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ANTI-ΠΡΟΛΟΓΟΥANTI-ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Η παρούσα μπροσούρα συντάχθηκε με αφορμή την 11η Η παρούσα μπροσούρα συντάχθηκε με αφορμή την 11η 
Ιούνη και αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής Ιούνη και αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής 
υποθέσεων αιχμαλώτων πολέμου, τόσο στον ελλαδικό υποθέσεων αιχμαλώτων πολέμου, τόσο στον ελλαδικό 
χώρο όσο και σε άλλες επικράτειες. χώρο όσο και σε άλλες επικράτειες. 

Όταν σου στερούν χώρο άνοιγε δρόμοΌταν σου στερούν χώρο άνοιγε δρόμο
Όταν σε πολιορκούνε περικύκλωσε τουςΌταν σε πολιορκούνε περικύκλωσε τους

Όταν σου κλέβουν την ελευθερία πολιόρκησε τουςΌταν σου κλέβουν την ελευθερία πολιόρκησε τους

Για την 11η Ιούνη:Για την 11η Ιούνη:

Η 11η Ιούνη καθιερώθηκε αρχικά από συντρόφους Η 11η Ιούνη καθιερώθηκε αρχικά από συντρόφους 
στις ΗΠΑ, ως ημέρα αλληλεγγύης στον Jeff Lu-στις ΗΠΑ, ως ημέρα αλληλεγγύης στον Jeff Lu-
ers, καθώς στις 11/6/2001 του ανακοινώθηκε η ers, καθώς στις 11/6/2001 του ανακοινώθηκε η 
22ετής ποινή του για τον εμπρησμό οχημάτων στο 22ετής ποινή του για τον εμπρησμό οχημάτων στο 
Όρεγκον, ως διαμαρτυρία ενάντια στο φαινόμενο του Όρεγκον, ως διαμαρτυρία ενάντια στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. Η μέρα αυτή διατηρήθηκε και μετά την θερμοκηπίου. Η μέρα αυτή διατηρήθηκε και μετά την 
αποφυλάκισή του ως παγκόσμια ημέρα αλληλεγγύης σε αποφυλάκισή του ως παγκόσμια ημέρα αλληλεγγύης σε 
κατηγορούμενους για υποθέσεις οικοτρομοκρατίας και κατηγορούμενους για υποθέσεις οικοτρομοκρατίας και 
αναρχικούς με μακροχρόνιες ποινές. αναρχικούς με μακροχρόνιες ποινές. 

Το κάλεσμα έχει σκοπό, όχι μόνο να μην ξεχάσουμε Το κάλεσμα έχει σκοπό, όχι μόνο να μην ξεχάσουμε 
τους έγκλειστους συντρόφους μας, αλλά να μη τους έγκλειστους συντρόφους μας, αλλά να μη 
λησμονήσουμε όλα εκείνα που μας οδήγησαν στον λησμονήσουμε όλα εκείνα που μας οδήγησαν στον 
αγώνα. Σαφώς και δεν περιμένουμε μια ημερομηνία, αγώνα. Σαφώς και δεν περιμένουμε μια ημερομηνία, 
ώστε να θυμηθούμε τους αιχμαλώτους πολέμου, παρόλα ώστε να θυμηθούμε τους αιχμαλώτους πολέμου, παρόλα 
αυτά αποτελεί μια καλή αφορμή για δράση. αυτά αποτελεί μια καλή αφορμή για δράση. 

Η αλληλεγγύη, λοιπόν, στους φυλακισμένους Η αλληλεγγύη, λοιπόν, στους φυλακισμένους 
επαναστάτες και αγωνιστές, δεν ισοδυναμεί με επαναστάτες και αγωνιστές, δεν ισοδυναμεί με 
ελεημοσύνη ούτε εμπίπτει σε κάποιο φιλανθρωπικό ελεημοσύνη ούτε εμπίπτει σε κάποιο φιλανθρωπικό 
αίσθημα. Είναι μια σχέση αμφίδρομη, δυναμική. αίσθημα. Είναι μια σχέση αμφίδρομη, δυναμική. 
Είναι η αίσθηση και η ευθύνη απέναντι στους/Είναι η αίσθηση και η ευθύνη απέναντι στους/
στις έγκλειστους/ες που δεν παραιτήθηκαν, δεν στις έγκλειστους/ες που δεν παραιτήθηκαν, δεν 
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υποτάχθηκαν.υποτάχθηκαν.

Άλλωστε, οι επιλογές ζωής δεν οριοθετούνται, δεν Άλλωστε, οι επιλογές ζωής δεν οριοθετούνται, δεν 
μπαίνουν στα στεγανά τους, παρά στέκονται εκεί για μπαίνουν στα στεγανά τους, παρά στέκονται εκεί για 
μας υπενθυμίζουν πως το στοίχημα παραμένει ανοιχτό, μας υπενθυμίζουν πως το στοίχημα παραμένει ανοιχτό, 
τα μέτωπα είναι πολλαπλά, η σύγκρουση με ολόκληρο τα μέτωπα είναι πολλαπλά, η σύγκρουση με ολόκληρο 
το οικοδόμημα της κυριαρχίας πάντα επίκαιρη. το οικοδόμημα της κυριαρχίας πάντα επίκαιρη. 

Με επιμονή, μνήμη και αλληλεγγύη συνεχίζουμε τον Με επιμονή, μνήμη και αλληλεγγύη συνεχίζουμε τον 
πόλεμο ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας.πόλεμο ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας.

ΦΥΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΦΥΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΑΞΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΑΞΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ

ΜΠΑΡΟΥΤΙ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΛΙΑ ΜΠΑΡΟΥΤΙ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΛΙΑ 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ 
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««Επαναστατική Οργάνωση: 17ΝΕπαναστατική Οργάνωση: 17Ν»»

Δ. ΚουφοντίναςΔ. Κουφοντίνας

Στις 29 Ιουνίου του 2002 εκρήγνυται πρόωρα βόμβα, Στις 29 Ιουνίου του 2002 εκρήγνυται πρόωρα βόμβα, 
που προοριζόταν για τα εκδοτήρια της  Hellas Flying που προοριζόταν για τα εκδοτήρια της  Hellas Flying 
Dolphins, στο λιμάνι του Πειραιά, τραυματίζοντας Dolphins, στο λιμάνι του Πειραιά, τραυματίζοντας 
τον Σάββα Ξηρό. Λίγες μέρες αργότερα, στις 3 τον Σάββα Ξηρό. Λίγες μέρες αργότερα, στις 3 
Ιουλίου του 2002, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία Ιουλίου του 2002, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία 
μπουκάρει και ερευνά υπόγειο οίκημα στην οδό μπουκάρει και ερευνά υπόγειο οίκημα στην οδό 
Πάτμου 84 στα Κάτω Πατήσια, το οποίο φέρεται να Πάτμου 84 στα Κάτω Πατήσια, το οποίο φέρεται να 
είναι η γιάφκα της 17 Νοέμβρη. Στο οίκημα βρέθηκαν είναι η γιάφκα της 17 Νοέμβρη. Στο οίκημα βρέθηκαν 
οι ρουκέτες που είχαν κλαπεί από το Συκούριο οι ρουκέτες που είχαν κλαπεί από το Συκούριο 
(24 Δεκεμβρίου 1989), όπλα που είχαν κλαπεί (24 Δεκεμβρίου 1989), όπλα που είχαν κλαπεί 
από αστυνομικό τμήμα στο Βύρωνα, η σημαία της από αστυνομικό τμήμα στο Βύρωνα, η σημαία της 
οργάνωσης, φωτογραφίες των Βελουχιώτη, Γκεβάρα και οργάνωσης, φωτογραφίες των Βελουχιώτη, Γκεβάρα και 
Μαρξ, έντυπο υλικό και ηλεκτρονικός υπολογιστής. Μαρξ, έντυπο υλικό και ηλεκτρονικός υπολογιστής. 
Στις 6 Ιουλίου οι μπάτσοι κάνουν ακόμη μια έφοδο Στις 6 Ιουλίου οι μπάτσοι κάνουν ακόμη μια έφοδο 
σε ένα υπόγειο,  στην οδό Δαμάρεως στο Παγκράτι σε ένα υπόγειο,  στην οδό Δαμάρεως στο Παγκράτι 
και ισχυρίζονται ότι βρέθηκαν τα υπόλοιπα όπλα και και ισχυρίζονται ότι βρέθηκαν τα υπόλοιπα όπλα και 
υλικό μεταμφιέσεων.υλικό μεταμφιέσεων.

Στη συνέχεια, συλλαμβάνεται ο Χριστόδουλος Ξηρός Στη συνέχεια, συλλαμβάνεται ο Χριστόδουλος Ξηρός 
στην Αθήνα και ο Βασίλης Ξηρός και ο Διονύσης στην Αθήνα και ο Βασίλης Ξηρός και ο Διονύσης 
Γεωργιάδης στη Θεσσαλονίκη, στις 16 Ιουλίου 2002, Γεωργιάδης στη Θεσσαλονίκη, στις 16 Ιουλίου 2002, 
ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στους Λειψούς στις 17 ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στους Λειψούς στις 17 
Ιουλίου και οι Βασίλης Τζωρτζάτος και Θεολόγος Ιουλίου και οι Βασίλης Τζωρτζάτος και Θεολόγος 
Ψαραδέλλης στη Χιλιαδού την επόμενη μέρα. Στις 20 Ψαραδέλλης στη Χιλιαδού την επόμενη μέρα. Στις 20 
Ιουλίου, συλλαμβάνονται οι Κωνσταντίνος Καρατσώλης Ιουλίου, συλλαμβάνονται οι Κωνσταντίνος Καρατσώλης 
και Ηρακλής Κωστάρης στο Μόρφιο Θεσπρωτίας, στις και Ηρακλής Κωστάρης στο Μόρφιο Θεσπρωτίας, στις 
21 Ιουλίου στην Αθήνα ο Θωμάς Σερίφης και στις 21 Ιουλίου στην Αθήνα ο Θωμάς Σερίφης και στις 
24 Ιουλίου ο Παύλος Σερίφης στην Καρδίτσα. Ο 24 Ιουλίου ο Παύλος Σερίφης στην Καρδίτσα. Ο 
Κωνσταντίνος Τέλιος παραδόθηκε στη Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνος Τέλιος παραδόθηκε στη Θεσσαλονίκη 
στις 23 Ιουλίου 2002. Στην Αθήνα συνελήφθησαν στις 23 Ιουλίου 2002. Στην Αθήνα συνελήφθησαν 
οι Πάτροκλος Τσελέντης στις 25 Ιουλίου, Νίκος οι Πάτροκλος Τσελέντης στις 25 Ιουλίου, Νίκος 
Παπαναστασίου στις 26 Ιουλίου και Σωτήρης Κονδύλης Παπαναστασίου στις 26 Ιουλίου και Σωτήρης Κονδύλης 
την 1η Αυγούστου.την 1η Αυγούστου.
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Ο επαναστάτης Δημήτρης Κουφοντίνας παραδίνεται στις Ο επαναστάτης Δημήτρης Κουφοντίνας παραδίνεται στις 
5 Σεπτέμβρη του 2002, αναλαμβάνει την πολιτική 5 Σεπτέμβρη του 2002, αναλαμβάνει την πολιτική 
ευθύνη για τις δράσεις της 17 Ν. και αρνείται να ευθύνη για τις δράσεις της 17 Ν. και αρνείται να 
συνεργαστεί με τις αρχές. συνεργαστεί με τις αρχές. Στις 12/09  του 2002 Στις 12/09  του 2002 
συλλαμβάνεται η Αγγελική Σωτηροπούλου, η οποία συλλαμβάνεται η Αγγελική Σωτηροπούλου, η οποία 
αφήνεται ελεύθερη στις 15/09 , λόγω διαφωνίας στους αφήνεται ελεύθερη στις 15/09 , λόγω διαφωνίας στους 
κόλπους των δικαστικών-εισαγγελικών μηχανισμών, κόλπους των δικαστικών-εισαγγελικών μηχανισμών, 
ενώ στις 17/09 έπειτα από βούλευμα εφετών κρίνεται ενώ στις 17/09 έπειτα από βούλευμα εφετών κρίνεται 
προφυλακιστέα.προφυλακιστέα.

Στις 22/11 του 2002 αποφασίζεται η δίκη της 17Ν να Στις 22/11 του 2002 αποφασίζεται η δίκη της 17Ν να 
γίνει κεκλεισμένων των θυρών και στις 30/11, μέσα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και στις 30/11, μέσα 
σε 810 σελίδες, ο εισαγγελέας Καρούτσος παραπέμπει σε 810 σελίδες, ο εισαγγελέας Καρούτσος παραπέμπει 
σε δίκη όλους τους κατηγορούμενους για την υπόθεση σε δίκη όλους τους κατηγορούμενους για την υπόθεση 
17Ν, με την εξαίρεση του Αυγουστίνου Ξηρού. Ο 17Ν, με την εξαίρεση του Αυγουστίνου Ξηρού. Ο 
Καρούτσος χαρακτηρίζει τη δράση της οργάνωσης Καρούτσος χαρακτηρίζει τη δράση της οργάνωσης 
εγκληματική και τρομοκρατική και όχι πολιτική, εγκληματική και τρομοκρατική και όχι πολιτική, 
επιχειρώντας να απονοηματοδοτήσει την επαναστατική επιχειρώντας να απονοηματοδοτήσει την επαναστατική 
της δράση. της δράση. 

Στις 9 Ιανουαρίου 2003 συλλαμβάνεται και ο Στις 9 Ιανουαρίου 2003 συλλαμβάνεται και ο 
Ανέστης Παπαναστασίου και στις 13/01 κρίνεται Ανέστης Παπαναστασίου και στις 13/01 κρίνεται 
προφυλακιστέος, μετά την απολογία του για την προφυλακιστέος, μετά την απολογία του για την 
υπόθεση της 17Ν, στην οποία και κατέθεσε πως “Έπεσε υπόθεση της 17Ν, στην οποία και κατέθεσε πως “Έπεσε 
θύμα συμπτώσεων”. θύμα συμπτώσεων”. 

Στις 3 Μάρτη αρχίζει η πολύμηνη δίκη της «Ε.Ο.17Ν», Στις 3 Μάρτη αρχίζει η πολύμηνη δίκη της «Ε.Ο.17Ν», 
ο οποία ολοκληρώνεται στις 9/12/2003. Αθώοι ο οποία ολοκληρώνεται στις 9/12/2003. Αθώοι 
κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι Γιάννης Σερίφης, κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι Γιάννης Σερίφης, 
Ανέστης Παπαναστασίου και Αγγελική Σωτηροπούλου. Ανέστης Παπαναστασίου και Αγγελική Σωτηροπούλου. 
Η τελευταία κρίθηκε ομοφώνως αθώα για το αδίκημα Η τελευταία κρίθηκε ομοφώνως αθώα για το αδίκημα 
της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική ομάδα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική ομάδα 
(λόγω αμφιβολιών), όπως και για τη συμμετοχή στην (λόγω αμφιβολιών), όπως και για τη συμμετοχή στην 
ανθρωποκτονία του Στίβεν Σόντερς. Κατά πλειοψηφία ανθρωποκτονία του Στίβεν Σόντερς. Κατά πλειοψηφία 
αθώα κρίθηκε για την έκρηξη βόμβας το βράδυ της αθώα κρίθηκε για την έκρηξη βόμβας το βράδυ της 
29ης Ιουνίου στο λιμάνι του Πειραιά. Την παύση της 29ης Ιουνίου στο λιμάνι του Πειραιά. Την παύση της 
ποινικής δίωξης -λόγω παραγραφής- για συμμετοχή ποινικής δίωξης -λόγω παραγραφής- για συμμετοχή 
στην τρομοκρατική οργάνωση αποφάσισε το δικαστήριο στην τρομοκρατική οργάνωση αποφάσισε το δικαστήριο 
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για τον Θεολόγο Ψαραδέλλη, τον οποίο επίσης για τον Θεολόγο Ψαραδέλλη, τον οποίο επίσης 
απήλλαξε από τις κατηγορίες για συμμετοχή στις δύο απήλλαξε από τις κατηγορίες για συμμετοχή στις δύο 
ληστείες για τις οποίες κατηγορούνταν. Η ποινική ληστείες για τις οποίες κατηγορούνταν. Η ποινική 
δίωξη παύει επίσης για τους Σωτήρη Κονδύλη και δίωξη παύει επίσης για τους Σωτήρη Κονδύλη και 
Κωνσταντίνο Τέλιο. Κωνσταντίνο Τέλιο. 

