος και όλο το πολιτικό του 
προσωπικό. Υπουργοί και βουλευτές ζουν από την αφαίμαξη μέσω των φόρων 
της κοινωνικής βάσης με τους προκλητικούς μισθούς και τα κάθε είδους επιδό-
ματα που απολαμβάνουν. Όσοι υπηρετούν το κράτος συμπεριλαμβάνονται σε 
αυτόν τον μηχανισμό που αποτελεί καρκίνωμα στο κοινωνικό σώμα. Τι είναι αυτό 
που παράγει για την κοινωνική ευημερία το κράτος; Το μόνο που παράγει είναι 
έλεγχος, καταπίεση, την οργάνωση της εκμετάλλευσης. Παράγει φόβο, δουλεία, 
απόγνωση με τις φορολογικές του πολιτικές. Το κράτος είναι ο μηχανισμός - 
στυλοβάτης ενός εγκληματικού συστήματος, ενός τρομοκρατικού συστήματος 
που εξαθλιώνει, καταστρέφει, δολοφονεί. Ενός συστήματος που επιβιώνει, που 
προσπαθεί να ξεπεράσει την κρίση του μέσα από τις πολιτικές κοινωνικής ευθα-
νασίας εκατομμυρίων ανθρώπων, αυτές τις πολιτικές που κατ’ ευφημισμό απο-
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καλείτε προγράμματα διάσωσης της οικονομίας.
 Εσείς πληρώνεστε για να υπηρετείτε εγκληματίες και τρομοκράτες. Συμμετέ-

χετε ενεργά σε ένα τρομοκρατικό και εγκληματικό έργο και μάλιστα με μια ειδική 
αποστολή καταστολής της μοναδικής διεξόδου που έχει συνολικά η κοινωνία για 
να βγει από την δίνη της φτώχειας, της καταπίεσης και της σύνθλιψης που φέρ-
νει η κρίση και οι πολιτικές επιβίωσης του συστήματος: Της Κοινωνικής Επανά-
στασης.

Ο ρόλος σας έχει μια σαφή πολιτική αποστολή. Όταν αναλαμβάνετε να δι-
κάσετε την επίθεση ενάντια στην Τράπεζα της Ελλάδας, καλείστε να υπερασπι-
στείτε ένα βαθιά εγκληματικό θεσμό με κεντρικό ρόλο στην σύγχρονη πολιτική 
της κοινωνικής γενοκτονίας. Όταν θα μας καταδικάσετε για την επίθεση αυτή, 
αυτό ιστορικά θα καταγραφεί ως μια πράξη πολέμου ενάντια σε αγωνιστές που 
στράφηκαν κατά ενός θεσμού, ο οποίος πρωταγωνιστεί στις μισητές για τους 
περισσότερους ανθρώπους σε αυτή την χώρα πολιτικές διάσωσης του καπιταλι-
στικού συστήματος.

 Είμαι σίγουρη ότι ο σύντροφος Νίκος Μαζιώτης έχει πολιτικά στηρίξει και έχει 
καλύψει με τις τοποθετήσεις του την σημασία της επίθεσης ενάντια στην Τρά-
πεζα της Ελλάδας. Όμως οφείλω να αναφερθώ εν συντομία σε αυτή την πολύ 
σημαντική στιγμή στην πορεία της οργάνωσης και του αγώνα για την κοινωνική 
απελευθέρωση.

 Η Τράπεζα της Ελλάδας είναι γνωστό ότι συνιστά τμήμα του ευρωσυστήμα-
τος, στο οποίο ηγετική θέση κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ένας από 
τους τρεις θεσμούς (τρόικα) που επιβάλλουν τις πολιτικές διάσωσης του συστή-
ματος στην χώρα. Για να δούμε τον ρόλο της σήμερα οφείλουμε να δούμε το 
συνολικό πλαίσιο της παγκόσμιας συστημικής κρίσης, τον ρόλο των τραπεζών 
σε αυτήν την κρίση και των πολιτικών διάσωσης του συστήματος, στις οποίες 
έχει κεντρικό ρόλο.

 Η κρίση στην Ευρώπη εκδηλώθηκε αρχικά ως κρίση του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος καθώς μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν εκτεθεί στην αγορά 
ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων χαμηλής φερεγγυότητας των ΗΠΑ, η οποία 
αγορά κατέρρευσε το 2008. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ανεπτυγμένων 
καπιταλιστικά χωρών κλονίστηκε, τράπεζες σε ΗΠΑ και Ευρώπη κατέρρευσαν. Η 
αρχή όμως του σύγχρονου καπιταλισμού σύμφωνα με τον οποίο κάποιες τράπε-
ζες “είναι πολύ μεγάλες για να καταρρεύσουν”, ήταν καταλυτική για την έναρξη 
μιας γιγάντιας επιχείρησης διάσωσης και στήριξης μεγάλου αριθμού τραπεζικών 
γιγάντων στην Ευρώπη. Τράπεζες χρεοκοπημένες στην ουσία έπρεπε με κάθε 
τίμημα να στηριχθούν και αυτό αφορούσε την ίδια την επιβίωση του καπιταλι-
σμού στην Ευρώπη και τον κόσμο. Το τίμημα, φυσικά, όφειλαν να πληρώσουν 
οι λαοί της Ευρώπης, οι οικονομικά αδύναμοι. Αρχικά διοχετεύτηκαν πολλά τρις 
ευρώ στις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, όμως το πρόβλημα ήταν πολύ βαθύ. 
Τα ανοίγματα των τραπεζών του ευρωπαϊκού βορρά σε κρατικά ομόλογα του 
ευρωπαϊκού νότου που γίνονταν σε όλη τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαε-
τίας ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα που έπρεπε οι μεγάλες τράπεζες κυρίως της 
Γερμανίας και της Γαλλίας να λύσουν, καθώς η κρίση σύντομα θα πέρναγε στην 
λεγόμενη πραγματική οικονομία και θα ερχόταν στην επιφάνεια η κρίση δημοσι-
ονομικού χρέους των αδύναμων οικονομικά χωρών. Μέχρι να εκδηλωθεί η κρίση 
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τα κράτη των χωρών στον ευρωπαϊκό νότο εξέδιδαν κρατικά ομόλογα, τα οποία 
αγοράζονταν από τις τράπεζές τους με ρευστότητα που αντλούσαν από την ευ-
ρωπαϊκή διατραπεζική αγορά. Με το ξέσπασμα της κρίσης οι ελληνικές τράπε-
ζες και οι τράπεζες του ευρωπαϊκού νότου μαζί με την Ιρλανδία χρωστούσαν 
στις τράπεζες του βορρά 3,5 τρις ευρώ. Ο υπερβολικός δανεισμός των κρατών 
του νότου ήταν μια προσοδοφόρα διαδικασία κατά τα προηγούμενα χρόνια για 
τις τράπεζες και διόλου δεν τις ενδιέφερε η πραγματική οικονομική κατάσταση 
των χωρών αυτών. Για την Ελλάδα η οποία για χρόνια δανειζόταν με επιτόκιο 
Γερμανίας, είχε γίνει συμφωνία με την γερμανική και γαλλική κυβέρνηση ότι θα 
παραμείνουν κρυφά τα πραγματικά ελλείματα προκειμένου να συνεχιστεί ο δα-
νεισμός. Και ποιος δεν θυμάται τον προηγούμενο ηγήτορα της ΕΚΤ, τον Τρισέ, 
ο οποίος ενώ είχε ξεκινήσει η κρίση δήλωνε δημόσια πως υπάρχουν περιθώρια 
επιπλέον δανεισμού από χώρες όπως η Ελλάδα;

 Το πρώτο μνημόνιο και τα επόμενα που ακολούθησαν εντάσσονται στην ίδια 
διαδικασία στήριξης των τραπεζών του βορρά. Το ελληνικό κράτος δανείζεται 
για να αποπληρώνει χρέη προς τις τράπεζες ενώ παράλληλα οι τράπεζες του 
βορρά βρήκαν τον χρόνο να ξεφορτωθούν τα ελληνικά ομόλογα. Το ελληνι-
κό χρέος έχει πλέον στο μεγαλύτερο μέρος του κρατικοποιηθεί, γεγονός που 
σημαίνει ότι έχει περάσει στις πλάτες των οικονομικά αδύναμων στην Ελλάδα, 
αλλά και στην Ευρώπη.

 Τα πακέτα διάσωσης των ελληνικών τραπεζών από την στιγμή που ξεκίνη-
σε η κρίση συνιστούν ένα μεγάλο κοινωνικό έγκλημα που διεξάγεται χωρίς στα-
ματημό από το 2008 έως σήμερα και προφανώς θα συνεχιστεί με τα επόμενα 
πακέτα διάσωσης του ελληνικού συστήματος για πολλά χρόνια ακόμα. Με τα 
πακέτα εγγυήσεων προς τις τράπεζες της κυβέρνησης Καραμανλή και παροχής 
ρευστότητας ύψους 28 δις ευρώ, της κυβέρνησης Παπανδρέου με τα συνολικά 5 
πακέτα εγγυήσεων και ρευστότητας ύψους 140 δις ευρώ, με τα 25,5 δις ευρώ για 
ανακεφαλαιοποίηση που συνόδευσε το PSI το 2012, συν τα δις της τελευταίας 
ανακεφαλαιοποίησης έχουμε σε 6 χρόνια πάνω από 200 δις ευρώ να προστίθε-
νται στο ελληνικό χρέος. Και όλα αυτά για να στηριχτούν οι ελληνικές χρεοκοπη-
μένες τράπεζες ώστε να μην καταρρεύσουν και μείνουν απλήρωτα τα χρέη τους 
προς τις τράπεζες του ευρωπαϊκού βορρά, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι 
επίσης, χρεοκοπημένες. Στην πραγματικότητα δηλαδή, όλο το πρόγραμμα διά-
σωσης του συστήματος έχει ως αιχμή και κύριο ζητούμενο την διατήρηση στην 
ζωή ενός ημιθανούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, που κρατείται με μηχανική 
υποστήριξη στην ζωή πίνοντας το αίμα των κοινωνικά αδύναμων.

 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρωταγωνιστεί σε αυτή την πολιτική, ενώ 
τα γνωστά stress test των τραπεζών δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διαδικασία 
συγκάλυψης του τεράστιου προβλήματος του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, ώστε να συνεχίζεται ο αέναος κύκλος του δανεισμού των κρατών, 
της διοχέτευσης ρευστότητας στις τράπεζες και των πολιτικών επιβίωσης του 
συστήματος εις βάρος των χαμηλών κοινωνικά στρωμάτων. Η ΕΚΤ πρωταγωνι-
στεί σε ένα πόλεμο. Και αυτός ο πόλεμος μέχρι τουλάχιστον αυτήν την περίοδο, 
είναι ο μόνος παγκόσμιος πόλεμος. Είναι ένας πόλεμος που διεξάγεται από τις 
άρχουσες τάξεις των ευρωπαϊκών και όχι μόνο, χωρών. Μια διεθνής ταξική πο-
λιτική εξόντωσης των φτωχών για την στήριξη των πλουσίων και την διατήρηση 
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των προνομίων τους.
 Η κρίση αυτή, η μεγαλύτερη και βαθύτερη κρίση στην ιστορία του καπιτα-

λισμού, αντιμετωπίζεται από τους οικονομικά ισχυρούς με τον ίδιο τρόπο. Τα 
σύνορα διαπερνούν τα εθνικά κράτη και διαχωρίζουν τους φτωχούς από τους 
πλούσιους, αφανίζοντας όσους δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην αναπαρα-
γωγή του συστήματος με πολιτικές κοινωνικής γενοκτονίας. Σε όλη την Ευρώπη 
η αναπαραγωγή του συστήματος βασίζεται σε μια μειοψηφία πλουσίων ενώ οι 
πλειοψηφίες υπόκεινται σε μια αργή και βασανιστική διαδικασία κοινωνικής ευ-
θανασίας.

 Καμία κυβέρνηση δεν πρόκειται να διαφοροποιηθεί από αυτές τις εγκλη-
ματικές πολιτικές και αυτό φάνηκε περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στην 
Ελλάδα, με τον Σύριζα όχι μόνο να συνεχίζει τις πολιτικές των προηγούμενων 
κυβερνήσεων, αλλά να επιβάλει ακόμα πιο σκληρές πολιτικές εις βάρος των 
οικονομικά αδύναμων. Ο Σύριζα έχει ήδη επιβάλει το χειρότερο μνημόνιο, έχει 
δεσμευτεί να περάσει νέα μέτρα για την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης και την 
τελική εξόντωση των φτωχών συνταξιούχων. Δέχτηκε να περάσουν τα κόκκινα 
δάνεια των τραπεζών στα χέρια ξένων επενδυτικών κεφαλαίων. Με την εξαγορά 
των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων ο επιχειρηματικός ιστός περνάει ολοκλη-
ρωτικά στα χέρια των hedge funds, ενώ με την εξαγορά των στεγαστικών ανοίγει 
ο δρόμος για εκατοντάδες εξώσεις. Οικογένειες φτωχές που αδυνατούν να πλη-
ρώσουν τα χρέη τους προς τις τράπεζες θα βρεθούν στο δρόμο.

 Ο πόλεμος αυτός που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει πολ-
λά θύματα. Άνθρωποι εξαθλιωμένοι, πεινασμένοι, παιδιά που λιποθυμούν από 
ασιτία, παιδιά που εγκαταλείπονται σε ιδρύματα για να έχουν ένα πιάτο φαί, άν-
θρωποι που αυτοκτονούν απελπισμένοι, άνθρωποι που τρελαίνονται από το αδι-
έξοδο της κοινωνικής περιθωριοποίησης. Αυτός ο πόλεμος έχει μεγάλο τίμημα 
για την κοινωνική βάση. Και σε αυτόν τον πόλεμο θεσμοί όπως η Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της Ελλάδας και τα πρόσωπα που την απαρτίζουν, 
θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως εγκληματίες πολέμου. Το ίδιο ισχύει για 
τους υπόλοιπους θεσμούς που επιβάλουν τα μνημόνια στην χώρα, την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις 
κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως πολιτικών καταβολών. Και όσο αφορά το δικό σας 
δικαστήριο, και αυτό υπηρετεί αυτόν τον πόλεμο στο πλευρό της οικονομικής 
και πολιτικής ελίτ. Υπερασπίζεστε το δικαίωμα ενός θεσμού όπως η Τράπεζα 
της Ελλάδας να επιβάλλει πολιτικές κοινωνικής ευθανασίας, υπερασπίζεστε το 
δικαίωμα των πλουσίων να πατούν πάνω στους φτωχούς, να τους εξοντώνουν. 
Υπερασπίζεστε έναν επαίσχυντο πόλεμο τρομοκρατίας της κοινωνικής βάσης, 
έναν πόλεμο που είναι βαμμένος με το αίμα των φτωχών.

 Σε αυτόν τον πόλεμο εμείς είμαστε στο αντίπαλο στρατόπεδο. Ο Επαναστα-
τικός Αγώνας με την επίθεση εναντίον της Τράπεζας της Ελλάδας έστειλε ένα 
μήνυμα αντίστασης. Και το μήνυμα αυτό η πλειοψηφία της κοινωνικής βάσης 
που υφίσταται τον ζυγό του καπιταλισμού και του κράτους το έλαβε. Όπως το 
έλαβαν και οι ταξικοί μας εχθροί. Τόσο αυτή, όσο και κάθε ενέργεια του Επανα-
στατικού Αγώνα, συνιστά ένα γεγονός χαρμόσυνο για τους φτωχούς, για τους 
περιθωριοποιημένους. Είναι γεγονότα που δίνουν ανάσα ελπίδας στην κοινωνική 
βάση, είναι μια αχτίνα φωτός στο σκοτεινό αδιέξοδο που η οικονομική και πολι-
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τική ελίτ έχει φέρει στην χώρα.
Αν θέλουμε να μιλάμε με όρους πραγματικής δικαιοσύνης, θεσμοί όπως αυ-

τός θα έπρεπε να καταστραφεί. Και η έξοδος της κοινωνίας από την λαίλαπα 
των μνημονίων και των μέτρων κοινωνικής γενοκτονίας, δεν βρίσκεται μέσα σε 
καμία πολιτική διεξόδου του συστήματος από την κρίση. Γιατί η διάσωση του 
συστήματος προϋποθέτει την φτώχεια, την εξαθλίωση, τον αργό θάνατο εκατομ-
μυρίων ανθρώπων. Η έξοδος της κοινωνικής βάσης από την κρίση αναπόφευκτα 
συγκρούεται με την συνολική πολιτική διεξόδου του συστήματος από την κρίση. 
Μια σύγκρουση που μόνο αν φτάσει μέχρι το τέλος, την κατάργηση του καπιτα-
λισμού και του κράτους, μπορεί να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Η κοινωνική 
βάση για να βγει από την δίνη της οικονομικής και κοινωνικής εξόντωσης έχει 
μόνο μια διέξοδο: Την κοινωνική Επανάσταση.

 Ο Επαναστατικός Αγώνας και εμείς σαν αγωνιστές έχουμε αφιερώσει την 
ζωή μας σε αυτή την υπόθεση, την επαναστατική. Έχουμε αφιερώσει την ζωή 
μας σε έναν πόλεμο δίκαιο και αναγκαίο, το μόνο που μπορεί να οδηγήσει στην 
απελευθέρωση της κοινωνίας από την σύγχρονη σκλαβιά. Που μπορεί να φέρει 
την κοινωνική δικαιοσύνη μέσα από την δημιουργία μιας κοινωνίας οικονομικής 
ισότητας, χωρίς αφέντες και δούλους, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς φτωχούς και 
πλούσιους. Που μπορεί να δημιουργήσει μια κοινωνία πραγματικά ελεύθερων 
ανθρώπων.

 
ΖΗΤΩ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ  
ΛΑΜΠΡΟ ΦΟΥΝΤΑ
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ 
ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ  
ΣΤΙΣ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα δεν απολογούνται σε εγκληματίες, όπως 
εσείς δεν απολογούνται σε μισθοφόρους του κράτους, σε ανδρείκελα και γλεί-
φτες των πλουσίων, των τραπεζών, των καπιταλιστών, όπως εσείς.

Το δικαστήριο σας βρίσκεται στην υπηρεσία της ΕΚΤ, της ΕΕ, του ΔΝΤ, της 
Τράπεζας της Ελλάδας, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, όλων αυ-
τών που ληστεύουν και δολοφονούν τον ελληνικό λαό.

Είναι όργανο της υπερεθνικής ολιγαρχίας και των ανδρείκελών τους, των ελ-
ληνικών κυβερνήσεων. Αυτοί σας πληρώνουν, αυτούς υπηρετείτε. Το πρώτο δι-
καστήριο εναντίον του Επαναστατικού Αγώνα μας καταδίκασε σε 50 χρόνια κά-
θειρξη για λογαριασμό της υπερεθνικής οικονομικής ελίτ, για λογαριασμό του 
ελληνικού κράτους – μαριονέτας των υπερεθνικών αφεντικών, για λογαριασμό 
του Χρηματιστηρίου, της Citibank, της Eurobank, της Shell, του κράτους – ηγέτη 
του παγκόσμιου καπιταλισμού, των ΗΠΑ, για λογαριασμό εγκληματικών πολιτι-
κών όπως ο Βουλγαράκης, για λογαριασμό της ελληνικής αστυνομίας που ο ρό-
λος της είναι να υπηρετεί τα αφεντικά, να φρουρεί τους ληστές και δολοφόνους 
του λαού, τους εκπροσώπους των κλιμακίων των υπερεθνικών οργανισμών.

Καταδικαστήκαμε σε 50 χρόνια κάθειρξη για να υπάρξει πολιτική σταθερότητα 
προς όφελος των δανειστών και των τοκογλύφων, όπως είναι η BNP Paribas, 
η Societe General, η Credit Argicole, η Deutche Bank, η Deutche Postbank, 
η Commerzbank, η Hypo Real Estate, η Barclays, HSBC, ING, Citibank, J.P. 
Morgan, όπως είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική, η Eurobank, η Alfa, για αυ-
τούς για τους οποίους υπογράφτηκε το Α’ Μνημόνιο. Αυτά είναι τα αφεντικά 
σας, αυτούς υπηρετείτε. Καταδικαστήκαμε σε 50 χρόνια κάθειρξη γιατί αναλά-
βαμε την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής μας στον Επαναστατικό Αγώνα και 
υπερασπίσαμε όλες τις ενέργειες της οργάνωσης. 

Μας δικάζετε τώρα για 2η φορά, γιατί δεν αποδεχτήκαμε να πάμε φυλακή 
μετά τις συλλήψεις του 2010, γιατί βγήκαμε στην παρανομία και συνεχίσαμε τον 
Επαναστατικό Αγώνα, γιατί επιτεθήκαμε εκ νέου στα αφεντικά σας, στο παράρ-
τημα της ΕΚΤ, την Τράπεζα της Ελλάδας και στο γραφείο του μόνιμου αντιπρο-
σώπου του ΔΝΤ, γιατί πλήξαμε τα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας Πειραιώς, 
γιατί πλήξαμε την «μεγάλη επιτυχία» της τότε κυβέρνησης Σαμαρά που βγήκε 
να δανειστεί μετά από 5 χρόνια από τις αγορές παραμονή της επίσκεψης της 
γερμανίδας καγκελάριου Άνγκελα Μέρκελ που θα ερχόταν στην Αθήνα για να 
συγχαρεί την κυβέρνηση Σαμαρά για το έργο της. Μας δικάζετε γιατί τιμήσαμε 
τον σύντροφο μας Λάμπρο Φούντα μ’ αυτήν την επίθεση, που έδωσε τη ζωή του 
για να γίνει η κρίση του συστήματος που υπηρετείτε, ευκαιρία για την επανά-
σταση. Μας δικάζετε για λογαριασμό των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
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επέβαλλαν το Β’ και το Γ’ Μνημόνιο, που ανέλαβαν να φορτώσουν το βάρος του 
ελληνικού χρέους από τις τράπεζες στην πλάτη των ευρωπαίων πολιτών.

Μας δικάζετε για λογαριασμό των ελληνικών κυβερνήσεων που από το 2008 
ως σήμερα έχουν ληστέψει πάνω από 211,5 δις ευρώ από τον μόχθο του λαού 
για να τα δώσουν στις τράπεζες για λογαριασμό αυτών που μέχρι σήμερα έχουν 
σκοτώσει πάνω από 4000 ανθρώπους με τις πολιτικές που έχουν εφαρμόσει και 
έχετε συμβάλει και εσείς σ’ αυτό.

Με δικάζετε γιατί δεν παραδόθηκα στο Μοναστηράκι και πυροβόλησα κατά 
των δούλων της εξουσίας, γιατί απαλλοτρίωσα τους τοκογλύφους της Εθνικής 
και της Τράπεζας Πειραιώς και γιατί πυροβόλησα αστυνομικό ο οποίος με ζήλο 
προσπάθησε να σώσει λεφτά των τοκογλύφων της Τράπεζας Πειραιώς. Μας 
δικάζετε για να τρομοκρατήσετε αυτούς που θα θελήσουν να αντισταθούν στο 
εγκληματικό καθεστώς σας.

Την αντίσταση στο εγκληματικό καθεστώς σας την βαφτίζετε «τρομοκρατία», 
την οποία αντιμετωπίζετε ως χειρότερο από το «κοινό έγκλημα». Πάντα η εξου-
σία αντιμετώπιζε τους πολιτικούς της εχθρούς με αυτόν τον τρόπο.

Οι Κομμουνάροι του Παρισιού του 1871 αποκαλούνταν «δολοφόνοι» και «λη-
στές». Οι Ισπανοί αναρχοσυνδικαλιστές του μεσοπολέμου που απαντούσαν με 
τα όπλα στους ένοπλους μπράβους της εργοδοσίας και τιμωρούσαν τους υπεύ-
θυνους για τις δολοφονίες εργατών, επιχειρηματίες, αστυνομικούς μέχρι και τον 
ίδιο τον πρωθυπουργό Εδουάρδο Ντάτο το 1921, αποκαλούνταν «τρομοκρά-
τες», «λησταντάρτες» και «πιστολάδες».

Οι ίδιοι αγωνιστές ήταν αυτοί που απαλλοτρίωσαν το υποκατάστημα της Τρά-
πεζας της Ισπανίας στη Χιχόν και οργάνωσαν απόπειρα εκτέλεσης του Ισπανού 
βασιλιά Αλφόνσου του 13ου το 1926. Με τους ίδιους χαρακτηρισμούς αποκα-
λούνταν οι αναρχικοί αγωνιστές που πολέμησαν τόσο την ισπανική αστική δημο-
κρατία μετά το 1931 όσο και τον Φράνκο το 1936 όταν έκανε το πραξικόπημα 
του και συνέχισαν την αντάρτικη δράση για δεκαετίες μετά την νίκη του Φράνκο 
ενάντια στη δικτατορία του.

Οι αντάρτες του ΕΛΑΣ και τα μέλη της ΟΠΛΑ (Οργάνωση Προστασίας Λαϊκών 
Αγωνιστών) που πολέμησαν τα στρατεύματα κατοχής και εκτελούσαν τους δοσί-
λογους και τους συνεργάτες τους, μέλη των Ταγμάτων Ασφαλείας, της Ειδικής 
Ασφάλειας, της χωροφυλακής και της οργάνωσης Χ, αποκαλούνταν «συμμορί-
τες» και καταδιώχτηκαν από το ελληνικό κράτος των προδοτών μετά την συμ-
φωνία της Βάρκιζας.

«Συμμορίτες» αποκαλούνταν και οι αντάρτες του ΔΣΕ που αποπειράθηκαν να 
ανατρέψουν το μοναρχοφασιστικό καθεστώς που επιβλήθηκε μετά το 1944 και 
την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής.

«Τρομοκράτες» αποκαλούνταν τα μέλη των οργανώσεων που έβαζαν βόμβες 
την περίοδο της χούντας του 1967 – 74.

«Τρομοκράτες» αποκαλούνταν τα μέλη των οργανώσεων αντάρτικου της με-
ταπολίτευσης ΕΛΑ και 17Ν.

Το ίδιο αποκαλούνταν τα μέλη των οργανώσεων του δυτικοευρωπαϊκού 
αντάρτικου στις δεκαετίες 1970 και ’80, που ανήκουν στις Ερυθρές Ταξιαρχί-
ες στην Ιταλία, τη RAF, το Κίνημα 2 Ιούνη, τους Επαναστατικούς Πυρήνες στην 
Γερμανία, την Άμεση Δράση στη Γαλλία, τους Μαχόμενους Κομμουνιστικούς 



51

Πυρήνες του Βελγίου, τις Ομάδες Αντιφασιστικής Αντίστασης στην Ισπανία, τα 
μέλη των Τουπαμάρος στην Ουρουγουάη, των κομμουνιστικών οργανώσεων 
στην Τουρκία και στο Κουρδιστάν, των παλαιστινιακών οργανώσεων αντίστασης.

Όμως οι χαρακτηρισμοί του τρομοκράτη, του ληστή, του εγκληματία, του δο-
λοφόνου, στην πραγματικότητα εκφράζουν εσάς και το καθεστώς σας, όποιο 
μανδύα κι αν είχε ιστορικά, αστικοδημοκρατικό, φασιστικό, μοναρχικό.

Κατηγορείτε εμάς για εγκλήματα κατά πολιτών, κατά της ιδιοκτησίας τους και 
ότι προξενούμε κίνδυνο κατά της ζωής όταν εσείς, το δικό σας καθεστώς στερεί-
τε στοιχειώδη δικαιώματα από τους πολίτες, την τροφή, την στέγη, την εργασία, 
την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μια αξιοπρεπή ζωή. Κατηγορείτε εμάς για 
ληστείες, όταν εσείς και το δικό σας καθεστώς ληστεύετε μαζικά τους πολίτες, 
λεηλατείτε τους μισθούς και τις συντάξεις τους, τα ασφαλιστικά ταμεία τους, κα-
τάσχετε σπίτια και περιουσίες δίνοντάς τα στις τράπεζες και στους πλούσιους, 
σε καπιταλιστές και επιχειρηματικά fund.

Κατηγορείτε εμάς ότι προξενούμε κίνδυνο κατά της ζωής πολιτών, όταν εσείς 
και το καθεστώς σας έχετε βάλει τη θηλειά στο λαιμό σε χιλιάδες ανθρώπους και 
τους έχετε σκοτώσει.

Ένα από τα διαχρονικά επιχειρήματα κατά της ένοπλης δράσης και του 
αντάρτικου είναι ότι, μπορεί να δικαιολογείται μόνο σε συνθήκες δικτατοριών 
και όχι σε συνθήκες «αστικής δημοκρατίας». Ότι σε «συνθήκες αστικής δημο-
κρατίας» μια τέτοια δράση είναι «εγκληματική» αφού το καθεστώς σας έχει λαϊκή 
νομιμοποίηση, αν και πολλοί από αυτούς που το λένε αυτό δεν κούνησαν το δα-
χτυλάκι τους για να αντισταθούν σε τέτοιες περιπτώσεις όπως στην περίοδο της 
χούντας των απριλιανών.

Όμως έχει αποδειχτεί ιστορικά ότι ο φασισμός και η «αστική δημοκρατία» εί-
ναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, δηλαδή δύο διαφορετικοί τρόποι επιβολής 
της εξουσίας του κεφαλαίου.

Η ποιότητα της «καπιταλιστικής δημοκρατίας» σας φαίνεται από το πόσο σέ-
βεται τη λαϊκή θέληση.

Αποδεικνύεται από τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους που υπερα-
σπίζετε, από την μεγαλύτερη κοινωνική ληστεία και την πολιτική της κοινωνικής 
γενοκτονίας που εφαρμόζετε, από τους χιλιάδες νεκρούς πολιτών που προκα-
λέσατε, από τη φτώχεια και την ανέχεια που έχετε καταδικάσει έναν ολόκληρο 
λαό, για όλα αυτά για τα οποία κανένας πολίτης δεν ψήφισε καμία κυβέρνηση.

Για ποια λοιπόν κοινωνική και λαϊκή νομιμοποίηση της «καπιταλιστικής δημο-
κρατίας» σας μπορείτε να επικαλείστε;

Η ποιότητα της «καπιταλιστικής δημοκρατίας» σας φαίνεται από το γεγο-
νός ότι οι εκλεγμένες κυβερνήσεις υπακούνε όχι στη θέληση των πολιτών που 
υποτίθεται ότι θα έπρεπε, αλλά στα υπερεθνικά κέντρα εξουσίας και στους 
γραφειοκράτες των Βρυξελλών, της Φρανκφούρτης και της Ουάσιγκτον, στους 
διάφορους Γιούνγκερ, Ντράγκι, Λαγκάρντ, Τουσκ, Ντάισελμπλουμ, Ολάντ, Μο-
σκοβισί, Ρένγκλινγκ, Σόιμπλε, Μέρκελ, στα στελέχη της ΕΕ, της ΕΚΤ, του ΔΝΤ, 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, που έρχονται στην Ελλάδα για να 
αξιολογήσουν την ελληνική οικονομία και να δώσουν διαταγές στην εκλεγμένη 
κυβέρνηση, στους διαφόρους Βρεκουλέσκου, Κοστέλλο, Ρίφερ. Αυτοί είναι τα 
πραγματικά αφεντικά σας.
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Η ποιότητα της «καπιταλιστικής δημοκρατίας» σας φαίνεται από το τελευ-
ταίο δημοψήφισμα της αριστερής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ του περασμένου Ιουλίου, 
όταν ενώ το 62% των πολιτών που συμμετείχαν είπαν ΟΧΙ στις απαιτήσεις των 
δανειστών και των τοκογλύφων, η εκλεγμένη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε πιο 
σκληρές προτάσεις των δανειστών, το Γ’ Μνημόνιο.

Ποια είναι η κοινωνική και λαϊκή νομιμοποίηση της «καπιταλιστικής δημοκρα-
τίας» σας;

Γι’ αυτό, ένα μεγάλο μέρος του λαού και της κοινωνίας, όπως αποδείχτηκε 
και στις τελευταίες εκλογές όπου είχε 43% αποχή, έχει γυρίσει την πλάτη του 
στο τσίρκο των εκλογών και στις εκλογικές αυταπάτες γιατί θεωρεί ότι όλα τα 
κόμματα είναι το ίδιο ψεύτες και απατεώνες, δούλοι των τοκογλύφων και των 
τραπεζών. Γι’ αυτό χιλιάδες λαού το 2010 – 12 επιχείρησε επανειλημμένα να 
εισβάλει στο κοινοβούλιο.

Στην πραγματικότητα δεν είμαστε εμείς οι παράνομοι αλλά εσείς. Απλά εσείς 
έχετε την εξουσία μέχρι στιγμής και η εξουσία σας νομιμοποιεί τα εγκλήματα σας.

Όταν όμως η αδικία, η βία, το έγκλημα, η εκμετάλλευση, η καταπίεση, οι λη-
στείες, οι υφαρπαγές, οι κατασχέσεις και οι χιλιάδες δολοφονίες και θάνατοι που 
προκαλούν το καθεστώς σας, γίνονται Νόμος και Τάξη, τότε η παράνομη δράση 
και ο ένοπλος αγώνας είναι δίκαια και νόμιμα μέσα στη συνείδηση των πολλών.

Τα δικαστήρια του Επαναστατικού Αγώνα δεν έχουν καν ψήγματα κοινωνικής 
νομιμοποίησης και συναίνεσης.

Οι περισσότεροι από τους μάρτυρες πολίτες – δεν εννοώ φυσικά τους αστυ-
νομικούς – που καλέστηκαν να καταθέσουν στις δύο δίκες εναντίον της οργάνω-
σης, δεν ισχυρίστηκαν σε καμία περίπτωση ότι θεώρησαν απειλή για την ζωή και 
την ασφάλεια τους τον Επαναστατικό Αγώνα. 

Θα αναφέρω ενδεικτικά κάποια παραδείγματα ευμενής προς εμάς στάσης 
πολιτών μαρτύρων μέσα και έξω από την αίθουσα.

Στην πρώτη δίκη του Επαναστατικού Αγώνα, υπήρξε μάρτυρας που ήταν ιδιο-
κτήτης καταστήματος φούρνου στην οδό Μητροπόλεως το οποίο καταστράφη-
κε από την έκρηξη βόμβας που έβαλε ο Επαναστατικός Αγώνας στο Σύνταγμα 
μπροστά στο υπουργείο Οικονομίας και μάλιστα βρισκόταν μέσα στο κατάστημα 
μαζί με τους υπαλλήλους την ώρα της έκρηξης γιατί η αστυνομία παρά τα δύο 
προειδοποιητικά τηλεφωνήματα της οργάνωσης δεν απέκλεισε και δεν εκκένω-
σε την περιοχή και ο οποίος μας είχε δηλώσει σε ένα διάλλειμα της δίκης, ότι 
«εμείς είμαστε μαζί σας».

Και επειδή είχε παρακολουθήσει την συνεδρίαση της 6ης Φεβρουαρίου 2012 
όταν είχαμε τοποθετηθεί – η συντρόφισσα Ρούπα και εγώ – για την απόπειρα της 
οργάνωσης εναντίον του Βουλγαράκη, μας είπε επί λέξει, «και λίγα του είπατε 
του πούστη του Βουλγαράκη»!

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας που υποτίθεται ότι ήταν και θύμα της οργάνωσης 
είχε κάνει δηλώσεις όταν είχε γίνει η επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα το 2005 
στο υπουργείο Οικονομίας όπου κατηγορούσε την αστυνομία και όχι την οργά-
νωση γιατί δεν είχε αποκλείσει και εκκενώσει την περιοχή και είχε θέσει σε κίνδυ-
νο την ζωή του όπως και άλλων πολιτών.

Στη δεύτερη δίκη εναντίον της οργάνωσης που γίνεται τώρα, μάρτυρας πο-
λίτης που είναι κάτοικος Κλειτορίας Αχαΐας που είχε καλεστεί να καταθέσει για 
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την απαλλοτρίωση της τράπεζας Πειραιώς στην οποία τραυμάτισα και αφόπλισα 
τον αστυνομικό Παπαχριστόπουλο Γεώργιο, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι, «εγώ με 
τα παιδιά δεν έχω τίποτα» εννοώντας αυτούς που απαλλοτρίωσαν την τράπεζα, 
ότι «η αστυνομία δεν ενδιαφέρθηκε όταν η Eurobank μου κατάσχεσε το αυτοκί-
νητο για χρέη» και όταν τελείωσε την κατάθεση του μας ευχήθηκε καλή επιτυχία 
προκαλώντας την δυσφορία σας για την ευμενή στάση του έναντι μας.

Ένας άλλος μάρτυρας, επίσης κάτοικος Κλειτορίας και υπάλληλος του ταχυ-
δρομείου, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι όχι μόνο δεν κινδύνεψε από την απαλλοτρί-
ωση της τράπεζας Πειραιώς αλλά και το ότι ο δεύτερος αστυνομικός του τμή-
ματος Κλειτορίας, Κοκότσης Λεωνίδας με τον οποίον έγινε ανταλλαγή πυροβο-
λισμών έξω από την τράπεζα και ο οποίος άδειασε εναντίον μας μισή γεμιστήρα 
από το υποπολυβόλο MP5 – 17 σφαίρες – , ότι γάζωσε το δικό του αυτοκίνητο 
για το οποίο δεν έχει αποζημιωθεί από την αστυνομία ενώ ο αστυνομικός που 
του γάζωσε το αυτοκίνητο τον απειλεί κιόλας όταν του ζητεί να επανορθώσει τις 
ζημιές.

Και στις δύο δίκες εναντίον της οργάνωσης, πολλοί μάρτυρες έδειξαν απρο-
θυμία στο να προσέλθουν να καταθέσουν και δεν ήρθαν καν στο δικαστήριο.

Αυτό δείχνει απροθυμία να συνεισφέρουν σε μια διαδικασία όπου το καθεστώς 
σας δικάζει πολιτικούς εχθρούς του οι οποίοι κατηγορούνται ότι επιδιώκουν να 
πλήξουν συνταγματικές, οικονομικές και πολιτικές δομές της χώρας, κατηγορία 
κατ’ ουσίαν πολιτική.

Αποδεικνύει απαξίωση του δικαστηρίου σας και του καθεστώτος σας που υπη-
ρετείτε εκ μέρους κάποιων που κλήθηκαν να καταθέσουν εναντίον μας. Αποδει-
κνύει ότι δεν έχετε κοινωνική συναίνεση εναντίον μας.

Στις υποθέσεις των δύο απαλλοτριώσεων τραπεζών σε Μέθανα και Κλειτορία 
που εκδικάζονται στην δεύτερη δίκη εναντίον της οργάνωσης, όλοι οι μάρτυ-
ρες τραπεζοϋπάλληλοι και όλοι οι μάρτυρες πολίτες που βρίσκονταν μέσα στο 
υποκατάστημα των Μεθάνων την ώρα της απαλλοτρίωσης, δήλωσαν σαφώς και 
ξεκάθαρα ότι δεν κινδύνεψαν, δεν απειλήθηκε η ζωή τους, δεν προσβλήθηκαν, 
ούτε εξυβρίστηκαν και δεν ληστεύτηκαν προσωπικά αντικείμενα που είχαν πάνω 
τους ή χρήματα.

Και στις δύο δίκες εναντίον της οργάνωσης δεν αποδείχτηκε, ούτε προσεγ-
γίστηκε καν η εικόνα που θέλετε να παρουσιάσετε εσείς και τα μέσα προπα-
γάνδας του καθεστώτος που υπηρετείτε, ότι τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα 
είναι «τρομοκράτες» και αντικοινωνικοί εγκληματίες.

Η στάση μεγάλων κομματιών απέναντι στον Επαναστατικό Αγώνα και γενι-
κότερα στο αντάρτικο πόλης στην Ελλάδα διαχρονικά διακρινόταν από ευμενή 
ανοχή και αποδοχή. Η φράση «καλά τους κάνανε» είναι χαρακτηριστική πολλών 
πολιτών σε ενέργειες αντάρτικου.

Αντίθετα, η κοινωνική πλειοψηφία, από το 2010 ιδιαίτερα και μετά, μετά από 
5 χρόνια μνημονίων, λιτότητας, φτωχοποίησης, μαζικής κοινωνικής ληστείας και 
γενοκτονίας από το καθεστώς σας, θεωρεί ότι το σύστημα που υπηρετείτε είναι 
εγκληματικό, ότι το καθεστώς σας τους ληστεύει, τους πίνει το αίμα, τους παίρ-
νει τη μπουκιά από το στόμα, τους κατάσχει τα σπίτια και το βιός τους για να 
ταΐσει και να δώσει στις τράπεζες και στους καπιταλιστές.

Όπως έχω ήδη πει και στην αρχή αυτής της δίκης, ο Επαναστατικός Αγώνας 
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έχει ήδη μείνει στην ιστορία και στη συνείδηση πολλών ανθρώπων ως μια αναρ-
χική οργάνωση αντάρτικου πόλης που έχει επιτεθεί σε μηχανισμούς και δομές 
της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, που αγωνίζεται για την Κοινωνική Επα-
νάσταση, για την ανατροπή του καθεστώτος που υπηρετείτε, του καπιταλισμού 
και του κράτους, που δρα προς όφελος των φτωχών, του λαού και των εργαζο-
μένων.

Το 2003 ο Επαναστατικός Αγώνας ξεκίνησε τη δράση του σε μια εποχή που 
η καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση βρισκόταν σε έξαρση, ο νεοφιλελευθερισμός 
επέλαυνε, η Νέα Τάξη νικούσε στα πεδία των μαχών και οι απολογητές του συ-
στήματος μιλούσαν για το «τέλος της ιστορίας» όπου ο καπιταλισμός είναι το 
μοναδικό βιώσιμο σύστημα.

Την ίδια περίοδο στην Ελλάδα ο νεοφιλελευθερισμός είχε εδραιωθεί από την 
κυβέρνηση Σημίτη μετά το 1996, η ελληνική οικονομία είχε ενσωματωθεί στις δι-
εθνείς αγορές το 1999 μετά το «σκάνδαλο» του χρηματιστηρίου, το 2002 η χώρα 
ενσωματώθηκε στην ευρωζώνη.

Παράλληλα με την προώθηση των νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων το ελ-
ληνικό κράτος ψήφισε τον πρώτο αντιτρομοκρατικό νόμο το 2001 για την αντι-
μετώπιση του εγχώριου αντάρτικου πόλης και στη συνέχεια συστρατεύθηκε στον 
πόλεμο κατά της «τρομοκρατίας» μετά το 2001 που είχαν κηρύξει οι ΗΠΑ.

Το 2003 ο Επαναστατικός Αγώνας πήρε τη σκυτάλη του αντάρτικου πόλης 
μετά τις συλλήψεις για την 17Ν και τον ΕΛΑ. Οι πρώτες ενέργειες της οργάνω-
σης, η διπλή βομβιστική επίθεση στα δικαστήρια της Ευελπίδων στις 5 Σεπτεμ-
βρίου 2003, η τοποθέτηση βόμβας σε υποκατάστημα της Citibank στο Ψυχικό, η 
τριπλή βομβιστική επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας στις 5 Μαΐου 2004 
λίγο πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες και η επίθεση στην κλούβα των ΜΑΤ στις 
29 Οκτωβρίου 2004 που πήγαινε στις φυλακές Κορυδαλλού ήταν ένα πολιτικό 
μήνυμα προς το ελληνικό κράτος και την κοινωνία ότι το αντάρτικο πόλης στην 
Ελλάδα δεν σίγησε, ότι εξακολουθεί να υπάρχει μετά τις συλλήψεις του 2002, 
ότι ο ένοπλος αγώνας συνεχίζεται, ότι ο αγώνας για ανατροπή και επανάσταση 
συνεχίζεται.

Ήταν παράλληλα μια απάντηση στην συμμετοχή του ελληνικού κράτους στον 
πόλεμο κατά της «τρομοκρατίας» που είχε κηρυχτεί το 2001 από τις ΗΠΑ, πόλε-
μος ο οποίος έχει σκοπό να επιβάλλει την δικτατορία των αγορών και τον ολο-
κληρωτισμό του κεφαλαίου υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κάτω από την οποία συντά-
χτηκαν όλα τα κράτη της Δύσης.

