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ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 187Α (Π.Κ.) ΚΑΙ
ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

Του Δημήτρη Χατζηβασιλειάδη του Βίκτωρα και της Νίκης, γεννηθέντος στην Αθήνα, στις 14/02/1973,
κρατούμενου στο Κ.Κ. Δομοκού.

Εισαγωγή

Σε προηγούμενες πολιτικές δίκες εναντίον επαναστατικών οργανώσεων, όπως και κατά την πρωτόδικη
διαδικασία  ετούτης  της  υπόθεσης,  οι  δικαστές  έχουν  επικαλεστεί,  εκτός  άλλων  επιχειρημάτων,  την
αναρμοδιότητα τους να αποφανθούν για την αντισυνταγματικότητα νόμων, όπως και να αναιρέσουν
προηγούμενες  πράξεις  τον  διωκτικών  κι  ανακριτικών  αρχών.  Σίγουρα  κανένα  σώμα  δικαστών  δεν
μπορεί να αλλάξει έναν νόμο, ωστόσο, κάθε δικαστήριο έχει την υποχρέωση να κρίνει από ποιο σώμα
και  με  ποια  διαδικασία  αρμόζει  να  εκδικαστεί  η  εκάστοτε  υπόθεση  κι  αν  εκδικάσει,  έχει  την
υποχρέωση να κρίνει μ’ εκείνους τους νόμους που ανταποκρίνονται στα αντικειμενικά δεδομένα. 

Για  να  εξετάσουμε  αν  ένας  νόμος,  το  187Α  εδώ,  ανταποκρίνεται  στα  αντικειμενικά  δεδομένα,
απαιτείται  να  εξετάσουμε  πρώτα  την  αντικειμενική  και  λογική  συνοχή  του  νομού.  Ειδικά  για  έναν
νόμο  που  καθορίζεται  από  υποκειμενικές  κατηγορίες  πέραν  των  αντικειμενικών,  απαιτείται  να
εξεταστεί επίσης το αντικειμενικό υπόβαθρο των υποκειμενικών σηματοδοτήσεων των κατηγοριών.

Αναφέρομαι στον συγκεκριμένο νόμο καθαυτόν, σε μία εξέταση  που προηγείται της αντικειμενικής
στοιχειοθέτησης  των  υποκειμενικών  προϋποθέσεων  ενοχής.  Διότι  για  να  αξιολογήσουμε  την
υποκειμενικότητα του κατηγορουμένου σε σχέση με τις διωκόμενες πράξεις του κι ακόμα περισσότερο
μέσα σ’ ένα πλαίσιο αξιολόγησης αποτελεσμάτων με υποκειμενικά κριτήρια (του κατηγορουμένου ή
του  δικαστή),  προαπαιτείται  να  προσδιοριστούν  αντικειμενικά  κριτήρια  για  το  σύνολο  των
υποκειμενικών ζητημάτων.

Εφόσον  έχουμε  να  κάνουμε  μ’έναν  νόμο  αρθρωμένο  πάνω  σε  πολιτικές  έννοιες,  η  αντικειμενική
εξέταση οφείλει να διεισδύσει στην ιστορικότητα του νόμου και των εννοιών του και συγχρόνως στην
τρέχουσα κοινωνικοπολιτική διαπάλη στην οποία παραπέμπουν αυτές.

Η  αντισυνταγματικότητα  κι  η  αοριστία  του  187Α κι  η  συνακόλουθη  αναρμοδιότητα  ετούτης  της
μορφής  δικαστηρίου,  δεν  προκύπτουν  από  ατέλειες  στη  διατύπωση  του  νόμου·  συναποτελούν  μία
πολιτικά σκόπιμη δομή. Θα επισημάνουμε με κάθε λεπτομέρεια, ότι το νομοτυπικό κριτήριο επαρκεί
για τον παροπλισμό του 187Α, από οποιοδήποτε δικαστήριο του ελληνικού κράτους. Συγχρόνως, μέσα
από τον ίδιο δικαιϊκό πολιτικό ειρμό, θα επισημανθεί επιπλέον, ότι η επιμονή των δικαστηρίων που
δικάζουν  υποθέσεις  αναφερόμενες  στην  επαναστατική  πάλη,  να  εφαρμόζουν  το  187Α,  αποτελεί
συλλογική πολιτική συμπαράταξη του δικαστικού σώματος, με την κεφαλαιοκρατική ολιγαρχία και τα
κόμματα της, στην  αυτοδιάλυση  των θεσμικών θεμελίων της  αξιοπιστίας  του  Συντάγματος  και  των
νόμων του κράτους, προκειμένου να εμπεδωθεί μία διαρκής κατάσταση έκτακτης πολεμικής ανάγκης,
που στη μακροχρόνια επίτασή της καθιστά εξαίρεση την ισχύ ενός ευκρινούς κώδικα δικαίου και αντ’
αυτού  καθιστά  κανόνα  το  ad hoc ταξικό,  πολιτικό  και  πολεμικό  κριτήριο  των  κυβερνητών  και  των
δικαστών.
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Η ικανότητα της επαναστατικής πάλης να αποκαλύπτει την υποκρισία και κυρίως τη σαθρότητα των
κάτ’ όνομα κοινωνικών ερεισμάτων του κράτους, μέσω της αυτοκατάργησης των θεσμικών εγγυήσεων
τους, αποτελεί ηθική  και ιδεολογική νίκη για το επαναστατικό κίνημα. Σ’ ετούτη τη διαδικασία, θα
οδηγήσω την παρακαταθήκη που έχουν δημιουργήσει οι πολιτικοί αιχμάλωτοι μεταδικτατορικά, στη
δικαιϊκή πραγμάτευση των ριζικότερων αντιφάσεων του Συντάγματος. 

Εν τέλει, μέχρι και για την έσχατη λεπτομέρεια της εκδικαζόμενης υπόθεσης, οι θέσεις που θα λάβουν
οι  κατήγοροι  και  οι  δικαστές  σε  κάθε  στάδιο  της  διαδικασίας,  θα  είναι  αναπόδραστα
σηματοδοτούμενες σε σχέση με το δίλημμα που επιβάλλεται από το 187Α: Μπορούν τα σώματα που
στελεχώνουν  το  κράτος,  να  δουν  εναλλακτική  στη  ριζική  κρίση  του  καπιταλιστικού  πολιτισμού,
συμμετέχοντας  στον  κοινωνικό  διάλογο  επί  του  ταξικού  και  πολιτικού  δικαίου  ή  είναι  ανίκανα  να
απεγκλωβιστούν  από  το  βρόγχο  θετικής  ανάδρασης  κι  έτσι  και  βρόγχο,  της  αντικοινωνικής  κι
αντεπαναστατικές  τρομοκρατίας;  Είναι  δεδομένο  ότι  επί  τριάντα  χρόνια  εντείνεται  μονόπλευρα  ο
ταξικός  πόλεμος.  Για  πόσο  όμως  μπορεί  ένας  τέτοιος  εφησυχασμός  να  εκμηδενίζει  το  κοινωνικό
δίκαιο;

Αναδεικνύοντας  την  αντισυνταγματικότητα  του  187Α,  τη  συναφή  αοριστία  του  και  το  πολιτικό
υπόβαθρό τους, θα καταδειχτεί επίσης, από αυτό το πρώτο στάδιο της δίκης κι ανεξάρτητα από την
τροπή της υπόθεσης κατόπιν των ενστάσεων μας, ότι το 187Α δεν έχει κανένα αντικειμενικό έρεισμα
στη  δική  μου  πολιτική  ιστορία,  στην  ιστορία  και  τα  προτάγματα  της  Οργάνωσης  Επαναστατικής
Αυτοάμυνας, στη  σχέση των δύο ανθρώπων που κατηγορούνται μαζί μου, με εμένα και ειδικά στο
σύνολο των γεγονότων στα οποία αναφέρεται ετούτη η διωκτική  υπόθεση. Η δίκη  μας  με βάση  το
187Α, θα αποτελούσε, όπως συνέβη πρωτοδίκως, αντισυνταγματική και εντελώς παράλογη, απολύτως
υποκειμενική αυθαιρεσία, με αμιγώς πολιτική σκοπιμότητα. 

Σύνοψη ενστάσεων

Καταρχάς,  θα  κατονομάσουμε  κι  απαριθμήσουμε  τα  ζητήματα  που  τεκμηριώνουν  την
αντισυνταγματικότητα του 187Α και την αντισυνταγματικότητα κι αναρμοδιότητα ετούτης της μορφής
δικαστηρίου, σε παραγωγική σειρά, που ως επί τω πλείστω συμπίπτει με τη σειρά που εμφανίζονται
στη διατύπωση του 187Α. Κατόπιν θα εξετάσουμε έκαστο ζήτημα αναλυτικά. 

1. Η αντισυνταγματική αναρμοδιότητα των δικαστηρίων δίχως ενόρκους, για την εκδίκαση υποθέσεων
που σχετίζονται με την ανατρεπτική πάλη κι ευρύτερα, υποθέσεων κακουργηματικών κατηγοριών.

2. Ο αντισυνταγματικός παροπλισμός του άρθρου 134 Π.Κ. κι η πρακτική αντικατάστασή του από το
187Α.  Οι  συνέπειες  του  παροπλισμού  του  134 κι  η  ριζική  αντισυνταγματικότητα  τους.  Οι  γενικές
συνέπειες του 187Α, σε αντιπαραβολή προς τις συνταγματικές απαιτήσεις που κάλυπτε το 134. Σ’ αυτό
το σημείο θα γίνει ένας πρώτος  σχολιασμός στο πολιτικό και δικαιϊκό υπόβαθρο της  αοριστίας του
187Α, πριν εξετάσουμε ένα προς ένα τα σημεία τους.

Θα  θέσουμε  υπό  κρίση  το  σύνηθες  επιχείρημα  υπέρ  της  εφαρμογής  του  187Α αντί  του  134:  τον
χαρακτηρισμό των σκοπών ως τετελεσμένων ή μη. Επ’ αυτού θα εξετάσουμε τη βασιμότητα και την
αποδοτικότητα της σχετικής γνωμάτευσης του Αρείου Πάγου.

3. Ειδικότερα στο 187Α:
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Η  έννοια  «σοβαρός  κίνδυνος  για  τη  Χώρα».  Το  ιστορικό  πολιτικό  υπόβαθρό  της.  Η  παντελής
αναντιστοιχία  της  ως  προς  την  επαναστατική  πάλη  και  τις  επαναστατικές  οργανώσεις.  Οι
αντισυνταγματικές  συνέπειες  της  ιδεολογικής  αντίστροφης  της  πραγματικότητας,  πάνω  σ’ αυτό  το
ζήτημα, σε σχέση με την πρόνοια του 134.

4. Η  έννοια  «σοβαρός  κίνδυνος  για  διεθνή  οργανισμό». Η  αντισυνταγματικότητα  της  ασάφειας  της
έννοιας καθαυτής. Η αντισυνταγματικότητα της, ως προς το εύρος των πράξεων που ποινικοποιεί.

5. Η έννοια «σοβαρός  εκφοβισμός  ενός  πληθυσμού». Το αντισυνταγματικό  υπόβαθρο της  δικαιϊκής
χρήσης της έννοιας πληθυσμός. Η πραγματολογικά κι ιστορικά αντεστραμμένη προβολή της έννοιας
εκφοβισμός, αναιρετικώς για τα βασικά συνταγματικά θεσπίσματα.

6. Η  έννοια  «παράνομος  εξαναγκασμός  δημόσιας  αρχής  ή  διεθνούς  οργανισμού,  να  εκτελέσει
οποιαδήποτε  πράξη  ή  να  απόσχει  απ’ αυτήν». Η  αντισυνταγματικότητα  της  άκριτης  εξαίρεσης  των
κρατικών στελεχών και οργάνων, από τα θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις στην
αντίσταση  απέναντι  σε  όποιους  παραβιάζουν  το  Σύνταγμα.  Διάκριση  Συνταγματικότητας  και
νομιμότητας. Η συνταγματικώς κρίσιμη αντίθεση του 187Α προς το 134, πάνω στο ζήτημα.

7. Οι  έννοιες  «θεμελιώδεις  πολιτικές»  και  «θεμελιώδεις  οικονομικές  δομές».  Οι  αναφορές  του
Συντάγματος  σε  πολιτικές  και  οικονομικές  δομές,  οι  ανεπάρκειες  κι  οι  αντιφάσεις  τους  προς  τις
βασικές  διατάξεις του και οι ιστορικές  αιτίες  και συνέπειες τους. Αντιπαραβολή των κατεστημένων
πολιτικών και οικονομικών δομών της ελληνικής επικράτειας, αφενός και αφετέρου, των ανατρεπτικών
πράξεων που τις αντιμάχονται, ως προς τη συνταγματικότητα τους. Οι αντισυνταγματικές συνέπειες
της άκριτης ποινικής υπεράσπισης των κατεστημένων πολιτικών δομών, σε σχέση με την πρόνοια του
134.

8. Η έννοια «καταστροφή των συνταγματικών δομών». Η πραγματολογική βάση της. Η αντίφαση της
επίδικης  έννοιας,  προς  τις  θεμελιώδεις  συνταγματικές  έννοιες.  Το  ανυπόστατο  ενός  υποκειμένου
ικανού να βλάψει τις θεμελιώδεις συνταγματικές δομές.

9. Η  δίωξη  της  πρόθεσης.  Οι  νομικές  συνέπειες  της  πολιτικής  επιλογής  της  μικτής  ερμηνείας  του
πολιτικού εγκλήματος κι η εφαρμογή της στο 187Α.

Η δίωξη της ένταξης ως διπλή δίωξη (Ne bis in idem).

10. Ne bis in idem για την οπλοκατοχή. Το ασύμπτωτο της κατηγορίας της «διάθεσης προς τρίτους»
και της κατοχής στο πλαίσιο πολιτικής οργάνωσης.

1η ένσταση: Η αντισυνταγματική αναρμοδιότητα των δικαστηρίων δίχως ενόρκους, για την εκδίκαση
υποθέσεων  που  σχετίζονται  με  την  ανατρεπτική  πάλη  κι  ευρύτερα, υποθέσεων  κακουργηματικών
κατηγοριών.

Θα  αποφύγω  τις  επιστημονικές  αναφορές  για  το  αδιαμφισβήτητο  δεδομένο  ότι  το  δίκαιο  δεν
θεμελιώνεται σε κάποιον δήθεν εξωιστορικό ορθό λόγο, αλλά έχει πολιτική προέλευση, σκοπιμότητα,
δομή κι εφαρμογή. Ο νόμος αποτελεί μία κατασκευή ιδεολογικών ερμηνειών, από τις οποίες εξάγονται
κατόπιν οι αφηγήσεις των πράξεων έτσι όπως ταιριάζει στην επιβουλή του κυρίαρχου που θεσμοθετεί
και  νομοθετεί.  Με  το  187Α  μιλάει  η  αστική  τάξη  για  την  επαναστατική  πάλη,  επιχειρώντας  να
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συγκεράσει  σ’ έναν  ενιαίο  ειρμό  τα  χαρακτηριστικά  του  πολιτικού  -  ταξικού  εχθρού  με  τον  οποίο
έρχεται αντιμέτωπη παρά τη θέλησή της, διαστρεβλωμένα έτσι ώστε να τον υπονομεύσει ιδεολογικά,
ηθικά και δικαιϊκά. Επιπλέον, το 187Α περιγράφει την πολιτική οργάνωση του ταξικού εχθρού με μία
καρικατούρα  του  πώς  προσβλέπει  να  τον  μεταμορφώσει  κατά  τη  διάρκεια  της  χρήσης  του
συγκεκριμένου  νόμου  (διάκριση  διευθυντών  κι  εκτελεστών,  αξιοδότησης  της  μετανοίας,  μέσω  της
βαρύτητας της υποκείμενης πρόθεσης, αξιοδότηση της κατάδοσης, αφομοίωση στην κεφαλαιοκρατική
λογική της ιδιοτελούς αντιμετώπισης των επικρεμαμένων ποινών και αφομοίωση στον τρομοκρατικό
πολιτικό ολοκληρωτισμό του καθεστώτος).

Μ’ αυτές τις πολιτικές σκοπιμότητες και βάσει ιδεολογικών διαστρεβλώσεων της πραγματικότητας της
επαναστατικής  πάλης  - οι οποίες  θα αναλυθούν  διεξοδικά  στις  επόμενες  ενστάσεις  - θεσπίστηκε  κι
εφαρμόζεται  το  187Α ως  εργαλείο  αποβολής  του  κοινωνικού  παράγοντα  από  τις  αντεπαναστατικές
πολιτικές  δίκες. Η λαϊκή  συμμετοχή  στη δικαιοσύνη αποτελεί συνταγματικό θεμέλιο δικαίου για το
ελληνικό  κράτος.  Σταδιακά  έχει  ελαχιστοποιηθεί.  Η  αποβολή  του  κοινωνικού  παράγοντα  από  τη
δικαιοσύνη αποτελεί  συγκεκριμένη  έκφραση  αντικοινωνικής  ετερονομίας  μέσω  κρατικής  αυθεντίας,
πέραν  του  ότι  αυτή  η  βαθύμενη  πολιτική  στρατηγική  έχει  καταργήσει  τους  όρους  απονομής
δικαιοσύνης του Συντάγματος.

Η  εντεινόμενη,  ιδεολογική,  θεσμική  και  ποινική  νομοτεχνική  επίθεση  εναντίον  της  επαναστατικής
κοινωνικής πάλης, συγκαλύπτεται πάντα μέσα σ’έναν χυλό πραγματικά αντικοινωνικών εγκλημάτων, η
ποινική  επιβάρυνση  των  οποίων,  δεν  βρίσκει  κοινωνικές  αντιστάσεις.  Αλλά  είναι  ακριβώς  το
στρατοκρατικό  πολιτισμικό  πλαίσιο  του  ολοκληρωτικού  πολέμου  «εναντίον  του  εγκλήματος»,  μία
πολιτική συνθήκη που θεριεύει την εξουσία των κλειστών ταξικών σωμάτων τα οποία διαχειρίζονται
το  κράτος,  ενάντια  στην  κοινωνική  αυτονομία.  Βεβαίως,  ο  ολοκληρωτικός  πόλεμος  «εναντίον  του
εγκλήματος», που αποτελεί επίσης το όχημα για την ένταση της πολιτικής καταστολής, δεν περιορίζει
το έγκλημα, πόσο μάλλον δεν καλλιεργεί κανενός είδους κοινωνική συνοχή. Αντιθέτως, ανατροφοδοτεί
δομικά  και  λειτουργικά  και  το  οργανωμένο  παρακρατικό  κερδοσκοπικό  έγκλημα  και  τη  διάχυτη
προλεταριακή παρανομία, προκειμένου να έχει έργο, στην υπηρεσία της υπερσυσσώρευσης ταξικών
ανισοτήτων.

Οι  ειδικοί  αντεπαναστατικοί  νόμοι  που  εξελίχθηκαν  μέχρι  το  187Α,  αποτελούν  μία  ακολουθία  που
ξεκίνησε  με  την  προετοιμασία  του  ελληνικού  κράτους  για  την  επίθεσή  του  στις  επαναστατικές
οργανώσεις  των  δύο  πρώτων  μεταπολιτευτικών  δεκαετιών.  Η  συγκυρία  δεν  ήταν  τυχαία.  Ήταν  η
περίοδος  της  ολομέτωπης  καπιταλιστικής επίθεσης  στο  σύνολο  των  κοινωνικών  κατακτήσεων
παγκοσμίως,  μετά  την  πλήρη  ενσωμάτωση  του  κρατικο-μονοπωλιακού  μπλοκ  (λεγόμενο  σοβιετικό)
στην αγορά. Το 187Α ήρθε σε μία φάση αποχαλίνωσης της λεηλασίας της εργασίας και του κοινωνικού
υλικού, από το κεφάλαιο, για να ενισχύσει την ολιγαρχική αντίδραση ενάντια στην οργανωμένη λαϊκή
αντίσταση.  Διόλου  τυχαία  ο  εισαγγελέας  της  πρωτόδικης  διαδικασίας  ετούτης  της  υπόθεσης,
υπερασπίστηκε  το  187Α  απέναντι  στις  ενστάσεις  των  συνηγόρων,  αναφερόμενος  σε  διακρατικές
συμβάσεις  μη  ενσωματωμένες  στο  εθνικό  δίκαιο,  συμβάσεις  που  αφορούν  στην  ιδεολογικά
αντεστραμμένη έννοια τρομοκρατία. 

Σε κάθε περίπτωση και ριζικότερα ως προς τις πολιτικές δίκες, η αποβολή του κοινωνικού παράγοντα
από την απονομή δικαιοσύνης, παραβιάζει ριζικά το Σύνταγμα κι ειδικότερα το θεμελιωδέστερο άρθρο
του, που στη δεύτερη παράγραφο του ορίζει ότι «όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό και ασκούνται
όπως ορίζει το Σύνταγμα». 
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Μόνο ο λαός, με τα δικά του όργανα εξολοκλήρου άμεσης συμμετοχής, μπορεί να κρίνει τις ευθύνες
και  τις  πράξεις  που  ανήκουν  στην  κοινωνική  πάλη.  Το  μικτό  ορκωτό  δικαστήριο  δεν  πληροί  τις
αναγκαίες  συνθήκες  για  τη  λαϊκή  δικαιοσύνη.  Δίχως  την  κατάργηση  της  ταξικής  και  πολιτικής
ανισότητας,  η  δικαιοσύνη  θα  παραμένει  ταξική.  Ωστόσο,  θέτουμε  το  συγκεκριμένο  δικαστήριο
ενώπιον της δημόσιας κρίσης επί της επιλογής του να εφαρμόσει τις έστω συμβατικές απαιτήσεις του
Συντάγματος, που ορίζουν τη συμμετοχή του κοινωνικού παράγοντα στη δικαστική διαδικασία ή να
συνταχθεί στην πολιτική γραμμή της αντικοινωνικής ετεροδικίας.

Σχετικά με το εγγενές πολιτικό υπόβαθρο της επιλογής εφαρμογής του 187Α, να επισημάνουμε ότι το
187Α δεν περιγράφει πράξεις, παρά μόνο αφηρημένα πολιτικές προθέσεις πράξεων που κατά τον νόμο
συνιστούν  κοινά  εγκλήματα.  Ετούτο  το  δομικό  πολιτικό  χαρακτηριστικό  της  σύνταξης  του  187Α,
επιβάλλει  στους  κατήγορους  και  τους  δικαστές,  να  κάνουν  υποκειμενικές  περιγραφές  και  επί
υποκειμενικών  δεδομένων,  μέχρι  και  υποθέσεων,  άρα  τους  επιβάλλει  να  αναλάβουν  ενεργητική
πολιτική  δουλειά,  σκηνοθετική,  ιδεολογική  και  άσκησης  ποινικών  εκβιασμών.  Η  αποβολή  του
κοινωνικού παράγοντα ήταν μία προϋπόθεση ώστε να λειτουργήσουν οι αντεπαναστατικοί νόμοι ως
εύπλαστα  πολιτικά  εργαλεία  των  κλειστών  αποφασιστικών  σωμάτων  του  κράτους  (κυβέρνηση  και
δικαστικό).  Αν  ένα  δικαστήριο  θέλει  να  μην  εμπλακεί  σε  πολιτικές  κρίσεις,  όχι  μόνο  είναι
υποχρεωμένο να μην δικάσει με το 187Α, αλλά και δεν έχει λόγο να φοβηθεί τη συμμετοχή πολιτών
που δεν ανήκουν στο διευθυντικό κρατικό πυρήνα.

2η ένσταση: Ο αντισυνταγματικός παροπλισμός των άρθρων 134 (Π.Κ.), οι συνέπειες του κι η ριζική
αντισυνταγματικότητα τους. Οι γενικές συνέπειες της εφαρμογής του 187Α, σε αντιπαραβολή προς τις
συνταγματικές απαιτήσεις που κάλυπταν τα 134 (επιπλέον της συμμετοχής του κοινωνικού παράγοντα
στη δίκη). 

Το ζήτημα των τετελεσμένων σκοπών και η σχετική γνωμάτευση του Αρείου Πάγου.

Μία πλειάδα δικών εναντίον επαναστατικών οργανώσεων την τελευταία εικοσαετία, έχει καταδείξει
ότι ο παροπλισμός τον 134, εκτός από συνθήκη εφαρμογής αντικοινωνικών κριτηρίων στις πολιτικές
δίκες  (όπως  εξηγήθηκε  στην  1η  ένσταση),  αποτελεί  επιπλέον,  αυτοτελές  σκοπούμενο  των  ειδικών
αντεπαναστατικών νομών και συγκεκριμένα του 187Α. Καταρχάς, η πρακτική υποκατάσταση των 134,
από το 187Α, είναι τυπικά αντισυνταγματική διότι ορισμένες διωκόμενες πράξεις συμπίπτουν και στο
134 είναι σαφώς προσδιορισμένες εν’ αντιθέσει με το 187Α, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. Εκτός
από την τυπική σύγχυση πεδίων εφαρμογής, που οι νομοθέτες των νέων αντεπαναστατικών νόμων την
παρήγαγαν  συνειδητά,  μόνο  και  μόνο  για  να  παραμείνουν  τα  134  τυπικώς  σε  ισχύ,  αλλά  ως
ανεφάρμοστα στολίδια δημοκρατικότητας, η υποκατάσταση των 134, από τον 187Α, αποτελεί ριζική
επίθεση στις συνταγματικές απαιτήσεις που κάλυπταν τα 134. Συγκεκριμένα, το 134Α ορίζει μεταξύ
των θεμελιωδών αρχών και θεσμών του πολιτεύματος, τη δέσμευση του νομοθέτη από το Σύνταγμα
και της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας από το Σύνταγμα και τους νόμους (παράγραφος στ).
Η θέσπιση του 187Α αναιρεί ετούτη την αρχή κι η εφαρμογή του εμπεδώνει πρακτικά και θεσμικά την
αναίρεση  της.  Το  134Α  ορίζει  επίσης  ως  θεμελιώδη  αρχή  του  πολιτεύματος  τη  γενική  ισχύ  και
προστασία  των  ατομικών  δικαιωμάτων  που  προβλέπει  το  Σύνταγμα  (παράγραφος  η).  Θα  δούμε
λεπτομερώς  παρακάτω  τι  ισχύει  σε  σχέση  με  τα  συνταγματικά  ατομικά  δικαιώματα  και  από  ποια
πλευρά,  ως  προς  το  Σύνταγμα,  παρεμβαίνει  το  187Α.  Προς  το  παρόν,  επισημαίνουμε  ότι  ο
παροπλισμός  ενός  άρθρου  που  συνδέει  άμεσα  τις  πολιτικές  δίκες,  με  τη  δέσμευση  των  κρατικών
εξουσιών από το Σύνταγμα και με την προστασία των συνταγματικών ατομικών δικαιωμάτων, έχει τις
εξής συνεπείς: Αφενός, αποβάλλονται εν’ γένει οι συνταγματικοί όροι από το πεδίο καταστολής της
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επαναστατικής πάλης, ξεκινώντας από τους ίδιους τους ειδικούς νόμους, περνώντας από τη δικαστική
μάχη  και  φτάνοντας  μέχρι  τις  εφαρμοστέες  τιμωρίες  στους  πολιτικούς  αιχμαλώτους.  Αφετέρου,
αποβάλλεται από το πραγματικό δικαιϊκό πλαίσιο, η αμφίπλευρη κρίση των πράξεων που στρέφονται
ενάντια  σε  κρατικά  όργανα  και  των  πράξεων  των  κρατικών  οργάνων,  ως  προς  τη  συμβολή  ή  την
υπονόμευση εκάστου, στην ισχύ των συνταγματικών αρχών. Με την υποκατάσταση των 134 από το
187Α, παύει να  αναγνωρίζεται ο ενδεχόμενος υπερασπιστικός προς το Σύνταγμα, χαρακτήρας μιας
παράνομης  πράξης  και  συγχρόνως  παύει  να  αναγνωρίζεται  ο  ενδεχόμενος  αντισυνταγματικός
χαρακτήρας  πράξεων,  νόμων,  θεσμών  και  δομών  της  εξουσίας.  Μάλιστα,  το  134 (παράγραφος  2)
διώκει τον σφετερισμό των κρατικών εξουσιών, για την κατάλυση, αλλοίωση ή απενεργοποίηση του
πολιτεύματος  ή  των  θεμελιωδών  αρχών  και θεσμών  του,  όπως  οι  προαναφερόμενες.  Αντιθέτως,  το
187Α θέτει υπό την προστασία του όλους τους σφετεριστές και διαστροφείς του Συντάγματος (στους
οποίους θα αναφερθούμε με πραγματικούς όρους στη συνέχεια), ενάντια στη συνταγματικά σύννομη
και απαιτούμενη λαϊκή αντίσταση (που κι αυτή θα εξεταστεί, ευθύς παρακάτω).