Ένοχος για ηθική αυτουργία σε όλες τις πράξεις Ένοχος για ηθική αυτουργία σε όλες τις πράξεις 
της οργάνωσης κρίθηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. της οργάνωσης κρίθηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. 
Σημειώνεται ότι βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου, Σημειώνεται ότι βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου, 
η ηθική αυτουργία τιμωρείται όπως και η φυσική. η ηθική αυτουργία τιμωρείται όπως και η φυσική. 

Οι ποινές που αποδόθηκαν είναι οι εξής:Οι ποινές που αποδόθηκαν είναι οι εξής:

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος:Αλέξανδρος Γιωτόπουλος:
Πρωτόδικη απόφαση: 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια Πρωτόδικη απόφαση: 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια 
κάθειρξη για συμμετοχή (ηθικός αυτουργός) σε 19 κάθειρξη για συμμετοχή (ηθικός αυτουργός) σε 19 
δολοφονίες, ληστείες, εκρήξεις, συμμετοχή στη 17Ν.δολοφονίες, ληστείες, εκρήξεις, συμμετοχή στη 17Ν.
Εφετειακή απόφαση: 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια Εφετειακή απόφαση: 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια 
κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, 
εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στη 17Νεκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στη 17Ν
        
Δημήτρης Κουφοντίνας:Δημήτρης Κουφοντίνας:
Πρωτόδικη απόφαση: 13 φορές ισόβια και 25 χρόνια Πρωτόδικη απόφαση: 13 φορές ισόβια και 25 χρόνια 
κάθειρξη για συμμετοχή σε 11 δολοφονίες, ληστείες, κάθειρξη για συμμετοχή σε 11 δολοφονίες, ληστείες, 
εκρήξεις και συμμετοχή στη 17Ν.εκρήξεις και συμμετοχή στη 17Ν.
Εφετειακή απόφαση: 11 φορές ισόβια και 25 χρόνια Εφετειακή απόφαση: 11 φορές ισόβια και 25 χρόνια 
κάθειρξη για συμμετοχή σε 11 δολοφονίες, εκρήξεις, κάθειρξη για συμμετοχή σε 11 δολοφονίες, εκρήξεις, 
ληστείες και συμμετοχή στη 17Ν.ληστείες και συμμετοχή στη 17Ν.
        
Χριστόδουλος Ξηρός:Χριστόδουλος Ξηρός:
Πρωτόδικη απόφαση: 10 φορές ισόβια και 25 χρόνια Πρωτόδικη απόφαση: 10 φορές ισόβια και 25 χρόνια 
κάθειρξη για συμμετοχή σε 8 δολοφονίες, ληστείες, κάθειρξη για συμμετοχή σε 8 δολοφονίες, ληστείες, 
εκρήξεις και συμμετοχή στη 17Ν.εκρήξεις και συμμετοχή στη 17Ν.
Εφετειακή απόφαση: 6 φορές ισόβια και 25 χρόνια Εφετειακή απόφαση: 6 φορές ισόβια και 25 χρόνια 
κάθειρξη για συμμετοχή σε 6 δολοφονίες, εκρήξεις, κάθειρξη για συμμετοχή σε 6 δολοφονίες, εκρήξεις, 
ληστείες και συμμετοχή στην οργάνωση.ληστείες και συμμετοχή στην οργάνωση.

Σάββας Ξηρός:Σάββας Ξηρός:
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Πρωτόδικη απόφαση: 6 φορές ισόβια και 25 χρόνια Πρωτόδικη απόφαση: 6 φορές ισόβια και 25 χρόνια 
κάθειρξη για συμμετοχή σε 5 δολοφονίες, ληστείες, κάθειρξη για συμμετοχή σε 5 δολοφονίες, ληστείες, 
εκρήξεις και συμμετοχή στη 17Ν.εκρήξεις και συμμετοχή στη 17Ν.
Εφετειακή απόφαση: 5 φορές ισόβια και 25 χρόνια Εφετειακή απόφαση: 5 φορές ισόβια και 25 χρόνια 
κάθειρξη για συμμετοχή σε 5 δολοφονίες, ληστείες, κάθειρξη για συμμετοχή σε 5 δολοφονίες, ληστείες, 
εκρήξεις και συμμετοχή στην οργάνωση.εκρήξεις και συμμετοχή στην οργάνωση.

Βασίλης Τζωρτζάτος:Βασίλης Τζωρτζάτος:
Πρωτόδικη απόφαση: 3 φορές ισόβια και 25 χρόνια Πρωτόδικη απόφαση: 3 φορές ισόβια και 25 χρόνια 
κάθειρξη για συμμετοχή σε 4 δολοφονίες, εκρήξεις, κάθειρξη για συμμετοχή σε 4 δολοφονίες, εκρήξεις, 
ληστείες και συμμετοχή στην οργάνωση.ληστείες και συμμετοχή στην οργάνωση.
Εφετειακή απόφαση:4 φορές ισόβια και 25 χρόνια Εφετειακή απόφαση:4 φορές ισόβια και 25 χρόνια 
κάθειρξη για συμμετοχή σε 4 δολοφονίες, ληστείες, κάθειρξη για συμμετοχή σε 4 δολοφονίες, ληστείες, 
εκρήξεις και συμμετοχή στην οργάνωση.εκρήξεις και συμμετοχή στην οργάνωση.

Βασίλης Ξηρός:Βασίλης Ξηρός:
Πρωτόδικη απόφαση: 25 χρόνια κάθειρξη για συνέργεια Πρωτόδικη απόφαση: 25 χρόνια κάθειρξη για συνέργεια 
σε ανθρωποκτονία, ληστείες, έκρηξη και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία, ληστείες, έκρηξη και συμμετοχή 
στην οργάνωση.στην οργάνωση.
Εφετειακή απόφαση: 25 χρόνια κάθειρξη για απλή Εφετειακή απόφαση: 25 χρόνια κάθειρξη για απλή 
συνέργεια σε δολοφονία, συμμετοχή σε ληστείες, συνέργεια σε δολοφονία, συμμετοχή σε ληστείες, 
έκρηξη και συμμετοχή στην οργάνωση.έκρηξη και συμμετοχή στην οργάνωση.

Ηρακλής Κωστάρης:Ηρακλής Κωστάρης:
Πρωτόδικη απόφαση: 1 φορά ισόβια και 25 χρόνια Πρωτόδικη απόφαση: 1 φορά ισόβια και 25 χρόνια 
κάθειρξη για συμμετοχή στη δολοφονία του Παύλου κάθειρξη για συμμετοχή στη δολοφονία του Παύλου 
Μπακογιάννη, ληστεία και συμμετοχή στην οργάνωση.Μπακογιάννη, ληστεία και συμμετοχή στην οργάνωση.
Εφετειακή απόφαση: 1 φορά ισόβια και 23 χρόνια Εφετειακή απόφαση: 1 φορά ισόβια και 23 χρόνια 
κάθειρξη για συμμετοχή στη δολοφονία του Παύλου κάθειρξη για συμμετοχή στη δολοφονία του Παύλου 
Μπακογιάννη, ληστεία και συμμετοχή στην οργάνωση.Μπακογιάννη, ληστεία και συμμετοχή στην οργάνωση.
        
Θωμάς Σερίφης:Θωμάς Σερίφης:
Πρωτόδικη απόφαση: 17 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή Πρωτόδικη απόφαση: 17 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή 
στην οργάνωση, σε ληστεία και έκρηξη με ελαφρυντικό στην οργάνωση, σε ληστεία και έκρηξη με ελαφρυντικό 
της ειλικρινούς μεταμέλειας. Εφετειακή απόφαση: 8 της ειλικρινούς μεταμέλειας. Εφετειακή απόφαση: 8 
χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή σε μια ληστεία, αθώος χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή σε μια ληστεία, αθώος 
για όλες τις άλλες πράξεις με το ελαφρυντικό της για όλες τις άλλες πράξεις με το ελαφρυντικό της 
ειλικρινούς μεταμέλειας.ειλικρινούς μεταμέλειας.

-11--11-



Κώστας Καρατσώλης:Κώστας Καρατσώλης:
Πρωτόδικη απόφαση: 25 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή Πρωτόδικη απόφαση: 25 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή 
στην οργάνωση, σε ληστεία και έκρηξη.στην οργάνωση, σε ληστεία και έκρηξη.
Εφετειακή απόφαση: 17 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή Εφετειακή απόφαση: 17 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή 
στην οργάνωση, σε ληστεία και έκρηξη.στην οργάνωση, σε ληστεία και έκρηξη.

Διονύσης Γεωργιάδης:Διονύσης Γεωργιάδης:
Πρωτόδικη απόφαση: 9 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή Πρωτόδικη απόφαση: 9 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή 
στην οργάνωση, σε ληστεία και έκρηξη.στην οργάνωση, σε ληστεία και έκρηξη.
Εφετειακή απόφαση: 8 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή Εφετειακή απόφαση: 8 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή 
στην οργάνωση, σε ληστεία και έκρηξη.στην οργάνωση, σε ληστεία και έκρηξη.
        
Πάτροκλος Τσελέντης:Πάτροκλος Τσελέντης:
Πρωτόδικη απόφαση: 25 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή Πρωτόδικη απόφαση: 25 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή 
σε υποθέσεις δολοφονίας και ληστεία, με το σε υποθέσεις δολοφονίας και ληστεία, με το 
ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.
Εφετειακή απόφαση: 25 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή Εφετειακή απόφαση: 25 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή 
σε υποθέσεις δολοφονίας και σε ληστεία με το σε υποθέσεις δολοφονίας και σε ληστεία με το 
ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.
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19 xρόνια μετά και ο αντάρτης πόλης Δ. Κουφοντίνας 19 xρόνια μετά και ο αντάρτης πόλης Δ. Κουφοντίνας 
παραμένει έγκλειστος στα κελιά της Δημοκρατίας. Το παραμένει έγκλειστος στα κελιά της Δημοκρατίας. Το 
κράτος δείχνει σε κάθε ευκαιρία την εκδικητικότητα κράτος δείχνει σε κάθε ευκαιρία την εκδικητικότητα 
του, απέναντι στην αλύγιστη στάση του, καθώς ακόμη του, απέναντι στην αλύγιστη στάση του, καθώς ακόμη 
και στις πιο δύσκολες συνθήκες παρέμεινε συνεπής και στις πιο δύσκολες συνθήκες παρέμεινε συνεπής 

στην επαναστατική υπόθεση, αρνούμενος να υποταχθεί στην επαναστατική υπόθεση, αρνούμενος να υποταχθεί 
στις επιταγές των εξουσιαστικών μηχανισμών (Άρνηση στις επιταγές των εξουσιαστικών μηχανισμών (Άρνηση 

δήλωσης μετάνοιας, Συμμετοχή στους αγώνες που δήλωσης μετάνοιας, Συμμετοχή στους αγώνες που 
διεξήχθησαν μέσα στη φυλακή κτλ).διεξήχθησαν μέσα στη φυλακή κτλ).
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««Οι Ληστές με τα ΜαύραΟι Ληστές με τα Μαύρα»»

Μάριος ΣεϊσίδηςΜάριος Σεϊσίδης

Τον Ιανουάριο του 2006 πραγματοποιείται Τον Ιανουάριο του 2006 πραγματοποιείται 
ληστεία στην Εθνική Τράπεζα, που βρίσκεται ληστεία στην Εθνική Τράπεζα, που βρίσκεται 
στην οδό Σόλωνος, κατά την διάρκεια της οποίας στην οδό Σόλωνος, κατά την διάρκεια της οποίας 
συλλαμβάνεται και τραυματίζεται ο αναρχικός συλλαμβάνεται και τραυματίζεται ο αναρχικός 
Γιάννης Δημητράκης. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί Γιάννης Δημητράκης. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί 
την έναρξη ενός ανελέητου κυνηγητού από μεριάς της την έναρξη ενός ανελέητου κυνηγητού από μεριάς της 
Αντιτρομοκρατκής, με στόχο τη σύλληψη των “Ληστών Αντιτρομοκρατκής, με στόχο τη σύλληψη των “Ληστών 
με τα Μαύρα”. Άμεσα στοχοποιήθηκαν οι κοντινοί του με τα Μαύρα”. Άμεσα στοχοποιήθηκαν οι κοντινοί του 
σύντροφοι Σίμος και Μάριος Σεϊσίδης και ο Γρηγόρης σύντροφοι Σίμος και Μάριος Σεϊσίδης και ο Γρηγόρης 
Τσιρώνης, οι οποίοι επιλέγουν τότε το δρόμο της Τσιρώνης, οι οποίοι επιλέγουν τότε το δρόμο της 
φυγοδικίας. Τον Αύγουστο του 2016, ο Μάριος φυγοδικίας. Τον Αύγουστο του 2016, ο Μάριος 
Σεϊσίδης συλλαμβάνεται μαζί με τον Κώστα Σακκά στη Σεϊσίδης συλλαμβάνεται μαζί με τον Κώστα Σακκά στη 
Σπάρτη, έπειτα από καταδίωξη τους. Σπάρτη, έπειτα από καταδίωξη τους. 

Άμεσα στοχοποιήθηκαν οι κοντινοί του σύντροφοι Άμεσα στοχοποιήθηκαν οι κοντινοί του σύντροφοι 
Σίμος και Μάριος Σεϊσίδης και ο Γρηγόρης Σίμος και Μάριος Σεϊσίδης και ο Γρηγόρης 
Τσιρώνης, οι οποίοι επιλέγουν τότε το δρόμο Τσιρώνης, οι οποίοι επιλέγουν τότε το δρόμο 
της φυγοδικίας. Τον Αύγουστο του 2016, ο Μάριος της φυγοδικίας. Τον Αύγουστο του 2016, ο Μάριος 
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Σεϊσίδης συλλαμβάνεται μαζί με τον Κώστα Σακκά στη Σεϊσίδης συλλαμβάνεται μαζί με τον Κώστα Σακκά στη 
Σπάρτη, έπειτα από καταδίωξη τους.   Η υπόθεση των Σπάρτη, έπειτα από καταδίωξη τους.   Η υπόθεση των 
συντρόφων ήταν μία από τις πρώτες υποθέσεις, που συντρόφων ήταν μία από τις πρώτες υποθέσεις, που 
εκδικάστηκαν με την αντιτρομοκρατική νομοθεσία. Ο εκδικάστηκαν με την αντιτρομοκρατική νομοθεσία. Ο 
αντιτρομοκρατικός νόμος (187 – 187 Α) συστάθηκε   αντιτρομοκρατικός νόμος (187 – 187 Α) συστάθηκε   
και εφαρμόστηκε αρχικά στις υποθέσεις της Ε.Ο 17Ν και εφαρμόστηκε αρχικά στις υποθέσεις της Ε.Ο 17Ν 
και ΕΛΑ, ενώ υπήρξε ένα από τα αποτελεσματικότερα και ΕΛΑ, ενώ υπήρξε ένα από τα αποτελεσματικότερα 
εργαλεία καταστολής που θα είχε ποτέ στα χέρια της εργαλεία καταστολής που θα είχε ποτέ στα χέρια της 
η κυριαρχία. Η χρήση ειδικών μέσων παρακολούθησης, η κυριαρχία. Η χρήση ειδικών μέσων παρακολούθησης, 
η άρση του απορρήτου των προσωπικών επικοινωνιών, η άρση του απορρήτου των προσωπικών επικοινωνιών, 
η πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα , η η πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα , η 
εισαγωγή των όρων “εγκληματική και τρομοκρατική εισαγωγή των όρων “εγκληματική και τρομοκρατική 
οργάνωση” και η λήψη με κάθε τρόπο γενετικού υλικού οργάνωση” και η λήψη με κάθε τρόπο γενετικού υλικού 
υφαίνουν το νέο ιστό 4ετων κατασταλτικών τακτικών, υφαίνουν το νέο ιστό 4ετων κατασταλτικών τακτικών, 
που έχει το κράτος στη διάθεση του μέσα από το που έχει το κράτος στη διάθεση του μέσα από το 
νομικό του οπλοστάσιο. Επιπλέον, φέρει πολύχρονες νομικό του οπλοστάσιο. Επιπλέον, φέρει πολύχρονες 
καταδίκες ενώ επιβάλλει τον εκάστοτε κατηγορούμενο καταδίκες ενώ επιβάλλει τον εκάστοτε κατηγορούμενο 
σε ένα ειδικό καθεστώς εξαίρεσης και “ειδικής σε ένα ειδικό καθεστώς εξαίρεσης και “ειδικής 
μεταχείρισης” του από το αστυνομικο-δικαστικό μεταχείρισης” του από το αστυνομικο-δικαστικό 
σύστημα.   σύστημα.   