Οι πρώτες ενέργειες του Επαναστατικού Αγώνα το 2003 – 2004 ήταν μια απά-
ντηση στους αντιτρομοκρατικούς νόμους του 2001 και 2004, στις συλλήψεις, 
στις δίκες και στις καταδίκες για την 17Ν και τον ΕΛΑ, στην συμμετοχή του ελλη-
νικού κράτους στους πολέμους στο Αφγανιστάν το 2001 και στο Ιράκ το 2003. 
Το ελληνικό κράτος έδωσε «γη και ύδωρ» στις ΗΠΑ, να χρησιμοποιεί βάσεις, αε-
ροδρόμια, τον εναέριο χώρο της χώρας ενώ παραχώρησε πολεμικά πλοία για 
νηοψίες και περιπολίες, αεροσκάφη και στρατιωτικές δυνάμεις να συμμετέχουν 
στην κατοχή των κατακτημένων χωρών.

Το ίδιο είχε κάνει το ελληνικό κράτος και στην δεκαετία του 1990 συμμετέχο-
ντας στους πολέμους της Νέας Τάξης, στον πρώτο πόλεμο του Ιράκ το 1991 και 
στους βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας το 1999.
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Οι πρώτες ενέργειες του Επαναστατικού Αγώνα το 2003 – 2004 ήταν μια απά-
ντηση στον ολοκληρωτισμό του κράτους, στο ζήτημα της εσωτερικής ασφάλει-
ας, στο δόγμα της «ολικής ασφάλειας» με τις 500 κάμερες στους δρόμους της 
Αθήνας για την διεξαγωγή της διεθνούς καπιταλιστικής φιέστας, των ολυμπια-
κών αγώνων του 2004.

Το 2005 ο Επαναστατικός Αγώνας επιτέθηκε στα υπουργεία Απασχόλησης και 
Οικονομίας βάζοντας ως αιχμή τις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις της κυβέρ-
νησης Καραμανλή.

Η επίθεση στο υπουργείο Απασχόλησης στις 2 Ιουνίου 2005 ήταν μια αντίδρα-
ση στο νομοσχέδιο του τότε υπουργού Απασχόλησης Πάνου Παναγιωτόπουλου 
που καταργούσε την πλήρη απασχόληση και το 8ωρο, θεσμοθετούσε την ευέλι-
κτη ελαστικοποιημένη εργασία, έδινε το δικαίωμα στους εργοδότες να απασχο-
λούνε είτε λιγότερο είτε περισσότερο από 8 ώρες τους εργαζόμενους, καταρ-
γούσε την υπερωριακή αμοιβή και αύξανε το όριο απολύσεων.

Στην προκήρυξη με την οποία η οργάνωση είχε αναλάβει την επίθεση αυτή 
αναφερόταν στο ήδη τεράστιο δημόσιο χρέος της χώρας που τότε ήταν στο 
117% του ΑΕΠ και το οποίο δημιουργήθηκε από την οικονομική υποστήριξη του 
ελληνικού κράτους προς το κεφάλαιο, για την εξόφληση του οποίου βασιζόταν 
όλο και περισσότερο στον δανεισμό από τις αγορές, κυρίως από ξένους χρημα-
τοπιστωτικούς οίκους αλλά και ελληνικούς.

Η επίθεση στο υπουργείο Οικονομίας στο Σύνταγμα στις 12 Δεκεμβρίου 2005 
όταν υπουργός Οικονομίας ήταν ο Γιώργος Αλογοσκούφης ήταν μια αντίδραση 
στον πρώτο προϋπολογισμό λιτότητας της κυβέρνησης Καραμανλή η οποία έχο-
ντας θέσει τη χώρα υπό την δημοσιονομική επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με το σκάνδαλο της απογραφής σύμφωνα με την οποία αποκαλυπτόταν ότι η 
Ελλάδα παρουσίασε πλαστά στοιχεία για την είσοδό της στην ευρωζώνη, προω-
θούσε μια πολιτική νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων και λιτότητας, κόβοντας 
δημόσιες δαπάνες από την υγεία, την εκπαίδευση, τα ασφαλιστικά ταμεία, πα-
γώνοντας μισθούς και συντάξεις, προωθώντας τις ιδιωτικοποιήσεις της δημόσιας 
περιουσίας και επιδοτώντας το ξένο και ντόπιο κεφάλαιο.

Στην προκήρυξη με την οποία ο Επαναστατικός Αγώνας ανέλαβε την ευθύνη 
για την επίθεση αυτή, η οργάνωση μεμφόταν σε μια περίοδο επίπλαστης ευημε-
ρίας που στηριζόταν στον δανεισμό, την προπαγάνδα του κράτους και του καθε-
στώτος για τον μύθο της «ισχυρής Ελλάδας» και της «ισχυρής ελληνικής οικονο-
μίας» προστατευμένης στη ζώνη του ευρώ και προειδοποιούσε ότι σε περίπτωση 
ξεσπάσματος μιας οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη 
θέση λόγω του υπέρογκου χρέους της. 

Ήταν κάτι που επιβεβαιώθηκε 3 χρόνια αργότερα όταν ξέσπασε η παγκόσμια 
οικονομική κρίση το 2008 η οποία έπληξε τη χώρα και οδήγησε στο Α’ Μνημόνιο 
του 2010.

Στις 30 Μαΐου 2006, ο Επαναστατικός Αγώνας οργάνωσε απόπειρα κατά του 
πρώην υπουργού Δημοσίας Τάξης της κυβέρνησης Καραμανλή, Γ. Βουλγαράκη.

Ήταν μια ενέργεια που στρεφόταν εναντίον της πολιτικής του ελληνικού κρά-
τους στα πλαίσια του πολέμου κατά της «τρομοκρατίας» και κατά ενεργειών για 
τις οποίες ήταν προσωπικά υπεύθυνος ο τότε υπουργός Δημοσίας Τάξης, όπως 
οι υποκλοπές εναντίον εκατοντάδων πολιτών το 2004 – 05 οι οποίες έγιναν με 
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την πίεση των ΗΠΑ και της πρεσβείας τους στην Αθήνα για την ασφάλεια των 
ολυμπιακών αγώνων και συνεχίστηκαν για 1 χρόνο αργότερα και τις απαγωγές 
Πακιστανών εργατών από πράκτορες της βρετανικής μυστικής υπηρεσίας MI6 
και της ΕΥΠ οι οποίοι κρατήθηκαν σε μυστικά κέντρα κράτησης και βασανίστη-
καν στα πλαίσια των ερευνών για τις βομβιστικές επιθέσεις στο Λονδίνο το καλο-
καίρι του 2005.

Η επίθεση αυτή καταδείκνυε την υιοθέτηση από την πλευρά του ελληνικού 
κράτους στα πλαίσια του πολέμου κατά της «τρομοκρατίας» πρωτοφανών μεθό-
δων τις οποίες προώθησαν οι ΗΠΑ, όπως οι απαγωγές υπόπτων, η επ’ αόριστο 
κράτηση τους σε φυλακές όπως στην βάση του Γκουαντανάμο στην Κούβα, στις 
φυλακές Αμπού Γκράιμπ στη Βαγδάτη που έγιναν παγκοσμίως γνωστές για τα 
βασανιστήρια ή στις φυλακές Μπαγκράμ στο Αφγανιστάν ή σε μυστικά κέντρα 
κράτησης στην Ευρώπη όπου γίνονταν βασανιστήρια.

Μέθοδοι πρωτοφανείς όπως η μη αναγνώριση της ιδιότητας του κρατούμενου 
που έχει δικαιώματα ή του αιχμαλώτου πολέμου που προστατεύεται από διε-
θνείς συμβάσεις αλλά η υιοθέτηση της ιδιότητας του «παράνομου μαχητή» που 
προώθησαν οι ΗΠΑ, οι οποίοι δεν καλύπτονται από κανένα νόμο και διεθνείς 
συμβάσεις.

Το ελληνικό κράτος, πέρα από την υλική, ηθική και πολιτική υποστήριξη των 
ΗΠΑ στον πόλεμο κατά της «τρομοκρατίας» συνεργώντας στους βομβαρδι-
σμούς λαών και αμάχων πολιτών σε Αφγανιστάν και Ιράκ υιοθέτησε με την υπό-
θεση των Πακιστανών όλο το πλέγμα αυτών των ολοκληρωτικών μεθοδεύσεων 
του τρόμου.

Παράλληλα με αυτή την υπόθεση, οι υποκλοπές του 2004-05 στις οποίες συ-
νέργησαν όλες οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, υπόθεση η οποία είχε ως απο-
τέλεσμα τον θάνατο ενός υπαλλήλου της Vodafone, αποδεικνύει την τάση του 
ελληνικού κράτους προς τον ολοκληρωτισμό στη Νέα Τάξη Πραγμάτων που δι-
αμορφώθηκε διεθνώς στην αυγή του 21ου αιώνα, ένα πράγμα το οποίο ανέδειξε 
από την αρχή της δράσης του ο Επαναστατικός Αγώνας.

Ο Βουλγαράκης και κατ’ επέκταση η κυβέρνηση Καραμανλή ήταν υπεύθυνος 
για όλο αυτό το φάσμα των πολιτικών του τρόμου, υποκλοπές, απαγωγές Πακι-
στανών, νόμος για την αποθήκευση όλων των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, εγκα-
τάσταση 500 καμερών στους δρόμους της Αθήνας για την διεξαγωγή των ολυ-
μπιακών αγώνων, περιστατικά αστυνομικής βίας και βασανιστηρίων όπως αυτά 
που έγιναν κατά Αφγανών μεταναστών με φάλαγγα στο αστυνομικό τμήμα του 
Αγ. Παντελεήμονα και γι’ αυτό επιλέχτηκε ως στόχος.

Η επίθεση αυτή αν και απέτυχε ήταν μια πολύ σημαντική ενέργεια του Επα-
ναστατικού Αγώνα γιατί πέρα από το ότι χτυπούσε στο πρόσωπο του πρώην 
υπουργού Δημοσίας Τάξης της τότε κυβέρνησης Καραμανλή, την συστράτευση 
του ελληνικού κράτους στον πόλεμο κατά της «τρομοκρατίας», ήταν ένα έμπρα-
κτο παράδειγμα παρότρυνσης όπως έλεγε η προκήρυξη της οργάνωσης στους 
λαούς της Δύσης να αντισταθούν στις πολιτικές των κυβερνήσεων τους που 
συμμετέχουν σ’ αυτόν τον «αντιτρομοκρατικό» πόλεμο, να μην καταντήσουν να 
είναι συνεργοί στα εγκλήματα των κυβερνήσεων τους που διαπράττουν κατά των 
λαών του Ιράκ και του Αφγανιστάν που πλήττονται από αυτόν τον πόλεμο που η 
Δύση με ηγέτη τις ΗΠΑ έχει εξαπολύσει εναντίον τους. Επίσης τέτοιες ενέργειες 
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και γενικά η αντίσταση στο εσωτερικό των χωρών της Δύσης ενάντια στον «αντι-
τρομοκρατικό» πόλεμο έχουν και έναν προληπτικό χαρακτήρα γιατί αποτρέπουν 
τα αντίποινα αυτού του πολέμου όπως συνέβη με τις επιθέσεις των ισλαμιστών 
στη Μαδρίτη το 2004 και στο Λονδίνο το 2005.

Όμως η σημαντικότερη και πιο δημοφιλής επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα 
εκείνη την περίοδο ως απάντηση στον πόλεμο κατά της «τρομοκρατίας» ήταν η 
επίθεση με αντιαρματική ρουκέτα στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα στις 12 
Ιανουαρίου 2007, μία ενέργεια με μεγάλη κοινωνική και λαϊκή αποδοχή, από τις 
σημαντικότερες ενέργειες του ελληνικού αντάρτικου πόλης διαχρονικά και γενι-
κότερα του διεθνούς επαναστατικού κινήματος.

Αυτή τη φορά δεν κάναμε μία ενέργεια όπως αυτή εναντίον του Βουλγαράκη, 
των δικαστηρίων και των αστυνομικών δυνάμεων, ενέργειες που στρεφόντουσαν 
κατά της συστράτευσης του ελληνικού κράτους στον πόλεμο κατά της «τρομο-
κρατίας» αλλά επιτεθήκαμε σε έδαφος των ΗΠΑ, στην πρεσβεία των ΗΠΑ, σ’ 
αυτούς που κήρυξαν τον πόλεμο κατά της «τρομοκρατίας» το 2001.

Αυτή η επίθεση ήταν μια πολεμική πράξη κατά των ΗΠΑ, μεταφέραμε τον πό-
λεμο σε έδαφος τους στα μετόπισθεν του πολέμου, στην καλύτερη φυλασσόμε-
νη πρεσβεία τους στην Ευρώπη.

Γι’ αυτό και η αντίδραση της τότε υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Κοντολίζα 
Ράις ήταν η φράση που είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζωρτζ Μπους όταν τον 
ενημέρωσε τηλεφωνικά, «Πρόεδρε, δεχόμεθα επίθεση στην Αθήνα».

Η επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα αντιπροσώπευε με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο την απάντηση μας στη φράση του τότε πλανητάρχη και προέδρου των 
ΗΠΑ Τζωρτζ Μπους που είχε πει όταν κήρυξε τον πόλεμο κατά της «τρομοκρα-
τίας», ότι «όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας»

Ο Επαναστατικός Αγώνας με την ρουκέτα στην πρεσβεία της Αθήνας απα-
ντούσε : «Δεν είμαστε μαζί σας, είμαστε εναντίον σας».

Αυτή η επίθεση, ικανή να διαταράξει τις διπλωματικές και γεωστρατηγικές 
σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας έκανε αξιωματούχους της ελληνικής κυβέρνησης όπως 
η τότε υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη να σπεύσει δουλικά στην 
πρεσβεία των ΗΠΑ που δέχτηκε την επίθεση μαζί επίσης με τον τότε υπουργό 
Δημοσίας Τάξης Βύρων Πολύδωρα για να καταπραΰνουν την οργή των Αμερικα-
νών, να δηλώσουν ότι θα κάνουν το παν να φέρουν τους δράστες στην «δικαι-
οσύνη» και να καθησυχάσουν ότι δεν πρόκειται να διαταραχτούν οι σχέσεις των 
δυο χωρών.

Η επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα στην πρεσβεία των ΗΠΑ είχε μεγάλη 
κοινωνική και λαϊκή αποδοχή όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Γιατί;

Γιατί πολλοί άνθρωποι σ’ όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα πιστεύουν 
ότι οι ΗΠΑ είναι το πιο εγκληματικό κράτος στον κόσμο, μια σύγχρονη αυτο-
κρατορία που ηγείται του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος, υπεύθυνο για 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, πολέμους, επεμβάσεις, υποκίνηση πραξικο-
πημάτων σ’ όλο τον κόσμο, στήριξη αιματοβαμμένων δικτατοριών και αυταρχι-
κών καθεστώτων, γενοκτονίες, βασανιστήρια, βομβαρδισμούς αμάχων και μαζι-
κές δολοφονίες πολιτών.

Οι ΗΠΑ είναι το μεγαλύτερο κράτος – τρομοκράτης, ο παγκόσμιος χωροφύ-
λακας που δρα για την επιβολή της καπιταλιστικής τάξης παγκοσμίως που χει-
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ραγωγεί τις περισσότερες κυβερνήσεις, που ηγείται της παγκόσμιας «αντιτρομο-
κρατίας» σταυροφορίας.

Είναι μεγάλη τιμή για μας, για τον Επαναστατικό Αγώνα που τέτοιοι εγκλημα-
τίες και τρομοκράτες μας θεωρούν εχθρούς τους και μας έχουν στη λίστα του 
State Department.

Είναι μεγάλη τιμή για μας, για τον Επαναστατικό Αγώνα που τέτοιοι εγκλη-
ματίες και χασάπηδες των λαών μας επικήρυξαν με 1 εκατομμύριο δολάρια το 
2007 για την επίθεση μας στην πρεσβεία τους της Αθήνας.

Είναι μεγάλη προσωπικά τιμή για μένα, ως μέλος του Επαναστατικού Αγώνα, 
να με εντάξουν πρόσφατα την άνοιξη του 2015, στη λίστα των «διεθνών τρομο-
κρατών».

Οι ΗΠΑ ως η σύγχρονη αυτοκρατορική Ρώμη, μετά το τέλος του β’ παγκο-
σμίου πολέμου είναι το κράτος που ευθύνεται για τους περισσότερους πολέ-
μους και την επιβολή φασιστικών δικτατοριών και αυταρχικών καθεστώτων σ’ 
όλο τον κόσμο, την διαχρονική στήριξη του κράτους του Ισραήλ από τότε που 
ιδρύθηκε το 1948 που οδήγησε σε εθνοκάθαρση και γενοκτονία κατά των Παλαι-
στινίων, τον πόλεμο της Κορέας το 1950 – 53, τα πραξικοπήματα στη Γουατε-
μάλα το 1954 με την ανατροπή του Τζιακόμο Αρμπένζ Γκουζμάν και στο Ιράν το 
1953 με την ανατροπή του Μοχάμεντ Μοσαντέκ και την επιβολή της δικτατορί-
ας του Σάχη, τη στήριξη της δικτατορίας του Μπατίστα στη Κούβα, τον πόλεμο 
του Βιετνάμ το 1963 – 73, την επιβολή της χούντας των συνταγματαρχών του 
1967 – 74 στην Ελλάδα, το πραξικόπημα στην Κύπρο που έδωσε το πρόσχημα 
της τούρκικης εισβολής το 1974, την επιβολή των δικτατοριών του Πινοσέτ στη 
Χιλή το 1973 και του Βιντέλα στην Αργεντινή το 1976, στήριξη του πραξικοπή-
ματος του Εβρέν στην Τουρκία το 1980, την δικτατορία του Φερδινάντο Μάρκο 
στις Φιλιππίνες και του Ζία Ουλ Χακ στο Πακιστάν, τον πόλεμο στη Νικαράγουα 
μέσω των ανταρτών Κόντρας την δεκαετία του 1980.

Δεν υπήρξε δικτατορία και αιματοβαμμένο καθεστώς που να μη στηρίχτηκε 
από τις ΗΠΑ, απ’ αυτούς που μας δικάσατε για λογαριασμό τους. Δεν υπήρξαν 
τάγματα θανάτων που να μην εκπαιδεύτηκαν στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια.

Στην Ελλάδα, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, ειδικά οι παλιότερες γενιές 
γνωρίζουν πολύ καλά τα εγκλήματα που έκαναν σ’ αυτόν τον τόπο. 

Πρώτα ήταν η στήριξη του μοναρχοφασιστικού μεταπολεμικού καθεστώτος 
που διαδέχτηκε τους προδότες των δοσιλογικών κυβερνήσεων της κατοχής.

Χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ από το 1947 και μετά, το μοναρχοφασιστικό 
καθεστώς δεν θα νικούσε τον ΔΣΕ στο εμφύλιο πόλεμο του 1946 – 49.

Από τότε οι ΗΠΑ είναι το αφεντικό του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα.
Δεν υπάρχει καμία ελληνική κυβέρνηση που να μην εξαρτάται από τις ΗΠΑ. 

Για ένα διάστημα οι Αμερικανοί πρέσβεις ανεβοκατέβαζαν κυβερνήσεις και διεύ-
θυναν την πολιτική ζωή του τόπου. Οι ΗΠΑ έκαναν την Ελλάδα ένα προτεκτορά-
το γιατί ήταν το σύνορο του δυτικού κόσμου με το ανατολικό μπλοκ, επέβαλλαν 
την εγκατάσταση των βάσεων τους, ενέταξαν την χώρα στο ΝΑΤΟ, επέβαλλαν 
συμβάσεις τις δεκαετίες του 1950 και ’60 που ευνοούσαν τις πολυεθνικές και 
τις μεγάλες επιχειρήσεις, επέβαλλαν την χούντα των συνταγματαρχών του 1967 
όταν δεν είχαν άλλες εναλλακτικές πολιτικές δυνάμεις που να στηρίζεται η εξου-
σία τους, υποστήριξαν το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου στην Κύπρο, του λε-
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γόμενου «Κάστρο της Μεσογείου» όπως τον αποκαλούσε ο Χένρυ Κίσινγκερ.
Και από την μεταπολίτευση και μετά δεν υπήρξε καμία ελληνική κυβέρνηση 

που να μην εξαρτήθηκε η εξουσία τους από της ΗΠΑ και οι κυβερνήσεις του ΠΑ-
ΣΟΚ και της ΝΔ που εναλλάχτηκαν στην εξουσία.

Ακόμα και σήμερα που οι ΗΠΑ διατηρούν την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο 
καπιταλιστικό σύστημα και στη σημερινή υπερεθνική ελίτ που αναδύθηκε μετά 
το τέλος του διπολισμού έχουν τους άμεσους τοποτηρητές τους στην διακυβέρ-
νηση της χώρας από το 2010, στην εποχή των μνημονίων με το ΔΝΤ.

Όταν μιλάμε για ΔΝΤ εννοούμε τις ΗΠΑ. Μιλάμε για έναν οργανισμό που 
ιδρύθηκε μετά το τέλος του Β’ παγκοσμίου πολέμου, εργάζεται για το παγκόσμιο 
καπιταλιστικό σύστημα και βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

Το ΔΝΤ είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα αφεντικά αυτού του τόπου μαζί με 
τους υπόλοιπους υπερεθνικούς οργανισμούς, την ΕΚΤ, την ΕΕ και τώρα με την 
επιβολή του Γ’ Μνημονίου της αριστερής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προστέθηκε και 
ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Τα προγράμματα των μνημονιακών 
συμβάσεων που επιβλήθηκαν στη χώρα από το 2010 και μετά έχουν τη σφραγί-
δα και τη συνταγή του ΔΝΤ που έχει άλλωστε μεγάλη εμπειρία από την επιβολή 
παρόμοιων προγραμμάτων σε άλλες χώρες και σε προηγούμενες δεκαετίες που 
προκάλεσαν καταστροφές και εκατομμύρια θανάτους.

Οι ΗΠΑ μετά την πτώση του ανατολικού μπλοκ, στην αρχή της δεκαετίας του 
1990, ξεκίνησε μια διαδικασία επέκτασης της ηγεμονίας τους – αφού είχε μείνει 
πια χωρίς αντίπαλο – μια διαδικασία που σηματοδοτούσε τη Νέα Τάξη Πραγμά-
των και την έξαρση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης του καπιταλισμού 
ενσωματώνοντας στην οικονομία της αγοράς τα εδάφη της πρώην Σοβιετικής 
αυτοκρατορίας που είχε διαλυθεί.

Η Νέα Τάξη Πραγμάτων ξεκινά με τον α’ πόλεμο του Ιράκ το 1991 και την 
«απελευθέρωση» του Κουβέιτ, που αποτελούσε στη πραγματικότητα την προ-
σπάθεια εκ μέρους των ΗΠΑ και κατ’ επέκταση της Δύσης να ελέγξει τα πε-
τρελαϊκά αποθέματα της Μ. Ανατολής που είναι τα μεγαλύτερα παγκοσμίως. 
Όποιος ελέγχει το πετρέλαιο είναι το αφεντικό του κόσμου γιατί το πετρέλαιο 
είναι το αίμα της σημερινής βιομηχανικής κοινωνίας από το οποίο εξαρτάται η 
καπιταλιστική ανάπτυξη.

Μετά τον πόλεμο, η Δύση και οι ΗΠΑ επιβάλλουν ένα εξοντωτικό εμπάργκο 
στο Ιράκ που σ’ όλα τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘90 προκάλεσε σχεδόν 1 εκα-
τομμύριο θανάτους πολιτών από ελλείψεις αγαθών.

Ακολουθεί η επέμβαση στον Γιουγκοσλαβικό εμφύλιο μαζί με τη νεοσύστατη 
μετά την συνθήκη του Μάαστριχτ Ευρωπαϊκή Ένωση και την δημιουργία κρατών 
δορυφόρων και προτεκτοράτων στην περιοχή για να καταλήξουν στους βομ-
βαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας το 1999 όπου και εκεί τα χιλιάδες θύματα ήταν 
άμαχοι πολίτες οι οποίοι είχαν ταξινομηθεί από τον τότε γενικό γραμματέα του 
ΝΑΤΟ ως «παράπλευρες απώλειες».

Μετά τις επιθέσεις της 11/9, οι ΗΠΑ κηρύσσουν τον πόλεμο κατά της «τρο-
μοκρατίας» το 2001 ο οποίος είναι συνέχεια των πολέμων της Νέας Τάξης της 
δεκαετίας του ’90 που στόχος είναι η επιβολή της δικτατορίας των αγορών και 
του κεφαλαίου.

Τα εγκλήματά τους είναι γνωστά: Πόλεμοι στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, βομ-
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βαρδισμοί και δολοφονίες αμάχων στις δύο χώρες, επιβολή ενός καθεστώτος 
τρόμου με απαγωγές υπόπτων, κράτηση επ’ αόριστο, βασανιστήρια, κυβερνή-
σεις ανδρείκελα, λεηλασία από τις δυτικές πετρελαϊκές και άλλες πολυεθνικές 
εταιρίες.

Σε όλα αυτά το ελληνικό κράτος ως «σύμμαχος» και δούλος ήταν και εξακο-
λουθεί να είναι αρωγός.

Στην Ελλάδα, οι ΗΠΑ επέβαλλαν τους δύο αντιτρομοκρατικούς νόμους του 
2001 και του 2004 μαζί με τους Βρετανούς για την αντιμετώπιση του εγχώριου 
αντάρτικου πόλης, επέβαλαν μαζί με την ΕΕ συμβάσεις διεθνείς για την αντιμε-
τώπιση της «τρομοκρατίας» με συνεργασία σε αστυνομικό και δικαστικό επίπεδο 
και συλλογή πληροφοριών, πίεσαν να γίνουν οι υποκλοπές του 2004 – 05, συ-
νέδραμαν τους Βρετανούς στις απαγωγές των Πακιστανών το 2005, επέβαλλαν 
τον νόμο για την αποθήκευση των τηλεπικοινωνιακών συνδιαλέξεων και σήμερα 
με το ΔΝΤ από το 2010 μέχρι σήμερα, μετά την εμφάνιση της παγκόσμιας οικο-
νομικής κρίσης και την κρίση χρέους που χτύπησε την Ελλάδα, είναι συνυπεύθυ-
νοι μαζί με την ΕΕ και την ΕΚΤ για την πολιτική της κοινωνικής γενοκτονίας που 
έχει προκαλέσει χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια φτωχών και άπορων.

Αυτοί οι παγκόσμιοι χασάπηδες και σφαγείς των λαών, κατηγορούν εμάς τον 
Επαναστατικό Αγώνα ως τρομοκράτες, το ελληνικό κράτος μας επικηρύσσει δύο 
φορές, μία το 2007 όταν είχαμε χτυπήσει την πρεσβεία των ΗΠΑ με 800.000 
ευρώ και μία φορά το 2014 με 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα ελληνικά δικαστήρια 
μας καταδικάζουν μεταξύ άλλων και για λογαριασμό τους σε 50 χρόνια κάθειρξη.

Οι Έλληνες δικαστές απέδειξαν ότι είναι άξιοι δούλοι και ραγιάδες.
Η επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ από τον Επαναστατικό Αγώνα ήταν εκτός 

των άλλων μια πράξη αλληλεγγύης στους λαούς που πλήττονται από τον πό-
λεμο κατά της «τρομοκρατίας», μία πράξη αλληλεγγύης σ’ όσους αγωνίζονται 
ενάντια σε αυτόν τον πόλεμο, σε Παλαιστίνη, Λίβανο, Ιράκ και Αφγανιστάν αλλά 
και τη Δύση.

Η επίθεση αυτή ήταν η κορυφαία εκείνης της περιόδου, που από το 2003 ως 
το 2007 ο Επαναστατικός Αγώνας είχε ως αιχμή της δράσης του τον πόλεμο 
κατά της «τρομοκρατίας» και τις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που προω-
θούνταν εκείνο τον καιρό από το ελληνικό κράτος.

Η τελευταία επίθεση εκείνης της περιόδου ήταν η επίθεση με υποπολυβόλο 
MP5 στο β’ αστυνομικό τμήμα Ν. Ιωνίας στις 30 Απριλίου του 2007.

Αυτή η ενέργεια ήταν μια προειδοποίηση προς την ελληνική αστυνομία ότι αν 
πυροβολήσει ή σκοτώσει κάποιον πολίτη, εμείς ως Επαναστατικός Αγώνας θα 
απαντήσουμε με τον ίδιο τρόπο.

Ήταν μια προειδοποίηση προς τον τότε υπουργό Δημοσίας Τάξης Βύρων Πο-
λύδωρα ο οποίος είχε δώσει το πράσινο φως στους αστυνομικούς τους οποί-
ους ειλικρινώς τους αποκάλεσε ως «πραιτοριανούς», ότι θα μπορούσαν να τρα-
βήξουν όπλο και να πυροβολήσουν εναντίον πολιτών, διαδηλωτών, νεολαίων, 
αναρχικών που τους επιτίθενται στο δρόμο, σε διαδηλώσεις ή σε αστυνομικά 
τμήματα.

Εκείνη την περίοδο το πολιτικό κλίμα, ήταν οξυμένο εξαιτίας των φοιτητικών 
κινητοποιήσεων ενάντια σε νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που αφορούσε 
την ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα της παιδεί-
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ας. Ήταν ένα νομοσχέδιο μέσα στα πλαίσια των νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμί-
σεων της τότε κυβέρνησης Καραμανλή το οποίο συνάντησε σφοδρές αντιδρά-
σεις από τους φοιτητές, τους μαθητές και την νεολαία.

Έτσι σε κάθε διαδήλωση εναντίον του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας 
γίνονταν επεισόδια και συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών νεολαίων και αστυνομι-
κών των ΜΑΤ.

Ο τότε υπουργός Δημοσίας Τάξης κάλυπτε πάγια τις βιαιοπραγίες των αστυ-
νομικών.

Αξέχαστες θα μείνουν οι δηλώσεις του σε αρκετά γεγονότα της εποχής εκεί-
νης, όπως στην υπόθεση της απαγωγής των Πακιστανών όπου διέψευδε το ίδιο 
το γεγονός της απαγωγής των Πακιστανών όπως είχε κάνει και ο προκάτοχός 
του Γ. Βουλγαράκης ενώ έφτασε να δηλώσει ότι οι «Πακιστανοί επιδίδονται στο 
σπορ της αλληλοαρπαγής». Να υπενθυμίσω ότι ο τότε εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου Δ. Λινός είχε παραδεχθεί ότι οι απαγωγές είχαν γίνει.

Στην υπόθεση του ξυλοδαρμού του Κύπριου φοιτητή στη Θεσσαλονίκη την 
ημέρα της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 2006, από αστυνομι-
κούς της κρατικής ασφάλειας, έλεγε ψέματα ότι ο φοιτητής είχε χτυπήσει σε 
ζαρντινιέρα κι έτσι έμεινε γνωστή αυτή η υπόθεση.

Μετά από επίθεση με μολότοφ από αναρχικούς στο αστυνομικό τμήμα Εξαρ-
χείων και στο αστυνομικό τμήμα Παπάγου, είχε δηλώσει ότι «οι αστυνομικοί 
έχουν ευαίσθητο νευρικό σύστημα και μπορούν να τραβήξουν όπλο». Ουσιαστικά 
έδινε το πράσινο φως για χρήση πυρών.

Παράλληλα υπήρχε ένα κλίμα που προωθούσε την εκκαθάριση των αναρχικών 
από την περιοχή των Εξαρχείων.

Δυστυχώς η προειδοποίησή μας όταν αναλάβαμε την ένοπλη επίθεση στο 
β’ αστυνομικό τμήμα Ν. Ιωνίας, ότι θα υπάρξει νεκρός από πυρά αστυνομικών 
λόγω της κλιμακούμενης αύξησης της αστυνομικής βίας εκείνη την περίοδο, επι-
βεβαιώθηκε 1,5 χρόνο αργότερα με την δολοφονία του 16χρονου Αλέξανδρου 
Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια από τους αστυνομικούς Κορκονέα και Σαραλιώτη 
στις 6 Δεκεμβρίου του 2008.

Η β΄ περίοδος της δράσης του Επαναστατικού Αγώνα από το 2009 μέχρι σή-
μερα, έχει ως αιχμή την παγκόσμια οικονομική κρίση η οποία αρχικά ξεκίνησε 
στις ΗΠΑ το 2007, από το σκάσιμο της φούσκας των ενυπόθηκων στεγαστικών 
δανείων και μετά την κατάρρευση της τράπεζας Leaman Brothers τον Σεπτέμ-
βριο του 2008, η κρίση πήρε παγκόσμιες διαστάσεις.

Η κρίση αυτή είναι το μπλοκάρισμα και η κατάληξη μιας διαδικασίας όπου επί 
δεκαετίες το κεφάλαιο προσπαθούσε να αυξήσει ολοένα και περισσότερα τα 
κέρδη του, να βρει νέους τρόπους άντλησης κερδών και να ξεπεράσει κρίσεις 
που κατά καιρούς ξεσπούσαν και έθεταν εμπόδια για απόσπαση ακόμα μεγαλύ-
τερων κερδών και πλούτου.

Ο παγκόσμιος δε χαρακτήρας της είναι αποτέλεσμα της αλληλεξάρτησης των 
λειτουργιών του καπιταλισμού, του τραπεζικού τομέα με τη βιομηχανία, το εμπό-
ριο, τις υπηρεσίες, αλληλεξάρτηση η οποία έχει προχωρήσει πολύ τις τελευταίες 
4 δεκαετίες, όταν ο καπιταλισμός εγκατέλειψε το μεταπολεμικό σοσιαλδημο-
κρατικό μοντέλο ανάπτυξης και το κράτος πρόνοιας, όπου έσπασε τα εθνικά 
σύνορα, ανέτρεψε τα όρια που υπήρχαν στη ροή και στη κίνηση του κεφαλαίου 
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και του χρήματος.
Παράλληλα επιτέθηκε στην τάξη των εργαζομένων, παίρνοντας πίσω σταδι-

ακά ότι είχε κερδίσει η εργατική τάξη όλα τα προηγούμενα χρόνια με μια σει-
ρά αιματηρών αγώνων, αυξήσεις μισθών, συντάξεις, δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και ασφάλιση, δημόσια υγεία και εκπαίδευση, πλήρη απασχόληση.

Το αποτέλεσμα ήταν η μείωση του εργατικού εισοδήματος, η συρρίκνωση των 
μισθών και των συντάξεων, η υποβάθμιση ή η καταστροφή της δημόσιας ασφά-
λισης, η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας και η παραχώρηση της στους 
πλούσιους και το ιδιωτικό κεφάλαιο, η αγοραιοποίηση της δημόσιας υγείας και 
εκπαίδευσης, η αποχώρηση του κράτους από την οικονομία και τις παρεμβάσεις 
στην οικονομία προς όφελος των εργαζομένων και των φτωχών και παράλληλα 
η ισχυροποίηση του κράτους στον τομέα της ασφάλειας και της καταστολής για 
την υπεράσπιση των πλουσίων και καπιταλιστών από ταραχές, εξεγέρσεις ή επα-
ναστάσεις.

Το 2008 ο Επαναστατικός Αγώνας αναλύοντας την κρίση και κατανοώντας τα 
αποτελέσματα της, αποφάσισε να αλλάξει στρατηγική και να χτυπήσει δομές του 
κεφαλαίου, μηχανισμούς και πρόσωπα που ευθύνονται για την κρίση και επωφε-
λούνται από την εφαρμογή των πολιτικών που υιοθετούνται για την αντιμετώπι-
σή της.

Το 2008 ο Επαναστατικός Αγώνας είχε ήδη αποφασίσει να χτυπήσει το Χρη-
ματιστήριο Αθηνών γι’ αυτό το λόγο, έναν μηχανισμό που παίζει κομβικό ρόλο 
στην συγκεντροποίηση της οικονομικής ισχύς στα χέρια μιας μειοψηφίας καπιτα-
λιστών, της υπερεθνικής οικονομικής ελίτ.

Για αυτό το λόγο, η οργάνωση αποφάσισε να χρησιμοποιήσει μεγάλες ποσό-
τητες εκρηκτικών έτσι ώστε να προκαλέσει όσο το δυνατόν περισσότερες ζη-
μιές, έτσι ώστε να σαμποτάρει την λειτουργία δομών του κεφαλαίου και να κάνει 
την Ελλάδα μια ανασφαλή χώρα για τις επενδύσεις και τα σχέδια του κεφαλαίου 
και του κράτους.

Όμως η δολοφονία Γρηγορόπουλου στις 6 Δεκεμβρίου του 2008 μας έκανε 
να αποφασίσουμε να αναβάλουμε μια τέτοια ενέργεια και να φανούμε συνεπείς 
όσον αφορά την προειδοποίηση που είχαμε κάνει με την επίθεση στο β’ αστυνο-
μικό τμήμα Ν. Ιωνίας το 2007 προς την αστυνομία και το κράτος ότι θα υπήρχαν 
αντίποινα αν η αστυνομία δολοφονούσε κάποιον πολίτη.

Η ένοπλη επίθεση στα Εξάρχεια στις 5 Γενάρη του 2009 κατά αστυνομικών 
των ΜΑΤ όπως και η προηγούμενη στις 23 Δεκεμβρίου του 2008 σε λεωφορείο 
των ΜΑΤ στο Ζωγράφου έξω από την έδρα των ΜΑΤ ήταν η εκπλήρωση αυτής 
της προειδοποίησης, τα δίκαια αντίποινα κατά της αστυνομίας που δολοφόνησε 
τον Γρηγορόπουλο.

Στην προκήρυξη με την οποία ο Επαναστατικός Αγώνας ανέλαβε την ευθύνη 
για αυτές τις επιθέσεις και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την νεολαιίστικη εξέγερση του 
Δεκεμβρίου του 2008 η οποία ήταν η μεγαλύτερη στη σύγχρονη ελληνική ιστο-
ρία, η οργάνωση για πρώτη φορά διατύπωσε την άποψη ότι παρουσιάζεται στην 
Ελλάδα μια προοπτική για κοινωνική επανάσταση.

Και αυτό γιατί η οργάνωση προέβλεψε με επιτυχία ότι ακριβώς λόγω της κρί-
σης και των πολιτικών που θα εφαρμόσουν οι κυβερνήσεις και το κράτος, πολι-
τικές κοινωνικής ληστείας και λεηλασίας για να σώσουν τις τράπεζες που είχαν 
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πληγεί από την κρίση, το καθεστώς γενικότερα στην Ελλάδα θα απαξιωνόταν 
και θα απονομιμοποιούνταν στα μάτια της κοινωνικής πλειοψηφίας όπως φυσι-
κά και το πολιτικό σύστημα, πράγμα που επιβεβαιώθηκε από το 2010 και μετά 
με τη ψήφιση του Μνημονίου.

Ακριβώς λόγω της επαναστατικής προοπτικής που έχει η οργάνωση και που 
έβαζε για πρώτη φορά όταν έκανε τις ένοπλες επιθέσεις κατά των αστυνομικών 
των ΜΑΤ μετά τη δολοφονία Γρηγρόπουλου, ο Επαναστατικός Αγώνας διατύ-
πωσε την άποψη ότι θα πρέπει να πάμε παραπέρα από την εξέγερση του Δεκεμ-
βρίου του 2008 που παρέλυσε το καθεστώς για 3 μέρες -σε σημείο να υπάρξει 
από την κυβέρνηση Καραμανλή η σκέψη να κηρυχτεί στρατιωτικός νόμος- ότι 
θα πρέπει να μπει μπροστά η επαναστατική προοπτική από ένα κίνημα που θα 
προτείνει και θα αποπειραθεί την ανατροπή του καπιταλισμού και του κράτους 
και ότι γι’ αυτό είναι απαραίτητη και αναγκαία η προσφυγή στα όπλα και ότι ένα 
τέτοιο κίνημα θα πρέπει να είναι ένοπλο και προετοιμασμένο για την ένοπλη σύ-
γκρουση με την κεντρική εξουσία και το κράτος.

Ο Επαναστατικός Αγώνας μιλούσε για την ανακήρυξη και δημιουργία μιας 
Αθηναϊκής Κομμούνας όπως ήταν η Παρισινή Κομμούνα του 1871, η πρώτη προ-
λεταριακή ένοπλη επανάσταση. Και ακριβώς γιατί βάζαμε την προοπτική μιας 
ένοπλης κοινωνικής επανάστασης στην Ελλάδα, η παρακαταθήκη των ένοπλων 
επιθέσεων στους αστυνομικούς των ΜΑΤ, ιδιαίτερα στα Εξάρχεια στις 5 Γενάρη 
του 2009 ήταν κεφαλαιώδους σημασίας.

Γιατί έδινε ένα έμπρακτο παράδειγμα πόσο εύκολα μια αποφασισμένη ομάδα 
αγωνιστών εξουδετερώνει ένοπλα τις δυνάμεις καταστολής στο δρόμο.

Αυτό θα ήταν ένα πολύτιμο μάθημα στην περίπτωση μιας ένοπλης σύγκρου-
σης ενός επαναστατικού κινήματος με το κράτος και την κεντρική εξουσία.

Γι’ αυτό και η ένοπλη επίθεση στα Εξάρχεια ήταν από τις σημαντικότερες 
ενέργειες του Επαναστατικού Αγώνα και από τις πιο δημοφιλείς στην νεολαία.

Μετά από αυτήν την επίθεση ο Επαναστατικός Αγώνας έβαλε σε εφαρμογή 
μέσα στο 2009 την καμπάνια που έχει ως αιχμή την κρίση που άρχιζε τότε να 
πλήττει την Ελλάδα θέτοντας ως στόχους δομές του κεφαλαίου που είναι υπεύ-
θυνοι για την κρίση και για τις πολιτικές που άρχιζαν να εφαρμόζονται για να σω-
θούν οι τράπεζες όπως πχ την απόφαση της κυβέρνησης Καραμανλή να δώσει 
28 δις ευρώ για να σώσει τις ελληνικές τράπεζες.

Έτσι η οργάνωση αποπειράθηκε να ανατινάξει με 125 κιλά εκρηκτικά τα κε-
ντρικά γραφεία της αμερικανικής πολυεθνικής τράπεζας Citibank στην Κηφισιά 
στις 18 Φεβρουαρίου 2009 και χτύπησε ένα υποκατάστημα της ίδιας τράπεζας 
στη Ν. Ιωνία στις 9 Μαρτίου 2009.

Η Citibank είναι από τις μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως, μέλος ενός ομί-
λου της Citigroup με πολλές θυγατρικές και συμμετοχή σε μεγάλες επιχειρήσεις 
παγκοσμίως.

Αυτή η τράπεζα μαζί με άλλους τραπεζικούς κολοσσούς, όπως η Goldman 
Sachs, η J.P. Morgan, Morgan Stanley, η Deutche Bank, HSBC είναι από τις 
πλουσιότερες τράπεζες στον κόσμο και τα μεγαλοστελέχη τους από τους πλου-
σιότερους ανθρώπους παγκοσμίως.

Όπως έχω πει και στην πρώτη δίκη της οργάνωσης, τέτοια χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, τέτοιοι μεγαλοκαρχαρίες και τοκογλύφοι είναι στην πραγματικότητα 



64

η δεύτερη δίκη της οργάνωςης επάνάςτάτίκος άγωνάς

παγκόσμιοι ληστές και εγκληματίες, πλανητικοί φονιάδες, ειδικευμένοι στο να 
λεηλατούν οικονομίες χωρών σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου προκαλώ-
ντας καταστροφές και μαζικούς θανάτους από πείνα, φτώχεια και αρρώστιες.

Τράπεζες όπως η Citibank, την δεκαετία του ‘70 έδωσαν δάνεια σε χώρες της 
υποσαχάριας Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής για να αναπτυχθούν.