Εύλογα, το 187Α ορίζει ποινές δεδομένης βαρύτητας, για τους πολιτικούς αγωνιστές, περιορίζοντας
την  κρίση  των  πλέον  μόνο  επαγγελματικών  δικαστών,  προς  το  μέγιστο.  Ενώ  υποτίθεται  ότι  όσο
περνούν  τα  χρόνια  από  τη  χουντική  επταετία,  τα  θεμέλια  του  παρόντος  πολιτεύματος  γίνονται
ασφαλέστερα, το οπλοστάσιο του πολιτικού πολέμου που διεξάγει, σκληραίνουν.

Η περιγραφόμενη πολιτική  δυναμική  της υποκατάστασης των 134, από το 187Α, εδράζεται τεχνικά
στην αοριστία των προσβαλλόμενων υποκειμένων και στενότερα, αλλά ριζικά, στην αποσύνδεση τους
από τις ρητές συνταγματικές αρχές. Ως προς τις αντικειμενικές προϋποθέσεις του εγκλήματος, το 187Α
αναφέρει  μόνο  τον  «σοβαρό  κίνδυνο  για  τη  χώρα  ή  για  διεθνή  οργανισμό». Η  έννοια  κίνδυνος  κι
ακόμα  περισσότερο  η  κρίση  της  σοβαρότητάς  του,  είναι  απολύτως  υποκειμενική  εφόσον  δεν
προσδιορίζονται  οι  αποφευκτέες  καταστάσεις  ή  έστω  βλάβες,  προσβολές  κλπ  («για  τη  χώρα  ή  για
διεθνή οργανισμό»). Εξίσου αόριστη είναι μία από τις ικανές υποκειμενικές προϋποθέσεις, η «σοβαρή
βλάβη» δομών. Τι είδους βλάβη, σε ποια ποιοτική και ποσοτική βαθμίδα; Την πολιτικά σκοπούμενη
αοριστία των εννοιών χώρα, διεθνής οργανισμός, πολιτικές και οικονομικές δομές, θα τη δούμε σε λίγο
μέσα  στο  ιστορικό  υπόβαθρο  του  παροπλισμού  των  134,  της  θέσπισης  ειδικών  αντεπαναστατικών
νόμων και της σχέσης τους με το Σύνταγμα.

Στις επόμενες ενστάσεις θα εξετάσουμε μία μία τις έννοιες που υποτίθεται ότι προστατεύει το 187Α,
ως προς την πραγματική υπόσταση τους και τη σχέση τους με το Σύνταγμα. Η κομβική αντικειμενική
προϋπόθεση του 187Α, ο απροσδιόριστος «σοβαρός κίνδυνος», αποτελεί την κρισιμότερη ασάφεια για
την αναπόφευκτη εφαρμογή του νόμου με πολιτικά υποκειμενικά κριτήρια. Η αντικειμενικότητα του
δυνάμενου  καθίσταται  παντελώς  εύπλαστη.  Για  την  προσχηματική  επικάλυψη  αυτού  του
υποκειμενισμού, άλλαξε η διατύπωση από «...είναι δυνατόν να βλάψουν...» (προηγούμενος νόμος), σε
«...προκαλεί  σοβαρό  κίνδυνο».  Όσο  κι  αν  φαίνεται  ότι  το  ρήμα  «προκαλεί»  έχει  αντικειμενική
υπόσταση,  η  κατηγορία  παραμένει  αόριστη  και  υποκειμενικώς  διαχειρίσιμη,  αφού  αυτό  που
προκαλείται (κίνδυνος) αιωρείται στη σφαίρα του υποκειμενικού.

Δεν  είναι  τυχαίο  ότι  ενώ  το  κατηγορητήριο  ετούτης  της  δικαστικής  υπόθεσης  παραπέμπει  στην
αντικειμενική ερμηνεία του πολιτικού εγκλήματος (που απαιτεί τετελεσμένη ζημιά), οι δικαστές της
πρωτόδικης  διαδικασίας  αναφέρθηκαν  σε  δυνατότητα  ζημιάς  μη  τετελεσμένης,  κατά  την  απάντηση
τους στις ενστάσεις των συνηγόρων («εγκλήματα μη δυνάμενα να επηρεάσουν τη συνταγματική τάξη
της  Χώρας»).  Η  αοριστία  του  κινδύνου,  μας  εισάγει  ευθέως  στο  ζήτημα  του  τετελεσμένου.  Ο
χαρακτηρισμός ως τετελεσμένου επιστρατεύεται για να ενεργοποιηθεί το 187Α αντικειμενικοφανώς,
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ενώ  ταυτόχρονα  επιστρατεύεται  ο  χαρακτηρισμός  του  μη  τετελεσμένου, προκειμένου  να  μην
ενεργοποιηθούν τα 134 και να μην αναγνωριστεί ο πολιτικός χαρακτήρας της επαναστατικής πάλης.

Αυτές οι συστηματοποιημένες παλινωδίες γύρω από το τετελεσμένο, βρίσκονται σαφώς έξω από το
δεδομένο νομικό τύπο. Το 134 αναφέρεται και σε τετελεσμένα και σε μη τετελεσμένα αποτελέσματα.
Η πρώτη παράγραφος και στα δύο εδάφια της, αναφέρεται σε απόπειρα και μάλιστα όχι μόνο με χρήση
σωματικής  βίας,  αλλά  επίσης  με  απειλή  σωματικής  βίας.  Η  δεύτερη  παράγραφος,  που  ορίζει  ένα
μεγαλύτερο  εύρος  προσβαλλόμενων  υποκειμένων,  συμπεριλαμβάνοντας  εκείνα  που  όριζε  η
προηγούμενη  διατύπωση  του  187Α (θεμελιώδεις  αρχές  ή  θεσμοί  του  πολιτεύματος),  αναφέρεται  σ’
όποιον επιχειρεί κι όχι στενότερα σ’ όποιον έχει επιτύχει. Άρα, καταρχήν τα 134 δεν κάνουν διάκριση
τετελεσμένου  και  μη,  παρότι  το  εύρος  κι  ο  βαθμός  της  ζημιάς  επηρεάζουν  αναλογικώς  τις  ποινές,
σύμφωνα με το Σύνταγμα.

Τι άλλαξε επ’ αυτού το 187Α; Το κριτήριο εφαρμογής μετατοπίστηκε από την πράξη, την απόπειρα, το
εγχείρημα,  στον  αόριστο  κίνδυνο.  Προφανώς,  οι  απόπειρες  και  τα  εγχειρήματα  που  ορίζει  το  134,
ενέχουν κινδύνους, σαφώς προσδιορισμένους. Οπότε ποιο είναι το πεδίο αποκλειστικής εφαρμογής του
187Α;  Πρώτον,  οι  κίνδυνοι  για  τα  μη  προσδιορισμένα  υποκείμενα  «χώρα»  και  «πολιτικές  και
οικονομικές δομές», εφόσον προσδιοριστούν με όρους πλην εκείνων που θέτει το Σύνταγμα, αφού στα
134  προσδιορίζονται  οι  συνταγματικά  προστατευόμενες  αρχές,  θεσμοί  και  δομές.  Δεύτερον,  οι
κίνδυνοι  για  «διεθνείς  οργανισμούς»  απροσδιόριστης  συνάφειας  με  το  Σύνταγμα  του  ελληνικού
κράτους.  Όπως  ενημερώσαμε  ήδη,  θα  εξετάσουμε  την  πραγματική  υπόσταση  των  εννοιών  που
εισήγαγε το 187Α και τις σχέσεις τους με το Σύνταγμα, στις επόμενες ενστάσεις. Ήδη πριν περάσουμε
στην  ανάλυση  των  εννοιών,  αποδεικνύεται  από  τη  σχέση  του  187Α  προς  τα  134,  ότι  το  187Α
αποσκοπεί στην προστασία κατεστημένων δομών που δεν εμπίπτουν στις συνταγματικές απαιτήσεις ή
και τις αναιρούν. Ο θεσπισμένος υπερχειλής πολιτικός υποκειμενισμός του 187Α, αποτελεί παράγωγο
του σφετερισμού των κυβερνητικών, νομοθετικών και δικαστικών εξουσιών που ορίζει το Σύνταγμα,
από μια ολιγαρχική τάξη που ακατάπαυστα αποδομεί τις κοινωνικές ρήτρες του Συντάγματος, όπως θα
το δούμε συγκεκριμένα.

Η γνωστή γνωμάτευση του Αρείου Πάγου (1413/2010) επί του πολιτικού εγκλήματος, επιβεβαίωσε ότι
οι ειδικοί αντεπαναστατικοί νόμοι θεσπίστηκαν προκειμένου να προστατευτούν δομές που αναιρούν
τις συνταγματικές αρχές, καθώς αναφέρεται σε εγκλήματα «στρεφόμενα κατά προσώπων ή πραγμάτων
διαφορετικών από αυτά τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 134». Κι ο τρόπος αυτής της θωράκισης των
αντισυνταγματικών συνιστωσών του καθεστώτος, είναι ο αποκλεισμός της κοινωνικής αντίστασης από
τον θεσμικό δικαιϊκό διάλογο επί του πολιτικού. Η μη αναγνώριση της πολιτικότητας της αντίστασης,
όπως  το  κάνει  η  γνωμάτευση  του  Αρείου  Πάγου,  κι  η  κατοχή  του  χαρακτηρισμού  κατ’
αποκλειστικότητα για λογαριασμό των ενδοκρατικών μετασχηματισμών, αποτελεί προμετωπίδα ενός
καθεστώτος δομικού σφετερισμού της ισχύος που ο λαός, λόγω ιστορικών αδυναμιών έχει εναποθέσει
στα διευθυντήρια της αστικής τάξης. Αδιαμφισβήτητα η γνωμάτευση ψευδώς παρατηρεί ότι στα 134
εμπίπτει μόνο η τετελεσμένη πολιτική ανατροπή. Σημειώσαμε ήδη ότι το 134 αναφέρεται σε απόπειρα
και σε εγχείρημα. Επιπλέον, το 134 διώκει την επιμέρους προσβολή θεμελιωδών πολιτειακών αρχών ή
θεσμών,  με  τις  έννοιες  αλλοίωση,  απενεργοποίηση,  διαταραχή,  παρακώλυση  και  εξαναγκασμός.  Η
λογική  της  εστίασης  στην  απόπειρα,  αντί  της  εστίασης  στον  τετελεσμένο  σκοπό,  είναι  αυτονόητη,
επειδή  τα  134 αφορούν  στην  ανατροπή  πολιτειακών  θεσμών:  Το  τετελεσμένο  θα  ήταν  εφικτό  να
διωχθεί  μόνο  κατόπιν  της  επαναφοράς  των  ανατραπέντων  θεσμών.  Ένας  νόμος  που  θα  αφορούσε
περιοριστικά στην τετελεσμένη ανατροπή, θα είχε μόνο συμβολική αξία. Η θέσπιση κι η συστηματική
χρήση του 187Α, που συνεπικουρείται από τη γνωμάτευση του Αρείου Πάγου, μετατρέπουν τα 134 σε
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συμβολικά  εκθέματα.  Κάθε  νόμος  του  κράτους  θεσπίζεται  για  να  τιμωρήσει  ορισμένες  πράξεις  και
κατά κύριο λόγο για να αποτρέψει στο μέγιστο τα ενδεχόμενα αποτελέσματά τους. Είναι έξω από τη
λογική του νόμου το ακαταδίωκτο μιας θεωρούμενης εγκληματικής πράξης, όχι πριν επιχειρηθεί, αλλά
πριν ολοκληρώσει τα αποτελέσματα της. Η παραχάραξη και παρερμηνεία που επιτελεί η γνωμάτευση
του Αρείου Πάγου, επί των 134 κι ακολούθως οι δικαστικές αποφάσεις που τεκμηριώνονται σ’ αυτήν,
βρίσκεται έξω από κάθε νομική λογική και είναι παντελώς καιροσκοπική.

Εντέλει,  προκειμένου  να  περιφρουρηθεί  ο  παροπλισμός  των  134, αντισυνταγματικά,  η  γνωμάτευση
κατασκεύασε  μία  επιπλέον  αντίφαση  για  το  187Α,  την  οποία  οι  δικαστές  που  αναλαμβάνουν  να
δικάσουν με ειδικούς εξωσυνταγματικούς πολιτικούς όρους, την προσπερνούν σιωπηλά.

Σύμφωνα  με  τον  Άρειο  Πάγο,  τα  εγκλήματα  του  κοινού  ποινικού  δικαίου  τα  μη  δυνάμενα  να
επηρεάσουν τη συνταγματική τάξη «της Χώρας» εκπίπτουν από την αρμοδιότητα του 134. Η αοριστία
του 187Α περί του δυνάμενου, επαναλαμβάνεται. Όμως επαναλαμβάνεται αντεστραμμένα. Το 187Α
προϋποθέτει «σοβαρό κίνδυνο για τη Χώρα» και με την προηγούμενη διατύπωσή του προϋπέθετε να
«είναι δυνατόν». Μ’ αυτά τα δεδομένα καθίσταται καταφανής η σκοπιμότητα της αοριστίας που φτάνει
σε  τέτοιο  σημείο  πολιτικής  αυθαιρεσίας,  ώστε  η  υποκειμενική  αμφισημία  του  δυνάμενου  να  μην
αφορά μόνο στις διωκόμενες πράξεις, αλλά και στην ad hoc μεθερμηνεία των νόμων.

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Αρείου Πάγου, την οποία επικαλέστηκαν οι δικαστές της πρωτόδικης
διαδικασίας  ετούτης  της  υπόθεσης,  σε  καμία  προπαρασκευαστική  πράξη  δεν  αναγνωρίζεται  ο
πολιτικός χαρακτήρας πριν αποδειχτεί η συνάφειά της προς τον πολιτικό σκοπό, με την ολοκλήρωση
του, παρότι το 134 περιγράφει και διώκει προπαρασκευαστικές πράξεις (όπως η άσκηση βίας, η απειλή
χρήσης βίας, ο σφετερισμός κλπ.). Οι κατήγοροι και οι ίδιοι οι δικαστές ενέταξαν μια κλοπή σ’ ένα
συνοικιακό κατάστημα τυχερών παιγνίων στο 187Α, επικαλούμενοι την πολιτική ταυτότητα ενός εκ’
των  δραστών  (αναρχικός)  και  την  αναφορά  από  τον  ίδιον,  της  ευρείας  πολιτικής  έννοιας
«απαλλοτρίωση». Τέτοια είναι η άβυσσος αυθαιρεσίας και ασυναρτησίας που έχει εγκατασταθεί στο
νομικό πεδίο λόγω της διαμόρφωσης μιας νομικής ασπίδας και κυρίως της συναίνεσης του δικαστικού
σώματος, για την ανάπτυξη της κρατικής αντεπανάστασης καθ’ υπέρβαση του Συντάγματος. Μόνο το
πολιτικό  υπόβαθρο  του  ζητήματος  του  τετελεσμένου,  μπορεί  να  δώσει  ικανοποιητική  εξήγηση  στο
γεγονός ότι οι πράξεις που παραπέμπονται με το 187Α και σύμφωνα με τη γνωμάτευση είναι αμφίβολο
αν  συντελούν  ή  κι  αν  αποσκοπούν  σ’ ένα  τετελεσμένο  πολιτικό  έγκλημα,  έχουν  βαρύτερη  ποινική
μεταχείριση (με το 187Α), από τις ίδιες πράξεις που έχουν συντελέσει σ’ έναν ολοκληρωμένο πολιτικό
σκοπό  σύμφωνα  με  τα 134. Μόνο πολιτικά  είναι  εξηγήσιμη  αυτή η  αντεστραμμένη  αναλογικότητα
βαρύτητας αποτελεσμάτων και προβλεπόμενων ποινών.

Το  παροπλισμένο  134, αναφερόμενο  σε  «όποιους  επιχειρούν  με  σφετερισμό  της  ιδιότητας  τους  ως
οργάνων  του  κράτους  να  καταλύσουν  ή  να  αλλοιώσουν  ή  να  καταστήσουν  ανενεργές  θεμελιώδεις
αρχές ή θεσμούς του δημοκρατικού πολιτεύματος που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία», αποτελούσε
μία θεσμική πρόνοια στο πνεύμα των λαϊκών απαιτήσεων με βάση τον αντιδικτατορικό αγώνα, ενάντια
σε  πρακτικές  όπως  η  θέσπιση  κι  η  εφαρμογή  των  ειδικών  αντεπαναστατικών  νόμων  και  η
απενεργοποίηση  του  ίδιου  του  134.  Αγωνιζόμενοι  ενάντια  στο  187Α,  εδώ  και  με  τον  τρόπο  του
δικαιϊκού  λόγου,  βρισκόμαστε  αντιμέτωποι  με  την  τετελεσμένη  αυτοσυγκρότηση  της
αντισυνταγματικής  κρατικής  αυθαιρεσίας.  Μάλιστα,  το  134,  επιπλέον  της  αλλοίωσης  και
απενεργοποίησης των έστω συμβολικών ή προσχηματικών θεσμικών εκφράσεων λαϊκής κυριαρχίας,
διώκει  και  την  άσκηση  εξουσίας  που  απορρέει  από  αυτές  τις  αλλοιώσεις  κι  απενεργοποιήσεις
(παράγραφος  2,  εδάφιο  γ).  Τέτοιου  είδους  αποτέλεσμα,  για  παράδειγμα,  είναι  η  αποδοχή  ενός
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δικαστηρίου,  να  δικάσει  με  βάση  το  187Α,  και  να  συστρατευτεί  στην  απενεργοποίηση  του  134.
Συνεπώς, αποτελεί ιστορικά και λογικά αδύναμο εγχείρημα, να ασκούμε νομική κριτική στην τυπική
ανεπάρκεια του 187Α.

Η πλαστικοποίηση των νομικών ερμηνειών είναι ο κυρίαρχος νόμος, υπεράνω Συντάγματος. Είμαστε
υποχρεωμένοι να διεισδύσουμε ερευνητικά στο ιστορικό πολιτικό υπόβαθρο των νομικών εννοιών και
του Συντάγματος, ριζικά, διότι σ’ ένα πεδίο, αλλά και σφαιρικότερα σε μία εποχή, όπου η πολιτική
υποκειμενικότητα  των  οικονομικά  και  τεχνοκρατικά  κυρίαρχων,  έχει  αποδομήσει  όλες  τις  θεσμικές
συμβάσεις  ισονομίας,  ο  δικαιϊκός  διάλογος  δεν  βρίσκει  ερείσματα  μέσα  στο  δεδομένο  νομικό
καθεστώς. Οδηγούμε την εξέταση των αντιφάσεων μεταξύ 187Α και 134, στις έπακρες λεπτομέρειές
τους.  Οι  ριζικές  αιτίες  κι  οι  απώτατες  συνέπειές  τους,  οι  οποίες  ορίζουν  το  πλαίσιο  των
ανταγωνιστικών μεταξύ τους διεξόδων, μπορούν να περιγραφούν με μία σύντομη ιστορική αναδρομή
στις  δεσμευτικές  συνθήκες  κυριαρχίας  απ’ τις  οποίες  προέρχονται  αυτές  οι  αντιφάσεις.  Η  επίμαχη
έννοια, το τετελεσμένο, αποτελεί το σημείο διαύγασης των παραγόντων ισχύος που επικαθορίζουν και
μεταπλάθουν τους νομικούς όρους.

Οι παρατηρήσεις  του Ιωάννη  Μανωλεδάκη  επί του ζητήματος  του τετελεσμένου  ως  κριτηρίου,  δεν
έχουν αντικρουστεί έως σήμερα, με ικανοποιητικά επιχειρήματα. Κρατάω τρεις φράσεις και προχωράω
στην  προσέγγιση  του  ζητήματος  από  μια  ευρύτερη  δικαιϊκή  και  πολιτική  σκοπιά  κατανόησης  της
κοινωνικής διαλεκτικής. «Το κράτος είναι ένα έννομο αγαθό περιχαρακωμένο από άλλα έννομα αγαθά
(ανθρώπινες ζωές, προσωπικές ελευθερίες, εγκαταστάσεις, υπηρεσίες). Για να φθάσεις σε αυτό πρέπει
να  περάσεις  από  τα  αγαθά  αυτά  ετούτα  που  η  προσβολή  τους  δεν  αποτελεί  με  το  κριτήριο  της
αντικειμενικής  θεωρίας  πολιτικό,  αλλά  κοινό  έγκλημα.  Έτσι,  ενώ  η  προσβολή  αποβλέπει  στην
ανατροπή της πολιτικής εξουσίας καταλήγει αντικειμενικά σε σύνθετο πάντα πολιτικό έγκλημα ή και
σε μόνο κοινό αν ο δράστης είχε την ατυχία να συλληφθεί στην αρχή της πραγμάτωσης του σχεδίου
του».

Κανένας επαναστάτης δεν θα αρνηθεί τον γενικό σκοπό. Κανένας πολιτικός άνθρωπος δεν θα αρνηθεί
τη φυσική κυριαρχία των γενικών σκοπών που καταφέρνουν να κινητοποιήσουν ή να ακινητοποιήσουν
κοινωνικές  μάζες.  Ναι,  αλλά  οι  γενικές  αλλαγές  συντελούνται  από  σύνολα  πράξεων,  οργανωμένη
υλική  διαπάλη,  με  μακροχρόνια  προσπάθεια  που  δημιουργεί  σωρευτικά  αποτελέσματα·  επιμέρους
πράξεις που πολλαπλασιάζονται, διαχέονται, ξανασυναντιούνται κι έτσι φέρνουν ποιοτικά άλματα. Οι
γενικοί σκοποί λαμβάνουν τις ιδιαίτερες ιστορικές μορφές τους και συγκεκριμενοποιούνται, μέσα από
τη διαλεκτική απειράριθμων πράξεων που τους δίνουν δυναμική υπόσταση. Δίχως αυτές τις επιμέρους
πράξεις ο γενικός σκοπός μένει αφηρημένος, μια υπέροχη ιδέα έξω από την ταξική σύγκρουση, δηλαδή
μια αριστοκρατική ιδέα λογικής και ηθικής υπεροχής. Η αναγωγή της κοινωνικής αλλαγής, στη γενική
εκπλήρωσή της, είναι το γνωστό «όλα ή τίποτα», δηλαδή τίποτα. Ένα πρόσχημα για να απέχουμε από
την πολιτική μάχη, να υπογράψουμε ταξική ειρήνη. Ειδικότερα στο πλαίσιο του νομικού διαλόγου, ένα
πρόσχημα  για  τη  διαστρέβλωση  της  έννοιας  πολιτικό  έγκλημα  και  την  αφομοίωσή  της  στο
αντεπαναστατικό  οπλοστάσιο.  Οι  ταξικές  σχέσεις  δεν  μετασχηματίζονται  σε  αταξικές,  δίχως  την
αναμέτρηση σε υλικό και ηθικό κόστος αίματος. Στον πόλεμο φθοράς, τα κεφάλια γίνονται κεφάλαια ή
ισότητα.

Μ’ αυτήν  την  έννοια,  εννοείται  κι  έχει  αποδειχτεί  ιστορικά  ότι  ακόμα  και  μεμονωμένες  πράξεις
πολιτικής  βίας  μπορούν  να  αποσταθεροποιήσουν  δομές  ετερονομίας  και  ανισότητας,  όταν  είναι  το
προανάκρουσμα μετάβασης ενός επαναστατικού κοινωνικού κινήματος σε μια νέα φάση. Την περίοδο
που έδρασε η Οργάνωση Επαναστατικής Αυτοάμυνας, δεν υπήρχε κίνημα σε τέτοια φάση. Σκοπός της

9



ήταν να χτίσει  το  κίνημα.  Όχι  προτού  αρχίσει  το  ξερίζωμα  της  ταξικής  κυριαρχίας. Δεν  γίνεται  να
βγουν από τη μήτρα άλλη ώρα το κεφάλι, άλλη ώρα η καρδιά κι άλλη ώρα τα πόδια του παιδιού. Ήταν
απαραίτητο κι εξακολουθεί να είναι απαραίτητο ν΄ανατιναχθούν σχέσεις τρομοκρατίας, για να ριζώσει
επαναστατικό κίνημα.

Ας εμβαθύνουμε λίγο στην ηθική  διαπάλη ως υπόβαθρο της  επαναστατικής πάλης, προκειμένου να
διευκρινιστεί πλήρως ο αναπόσπαστος πολιτικός χαρακτήρας και της ελάχιστης πράξης που τελείται με
ανατρεπτικό απότερο σκοπό.  Ο ταξικός πόλεμος, ως διαπάλη ανταγωνιστικών δυνάμεων, δεν γίνεται
να  αποτελέσει  μια  προδιαγεγραμμένη  εξέλιξη.  Ο  τελεολογικός  αντικειμενισμός  αποτελεί  ιστορικό
κληροδότημα των θεοκρατικών δογμάτων. Μόνο μέσα από την καινοτομική δράση τους τα υποκείμενα
μπορούν και διαυγάζουν τη συναρμογή των αιτιοτήτων επί του συγκεκριμένου.  Οι ταξικές συνθήκες
είναι αναπόδραστες, όχι απρόσβλητες. Η πάλη αλλάζει τις συνθήκες, δημιουργώντας νέες. Η δράση
αλλάζει το εμπειρικό υπόστρωμα του ηθικού. Η ταξική πάλη είναι κυρίως πόλεμος φθοράς με βασικά
πεδία  αναμέτρησης  το  ηθικό  και  τη  συλλογική  επιβίωση.  Ο  στρατηγικός  σκοπός  της  Οργάνωσης
Επαναστατικής Αυτοάμυνας, το κατέβασμα της ένοπλης πάλης  μέσα στα κοινωνικά μέτωπα, για τη
συγκρότηση της πλατιάς ένοπλης κοινωνικής αντίστασης, επιτελείται διαμέσω της προετοιμασίας του
συλλογικού εδάφους. Η μεταμόρφωση του ζωντανού εδάφους δεν είναι μια υπόθεση άρτιων πολιτικών
σχεδίων˙ δεν αναδύεται από τον κινηματικό διάλογο πριν τη δράση, αλλά από τον διάλογο μέσα στη
δράση. Το υποκείμενο που μπορεί να προετοιμάσει τη στιγμή που το πλατύ κίνημα θα αγκαλιάσει την
ένοπλη αντίσταση, διαμορφώνοντας τα βήματά του με ζύμωση στις κοινότητες της αντίστασης, είναι
το αντάρτικο, επειδή αντάρτικο είναι ακριβώς οι υπαρκτές δυνάμεις που τίθενται στην υπηρεσία της
κοινής πάλης. Το αντάρτικο είναι αυτό που μπορεί να απαντήσει αμέσως, «για ετούτη την ανάγκη λέμε
ετούτο και κάνουμε ήδη έτσι». Το αντάρτικο είναι το εγχείρημα συλλογικής αυτοάμυνας κι ατσάλωσης
του προλεταριακού-κοινωνικού ηθικού. Τίποτ’ απ’αυτά δεν μπορεί να γίνει δίχως άμεσες απαντήσεις
στην κρατική βία, με ίσο και ισχυρότερο νόμισμα.