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μετά τη σύλληψη του Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μετά τη σύλληψη του 
Γ.Δημητράκη, στοχοποιήθηκαν και άλλα άτομα. Γ.Δημητράκη, στοχοποιήθηκαν και άλλα άτομα. 
Πραγματοποιούνται προσαγωγές στη ΓΑΔΑ, εισβολές σε Πραγματοποιούνται προσαγωγές στη ΓΑΔΑ, εισβολές σε 
σπίτια και πολύωρες ανακρίσεις με μόνο κριτήριο τις σπίτια και πολύωρες ανακρίσεις με μόνο κριτήριο τις 
φιλικές και συντροφικές σχέσεις που διατηρούσαν φιλικές και συντροφικές σχέσεις που διατηρούσαν 
μαζί του. Δημοσιέυονται άμεσα φωτογραφίες του μαζί του. Δημοσιέυονται άμεσα φωτογραφίες του 
Μάριου Σεϊσίδη, του Σίμου Σεϊσίδη και του Γρηγορή Μάριου Σεϊσίδη, του Σίμου Σεϊσίδη και του Γρηγορή 
Τσιρώνη και επικηρύσσονται για 600.000 ευρώ από Τσιρώνη και επικηρύσσονται για 600.000 ευρώ από 
τους σύγχρονους κυνηγούς κεφαλών. Στις δίκες που τους σύγχρονους κυνηγούς κεφαλών. Στις δίκες που 
ακολούθησαν, μοναδικό “πειστήριο” για την ενοχή ακολούθησαν, μοναδικό “πειστήριο” για την ενοχή 
του Μάριου Σεϊσίδη αποτέλεσε ένα δείγμα βιολογικού του Μάριου Σεϊσίδη αποτέλεσε ένα δείγμα βιολογικού 
υλικού (DNA), που βρέθηκε κοντά στο σημείο υλικού (DNA), που βρέθηκε κοντά στο σημείο 
της ληστείας και λέγεται πως ταιριάζει με του της ληστείας και λέγεται πως ταιριάζει με του 
συντρόφου. Εδώ, αξίζει να σημειωθεί ότι το γενετικό συντρόφου. Εδώ, αξίζει να σημειωθεί ότι το γενετικό 
του υλικό του είχε αποσπαστεί με τη βία στα υπόγεια του υλικό του είχε αποσπαστεί με τη βία στα υπόγεια 
του εφετείου Αθηνών, όπου είχε καλεστεί σε απολογία του εφετείου Αθηνών, όπου είχε καλεστεί σε απολογία 
για μία άλλη υπόθεση για την οποία είχε βρεθεί για μία άλλη υπόθεση για την οποία είχε βρεθεί 
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κατηγορούμενος, αυτής των “Ληστών του Διστόμου”.κατηγορούμενος, αυτής των “Ληστών του Διστόμου”.

Ο σύντροφος τον Απρίλιο του 2017 καταδικάστηκε Ο σύντροφος τον Απρίλιο του 2017 καταδικάστηκε 
σε 36 χρόνια κάθειρξης, κατά συγχώνευση 25, σε 36 χρόνια κάθειρξης, κατά συγχώνευση 25, 
αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της Απλής Ληστείας αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της Απλής Ληστείας 
κατά Συναυτουργία (της Εθνικής Τράπεζας στη Σόλωνος κατά Συναυτουργία (της Εθνικής Τράπεζας στη Σόλωνος 
τον Ιανουάριο του 2006), 3 Απόπειρες Ανθρωποκτονίας τον Ιανουάριο του 2006), 3 Απόπειρες Ανθρωποκτονίας 
κατά Συναυτουργία από κοινού (υπάλληλος security κατά Συναυτουργία από κοινού (υπάλληλος security 
τράπεζας και οι 2 ειδικοί φρουροί) και τη Σύσταση τράπεζας και οι 2 ειδικοί φρουροί) και τη Σύσταση 
Συμμορίας.   Συμμορίας.   

Στις 28/5 Παρασκευή στα δικαστήρια της οδού Στις 28/5 Παρασκευή στα δικαστήρια της οδού 
Λουκάρεως ο αναρχικός σύντροφος Μ. Σεϊσίδης Λουκάρεως ο αναρχικός σύντροφος Μ. Σεϊσίδης 
δικάζεται σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της δικάζεται σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της 
ένοπλης ληστείας της Εθνικής Τράπεζας της οδού ένοπλης ληστείας της Εθνικής Τράπεζας της οδού 
Σολωνος το 2006.Σολωνος το 2006.
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««Επαναστατική Οργάνωση: Επαναστατικός Επαναστατική Οργάνωση: Επαναστατικός 
ΑγώναςΑγώνας»»

Π. Ρούπα και Ν. ΜαζιώτηςΠ. Ρούπα και Ν. Μαζιώτης

Τον Απρίλιο του 2010, το μέλος του Επαναστατικού Τον Απρίλιο του 2010, το μέλος του Επαναστατικού 
Αγώνα Λάμπρος Φούντας, κατά τη διάρκεια Αγώνα Λάμπρος Φούντας, κατά τη διάρκεια 
προπαρασκευαστικής ενέργειας της οργάνωσης πέφτει προπαρασκευαστικής ενέργειας της οργάνωσης πέφτει 
νεκρός, μετά από συμπλοκή με τους μπάτσους στα νεκρός, μετά από συμπλοκή με τους μπάτσους στα 
στενά της Δάφνης. στενά της Δάφνης. 

Ένα μήνα μετά (10.04.2010) συλλαμβάνονται και Ένα μήνα μετά (10.04.2010) συλλαμβάνονται και 
στη συνέχεια προφυλακίζονται οι: Κώστας Γουρνάς, στη συνέχεια προφυλακίζονται οι: Κώστας Γουρνάς, 
Νίκος Μαζιώτης, Πόλα Ρούπα, Χριστόφορος Κορτέσης, Νίκος Μαζιώτης, Πόλα Ρούπα, Χριστόφορος Κορτέσης, 
Σαράντος Νικητόπουλος και Βαγγέλης Σταθόπουλος, Σαράντος Νικητόπουλος και Βαγγέλης Σταθόπουλος, 
κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην οργάνωση κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην οργάνωση 
Επαναστατικός Αγώνας. Οι Κώστας Γουρνάς, Νίκος Επαναστατικός Αγώνας. Οι Κώστας Γουρνάς, Νίκος 
Μαζιώτης, Πόλα Ρούπα αναλαμβάνουν την πολιτική Μαζιώτης, Πόλα Ρούπα αναλαμβάνουν την πολιτική 
ευθύνη για τη συμμετοχή τους στην οργάνωση Ε.Α.. ευθύνη για τη συμμετοχή τους στην οργάνωση Ε.Α.. 

Στις αρχές Απρίλη 2011, με απόφαση του δωδεκάμηνου Στις αρχές Απρίλη 2011, με απόφαση του δωδεκάμηνου 
συμβουλίου, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς συμβουλίου, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς 
όρους και χρηματική εγγύηση οι: Χριστόφορος όρους και χρηματική εγγύηση οι: Χριστόφορος 
Κορτέσης και Βαγγέλης Σταθόπουλος και ο Σαράντος Κορτέσης και Βαγγέλης Σταθόπουλος και ο Σαράντος 
Νικητόπουλος με περιοριστικούς όρους.Νικητόπουλος με περιοριστικούς όρους.

Στις 30.9.2011 ο Κώστας Κάτσενος -σε βάρος του Στις 30.9.2011 ο Κώστας Κάτσενος -σε βάρος του 
οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης απ’ τον Αύγουστο οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης απ’ τον Αύγουστο 
του 2010, με την κατηγορία συμμετοχής του στον του 2010, με την κατηγορία συμμετοχής του στον 
Ε.Α.- εμφανίστηκε αυτοβούλως. Η δίκη των οκτώ Ε.Α.- εμφανίστηκε αυτοβούλως. Η δίκη των οκτώ 
κατηγορούμενων για την υπόθεση του Επαναστατικού κατηγορούμενων για την υπόθεση του Επαναστατικού 
Αγώνα (Πόλα Ρούπα, Νίκος Μαζιώτης, Κώστας Γουρνάς, Αγώνα (Πόλα Ρούπα, Νίκος Μαζιώτης, Κώστας Γουρνάς, 
Χριστόφορος Κορτέσης, Βαγγέλης Σταθόπουλος, Χριστόφορος Κορτέσης, Βαγγέλης Σταθόπουλος, 
Σαράντος Νικητόπουλος, Μαρί Μπεραχά και Κώστας Σαράντος Νικητόπουλος, Μαρί Μπεραχά και Κώστας 
Κάτσενος) ξεκίνησε στις 5 Οκτώβρη 2011 στην Κάτσενος) ξεκίνησε στις 5 Οκτώβρη 2011 στην 
ειδική δικαστική αίθουσα των γυναικείων φυλακών ειδική δικαστική αίθουσα των γυναικείων φυλακών 
Κορυδαλλού. Στις 11.10.2011 αποφυλακίστηκαν λόγω Κορυδαλλού. Στις 11.10.2011 αποφυλακίστηκαν λόγω 
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λήξης του 18μήνου οι Κώστας Γουρνάς, Πόλα Ρούπα και λήξης του 18μήνου οι Κώστας Γουρνάς, Πόλα Ρούπα και 
Νίκος Μαζιώτης με αυστηρούς περιοριστικούς όρους Νίκος Μαζιώτης με αυστηρούς περιοριστικούς όρους 
(απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, παραμονή στο Νομό (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, παραμονή στο Νομό 
Αττικής και σε διεύθυνση που δηλώνουν ως μόνιμη Αττικής και σε διεύθυνση που δηλώνουν ως μόνιμη 
κατοικία και εμφάνιση κάθε 5 μέρες στο Α.Τ. της κατοικία και εμφάνιση κάθε 5 μέρες στο Α.Τ. της 
περιοχής). περιοχής). 

Τον Ιούνιο του 2012, οι σύντροφοι Π. Ρούπα και Τον Ιούνιο του 2012, οι σύντροφοι Π. Ρούπα και 
Ν. Μαζιώτης σπάνε τους περιοριστικούς όρους και Ν. Μαζιώτης σπάνε τους περιοριστικούς όρους και 
διαλέγουν το δρόμο της παρανομίας. διαλέγουν το δρόμο της παρανομίας. 

Ύστερα από 52 συνεδριάσεις ολοκληρώνεται η δίκη για Ύστερα από 52 συνεδριάσεις ολοκληρώνεται η δίκη για 
την υπόθεση του Επαναστατικού Αγώνα στις 3 Απρίλη την υπόθεση του Επαναστατικού Αγώνα στις 3 Απρίλη 
2013. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας 2013. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας 
έκρινε τους Νίκο Μαζιώτη, Πόλα Ρούπα, Κώστα Γουρνά  έκρινε τους Νίκο Μαζιώτη, Πόλα Ρούπα, Κώστα Γουρνά  
ενόχους  για: Συγκρότηση και ένταξη στην οργάνωση, ενόχους  για: Συγκρότηση και ένταξη στην οργάνωση, 
Απλή συνέργεια (κατά μεταβολή της κατηγορίας στο Απλή συνέργεια (κατά μεταβολή της κατηγορίας στο 
επιεικέστερο) σε τρεις μόνο από τις απόπειρες επιεικέστερο) σε τρεις μόνο από τις απόπειρες 
ανθρωποκτονιών που τους αποδίδονταν, και για μια ανθρωποκτονιών που τους αποδίδονταν, και για μια 
σειρά άλλων πράξεων, και επέβαλε:σειρά άλλων πράξεων, και επέβαλε:
-στο Νίκο Μαζιώτη κάθειρξη 86 ετών, κατά συγχώνευση -στο Νίκο Μαζιώτη κάθειρξη 86 ετών, κατά συγχώνευση 
50, με εκτιτέα, εκ του νόμου, τα 25 έτη50, με εκτιτέα, εκ του νόμου, τα 25 έτη
-στην Πόλα Ρούπα κάθειρξη 87 ετών, κατά συγχώνευση -στην Πόλα Ρούπα κάθειρξη 87 ετών, κατά συγχώνευση 
50 έτη και έξι μήνες (εκτιτέα τα 25 έτη)50 έτη και έξι μήνες (εκτιτέα τα 25 έτη)
-στον Κώστα Γουρνά κάθειρξη 87 ετών, κατά -στον Κώστα Γουρνά κάθειρξη 87 ετών, κατά 
συγχώνευση 50 έτη και έξι μήνες (εκτιτέα τα 25 έτη)συγχώνευση 50 έτη και έξι μήνες (εκτιτέα τα 25 έτη)

Όσον αφορά τις ποινές που επιβλήθηκαν στα μέλη του Όσον αφορά τις ποινές που επιβλήθηκαν στα μέλη του 
Ε.Α. Κώστα Γουρνά, Πόλα Ρούπα και Νίκο Μαζιώτη, Ε.Α. Κώστα Γουρνά, Πόλα Ρούπα και Νίκο Μαζιώτη, 
αναλυτικότερα καταδικάστηκαν για:αναλυτικότερα καταδικάστηκαν για:
1.Συγκρότηση “Τρομοκρατικής οργάνωσης”, ποινή 1.Συγκρότηση “Τρομοκρατικής οργάνωσης”, ποινή 
κάθειρξης 8 ετών(προβλεπόμενη ποινή 5-10 έτη)κάθειρξης 8 ετών(προβλεπόμενη ποινή 5-10 έτη)
2.Απλή συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά 2.Απλή συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά 
Ματζούνη, 12 έτη(π.π. 10-20 έτη)Ματζούνη, 12 έτη(π.π. 10-20 έτη)
3.Απλή συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά 3.Απλή συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά 
Μαργέλου, 10 έτη(π.π. 10-20 έτη)Μαργέλου, 10 έτη(π.π. 10-20 έτη)
4.Απλή συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά 4.Απλή συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά 
Στάμου, 10 έτη(π.π. 10-20 έτη)Στάμου, 10 έτη(π.π. 10-20 έτη)
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5.Προμήθεια εκρηκτικών υλών, 12 έτη(π.π. 10-20 έτη)5.Προμήθεια εκρηκτικών υλών, 12 έτη(π.π. 10-20 έτη)
6.Κατοχή εκρηκτικών υλών, 12 έτη(π.π. 10-20 έτη)6.Κατοχή εκρηκτικών υλών, 12 έτη(π.π. 10-20 έτη)
7.Απλή συνέργεια σε έκρηξη κατ’ εξακολούθηση 7.Απλή συνέργεια σε έκρηξη κατ’ εξακολούθηση 
τετελεσμένη και απόπειρα, 15 έτη(π.π. 10-20)τετελεσμένη και απόπειρα, 15 έτη(π.π. 10-20)
8.Απλή συνέργεια σε διακεκριμένη φθορά κατ’ 8.Απλή συνέργεια σε διακεκριμένη φθορά κατ’ 
εξακολούθηση 3 έτηεξακολούθηση 3 έτη
9.Παράνομη κατοχή όπλων, πυρομαχικών και 9.Παράνομη κατοχή όπλων, πυρομαχικών και 
πυροκροτητών, 4 έτη και χρηματική ποινή 2.000Επυροκροτητών, 4 έτη και χρηματική ποινή 2.000Ε
10.Χρήση πλαστού εγγράφου κατ’ εξακολούθηση, μόνο 10.Χρήση πλαστού εγγράφου κατ’ εξακολούθηση, μόνο 
για  Γουρνά και Ρούπα, 1 έτος.για  Γουρνά και Ρούπα, 1 έτος.

Στις 16/07/14  ο Νίκος Μαζιώτης συλλαμβάνεται Στις 16/07/14  ο Νίκος Μαζιώτης συλλαμβάνεται 
εκ νέου, έπειτα από ένοπλη συμπλοκή με μπάτσους εκ νέου, έπειτα από ένοπλη συμπλοκή με μπάτσους 
στο Μοναστηράκι. Κατά τη συμπλοκή τραυματίζεται στο Μοναστηράκι. Κατά τη συμπλοκή τραυματίζεται 
ο σύντροφος, ένας μπάτσος της ομαδας ΔΙΑΣ και 2 ο σύντροφος, ένας μπάτσος της ομαδας ΔΙΑΣ και 2 
τουρίστες. τουρίστες. 