Με την αύξηση των επιτοκίων, τα χρέη αυτών των χωρών εκτοξεύτηκαν σε 
τέτοιο σημείο που βρέθηκαν να χρωστάνε πολύ περισσότερα από την συνολική 
αξία των περιουσιακών τους στοιχείων όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα και με 
την Ελλάδα που έχει χρέος γύρω στο 170% του ΑΕΠ.

Όταν αυτές οι χώρες δεν μπόρεσαν να ξεπληρώσουν, ανέλαβε το ΔΝΤ και η 
Παγκόσμια Τράπεζα να βοηθήσουν αυτές τις τράπεζες όπως τη Citibank που 
δεν μπορούσαν να εισπράξουν τα χρέη.

Έδωσαν δάνεια στις χώρες αυτές με σκοπό να ξεπληρώσουν τα χρέη τους. 
Ακριβώς όπως έκαναν και με την Ελλάδα από το 2010 και μετά.

Αυτή η οικονομική βοήθεια συνοδευόταν από απεχθή νεοφιλελεύθερα μέτρα 
όπως αυτά που εφαρμόζονται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ξεπού-
λημα όλης της δημόσιας περιουσίας, τα πάντα να ιδιωτικοποιηθούν και να περά-
σουν στα χέρια του πολυεθνικού κεφαλαίου και των τραπεζών ενώ επιβλήθηκε 
ένας εργασιακός μεσαίωνας και μια οικονομική αφαίμαξη των φτωχών.

Αυτά τα μέτρα προκάλεσαν πείνα, προκάλεσαν αρρώστιες, προκάλεσαν θα-
νάτους από τη φτώχεια και τις ελλείψεις των βασικών αγαθών.

Ότι ακριβώς έγινε και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ίσως σε μικρότερη 
κλίμακα.

Όμως τα δάνεια του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας δεν μπόρεσαν να 
γλιτώσουν τις χώρες αυτές τις αναπτυσσόμενες από την κατάρρευση και έτσι 
επειδή δεν μπορούσαν να ξεπληρώσουν τις τράπεζες, δημιουργήθηκε η κρίση 
του χρέους του 1982.

Τότε το αμερικάνικο κράτος έσπευσε να σώσει τις τράπεζες και τη Citibank 
έτσι ώστε να εισπράξουν τα χρέη μετατρέποντας το υπόλοιπο χρέος σε ομόλογα 
του αμερικάνικου δημοσίου τα οποία μοιράστηκαν και αγοράστηκαν από χιλιά-
δες πολίτες καταφέρνοντας έτσι την διάχυση του πιστωτικού κινδύνου.

Δηλαδή το αμερικανικό κράτος έβαλε τους Αμερικάνους πολίτες να πληρώ-
σουν το υπόλοιπο χρέος των τραπεζών.

Το ίδιο έγινε και πρόσφατα, το 2008, όπου το αμερικανικό κράτος έσωσε τη 
Citibank από την κατάρρευση στην αρχή της σημερινής κρίσης με τα λεφτά των 
Αμερικανών φορολογούμενων.

Στην Ελλάδα, η Citibank έχει παρουσία από την δεκαετία του 1960, περίοδο 
εισροής του ξένου κεφαλαίου στη χώρα με προνομιακούς όρους.

Έχει πρωτοστατήσει στην λεηλασία του χρηματιστηρίου το 1999 μαζί με άλ-
λους υπερεθνικούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους και μετά την κατάρρευση του 
χρηματιστηρίου εξαγόρασε για ένα κομμάτι ψωμί μεγάλο μέρος των μετοχών των 
ελληνικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία να περάσει στον 
έλεγχο του υπερεθνικού κεφαλαίου.

Είναι σύμβουλος του ελληνικού κράτους για την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας πε-
ριουσίας, έχει κερδοσκοπήσει στην αγορά του ελληνικού χρέους, είναι δανείστρια 
τράπεζα του ελληνικού κράτους και κάτοχος ομολόγων του ελληνικού δημοσίου.
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Είναι μια από τις τράπεζες, ξένες και ελληνικές για τις οποίες ψηφίστηκε το Α’ 
Μνημόνιο του 2010 και είναι συνυπεύθυνη για τα δεινά του ελληνικού λαού, για 
τη φτώχεια, την εξαθλίωση και τους θανάτους που προκάλεσαν οι μνημονιακές 
πολιτικές.

Γι’ αυτούς τους χασάπηδες των λαών και του ελληνικού λαού, τους οποίους 
το κατηγορητήριο εναντίον μας τους εμφάνιζε ως οργανισμό «κοινή ωφέλειας», 
οι άξιοι δούλοι και ραγιάδες των πλουσίων, Έλληνες δικαστές, μας καταδίκασαν 
το 2013.

Μία άλλη τράπεζα, ελληνική αυτή τη φορά, που ήταν δανείστρια του ελληνι-
κού κράτους και κάτοχος ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, είναι η Eurobank 
της γνωστής οικογένειας Λάτση, της οποίας υποκατάστημα ανατίναξε ο Επανα-
στατικός Αγώνας στην Αργυρούπολη στις 12 Μαΐου του 2009. Είναι και αυτή, μία 
από τις τράπεζες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την κρίση και για τις πολιτικές 
που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της.

Είναι μία από τις τράπεζες για τις οποίες ψηφίστηκε το Α’ Μνημόνιο το 2010 
και είναι συνυπεύθυνη για τα δεινά του ελληνικού λαού.

Είναι μία από τις τράπεζες που και αυτή συνέβαλε στη λεηλασία του χρημα-
τιστηρίου το 1999 όπου λεηλατήθηκαν δισεκατομμύρια δραχμές από τις απο-
ταμιεύσεις μικροκαταθετών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίοι πείστηκαν 
από την προπαγάνδα των τραπεζών και την τότε κυβέρνηση Σημίτη του ΠΑΣΟΚ 
να συμμετάσχουν στον χρηματιστηριακό τζόγο με αποτέλεσμα να καταστραφούν 
και πολλοί να αυτοκτονήσουν.

Η Eurobank είχε μεγάλη προσφορά στη διαδικασία προσαρμογής της χώρας 
στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και ήταν μεγάλη η προσφορά της στη 
διαδικασία υπαγωγής του λαού στο ζυγό του χρέους και τη καταστροφή που 
αυτό επέφερε.

Επίσης συμμετείχε μαζί με άλλες ελληνικές τράπεζες στη λεηλασία των πό-
ρων των ασφαλιστικών ταμείων των εργαζομένων, λεηλασία που γινόταν με το 
νόμο που έφτιαξε η κυβέρνηση Σημίτη, η οποία δημιούργησε την Ανώνυμη Εται-
ρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων των ασφαλιστικών ταμείων έτσι ώστε να 
παίζονται στο χρηματιστήριο τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων για να 
αποκομίζουν μεγαλύτερα κέρδη οι τράπεζες.

Και αυτούς τους χασάπηδες του ελληνικού λαού, το κατηγορητήριο της «δι-
καιοσύνης» εναντίον μας, τους εμφάνιζε ως οργανισμό «κοινής ωφέλειας».

Σε συνέχεια της εφαρμογής αυτής της στρατηγικής που έχει ο Επαναστατικός 
Αγώνας από το 2009, στο να χτυπηθούν δομές του κεφαλαίου, υπεύθυνων για 
την κρίση και για τις πολιτικές που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της, η 
οργάνωση πραγματοποίησε επίθεση με αυτοκίνητο – βόμβα με 150 κιλά εκρηκτι-
κά στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 2 Σεπτεμβρίου του 2009.

Ήταν από τις σημαντικότερες ενέργειες του ελληνικού αντάρτικου πόλης δια-
χρονικά. Προξένησε μεγάλες καταστροφές, αν και δεν κατάφερε να σταματήσει 
τη λειτουργία των χρηματιστηριακών συναλλαγών όπως ελπίζαμε, όμως δημι-
ούργησε ένα κλίμα ανασφάλειας και αποσταθεροποίησης στους επενδυτές ιδιαί-
τερα σε μια περίοδο που τα αποτελέσματα της κρίσης είχαν αρχίσει να γίνονται 
ορατά στη χώρα.

Τα χρηματιστήρια είναι από τις βασικές δομές του καπιταλιστικού συστήματος 
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διεθνώς.
Είναι μηχανισμοί που στόχο έχουν την αναδιανομή του κοινωνικού πλούτου 

από τη βάση προς την κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας προς όφελος των οικο-
νομικά ισχυρών.

Είναι μηχανισμοί που προωθούν τον «κοινωνικό δαρβινισμό», που οι ισχυροί 
επικρατούν επί των αδυνάτων, οι μεγαλοκαρχαρίες τρώνε τα μικρότερα ψάρια, 
εκεί όπου οι ισχυροί συνασπίζονται για να καταβροχθίσουν τους λιγότερο ισχυ-
ρούς.

Τα χρηματιστήρια είναι στην πραγματικότητα εγκληματικοί μηχανισμοί που 
τους χρησιμοποιεί το κεφάλαιο για να ληστεύει το λαό και τους εργαζόμενους.

Αν υπάρχει ένας θεσμός που ενσαρκώνει περισσότερο πιστά το βασικό χαρα-
κτηριστικό λειτουργίας του καπιταλισμού και της οικονομίας της αγοράς, δηλα-
δή την απληστία για κέρδος και δύναμη, αυτός ο θεσμός είναι το χρηματιστήριο.

Αυτοί που ελέγχουν τα χρηματιστήρια είναι πολυεθνικοί κολοσσοί, τράπεζες 
όπως η Goldman Sachs, η HSBC, η J.P. Morgan η οποία είχε πρωταγωνιστήσει 
στο σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων το 2007 με την κλοπή των αποθεμα-
τικών ασφαλιστικών ταμείων, είναι η Citibank, η Barclays, η Bank of America, η 
Deutche Bank, είναι ουσιαστικά οι μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου.

Τέτοιοι τραπεζικοί κολοσσοί είναι τα πραγματικά αφεντικά παγκοσμίως γιατί 
έχουν προεξέχοντα ρόλο στο καπιταλιστικό σύστημα και ελέγχουν την βιομηχα-
νία, το εμπόριο, τις υπηρεσίες, όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Ότι συναλλαγές γίνονται στα χρηματιστήρια μόνο δεινά φέρνουν στους λαούς, 
μόνο φτώχεια και εξαθλίωση για τους πολλούς και ακόμα μεγαλύτερα πλούτη 
για τους λίγους της υπερεθνικής οικονομικής ελίτ.

Το αποτέλεσμα των χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι συγχωνεύσεις ή οι εξα-
γορές εταιριών μπορεί να αποφέρουν αποτελέσματα όπως το κλείσιμο επιχει-
ρήσεων και να μείνουν άνεργοι χιλιάδες εργαζόμενοι με το πρόσχημα της εξυ-
γίανσης, μπορεί να είναι ο εργασιακός μεσαίωνας, ακόμα πιο στυγνές συνθήκες 
εκμετάλλευσης, μπορεί να είναι η κατάρρευση οικονομιών χωρών με ανυπολόγι-
στες συνέπειες σε φτώχεια, πείνα, εξαθλίωση, θανάτους από στερήσεις και αρ-
ρώστιες.

Τα χρηματιστήρια αποτελούν στην πάλη των τάξεων ένα εργαλείο, ένα όπλο 
του κεφαλαίου εναντίον των εργαζομένων και των λαών.

Το ελληνικό χρηματιστήριο το 1999 πρωτοστάτησε στην μέχρι τότε μεγαλύ-
τερη κοινωνική ληστεία – πριν φυσικά από την λεηλασία κολοσσιαίων διαστάσε-
ων που γίνεται σήμερα με τα μνημόνια –, στη μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου 
προς όφελος του υπερεθνικού κεφαλαίου.

Είχε αποκαλεστεί το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Ήταν όμως μια σκόπιμη 
πολιτική που προώθησε η τότε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Σημίτη μαζί με την οικο-
νομική ολιγαρχία με μια προπαγάνδα περί «λαϊκού καπιταλισμού» όπου ο καθέ-
νας μπορεί να γίνει πλούσιος για να προσελκύσει σχεδόν 1 εκατομμύριο ανθρώ-
πους μικροκαταθέτες της μικρομεσαίας τάξης για να παίξουν στο χρηματιστήριο 
και τελικά να καταστραφούν οικονομικά, να χαθούν περιουσίες και δισεκατομμύ-
ρια για να τα πάρουν οι μεγαλοκαρχαρίες, οι τράπεζες, κομματικά στελέχη και 
μεγάλες επιχειρήσεις.

Αυτός είναι ο «κοινωφελής» ρόλος του χρηματιστηρίου. Όπως έχω πει, αυτή 
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η πολιτική μέσω του χρηματιστηρίου βοήθησε έτσι ώστε η ελληνική οικονομία να 
ενσωματωθεί στις διεθνείς αγορές και να περάσει στον έλεγχο του υπερεθνικού 
κεφαλαίου.

Βοήθησε στο να ενσωματωθεί η Ελλάδα λίγα χρόνια αργότερα στην ευρωζώνη 
το 2002.

Ήταν ένα βήμα σε μια πολιτική διαδικασία που είχε ξεκινήσει από την αρχή τη 
δεκαετίας του ’90 όταν εγκαινιάστηκαν οι νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις στην 
χώρα, μια πολιτική που υπαγορεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση που περιλάμ-
βανε την αποβιομηχάνιση της χώρας, την καταστροφή της παραγωγικής δομής 
της χώρας, το άνοιγμα στις διεθνείς αγορές όπου η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να 
ανταγωνιστεί τις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης και θα κατέληγε 
υποχείριο του υπερεθνικού κεφαλαίου.

Το ελληνικό χρηματιστήριο λόγω του ρόλου του ως ένα όπλο του κεφαλαί-
ου να ληστεύει τους εργαζόμενους, έχει συμβάλει όπως έχω ήδη αναφέρει στη 
λεηλασία των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων από τις τράπεζες που 
τα χρησιμοποιούν για να τα επενδύσουν στο χρηματιστήριο για να αποκομίσουν 
ακόμα μεγαλύτερα κέρδη.

Διεθνή χρηματιστήρια όπως αυτά της Wall Street, του Λονδίνου, της Φραν-
κφούρτης, εκεί όπου οι συναλλαγές επηρεάζουν εκατομμύρια και δισεκατομμύ-
ρια ανθρώπων σ’ όλο τον κόσμο, είναι στην πραγματικότητα όπλα μαζικής κατα-
στροφής. Διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Σκοτώνουν πολύ περισσότερους ανθρώπους απ’ ότι οι στρατοί στους πολέ-
μους και στα πεδία μαχών.

Θα αναφέρω ένα παράδειγμα:
Όταν ξέσπασε η κρίση με το σκάσιμο της φούσκας των ενυπόθηκων στεγαστι-

κών δανείων στις ΗΠΑ το 2007, πολλοί μεγαλοεπενδυτές στράφηκαν προς το 
χρηματιστήριο τροφίμων του Σικάγου.

Πόνταραν και επένδυσαν στην αύξηση της τιμής βασικών αγαθών και τροφί-
μων, στο σιτάρι, το καλαμπόκι, το ρύζι.

Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η παραγωγή και η εμπορία τροφίμων πα-
γκοσμίως, ελέγχεται από λίγες πολυεθνικές εταιρίες στην πλειοψηφία τους αμε-
ρικάνικες.

Όταν έγινε αυτό, δηλαδή η επένδυση στην αύξηση της τιμής βασικών αγαθών, 
εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν σε χώρες του Τρίτου Κόσμου να μην έχουν 
χρήματα να αγοράσουν τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους.

Ξέσπασαν εξεγέρσεις το 2008 σε χώρες όπως το Πακιστάν, η Ινδονησία, οι 
Φιλιππίνες, η Σομαλία, η Αϊτή όπου ο κόσμος, οι φτωχοί, λεηλατούσαν τα μαγα-
ζιά για να βρει τρόφιμα, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας, η αστυνομία και ο στρατός 
πυροβολούσαν το πλήθος που λεηλατούσε τα μαγαζιά με αποτέλεσμα να υπάρ-
ξουν αρκετοί νεκροί.

Ταυτόχρονα άλλοι μεγαλοεπενδυτές επένδυσαν στην αύξηση της τιμής του 
πετρελαίου εκείνη την περίοδο με αποτέλεσμα μέσα στο 2008 η τιμή του να δι-
πλασιαστεί από 85 δολάρια το βαρέλι στα 150 δολάρια. 

Όταν αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου αυξάνονται τα πάντα, τα βασικά αγα-
θά, το κόστος ζωής και αυτό είναι εις βάρος των λαών, των εργαζομένων και 
των φτωχών.
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Όλες αυτές οι χρηματιστηριακές συναλλαγές που γίνονται για τη αποκόμιση 
ακόμα μεγαλύτερων κερδών και πλούτου από την υπερεθνική οικονομική ελίτ 
δολοφονούν χιλιάδες ανθρώπους κάθε μέρα. Τα χρηματιστήρια είναι μηχανισμοί 
που υπάρχουν για να λεηλατούν, να ληστεύουν, να καταστρέφουν και να σκοτώ-
νουν. Και για αυτούς τους χασάπηδες που ελέγχουν το ελληνικό χρηματιστήριο, 
οι άξιοι δούλοι και ραγιάδες Έλληνες δικαστές μας καταδίκασαν το 2013.

Οι επιθέσεις σε τέτοιους μηχανισμούς, όπως το χρηματιστήριο και οι τράπε-
ζες έχουν μεγάλη κοινωνική αποδοχή.

Όταν καίγεται ή ανατινάζεται μια τράπεζα οι φτωχοί χαίρονται γιατί γνωρίζουν 
ότι αυτοί οι μηχανισμοί τους πίνουν το αίμα.

Έχω δει προσωπικά στις ταραχές της 12ης Φεβρουαρίου 2012 ενάντια στο 
μνημόνιο στις οποίες συμμετείχα, ηλικιωμένους ανθρώπους, απλούς ανθρώ-
πους, όχι αναρχικούς ή ταραχοποιούς να προσπαθούν να σπάσουν τράπεζες 
στην οδό Πανεπιστημίου όπως της Eurobank στη Κοραή και Πανεπιστημίου ή 
τα κεντρικά της Alfa Bank στην Πανεπιστημίου τα οποία τελικά πυρπολήθηκαν. 
Έχω δει στα ίδια επεισόδια, απλό κόσμο που συμμετείχε να πετά πέτρες στους 
αστυνομικούς των ΜΑΤ.

Οι επιθέσεις του Επαναστατικού Αγώνα στο Χρηματιστήριο, τη Eurobank, τη 
Citibank, στα υπουργεία Απασχόλησης και Οικονομίας, η επίθεση στην πρεσβεία 
των ΗΠΑ και η τελευταία επίθεση της οργάνωσης στη Διεύθυνση Εποπτείας της 
Τράπεζας της Ελλάδας στο Σύνταγμα που εκδικάζετε εσείς, έχουν μεγάλη κοι-
νωνική αποδοχή. Όπως φυσικά και η επίθεση στα σώματα ασφαλείας. Γιατί όσοι 
άνθρωποι δεν υποκύπτουν στη πλύση εγκεφάλου των μέσων μαζικής προπαγάν-
δας του καθεστώτος σας, γνωρίζουν ότι αυτοί οι μηχανισμοί είναι εγκληματικοί 
που υπάρχουν για να ληστεύουν, να λεηλατούν και να σκοτώνουν και ότι δεν 
είναι οργανισμοί «κοινής ωφελείας» όπως λέει το κατηγορητήριο για τέτοιους 
μηχανισμούς και για την Τράπεζα της Ελλάδας για την οποία μας δικάζετε.

Ο Επαναστατικός Αγώνας πέρα από τις στοχευμένες επιθέσεις που έκανε 
εναντίον μηχανισμών της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας προέβλεψε τις πο-
λιτικές εξελίξεις στην χώρα και τις πολιτικές που θα ακολουθούσαν οι ελληνικές 
κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους.

Στην προκήρυξη με την οποία είχε αναλάβει η οργάνωση την ανατίναξη του 
Χρηματιστηρίου και του υποκαταστήματος της Eurobank, προκήρυξη η οποία 
είχε συμπέσει με την ανακήρυξη εκλογών από την κυβέρνηση Καραμανλή και 
όπου διαφαινόταν η πτώση της κυβέρνησης ΝΔ και η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην 
εξουσία, ο Επαναστατικός Αγώνας προέβλεπε τις κοινωνικές εκρήξεις που θα 
ακολουθούσαν το αμέσως επόμενο διάστημα λόγω των πολιτικών της κυβέρνη-
σης του ΠΑΣΟΚ που θα εφαρμόζονταν.

«Είναι αναμενόμενες οι επόμενες εκρήξεις και στην Ελλάδα, καθώς η επόμενη 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον της κοινωνίας για 
να εφαρμόσει τις επιταγές της δημοσιονομικής προσαρμογής που θα υπαγορεύ-
ουν τα επιτελεία της υπερεθνικής ελίτ (Βρυξέλλες, ΔΝΤ) και να επιβάλλει τις νεο-
φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις».

Ουσιαστικά πριν ακόμα γίνουν οι εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 και πριν 
αναλάβει την εξουσία τότε το ΠΑΣΟΚ προβλέπαμε την πολιτική που με συνταγή 
ΔΝΤ θα επέβαλλε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Στην πραγματικότητα προβλέψαμε 
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την εφαρμογή των Μνημονίων.
Δύο μήνες μετά, τον Νοέμβριο του 2009, στην τελευταία προκήρυξη μας πριν 

τις συλλήψεις μας το 2010, λέγαμε μεταξύ άλλων για τη πολιτική της κυβέρ-
νησης Παπανδρέου που θα ακολουθούσε, ότι: «με το σύνθημα να σώσουμε τη 
χώρα από τη χρεοκοπία, ο Παπανδρέου θα εξαπολύσει τη μεγαλύτερη μεταπο-
λεμικά ταξική και κοινωνική επίθεση, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί από την ΕΕ και 
επιβάλλεται από τα όργανα της, με το καθεστώς της ασφυκτικής δημοσιονομι-
κής επιτήρησης. Η σημερινή κυβέρνηση θα είναι η πρώτη που θα χρεοκοπήσει 
πολιτικά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ τα πελατειακής φύσης κοινω-
νικά στηρίγματα που διατηρεί – σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι ελεγχόμενες 
από το ΠΑΣΟΚ συνδικαλιστικές ηγεσίες – δεν θα την βοηθήσουν να διατηρήσει 
την κοινωνική νομιμοποίηση της».

Στην πραγματικότητα, ο Επαναστατικός Αγώνας προέβλεπε όχι μόνο τα μνη-
μόνια, την υπαγωγή της χώρας στο ΔΝΤ, αλλά και τις κοινωνικές εκρήξεις που 
ακολουθήσαν το 2010 – 2012 ενάντια στα μνημόνια και την γρήγορη κατάρρευ-
ση του ΠΑΣΟΚ η οποία έγινε σε 2 μόλις χρόνια, το φθινόπωρο του 2011.

Σε συνέχεια της εφαρμογής της ίδιας στρατηγικής που είχε η οργάνωση το 
2009 με τις επιθέσεις σε Χρηματιστήριο, Eurobank, Citibank, θα ακολουθούσε 
παρόμοιο χτύπημα μέσα στους πρώτους μήνες του 2010 και ενώ υπήρχαν ήδη 
φήμες ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου σκεφτόταν να ζητήσει τη βοήθεια του ΔΝΤ 
αφού η χώρα λόγω του μεγάλου ελλείμματος και του τεράστιου χρέους είχε απο-
κλειστεί από τις αγορές για δανεισμό και υπήρχε η προοπτική της χρεοκοπίας 
και της κατάρρευσης.

Στα πλαίσια αυτής της επιλογής έγινε η απόπειρα απαλλοτρίωσης αυτοκινή-
του στις 10 Μαρτίου του 2010 που θα χρησιμοποιούνταν σε βομβιστική επίθεση 
όπου έγινε συμπλοκή με αστυνομικούς και σκοτώθηκε ο σύντροφος Λάμπρος 
Φούντας μέλος του Επαναστατικού Αγώνα.

Ο σύντροφος έδωσε τη ζωή του σε μία προσπάθεια να αναχαιτιστεί η πολιτική 
που σχεδιαζόταν να εφαρμοστεί από την τότε κυβέρνηση Παπανδρέου, να ανα-
χαιτιστεί η πολιτική του μνημονίου. Ο σύντροφος έδωσε τη ζωή του έτσι ώστε η 
κρίση να γίνει ευκαιρία για μια Κοινωνική Επανάσταση στην Ελλάδα.

Γι’ αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία του κράτους οι συλλήψεις μας τον Απρίλιο του 
2010.

Γιατί η συνέχιση της δράσης του Επαναστατικού Αγώνα σε εκείνη την κρίσιμη 
περίοδο για το καθεστώς, θα υπονόμευε και θα σαμπόταρε την εφαρμογή των 
μνημονιακών συμβάσεων σε συνδυασμό και με τις μαζικές κοινωνικές και λαϊκές 
αντιδράσεις από τις 5 Μαΐου 2010 και μετά.

Ήταν ζωτική ανάγκη πριν την υποταγή της χώρας στην εξουσία του ΔΝΤ, της 
ΕΚΤ και της ΕΕ, να εκκαθαριστεί η χώρα από τον εσωτερικό εχθρό, απ’ αυτούς 
που αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια και την σταθερότητα του καθεστώτος 
σας έτσι ώστε να εφαρμοστεί απρόσκοπτα και χωρίς εμπόδια η εφαρμογή του 
μνημονιακού προγράμματος μετά τις 5 Μαΐου 2010.

Γι’ αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία του ελληνικού κράτους οι συλλήψεις μας ενώ 
προετοιμαζόμασταν να πραγματοποιήσουμε επίθεση, γι’ αυτό είχε δηλώσει αξιω-
ματούχος της κυβέρνησης Παπανδρέου για τις συλλήψεις μας παραμονές υπο-
γραφής του Α’ Μνημονίου, ότι «απέτρεψαν ένα μεγάλο χτύπημα που θα τελείω-



70

η δεύτερη δίκη της οργάνωςης επάνάςτάτίκος άγωνάς

νε την οικονομία».
Ο Επαναστατικός Αγώνας παρά τις συλλήψεις του 2010, διατήρησε στην φυ-

λακή την συνοχή του, εξακολούθησε να βγάζει λόγο μέσα από τη φυλακή, να 
βγάζει κείμενα τα οποία μοιράζονταν σε χιλιάδες διαδηλωτές όπως στις κινητο-
ποιήσεις του Ιουνίου του 2010 για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, του Δεκεμ-
βρίου του 2010, του Μαΐου και του Ιουνίου του 2011 σε κινητοποιήσεις για το 
Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.

Ο Επαναστατικός Αγώνας εξακολουθούσε να μιλάει μέσα από τη φυλακή για 
την προοπτική μιας Κοινωνικής Επανάστασης στην Ελλάδα και για τη δημιουρ-
γία ενός κινήματος που θα είναι προετοιμασμένο για την ένοπλη αναμέτρηση με 
το καθεστώς.

Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν αναλαμβάναμε την πολιτική ευθύνη 
της συμμετοχής μας στην οργάνωση και αν δεν υπερασπιζόμασταν τις ενέργειες 
της οργάνωσης και τον σύντροφο Λάμπρο Φούντα που σκοτώθηκε σε προπαρα-
σκευαστική ενέργεια του Επαναστατικού Αγώνα.

Έτσι ακυρώσαμε την κατασταλτική επίθεση του κράτους το οποίο πέρα από 
τον επιχειρησιακό αφοπλισμό των οργανώσεων αντάρτικου προσδοκά και τον 
πολιτικό αφοπλισμό, δηλαδή να διαλύονται οι οργανώσεις αντάρτικου και να 
μην υπερασπίζονται οι αγωνιστές την ίδια την ιστορία τους, τις οργανώσεις στις 
οποίες ανήκουν, την δράση τους.

Για μας ο Επαναστατικός Αγώνας δεν τελείωσε το 2010. Για μας ο Επαναστα-
τικός Αγώνας δεν τελειώνει ποτέ.

Δεδομένου ότι είχαμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε την δράση της οργάνωσης 
γιατί είχαμε αποφυλακιστεί λόγω παρέλευσης του δεκαοκτάμηνου περάσαμε 
στην παρανομία και πραγματοποιήσαμε την επίθεση στη Διεύθυνση Εποπτείας 
της Τράπεζας της Ελλάδας στις 10 Απριλίου του 2014 με αυτοκίνητο – βόμβα με 
75 κιλά εκρηκτικά.

Η επίθεση συνέπεσε να γίνει 4 χρόνια μετά ακριβώς από τις συλλήψεις του 
2010, συνέπεσε να γίνει την ίδια μέρα που το ελληνικό κράτος έβγαινε μετά από 
5 χρόνια στις αγορές για να δανειστεί και μια μέρα πριν την επίσημη επίσκεψη 
της Γερμανίδας καγκελάριου Άνγκελας Μέρκελ στη χώρα για να δώσει συγχαρη-
τήρια στον πρωθυπουργό Σαμαρά για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων βάσει 
των μνημονιακών υποχρεώσεων και του Β΄ Μνημονίου του Νοεμβρίου του 2012, 
να δώσει συγχαρητήρια για τη συνέχιση της εφαρμογής της πολιτικής της κοινω-
νικής γενοκτονίας που εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2010.

Ήταν ξεκάθαρα μια πολιτικά στοχευμένη ενέργεια που στρεφόταν κατά των 
δημίων του ελληνικού λαού και των πολιτών, εναντίον της Τράπεζας της Ελ-
λάδας, ενός μηχανισμού παραρτήματος της ΕΚΤ και του γραφείου του μόνιμου 
αντιπροσώπου του ΔΝΤ στην Ελλάδα, Ουές Μακ Γκρόου, το οποίο βρίσκεται 
στο κτήριο της Διεύθυνσης Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδας της οδού 
Αμερικής 3 στο Σύνταγμα.

Και ως τέτοια ενέργεια έγινε αντιληπτή από την κοινωνική πλειοψηφία που 
έχει πληγεί και μετράει χιλιάδες νεκρούς τα τελευταία χρόνια από την πολιτική 
αυτών των υπερεθνικών οργανισμών.

Αυτονόητα λοιπόν και αυτή η επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα είναι μια δη-
μοφιλής ενέργεια.
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Γιατί χτυπήσαμε υποδομές των 2 από τους 3 πιο μισητούς θεσμούς για τον 
ελληνικό λαό αυτή την περίοδο.

Την ΕΚΤ, το ΔΝΤ που υπαγόρευαν τα μνημονιακά προγράμματα από το 2010 
και μετά μαζί φυσικά με τη ΕΕ.

Είναι αυτονόητα δημοφιλής ενέργεια γιατί οι πολίτες αντιπαθούν και μισούν 
τις τράπεζες, γιατί γνωρίζουν ότι είναι ληστρικά τοκογλυφικά ιδρύματα.

Γι’ αυτό κανείς πολίτης δεν στεναχωρήθηκε γιατί με τη βόμβα του Επαναστατι-
κού Αγώνα στο παράρτημα της Τράπεζας της Ελλάδας επλήγησαν και τα κεντρι-
κά γραφεία της Τράπεζας Πειραιώς που βρισκόταν στον ίδιο δρόμο απέναντι.

Γιατί η Τράπεζα Πειραιώς είναι από τις μεγαλύτερες ελληνικές συστημικές 
τράπεζες και παρόλο που έχει πληγεί όπως όλες οι τράπεζες από την κρίση, 
έχει επωφεληθεί από τα προγράμματα διάσωσης, τα μνημόνια, με τις συνεχείς 
ενέσεις ρευστότητας από την μεριά του ελληνικού κράτους προς τις τράπεζες 
με λεφτά του λαού και των εργαζομένων.

Και γιατί η τράπεζα Πειραιώς έχει επωφεληθεί από την διαδικασία συγκεντρο-
ποίησης του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, συγκεντροποίηση που είναι αποτέ-
λεσμα της κρίσης, απορροφώντας άλλες μικρότερες τράπεζες όπως την Αγρο-
τική και τα ελληνικά παραρτήματα της Λαϊκής Τράπεζας που κατέρρευσε το 
2013 με την κρίση της Κύπρου.

Το ελληνικό κράτος από το 2008 ως σήμερα έχει δώσει 211,5 δις ευρώ στις 
ελληνικές τράπεζες που έχουν πληγεί από την κρίση, λεφτά που έχει υφαρπάξει 
από τον ελληνικό λαό, από τους εργαζόμενους και τους φτωχούς για να σώσει 
τους πλούσιους τραπεζίτες.

Αυτή την γιγαντιαία κοινωνική ληστεία την υπερασπίζετε εσείς οι Έλληνες δι-
καστές, εσείς που είστε συνεργοί σ’ αυτή την ληστεία, που είστε συνεργοί στις 
κατασχέσεις περιουσιών και είστε συνυπεύθυνοι για τους χιλιάδες θανάτους πο-
λιτών.

Είστε συνεργοί σ’ αυτή την πολιτική κοινωνικής γενοκτονίας γιατί έχετε απο-
φανθεί ότι είναι συνταγματικό το μνημόνιο και τα μέτρα που εφαρμόζονται, 
δηλαδή η κοινωνική ληστεία, είστε συνεργοί γιατί βγάζετε παράνομες και κατα-
χρηστικές τις απεργίες των εργαζομένων, που γίνονται ενάντια στα μνημονιακά 
μέτρα.

Είστε συνεργοί γιατί είστε δούλοι των πλουσίων και των τραπεζιτών, γιατί αυ-
τούς υπηρετείτε, γιατί το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι ο μισθός σας που τον 
πληρώνεστε από το ελληνικό κράτος που υπηρετεί το κεφάλαιο.

Αν γινόταν μια Κοινωνική Επανάσταση στην Ελλάδα θα καθόσασταν στο εδώ-
λιο του κατηγορούμενου μαζί με τα αφεντικά σας.

Η Τράπεζα της Ελλάδας είναι διαχρονικά ένας μηχανισμός που εξυπηρετεί το 
κεφάλαιο.

Συμβουλεύει και νουθετεί τις ελληνικές κυβερνήσεις στην υιοθέτηση νεοφιλε-
λεύθερων μεταρρυθμίσεων που ωφελούν το κεφάλαιο, τις τράπεζες, τους μεγα-
λοεπενδυτές και επιχειρηματίες.

Είναι ένας ταξικός μηχανισμός που εξυπηρετεί τους πλούσιους.
Αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα την ΕΚΤ που δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί 

τα συμφέροντα της υπερεθνικής οικονομικής ελίτ στην Ευρώπη.
Είναι υπέρ της συρρίκνωσης του εργατικού εισοδήματος, υπέρ της μείωσης 
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των μισθών και των συντάξεων, υπέρ της αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιο-
δότησης, υπέρ του εργασιακού μεσαίωνα, κατά της φορολογίας των μεγάλων 
επιχειρήσεων και υπέρ της βαριάς φορολογίας του λαού, υπέρ της συρρίκνωσης 
του κράτους πρόνοιας ή της διάλυσης του, υπέρ της επιδότησης του κεφαλαίου 
από το κράτος με ρευστότητα που προέρχεται από τους φόρους που πληρώ-
νει ο λαός, υπέρ της συρρίκνωσης του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος και 
υπέρ της ιδιωτικής ασφάλειας, υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, να παραδοθούν όλα 
τα μέχρι στιγμής δημόσια αγαθά στο ιδιωτικό κεφάλαιο για να αποκομίζει κέρδη 
από την εκμετάλλευση τους.

Αυτή την πολιτική υπηρετούν πιστά οι κεντρικοί τραπεζίτες και ο Γ. Στουρνά-
ρας, πρώην υπουργός Οικονομίας της κυβέρνησης Σαμαρά και ο Προβόπουλος 
που ήταν διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας όταν ο Επαναστατικός Αγώνας 
έκανε την επίθεση στις 10 Απριλίου του 2014. Η Τράπεζα της Ελλάδας πιέζει 
ώστε να εφαρμοστούν απαρέγκλιτα και απρόσκοπτα όλα τα μνημονιακά μέτρα 
που ψηφίστηκαν από το 2010 και μετά.

Γι’ αυτό και μπήκε στο στόχαστρο του Επαναστατικού Αγώνα.
Από το 2009, ο Επαναστατικός Αγώνα στις προκηρύξεις του για τις επιθέσεις 

εκείνης της εποχής και στα κείμενα της φυλακής το διάστημα 2010 – 2011, υπο-
στηρίζει ότι, «η μόνη λύση απέναντι στην κρίση είναι η Κοινωνική Επανάσταση».

Ως πολιτική οργάνωση που διεξάγει ένοπλη προπαγάνδα στο λαό, ο Επανα-
στατικός Αγώνας στην τελευταία προκήρυξη με την οποία ανέλαβε την ευθύνη 
για την επίθεση στη Διεύθυνση Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδας το 2014, 
δημοσίευσε ένα πολιτικό πρόγραμμα, μία πολιτική πλατφόρμα που απευθύνεται 
στο λαό και στους εργαζόμενους ως απάντηση απέναντι στην καπιταλιστική κρί-
ση, στα μνημόνια και στις πολιτικές που εφαρμόζονται.

Είναι ένα πολιτικό πρόγραμμα που προωθεί την ανατροπή του Κεφαλαίου ως 
οικονομικού συστήματος και την καταστροφή του Κράτους ως μηχανισμού ταξι-
κής κυριαρχίας του κεφαλαίου και της γραφειοκρατίας.

Είναι ένα πολιτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει: 
• Τη μη αναγνώριση και μονομερή διαγραφή του χρέους από τον ελληνικό 

λαό.
• Τη ρήξη και την έξοδο από την ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Την απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας του κεφαλαίου, των μεγάλων επιχει-

ρήσεων, των πολυεθνικών κι όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας 
των καπιταλιστών.

• Την κατάργηση του τραπεζικού συστήματος, την διαγραφή όλων των χρε-
ών προς τις τράπεζες, την επιστροφή των μικρών περιουσιών που έχουν 
κατασχέσει οι τράπεζες και την κοινωνικοποίηση των περιουσιακών στοι-
χείων των τραπεζών.

• Την απαλλοτρίωση της κρατικής περιουσίας και των επιχειρήσεων κοινής 
ωφέλειας και της εκκλησιαστικής περιουσίας.

• Την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, της βιομηχανίας, των λι-
μανιών, των μέσων μεταφοράς και επικοινωνιών, των συγκοινωνιών, των 
επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, των νοσοκομείων και των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων όπου την διαχείριση τους θα την αναλάβουν οι εργαζόμενοι.
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• Την κατάργηση του κράτους και του αστικού κοινοβουλίου και την αντι-
κατάσταση τους από μια συνομοσπονδία Λαϊκών Συνελεύσεων και Εργα-
τικών Συμβουλίων, ο συντονισμός των οποίων, η επικοινωνία και η εκτέ-
λεση των αποφάσεων θα γίνεται από εκπροσώπους αιρετούς και άμεσα 
ανακλητούς. 

Σε εθνικό επίπεδο θα υπάρχει στη θέση του παλιού αντιπροσωπευτικού αστι-
κού κοινοβουλίου μια Συνομοσπονδιακή Λαϊκή Συνέλευση τα μέλη της οποίας 
θα προέρχονται από εξουσιοδοτημένα μέλη – εκπροσώπους αιρετούς και άμεσα 
ανακλητούς από τις τοπικές λαϊκές συνελεύσεις και τα εργατικά συμβούλια,

• Την κατάργηση της αστυνομίας και του στρατού και την αντικατάσταση 
του από μια ένοπλη λαϊκή πολιτοφυλακή, ένα είδος λαϊκού στρατού.

Αυτές είναι οι πολιτικές προτάσεις του Επαναστατικού Αγώνα. Ένα τέτοιο πο-
λιτικό πρόγραμμα μόνο από έναν επαναστατημένο λαό μπορεί να εφαρμοστεί, 
μόνο με την προσφυγή του λαού στα όπλα μπορεί να υποστηριχτεί.

Όπως έχει αποδείξει η ίδια η ιστορία και η λαϊκή παράδοση, οι αγώνες, 
οι επαναστάσεις, δεν γίνονται σεβόμενοι τον ποινικό κώδικα και τους νόμους της 
εξουσίας.

Πώς γίνεται να θέλουμε να σας ανατρέψουμε, να σας υπονομεύσουμε, να αμ-
φισβητήσουμε το μονοπώλιο της βίας που ασκείτε και να σεβαστούμε παράλλη-
λα τους νόμους σας;

Πώς γίνεται να σεβαστούμε τους νόμους σας που προστατεύουν την ιδιοκτη-
σία και την εξουσία του κεφαλαίου και του κράτους που είναι αποτέλεσμα κλο-
πής, ληστείας, και υφαρπαγής από τους εργαζόμενους και τους φτωχούς;

Πώς γίνεται να θέλουμε να ανατρέψουμε ένα εγκληματικό καθεστώς όπως το 
δικό σας που βασίζεται στην πιο οργανωμένη και δομημένη βία, τρομοκρατία και 
καταπίεση και να μην αμφισβητήσουμε το μονοπώλιο της βίας που ασκείτε προ-
τάσσοντας την επαναστατική ένοπλη δράση;

Οι αγώνες ενάντια στην εξουσία δεν μπορεί παρά να είναι βίαιοι και αιματη-
ροί γιατί οι προνομιούχοι, οι άρχουσες τάξεις, το κεφάλαιο βασίζουν την εξουσία 
τους στον εξαναγκασμό, τη βία και τους πολέμους και δεν πρόκειται να παραι-
τηθούν οικειοθελώς από τα προνόμια και την εξουσία τους.

Δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα, δεν μπορεί να αρθούν οι κοινωνικοί και ταξι-
κοί διαχωρισμοί χωρίς την προσφυγή του λαού στη βία.

Δεν υπήρξε ποτέ κοινωνική επανάσταση χωρίς να γίνει προσφυγή του λαού 
στα όπλα.

Ο Επαναστατικός Αγώνας ανήκει σε ένα πολιτικό ρεύμα, την Αναρχία, που 
είναι ιστορικό κομμάτι του επαναστατικού κινήματος από την εποχή της Α’ Διε-
θνούς Ένωσης Εργαζομένων το 19ο αιώνα.

Αυτή η τάση πιστεύει διαχρονικά στην ένοπλη αναμέτρηση με το Κράτος και 
το Κεφάλαιο και προωθεί την Κοινωνική Επανάσταση.

Συμμετείχε σε πολλά γεγονότα της σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής ιστο-
ρίας:

Στην Παρισινή Κομμούνα του 1871, στα αιματηρά γεγονότα του Μαΐου του 
1886 στο Σικάγο στις διεκδικήσεις των εργατών για το οχτάωρο, στη Μεξικάνικη 
και Ρώσικη Επανάσταση, στους αγώνες του Επαναστατικού συνδικαλισμού και 
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η δεύτερη δίκη της οργάνωςης επάνάςτάτίκος άγωνάς

γενικότερα στο εργατικό κίνημα, σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, ΗΠΑ, Μεξικό, Αρ-
γεντινή, Γερμανία, στην αντίσταση στην άνοδο του φασισμού στον μεσοπόλεμο, 
ηγήθηκε της βαθύτερης κοινωνικής επανάστασης στην ιστορία, στην Ισπανία το 
1936 – 39, βρέθηκε στην πρωτοπορία της αντιφρανκικής αντίστασης, ήταν πα-
ρών στην εξέγερση του Μάη του 1968 στη Γαλλία όπως και στην εξέγερση του 
Πολυτεχνείου της Αθήνας το 1973, επηρέασε το αντιαυταρχικό και αντιεξουσια-
στικό κίνημα των δεκαετιών του ’70 και ’80.

