
ένας τrpoβληματισμός τrάν(Jι) στην καταστολή,

τις τrpOφυλαKίσεις και το κίνημα αλληλεγγύης ...
Τα τελευταίαχρόνια βιώνουμε μια όξυνση της κατα010λήςπου δεν

απoτελεiμεμονωμένοή παροδικό φαινόμενοαλλά είναι τα

απατtλι:σματης δημιουργίαςτης νέας κοινωνίσςτου ελέγχου.

Σ' αυτή την κοινωνία το κράτος, κυρίως μέσω των μμε, διαχέει

πλαστά αισθήματαανασφάλειαςκαι φόβου αε όλα το φάσμα της

κοινωνικήςζωής. Ο καθέναςαντιλαμβάνεταιταν άλλο ως αττειλή, ως

εν δυνάμει εχθρό, ως 'τρομοκράτη',προφίλπου έντεχνα έχει

προσδοθείαπό την εξουσία σε κάθε εξεγερμένοάνθρωπο.ΈτΟ1,

αφού επιτυγχάνειτην ατταραίτητηκοινωνικήσυναίνεση,δίνει το ίδιο

το κράτος τη «λύση., αφενός με την επιβολή συΟ1ημάτων

πρoληmιKOύκοινωνικού ελέγχου (cetν, echeIon... ) και αφετέρου με

την όξυνση της κατα010λής (κατα010λή κοινωνικών χώρων,

καταλήψεων, τρομονόμοι, φυλακίσεις... )
Μια κατα010λή που δε 010χεύει μόνο 010ν περιορισμό των δράσεων αλλά και 010ν έλεγχο των σκέψεων,

των συνειδήσεων, των επιθυμιών, τον έλεγχο κάθε κομματιού της κοινωνικής, και όχι μόνο, ζωής που

βρίσκεται 010 δρόμο.

Η κατα010λή αναφέρεται πρώτα απ' όλα -και πολύ πιο έντονα- Ο1α κομμάτια εKεiνα της Koινωνfας που 010
πεδίο του κοινωνικού πολέμου εrnλέγoυν να αμφισβητήσουν έμπρακτα την «αστική νομιμότητα», προς την

κατεύθυνση της συνολικότερης ρήξης με την εξουσία.

ΔΙ.ν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ακόμα και σε διευρυμένα κοινωνικά πεδία οι συλλήψεις και οι προφυλακίσεις

010χεύουν Ο1α mo εξεγερτικά κομμάτια, γεγονός που προφανώς αποτελεί ξεκάθαρη επiθεση της

καταΟ1αλτικής εξουσlας σ' αυτά.

Τη «δουλειά» της αστυνομίας φυσικά συμπληρώνουν τα μμε, που Ο1ρεβλώνοντας την πραγματικότητα

παρουσιάζουν κάθε εξεγερτική πράξη σπονοηματοδοτημένη πολιτικά και εν δυνάμει απειλητική απέναντι 010ν

οποιονδήποτε.

Με ανάλογο τράπο κράτος και μμε διαχειρίζονται και κάθε υπάθεση συλληφθέντα, με Ο1όχο νσ επιτευχθεί

το αυτονόητο της προφυλάκισής του. Έτσι, ο Ν. Κουνταρδάς πραφυλακίζεται για «μια δολοφονική επίθεση.

ενάντια 010 χ. Πολυζογόπουλο, ο οποίος πήρε εξιτήριο αΠό το νοσοκομείο την επόμενη μέρα, ο

Γ. Δημητράκης παρουmάζεται αττό τα μμε ως «εmκίνδυνος ένοπλος τρομοκράτης., ο Β. Στεργίου ως η

απαραίτητη προφυλάκιση προς παραδειγματισμό όσων πρακάλεσαν τα «βίαια αντεθνικά επειαόδια. έξω

απ' τη βουλή.