05/01/2017 δυνάμεις καταστολής του κράτους εκτελούν 05/01/2017 δυνάμεις καταστολής του κράτους εκτελούν 
έφοδο σε οικία στην περιοχή της Ηλιούπολης και έφοδο σε οικία στην περιοχή της Ηλιούπολης και 
συλλαμβάνουν την Αναρχική Πόλα Ρούπα μέλος του Ε.Α. συλλαμβάνουν την Αναρχική Πόλα Ρούπα μέλος του Ε.Α. 
και την συντρόφισσα Κωνσταντίνα Αθανασοπούλου, και την συντρόφισσα Κωνσταντίνα Αθανασοπούλου, 
καθώς επίσης από την πρώτη στιγμή απαγάγουν το καθώς επίσης από την πρώτη στιγμή απαγάγουν το 
6χρονο παιδί των Ρούπα-Μαζιώτη. Μετά την σύλληψη 6χρονο παιδί των Ρούπα-Μαζιώτη. Μετά την σύλληψη 
και παρά την απαίτηση της Πόλας Ρούπας να δοθεί και παρά την απαίτηση της Πόλας Ρούπας να δοθεί 
το παιδί σε άτομα της οικογένειάς τους, οι το παιδί σε άτομα της οικογένειάς τους, οι 
κατασταλτικοί μηχανισμοί αποφασίζουν την οριστική κατασταλτικοί μηχανισμοί αποφασίζουν την οριστική 
απομάκρυνση του παιδιού από την οικογένειά του. απομάκρυνση του παιδιού από την οικογένειά του. 
Οι σύντροφοι Νίκος Μαζιώτης, Πόλα Ρούπα και Οι σύντροφοι Νίκος Μαζιώτης, Πόλα Ρούπα και 
Κωνσταντίνα Αθανασοπούλου ξεκινούν απεργία πείνας Κωνσταντίνα Αθανασοπούλου ξεκινούν απεργία πείνας 
και δίψας με βασικό τους αίτημα την παράδοση και δίψας με βασικό τους αίτημα την παράδοση 
του παιδιού σε συγγενείς πρώτου βαθμού. Στις 8 του παιδιού σε συγγενείς πρώτου βαθμού. Στις 8 
Ιανουαρίου το αίτημα τους ικανοποιείται. Ιανουαρίου το αίτημα τους ικανοποιείται. 

20 Ιουνίου του 2019, η συντρόφισσα Κ. 20 Ιουνίου του 2019, η συντρόφισσα Κ. 
Αθανασοπούλου, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους Αθανασοπούλου, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους 
μετά την παρέλευση του 18μήνου, ακολουθεί το δρόμο μετά την παρέλευση του 18μήνου, ακολουθεί το δρόμο 
της παρανομίας. της παρανομίας. 
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««Οι Ληστές του ΔιστόμουΟι Ληστές του Διστόμου»»

Σπύρος Χριστοδούλου και Γιώργος ΠετρακάκοςΣπύρος Χριστοδούλου και Γιώργος Πετρακάκος

Στις 29.05.15 η έφοδος της αντιτρομοκρατικής σε Στις 29.05.15 η έφοδος της αντιτρομοκρατικής σε 
σπίτι στη Νέα Αγχίαλο οδηγεί στη σύλληψη των Σπ. σπίτι στη Νέα Αγχίαλο οδηγεί στη σύλληψη των Σπ. 
Χριστοδούλου και Γρ. Τσιρώνη, ενώ ο Σπ. Δραβίλας Χριστοδούλου και Γρ. Τσιρώνη, ενώ ο Σπ. Δραβίλας 
αυτοπυροβολείται, ώστε να μην πέσει στα χέρια των αυτοπυροβολείται, ώστε να μην πέσει στα χέρια των 
αρχών. Οι φωτογραφίες τους φιγουράρουν παντού και αρχών. Οι φωτογραφίες τους φιγουράρουν παντού και 
οι βαρύγδουποι τίτλοι ειδήσεων δίνουν και παίρνουν. οι βαρύγδουποι τίτλοι ειδήσεων δίνουν και παίρνουν. 
“Ληστείες με οσμή τρομοκρατίας”, “Απαγωγές ομήρων”, “Ληστείες με οσμή τρομοκρατίας”, “Απαγωγές ομήρων”, 
“Ενίσχυση του επαναστατικού ταμείου”. Άλλωστε η “Ενίσχυση του επαναστατικού ταμείου”. Άλλωστε η 
υπόθεση των ληστών του διστόμου στοιχειοθετήθηκε υπόθεση των ληστών του διστόμου στοιχειοθετήθηκε 
“καρέ-καρέ”, με υπερβάλλοντα ζήλο και μεθοδικότητα “καρέ-καρέ”, με υπερβάλλοντα ζήλο και μεθοδικότητα 
από τα ΜΜΕ. από τα ΜΜΕ. 

Μέσα σε κλίμα φόβου και σε σκηνοθεσία τρόμου, Μέσα σε κλίμα φόβου και σε σκηνοθεσία τρόμου, 
ρόλος της κοινωνίας είναι αμφίσημος. Καθηλωμένη ρόλος της κοινωνίας είναι αμφίσημος. Καθηλωμένη 
στη ρουτίνα της παρακολουθεί, κριτικάρει, στη ρουτίνα της παρακολουθεί, κριτικάρει, 
βγαίνει στα πάνελ των 8, παλεύει να ηρωοποιηθεί. βγαίνει στα πάνελ των 8, παλεύει να ηρωοποιηθεί. 
Ανέκαθεν, έστεφε με δάφνες τις επιτυχίες της Ανέκαθεν, έστεφε με δάφνες τις επιτυχίες της 
αντιτρομοκρατικής, της μπατσικής καταστολής, αντιτρομοκρατικής, της μπατσικής καταστολής, 
του κράτους δικαίου και ασφάλειας. Θεατής και του κράτους δικαίου και ασφάλειας. Θεατής και 
τιμωρός, λοιπόν, συμμετέχει και διευκολύνει το έργο τιμωρός, λοιπόν, συμμετέχει και διευκολύνει το έργο 
των αρχών, ρουφιανεύοντας και καταθέτοντας στα των αρχών, ρουφιανεύοντας και καταθέτοντας στα 
δικαστήρια. δικαστήρια. 

Στις 03/06/15 οι σύντροφοι Γρ. Τσιρώνης και Σπ. Στις 03/06/15 οι σύντροφοι Γρ. Τσιρώνης και Σπ. 
Χριστοδούλου προφυλακίζονται στις φυλακές Τρικάλων Χριστοδούλου προφυλακίζονται στις φυλακές Τρικάλων 
και Αλικαρνασσού αντίστοιχα, κατηγορούμενοι για: και Αλικαρνασσού αντίστοιχα, κατηγορούμενοι για: 
Διακεκριμένη οπλοκατοχή, Διακεκριμένη περίπτωση Διακεκριμένη οπλοκατοχή, Διακεκριμένη περίπτωση 
κλοπής και Ληστεία κατά συρροή.κλοπής και Ληστεία κατά συρροή.

Στις 24/09/15 συλλαμβάνονται στο Βόλο ο Γ. Στις 24/09/15 συλλαμβάνονται στο Βόλο ο Γ. 
Πετρακάκος και η σύντροφος του Μ. Θεοφίλου. Πετρακάκος και η σύντροφος του Μ. Θεοφίλου. 
Μια σύλληψη που απέδειξε για ακόμη μια φορά την Μια σύλληψη που απέδειξε για ακόμη μια φορά την 
ποινικοποίηση των φιλικών-συγγενικών-συντροφικών ποινικοποίηση των φιλικών-συγγενικών-συντροφικών 

-22--22-



-23--23-

σχέσεων, μιας και το μοναδικό στοιχείο ήταν η σχέσεων, μιας και το μοναδικό στοιχείο ήταν η 
“υπόθαλψη”. “υπόθαλψη”. 

Σε βάρος του Γ. Πετρακάκου ασκείται ποινική δίωξη Σε βάρος του Γ. Πετρακάκου ασκείται ποινική δίωξη 
για τα κακουργήματα της ληστείας από κοινού, για τα κακουργήματα της ληστείας από κοινού, 
κατά συρροή από δράστες ενεργούντες με καλυμμένα κατά συρροή από δράστες ενεργούντες με καλυμμένα 
χαρακτηριστικά και φέροντες πολεμικό τουφέκι και χαρακτηριστικά και φέροντες πολεμικό τουφέκι και 
μη, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής κατ’ μη, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής κατ’ 
εξακολούθηση από δράστες ενωθέντες για την τέλεση εξακολούθηση από δράστες ενωθέντες για την τέλεση 
κλοπών και ληστειών και ενεργούντες κατ’ επάγγελμα, κλοπών και ληστειών και ενεργούντες κατ’ επάγγελμα, 
της διακεκριμένης περίπτωσης οπλοκατοχής και της διακεκριμένης περίπτωσης οπλοκατοχής και 
οπλοφορίας από κοινού κατ’ εξακολούθηση.οπλοφορίας από κοινού κατ’ εξακολούθηση.

Την Πέμπτη 21 Γενάρη του 2016, η Μ. Θεοφίλου Την Πέμπτη 21 Γενάρη του 2016, η Μ. Θεοφίλου 
αποφυλακίζεται με περιοριστικούς όρους (εγγύηση αποφυλακίζεται με περιοριστικούς όρους (εγγύηση 
5.000 ευρώ και εμφάνιση κάθε 1η και 15η του μήνα 5.000 ευρώ και εμφάνιση κάθε 1η και 15η του μήνα 
στο ΑΤ του τόπου κατοικίας της).  στο ΑΤ του τόπου κατοικίας της).  

Μέσα στο καλοκαίρι του 2017, ο εισαγγελέας εφετών  Μέσα στο καλοκαίρι του 2017, ο εισαγγελέας εφετών  
Δ. Ασπρογέρακας προτείνει την παραπομπή των Δ. Ασπρογέρακας προτείνει την παραπομπή των 
αναρχικών Κ. Σακκά, Μ. Σεϊσίδη, Γρ. Τσιρώνη, Π. αναρχικών Κ. Σακκά, Μ. Σεϊσίδη, Γρ. Τσιρώνη, Π. 
Ασπιώτη, Ν. Μαζιώτη, του Σπ. Χριστοδούλου, του Γ. Ασπιώτη, Ν. Μαζιώτη, του Σπ. Χριστοδούλου, του Γ. 
Πετρακάκου, της σύντροφου του Μ. Θεοφίλου καθώς Πετρακάκου, της σύντροφου του Μ. Θεοφίλου καθώς 
και δύο φίλων του με βαριές κατηγορίες: Ένταξη και δύο φίλων του με βαριές κατηγορίες: Ένταξη 
σε Εγκληματική Οργάνωση, Ένταξη σε Τρομοκρατική σε Εγκληματική Οργάνωση, Ένταξη σε Τρομοκρατική 
Οργάνωση, Διακεκριμένη οπλοκατοχή, Ληστείες Οργάνωση, Διακεκριμένη οπλοκατοχή, Ληστείες 
τραπεζών κλπ.τραπεζών κλπ.

Συγκεκριμένα: Συγκεκριμένα: 
-Του αναρχικού Κ. Σακκά με την κατηγορία της -Του αναρχικού Κ. Σακκά με την κατηγορία της 
ένταξης στην οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας, λίγες ένταξης στην οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας, λίγες 
μέρες μετά την αθώωση του από τη συμμετοχή στην μέρες μετά την αθώωση του από τη συμμετοχή στην 
οργάνωση Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς, ύστερα από 7 οργάνωση Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς, ύστερα από 7 
χρόνια συνεχών διώξεων. χρόνια συνεχών διώξεων. 

-Του αναρχικού Γρ. Τσιρώνη, ο οποίος ήταν -Του αναρχικού Γρ. Τσιρώνη, ο οποίος ήταν 
κρατούμενος για 26 μήνες, χωρίς κάποια καταδίκη.κρατούμενος για 26 μήνες, χωρίς κάποια καταδίκη.
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-Του αναρχικού Μ. Σεϊσίδη, ο οποίος έχει μια βαριά -Του αναρχικού Μ. Σεϊσίδη, ο οποίος έχει μια βαριά 
καταδίκη και μπροστά του την απειλή μιας νέας καταδίκη και μπροστά του την απειλή μιας νέας 
δίωξης, η οποία και αποζητά μια νέα ρεβάνς για τα δίωξης, η οποία και αποζητά μια νέα ρεβάνς για τα 
11 χρόνια φυγοδικίας του.11 χρόνια φυγοδικίας του.

-Του αναρχικού Π. Ασπιώτη, του οποίου η δίωξη αυτή -Του αναρχικού Π. Ασπιώτη, του οποίου η δίωξη αυτή 
έρχεται να συμπληρώσει παλιότερες διογκωμένες έρχεται να συμπληρώσει παλιότερες διογκωμένες 
κατηγορίες, τα βασανιστήρια στο τμήμα Μεταγωγών από κατηγορίες, τα βασανιστήρια στο τμήμα Μεταγωγών από 
τους κουκουλοφόρους της αντιτρομοκρατικής και το τους κουκουλοφόρους της αντιτρομοκρατικής και το 
κρεσέντο μιντιακής προπαγάνδας.κρεσέντο μιντιακής προπαγάνδας.

-Του Γ. Πετρακάκου, ο οποίος, ανάμεσα στα άλλα, -Του Γ. Πετρακάκου, ο οποίος, ανάμεσα στα άλλα, 
απειλείται με δίωξη για ληστεία τράπεζας με απειλείται με δίωξη για ληστεία τράπεζας με 
ανθρωποκτονία του αστυνομικού-φρουρού της, με ανθρωποκτονία του αστυνομικού-φρουρού της, με 
στοιχείο ένα αίολο μείγμα DNA. στοιχείο ένα αίολο μείγμα DNA. 

-Της M. Θεοφίλου, συντρόφου του Γ. Πετρακάκου. -Της M. Θεοφίλου, συντρόφου του Γ. Πετρακάκου. 

Στις 7 Δεκεμβρίου του 2017 ο αναρχικός σύντροφος Στις 7 Δεκεμβρίου του 2017 ο αναρχικός σύντροφος 
Γρηγόρης Τσιρώνης αφήνεται «ελεύθερος», σε Γρηγόρης Τσιρώνης αφήνεται «ελεύθερος», σε 
κατ’οίκον περιορισμό με 24ωρη αστυνομική φύλαξη, κατ’οίκον περιορισμό με 24ωρη αστυνομική φύλαξη, 
μετά την παρέλευση της 18μηνης προφυλάκισης του.μετά την παρέλευση της 18μηνης προφυλάκισης του.

Την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 ξεκινά η δίκη για Την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 ξεκινά η δίκη για 
τους κατηγορούμενους της υπόθεσης «Ληστές του τους κατηγορούμενους της υπόθεσης «Ληστές του 
Διστόμου». και ολοκληρώνεται στις 29/06/20.  Αθώοι Διστόμου». και ολοκληρώνεται στις 29/06/20.  Αθώοι 
για όλες τις κατηγορίες κρίθηκαν οι Π. Ασπιώτης, Μ. για όλες τις κατηγορίες κρίθηκαν οι Π. Ασπιώτης, Μ. 
Σεϊσίδης, Κ. Σακκάς και Ν. Μαζιώτης. Επίσης αθώοι Σεϊσίδης, Κ. Σακκάς και Ν. Μαζιώτης. Επίσης αθώοι 
κρίθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι για εγκληματική κρίθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι για εγκληματική 
οργάνωση καθώς και για τρομοκρατική οργάνωση.οργάνωση καθώς και για τρομοκρατική οργάνωση.

Ο Σπ. Χριστοδούλου κρίθηκε ένοχος για τις 8 Ο Σπ. Χριστοδούλου κρίθηκε ένοχος για τις 8 
ληστείες που του αποδίδονταν (Πόρτο Χέλι, Παλαιό ληστείες που του αποδίδονταν (Πόρτο Χέλι, Παλαιό 
Φάληρο, Κρανίδι, Ηράκλειο Αττικής, Βελεστίνο, Φάληρο, Κρανίδι, Ηράκλειο Αττικής, Βελεστίνο, 
Δίστομο, Σπέτσες, Σαρωνίδα). Καταδικάστηκε σε ποινή Δίστομο, Σπέτσες, Σαρωνίδα). Καταδικάστηκε σε ποινή 
κάθειρξης 31 ετών.κάθειρξης 31 ετών.

Ο Γ. Πετρακάκος κρίθηκε αθώος για τις 6 από τις Ο Γ. Πετρακάκος κρίθηκε αθώος για τις 6 από τις 
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10 ληστείες που του απέδιδε το κατηγορητήριο, 10 ληστείες που του απέδιδε το κατηγορητήριο, 
μεταξύ αυτών και η ληστεία με ανθρωποκτονία (για μεταξύ αυτών και η ληστεία με ανθρωποκτονία (για 
την οποία επίσης αθωώθηκε) στον Χολαργό το 2008. την οποία επίσης αθωώθηκε) στον Χολαργό το 2008. 
Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για διακεκριμένη Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για διακεκριμένη 
οπλοκατοχή και για 4 ληστείες: Δίστομο (Εθνική) οπλοκατοχή και για 4 ληστείες: Δίστομο (Εθνική) 
, Π. Φάληρο (Eurobank), Γαλατά (Alpha Bank) , Π. Φάληρο (Eurobank), Γαλατά (Alpha Bank) 
και Σαρωνίδα (Eurobank). Καταδικάστηκε σε ποινή και Σαρωνίδα (Eurobank). Καταδικάστηκε σε ποινή 
κάθειρξης 32 ετών.κάθειρξης 32 ετών.