Ο αναρχισμός ως μία τάση του επαναστατικού κινήματος ευθύνεται για τις 
περισσότερες εκτελέσεις αρχηγών κρατών, όπως για τις εκτελέσεις ενός Γάλλου 
προέδρου, του Σαντί Καρνό και ενός προέδρου των ΗΠΑ, του Ουίλιαμ Μακ Κίν-
λεϋ, ενός Ιταλού βασιλιά, του Ουμβέρτου του Β', δύο Ισπανών πρωθυπουργών, 
του Κανόβας ντελ Καστίλιο και του Εδουάρδο Ντάτο ενώ οργάνωσε απόπειρες 
κατά του Ισπανού βασιλιά Αλφόνσου και ενάντια στους δικτάτορες Μουσολίνι 
και Φράνκο.

Την ιστορία μας την υπερασπιζόμαστε και είμαστε περήφανοι γι’ αυτήν και για 
τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που έδωσαν τη ζωή τους και τον καλύτε-
ρο εαυτό τους στον αγώνα.

Ο αναρχισμός πάντα κατηγορήθηκε γι’ αυτό που εσείς αποκαλείτε τρομοκρα-
τία και καταδιώχτηκε από όλα τα καθεστώτα, μοναρχικά, αστικοδημοκρατικά, 
φασιστικά, σταλινικά.

Όμως όχι μόνο οι αναρχικοί άλλα γενικότερα το επαναστατικό κίνημα προσέ-
φυγε στα όπλα και στο αντάρτικο, όπως οι ναρότνικοι, οι σοσιαλεπαναστάτες 
και οι μπολσεβίκοι, τα κινήματα της Εθνικής Αντίστασης στον β’ παγκόσμιο πό-
λεμο, τα αντιιμπεριαλιστικά και αντιαποικιακά κινήματα και αντάρτικα σε χώρες 
του Τρίτου Κόσμου, στην Κίνα, την Αλγερία, την Κούβα, την Αφρική, το δυτικο-
ευρωπαϊκό αντάρτικο πόλης στις δεκαετίες του 1970 και ‘80.

Και στην Ελλάδα η λαϊκή βία και η ένοπλη λαϊκή βία είναι χαρακτηριστικά του 
εργατικού και επαναστατικού κινήματος.

Από τις αιματηρές και βίαιες απεργίες, όπως αυτές των μεταλλωρύχων του 
Λαυρίου του 1896 και της Σερίφου το 1916, των εργατών της Θεσσαλονίκης 
τον Μάιο του 1936, το κίνημα της Εθνικής Αντίστασης, το αντάρτικο του ΕΑΜ 
– ΕΛΑΣ 1942 – 44 και του ΔΣΕ το 1946 – 49, ως τις ταραχές των Ιουλιανών του 
1965, τις αντιδικτατορικές οργανώσεις που έβαζαν βόμβες, την εξέγερση του 
Πολυτεχνείου του 1973, το αντάρτικο πόλης από την μεταπολίτευση μέχρι σή-
μερα, τις εξεγέρσεις της νεολαίας, το 1985, το 1991, το 1995 και τον Δεκέμβριο 
του 2008, όλα είναι κομμάτια ενός διαχρονικού αγώνα ενάντια στην εξουσία.

Ο ένοπλος αγώνας και το αντάρτικο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής 
επαναστατικής παράδοσης. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι του αγώνα για ανατρο-
πή του καπιταλισμού και του κράτους.

Η οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της 
παράδοσης.

Θα μας καταδικάσετε για δεύτερη φορά. Όμως αυτές οι καταδίκες είναι τίτ-
λος τιμής για μας.

Εμείς θα μείνουμε στην ιστορία ως αγωνιστές της ελευθερίας και σεις ως αν-
δρείκελα ενός εγκληματικού καθεστώτος.
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Βομβιστική επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα στις 10 Απριλίου 2014  
στη Διεύθυνση Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδας.





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πάνω: Βομβιστική επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα σε υποκατάστημα 
της Eurobank στις 12 Μαΐου 2009
Δίπλα: Βομβιστική επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα στο Χρηματιστήριο 
Αθήνων στις 2 Σεπτεμβρίου 2009
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ,  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ  
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 22ας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Οι δικαστές που ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν τη 2η δίκη της οργάνωσης Επα-
ναστατικός Αγώνας κατόπιν εντολών των πολιτικών προϊσταμένων τους διεξή-
γαγαν μια διαδικασία με τη μέθοδο του κατεπείγοντος, έτσι ώστε να υπάρξουν 
όσο το δυνατόν γρήγορες καταδίκες. Από την αρχή της διαδικασίας φάνηκε ξε-
κάθαρα ότι το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να τελειώσουν γρήγορα και να 
βγάλουν καταδικαστικές αποφάσεις οι οποίες ήταν προειλημμένες. Δεδομένου 
ότι έχω αναλάβει την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής μου στον Επαναστατικό 
Αγώνα και έχω υπερασπίσει τις 17 επιθέσεις της οργάνωσης από το 2003 έως το 
2014, όπως επίσης έχω αναλάβει και την προσωπική ευθύνη για τις δυο απαλ-
λοτριώσεις τραπεζών σε Μέθανα και Κλειτορία και τους πυροβολισμούς κατά 
αστυνομικών στο Μοναστηράκι, αυτό επ’ ουδενί θα με απασχολούσε. Έχω ήδη 
καταδικαστεί σε 50 χρόνια κάθειρξης στην πρώτη δίκη εναντίον της οργάνωσης 
και το να προσθέσουν πάνω κάτω άλλα τόσα χρόνια τα τσιράκια της εξουσίας 
δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που όφειλα να κάνω και στις δύο δίκες εναντίον της ορ-
γάνωσης ήταν να δώσω μια πολιτική μάχη με πολιτικά επιχειρήματα, όχι φυσικά 
για να πείσω αυτούς που θεωρώ και είναι εγκληματίες, όπως είναι οι δικαστές 
μισθοφόροι του κράτους και υπηρέτες του κεφαλαίου, αλλά για να υπερασπίσω 
την οργάνωσή μου, τον Επαναστατικό Αγώνα, αδιαφορώντας για την καταδίκη 
και το τίμημα. Το να είμαι ένοχος υπερασπίζοντας την οργάνωση Επαναστατικός 
Αγώνας και το πρόταγμα της ένοπλης ανατροπής είναι τίτλος τιμής για μένα.

Στα πλαίσια αυτής της κατεπείγουσας διαδικασίας, που έχει φτάσει σχεδόν 
στο τέλος, οι δικαστές πίεζαν συνεχώς στο να μην υπάρχουνε αναβολές στις 
συνεδριάσεις λόγω κωλύματος των δικηγόρων που συμμετείχαν σε άλλες δίκες, 
ενώ έφτασαν στο σημείο στην περίπτωση της απεργίας των δικηγόρων να ζη-
τούν να δίνονται υποχρεωτικά άδειες από τον δικηγορικό σύλλογο για να μην 
αναβάλλονται οι συνεδριάσεις και να ολοκληρωθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα η 
διαδικασία. Σε μια τέτοια περίπτωση στη συνεδρίαση της 18ης Ιανουαρίου και 
ενώ απεργούσαν οι δικηγόροι, το δικαστήριο κατόπιν πρότασης της εισαγγε-
λέα απέρριψε αίτημα για αναβολή της συνεδρίασης, εξέδωσε απόφαση ότι οι 
δικηγόροι που απεργούσαν παραιτήθηκαν από τη διαδικασία γιατί δεν ζήτησαν 
άδεια από τον δικηγορικό σύλλογο και μετά από άρνηση αποδοχής διορισμέ-
νων δικηγόρων επιχείρησε να συνεχίσει τη διαδικασία χωρίς καν δικηγόρους, για 
να αγορεύσει η εισαγγελέας. Τελικά η απόφαση αυτή αναιρέθηκε και αναβλήθη-
κε η διαδικασία. Στο αμέσως επόμενο διάστημα και ενώ συνεχιζόταν η απεργία 
των δικηγόρων, σε μια περίοδο που και άλλοι εργαζόμενοι και επαγγελματικοί 
κλάδοι απεργούν και κινητοποιούνται – ναυτεργάτες, σιδηροδρομικοί, συνταξι-
ούχοι, αγρότες – με αφορμή το ασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Σύρι-
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ζα, οι συνήγοροι υπεράσπισης συγκεκριμένου κατηγορούμενου για την υπόθεση 
του Επαναστατικού Αγώνα που τυγχάνει να είναι και μέλος του ΔΑΚ ζητούσαν 
επανειλημμένα άδεια από τον δικηγορικό σύλλογο Αθηνών για να συνεχιστεί η 
διαδικασία, κάνοντας ουσιαστικά αυτό που ζητούσαν οι δικαστές, χωρίς να εί-
ναι υποχρεωμένοι να το κάνουν και μην παίρνοντας υπ’ όψιν τους υπόλοιπους 
κατηγορούμενους. Μέχρι τη συνεδρίαση της 15ης Φεβρουαρίου ο δικηγορικός 
σύλλογος απέρριπτε τις αιτήσεις για άδεια των συνηγόρων που ήθελαν να γί-
νουν απεργοσπάστες, όμως τελικά δόθηκε άδεια για τη συνεδρίαση της 22ας 
Φεβρουαρίου. Να επισημάνω ότι ούτε οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα δεν 
ζήτησαν άδεια από τον δικηγορικό σύλλογο για τη δίκη της Χρυσής Αυγής που 
είχαν πολύ σοβαρό λόγο να επικαλεστούν, δηλαδή τον κίνδυνο αποφυλάκισης 
του δολοφόνου Ρουπακιά.

Στις πολιτικές δίκες και ιδιαίτερα στις δίκες των οργανώσεων αντάρτικου απο-
δεικνύονται ποιοι είναι οι πραγματικοί αγωνιστές που είναι συνεπείς με αυτό που 
λένε και ποιοι είναι τα λαμόγια που κοιτάνε να σώσουν τον εαυτό τους, και αυτό 
είναι κάτι που δεν το βλέπουμε πρώτη φορά. Στη 2η δίκη του Επαναστατικού 
Αγώνα έγιναν κάποιες «καινοτομίες» που δεν πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα γνω-
στές και αποδεικνύουν ότι μπροστά στο φόβο της καταδίκης και της φυλακής, 
κάποιοι «αγωνιστές» δίνουν διαπιστευτήρια καλής συμπεριφοράς στην εξουσία 
και τους δικαστές, όπως το ότι κατατέθηκε στην έδρα το απολυτήριο στρατού, 
τίτλοι σπουδών και η αίτηση εισαγωγής στο πυροσβεστικό σώμα από το συγκε-
κριμένο κατηγορούμενο. Μάλιστα με την κατάθεση αυτών των «ελαφρυντικών» 
αναφέρθηκε ότι πολλοί σύντροφοι «υπηρετούν» στο πυροσβεστικό σώμα. Οι συ-
νεχείς αιτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισής του εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο 
«υπερασπιστικής» γραμμής των διαπιστευτηρίων καλής συμπεριφοράς απέναντι 
στην εξουσία και τους δικαστές, με αντάλλαγμα φυσικά την απαλλαγή από τις 
κατηγορίες ή μια χαμηλή ποινή. Το παράδοξο είναι ότι οι συνήγοροί του ζητά-
νε άδεια για την συνέχιση της διαδικασίας ώστε να μην παρέλθει το 18μηνο και 
αποφυλακιστεί ο πελάτης τους!!! Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά των δικών 
των οργανώσεων αντάρτικου στην Ελλάδα που υπάρχει τέτοια σύμπνοια μεταξύ 
συνηγόρων υπεράσπισης και δικαστών για να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τέ-
τοιον τρόπο έτσι ώστε κάποιοι συνήγοροι οι οποίοι είναι αριστεροί και συνδικα-
λιστές γίνονται απεργοσπάστες της μεγαλύτερης απεργίας του κλάδου τους για 
να αθωωθεί ο πελάτης τους. Βέβαια την ευθύνη για όλη αυτή την εξέλιξη δεν την 
έχουν τόσο οι συνήγοροι υπεράσπισης αλλά ο ίδιος ο κατηγορούμενος.

Η στάση μου σε αυτό το δικαστήριο ήταν πάνω απ’ όλα στάση πολιτικής υπε-
ράσπισης και όχι νομικής. Ήταν στάση υπεράσπισης του αγώνα για την ανατρο-
πή της εξουσίας του κεφαλαίου και του κράτους και πολιτικής υπεράσπισης της 
ένοπλης αναρχικής οργάνωσης που ανήκω, του Επαναστατικού Αγώνα. Επειδή 
θα ήταν αντιφατικό εκ μέρους μου να έχω μια τέτοια στάση και παράλληλα να 
συναινώ να σπάσει την απεργία η συνήγορός μου στη δίκη, πράγμα που ούτε 
η ίδια το επιθυμεί, την απάλλαξα από τα καθήκοντά της διευκολύνοντάς την.  
Το δικαστήριο έχοντας την αυθαίρετη άποψη ότι υποχρεούνταν να πάρουν άδεια 
από τον δικηγορικό σύλλογο – πράγμα που δεν ισχύει – και ότι εγώ θα απέλυα 
και τους διορισμένους δικηγόρους για να παρακωλύσω την διαδικασία, αποφά-
σισε να προχωρήσει την διαδικασία στις 24 Φεβρουαρίου με την αγόρευση της 



εισαγγελέα χωρίς να εκπροσωπούμαι καν από συνήγορο, μια εξέλιξη στην οποία 
καθοριστικό ρόλο έπαιξε η επιλογή του συγκατηγορούμενου και των συνηγό-
ρων υπεράσπισής του, οι οποίοι παίζοντας το παιχνίδι των δικαστών ζήτησαν 
και πήραν άδεια από το δικηγορικό σύλλογο για να συνεχιστεί η δίκη. Μετά απ’ 
αυτή την εξέλιξη αποχωρώ από την διαδικασία. Έχω ξαναπεί σε παλιότερη το-
ποθέτησή μου για την 1η δίκη του Επαναστατικού Αγώνα, ότι το να επιδιώκε-
ται η αθώωση κάποιου είναι κάτι το θεμιτό αλλά ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται 
με αναξιοπρεπή τρόπο και εις βάρος των υπόλοιπων συντρόφων. Κάποιοι στην 
προσπάθειά τους να απαλλαγούν και να αποδείξουν την αθωότητά τους δεν δι-
στάζουν να δείξουν διαπιστευτήρια καλής συμπεριφοράς απέναντι στην εξουσία 
και στους δικαστές, πράγμα που είναι αναξιοπρεπές και αποδεικνύει ότι το μόνο 
που τους ενδιαφέρει είναι να σώσουν τον εαυτό τους. Έτσι αντιλαμβάνονται τον 
αγώνα και την Αναρχία. Τους αξίζει η χλεύη και η περιφρόνηση της ιστορίας.

η δεύτερη δίκη της οργάνωςης επάνάςτάτίκος άγωνάς

Πρώτη ενέργεια του Επαναστατικού Αγώνα στις 5 Σεπτεμβρίου 2003. 
Διπλή βομβιστική επίθεση στα δικαστήρια της Ευελπίδων.
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Αυτό το κείμενο υπό άλλες συνθήκες θα γραφόταν από τον Επαναστατικό Αγώ-
να. Όμως η έκβαση της απόπειρας απόδρασης του συντρόφου Νίκου Μαζιώτη 
από τις φυλακές Κορυδαλλού, με υποχρεώνει να μιλήσω προσωπικά.

Στις 21 Φεβρουαρίου επιχείρησα με ελικόπτερο να πραγματοποιήσω απόδρα-
ση του μέλους του Επαναστατικού Αγώνα, Νίκου Μαζιώτη. Η επιχείρηση ήταν 
σχεδιασμένη ώστε να μπορούν να έρθουν μαζί μας και άλλοι πολιτικοί κρατού-
μενοι που επιθυμούσαν να πάρουν τον δρόμο προς την ελευθερία. Οι λεπτομέ-
ρειες του σχεδίου και του πώς κατάφερα να αποφύγω τα μέτρα ασφαλείας και 
να μπω οπλισμένη μέσα στο ελικόπτερο, δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία και δεν θα 
αναφερθώ σε αυτές, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει αρκετή παραπληροφόρηση. 
Ενημερωτικά μόνο αναφέρω ότι  το σχέδιο δεν βασίστηκε σε καμία επιχείρηση 
απόδρασης με ελικόπτερο που έγινε στο παρελθόν, δεν σχετίζεται με κανένα 
εύρημα από σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν και δεν έχω σχέση με άλλον καταζη-
τούμενο όπως λέγεται. Επίσης, δεν προηγήθηκε κανένα σχέδιο απόδρασης πριν 
από αυτό που «ναυάγησε», όπως ειπώθηκε σε κάποια ΜΜΕ.

Ένα τέταρτο περίπου μετά την απογείωσή μας από την Θερμησία της Αργο-
λίδας, έβγαλα το όπλο μου και ζήτησα από τον πιλότο να αλλάξουμε πορεία. 
Αυτός, φυσικά, δεν κατάλαβε ποια είμαι, όμως κατάλαβε ότι θα επιχειρηθεί από-
δραση από φυλακές. Πανικοβλήθηκε. Μου επιτέθηκε βγάζοντας όπλο, γεγονός 
που «παρέλειψε» να αναφέρει. Και επειδή είναι πιθανόν να επιχειρηθεί διάψευση 
του γεγονότος ότι ήταν οπλισμένος, υπενθυμίζω ότι υπάρχουν δημοσιοποιημέ-
νες αναφορές για την ανεύρεση δυο γεμιστήρων στο ελικόπτερο. Ο ένας ήταν 
δικός μου, ο δεύτερος όμως όχι. Ήταν από το δικό του όπλο, το οποίο του έφυ-
γε από τα χέρια κατά την συμπλοκή μας στον αέρα. Και όσον αφορά εμένα, φυ-
σικά και είχα δεύτερο γεμιστήρα. Θα πήγαινα σε τέτοια επιχείρηση μόνο με ένα 
γεμιστήρα;

Έχασε τον έλεγχο του ελικοπτέρου και φώναζε πανικόβλητος «θα σκοτωθού-
με». Είναι αληθής η περιγραφή ενός ελικοπτέρου ουσιαστικά ακυβέρνητου που 
παρουσιάστηκε. Όμως αυτές οι εικόνες δεν ήταν αποτέλεσμα δικών μου ενερ-
γειών, αλλά δικών του. Το ελικόπτερο έχανε ύψος και στροβιλιζόταν στον αέρα. 
Περάσαμε λίγα μέτρα πάνω από σύρματα της ΔΕΗ. Του φώναζα να το σηκώσει, 
να κάνει ό,τι του λέω και δεν θα πάθει κανένας τίποτα.

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο βρεθήκαμε στο έδαφος. Όσοι μιλούν για ψύχραιμη 
αντίδραση του πιλότου κρίνοντας προφανώς εκ του αποτελέσματος, δεν ξέρουν 
για τι πράγμα μιλούν.

Από το να κάνει αυτό που του ζήτησα, προτίμησε να ρισκάρει να τσακιστεί 
και ο ίδιος μαζί μου σε μια συντριβή του ελικοπτέρου που από τύχη δεν έγινε. 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΑΣ ΡΟΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ  
ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΤΗΣ ΣΠΦ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
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Εγώ μπαίνοντας στο ελικόπτερο και επιχειρώντας να πάρω τον έλεγχό του και 
να το κατευθύνω στις φυλακές, είναι αυτονόητο ότι είχα πάρει τις αποφάσεις 
μου. Στην άρνησή του να κάνει ό,τι του έλεγα, φυσικά και θα αντιδρούσα. Αυτοί 
που ισχυρίζονται ότι ήμουν υπεύθυνη για την ανεξέλεγκτη κάθοδο του ελικοπτέ-
ρου από τα 5000 πόδια στην γη, τι περίμεναν; Ότι θα έλεγα «άμα δεν θέλεις να 
έρθεις ως τις φυλακές, δεν πειράζει»; Πυροβόλησα και ήρθαμε -και οι δυο ένο-
πλοι- σε συμπλοκή στον αέρα.

Αυτός προτίμησε να ρισκάρει να συντριβεί μαζί μου στο βουνό από το να υπα-
κούσει. Όταν τελικά προσγειωθήκαμε με φόρα στο έδαφος και ενώ γνώριζα ότι 
η επιχείρηση είχε χαθεί, είχα κάθε ευκαιρία να τον εκτελέσω. Αποφάσισα συνει-
δητά να μην το κάνω. Παρά το γεγονός ότι γνώριζα πως με αυτή την απόφα-
ση έθετα σε κίνδυνο την ζωή ή την ελευθερία μου, δεν το έκανα κι ας είχα την 
ευκαιρία. Αυτό το γνωρίζει και ο ίδιος πολύ καλά. Ο μόνος παράγοντας που με 
κράτησε ήταν η πολιτική μου συνείδηση. Και αυτήν την απόφαση την πήρα ρι-
σκάροντας την ίδια μου τη ζωή και την δυνατότητά μου να διαφύγω.

Όσον αφορά την επιχείρηση της απόδρασης είναι αυτονόητο ότι είχαν ληφθεί 
όλα τα δυνατά μέτρα ασφαλείας ώστε να περιφρουρηθεί το εγχείρημα από την 
εξωτερική φρουρά των φυλακών και για τον ίδιο τον πιλότο κουβαλούσα ακόμα 
και αλεξίσφαιρο γιλέκο. Στην προκειμένη περίπτωση ο σκοπός ήταν να γίνει η 
απόδραση με τρόπο που θα διασφάλιζε το ελάχιστο δυνατό ρίσκο για το ελικό-
πτερο, τους συντρόφους και φυσικά, τον πιλότο. Με την ίδια αντίληψη κινήθηκα 
και κατά την προσγείωσή μας στο έδαφος, παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση 
απέτυχε εξαιτίας του και παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος ήταν οπλισμένος. Στην 
ουσία έβαλα την ζωή του πάνω από την δική μου και πάνω από την δική μου 
ασφάλεια. Και αυτή την επιλογή μου καλούμαι να επανεξετάσω.

Η οργάνωση της απόδρασης του Νίκου Μαζιώτη ήταν μια πολιτική απόφαση. 
Όπως πολιτική απόφαση ήταν η απελευθέρωση και άλλων πολιτικών κρατου-
μένων. Δεν ήταν μια προσωπική επιλογή. Αν ήθελα να απελευθερώσω μόνο τον 
σύντροφό μου Νίκο Μαζιώτη δεν θα ναύλωνα μεγάλο ελικόπτερο, γεγονός που 
κατέστησε πιο πολύπλοκη την οργάνωση της επιχείρησης. Σκοπός της επιχείρη-
σης ήταν η απελευθέρωση και άλλων πολιτικών κρατουμένων, όσων στην πραγ-
ματικότητα ήθελαν να πάρουν μαζί μας τον δρόμο προς την ελευθερία.

Αυτή λοιπόν η ενέργεια, παρά τις προσωπικές διαστάσεις που έχει και είναι 
γνωστές, δεν ήταν μια προσωπική, ήταν μια πολιτική επιλογή. Ήταν ένα βήμα 
στην πορεία για την Επανάσταση. Το ίδιο ισχύει για κάθε ενέργεια που έχω πραγ-
ματοποιήσει και για κάθε ενέργεια που πρόκειται να κάνω στο μέλλον. Πρόκειται 
για κρίκους σε μια αλυσίδα ενός επαναστατικού σχεδιασμού με στόχευση την 
δημιουργία ευνοϊκότερων πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών για την διεύρυν-
ση και ενδυνάμωση του επαναστατικού αγώνα. Για την πολιτική βάση αυτής της 
επιλογής θα μιλήσω πιο κάτω. Πρώτα όμως πρέπει να μιλήσω για γεγονότα και 
για τον τρόπο που έχω λειτουργήσει μέχρι τώρα σε κάποια από αυτά.

Όπως είπα και νωρίτερα, κάθε ενέργεια που κάνω αφορά μια πράξη που σχε-
τίζεται με έναν πολιτικό σχεδιασμό. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η απαλλο-
τρίωση της τράπεζας Πειραιώς στο νοσοκομείο Σωτηρία που πραγματοποίησα 
τον περασμένο Ιούνιο. Με αυτά τα χρήματα εξασφάλισα εκτός από την επιβίωσή 
μου στην «παρανομία», την οργάνωση της δράσης μου και την χρηματοδότηση 
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της επιχείρησης για την απελευθέρωση του Νίκου Μαζιώτη και άλλων πολιτικών 
κρατουμένων από τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Ο λόγος που αναφέρο-
μαι σε αυτή την απαλλοτρίωση (ποσώς με ενδιαφέρει το ποινικό σκέλος αυτής 
της αποδοχής), είναι γιατί αυτή την στιγμή θεωρώ απολύτως αναγκαίο να γνω-
στοποιήσω τον τρόπο λειτουργίας μου στο ζήτημα της ασφάλειας πολιτών, οι 
οποίοι σε κάποιες στιγμές τυγχάνει να εμπλέκονται σε επαναστατικές δράσεις 
που συμμετέχω, αλλά και της οπτικής μου για αυτό το ζήτημα με αφορμή -τη-
ρουμένων πάντα των αναλογιών- την απόπειρα απόδρασης.

Στην περίπτωση της απαλλοτρίωσης της τράπεζας Πειραιώς αυτό που ανέ-
φερα στις υπαλλήλους την στιγμή που μπήκαμε στην τράπεζα, ήταν να μην πα-
τήσουν συναγερμό γιατί αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την δική τους ασφάλεια, μιας 
και εγώ δεν ήμουν διατεθειμένη να φύγω από την τράπεζα χωρίς τα χρήματα. 
Ούτε τις απείλησα ούτε θα κινδύνευαν ποτέ από εμένα. Αν κινδύνευαν θα ήταν 
από την αστυνομία στην περίπτωση που θα κατέφθανε στο σημείο και είχαμε 
πλέον ένοπλη συμπλοκή. Και η άφιξη της αστυνομίας θα γινόταν μόνο στην πε-
ρίπτωση που κάποια από τις υπαλλήλους πατούσε τον συναγερμό της τράπε-
ζας. Αυτή ήταν η εξέλιξη που και οι ίδιες ήθελαν να αποφύγουν. Γιατί σε κάθε τέ-
τοια ενέργεια, αυτό που φοβούνται όσοι τυγχάνουν να βρίσκονται παρόντες, δεν 
είναι αυτούς που επιχειρούν τις απαλλοτριώσεις, αλλά την αστυνομία. Εξάλλου, 
είναι πραγματικά ηλίθιο για οποιονδήποτε να επιχειρήσει να υπερασπιστεί χρή-
ματα των τραπεζιτών. Και για την ιστορία, όταν η μια υπάλληλος μου είπε ότι «κι 
εμείς φτωχοί άνθρωποι είμαστε», της πρότεινα να πάμε σε «τυφλό» σημείο όπου 
δεν μας βλέπουν οι κάμερες και να πάρει 5000 ευρώ, τα οποία και δεν δέχτηκε, 
προφανώς από φόβο. Αν τα είχε δεχτεί, να είναι σίγουρη ότι δεν θα μίλαγα γι’ 
αυτό δημοσίως. Και μια λεπτομέρεια: αυτό που κρατούσα ήταν ιατρική ποδιά 
που μου χρησίμευε για να καλύπτω το όπλο μου κατά την αναμονή μου έξω από 
την τράπεζα και όχι πετσέτα (!) όπως αρκετές φορές αναφέρθηκε.

Στον αγώνα για την Επανάσταση σε κάθε εποχή -όπως εξάλλου ισχύει και σε 
όλους τους πολέμους- οι επαναστάτες υποχρεώνονται σε κάποιες στιγμές να 
ζητούν την συνδρομή πολιτών στον αγώνα τους. Τα ιστορικά παραδείγματα είναι 
πάρα πολλά -μια απόπειρα καταγραφής τους θα γέμιζε βιβλίο και δεν είναι της 
ώρας να επεκταθώ- τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ένοπλα κινήματα και οργανώ-
σεις άλλων χωρών. Σε τέτοιες περιπτώσεις όμως, τους ζητάμε στην ουσία να πά-
ρουν θέση σε έναν πόλεμο. Από την στιγμή που κάποιος αρνείται να συνδράμει, 
αυτό δεν αφορά μόνο την συγκεκριμένη πρακτική, αλλά συνιστά μια συνολικά 
εχθρική στάση απέναντι στον αγώνα. Βάζει σε κίνδυνο ή ματαιώνει εγχειρήματα, 
θέτει σε κίνδυνο τη ζωή αγωνιστών, παρεμποδίζει μια επαναστατική διαδικασία. 
Παίρνει θέση απέναντι σε έναν κοινωνικό και ταξικό πόλεμο.

Ούτε στην τράπεζα Πειραιώς ούτε στην απόπειρα απόδρασης γνωστοποίησα 
την ταυτότητά μου, συνεπώς δεν ήξερε κανείς από τους εμπλεκόμενους στις 
παραπάνω υποθέσεις ότι πρόκειται για πολιτικές ενέργειες.  Όμως με αφορμή 
την αποτυχημένη απόπειρα απόδρασης και δεδομένου ότι -όπως προανέφερα- 
είχα την ευκαιρία να σκοτώσω τον πιλότο, αλλά δεν το έκανα ρισκάροντας την 
ίδια μου την ζωή, οφείλω να γνωστοποιήσω τα εξής: Από εδώ και στο εξής αν 
χρειαστώ ξανά την συνδρομή πολιτών και εφόσον το κρίνω αναγκαίο, θα γνω-
στοποιώ την ταυτότητά μου από την αρχή. Ας γνωρίζουν όλοι, δεδομένου ότι η 
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αποστολή μου σε κάθε περίπτωση αφορά την προώθηση του αγώνα για την ανα-
τροπή του εγκληματικού καθεστώτος, ότι κάθε πιθανή άρνηση συνεργασίας και 
προσπάθεια παρεμπόδισης της δράσης, θα αντιμετωπίζεται αναλόγως.

Εννοείται, πως γνωρίζω τα στοιχεία του πιλότου, όμως δεν απείλησα την οικο-
γένειά του. Οικογένειες και παιδιά δεν θα απειλούσα ποτέ.

Αυτός είναι ένας απολογισμός μου από την απόπειρα απόδρασης, τον οποίο 
οφείλω να γνωστοποιήσω.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Η απόπειρα απόδρασης εντασσόταν μέσα στα πλαίσια της συνέχισης της δρά-
σης του Επαναστατικού Αγώνα. Στόχος ήταν η απελευθέρωση του συντρόφου 
Νίκου Μαζιώτη και άλλων  πολιτικών κρατουμένων. Με αυτή την ενέργεια ο 
Επαναστατικός Αγώνας ήθελε να δώσει μια απάντηση στην καταστολή, ήθελε να 
ακυρώσει στην πράξη την κατασταλτική επιχείρηση ενάντια στον Επαναστατικό 
Αγώνα που έγινε με την σύλληψη του συντρόφου. Ήθελε επίσης, να απαντήσει 
σε μια σειρά από κατασταλτικές επιχειρήσεις που κατέληξαν με την φυλάκιση 
και άλλων ένοπλων αγωνιστών.

Εννοείται πως δεν θα εγκαταλείπαμε τον σύντροφο Μαζιώτη στα χέρια του 
εχθρού χωρίς να επιχειρήσουμε την απελευθέρωσή του. Και εννοείται, πως δεν 
θα μας αντιστοιχούσε πολιτικά και ηθικά να μην επιδιώξουμε να απελευθερώ-
σουμε και άλλους πολιτικούς κρατούμενους.

Η καταστολή και οι απόπειρες πολιτικού παροπλισμού των ένοπλων αγωνι-
στών που αυτή συνεπάγεται, επιχειρούν να δημιουργήσουν δυσμενείς συνθήκες 
στον αγώνα και για αυτό είναι επαναστατικό καθήκον να επιχειρούμε πάντα να 
ακυρώνουμε στην πράξη τα αποτελέσματά της. Επίσης, η ενέργεια αυτή ήταν 
μια προσπάθεια ανάδειξης της αναγκαιότητας για ενότητα απέναντι στις κατα-
σταλτικές επιχειρήσεις του κράτους, για ενότητα στον αγώνα.

Η καταστολή ενάντια σε αγωνιστές που μάχονται κατά του καθεστώτος εί-
ναι παράμετρος της ευρύτερης πολιτικής υποδούλωσης της κοινωνικής βάσης. 
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Και επειδή κάθε φορά οφείλουμε να βάζουμε τις πολιτικές της κυριαρχίας μέσα 
στις ιστορικές τους διαστάσεις ώστε να είναι πιο κατανοητές οι άμεσες στοχεύ-
σεις της κατασταλτικής πολιτικής, ας λάβουμε υπόψιν μας ότι η καταστολή στην 
εποχή μας δεν μπορεί παρά να αποτελεί αδιαχώριστη παράμετρος των πολιτι-
κών διάσωσης του συστήματος από την κρίση. Και η διάσωση του συστήματος 
από την κρίση προϋποθέτει την εξόντωση μεγάλων τμημάτων της κοινωνικής 
βάσης. Όσοι περισσεύουν από την διαδικασία αναπαραγωγής του καθεστώτος 
σήμερα, πετιούνται στο κοινωνικό περιθώριο, οδηγούνται στην λιμοκτονία, την 
απόγνωση, την τρέλα, τον θάνατο.

Οι οικονομικές και πολιτικές ελίτ προσπαθούν να κρατήσουν δεμένες με την 
μοίρα του συστήματος τις κοινωνικές πλειοψηφίες. Προσπαθούν να τις εξανα-
γκάσουν σε υποταγή ισχυριζόμενες ότι είναι προς το κοινό συμφέρον η επιβίωση 
του συστήματος, έξω από το οποίο δεν υπάρχει ζωή για κανέναν, είτε πλούσιο 
είτε φτωχό. Σε μια περίοδο που είναι απονομιμοποιημένο το οικονομικό και πο-
λιτικό καθεστώς στις συνειδήσεις των περισσότερων ανθρώπων, αυτές εξανα-
γκάζουν σε συμμόρφωση και προσπαθούν να πείσουν ότι το σύστημα του καπι-
ταλισμού και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, το σύστημα της δουλείας, 
της εξαπάτησης, της βίας, του εγκλήματος και της τρομοκρατίας είναι μονό-
δρομος. Ότι άλλη επιλογή δεν έχουμε από το να σκύβουμε το κεφάλι, από το να 
δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα την απαξίωση, τον εξευτελισμό, την σκλαβιά. Ότι δεν 
έχουμε άλλη επιλογή από το να θυσιαζόμαστε αυτοβούλως στον βωμό της εξό-
δου του συστήματος από την κρίση. Όμως όπως είπα και πριν, η σωτηρία του 
συστήματος προϋποθέτει την εξόντωση ανθρώπων. Οι κοινωνίες εδώ και καιρό 
δεν έχουν κανένα συμφέρον να στηρίζουν τις πολιτικές κοινωνικής ευθανασίας 
που επιβάλλουν όλες οι κυβερνήσεις κάθε κομματικής απόχρωσης.

Οι πολιτικές και οικονομικές εξουσίες γνωρίζουν πως μόνο μια κοινωνική 
Επανάσταση μπορεί να αποτελεί την άλλη πρόταση στην κρίση. Πως μόνο μια 
κοινωνική Επανάσταση μπορεί να λειτουργήσει προς το συμφέρον των φτωχών 
και των αποκλεισμένων. Μια Επανάσταση που θα στραφεί βίαια ενάντια στην οι-
κονομική και πολιτική ελίτ, ενάντια στις δομές και τους θεσμούς του συστήματος 
και θα επιχειρήσει να το καταλύσει.

Όταν η κρίση εκδηλώθηκε στην Ευρώπη με την μορφή της κρίσης χρέους, οι 
πολιτικοί ηγήτορες της ΕΕ και οι πλούσιοι του πλανήτη είχαν ένα μεγάλο φόβο 
τον οποίο τον εξέφραζαν δημόσια: Τον γενικευμένο ξεσηκωμό των λαών στις 
χώρες του ευρωπαϊκού νότου που μάστιζε η κρίση και που αργά ή γρήγορα μέσω 
των πολιτικών «διάσωσής τους», θα μετατρέπονταν σε αποικίες των δανειστών 
και των πλουσίων του πλανήτη. Ο μεγάλος φόβος τους ήταν το ξέσπασμα μιας 
κοινωνικής Επανάστασης σε κάποια από τις χώρες αυτές, μιας Επανάστασης 
που θα πυροδοτούσε άλλες στις αδύναμες και υπερχρεωμένες χώρες της ΕΕ. 
Αυτός ο φόβος τους, δυστυχώς, δεν επαληθεύτηκε. Οι λόγοι είναι πολλοί και δεν 
αντιστοιχεί σε αυτό το κείμενο να τους αναλύσω. Όμως αναφέρω ένα σημαντικό 
μέλημα της εξουσίας στον γενικότερο σχεδιασμό της να αποκλείσει την προοπτι-
κή της κοινωνικής Επανάστασης στην χώρα: Την άμεση αντιμετώπιση αυτών που 
την προωθούν, αυτών που πολεμούν για να γίνει πραγματικότητα, αυτών που 
έχουν αφιερώσει την ζωή τους όλη για να γίνει εφικτή η κοινωνική απελευθέρω-
ση. Την άμεση αντιμετώπιση των επαναστατών μέσω της καταστολής και του 
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πολιτικού παροπλισμού τους που αυτή επιφέρει.
Αιχμή της καταστολής στην εποχή μας είναι η αντιμετώπιση των ένοπλων 

επαναστατών. Και το μήνυμα που θέλει να στείλει προς όλη την κοινωνία, είναι 
ότι δεν υπάρχει προοπτική στον επαναστατικό αγώνα, δεν υπάρχει καμία προο-
πτική στον πόλεμο ενάντια στο καθεστώς. Δεν υπάρχει καμία προοπτική αλλα-
γής σελίδας στην ιστορία. Ότι ο καπιταλισμός, ακόμα και στην πιο απάνθρωπη 
έκφρασή του, είναι μονόδρομος και ότι οφείλουμε να θυσιαζόμαστε για την επι-
βίωσή του. Το μήνυμα για όλη την κοινωνία είναι «υποταγή ή θάνατος».

Αυτήν την προοπτική πολεμούσε και πολεμάει ο Επαναστατικός Αγώνας. Να 
μην ριζώσει στις καρδιές των φτωχών η ήττα που προωθεί με κάθε μέσο η κρα-
τική πολιτική. Αγωνιστήκαμε και αγωνιζόμαστε να μην γίνει πραγματικότητα η 
συνείδηση του σκλάβου, να μην παραιτηθούμε ποτέ από τον αγώνα για την ανα-
τροπή ενός εγκληματικού, δολοφονικού συστήματος. Και φυσικά, να προσπα-
θούμε πάντα να ακυρώνουμε στην πράξη τα αποτελέσματα της καταστολής.

Το 2010 και ενώ ο Επαναστατικός Αγώνας είχε ήδη από το 2009 ξεκινήσει 
μια σειρά δράσεων με μεγάλες επιθέσεις ενάντια σε κομβικής σημασίας για την 
λειτουργία του συστήματος θεσμούς και οργανισμούς -κεντρικά της Citibank, 
Eurobank, χρηματιστήριο- με στόχο την ματαίωση των σχεδίων της οικονομικής 
και πολιτικής ελίτ για την υπαγωγή της χώρας στο μνημόνιο, ο σύντροφός μας 
Λάμπρος Φούντας πέφτει νεκρός από σφαίρα μπάτσου κατά την διάρκεια προ-
παρασκευαστικής ενέργειας παραμονές ενός μεγάλου χτυπήματος της οργάνω-
σης. Ακολουθεί η πρώτη κατασταλτική επιχείρηση ενάντια στον Επαναστατικό 
Αγώνα. Στις 10 Απρίλη το κράτος μας συλλαμβάνει. Όμως εμείς δεν ηττηθήκαμε. 
Γιατί ήττα είναι να σκύβεις το κεφάλι στην καταστολή και να αρνείσαι τον εαυτό 
σου, τις επιλογές σου, τους νεκρούς συντρόφους σου. Για εμάς η καταστολή 
ήταν μια νέα φάση του αγώνα μας. Αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη για συμ-
μετοχή στον Επαναστατικό Αγώνα και τον κρατήσαμε ζωντανό. Μετά το πέρας 
του δεκαοχταμήνου εγώ με τον σύντροφό μου αφεθήκαμε ελεύθεροι και περά-
σαμε στην «παρανομία». Ο Επαναστατικός Αγώνας, παρά τα πλήγματα που είχε 
δεχθεί, ήταν ζωντανός και ξαναχτύπησε με την επίθεση εναντίον της Τράπεζας 
της Ελλάδας, το ελληνικό παράρτημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που 
αποτελεί έναν από τους πυλώνες της τότε τρόικας και σημερινού κουαρτέτου, 
καθώς εκτός από την ΕΚΤ, το ΔΝΤ, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμμετέχει και 
ο ESM, και ευθύνεται για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής διάσωσης 
του συστήματος στην χώρα. Αυτή η εξέλιξη ήταν η καλύτερη επιβεβαίωση ότι η 
κατασταλτική επιχείρηση που έκανε το κράτος το 2010, απέτυχε παταγωδώς.

Το καλοκαίρι του 2014 ο σύντροφος Νίκος Μαζιώτης ύστε-
ρα από καταδίωξη στο Μοναστηράκι τραυματίζεται από σφαίρα μπά-
τσου και συλλαμβάνεται. Για μια ακόμα φορά δεν τα παρατήσαμε. 
Η ήττα δεν άγγιξε ποτέ ούτε και πρόκειται να αγγίξει τον Επαναστατικό Αγώνα 
και εμένα προσωπικά. Γιατί η ήττα και η παραίτηση δεν αρμόζει σε επαναστά-
τες. Έχουμε χρέος απέναντι στον εαυτό μας, τους συντρόφους μας, την κοινω-
νία, να κρατάμε ζωντανή την φλόγα της πίστης για την Επανάσταση, ακόμα και 
όταν μας χτυπάει το κράτος.

Ο Επαναστατικός Αγώνας πάντα είχε ως στρατηγικής σημασίας στόχο να ακυ-
ρώνει στην πράξη την καταστολή. Αυτό τον στόχο είχε και η απόδραση. Μπορεί 
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να μην τα καταφέραμε αυτή την φορά, όμως τίποτα δεν χάθηκε. Στον αγώνα 
υπάρχουν επιτυχίες, υπάρχουν και αποτυχίες. Το ζητούμενο είναι οι αποτυχίες 
να μην καταβάλουν τους αγωνιστές.

Χέρι-χέρι με την καταστολή της επαναστατικής δράσης βαδίζει η κυρίαρχη 
προπαγάνδα με την οποία το κράτος στοχεύει στον πολιτικό παροπλισμό των 
αγωνιστών. Μας αποκαλούν «τρομοκράτες», «εγκληματίες», «ληστές» όπως 
εξάλλου έκανε κάθε καθεστώς σε κάθε εποχή όταν είχε να αντιμετωπίσει πολι-
τικά ένοπλους αγωνιστές και κινήματα. Σε κάθε εποχή παράλληλα με κάθε επα-
ναστατικό πόλεμο διεξάγεται και ένας επικοινωνιακός πόλεμος μεταξύ επανα-
στατών και καθεστώτων. Έναν τέτοιο επικοινωνιακό πόλεμο έχουμε ζήσει σε όλη 
την περίοδο της δράσης του Επαναστατικού Αγώνα και συνεχίζουμε να ζούμε με 
πολύ μεγαλύτερη σφοδρότητα προσωπικά τόσο εγώ όσο και ο σύντροφος Νί-
κος Μαζιώτης, καθώς από την στιγμή που περάσαμε στην «παρανομία», σε κάθε 
στιγμή της δράσης μας έβγαινε μπροστά το πρόσωπο και η ταυτότητά μας. Και 
αυτό συνέβαινε και συμβαίνει όχι μόνο για υποθέσεις που μας αφορούν, αλλά 
και για γεγονότα με τα οποία δεν έχουμε σχέση και έχουμε αρνηθεί δημοσίως. 
Και παρά το γεγονός ότι το κράτος και οι μηχανισμοί καταστολής γνωρίζουν ότι 
ούτε ο σύντροφος Μαζιώτης ούτε εγώ θα είχαμε οποιοδήποτε πρόβλημα να 
αναλάβουμε τις επιλογές μας.