Όπως ορθώς παρατήρησε ο Ιωάννης Μανωλεδάκης, μόνο σε μια ειδική περίπτωση του εγκλήματος της
εσχάτης προδοσίας (όπως ορίζεται από το 134), η πλειονότητα των επιμέρους απαιτούμενων πράξεων
για  την  ολοκλήρωση  του  σκοπού,  συμπίπτει  χρονικά  με  τη  ολοκλήρωση  του  σκοπού:  στο
πραξικόπημα.  Βεβαίως  επίσης  το  πραξικόπημα,  προετοιμαζόμενο  εντός  του  κράτους,  προαπαιτεί
πολιτικές  και  οργανωτικές  πράξεις.  Ωστόσο,  οι  προπαρασκευαστικές  πράξεις  του  πραξικοπήματος,
σπανίως  και  τότε  καταστροφικώς  για το  εγχείρημα,  έχουν  εμφανή  εγκληματική  υπόσταση,  διότι
τελούνται  εντός  και  μέσω  του  κρατικού  μηχανισμού,  αξιοποιώντας  το  χώρο  ελιγμού  που  έχει
διαπλασθεί κατά τη διαχείριση και τον μετασχηματισμό των κρατικών θεσμών. Καθίσταται απιθάνως
εφικτή η διάκριση της παρέκλισης  ενός κρατικού οργάνου από τις συνταγματικές απαιτήσεις και του
σφετερισμού  που  αποσκοπεί  στην  ανατροπή  του  πολιτεύματος.  Η  πολιτική  συνωμοσία  εντός  του
κράτους εξυφαίνεται διαμέσω των νομιμότερων διαύλων.

Το πολιτικό κίνητρο της παράλογης γνωμάτευσης του Άρειου Πάγου, θα γίνει εντελώς συγκεκριμένο
εξετάζοντας την πραγματολογική έδρασή του στην ιστορική εξέλιξη των εγκληματικών και διωκτικών
πράξεων που πραγματεύεται. Σημείο κλειδί για την κατανόηση του ισχύοντος Συντάγματος και του
νομικού διαλόγου και της διαπάλης επί της νομοθέτησης, που έπονται του Συντάγματος, αποτελεί το
χουντικό καθεστώς που εγκαταστάθηκε το 1967. Το ισχύον Σύνταγμα καθορίστηκε από την παράδοση
της  σκυτάλης  από  τη  χούντα  σ’ ένα  νέο  πολιτικό  καθεστώς,  κομματικής  αντιπροσώπευσης.  Το
πραξικόπημα  του  ’67  λοιπόν,  προετοιμάστηκε  μέσα  από  το  προηγούμενο  πολιτικό  καθεστώς:  Οι
προεργασίες  στον στρατό και την αστυνομία, έχουν ρίζες ήδη στην εποχή  του πολιτικού εμφυλίου.
Άλλωστε,  τα  πολεμικά  σώματα  του  ελληνικού  κράτους  είχαν μακρά  παράδοση  πολιτικών  κι  ειδικά
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πραξικοπηματικών  παρεμβάσεων.  Να  θυμηθούμε  μόνο  την  υπόθεση  του  σαμποτάζ  στο  οποίο
εμπλεκόταν ο μετέπειτα δικτάτορας Παπαδόπουλος. Για την προετοιμασία του πραξικοπήματος, έγινε
χρήση  των  τότε  ισχυουσών  συνταγματικών  δομών  και  των  τότε  νόμιμων  πολιτικών  δομών,  για  τη
χειραγώγηση των πολιτικών εξελίξεων από τους καθεστωτικούς συνωμότες. Το γνωστότερο συμβάν
είναι  η  λεγόμενη  αποστασία.  Επίσης,  οι  διεθνείς  σχέσεις,  με  την  έννοια  των  επικυριαρχικών
διακρατικών  σχέσεων,  ενεπλάκησαν  στο  πραξικόπημα.  Είναι  γνωστός  ο  ρόλος  των  ΗΠΑ.  Αφού τα
πραγματικά  ιστορικά  δεδομένα  μας  υποχρεώνουν  να  μιλήσουμε  για  πολιτικές  δομές  και  διεθνείς
σχέσεις, σ’ετούτο το σημείο οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το 187Α θέτει υπό την προστασία του
διεθνείς σχέσεις και πολιτικές δομές που ενδεχομένως συντελούν στη διάπραξη εσχάτης προδοσίας,
όπως  ορίζεται  από  τον  134.  Επιπροσθέτως,  η  γνωμάτευση  του  Άρειου  Πάγου  επικυρώνει  αυτό  το
αντισυνταγματικό θέσπισμα. Για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση του πραξικοπήματος του
1967, πολιτικές δομές και κρατικά όργανα στράφηκαν με νόμιμα και παράνομα μέσα, εναντίον άλλων
πολιτικών  δομών  και  κρατικών  οργάνων,  εκείνων  που  ήταν  εγγύτερα  στη  λαϊκή  κυριαρχία  ή  πιο
εξαρτημένα από αυτήν.

Η γνωμάτευση του Άρειου Πάγου και οι εφαρμοστικές μεθερμηνείες του 187Α από τα δικαστήρια, που
αναιρούν την κομβική για το 187Α έννοια κίνδυνος, ορίζουν ως πολιτικό, αποκλειστικά το τετελεσμένο
έγκλημα εσχάτης προδοσίας. Τι αντιμετώπιση είχε όμως μέχρι σήμερα η εκ του κράτους προερχόμενη
εσχάτη προδοσία, όπως ορίζεται από τα 134; Ούτε εκείνοι που την προετοίμασαν, ούτε τα πολιτικά
στελέχη της χούντας διώχθηκαν. Ο Άρειος Πάγος (πάλι ο Άρειος Πάγος), μόλις αντικαταστάθηκε η
στρατιωτική διακυβέρνηση, αποφάνθηκε με μια σκανδαλώδη γνωμοδότηση ότι το πραξικόπημα ήταν
ακαταδίωκτο  επειδή υποτίθετω ότι ήταν στιγμιαίο έγκλημα.  Σα να ήταν το  πρώτο και  το  μοναδικό
έγκλημα  που  συντελείται  με  μια  στιγμιαία  πράξη  και  σα  να  μην  τιμωρεί  ο  νόμος  τα  εγκλήματα
ανάλογα με τη βαρύτητα των αποτελεσμάτων, των προθέσεων και κατά βάση, με τα χαρακτηριστικά
της ίδιας της πράξης, αλλά ανάλογα με τη διάρκειά της. Κι αυτά, παρ’ ότι ούτε η προετοιμασία, ούτε
τα αποτελέσματα του πραξικοπήματος ήταν στιγμιαία. Εκείνη η απόφανση του Άρειου Πάγου σχετικά
με τη χούντα, όριζε ως τεκμήριο ακαταδίωκτου, ακριβώς τις συνθήκες που η νεότερη γνωμοδότηση
σχετικά  με  το  πολιτικό  έγκλημα  κι  έμμεσα  για  το  187Α,  όρισε  ως  προϋπόθεση  αναγνώρισης  της
πολιτικής  υπόστασης  ενός  εγκλήματος:  την  άμεση  ολοκλήρωση  της  πράξης.  Συνδυαστικά  οι  δυο
αποφάνσεις  αποδίδουν το  τιμητικό  επίθετο  «πολιτικό»,  κατ’ αποκλειστικότητα  στο  ακαταδίωκτο
πραξικόπημα. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία στα μεγαλεία της.

Αργότερα, με προσωπική πρωτοβουλία δικηγόρων διώχθηκαν ελάχιστοι επικεφαλείς της χούντας και
για έναν  ελάχιστο  αριθμό  εγκλημάτων  αναλογικά στο  σύνολο  όσων  είχαν  διαπραχθεί.  Εκείνος  που
διώχθηκε κατά συνέπεια της απόφανσης του Άρειου Πάγου, η οποία νομιμοποίησε τη χούντα, ήταν
ένας  πολιτικός  που  με  ένα  άρθρο  σε  εφημερίδα  άσκησε  κριτική  στην  πράξη  του  Άρειου  Πάγου.
Φυλακίστηκε, όχι κάποιος αναρχικός, όχι κάποιος κομμουνιστής, αλλά ο Ψαρουδάκης, του κόμματος
της  Χριστιανικής  Δημοκρατίας.  Η  εκτελεστική  δομή  του  κράτους  και  τα  όργανά  της,  τα  ίδια  προ
χούντας  και  κατά  τη διάρκειά της, διατηρήθηκαν  στο νέο πολίτευμα. «Δώστε τη χούντα στο λαό»,
φώναζε  ο  λαός.  Μόνο  ο  ίδιος  μπόρεσε  να  το  υλοποιήσει  παραδειγματικά,  με  τις  εκτελέσεις  των
αρχιβασανιστών Μάλιου και Μπάμπαλη και πρώτα πρώτα του αμερικάνου αρχιπράκτορα Γουέλς, από
τις επαναστατικές οργανώσεις του, 17 Νοέμβρη και Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας.

Το  νέο  πολιτειακό  καθεστώς  είχε  δρομολογηθεί  από  τη  χούντα.  Τα  μηδενικά  θεσμικά  εχέγγυα  των
λαϊκών  διακηρύξεων  του  νέου  Συντάγματος  ήταν  προκαθορισμένα.  Με  τα  λόγια  της  Οργάνωσης
Επαναστατικής Αυτοάμυνας: «Το Μάϊο του 1974 ένας από τους πρωτεργάτες του πραξικοπήματος της

21ης Απριλίου, ο Ν. Μακαρέζος, υπέβαλε στο στρατηγό Γκιζίκη ένα «άκρως απόρρητο» υπόμνημα «δια
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την ηγεσίαν των ενόπλων δυνάμεων». Αυτό το κείμενο δημοσιεύτηκε το '75 από το Σταύρο Ψυχάρη (τότε

πολιτικός  συντάκτης  στο  ΒΗΜΑ και  τώρα  διευθυντής  στον  οργανισμό  Λαμπράκη).  Οι  προτάσεις  του

αρχιχουντικού ξεκινούσαν έτσι:

“1.  Να  συγκροτηθή  αμέσως  ισχυρά  κυβέρνησις  εθνικής  σωτηρίας,  με  τα  ικανώτερα  εκ  των

στελεχών, τα οποία διαθέτει η χώρα, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, αποκλεισμένων, βεβαίως,

των αναρχικών.

2.  Να  κηρυχθή  είς  είδος  πανστρατιάς.  Άπαντες  οι  δυνάμενοι  να  βοηθήσουν,  δέον  να

επιστρατευθούν.  Δεν  υπάρχουν  Δεξιοί-Κεντρώοι-Αριστεροί,  όπως  ακριβώς  διεκήρυξεν  η  Επανάστασις

της 21ης Απριλίου. Υπάρχουν μόνον Έλληνες και αναρχικοί ανατροπείς. Οι τελευταίοι να απομονωθούν

και οι λοιποί να συνεργασθούν διά να βοηθήσουν…

3. Συγκεκριμένως η αποστολή της κυβερνήσεως αυτής θα έδει να είναι: …

ζ.  Να  δημιουργήσει  τας  προϋποθέσεις  διά  την  ανανέωσιν  των  πολιτικών  μας  δυνάμεων.

η. Να οδηγήσει το ταχύτερον δυνατόν, εις τας βουλευτικάς εκλογάς...”

Η πρόσφατη εκλογή του Τραμπ στη προεδρία των ΗΠΑ και η ενδυνάμωση των ακροδεξιών κομμάτων

στην Ευρώπη αντανακλούν το δομικό ξεγύμνωμα της αστικής δημοκρατίας. Η προγραμματισμένη ομιλία

του  Ομπάμα  μπροστά  από  την  ακρόπολη  θα  είναι  η  τελευταία  πράξη  ενός  κύκλου  εξήντα  χρόνων

προσπαθειών επιβολής ταξικού συμβιβασμού.»

Η κυρίαρχη οικονομική δομή του ελληνικού κράτους, η κεφαλαιοκρατία, παρέμεινε κυρίαρχη σε όλη
τη σταδιοδρομία των δυο αιώνων του και βέβαια πριν, κατά τη διάρκειά της και μετά τη χούντα. Σε
επόμενη ένσταση, στην πραγμάτευση της έννοιας οικονομικές δομές, θα την εξετάσουμε σε σχέση με
το Σύνταγμα.

Οι πολιτικές δομές του νέου πολιτεύματος ήταν εκ θεμελίων εξαρτημένες από την κεφαλαιοκρατική
ολιγαρχία  και  τη  στρατοκρατία  τους.  Ο  Κωνσταντίνος  Μητσοτάκης,  ο  πρωτεργάτης  της
αποσταθεροποίησης  του  προηγούμενου  αντιπροσωπευτικού  πολιτεύματος  και  πρωθύστερα
γερμανοτσολιάς, έφτασε μέχρι την πρωθυπουργία. Ο πρόσφατα θανώντας Μίκης Θεοδωράκης, μέσα
από  τον  κυνικό  ρεαλισμό  του  αποτέλεσε  τον  πιο  ειλικρινή  εκφραστή  της  δομικής  εξάρτησης  της
μεταπολιτευτικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, από τη διαχρονική στρατοκρατία και κατά βάση
την  εξάρτηση  της  ελληνικής  αστικής  τάξης  από  τον  ΝΑΤΟϊκό  ιμπεριαλισμό:  «Ή  Καραμανλής  ή
τανκς»,  υπουργοποίηση  στην  κυβέρνηση  Μητσοτάκη,  υπεράσπιση  της  κατάδοσης  του  ηγέτη  της
Κουρδικής  αντίστασης,  Αμπντουλάχ  Οτσαλάν,  συμπόρευση  με  τον  φασισμό  στο  ζήτημα  της
μακεδονικής ταυτότητας.

Μέσα απ’ την ιστορική επισκόπηση γίνεται κατανοητό ποιοι πραγματικοί δικαιϊκοί συσχετισμοί έχουν
επιτρέψει  να  μην  αναγνωρίζεται  ως  πολιτική  η  επαναστατική  πάλη  και  να  αναγνωρίζεται  ως
αποκλειστικό πολιτικό κι ακαταδίωκτο έγκλημα το ενδοκαθεστωτικό πραξικόπημα. Η θέση των κατά
κύριο  λόγο  αντιπολιτευόμενων  δυνάμεων,  σ’αυτή  την  ιστορική  συνέχεια,  είναι  καταδεικτική  της
ισχνής  πραγματικής  θεμελίωσης  των  συνταγματικών αρχών και  της  εξ’ αυτής  εύπλαστης  ερμηνείας
του, από τα πολιτειακά σώματα μιας προεγκατεστημένης και μη ανατραπείσας ετερονομίας. 

Από το 1944 και οριστικά με το τέλος του πολιτικού εμφυλίου, η αριστερά υποτάχθηκε στην αστική
τρομοκρατία  και  το  νόμο  της.  Με  τα  λόγια  της  Οργάνωσης  Επαναστατικής  Αυτοάμυνας:  

«Στην  Ελλάδα  το  επαναστατικό  κίνημα  πλήρωσε  πολύ  ακριβά  τη  κυριαρχία  της  κρατιστικής

σχολής. Το Δεκέμβρη του 1944 το λαϊκό κίνημα στην Αθήνα αφέθηκε απομονωμένο και σχεδόν άοπλο να

τσακιστεί  από  τα  στρατεύματα  της  Βρετανίας  και  τους  ντόπιους  φασίστες.  Στη  συνέχεια  το  ΚΚΕ

συνθηκολόγησε  με  τη  μοναρχοφασιστική  δημοκρατία  και  παρέδοσε  τα  όπλα  της  αντίστασης,
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εγκαταλείποντας  τις  αγωνιζόμενες  μάζες  στην  εξοντωτική  κρατική  και  παρακρατική  τρομοκρατία.  Το

εθνικό μέτωπο ήταν εγγύηση ήττας της κοινωνικής επανάστασης.

Το  ΚΚΕ  ξαναπήρε  τα  όπλα  το  1946  για  να  περισώσει  το  κομματικό  μηχανισμό.  Για  την

επανάσταση ήταν πολύ αργά. Για το κόμμα αρκούσαν οι μάχες οπισθοφυλακών στα διακρατικά σύνορα

και ο εγκλωβισμός των αγωνιστών στη προσφυγιά και την εξορία. Από τότε η κομματική αριστερά δεν

ξανασήκωσε ντουφέκι. Στον αντιδικτατορικό αγώνα το ΚΚΕ απουσίαζε. Στην εξέγερση του Πολυτεχνείου

είχε  αντιδραστική  στάση.  Περίμενε  την  έλευση  της  κοινοβουλευτικής  δημοκρατίας  για  να  μπει  στη

καθεστωτική σκηνή και να καταλήξει δεκανίκι του κεφάλαιου και της κρατικής καταστολής.»

Παράλληλο διαφωτιστικό παράδειγμα αποτέλεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας. Εκβιάστηκε και
συνεργάστηκε με τη χριστιανοδημοκρατία, στην αντεπανάσταση κατά την περίοδο που ονομάστηκε
«μολυβένια χρόνια» , υπό την απειλή πραξικοπήματος, ενώ ήταν η ισχυρότερη πολιτική δύναμη του
ιταλικού κράτους. Το αντάρτικο των δεκαετιών ’60,’70,’80 στην ιταλική επικράτεια, προσδιορίστηκε
από αυτήν την αντίθεση και αποτέλεσε το συλλογικό πολιτικό υποκείμενο που πήρε θέση ενάντια στον
εκβιασμό.  Οι  θεμελιώδεις  έννοιες  των  αστικοδημοκρατικών  συνταγμάτων,  «λαϊκή  κυριαρχία»,
«δημοκρατία», υποτέλεια του νόμου και των κρατικών οργάνων στο Σύνταγμα κλπ, σημασιοδοτούνται
μέσα στην πραγματική διαπάλη μεταξύ κοινωνικής αυτονομίας και ισότητας από τη μια πλευρά και
ταξικής ετερονομίας κι ανισότητας  απ’ την άλλη πλευρά.

Εδώ, το πολιτικό και εκτελεστικό προσωπικό της χούντας διατηρήθηκε αλώβητο κι ακαταδίωκτο, αλλά
καταδιώχθηκαν μέχρι εξόντωσης, εκεινοί που επέμειναν στη λαϊκή κυριαρχία, τη θεμελιωδέστερη αρχή
του Συντάγματος: Εκτέλεση γιατρού Τσιρώνη, με πρωθυπουργική εντολή. Επί ΠΑΣΟΚ, εκτέλεση του
αναρχικού Μιχάλη Πρέκα, στη μεθόριο μετάβασης του αναρχικού κινήματος, στην ένοπλη αντίσταση.
Με πρωθυπουργική εντολή επίσης. Ολοκλήρωση της ίδιας πολιτικής επιχείρησης, με την εκτέλεση του
αναρχικού Χριστόφορου Μαρίνου, πάλι με πρωθυπουργική εντολή. Πολλές δολοφονίες διαδηλωτών
και  ανταρτών  καθ’ όλη  τη  διάρκεια  της  μεταπολίτευσης.  Σ’ αυτό  το  ιστορικό  δικαιϊκό  πλαίσιο,
εκπονήθηκαν κι οι ειδικές αντεπαναστατικές ποινικές πολιτικές που καταλήγουν στο 187Α.

Οι κρατικές δολοφονίες διαδηλωτών, μας παραπέμπουν ευθέως στη χουντική προέλευση των ΜΑΤ.
Με τα λόγια της Οργάνωσης Επαναστατικής Αυτοάμυνας: 

«Τα ΜΑΤ σχηματίστηκαν το 1976 από την πρώτη μεταπολιτευτική κυβέρνηση, που έβγαλε από το

συρτάρι ένα σχέδιο της χούντας και ανέθεσε στους χουντικούς που το είχαν εκπονήσει (Ηλίας Ψυχογιός

κλπ) την τελική πραγματοποίησή του. Το μεταπολιτευτικό κομματικό κράτος χρειαζόταν να αποσυνδέσει

το στρατό από τη ταξική καταστολή, για να αποκαταστήσει τη σχετική αποδοχή αυτού του θεσμού στο

πλαίσιο  της  εθνικής  ταυτότητας  και  να  ντύσει  το  νέο  καθεστώς  με  μια  όψη  «δημοκρατικής»

αποστρατιωτικοποίησης. Συγχρόνως, εκσυγχρονίστηκε η αστυνομία σαν κύριος μηχανισμός καθημερινής

τρομοκρατίας και στρατιωτικής καταστολής. Ο εθνικός στρατός παρέδωσε αυτή τη βρώμικη αποστολή

στους  ειδικούς  μισθοφόρους  της  μπατσαρίας.  Ενώ,  οι  ειδικές  στρατιωτικές  μονάδες  και  τα

τεθωρακισμένα,  που  δεν  έχουν  σχεδιαστεί  για  να  αντιμετωπίζουν  μεγάλες  συγκεντρώσεις  ανθρώπων,

φυλάσσονται για ειδικές περιστάσεις…

Με τη πρώτη και τη τρίτη ένοπλη παρέμβασή μας, δράσαμε δυο φορές δίπλα στα καθάρματα των

ΜΑΤ, δηλώνοντας ότι το κοινωνικό κίνημα πρέπει να μην τους φοβάται κι ότι σύντομα θα ερχόταν η

ώρα  τους.  Στις  10 Γενάρη  2017 κάναμε  μια  πρώτη  προειδοποιητική  επαφή,  ρίχνοντας  μια  βολή  στη

κλούβα που σταθμεύει μπροστά από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και άλλες δυο δίπλα σ'έναν σκοπό. Στις 6

Νοέμβρη  επιτεθήκαμε  πάλι  σε  αυτά  τα  καθάρματα.  Τα  ΜΑΤ  αποτελούν  το  εξειδικευμένο  εργαλείο

άσκησης  βίας  και  τρομοκρατίας  ενάντια  στο  κοινωνικό  κίνημα.  Είναι  μονάδες  στρατιωτικού  τύπου,

οργανωμένες και εκπαιδευμένες για να επιτίθενται και να ξυλοφορτώνουν διαδηλωτές, κάνοντας μαζική
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χρήση  χημικών  όπλων  (δακρυγόνα,  ασφυξιογόνα,  καυστικά,  εγκαυματικά  και  άλλα)  και  βλημάτων

(πλαστικές και μεταλλικές σφαίρες, κάνιστρα δακρυγόνου που εκτοξεύονται από καραμπίνα). Οι νεκροί

και  οι  τραυματίες  που  έχουν  αφήσει  όλα  αυτά  τα  όπλα  σε  διάφορες  χώρες  είναι  αμέτρητοι.  Θα

αναφέρουμε μόνο τις πιο γνωστές περιπτώσεις από τη δράση της ελληνικής δημοκρατίας. Τον Οκτώβρη

του 2011, θάνατος οικοδόμου με έμφραγμα  από δακρυγόνο στο Σύνταγμα. Το Γενάρη  του  2011 στην

Κερατέα απέβαλε μια γυναίκα που το σπίτι της πνίγηκε στο δακρυγόνο . Το Γενάρη του 1991 τέσσερις

νεκροί  στο  κτίριο  Κ.Μαρούση  στην  Ομόνοια,  σε  φωτιά  από  δακρυγόνο.  Τον  Οκτώβρη  του  1991

εμπρεισμός της Πρυτανείας του Πολυτεχνείου από δακρυγόνο. Στις 15 Ιουνίου 2011 στο Σύνταγμα , ο

δημοσιογράφος  Μανώλης  Κυπραίος  έχασε  ένα  τύμπανο  από  χειροβομβίδα  «κρότου-λάμψης»  σε

διαδήλωση. Άλλοι έχουν ακροτηριαστεί. Σε κάθε κινητοποίηση όπου οι διαδηλωτές υπερασπίζονται το

χώρο  της  δημόσιας  συγκέντρωσης,  υπάρχουν  τραυματίες  από  τις  βολές  των  μπάτσων.  Επιπλέον,  οι

επιδρομές των ΜΑΤ πάνω στις διαδηλώσεις και οι συλλήψεις, πάντα ολοκληρώνονται με βασανιστήρια

και τραυματισμούς, απολαμβάνοντας τη δεδομένη νομιμοποίηση που τους διασφαλίζουν όλοι οι κρατικοί

μηχανισμοί (αστυνομικοί διοικητές, εισαγγελείς, δικαστές, υπουργοί, βουλευτές και δημοσιογράφοι).»

Ο Αλέξης Τσίπρας, λίγες μέρες πριν την αναμενόμενη εκλογική επικράτησή του και την ανάληψη της
πρωθυπουργίας, επισκέφθηκε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την έδρα της αστικής στρατοκρατίας, για
να δηλώσει ότι «το κράτος έχει συνέχεια». Με τα λόγια της Οργάνωσης Επαναστατικής Αυτοάμυνας: 

«Το ελληνικό κράτος συνεχίζει τη κατασταλτική πολιτική του με τα ίδια τρομοκρατικά μέσα. Το

πρώτο δείγμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν η δολοφονική μεθόδευσή της ενάντια στην απεργία

πείνας  των  πολιτικών  κρατούμενων  την  άνοιξη  του  2015.  Για  να  διατηρήσει  τους  ειδικούς

αντεπαναστατικούς νόμους, για να νομιμοποιήσει τα βασανιστήρια για την αρπαγή βιολογικού υλικού,

για  να  παρατείνει  την  ομηρία  συγγενών  κρατουμένων,  για  να  συνεχίσει  τη  δολοφονική  κράτηση  του

Σάββα  Ξηρού  παρά  τις  αναπηρίες  του,  με  τις  υποδείξεις  της  αμερικάνικης  κυβέρνησης,  οδήγησε

επανειλημμένα δυο απεργούς πείνας  (Μιχάλης Νικολόπουλος και Παναγιώτης  Αργυρού) στο όριο του

θανάτου.  Η  ωμή  αντίδραση  ενάντια  στο  πολιτικό  αγώνα  των  κρατούμενων  αγωνιστών  ξεκίνησε  με

εισβολές σε σπίτια αλληλέγγυων και ολοκληρώθηκε με το πολυήμερο αστυνομικό αποκλεισμό και τελικά

την εκκένωση της κατειλημμένης Πρυτανείας.

Οι  εκβιαστικές  προσωρινές  απαγωγές  αγωνιστών  από  κλιμάκια  της  ασφάλειας  συνεχίζονται.