Οι προληmικές πμωρίες των πρoφuλαKίατων γίνονται κανόνας, αφού ΟΙ κρατούμενοι τις περισσότερες

φορές αθωώνονται Ο1η δlκη. χαρακτηριστικό παράδειγμα εiναι η υΠόθεση των 3, όπου αφ' ενός ο

ΚολαΊ'τζίδης εξέτισε όλη την ποινή της πρoφυλάιaσής του (18 μήνες), ενώ ο Amτιώτης και ο ΚαρασαρΙνης

εξέΤισαν ένα 12μηνο. Στη δίκη που ακολούθησε, η αττ6φαση ήταν αθωωτική για τον Καρασαρίνη ενώ και

οι άλλοι 2 αθωώθηκαν απ' τις κατηγορίες εκτός από κάποια πλημμελήματα.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η uτrόθεσrT των 3 της 5ης Μάτι οι οποίοι οδηγήθηκαν στη φυλακή με

αβάσιμα 010lχείσ κατηγορητηρ!ου κάτω από το νέο δόγμα της μηδενικής ανοχής.

Η εξουσία, λοιπόν, τιμωρεί όχι μόνο '{Ια να εmβεβαιώαει την ισχύ της αλλά κυρ!ως για να μεταδώσει το

τραμομήνυμά της: όποιος αντστέκεται θα φυλακίζεταΙ.

Απέναντι σε αυτόν τον ολοκληρωτισμό και Ο1ην κατά μέτωπο επίθεαή του σε

όσους αντΙΟ1έκονται, η αλληλεγγύη αττοτελεί κήρυξη πολέμου οξύνοντας τις εΟ1lες

έντασης μέσα Ο1ην κοινωνική πραγματικότητα για τη διάχυση επαναΟ1απκών όρων

που ιaνoύνται προς την καταΟ1ραφή αυτού του γερασμένου κόσμου. Δημιουργεί

lα νοητή γραμμή Ο1lς τάξεις των εξεγερμένων δυναμώναντας τον αγώνα για την

απελευθέρωση των ομήρων συντρόφων με όλσ τα μέσα.

Είνσι η έμπρακτη αξία που δυναμώνει τις σχέσεις μας είτε βρισκόμαστε πίσω

απ' τα κάγκελα είτε στους δρόμους.

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
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σχεηκά μΕ την υπόθεση του αναρχικού Bασiλη ΣτερΥίου, που συνελήφθη σnς 8 Μάρτη κατά τη

διάρκεια ΠΩVEκπαιδευηKής πορείας και από τότε βρίσκεται
_________________ προφυλακισμένοςσnς φυλακέςΚορυδαλλού.••

Στα πλαlσισ της αvaδιάρfJpωσηςτou κράτους και του κεφαλα1ου προς την κατεύθυνση της

ολοι:ληρωτ/κής κaroχής της KOMιJνιl(ής ζωης εντάσσονται οι μεταρρVΘΜισιις στην εκπαίδευση που

προωθούν την ιντστικοπofηση των (lΠoυδιiJν, την .κατάργηση του ασύλου, τα ιδιωτικά .
πανεπιστήμια. Int; 8 Μόρτη 2007 με

Προφανής στόχος των αλλαγών αυτών είναι η στεyσvoπoίηση των ταξικών aποκλεισμών με =~~~~
σκοΠό τον lλι:YXO και τον αurolλενxo των crτόμων. μκΖ φορά βαδφ.ιν

Avπμά",πα ατα σχέδια αυτά της εξoυaiαςβρέθηκαν στο δρόμο διάφορα σvvειδηΤOΠOιημένα κσι παράλληλα μ"αξύ ,ους

μη κομμάτια σκόμα και εχθρικάμεταξύ τους. Από 11)ν καθιστωπκή αριστερά κσι όχι μόνο, που δ4αμaρτuρltς ~α

προέτσσσε το VCi μην mpάσouv ΟΙ νΙοι ν6μοι κα, ro.εκπσίδευτικό σύστημα να συVΕXίσυ να κομμαTlκά και μη

λειταυργε! ως tXtJ. μέχρι κσι εξεγεΡTJκά KOμμάnσ που πpolτσασav τη συvoλιK~ ρ~ξη με το ιnw:,: τ/
εχπσιδευπκό σύστημα και ότι το Kσθopiζει. Ανάμεσα Ο7Ους τελευταίους. σvσγvωpIζει και τον εαυτό κιχτημένων.