Τώρα το κράτος έχει εστιάσει την πολεμική του πάνω στο δικό μου πρόσωπο. 
Όμως ξέρει πολύ καλά πως είναι πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο να καταφέρει 
τον πολιτικό παροπλισμό τον δικό μου και του Επαναστατικού Αγώνα μέσω της 
προπαγάνδας.

Στην εποχή μας περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι κοινή συνείδηση στην 
μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας πως οι τρομοκράτες, οι εγκληματίες, οι λη-
στές είναι αυτοί που κυβερνούν. Είναι η οικονομική και πολιτική ελίτ που λη-
στεύει καθημερινά εκατομμύρια ανθρώπους στο όνομα της σωτηρίας του συστή-
ματος. Είναι οι «θεσμοί» και όσοι επιβάλλουν τα μνημόνια και τα προγράμματα 
«διάσωσης». Τρομοκράτες και εγκληματίες είναι αυτοί που συμμετέχουν στις 
ελληνικές κυβερνήσεις που εφαρμόζουν τα εγκληματικά σχέδια εξόντωσης των 
κοινωνικά αδύναμων. Που υπηρετούν τυφλά μια αιμοσταγή άρχουσα οικονομικά 
τάξη. Που συνδράμουν τους αρχιληστές - τραπεζίτες στο εγκληματικό τους έργο 
να πετούν στο δρόμο και να σέρνουν στις φυλακές όλους όσοι αδυνατούν να 
συμμορφωθούν στις ληστρικές τους ορέξεις. Τρομοκράτες, εγκληματίες, ληστές 
είναι όσοι παίρνουν το κομμάτι το ψωμί μέσα από το στόμα των φτωχών. Αυτοί 
που με τις πολιτικές τους ευθύνονται για τους άνεργους, τους εξαθλιωμένους, 
τους άπορους, τους περιθωριοποιημένους. Αυτοί που πετούν στους δρόμους 
καθημερινά χιλιάδες ανθρώπους. Αυτοί που με τις πολιτικές τους επιχειρούν να 
σώσουν ένα δολοφονικό σύστημα με αντίτιμο την εξαθλίωση και τον θάνατο χι-
λιάδων ανθρώπων.

Αυτό που ζούμε είναι ένας πόλεμος. Είναι ένας ταξικός και κοινωνικός πόλε-
μος. Και τα θύματα που μέχρι στιγμής μετράμε σε αυτόν τον πόλεμο είναι πολ-
λές χιλιάδες. Είναι οι άστεγοι που στοιβάζονται στα πεζοδρόμια των μεγάλων 
πόλεων, τα παιδιά που υποσιτίζονται, λιποθυμούν, αρρωσταίνουν και τρελαίνο-
νται, είναι οι απελπισμένοι από την οικονομική αφαίμαξη του κράτους και των 
τραπεζών, είναι αυτοί που αυτοκτονούν... Σε αυτόν τον πόλεμο όλες οι κυβερ-
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νήσεις έχουν ταχθεί στο πλευρό των οικονομικά ισχυρών και όλοι όσοι έχουν 
συμμετάσχει σε αυτές έχουν τα χέρια τους βαμμένα με αίμα. Απέναντί τους στέ-
κονται μια χούφτα επαναστάτες. Και είναι βασικό τους μέλημα να θέλουν την 
πολιτική, αλλά και την φυσική τους εξόντωση.

Οι «αντιτρομοκρατικοί» νόμοι, τα ειδικά κελιά, οι απομονώσεις, τα πλέγματα 
στις φυλακές, η σιωπή γύρω από τον λόγο των αγωνιστών, οι εξοντωτικές ποι-
νές, τα ειδικά δικαστήρια είναι αιχμή της κρατικής αντεπαναστατικής πολιτικής. 
Η προηγούμενη κυβέρνηση προσπάθησε να κάνει ένα ακόμα βήμα με το νομο-
σχέδιο για τις φυλακές τύπου Γ’. Ύστερα από πολυήμερη απεργία πείνας των 
πολιτικών κρατουμένων κάποια από τα μέτρα της πολιτικής εξουσίας πάρθηκαν 
πίσω.  Όμως για τους δηλωμένους εχθρούς του καθεστώτος τα μέτρα αυτά συ-
νεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ.

Ο σύντροφος Νίκος Μαζιώτης είναι αυτός ο πολιτικός κρατούμενος που υφί-
σταται όλες τις «εξαιρέσεις» και τις ειδικές μορφές αντιμετώπισης από τους κα-
τασταλτικούς μηχανισμούς. Αφού κατά τύχη γλίτωσε τον θάνατο από την σφαί-
ρα του μπάτσου κατά την συμπλοκή στο Μοναστηράκι και ενώ είχε σακατευτεί 
από το ένα χέρι, δέχτηκε την «ειδική φροντίδα» των απομονώσεων, της απουσί-
ας ιατρικής μέριμνας, των συνεχών μεταγωγών. Ήταν ο πρώτος που μεταφέρ-
θηκε στην ειδική φυλακή τύπου Γ’ που είχε ετοιμάσει η κυβέρνηση της ΝΔ και 
την μεταφορά του εκεί την ανακοίνωσαν με τις σχετικές «τυμπανοκρουσίες». Σε 
όποια φυλακή και αν τον πηγαίνουν, αυξάνουν τα μέτρα ασφαλείας ακόμα και 
αν αυτό σημαίνει την αναδιάρθρωση ολόκληρων φυλακών. Και δεν είναι απλώς 
ο φόβος της απόδρασης ενός κρατουμένου αυτός που τους καθοδηγεί. Ο κυριό-
τερος παράγοντας είναι ο πολιτικός του ρόλος και το γεγονός ότι δεν έχει κάνει 
βήμα πίσω. Ο σύντροφος Μαζιώτης έχει γίνει αιχμή της κατασταλτικής πολιτικής 
του κράτους απέναντι στην επαναστατική προοπτική και τον ένοπλο αγώνα για 
την κοινωνική απελευθέρωση και όποιος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό, είτε δεν 
μπορεί είτε δεν θέλει να δει την κατασταλτική αντεπαναστατική κρατική πολιτι-
κή όπως αυτή εκφράζεται στις μέρες μας.

Αυτό αποδεικνύει και η επιβολή της ποινής των ισοβίων για την έκρηξη με 
παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο στην Τράπεζα της Ελλάδας τον Απρίλη 
του 2014 για την οποία ανέλαβε την ευθύνη ο Επαναστατικός Αγώνας, η πρώτη 
επιβολή ισοβίων για βομβιστική επίθεση στην Ελλάδα. Μια βομβιστική επίθεση 
με προειδοποιητικό τηλεφώνημα και χωρίς τραυματίες. Ισόβια και 129 χρόνια για 
μια βομβιστική επίθεση και δυο απαλλοτριώσεις τραπεζών είναι απόφαση που 
δεν αφορά μια δικονομική διαδικασία, αλλά μια σφοδρή πολιτική σύγκρουση. Το 
συγκεκριμένο δικαστήριο που βρισκόταν σε εντεταλμένη υπηρεσία για λογαρια-
σμό της χούντας που μας κυβερνά και που απαρτίζεται από τους «θεσμούς», την 
κυβέρνηση, την οικονομική και πολιτική ελίτ διεκπεραίωσε μια διαδικασία που 
είχε ως στόχο μια και μόνο προαποφασισμένη πολιτική αποστολή: Να επιβάλει 
μια τέτοια ποινή στον σύντροφο που θα μπορούσε να προκαλέσει το μέγιστο 
δυνατό πολιτικό και κοινωνικό εκφοβισμό.

Ότι πρόκειται για μια απόφαση που πάρθηκε από τα κέντρα εξουσίας στα 
οποία διαμορφώνεται η πολιτική διαχείρισης της καθεστωτικής ασφάλειας και 
ότι η αντιμετώπιση του συντρόφου και του Επαναστατικού Αγώνα συνδέεται με 
την ευρύτερη πολιτική διάσωσης του καθεστώτος στην Ελλάδα δεν είναι -όπως 
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μπορεί να ισχυριστούν κάποιοι- μια πολιτική υπερβολή. Η σημασία που έχει για 
το καθεστώς η καταστολή του Επαναστατικού Αγώνα και των αγωνιστών που 
τον απαρτίζουν, έχει φανεί εδώ και χρόνια. Οι πιέσεις που δεχόταν η κυβέρνηση 
Καραμανλή από τις ΗΠΑ για συλλήψεις μετά την επίθεση στην αμερικάνικη πρε-
σβεία, οι επικηρύξεις της οργάνωσης από το ελληνικό και από το αμερικάνικο 
κράτος, τα συγχαρητήρια που δέχτηκε η κυβέρνηση Παπανδρέου από Αμερικα-
νούς και Ευρωπαίους πολιτικούς προϊστάμενούς της για τις συλλήψεις μας το 
2010, η ανακούφιση της τότε κυβέρνησης για τις συλλήψεις και οι κυβερνητικές 
αναφορές για την αποφυγή χτυπήματος που θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα 
την οικονομία -δήλωση που σχετίζεται φυσικά και με τον πολιτικό πανικό της 
τότε κυβέρνησης για την προοπτική κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας η 
οποία είχε βυθιστεί στην κρίση χρέους και το πρώτο μνημόνιο δεν είχε ακόμα 
υπογραφεί-, είναι στοιχεία που δείχνουν τη μεγάλη σημασία για το καθεστώς να 
αντιμετωπίσει τον Επαναστατικό Αγώνα. Όμως υπάρχει και συνέχεια...

Αφού περάσαμε με τον σύντροφο στην παρανομία, οι πιέσεις για την σύλληψή 
μας αυξήθηκαν. Γι’ αυτό και η κυβέρνηση Σαμαρά μας επικήρυξε με το ποσό του 
ενός εκατομμυρίου ευρώ τον καθένα από εμάς. Ήταν προφανές ότι αποτελούσε 
μια κίνηση εξευμενισμού του αμερικάνικου κράτους, αλλά και των ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων που ανησυχούσαν για το γεγονός ότι είμαστε ελεύθεροι, ειδικά σε 
μια περίοδο που η καθεστωτική σταθερότητα αποτελούσε κομβικής σημασίας 
ζήτημα για ένα οικονομικό και πολιτικό σύστημα που ταλανιζόταν από την κρίση 
και σημαντική προϋπόθεση για να συνεχιστούν τα καταστροφικά για την κοινωνι-
κή βάση προγράμματα διάσωσης του οικονομικού καθεστώτος στην χώρα.

Όταν δε έγινε η επίθεση εναντίον της Τράπεζας της Ελλάδας παραμονή της 
επίσκεψης της Μέρκελ στην Αθήνα και της πρώτης μετά από χρόνια απόπειρας 
του ελληνικού κράτους να δανειστεί από τις αγορές, οι πιέσεις από τα διεθνή 
κέντρα εξουσίας αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο. Και όταν τελικά κατάφεραν 
να συλλάβουν τον σύντροφο, η ελληνική κυβέρνηση σύσσωμη έκανε κολοτού-
μπες για την σύλληψη του «νούμερο ένα τρομοκράτη», η ντόπια οικονομική ελίτ 
μαζί με τον τότε υπουργό δημόσιας τάξης μιλούσε για την ύψιστη ανάγκη να δι-
ατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα στην χώρα, το αμερικάνικο κράτος έστελνε 
πανευτυχής συγχαρητήρια στους Έλληνες υφισταμένους του και η πολιτική και 
οικονομική ελίτ ανά τον πλανήτη ένοιωθε πιο ήσυχη για το γεγονός ότι μπορεί 
να συνεχιστεί το πρόγραμμα «διάσωσης» της χώρας με μειωμένο κατά πολύ τον 
κίνδυνο μιας καθεστωτικής αποσταθεροποίησης από την ένοπλη επαναστατική 
δράση. Όμως, ούτε με τον σύντροφο στην φυλακή ηρέμησε η αμερικάνικη πο-
λιτική εξουσία και τον καταχώρησε στην δική της διεθνή λίστα των «τρομοκρα-
τών».

Υπάρχει ένα γενικό μήνυμα αποτροπής με αυτή την απόφαση, αλλά και μια 
πολύ συγκεκριμένη κεντρική στρατηγική από το κράτος. Το γενικό μήνυμα είναι 
ότι πιστεύουν πως το καθεστώς εξαντλώντας την πολιτική του εκδικητικότητα 
απέναντι σε έναν αμετανόητο ένοπλο αγωνιστή, θα καταφέρει να τρομοκρατήσει 
όλους όσοι σκέφτονται να επιλέξουν την ένοπλη επαναστατική δράση. Όσους 
βλέπουν την ανατροπή του καθεστώτος ως αναγκαία προϋπόθεση για την απε-
λευθέρωση της κοινωνίας από τον ζυγό των μνημονίων και την Επανάσταση 
ως την μόνη επιλογή για την κοινωνική απελευθέρωση. Όσο για την άμεση και 
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κεντρική στρατηγική της πολιτικής εξουσίας που προανέφερα, αυτή αφορά σε 
έναν πόλεμο με πολύ συγκεκριμένο άμεσο στόχο: την ματαίωση της στρατηγικής 
δράσης του Επαναστατικού Αγώνα που χαράχθηκε από την οργάνωση το 2009 
εν όψει της κρίσης και που στόχευε στην αποσταθεροποίηση του καθεστώτος 
με μεγάλα χτυπήματα ενάντια σε κομβικής σημασίας δομές και μηχανισμούς του 
συστήματος. Γιατί σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο εντασσόταν η επίθεση ενάντια 
στην Τράπεζα της Ελλάδας και αποτελούσε συνέχεια της δράσης που είχε η ορ-
γάνωση πριν τις συλλήψεις το 2010.

Η ποινή των ισοβίων είμαι σίγουρη ότι δεν κλόνισαν τον σύντροφο. Όμως, 
δεν είναι αυτός ο στόχος τους, αφού ξέρουν πως ό,τι κάνουν δεν τον λυγίζουν. 
Αυτό που επιχειρούν να κάνουν με τα ισόβια για μια βομβιστική επίθεση όπως 
ήταν αυτή της Τράπεζας της Ελλάδας, μιας βομβιστικής επίθεσης με μεγάλη 
κοινωνική αποδοχή, είναι να τρομοκρατήσουν όσους εμπλέκονται ή πρόκειται 
να εμπλακούν στον ένοπλο αγώνα, όσους επιλέγουν ως δράση τις βομβιστικές 
επιθέσεις. Είναι μια πολιτική εκδίκηση απέναντι σε μια πολιτική αγώνα που είναι 
ευρέως γνωστό ότι απολαμβάνει μεγάλη κοινωνική αποδοχή. Γιατί όχι μόνο δεν 
τρομοκρατήθηκε κανείς με εκείνη την επίθεση, όπως και με κάθε επίθεση του 
Επαναστατικού Αγώνα, αλλά είναι γεγονός ότι η δράση του Επαναστατικού Αγώ-
να πολλές φορές στο παρελθόν έχει αποτελέσει αιτία ικανοποίησης και χαράς 
για μεγάλα τμήματα της κοινωνίας. Γιατί πόσοι και ποιοι ήταν αυτοί που δεν χά-
ρηκαν και θεώρησαν εχθρική προς αυτούς πράξη την επίθεση εναντίον της Τρά-
πεζας της Ελλάδας, στην οποία βρισκόταν και το γραφείο του απεσταλμένου 
του ΔΝΤ στην χώρα, έναν δηλωμένο και κοινώς αναγνωρισμένο εχθρό της κοι-
νωνίας; Πόσοι και ποιοι δεν χάρηκαν και θεώρησαν εχθρική προς αυτούς πράξη 
την βομβιστική επίθεση εναντίον του χρηματιστηρίου; Πόσοι και ποιοι θεώρησαν 
εχθρική προς αυτούς πράξη την επίθεση με αντιαρματική ρουκέτα εναντίον της 
αμερικάνικης πρεσβείας, μια ενέργεια που στάθηκε αφορμή για λαϊκούς πανηγυ-
ρισμούς στην χώρα; Πόσοι είναι αυτοί που δεν είπαν «καλά τους κάνουνε» μετά 
από κάθε ενέργεια της οργάνωσης; Ακόμα και μάρτυρες κατηγορίας στο πρώτο 
δικαστήριο της οργάνωσης μας έλεγαν ότι είναι στο πλευρό μας, ενώ για την 
επίθεση εναντίον του Βουλγαράκη δεχτήκαμε ακόμα και επιπλήξεις από μάρ-
τυρα κατηγορίας, γιατί θεωρηθήκαμε ήπιοι στις καταγγελίες μας ενάντια στον 
πρώην υπουργό δημόσιας τάξης, ο οποίος κατά τον ίδιο μάρτυρα θα έπρεπε να 
κρεμαστεί μαζί με άλλους πολιτικούς στην πλατεία Συντάγματος.

Πόσοι και ποιοι είναι αυτοί που στρέφονται ενάντια στον Επαναστατικό Αγώ-
να; Μόνο όσοι απαρτίζουν αυτό το εγκληματικό καθεστώς, όσοι εφαρμόζουν τις 
πολιτικές κοινωνικής εξόντωσης, όσοι ανήκουν στην τάξη των οικονομικά ισχυ-
ρών, όσοι έχουν ταυτίσει τα συμφέροντά τους με το καθεστώς της βίας και της 
τρομοκρατίας. Όσοι στηρίζουν τις πολιτικές κοινωνικής γενοκτονίας που επι-
βάλλονται, όσοι στηρίζουν την εξόντωση εκατομμυρίων ανθρώπων στο όνομα 
της επιβίωσης ενός εγκληματικού συστήματος. Και φυσικά, όσοι είναι πιστοί 
δούλοι, πιστά ανδρείκελα αυτού του καθεστώτος, όπως η συγκεκριμένη έδρα 
που ανέλαβε να διεκπεραιώσει την δουλειά που της είχαν υπαγορεύσει οι πολι-
τικοί της προϊστάμενοι και να επιβάλει την μέγιστη των ποινών στον σύντροφο. 
Όμως το μόνο που καταφέρνουν είναι να στοχοποιούν τον εαυτό τους. Αυτοί 
είναι οι σύμμαχοι του κράτους και του καπιταλιστικού συστήματος, αυτοί είναι οι 
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εχθροί του Επαναστατικού Αγώνα. Και πρόκειται για μια μειοψηφία.
Μιας όμως και αναφέρθηκα σε μεγάλες βομβιστικές επιθέσεις, οφείλω να 

προσθέσω τα εξής: Κατά την διάρκεια της πρώτης δίκης του Επαναστατικού 
Αγώνα στην οποία ήμουν παρούσα εξετάστηκαν με δική μας προτροπή οι ευ-
θύνες της διοίκησης του χρηματιστηρίου για το γεγονός ότι με δική της εντολή 
οι υπάλληλοι ασφαλείας που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την ημέρα που έγινε η 
επίθεση, υποχρεώθηκαν να μην εγκαταλείψουν τα πόστα τους μετά το προειδο-
ποιητικό τηλεφώνημα. Αποτέλεσμα αυτής της εντολής στην οποία υπάκουσαν, 
ήταν να θέσουν σε κίνδυνο την ζωή τους. Σε εκείνη την διαδικασία αποδείχτηκε 
χάρη σε δικές μας παρεμβάσεις και με την παρουσία στελεχών του χρηματιστη-
ρίου που ύστερα από δικές μας πιέσεις ήρθαν στο δικαστήριο, ότι οι άνθρω-
ποι του συστήματος βλέπουν τους εργαζόμενους -όπως αυτούς των υπηρεσιών 
ασφαλείας- ως αναλώσιμους, ότι έχουν την ανθρώπινη ζωή γραμμένη στα πα-
λαιότερα των ακριβών υποδημάτων τους. Επειδή και στην επίθεση εναντίον της 
Τράπεζας της Ελλάδας υπήρξαν ανάλογα περιστατικά, καλώ κάθε εργαζόμενο 
ασφαλείας από την στιγμή που θα ειδοποιηθεί για τοποθέτηση βόμβας σε κά-
ποιο κτίριο, να βάλει την ασφάλειά του πάνω απ’ όλα και να εγκαταλείψει το πό-
στο του. Είναι γελοίο να προτιμήσει να ρισκάρει τη ζωή του προκειμένου να μην 
παραβιάσει μια κτηνώδη και απάνθρωπη εντολή προϊσταμένων του, οι οποίοι 
θεωρούν την σωματική του ακεραιότητα και την ζωή του ως αμελητέα ποσότητα 
στο «κοινωνικό» τους έργο.

Ένα άλλο σημαντικό ζητούμενο για το κράτος με αυτή την απόφαση, είναι να 
εκδικηθεί παραδειγματικά την ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Να εκδικηθεί παρα-
δειγματικά αυτούς που όταν πέφτουν στα χέρια του εχθρού, τον φτύνουν στα 
μούτρα, αναλαμβάνουν περήφανα τις πολιτικές τους επιλογές και υπερασπίζο-
νται πολιτικά τον ένοπλο αγώνα για την κοινωνική Επανάσταση. Να εκδικηθεί 
αυτούς που δεν κάνουν ούτε ένα βήμα πίσω μπροστά στην απειλή του μακρο-
χρόνιου εγκλεισμού στα μπουντρούμια του καθεστώτος. Να εκδικηθεί τους αμε-
τανόητους επαναστάτες. Αυτούς που με την στάση τους ακυρώνουν τα αποτε-
λέσματα της καταστολής. Γιατί η μη ανάληψη πολιτικής ευθύνης, ακόμα και αν 
γίνεται από ανθρώπους που οι διωκτικοί μηχανισμοί θεωρούν βέβαιο ότι είναι 
ένοχοι, θα απολαμβάνει την επιείκεια του κράτους, αφού συνιστά μια πολιτική 
οπισθοχώρηση στην καταστολή, καταδεικνύει ότι η καταστολή έχει αποτέλεσμα. 
Και αυτό το αποτέλεσμα δεν το ακυρώνουν όσες γενικόλογες αγωνιστικές κορώ-
νες κι αν βγάλει ο δικαζόμενος στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Εγώ δεν δικάστηκα ερήμην και το κράτος περιμένει να με πιάσει στα χέρια του 
για να με δικάσει και να με καταδικάσει στην ίδια πιθανώς ποινή. Τους διαβεβαι-
ώνω ότι ποσώς με ενδιαφέρει.

Ήμουν σίγουρη ότι μετά από αυτή την ενέργεια και ασχέτως της έκβασής της, 
θα επιχειρούσαν πολλοί να μου κάνουν ένα ψυχόγραμμα, εξαιτίας του γεγονότος 
ότι δεν είμαι μόνο γυναίκα, αλλά και μάνα. Δεν έχω μπει και ούτε πρόκειται να 
μπω στην διαδικασία να τροφοδοτώ αυτή την συζήτηση. Αντί γι’ αυτό πάντα μι-
λούσα και μιλάω πολιτικά. Όλα τα υπόλοιπα ζητήματα και η προσωπική μου ζωή 
δεν αφορά κανέναν.

Αυτό που έχω να δηλώσω δημόσια, είναι ότι όλη μου την ζωή την έχω αφιερώ-
σει στην υπόθεση της κοινωνικής Επανάστασης. Είναι πρώτα και πάνω από όλα 
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μια κοινή υπόθεση, μια υπόθεση που αφορά όλη την κοινωνία. Όλες οι επανα-
στάσεις στην ιστορία πραγματοποιήθηκαν από ανθρώπους που έβαλαν το κοινό 
συμφέρον πάνω από το ατομικό, που ρίσκαραν για αυτήν τη ίδια την ζωή τους. 
Και πάντα η αφοσίωση σε μια τέτοια υπόθεση είναι ανάλογη της πίστης που έχει 
κάποιος για την αναγκαιότητα αυτή η Επανάσταση να υλοποιηθεί. Αναγκαιότητα 
που δεν αφορά την επιδίωξη άντλησης της οποιασδήποτε υπεραξίας (ποια υπε-
ραξία εξάλλου θα μπορούσαμε να αντλήσουμε;), αλλά από την πεποίθηση ότι 
είναι η μόνη ικανή και αναγκαία συνθήκη για να σταματήσει οριστικά η κοινωνική 
καταστροφή που συντελείται κάτω από τον ζυγό της οικονομικής και πολιτικής 
εξουσίας.

Έχω ρισκάρει πολλές φορές τη ζωή μου σε αυτόν τον αγώνα. Και αγώνας 
επαναστατικός, αγώνας για την κοινωνική απελευθέρωση χωρίς να ρισκάρουμε, 
χωρίς να «ματώσουμε» δεν υπάρχει.

Απευθυνόμενη σε μια κοινωνία που έχει συντριβεί κάτω από την μπότα των 
θεσμών, της υπερεθνικής οικονομικής και πολιτικής ελίτ και από όλες χωρίς 
εξαίρεση τις ελληνικές κυβερνήσεις, δηλώνω πως ο μόνος τρόπος να βγούμε 
οριστικά από την καταστροφική πορεία που οικονομική και πολιτική εξουσία 
οδηγούν την κοινωνία, είναι να βάλουμε όλοι το κοινό συμφέρον πάνω από το 
ατομικό. Γιατί κανένα μέλλον δεν υπάρχει για κανέναν ατομικά έξω από μια συλ-
λογική κοινωνική προσπάθεια ανατροπής του καπιταλισμού και του κράτους. Να 
οργανωθούμε σε έναν κοινό ανατρεπτικό αγώνα και να ξεμπερδεύουμε μια για 
πάντα από το εγκληματικό καπιταλιστικό σύστημα, αυτούς που το απαρτίζουν 
και το υπηρετούν. Ο μόνος τρόπος να βγούμε από αυτήν την καταστροφική για 
την κοινωνική βάση κρίση, είναι να απαλλαγούμε από όλους όσοι ευθύνονται για 
αυτήν. Το ατομικό συμφέρον του καθενός μας βρίσκεται μόνο στην κοινωνική 
απελευθέρωση.

Από την άλλη, η υποταγή στην βία και την τρομοκρατία των εξουσιαστών 
υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα μιας άρχουσας οικονομικά τά-
ξης. Όχι τα συμφέροντα της κοινωνικής βάσης, όχι τα συμφέροντα των φτωχών, 
αλλά τα συμφέροντα αυτών που χτίζουν τα παλάτια τους με το αίμα αυτών που 
εξουσιάζουν και εκμεταλλεύονται.

Η κρίση του συστήματος δεν είναι μια καταιγίδα - απόρροια φυσικών φαινο-
μένων. Αυτό που όλοι ζούμε τα τελευταία χρόνια, η μαζική εξόντωση ανθρώ-
πων, η φτώχεια που συνεχώς αυξάνεται, η περιθωριοποίηση και ο θάνατος είναι 
απόρροια πολιτικών και μεθοδεύσεων που στοχεύουν να καταστήσουν βιώσιμο 
ένα εγκληματικό σύστημα. Και η επιβίωση αυτού του συστήματος αφορά πάνω 
από όλα προσωπικά συμφέροντα της άρχουσας οικονομικά τάξης του πλανήτη 
και της πολιτικής εξουσίας, που απολαμβάνει πλήθος οικονομικών και πολιτικών 
προνομίων επιβάλλοντας τις πολιτικές κοινωνικής ευθανασίας που ζούμε τα τε-
λευταία χρόνια. Τα προσωπικά συμφέροντα όσων απαρτίζουν τη άρχουσα τάξη, 
συνιστούν μια κοινή συνισταμένη που δεν είναι άλλη από το κοινό συμφέρον της 
τάξης στην οποία ανήκουν. Και τα συμφέροντα αυτής της τάξης είναι σε σύ-
γκρουση με τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας. Είναι 
σε σύγκρουση με την τάξη των φτωχών, τους οποίους πολεμούν με όλο και πιο 
αμείλικτο τρόπο.

Όμως αυτός ο πόλεμος δεν είναι ισότιμος. Και δεν είναι ισότιμος γιατί δεν 
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υπάρχει ένα συγκροτημένο και διευρυμένο αντίπαλο πολιτικό δέος που θα πο-
λεμήσει το καθεστώς. Για τον ταξικό πόλεμο έχει μιλήσει με τον πιο ωμό και κυ-
νικό τρόπο ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη με περιουσία 44 δις 
δολάρια, Warren Buffet, απαντώντας στο ερώτημα αν τέτοιος πόλεμος υπάρχει 
στην εποχή μας. Συγκεκριμένα έχει δηλώσει: «Φυσικά και υπάρχει ταξικός πόλε-
μος. Και είναι η δική μου τάξη, η τάξη των πλουσίων που τον κερδίζει».

Δεν πρόκειται για ισότιμο πόλεμο και ναι, κερδίζει η τάξη των πλουσίων, γιατί 
δεν υπάρχει ένα οργανωμένο αντίπαλο πολιτικό δέος να πολεμήσει την οικονο-
μική και πολιτική ελίτ, να πολεμήσει το καθεστώς.

Στο ξεπέρασμα αυτού του κενού προσπαθούν να συμβάλουν οι επαναστάτες 
με την δράση τους. Και για να το κάνουν αυτό μέσα στις πιο αντίξοες και δύσκο-
λες συνθήκες όπως είναι οι σημερινές, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ρισκά-
ρουν συνεχώς την ζωή τους και την ελευθερία τους. Και αυτές οι συνθήκες όσο 
δεν υπάρχει το αντίπαλο πολιτικό δέος που θα τις ανατρέψει, θα γίνονται όλο 
και πιο άγριες εις βάρος των αδύναμων οικονομικά και κοινωνικά. Όσο οι κυρί-
αρχοι βρίσκουν ελεύθερο το πεδίο και χωρίς σοβαρή κοινωνική αντίσταση, θα γί-
νονται όλο και πιο ανελέητοι. Σε αυτές τις συνθήκες, στο πώς θα διαμορφωθούν 
στο επόμενο διάστημα και στην συνεχώς αυξανόμενη σημασία της δημιουργίας 
ενός αντίπαλου πολιτικού δέους ενάντια στο καθεστώς που θα βασίζεται στην 
προοπτική της ανατροπής του συστήματος, οφείλω να αναφερθώ εν συντομία 
με την ευκαιρία αυτού του κειμένου.

Ο Επαναστατικός Αγώνας σε πολλές στιγμές της δράσης του έχει καταφέρει 
να προβλέψει οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις. Όσοι έχουν παρακολουθήσει 
τον λόγο μας, γνωρίζουν ότι ούτε η παγκόσμια οικονομική κρίση που ζούμε σή-
μερα ούτε η κρίση χρέους που έχει βυθιστεί η Ελλάδα και πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες ούτε τα μνημόνια ήταν για εμάς κεραυνός εν αιθρία. Είχαμε προειδοποι-
ήσει την κοινωνία για το τι θα επακολουθούσε και τι κόστος θα είχαν αυτές οι 
εξελίξεις για την κοινωνική βάση. Είχαμε προειδοποιήσει για τον έσχατο ταξικό 
πόλεμο που θα διεξήγαγε η οικονομική και πολιτική εξουσία ενάντια στις κοι-
νωνίες. Είχαμε προειδοποιήσει για την αναπόφευκτη συμμετοχή του Σύριζα σε 
αυτόν τον πόλεμο.

Τώρα, και μιλώντας αυτή την φορά προσωπικά, οφείλω να καταθέσω λίγα λό-
για για την περίοδο που ακολουθεί. Η οικονομική κρίση σε πολύ σύντομο διάστη-
μα θα μπει στην πιο άγρια φάση της και τα μέτρα που έχουν παρθεί στην Ελλάδα 
για την αντιμετώπιση της εδώ κρίσης χρέους θα φαντάζουν ψίχουλα μπροστά 
σε αυτά που πρόκειται να επιβληθούν. Ο Σύριζα όπως ήταν αναμενόμενο, προ-
σπαθεί να επιβάλει το πιο άγριο μνημόνιο που έχει ως τώρα περάσει. Και είναι 
το πιο άγριο όχι γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι χειρότερη από τις προηγούμενες 
-χειρότεροι ήταν όσον αφορά το μέγεθος της υποκρισίας τους μέχρι να πάρουν 
την εξουσία-, αλλά γιατί με την παγκόσμια οικονομική κρίση που βαθαίνει, αυ-
ξάνονται συνεχώς οι απαιτήσεις για όλο και πιο σκληρά μέτρα. Επιχειρώντας να 
ερμηνεύσει κάποιος τα μέτρα που λαμβάνονται στην Ελλάδα με όρους στενά 
εγχώριους χωρίς να λαμβάνει υπόψιν του το διεθνές οικονομικό και πολιτικό πε-
ριβάλλον, θα αδυνατεί όχι μόνο να συλλάβει τους λόγους που αυτά τα μέτρα 
επιβάλλονται, αλλά και -το σημαντικότερο- να δει αυτά που ακολουθούν.

Ο Σύριζα ήταν η τελευταία πολιτική ψευδαίσθηση που κατέρρευσε πολύ γρή-
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γορα. Ήταν αναμενόμενο ότι και αυτή όπως και κάθε άλλη κυβέρνηση θα ήταν 
υποχρεωμένη όχι μόνο να συνεχίσει τις πολιτικές των μνημονίων, αλλά και να 
επιβάλλει όλο και πιο σκληρά μέτρα εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας, δε-
δομένου ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση βαθαίνει όλο και περισσότερο. Κα-
νένα κόμμα και κανένας συνασπισμός κομμάτων δεν έχει περιθώριο να βάλει το 
ελάχιστο φρένο στις πολιτικές κοινωνικής γενοκτονίας που επιβάλλονται από 
τους «θεσμούς» και την οικονομική ελίτ. Γιατί μια τέτοια επιλογή θα οδηγούσε 
σε ένα ανελέητο και χωρίς τέλος πόλεμο με τις πλέον ισχυρές οικονομικές και 
πολιτικές εξουσίες του πλανήτη.

Η πλειοψηφία της κοινωνίας ξεσηκώθηκε πρόσφατα ενάντια στο νέο ασφα-
λιστικό που ορθώς ερμηνεύτηκε ως η πιο ολοκληρωμένη απόπειρα ιδιωτικοποί-
ησης της κοινωνικής ασφάλισης. Τμήμα των αγροτών προχώρησε σε εξέγερση 
στους δρόμους της Αθήνας. Τελικά οι κινητοποιήσεις σταμάτησαν χωρίς να 
παρθεί πίσω το νομοσχέδιο. Αντιθέτως, νέες περικοπές στις συντάξεις προα-
ναγγέλλονται, οι φορολογικές επιθέσεις ενάντια στην κοινωνική βάση αυξάνο-
νται και κανένα μέτρο δεν είναι αρκετό. Στο παρελθόν μεγάλες κινητοποιήσεις 
και εξεγέρσεις έχουν πραγματοποιηθεί ενάντια σε προηγούμενα μνημόνια που 
επέβαλαν η μια μετά την άλλη οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Είναι σε όλους 
προφανές πως οι κινητοποιήσεις που εστιάζουν στην ματαίωση νομοσχεδίων και 
πολιτικών δεν επιφέρουν αποτέλεσμα. Δεν φταίνε οι κινητοποιήσεις αυτές καθ’ 
αυτές. Είναι το οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο, είναι η ιστορική περίοδος που 
αυτές διεξάγονται υπεύθυνη για την έκβασή τους. Είναι προφανές ότι πρέπει να 
κάνουμε περισσότερα για να σταματήσουμε την επίθεση των κυρίαρχων.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση στο επόμενο διάστημα θα δείξει σε όλους το 
μέγεθός της, το βάθος της και παράλληλα θα αποκαλυφθεί το πόσο αδιέξοδα 
είναι τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή της. Το πρόβλημα πλέον 
δεν θα το έχουν μόνο οι οικονομικά αδύναμες χώρες όπως η Ελλάδα και οι χώ-
ρες του ευρωπαϊκού νότου. Μεγάλες οικονομίες που διαδραματίζουν καθοριστι-
κό ρόλο στην παγκόσμια αναπαραγωγή του συστήματος θα καθηλωθούν και η 
καπιταλιστική μηχανή θα μπλοκάρει. Πλησιάζει η στιγμή που η παγκόσμια κρίση 
θα απειλήσει να τινάξει στον αέρα κάθε πτυχή της παγκόσμιας οικονομίας.

Μέσα στην επόμενη περίοδο οι οικονομικές και πολιτικές ελίτ παντού θα γί-
νουν ακόμα πιο αμείλικτες, καθώς αναμένουν την επόμενη και πιο άγρια μέχρι 
στιγμής φάση της κρίσης. Τα «σημάδια» είναι πολλά: Η κρίση χρέους στις χώρες 
της ευρωζώνης δεν αντιμετωπίζεται με τις πολιτικές λιτότητας και χώρες όπως 
η Ελλάδα βυθίζονται όλο και πιο βαθιά στα χρέη, το τραπεζικό σύστημα στις 
ανεπτυγμένες χώρες δεν έχει βγει από το φάσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
που πυροδότησε η κατάρρευση των sub - primes στις ΗΠΑ, πολλές μεγάλες 
τράπεζες στην Ευρώπη είναι χρεοκοπημένες και επιβιώνουν με το δωρεάν χρή-
μα της ΕΚΤ. Το κόστος διάσωσης των χρεοκοπημένων ευρωπαϊκών τραπεζών 
φορτώνεται, φυσικά, στις πλάτες των αδύναμων της Ευρώπης.

Η παγκόσμια κρίση απειλή με καθίζηση την κινέζικη οικονομία, μια από τις 
σημαντικότερες ατμομηχανές του καπιταλισμού. Οι τιμές των πρώτων υλών και 
των εμπορευμάτων που τροφοδοτούν την λειτουργία της καπιταλιστικής μηχα-
νής έχουν καταρρεύσει απειλώντας την περιουσία μεγάλου τμήματος της άρχου-
σας οικονομικά τάξης του πλανήτη που έχει επενδύσει σε αυτά και στο χρέος 
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χωρών-παραγωγών. Ήταν αναμενόμενο ότι η ποσοτική χαλάρωση που προχώ-
ρησαν οι κεντρικές τράπεζες σε Ευρώπη και ΗΠΑ θα οδηγούσε σε περαιτέρω 
διόγκωση του παγκόσμιου χρέους. Και το χρέος αυτό απειλεί να τινάξει στον 
αέρα όχι μόνο τις λεγόμενες «αναδυόμενες οικονομίες» των χωρών - παραγω-
γών, αλλά και τραπεζικά μεγαθήρια του παγκόσμιου καπιταλισμού, καθώς ένα 
νέο κραχ θα χτυπήσει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η κρίση πλέον 
δεν θα έχει μόνο την μορφή της χρηματοπιστωτικής κρίσης ή της κρίσης χρέ-
ους. Θα χτυπήσει σε κάθε πτυχή της παγκόσμιας οικονομίας και κυρίως θα πλή-
ξει την ίδια την παγκόσμια παραγωγική βάση. Δηλαδή, θα επιστρέψει εκεί από 
όπου ξεκίνησε. Η συνέχεια αφορά τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικά χώρες που 
η σταθερότητά τους θα απειληθεί για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο βαθμό. Και 
όσον αφορά το ελληνικό καθεστώς, είναι γελοίο να πιστεύουμε πως θα μπορέσει 
να επιβιώσει με τα υπάρχοντα προγράμματα διάσωσης. Η πιο δύσκολη περίο-
δος για την χώρα τώρα αρχίζει. Και θα διαλυθούν με τον πιο αμείλικτο τρόπο οι 
όποιες αυταπάτες υπήρχαν στην κοινωνική βάση, ότι κάποια στιγμή το μαρτύριο 
θα τελειώσει.

Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα δοκιμα-
στούν με τους πιο άγριους μέχρι στιγμής όρους. Όσον αφορά την ΕΕ και την 
προοπτική επιβίωσής της, αυτή δεν κρίνεται μόνο με τους όρους που βάζει η 
μεγάλη ροή προσφύγων και μεταναστών, αλλά κυρίως, το γεγονός ότι αυτό συμ-
βαίνει σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή ελίτ αναμένει την πιο βαθιά φάση της 
οικονομικής κρίσης μαζί με τον υπόλοιπο πλανήτη. Το άμεσο και εφιαλτικό επα-
κόλουθο από την προσφυγική κρίση είναι η προοπτική φασιστικοποίησης τμημά-
των των ευρωπαϊκών κοινωνιών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πολιτική κατά-
σταση που θα διαμορφωθεί στην Ευρώπη το επόμενο διάστημα. Και σε αυτή την 
εξέλιξη συνηγορεί αποφασιστικά η απουσία ισχυρού επαναστατικού κινήματος 
στην Ευρώπη.

Αυτό που θέλω να επισημάνω με τα παραπάνω είναι ότι τώρα θα αποκαλυ-
φθεί αυτό που ο Επαναστατικός Αγώνας λέει εδώ και εφτά χρόνια: Ότι αυτή η 
κρίση είναι η μεγαλύτερη, η πιο βαθιά, η πιο κρίσιμη που έχει περάσει ποτέ ο 
καπιταλισμός στην ιστορία του. Και απέναντι σε αυτή την εξέλιξη το μόνο που 
έχουμε στα χέρια μας είναι ο αγώνας για την ανατροπή του καπιταλισμού. Είναι 
ανάγκη, τώρα περισσότερο από ποτέ στο παρελθόν, να οργανωθεί από τα κάτω 
ένας αγώνας ανατροπής του καθεστώτος πριν είναι πολύ αργά για όλους μας. 
Γιατί η επιβίωση της κοινωνικής βάσης είναι όλο και πιο φανερό πλέον ότι δεν 
συμβαδίζει με την επιβίωση του συστήματος. Η επιβίωση της κοινωνικής βάσης 
δεν συμβαδίζει με την επιβίωση των εξουσιαστών, των πλουσίων, των καπιταλι-
στών. Η επιβίωση της κοινωνικής βάσης μόνο από μια διαδικασία μπορεί να δι-
ασφαλιστεί: Την πολιτική και κοινωνική διαδικασία που θα οργανώσει την ταξική 
αντεπίθεση ενάντια στο σύστημα και τους φορείς του. Την αντεπίθεση για την 
ανατροπή του καθεστώτος, για την κοινωνική Επανάσταση. Και αυτή η αντεπίθε-
ση μόνο ένοπλα μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Μόνο με την ένοπλη προλετα-
ριακή αντεπίθεση μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Στόχος μιας κοινωνικής Επανάστασης δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από 
την δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς πλούσιους και φτωχούς, χωρίς αφέντες και 
δούλους. Στόχος μιας κοινωνικής Επανάστασης δεν θα μπορούσε να είναι άλλος 
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από την δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς κράτος και καπιταλισμό, χωρίς ταξι-
κούς και κοινωνικούς διαχωρισμούς. Στόχος μιας κοινωνικής Επανάστασης είναι 
η δημιουργία μια κοινωνίας οικονομικής ισότητας και ελευθερίας για όλους.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ 
ΣΕ ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗ ΖΩΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ

8 Μαρτίου 2016

η δεύτερη δίκη της οργάνωςης επάνάςτάτίκος άγωνάς
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΔΙΚΗΣ 
ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΕ ΙΣΟΒΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ

Η απόπειρα απόδρασης με ελικόπτερο στις 21 Φεβρουαρίου 2016 από τις φυλα-
κές Κορυδαλλού, επιχείρηση που πραγματοποίησε η συντρόφισσα Πόλα Ρούπα, 
μέλος του Επαναστατικού Αγώνα, ήταν μια επαναστατική πράξη, μια ενέργεια 
αντάρτικου για την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων. Ήταν μια ενέργεια 
συνέχισης της δράσης του Επαναστατικού Αγώνα, απάντηση στις κατασταλτικές 
επιχειρήσεις του κράτους εναντίον της οργάνωσης αλλά και εναντίον άλλων συ-
ντρόφων πολιτικών κρατουμένων που βρίσκονται στις φυλακές για ένοπλη δρά-
ση και γι’ αυτό ήταν μια παραδειγματική πράξη αλληλεγγύης μεγάλης και μοναδι-
κής σημασίας. Η επιχείρηση απόδρασης ήταν μια ενέργεια προς την κατεύθυνση 
συνέχισης της ένοπλης επαναστατικής δράσης, για την προώθηση του αγώνα για 
την ανατροπή του κεφαλαίου και του κράτους, για την ανατροπή της πολιτικής 
των προγραμμάτων διάσωσης του καθεστώτος που έχει επιβάλει η τρόικα των 
υπερεθνικών αφεντικών της χώρας, ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ, στους οποίους έχει προστε-
θεί και ο ESM, με την ψήφιση και εφαρμογή του γ’ μνημονιακού προγράμματος 
από την κυβέρνηση Σύριζα. Ο ένοπλος αγώνας στις σημερινές συνθήκες είναι 
πιο επίκαιρος και αναγκαίος από ποτέ. Η αποτυχία της επιχείρησης αυτής δεν 
θα μας λυγίσει. Θα αγωνιζόμαστε όσο ζούμε και όσο αναπνέουμε.

