
Κοίτα ποιός μιλάει... 
(για τρομοκρατία)

Το Σάββατο 10 Απριλίου, μια ημέρα προτού ανακοινωθούν οι παράμετροι
του περιβόητου «σχεδίου στήριξης της ελληνικής Οικονομίας», δυνάμεις της
αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εισβάλλουν σε διάφορα σπίτια αναρχικών
συντρόφων και συντροφισσών, διαρρέοντας ότι έχουν φτάσει ένα βήμα πριν
από την εξάρθρωση της οργάνωσης «Επαναστατικός Αγώνας». Έτσι, κι ενώ
η Ελλάδα όδευε ολοταχώς προς την επιτήρηση από το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή των κατοίκων της, πρώτη είδηση
στα δελτία ειδήσεων ήταν η «τεράστια επιτυχία του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη», η «σύλληψη των αδίστακτων τρομοκρατών» και η «νίκη της Δη-
μοκρατίας».

Την Κυριακή 11 Απριλίου ανακοινώνεται από την υπηρεσία Τύπου της
ΕΛ.ΑΣ. ότι έχουν συλληφθεί οι αναρχικοί Νίκος Μαζιώτης, Παναγιώτα
Ρούπα, Κώστας Γουρνάς, Σαράντος Νικητόπουλος, Χριστόφορος Κορτέσης
και Βαγγέλης Σταθόπουλος, έπειτα από έρευνα στα σπίτια τους, η οποία μά-
λιστα απέδωσε «πολύτιμα στοιχεία». Σχεδόν ταυτόχρονα, δημοσιογράφοι
σε διατεταγμένη υπηρεσία εισβάλλουν στα σπίτια κάποιων εκ των έξι συλ-
ληφθέντων, παρουσιάζοντας «αδιάσειστα τεκμήρια της εγκληματικής τους
δράσης», όπως βιβλία, έντυπα και προκηρύξεις του αντιεξουσιαστικού
χώρου, όργανα γυμναστικής, ξυπνητήρια, καλαμωτές και ποδήλατα. Η δη-
μοσιογραφική αλητεία έφτασε στο απόγειό της, όταν μεγάλα τηλεοπτικά
Μέσα άρχισαν να διαρρέουν υποτιθέμενες «συνομιλίες-φωτιά», οι οποίες
ενέπλεκαν τους έξι συλληφθέντες στην υπόθεση της έκρηξης βόμβας στα Πα-
τήσια που στοίχισε τη ζωή ενός 15άχρονου πρόσφυγα από το Αφγανιστάν.
Αφού για μια ολόκληρη μέρα παρουσιαζόταν μια τηλεφωνική συνομιλία που
εμφάνιζε δύο από τους συλληφθέντες να διασκεδάζουν με το θέαμα του Αφ-
γανού και της αδερφής του που «σκάλιζαν τη βόμβα», οι τηλερουφιάνοι
αναγκάστηκαν να παραδεχτούν ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια καταγεγραμ-
μένη συνομιλία ούτε και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να
«δέσει» τους έξι συντρόφους με τη συγκεκριμένη ενέργεια. Παράλληλα, βέ-
βαια, έσπευδαν να δημοσιεύσουν τα ονόματα άλλων συντρόφων και συν-
τροφισσών που, σύμφωνα πάντα με τις «έγκυρες πληροφορίες» τους
(απευθείας από τη Γ.Α.Δ.Α.), εμπλέκονται στην υπόθεση. Την ίδια ώρα, κά-
ποιοι από τους συλληφθέντες βασανίζονταν από τους παλικαράδες του Χρυ-
σοχοΐδη – συγκεκριμένα ο σύντροφος Κώστας Γουρνάς αναγκάστηκε να
μείνει γυμνός, ενώ ξυλοκοπούταν και δεχόταν απειλές για τη ζωή των παι-
διών και της συντρόφου του. 

Είναι κοινό μυστικό ανάμεσα στους εργαζόμενους στα ΜΜΕ ότι τις παρα-
μονές της «μεγάλης επιχείρησης» η Αυτού Εξοχότης ο Προστάτης του Πολίτη
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συναντήθηκε με ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών και
εφημερίδων, προκειμένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη επικοινωνιακή
στήριξη της τρομοκρατικής εκστρατείας του. Ήταν, άλλωστε, απαραίτητη η
παρουσίαση της ΕΛ.ΑΣ και της πολιτικής της ηγεσίας σαν υπερασπιστών
μιας θολής «κοινής υπόθεσης», μιας «θωράκισης της κοινωνίας απέναντι
στην τρομοκρατία». Σ’ αυτό το πλαίσιο, ζητήθηκε (και ζητείται) επίμονα από
τους πολίτες να μετατραπούν σε καταδότες, να συνδράμουν στο χτίσιμο της
καριέρας ενός παράφρονα υπουργού και των υπαλλήλων του, να συμμετά-
σχουν ενεργά στο σχέδιο «αναβαπτισμού» του πλήρως απαξιωμένου «πο-
λιτικού κόσμου». Βέβαια, αυτή η θαυμαστή «κοινή υπόθεση» δεν είναι, στην
πραγματικότητα, καθόλου κοινή. Η σωτηρία των τραπεζών, των πρεσβειών
και των αστυνομικών τμημάτων δεν είναι -και δεν μπορεί να είναι- υπό-
θεση των καταπιεσμένων. Εκείνοι που ανέλαβαν να υπερασπιστούν τα 
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παραπάνω «ευαγή ιδρύματα» είναι αυτοί που εξυπηρετούνται από
την ύπαρξή τους.

