
ΣΙΠΟΣΑ ΔΕΝ ΣΕΛΕΙΩΕ ΟΛΑ ΤΝΕΧΙΗΟΝΣΑΙ 

<<τισ 4/12/2010 ςυλλαμβάνομαι μαηί με τον ςφντροφο Αλζξανδρο Μθτροφςια ςτθ Νζα μφρνθ 

εξερχόμενοσ από ενοικιαηόμενθ αποκικθ ςτο εςωτερικό τθσ οποίασ βρίςκεται οπλιςμόσ. Ζχω δθλϊςει 

από τθν πρϊτθ ςτιγμι ότι είμαι αναρχικόσ κι ότι θ παρουςία μου ςτο ςυγκεκριμζνο χϊρο ςχετίηεται με 

τθν πολιτικι μου ταυτότθτα. τισ 7/12/2010 οδθγοφμαι ςτθν αρμόδια ανακρίτρια και προφυλακίηομαι 

με τθν κατθγορία τθσ ςυμμετοχισ ςε άγνωςτθ τρομοκρατικι οργάνωςθ και διακεκριμζνθ οπλοκατοχι. 

τισ 12/4/2011 κι ενϊ είμαι ιδθ πάνω από τζςςερισ μινεσ κρατοφμενοσ ςτισ φυλακζσ Ναυπλίου 

καλοφμαι εκ νζου από τουσ ανακριτζσ Μπαλτά, Μόκκα και χωρίσ να ζχει προκφψει κανζνα καινοφριο 

ςτοιχείο, χωρίσ να ζχει υπάρξει καν εξζλιξθ κάποιασ ζρευνασ, προφυλακίηομαι για ςυμμετοχι ςτθν 

επαναςτατικι οργάνωςθ ΠΦ (ςυνομωςία πυρινων τθσ φωτιάσ). Ζχω ξεκακαρίςει ςτο παρελκόν ότι 

δεν είμαι μζλοσ τθσ εν λόγω οργάνωςθσ. Δεν το ζκανα για να αποφφγω τθν εκδικθτικι, καταςταλτικι 

οδφςςεια που επιφυλάςςει θ αςτικι δικαιοςφνθ αλλά πολφ απλά γιατί ζτςι είναι. Όφειλα να το 

ξεκακαρίςω για τθν αλθκι ιςτορικι καταγραφι, τόςο για μζνα όςο και για τθν ΕΟ ΠΦ. 

    τισ 6/4/2012 υπόδικοσ ακόμα και πλθςιάηοντασ τθ λιξθ του 18μθνου προφυλακίηομαι ξανά για τθ 

διάπραξθ 160 εμπρθςτικϊν και βομβιςτικϊν ενεργειϊν, τθν ευκφνθ των οποίων ζχει αναλάβει θ 

οργάνωςθ ΠΦ. τθ ςυγκεκριμζνθ δικογραφία όχι μόνο δεν υπάρχει κάποιο ςτοιχείο εισ βάροσ μου 

αλλά δεν γίνεται καν αναφορά ςτο άτομο μου παρά μόνο ςτθν επίδοςθ του κατθγορθτθρίου. ιμερα 

όντασ υπόδικοσ δυόμιςθ χρόνια ουςιαςτικά για απλι οπλοκατοχι, οι κφριοι κεςμικά υπεραςπιςτζσ τθσ 

δικαιοςφνθσ και του νόμου αποφάςιςαν να παραβλζψουν ακόμα και το ςφνταγμα τουσ, το οποίο ορίηει 

κάκε επόμενθ τθσ πρϊτθσ προφυλάκιςθσ ωσ μζγιςτο όριο τουσ δϊδεκα μινεσ, αφοφ δεν τουσ αρκεί για 

να εξυπθρετιςουν τθν πολιτικι τουσ θγεςία και να με κρατιςουν ακόμα ζξι μινεσ όμθρο. Είναι 

ξεκάκαρθ πλζον θ τακτικι τουσ και προδίδει τθν εκδικθτικι τουσ ςκοπιμότθτα. Σο κράτοσ εκδικείται 

τουσ πολιτικοφσ του αντιπάλουσ, τουσ εκδικείται αλλά ποτζ δεν τουσ αναγνωρίηει. Ποτζ δεν το ζκανε 

άλλωςτε. Πράκτορεσ και προδότεσ τότε, τρομοκράτεσ και εχκρόσ τθσ κοινωνίασ τϊρα.>> 

    Σα παραπάνω αποτελοφν τα λόγια του Κϊςτα ακκά μζςα από τισ φυλακζσ Κορυδαλοφ, κακϊσ τθν 

ίδια ςτιγμι, δθλαδι ςτισ 4/6/2013 θμερομθνία που ζλθγε το μζγιςτο όριο προφυλάκιςθσ του, 

ξεκινοφςε απεργία πείνασ θ οποία και κράτθςε 38 μζρεσ. Θ επιλογι του να προχωριςει ςε απεργία 

πείνασ δεν ιταν κίνθςθ απελπιςίασ, αλλά επιλογι ςυνζχιςθσ του αγϊνα, ενόσ αγϊνα που ςυνεχίηει και 

μζςα από το Γενικό Κρατικό νοςοκομείο Νίκαιασ όπου υψϊνει τθν γροκιά του και φωνάηει <<Πάμε 

μζχρι τθν νίκθ, μζχρι το τζλοσ ρε!>>. Όπωσ ςε κάκε αγωνιςτι, ο κρατικόσ μθχανιςμόσ δείχνει τον 

εκδικθτικό του χαρακτιρα και ςτον Κϊςτα ακκά, αφοφ μετά τθν απαγωγι και τον εγκλειςμό του ςτα 

κολαςτιρια τθσ <<δθμοκρατίασ>> τουσ για 30 μινεσ, τον αφινει ηθτϊντασ λφτρα 30.000 ευρϊ. Αυτό 

είναι το κράτοσ, τα αφεντικά, οι δικαςτικζσ ζχιδνεσ και τα παπαγαλάκια τουσ. 

    Ο επαναςτάτθσ αναρχικόσ Κϊςτασ ακκάσ με τθν πράξθ του αυτι ενϊνει τισ φωνζσ των εξεργεμζνων 

που βρίςκονται μζςα και ζξω από τα κολαςτιρια τθσ <<δθμοκρατίασ>> τουσ αγωνιηόμενοι ενάντια ςτον 

ςφγχρονο ολοκλθρωτιςμό κράτουσ και κεφαλαίου. 
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