Ο Επαναστατικός Αγώνας έχει αποδείξει ότι έχει μείνει όρθιος όλα αυτά τα 
χρόνια παρά τα αλλεπάλληλα κατασταλτικά χτυπήματα και τις θυσίες, με το αίμα 
του συντρόφου Λάμπρου Φούντα που σκοτώθηκε σε συμπλοκή με αστυνομικούς 
στη Δάφνη σε προπαρασκευαστική ενέργεια της οργάνωσης στις 10 Μαρτίου 
2010, με τις συλλήψεις μας ένα μήνα αργότερα στις 10 Απριλίου παραμονές της 
υπογραφής του Α’ Μνημονίου, καθώς και τη σύλληψή μου στο Μοναστηράκι 
όπου τραυματίστηκα μετά από καταδίωξη και συμπλοκή με αστυνομικούς στις 
16 Ιουλίου 2014. Ο Επαναστατικός Αγώνας έμεινε όρθιος γιατί αναλάβαμε την 
πολιτική ευθύνη της συμμετοχής μας στην οργάνωση – είμαστε οι πρώτοι που το 
κάναμε ως ένοπλη επαναστατική και αναρχική οργάνωση στην Ελλάδα – και για-
τί υπερασπίσαμε την ίδια μας την ιστορία, τις ενέργειες της οργάνωσης καθώς 
και το σύντροφο Λάμπρο Φούντα που σκοτώθηκε για να μην περάσει το μνη-
μόνιο και για να γίνει η κρίση ευκαιρία για την κοινωνική επανάσταση. Μείναμε 
όρθιοι ως οργάνωση γιατί αδιαφορήσαμε για το κόστος και το τίμημα, γιατί δεν 
προδώσαμε, δεν λιποτακτήσαμε, δεν κοιτάξαμε ο καθένας να σώσει τον εαυτό 
του τη στιγμή της καταστολής. Ακριβώς γιατί αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη 
μείναμε ζωντανοί ως οργάνωση στη φυλακή το 2010 – 11, δώσαμε μια πολιτική 
μάχη εναντίον του εχθρού στο 1ο ειδικό δικαστήριο όταν είχαμε αποφυλακιστεί 
λόγω παρέλευσης του δεκαοκτάμηνου, επιλέξαμε να μην παραδοθούμε στην 
φυλακή και περάσαμε στην παρανομία συνεχίζοντας τον ένοπλο αγώνα και την 
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δράση της οργάνωσης.
Η επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα – Κομάντο Λάμπρος Φούντας στις 10 

Απριλίου του 2014 εναντίον της Τράπεζας της Ελλάδας που είναι παράρτημα 
της ΕΚΤ, ενός από τους πιο λαομίσητους οργανισμούς του κουαρτέτου πλέον 
των υπερεθνικών αφεντικών και σε κτήριο που στεγαζόταν το γραφείο του μό-
νιμου αντιπροσώπου του ΔΝΤ στην Ελλάδα, αφενός ακύρωνε την κατασταλτική 
επιχείρηση του 2010 και αφετέρου συνέχιζε τη στρατηγική της οργάνωσης που 
είχε εγκαινιαστεί το 2009 με τις επιθέσεις στα κεντρικά γραφεία και σε υποκα-
τάστημα της Citibank, σε υποκατάστημα της Eurobank και στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών. Εδώ και χρόνια ο Επαναστατικός Αγώνας βρίσκεται απέναντι στην αιχ-
μή του δόρατος της κρατικής καταστολής αφού η αντιμετώπισή του όπως και 
γενικότερα της ένοπλης επαναστατικής δράσης αποτελεί μείζονα προτεραιότη-
τα για την επιβίωση του καθεστώτος που επιδιώκει την εξάλειψη του εσωτερικού 
εχθρού για την απρόσκοπτη επιβολή και εφαρμογή των προγραμμάτων διάσω-
σης που αποτελούν πολιτικές κοινωνικής γενοκτονίας και εκκαθάρισης τμημά-
των του πληθυσμού.

Οι επικηρύξεις από το State Department και το ελληνικό κράτος το 2007 με 
ένα εκατομμύριο δολάρια και οχτακόσιες χιλιάδες ευρώ αντιστοίχως μετά την 
επίθεση της οργάνωσης με αντιαρματική ρουκέτα στην πρεσβεία των ΗΠΑ, οι 
πανηγυρισμοί της κυβέρνησης Παπανδρέου για τις συλλήψεις μας το 2010 και 
οι δηλώσεις κυβερνητικού αξιωματούχου ότι απέτρεψαν χτύπημα που θα τελεί-
ωνε την οικονομία παραμονές την υπογραφής του Α’ Μνημονίου και με το φόβο 
κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας, οι επικηρύξεις της κυβέρνησης Σαμαρά 
το 2014 όταν είχαμε βγει στην παρανομία και είχαμε καταδικαστεί σε 50 χρόνια 
κάθειρξη από το 1ο ειδικό δικαστήριο έναντι του ποσού των δύο εκατομμυρίων 
ευρώ – ένα για τη συντρόφισσα Ρούπα και ένα για μένα –, οι πανηγυρισμοί για τη 
σύλληψη μου 3 μήνες μετά την επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα στη Τράπεζα 
της Ελλάδας, τα συγχαρητήρια των ΗΠΑ για τη σύλληψή μου και οι δηλώσεις 
περί πολιτικής σταθερότητας, τα ειδικά μέτρα που εφάρμοσαν μετά τη σύλληψή 
μου, η μεταγωγή μου στις φυλακές τύπου Γ΄ τον Δεκέμβριο του 2014 – η πρώτη 
μεταγωγή πολιτικού κρατουμένου που είχε προαναγγελθεί ήδη από τότε που συ-
νελήφθηκα –, η ένταξή μου τον Απρίλιο του 2015 στη λίστα «διεθνών τρομοκρα-
τών» του State Department παρά το ότι ήμουν στη φυλακή, το ανθρωποκυνηγη-
τό των αρχών να συλλάβουν τη συντρόφισσα Ρούπα, αποδεικνύουν τη μεγάλη 
σημασία που δίνει το καθεστώς στο να καταπολεμήσει τον Επαναστατικό Αγώ-
να. Γιατί καταστολή του Επαναστατικού Αγώνα και εφαρμογή των μνημονιακών 
προγραμμάτων μαζί με την πολιτική σταθερότητα του καθεστώτος πάνε μαζί.

Τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα της κατασταλτικής αντιμετώπισης του Επα-
ναστατικού Αγώνα από το καθεστώς είναι η απόφαση της 2ης δίκης εναντίον 
της οργάνωσης λίγες μέρες μετά την επιχείρηση της απόπειρας απόδρασης, 
σύμφωνα με την οποία καταδικάστηκα σε ισόβια κάθειρξη για τη βομβιστική 
επίθεση εναντίον της Τράπεζας της Ελλάδας και επιπλέον 129 χρόνια για δύο 
απαλλοτριώσεις τραπεζών και τους πυροβολισμούς εναντίον των αστυνομικών 
που με καταδίωξαν στο Μοναστηράκι. Η επιβολή της εσχάτης των ποινών για 
την επίθεση της οργάνωσης εναντίον των αφεντικών της χώρας αποτελεί μια 
συνειδητή πολιτική απόφαση και όχι απλά μια δικονομική υπερβολή. Όπως έχω 
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ήδη δηλώσει, η απόφαση αυτή σκοπό δεν έχει να τρομοκρατήσει εμένα – γιατί 
ξέρουν ότι είμαι και θα παραμείνω αμετανόητος –, αλλά αυτούς που θα θελή-
σουν να επιλέξουν τον ένοπλο αγώνα, τους συντρόφους και τις συντρόφισσες 
του α/α χώρου και τα αγωνιζόμενα κοινωνικά κομμάτια. 

Αυτή η πολιτική απόφαση που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για 
μια βομβιστική επίθεση με προειδοποιητικό τηλεφώνημα χωρίς τραυματισμούς 
αλλά μόνο με υλικές ζημιές, έχει πολλαπλούς αποδέκτες και συνιστά ένα μήνυ-
μα εκφοβισμού ότι η επιλογή της ένοπλης επαναστατικής δράσης από αγωνι-
στές θα αντιμετωπιστεί με τη μέγιστη δυνατή αυστηρότητα. 

Η απόφαση αυτή αποδεικνύει την τάση ολοένα και περισσότερο σκλήρυνσης 
του καθεστώτος απέναντι στον νούμερο ένα εχθρό, στον Επαναστατικό Αγώνα, 
στους ένοπλους αγωνιστές και αυτό σε μια εποχή που έχει ψηφιστεί το Γ’ Μνη-
μόνιο από την κυβέρνηση Σύριζα το οποίο είναι πιο σκληρό από τα προηγού-
μενα, δεν είναι δύσκολο να κατανοηθεί. Επειδή η μεγάλη διαφορά της ποινικής 
αντιμετώπισης της 1ης από την 2η δίκη του Επαναστατικού Αγώνα μπορεί να 
δώσει αφορμή για παρερμηνείες, θέλω να επισημάνω το εξής : 

Οι ειδικές νομοθεσίες, οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι από τότε που ψηφίστηκαν, 
από το 2001 και το 2004, αποτελούν πολιτικές επιλογές της εξουσίας με σκο-
πό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του αντάρτικου πόλης στην Ελλάδα 
ως μείζονα απειλή για το καθεστώς. Μέσα στον αντιτρομοκρατικό νόμο υπάρχει 
και η διάταξη που προβλέπει ποινή μέχρι ισόβιας κάθειρξης, όχι για ανθρωπο-
κτονία, αλλά για έκρηξη από το αποτέλεσμα της οποίας προέκυψε κίνδυνος για 
ανθρώπους ή επήλθε τραυματισμός. Με βάση αυτή τη διάταξη καταδικάστηκα. 
Οι αποφάσεις των ειδικών δικαστηρίων που δικάζουν ένοπλους αγωνιστές είναι 
κατεξοχήν πολιτικές αποφάσεις και εδώ τα στοιχεία του κατηγορητηρίου πολλές 
φορές έχουν δευτερεύουσα σημασία. Για παράδειγμα όπως αποδείχτηκε στην 
ίδια την ακροαματική διαδικασία της 2ης δίκης εναντίον του Επαναστατικού Αγώ-
να για την επίθεση της οργάνωσης στην Τράπεζα της Ελλάδας, οι υπάλληλοι 
ασφαλείας παρά το ότι υπήρχε προειδοποιητικό τηλεφώνημα που έδινε 50 λε-
πτά προθεσμία πριν την έκρηξη, έμειναν μέσα στο κτήριο κατόπιν εντολής του 
προϊσταμένου ασφαλείας της Τράπεζας της Ελλάδας αφού όπως ομολόγησε 
ο ίδιος ο προϊστάμενος ασφαλείας, υπάρχει πάγια κανονισμός που επιβάλει οι 
υπάλληλοι ασφαλείας να μένουν μέσα στο κτήριο παρά την απειλή έκρηξης. Το 
ίδιο έγινε και στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας Πειραιώς που βρίσκονται απέ-
ναντι από την Τράπεζα της Ελλάδας όπου οι υπάλληλοι ασφαλείας έμειναν μέσα 
στο κτήριο κατόπιν εντολής του προϊσταμένου ασφαλείας της τράπεζας. Το ίδιο 
έγινε όπως αποδείχτηκε και στην 1η δίκη εναντίον της οργάνωσης, στην επίθεση 
του Επαναστατικού Αγώνα στις 2 Σεπτεμβρίου 2009 στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
όπου οι υπάλληλοι ασφαλείας έμειναν στο κτήριο με εντολή της προϊσταμένης 
ασφαλείας του χρηματιστηρίου.

Αποδεικνύεται ότι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για την πρόκληση κινδύνου για 
ανθρώπους είναι τα στελέχη μηχανισμών και κεντρικών δομών της οικονομικής 
εξουσίας και του καθεστώτος, όπως τράπεζες, χρηματιστήριο, οι οποίοι θεω-
ρούν αναλώσιμους τους ανθρώπους, τους λαούς, ακόμα και τους υπαλλήλους 
ασφαλείας των εγκαταστάσεών τους γιατί για αυτούς πάνω απ’ όλα, πάνω από 
την ίδια την ανθρώπινη ζωή είναι τα κέρδη τους τα οποία είναι βουτηγμένα στο 
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αίμα και τη δυστυχία. Αυτούς τους μηχανισμούς θεωρεί ο ελληνικός λαός υπεύ-
θυνους για την πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία 6 χρόνια και έχει ως 
αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια φτωχούς, άπορους και πεινασμέ-
νους. Αυτούς τους μηχανισμούς και τα στελέχη που τους απαρτίζουν, τραπεζί-
τες, μεγαλομέτοχοι, μεγαλοεπιχειρηματίες όπως και τους πολιτικούς υφιστάμε-
νους τους των ελληνικών κυβερνήσεων, θεωρεί ο ελληνικός λαός υπεύθυνους 
για την απαξίωση της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων, για τις αυτοκτονίες, την 
εξαθλίωση και όχι τους αγωνιστές του Επαναστατικού Αγώνα. Οι επιθέσεις του 
Επαναστατικού Αγώνα σε τέτοιους μηχανισμούς και δομές έχουν μεγάλη λαϊκή 
και κοινωνική αποδοχή.

Από την πλευρά μου, τόσο στην 1η όσο και στην 2η δίκη της οργάνωσης, 
ήμουν και είμαι συνεπής όσον αφορά την αντιμετώπιση του εχθρού μέσα στα 
ειδικά δικαστήρια και αυτό συνεπάγεται την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης, την 
πολιτική υπεράσπιση της δράσης του Επαναστατικού Αγώνα, του ένοπλου αγώ-
να και της Επανάστασης για την ανατροπή του κεφαλαίου και του κράτους χω-
ρίς να υπολογίζω το κόστος και το τίμημα. Αυτό είναι το καθήκον κάθε αγωνιστή, 
κάθε αναρχικού, κάθε επαναστάτη που βρίσκεται αντιμέτωπος με τους δικαστές 
και τα όργανα του εχθρού. Ενώ η καταδίκη των 50 χρόνων κάθειρξης στην 1η 
δίκη βασίστηκε στην ανάληψη της πολιτικής ευθύνης και γι’ αυτό καταδικαστή-
καμε για 16 ενέργειες της οργάνωσης ως συνεργοί με το θεώρημα της συλλογι-
κής ευθύνης και όχι ως φυσικοί αυτουργοί, η καταδίκη μου σε ισόβια κάθειρξη 
στη 2η δίκη για μια ενέργεια, αυτή εναντίον της Τράπεζας της Ελλάδας, ήταν η 
απάντηση του κράτους στο ότι παραμένω συνεπής στην αγωνιστική μου διαδρο-
μή και συνεχίζω να υπερασπίζομαι τον Επαναστατικό Αγώνα, τον ένοπλο αγώνα 
κατ’ επέκταση και την προοπτική της Επανάστασης και της ανατροπής του κα-
θεστώτος. Γιατί όλη μου η διαδρομή από το 2010 μετά τις πρώτες συλλήψεις, το 
ότι ο Επαναστατικός Αγώνας έμεινε ζωντανός όπως είπα το διάστημα της προ-
φυλάκισής μας το 2010 – 11, το ότι υπερασπίσαμε η συντρόφισσα Ρούπα και 
εγώ τη δράση της οργάνωσης στο 1ο ειδικό δικαστήριο, η επιλογή μας να μην 
παραδοθούμε στη φυλακή, να περάσουμε στην παρανομία και να συνεχίσουμε 
τον ένοπλο αγώνα και τη δράση της οργάνωσης με την επίθεση στην Τράπεζα 
της Ελλάδας, όλη αυτή η διαδρομή και οι επιλογές βασίζονται στην ανάληψη της 
πολιτικής ευθύνης της συμμετοχής μας στον Επαναστατικό Αγώνα μετά τις συλ-
λήψεις του 2010 και αυτό είναι που χτυπάει το κράτος με την απόφαση της 2ης 
δίκης εναντίον της οργάνωσης. 

Η καταδίκη μου σε ισόβια κάθειρξη ήταν ένα μήνυμα προς τους αγωνιστές 
που αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη και δεν αποκηρύσσουν τη δράση τους 
και την ιδιότητα του μέλους της οργάνωσής τους. 

Τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πια ολοένα και πιο ξεκάθαρα για τους 
αγωνιστές που θέλουν να αντισταθούν και τους πολιτικούς κρατούμενους. Το 
δίλημμα «αποκήρυξη ή ισόβια» – σε παλιότερες εποχές υπήρχε το εκτελεστικό 
απόσπασμα – ένα δίλλημα που βάζει η εξουσία, ένα δίλλημα που σε παλιότερες 
εποχές ήταν «αποκήρυξη ή θάνατος» μπαίνει σε εφαρμογή.

Διαχρονικά το κράτος θέλοντας να καταστείλει κάθε επαναστατική προοπτι-
κή, δεν αρκείται μόνο στη στρατιωτική κατίσχυση επί των αντιπάλων του αλλά 
επιχειρεί και την πολιτική ήττα τους μέσω του εξαναγκασμού της πολιτικής απο-
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κήρυξης. Την εποχή του δυτικοευρωπαϊκού αντάρτικου πόλης στις δεκαετίες 
του ’70 και ’80 και κυρίως στην Ιταλία, το στόχαστρο της πολιτικής αποκήρυξης 
δεν ήταν το φρόνημα ή η πολιτική ταυτότητα αλλά ο ένοπλος αγώνας ως μέσο 
πάλης και οι οργανώσεις αντάρτικου. Στην Ελλάδα αν το δίλημμα που έβαζε η 
εξουσία σε άλλες συνθήκες ήταν, ή αποκήρυξη του κομμουνισμού ή φυλακή και 
σε άλλες περιπτώσεις το εκτελεστικό απόσπασμα, σήμερα με ποιο έμμεσο τρό-
πο το δίλημμα είναι το εξής: Ή επιλογή του ένοπλου επαναστατικού αγώνα με 
βαρύ κόστος και συνέπειες ή απάρνηση του ένοπλου επαναστατικού αγώνα ως 
μέσου πάλης. Ή ανάληψη της πολιτικής ευθύνης της συμμετοχής σε ένοπλη ορ-
γάνωση και υπεράσπιση της δράσης της ή αποδοχή της επιδίωξης του κράτους 
για αποκήρυξη της ένοπλης οργάνωσης και της ιδιότητας του μέλους και κατ’ 
επέκταση του ένοπλου αγώνα μπροστά στο φόβο της φυλακής.

Σε άλλες εποχές πολύ πιο δύσκολες, όπως στην κατοχή και στον εμφύλιο 
πόλεμο όπου το κόστος του αγώνα και όχι μόνο του ένοπλου αγώνα ήταν το 
εκτελεστικό απόσπασμα, πολλοί αγωνιστές μπροστά στο δίλλημα «αποκήρυξη 
ή θάνατος» προτίμησαν το εκτελεστικό απόσπασμα, όχι φυσικά γιατί ήθελαν να 
γίνουν μάρτυρες αλλά γιατί πίστευαν ότι η αποκήρυξη είναι ντροπή και όνειδος 
και ως τέτοια θεωρούνταν χειρότερη από το θάνατο. Υπήρχαν ένοπλοι αγωνι-
στές και αντάρτες του ΕΛΑΣ του ΔΣΕ όπως και μη ένοπλοι αγωνιστές που οδη-
γήθηκαν παραμένοντας αμετανόητοι κατά χιλιάδες στο εκτελεστικό απόσπασμα 
στην κατοχή και στον εμφύλιο, στο Γουδί, το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, τα 
στρατόπεδα Χαϊδαρίου και Παύλου Μελά, στη Μακρόνησο, τη Κέρκυρα, το Γεντί 
Κουλέ όπως και στην Ισπανία μετά τη νίκη του Φράνκο, χιλιάδες ήταν οι αναρ-
χικοί που πολέμησαν με τα όπλα για την Επανάσταση του 1936 – 39 και έκαναν 
αντάρτικό μέχρι το 1975, που οδηγήθηκαν στα εκτελεστικά αποσπάσματα, στο 
Campo de la Bota, στο Μόντχουιτς, στο Καραμπαντσέλ ή στραγγαλίστηκαν με 
τη μέθοδο της γκαρότα που χρησιμοποιούνταν ως μέσο εκτέλεσης από την επο-
χή της Ιεράς Εξέτασης για τους αιρετικούς. 

Ο αγώνας για την ανατροπή του κεφαλαίου και του κράτους είναι μια δρά-
ση που απαιτεί ακλόνητη πίστη, υπευθυνότητα, συνέπεια, αφοσίωση, πολιτική 
στράτευση, χαλύβδινη θέληση, πολιτική και θεωρητική γνώση αρχών και των 
εμπειριών της ιστορικής επαναστατικής παράδοσης. Πως γίνεται να μιλάμε για 
αγώνα, για κοινωνική απελευθέρωση, για επανάσταση, για Αναρχία, να ζητάμε 
από άλλους να συμμετέχουν σε έναν ανατρεπτικό αγώνα με όλο το κόστος και 
τις συνέπειες όταν εμείς δεν μπορούμε να σηκώσουμε το κόστος των πολιτικών 
μας επιλογών;

 Είναι η πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, από την εποχή του μετεμφυλιακού 
κράτους όταν οι αντάρτες του ΕΛΑΣ – που είχαν εξαιρεθεί από τη συμφωνία της 
Βάρκιζας η οποία δεν αναγνώριζε τη δράση τους ως πολιτική – καθώς και αυ-
τοί του ΔΣΕ οι οποίοι παρέμειναν στη φυλακή για 15 τουλάχιστον χρόνια, όπου 
υπάρχει η προοπτική σήμερα οι πολιτικοί κρατούμενοι καταδικασμένοι για ένο-
πλη επαναστατική δράση σε πολύχρονες ποινές, 25 χρόνια και ισόβια, να παρα-
μείνουν για πολλά χρόνια στις φυλακές του σύγχρονου ελληνικού κράτους αν-
δρεικέλου της υπερεθνικής οικονομικής ελίτ. Είναι μια περίοδος που η εξουσία 
δοκιμάζει έστω και έμμεσα να θέσει εκ νέου διλλήματα απόσπασης διαπιστευτη-
ρίων όπως στο παρελθόν για να μας σπάσει με το φόβητρο μιας μακροχρόνιας 
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παραμονής στις φυλακές.
Ο αγώνας για την Κοινωνική Επανάσταση, για την ανατροπή του κεφαλαίου 

και του κράτους πρέπει να συνεχιστεί παρά τις δυσκολίες, το κόστος και τις συ-
νέπειες. Τα όπλα του αγώνα μας δεν κατατίθενται ποτέ.

ΚΑΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΩΧΗ  
ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΕΝΟΠΛΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΛΑΜΠΡΟ ΦΟΥΝΤΑ  
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

16 Μαρτίου 2016
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Απόπειρα ανατίναξης των κεντρικών γραφείων της CitiBank στη Νέα Κηφισιά  
στις 18 Φεβρουαρίου 2009.
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Χαιρετίζω τις συντρόφισσες και τους συντρόφους. Η ομιλία μου θα είναι ένα εί-
δος ιστορικής ανασκόπησης.

Ο Επαναστατικός Αγώνας είναι μια ένοπλη αναρχική οργάνωση. Είναι μία 
οργάνωση ένοπλης προπαγάνδας ή αγκιτάτσιας που προπαγανδίζει μέσω των 
στοχευμένων ενεργειών της την κοινωνική επανάσταση, την ανατροπή του κε-
φαλαίου και του κράτους και την αντικατάσταση τους από μια αταξική ακρατική 
κοινωνία.

Το 2003 όταν ξεκίνησε τη δράση της η οργάνωση, ήταν μια εποχή που ο νε-
οφιλελευθερισμός επέλαυνε ανεμπόδιστα, ο πόλεμος κατά της «τρομοκρατίας» 
μαινόταν από το 2001, ο καπιταλισμός και η οικονομία της αγοράς θριάμβευαν, 
το σύστημα φάνταζε ανίκητο, επικρατούσε μια φαινομενική ευημερία.

Το καθεστώς του «αν-ύπαρκτου σοσιαλισμού» είχε καταρρεύσει για πάνω από 
μια δεκαετία, οι επαναστατικές ένοπλες οργανώσεις στη Δ. Ευρώπη είχαν πα-
ρακμάσει ή είχαν εξαρθρωθεί από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, δεν υπήρχε 
οποιοδήποτε αντίπαλο δέος στο σύστημα, η Δύση με αιχμή του δόρατος τον 
ιμπεριαλισμό των ΗΠΑ έμοιαζε αλώβητη.

Στην Ελλάδα, οι πολιτικοοικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις που συντελού-
νταν στην Ευρώπη ήρθαν ως συνήθως με κάποια καθυστέρηση.

Οι νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις σταθεροποιήθηκαν την οκταετία 1996–
2004 επί κυβέρνησεως Σημίτη, η ελληνική οικονομία το 1999 μέσω του «σκανδά-
λου» του χρηματιστηρίου πέρασε στον έλεγχο των διεθνών αγορών και της νέας 
υπερεθνικής οικονομικής ελίτ που αναδύθηκε μετά την πτώση του ανατολικού 
μπλοκ, ενώ το 2002-2003 είχαμε την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και τις συλλή-
ψεις για τον ΕΛΑ λίγο πριν την διοργάνωση της μεγάλης καπιταλιστικής φιέστας 
των ολυμπιακών αγώνων του 2004.

Σε μια εποχή λοιπόν που το σύστημα φάνταζε παντοδύναμο, όταν υπήρχε η 
νεοφιλελεύθερη συναίνεση, όταν η καπιταλιστική οικονομία αναπτυσσόταν και 
η παγκοσμιοποίηση βρισκόταν σε έξαρση, όταν η επαναστατική αριστερά είχε 
καταρρεύσει και στην Ελλάδα αυτό έγινε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, το 
2002-2003 με την 17Ν και τον ΕΛΑ λόγω της στάσης των περισσοτέρων από 
τους συλληφθέντες, με την συνεργασία και τις αποκηρύξεις, όταν η έννοια της 
επανάστασης είχε εξοβελιστεί και λοιδορηθεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και 
διεθνώς, ο Επαναστατικός Αγώνας πήρε τη σκυτάλη και το νήμα του αγώνα και 
όχι μόνο του ένοπλου αγώνα και με τη δράση του διακήρυξε ότι τίποτα δεν τε-
λείωσε, ότι ο επαναστατικός αγώνας συνεχίζεται, ο αγώνας για την ανατροπή 
του κεφαλαίου και του κράτους συνεχίζεται μέσα σε νέες, διαφορετικές και πιο 
δύσκολες συνθήκες.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ  
ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ-ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ 
ΣΤΕΚΙΟΥ ΑΤΑΚΤΟΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ  
ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΙΣ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015



104

η δεύτερη δίκη της οργάνωςης επάνάςτάτίκος άγωνάς

Σε αντίθεση με τον εναλλακτισμό και την ηττοπάθεια που επικρατούσαν ως 
ένα μεγάλο βαθμό στα κινήματα στην Ευρώπη που ήταν φυσικό επακόλουθο της 
ήττας των παλιών επαναστατικών κινημάτων των δεκαετιών του 1970 και ’80 και 
του δυτικοευρωπαϊκού αντάρτικου και σε αντίθεση με την επικρατούσα πεποίθη-
ση των πιο «προωθημένων» κομματιών του ελληνικού α/α χώρου που μιλούσαν 
εκείνη την εποχή για εξέγερση, ο Επαναστατικός Αγώνας το 2003-2004 έθεσε το 
ζήτημα της επανάστασης ξανά.

Ακριβώς γιατί θέσαμε το ζήτημα της επανάστασης, γι’ αυτό το όνομα μας, η 
ταυτότητα της ένοπλης συλλογικότητας μας είναι Επαναστατικός Αγώνας.

Ένοπλη επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα στις 30 Απριλίου 2007 στο 2ο Α.Τ.  
Νέας Ιωνίας στον Περισσό.
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Η επανάσταση προϋποθέτει πέραν των άλλων μορφών δράσης απαραίτητα 
και τον ένοπλο αγώνα στη σύγκρουση με την κεντρική εξουσία. Η επανάσταση 
είναι στην ουσία εμφύλιος πόλεμος και προϋποθέτει την ένοπλη αναμέτρηση με 
το καθεστώς.

Ο Επαναστατικός Αγώνας με τα δικά του αναλυτικά και ερμηνευτικά εργαλεία 
από αναρχική και αντιεξουσιαστική σκοπιά, ανέλυσε πιστεύω την εποχή μας αρ-
κετά εύστοχα, την εποχή της έξαρσης της παγκοσμιοποίησης των αρχών και των 
μέσων της δεκαετίας του 2000, όταν ο πόλεμος κατά της «τρομοκρατίας» είχε 
κηρυχτεί, όταν οι νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις σταθεροποιούνταν, όταν η 
δικτατορία των αγορών επεκτεινόταν αλλά και όταν εμφανίστηκε η παγκόσμια 
καπιταλιστική κρίση από το 2008 και μετά, όταν αρχικά ήταν κρίση του χρημα-
τοπιστωτικού τομέα, δηλαδή των τραπεζών και εξελίχτηκε σε κρίση χρέους, ιδι-
αίτερα επώδυνη για χώρες με υψηλό χρέος όπως η Ελλάδα και αποτέλεσε την 
αφορμή για μια πρωτοφανή επίθεση που ενορχηστρώθηκε από τους υπερεθνι-
κούς οργανισμούς, ΔΝΤ,ΕΚΤ και ΕΕ.

Ο Επαναστατικός Αγώνας πέρα από τις στοχευμένες ενέργειες εναντίον δο-
μών της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, διάβασε καλά την εποχή μας και 
έπεσε μέσα σε πολλές από τις προβλέψεις του.

Το 2005 όταν επιτέθηκε στα υπουργεία Απασχόλησης και Οικονομίας, σε μια 
εποχή που το καθεστώς κόμπαζε για την «ισχυρή Ελλάδα» και την «ισχυρή ελλη-
νική οικονομία», ο Επαναστατικός Αγώνας στις προκηρύξεις για αυτές τις επιθέ-
σεις αναφερόταν στο ήδη τεράστιο ελληνικό δημόσιο χρέος που έχει δημιουργη-
θεί από την αμέριστη οικονομική στήριξη του ελληνικού κράτους προς το κεφά-
λαιο, μεμφόταν τον μύθο της «ισχυρής ελληνικής οικονομίας» προστατευμένης 
στην ζώνη του ευρώ και υποστήριξε ότι αν ξεσπούσε οικονομική κρίση, η Ελλάδα 
λόγω του υπέρογκου χρέους της θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση, πράγμα που 
επιβεβαιώθηκε λίγα χρόνια αργότερα όταν ξέσπασε η κρίση και φάνηκαν οι συ-
νέπειες στη χώρα.

Το 2009, όταν ο Επαναστατικός Αγώνας επιτέθηκε στους αστυνομικούς των 
ΜΑΤ ως απάντηση για την δολοφονία Γρηγορόπουλου και όταν ξεκίνησε να 
εφαρμόζει μια στρατηγική χτυπημάτων με αφορμή την κρίση, με τις επιθέσεις σε 
Citιbank, Eurobank και Χρηματιστήριο, μία στρατηγική που αποσκοπεί να χτυ-
πηθούν στόχοι, δομές, μηχανισμοί ή και πρόσωπα που είναι υπεύθυνοι για την 
κρίση και υπεύθυνοι για την αντιλαϊκή επίθεση που άρχισε να εφαρμόζεται, η 
οργάνωση ακριβώς λίγο μετά την εξέγερση του Δεκεμβρίου του 2008, μιλούσε 
στις προκηρύξεις της για την μεγάλη ευκαιρία που παρουσιάζεται για μια επανά-
σταση στην Ελλάδα, αφού λόγω των πολιτικών που θα εφαρμόζονταν από την 
εξουσία, το πολιτικοοικονομικό σύστημα θα απαξιωνόταν και θα απονομιμοποι-
ούνταν στα μάτια της κοινωνικής πλειοψηφίας, πράγμα που επιβεβαιώθηκε την 
διετία 2010-2012 όταν είχε ψηφιστεί το Α’ Μνημόνιο

Με την εμφάνιση της κρίσης και τις συνέπειες που ακολούθησαν, η νεοφιλε-
λεύθερη συναίνεση που υπήρχε στα χρόνια της δεκαετίας του 1990 και στα πρώ-
τα χρόνια της δεκαετίας του 2000, κατέρρευσε ολοκληρωτικά.

Στην προκήρυξη με την οποία ο Επαναστατικός Αγώνας είχε αναλάβει την ευ-
θύνη για την επίθεση στο Χρηματιστήριο στις 2 Σεπτεμβρίου 2009, την ίδια μέρα 
που είχε προκηρύξει πρόωρα εκλογές η τότε κυβέρνηση Καραμανλή και φαινό-
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ταν η πιθανότητα ανάληψης της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ, η οργάνωση προβλέ-
ποντας τις κοινωνικές εκρήξεις λόγω της κρίσης, ισχυρίστηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα 
επιβάλλει τις επιταγές της δημοσιονομικής προσαρμογής που υπαγόρευαν τα 
επιτελεία της υπερεθνικής ελίτ (Βρυξέλλες, ΔΝΤ)

Στην τελευταία προκήρυξη πριν τις συλλήψεις του 2010, τον Νοέμβρη του 
2009, ο Επαναστατικός Αγώνας έλεγε για την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που μόλις 
είχε αναρριχηθεί στην εξουσία, ότι, «με το σύνθημα να σώσουμε τη χώρα από τη 
χρεοκοπία, ο Παπανδρέου θα εξαπολύσει την μεγαλύτερη μεταπολεμικά ταξική 
και κοινωνική επίθεση, έτσι όπως είχε σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
επιβάλλεται από τα όργανα της με το καθεστώς της ασφυκτικής δημοσιονομικής 
επιτήρησης. Η σημερινή κυβέρνηση (για την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εννο-
ούσαμε) θα είναι η πρώτη που θα χρεοκοπήσει πολιτικά σε τόσο σύντομο χρονι-
κό διάστημα, ενώ τα πελατειακής φύσης κοινωνικά στηρίγματα που διατηρεί – σ΄ 
αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι ελεγχόμενες από το ΠΑΣΟΚ συνδικαλιστικές 
ηγεσίες -, δεν θα τη βοηθήσουν να διατηρήσει την κοινωνική νομιμοποίηση της».

Ουσιαστικά τότε προβλέπαμε τις πολιτικές που θα επέβαλλαν τα μνημόνια 
και ότι η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα κατέρρεε πολύ σύντομα ακριβώς λόγω 
της εφαρμογής αυτών των πολιτικών που θα προκαλούσαν κοινωνικές εκρήξεις 
κάτι που επιβεβαιώθηκε την διετία του 2010 – 2012 με τις μεγάλες κινητοποιή-
σεις, τις ταραχές και την πολιορκία του κοινοβουλίου από χιλιάδες λαού.

Επίσης, στις προκηρύξεις μας του 2009 με τις οποίες είχαμε αναλάβει την ευ-
θύνη για τις επιθέσεις στη Citιbank, τη Eurobank και το Χρηματιστήριο, όχι μόνο 
μιλούσαμε για την ευκαιρία της επανάστασης στην Ελλάδα, μιλούσαμε για την 
ανάγκη δημιουργίας ενός επαναστατικού κινήματος, ενός πολιτικοστρατιωτικού 
φορέα που θα είχε ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις και θα έχει ως στόχο την ένοπλη 
αναμέτρηση με το καθεστώς για να το ανατρέψει. 

Μιλήσαμε για τις ιστορικές ευθύνες του α/α χώρου στο να συγκροτηθεί πολιτι-
κά και να οργανωθεί προς αυτή τη κατεύθυνση.

Αυτό ήταν κάτι που εξακολουθούσαμε να το λέμε μέσα από τα κείμενα μας, 
μετά τις συλλήψεις μας μέσα από τη φυλακή όταν είμασταν προφυλακισμένοι το 
2010 – 2011, για τον ρόλο δηλαδή που θα έπρεπε να παίξει ο α/α χώρος.

Δυστυχώς όμως ο α/α χώρος δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
Όταν συλληφθήκαμε τον Απρίλιο του 2010, αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη 

της συμμετοχής μας στον Επαναστατικό Αγώνα.
Αυτή είναι η μοναδική αξιοπρεπής πολιτική στάση που θα μπορούσαμε να 

έχουμε ως αγωνιστές. Αυτή η στάση για μας ήταν μονόδρομος για να υπερασπί-
σουμε την ίδια μας την ιστορία και τον σύντροφο Λάμπρο Φούντα που σκοτώθη-
κε στη Δάφνη στις 10 Μαρτίου του 2010 σε ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς 
σε απόπειρα απαλλοτρίωσης αυτοκινήτου που θα χρησιμοποιούσε η οργάνωση 
σε βομβιστική επίθεση.

Φυσική συνέπεια της στάσης μας να αναλάβουμε την πολιτική ευθύνη της 
συμμετοχής μας στον Επαναστατικό Αγώνα ήταν και η στάση που κρατήσαμε 
στη δίκη μας που άρχισε τον Οκτώβριο του 2011 όταν αποφυλακιστήκαμε λόγω 
της παρέλευσης του δεκαοκτάμηνου.

Χρησιμοποιήσαμε το δικαστήριο ως ένα πολιτικό βήμα υπεράσπισης του Επα-
ναστατικού Αγώνα, του ένοπλου αγώνα και της επανάστασης, υπερασπίσαμε – η 
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συντρόφισσα Ρούπα και εγώ – όλες τις ενέργειες της οργάνωσης από το 2003 
ως το 2010 και όλα αυτά μέσα στα ιστορικά πλαίσια της εποχής μας από το 
2003 και μετά, την εποχή ξεσπάσματος της κρίσης και του μνημονίου που ψηφί-
στηκε τον Μάιο του 2010.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2012, η συντρόφισσα Ρούπα και εγώ τοποθετηθήκαμε 
πολιτικά στο δικαστήριο για όλες τις ενέργειες του Επαναστατικού Αγώνα.

Ακολούθως εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι είχαμε αποφυλακιστεί λόγω πα-
ρέλευσης του δεκαοκτάμηνου σπάσαμε τους περιοριστικούς όρους και περά-
σαμε στην παρανομία για να συνεχίσουμε τον ένοπλο αγώνα και να επαναδρα-
στηριοποιήσουμε τον Επαναστατικό Αγώνα μέσα στις νέες συνθήκες που είχαν 
διαμορφωθεί από την ψήφιση του μνημονίου το 2010.

Να σημειώσω εδώ, ότι η πρώτη δίκη του Επαναστατικού Αγώνα ήταν μια ιστο-
ρική πολιτική δίκη στα χρονικά των πολιτικών δικών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά 
και διεθνώς λόγω του χαρακτήρα που η συντρόφισσα Ρούπα και εγώ της προσ-
δώσαμε με το σύνολο των πολιτικών τοποθετήσεων μας μέχρι του σημείου που 
βγήκαμε στην παρανομία και λόγω της πολιτικής κατάθεσης συντροφισσών και 
συντρόφων από την Ευρώπη, κάποιοι εκ των οποίων ήταν μέλη οργανώσεων 
αντάρτικου όπως στη RAF και στους Μαχόμενους Κομμουνιστικούς Πυρήνες.

Επίσης κατέθεσαν ως πολιτικοί μάρτυρες υπεράσπισης, μία συντρόφισσα 
αναρχική από Αγγλία και ένας σύντροφος αναρχικός από Ισπανία όπως επίσης 
και σύντροφοι που συμμετείχαν στο ελληνικό αντάρτικο πόλης, στον ΕΛΑ και 
στην 17Ν αλλά και συντρόφισσες – οι από τον α/α χώρο.

Γενικότερα ήταν μια πολιτική δίκη – ορόσημο στην ιστορία και είχε διεθνιστι-
κό χαρακτήρα με την πολιτική κατάθεση συντροφισσών και συντρόφων από την 
Ευρώπη που είχαν ανταποκριθεί θετικά στο διεθνές κάλεσμα αλληλεγγύης που 
είχαμε απευθύνει όταν είμασταν κρατούμενοι τον Δεκέμβριο του 2010

 Η δίκη όπως είναι γνωστό τελείωσε στις 3 Απρίλιου του 2013 όπου η συντρό-
φισσα Ρούπα και εγώ καταδικαστήκαμε ερήμην αφού είμασταν στην παρανο-
μία σε 50 χρόνια κάθειρξη ενώ τον Ιανουάριο του 2014 επικηρυχτήκαμε από το 
ελληνικό κράτος με 1 εκατομμύριο ευρώ έκαστος. Πρόσφατα επίσης να υπεν-
θυμίσω, την άνοιξη του 2015 το St. Department με έβαλε στη λίστα «διεθνών 
τρομοκρατών».

Στα πλαίσια λοιπόν της επιλογής μας να συνεχίσουμε τη δράση ως Επανα-
στατικός Αγώνας έγινε η επίθεση στις 10 Απριλίου 2014 με αυτοκίνητο – βόμβα 
με 75 κιλά εκρηκτικά στο κτήριο της Διεύθυνσης Εποπτείας της Τράπεζας της 
Ελλάδας στο Σύνταγμα όπου στεγαζόταν και το γραφείο του τότε μόνιμου αντι-
προσώπου του ΔΝΤ στην Ελλάδα.

Η ενέργεια αυτή αφιερώθηκε στον σύντροφο Λάμπρο Φούντα που σκοτώθηκε 
στη συμπλοκή της Δάφνης το 2010, γι’ αυτό και είχε την υπογραφή Επαναστατι-
κός Αγώνας – Κομάντο Λάμπρος Φούντας.

Η επίθεση αυτή ήταν μια απάντηση στην πολιτική των μνημονίων, μια απά-
ντηση στην πολιτική κοινωνικής γενοκτονίας που εφαρμόζεται από το 2010 και 
μετά, μια πολιτική που έχει ως αποτέλεσμα μέχρι στιγμής χιλιάδες νεκρούς απελ-
πισμένους ανθρώπους από αυτοκτονίες, κακουχίες και στερήσεις, εκατομμύρια 
ανέργους, άπορους, φτωχούς, εξαθλιωμένους, μια κοινωνία υπό κατάρρευση.

Η επίθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος ήταν συνέχεια της στρατηγικής που 
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είχαμε χαράξει το 2009 όταν χτυπήσαμε δομές και μηχανισμούς (Citιbank, 
Eurobank, Χρηματιστήριο), υπεύθυνους για την κρίση και για την πολιτική που 
άρχισε να εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση της κρίσης και οδήγησε το 2010 
στο μνημόνιο.