Τα ΜΜΕ, ως αιχμή του δόρατος στη νέα «αντιτρομοκρατική εκστρατεία»
του ελληνικού Κράτους, υπέδειξαν τους ενόχους -που πρέπει να καούν
σαν άλλες μάγισσες-, εξυπηρετώντας έναν προφανή σκοπό: την άμ-
βλυνση των κοινωνικών αντιστάσεων, την τρομοκράτηση εκείνων που
αντιστέκονται κι εκείνων που θα θελήσουν να αντισταθούν στην εξα-
θλίωση που επιβάλλεται με ταχείς πια ρυθμούς στην κοινωνία. Η τρο-
μοϋστερία των ημερών εξαπολύεται με κύριο σκοπό να απομονώσει
κοινωνικά τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, ενώ η καταστολή, οι συλ-
λήψεις και οι φαντασμαγορικές επιχειρήσεις του αστυνομικού στρατού
αποσκοπούν στον παραδειγματισμό και την τρομοκράτηση εκείνων που
επιθυμούν να βγουν στους δρόμους, διεκδικώντας να πάρουν τη ζωή
τους στα χέρια τους. Η οικονομική και κοινωνική συγκυρία είναι ο ισχυ-
ρότερος ωρολογιακός μηχανισμός, που απειλεί να τινάξει στον αέρα τα
προνόμια όλων εκείνων που ζουν εις βάρος της κοινωνίας. Η οποιαδή-
ποτε προοπτική συλλογικοποίησης των αντιστάσεων στα σχέδια των κυ-
ρίαρχων είναι το αγκάθι στο μάτι της πολιτικής εξουσίας, η οποία
–βλέποντας ότι δεν μπορεί να επιτύχει το στόχο της συναίνεσης με τις
σοσιαλδημοκρατικές, φιλοκοινωνικές κορόνες και τα φληναφήματα
περί «Κράτους Δικαίου»- καταφεύγει όλο και περισσότερο στην κατα-
στολή και την ωμή τρομοκρατία. Η υπόθεση της «εξάρθρωσης του Επα-
ναστατικού Αγώνα» είναι, ταυτόχρονα, μια προσπάθεια
αποπολιτικοποίησης και εγκληματοποίησης του αναρχικού-αντιεξουσια-
στικού χώρου στο σύνολό του, μια προσπάθεια εξουδετέρωσης των σχέ-
σεων συντροφικότητας και αλληλεγγύης που δημιουργούν τους όρους
της συλλογικής αντίστασης. Μέσα στην ολοένα και ασφυκτικότερη κα-
θημερινότητα των νέων οικονομικών μέτρων που επιβάλλουν ΔΝΤ-ΕΕ-
ΕΚΤ-ελληνικό Κράτος και Κεφάλαιο, η συνεχώς αυξανόμενη επιτήρηση,
ο έλεγχος και η καταστολή είναι η μόνη απάντηση που δίνεται σε οποι-
ονδήποτε επιλέγει να υψώσει το ανάστημά του.

Όμως, εκείνοι που τολμούν να μιλούν για «τυφλή βία», όντας οι ίδιοι
αυτοί που βγάζουν έναν τεράστιο μισθοφορικό στρατό κατοχής στους
δρόμους της πόλης, όντας αυτοί που τρομοκρατούν, που δολοφονούν
και που βυθίζουν στην απελπισία, δεν υπολόγισαν καλά. Δεν σκο-
πεύουμε, σε καμία περίπτωση, να αφήσουμε τους συντρόφους και τις
συντρόφισσές μας στα χέρια τους, στη λάσπη τους, στην εκδικητικότητά
τους, ανεξάρτητα από τα τεκμήρια «αθωότητας» ή «ενοχής». Σε αυτούς
τους δύσκολους καιρούς είναι που ο καθένας καλείται να αποδείξει ότι
είναι ελεύθερος άνθρωπος και όχι δούλος και ότι δεν αποδέχεται την
υποταγή ως όρο ζωής. Να επιλέξουμε τις διαδρομές μας όχι με βάση
τα κριτήρια, τις νόρμες και την νομιμότητα των κυρίαρχων, αλλά  με
μοναδικά κριτήρια τον αγώνα για κατάργηση της εκμετάλλευσης και
της καταπίεσης ανθρώπου από άνθρωπο και την κριτική των ίδιων
των καταπιεσμένων. Είναι καιρός να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο
και απέναντι σε όλους αυτούς που λεηλατούν καθημερινά τις ζωές μας
και τον πλανήτη, να μιλήσουμε και να δράσουμε.  

Τώρα και για πάντα, η
αλληλεγγύη είναι το
όπλο μας!

Λευτεριά στους
συλληφθέντες για την
υπόθεση του 
«Επαναστατικού
Αγώνα»

Αλληλεγγύη σε όσες
και όσους 
στοχοποιούνται από
την αστυνομία και τα 
παπαγαλάκια της
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