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ΣΤΟΥΣ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ 

Σήμερα τέταρτη 3 Απριλίου 2013 ολοκληρώθηκε με ανακοίνωση της απόφασης η 

δική για την υπόθεση του επαναστατικού αγώνα από το τρομοδικείο των φυλακών 

κορυδαλλού. Αθώωσε την Μ.Μπεραχά και το Σ. Νικιτόπουλο και Κ.Κάτσενο λόγο 
αμφιβολιών αθώωσε τους Ν.Μαζιώτης, Π. Ρούπα και Κ. Γουρνά για την κατηγορία 
διεύθυνσης τρομοκρατικής οργάνωσης. Καταδίκασε όμως χωρίς στοιχειά τους Χ. 

Κορτέση και Β. Σταθόπουλο για συμμετοχή στην οργάνωσης και καταδίκασε επίσης 
τους Ν.Μαζιώτης, Π. Ρούπα και Κ. Γουρνά για απλή συνεργεία της ενεργείας του 

επαναστατικού αγώνα δίχως κανένα στοιχειό, εφαρμόζοντας την ναζιστική αρχή περί 
συλλογικής ευθύνης. Λίγα λόγια για την υπόθεση…     
 Στη δίκη, που ξεκίνησε στις 5 Οκτώβρη του 2011, κατηγορούμενοι είναι οι 

Πόλα Ρούπα, Νίκος Μαζιώτης και Κώστας Γουρνάς, οι οποίοι έχουν αναλάβει την 

πολιτική ευθύνη της συμμετοχής τους στην οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας. 

Κατηγορούνται, επίσης, οι αναρχικοί σύντροφοι Βαγγέλης Σταθόπουλος, Σαράντος 

Νικητόπουλος, Χριστόφορος Κορτέσης και Κώστας Κάτσενος, οι οποίοι αρνούνται 

τις κατηγορίες και  η δίωξη τους είναι αποτέλεσμα της πολιτικής τους ένταξης στον 

αναρχικό-αντιεξουσιαστικό χώρο και των συντροφικών τους σχέσεων. Επίσης 

κατηγορούμενη είναι η Μαρί Μπεραχά, σύντροφος του Κώστα Γουρνά, η οποία 

αρνείται τις κατηγορίες και η δίωξη της είναι μια ξεκάθαρα εκδικητική πράξη από 

την πλευρά του κράτους.                                       
 Κατά τη διάρκεια της δίκης, τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα 

υπερασπίστηκαν την επιλογή του ένοπλου αγώνα, ανέδειξαν τις πολιτικές και 

ιδεολογικές διαστάσεις αυτής της επιλογής, καθώς και την ιστορική σημασία και 

συμβολή της ένοπλης δράσης σε όλα τα επαναστατικά εγχειρήματα. Οι υπόλοιποι 

κατηγορούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την οργάνωση, πέρα από την 

κατηγορηματική άρνηση και την αποδόμηση του κατασκευασμένου κατηγορητηρίου, 

υπερασπίστηκαν τη συμμετοχή τους στα κοινωνικά και ταξικά κινήματα, την ένταξή 

τους στον αναρχικό χώρο και τόνισαν την σημασία του αγώνα και της αντίστασης.

 Οδηγωντας τους συντροφους μας στα κελιά της «δημοκρατίας», δείχνει ότι 

ζούμε μια από εκείνες τις στιγμές που η ιστορία επιβεβαιώνει, τόσο στους 

κατηγορούμενους όσο και σε αυτούς που στέκονται αλληλέγγυοι, ότι βρισκόμαστε 

από τη σωστή πλευρά του στρατοπέδου: την πλευρά των αγωνιζόμενων ενάντια στην 

παγκόσμια και την εγχώρια πολιτική και οικονομική βαρβαρότητα. 
 Θεωρούμε ότι η δίκη αυτή και η εξέλιξή της δεν είναι απομονωμένη από το 

πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται. Αντιστεκόμαστε στα σχέδια του κράτους για 

την πολιτική εξόντωση των αγωνιστών και υπερασπιζόμαστε όλους τους αγώνες με 

τελικό στόχο την κοινωνική ανατροπή και επανάσταση, με όποια μέσα και αν 

διεξάγονται. Ιδιαίτερα στις μέρες μας όταν και η ίδια η έννοια της αλληλεγγύης 

μπαίνει στο στόχαστρο και ποινικοποιείται.                     
Οι σύντροφοι και συντρόφισσες που δικάστηκαν δεν είναι μόνοι. 
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