Η επίθεση αυτή αποδεικνύει το αδιαίρετο της δράσης της οργάνωσης αφού 
ήταν συνέχεια της στρατηγικής που έχουμε από το 2009 και διαψεύδει άποψη 
πρώην μέλους της οργάνωσης που υπόγραψε κείμενο ως «μέλος του Επαναστα-
τικού Αγώνα α’ περιόδου», ο οποίος διαφωνούσε με τη συνέχιση της δράσης της 
οργάνωσης και εκ των υστέρων και με την επίθεση στην Τράπεζα της Ελλάδας 
θέλοντας απλά να εκτίσει την ποινή του και να γυρίσει οριστικά σελίδα.

Η επίθεση στην Τράπεζα της Ελλάδας ως στοχοθεσία ήταν από τις πιο επιτυ-
χημένες του αντάρτικου πόλης στην Ελλάδα, ειδικά την εποχή των μνημονίων, 
γιατί η Τράπεζα της Ελλάδας είναι παράρτημα της ΕΚΤ και στο συγκεκριμένο 
κτήριο της οδού Αμερικής στεγαζόταν και το γραφείο του τότε μόνιμου αντιπρο-
σώπου του ΔΝΤ στην Ελλάδα.

Πλήτταμε έτσι τους 2 από τους 3 οργανισμούς που επέβαλαν τις μνημονιακές 
συμβάσεις στην Ελλάδα και όπως έχω ήδη πει στη δίκη που διεξάγεται αυτή την 
περίοδο για την επίθεση αυτή, δεν υπάρχουν πιο μισητοί μηχανισμοί στον ελληνι-
κό λαό από αυτούς του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της ΕΕ.

Επίσης απέναντι από το κτήριο – παράρτημα της Τράπεζας της Ελλάδας, 
υπάρχουν και τα κεντρικά γραφεία της Τράπεζα Πειραιώς, μία από τις μεγαλύτε-
ρες ελληνικές συστημικές τράπεζες, αν όχι η μεγαλύτερη, που έχει επωφεληθεί 
από τα προγράμματα διάσωσης, δηλαδή τα μνημόνια, έχοντας προχωρήσει στην 
εξαγορά της Αγροτικής και των ελληνικών παραρτημάτων της Λαϊκής, της γνω-
στής κυπριακής τράπεζας που κατέρρευσε στην κρίση της Κύπρου το 2013.

Το ότι πέρα από τις ζημιές στο κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδας και στο 
γραφείο του αντιπροσώπου του ΔΝΤ, έπαθαν ζημιές και τα κεντρικά γραφεία 
της Πειραιώς, εκεί που εδρεύει ο μεγαλομέτοχος της Πειραιώς Σάλλας, και λαμ-
βάνοντας υπ’ όψιν τη συγκυρία, ότι την ίδια μέρα βγήκε η Ελλάδα μετά από 4 
χρόνια στις αγορές και ότι ήταν παραμονή της επίσκεψης της γερμανίδας καγκε-
λάριου, Α. Μέρκελ, κάνει την ενέργεια ακόμα πιο επιτυχημένη.

Στην προκήρυξη με την οποία ο Επαναστατικός Αγώνας ανέλαβε την ευθύνη 
για την επίθεση στην Τράπεζα της Ελλάδας, η οργάνωση αποδομώντας το αντι-
φατικό, ανέφικτο και μη ρεαλιστικό σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα του Σύριζα 
που ήταν τότε στην αντιπολίτευση και φαινόταν να έχει τις προοπτικές να ανα-
λάβει την εξουσία, προέβλεψε την μετεξέλιξη του σε ένα καθαρά νεοφιλελεύθε-
ρο κόμμα που θα εφαρμόσει πιστά τις επιταγές τις υπερεθνικής οικονομικής ελίτ 
όπως έκαναν και οι προκάτοχοι του.

Χρειάστηκαν εφτά μήνες διακυβέρνησης του Σύριζα από τον Ιανουάριο ως 
τον Αύγουστο του 2015 όπου ο Σύριζα ψήφισε το Γ’ Μνημόνιο για να επιβεβαιω-
θεί αυτό και παρά τη θέληση του 62% όσων ψήφισαν στο δημοψήφισμα που δι-
οργάνωσε η κυβέρνηση (5 Ιουλίου) και είπαν ΟΧΙ στις απαιτήσεις των δανειστών.

Στην ίδια προκήρυξη και προς την κατεύθυνση της συγκρότησης ενός επανα-
στατικού κινήματος με ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις και προτάσεις, διατυπώσαμε 
ένα είδος επαναστατικής πλατφόρμας με θέσεις για την μη αναγνώριση και μο-
νομερή διαγραφή συνολικά του χρέους, την έξοδο από την ευρωζώνη και την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση, την απαλλοτρίωση της καπιταλιστικής και κρατικής περιου-
σίας και την κοινωνικοποίηση τους, την κατάργηση του Κράτους και την αντικα-
τάσταση του από μια συνομοσπονδία λαϊκών συνελεύσεων, εργατικών συμβου-
λίων που θα διαχειρίζονται τα πάντα, την παραγωγή και διακίνηση των αγαθών, 
την υγεία, την εκπαίδευση, την άμυνα, την ασφάλεια των πολιτών και προτείνα-
με έναν διάλογο στον α/α χώρο για τις θέσεις αυτές.

Αυτήν την περίοδο διεξάγεται η δεύτερη δίκη του Επαναστατικού Αγώνα που 
αφορά την συγκεκριμένη επίθεση στην Τράπεζα της Ελλάδας, τη συμπλοκή στο 
Μοναστηράκι με τους αστυνομικούς όπου συνελήφθηκα τον Ιούλιο του 2014 
και τρεις απαλλοτριώσεις τραπεζών που έγιναν την περίοδο που ήμουν στην 
παρανομία.

Από τότε που συνελήφθηκα, έχω αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την επί-
θεση της οργάνωσης στην Τράπεζα της Ελλάδας και τώρα στη δίκη έχω ήδη το-
ποθετηθεί και για την επίθεση στην Τράπεζα της Ελλάδας και για την συμπλοκή 
στο Μοναστηράκι και έχω πάρει την ευθύνη για τις δύο απαλλοτριώσεις τραπε-
ζών σε Μέθανα και Κλειτορία όπου στην τελευταία τραυμάτισα έναν αστυνομικό 
και τον αφόπλισα.

Όσον αφορά το εφετείο της πρώτης δίκης της οργάνωσης που και αυτό γί-
νεται αυτή την περίοδο, δεν περιμένω καμία αλλαγή σε σχέση με την ποινή ούτε 
και με ενδιαφέρει.

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην εποχή που διανύουμε και στις προοπτι-
κές που υπάρχουν.

Όπως έχω ήδη τοποθετηθεί και με αφορμή και άλλες εκδηλώσεις, την περί-
οδο 2010 – 2012 χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία για τον α/α χώρο γιατί δεν συ-
γκροτήθηκε πολιτικά σε ένα κίνημα, σε ένα ρεύμα με σαφείς πολιτικές θέσεις και 
προτάσεις με στόχο την σύγκρουση με την κεντρική εξουσία για την ανατροπή 
και την επανάσταση.

Αυτό οφείλεται στις σοβαρές πολιτικές ελλείψεις του και στην πολιτική ανε-
πάρκειά του.

Αυτή η πολιτική ανεπάρκεια συνίσταται στην έλλειψη συνεκτικών θέσεων και 
προτάσεων για τον ίδιο τον αγώνα εναντίον του κεφαλαίου και του κράτους, στο 
ότι δεν κατανόησε την σημασία της κρίσης, την εποχή που ζούμε, τις πολιτικές 
του καθεστώτος, το ρόλο του κράτους και αυτό οδήγησε με τη σειρά του στην 
έλλειψη προτάσεων για έναν επαναστατικό κοινωνικό μετασχηματισμό και στο 
να μην έχει κοινωνικό και λαϊκό έρεισμα πέρα από κομμάτια της νεολαίας.

Ο χώρος διαχρονικά απαξίωνε να ασχοληθεί με οικονομικά θέματα – αυτά θε-
ωρούνται λανθασμένα ότι είναι αποκλειστικά για μαρξιστές – δεν κατανόησε την 
ίδια την φύση και την λειτουργία του ίδιου του καπιταλισμού που είναι το κατε-
ξοχήν οικονομοκεντρικό σύστημα ενώ η αγαπημένη ενασχόληση με την πολιτι-
κή εξουσία, δηλαδή το κράτος ή ακόμα και την εξουσία περιοριζόταν σε απλή 
συνθηματολογία χωρίς βάθος και γνώση του εχθρού που υποτίθεται θέλουμε να 
ανατρέψουμε.

Όμως η λειτουργία του Κεφαλαίου και ο ρόλος του Κράτους στη σημερινή 
εποχή μεταξύ τους είναι αδιαχώριστα.

Για χρόνια, οι βασικοί άξονες της δράσης του α/α χώρου συνίσταται στο τρί-
πτυχο Αντίσταση – Αλληλεγγύη – Εξέγερση.
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η δεύτερη δίκη της οργάνωςης επάνάςτάτίκος άγωνάς

Έτσι όταν παρουσιάστηκαν οι συνθήκες για μια επαναστατική προοπτική στην 
Ελλάδα λόγω της κρίσης μετά το 2009 και μέχρι το 2012 που ήταν η περίο-
δος των μεγάλων κινητοποιήσεων εναντίον του μνημονίου, ο α/α χώρος βρέθηκε 
απροετοίμαστος και πολιτικά αφοπλισμένος σε θεωρητικό και πρακτικό επίπε-
δο. Έτσι τη διετία 2010 – 2012 όταν έγιναν οι μεγάλες κινητοποιήσεις εναντίον 
του μνημονίου με τις συγκρούσεις και την συνεχή πολιορκία του κοινοβουλίου 
από χιλιάδες λαού, η ευκαιρία για ανατροπή πέρασε ανεκμετάλλευτη. Μετά την 
πλημμυρίδα των κινητοποιήσεων αυτών με τελευταία αυτή του Φεβρουαρίου του 
2012, κινητοποιήσεις οι οποίες δεν κατάφεραν να φρενάρουν στο ελάχιστο την 
καθεστωτική επίθεση ακριβώς γιατί είχαν αμυντικό χαρακτήρα και δεν έβαζαν 
μια ανατρεπτική προοπτική, ήρθε η άμπωτη των κοινωνικών αγώνων, η παραίτη-
ση, η ηττοπάθεια ενώ πολλοί και δεν ισχύει αυτό μόνο για την κοινωνία αλλά και 
για τον α/α χώρο, εναπόθεσαν τις ελπίδες τους στον Σύριζα πηγαίνοντας στις 
κάλπες και το 2012 και το 2015. Έτσι γίνεται πάντα στην ιστορία, όταν αποσύρε-
ται ο λαός από τους δρόμους, τον λόγο παίρνουν οι απατεώνες επαγγελματίες 
πολιτικοί και το αστικό κοινοβούλιο.

Μετά τον Φεβρουάριο του 2012, έχουμε μια γενική καθίζηση των κοινωνικών 
αντιστάσεων, των αγώνων και των απεργιών.

Όλες οι απεργίες που έγιναν και στα 2,5 χρόνια της κυβέρνησης Σαμαρά και 
μέσα στο 2015 επί κυβέρνησης Σύριζα που ψήφισε το καλοκαίρι που μας πέρα-
σε το Γ’ Μνημόνιο ήταν λιγοστές και απομαζικοποιημένες.

Τίποτα πια δεν εμπνέει τον λαό, τους εργαζόμενους, την νεολαία να κατέβουν 
στους δρόμους αφού οι μέθοδοι αγώνα, οι 24ωρες ειρηνικές απεργίες που ελέγ-
χονται από τα καθεστωτικά συνδικάτα και κόμματα δεν έχουν κανένα αποτέλε-
σμα και δεν ιδρώνει το αυτί των κυβερνήσεων.

Παράλληλα ο α/α χώρος, μαζί με την κοινωνική καθίζηση, την παραίτηση και 
την ήττα, βιώνει την δική του πολιτική καθίζηση και ήττα, αδυνατώντας να δώσει 
απαντήσεις στα θεμελιώδη προβλήματα της εποχής μας, βιώνοντας μια νοσηρή 
κατάσταση εσωστρέφειας, με παγιωμένους πια τους διαχωρισμούς στο εσωτερι-
κό του.

Η μεγάλη τομή που απογύμνωσε ακόμα περισσότερο τις διαχρονικές ελλεί-
ψεις του α/α χώρου ήταν η ανάληψη της εξουσίας από τον Σύριζα και η πολιτική 
επένδυση κομματιών του χώρου στο «πρώτη φορά αριστερά».

Και τώρα που οι τελευταίες αυταπάτες και ψευδαισθήσεις διαλύθηκαν με την 
ψήφιση του Γ’ Μνημονίου, φαίνεται να εξακολουθεί να μην υπάρχει προοπτική 
στον ορίζοντα να ανατραπεί η πρωτοφανής αυτή κοινωνική και ταξική επίθεση 
που συνεχίζεται από το 2010. Αν όμως πρέπει να βρούμε τους υπεύθυνους για 
αυτή την αδυναμία, ας κοιτάξουμε τον ίδιο μας τον εαυτό γιατί ενώ η εποχή μας 
είναι από τις πιο κατάλληλες για δράση, για ανατροπή, για επανάσταση, γιατί οι 
αντικειμενικές συνθήκες είναι καλές επειδή το σύστημα βρίσκεται σε κρίση και 
είναι απαξιωμένο, εμείς αδυνατούμε ως αγωνιστικά υποκείμενα να σταθούμε στο 
ύψος των περιστάσεων.

Όμως η αδυναμία μας είναι αποτέλεσμα μιας πιο βαθιάς κοινωνικής κρίσης 
που έχει προκαλέσει με την πάροδο ετών ο καπιταλισμός.

Δεκαετίες τώρα καπιταλιστικής ανάπτυξης και νεοφιλελευθερισμού τελευ-
ταία, έχουν διαφθείρει τις δυτικές κοινωνίες, ο κοινωνικός ιστός έχει διαρραγεί, 
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το συλλογικό πνεύμα έχει χαθεί, η αλληλεγγύη ως βασικός πυλώνας οικοδόμη-
σης των ανθρώπινων κοινωνιών έχει υπονομευτεί, η αυτοθυσία για το συλλογικό 
καλό δεν υπάρχει πια.

Οι αξίες της Δύσης, ο ατομικισμός, ο μέχρι πριν την κρίση καταναλωτισμός, η 
κυριαρχία της τεχνολογίας έχουν διαφθείρει τον δυτικό άνθρωπο απογυμνώνο-
ντάς τον πνευματικά.

Έτσι τώρα με την επίθεση του υπερεθνικού κεφαλαίου μετά το 2010, ως απο-
τέλεσμα της κρίσης, σε χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας και όχι μόνο, όπως 
η Ελλάδα, οι κοινωνίες δείχνουν να αδυνατούν να αντισταθούν αφού η αποπο-
λιτικοποίηση και ο ατομικισμός ως αποτέλεσμα της δυτικής κουλτούρας έχουν 
υπονομεύσει τα συλλογικά κοινωνικά οράματα και τις ελπίδες, άρα και τις αντι-
στάσεις. Γι’ αυτό και οι άνθρωποι αυτοκτονούν μέσα στην απελπισία και στην 
μοναξιά. Γι’ αυτό και τα αγωνιστικά υποκείμενα αδυνατούν να εξυψωθούν πάνω 
από την κοινωνική ήττα, να προτείνουν λύσεις, να δράσουν με αυταπάρνηση και 
αυτοθυσία αποτελεσματικά ενάντια στο καθεστώς και όχι μέσα στην ασφάλεια, 
την αυτάρκεια και την εσωστρέφεια των πολιτικών μικρομάγαζών τους.

Σε άλλες εποχές όπως στον Β’ παγκόσμιο πόλεμο και πιο πριν στην Ευρώ-
πη, οι άνθρωποι, τα αγωνιστικά υποκείμενα θυσίαζαν τη ζωή τους μέσα σε ίσως 
πολύ πιο δύσκολες συνθήκες απ’ ότι σήμερα, σε συνθήκες πολέμου, κτηνώδους 
κρατικής βίας, φτώχειας και εκμετάλλευσης για ένα καλύτερο συλλογικό αύριο. 
Ήταν τότε που οι κοινωνικές επαναστάσεις, ως κινητήριος διαδικασία ανθρώπι-
νης προόδου έπαιρναν σάρκα και οστά και δεν ήταν μια λέξη κενού περιεχομέ-
νου, όπως ισχύει σήμερα.

Σήμερα, η κοινωνία, ο λαός, οι άνθρωποι χρειάζονται νίκες για να αναπτερωθεί 
το ηθικό τους μετά από τόσα χρόνια χτυπημάτων και ήττας από το καθεστώς.

Για να έρθουν οι νίκες όμως, πρέπει να κάνουμε πόλεμο κανονικό, να κάνουμε 
θυσίες και να ματώσουμε, να αντεπιτεθούμε και να πληρώσουν οι εξουσιαστές 
για τα εγκλήματα τους, για όλους όσους πέθαναν λόγω των πολιτικών που εφάρ-
μοσαν, για όλους όσους ζουν από τα σκουπίδια, για όλους όσους ζουν στη φτώ-
χεια και την ανέχεια. Πρέπει να έχουμε προτάσεις για μια δικαιότερη κοινωνία. 
Πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε θυσίες, να ρισκάρουμε την ίδια 
μας τη ζωή, να χύσουμε το ίδιο το αίμα μας για τον αγώνα, έναν αγώνα που δεν 
αφορά αποκλειστικά και μόνο τον εαυτό μας αλλά μια καλύτερη ανθρωπότητα.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΣΥΝΤΡΟ-
ΦΙΣΣΕΣ/ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΣΤΕΚΙ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 2Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ  
ΣΤΙΣ 31 ΓΕΝΑΡΗ 2016

1. Μία πληροφόρηση για την πορεία της δίκης. Ποιό είναι το πολιτικό δι-
ακύβευμα της δεύτερης δίκης του Επαναστατικού Αγώνα τόσο από την 
πλευρά του κράτους, όσο και από την πλευρά των κατηγορουμένων;

Η δεύτερη δίκη της οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας αυτή τη στιγμή είναι στο 
τελευταίο στάδιο της διαδικασίας και σε λίγο καιρό βγαίνει η απόφαση. Η δίκη 
αυτή όπως και η πρώτη δίκη εναντίον της οργάνωσης αποτέλεσαν την αιχμή της 
κατασταλτικής επίθεσης του κράτους εναντίον της ένοπλης αναρχικής οργάνω-
σης Επαναστατικός Αγώνας, η οποία από το 2003 αντιμετωπίζεται ως απειλή για 
τη σταθερότητα του καθεστώτος. Μέσω των δικών εναντίον του Επαναστατικού 
Αγώνα, το κράτος διώκει συνολικά το πρόταγμα της επανάστασης, το πρόταγμα 
της ανατροπής του Κεφαλαίου και του Κράτους και φυσικά και του ένοπλου 
αγώνα ο οποίος ως μέσο πάλης θέτει εξ ορισμού ως στόχο την επανάσταση.

Αυτό είναι ουσιαστικά το πολιτικό διακύβευμα αυτής της δίκης όπως και της 
πρώτης εναντίον της οργάνωσης. Από την δική μας πλευρά, από την πλευρά 
του Επαναστατικού Αγώνα, το πολιτικό διακύβευμα είναι η υπεράσπιση του Επα-
ναστατικού Αγώνα και της δράσης του, η υπεράσπιση της ένοπλης επαναστατι-
κής δράσης και του επαναστατικού προτάγματος, της ανατροπής του Κεφαλαί-
ου και του Κράτους.

Αυτές οι δίκες αποτέλεσαν στην πραγματικότητα πολιτικές μάχες και αντι-
παραθέσεις που στιγματίστηκαν από τις πολιτικές τοποθετήσεις των μελών του 
Επαναστατικού Αγώνα, αυτών που έχουν αναλάβει την πολιτική ευθύνη της συμ-
μετοχής τους στην οργάνωση και υπερασπίζονται την δράση και τις ενέργειες 
της οργάνωσης και αυτό δεν αλλάζει αν κάποιος ή κάποιοι εκ των κατηγορουμέ-
νων είναι άσχετοι με την υπόθεση.

Και είναι λογικό αυτό, γιατί μόνο αυτοί που αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύ-
νη μπορεί να σηκώσουν το βάρος αυτής της πολιτικής αντιπαράθεσης σ’ αυτές 
τις δίκες.

Οι δίκες των ένοπλων επαναστατικών οργανώσεων αντικειμενικά δεν χαρα-
κτηρίζονται από έναν δυισμό, όπου από τη μια πλευρά το στίγμα το δίνουν αυτοί 
που αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη και από την άλλη πλευρά, αυτοί που δεν 
έχουν σχέση με την υπόθεση, αλλά αντικειμενικά αυτές οι δίκες χαρακτηρίζονται 
από την πολιτική αντιπαράθεση των μελών των ένοπλων επαναστατικών οργα-
νώσεων με τα όργανα του κράτους, δηλαδή τους δικαστές.

Για παράδειγμα, στην πρώτη δίκη εναντίον του Επαναστατικού Αγώνα, το 
στίγμα το δώσαμε η συντρόφισσα Πόλα Ρούπα κι εγώ που τοποθετηθήκαμε για 
όλες τις ενέργειες της οργάνωσης τους 8 μήνες περίπου που ήμασταν παρόντες 
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στην διαδικασία ενώ τοποθετηθήκαμε και από την παρανομία στο τελικό στάδιο 
της διαδικασίας.

Στη δεύτερη δίκη εναντίον της οργάνωσης, το στίγμα το δώσαμε και εγώ που 
είμαι παρών και η συντρόφισσα Ρούπα που παρέμβηκε με κείμενο της από την 
παρανομία στο τελικό στάδιο της διαδικασίας και όπου έγιναν πολιτικές τοπο-
θετήσεις για τις εκδικαζόμενες υποθέσεις, για την επίθεση του Επαναστατικού 
Αγώνα στη Διεύθυνση Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδας, τις δύο απαλλο-
τριώσεις των τραπεζών σε Μέθανα και Κλειτορία, την συμπλοκή με τους αστυ-
νομικούς στο Μοναστηράκι, για τις οποίες έχω πάρει την ευθύνη, πολιτικά και 
προσωπικά αλλά και γενικότερα τοποθετήθηκα για όλη την μέχρι τώρα ιστορία 
του Επαναστατικού Αγώνα, από την πρώτη επίθεση το 2003 ως την τελευταία 
στην Τράπεζα της Ελλάδας το 2014.

Και αυτό γιατί η ιστορία του Επαναστατικού Αγώνα είναι ενιαία και αδιαχώρι-
στη από το 2003 ως σήμερα, βάσει της επιλογής μας να συνεχίσουμε την δράση 
της οργάνωσης μετά τις συλλήψεις του 2010 και την αποφυλάκιση μας λόγω πα-
ρέλευσης του δεκαοκτάμηνου περνώντας στην παρανομία και βάσει της στρα-
τηγικής του Επαναστατικού Αγώνα από το 2009 να χτυπά στόχους, δομές του 
κεφαλαίου και του κράτους με αιχμή την οικονομική κρίση και τις πολιτικές αντι-
μετώπισής της.

Έτσι, η επίθεση στη Διεύθυνση Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδας στις 10 
Απριλίου 2014, η οποία εκδικάζεται τώρα στην 2η δίκη, ήταν συνέχεια της στρα-
τηγικής των επιθέσεων του 2009 με τις επιθέσεις στη Citibank, τη Eurobank και 
το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όσον αφορά το ενιαίο και αδιαχώριστο της δράσης του Επαναστατικού Αγώ-
να, θέλω να πω το εξής: Σε αυτή τη δίκη που διεξάγεται τώρα, στη 2η δίκη, 
παρουσιάστηκε η μεθόδευση του κράτους να διαχωρίσει την δράση του Επανα-
στατικού Αγώνα σε δύο περιόδους, μία που αφορά την περίοδο 2003 – 2010 και 
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μία την περίοδο από τον Ιούνιο του 2012 όταν η συντρόφισσα Ρούπα και εγώ 
περάσαμε στην παρανομία μέχρι σήμερα.

Δυστυχώς αυτός ο διαχωρισμός που μεθοδεύει το κράτος εναντίον μας συ-
μπίπτει και με τη θέση πρώην μέλους της οργάνωσης που αμέσως μετά την σύλ-
ληψή μου το 2014 υπόγραψε κείμενο ως «μέλος του Επαναστατικού Αγώνα α’ 
περιόδου» με προφανή σκοπό να διαχωρίσει τη θέση του και να μην κατηγορηθεί 
για την συνέχιση της δράσης της οργάνωσης και συγκεκριμένα για την επίθεση 
στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Αυτός ο διαχωρισμός που κάνει το κράτος σκοπό έχει να καταδικαστούμε η 
συντρόφισσα Ρούπα και εγώ ως «διευθυντές» της οργάνωσης μετά το πέρασμα 
μας στην παρανομία το καλοκαίρι του 2012, κατηγορία η οποία είχε απορριφθεί 
στην πρώτη δίκη της οργάνωσης που τελείωσε τον Απρίλιο του 2013.

Η επαναφορά της κατηγορίας της «διεύθυνσης» στην δεύτερη δίκη της ορ-
γάνωσης έχει σκοπό αφενός να αποπειραθεί να αναιρεθεί – πράγμα αδύνατο 
– η πολιτική νίκη που η συντρόφισσα Ρούπα και εγώ κερδίσαμε στο πρώτο δι-
καστήριο, όπου αναγνωρίστηκε ότι ο Επαναστατικός Αγώνας είναι μια αναρχική 
οργάνωση που απεχθάνεται κάθε είδους ιεραρχία, απόφαση που κατ’ επέκταση 
αναγνωρίζει την πολιτική μας ιδιότητα και τις πολιτικές μας στοχεύσεις, δηλαδή 
την μέσω κοινωνικής επανάστασης δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς ιεραρχία και 
αφετέρου να στηθεί ένα νέο κατηγορητήριο όπως έχω τοποθετηθεί στη δίκη, 
όπου να παρουσιάζεται ότι ο Επαναστατικός Αγώνας έχει σχέση με κάποιους 
ποινικούς και αναρχικούς που κατηγορούνται ότι διέπρατταν συγκεκριμένες λη-
στείες τραπεζών και ότι αυτές έγιναν στα πλαίσια της δράσης της οργάνωσης.

Η ενσωμάτωση στη δίκη που διεξάγεται τώρα της υπόθεσης της ληστείας της 
τράπεζας Eurobank της Ακράτας που έγινε τον Δεκέμβριο του 2012, υπόθεση 
για την οποία ούτε καν κατηγορούμε, ούτε έχει σχέση ο Επαναστατικός Αγώνας, 
ήταν η αρχή αυτής της μεθόδευσης.

Αυτή η μεθόδευση μόνο μέσω της καταδίκης μας ως «διευθυντές» θα μπορού-
σε να αποπειραθεί να στηριχτεί, αφού έτσι θα μας παρουσίαζε το κατηγορητήριο 
ως «διευθυντές» που δίνουμε εντολές να γίνουν απαλλοτριώσεις τραπεζών στα 
πλαίσια της οργάνωσης, ενέργειες που έγγραφο της αντιτρομοκρατικής εμφανί-
ζει ότι κάποιες έγιναν ενώ ήμουν στην φυλακή το 2014, κάποιες όταν είμαστε με 
τη συντρόφισσα Ρούπα στη φυλακή το 2010 – 11 και κάποιες όταν μόλις είχαμε 
αποφυλακιστεί μετά την λήξη του δεκαοκτάμηνου το 2011, δηλαδή υποθέσεις 
που δεν μπορούμε να κατηγορηθούμε καν ως φυσικοί αυτουργοί αλλά με βάση 
τις αλχημείες του αντιτρομοκρατικού μπορεί να κατηγορηθούμε ως ηθικοί συ-
νεργοί με την ιδιότητα του «διευθυντή».

Έτσι και παραπάνω καταδίκες εξασφαλίζουν, πράγμα που ουδόλως μας εν-
διαφέρει, αλλά το κυριότερο είναι η πολιτική στήριξη του θεωρήματος της σύ-
μπραξης «ποινικών – τρομοκρατών», δηλαδή η προσπάθεια πολιτικής αποδόμη-
σής μας.

Αντικειμενικά όπως είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, οι δίκες ενα-
ντίον του Επαναστατικού Αγώνα είναι η αιχμή της κατασταλτικής επίθεσης του 
κράτους εναντίον της οργάνωσης, εναντίον της ένοπλης επαναστατικής δράσης 
και του επαναστατικού προτάγματος, όμως αυτή η επίθεση έχει πολλούς αποδέ-
κτες και αφορά όλο το αγωνιστικό φάσμα, τον α/α χώρο και την κοινωνία.
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Όμως μη μπερδεύουμε την αιχμή αυτής της υπόθεσης, δηλαδή την επίθεση 
εναντίον του Επαναστατικού Αγώνα με τα ευρύτερα αποτελέσματα και τους 
αποδέκτες της.

Και αυτό το λέω γιατί έχουμε δει επανειλημμένα σε περιπτώσεις δίωξης ορ-
γανώσεων αντάρτικου, να διαστρεβλώνεται η ουσία και η πραγματική διάσταση 
από κάποιους μέσα στον α/α χώρο, οι οποίοι βάζουν αυτόν τον δυισμό που ανέ-
φερα στην αρχή της τοποθέτησης μου ή θέτοντας ως αιχμή την εγκληματοποίη-
ση του αγώνα, τις «φρονηματικές διώξεις», την ποινικοποίηση των σχέσεων κ.α.

Σαφώς και αποδέκτες των διώξεων εναντίον της οργάνωσης Επαναστατικός 
Αγώνας είναι και ο πολιτικός χώρος απ’ τον οποίο προερχόμαστε και επιδιώκε-
ται η απομόνωση μας και να υπονομευτεί κάθε ενέργεια στήριξης και αλληλεγγύ-
ης και τα γενικότερα κοινωνικά αγωνιστικά κομμάτια.

Το μήνυμα τέτοιων διώξεων προς όλους είναι, ότι η επιλογή της ένοπλης επα-
ναστατικής δράσης ως μέσου αγώνα θα αντιμετωπιστεί με την μέγιστη δυνατή 
αυστηρότητα και καταστολή.

Οι διώξεις των ένοπλων συλλογικοτήτων και του Επαναστατικού Αγώνα μέσα 
στα πλαίσια ειδικών νομοθεσιών όπως είναι ο «αντιτρομοκρατικός», ειδικών δι-
καστηρίων και ενίοτε ειδικών συνθηκών κράτησης, αποδεικνύει ότι η αντιμετώ-
πιση της ένοπλης επαναστατικής δράσης είναι μείζονα προτεραιότητα για το 
καθεστώς, ιδιαίτερα μέσα στις συνθήκες της σημερινής κρίσης των τελευταίων 
ετών.

2. Ποιες είναι οι αιτίες, κατά την γνώμη σου, της υποχώρησης της δυναμι-
κής των κοινωνικών αντιστάσεων και των αγώνων ενάντια στην καπιταλι-
στική αναδιάρθρωση και τα μέτρα λιτότητας και πώς μπορούμε να βγούμε 
από αυτό το αδιέξοδο; Ποια πρέπει να είναι η στρατηγική του χώρου αυτήν 
την περίοδο;

Η αιτία της υποχώρησης των κοινωνικών αντιστάσεων είναι ακριβώς το ότι είχαν 
και εξακολουθούν να έχουν έναν αμυντικό χαρακτήρα απέναντι στην πρωτοφανή 
επίθεση του κεφαλαίου και του κράτους μετά το 2010.

Έχοντας μπλοκάρει η καπιταλιστική μηχανή από το 2008, μη βρίσκοντας κερ-
δοφόρες επενδύσεις για άντληση ακόμα μεγαλύτερων κερδών, το κεφάλαιο για 
να αντισταθμίσει τις απώλειες του, επιτίθεται στα κοινωνικά κεκτημένα και στην 
τάξη των εργαζομένων. Επιτίθεται στην κοινωνική ασφάλιση, κατάσχει μισθούς 
και συντάξεις, κατάσχει περιουσίες λόγω χρεών, ελαττώνει το εργατικό κόστος, 
κατάσχει την δημόσια περιουσία μέσω της ιδιωτικοποίησης.

Για να αντισταθμίσει τις απώλειες του, το κεφάλαιο οδηγεί μέσω των προ-
γραμμάτων διάσωσης, τα μνημόνια δηλαδή, σε εκκαθάριση τμήματα του πληθυ-
σμού τα οποία ούτε θέλει ούτε μπορεί να τα εκμεταλλευτεί και τα οδηγεί στην 
εξόντωση.

Αναδιανέμει σε μεγάλη κλίμακα τον κοινωνικό πλούτο κατάσχοντας τον, 
εφαρμόζει σε μεγάλη κλίμακα μια πολιτική κοινωνικής ληστείας και γενοκτονίας 
για να σωθούν οι ισχυροί.

Απέναντι σε αυτή την πρωτοφανή επίθεση που έχει αφήσει ήδη χιλιάδες νε-
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κρούς πίσω της και την πλειοψηφία της κοινωνίας φτωχοποιημένη και εξαθλι-
ωμένη, η λύση δεν είναι ο αγώνας για να επανέλθει το σύστημα και η κοινωνική 
τάξη στις προ του 2008 συνθήκες, όπου το σύστημα λειτουργούσε, το τραπεζι-
κό σύστημα «ευημερούσε» και δίνονταν δάνεια, υπήρχε το κράτος πρόνοιας το 
οποίο στην Ελλάδα ποτέ δεν ήταν ανεπτυγμένο, υπήρχε η κοινωνική συναίνεση 
στις τότε νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις

Είναι αδύνατο να επιστρέψουμε σε εκείνη την κατάσταση γιατί έτσι επιβάλλει 
η δυναμική του συστήματος.

Όπως είναι αδύνατο να επιστρέψουμε σε ένα σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο 
ανάπτυξης με ισχυρή κρατική παρέμβαση στην οικονομία όπως υποστήριζε ο 
Σύριζα πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015. Αυτό το μοντέλο έχει εξαφανι-
στεί εδώ και 4 δεκαετίες.

Η λύση είναι η ανατροπή και καταστροφή του ίδιου του καπιταλισμού αφού η 
ίδια η ύπαρξη του δημιουργεί τις κρίσεις με τα τραγικά αποτελέσματα που ζούμε.

Η λύση είναι αυτό που υποστηρίζουμε ως Επαναστατικός Αγώνας εδώ και 
χρόνια, ότι, η «μόνη απάντηση στην κρίση είναι η κοινωνική επανάσταση». Η αι-
τία της κρίσης δεν είναι ο νεοφιλελευθερισμός όπως υποστήριζε ο Σύριζα τα 
προηγούμενα χρόνια, αλλά ο ίδιος ο καπιταλισμός, η ύπαρξη του.

Ο κόσμος που κατέβηκε στο δρόμο, στις κινητοποιήσεις του 2010 – 2012 
αλλά και σήμερα με αφορμή το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, προσδοκούσε και 
προσδοκεί να επανέλθει η κατάσταση στις προ κρίσης συνθήκες. Να διατηρήσει 
τα κεκτημένα που είχαν αποσπαστεί τις προηγούμενες δεκαετίες από το παλιό 
εργατικό κίνημα και τους συμβιβασμούς του συνδικαλιστικού κινήματος με το 
κεφάλαιο.

Οι κινητοποιήσεις που έχουν γίνει και γίνονται τώρα έχουν αμυντικό χαρακτή-
ρα και αποδείχτηκαν αναποτελεσματικές στο να φρενάρουν στο παραμικρό τα 
μέτρα που παίρνουν οι κυβερνήσεις.

Είναι όμως μια θαυμάσια ευκαιρία όταν ο κόσμος κατεβαίνει στο δρόμο και 
γίνονται κινητοποιήσεις να υπάρξουν εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις που να πα-
ρέμβουν καταλυτικά βάζοντας επί τάπητος την επαναστατική προοπτική, την 
ανατροπή του κεφαλαίου και του κράτους. Και ήταν ακριβώς, αυτό που έλει-
πε το διάστημα 2010 – 2012 και λείπει και τώρα. Ο κόσμος που κατέβηκε στο 
δρόμο δεν άκουσε κάτι διαφορετικό από αυτά που του έλεγαν τα καθεστωτικά 
συνδικάτα και τα κόμματα.

Ο α/α χώρος δεν διαμορφώθηκε σε εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που θα 
έβαζαν το ζήτημα της επαναστατικής προοπτικής. Δεν πρότεινε κάτι χειροπια-
στά διαφορετικό από τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Γι’ αυτό και ήταν φυσικό 
επακόλουθο ότι αυτές οι κινητοποιήσεις όσο μαζικές κι αν ήταν, όσες συγκρού-
σεις κι αν έγιναν μπροστά στη βουλή, ότι θα εξαντλούσαν κάποια στιγμή τη δυ-
ναμική τους και δεν θα κατόρθωναν να ανατρέψουν τις μνημονιακές πολιτικές 
των κυβερνήσεων.

Το έχω ξαναπεί και σε άλλες εκδηλώσεις, ότι ο α/α χώρος βρέθηκε απρο-
ετοίμαστος μπροστά στην κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά το 2010. Απο-
καλύφθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι πολιτικές ελλείψεις του, η έλλειψη ανάλυσης 
της εποχής μας, του ίδιου του συστήματος, η έλλειψη προοπτικών, η έλλειψη 
θέσεων και προτάσεων.
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Το να διακηρύσσουμε συνθηματολογικά, την αυτοοργάνωση, την αυτοδιαχεί-
ριση, την κοινωνική απελευθέρωση, την επανάσταση, χωρίς να γινόμαστε πιο 
συγκεκριμένοι δεν φτάνει, είναι χωρίς νόημα. Γι’ αυτό ο α/α χώρος παραμένει 
χώρος χωρίς σοβαρά λαϊκά και κοινωνικά ερείσματα και αδυνατεί να παρέμβει 
στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Η απάντηση σ’ αυτό το αδιέξοδο είναι να διαμορφώσουμε τις δικές μας πολι-
τικές θέσεις και προτάσεις, τι προτείνουμε εμείς στην κοινωνία για τα προβλή-
ματα της εποχής μας.

Να υπάρχει ένα πολιτικό πρόγραμμα, να παίρνουμε συγκεκριμένες θέσεις για 
το χρέος, τα μνημόνια, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη, ποιες είναι οι 
προτάσεις μας για την αντικατάσταση του καπιταλισμού και του κράτους.

Πώς διαμορφώνουμε την αταξική ακρατική κοινωνία που υποτίθεται ότι επιδι-
ώκουμε, τον Ελευθεριακό Κομμουνισμό και την Αναρχία; 

Βάσει των πολιτικών μας στόχων και θέσεων πρέπει να προσαρμόζουμε ανά-
λογα και την δράση μας για την υλοποίηση αυτών των στόχων και θέσεων.

Σίγουρα η δράση μας πρέπει να είναι πολύμορφη, αλλά το να μιλάμε για 
επανάσταση χωρίς να προετοιμαζόμαστε για την ένοπλη σύγκρουση με το κα-
θεστώς, το να μην επιδιώκουμε την ένοπλη αναμέτρηση με το καθεστώς, τότε 
αυτό σημαίνει ότι δεν επιδιώκουμε πραγματικά την επανάσταση, τότε αυτή η 
λέξη είναι χωρίς νόημα.

Γιατί δεν νοείται κοινωνική επανάσταση χωρίς την προσφυγή στα όπλα για να 
συντριβεί η εξουσία του κεφαλαίου και του κράτους.

Πιστεύω ότι ένας χώρος, ένα επαναστατικό κίνημα πρέπει να έχει διατυπωμέ-
νες ξεκάθαρα τις θέσεις και τις προτάσεις του, ένα είδος πολιτικού προγράμμα-
τος και να υπάρχει η μέγιστη δυνατή πολιτική συμφωνία και δέσμευση πάνω σε 
αυτές τις θέσεις, στον τρόπο δράσης και στα μέσα αγώνα για να υλοποιηθούν 
αυτές οι θέσεις και το πρόγραμμα μας. Θα πρέπει να υπάρχει η μέγιστη δυνατή 
ενοποίηση δυνάμεων και όχι ένας χαλαρός συντονισμός συλλογικοτήτων ή ατό-
μων που έχουν διαφορετικές προτεραιότητες.

Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε αυτή την περίοδο είναι να σαμποτάρουμε 
την υλοποίηση του Γ’ Μνημονίου και τα μέτρα που παίρνουν οι κυβερνήσεις βά-
σει των υποχρεώσεων που έχουν δεσμευτεί προς τους δανειστές.

Η γκάμα μιας τέτοιας δράσης είναι μεγάλη. Από το αντάρτικο πόλης, τις κι-
νητοποιήσεις στο δρόμο, συγκρουσιακές ή ειρηνικές, ενέργειες αντιπληροφό-
ρησης και προπαγάνδας ή δράσεις ανακούφισης των κοινωνικά αδυνάτων και 
ευάλωτων που έχουν πληγεί από την κρίση, αυτοοργανωμένα εγχειρήματα, όλα 
πρέπει να είναι κομμάτια ενός πολιτικού σχεδίου, αυτό της ανατροπής και όχι 
ξεκομμένα μεταξύ τους. Και η ανατροπή δεν γίνεται αν δεν είμαστε προετοιμα-
σμένοι για ένοπλο αγώνα, για την ένοπλη αναμέτρηση με την κεντρική εξουσία, 
για την κατάληψη των οχυρών του εχθρού, εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις 
της εξουσίας.

Αν θέλουμε να κάνουμε επανάσταση πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για 
πόλεμο στην κυριολεξία και όχι μεταφορικά, να είμαστε προετοιμασμένοι να ρι-
σκάρουμε τη ζωή μας. Έτσι πιστεύω ότι γίνονται οι αγώνες.

Πιστεύω ότι ένα επαναστατικό κίνημα πρέπει να έχει έναν πολιτικοστρατιωτι-
κό χαρακτήρα.
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Θα πρέπει να έχει και ανοιχτή δημόσια δράση και αμιγώς παράνομη δράση.
Να υπάρχει π.χ. μια Ομοσπονδία Συνελεύσεων Αναρχικών με βάση γεωγρα-

φικό προσδιορισμό που θα συμμετέχουν συλλογικότητες, ομάδες συγγένειας 
και άτομα στη βάση μιας ξεκάθαρης πολιτικής συμφωνίας σε αρχές, στόχους 
και μέσα αγώνα που θα προωθήσει δεσμευτικά την υλοποίηση ενός πολιτικού 
επαναστατικού προγράμματος, και παράλληλα μπορεί να υπάρχει μια παράνομη 
ένοπλη δομή, μια μαζική ένοπλη δύναμη ομάδων κρούσης που θα στοχοποιεί 
δομές της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας προωθώντας την υλοποίηση των 
θέσεων και του προγράμματος της Ομοσπονδίας Συνελεύσεων Αναρχικών.

Αυτό δεν σημαίνει την ύπαρξη δύο ανεξάρτητων μεταξύ τους μερών, ενός 
«νόμιμου» και ενός «παράνομου» βραχίονα του κινήματος αλλά τη διακριτή 
ύπαρξη την ανοιχτής και δημόσιας δράσης με την αμιγώς παράνομη και μυστι-
κή που υπάρχουν στα πλαίσια ενός ενιαίου επαναστατικού κινήματος που έχει 
πολύμορφη δράση και δεν κάνει διαχωρισμούς με κριτήρια νομιμότητας ή παρα-
νομίας και προετοιμάζεται για την ανατροπή και την ένοπλη αναμέτρηση με το 
κεφάλαιο και το κράτος.

Δεν μπορεί να υπάρξει επαναστατικό κίνημα χωρίς να έχει στις στοχεύσεις του 
τον ένοπλο αγώνα. Δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρό επαναστατικό κίνημα αν δεν 
είναι προετοιμασμένο για την ένοπλη σύγκρουση με το καθεστώς.

Δεν μπορεί να υπάρξει επανάσταση αν δεν διαθέτει το κίνημα ένοπλες δυνά-
μεις και υποδομές για να συντρίψει τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνά-
μεις του καθεστώτος.