Η Μ. Θεοφίλου κρίθηκε ένοχη για μία ληστεία Η Μ. Θεοφίλου κρίθηκε ένοχη για μία ληστεία 
(Γαλατά) και διακεκριμένη οπλοκατοχή. Καταδικάστηκε (Γαλατά) και διακεκριμένη οπλοκατοχή. Καταδικάστηκε 
σε ποινή 6 ετών, με ανασταλτικό χαρακτήρα στην σε ποινή 6 ετών, με ανασταλτικό χαρακτήρα στην 
έφεση και περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου έφεση και περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου 
από τη χώρα και παρουσίας μια φορά τον μήνα σε Α.Τ.από τη χώρα και παρουσίας μια φορά τον μήνα σε Α.Τ.

Ο Γρ. Τσιρώνης κρίθηκε ένοχος για τα πλημμελήματα Ο Γρ. Τσιρώνης κρίθηκε ένοχος για τα πλημμελήματα 
της οπλοκατοχής και πλαστογραφίας και καταδικάστηκε της οπλοκατοχής και πλαστογραφίας και καταδικάστηκε 
σε 18 μήνες. Αντίστοιχα σε 18 μήνες καταδικάστηκαν σε 18 μήνες. Αντίστοιχα σε 18 μήνες καταδικάστηκαν 
και οι Θ. Ασημακόπουλος (για υπόθαλψη) και Φ. και οι Θ. Ασημακόπουλος (για υπόθαλψη) και Φ. 
Ασημακόπουλος (για πλαστογραφία).Ασημακόπουλος (για πλαστογραφία).
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««Συλλήψεις στην Αγία ΠαρασκευήΣυλλήψεις στην Αγία Παρασκευή»»

Γ. Μιχαηλίδης, Δ. Βαλαβάνη, Κ. ΑθανασοπούλουΓ. Μιχαηλίδης, Δ. Βαλαβάνη, Κ. Αθανασοπούλου

Στις 29/1/20 συλλαμβάνονται στην Αγία Παρασκευή, Στις 29/1/20 συλλαμβάνονται στην Αγία Παρασκευή, 
από την πασίγνωστη πλέον για τις ‘επιτυχίες’ της από την πασίγνωστη πλέον για τις ‘επιτυχίες’ της 
υπηρεσία οι δραπέτες αναρχικοί Γ. Μιχαηλίδης, υπηρεσία οι δραπέτες αναρχικοί Γ. Μιχαηλίδης, 
Κ. Αθανασοπούλου και η συντρόφισσα Δ. Βαλαβάνη.  Κ. Αθανασοπούλου και η συντρόφισσα Δ. Βαλαβάνη.  
Διαφορετικά, ο ‘Τοξοβόλος’, η ‘Βaby-sitter’ Διαφορετικά, ο ‘Τοξοβόλος’, η ‘Βaby-sitter’ 
και η ‘Φίλη του Τοξοβόλου’, όπως σπεύδουν να και η ‘Φίλη του Τοξοβόλου’, όπως σπεύδουν να 
τους βαφτίσουν τα σκουπίδια των καθεστωτικών, τους βαφτίσουν τα σκουπίδια των καθεστωτικών, 
πασχίζοντας να απονοηματοδοτήσουν την πολιτική τους πασχίζοντας να απονοηματοδοτήσουν την πολιτική τους 
υπόσταση και την επαναστατική τους δράση. Από τις υπόσταση και την επαναστατική τους δράση. Από τις 
29/1 λοιπόν, η ζωή των συντρόφων τρυπώνει σε κάθε 29/1 λοιπόν, η ζωή των συντρόφων τρυπώνει σε κάθε 
σπίτι, η εγχώρια τρομοκρατία πατάσσεται και οι σπίτι, η εγχώρια τρομοκρατία πατάσσεται και οι 
φιλήσυχοι πολίτες θα κοιμηθούν ήρεμα.φιλήσυχοι πολίτες θα κοιμηθούν ήρεμα.

Την Παρασκευή 31/01 αποφασίζεται η προφυλάκιση και Την Παρασκευή 31/01 αποφασίζεται η προφυλάκιση και 
των τριών συντρόφων. Στις φυλακές Κορυδαλλού η Δ. των τριών συντρόφων. Στις φυλακές Κορυδαλλού η Δ. 
Βαλαβάνη, Θήβας η Κ. Αθανασοπούλου και Μαλανδρίνου Βαλαβάνη, Θήβας η Κ. Αθανασοπούλου και Μαλανδρίνου 
ο Γ. Μιχαηλιδής. ο Γ. Μιχαηλιδής. 

Και οι τρεις σύντροφοι δικάζονται στις 10 Ιουνίου Και οι τρεις σύντροφοι δικάζονται στις 10 Ιουνίου 
του 2021, στα δικαστήρια της οδού Λουκάρεως, του 2021, στα δικαστήρια της οδού Λουκάρεως, 
κατηγορούμενοι από κοινού για: Συγκρότηση κατηγορούμενοι από κοινού για: Συγκρότηση 
«εγκληματικής οργάνωσης» της κατοχής και μεταφοράς «εγκληματικής οργάνωσης» της κατοχής και μεταφοράς 
βαρέως οπλισμού , Πλαστογραφία, Χρήση πλαστών βαρέως οπλισμού , Πλαστογραφία, Χρήση πλαστών 
εγγράφων, Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών εγγράφων, Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών 
προσώπων και Απείθεια. Επιπλέον, ο σύντροφος προσώπων και Απείθεια. Επιπλέον, ο σύντροφος 
Γιάννης Μιχαηλίδης κατηγορείται και για τη ληστεία Γιάννης Μιχαηλίδης κατηγορείται και για τη ληστεία 
της τράπεζας Πειραιώς στην Ερυμάνθεια Αχαΐας της τράπεζας Πειραιώς στην Ερυμάνθεια Αχαΐας 
(29/8/19), την αρπαγή μπάτσου στη Χαλκιδική (29/8/19), την αρπαγή μπάτσου στη Χαλκιδική 
(30/12/19) και την απόδραση του από τις αγροτικές (30/12/19) και την απόδραση του από τις αγροτικές 
φυλακές Τίρυνθας.φυλακές Τίρυνθας.
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««Ληστεία Χρηματαποστολής στο ΑΧΕΠΑΛηστεία Χρηματαποστολής στο ΑΧΕΠΑ»»

Γ. Δημητράκης και Κ. Σακκάς:Γ. Δημητράκης και Κ. Σακκάς:

Στις 12/6/20 πραγματοποιείται εκτεταμένη επιχείρηση Στις 12/6/20 πραγματοποιείται εκτεταμένη επιχείρηση 
της αντιτρομοκρατικής, η οποία οδηγεί στη σύλληψη της αντιτρομοκρατικής, η οποία οδηγεί στη σύλληψη 
των συντρόφων Γιάννη Δημητράκη και Κώστα Σακκά, των συντρόφων Γιάννη Δημητράκη και Κώστα Σακκά, 
για την απόπειρα ληστείας της χρηματαποστολής για την απόπειρα ληστείας της χρηματαποστολής 
ανεφοδιασμού του ATM, που βρίσκεται στο νοσοκομείο ανεφοδιασμού του ATM, που βρίσκεται στο νοσοκομείο 
ΑΧΕΠΑ. Λίγο αργότερα, συλλαμβάνεται και η ΑΧΕΠΑ. Λίγο αργότερα, συλλαμβάνεται και η 
συντρόφισσα Δ. Συριανού, την οποία κατηγορούν για συντρόφισσα Δ. Συριανού, την οποία κατηγορούν για 
συνέργεια. Οι σύντροφοι οδηγούνται στη ΓΑΔΘ, όπου συνέργεια. Οι σύντροφοι οδηγούνται στη ΓΑΔΘ, όπου 
δεμένοι σε καρέκλες με κουκούλες στο κεφάλι, δεν δεμένοι σε καρέκλες με κουκούλες στο κεφάλι, δεν 
έχουν την παραμικρή επαφή με το περιβάλλον και έχουν την παραμικρή επαφή με το περιβάλλον και 
αποτρέπεται η οποιαδήποτε μεταξύ τους επικοινωνία, αποτρέπεται η οποιαδήποτε μεταξύ τους επικοινωνία, 
με σκοπό την ολοκληρωτική τους απομόνωση. Πέρα από με σκοπό την ολοκληρωτική τους απομόνωση. Πέρα από 
όλα αυτά, διενεργούνται έρευνες σε σπίτια σε Αθήνα όλα αυτά, διενεργούνται έρευνες σε σπίτια σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη.και Θεσσαλονίκη.

Αμέσως τα τσιράκια των ΜΜΕ, σε αγαστή συνεργασία Αμέσως τα τσιράκια των ΜΜΕ, σε αγαστή συνεργασία 
με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία βρίσκουν με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία βρίσκουν 
αφορμή να επιδοθούν σε ένα ανελέητο μιντιακό αφορμή να επιδοθούν σε ένα ανελέητο μιντιακό 
“παραλήρημα” τρομολαγνείας. Οι τίτλοι ειδήσεων “παραλήρημα” τρομολαγνείας. Οι τίτλοι ειδήσεων 
μιλούν ξανά για τους “Ληστές με τα μαύρα”, για μιλούν ξανά για τους “Ληστές με τα μαύρα”, για 
χρηματοδότηση επαναστατικών ταμείων και ενέργειες χρηματοδότηση επαναστατικών ταμείων και ενέργειες 
αντάρτικου πόλης. Κάνουν λόγο συνεχώς για γνωστούς αντάρτικου πόλης. Κάνουν λόγο συνεχώς για γνωστούς 
αναρχικούς, δημοσιεύουν τις φωτογραφίες των αναρχικούς, δημοσιεύουν τις φωτογραφίες των 
συντρόφων και γράφουν για παλιές υποθέσεις για συντρόφων και γράφουν για παλιές υποθέσεις για 
τις οποίες είχαν φυλακιστεί. Ταυτόχρονα, φιλήσυχοι τις οποίες είχαν φυλακιστεί. Ταυτόχρονα, φιλήσυχοι 
πολίτες, ηθικολόγοι και υπερασπιστές της αστικής πολίτες, ηθικολόγοι και υπερασπιστές της αστικής 
νομιμότητας, βγαίνουν στα τηλεοπτικά πάνελ ως νομιμότητας, βγαίνουν στα τηλεοπτικά πάνελ ως 
“τρομοκρατημένοι”, χειροκροτούν το έργο της “τρομοκρατημένοι”, χειροκροτούν το έργο της 
αστυνομίας και συμβάλλουν με τη σειρά τους και αστυνομίας και συμβάλλουν με τη σειρά τους και 
αυτοί στην επικύρωση του “κράτους δικαίου” και της αυτοί στην επικύρωση του “κράτους δικαίου” και της 
κοινωνικής ασφάλειας, χαρούμενοι ιδιαίτερα για την κοινωνικής ασφάλειας, χαρούμενοι ιδιαίτερα για την 
σύλληψη των συντρόφων μας και την επαναφορά στην σύλληψη των συντρόφων μας και την επαναφορά στην 
κανονικότητα.κανονικότητα.

-29--29-



Ωστόσο, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Η σύγκρουση Ωστόσο, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Η σύγκρουση 
με την κυριαρχία είναι διαρκής, μόνιμη και πάντα με την κυριαρχία είναι διαρκής, μόνιμη και πάντα 
επίκαιρη. Οι σύντροφοι διώκονται για τις ατομικές επίκαιρη. Οι σύντροφοι διώκονται για τις ατομικές 
τους επιλογές, να προκαλέσουν την παντοδυναμία τους επιλογές, να προκαλέσουν την παντοδυναμία 
της εξουσίας και να αμφισβητήσουν έμπρακτα την της εξουσίας και να αμφισβητήσουν έμπρακτα την 
κοινωνική και εσωτερική της εδραίωση.κοινωνική και εσωτερική της εδραίωση.

Στον πόλεμο που μαίνεται οι διωκόμενοι και Στον πόλεμο που μαίνεται οι διωκόμενοι και 
έγκλειστοι επαναστάτες πάντα θα αποτελούν έγκλειστοι επαναστάτες πάντα θα αποτελούν 
υπενθύμιση για νέες εχθροπραξίες. Γιατί αρνούμαστε υπενθύμιση για νέες εχθροπραξίες. Γιατί αρνούμαστε 
να ξεχάσουμε τί σημαίνει να πολεμάς. Τί σημαίνει να να ξεχάσουμε τί σημαίνει να πολεμάς. Τί σημαίνει να 
ρισκάρεις την ίδια σου την ελευθερία, την ίδια σου ρισκάρεις την ίδια σου την ελευθερία, την ίδια σου 
τη ζωή, για να δεις τον κόσμο αυτό κατεστραμμένο τη ζωή, για να δεις τον κόσμο αυτό κατεστραμμένο 
συθέμελα. Και για το λόγο αυτό αρνούμαστε να συθέμελα. Και για το λόγο αυτό αρνούμαστε να 
αφήσουμε τους συντρόφους μας να γίνουν έρμαια των αφήσουμε τους συντρόφους μας να γίνουν έρμαια των 
κατασταλτικών μεθοδεύσεων, στα χέρια των μπάτσων κατασταλτικών μεθοδεύσεων, στα χέρια των μπάτσων 
και των δικαστών.και των δικαστών.

Στις 16/9/20 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η Στις 16/9/20 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η 
δίκη για την απόπειρα απαλλοτριώσης χρηματαποστολής δίκη για την απόπειρα απαλλοτριώσης χρηματαποστολής 
του ΑΧΕΠΑ. Η συντρόφισσα Δ. Συριανού καταδίκαστηκε του ΑΧΕΠΑ. Η συντρόφισσα Δ. Συριανού καταδίκαστηκε 
σε ποινή φυλάκισης 2 ετών, με τριετή αναστολή, για σε ποινή φυλάκισης 2 ετών, με τριετή αναστολή, για 
«Απλή Συνέργεια» στη ληστεία, ενώ οι σύντροφοι «Απλή Συνέργεια» στη ληστεία, ενώ οι σύντροφοι 
Γ. Δημητράκης και Κ. Σακκάς με ποινή φυλάκισης Γ. Δημητράκης και Κ. Σακκάς με ποινή φυλάκισης 
11,5 ετών και 7 ετών και 10 μηνών αντίστοιχα, για 11,5 ετών και 7 ετών και 10 μηνών αντίστοιχα, για 
ληστεία, οπλοφορία και χρήση πλαστού εγγράφου. ληστεία, οπλοφορία και χρήση πλαστού εγγράφου. 
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««Η Υπόθεση του Π. ΓεωργιάδηΗ Υπόθεση του Π. Γεωργιάδη»»

Στις 23/09/20, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση Στις 23/09/20, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση 
της αντιτρομοκρατικής, συλλαμβάνεται στο Κουκάκι της αντιτρομοκρατικής, συλλαμβάνεται στο Κουκάκι 
ο σύντροφος Π. Γεωργιάδης, ενώ ώρες αργότερα, ο σύντροφος Π. Γεωργιάδης, ενώ ώρες αργότερα, 
στα Πετράλωνα, ο σύντροφος Μ.Τ. κι έπειτα η στα Πετράλωνα, ο σύντροφος Μ.Τ. κι έπειτα η 
συντρόφισσα Ε.Μ. Πάντοτε κινούμενη με βάση τις συντρόφισσα Ε.Μ. Πάντοτε κινούμενη με βάση τις 
“γνωστές-άγνωστες” και μη εξαιρετέες πληροφορίες, “γνωστές-άγνωστες” και μη εξαιρετέες πληροφορίες, 
που κατακλύζουν τα τηλεφωνικά κέντρα του μπατσό-που κατακλύζουν τα τηλεφωνικά κέντρα του μπατσό-
μεγάρου, η γνωστή υπηρεσία προχώρησε στο κλασικό μεγάρου, η γνωστή υπηρεσία προχώρησε στο κλασικό 
της σόου.της σόου.

Σαφώς και από το πλευρό τους δεν έλειπε ο μιντιακός Σαφώς και από το πλευρό τους δεν έλειπε ο μιντιακός 
συρφετός και οι “αγαπημένοι” τίτλοι ειδήσεων. συρφετός και οι “αγαπημένοι” τίτλοι ειδήσεων. 
«Εξάρθρωση της ΟΛΑ», «Δεξαμενή Τρομοκρατών» κ.ο.κ. «Εξάρθρωση της ΟΛΑ», «Δεξαμενή Τρομοκρατών» κ.ο.κ. 
έντυναν τα ρεπορτάζ των επίσημων ρουφιάνων, που έντυναν τα ρεπορτάζ των επίσημων ρουφιάνων, που 
επιδίδονταν σε ρεσιτάλ στα τηλεοπτικά πάνελ, επιδίδονταν σε ρεσιτάλ στα τηλεοπτικά πάνελ, 
ικανοποιώντας την εμβρόντητη κοινή γνώμη. ικανοποιώντας την εμβρόντητη κοινή γνώμη. 

