Χαιρετίζω την εκδήλωση που θα γίνει στην Ιταλία από
τους συντρόφους της Κόκκινης Βοήθειας, του κέντρου Ίκγμπαλ
της Μπολόνια, της Τεργέστης και του Τρέντο για την υπόθεση
και τη δίκη του Επαναστατικού Αγώνα. Όπως ήδη μπορεί να
γνωρίζετε η απόφαση του δικαστηρίου εκδόθηκε στις 3 Απρίλη
και η ποινή μου είναι 50 χρόνια και 6 μήνες (εκτιτέα είναι τα 25).
Οι κατηγορίες που μου αποδόθηκαν είναι αυτές της συμμετοχής
σε «τρομοκρατική» οργάνωση, κατοχή και προμήθεια εκρηκτικών
υλών και απλή συνέργεια σε 3 απόπειρες ανθρωποκτονίας και
σε έκρηξη κατά συρροή, καθώς και μερικά πλημμελήματα. Θα
ήθελα να σημειώσω πως ίσως το πιο σημαντικό επίτευγμα αυτής
της δίκης σε πολιτικό, ιδεολογικό επίπεδο, που είχε αντίκτυπο
και σε δικονομικό επίπεδο είναι η κατάρριψη της κατηγορίας
της διεύθυνσης «τρομοκρατικής» οργάνωσης που είχε αποδοθεί
στους 3 συντρόφους που αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη για
συμμετοχή στον Ε.Α. Μια κατηγορία που πρακτικά εφαρμοζόταν
για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το δικαστήριο δέχτηκε τη λογική
ότι δε νοείται διεύθυνση σε αναρχικές ομάδες. Η απόφαση του
δικαστηρίου θα μπορούσα να πω ότι δεν κινήθηκε σε υπερβολικές
και εξοντωτικές ποινές γενικότερα στο σύνολο, χάρη στην
πολιτική μάχη που διεξήχθη στον 1,5 χρόνο διεξαγωγής της από
όλους τους συντρόφους κατηγορούμενους. Παρ’ όλα αυτά ήταν
μια πολιτική απόφαση ενάντια σε πολιτικούς αντιπάλους όσον
αφορά κυρίως τα 3 μέλη του Ε.Α. και ειδικότερα για την απόδοση
της κατηγορίας της απλής συνέργειας στις ενέργειες που δεν
τεκμηριώθηκε. Ο μόνος λόγος που μου αποδόθηκε, καθώς και
στους άλλους 2 συντρόφους, είναι γιατί υπερασπίστηκα μπροστά
τους τη δράση της οργάνωσης.
Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην ειδική πτέρυγα
στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατούνται
κατηγορούμενοι για την 17Ν. Λόγω της κράτησής μας για 6
έξι μέρες στο Μεταγωγών και την πρόσφατη άφιξή μου στις
φυλακές δεν έχω τη δυνατότητα να γράψω περισσότερα. Σας
χαιρετίζω όλους και ελπίζω να γίνει μια καλή συζήτηση.
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