του ο σ(;VΤρoφoς Β. ΣτεργkJυ. Διαστovρι.I.ιινI τuχαiα

Ο !διος όπως περιΥρόφει κσι στο γρόμμα του ΣVVΕΛΉφΘη μαζ! με πολλούς άλλους «στο "'" ειι"α_
ύψος της MεyUληςBpετσvlαςάπουκόσμοςδέ)(rηKε άγρια επΙθεσηaπό τις δυνάμεις =~~cπΑ φα
KσrσσToλ!kμε σποτέλεσμαεκσroντάδεςάνθρωποινα πανικοβληθούναπά τσ >ης 1ΙΟΙ'μ61Τ)Τ<Χ;>ης

aσφυξιoγόναι<αl τα χτυπήμστσΤύΝμπάτσωνκαι να ποδοπατηθούν.. 0» δημoιφατiας. ΠΟΟ 1'0

EIxσv ΠΡοηγηθεΙ αυγκρούσεις tξω από τη βουλή όπου η πopεlα δέχτηκε άγρια κσταστολή "",,,ο Oτ/J>VI'o "Κ Ε"""

κσι διαλύθηκε --και στην σvασυγκp611)~ της στο ύψος της Μεγάλης Bρετσvlας tYJVσv ~nς":'~pτ/ 2007 μΕ
συλλήψεις. ΣυνολΙκό awΕΛΉφΘΗΣΣV61 άτομα. αφopμ~ τ/ν <ι<m>δευ""1\
<Αφού oδηyoψaσrε στη ΓΑΔΑ, σρκετο/ aπό μας χτυπημένοι, σπαιτούμε 11)ν tmKoιvwvia με

γνωστούς δικηγόρους. Με τη διKαιαλoγkι όπ περιμένουμε. νσ τελειώσεJ η δισδ",ασkι, δε μας

αφήνουν. Από τις 6 το απόγευμσ της πtμπrης μέχρι το πρωί 11)ς Πσρoσκεu~ς δεν έχουμε

επαφ~ με τον έξω κόσμο. Καθ' όλη τη διάρκtJO παρελαύνουν μπροστά μας ΜΑΤστζήδες και

ασφσλjτες, κουβαλώντας aημαlις και άλλα avnκειμεva. Μας ζητούν να υπογράψουμε

Kαrάθεση, χωρ1ς vo μας txoυv aπaγγεlλει Kστηγoplες κσι φυσικά αρvoύμαστι. Όταν εππtλo

αφήνουν να έρθουν δικηγ6Ροι, μoθσlvoυμε πως κατηγορούμαστε για επιθΙσεις με παλούκια

σε ΜΑ Τ. Άλλα κpoτoύμεvoι και για Kα"oυργήμσrα ('έκρηξη με πρόθεση", 'κστοχή και χρήση

εκρηκτικών υλών', 'aπόπειρo βοριάς σκοπούμενης αWΜΣΙΙKής βλάβης). Και Ίοω όλα αυτά,

μαζί με 'απόπtJΡσ ΣVΘρωπoκTovlας'. Με κστaθtσεις και μαρτυρίες ΜΑΤστζήδων Km 'μο/ροσμα.

avnKtIμtvωv που KoυjJάλησav στην ΑσφάλtJσ ώρες μετό ... Ν.;;.;
Ξεκάθαρη πολιτική επιλογή του κράτους απατελεi το yεyσvός από τα 61 άτομο . .
να nρoφuAOI\:ΙOo τον Στερyiou, απομονώνovrάς τον από το _φonηm;ό ~ίνημα»,

με τη διKwoλoγiα της επαγγελματικής του ιδιόlηΤο,(οικοδόμος), δηλαδή

εργάτη, και όXl φοιτητή" σλλά στην πραγμστι"ότητα στόχος ήταν η

aπομόνωση mι η καταδίκη συγκεκριμένων πολπlκών θέσειι.Ν, ιcαθώς είχε
ξανσσυλληφθεf σπς συγ1ψΟύοεις του Πολυτεχνείου το '95.
Τσ μμε κοι σε ουτή την υπόθεση έπαιξαν το γνωστό ρόλο τους.