Δίνοντας στη δημοσιότητα στοιχεία που δεν Δίνοντας στη δημοσιότητα στοιχεία που δεν 
υπάρχουν, κάνοντας λόγο για την Ομάδα Λαϊκών υπάρχουν, κάνοντας λόγο για την Ομάδα Λαϊκών 
Αγωνιστών, αναφέροντας το παρελθόν και τα προφίλ Αγωνιστών, αναφέροντας το παρελθόν και τα προφίλ 
των συλληφθέντων συντρόφων, έστησαν καρέ-καρέ την των συλληφθέντων συντρόφων, έστησαν καρέ-καρέ την 
υπόθεση. υπόθεση. 

Στις 25/09/20  ο σύντροφος Μ.Τ. και η συντρόφισσα Στις 25/09/20  ο σύντροφος Μ.Τ. και η συντρόφισσα 
Ε.Μ. αφήνονται ελεύθεροι, καθώς κατηγορούνται Ε.Μ. αφήνονται ελεύθεροι, καθώς κατηγορούνται 
για απλή οπλοκατοχή σε βαθμό πλημμελήματος, για απλή οπλοκατοχή σε βαθμό πλημμελήματος, 
για δύο όπλα που βρέθηκαν στο σπίτι τους, με για δύο όπλα που βρέθηκαν στο σπίτι τους, με 
απλούς περιοριστικούς όρους ο πρώτος και χωρίς απλούς περιοριστικούς όρους ο πρώτος και χωρίς 
περιοριστικούς όρους η δεύτερη.περιοριστικούς όρους η δεύτερη.

Στις 28/09/20 ο σύντροφος Π. Γεωργιάδης Στις 28/09/20 ο σύντροφος Π. Γεωργιάδης 
προφυλακίζεται με την κατηγορία της “Διακεκριμένης προφυλακίζεται με την κατηγορία της “Διακεκριμένης 
Περίπτωσης Κατοχής Εκρηκτικών Υλών και Εκρηκτικών Περίπτωσης Κατοχής Εκρηκτικών Υλών και Εκρηκτικών 
Μηχανισμών με Σκοπό τη Διάθεσή τους σε Τρίτους για Μηχανισμών με Σκοπό τη Διάθεσή τους σε Τρίτους για 
Διάπραξη Κακουργήματος”, σε βαθμό κακουργήματος, Διάπραξη Κακουργήματος”, σε βαθμό κακουργήματος, 
για εκρηκτικά και σφαίρες που βρέθηκαν στην αποθήκη για εκρηκτικά και σφαίρες που βρέθηκαν στην αποθήκη 
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στο Κουκάκι.στο Κουκάκι.
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««Επαναστατική ΑυτοάμυναΕπαναστατική Αυτοάμυνα»»

Β. ΣταθόπουλοςΒ. Σταθόπουλος

Στις 8/11/20 η γιάφκα του Χολαργού, που όπως Στις 8/11/20 η γιάφκα του Χολαργού, που όπως 
πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ βρίσκεται στα εξάρχεια, πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ βρίσκεται στα εξάρχεια, 
της Κυψέλης και το όνομα της Επαναστατικής της Κυψέλης και το όνομα της Επαναστατικής 
Αυτοάμυνας φιγουράρουν σε κάθε ειδησεογραφικό Αυτοάμυνας φιγουράρουν σε κάθε ειδησεογραφικό 
πάνελ. Η ‘τεράστια επιτυχία’ της αντιτρομοκρατικής, πάνελ. Η ‘τεράστια επιτυχία’ της αντιτρομοκρατικής, 
κλειδώνει με δυο συλλήψεις, εκ των οποίων η μια κλειδώνει με δυο συλλήψεις, εκ των οποίων η μια 
είναι του αναρχικού Β. Σταθόπουλου, απαγωγές είναι του αναρχικού Β. Σταθόπουλου, απαγωγές 
συντρόφων/ισσών και πολύωρες ανακρίσεις σχετικά με συντρόφων/ισσών και πολύωρες ανακρίσεις σχετικά με 
τον αναρχικό Δ. Χατζηβασιλειάδη, ο οποίος επέλεξε τον αναρχικό Δ. Χατζηβασιλειάδη, ο οποίος επέλεξε 
το δρόμο της παρανομίας, ενώ επιστεγάζεται με το δρόμο της παρανομίας, ενώ επιστεγάζεται με 
μπάτσους και πολιτικούς να ανταλλάζουν εκατέρωθεν μπάτσους και πολιτικούς να ανταλλάζουν εκατέρωθεν 
συγχαρητήρια. συγχαρητήρια. 

Το χιλιοπαιγμένο μιντιακό σκηνικό συνεχίζει το Το χιλιοπαιγμένο μιντιακό σκηνικό συνεχίζει το 
έργο τους, με δημοσίευση φωτογραφιών, τίτλους περί έργο τους, με δημοσίευση φωτογραφιών, τίτλους περί 
μεγάλης επιχείρησης των μπάτσων και τις πασίγνωστες μεγάλης επιχείρησης των μπάτσων και τις πασίγνωστες 
πια τρομολαγνικές δηλώσεις. Προφανώς και ο ρόλος πια τρομολαγνικές δηλώσεις. Προφανώς και ο ρόλος 
των media, δε μας φέρνει προ εκπλήξεως ούτε και των media, δε μας φέρνει προ εκπλήξεως ούτε και 
θα απαιτούσαμε ποτέ τίποτα περισσότερο από το θα απαιτούσαμε ποτέ τίποτα περισσότερο από το 
κάθε τηλεοπτικό απόβλητο, αφού εγγενής τακτική κάθε τηλεοπτικό απόβλητο, αφού εγγενής τακτική 
τους συνιστά η αποσιώπηση ή η απονοηματοδότηση τους συνιστά η αποσιώπηση ή η απονοηματοδότηση 
των αγώνων ενάντια στην κυριαρχία, των επιθετικών των αγώνων ενάντια στην κυριαρχία, των επιθετικών 
ενεργειών προς κάθε εξουσιαστικό φορέα, του ενεργειών προς κάθε εξουσιαστικό φορέα, του 
επαναστατικού κινήματος συνολικά. επαναστατικού κινήματος συνολικά. 

Από την άλλη μεριά, πλάι σε όλο αυτό το συρφετό, Από την άλλη μεριά, πλάι σε όλο αυτό το συρφετό, 
βουτηγμένοι στην πλήξη και στην απάθεια, μέσα στο βουτηγμένοι στην πλήξη και στην απάθεια, μέσα στο 
έθος της μίζερης καθημερινότητας, οι χειροκροτητές έθος της μίζερης καθημερινότητας, οι χειροκροτητές 
των τηλεοπτικών πάνελ, του δόγματος νόμος και τάξη, των τηλεοπτικών πάνελ, του δόγματος νόμος και τάξη, 
λάτρεις της ρουφιανιάς, οι μικροαστοί τέρπονται τα λάτρεις της ρουφιανιάς, οι μικροαστοί τέρπονται τα 
μέγιστα στη θέα της πάταξης της εγκληματικότητας. μέγιστα στη θέα της πάταξης της εγκληματικότητας. 

Στις 17 Μαρτίου 2021 ξεκινά η δίκη του αναρχικού Στις 17 Μαρτίου 2021 ξεκινά η δίκη του αναρχικού 
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Βαγγέλη Σταθόπουλου. Ο σύντροφος κατηγορείται Βαγγέλη Σταθόπουλου. Ο σύντροφος κατηγορείται 
πως στις 21 Οκτωβρίου 2019, μαζί με τον φυγόδικο πως στις 21 Οκτωβρίου 2019, μαζί με τον φυγόδικο 
Δημήτρη Χατζηβασιλειάδη διέπραξαν ένοπλη ληστεία σε Δημήτρη Χατζηβασιλειάδη διέπραξαν ένοπλη ληστεία σε 
πρακτορείο ΟΠΑΠ στο Χολαργό και για συμμετοχή στην πρακτορείο ΟΠΑΠ στο Χολαργό και για συμμετοχή στην 
οργάνωση Επαναστατική Αυτοάμυνα. οργάνωση Επαναστατική Αυτοάμυνα. 

Στις 23/04 η δίκη ολοκληρώνεται και οι ποινές Στις 23/04 η δίκη ολοκληρώνεται και οι ποινές 
που επιβάλλονται είναι 19 έτη στον Β. Σταθόπουλο που επιβάλλονται είναι 19 έτη στον Β. Σταθόπουλο 
και 16 έτη στον Δ. Χατζηβασιλειάδη. Ο σύνροφος και 16 έτη στον Δ. Χατζηβασιλειάδη. Ο σύνροφος 
Β. Σταθόπουλος κρίθηκε ένοχος για: Ένταξη σε Β. Σταθόπουλος κρίθηκε ένοχος για: Ένταξη σε 
τρομοκρατική οργάνωση, Ληστεία στον ΟΠΑΠ Χολαργού, τρομοκρατική οργάνωση, Ληστεία στον ΟΠΑΠ Χολαργού, 
Διακεκριμένη οπλοκατοχή στο πλαίσιο 187Α, ενώ Διακεκριμένη οπλοκατοχή στο πλαίσιο 187Α, ενώ 
ο αναρχικός σύντροφος Δ. Χατζηβασιλειάδης για ο αναρχικός σύντροφος Δ. Χατζηβασιλειάδης για 
Συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης, Ένταξη σε Συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης, Ένταξη σε 
τρομοκρατική οργάνωση, Ληστεία στον ΟΠΑΠ Χολαργού, τρομοκρατική οργάνωση, Ληστεία στον ΟΠΑΠ Χολαργού, 
Διακεκριμένη οπλοκατοχή στο πλαίσιο 187Α.Διακεκριμένη οπλοκατοχή στο πλαίσιο 187Α.
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AμερικήAμερική

Marius MasonMarius Mason

Ο Marius Mason συνελήφθη το Μάιο του 2008 από το Ο Marius Mason συνελήφθη το Μάιο του 2008 από το 
FBI, κατηγορούμενος για ενέργειες καταστροφής FBI, κατηγορούμενος για ενέργειες καταστροφής 
περιουσίας στο Μίσιγκαν, το 1999 και το 2000,  περιουσίας στο Μίσιγκαν, το 1999 και το 2000,  
τις οποίες ανέλαβε το Μέτωπο Απελευθέρωσης Γης. τις οποίες ανέλαβε το Μέτωπο Απελευθέρωσης Γης. 
Συγκεκριμένα, η καταστροφή ενός γραφείου, που Συγκεκριμένα, η καταστροφή ενός γραφείου, που 
συνδεόταν με έρευνα για Γενετικά Τροποποιημένους συνδεόταν με έρευνα για Γενετικά Τροποποιημένους 
Οργανισμούς και η καταστροφή εξοπλισμού υλοτομίας. Οργανισμούς και η καταστροφή εξοπλισμού υλοτομίας. 
Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2008, αντιμετώπιζε ισόβια Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2008, αντιμετώπιζε ισόβια 
κάθειρξη και δήλωσε ένοχος για 14 δράσεις (για κάθειρξη και δήλωσε ένοχος για 14 δράσεις (για 
τις 13 απ’ αυτές ανέλαβε την ευθύνη το Μέτωπο τις 13 απ’ αυτές ανέλαβε την ευθύνη το Μέτωπο 
Απελευθέρωσης Γης και για τη μία το Μέτωπο Απελευθέρωσης Γης και για τη μία το Μέτωπο 
Απελευθέρωσης Ζώων).Απελευθέρωσης Ζώων).

Ο Marius καταδικάστηκε στις 5 Φεβρουαρίου του Ο Marius καταδικάστηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 
2009, στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Lansing του 2009, στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Lansing του 
Μίσιγκαν, σε σχεδόν 22 χρόνια, τη μεγαλύτερη ποινή Μίσιγκαν, σε σχεδόν 22 χρόνια, τη μεγαλύτερη ποινή 
από κάθε άλλο φυλακισμένο του “Green Scare”*. Η από κάθε άλλο φυλακισμένο του “Green Scare”*. Η 
ποινή ήταν μεγαλύτερη ακόμα και από αυτήν, που ποινή ήταν μεγαλύτερη ακόμα και από αυτήν, που 
πρότεινε ο εισαγγελέας που άσκησε τη δίωξη. Η έφεση πρότεινε ο εισαγγελέας που άσκησε τη δίωξη. Η έφεση 
για μείωση της ποινής του απορρίφθηκε το 2010. για μείωση της ποινής του απορρίφθηκε το 2010. 

*Ο όρος Green Scare χρησιμοποιείται για να *Ο όρος Green Scare χρησιμοποιείται για να 
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συνοψίσει το κύμα καταστολής, που ξεκίνησε το 2006 συνοψίσει το κύμα καταστολής, που ξεκίνησε το 2006 
από την αμερικάνικη κυβέρνηση και όλα τα παρακλάδια από την αμερικάνικη κυβέρνηση και όλα τα παρακλάδια 
της (FBI, IRS, BATF, αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες, της (FBI, IRS, BATF, αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες, 
αστυνομία, δικαστικό σύστημα), με συλλήψεις, αστυνομία, δικαστικό σύστημα), με συλλήψεις, 
διώξεις και δίκες εναντίον κατηγορούμενων ως διώξεις και δίκες εναντίον κατηγορούμενων ως 
ενεργά μέλη των ELF/ALF (Μέτωπο Απελευθέρωσης Γης ενεργά μέλη των ELF/ALF (Μέτωπο Απελευθέρωσης Γης 
– Μέτωπο Απελευθέρωσης Ζώων), σχετικά με συνωμοσία, – Μέτωπο Απελευθέρωσης Ζώων), σχετικά με συνωμοσία, 
εμπρησμούς, χρήση καταστρεπτικών μηχανισμών και εμπρησμούς, χρήση καταστρεπτικών μηχανισμών και 
ενέργειες ενάντια στην ιδιοκτησία, με το κωδικό ενέργειες ενάντια στην ιδιοκτησία, με το κωδικό 
όνομα Operation Backfire.όνομα Operation Backfire.

ΓερμανίαΓερμανία

Τhomas Meyer-FalkΤhomas Meyer-Falk

ΣΣυνελήφθη το 1996, για ληστεία τράπεζας. Αρχικά υνελήφθη το 1996, για ληστεία τράπεζας. Αρχικά 
οδηγήθηκε στην απομόνωση, στη φυλακή του Stammheim, οδηγήθηκε στην απομόνωση, στη φυλακή του Stammheim, 
ενώ από το 1998 βρίσκεται στη φυλακή Bruchsal και ενώ από το 1998 βρίσκεται στη φυλακή Bruchsal και 
πάλι σε απομόνωση. πάλι σε απομόνωση. 

Καταδικάστηκε για ληστεία με σκοπό τη χρηματοδότηση Καταδικάστηκε για ληστεία με σκοπό τη χρηματοδότηση 
πολιτικών δράσεων. Στα επόμενο δύο συμπληρωματικά πολιτικών δράσεων. Στα επόμενο δύο συμπληρωματικά 
δικαστήρια καταδικάστηκε για προσβολή, πρόκληση δικαστήρια καταδικάστηκε για προσβολή, πρόκληση 
και απειλές προς τους δικαστές και τους δημόσιους και απειλές προς τους δικαστές και τους δημόσιους 
κατήγορους. Κι ενώ η ποινή του έχει ολοκληρωθεί κατήγορους. Κι ενώ η ποινή του έχει ολοκληρωθεί 
από το 2013, συνεχίζει να κρατείται για “Λόγους από το 2013, συνεχίζει να κρατείται για “Λόγους 
Ασφάλειας”. Ασφάλειας”. 