Ειδικά σε μέρες μεγάλων κινητοποιήσεων όπως η επέτειος του Πολυτεχνείου αυτές οι κρατικές απαγωγές

γίνοντα  μαζικά.  Τους  τελευταίους  μήνες  εντείνεται  η  πρακτική  του  απροκάλυπτου  βασανισμού

καταπιεσμένων  και  αγωνιστών  (νεαροί  Ρομά  στο  ΑΤ  Κουκακίου,  νεαροί  μετανάστες  από  μια

αυτοοργανωμένη  δομή στέγασης  στο  ΑΤ  Ομονοίας,  πολιτική  καταστολή  σε  Κομοτηνή  και  Αγρίνιο,

εισβολή και συλλήψεις στην αυτοοργανωμένη γειτονιά των Προσφυγικών Λ.Αλεξάνδρας, δολοφονία του

πρώην  κρατούμενου  μετανάστη  Pellumb  Marnikollaj  στο  ΑΤ  Πατησίων).  Επιπλέον  επανέρχεται  στο

προσκήνιο, με πολλά πρόσφατα επεισόδια η απροκάλυπτη συνεργασία μπάτσων και φασιστών. Η κρατική

και παρακρατική τρομοκρατία εντάσονται πάντα σ'έναν ενιαίο κρατικό σχεδιασμό. Το ελληνικό κράτος

σήμερα  οξύνει  την  ληστρική  πολιτική  του  με  νέα  μνημονιακά  προγράμματα.  Βαθαίνει  τη  πολεμική

συμμαχία  με  το  ισραηλινό  κράτος  που  κρατάει  έναν  ολόκληρο  λαό  φυλακισμένο  και  πεινασμένο  με

καθημερινές δολοφονίες και στρατιωτικό εποικισμό. Στηρίζει επίσημα την αντεπαναστατική τρομοκρατία

του φασιστικού τουρκικού κράτους που βομβαρδίζει πόλεις μέσα στα σύνορά του, που φυλακίζει κάθε

αντιπολιτευτική φωνή και που έχει εισβάλει στη Συρία. Το ελληνικό κράτος είναι υποτακτικό προς τους

ισχυρούς εταίρους του και τα ντόπια και διεθνή καπιταλιστικά τραστ, γιατί η οικονομική επιβίωσή του

στη φάση της κυριαρχίας του υπερσυσσωρευμένου κεφάλαιου είναι εξαρτημένη. Υποτακτικότητα προς το

μεγάλο  κεφάλαιο,  συμμετοχή  στο  διακρατικό  μιλιταρισμό  που  δρα  στη  περιοχή  και  ταυτόχρονα

εθνικισμός στο εσωτερικό για να επιβάλει ταξική ειρήνη.»
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Τους ειδικούς αντεπαναστατικούς νόμους τους διαχειρίζεται το δικαστικό σώμα. Επί χούντας, το σώμα
της  δικαιοσύνης  αποτέλεσε  κύριο  βραχίωνα  νομιμοποίησης  του  καθεστώτος.  Πάραυτα,
μεταπολιτευτικά  έμεινε  ανέπαφο.  Η  ενεργητική  στήριξη  όλων  των  αντιλαϊκών  πολιτειακών
μεταμορφώσεων,  κι  ειδικά  της  χούντας,  από  το  δικαστικό  σώμα,  αποτελεί  κάθετη  αναίρεση
θεμελιωδών αρχών του ισχύοντος Συντάγματος. Ακόμα κι ένας νόμος, το 134, διώκει εκείνους που με
σφετερισμό  της  ιδιότητάς  τους  ως  οργάνων  του  κράτους  καταλύουν,  αλλοιώνουν  ή  καθιστούν
ανενεργό  το  δημοκρατικό  πολίτευμα  ή  θεμελιώδεις  αρχές  ή  θεσμούς  του.  Αλλά  πώς  θα  γινόταν  το
δικαστικό σώμα να δικάσει τον εαυτό του;

Στο Σύνταγμα είναι σαφής κι εξίσου ειλικρινής η αντισυνταγματική ασυλία της δικαστικής παράδοσης:
Άρθρο 120, παράγραφος 2,  «Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό…
αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων». Καταφανώς  όποιο δικαστήριο παραβλέπει τις
προσβολές  του  Συντάγματος  από  συγκεκριμένους  νόμους  και  τους  εφαρμόζει,  βρίσκεται  εκτός
συνταγματικής  νομιμότητας.  Παράγραφος  3:  «Ο  σφετερισμός,  με  οποιονδήποτε  τρόπο,  της  λαϊκής
κυριαρχίας  και  των  εξουσιών  που  απορρέουν  από  αυτή,  διώκεται  μόλις  αποκατασταθεί  η  νόμιμη
εξουσία,  οπότε  αρχίζει  και  η  παραγραφή  του  εγκλήματος».  Δεν  διώχθηκε  κανένας  δικαστής  της
χούντας,  τα  εγκλήματα  παραγράφηκαν  κι  η  χουντική  παράδοση  παραμένει  κραταιά.  Η  μη
αναδρομικότητα,  στην  υπηρεσία  της  ισοπέδωσης  της  μνήμης.  Οι  κοινωνικές  ρήτρες  του παρόντος
Συντάγματος θα εφαρμοστούν από το Σύνταγμα του μεθεπόμενου πολιτειακού καθεστώτος, εφόσον
μεσολαβήσει  μια  νέα  χούντα,  με  την  επιπλέον  προϋπόθεση  να  μην  μετρήσει  πάλι  απ’το  μηδέν  η
αναδρομικότητα. Όπως έλεγε ένας κωμικός των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευσης, παίζοντας τον
πρώτο  πρόεδρο  του  τρέχοντος  πολιτειακού  καθεστώτος,  Κωνσταντίνο  Καραμανλή,  «στα  επόμενα
είκοσι χρόνια, όλα τα προβλήματά σας  θα έχουν λυθεί ή θα τα έχετε ξεχάσει». Παράγραφος 4 του
συνταγματικού Άρθρου 120:  «Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων,
που  δικαιούνται  και  υποχρεούνται  να  αντιστέκονται  με  κάθε  μέσο  εναντίον  οποιουδήποτε
επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία». Κι όμως, το μεταδικτατορικό πολιτικό καθεστώς, αυτό που
ορκίζεται  σ’ ετούτο  το Σύνταγμα, εμπιστεύτηκε κρατικά όργανα κι  ακόμα  χειρότερα, σύσσωμο  τον
οργανισμό ενός από τους τρεις θεμελιώδεις θεσμούς της εξουσίας του, ο οποίος αντί ν’ αντισταθεί στη
χούντα, την υπηρέτησε με τον πιο βάναυσο τρόπο. Ο Σπύρος Μουστακλής, ένας άνθρωπος μέσα από
τον πυρήνα του κράτους, στρατιωτικός, βασανίστηκε και σακατεύτηκε σωματικά και ψυχικά, επειδή
αντιστάθηκε όπως ορίζει αυτό το Άρθρο. Ο Μουστακλής έγινε ένα μνημείο δίπλα στην αμερικάνικη
πρεσβεία, μνημείο άσημο για το κράτος, ενόσω το σώμα που έστελνε στη φυλακή όσους σακάτευε η
αστυνομία κι ο στρατός, παρέμεινε ως θεματοφύλακας της νέας νομιμότητας.

Να ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες, ιστορικές  συνθήκες, που επιτρέπουν την υπερκέραση των
συνταγματικών  απαιτήσεων  και  τη  νομιμοποίηση  όλων  των  πολιτικά  καταπιεστικών  και  ταξικά
ληστρικών  πολιτικών.  Π.χ.,  η  αντισυνταγματική  νομιμοποίηση  της  υποτέλειας  και πλήρους
οικονομικής  εξάρτησης του ελληνικού κράτους, από  τα ιμπεριαλιστικά  τραπεζικά μονοπώλια, με τη
συνθήκη του Μάαστριχτ και τα μνημόνια, αποτελεί χαρακτηριστική έκφραση συνάφειας των ιδιοτελών
συμφερόντων των στελεχών του ελληνικού κράτους (πολιτικών και δικαστικών), όχι με τη λαϊκή ισχύ,
αλλά με την ιμπεριαλιστική ολιγαρχία.

Η  περιγραφόμενη  διαπάλη  δικαίου  δεν  κρίνεται  μόνο  κατά  τις  δίκες  για  υποθέσεις  επαναστατικής
πάλης. Κρίνεται κάθε μέρα στα δικαστήρια. Η επικαιρότητα ξεχειλίζει: Η αντιμετώπιση του νεκρού
Νίκου Σαμπάνη κι η προστασία κι επιβράβευση των δολοφόνων του. Η αντιμετώπιση της μητέρας του
Ζακ Κωστόπουλου, από τους ένστολους δολοφόνους του στη δίκη τους και το ποινικό ξέπλυμα της
δολοφονίας.  Η  αντιμετώπιση  της  μητέρας  του  Παύλου  Φύσσα,  από  τους  φασίστες-πράκτορες
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δολοφόνους του στη δίκη τους, που ήδη αποφυλακίζονται. «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας
του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας», Άρθρο 2, 1η παράγραφος, του
Συντάγματος.  Ποια  δικαστήρια  θα  δικάσουν  αυτά  τα  τετελεσμένα  εγκλήματα  εσχάτης  προδοσίας,
σύμφωνα με το νόμο του ίδιου του καθεστώτος;

Μια δίκη που αφορά στη διαλεκτική της τρομοκρατίας του καθεστώτος και της επαναστατικής βίας,
αποτελεί έναν κατάλληλο τόπο πραγμάτευσης του νοήματος των συνταγματικών απαιτήσεων και της
νομιμότητας  ή  της  παρανομίας  προς  αυτές,  τόσο  των  πράξεων  που  εκβάλουν  από  τον  κρατικό
οργανισμό, όσο κι εκείνων που εκβάλουν από την κοινωνική αντίσταση.

Όπως έχουν σημειώσει ορισμένοι ακαδημαϊκοί του δικαίου, η αντίσταση στον σφετερισμό, την οποία
επιτάσσει το Σύνταγμα, δεν γίνεται να περιοριστεί στη νομιμότητα, αφού οι σφετεριστές νομοθετούν
και δικάζουν κατά τη βούλησή τους, ερήμην του Συντάγματος. Το ίδιο το Σύνταγμα λέει καταληκτικά,
«με  κάθε  μέσο».  Είναι  δεδομένο  ότι  οι  σφετεριστές  της  λαϊκής  συναίνεσης  και  εκμηδενιστές  της
λαϊκής ισχύος, στηρίζονται στη βία, αφού ελέγχουν τη στρατο-αστυνομική δομή του κράτους, όπως κι
η χούντα κι επίσης ελέγχουν τους επιβιωτικούς πόρους του λαού.

Το  Σύνταγμα,  ως  ένα  συμβόλαιο  συνθηκολόγησης  του  κοινωνικού  κινήματος  με  το  ολιγαρχικό
καθεστώς,  ενέχει  αντιφάσεις  κι  αναιρέσεις  των  βασικών  αρχών  του,  στις  εξειδικεύσεις  του.  Ποια
άρθρα είναι ισχυρότερα; Το πρώτο Άρθρο, που ορίζει ότι «θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή
κυριαρχία» και ότι «όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και
ασκούνται  όπως  ορίζει  το  Σύνταγμα»,  σε  αιτιατή  συνοχή  με  την  καταληκτική  απαίτηση  της
ακροτελευταίας διάταξης, «αντίσταση με κάθε μέσο»; Ή το ενδιάμεσο Άρθρο 11, περί δικαιωμάτων,
που απαγορεύει την ένοπλη συνάθροιση; Το πραγματικό λαϊκό θεμέλιο της κατάρρευσης της χούντας,
η ένοπλη εξέγερση του Νοέμβρη του 1973 ή η διατήρηση της ολιγαρχικής άσκησης της βίας; Το πρώτο
Σύνταγμα  της  ελληνικής  πολιτείας,  το  Σύνταγμα  της  Τροιζήνας,  που  εξείγγηλε  τη  δημιουργία
«πολιτικών  στρατευμάτων», δηλαδή  παλλαϊκής  αυτοάμυνας  ή  ο  μετεμφυλιακός  μοναρχοφασιστικός
αφοπλισμός του λαού;

«...και  άνδρες  και  γυναίκες,  και  νέοι,  και  γέροντες,  όλοι  πρέπει  να  δράξωμεν  τα  όπλα,  δια  να
συντελέσωμεν εις τον κοινόν αγώνα…
...δια των όπλων απεσείσαμεν τον άτιμον ζυγόν, και δια των όπλων θα φυλάξωμεν την ζωήν και την
ελευθερία μας· όλοι πρέπει να οπλοφορήσωμεν…
...Πού  τάχα  θα  καταφύγωμεν;  Αλλού  δεν  ευρίσκομεν  ασφάλεια  παρά  εις  τα  όπλα  μας  και  εις  το
σύνθημά μας, ή ελευθερία ή θάνατος...»

Με τα λόγια της Οργάνωσης Επαναστατικής Αυτοάμυνας:
«Η ίδια χυδαία συνθηκολόγηση με το καθεστώς τρομοκρατίας λέει ότι ο ένοπλος αγώνας είναι

πρόωρος και αδιέξοδος όταν έρχεται αντιμέτωπος με ένα κοινοβουλευτικό σύστημα. Αυτοί οι λακέδες

του κοινοβουλευτισμού στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ, ανοίγοντάς του το δρόμο στην επέκταση του κατασταλτικού

οπλοστασίου ενάντια στους πολιτικούς και τους κοινωνικούς κρατούμενους, το δρόμο για νέα μνημόνια,

το δρόμο προς τον εθνικισμό και την αναβάθμιση της συμμαχίας με τον ισραηλινό σφαγέα. Σήμερα που

το πολιτικό σύστημα έχει απαξιωθεί, παρασέρνοντας στην κατάπτωσή του τις πασιφιστικές αυταπάτες,

από που αλλού θα πάρει δύναμη η απόγνωση των καταπιεσμένων, αν όχι από την ένοπλη αντίσταση που

δίνει  το  παράδειγμα  του  εφικτού  για  τη  προοπτική  μιας  κοινωνίας  χωρίς  κρατική  δικτατορία  και

εκμετάλλευση; Κανείς δεν θα μπορούσε  να πιστέψει  ότι  ένα  κίνημα μπορεί  να  φέρει τη  μέρα  που θα
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καρφώσουμε  στο  σανίδι  τους  στυγνούς  εκμεταλλευτές  και  τους  ξετσίπωτους  πολιτικάντηδες,  αν  το

σήμαντρο της ένοπλης αντίστασης δεν κρατιόταν όρθιο στις εποχές των δημοκρατικών ψευδαισθήσεων.»

Κι εγώ συνοψίζω ότι αυτοστιγμεί μόλις ένα υποκείμενο αντίστασης  επισημαίνει μια αδυναμία, έχει
υποχρέωση  να  αναλαμβάνει  πρωτοβουλία.  Παραδόξως,  το  Σύνταγμα  στο  οποίο  ορκίζεται  το
νομοθετικό και το δικαστικό σώμα του ελληνικού κράτους, συμφωνεί μαζί μου. 

Όταν  ο  μεγάλος  μαθηματικός  κι  επιστήμονας  της  λογικής,  Κουρτ  Γκέντελ,  αυτοεξόριστος  απο  τη
ναζιστική Γερμανία, κατά την εξέτασή του από την επιτροπή μετανάστευσης των ΗΠΑ εξήγησε μέχρι
τελευταίας  λεπτομέρειας  πώς  το  αμερικανικό  Σύνταγμα  οδηγούσε  αναπόφευκτα  στη  δικτατορική
διακυβέρνηση, σώθηκε λόγω της καλής μαρτυρίας του συναδέλφου του Άλμπερτ Αϊνστάιν. Δεν είναι
παρόντες ούτε ο Αϊνστάιν ούτε ο Γκέντελ. Είναι παρούσα και ακατανίκητη η φυσική εξέλιξη προς το
κοινωνικό δίκαιο, που περνάει μέσα από την αντίσταση και τις κοινωνικές επαναστάσεις. Η πολιτική
πρόοδος  δεν  θα  είναι  ποτέ  οριστικά  τετελεσμένη·  είναι  συνεχής.  Τα  κρατικά  εγκλήματα
χαρακτηρίζονται τετελεσμένα όταν παραδίδονται στη λήθη. 

Το ερώτημα δεν είναι αν η αντιπροσωπευτική  δημοκρατία, που έχει σαπίσει προπολλού, μπορεί να
ενσωματώσει τον αντίλογο στον καπιταλιστικό πολιτισμό ο οποίος παρασέρνει στην αυτοκαταστροφή
την  ανθρωπότητα. Το  ερώτημα  που  εγείρεται  εκ  της  πραγματικής  εξέλιξης  είναι  αν  τα όργανα  του
κράτους θέλουν να συμμετέχουν στον δικαιϊκό διάλογο που έτσι κι αλλιώς εξελίσσεται ακριβώς επειδή
ανανεώνεται η επαναστατική κοινωνική πάλη, ή αν θα επιμείνουν με νύχια και με δόντια (και πάντως
ερήμην της πλέον απαξιωμένης συνταγματικότητας) στο αδιέξοδο για το ίδιο το καθεστώς (μη λαϊκής)
κυριαρχίας, συντηρητικό πάγωμα που έχει γυρίσει το δίκαιο της αστικής τάξης πίσω από την εποχή της
Magna Carta;

3η Ένσταση: Ειδικότερη εξέταση του 187Α, τα οριζόμενα προσβαλόμενα υποκείμενα (ή αντικείμενα,
«αγαθά» κλπ) κι οι συνταγματικοί όροι ως προς αυτά. Η έννοια «σοβαρός κίνδυνος για τη Χώρα». Το
πολιτικό ιστορικό υπόβαθρό της. Από ποιους κινδυνεύουν οι χώρες; Η αναντιστοιχία της κατηγορίας
ως  προς  την  επαναστατική  πάλη  και  τις  επαναστατικές  οργανώσεις, εγγενώς. Οι αντισυνταγματικές
συνέπειες της ιδεολογικής αντιστροφής της πραγματικότητας πάνω σ’αυτό το ζήτημα, σε σχέση με την
πρόνοια του 134.

Η  έννοια  Χώρα,  σε  τι  αναφέρεται;  Στην  ακεραιότητα  της  εδαφικής  επικράτειας  του  ελληνικού
κράτους, στην ακεραιότητα του κρατικού οργανισμού, στην ισχύ του Συντάγματος επί της εδαφικής
επικράτειας, στη σταθερότητα της εθνικής οικονομίας ή στην ελευθερία και την ευημερία του λαού;
Όταν ετούτοι οι συγκεκριμένοι προσδιορισμοί δεν συμπίπτουν στην πραγματικότητα και κρισιμότερα,
όταν βρίσκονται σε αμοιβαία αποκλειστική διάζευξη, η επιλογή ταύτισης ενός από τους διαφορετικούς
προσδιορισμούς,  με  την  έννοια  Χώρα,  αποτελεί  πολιτική  επιλογή  και  μάλιστα,  με  πολεμικό
χαρακτήρα. Η αοριστία της έννοιας Χώρα όπως αναφέρεται στο 187Α είναι διακαιϊκά και ειδικότερα
συνταγματικά απαράδεκτη. 

Με  δεδομένο  ότι  θα  καταθέσουμε  μια  ένσταση  ειδικά  για  τις  έννοιες  «πολιτικές  και  οικονομικές
δομές» και μια ένσταση για την κατηγορία σκοπιμότητας βλάβης των συνταγματικών δομών και με
δεδομένο ότι το ζήτημα της συνταγματικά απαιτούμενης λαϊκής κυριαρχίας, διατρέχει το σύνολο των
ενστάσεών  μας,  θα  σταθούμε  εδώ,  σε  σχέση  με  την  έννοια  Χώρα,  σε  δύο  συγκεκριμένους
προσδιορισμούς. 
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-Η εδαφική ακεραιότητα της επικράτειας
Η υπόθεση του κινδύνου της εδαφικής ακεραιότητας μιας πολιτείας λόγω της επαναστατικής πάλης
υποκειμένων  που ανήκουν στην εντόπια κοινότητα, σημαίνει μια ταύτιση των εσωτερικών και των
εξωτερικών εχθρών του κράτους. Πρόκειται για ιδεολογική σύγχυση πολιτικά σκόπιμη, προερχόμενη
από  το  φασιστικό  καθεστώς  του  πολιτικού  εμφυλίου:  να  παρουσιαστεί  το  επαναστατικό  κίνημα  ως
ξενόδουλο και εργαζόμενο για την εθνική υποτέλεια. Ήδη πριν θεσπιστεί το 187Α, η ιστορική αλήθεια
ήταν  αδιαμφισβήτητη.  Το  λαϊκό  κίνημα  που  κατηγορούταν  στον εμφύλιο  ως  ταυτιζόμενο  με
εξωτερικούς εχθρούς, ήταν το ίδιο που είχε πολεμήσει ενάντια στην εισβολή του Άξονα, ενάντια στη
ναζιστική  κατοχή  κι  ενάντια  στην  αγγλική  κατοχή,  με  τις  εθνικιστικές  δυνάμεις  υποταγμένες  στις
επικυρίαρχες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις κι απέναντί του. 

Στο  Σύνταγμα,  ο  εσωτερικός  και  ο  εξωτερικός  εχθρός  συναντιούνται  στο  σημείο  που  αφορά  στην
ιδεολογική  διαπάλη με το κράτος (Άρθρο 14, παράγραφος  3, για τον Τύπο) μεταφέροντας έτσι την
εμφυλοπολεμική  κληρονομιά.  Ωστόσο,  ο  σκοπός  της  «βίαιης  ανατροπής  του  πολιτεύματος»  κι  η
εναντίωση  στην  «εδαφική  ακεραιότητα  του  Κράτους»  ορίζονται  διακριτά.  Οι  σύγχρονες  ειδικές
αντεπαναστατικές  νομικές  κατασκευές,  επαναφέρουν το  πιο  διεστραμένο  ιδεολογικό  όπλο  της
πραγματικά εθνικά εθελόδουλης μετακατοχικής αντεπανάστασης.

Να αναλύσουμε τον συσχετισμό επανάστασης κι αντεπανάστασης, με την αυτονομία των εθνοτήτων
επί των εδαφών όπου ζουν και τις βίαιες αλλαγές συνόρων, στη ρίζα του. Οι πολιτικές δυνάμεις κι οι
οικονομικές τάξεις που επιδιώκουν τη συντήρηση των εκμεταλλευτικών προνομίων τους, είναι εκείνες
που πάντα υποτάσσονται στην ισχυρότερη εξουσία ώστε να διατηρήσουν τη θέση τους στη διακρατική
κι εθνική ταξική πυραμίδα. Όσο πιο ωμά αντεπαναστατικό είναι ένα καθεστώς, τόσο πιο υποτελές σε
εξωτερικές  δυνάμεις  είναι  κατανάγκη.  Χρειάζεται  να  θυμίσουμε  ότι  η  ελληνική  χούντα,  υπό  την
καθοδήγηση της αμερικανικής ηγεσίας του ΝΑΤΟ, διαμόρφωσε τις συνθήκες και παρέδωσε κυπριακά
εδάφη στον επεκτατισμό του τούρκικου κράτους;

Απ’την  άλλη, πόσο  βάσιμη  είναι  η  κατηγορία  της  διακινδύνευσης  της  εδαφικής  ακεραιότητας  μιας
πολιτείας, λόγω της επαναστατικής πάλης; Ας δούμε τι είχε γράψει προφητικά ο Μιχαήλ Μπακούνιν,
ένας από τους θεμελιωτές του αναρχισμού, για τον εθνικισμό της αστικής τάξης και την κοινωνική
επανάσταση,  κατά  τον  πρωσο-γαλλικό  πόλεμο,  που  κατέληξε  στην  αντεπαναστατική  σύμπραξη  της
γαλλικής μοναρχίας, με την πρωσική κατοχή: «Δεν πρέπει να υπολογίζει κανείς στη μπουρζουαζία (...)
Οι αστοί δεν μπορούν να δουν, δεν μπορούν να αντιληφθούν τίποτα πέρα από το κράτος, έξω από τα
συνηθισμένα μέσα του κράτους. Το μέγιστο των ιδανικών τους, της φαντασίας τους, της απάρνησής
τους, και του ηρωισμού τους, είναι η επαναστατική υπερβολή της ισχύος και της δράσης του κράτους,
στη θέση της δημόσιας σωτηρίας. Όμως έχω επαρκώς καταδείξει ότι το κράτος αυτή την ώρα και στις
παρούσες συνθήκες – με τους Μπισμαρκικούς στο εξωτερικό και τους Βοναπαρτιστές στο εσωτερικό -,
μακριά από το να είναι ικανό να σώσει τη Γαλλία, δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο από να τη
νικήσει και να τη σκοτώσει. Μπροστά στον θανάσιμο κίνδυνο έσωθεν και έξωθεν, η Γαλλία μπορεί να
σωθεί  μόνο  από  μια  αυθόρμητη,  ασυμβίβαστη,  παθιασμένη,  αναρχική,  και  καταστροφική  εξέγερση
των μαζών του λαού σε όλη τη Γαλλία. Να είστε σίγουροι: χωρίς αυτήν, δεν υπάρχει σωτηρία για τη
χώρα σας.»

Το  διαυγέστερο  παράδειγμα  επαναστατικής  υπεράσπισης  της  εδαφικής  ακεραιότητας  των  χωρών
ενάντια  σε  κάθε  εισβολή  και  κατοχή,  την  ίδια  στιγμή  που  οι  κυβερνήτες  ξεπουλάνε  εδάφη  για  να
κρατήσουν τις αργυρόνιτες καρέκλες τους, είναι σημερινό, τρέχον: το Κουρδικό Κίνημα Ελευθερίας.
Το  συνομοσπονδιακό,  δημοκρατικό  και  κοινοτιστικό  κοινωνικό  κίνημα  της  Β.  Συρίας  και  του
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Κουρδικού Ιράκ, θεμελιωμένο και εμπνευσμένο από την Κουρδική επανάσταση, είναι η μόνη πολιτική
δύναμη που αντιστέκεται στον τούρκικο επεκτατισμό, υπερασπιζόμενο τη σταθερότητα των συνόρων,
διότι  οι  στρατοκρατικές  παραβιάσεις  φέρνουν  πόλεμο,  θάνατο,  φτώχεια  και  τυραννία  για  τον  λαό.
Αντιθέτως,  όλες  οι  εθνικιστικές  δυνάμεις  της  περιοχής,  προσαρμόζονται  παθητικά  στη  βίαιη
αναδιαμόρφωση των συνόρων που συντελείται με αιχμή τον χωροφύλακα του ΝΑΤΟ, τον τούρκικο
φασισμό. 

Η Οργάνωση Επαναστατικής Αυτοάμυνας παρακολούθησε το παράδειγμα του Κουρδικού Κινήματος
Ελευθερίας.  Ο  διεθνιστικός  συνομοσπονδισμός,  από  το  σοσιαλιστικό  κίνημα  της  εποχής  του
Μπακούνιν, μέχρι σήμερα, αποτελεί την ιστορικά πιο εξελιγμένη μορφή υπεράσπισης της ελεύθερης
ζωής των εθνοτήτων και της προστασίας των εδαφών τους, από την υποτέλεια και τη λεηλασία που
παράγει  η  κεφαλαιοκρατία  και  οι  εθνικιστικοί  θεσμοί  της.  Πού  τεκμηριώνεται  η  κατηγορία  του
ενδεχόμενου «σοβαρού κινδύνου για τη Χώρα», ως απόρροια της επαναστατικής πάλης;

Σε αυστηρό νομικό πλαίσιο, τα 134 ορίζουν με σαφήνεια τις πράξεις των κρατικών οργάνων οι οποίες
είναι απαραίτητες για την αναίρεση των συνταγματικών θεμελίων και αφορούν μεταξύ άλλων και στην
εδαφική  ακεραιότητα  κι  αυτονομία  της  πολιτείας. Η  απενεργοποίηση  των  134 κι  η  αντεστραμμένη
απόδοση του «σοβαρού κινδύνου για τη Χώρα», από το 187Α, συναποτελούν εγκατεστημένη συνθήκη
προστασίας των δυνάμεων εθνικής υποτέλειας, ενάντια στη μόνη δύναμη που μπορεί να υπερασπιστεί
την ελευθερία του λαού, την πλατυά ένοπλη κοινωνική αντίσταση· είναι σίγουρα αντισυνταγματική
συνθήκη. 

-Το φυσικό έδαφος κι η ανάπτυξη της ζωής επί αυτού. 
Ο αντικειμενικά βασικότερος προσδιορισμός της έννοιας χώρα, έγγειται στο φυσικό έδαφος πάνω στο
οποίο διαβιεί μια ανθρώπινη κοινότητα κι από το οποίο εξαρτάται η επιβίωσή της. Η αυτοσυντήρηση
κι ανάπτυξη του πλούτου της φυσικής ζωής είναι καθοριστική για την επιβίωση και την ευημερία των
ανθρώπινων κοινοτήτων και της  ανθρωπότητας  εν γένει. Το Σύνταγμα ορίζει ότι «η  προστασία του
φυσικού  περιβάλλοντος  αποτελεί  υποχρέωση  του  Κράτους»  (Άρθρο  24,  παράγραφος  1).  Τα
σφετεριστικώς  απενεργοποιημένα 134, υπηρετούν  και  αυτήν  τη συνταγματική  απαίτηση,  διώκοντας
εκείνους που με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνων του κράτους, επιχειρούν να αλλοιώσουν ή
να καταστήσουν ανενεργές, διαρκώς ή προσκαίρως, θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος,
όπως η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και της εκτελεστικής και της δικαστικής
εξουσίας από το Σύνταγμα και τους νόμους. 

Η  καπιταλιστική  λεηλασία  και  καταστροφή  της  φυσικής  ζωής,  υπό  την  προστασία  της  κρατικής
ολιγαρχίας, σαρώνει τη γη της λεγόμενης Χώρας, όπως παγκοσμίως. Σε κοινωνικούς αγώνες για την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος την τελευταία δεκαετία, το κράτος έχει δολοφονήσει κατοίκους
κι αγωνιστές, όπως το έμβρυο που απέβαλε η γυναίκα στην Κερατέα το 2011, στην οποία αναφέρθηκε
η  Οργάνωση  Επαναστατικής  Αυτοάμυνας  (στο  απόσπασμα  που  παραθέσαμε  για  τη  χουντική
προέλευση των ΜΑΤ και τα δακρυγόνα), η Μαρία Κουλούρη στην Λευκίμη της Κέρκυρας, και πριν
δύο χρόνια ο σύντροφος Βασίλης Μάγγος στον Βόλο. Λαϊκοί αγωνιστές της μακροχρόνιας αντίστασης
στην καταστροφή της Χαλκιδικής από τη βιομηχανία χρυσού, έχουν διωχθεί με το άρθρο 187.