Aπtιφυψσv σχεδόν πλήρωε; την άγρια κατοστολή που δtxτηκε οπό τους

μπάτσου, η αυγκικριμένη πoρEiα καθώς προέβαλλαν ως θέμα «ύψιστη,

εθνική, αημoσfας. τον εμπρησμό Τα) φυλακloυ.

Οι συγκρούσεις με την αστtNOμϊί:z, αναρχικών. νεολαίων ιcαι φοοητών ως

έμπρακτη αντlσταση στα σχέδισ του "Ράτους προβλήθηκαν ως. μεμονωμένες

κω απoνoημmoδoτημένες πολπικά ενέΡΥοες των 'γνωcπών-αγνώστων',

'κουκουλοφόρων', που 'Kάμlα σχέση δεν έχουν με το φοιτητι"ό κίνημα'.

Η άπαμη αυτή, βέβαια, υιοθετήθηκε και από την πλι:ιαμηφiα του ίδιου του

'ιοvήμmος', που Μο, εν τη γενέσει του παθητικό και ετεροπροοδιοριζόμενο

διολύθηκε εγ><ατσλεinΌντας του, φUλαιooμΈVoυς του.

Προτάασαντα, τη auvολJκή ρήξη μΕ τα κράτος και το κεφόλαlO αεόλΕ, τι, εκφάνσΕΙ, του

κανωνικού πoλέjJoυ, η αλληλεγγύη σε όσου, επιλtγoυν τη σύγκρουση μΕ το υπάρχον στην

κατεύθυνση τη, ,αΙVΩYIκής σπελεuθέρωoη,. είναι συτονόητη.

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΒΑΣΙΛΗ ΣΤΕΡΓιΟΥ



ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΝΙΚΟ ΚΟΥΝΤΑΡΔΑ

31 Γενάρη 2006: μετά την ολοκλήρωση πoρεkJς αλληλεΥΥύης αναΡXIKών-αvnεξouσιαστών πλήθος ατόμων εντοπίζει τυχαία και

επιτfθε.ΤQI σε αυΤOΚfνητo στο οποίο εmβαfνει ο τότε πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Ε. χ.Πολυζωγόπουλος.

Η αυθόρμητη αυτή dνηση θα έρθει ως ελάχιστη σπάντηση απtναvn σrην αντικοινωνική κοι προκλητική ύπαρξη της Γ.Σ.Ε.Ε.

Μιας ΓΙΕΕ που εfναι πιο πoυλημtνη στα αφενnκά και από .την (δια την έννοια του πouλf\ματoς.

Μιας ΓΣΕΕ που έχει TΌUΤιστεΙ με τα συμφtρoντα του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) και ζητάει σπό τους

εργαζόμενους θυσfες και κατανόηση για να αUΞΗθεf η παραγωγικότητα! Και όσο κυνικός γfνεται ο πρόεδρος του ΣΕΒ όταν λέει

"εμεΙς βlOμrjJ(Oνα εΙμαστε .'" στόχος μας tlvao η αύξηση ταυ ι<έρδαυς" όλλα τόσα ρουφιάνας γlvt1ao α πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Ε

που κάθε XΡΆVo ξεκινά με 10% διεκδικήσας κοι ιcατaλήγα στο γνωστό 3% Και αν. Για να μην μ!λfισouμε VIO την ανασφόλιστη

εργασia και την εκμετάλλευση μεταναστών, ·την ερyασiα ανηλfιcων. τα εΡΥσTlκά ατυxr'ιματα. Θuμόται κανεiς οποιοδήποτε κίνηση

της ΓΙΕΕ Υιό όλα αυτά; Όταν όμως κάπαOl εξoργwJμένOI πλάκωσαν σης φάπες τον πρόεδΡο. όλοι ψάχναν για δημοκρατ;ες ICOI
ιι:ουΡαφέξαλα.