3. Πώς μπορεί να συνδεθεί η αλληλεγγύη στους πολιτικούς κρατούμενους 
και διωκόμενους αγωνιστές με τους αγώνες ενάντια στα μνημόνια, την κα-
πιταλιστική αναδιάρθρωση και γενικότερα τον κόσμο που κατεβαίνει στο 
δρόμο αυτή την περίοδο;

Καταρχήν να οριοθετήσουμε τι είναι η αλληλεγγύη.
Αλληλεγγύη σημαίνει ότι θεωρούμε συντρόφους όλους όσους βρίσκονται στη 

φυλακή λόγω των μέσων αγώνα που επέλεξαν και ότι τα μέσα που επέλεξαν εί-
ναι αναπόσπαστα κομμάτια του κοινού μας αγώνα για την επανάσταση, για την 
ανατροπή του κεφαλαίου και του κράτους με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι 
έχουν μία αξιοπρεπή αγωνιστική στάση απέναντι στις διωκτικές αρχές, δεν συ-
νεργάζονται με τις αρχές και δεν αποκηρύσσουν.

Αλληλεγγύη σημαίνει ότι θεωρούμε και νιώθουμε ότι η καταστολή, οι διώξεις 
και οι φυλακίσεις συντρόφων και συντροφισσών λόγω της δράσης τους και των 
μέσων αγώνα που επέλεξαν, ότι είναι χτύπημα του κράτους προς εμάς, είναι σαν 
να χτυπάνε εμάς τους ίδιους.

Σημαίνει τη συνέχιση του αγώνα αυτών που είναι κρατούμενοι λόγω της επα-
ναστατικής τους δράσης, σημαίνει την συνέχιση του αγώνα αυτών που έδωσαν 
τη ζωή τους στον αγώνα για την επανάσταση, για την ανατροπή του Κεφαλαίου 
και του Κράτους.

Με βάση αυτά η αλληλεγγύη εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Για παράδειγ-
μα, είναι οι ενέργειες που προωθούν τον λόγο τον πολιτικών κρατουμένων, εί-
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ναι οι κινήσεις αντιπληροφόρησης, παρεμβάσεις, καταλήψεις, διαδηλώσεις που 
σκοπό έχουν να δημοσιοποιήσουν και να κοινωνικοποιήσουν τον λόγο των πολι-
τικών κρατουμένων, το γιατί βρίσκονται στη φυλακή και το κυριότερο, να συν-
δεθεί αυτό με το γενικότερο επαναστατικό πρόταγμα, δηλαδή η ανατροπή του 
κεφαλαίου και του κράτους με τους κοινωνικούς αγώνες της εποχής μας.

Επίσης μπορεί να είναι η συνέχιση του ένοπλου αγώνα όταν φυσικά αυτό 
αφορά κρατούμενους που είναι στη φυλακή λόγω της ένοπλης δράσης, είναι 
μέλη οργανώσεων αντάρτικου.

Για να συνδεθεί η αλληλεγγύη στους πολιτικούς κρατούμενους με τους αγώ-
νες ενάντια στα μνημόνια και την επίθεση που έχει εξαπολυθεί από το κεφάλαιο 
και το κράτος μετά το 2010 θα πρέπει αφενός ο πολιτικός χώρος στον οποίο 
ανήκουν οι πολιτικοί κρατούμενοι να έχει την προοπτική της ανατροπής και της 
κοινωνικής επανάστασης, όχι βέβαια σε επίπεδο ευχολογίων ή συνθηματολογίας 
αλλά σε επίπεδο δράσης και αφετέρου οι ίδιοι οι πολιτικοί κρατούμενοι να προ-
ωθούν με το λόγο τους ή με την δράση που είχαν την επαναστατική προοπτική. 

Για παράδειγμα, ο λόγος και η δράση του Επαναστατικού Αγώνα που εκφρά-
ζουμε είτε ως οργάνωση που δρα, είτε μέσα από την φυλακή έχει πλατιά κοινω-
νική απεύθυνση, ο λόγος μας είναι κοινωνικά οικιοποιήσιμος και αφομοιώσιμος. 
Γιατί η δράση και ο λόγος της οργάνωσης βασίζονταν στον αγώνα εναντίον των 
προγραμμάτων διάσωσης και των πολιτικών αντιμετώπισης της κρίσης, είναι ένα 
κάλεσμα για την καθεστωτική ανατροπή και την κοινωνική απελευθέρωση.

Είμαστε μια αναρχική συλλογικότητα που έχουμε μιλήσει για το τεράστιο δη-
μόσιο χρέος ήδη από το 2005, ότι η ελληνική οικονομία βασιζόταν σε μια πολι-
τική εξάρτησης μέσω του δανεισμού από τις αγορές και την υπερεθνική οικονο-
μική ελίτ, ότι η χώρα θα βρισκόταν σε δεινή θέση αν ξεσπάσει κρίση λόγω του 
χρέους, διαγνώσαμε τις πολιτικές που θα εφάρμοζαν οι ελληνικές κυβερνήσεις 
ήδη από το 2009 για την αντιμετώπιση της κρίσης, πολιτικές που οδήγησαν στα 
μνημόνια.

Διαγνώσαμε τις κοινωνικές εκρήξεις που προκλήθηκαν από τις πολιτικές αυ-
τές οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την γενικότερη απαξίωση και απονομιμο-
ποίηση του συστήματος από μεγάλα κοινωνικά κομμάτια και αυτό φάνηκε την 
περίοδο 2010 – 2012, όπως επίσης διαγνώσαμε την μεγάλη ευκαιρία που πα-
ρουσιάστηκε ακριβώς λόγω αυτής της γενικότερης απαξίωσης και απονομιμο-
ποίησης του συστήματος για μια επαναστατική απόπειρα στην Ελλάδα, ευκαιρία 
που προς το παρόν παραμένει ανεκμετάλλευτη.

Έχουμε μιλήσει ακριβώς για τους ίδιους λόγους από το 2009, ότι είναι ανάγκη 
να δημιουργηθεί ένα επαναστατικό κίνημα με ξεκάθαρους στόχους για να απο-
πειραθεί την ανατροπή του κεφαλαίου και του κράτους, πράγμα που και αυτό 
δεν έχει καταστεί εφικτό να γίνει προς το παρόν.

Έχουμε διατυπώσει ποιες πρέπει να είναι κατά την άποψη μας οι πολιτικές 
κατευθύνσεις και προτάσεις που πρέπει να έχει ένα επαναστατικό κίνημα σήμε-
ρα, όπως αυτές διατυπώθηκαν στην πλατφόρμα θέσεων, στην προκήρυξη με την 
οποία αναλάβαμε το 2014 την ευθύνη για την επίθεση στο παράρτημα της Τρά-
πεζας της Ελλάδας. Φυσικά ένα επαναστατικό κίνημα δεν πρέπει να ξεχνά τους 
αιχμαλώτους του που βρίσκονται στα χέρια του κράτους.

Όσον αφορά ένα πρακτικό παράδειγμα, του πως μπορεί να συνδεθεί η αλλη-
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λεγγύη στους πολιτικούς κρατούμενους με τους αγώνες ενάντια στα μνημόνια, 
θα μπορούσα να αναφέρω την πρόταση εκ μέρους μου τον Μάρτιο του 2015 
όταν γινόταν η απεργία πείνας των πολιτικών κρατουμένων να γίνει διαδήλωση 
στο κέντρο της Αθήνας που να συνδέει τα τότε αιτήματα των πολιτικών κρα-
τουμένων με τον αγώνα ενάντια στο μνημόνιο, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση 
Σύριζα είχε υπογράψει την αποδοχή της παράτασης του τότε υπάρχοντος μνη-
μονίου και την αποδοχή του χρέους και των υποχρεώσεων προς τους δανειστές 
στην σύνοδο του Eurogroup στις 20 Φεβρουαρίου 2015, κάτι που αποδείχτηκε 
αδύνατο να γίνει.

Βέβαια, με αφορμή την απεργία πείνας τότε των πολιτικών κρατουμένων 
αποκαλύφθηκε ότι η αλληλεγγύη στους πολιτικούς κρατούμενους δεν είναι αυ-
τονόητη.

Έχω πει κάποια πράγματα με αφορμή την απεργία πείνας των πολιτικών κρα-
τουμένων του περασμένου Μαρτίου που δεν έτυχε κατά την άποψή μου της ανά-
λογης ανταπόκρισης που θα άρμοζε από κομμάτια του α/α χώρου.

Γενικότερα έχει αποδειχτεί διαχρονικά ότι ένα μεγάλο κομμάτι του α/α χώρου 
το οποίο παγίως διαφωνεί ή καταδικάζει την ένοπλη επαναστατική δράση χωρίς 
όμως να μπορεί να στηρίξει δημόσια με πολιτικά επιχειρήματα αυτή τη στάση, κι-
νητοποιείται στο θέμα της αλληλεγγύης σχεδόν αποκλειστικά ή πιο εύκολα πάνω 
σε ζητήματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε περιπτώσεις όπου το 
πλαίσιο είναι οι «σκευωρίες», οι «φρονηματικές διώξεις», η «κατασκευή ενόχων», 
η «ποινικοποίηση των σχέσεων», τα οποία θεωρούνται πιο «οικιοποιήσιμα», πιο 
«αφομοιώσιμα» στα μάτια της κοινωνίας.

Και επειδή δεν μπορεί να στηριχτεί δημόσια με πολιτικά επιχειρήματα η απα-
ξίωση της ένοπλης επαναστατικής δράσης από μεριά τους, τότε είναι πιο βολικό 
στις περιπτώσεις των διώξεων που αφορούν τις ένοπλες επαναστατικές οργα-
νώσεις, να διαστρεβλώνεται η ουσία αυτών των υποθέσεων όπου εκεί προβάλ-
λεται ότι η αιχμή σε αυτές τις κατασταλτικές επιθέσεις δεν είναι η καταστολή 
των ένοπλων επαναστατικών οργανώσεων αλλά η ποινικοποίηση και εγκλημα-
τοποίηση του α/α χώρου κλπ. Και επιπλέον στη φαρέτρα αυτού του είδους «αλ-
ληλεγγύης» έχει προστεθεί και το «η αλληλεγγύη δεν σημαίνει ταύτιση», όπου 
όμως έχει αποδειχτεί ότι αυτοί που ζητούν ταύτιση είναι αυτού του είδους οι 
«αλληλέγγυοι».

Το αποτέλεσμα αυτής της διαχωρισμένης «αλληλεγγύης» το υφίστανται δια-
χρονικά οι πολιτικοί κρατούμενοι οι οποίοι είναι μέλη ένοπλων επαναστατικών 
οργανώσεων και έχουν αναλάβει την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής στις οργα-
νώσεις τους και έχουν σηκώσει το βάρος των πολιτικών μαχών και αντιπαραθέ-
σεων με το κράτος, είτε μέσα στα ειδικά δικαστήρια με τους δικαστές αλλά και 
γενικότερα.

Τα κριτήρια της «αλληλεγγύης» που έχουν επικρατήσει σε ένα κομμάτι του α/α 
χώρου, είναι κριτήρια είτε προσωπικά, δηλαδή κάποιοι κινητοποιούνται με βάση 
αν γνωρίζουν κάποιον ή αν έχουν προσωπικές, φιλικές ή ακόμα και συγγενικές 
σχέσεις ενώ σε πολιτικό επίπεδο το κριτήριο αυτής της διαχωρισμένης «αλλη-
λεγγύης» είναι η απαξίωση της ένοπλης επαναστατικής δράσης και αυτών που 
αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη και υπερασπίζονται τον ένοπλο αγώνα. Είναι 
η στάση του με όποιον διαφωνώ πολιτικά, δεν είμαι αλληλέγγυος.
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Η υποκρισία αυτής της διαχωρισμένης «αλληλεγγύης» φάνηκε και από όταν 
έκανα την πρόταση για την δημιουργία της Συνέλευσης Αλληλεγγύης στους πο-
λιτικούς κρατούμενους, πρόταση η οποία έβαζε ως κριτήρια αλληλεγγύης απο-
κλειστικά πολιτικά κριτήρια, δηλαδή το να περιλαμβάνονται όλοι όσοι βρίσκο-
νται στη φυλακή διωκόμενοι για την χρήση μεθόδων πάλης και αγώνα που είναι 
αναπόσπαστα κομμάτια του αγώνα των αναρχικών και γενικότερα των επανα-
στατών, συμπεριλαμβάνοντας και τους κομμουνιστές με εξαίρεση αυτούς που 
έχουν κρατήσει αναξιοπρεπή στάση όπως αυτούς που έχουν κάνει δηλώσεις κα-
ταδίκης ή έχουν δώσει πληροφορίες στις αρχές.

Κατά τη γνώμη μου αυτά πρέπει να είναι τα πολιτικά κριτήρια αλληλεγγύης 
ανεξαρτήτως των μέσων πάλης για τα οποία φυλακίζονται οι αγωνιστές, ανε-
ξάρτητα αν γνωρίζουμε προσωπικά ή όχι τους διωκόμενους και φυλακισμένους 
αγωνιστές, ανεξάρτητα αν μπορεί και να διαφωνούμε σε επιμέρους ή όχι θέματα, 
ανεξάρτητα αν κάποιοι αποδέχονται την συμμετοχή τους σε ένοπλες επαναστα-
τικές οργανώσεις ή αν η δίωξη τους είναι παράπλευρο αποτέλεσμα της δίωξης 
των οργανώσεων αντάρτικου.

Όμως κάποιοι είτε μέσα στις φυλακές, είτε έξω έθεσαν προσκόμματα και 
προβληματισμούς στο να δημιουργηθεί μία τέτοια δομή αλληλεγγύης για τους 
πολιτικούς κρατούμενους συνολικά αφού αυτό που πραγματικά ήθελαν αλλά 
δεν μπορούσαν να το πουν ανοιχτά ήταν να εξαιρεθεί μια σημαντική μερίδα πο-
λιτικών κρατουμένων ως αποδέκτες αλληλεγγύης αφού όπως υποστήριζαν – όχι 
δημόσια βέβαια – αυτή η μερίδα δεν είναι πολιτικοί κρατούμενοι.

Ας μην γελιόμαστε, ας μην κρυβόμαστε και να κοιτάξουμε την πραγματικό-
τητα. Η αλληλεγγύη προς όλους τους πολιτικούς κρατούμενους συνολικά που 
κρατάνε αξιοπρεπή στάση είναι κάτι το οποίο δέχεται έναν υπόγειο πόλεμο από 
κομμάτια του α/α χώρου.

Αυτήν την εποχή, με φόντο την γενικότερη καθίζηση των κοινωνικών αντιστά-
σεων αν και διανύουμε μία περίοδο κινητοποιήσεων με αφορμή το ασφαλιστικό 
νομοσχέδιο της κυβέρνησης Σύριζα που υλοποιεί το Γ’ Μνημόνιο και παίρνο-
ντας υπ’ όψιν την γενικότερη αποτυχία του α/α χώρου να αναδειχθεί ως όφειλε 
σε έναν ενιαίο σοβαρό πολιτικό πόλο που βάζει επί τάπητος την επαναστατική 
προοπτική, η αλληλεγγύη στους πολιτικούς κρατούμενους δείχνει να είναι απα-
ξιωμένη όσο ποτέ. Οποιαδήποτε κίνηση αλληλεγγύης, οποιοδήποτε κάλεσμα 
αλληλεγγύης είναι πια πάγια απομαζικοποιημένο μέσα στην γενικότερη αδιαφο-
ρία και στην κατάσταση κατακερματισμού και διχόνοιας που επικρατεί στον α/α 
χώρο. Ισχύει αυτό που λέγαμε παλαιότερα και είναι διαχρονικό, ότι όποιος ξε-
χνάει τους αιχμαλώτους του πολέμου, ξεχνάει και τον ίδιο τον πόλεμο. Το πρό-
βλημα είναι ριζικότερο και δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο την αλληλεγγύη 
αλλά τον αγώνα συνολικά.

Εν κατακλείδι, για να απαντήσω στο ερώτημα σας, στο πως συνδέεται η αλλη-
λεγγύη στους πολιτικούς κρατούμενους με τους αγώνες ενάντια στα μνημόνια, 
την καπιταλιστική αναδιάρθρωση και τον κόσμο που κατεβαίνει στο δρόμο, αυτό 
γίνεται όταν η δράση μας έχει στόχο την κοινωνική επανάσταση, όταν η δράση 
μας, μας φέρνει κοντά σε αγωνιζόμενα κοινωνικά κομμάτια που κινητοποιούνται 
ενάντια στα μνημόνια, με στόχο να τα επηρεάσουμε προς μια αντικαπιταλιστική 
και αντικρατική κατεύθυνση. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε σαφείς πολιτι-
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κές θέσεις και στόχους, ένα επαναστατικό πολιτικό πρόγραμμα, πρέπει να έχου-
με ξεκάθαρες προτάσεις προς τα αγωνιζόμενα κοινωνικά κομμάτια έτσι ώστε να 
τα επηρεάσουμε προς μια αντικαπιταλιστική και αντικρατική κατεύθυνση, πρέπει 
η δράση μας να είναι τέτοια που να γίνεται αντιληπτό ότι είναι προς όφελος και 
συμφέρον αυτών που πλήττονται από την επίθεση του κεφαλαίου και του κρά-
τους, από τα μνημόνια και τις πολιτικές αντιμετώπισης της κρίσης. Τέτοια δράση 
έχει ο Επαναστατικός Αγώνας. Η δράση μας πρέπει να έχει πλατιά κοινωνική 
απεύθυνση και να μην είναι εσωστρεφής.

Το να έχουμε μια τέτοια δράση που να βάζει επί τάπητος την προοπτική της 
ανατροπής και της επανάστασης, είναι η καλύτερη ασπίδα για τους πολιτικούς 
κρατούμενους και τους φυλακισμένους αγωνιστές.

4. Πώς βλέπεις την όξυνση της κατάστασης στη Μ. Ανατολή (Συρία, Ιράκ, 
Τουρκία) την αύξηση των μεταναστευτικών ροών και το καθεστώς έκτα-
κτου ανάγκης που διαμορφώνεται στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών μητρο-
πόλεων;

Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η όξυνση της κατάστασης στη Μ. Ανατολή είναι 
το αποτέλεσμα της πολιτικής των κρατών της Δύσης, των ΗΠΑ και των συμμά-
χων τους.

Και αυτή η πολιτική ξεκινάει από παλιά, εδώ και δεκαετίες, από την δημιουρ-
γία του κράτους του Ισραήλ το 1948 και φτάνει ως τις μέρες μας, με τους πολέ-
μους της Νέας Τάξης μετά την πτώση του ανατολικού μπλοκ όπως του πρώτου 
πολέμου στο Ιράκ το 1991 και τον πόλεμο κατά της «τρομοκρατίας» από το 
2001 μέχρι σήμερα.

Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Μ. Ανατολή γεωστρατηγικά έχει μείζονα 
προτεραιότητα για την Δύση και τα ανεπτυγμένα βιομηχανικά κράτη γιατί είναι η 
περιοχή με τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά αποθέματα παγκοσμίως.

Ο έλεγχος της γι’ αυτό το λόγο έχει τεράστια σημασία, γιατί το πετρέλαιο είναι 
το καύσιμο της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Θα κάνω μια μικρή ιστορική ανασκό-
πηση.

Παραδοσιακοί σύμμαχοι της Δύσης και των ΗΠΑ είναι από την δεκαετία του 
1930 η σαουδαραβική μοναρχία- από τότε που η Chevron το 1938 έκανε την 
πρώτη εξόρυξη- και τα εμιράτα του Περσικού κόλπου. Τα σημερινά σύνορα των 
κρατών της περιοχής έχουν φτιαχτεί από τους αποικιοκράτες, κυρίως τους Βρε-
τανούς οι οποίοι έγιναν κύριοι της περιοχής μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.

Στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και μέχρι τις μέρες μας υπήρξαν καθεστώ-
τα τα οποία ήταν και εξακολουθούν να είναι εχθρικά προς τη Δύση, καθεστώτα 
που στηρίχτηκαν σε ένα μείγμα αραβικού εθνικισμού και «σοσιαλισμού» όπως τα 
καθεστώτα Μπάαθ σε Ιράκ και Συρία, όπου το οικονομικοπολιτικό μοντέλο τους 
μιμούνταν το καθεστώς του «υπαρκτού σοσιαλισμού» της Σοβιετικής Ένωσης, 
δηλαδή κρατικοποιημένη οικονομία και σε πολιτικό επίπεδο υπήρχε η μονοκρα-
τορία του κόμματος Μπάαθ. Επίσης το Ιράκ και η Συρία υπήρξαν την εποχή του 
ψυχρού πολέμου παραδοσιακοί σύμμαχοι της Σοβιετικής Ένωσης, όπως και το 
καθεστώς Καντάφι στη Λιβύη, όπως και το αλγερινό καθεστώς που προήλθε 
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από την επανάσταση του 1953 – 62.
Από το 1979 μετά την επανάσταση στο Ιράν και την ανατροπή του φιλοδυ-

τικού Σάχη υπάρχει το σιίτικο ισλαμιστικό καθεστώς το οποίο είναι εχθρικό και 
προς τη Δύση και ήταν εχθρικό και στην τότε Σοβιετική Ένωση όταν υπήρχε.

Με το τέλος του ψυχρού πολέμου και την πτώση του ανατολικού μπλοκ, οι 
ΗΠΑ που είναι η ηγέτιδα δύναμη του παγκόσμιου καπιταλισμού και ατμομηχανή 
της παγκοσμιοποίησης μένοντας πια χωρίς αντίπαλο ξεκίνησε μια φάση επέκτα-
σης του ελέγχου της Μ. Ανατολής.

Η αφορμή δόθηκε με την κατάληψη του Κουβέιτ – ενός πλούσιου σε πετρελα-
ϊκά αποθέματα εμιράτου – από το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν τον Αύγουστο 
του 1990, ενέργεια που σκοπό είχε να αντισταθμίσει την άθλια κατάσταση της 
ιρακινής οικονομίας η οποία είχε υποστεί πλήγματα από την επί 8 χρόνια πολε-
μική σύρραξη του Ιράκ με το Ιράν την περίοδο 1980 – 88, σύρραξη στην οποία 
οι ΗΠΑ και η Δύση υποστήριζαν διακριτικά τότε τον Σαντάμ Χουσεΐν κατά του 
ισλαμιστικού Ιράν.

Η επιχείρηση «Καταιγίδα της Ερήμου» τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο του 1991 
ήταν η πρώτη πράξη ενός σχεδίου όπου οι ΗΠΑ επεδίωκαν να επιβάλουν μόνιμα 
την στρατιωτική παρουσία τους στη Μ. Ανατολή δημιουργώντας στρατιωτικές 
βάσεις στη Σαουδική Αραβία με τη συναίνεση φυσικά της σαουδαραβικής μο-
ναρχίας.

Σε αυτή την επιχείρηση φυσικά οι ΗΠΑ πέτυχαν την συστράτευση της «διε-
θνούς κοινότητας», δηλαδή όλων των φιλοδυτικών κυβερνήσεων με την σύμφω-
νη γνώμη του ΟΗΕ.

Ο πρώτος πόλεμος του Ιράκ έληξε με την «απελευθέρωση» του Κουβέιτ, την 
ήττα του Σαντάμ Χουσεΐν, την αποστρατιωτικοποίηση του νοτίου Ιράκ και ένα 
εμπάργκο στο πετρέλαιο και σε άλλα αγαθά που στην δεκαετία του ’90 στοίχισε 
την ζωή σε ένα εκατομμύριο Ιρακινούς πολίτες.

Ο πρώτος πόλεμος του Ιράκ αποτέλεσε όμως και την αφορμή για την έναρξη 
δράσης της Αλ Κάιντα του Οσάμα Μπιν Λάντεν ο οποίος πολέμησε τους Σοβιε-
τικούς στο Αφγανιστάν στην δεκαετία του ’80 στα πλαίσια της συμμαχίας διαφό-
ρων ισλαμιστικών ομάδων, συμμαχία την οποία βοήθησαν οι ΗΠΑ.

Ο Μπιν Λάντεν διαφώνησε με την σαουδαραβική μοναρχία στη διαχείριση της 
«απελευθέρωσης» του Κουβέιτ το 1991 από τον Σαντάμ Χουσεΐν, διαφώνησε να 
γίνει αυτό με την βοήθεια των ΗΠΑ και της Δύσης, διαφώνησε να υπάρχει μόνιμη 
παρουσία στρατευμάτων των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία. Θεωρούσε ότι η «απε-
λευθέρωση» του Κουβέιτ πρέπει να είναι αποκλειστικά υπόθεση των Αράβων.

Η διαμάχη κατέληξε στην εκδίωξη του Μπιν Λάντεν από την Σαουδική Αραβία 
και στην εξορία του, όπου μετά την κατάληψη της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν, 
κατέληξε στο Αφγανιστάν.

Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη ενέργεια της Αλ Κάιντα ήτανε αν θυμάμαι καλά, 
η επίθεση σε βάση των ΗΠΑ στην Σαουδική Αραβία το 1995, ακολούθησαν οι 
επιθέσεις στις πρεσβείες των ΗΠΑ σε Τανζανία και Κένυα το 1998, η επίθεση 
στο αντιτορπιλικό USS Cole το 1999 στις ακτές της Υεμένης και οι επιθέσεις 
της 11/9 μετά από τις οποίες κηρύχθηκε ο πόλεμος κατά της «τρομοκρατίας» το 
2001. Θα πρέπει να επισημανθεί το εξής:

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, τα κινήματα στον αραβικό κόσμο 
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που πρωτοστάτησαν στην αντίσταση στην υποταγή της περιοχής στον αμερι-
κάνικο ιμπεριαλισμό και στη Δύση γενικότερα, στους ντόπιους συνεργάτες τους 
όπως και στο κράτος του Ισραήλ, ήταν κινήματα του χώρου της επαναστατικής 
αριστεράς ή του κοσμικού εθνικισμού. Τέτοια ήταν για παράδειγμα, το Λαϊκό Μέ-
τωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, οργάνωση η οποία διεθνοποίησε 
τον αγώνα των Παλαιστινίων στις αρχές της δεκαετίας του 1970 με τις αεροπει-
ρατείες, ο Μαύρος Σεπτέμβρης, οι FARL ( Λιβανέζικες Επαναστατικές Ένοπλες 
Φράξιες), η οργάνωση που ανήκε ο Ζ. Ι. Αμπνταλά που είναι στη φυλακή στη 
Γαλλία από το 1984, τα κόμματα Μπαάθ που πήραν την εξουσία σε Ιράκ και Συ-
ρία, αριστερά κινήματα σε Υεμένη και Ιράν.

Μετά την πτώση του ανατολικού μπλοκ και την παρακμή αυτών των κινημά-
των της επαναστατικής αριστεράς και του δυτικοευρωπαϊκού αντάρτικου πόλης 
την ίδια περίοδο, οι ριζοσπαστικές ισλαμιστικές οργανώσεις αναδείχτηκαν στην 
ηγεσία των αγώνων στη περιοχή εναντίον της Δύσης, του κράτους το Ισραήλ και 
των συνεργατών τους.

Τέτοιες ριζοσπαστικές ισλαμιστικές οργανώσεις, είναι η Χαμάς η οποία ιδρύ-
θηκε το 1987 και μετά την συμφωνία του Όσλο το 1993 μεταξύ Αραφάτ – Ρά-
μπιν, όπου η ΟΑΠ αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ και ο Ράμπιν συμφώνησε 
σε ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος που περιλαμβάνει την Δυτική Όχθη και 
την Λωρίδα της Γάζας, συνέχισε τον ένοπλο αγώνα με επιθέσεις μέσα στο Ισρα-
ήλ, είναι η Χεσμπολάχ του Λιβάνου που συμμετείχε στον εμφύλιο του Λιβάνου 
και νίκησε τους Ισραηλινούς τον Αύγουστο του 2006, είναι η Αλ Κάιντα.

Αυτές βέβαια οι ριζοσπαστικές ισλαμιστικές οργανώσεις οι οποίες έχουν λα-
ϊκά ερείσματα και έχουν πάρει την εξουσία ή μετέχουν σε κυβερνητικούς συνα-
σπισμούς, όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους 
και ιδεολογικές και πολιτικές. Η Χαμάς είναι σουνίτες, δρα στην Παλαιστίνη, η 
Χεσμπολάχ είναι σιίτικη οργάνωση και έχει σχέσεις και με το σιίτικο καθεστώς 
του Ιράν και με το καθεστώς Άσαντ στη Συρία ενώ η Αλ Κάιντα είναι μία διεθνής 
οργάνωση και αντλεί την ιδεολογία της από μια ακραία συντηρητική μεσαιωνική 
σουνιτική φράξια, τον ουαχαβιτισμό.

Όταν έγινε ο πρώτος πόλεμος του Ιράκ το 1991, υπήρχαν κάποιοι στις ΗΠΑ 
οι οποίοι διαφωνούσαν με την τακτική της τότε κυβέρνησης Μπους του πρεσβύ-
τερου που δεν προχώρησε στην ανατροπή του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν 
όπως αυτοί πίστευαν ότι έπρεπε να γίνει. Αυτά τα γεράκια ήταν αυτοί που έλα-
βαν αργότερα καίριες επιτελικές θέσεις στην κυβέρνηση του Τζωρτζ Μπους του 
τζούνιορ μετά το 2000. Ήταν οι Ντόναλντ Ραμσφελντ υπουργός Δικαιοσύνης 
της κυβέρνησης Μπους, Ντικ Τσέινι υπουργός Άμυνας, Πολ Γούλφοβιτς οι οποί-
οι πίστευαν από την δεκαετία του 1990 ότι θα έπρεπε να ανατραπεί το καθε-
στώς του Σαντάμ Χουσείν και το Ιράκ να αποκτήσει ένα φιλοδυτικό και φιλοαμε-
ρικανικό καθεστώς όπου οι δυτικές εταιρίες θα νέμονταν τα πλούσια πετρελαϊκά 
αποθέματα.

Οι επιθέσεις της Αλ Κάιντα στις 11/9/2001 τους έδωσαν την αφορμή για να 
προωθήσουν το ήδη έτοιμο σχέδιο τους για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράκ, 
διαδίδοντας ψέματα για να αποσπάσουν την συναίνεση της «διεθνούς κοινότη-
τας» ότι το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν είχε σχέσεις με την Αλ Κάιντα και ότι 
διαθέτει όπλα μαζικής καταστροφής.
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Πριν βέβαια την εισβολή και την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν το 2003 είχε 
προηγηθεί η εισβολή στο Αφγανιστάν και η ανατροπή του καθεστώτος των Ταλι-
μπάν το φθινόπωρο του 2001.

Ο πόλεμος κατά της «τρομοκρατίας» από το 2001 και μετά, ένας πόλεμος 
που στοχεύει στην MADE IN USA επιβολή της δικτατορίας των αγορών και του 
δυτικού καπιταλισμού κάτω φυσικά από την κυριαρχία των ΗΠΑ και του ελέγχου 
των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Μ. Ανατολής έχει τα αποτελέσματα που βλέ-
πουμε σήμερα. Την άνοδο και εξάπλωση του ριζοσπαστικού Ισλάμ, τα αντίποινα 
στη Ευρώπη, στη Μαδρίτη το 2004, στο Λονδίνο το 2005, στο Παρίσι το 2015, 
την διόγκωση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη, 
την αναθεώρηση της συνθήκης Σένγκεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την άνοδο 
της ακροδεξιάς στην Ευρώπη.

Πιστεύω ότι στην πραγματικότητα, οι ΗΠΑ έχουν ηττηθεί στον πόλεμο κατά 
της «τρομοκρατίας», γιατί έχουν πετύχει το αντίθετο από αυτό που επεδίωκαν.

Ο πόλεμος κατά της «τρομοκρατίας» επεδίωκε να θέσει κάτω από τον έλεγχο 
των ΗΠΑ και κατ’ επέκταση της Δύσης την περιοχή της Μ. Ανατολής.

Στην πραγματικότητα αυτό που συνέβη ήταν η περαιτέρω αποσταθεροποίηση 
της περιοχής, αποσταθεροποίηση η οποία πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις 
μετά τις εξεγέρσεις της αραβικής άνοιξης του 2011.

Στο Αφγανιστάν παρότι ανατράπηκε το καθεστώς των Ταλιμπάν, οι Αμερικα-
νοί και οι σύμμαχοι τους δεν κατάφεραν ποτέ να ελέγξουν ολόκληρη την χώρα 
πέρα από τα κυριότερα αστικά κέντρα. Ο πόλεμος και το αντάρτικο συνεχίζεται 
αμείωτο με τους Ταλιμπάν να ελέγχουν ένα μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ η φι-
λοδυτική κυβέρνηση μετά την αποχώρηση του μεγαλύτερου μέρους των αμερι-
κανικών στρατευμάτων δεν μπορεί να ελέγξει την κατάσταση.

Η κατάληψη του Ιράκ το 2003 προκάλεσε ταυτόχρονα ένα αντάρτικο εναντίον 
της κατοχής, έναν εμφύλιο πόλεμο μεταξύ σουνιτών – σιιτών, υποδαύλισε φυγό-
κεντρες τάσεις με την ημιανεξαρτησία των Κούρδων του βόρειου Ιράκ, πράγμα 
που υποδαύλισε περισσότερο το αντάρτικο του PKK στο έδαφος της Τουρκίας. 

Ουσιαστικά το Ιράκ βρίσκεται σε κατάσταση χάους, ενώ η παραγωγή πετρε-
λαίου που ελέγχεται από τις δυτικές εταιρίες δεν έχει φτάσει στα προπολεμικά 
επίπεδα.

Πέρα από το χάος και την άνοδο του ριζοσπαστικού Ισλάμ, αυτοί που έχουν 
αυξήσει την επιρροή τους στην περιοχή, είναι το Ιράν, ο μεγαλύτερος εχθρός 
των ΗΠΑ στην περιοχή.

Το Ιράν αύξησε την επιρροή του στους σιίτες του Ιράκ, ενώ διατηρεί την επιρ-
ροή του στο Λίβανο μέσω της Χεσμπολάχ και στη Συρία με τις σχέσεις με το 
καθεστώς του αλεβίτη Άσαντ.

Η αραβική άνοιξη και η πτώση μακροχρόνιων φιλοδυτικών δικτατοριών όπως 
του Μπεν Άλι στην Τυνησία, του Μουμπαράκ στην Αίγυπτο, η πτώση του Καντά-
φι στην Λιβύη που τα τελευταία χρόνια αποκήρυξε την «τρομοκρατία» και ανέ-
πτυξε σχέσεις με την Δύση καθώς και ο σφοδρός εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, 
έχει οδηγήσει περαιτέρω στην άνοδο του ριζοσπαστικού Ισλάμ με την εμφάνιση 
του ISIS, του Ισλαμικού Χαλιφάτου που ελέγχει περιοχές του Ιράκ και της Συρίας 
ενώ έχει επιρροή και στη Λιβύη και στην Αίγυπτο όπου δεν λείπουν και άλλες 
ισλαμιστικές οργανώσεις.
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Η αποσταθεροποίηση που έφεραν οι εξεγέρσεις της αραβικής άνοιξης οδήγη-
σαν στην άνοδο του ριζοσπαστικού ισλάμ γιατί δεν υπήρχαν άλλα οργανωμένα 
κοσμικά κινήματα, για να ηγηθούν των αλλαγών που προκλήθηκαν με την πτώση 
των δικτατορικών καθεστώτων.

Η Δύση και οι ΗΠΑ, των οποίων η πολιτική τους επί δεκαετίες αλλά και τα 
τελευταία χρόνια οδήγησε στο σημερινό χάος με τους πολέμους να συνεχίζο-
νται αδιαλείπτως από το 2001 και την συνεχιζόμενη αιματοχυσία, αδυνατούν να 
ελέγξουν αυτά που προκάλεσαν και μάλιστα δέχονται και τα αντίποινα όπως τις 
επιθέσεις στο Παρίσι πρόσφατα ενώ εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες από τις 
εμπόλεμες ζώνες σπάνε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το τεράστιο προσφυγικό κύμα προς της Ευρώπη, αποτέλεσμα των πολεμικών 
συρράξεων σε Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν, συρράξεων που οφείλονται στην πολιτι-
κή των ΗΠΑ και κατ’ επέκταση της Δύσης, ιδιαίτερα από το 2001 και μετά, έχει 
κλονίσει ανεπανόρθωτα κατά την γνώμη μου τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Στην πραγματικότητα η Ευρώπη και η Δύση θερίζουν αυτά που έσπειραν.

Η αναθεώρηση της συνθήκης Σένγκεν στα σύνορα Δανίας – Γερμανίας, Δα-
νίας – Σουηδίας, το κλείσιμο συνόρων και οι φράχτες στα σύνορα Ουγγαρίας 
– Σερβίας – Κροατίας, FYROM – Ελλάδας, σημαίνει το τέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έτσι όπως το ξέρουμε μέχρι τώρα.

Δεν πιστεύω ότι η αναθεώρηση της συνθήκης Σένγκεν είναι ένα προσωρινό 
μέτρο.

Πιθανόν μπορεί να δούμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση δύο ταχυτήτων. Μία όπου 
θα περιλαμβάνει ένα σκληρό πυρήνα, χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώ-
πης όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία, η Φιλανδία, οι βαλτικές 
χώρες όπου θα ισχύει η συνθήκη Σένγκεν και μία των χωρών του ευρωπαϊκού 
νότου, την Γαλλία και άλλες χώρες όπου θα υπάρχει έλεγχος των συνόρων στην 
μετακίνηση ανθρώπων.

Αν αυτό το σενάριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύο ταχυτήτων υπήρχε παλιό-
τερα από το 2010 – 11 λόγω της οικονομικής κρίσης για τις χώρες με υψηλό 
χρέος όπως η Ελλάδα οι οποίες είχαν υπαχθεί σε μνημόνια και υπήρχε η σκέψη 
για αποβολή τους από την ευρωζώνη, τώρα αυτό το σενάριο επανέρχεται για 
πολιτικούς και γεωστρατηγικούς λόγους που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο των 
μεταναστευτικών πληθυσμών και για λόγους ασφαλείας δηλαδή να εμποδιστεί 
η είσοδος ισλαμιστών που ενδεχομένως να πραγματοποιήσουν επιθέσεις όπως 
αυτές που έγιναν πρόσφατα στο Παρίσι, τον Νοέμβριο του 2015 και τις ανέλαβε 
το ISIS.

Ας μην ξεχνάμε, ότι για αυτούς τους λόγους, δηλαδή για πολιτικούς και γεω-
στρατηγικούς λόγους, λόγω του μεταναστευτικού κύματος, η Ελλάδα κρατήθηκε 
στην ευρωζώνη το καλοκαίρι του 2015, όταν η κυβέρνηση Σύριζα ανήγγειλε το 
δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου για τις προτάσεις των δανειστών, σε μια προσπά-
θεια να προστατευτούν καλύτερα τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού η 
Ελλάδα είναι το σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Μ. Ανατολή και η πύλη 
εισόδου των προσφύγων και των μεταναστών στο ταξίδι τους προς τις χώρες 
της κεντρικής Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από μια σταθεροποιημένη πολι-
τικά και οικονομικά Ελλάδα.

Όμως το πρόβλημα εξακολουθεί να διογκώνεται και να παραμένει ανεξέλε-



127

γκτο με αποτέλεσμα να δίνεται τελεσίγραφο στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση για την θωράκιση των συνόρων και το σταμάτημα των προσφύγων αλ-
λιώς θα τεθεί εκτός της συνθήκης Σένγκεν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι ποτέ έτσι όπως την ξέραμε. Αν η Ελλάδα 
αποβληθεί από την Σένγκεν, υπονομεύεται ακόμα περισσότερο η επιχειρηματο-
λογία των ελληνικών κυβερνήσεων για πάση θυσία παραμονή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Αυτή η κατάσταση που είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της Δύσης στη Μ. 
Ανατολή, πολιτική που προκάλεσε τους πολέμους, την προσφυγιά εκατομμυρί-
ων ανθρώπων, την περαιτέρω άνοδο του ριζοσπαστικού ισλάμ και τα αντίποινα 
στην Ευρώπη, έχει ως συνέπεια την σκλήρυνση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων 
απέναντι στους πρόσφυγες, την υιοθέτηση αυταρχικών και ολοκληρωτικών μέ-
τρων όπως η απαγόρευση συγκεντρώσεων, όπως έγινε στη Γαλλία μετά τις επι-
θέσεις των ισλαμιστών, την διόγκωση ενός αστυνομικού κράτους στο όνομα της 
ασφάλειας, την υιοθέτηση πρακτικών που θυμίζουν ναζισμό όπως η κατάσχεση 
προσωπικών αντικειμένων των προσφύγων κάποιας αξίας – θυμίζει την πρακτι-
κή των ναζί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης – την άνοδο του ρατσισμού και της 
ακροδεξιάς.

Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι μετά τις επιθέσεις των ισλαμιστών γίνεται εμ-
φανής η συναίνεση τμημάτων των ευρωπαίων πολιτών που συνασπίζονται πίσω 
από τις κυβερνήσεις τους λόγω του φόβου και της ανασφάλειας, αντιδρούν στην 
έλευση των προσφύγων, κάτι που κάνει πιο εύκολη την εφαρμογή των αυταρ-
χικών μέτρων που παίρνουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσουν 
την ροή των προσφύγων και να προλάβουν επιθέσεις των ισλαμιστών.

Δυστυχώς οι λαοί στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια δεν αντέδρασαν απο-
τελεσματικά όταν οι κυβερνήσεις τους συναινούσαν και συστρατεύονταν στον 
πόλεμο κατά της «τρομοκρατίας» που είχαν κηρύξει οι ΗΠΑ μετά το 2001, όταν 
συναινούσαν στους πολέμους του Αφγανιστάν και του Ιράκ και όταν οι κυβερνή-
σεις τους έστελναν στρατεύματα να συνδράμουν τους Αμερικανούς στην κατοχή 
των χωρών αυτών.

Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο πληρώνουν διπλά τις συνέπειες του πολέμου κατά 
της «τρομοκρατίας», όπως το ότι υπάρχουν θύματα πολίτες από τα αντίποινα 
των ισλαμιστών και από το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις παίρνουν ολοένα και 
πιο αυταρχικά και ολοκληρωτικά μέτρα στο όνομα αυτού του πολέμου και της 
ασφάλειας.

Ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη καταρρεύ-
σει.

Πιστεύω ότι μόνο η ανάπτυξη επαναστατικών κινημάτων στο εσωτερικό των 
χωρών της Δύσης με στόχο την καταστροφή του καπιταλιστικού συστήματος και 
του κράτους και την δημιουργία μιας Διεθνούς Ευρωπαϊκής Κομμούνας μπορεί 
να βάλει ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, την εκ-
μετάλλευση και την καταπίεση, όλα τα δεινά του καπιταλισμού και της εξουσίας.

Δεν φτάνει απλώς και μόνο η υπονόμευση και η διάλυση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που είναι ένας συνασπισμός των καπιταλιστικών τάξεων στην Ευρώπη.

Άλλωστε το ίδιο θέλουνε και οι ακροδεξιοί, οι νοσταλγοί ενός ισχυρού έθνους 
– κράτους που πιέζουν για το κλείσιμο των συνόρων, την απέλαση των ξένων και 
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η δεύτερη δίκη της οργάνωςης επάνάςτάτίκος άγωνάς

των προσφύγων, την επαναφορά σε ένα καθεστώς εθνικού καπιταλισμού. Ού-
τως ή άλλως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη πάψει να υπάρχει ως αυτό που ήταν. 

Μόνο μια διεθνής κοινωνική επανάσταση με αντικαπιταλιστικό και αντικρατι-
κό χαρακτήρα στην Ευρώπη και όχι μόνο είναι η απάντηση στην σημερινή κατά-
σταση.

Βομβιστική επίθεση στο υπουργείο Οικονομικών στις 12 Δεκεμβρίου 2005.