ΙταλίαΙταλία

Claudio LavazzaClaudio Lavazza

Συνελήφθη το 1996 σε ληστεία τράπεζας στην Κόρδοβα Συνελήφθη το 1996 σε ληστεία τράπεζας στην Κόρδοβα 
της Ισπανίας, κατά τη διάρκεια της οποίας 2 μπάτσοι της Ισπανίας, κατά τη διάρκεια της οποίας 2 μπάτσοι 
σκοτώθηκαν από σφαίρες. σκοτώθηκαν από σφαίρες. 
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Ο Claudio έχει καταδικαστεί σε 118 χρόνια Ο Claudio έχει καταδικαστεί σε 118 χρόνια 
φυλάκισης: 11 χρόνια για ένοπλη κατάληψη του φυλάκισης: 11 χρόνια για ένοπλη κατάληψη του 
γραφείου του Ιταλού πρέσβη στη Μάλαγα, προκειμένου γραφείου του Ιταλού πρέσβη στη Μάλαγα, προκειμένου 
να στείλει ένα μήνυμα αλληλεγγύης στους αναρχικούς να στείλει ένα μήνυμα αλληλεγγύης στους αναρχικούς 
που διώκονταν για την υπόθεση “Marini” στην που διώκονταν για την υπόθεση “Marini” στην 
Ιταλία.77 χρόνια από τα ιταλικά δικαστήρια και 30 Ιταλία.77 χρόνια από τα ιταλικά δικαστήρια και 30 
χρόνια από ένα δικαστήριο στην Γαλλία.χρόνια από ένα δικαστήριο στην Γαλλία.

Στην Ισπανία κρατούνταν υπό καθεστώς F.I.E.S.Στην Ισπανία κρατούνταν υπό καθεστώς F.I.E.S.
Έχει ήδη περάσει 25 χρόνια σε ισπανικές φυλακές ενώ Έχει ήδη περάσει 25 χρόνια σε ισπανικές φυλακές ενώ 
τον Μάη του 2021 εκδόθηκε στην Γαλλία όπου εκκρεμεί τον Μάη του 2021 εκδόθηκε στην Γαλλία όπου εκκρεμεί 
ποινή 10 ετών (η διαδικασία σωρευτικής ποινής, η ποινή 10 ετών (η διαδικασία σωρευτικής ποινής, η 
οποία θα καθορίσει το χρόνο εκτίσιμης ποινής, είναι οποία θα καθορίσει το χρόνο εκτίσιμης ποινής, είναι 
σε εξέλιξη)σε εξέλιξη)

Alfredo CospitoAlfredo Cospito

Ο Alfredo Cospito και ο Nicola Gai είναι  μέλη του Ο Alfredo Cospito και ο Nicola Gai είναι  μέλη του 
Πυρήνα “‘Ολγα” της FAI/IRF, που ανέλαβε την ευθύνη Πυρήνα “‘Ολγα” της FAI/IRF, που ανέλαβε την ευθύνη 
για τον πυροβολισμό του Roberto Adinolfi, επικεφαλής για τον πυροβολισμό του Roberto Adinolfi, επικεφαλής 
της εταιρίας πυρηνικών Ansaldo Nucleare, στις της εταιρίας πυρηνικών Ansaldo Nucleare, στις 
07/05/2012, στη Γένοβα της Ιταλίας. Συνελήφθησαν 07/05/2012, στη Γένοβα της Ιταλίας. Συνελήφθησαν 
στις 14/09/2012. Ο Alfredo καταδικάστηκε σε ποινή στις 14/09/2012. Ο Alfredo καταδικάστηκε σε ποινή 
10 ετών και 8 μηνών και ο Nicola 9 ετών και 4 10 ετών και 8 μηνών και ο Nicola 9 ετών και 4 
μηνών.μηνών.

Το Σεπτέμβριο, όμως, του 2016 κρίθηκαν ύποπτοι Το Σεπτέμβριο, όμως, του 2016 κρίθηκαν ύποπτοι 
και για μια νέα υπόθεση συμμετοχής σε παράνομη και για μια νέα υπόθεση συμμετοχής σε παράνομη 
οργάνωση με τρομοκρατικές προθέσεις (Άτυπη οργάνωση με τρομοκρατικές προθέσεις (Άτυπη 
Αναρχική Ομοσπονδία). Τον Απρίλιο του 2019, ο Al-Αναρχική Ομοσπονδία). Τον Απρίλιο του 2019, ο Al-
fredo καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης, καθώς fredo καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης, καθώς 
κρίθηκε ένοχος για κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών κρίθηκε ένοχος για κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών 
για τη βόμβα στο πάρκο Ducale , δίπλα στην PAR-για τη βόμβα στο πάρκο Ducale , δίπλα στην PAR-
MA RIS («Τμήμα Επιστημονικής Έρευνας» των Car-MA RIS («Τμήμα Επιστημονικής Έρευνας» των Car-
abinieri), τον Οκτώβρη του 2005, απαλλαγμένος abinieri), τον Οκτώβρη του 2005, απαλλαγμένος 
όμως από την κατηγορία της επίθεσης, μιας και ο όμως από την κατηγορία της επίθεσης, μιας και ο 
διακόπτης της βόμβας δεν ήταν ενεργοποιημένος. διακόπτης της βόμβας δεν ήταν ενεργοποιημένος. 
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Επιπλέον, κρίθηκε ένοχος για παγιδευμένο φάκελο Επιπλέον, κρίθηκε ένοχος για παγιδευμένο φάκελο 
που στάλθηκε στον τότε δήμαρχο της Bologna, στις 2 που στάλθηκε στον τότε δήμαρχο της Bologna, στις 2 
Νοεμβρίου του 2005, για επιθέσεις στη σχολή Cara-Νοεμβρίου του 2005, για επιθέσεις στη σχολή Cara-
binieri στο Fossano στις 2/6/06 και στην περιοχή binieri στο Fossano στις 2/6/06 και στην περιοχή 
Crocetta του Τορίνο, για την αποστολή εκρηκτικών Crocetta του Τορίνο, για την αποστολή εκρηκτικών 
δεμάτων στον τότε δήμαρχο του Τορίνο, στον συντάκτη δεμάτων στον τότε δήμαρχο του Τορίνο, στον συντάκτη 
της εφημερίδας «Τορίνο Cronaca »(Giuseppe Fossa-της εφημερίδας «Τορίνο Cronaca »(Giuseppe Fossa-
ti) και στην COEMA Edilità (εταιρεία που συμμετέχει ti) και στην COEMA Edilità (εταιρεία που συμμετέχει 
στην αναδιάρθρωση του CIE,«Κέντρο ταυτοποίησης και στην αναδιάρθρωση του CIE,«Κέντρο ταυτοποίησης και 
απέλασης» για μετανάστες) τον Ιούλιο του 2006. απέλασης» για μετανάστες) τον Ιούλιο του 2006. 
Αναφέρεται επίσης ως υποστηρικτής της FAI (Feder-Αναφέρεται επίσης ως υποστηρικτής της FAI (Feder-
azione Anarchica Informale). azione Anarchica Informale). 

Υπόθεση ‘Προμηθέας’Υπόθεση ‘Προμηθέας’

Στις 21/5/19, το πρωί, ξεκινά η κατασταλτική Στις 21/5/19, το πρωί, ξεκινά η κατασταλτική 
επιχείρηση Προμηθέας από τους ROS (ομάδα των car-επιχείρηση Προμηθέας από τους ROS (ομάδα των car-
abinieri), κατά την οποία συνελήφθησαν 3 άτομα. O abinieri), κατά την οποία συνελήφθησαν 3 άτομα. O 
Robert στη Modena, o Beppe στη Ferrara και η Na-Robert στη Modena, o Beppe στη Ferrara και η Na-
tascia στο Bordeaux. Η κατηγορία και για τους τρεις tascia στο Bordeaux. Η κατηγορία και για τους τρεις 
είναι “Επίθεση με σκοπό την τρομοκρατία”, για τρία είναι “Επίθεση με σκοπό την τρομοκρατία”, για τρία 
παγιδευμένα δέματα που στάλθηκαν τον Ιούλιο του παγιδευμένα δέματα που στάλθηκαν τον Ιούλιο του 
2017 στους: Rinaudo, Sparagna (Εισαγγελείς από το 2017 στους: Rinaudo, Sparagna (Εισαγγελείς από το 
Τορίνο, που ασχολούνται χρόνια με κατασταλτικές Τορίνο, που ασχολούνται χρόνια με κατασταλτικές 
επιχειρήσεις εναντίον αναρχικών, ενώ πιο επιχειρήσεις εναντίον αναρχικών, ενώ πιο 
συγκεκριμένα ο Sparagna έχει ασχοληθεί και με την συγκεκριμένα ο Sparagna έχει ασχοληθεί και με την 
Scripta Manent) και στον Santi Consolo, πρώην Scripta Manent) και στον Santi Consolo, πρώην 
διευθυντή του DAP (τμήμα σωφρονιστικής διοίκησης) διευθυντή του DAP (τμήμα σωφρονιστικής διοίκησης) 
στη Ρώμη.στη Ρώμη.

Η Natascia κι ο Beppe παραμένουν στις φυλακές της Η Natascia κι ο Beppe παραμένουν στις φυλακές της 
Piacenza και της Pavia, αντίστοιχα. Στις 2 Δεκέμβρη Piacenza και της Pavia, αντίστοιχα. Στις 2 Δεκέμβρη 
2019, ο Robert, κατηγορούμενος στο πλαίσιο της 2019, ο Robert, κατηγορούμενος στο πλαίσιο της 
ίδιας υπόθεσης, απελευθερώθηκε απ’ τη φυλακή της ίδιας υπόθεσης, απελευθερώθηκε απ’ τη φυλακή της 
Bancali στη Σαρδηνία, δίχως κανέναν περιοριστικό Bancali στη Σαρδηνία, δίχως κανέναν περιοριστικό 
όρο. Η απελευθέρωση επήλθε ως επακόλουθο της όρο. Η απελευθέρωση επήλθε ως επακόλουθο της 
απόφασης του αναθεωρητικού δικαστηρίου (όμοιου απόφασης του αναθεωρητικού δικαστηρίου (όμοιου 
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με τον Άρειο Πάγο), έπειτα απ’ την αναίρεση του με τον Άρειο Πάγο), έπειτα απ’ την αναίρεση του 
Οκτώβρη, το οποίο ακύρωσε την προφυλάκιση λόγω Οκτώβρη, το οποίο ακύρωσε την προφυλάκιση λόγω 
έλλειψης “Σοβαρών ενδείξεων ενοχής”. Το αίτημα για έλλειψης “Σοβαρών ενδείξεων ενοχής”. Το αίτημα για 
αναίρεση πραγματοποιήθηκε για τον Robert και τον αναίρεση πραγματοποιήθηκε για τον Robert και τον 
Beppe, αλλά για τον δεύτερο απορρίφθηκε. Beppe, αλλά για τον δεύτερο απορρίφθηκε. 

Προσφάτως, ο εισαγγελέας υπέβαλε αίτημα αναίρεσης Προσφάτως, ο εισαγγελέας υπέβαλε αίτημα αναίρεσης 
ενάντια την αποφυλάκιση του Robert · η ακρόαση είχε ενάντια την αποφυλάκιση του Robert · η ακρόαση είχε 
οριστεί για τις 4 Φεβρουαρίου 2020. οριστεί για τις 4 Φεβρουαρίου 2020. 
Η έρευνα της επιχείρησης “Προμηθέας” παραμένει Η έρευνα της επιχείρησης “Προμηθέας” παραμένει 
ανοιχτή. ανοιχτή. 

Στις 11 και στις 18 Νοέμβρη έλαβαν χώρα δύο Στις 11 και στις 18 Νοέμβρη έλαβαν χώρα δύο 
συνεδριάσεις του γενικού πρωτοδικείου για την συνεδριάσεις του γενικού πρωτοδικείου για την 
“Επιχείρηση Prometeo”, με βάση την οποία δικάζονται “Επιχείρηση Prometeo”, με βάση την οποία δικάζονται 
η Natascia, ο Robert και ο Beppe. Ο δικαστής της η Natascia, ο Robert και ο Beppe. Ο δικαστής της 
πρωτόδικης ακρόασης της Γένοβα, ο Claudio Siclari, πρωτόδικης ακρόασης της Γένοβα, ο Claudio Siclari, 
αποφάσισε να τη χωρίσει σε δύο μέρη, προκειμένου να αποφάσισε να τη χωρίσει σε δύο μέρη, προκειμένου να 
τοποθετηθεί πρώτα ο εισαγγελέας Manotti, και έπειτα τοποθετηθεί πρώτα ο εισαγγελέας Manotti, και έπειτα 
η υπεράσπιση.η υπεράσπιση.

Στην ακρόαση της 11ης Νοέμβρη, ο εισαγγελέας Στην ακρόαση της 11ης Νοέμβρη, ο εισαγγελέας 
έκλεισε την τοποθέτησή του σε λίγα δευτερόλεπτα, έκλεισε την τοποθέτησή του σε λίγα δευτερόλεπτα, 
αιτούμενος συνοπτικά την παραπομπή και των τριών αιτούμενος συνοπτικά την παραπομπή και των τριών 
σε δίκη. Και στις δύο ακροάσεις, οι συνήγοροι σε δίκη. Και στις δύο ακροάσεις, οι συνήγοροι 
υπεράσπισης είχαν περισσότερο χρόνο να εκθέσουν τις υπεράσπισης είχαν περισσότερο χρόνο να εκθέσουν τις 
ενστάσεις τους, αιτούμενοι επανεξέταση του Άρθρου ενστάσεις τους, αιτούμενοι επανεξέταση του Άρθρου 
280, παρ. 1 και 3, με βάση το οποίο κατηγορούνται 280, παρ. 1 και 3, με βάση το οποίο κατηγορούνται 
με την επιβαρυντική συνθήκη της «φονικότητας», η με την επιβαρυντική συνθήκη της «φονικότητας», η 
οποία επισύρει ποινή 20 έως 30 ετών κάθειρξης. Για οποία επισύρει ποινή 20 έως 30 ετών κάθειρξης. Για 
τον Robert, για τον οποίον υπάρχουν δύο ποινές με τον Robert, για τον οποίον υπάρχουν δύο ποινές με 
ανασταλτικό χαρακτήρα, ειπώθηκε πως δεν υπάρχουν ανασταλτικό χαρακτήρα, ειπώθηκε πως δεν υπάρχουν 
αποδείξεις για την υπόθεση αυτή, και ζητήθηκε να αποδείξεις για την υπόθεση αυτή, και ζητήθηκε να 
αθωωθεί. αθωωθεί. 

Η υπεράσπιση παρουσίασε στοιχεία που αποδεικνύουν Η υπεράσπιση παρουσίασε στοιχεία που αποδεικνύουν 
τη μη-φονικότητα των δεμάτων, κάτι που είχε τη μη-φονικότητα των δεμάτων, κάτι που είχε 
ήδη εκφραστεί στις εκθέσεις των RIS (Μονάδα ήδη εκφραστεί στις εκθέσεις των RIS (Μονάδα 
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Εγκληματολογικών Ερευνών) στην Πάρμα, στο Εγκληματολογικών Ερευνών) στην Πάρμα, στο 
πρωταρχικό αρχείο της έρευνας. πρωταρχικό αρχείο της έρευνας. 

Στην ακρόαση της 18ης Νοέμβρη, ο δικαστής της Στην ακρόαση της 18ης Νοέμβρη, ο δικαστής της 
πρωτόδικης ακρόασης διέταξε παραπομπή σε δίκη πρωτόδικης ακρόασης διέταξε παραπομπή σε δίκη 
για τα τρία συντρόφια, διατηρώντας τις αρχικές για τα τρία συντρόφια, διατηρώντας τις αρχικές 
κατηγορίες, παρά τις εκθέσεις των ειδικών.κατηγορίες, παρά τις εκθέσεις των ειδικών.

Η πρώτη ακρόαση πραγματοποιήθηκε την 8η Η πρώτη ακρόαση πραγματοποιήθηκε την 8η 
Φεβρουαρίου 2021 στο δικαστήριο Assize της Γένοβα. Φεβρουαρίου 2021 στο δικαστήριο Assize της Γένοβα. 
Καθώς οι κατηγορίες παραμένουν ίδιες, η Natascia Καθώς οι κατηγορίες παραμένουν ίδιες, η Natascia 
και ο Beppe θα κρατηθούν στη φυλακή επ’ αόριστον.και ο Beppe θα κρατηθούν στη φυλακή επ’ αόριστον.

ΣλοβακίαΣλοβακία

Ladislav KucLadislav Kuc

Ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων, κατηγορήθηκε Ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων, κατηγορήθηκε 
για κατοχή όπλων, κατασκευή εκρηκτικών και για κατοχή όπλων, κατασκευή εκρηκτικών και 
τρομοκρατία, για βομβιστική επίθεση μπροστά από τρομοκρατία, για βομβιστική επίθεση μπροστά από 
κατάστημα Mc Donalds στις 28/6/11, στην οποία δεν κατάστημα Mc Donalds στις 28/6/11, στην οποία δεν 
υπήρξαν τραυματίες.υπήρξαν τραυματίες.