Το  187Α στρέφεται  ενάντια  στο  κοινωνικό  κίνημα,  που  επιτελεί  τη  συνταγματική  υποχρέωση  του
κράτους  να  προστατεύει  το  εγχώριο  φυσικό  περιβάλλον.  Το  καθεστώς  που  δρα  οργανωμένα  και
συστηματικά ενάντια σ’αυτήν την υποχρέωση, κρύβεται πίσω από τις αοριστίες  και τις ιδεολογικές
αντιστροφές της πραγματικότητας, οι οποίες θεσπίστηκαν με το 187Α. 
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Μια  συνταγματικά  σύννομη  και  αμερόληπτη  εξέταση  των  εγκληματικών  σοβαρών  κινδύνων  (και
βλαβών) κατά του εγχώριου φυσικού περιβάλλοντος, είναι αδύνατον να γίνει στο πλαίσιο του 187Α. 

4η Ένσταση: Οι έννοιες «σοβαρός κίνδυνος για   διεθνή οργανισμό  » και «σοβαρή βλάβη δομών   μιας 
χώρας    ή    ενός  διεθνούς  οργανισμού  ». Η αντισυνταγματικότητα της αοριστίας  της έννοιας  «διεθνής  
οργανισμός».  Η  αντισυνταγματικότητα  του  εύρους  των  πράξεων  που  εισάγονται  στο  έγκλημα  του
187Α, με τις έννοιες «σοβαρός κίνδυνος για διεθνή οργανισμό» και «σοβαρή βλάβη δομών μιας χώρας
ή  ενός  διεθνούς  οργανισμού». Οι αντισυνταγματικές  συνέπειες  της  απενεργοποίησης  του 134 μέσω
187Α,  στα  ζητήματα  της  εμπέδωσης  της  ειρήνης,  της  δικαιοσύνης,  της  ανάπτυξης  των  φιλικών
σχέσεων  μεταξύ  των  λαών  και  των  κρατών  και  της  συνέπειας  προς  τους  επικυρωμένους  κανόνες
διεθνούς δικαίου και τις διεθνείς συμβάσεις. 

Η αοριστία της έννοιας χώρα, όπως καταδείχτηκε στην 3η ένστασή μας, ισχύει αυτούσια και για κάθε
άλλο μόρφωμα που μπορεί να ονομαστεί χώρα, εκτός του ελληνικού κράτους. Τα επιχειρήματα της 3ης
ένστασης εφαρμόζονται επίσης σε σχέση με κάθε κράτος, εδαφική επικράτεια, εθνότητα, κοινωνικό
έδαφος  κλπ.  Επιπροσθέτως,  εφόσον  δεν  αναφερόμαστε  στην  ελληνική  επικράτεια,  αναφορικά  στην
έννοια χώρα δεν ισχύουν οι συνταγματικοί όροι που αφορούν στο ελληνικό κράτος, αλλά εκείνοι που
αναφέρονται σε σχέσεις με λαούς, άλλα κράτη και στο διεθνές δίκαιο. 

Στο  187Α η  έννοια  διεθνής  οργανισμός  δεν  προσδιορίζεται·  δεν  διευκρινίζεται  αν  αναφέρεται  σε
οργανισμούς  στους  οποίους  συμμετέχει  το  ελληνικό  κράτος,  ευρύτερα  σε  οργανισμούς
αναγνωρισμένους από το ελληνικό κράτος ή ακόμη ευρύτερα σε οποιουσδήποτε διεθνείς οργανισμούς
ανεξάρτητα από τη σχέση τους με το ελληνικό κράτος. Ετούτη η αοριστία, αντισυνταγματική καθαυτή,
έχει επιπλέον ριζικές αντισυνταγματικές συνέπειες. Το Σύνταγμα δεν προβλέπει την υπεράσπιση δομών
άλλων κρατών και διεθνών οργανισμών, που δεν απορρέει από τις δικές του αρχές. Το Σύνταγμα, στο
2ο Άρθρο του προτάσσει την ειρήνη και τη δικαιοσύνη εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου, αλλά
αυτή η επιδίωξη δεν συνεπάγεται νομοτελειακά την υπεράσπιση κάθε πολιτικής και οικονομικής δομής
εκτός ή και εντός της ελληνικής επικράτειας και κάθε διεθνούς οργανισμού. Υπάρχουν καθεστώτα και
διεθνείς οργανώσεις που στρέφονται συστηματικά εναντίον της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Άλλωστε,
το  ελληνικό  κράτος  δεν  έχει  απεμπολήσει  το  δικαίωμα της  άσκησης  οργανωμένης  βίας  ενάντια  σε
άλλα κράτη, προς υπεράσπιση εκείνων που θεωρεί δίκαιά του. Στη συνέχεια το Σύνταγμα προτάσει την
ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών και των κρατών. Δεν επιτρέπεται να κρίνουμε ως
τυχαία τη σειρά των υπερασπίσιμων υποκειμένων (αντικειμένων ή και «αγαθών») στη συνταγματική
διατύπωση.  Οι  λαοί  πρώτα. Αυτό  επιτάσσει  το Σύνταγμα  και  σε  αυτό  θα  συμφωνήσουμε  από
επαναστατική κοινωνική σκοπιά. 

Με την αοριστία των εννοιών, «για διεθνή οργανισμό», «μιας χώρας» κι «ενός διεθνούς οργανισμού»,
πολλαπλασιαζόμενη από την αοριστία των εννοιών «πολιτικές δομές» και «οικονομικές δομές», την
οποία θα εξετάσουμε σε επόμενη ένσταση, το 187Α διώκει κι εκείνους που αγωνίζονται ενάντια σε
δικτατορικά ή γενοκτονικά καθεστώτα. Αν αναγνωριστεί το καθεστώς των Ταλιμπάν από το ελληνικό
κράτος, όπως  αναγνωρίστηκε  από  άλλα  κράτη  του  ιμπεριαλιστικού  Βορρά, το  δικαστικό  σώμα του
ελληνικού  κράτους  θα  καταδιώξει  τις  γυναίκες  του  Αφγανιστάν  που  αντιστέκονται  ένοπλα;  Το
Ισλαμικό Κράτος είναι διεθνής οργανισμός, παρότι μη αναγνωρισμένος από τον ΟΗΕ. Το ελληνικό
κράτος διώκει όποιους αντιστέκονται στην τυραννία του Ισλαμικού Κράτους; Το αγγλικό, το ισπανικό
και το ιταλικό κράτος, το έχουν κάνει. Η εφαρμογή του 187Α έχει ανοίξει μια αβυσσαλέα προοπτική
ενάντια  στου  λαούς,  την  ειρήνη  και  τη  δικαιοσύνη.  Υπερισχύουν  οι  θεμελιώδεις  διατάξεις  του
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Συντάγματος ή το ειδικό πολεμικό άρθρο 187Α; Με ποιο κριτήριο θα κρίνουμε αν οι πυροβολισμοί της
Οργάνωσης  Επαναστατικής  Αυτοάμυνας  στις  δύο  πρεσβείες,  συνέβαλαν  στην  εμπέδωση  της
δικαιοσύνης  και  στην  ανάπτυξη  των  φιλικών  σχέσεων  με  το  λαό  στη  μεξικανική  και  τη  γαλλική
επικράτεια, όπως απαιτεί το Σύνταγμα, ή το αντίθετο; Με ποιο κριτήριο θα κρίνουμε αν η προσβολή
ενός οργανισμού άλλου κράτους, υπηρετεί ή αναιρεί αυτές τις συνταγματικές απαιτήσεις, με δεδομένο
ότι κατά το Σύνταγμα οι λαοί υπέρκεινται των κρατών, όπως επίσης ορίζει πιο συγκεκριμένα για τη
σχέση του ελληνικού λαού με το ελληνικό κράτος; Το 187Α προσπερνάει αυτά τα βασικά ερωτήματα
και απαντάει προκαταβολικά με τρόπο που διαρρηγνύει τις θεμελιωδέστερες συνταγματικές απαιτήσεις
ως προς τις διεθνείς σχέσεις. 

Εύλογα,  η  αντιλαϊκή,  φιλοδικτατορική  και  φιλοπόλεμη  τροπή  που  εισήγαγαν  οι  ειδικοί
αντεπαναστατικοί  νόμοι,  αποτελεί  συνέχεια  μιας  αντίστοιχης  πολιτικής  στροφής  του  ελληνικού
κράτους  στο  πεδίο  των  διεθνών  σχέσεων,  την  ίδια  περίοδο.  Είναι  χαρακτηριστικά  όσα
προαναφέρθηκαν στη δεύτερη ένσταση, για τις σχέσεις του ελληνικού κράτους με τις ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις,  τον  ΝΑΤΟϊκό  μιλιταρισμό,  την  ισραηλινή  γενοκτονική  αποικειοκρατία  και  τον  τούρκικο
φασισμό και νεο-οθωμανισμό, όπως σχολιάστηκε από την Οργάνωση Επαναστατικής Αυτοάμυνας, για
το διάστημα που έδρασε. Η ενδεχόμενη υπεράσπιση του Ισλαμικού Κράτους, με το 187Α, δεν είναι μια
αβάσιμη  υπόθεση.  Το  ελληνικό  κράτος  και  το  τούρκικο  κράτος  αποτελούν  συμμάχους  στο  ΝΑΤΟ.
Είναι  καταγεγραμμένο  ότι  οι  ΗΠΑ,  η  ηγέτιδα  δύναμη  του  ΝΑΤΟ,  επέτρεψε  την  ανάπτυξη  και  τη
σαρωτική επέλαση του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και τη Συρία, ώστε να υπονομεύσει αντίστοιχα,
την  ιρανο-σιϊτική ισχύ  και  το  επίσημο  καθεστώς.  Είναι  δημοσίως  τεκμηριωμένο  ότι  το  Ισλαμικό
Κράτος ελέγχεται πλέον από το τούρκικο κράτος και ότι αποτελεί την κύρια δύναμη της τούρκικης
κατοχής  στη  Β.  Συρία.  Καταφανώς  η  συμμετοχή  του  ελληνικού  κράτους  στο  ΝΑΤΟ,  παραβιάζει
πλήθος θεμελιωδών συνταγματικών αρχών: Το Άρθρο 2 ως προς τον σεβασμό και την προστασία της
αξίας του ανθρώπου, ως προς την εμπέδωση της ειρήνης και της δικαιοσύνης διεθνώς, ως προς την
ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών, αλλά και μεταξύ των κρατών, όπως το συριακό και
το ιρακινό, που βάλλονται από έναν ΝΑΤΟϊκό σύμμαχο του ελληνικού κράτους. Επίσης το Άρθρο 28,
αναφορικά στο διεθνές δίκαιο. 

Το 2018 ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ευλόγησε τα τούρκικα στρατεύματα και την ίδια την εισβολή
στο  ελεύθερο  καντόνι  Άφριν  της  Β.  Συρίας.  Έκτοτε  διεξάγεται  συστηματικά  εθνοκάθαρση  και
αποίκιση, με καθημερινές απαγωγές, βιασμούς, δολοφονίες και ληστείες γης. Το θρησκευτικό έρεισμα
του  Συντάγματος  είναι  η  επίσημη  μετάφραση  της  Αγίας  Γραφής  από  τη  «Μεγάλη  του  Χριστού
εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη», που επί μισή χιλιετία τρωγοπίνει μαζί με τους σουλτάνους και την
αστική  ολιγαρχία. Οι φαναριώτικες  καταβολές της  ελληνικής  αστικής τάξης, την ακολουθούν μέχρι
σήμερα.  Σίγουρα  δεν  δύναται  ένα  δικαστήριο  να  αποφανθεί  επί  των  ιστορικών  αντιφάσεων  του
ελληνικού κράτους και να διορθώσει τις συναφείς αντιφάσεις του Συντάγματος (αν υποθέσουμε ότι
είναι διορθώσιμες). Ωστόσο, εφόσον ο νόμος που αντιμετωπίζουμε εδώ, το 187Α, μας θέτει προ αυτών
των αντιφάσεων, είμαστε υποχρεωμένοι να αναδείξουμε το πλήρες νόημά τους όπως εμφανίζεται στο
νόμο,  για  να  γίνει  ευκρινές  και  αδιαμφισβήτητο  το  βάθος  και  το  εύρος  της  αντισυνταγματικής
αοριστίας και της αντισυνταγματικής πολιτικής στράτευσης του 187Α. 

Το 187Α και ειδικά η εκδικαζόμενη δίωξη, χτυπάνε πρόσωπα και πολιτικές οργανώσεις που εμπράκτως
δίνουν  αληθή  υπόσταση  στη  2η  παράγραφο  του  2ου  Άρθρου  του  Συντάγματος.  Στον  αντίποδα  της
φιλοπόλεμης, φιλοκατοχικής και φιλοτυραννικής στάσης του ελληνικού κράτους και του Πατριάρχη
του, αγωνίζεται η Συνομοσπονδία της Β. Συρίας, με τις αυτόνομες και παλλαϊκά ένοπλες κοινότητες
όλων  των  θρησκευμάτων  και  των  φυλών,  την  κυριαρχία  των  επαναστατημένων  γυναικών  και  τη
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συμμετοχή αναρχικών, μαρξιστών, ευρύτερα σοσιαλιστών, οικολόγων, φεμινιστριών και δημοκρατών,
από πολλά μέρη της Γης, σε όλα τα πεδία του εκεί αγώνα. Η Οργάνωση Επαναστατικής Αυτοάμυνας
διαμορφώθηκε από αυτό το πολιτισμικό παράδειγμα και αγωνίστηκε για την εφαρμογή ενός ανάλογου
πολιτικού προγράμματος στον ελλαδικό χώρο και παγκοσμίως. Εγώ που αν δεν με κρατούσαν στον
ελλαδικό χώρο άλλα κοινωνικο-πολιτικά καθήκοντα, θα ήμουν εκεί για να πολεμήσω για την ειρήνη
και τη δικαιοσύνη των λαών, βρίσκομαι κατηγορούμενος για τον αόριστο «σκοπό να βλάψω σοβαρά
τις συνταγματικές, πολιτικές ή οικονομικές δομές μια χώρας ή ενός διεθνούς οργανισμού». 

Οι συνταγματικές απαιτήσεις ως προς τις διεθνείς σχέσεις καταστρατηγούνται από το ελληνικό κράτος
υπό  την  κάλυψη  της  απενεργοποίησης  των  134  μέσω  του  187Α.  Το  ελληνικό  κράτος  παραβιάζει
οργανωμένα και συστηματικά εντός της επικράτειάς του, επικυρωμένες διεθνείς συμβάσεις και συναφή
Άρθρα  του  Συντάγματος.  Στα  σύνορα,  στα  στρατόπεδα  συγκέντρωσης  μεταναστών  και  στα
αστυνομικά τμήματα, οι δολοφονίες, τα βασανιστήρια, η λεηλασία κρατουμένων, ο τεχνητός λιμός, οι
επαναπροωθήσεις  κι  η  μακροχρόνια  αιχμαλωσία  χωρίς  δίκη,  αποτελούν  δομημένη  καθημερινή
πραγματικότητα. Είναι πασιφανές ότι ενάντια στους μετανάστες το ελληνικό κράτος έχει καταργήσει
το Habeas Corpus, την πρωτόλυα αρχή του κοσμικού δικαίου. Ειδικά ως προς το Σύνταγμα, το Άρθρο
5 και το Άρθρο 7, που αφορούν και στον σεβασμό και στην προστασία της αξίας του ανθρώπου και
στη φιλία των λαών και στην εμπέδωση της δικαιοσύνης (Βασικό Άρθρο 2), έχουν αναιρεθεί επί τρεις
δεκαετίες. 

«Όλα  όσα  βρίσκονται  στην  Ελληνική  Επικράτεια  απολαμβάνουν  την  απόλυτη  προστασία  της

ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή

πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. 

Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας...

Τα  βασανιστήρια,  οποιαδήποτε  σωματική  κάκωση,  βλάβη  υγείας  ή  άσκηση  ψυχολογικής  βίας,

καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιμωρούνται όπως ο

νόμος ορίζει». 

Σύμφωνα  με  το  Άρθρο  28,  παράγραφος  1,  του  Συντάγματος,  οι  επικυρωμένες  διεθνείς  συμβάσεις
(όπως  για  τους  οικονομικούς,  πολεμικούς  και  πολιτικούς  πρόσφυγες),  υπερισχύουν  από  το  187Α,
καθώς  αποτελεί  διάταξη  η  οποία  προστατεύει  με  ποινική  τρομοκρατία,  πολιτικές  και  οικονομικές
δομές του ελληνικού κράτους  ή άλλων κρατών που εμπράκτως  αντιτίθενται σ’αυτές τις  συμβάσεις.
Σύμφωνα  με  τα  απενεργοποιημένα  134  θα  έπρεπε  να  παραπεμφθούν  για  έσχατη  προδοσία,  οι
κυβερνήσεις και τα κρατικά όργανα που διαπράττουν τα προαναφερόμενα εγκλήματα, όλα τα σώματα
εξουσίας που έχουν συγκροτήσει ένα τέτοιο απάνθρωπο, ρατσιστικό και αντισυνταγματικό καθεστώς.
Με  βάση  το  187Α εγώ  διώκομαι  για  συμμετοχή  σε μια  πολιτική  οργάνωση  που  πυροβόλησε  τα
γραφεία  του  κυβερνητικού  ΠΑΣΟΚ,  απαιτώντας  το  κλείσιμο  των  στρατοπέδων  συγκέντρωσης,  τον
τερματισμό  του  ρατσιστικού  προγκρόμ  κατά  των  μεταναστών  και  την  κατάργηση  του  187Α.  Ας
δικαστώ με  τα 134, με τον  τότε  πρόεδρο του  ΠΑΣΟΚ  και  αντιπρόεδρο της  κυβέρνησης, Ευάγγελο
Βενιζέλο και με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που ίδρυσε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ως αντίδικούς
μου, αλλά στο ειδώλιο του κατηγορουμένου, για να αποδειχτεί ποιος πρόδοσε «τις θεμελιώδεις αρχές
του δημοκρατικού πολιτεύματος που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία», η Οργάνωση Επαναστατικής
Αυτοάμυνας ή το ΠΑΣΟΚ; Η κοινωνικά δίκαιη επαναστατική βία ή ο σφετερισμός κι η τυραννική βία,
ανταποκρίνονται στις θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές;

Η  απόφαση  ετούτου  του  δικαστηρίου  για  την  εφαρμογή  ή  μη,  του  134 αντί  του  187Α,  θα  είναι
σημαντική ως προς το ζήτημα των διεθνών σχέσεων όπως ορίζονται από το Σύνταγμα. Από τον Μάρτη
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του  2020,  11  Τούρκοι  επαναστάτες,  πολιτικοί  πρόσφυγες  στην  ελληνική  επικράτεια,  βρίσκονται
αιχμάλωτοι  και  στη  συνέχεια  επιβαρυμένοι  με  τεράστιες  καταδίκες  από  το  ελληνικό  κράτος.  Η
σύλληψή τους ήταν το αντάλλαγμα για το κλείσιμο των ελληνοτουρκικών συνόρων του Έβρου, στους
μετανάστες, που ο ελληνικός στρατός κι η αστυνομία χτυπούσε με πολεμικά όπλα (τουλάχιστον δύο
άνθρωποι  δολοφονήθηκαν).  Οι  λαοί  και  οι  αγώνες  τους  γίνονται  αντικείμενα  συναλλαγής  μεταξύ
ελληνικής  και  τούρκικης  ολιγαρχίας.  Η  ποινική  καθήλωση  των  11  Τούρκων  αγωνιστών  κι  η
παρεπόμενη  μακροχρόνια  ομηρία  του  δημοκρατικού  και  αντιιμπεριαλιστικού  κινήματός  τους,  στην
ελληνική επικράτεια, τελέστηκαν μέσω του 187Α, μέσω αντισυνταγματικών και μη επικυρωμένων από
την  ελληνική  βουλή,  καταλόγων  αγωνιστών  επικυρηγμένων  από  αντεπαναστατικούς  μηχανισμούς
άλλων κρατών και κατά παράβαση διεθνών συμβάσεων. Οι Τούρκοι αγωνιστές, δέσμιοι στις ελληνικές
φυλακές,  αναμένουν  την  εκδίκαση  της  διεθνούς  πολιτικής  υπόθεσής  του  σε  δεύτερο  βαθμό.  Είναι
λαϊκή απαίτηση, μα και συνταγματική, να παυθεί αμέσως η χρήση του 187Α. 

5  η   Ένσταση  : Η έννοια «σοβαρός εκφοβισμός ενός πληθυσμού». Το αντισυνταγματικό υπόβαθρο της  
δικαιϊκής  χρήσης  της  έννοιας  πληθυσμός.  Η  πραγματολογικά  αντεστραμμένη  προβολή  της  έννοιας
εκφοβισμός, αναιρετικώς για τα βασικά αντισυνταγματικά θεσπίσματα.

Το Σύνταγμα ορίζει ως θεμελιωτικές του έννοιες, τον Λαό και ακολούθως το Έθνος. Στο Σύνταγμα δεν
υποκαθίστανται σε κανένα σημείο οι δύο κυρίαρχες έννοιες, από  την έννοια «πληθυσμός». Έννοιες
που  αναφέρονται  σε  πλήθη,  εμφανίζονται  ειδικά  στο  τμήμα  του  Συντάγματος  το  σχετικό  με  τις
εκλογές.  Η  μετωνυμία  που  επιχειρείται  να  επιβληθεί  με  το  187Α,  δεν  γίνεται  να  είναι  δικαιϊκά
αδιάφορη, θα την εξετάσουμε ως προς τις θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος.

Ο  πληθυσμός  είναι  κατά  την  κυριολεξία  της  και  την  καταγωγή  της,  μαθηματική  έννοια.  Είναι  μια
αφαίρεση,  ποσοτική  αναγωγή,  που  εντάχθηκε  στο  πολιτικό  λεξιλόγιο  κατά  την  ανάπτυξη  της
γραφειοκρατίας  διάφορων  αυτοκρατοριών  και  στη  συνέχεια  έγινε  ιδεολογική  σταθερά  του
καπιταλιστικού Έθνους-Κράτους. Το πλήθος αποτελεί αποκλειστικά μαθηματικό δάνειο στην αστική
οικονομία.

Η  αντικατάσταση  της  έννοιας  λαός  από  την  έννοια  πληθυσμός,  μετατρέπει  τον  λαό,  το  κατά  το
Σύνταγμα κυρίαρχο συλλογικό υποκείμενο, σε αντικείμενο. Ο ορισμός του στο 187Α, ως αντικείμενο
εκφοβισμού,  παρουσιάζει  τον  λαό  ή  επιμέρους  κοινότητες  του,  σαν  παθητικό  αντικείμενο.  Αυτή  η
ιδεολογική παραμόρφωση της λαικής ταυτότητας, έχει πολιτικές και νομικές συνέπειες. Στο φάσμα της
πολιτειακής  και  δικαιϊκής  θεωρίας  η  εισαγωγή  της  έννοιας  πλήθος  ως  αυτοτελή  προσδιορισμό
κοινωνικών  υποκειμένων,  καταργεί  τη  συλλογική  ταυτότητα  και  βούλησή  τους  και  αναφορικά  στη
γενική πολιτειακή κοινότητα του λαού, καταργεί τον Δήμο ως αυτόνομο, αυτόδικο, αυτοτελές (κατά
Θουκυδίδη) και μη αρχούμενο (κατά Αριστοτέλη) υποκείμενο. Πρόκειται για μια  de jure  κατάργηση
της λαϊκής κυριαρχίας, αφού ένας νόμος αναγνωρίζει ερήμην της συγκεκριμένης έκφρασης της λαϊκής
άποψης και βούλησης, την ικανότητα ενός εξωγενούς ή ενός επιμέρους εσωτερικού παράγοντα, να την
καταργήσει  de  facto  (τη  λαϊκή  κυριαρχία).  Χαρακτηριστική  έκφραση  επιθετικής  θεμελίωσης
ετερονομίας,  κατά  την  οποία  ο  αυτόβουλος  και  κυρίαρχος  λαός  μετασχηματίζεται  ιδεολογικά  και
δικαιϊκά σ' ένα άθροισμα εξορισμού αδύναμων μονάδων που θεωρούνται κοινωνικές μόνο στον βαθμό
που  εναποθέτουν  την  άμυνά  τους  στο  κράτος  και  συμμορφώνονται  με  την  έννομη  τάξη.  Η
συνταγματική ακολουθία -κυρίαρχος λαός, νόμος, κράτος (κράτος νόμου)- αντιστρέφεται: το κράτος
ορίζει το νόμο κι ο νόμος τον λαό. Η έννοια πληθυσμός συμπληρώνει τον παραδοσιακό ολιγαρχικό
υποτιμητικό χαρακτηρισμό «όχλος», για τον λαό. Όχλος, συγκεντρωμένος λαός, ενεργητικός, με δική
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του επιβουλή, άρα επικίνδυνος για τους άρχοντες. Αντιθέτως, ο πληθυσμός είναι ο ιδανικός λαός για
τους ολιγάρχες: σκόρπιες μονάδες χρείζουσες αυταρχικής διαχείρισης και προστασίας.

Το  ξεγύμνωμα  του  λαού  από  τον  θεμελιώδη  πολιτικό  χαρακτήρα  του,  όπως  τον  αναγνωρίζει  το
Σύνταγμα  και  υποτάσσεται  σ’αυτόν  και  από  τις  ιδιαίτερες  ταξικές  και  πολιτικές  ταυτότητές  του,
αποτελεί εγχείρημα απόκρυψης της ταξικής και πολιτικής διαπάλης γενικά και ειδικά σε σχέση με το
πολιτικό  έγκλημα  και  το  αντεπαναστατικό  ποινικό  δίκαιο.  Όπως  θα  δούμε  στις  τελευταίες
παραγράφους ετούτης της ένστασης, η αποπολιτικοποίηση της επαναστατικής δράσης που επιχειρείται
με  τη  γενίκευση,  σύγχυση  και  ουδετεροποίηση  των  υποκειμένων  εναντίον  των  οποίων  στρέφεται,
επιτελεί  επιπλέον  τη  σημαντική  για  τους  ολιγάρχες  αποστολή  συγκάλυψης  των  ίδιων  και  της
πολιτικής/ταξικής  τρομοκρατίας  που  ασκούν.  Η  έννοια  πληθυσμός  όπως  διατυπώνεται  στο  187Α,
αποτελεί παραπέτασμα προστασίας των καθεστωτικών εγκλημάτων, απέναντι στο 134. Ας το δούμε
συγκεκριμένα σε πραγματικό χρόνο.

Τα  υποκείμενα  που  ασκούν  συστηματική  τρομοκρατία  εναντίον  ενός  ευρύτερου  συνόλου,  είναι  το
κράτος και τα αφεντικά, επειδή δρουν για τη διατήρηση της ταξικής ανισότητας και ετερονομίας, όπως
θα το καταδείξουμε εκτενέστερα στην ένσταση που αφορά στις έννοιες «πολιτικές» και «οικονομικές
δομές». Η οικονομική, αστυνομική, ποινική  και παρακρατική τρομοκρατία στοχεύει το σύνολο των
εκμεταλλευόμενων και αποκλεισμένων. Είναι τυφλή, με την έννοια ότι επιτίθεται σαρωτικά από πάνω
προς  τη  βάση  της  ταξικής  πυραμίδας  κι  ότι  η  πολεμική  στρατηγική  της  διαμορφώνεται  βάσει
στατιστικών  ελέγχου.  Δεν είναι διόλου  τυφλή, με την έννοια ότι  κάθε κριτήριό της  είναι απολύτως
ταξικό. Η κεφαλαιοκρατική  τρομοκρατία δαγκώνει πρώτα τους ξυπόλυτους. Όπως το περιέγραψε η
Οργάνωση Επαναστατικής Αυτοάμυνας:

«Αυτός ο πόλεμος της εξουσίας έχει τη μορφή της γενικευμένης οικονομικής τρομοκρατίας, που

προστατεύεται  από  την  αστυνομία  και  τον  δικαστικό  μηχανισμό.  Η  μέγγενη  της  οικονομικής

τρομοκρατίας  και  της  φυλάκισης  είναι  ένα  πολεμικό  σύστημα.  Υπολογίζει  θανάτους  και  λιμούς  σα

ποσοστά και ισοπεδωμένους τόπους σαν εκτάσεις επενδυτικών αποικειών. Υπολογίζει τους έγκλειστους

στις φυλακές και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης σαν αιχμάλωτους του ταξικού ανταγωνισμού...