Τρσμπoύιι:ouς λtνε τα ΜΜΕ αuτOύς πou ετmtθηκ:αν στον ΠoλUΖωγόπouλO και στο UΠερπoΛUτελές αυτoιι:fνητό του (αλήθεια, με

πόσα με~Kόματα το αγόρασε;). Για τα ΜΜΕ τραμποίικσι δεν εfναι οι μεγαλοε.φοπλιστΙς που πνfγouν μαζικό ανθρώπους για να

κtρδ{σouν ια όλλα, ούτε οι ιιπτύΘUΝoι 200 δολοφονιων ιι:όθε χρόνο στα γισmό, στους δρόμους ιι:aι στα μεγόλα έργα. Δολοφονίες

που μεταrρtπoνται σε στατιστικές, και διαχrιρiζOνιαl με στόχο την... εJαxιστoπolηση του _KόσrOVς. που έΧουν για τ'

αφεντικά. ••
Αυτή την ανάπτυξη μας πρoσφ{ρouν ΓΣΕΕ' και rEB στον κοινό τους αγώνα. Μια'ζωη Eξάθλiωσης με μφοιΦματσ 25nιρώ. Μια

ζωfι ανασφόλειας, με τον μπαμπούλα της ανερykJς, το καλύτερο όπλο του ΚσΠ1ταλισμού. που ακόμα και η ΓΣΕΕ ονομόζει

"πρόβλημα". Μια ζωfl με νεκρούς ItQI σακατεμtνoυςεργάτες που Ούτε από μακριά δεν θα δουν το νοσοκομείοπου

νασηλεύτη<εα ΠολυζωΥόπαυλας.Ο πρόεδρος ΠO<J, ως 'εκπρόσωπος"των εργαζομένωντα rwurala 1Ο χρόνια, ειχε αναλόβει

τα ρόλο της διατήρησης της εργααJOιojς Εφήνης. Και ΠO<J όττως .όθε πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Ε., πλι.ός ταυ στόχος είναι το

καττέλωμα κάθε αγώνα που μπoρεf να έΧει p$ζoσττασT1Kd: χσρακτηρισπκό, η εξημέρωση και σvνtπση των mo αφaiων
αντιλήψεωνπερί ερyαT1ιtώναγώνων ια/ι φυσικό, για να μην πάνε όλα τα εξαρyυρώμaτcχαμένα, δεν μπορεί παρό να έχει ως

αντάλλαγματο βαuλευτιλ!<J.

Κάπου εδώ μπώνουν κανόλια και εφημερiδε.ςπου βλtπoνταςπιθανότατατον εaυτό τους στη θtση του ΠολυζωΥ6πουλουως

«αδερφέςεξouσfες:ι, ως ισοδύναμαστηρlyματατου δημοκραTlκούεξαπλωμένουφασισμού,φρόνησαννα δείξουνπως είναι

άξιος ο μισθός τους. Το μακρύ χέρι των μπάτσωνπου λtγεταl δημoσιoγράφotμας παρουσίασανέναν Πολυζωγόπουλοπου

«αρyoπtθαινε.Ι!,και άλλες Ttτoιtς τραγωδίεςπου ξαφνικόπλάκωσαντο εργαnKό κfνημσ... Σε λrγότtΡO cπό 24 ώρες ο

Πολυζωγόπouλος"'τανε περδiκ.ι και κολλούσεένσημα ayώνα μπροστόσης κάμερες. Το αΙσχος της δημoc.πoyρσφiαςσwtxκπ

όπως στην πτpiπτωση των 3 (ΚaλαΤΤζlδη, Καρaααρ/νη, Aσmώτη), όττως στην περίmωση της ληστείας στην εeν..ή τράπεζα και

την σVλληψητου Γ.Δημητράιςη:έστρωσανxαλf για την ασruνoμiσ. Για ακόμα μια φορά analτηooνσυλλήψειςKOI ης είχαν.