Εντοπίστηκε ένα χρόνο αργότερα, όταν οι Εντοπίστηκε ένα χρόνο αργότερα, όταν οι 
μπάτσοι βρήκαν τον κατασκευαστή της συσκευής μπάτσοι βρήκαν τον κατασκευαστή της συσκευής 
χρονοκαθυστέρησης, που βρέθηκε στον ‘τόπο του χρονοκαθυστέρησης, που βρέθηκε στον ‘τόπο του 
εγκλήματος’, καθώς και την ηλεκτρονική επικοινωνία εγκλήματος’, καθώς και την ηλεκτρονική επικοινωνία 
ανάμεσα στον Ladislav και στον κατασκευαστή. Κατά ανάμεσα στον Ladislav και στον κατασκευαστή. Κατά 
τη διάρκεια της έρευνας οι μπάτσοι βρήκαν υλικά που τη διάρκεια της έρευνας οι μπάτσοι βρήκαν υλικά που 
σχετίζονταν με τον ALF και υλικά κατασκευής για σχετίζονταν με τον ALF και υλικά κατασκευής για 
άλλη βόμβα. άλλη βόμβα. 

Καταδικάστηκε το 2012 σε 25 έτη κάθειρξης. Tο 2016 Καταδικάστηκε το 2012 σε 25 έτη κάθειρξης. Tο 2016 
η υπόθεση επέστρεψε στο περιφερειακό δικαστήριο, η υπόθεση επέστρεψε στο περιφερειακό δικαστήριο, 
που οι κατηγορίες περί τρoμοκρατίας έπεσαν και που οι κατηγορίες περί τρoμοκρατίας έπεσαν και 
καταδικάστηκε εκ νέου σε 23,5 έτη.καταδικάστηκε εκ νέου σε 23,5 έτη.
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TουρκίαTουρκία

Osman EvcanOsman Evcan

ΟΟ Osman Evcan είναι  αναρχικός κρατούμενος, που  Osman Evcan είναι  αναρχικός κρατούμενος, που 
βρίσκεται 29 χρόνια σε τουρκική φυλακή. Το 1992 βρίσκεται 29 χρόνια σε τουρκική φυλακή. Το 1992 
καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με τις κατηγορίες  καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με τις κατηγορίες  
ανθρωποκτονίας, ληστείας και συμμετοχής σε αριστερή ανθρωποκτονίας, ληστείας και συμμετοχής σε αριστερή 
τρομοκρατική οργάνωση. Είχε φυλακισθεί επίσης για 9 τρομοκρατική οργάνωση. Είχε φυλακισθεί επίσης για 9 
χρόνια από το 1980 έως το 1989. χρόνια από το 1980 έως το 1989. 

Το 2003 ο Osman γίνεται αναρχικός  και βίγκαν  και Το 2003 ο Osman γίνεται αναρχικός  και βίγκαν  και 
υποστηρίζει τα κινήματα απελευθέρωσης των ζώων. Η υποστηρίζει τα κινήματα απελευθέρωσης των ζώων. Η 
πρώτη του ενέργεια υπήρξε η απεργία πείνας το 2011, πρώτη του ενέργεια υπήρξε η απεργία πείνας το 2011, 
με αίτημα το βίγκαν φαγητό να είναι διαθέσιμο στις με αίτημα το βίγκαν φαγητό να είναι διαθέσιμο στις 
φυλακές, η οποία διήρκεσε 42 ημέρες. φυλακές, η οποία διήρκεσε 42 ημέρες. 

Έπειτα από 42 ημέρες απεργίας πείνας η τουρκική Έπειτα από 42 ημέρες απεργίας πείνας η τουρκική 
κυβέρνηση υποχώρησε και όρισε κανονισμούς για κυβέρνηση υποχώρησε και όρισε κανονισμούς για 
τους βίγκαν και χορτοφάγους κρατουμένους: ‘Τα τους βίγκαν και χορτοφάγους κρατουμένους: ‘Τα 
αιτήματα των βίγκαν κρατουμένων θα γίνονται δεκτά αιτήματα των βίγκαν κρατουμένων θα γίνονται δεκτά 
εφόσον αυτά από οικονομικής πλευράς δεν ξεπερνούν εφόσον αυτά από οικονομικής πλευράς δεν ξεπερνούν 
το κόστος που αναλογεί στη διατροφή του κάθε το κόστος που αναλογεί στη διατροφή του κάθε 
κρατούμενου’. Μετά από αυτή την νίκη ο Τούρκος κρατούμενου’. Μετά από αυτή την νίκη ο Τούρκος 
κρατούμενος  συνέχισε να συμμετέχει στον αναρχικό κρατούμενος  συνέχισε να συμμετέχει στον αναρχικό 
αγώνα μέσα από την φυλακή.αγώνα μέσα από την φυλακή.

«Για να εξηγήσω ποιος, γιατί  είμαι φυλακισμένος «Για να εξηγήσω ποιος, γιατί  είμαι φυλακισμένος 
και πως υιοθέτησα τη βίγκαν κουλτούρα, γράφω και πως υιοθέτησα τη βίγκαν κουλτούρα, γράφω 
αυτό το γράμμα σε όσους με στήριξαν σε αυτόν τον αυτό το γράμμα σε όσους με στήριξαν σε αυτόν τον 
αγώνα που αφορά τη διατροφή μου μέσα στη φυλακή. αγώνα που αφορά τη διατροφή μου μέσα στη φυλακή. 
Συνελήφθην το 1992 με τις κατηγορίες συμμετοχής Συνελήφθην το 1992 με τις κατηγορίες συμμετοχής 
σε παράνομη οργάνωση  και καταδικάστηκα σε ισόβια σε παράνομη οργάνωση  και καταδικάστηκα σε ισόβια 
βάσει του άρθρου 146/1 του τουρκικού ποινικού βάσει του άρθρου 146/1 του τουρκικού ποινικού 
κώδικα. Η αιτία της ισόβιας κάθειρξης είναι η κώδικα. Η αιτία της ισόβιας κάθειρξης είναι η 
δολοφονία ενός μέλους της οργάνωσης σύμφωνα με δολοφονία ενός μέλους της οργάνωσης σύμφωνα με 
κεντρική απόφαση της οργάνωσης λόγω της ανυπακοής κεντρική απόφαση της οργάνωσης λόγω της ανυπακοής 
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του στην πειθαρχία της. Παρόλο που προσωπικά δεν του στην πειθαρχία της. Παρόλο που προσωπικά δεν 
εγκρίνω μία τέτοια ενέργεια, συνδέθηκα με αυτήν σε εγκρίνω μία τέτοια ενέργεια, συνδέθηκα με αυτήν σε 
σχέση με τις συνθήκες της εποχής εκείνης. Αξιολογώ σχέση με τις συνθήκες της εποχής εκείνης. Αξιολογώ 
την πράξη αυτήν ως φόνο».την πράξη αυτήν ως φόνο».

Σήμερα βρίσκεται στο Kocaeli, σε φυλακή υψίστης Σήμερα βρίσκεται στο Kocaeli, σε φυλακή υψίστης 
ασφαλείας. ασφαλείας. 

ΧιλήΧιλή

Marcelo Villarroel SepúlvedaMarcelo Villarroel Sepúlveda

Ο Marcelo Villarroel Sepúlveda, ήταν μέλος των Ο Marcelo Villarroel Sepúlveda, ήταν μέλος των 
MAPU Lautaro και πολιτικός κρατούμενος τη δεκαετία MAPU Lautaro και πολιτικός κρατούμενος τη δεκαετία 
του ‘90. Αργότερα, κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε του ‘90. Αργότερα, κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε 
ληστεία στην Τράπεζα Santander στο Valparaíso, το ληστεία στην Τράπεζα Santander στο Valparaíso, το 
Σεπτέμβρη του 2007 και στην τράπεζα Security στο Σεπτέμβρη του 2007 και στην τράπεζα Security στο 
Santiago, κατά την οποία ο πράκτορας Luis Moya-Santiago, κατά την οποία ο πράκτορας Luis Moya-
no σκοτώθηκε από πυροβολισμό, κατά τη διάρκεια της no σκοτώθηκε από πυροβολισμό, κατά τη διάρκεια της 
διαφυγής. διαφυγής. 

Έπειτα από μια περίοδο στην παρανομία, Έπειτα από μια περίοδο στην παρανομία, 
συλλαμβάνεται στις 15 Μαρτίου του 2008, μαζί με τον συλλαμβάνεται στις 15 Μαρτίου του 2008, μαζί με τον 
Freddy Fuentevilla, στη Neuquen της Αργεντινής. Freddy Fuentevilla, στη Neuquen της Αργεντινής. 
Απελάθηκαν στη Χιλή στις 15/12/08. Kατηγορήθηκαν Απελάθηκαν στη Χιλή στις 15/12/08. Kατηγορήθηκαν 
και προφυλακίστηκαν μαζί με τον Juan Aliste Vega, και προφυλακίστηκαν μαζί με τον Juan Aliste Vega, 
περιμένοντας για χρόνια την εκδίκαση της υπόθεσης. περιμένοντας για χρόνια την εκδίκαση της υπόθεσης. 

Στις 2 Ιουλίου του 2014, οι 3 σύντροφοι δικάστηκαν Στις 2 Ιουλίου του 2014, οι 3 σύντροφοι δικάστηκαν 
ερήμην, καθώς αρνήθηκαν να παρευρεθούν στη ερήμην, καθώς αρνήθηκαν να παρευρεθούν στη 
δικαστική παρωδία. Ο Marcelo καταδικάστηκε σε 14 δικαστική παρωδία. Ο Marcelo καταδικάστηκε σε 14 
χρόνια για επίθεση στις 2 τράπεζες.χρόνια για επίθεση στις 2 τράπεζες.  

Juan Aliste VegaJuan Aliste Vega

Στις 9 Ιουλίου του 2010, ο σύντροφος Juan Aliste Στις 9 Ιουλίου του 2010, ο σύντροφος Juan Aliste 
Vega, που βρισκόταν στην παρανομία από τον Οκτώβριο Vega, που βρισκόταν στην παρανομία από τον Οκτώβριο 
του ‘07, συλλαμβάνεται σε στάση λεωφορείου στο Re-του ‘07, συλλαμβάνεται σε στάση λεωφορείου στο Re-
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tiro. Κατηγορείται για τη συμμετοχή του tiro. Κατηγορείται για τη συμμετοχή του σε ληστεία σε ληστεία 
στην Τράπεζα Santander στο Valparaíso, το Σεπτέμβρη στην Τράπεζα Santander στο Valparaíso, το Σεπτέμβρη 
του 2007 και στην τράπεζα Security στο Santiago του 2007 και στην τράπεζα Security στο Santiago 
κατά την οποία ο πράκτορας Luis Moyano σκοτώθηκε κατά την οποία ο πράκτορας Luis Moyano σκοτώθηκε 
από πυροβολισμό, κατά τη διάρκεια της διαφυγής. από πυροβολισμό, κατά τη διάρκεια της διαφυγής. 

Ο Juan καταδικάστηκε σε 18 χρόνια για τη δολοφονία Ο Juan καταδικάστηκε σε 18 χρόνια για τη δολοφονία 
του Moyano, 10 χρόνο για απόπειρα ανθρωποκτονίας του Moyano, 10 χρόνο για απόπειρα ανθρωποκτονίας 
ενός άλλου μπάτσου και 14 χρόνια για τις 2 ενός άλλου μπάτσου και 14 χρόνια για τις 2 
ληστείες. ληστείες. 

Juan FloresJuan Flores

Ο Juan Flores εκτίει ποινή 23 ετών, έχοντας Ο Juan Flores εκτίει ποινή 23 ετών, έχοντας 
καταδικαστεί για εμπρηστικές επιθέσεις το 2014, τις καταδικαστεί για εμπρηστικές επιθέσεις το 2014, τις 
οποίες έχουν αναλάβει οι: Συνωμοσία πυρήνων της οποίες έχουν αναλάβει οι: Συνωμοσία πυρήνων της 
φωτιάς και η Διεθνής Συνωμοσία Εκδίκησης (Interna-φωτιάς και η Διεθνής Συνωμοσία Εκδίκησης (Interna-
tional Conspiracy of Revenge). tional Conspiracy of Revenge). 

Στις 23 Ιουλίου 2014 ένας πυρήνας της ΣΠΦ Στις 23 Ιουλίου 2014 ένας πυρήνας της ΣΠΦ 
τοποθέτησε βόμβα στο σταθμό “Οι Δομινικανοί”, του τοποθέτησε βόμβα στο σταθμό “Οι Δομινικανοί”, του 
μετρό του Σαντιάγκο και στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 σε μετρό του Σαντιάγκο και στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 σε 
ένα εμπορικό κέντρο στο Las Condes. ένα εμπορικό κέντρο στο Las Condes. 
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Και στις δύο περιπτώσεις, ελήφθησαν μέτρα για να Και στις δύο περιπτώσεις, ελήφθησαν μέτρα για να 
διασφαλιστεί ότι οι βόμβες δε θα έβλαπταν κανέναν, διασφαλιστεί ότι οι βόμβες δε θα έβλαπταν κανέναν, 
όμως στην πρώτη, η σακούλα που περιείχε τη βόμβα όμως στην πρώτη, η σακούλα που περιείχε τη βόμβα 
μετακινήθηκε από έναν υπάλληλο του Metro και στην μετακινήθηκε από έναν υπάλληλο του Metro και στην 
τελευταία, οι μπάτσοι αγνόησαν την προειδοποιητική τελευταία, οι μπάτσοι αγνόησαν την προειδοποιητική 
κλήση που έγινε 10 λεπτά πριν εκραγεί. κλήση που έγινε 10 λεπτά πριν εκραγεί. 

Ως αποτέλεσμα, οι επιθέσεις κατέληξαν να Ως αποτέλεσμα, οι επιθέσεις κατέληξαν να 
τραυματίσουν ανθρώπους και έτσι, το χιλιανό κράτος τραυματίσουν ανθρώπους και έτσι, το χιλιανό κράτος 
μπόρεσε να χρησιμοποιήσει ένα νόμο κατά της μπόρεσε να χρησιμοποιήσει ένα νόμο κατά της 
τρομοκρατίας, ώστε να επιτύχει τη μέγιστη καταδίκη. τρομοκρατίας, ώστε να επιτύχει τη μέγιστη καταδίκη. 

Στις 15 Μαρτίου 2018 ο Juan κρίθηκε ένοχος και για Στις 15 Μαρτίου 2018 ο Juan κρίθηκε ένοχος και για 
τις δύο επιθέσεις. Δύο άλλοι σύντροφοι, η Nata-τις δύο επιθέσεις. Δύο άλλοι σύντροφοι, η Nata-
ly Casanova και ο Enrique Guzman, κατηγορήθηκαν ly Casanova και ο Enrique Guzman, κατηγορήθηκαν 
αρχικά μαζί με τον Juan, αλλά μετά από τρία χρόνια αρχικά μαζί με τον Juan, αλλά μετά από τρία χρόνια 
φυλάκισης αθωώθηκαν. φυλάκισης αθωώθηκαν. 

Monica Caballero και Fransisco SolarMonica Caballero και Fransisco Solar

24/7/20 στη χιλιανή επικράτεια, συλλαμβάνονται 24/7/20 στη χιλιανή επικράτεια, συλλαμβάνονται 
οι αναρχικοί Monica Caballero και Francis-οι αναρχικοί Monica Caballero και Francis-
co Solar, κατηγορούμενοι για δέματα-βόμβες. Πιο co Solar, κατηγορούμενοι για δέματα-βόμβες. Πιο 
συγκεκριμένα, για βόμβα που εξερράγη στο αστυνομικό συγκεκριμένα, για βόμβα που εξερράγη στο αστυνομικό 
τμήμα της Huechuraba, αφήνοντας έναν μπάτσο σοβαρά τμήμα της Huechuraba, αφήνοντας έναν μπάτσο σοβαρά 
τραυματισμένο και μια που απενεργοποιήθηκε απ’ την τραυματισμένο και μια που απενεργοποιήθηκε απ’ την 
GOPE (επιχειρησιακή αστυνομική ομάδα), βόμβα στο GOPE (επιχειρησιακή αστυνομική ομάδα), βόμβα στο 
γραφείο του Rodrigo Hinzpeter, πρώην υπουργού και γραφείο του Rodrigo Hinzpeter, πρώην υπουργού και 
νυν διαχειριστή της εταιρείας Quiñenco (ένας απ’ νυν διαχειριστή της εταιρείας Quiñenco (ένας απ’ 
τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της 
Χιλής) και τέλος, για την τοποθέτηση δύο βομβών στο Χιλής) και τέλος, για την τοποθέτηση δύο βομβών στο 
κτίριο της Tánica.κτίριο της Tánica.

Από τις 24/7, λοιπόν, οι σύντροφοι προφυλακίζονται Από τις 24/7, λοιπόν, οι σύντροφοι προφυλακίζονται 
κι έκτοτε παραμένουν στα κελιά της δημοκρατίας. κι έκτοτε παραμένουν στα κελιά της δημοκρατίας. 
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