Η οικονομική, αστυνομική και ιδεολογική τρομοκρατία, που νομιμοποιείται και ολοκληρώνεται

από  τους  κοινοβουλευτικούς  και  τους  δικαστικούς  μηχανισμούς,  οξύνεται  κάθε  μέρα.  Το  κράτος  δεν

μπορεί  να  αποκαταστήσει  καμία  κοινωνική  συναίνεση.  Έχει  αλλάξει  στρατηγική.  Θωρακίζει  τον

ολιγαρχικό  πυρήνα  του  καθεστώτως.  Προσφέρει  δηλαδή,  απόλυτη  στήριξη  στην  επιχειρηματική  ελίτ,

ελευθερία στην εργοδοτική  αυθαιρεσία και τρομοκρατία, πλήρη  υποταγή  στα διεθνή  χρηματιστικά  και

τεχνοκρατικά  επιτελεία,  προληπτική  καταστολή  των  καταπιεσμένων,  άμεση  εξουδετέρωση  των

αντιστάσεων με δολοφονικά μέσα και φυλακές, νομιμοποίηση των μειοψηφικών κυβερνήσεων.»

 Πιο ειδικά, για τον εντατικό μαζικό χημικό βομβαρδισμό, τα βασανιστήρια και τις αστυνομικές και
παρακρατικές δολοφονίες: 

«Το  κύριο  όπλο  των  ΜΑΤ είναι  τα  χημικά  αέρια.  Η  χρήση  ενός  ανεξέλεγκτου  μαζικού  όπλου

υποδηλώνει  τον  αντικοινωνικό  σκοπό  της  ύπαρξης  αυτής  της  ειδικής  μονάδας.  Η  δουλειά  των

ΜΑΤατζήδων είναι να διαλύουν διαδηλώσεις και να σπέρνουν τον τρόμο. Η δυνατότητα του κράτους να

προκαλεί  μαζικά  πόνο,  φόβο,  σωματικά  και  ψυχικά  τραύματα,  κρατώντας  συγχρόνως  σε  χαμηλή

συχνότητα τις άμεσες δολοφονίες, του έδωσε το πλεονέκτημα να ασκεί καθημερινά τόση βία ώστε να

παραλύει το κοινωνικό κίνημα και ταυτόχρονα να μασκαρεύει τις αντικοινωνικές και πολιτικές συνέπειες

αυτής  της  μονόπλευρης  πολεμικής  επιθετικότητας.  Όλοι  καταλαβαίνουν  την  αντικοινωνική  φύση  των

μαζικών  κρατικών  όπλων,  ακόμα  και  οι  πιο  συντηρητικοί.  Όλοι  αναγνωρίζουν  ότι  οι  ΜΑΤατζήδες

εκπαιδεύονται για να χτυπάνε τυφλά και γαλουχούνται με το πνεύμα του μισάνθρωπου λακέ κι αιμοδιψή
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δολοφόνου.  Το  δίκαιο  λαϊκό  μίσος  για  τα  ΜΑΤ  μαίνεται  σαράντα  χρόνια  και  ψάχνει  τρόπους  να

εκφραστεί αποτελεσματικά...

Τους τελευταίους μήνες εντείνεται η πρακτική του απροκάλυπτου βασανισμού καταπιεσμένων και

αγωνιστών  (νεαροί  Ρομά  στο  ΑΤ  Κουκακίου,  νεαροί  μετανάστες  από  μια  αυτοοργανωμένη  δομή

στέγασης στο ΑΤ Ομονοίας, πολιτική καταστολή σε Κομοτηνή και Αγρίνιο, εισβολή και συλλήψεις στην

αυτοοργανωμένη  γειτονιά  των  Προσφυγικών  Λ.Αλεξάνδρας,  δολοφονία  του  πρώην  κρατούμενου

μετανάστη  Pellumb Marnikollaj στο  ΑΤ Πατησίων).  Επιπλέον  επανέρχεται  στο  προσκήνιο,  με  πολλά

πρόσφατα επεισόδια η απροκάλυπτη  συνεργασία μπάτσων και φασιστών. Η κρατική και παρακρατική

τρομοκρατία εντάσονται πάντα σ'έναν ενιαίο κρατικό σχεδιασμό.»

Βεβαίως η δομική τρομοκρατία δεν έχει μειωθεί την τελευταία πενταετία.

Να επισημάνουμε ότι η διατήρηση ετοιμοπόλεμων παρακρατικών μηχανισμών τρομοκρατίας, άμεσα
από τους κεφαλαιοκράτες ή τις μυστικές υπηρεσίες και έμμεσα με τον πολιτικό χώρο που τους δίνεται,
αποτελεί δομικό στοιχείο της ολιγαρχικής πολιτικής. Να υπενθυμίσουμε την ΝΑΤΟϊκή Γκλάντιο, τους
φασίστες της, τη σφαγή στην πιάτσα Φοντάνα και την αστυνομική δολοφονία του αναρχικού εργάτη
Τζουζέπε Πινέλι· τους διαχρονικά κρατικοδίαιτους έλληνες φασίστες, τον επί δεκαετίες έμμισθο της
ΕΥΠ, αρχηγό της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή και τις ταχείες αποφυλακίσεις των δολοφόνων
του Παύλου Φύσσα και πολλών μεταναστών· τον ένοπλο δολοφονικό ρατσισμό που δρα στο Β.Αιγαίο,
δίπλα στο λιμενικό σώμα και την αστυνομία· τον οπαδικό εθνικισμό που θρέφεται από τις μαφίες των
πετρελαιάδων και καναλαρχών και τον εμπρησμό της κατάληψης Λιμπερτάτια στη Θεσσαλονίκη. Οι
παρακρατικοί  μηχανισμοί  τρομοκρατίας,  εκτός  της  μη  δέσμευσής  τους  από  το  νόμο,  έχουν  την
ευκαιρία να σπέρνουν σύγχυση, διάχυτο φόβο και να χρησιμοποιούνται από τους εντολείς τους, για τη
συκοφάντηση του επαναστατικού κινήματος, ταυτίζοντάς το με την τρομοκρατία τους.

 Το 187Α αναφέρεται σε «σοβαρό εκφοβισμό ενός πληθυσμού». Το κατηγορητήριο και η απόφαση της
πρωτόδικης διαδικασίας της παρούσας υπόθεσης αναφέρθηκαν και σε συγκεκριμένα στον «ημεδαπό
πληθυσμό». Το εθνικό στένεμα της νομικής διατύπωσης αποτελεί έμμεση ομολογία ενοχής. Σίγουρα
δεν εδράζεται στο ιστορικό της Οργάνωσης Επαναστατικής Αυτοάμυνας, αφού δύο από τις 5 ένοπλες
πολιτικές παρεμβάσεις της, έγιναν εναντίον πρεσβειών άλλων κρατών. Δεν πρόκειται για  μια τυπική
εθνικιστική  διατύπωση. Υπάρχει πολεμικό  υπόβαθρο. Το εθνικό κράτος  τρομοκρατεί  και δολοφονεί
αλλοδαπούς ταξικά κατώτερους, στα σύνορα, τα αστυνομικά τμήματα, τα στρατόπεδα συγκέντρωση
και  τους  δρόμους.  Το  κράτος  βάζει  και  τους  φασίστες  του  να  το  κάνουν.  Κι  αυτοί  πρέπει  να  μην
διώκονται ως τρομοκράτες. Όπως συνέβη με το πρόσφατο ποινικό χάδι στο ναζιστικό κόμμα (Χρυσή
Αυγή).  Επίσης,  το  ελληνικό  κράτος  πρέπει  να  είναι  έτοιμο  ανά  πάσα  στιγμή,  όπως  και  κάνει,  να
εισβάλει στρατιωτικά σε άλλες χώρες ή να διεξάγει διακρατικό πόλεμο στα σύνορά του, δηλαδή να
εκφοβίσει και να διεκπεραιώσει οργανωμένα μαζικούς φόνους. Να λοιπόν που οι πληθυσμοί, αποκτούν
άλλη  σήμανση  κι  αξία,  ανάλογα  στη  θέση  τους  στην  παγκόσμια  ταξική  κλίμακα  και  στα
στρατοκρατικά συμφέροντα των εκμεταλλευτών. Ήδη στην 4η ένσταση αναφερθήκαμε στις ευλογίες
του  Πατριάρχη  προς  τον  συμμαχικό  εντός  του  ΝΑΤΟ  τουρκικό  στρατό,  για  την  αποικειακή
τρομοκρατία  και  την  εθνοκάθαρση  που  διεξάγει  στο  Αφρίν  του  Δυτικού  Κουρδιστάν,  στη  Συριακή
επικράτεια. Γιατί δεν έχει διωχθεί ο Βαρθολομαίος με το 187Α, για τη συνδρομή του σ' έναν ένοπλο
οργανισμό που επιδιώκει κατ' ελάχιστο τον σοβαρό εκφοβισμό «ενός πληθυσμού» (δηλαδή λαού);

Η  κρατική  και  παρακρατική  τρομοκρατία,  με  τα  συγκεκριμένα  παραδείγματα  από  τα παρατιθέμενα
αποσπάσματα  κείμενων  της  Οργάνωσης  Επαναστατικής  Αυτοάμυνας,  παραβιάζει  συστηματικά  το
Σύνταγμα, ειδικά τα Άρθρα 5,7 και 2, όπως επισημάνθηκε στην 4η ένσταση, τα Άρθρα 21,22,24,17,
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106 και 23, όπως θα αναπτυχθεί στην 7η ένσταση και σε κάθε περίπτωση το Άρθρο 2, παράγραφος 1.
Το  Άρθρο  7,  παράγραφος  2,  που  απαγορεύει  τα  βασανιστήρια,  τη  βλάβη  υγείας,  την  άσκηση
ψυχολογικής βίας και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, έχει καταλυθεί μόνιμα από
τη  μέρα  που  πρωτοψηφίστηκε  και  μέχρι  σήμερα,  με  τις  πάγιες  αστυνομικές  και  κατ'  όνομα
σωφρονιστικές μεθόδους τρομοκρατίας.

Η  επιστράτευση  της  έννοιας  πληθυσμός,  αντιστρέφει  την  κατηγορία  της  τρομοκρατίας,  εναντίον
εκείνων που τις αντιστέκονται. Για την επαναστατική πάλη δεν υπάρχει γενικός πληθυσμός, υπάρχουν
ταξικές σχέσεις και πολιτική διαπάλη. Η επαναστατική δράση δεν σημαδεύει αριθμούς, αλλά πρόσωπα
με  πολιτικές,  οικονομικές  και  στρατοκρατικές  ευθύνες  και  τα  μέσα  τους.  Ο  νομοθέτης  του  187Α
αποκρύπτοντας ποιους πράγματι απειλεί και χτυπάει η επαναστατική  πάλη, ομολογεί την ενοχή της
κεφαλαιοκρατικής  τάξης  και  των  οργάνων  της.  Πάραυτα,  η  διαλεκτική  κρατικής  κι  επαναστατικής
βίας,  ως  προς  την  τυφλή  βία  και  τρομοκρατία  της  μιας  πλευράς  και  τον  φραγμό της  απ'  την  άλλη
πλευρά,  δεν  κρύβεται.  Το  παράδειγμα  της  Οργάνωσης  Επαναστατικής  Αυτοάμυνας  είναι
χαρακτηριστικό,  το  πρόταγμά  της  εξ  αρχής  κοινωνικό  κι  οι  στόχοι  συγκεκριμένοι.  Πρώτο  κείμενο,
σύντομη κατάθεση κοινωνικών προτάσεων: 

«Η  απελευθέρωση  από  την  κυριαρχία  των  διεθνών  καπιταλιστικών  μηχανισμών  θα  είναι  το

αποτέλεσμα  της  κοινωνικής  επανάστασης. Οι  μετανάστες  κι  οι  ντόπιοι  εργαζόμενοι  και  άνεργοι  να

πάρουμε  την  παραγωγική  βάση  στα  χέρια  μας.  Να  αυτονομήσουμε  τη  κοινωνική  ζωή  ενάντια  στις

καπιταλιστικές σχέσεις και το κράτος. Γι'αυτή τη πραγματική κοινωνική ανατροπή είναι απαραίτητη η

αγωνιστική πρωτοβουλία, η αλληλεγγύη και η αυτοοργάνωση των εργαζόμενων στους χώρους δουλειάς

και όλων των ταξικά καταπιεσμένων στις γειτονιές και στην ύπαιθρο. Με αγώνες κι εξεγέρσεις σπάει ο

φαύλος κύκλος της εξαθλίωσης.»

Σχετικά με τον χαρακτήρα της κάθε στοχοθεσίας:
«Η Οργάνωση Επαναστατικής Αυτοάμυνας αγωνίζεται για τη συγκρότηση της πλατιάς ένοπλης

κοινωνικής  αντίστασης με δυο τρόπους: Ένα, με την άμεση απάντηση  στην τρομοκρατία κράτους και

αφεντικών, με όποιες δυνάμεις έχουν οργανωθεί. Και δυο, με το κατέβασμα της ένοπλης πάλης μέσα στα

κοινωνικά  μέτωπα.  Όλες  οι  επιθέσεις  της  Επαναστατικής  Αυτοάμυνας  μέχρι  σήμερα  ήταν  άμεσες

απαντήσεις. Χτυπήσαμε το ΠΑΣΟΚ που συγκυβερνούσε με τη ΝΔ, παραμονές της ψήφισης του νόμου για

τις φυλακές τύπου Γ’, τη μέρα των ευροεκλογών του 2014. Επιτεθήκαμε ενάντια σε ένα συγκεκριμένο

σχέδιο  αναβάθμισης  των  συνθηκών  απομόνωσης  των  πολιτικών  και  των  απείθαρχων  κρατούμενων.

Επιλέξαμε τη συγκεκριμένη μέρα για να επιτεθούμε στην υποκρισία της αστικής δημοκρατίας. Χτυπήσαμε

στο κτίριο της μεξικάνικης πρεσβείας απαντώντας στην απόπειρα ένοπλης καταστολής της εξέγερσης των

εργαζόμενων  στην  εκπαίδευση  στην  Oaxaca  τον  Ιούνη  του  2016,  που  άφησε  δεκάδες  νεκρούς  και

εξαφανισμένους και εκατοντάδες τραυματίες. Στείλαμε ένα πρώτο μήνυμα για τους βασανισμούς, τους

βιασμούς,  τις  δολοφονίες  και  τις  εξαφανίσεις,  που  είναι  η  καθημερινή  πρακτική  του  μεξικάνικου

κράτους. Χτυπήσαμε τη γαλλική πρεσβεία απαντώντας στη πολύμηνη προσπάθεια εκκένωσης της μεγάλης

προσφυγικής  κοινότητας  του  Calais  με  στρατιωτικά  μέσα.  Επίσης,  απαντώντας  στο  χτύπημα  της

κοινωνικής  εξέγερσης  ενάντια  στους  νέους  αντεργατικούς  νόμους  το  καλοκαίρι  του  2016, με  χημικό

πόλεμο, πλαστικές σφαίρες, μαζικές συλλήψεις και βασανιστήρια, που άφησαν εκατοντάδες τραυματίες.

Επίσης, απαντώντας στην παράταση της κράτησης του λιβανέζου αγωνιστή Ζωρζ Ιμπραήμ Αμπνταλά που

βρίσκεται  ακόμα  στις  γαλλικές  φυλακές  από  το  1984 μετά  από  ένα  μπαράζ  επιθέσεων  ενάντια  στο

αμερικάνικο  και  στο  ισραηλινό  κράτος,  ενώ  σύμφωνα  με  τους  γαλλικούς  νόμους  έπρεπε  να

αποφυλακιστεί από το 1999. Πιο συγκεκριμένα, χτυπήσαμε τη σκοπιά της γαλλικής πρεσβείας κάνοντας

πράξη τη φράση ‘Η βαρβαρότητα των οργάνων της εξουσίας θα τσακιστεί από τη δύναμη των όπλων της

αντίστασης’...
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Από  το  προηγούμενο  Δεκέμβρη  μέχρι  σήμερα  το  κράτος  εντείνει  την  αστυνομοκρατία  και

επιτίθεται ακόμα πιο βάρβαρα γιατί δεν μπορεί να υποτάξει την ακούραστη νεολαία που συγκρούεται με

τους  δολοφόνους  των  ΜΑΤ.  Βασανίζει,  τραυματίζει  και  φυλακίζει  παιδιά  και  λαϊκούς  ανθρώπους.

Βομβαρδίζει καθημερινά τα Εξάρχεια με χημικά, όπως καταγγέλουν οι συνελεύσεις των αγωνιζόμενων

κατοίκων.  Το  πρόσφατο  χτύπημα  στους  ΜΑΤατζήδες  είναι  απάντηση  στης  απόπειρες  καταστολής  των

αντιφασιστκών διαδηλώσεων στην επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα και των κινητοποιήσεων

που ακολούθησαν.»

Και μια λεπτομερής περιγραφή για το ζήτημα της τυφλής βίας:
«Για τη δράση στη γαλλική πρεσβεία έγραψε μια αστική φυλλάδα ότι κρυφτήκαμε πίσω από ένα

διερχόμενο λεωφορείο. Οι κρατικοί λακέδες θέλουν να πουν ότι βάλαμε σε κίνδυνο εργαζόμενους που

πήγαιναν το ξημέρωμα στη δουλειά τους, για να προστατευτούν οι αγωνιστές που πραγματοποίησαν τη

δράση. Αλλά στις πέντε παρά τέταρτο ακόμα δεν έχουν αρχίσει τα δρομολόγια των λεωφορείων. Περνάνε

πολύ αραιά υπηρεσιακά λεωφορεία. Ακόμα κι αν αδιαφορούσαμε για τις ζωές των εργαζόμενων, κανένα

σχέδιο δεν θα μπορούσε να υπολογίσει σ'αυτό τον τόσο τυχαίο παράγοντα. Επιλέξαμε να δράσουμε αυτή

την ώρα γιατί έχει την λιγότερη κίνηση σε όλο το εικοσιτετράωρο. Αν βάζαμε σαν προτεραιότητα την

ασφάλειά μας θα πηγαίναμε σε ώρα αιχμής για να περάσουμε αθέατοι και να χαθούμε μέσα στη κίνηση.

Έτσι  θα  έπρεπε  να  επιλέξουμε  να  βάλουμε  σε  κίνδυνο  περαστικούς  ανθρώπους  ή  να  πετάξουμε  τη

χειροβομβίδα μέσα στην αυλή της πρεσβείας από τη πλευρά της Ακαδημίας που είναι απομονωμένη από

το δρόμο, χωρίς να γνωρίζουμε αν κάποιος υπάλληλος ή μια καθαρίστρια βρισκόταν εκεί τυχαία. Αντί

γι'αυτό επιλέξαμε να δράσουμε μπροστά στους μπάτσους την ώρα που η κίνησή μας δεν θα είχε καμία

κάλυψη. Οι σύντροφοι που πραγματοποίησαν τη δράση στάθηκαν για μισό λεπτό με τη μοτοσυκλέτα στη

γωνία της Μέρλιν μέχρι να ανάψει το φανάρι της Β.Σοφίας στη γωνία της πρεσβείας για να μην υπήρχαν

αυτοκίνητα  μπροστά  από  στο  σημείο  τη  στιγμή  που  θα  έσκαγε  η  χειροβομβίδα.  Πριν  στρίψουν  στη

λεωφόρο έλεγξαν ότι από αριστερά  δεν ερχόταν κανένα όχημα που θα μπορούσε να βρεθεί μέσα στο

βεληνεκές  της  έκρηξης.  Η  μοτοσυκλέτα  σταμάτησε  μπροστά  στη  πρεσβεία  και  μετά  απασφαλίστηκε  η

χειροβομβίδα, ενώ ο σύντροφος που οδηγούσε κοιτούσε το σκοπό της  κλούβας. “Η μοτοσυκλέτα που

πέρασε  τρέχοντας”  είναι  ασφαλίτικη  προπαγάνδα.  Ας  βγάλουν  στη  δημοσιότητα τα  βίντεο  από  της

κάμερες  της  πρεσβείας  και  του  Ιδρύματος  Θεωχαράκη  στη  γωνία  της  Μέρλιν.  Οι  μετακινούμενοι

εργαζόμενοι  κινδυνέυουν  από  τις  ληστρικές  πολιτικές  του  ελληνικού  κράτους.  Τη  προηγούμενη

Παρασκευή  πήρε  φωτιά  ένα  λεωφορείο  γεμάτο  επιβάτες  στη  Λ.Μεσογείων.  Ο  στόλος  των  δημόσιων

μεταφορών μένει σκόπιμα χωρίς συντήρηση για να εισβάλουν οι εργολάβοι, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι οι

εργαζόμενοι του κλάδου. Ο στόλος μένει χωρίς εργατικά χέρια λόγω των αντεργατικών πολιτικών της

ντόπιας  και  διακρατικής  ελίτ.  Οι  δημόσιες  μεταφορές  που  θα  έπρεπε  να  είναι  ελεύθερες,  αλλά

ακριβοπληρώνονται από τους εργαζόμενους, απαξιώνονται για να χαριστούν στο ιδιωτικό πλιάτσικο. Η

πολιτική και οικονομική ελίτ δεν διστάζει να βάζει σε κίνδυνο τη φτωχολογιά που μετακινείται με τα

δημόσια μέσα, για να εφαρμόσει τα ληστρικά σχέδιά της.»

Είναι  ενδεικτικό  της  σκόπιμης  εισαγωγής  της  έννοιας  πληθυσμός,  που  είναι  εγγενώς  και  ολικώς
αόριστη,  το  γεγονός  ότι  οι  δικαστές  της  πρωτόδικης  διαδικασίας  συγχώνευσαν  την  επόμενη
εναλλακτική  υποκειμενική  προϋπόθεση  του  187Α,  τον  εξαναγκασμό  οργάνων  του  κράτους,  που
αποτελεί  τη  μοναδική  κατηγορία  με  μια συνάφεια  με  την  πραγματικότητα  της  Οργάνωσης
Επαναστατικής  Αυτοάμυνας  (όπως  θα εξετάσουμε στην  επόμενη ένσταση), με τον «εκφοβισμό του
πληθυσμού» (Απόφαση,  σελ.421): «..σαφώς  συνάγεται  ότι  σκοπός  των  μελών  της  ήταν  ο  σοβαρός
εκφοβισμός  του  ημεδαπού  πληθυσμού  και  ειδικότερα  αστυνομικών,  σωφρονιστικών  υπαλλήλων,
βουλευτών, υπουργών, ο εξαναγκασμός τους να απόσχουν από την εκτέλεση των καθηκόντων τους...».
Μέσα στο πνεύμα αυθαίρετης ερμηνείας κι ασυναρτησίας που έγινε νόμος με το 187Α, η απόφαση
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τροποποίησε χωρίς εξήγηση  την ερμηνεία των κατηγόρων, η οποία δεν έκανε καμία αναφορά στον
εξαναγκασμό  οργάνων,  ακριβώς  επειδή  θα  έπρεπε  τότε  να  δηλώσουν  ποιά  όργανα  επιδιωκόταν  να
εξαναγκαστούν και το σημαντικότερο, από ποιες πράξεις τους για να απέχουν. Έτσι θα αναγνωριζόταν
μέσα από τα πραγματικά δεδομένα ότι οι επαναστατικές οργανώσεις, το κοινωνικό κίνημα ευρύτερα κι
ειδικά η Οργάνωση Επαναστατικής Αυτοάμυνας, προσφεύγουν σε βίαια πολιτικά μέσα προκειμένου να
αντισταθούν, όπως  απαιτεί  και  το  Σύνταγμα,  στη  συστηματική  βία, τρομοκρατία κι  εξαθλίωση  που
επιβάλει το κράτος και δια αυτού, η οικονομική ολιγαρχία. Οι δικαστές, όντας υποχρεωμένοι να γίνουν
πιο συγκεκριμένοι στην απόφαση, επιχείρησαν να συσκοτίσουν το ζήτημα των συγκεκριμένων στόχων
κι  επιδιώξεων, κατω απ'  την  αντιστρεπτική  και γενική  έννοια «εκφοβισμός  του  πληθυσμού». Όπως
ακριβώς  το  είχε  περιγράψει  η  Οργάνωση  Επαναστατικής  Αυτοάμυνας,  κριτικάροντας  τους
ηθικολόγους που προσφέρουν ανοχή στην κρατική τρομοκρατία: 

«Οι ίδιοι φαρισαίοι καταγγέλουν την απόδοση συλλογικής ευθύνης και τη λογική των αντιποίνων.

Τα θυμούνται όταν χτυπάει ο αδύναμος. Ενώ όταν χτυπάει η πολιτική και οικονομική ολιγαρχία για να

σιγουρεύει  τη  τρομοκρατική  κυριαρχία  της,  οι  ίδιοι  φαρισαίοι  εναποθέτουν  τη  λαϊκή  απαίτηση  για

δικαιοσύνη  στους  κρατικούς  θεσμούς,  στο  ποινικό  σύστημα  των  κυρίαρχων  και  στην  απρόσωπη

ανευθυνότητα των μηχανισμών. Τα αφεντικά και τα όργανά τους ξέρουν τις ευθύνες τους. Ξέρουν ότι με

τη συμμετοχή τους στο σύστημα εξουσίας παίρνουν την ευθύνη της διαιώνισής του, ανεξάρτητα από τις

περιστασιακές  πρωτοβουλίες  του  καθενός  τους.  Τα  καθάρματα  που  επανδρώνουν  τους  πολιτικούς,

οικονομικούς, στρατιωτικούς  και ιδεολογικούς  μηχανισμούς τρομοκρατίας αναλαμβάνουν το ρίσκο  να

χτυπηθούν από την αντίσταση, γιατί νομίζουν ότι το σύστημα θα επιβιώσει και ότι οι ίδιοι θα καταφέρουν

να  κρυφτούν  πίσω  από  την  ασφάλεια  των  μηχανισμών  για  όσο  θα  φροντίζουν  το  τομάρι  τους.  Τα

χτυπήματα στο μηχανισμό τους τρομάζουν.»

6  η     Ένσταση:    Η  έννοια  «παράνομος  εξαναγκασμός  δημόσιας  αρχής  ή  διεθνούς  οργανισμού  να  
εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη ή να  απόσχει    απ’ αυτήν». Η συνταγματικά κρίσιμη αντίθεση του 187Α  
προς  το  134,  πάνω  στο  ζήτημα.  Η  αντισυνταγματικότητα  της  άκριτης  εξαίρεσης  των  κρατικών
στελεχών και οργάνων, από τα θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις στην αντίσταση
απέναντι σε όποιους παραβιάζουν το Σύνταγμα.

Καταρχήν  να  επισημάνουμε  ότι  ειδικά  η  στοιχειοθέτηση  της  κατηγορίας  του  187Α  με  την
υποκειμενική  προϋπόθεση  της επιδίωξης «εξαναγκασμού παρανόμως  δημόσιας αρχής  να εκτελέσει
οποιαδήποτε πράξη ή να απόσχει απ’ αυτήν», ταυτίζεται εν’μέρει με την παράγραφο 2, εδάφιο β, του
Άρθρου 134 στο εξής σημείο: «…όποιος…επιχειρεί με τα μέσα που αναφέρονται στο προηγούμενο
εδάφιο (με βία ή με απειλή βίας ή με σφετερισμό της ιδιότητας του ως οργάνου του κράτους) και με
τρόπο  πρόσφορο  να  τους  εξαναγκάσει (τη  Βουλή,  την  Κυβέρνηση  ή  τον  Πρωθυπουργό)  να
εκτελέσουν  ή  να  παραλείψουν  πράξεις  που  απορρέουν  από  την  εξουσία  που  τους  παρέχει  το
Σύνταγμα».