Πc»ouς; ΔΣ.v έχει στην εποχι'ι μας και Τόση σημασ1α. Γκnf κι αν δεν εfνaι _ένοχοι:ι, θα φροντΙσει το κρότος να τους Kόνt:J. Και

πλtoν έχουμε φτάσει στο σημεfo να μην το νοιόζει καν ούτε KCΙ αυτό. Ένα κρότος που απayάγει μετσνόσπ:ς όποτε γouστάρo,

πσρaKoλoυθει όττοιον youστάρει, που πuρoβoλεf όπου και όποτε γouστόρει, που το κυριότερο θεσμικό του δημOKρσηιtό

O"τ/ρrγμα είναι τα ΜΑΤ, δtν έχει καν ανόΥκη να απoδdξει τfrroτα.

Σε αυτό τα TTλakJιa συλλαμβάνονται οι Σ.Mαλrvδρέτoς και Ν. Kouνταρδός. Ο πρώτος, '(Ια τον oπoJo ο δικηγόρος του αναφέρει

πως πρόκtηαι για άνθρωπο με ψυχολογικό προβλ(ιματα, σuΝΕXiζ"εl να βρiσκιται προφυλακισμένος στο ΨUXιατράo του

KopUΔΑΛΛoύ. Ο δειίΤερος ανήκει στον αναρχικό χώρο και φU01Kά, ως τέτοΚ>ς, θα πρέπει να θεωρεlταl «ένοχος:ι εκ θέαεως. Ο

ίδία; έχει αρνηθε! απαιαδrjττστε=μμετoxή πnr""TV rniθεoη .. Με βάση tw αατ/Ρ"""δtσyI<ωιno.στηyoρητήρ1c~

πpoφUΛΌKισήταυ ΣUνεXίζετol, επιβεβαιώνονταςτην παγίωση της προληmlκήςτιμωρίας, ως εmλoyήτακΤικήςτης εξoυσiαςYIO
όσους την αμφlσβητοΟν έμπρακτα, Η σuνεχι'Κ δράση του Νlκου μtσα στη φυλακή, μαζί με όλ/ους σuyκpcπoύμενσoς τou,

oδfιyησε στην mιθoρXIισ'l μεταγωγή του στο Νauπλιο, σε πειθαρχικές ποινές ΚΟΙ πολλές φορές στην απομόνωση. Πρόσφατα

μETεiχθει ξανά στον Κορυδαλλό. ΕΙχε προηγηθεί η l(Qταyyελiα του για το θάνατο oυyκ~τoύμενoo του, καθώς και για τις

ΣVΝΘ"'κες σπς φuλαιιέςΝouπ.'Jou, τταρdλληλα με απoxfι σuσoιτ!oυ μαζί με άλλους φυλακισμένους. Κατά τη διάρκεκ:ι των

πρόσφατων εξεΥιρσεων oδηvι'1θηκε και πάλι στην απομόΎωΟη, για προφανείς λόγους.

Οι αιτήσεις σπoφuλάlOOης του Ν. Κou.νταρδά έχουν διαδοχικά απορριφθεί, μι τελευταία αυτή του ΠΕιχισμένου Μαρτίou. Η

πολύμηνη oμηρlα του σvντρόφoυ μας βασfζεται σε ένο πoλιΤΙKάvnKO παιχνlδι που δεν μπορεΙ πορά να κάνει mo ξεκάθαρη ιη

στάση μας απtναντι στουςεKφραστtςτου.