Από  την  άποψη των  απαιτούμενων  συνθηκών,  το  134  προϋποθέτει  πρόσφορους  τρόπους  και
εγχείρημα. Το 187Α προϋποθέτει εκτός από την πρόθεση εξαναγκασμού, «σοβαρό κίνδυνο για τη χώρα
ή για διεθνή οργανισμό». Η δυνατότητα που προϋποθέτει το 187Α είναι σαφώς βαρύτερη από εκείνην
που προϋποθέτει το 134, καθώς το πρώτο αναφέρεται σ’ έναν συνολικό κίνδυνο, ενώ το δεύτερο, χωρίς
να αποκλείει τον συνολικό κίνδυνο (για τη «χώρα»), αρκείται στην ικανότητα εξαναγκασμού
συγκεκριμένων θεσμικών υποκειμένων. Άρα, από την άποψη των απαιτούμενων συνθηκών στο ζήτημα
του εξαναγκασμού, η περίπτωση του 187Α εμπερικλείεται στο 134 ως προς τα θεσμικά υποκείμενα
που αναφέρει το 134.
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Το 187Α δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα θεσμικά όργανα, όπως το 134, αλλά στον γενικότερο όρο
της «δημόσιας αρχής». Μια νομική αντίφαση που προκύπτει είναι η εξής: Οι «δημόσιες αρχές» που
αναφέρει  το  134  ως  στόχους  εξαναγκασμού,  είναι  οι  βασικότερες  του  πολιτεύματος.  Το 187Α
δημιουργεί  τυπικές  συνθήκες  βαρύτερης  τιμωρίας  για  το  ίδιο  έγκλημα  κατά  των  συγκεκριμένων
θεσμικών οργάνων, αφού θέτει υψηλά ελάχιστα όρια. Επίσης δημιουργεί ίδιες συνθήκες τιμωρίας για
το  αντίστοιχο  έγκλημα  κατά  υποδεέστερων  θεσμικών  οργάνων,  που  δεν  περιλαμβάνονται  στο  134.
Οπότε, επιπλέον της σύμπτωσης νόμων, το 187Α καταλύει ακραιφνώς την αναλογικότητα.

Από την άποψη των απαιτούμενων μέσων στο ζήτημα του εξαναγκασμού, το 134 προϋποθέτει βία ή
απειλή βίας ή σφετερισμό της ιδιότητας του κρατικού οργάνου, ενώ το 187Α αρκείται σε οποιοδήποτε
παράνομο  μέσο.  Η  μετατόπιση  σε  μια  γενικότερη  συνθήκη  («παρανόμως»)  και  χωρίς  τον
προσδιορισμό πράξεων εκτός  από  τον παράνομο χαρακτήρα τους, παρά μόνο έμμεσα  και καθολικά
από  την  αντικειμενική  προϋπόθεση της  τέλεσης  οποιουδήποτε  εγκλήματος  γενικής  διακινδύνευσης
κλπ,  έχει  νομικές  συνέπειες  και  μάλιστα  αντισυνταγματικές.  Όπως  επισημάναμε  κι  ως  προς  τα
προσβαλλόμενα θεσμικά όργανα, παράνομες πράξεις ηπιότερου χαρακτήρα από εκείνες που ορίζει το
134 και αποτελούν τις βαρύτερες εγκληματικά (η  βία κι ο σφετερισμός  της  εξουσίας), τιμωρούνται
προσαυξημένα  με  το  187Α,  ενδεχομένως  βαρύτερα  από  εκείνες  που  γίνονται  με  τα  μέσα  που
προϋποθέτει το 134 όταν διώκονται με το 134 κι ενώ το 134 αφήνει τον εξαναγκασμό με μη βίαια μέσα
και χωρίς σφετερισμό, σε νόμους που δεν έχουν πολιτικό χαρακτήρα.

Η κρισιμότερη συνέπεια της αόριστης διατύπωσης ως προς τις παράνομες πράξεις σ’ ένα νόμο που
θεσπίστηκε για να απενεργοποιήσει το 134, είναι η αποποινικοποίηση του σφετερισμού της ιδιότητας
του κρατικού οργάνου για την κατάλυση, αλλοίωση ή απενεργοποίηση των θεσμικών αποτυπώσεων
της λαϊκής βούλησης. Η αποσύνδεση των πολιτικών εγκλημάτων που γίνονται ενάντια στο καθεστώς,
από  εκείνα  που  γίνονται  εντός  του,  επιτελεί  έναν  διπλό  σκοπό.  Πρώτον,  το  κρατικό  έγκλημα
αποβάλλεται από το προσκήνιο του νομικού διαλόγου κι έτσι μπορεί κι εδραιώνεται καταργώντας τα
θεσμικά εμπόδια. Η αοριστία της αντικειμενικής προϋπόθεσης του 187Α, ο «σοβαρός κίνδυνος για τη
χώρα  ή  για  διεθνή  οργανισμό»,  υπηρετεί  επίσης  τη  συσκότιση  του  κρατικούς  εγκλήματος  και  την
αποσύνδεσή του από το αντικαθεστωτικό πολιτικό έγκλημα. Δεύτερον, το αντικαθεστωτικό έγκλημα
δικάζεται έξω από τη διαλεκτική σχέση του με το κρατικό έγκλημα και δίχως συσχετισμένη κρίση τους
υπό το πρίσμα του Συντάγματος. Υπ’ αυτή την έννοια ορθώς τα δικαστήρια που δικάζουν με το 187Α
έχουν  χαρακτηριστεί  πολιτικά στρατοδικεία.  Όταν ο δικαιϊκός  διάλογος  αποβάλει  από το πεδίο  του
καίριες πτυχές της πραγματικότητας και πιο συγκεκριμένα, τις ριζικές συγκρούσεις εντός κι επί των
πολιτειακών  θεσμών,  εγκαταλείπει  τη  διαχείρισή  τους  στο  πεδίο  της  βίας.  Ο  βαριά  τιμωρητικός
χαρακτήρας του 187 πάνω σε αόριστες προϋποθέσεις και σε αντισυνταγματικές βάσεις, έχει ακριβώς
και  μόνο  τέτοιον  χαρακτήρα.  Αποδείχτηκε  τις  δυο  τελευταίες  δεκαετίες  εφαρμογής  ειδικών
αντεπαναστατικών νόμων, ότι η πολιτική του εξωδικαιϊκού πολέμου απέτυχε. Η επαναστατική πάλη
δεν  κάμφθηκε  υπό  τον  φόβο  των  πολλαπλασιασμένων  κι  οριζόντιων  ποινών.  Αρκετοί  αιχμάλωτοι
επαναστάτες έχουν κρατήσει τις σημαίες της πάλης και των οργανώσεών τους ψηλά.

Όταν  οι  διώκτες  αναφέρονται σε  ενδιάμεσους  πολιτικούς  σκοπούς  της  επαναστατικής  πάλης,
αποφεύγουν  να  θίξουν  το  επίδικο.  Πηγαίνοντας  από  το  γενικό  στο  συγκεκριμένο,  το  σπιτικό  τους
βρωμάει περισσότερο. Ναι, η αντάρτικη οργάνωση ενδεχομένως επιδιώκει να εξαναγκάσει κρατικές
αρχές και διακρατικούς μηχανισμούς, να απόσχουν από πράξεις ή να εκτελέσουν άλλες πράξεις. Πχ, να
περιοριστούν  τα  αστυνομικά  βασανιστήρια,  οι  αντισυνδικαλιστικές  διώξεις,  οι  στρατιωτικές
ιμπεριαλιστικές  επεμβάσεις  και  να  κλείσουν  τα  στρατόπεδα  συγκέντρωσης,  να  απελευθερωθούν  οι
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δημόσιες  μεταφορές,  να  ικανοποιηθούν  εργατικές  και  κοινωνικές  διεκδικήσεις.  Ο  λόγος  της
Οργάνωσης Επαναστατικής Αυτοάμυνας είναι ένα καλειδοσκόπιο τέτοιων μαχητικών απαιτήσεων.

«Να  αποσυρθεί  ο  νέος  νόμος  για  τις  φυλακές.  Να  καταργηθεί  ο  «αντιτρομοκρατικός».  Να

κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Να σταματήσει το πογκρόμ κατά των μεταναστών. Νίκη στους

αγώνες των καταπιεσμένων... 

Ο αποικειακός πόλεμος εντός των συνόρων αλλοτριώνει το χώρο και καταδιώκει τις πρακτικές

κοινωνικής  επιβίωσης.  Η  ευταξία,  ο  εξευγενισμός  και  ο  υγειϊνισμός  είναι  σημαίες  της  ταξικής

εκκαθάρισης.  Τα  προγράμματα  αστικής  ανάπλασης  και  αναβάθμισης,  που  συμπληρώνονται  από  την

προετοιμασία  ζωνών  αποκλεισμού,  στηρίζονται  στη  διάχυτη  και  διαρκή  στρατιωτική  κατοχή  του

δημόσιου  χώρου.  Μηχανοκίνητες  μονάδες  ασφαλιτών  και  δολοφόνων  με  μηχανές  και  τζιπ  σαρώνουν

τους δρόμους για να επιβάλουν τη γενική υποταγή. Η ένοπλη μόστρα τους, τα απειλητικά βλέμματά τους

και η προσβολή της αξιοπρέπειας όποιου δεν ταιριάζει στα κυρίαρχα πρότυπα, με σωματικούς ελέγχους,

βρισιές  και  προσαγωγές,  είναι  εδώ  για  να  επιβάλουν  ποιές  κινήσεις,  ποιές  εκφράσεις,  ποιές  λέξεις

επιτρέπονται και ποιές απαγορεύονται.

Η ταξική  σύγκρουση γίνεται κάθε  μέρα  σε κάθε δρόμο.  Είναι στόχος  της  ένοπλης  κοινωνικής

αντίστασης η εξουδετέρωση της καθημερινής αστυνομικής τρομοκρατίας και ο αφοπλισμός των οργάνων

της  από  το  κίνημα.  Θα  τους  κλαδέψουμε  γωνία  γωνία,  όπως  έχουμε  μάθει  από  τις  μεθόδους

τρομοκρατίας  που  εφαρμόζει  το  κράτος  πάνω  μας.  Θα  ανακαταλάβουμε  το  χώρο,  οργανώνοντας

κοινότητες αντίστασης, αλληλεγγύης, ισότητας κι ελευθερίας.

Τον τελευταίο χρόνο δίνεται μια μάχη στην Αθήνα ενάντια στον ηλεκτρονικό έλεγχο στα δημόσια

μέσα  μεταφοράς,  που  φέρνει  την  ακόμα  χειρότερη  εκμετάλλευση  των  φτωχών  επιβατών  και  τον

ολοκληρωτικό αποκλεισμό των οικονομικά αποκλεισμένων. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν οι δημόσιες

μεταφορές τσιφλίκι των προνομιούχων. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν οι γειτονιές πτέρυγες ασφαλείας

μιας  μεγάλης  φυλακής.  Οι  επαναστάτες  δεν  κοιτάνε  την  ιστορία  να  περνάει.  Την  αλλάζουν.Δεν  θα

εγκαταλήψουμε τις δημόσιες υποδομές, μέχρι τη κοινωνικοποίησή τους από τις ένοπλες συνελεύσεις των

λαϊκών κοινοτήτων και των εργατών. Δεν ξεχνάμε το Θανάση Καναούτη, που δολοφονήθηκε στις  13

Αυγούστου  2013 από  τους  κεφαλοκυνηγούς  του  ΟΑΣΑ.  Η  Οργάνωση  Επαναστατικής  Αυτοάμυνας  θα

ενισχύσει  την  αυθόρμητη  αντίσταση  στην  οικονομική  και  αστυνομική  αξιοποίηση  των  δημόσιων

μεταφορών. Καλούμε τους εργάτες του κλάδου να συμπαραταχτούν με το λαϊκό κόσμο των επιβατών,

τιμώντας τις κατακτήσεις του εργατικού κινήματος...

Η Οργάνωση Επαναστατικής Αυτοάμυνας βάζει στο στόχαστρό της τις δομές ποινικοποίησης της

επιβίωσης ως και της ύπαρξης των πιο αδύναμων. Βάζει στο στόχαστρό της τους δικαστικούς θεσμούς

και  τα όργανά  τους,  τις  φυλακές  και  τα  στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εργαζόμαστε  για  να  έρθουμε  πιο

κοντά  στους  αγώνες  των  κοινωνικών κρατούμενων,  όπως  η  πολύμηνη  κινητοποίηση  που  τώρα

δυναμώνει  ενάντια  στο  νέο  σωφρονιστικό  κώδικα.  Εργαζόμαστε  για  να  έρθουμε  πιο  κοντά  στις

αντιστάσεις των έγκλειστων μεταναστών, να επιβάλουμε μαζί τον τερματισμό των βασανιστηρίων, των

εκδικητικών φυλακίσεων και την κατάργηση των εθνικών διαχωρισμών.

Η πολιτική και οικονομική ολιγαρχία ποινικοποιεί τη κοινωνική αλληλεγγύη κι ύστερα εισβάλει

για να λεηλατήσει τις υποδομές της. Τον Ιούλη του ‘16 εκκενώθηκαν τρεις στεγαστικές καταλήψεις στη

Θεσσαλονίκη, άλλες δυο στην Αθήνα το Γενάρη του ‘17 και ύστερα το αεροδρόμιο του Ελληνικού για το

γιγάντιο  επενδυτικό  σχέδιο  του  αρχιγκάνγκστερ  Λάτση.  Όλα  τ’  αφεντικά  που  χτυπάνε  εστίες

αυτοοργάνωσης  κι  αλληλεγγύης  και  αρπάζουν  την  επιβίωση  των  αποκλεισμένων,  βρίσκονται  στο

στόχαστρό μας. Επιχειρηματίες, εκκλησία, κρατικά στελέχη, πανεπιστημιακά λαμόγια κλπ θα πληρώσουν.

Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε τους εκβιαστές, καταπατητές και εκμεταλλευτές.»
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Οι  διώκτες  αποφεύγουν  να  κατονομάσουν  ποιές  κρατικές  αρχές  και  για  ποιές  πράξεις  τους,  η
αντάρτικη  οργάνωση  επιδίωκε  να  τις  εξαναγκάσει,  διότι  θα  έπρεπε  να  καταγράψουν  σωρεία
αντικοινωνικών εγκλημάτων από τα στελέχη και τα όργανα του κεφάλαιου και των πολιτικών θεσμών
του. Η Οργάνωση είχε δηλώσει ως έναν από τους βασικούς στρατηγικούς άξονές της την ενίσχυση της
επιβιωτικής αντίστασης και της αυτοάμυνας των ταξικά καταπιεσμένων, μέσω της άμεσης απάντησης
στην τρομοκρατία των αφεντικών.

Έχουμε ένα παράδειγμα το οποίο η Οργάνωση Επαναστατικής Αυτοάμυνας απολόγισε θετικά κατά τη
διάρκεια  της  παρουσίας  της:  «Το  προηγούμενο  Νοέμβρη  μετά  την  επίθεση  στη  γαλλική  πρεσβεία  η

Οργάνωση Επαναστατικής Αυτοάμυνας επισήμανε ότι οι εκβιαστικές προσωρινές απαγωγές αγωνιστών

από  κλιμάκια  της  ασφάλειας  συνεχίζονται  κι  ότι  ειδικά  σε  μέρες  μεγάλων  κινητοποιήσεων  όπως  η

επέτειος του Πολυτεχνείου αυτές οι κρατικές απαγωγές γίνονται μαζικά. Αυτή η αναφορά σε συνδιασμό

με  τη  δράση  μιας  οργάνωσης  ένοπλης  αντίστασης  ήταν  αρκετά  για  να  αποτρέψουν  αυτή  τη  χουντική

πρακτική  τις  μέρες  των  επετείων  της  εξέγερσης  του  Πολυτεχνείου  και  της  δολοφονίας  του  Αλέξη

Γρηγορόπουλου. Ο κρατικός μηχανισμός αντιλαμβάνεται ότι η απειλή της αντεπίθεσης τον αφορά σαν

ενιαίο μηχανισμό. Αντιλαμβάνεται και την κοινωνική δυναμική της άμεσης δράσης. Όταν σηκώνεται ένα

όπλο, εκατοντάδες χέρια έχουν το πόθο και μπορούν να το ξανασηκώσουν.»

Η απόκρυψη των αιτιών, των συγκεκριμένων επιδιώξεων και των στόχων της επαναστατικής πάλης,
όπως  επιχειρείται  από  το  187Α και  τους  εφαρμοστές  του,  συντελεί  στην  ποινική  επιβάρυνση  της
δίωξής της, καταργώντας τη σφαιρική κρίση των συνθηκών και των κινήτρων και την αναγνώριση των
ελαφρυντικών ή και αθωωτικών παραγόντων που απαιτεί η δικαιϊκή λογική και το Σύνταγμα. Ενώ τα
συνδιαλεκτικά  134  ικανοποιούσαν  κατά  κάποιον  τρόπο  αυτούς  τους  όρους.  Έτσι  διώκεται  με
πολλαπλασιασμένες (όπως θα καταδείξουμε στην 9η και 10η ένσταση) εξαρχής αυξημένες ποινές η
απόπειρα εξαναγκασμού κρατικής αρχής να απόσχει από τον σφετερισμό της εξουσίας της ο οποίος
καθιστά ανενεργά ή αλλοιώνει ή και καταλύει τη στήριξη του πολιτεύματος στη λαϊκή κυριαρχία ή τη
δέσμευση του νομοθέτη, της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας στο Σύνταγμα ή τη γενική ισχύ
και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα (κλπ όπως ορίζουν τα 134),
εφόσον  η  απόπειρα εξαναγκασμού  γίνεται  με  παράνομα  μέσα,  ενώ  ο  ίδιος  ο  συστηματικός
σφετερισμός της εξουσίας με τα προαναφερόμενα αποτελέσματα, θωρακίζεται θεσμικά και διατηρείται
ακαταδίωκτος.

7  η     Ένσταση:     Οι έννοιες «θεμελιώδεις πολιτικές» και «θεμελιώδεις οικονομικές δομές». Οι αναφορές 
του Συντάγματος σε πολιτικές και οικονομικές δομές, οι ανεπάρκειες κι οι αντιφάσεις τους προς τις
βασικές  διατάξεις  του κι  οι ιστορικές  αιτίες  και  συνέπειές τους. Η  αοριστία  των δυο εννοιών  κι οι
αντισυνταγματικές συνέπειες της άκριτης υπεράσπισης των κατεστημένων πολιτικών και οικονομικών
δομών, σε σχέση με την πρόνοια του 134.

-Γενική εξέταση των δυο εννοιών σε σχέση με το Σύνταγμα με βάση την πραγματική υπόστασή τους.
Τι σημαίνει η τροποποίηση του 187Α, από «...θεμελιώδεις αρχές και θεσμούς...», σε «...θεμελιώδεις
δομές...»:  Να  δούμε  με  πραγματικούς  όρους  και  σε  σχέση  με  το  Σύνταγμα,  τον  αντικειμενικό
χαρακτήρα της ευρύτητας των μορφών που ονομάζονται «θεμελιώδεις πολιτικές και οικονομικές». Ας
παρατηρήσουμε κι ας κρατήσουμε ως δεδομένο αναφοράς ότι το 187Α επικαλείται θεμελιώδεις δομές
των  χωρών  κι  όχι  των  κρατών,  ούτε  ειδικότερα  του  ελληνικού  κράτους,  ούτε  στενότερα  της
συνταγματικής πολιτείας, στο σημείο που συμπεριλαμβάνει τις πολιτικές και οικονομικές δομές δίχως
να τις υποτάσσει στις συνταγματικές. Κι αληθώς, οι πραγματικές πολιτικές και οικονομικές δομές του
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κεφαλαιοκρατικού  πολιτισμού,  σπανίως  αποτυπώνονται  στους  συνταγματικούς  τύπους,  παρά
επικαλύπτονται.  Εφόσον  εγείρονται  κατηγορίες  εγκλημάτων  εναντίον  των  κατεστημένων  πολιτικών
και  οικονομικών  δομών,  είμαστε  υπόχρεοι  από  τη  σκοπιά  του  δικαιϊκού  λόγου,  να  εξετάσουμε  τη
σχέση τους προς τις συνταγματικές αρχές. Τίποτα δεν προδικάζει ότι οι κατεστημένες πολιτικές και
οικονομικές  δομές  είναι  κατά  το  Σύνταγμα  νομιμότερες  από  τις  επαναστατικές  οργανώσεις  και  τις
πράξεις  τους.  Απαιτείται  να  εξετάσουμε  καθαυτές  τις  κρατικά  θεσπισμένες  ή  αναγνωρισμένες
πολιτικές και οικονομικές δομές κι επιπλέον, τη διαλεκτική σχέση των πράξεων που τις προσβάλουν
βιαίως,  προς  τα  δικά  τους  πεπραγμένα,  στις  εκάστοτε  συγκεκριμένες  συνθήκες  και  με  τους
συγκεκριμένους  όρους  που  εκδηλώνεται  ο  ταξικός  και  πολιτικός  ανταγωνισμός.  Εντέλει,  όταν
εξετάζουμε δομές που δίνουν πραγματική υπόσταση σε αρχές και δημιουργούν θεσμούς, είμαστε ήδη
βουτηγμένοι  στο  ιστορικό  βάθος  της  ταξικής,  πολιτικής  και  πολιτισμικής  πάλης.  Οι  πολιτικές  και
οικονομικές δομές δεν είναι μεμονωμένα πρόσωπα, δεν είναι υλικές υποδομές, δεν είναι νομικοί τύποι,
ούτε ιδεολογικές κατηγορίες· είναι όλα αυτά και πολλά άλλα μαζί, σε μια κλίμακα ποιοτικής σύνθεσης
που  δεν  γίνεται  να  αναχθεί  σε  τίποτα  επιμέρους.  Πρόκειται  για  τη  διαχρονική  πάλη  της  πολιτικής
ετερονομίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης, με την κοινωνική ελευθερία κι αλληλεγγύη και την
πολιτική και υλική ισονομία. 

Σχετικά με τη σύγχυση των δομών, με τις υποδομές και τα πρόσωπα-στελέχη τους: Οι υλικές υποδομές
και τα στελέχη των πολιτικών και οικονομικών δομών, δεν αποτελούν θεσμικές δομές, ούτε ειδικότερα
συνταγματικές.  Δεν  είναι  θεμελιώδεις  παράγοντες.  Η  εκτέλεση  του  Άλντο  Μόρο  ή  του  Παύλου
Μπακογιάννη,  έθεσαν  σε  άμεσο  κίνδυνο  την  ύπαρξη  της  ιταλικής  χριστιανοδημοκρατίας  ή  της
ελληνικής δεξιάς κυβερνητικής συγκρότησης, αντίστοιχα; Βέβαια όχι. Πόσο μάλλον οι πυροβολισμοί
στο κτίριο του ΠΑΣΟΚ. Ένα κόμμα αποδομείται όταν μετασχηματίζονται ριζικά οι κοινωνικές σχέσεις
τις  οποίες  συμπυκνώνει  πολιτικά.  Τα  αστικά  κόμματα  αποδομούνται  όταν  αποδεσμεύονται  τα
υποκαθιστόμενα ταξικά υποκείμενα, από τις κατά συνθήκη συνεξαρτήσεις τους. Μα η αποσύνθεση της
εκλογικής βάσης των αντίπαλων κομμάτων, που είναι η κύρια προϋπόθεση για την αποδόμηση ενός
κόμματος, δεν αποτελεί σκοπό μόνο της επαναστατικής πάλης, αλλά κάθε πολιτικής οργάνωσης που
μετέχει στον αγώνα για την κυβέρνηση ενός κράτους ή για την κοινωνική κατάργηση του κράτους, με
νόμιμους  ή  παράνομους  τρόπους.  Παρότι  οι  επαναστάτες  γνωρίζουμε  ότι  το  μόνο  χαλινάρι  στην
τρομοκρατία και τη λεηλασία που ασκούν οι ολιγάρχες, είναι ο φόβος τους μπροστά στη λαϊκή βία,
εμείς  δεν  διακατεχόμαστε  από  την  πλάνη  ότι  η  βία  κι  ακόμα  λιγότερο  ο  φόβος,  μπορούν  να
διαμορφώσουν  μια  κοινωνία  κι  οπότε,  να  αποσυνθέσουν  κατεστημένες  πολιτικές  και  οικονομικές
δομές. Τα κράτη, οι κρατιστικές πολιτικές οργανώσεις και οι θεοκρατικές επίσης ως τέτοιες, κάνουν
πολιτική  θεμελιακά  δια  του  τρόμου.  Τόμας  Χομπς,  κραταιός.  Ο  ποινικός  πολιτισμός  αποτελεί
ταυτολογία της τρομοκρατίας επί της κοινωνίας. Η οικονομική τρομοκρατία του θανάτου, του πόνου
και του φόβου, αποτελεί ίδιον του κράτους. 

-Σχετικά με τις πολιτικές δομές ειδικά:
Το 187Α δεν διακρίνει πολιτειακές και πολιτικές δομές. Οι πρώτες είναι αυτές που συγκροτούν την
πολιτεία. Συμπεριλαμβάνουν όλους  του συνταγματικούς και τους κατά το νόμο κρατικούς θεσμούς.
Στο 187Α εμπερικλείονται στις συνταγματικές δομές, μόνο εκείνες οι πολιτειακές δομές που ορίζονται
ρηττώς  από το Σύνταγμα, εφόσον δεν προσδιορίζονται στον ίδιον το νόμο: Το νομοθετικό σώμα, η
προεδρία,  η  κυβέρνηση  και  το  δικαστικό  σώμα.  Οι  προσδιορισμένες  πολιτειακές  δομές  είναι
θεμελιώδεις ως προς τη συγκρότηση του κράτους, αλλά όχι ως προς το Σύνταγμα. Θεμελιωδέστατη
συνταγματική  δομή  είναι  η  λαϊκή  κυριαρχία  και  τα  κοινωνικά  καθήκοντα  που  ορίζει.  Η  λαϊκή
κυριαρχία  κι  οι  κοινωνικές  αξιώσεις,  ή  αναγνωρίζονται  κι  οργανώνονται  ως  πραγματικές  δομές  ή
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αποτελούν  προφάσεις  μιας  κατεστημένης  προ  Συντάγματος  πολιτικής  ετερονομίας,  ανισότητας  και
αδικίας. 

Από  την  ευρύτερη,  αλλά  συγκεκριμένη,  οπτική  της  έννοιας  «δομές»  έναντι  των  πιο  αφηρημένων
εννοιών «αρχές και θεσμοί», η λαϊκή κυριαρχία που αναγνωρίζεται ως αντικειμενικός παράγοντας, όχι
έμμεσα εκφραζόμενος κι οπότε, οφείλουμε να εξετάζουμε ποιες συνθήκες, ποια συνταγματικά άρθρα,
ποιοι  νόμοι,  ποιες  κρατικές,  ποιες  πολιτικές  και  ποιες  οικονομικές  δομές  την  υπηρετούν  και  ποιες
τάσσονται εναντίον της, αλλιώς δεν υφίσταται διόλου ως συνταγματική αρχή. 

Ως  προς  τις  πολιτικές  δομές,  το  Σύνταγμα  ορίζει  μόνο  μια  δομική  σχέση  πολιτικών  δομών
συγκεκριμένης μορφής, με την πολιτεία: την κυρίαρχη θέση των κομμάτων στη διακυβέρνηση. 
Στην  πρωτογεννή  αστική  δημοκρατία  (πχ  Βενετία  από  τον  14ο  αιώνα),  η  διακυβέρνηση  δεν  ήταν
κομματική -όλοι οι αξιωματούχοι ορίζονταν και τα πάντα ελέγχονταν διαρκώς από αντιπροσωπευτικά
συμβούλια. Και δεν αναφέρομαι στην άμεση δημοκρατιά της κλασικής Αθήνας. Τα μαζικά κόμματα κι
η  καθολική  ψήφος,  είναι  δημιουργήματα  του  εργατικού  κινήματος.  Η  κομματική  διακυβέρνηση
αναπτύχθηκε ως μέθοδος ενσωμάτωσης κι απόσβεσης της ταξικής πάλης, στο κράτος. Μετά την πλήρη
αφομοίωση των κρατικομονοπωλιακών καθεστώτων, στην κυριαρχία της αγοράς και την παρεπόμενη
κρίση  του  σοσιαλιστικού  κινήματος,  πριν  τρεις  δεκαετίες,  τα  κόμματα  και  συνολικά  το  κράτος,
αποδεσμεύτηκαν από την υψηλή εποπτεία των λαϊκών μαζών. 