Όταν η ταξιιcfι σύγκρουσηαιώνων Ιχει Kαταλfιξει να αντmροσωπεύεταlαπό ης χειιχιψίες ιtαι τα δεfτrνa Γ.Σ.Ε.Ε βιομηχόνων,

δεν μπορούμετταρά νο σταθούμεπέ~ από κάθε αφεντικό και κάθε εργστσπσtt~κοι εχθρικά απtνσντfτους.Φυσικόκαι

κατανοούμετην δίκαιη οργή που ξεσπάει ενάντια στους ειmρoσώτrouc;της ταξικής ειρήνηςόπως ο Πoλuζωγόπouλoς.Ο ίδιος

αγνοεί. φαίνεται, πως είναι η 'δtα η ταξική πάλη που τον χruπόει, αuτfι που ο ιδίος θέλα να εξαφσνΙσει.

ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ·ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΕΣ·ΤΣΙΡΑΚΙΑΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ

ΘΑ ΜΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΕΠΑΝΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑΣΑΙ



~α να uπερασπί~εταl κανείς μια τράπε~α πρέπει να είναι ή ηλίθιος ή μπάτσος...

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ 3 ΠΟΥ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ

Το πρωί της 1611/2006 στο κέντρο της Αθήνας απαλλοτριώνεται ένα υποκατόστημα της Εθνικής

Τράπεζας. Ο ένοπλος φρουρός της τρόπεζας ακολουθεί τους συμμετέχοντες στην πρόξη αυτή, χωρίς

να γίνει αντιληπτός, και σε κόποια σττγμή εππiθεται, πυροβολώντας έναν από αυτούς. Αμέσως μετό,

αστυνομικοί σε περmολία, προσεγγίζουν το σημείο και aνοίγουν πυρ στο πολυσύχναστο μέρος κατά

των ληστών, προκειμένου να πετύχουν συλλήψεις, με συνέπεια να τρουμστίσουν πισόπλατα έναν

από αυτούς και να τον ΟΚΝητοποιήσσυν, ενώ τρσυμmiζοuν και έναν λαχειοπώλη. ο αναρχικός

Γlόvvης Δημητρόκης θα πέσει στσ έδοφος και γύρω από το ΤΡOUΜαπσμέvo του κορμί το κρότος και τα

ένστολα τσιρόκια του αρχικό θα επιχειρήσουν να δείξουν την πυγμή τους ποδοπατώντας τον

τραυματία σύντροφο και, κατόπιν, θα στήσουν ένα ακόμη παιχνίδι τραμολαγνείας.

-"ϊ «θtλoνroς να σvrισταθώ σι ατομικό επfπεδo στο μελλοντικό
- μου ζuyό, να ορίσω εΥώ ιις συνθήκες και ιη πoι6rηια

διαβίωσής μου, να ασκήσω lμπρακτα rην άρνησή μαυ να

'εργαστώ', σΜά /(αι να παίξω 10 Ρ6λομιας αΧόμα πσιχrγωyικήςμονά

δας, ένας ακόμη ιραχ6ς rης άμαξας. θέλανroςνα εππεθώα'αυτά τα

τερατούργημαΠου λέγεται ιράπιζα, εmλέyσνιαςναχαράξωμια αξισ

ΠΡιπή διαδρομήμέσα σrη ζωή, απαφάαισανα

ληατtψωμια ιΡάπιζα.

Αμέσως, σι MmrλμέVorκονδυλοφόροιτης αστυνομίαςιιάνoιιvλόγω για τη «συμμαρίαμε τα μσύρα», για σxroεις

με τις παρυφέςτης «τρομοιφστίας>,ΠΡOστταθoΎVνα εμπλέξουνστην ίδια υπόθεση και άλλουςσναΡXIΚOύςλόγω

συντροφικώνκαι προσωπικώνσχέαεων, ενώ η ιδιότητα του σναρχικού αποτελεί μΚl καλή αφορμή για «κάθαρση.

των ΕξαΡΧΕίων,Τις ΕπόμΕνεςμέρΕς και Ενώ ο Γ. Δημητρόκηςβρiακεται στην Εντστική η τρoμoύστEρiσσυνεχίζεται

με σκοπό-για όλλη μια φορό- το κρόταςνα θωρακίαειτα κεκτημένατου και να rnared α' όσους αρνούνταινα

αποδεχθούν το status quo του και κινούνται επιθεπκά προς αυτό. Ο γνωστός Ι. ΔJώτης crmσoέΠTnaI> στην

ΕνΤστική και προσπαθεί μΕ ης γνωστές μεθόδαύς του, μάτοια, να πάρει καnόθεση από το βαριό τρουμστιομένο

Γιάννη. Οι φωτογραφίες και τα ονόματα στα Μ.Μ.Ε. διοχετεύονται κοι προβάλλονται ασύστολα. Τελικά, εκδίδονται

εντόλμστα αύλληψης για 3 ακόμη συντρόφους που ανήκουν στο όμεσο φιλικό περιβάλλον του Γ. Δημητρόκη.

Λίγους μήνες μετό την προφυλόκιαή του στον Κορυδαλλό ο r. Δημητρόκης θα δημοσιεύσει πολυαέλιδη

προκήρυξη στην οποία (rnσvα)τοποθετd τη ληστdα τρόπεζας μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού πολέμου και

αναλαμβάνει την ευθύνη για τη αυγκεκρμένη ενέργεια. Έκτοτε παρομένει προφυλακισμένος αε διάφορες

φυλακές, Ενώ λόγω της αυνεχούς αντίατασής του και μέασ από το κελί, πολλές φορές έγινε στόχος μεταγωγών

και ξυλοδαρμών απ' τους ανθρωποφύλακες. Με βάση ένα αστήρικτα διογκωμένο κστηγορητήριο, ο Γιόννης θα

δικαστεί με τον «αντιτρομοκρατικό. νόμο όχι μόνο για την απαλλοτρίωση της εθνικής τρόπεζας, αλλό και για

άλλες 6 περιπτώαεις -Εμπορική στην Πανεπιστημίου, Εθνική στη Χολκοκονδύλη, Alρhabank στην Πλάκα,

Alphabank στη Στουρνόρη, Εθνική στο Χαλάνδρι, Εθνική στο Γκύζη- για την οποία το Φεβραυάριο του 2007
χρεώθηκε απ' τον ανακριτή κστηγορίες χωρίς κανένα στοιχεlo, Εκτός της, με 2 χρόνια καθυστέρηση,

«αναγνώρισης> 10\1 '" αωματ6τuπoύ 10\1 aτro tναv υπόλληλοτράπεζας.

Με αφορμή τον ορισμό της δίκης του Γ.Δημητράκη για ης 6Πl2007,σκοπόςαυτού του

κειμένου σποτελd η σνασυγκρότησητων γεγονότων, που μέσα στο πέρααμα του χρόνου και τσ

ασφυκnKά όρια της καθημερινότηταςκατακερματίζονται,ώστε να προάγει μια από ης mo βααικές οξίες

των εξεγερμένων:την αλληλεγγύη.Και η αλληλεγγύηδεν εlναι τ!ποτο λιγότερο από μια παρακαταθήκη

μνήμης και ένα εργαστήριονέων πρόξεων,που σκοπό έχουν την αναζωπύρωσητου κοινωνικούπολέμου

μέσα και από τη συνεχή mαναφορότου ζητήματοςτων αιχμαλώτωντου.

«τελειώνοντας,Ιχω να πω σε όλουςσυτούςπου σχεδι6ζουντη φυσική, ηθική

ι πολπικήεξ6ντωσήμας να ιο βάλουνκαλά στο μυαλό ιους: άσα βρώμικακαι

aνήθΙKαμtσσ και να χρησιμοποιήσουν,όσο και ναμας κυνηγήσουνκα, να μας

φυλακiσouν, ποτΙ δεν πρόκιπαlνα μας εξουθενώσουνκαι να μας δαμάσουν.

ΓιατΙ ro δΙιοο το έΧουν οι εξεΥεΡμένα και 6χl α ραυφιάνοι και α

πpoσκυvημάOΙ .....
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