Κατά  τη  2η ένσταση  επισημάνθηκε  κι  εξηγήθηκε  η  υποτέλεια  του  ελληνικού  κράτους,  στην
ιμπεριαλιστική  κυριαρχία,  με  τα  λόγια  της  Οργάνωσης  Επαναστατικής  Αυτοάμυνας.  Όπως  είχε
σημειώσει  η  Οργάνωση,  «δεξιοί  κι  αριστεροί  διαχειριστές  εφαρμόζουν  τις  ίδιες  πολιτικές  που

υπαγορεύουν τα επιτελεία του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου και τις ίδιες πολιτικές καταστολής. Αν δεν

ήταν  ο Ολάντ  (ο τότε  Γάλλος  πρωθυπουργός),  θα ήταν μια  άλλη  μαριονέτα.  Αυτός  είναι  ο απόλυτος

κανόνας στις σημερινές συνθήκες».

Καταφανώς όπως το αντιλαμβάνεται κάθε Έλληνας λαϊκός άνθρωπος, η κατάσταση υποτέλειας, που
έχει αναπτύξει τις δομές της και δικούς της θεσμούς μέσα στο ελληνικό κράτος, αναιρεί την ισχύ του
Συντάγματος. Η απενεργοποίηση του 134 δια μέσω του 187Α και της γνωμάτευσης του Άρειου Πάγου,
αποτελεί  σκοπούμενα  κι  ευθέως  έναν  τρόπο  ενδοθεσμικής  άμυνας  αυτού  του  αντισυνταγματικού
καθεστώτος  και  συγχρόνως,  μέθοδο  επιθετικής  αντίδρασης  ενάντια  στο  κοινωνικό  κίνημα  κι
ειδικότερα  στην  ένοπλη  αντίσταση  προς  τους  πολιτικούς  και  γενικότερα  θεσμικούς  υπηρέτες  του
ιμπεριαλιστικού κεφαλαίου.

Στην  επόμενη ένσταση  θα  εξετάσουμε  πώς  ακριβώς  αποσαρθρώνονται οι συνταγματικές  δομές, εκ’
των εσωτερικών αντιφάσεών τους. Ειδικά ως προς τις πολιτικές δομές που ορίζει το Σύνταγμα, τυπικά
η πρώτη παράγραφος του πρώτου Άρθρου παραμένει εν’ ισχύ, αλλά ο ίδιος ο λαός γνωρίζει ότι πλέον
το πολιτικό καθεστώς δεν αντιπροσωπεύει τίποτα από τα λαϊκά συμφέροντα.

Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία ως έννοια είναι πολύ ευρεία. Η αντιπροσώπευση ως μορφή διακριτή
από την άμεση, τη συμβουλιακή και τη συμμετοχική δημοκρατία, θεσπίζει μια ριζική ετερονομία, που
εξορισμού  αναιρεί  τη λαϊκή  κυριαρχία.  Ο  λαός  δεν  είναι  ψήφοι  σε  μια  αγορά  ελεγχόμενη  από  την
κεφαλαιοκρατική ολιγαρχία. Κατά τον Θουκυδίδη, ο Δήμος είναι αυτόνομος, αυτόδικος και αυτοτελής.
Κατά  τον  Αριστοτέλη  («Πολιτικά»),  ο  Δήμος  θεμελιώνεται  στην  άμεση  πολιτική  ισχύ  των  φτωχών
πολιτών.  Μάλιστα  επισήμανε,  ότι  η  ισχύς  των  απόρων,  ακόμα  κι  αν  είναι  μειονότητα,  είναι
απαραίτητη,  ενώ  η  ισχύς  μια  πλειονότητας  ευπόρων,  είναι  αδιάφορη  ή  αποτελεί  πρόβλημα  για  τη

33



δημοκρατία. Δεν είναι εδώ ο τόπος για να συζητήσουμε αν η άμεση δημοκρατία είναι εφαρμόσιμη σε
ευρεία κλίμακα, αλλά είναι κρίσιμη η παρατήρηση ότι η πρόκριση της ανάθεσης της πολιτικής ισχύος,
ακόμα κι υπό την επίφαση της λειτουργικότητας, οδηγεί ευθέως στον κρατισμό και την απάνθρωπη
ανθρωπολογία του Τόμας Χομπς. Οι πιο εγωιστές, δόλιοι και στυγνοί κυβερνούν. Ο Λεβιάθαν ενάντια
στον Δήμο,  αυτό είναι το Κράτος. Όπως  παρατήρησε ο Μιχαήλ  Μπακούνιν  πριν  ενάμιση  αιώνα, η
εξουσία διαφθείρει και τους αγίους. Άρα, η κυβέρνηση δια της συγκεντρωτικής ανάθεσης σε κόμματα,
αποτελεί εσωτερική αντίφαση του Συντάγματος, ως προς τη λαϊκή κυριαρχία. 

Ωστόσο,  ακόμα  κι  αν  κρίνουμε  με  δεδομένη  την  αντιπροσωπευτική  δημοκρατία  ως  συνταγματικά
θεμελιωμένη, τα κόμματα παραμένουν υπόλογα ως προς τη συνταγματική συνέπειά τους κι εκτιθέμενα
στις  δίκαιες  εκφράσεις  της  λαϊκής ανάγκης  και βούλησης που εκ’ των συνθηκών λαμβάνουν βίαιες
μορφές. Με το  187Α και την αλληλένδετη  απενεργοποίηση  του 134, το πολιτικό καθεστώς  και πιο
συγκεκριμένα, τα κόμματα εξουσίας, οχυρώνονται απέναντι στον λαό κι επίσης απέναντι στα λαϊκά
θεμέλια του Συντάγματος. 

Έχουμε ήδη εξετάσει την υποτέλεια του πολιτικού καθεστώτος, στο ιμπεριαλιστικό κεφάλαιο και τη
συνθήκη των μνημονίων, όπως είχε σχολιαστεί από την Οργάνωση Επαναστατικής Αυτοάμυνας. Εκτός
από την κατάλυση της κατ’επίφαση αντιπροσώπευσης της λαϊκής βούλησης επί των οικονομικών, το
πολιτικό  καθεστώς  βεβαίως  καταλύει  την  αντιπροσωπευτικότητα  και  σε  ότι  αφορά  στη  λαϊκή
αυτοπροστασία απέναντι στον κρατικό σφετερισμό της συναίνεσης. Στις δύο προηγούμενες ενστάσεις
μνημονεύσαμε  τις  ψευδείς  δεσμεύσεις  του  ΠΑΣΟΚ  και  του  ΣΥΡΙΖΑ,  για  κατάργηση  της  χρήσης
δακρυγόνων (χημικά όπλα απαγορευμένα από τις διεθνείς συμβάσεις για τον πόλεμο). Παραθέσαμε το
απόσπασμα κειμένου της Οργάνωσης Επαναστατικής Αυτοάμυνας, που εξηγεί ότι η αναγκαία για το
ολιγαρχικό καθεστώς χρήση αυτών των όπλων τυφλού μαζικού πλήγματος αποτελεί υποκατάστατο των
απροκάλυπτα  χουντικών  μεθόδων.  Στη  2η  ένσταση,  πάλι  μέσα  από  τα  λόγια  της  Οργάνωσης,
αναφέρθηκε η αθετημένη προγραμματική δέσμευση κατάργησης του 187Α, από την κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ. Να προσθέσουμε την αθετημένη προγραμματική δέσμευση κατάργησης των αλλεπάλληλων
εξοντωτικών  και  ληστρικών  προστίμων  στους  ανυπότακτους.  Η  λήψη  αντίθετων  κυβερνητικών
αποφάσεων σε σχέση με αυτές τις δεσμεύσεις, για τις οποίες τα αναφερόμενα κόμματα ζήτησαν και
έλαβαν ψήφο ανάθεσης κι εμπιστοσύνης, δεν αποτελεί κατάλυση της αντιπροσώπευσης, κατάλυση του
πρώτου συνταγματικού Άρθρου, έγκλημα εσχάτης προδοσίας, σύμφωνα με τα 134; Αν η ανεξαρτησία
του βουλευτή, την οποία ορίζει το Σύνταγμα, ερμηνεύεται ως μηδενική δέσμευση προς τον λαό, είναι
νομοτελειακό  ότι  ή  η  αντιπροσωπευτική  δημοκρατία  χάνει  σταδιακώς  τη  λαϊκή  συναίνεση  (όπως
συμβαίνει  πραγματικά  κι  εκφράζεται  στην  αυξανόμενη  πτώση  της  εκλογικής  συμμετοχής)  ή  η
αντιποίηση  της  λαϊκής  βούλησης  επιβάλλεται  μέσω  της  οικονομικής,  αστυνομικής  και  ποινικής
τρομοκρατίας (όπως κι αυτό συμβαίνει πραγματικά κι έτσι τα χημικά όπλα και το 187Α παραμένουν
εν’ δράσει).

Οι  αναρχικοί,  σ’όλη  την  ιστορία  μας  ταχθήκαμε  ενάντια  στο  πολίτευμα  που  ονομάστηκε
αντιπροσωπευτική  δημοκρατία  και  δεν  είναι  ούτε  δημοκρατία,  ούτε  αντιπροσωπευτική  δομή,
υπερασπίζοντας και προτάσσοντας την κοινωνική αυτοθέσμιση, αυτονομία, αυτοδιεύθυνση, αυτοδικία
και αυτοτέλεια. Οι κυβερνήσεις αντιπροσωπεύουν μόνο συσχετισμούς ταξικής κυριαρχίας. 

Πάραυτα, αναφορικά στις πολιτειακές δομές, με όλο τον σεβασμό που τρέφω για τον Ογκούστ Λουί
Μπλανκί, που εισήγαγε τον λαϊκό πραξικοπηματισμό, εμείς οι αναρχικοί θεωρούμε ότι καμία πολιτική
οργάνωση δεν γίνεται να καταλύσει ένα πολίτευμα. Να θυμίσω ότι το 1917 στη Ρωσία, ήταν το γενικό
συμβούλιο των εργατών, δηλαδή ο Δήμος, εκείνο που κάλεσε το μπολσεβίκικο κόμμα να καταργήσει
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τη  Δούμα.  Οι  επαναστατικές  οργανώσεις  αποτελούν  τα  αφοσιωμένα  συλλογικά  σώματα  μιας  νέας
πολιτείας,  που  αναδύεται  μέσα  από  την  εγγενή  αδυνατότητα  της  κεφαλαιοκρατικής  ολιγαρχίας  να
ενσωματώσει, ζωντανούς ή νεκρούς, τους ταξικά καταπιεζόμενους. Θα το δούμε εκτενέστερα σε λίγο,
εστιάζοντας  στην  αποσάρθρωση  των  συνταγματικών  δομών.  Οι  αναθετικές  ετερόνομες  σχέσεις
αποσυντίθενται με την καλλιέργεια και τη μαχητική υπεράσπιση της αντιεξουσιαστικής κι εξισωτικής
κοινωνικής αυτενέργειας και ηθικής. Πάλι στη Ρωσία, η επαναστατική βία δεκαετιών (πριν το 1917)
διαμόρφωσε  μια  δυνάμει  επαναστατημένη  κοινωνία.  Στην  Ισπανία,  οι  μαζικοί  κοινωνικοί
επαναστατικοί θεσμοί είχαν ριζώσει ήδη πριν το εθνικιστικό πραξικόπημα, τη λαϊκή αντίσταση και την
επανάσταση του 1936.

Τα  πλήγματα  σε  κρατικά  στελέχη,  φορείς  της  ολιγαρχικής  εξουσίας  και  στις  υλικές  υποδομές  της,
αποτελούν  αιχμιακά  σημεία  της  ταξικής  διαπάλης.  Το  πολίτευμα  καθαυτό  όμως,  κινδυνεύει  στον
βαθμό που το ίδιο καθίσταται ανίκανο να αντιπροσωπεύσει τους πολίτες του. Η επαναστατική πάλη
συντελεί  σ’αυτό,  μόνο  διαλεκτικά,  μεταλαμπαδεύοντας  στο  κοινωνικό  σώμα  το  βίωμα  της
δυνατότητας στη λαϊκή ελευθερία και ισχύ. 

Η  Οργάνωση  Επαναστατικής  Αυτοάμυνας  περιέγραφε  πάνω  στην  τρέχουσα  πραγματικότητα  την
ανάπτυξη της πολιτικής βίας από τη μεριά του κράτους ως συνεπαγόμενο του βαθύμενου χάσματος
μεταξύ πολιτικής εξουσίας και λαϊκής κυριαρχίας. Διαλεκτικά αναπτύσσεται η λαϊκή πολιτική βία, για
να  επαναθεμελιώσει  τη  λαϊκή  πολιτική  αυτονομία.  Μια  νέα  μεταπολίτευση  καθίσταται  ιστορικά
αναγκαία.  Με  όρους  πραγματικής  λαϊκής  κυριαρχίας,  πολιτικής  και  οικονομικής  ισότητας  κι
ελευθερίας από την κρατική ολιγαρχία.

Αναφορικά στα κόμματα ως συγκεκριμένες πολιτικές δομές, η κεφαλαιοκρατική στρατοκρατία μπορεί
και τα καταργεί, από την εποχή του Βοναπάρτη και του Καποδίστρια κι επαναφέρει την πολιτική ισχύ
τους,  κατά  τη  βούλησή  της  και  ατιμώρητα.  Αναπόφευκτα,  τα  αστικά  κόμματα  όντας  δομές
υποκατάστασης  της  λαϊκής  ισχύος,  είναι  υποτελή  στην  καθεστωτική  στρατοκρατία:  δεν  διαθέτουν
πραγματική ισχύ (εκτός από εκείνη για την αποσύνθεση ή αποτροπή της οποίας υπάρχουν τα αστικά
κόμματα) για να αντιτάξουν την παλλαϊκή αυτοάμυνα ενάντια στην τυραννία. 

Οι αναρχικοί, ουδέποτε προτάξαμε ή επιδιώξαμε την απαγόρευση ή τη δια της βίας καταστροφή των
κομμάτων.  Αντιθέτως,  οι  αναρχικοί,  σ’όλη  την  ιστορία  μας,  έχουμε  αποτελέσει  τους  πιο  συνεπείς
υπερασπιστές της πολιτικής ελευθερίας και ειδικά της απρόσκοπτης πολιτικής οργάνωσης, απέναντι σε
κάθε δικτατορική πολιτική. Η επαναστατική βία ενάντια στα κόμματα που εκπροσωπούν την ταξική
τυραννία, δεν αποσκοπεί στην καταστροφή των πολιτικών κομμάτων ως κατοχυρωμένων πολιτειακών
δομών, αλλά στην απονομή δικαιοσύνης για τα αντικοινωνικά εγκλήματα που διαπράττουν και που
υπηρετούν το ταξικό καθεστώς και γενικότερα την ετερονομία. 

Η  απονομή  δικαιοσύνης  αποτελεί  θεμέλιο  ενδυνάμωσης  του  κοινωνικού  κινήματος  ενάντια  στην
ολιγαρχική εξουσία. Η Οργάνωση Επαναστατικής Αυτοάμυνας προσδιόρισε την απονομή δικαιοσύνης
ως το πρωταρχικό στοιχείο της στρατηγικής της για την κοινωνική αυτονομία:

«Η Οργάνωση Επαναστατικής Αυτοάμυνας αγωνίζεται για τη συγκρότηση της πλατιάς ένοπλης

κοινωνικής  αντίστασης με δυο τρόπους: Ένα, με την άμεση απάντηση  στην τρομοκρατία κράτους και

αφεντικών, με όποιες δυνάμεις έχουν οργανωθεί. Και δυο, με το κατέβασμα της ένοπλης πάλης μέσα στα

κοινωνικά μέτωπα.»
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Η πρώτη της ένοπλη πολιτική παρέμβαση είναι χαρακτηριστική της σχέσης του κοινωνικού κινήματος
και κομματικής ολιγαρχίας: 

«Το ΠΑΣΟΚ έχει παίξει έναν ιστορικό ρόλο στην υπηρεσία του κεφάλαιου. Η άνοδός του στην

εξουσία  στηρίχθηκε  από τους μηχανισμούς  της  αστικής  τάξης  για  να  κάμψει  την ταξική  πάλη  και  να

εκμαυλίσει την ελληνική κοινωνία της μεταπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ σε όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης

στήριξε την πολιτική του στην καταστολή των κοινωνικών αντιστάσεων. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ ανήκει στο

σκληρό πυρήνα του κρατικού ολοκληρωτισμού. Η συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τους νεοφασίστες της

δεξιάς δίνει δημοκρατικό προσωπείο στην άγρια καπιταλιστική επίθεση. Αυτή την εβδομάδα ψηφίζεται

στη  βουλή  ένα  νομοσχέδιο  που  προετοιμάζει  την  εξόντωση  όποιων  κρατούμενων  αντιστέκονται  στη

βαρβαρότητα της φυλακής. Τα σωφρονιστικά κολαστήρια είναι γεμάτα από πεινασμένους. Οι συνθήκες

ζωής μέσα στις φυλακές χειροτερεύουν. Πολλοί αγωνιστές κρατούνται στα κελιά της δημοκρατίας. Από

τη δεύτερη περίοδο ΠΑΣΟΚ το ελλληνικό κράτος προσπάθησε να σπάσει τους αγώνες των φυλακισμένων

με τη πρέζα και τις μαφίες του. Σήμερα θέλει να δολοφονήσει τους αγωνιστές σε λευκά κελιά.»

Η επαναστατική βία υπέρ της λαϊκής ελευθερίας και κυριαρχίας, ανταποκρίνεται στην ακροτελευταία
απαίτηση  του  Συντάγματος,  για  αντίσταση  με  κάθε  μέσο  εναντίον  οποιουδήποτε επιχειρεί  να  το
καταλύσει  με  τη  βία.  Η  αοριστία  και  γενικότητα  του  187Α ως  προς  τις  πολιτικές  δομές,  θέτει  σε
κατάσταση  ασυλίας  ακριβώς  εκείνους  από  τους  «οποιουσδήποτε»,  που  έχουν  καταλύσει  με
συστηματική βία τη λαϊκή ισχύ. Η άρνηση πραγμάτευσης της επαναστατικής βίας, με βάση το 134,
επισφραγίζει την ασυλία.

-Σχετικά με τις οικονομικές δομές ειδικά:
Το Σύνταγμα έχει δυο Άρθρα αναφερόμενα στο πεδίο της οικονομίας. Την Παράγραφο 1 του Άρθρου
17,  στο  Μέρος  των  «ατομικών  και  κοινωνικών  δικαιωμάτων» (2ο),  η  οποία  προστατεύει  μεν  την
ιδιοκτησία, αλλά υποτάσσει τα δικαιώματά της στην προτεραιότητα του γενικού συμφέροντος. Και τις
Παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 106, στο Μέρος των «ειδικών τελικών και μεταβατικών διατάξεων»
(4ο, Τμήμα Α’), οι οποίες αφενώς θέτουν «την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα» υπό τον κρατικό
προγραμματισμό και συντονισμό «για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του
γενικού  συμφέροντος»  κι  αφετέτου  δεν  επιτρέπουν  στην  ιδιωτική  οικονομική  πρωτοβουλία  να
αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής
οικονομίας.  Άρα  το  Σύνταγμα  θέτει  το  γενικό  συμφέρον,  την  ελευθερία  και  την  ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, πάνω από την ιδιοκτησία και την ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία.

Σ’ ετούτα  τα  Άρθρα,  όπως  και  σε  πολλά  άλλα  που  αναφέρονται  σε  δικαιώματα,  αποτυπώθηκαν
συμβατικά οι σοσιαλιστικές διεκδικήσεις με την ιστορική μορφή που έλαβαν κατά τον μετεμφυλιακό
και  αντιδικτατορικό  κοινωνικό  αγώνα.  Οι  κοινωνικοί  όροι  του  Συντάγματος  που  ανάφερονται  στο
οικονομικό πεδίο δεν εκφράζουν ένα διαχρονικό θεμελιακό χαρακτηριστικό του ελληνικού κράτους,
καθώς δεν διατυπώθηκαν κατά την πρωταρχική συγκρότησή του, ούτε το συνόδευαν διαχρονικά. Το
Σύνταγμα της Τροιζήνας δεν έθετε τέτοιους περιορισμούς στην οικονομική δραστηριότητα· αντιθέτως,
θεμελίωνε θεσμικές βάσεις καπιταλιστικής ανάπτυξης. Άρθρο 12 «Τα κτήματα εκάστου…είναι υπό την
προστασία  των  νόμων»,  ανεξαρτήτως  γενικού  συμφέροντος  και  των  ήδη  κατεστημένων  σχέσεων
ταξικής  εκμετάλλευσης  μέσα  στον  χριστιανικό  κόσμο  επί  οθωμανικής  κυριαρχίας.  Άρθρο  30,  «Η
κυβέρνησις πολιτογραφεί τους ξένους, όσοι από τοπικήν αρχήν της Ελληνικής επικράτειας φέρωσιν
αποδείξεις  αποχρώσας,  …(γ’)  ότι  απέκτησαν  εις  την  επικράτειαν  ακίνητα  κτήματα  το  ολιγώτερον
εκατόν  ταλλήρων». Άρθρο  32, «Η  κυβέρνηση  έχει  το  δικαίωμα  να  πολιτογραφεί  και  εκείνους  τους
ξένους, όσοι συστήνωσιν εις την Ελλάδα σημαντικά καταστήματα, συντείνοντα εις την πρόοδον των
τεχνών, του εμπορίου, των επιστημών και της βιομηχανίας». Αυτές οι οικονομικές πολιτογραφήσεις
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ήταν ανεξάρτητες από την πολιτογράφηση των ξένων που «έλθωσιν εις την Ελληνικήν επικράτειαν,
και ορκισθώσι τον Ελληνικόν όρκον». Πέριξ των επενδυτών κεφαλαίου και των ορκισμένων πολιτών
ανεξαρτήτως  καταγωγής,  ως  Έλληνες  προσδιορίστηκαν  από  το  Σύνταγμα  της  Τροιζήνας,  όλοι  οι
χριστιανοί της οθωμανικής αυτοκρατορίας που κατοικούσαν ή θα εγκαθίσταντο ή θα συμμετείχαν στον
εθνικό  αγώνα  εντός  της  νέας  επικράτειας.  Το  Έθνος  προσδιορίστηκε  με  αστικούς  όρους  κι  όχι  με
φυλετικούς: η «πολιτισμένη» χριστιανική  Ευρώπη,  απέναντι  στον μουσουλμανικό κόσμο, δηλαδή  η
κεφαλαιοκρατική  Ευρώπη  με  ένα  θρησκευτικό  έρεισμα  στη  λαϊκή  βάση  κι  ειδικά  μια  λαϊκή  βάση
φρέσκια προς βιομηχανική εκμετάλλευση, απέναντι στην παλιά αυτοκρατορία και τη δική της λαϊκή
βάση. Οι σοσιαλιστικοί όροι του παρόντος Συντάγματος, είναι αποτέλεσμα της μακροχρόνια και βίαιης
πάλης της λαϊκής βάσης ενάντια στην πολιτική και οικονομική ολιγαρχία.

Στον 187Α η έννοια «οικονομικές δομές» είναι αόριστη. Στο Σύνταγμα δεν αναφέρεται αυτή η έννοια,
ώστε να θεωρηθεί συνταγματικά θεμελιώδης. Με τη στενή ερμηνεία της έννοιας δομή, το Σύνταγμα
δεν  ορίζει  καμία  οικονομική  δομή.  Με  τη  σφαιρικότερη  ερμηνεία  της  έννοιας  δομή,  ως  ένα
συγκεκριμένο πλέγμα σταθερών σχέσεων, θεσπίζει ορισμένες δομές. Η ιδιοκτησία αποτελεί θεμελιώδη
δομή· θεμελιώδη  ως  γενικά  ισχύουσα  σχέση  κι όχι απαραίτητα στην  κάθε επιμέρους  συγκεκριμένη
πραγματοποίησή της, της οποίας η προσβολή δεν αναιρεί αναπότρεπτα την ισχύ της σχέσης εν’ γένει.
Ως  επί  τω  πλείστω  στον  καπιταλιστικό  κόσμο  η  ιδιοκτησία  προσβάλλεται  προκειμένου  να  γίνει
ιδιοκτησία άλλου.

Το Σύνταγμα θεσπίζει μια θεμελιωδέστερη δομή στο οικονομικό πεδίο: το γενικό συμφέρον, σε βάρος
του  οποίου  δεν  επιτρέπεται  να  ασκούνται  τα  δικαιώματα  που  απορρέουν  από  την  ιδιοκτησία.  Ως
θεμελιώδης δομή μπορεί να θεωρηθεί και η υπαγωγή «της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας»
υπό  τον  κρατικό  προγραμματισμό  και  συντονισμό,  αλλά  κι  αυτή  η  δομή  υπηρετεί  ρητώς  τη
θεμελιωδέστερη, την κυριαρχία του γενικού συμφέροντος στο οικονομικό πεδίο. Θεσπίζεται επιπλέον
μια δομή η οποία προσδίδει δυο συγκεκριμένους, όχι απαραιτήτως αποκλειστικούς, προσδιορισμούς,
στο γενικό συμφέρον: την κυριαρχία της  ελευθερίας, της  ανθρώπινης  αξιοπρέπειας  και  της  εθνικής
οικονομίας επί της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας. Αυτές τις δομικές σχέσεις ορίζει το Σύνταγμα
για το οικονομικό πεδίο.

Αποτελεί  αδιαμφισβήτητο  ιστορικό  και  τρέχον  δεδομένο  ότι  οι  επαναστατικές  οργανώσεις
δημιουργούνται και δρουν με σκοπό την προάσπιση του γενικού συμφέροντος, γενικά και ειδικότερα
στο  οικονομικό  πεδίο  και  με  σκοπό  τη  συμβολή  στην  καθολική  ισχύ  της  ελευθερίας  και  της
ανθρώπινης  αξιοπρέπειας.  Πάντα  αυτοί  οι  σκοποί  δηλώνονται  εμφατικά  και  χωρίς  αμφισημίες.  Οι
οικονομικές δομές τις οποίες θέτουν στο στόχαστρο τους οι επαναστατικές οργανώσεις, είναι ακριβώς
εκείνες  που  έχουν  καταλύσει  τις  θεμελιώδεις  συνταγματικές  απαιτήσεις  για  τη  δόμηση  του
οικονομικού  βίου.  Η  ιδιοκτησία  και  η  ιδιωτική  οικονομική  πρωτοβουλία  βάλλονται  κατά  την
επαναστατική πάλη, εφόσον κι όπου αναπτύσσονται σε βάρος του γενικού συμφέροντος. Η προσωπική
ελευθερία ανθρώπων που στελεχώνουν την πολιτική κι οικονομική ολιγαρχία, προσβάλλεται κατά την
επαναστατική  πάλη,  κατά  συγκεκριμένη  περίπτωση  και  στον  βαθμό  που  έχει  καταλύσει  την  λαϊκή
ελευθερία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια και μάλιστα, δια της δομημένης ολιγαρχικής τρομοκρατίας.

Αφού  το  Σύνταγμα  θεσπίζει  ως  θεμελιώδεις  αρχές  δόμησης  των  οικονομικών  δραστηριοτήτων  και
σχέσεων,  το  γενικό  συμφέρον,  την  ελευθερία  και  την  αξιοπρέπεια,  είμαστε  υποχρεωμένοι  να
εξετάσουμε το ζήτημα υπό το κριτικό πρίσμα της πολιτικής οικονομίας. Ειδάλλως οι συνταγματικοί
όροι αλλοιώνονται από αυθαίρετες ερμηνείες τους. Δεν θα παραθέσουμε εδώ τη σχετική βιβλιογραφία,
δεν θα προσκομίσουμε τους τόμους του Μάρξ, θα κάνουμε συνοπτικές παρατηρήσεις. Οπωσδήποτε
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όμως, αν οι δικαστές έχουν αμφιβολίες, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια εκτενέστερη πραγμάτευση
της ανάλυσης των κατεστημένων οικονομικών δομών. Η οικονομία χώρου και χρόνου δεν μπορεί να
αναιρέσει την κρισιμότητα της  αοριστίας και της καθαυτό αντισυνταγματικότητας  των εννοιών που
επιβάλλονται με το 187Α.

Το κεφάλαιο αποτελεί συγκεντρωμένη εργασία. Η ατέρμονη ιδιωτική συσσώρευση κεφαλαίου μέσω
του  χρήματος,  αποτελεί  δομή  συγκέντρωσης  οικονομικής  ισχύος,  η  οποία  παράγει  άμεσα  προς  το
κερδοσκοπικό  συμφέρον  των  κατόχων  της  και  για  τη  διασφάλισή  της,  ανισότητες  στη  νομή  των
αποδόσεων  της  εργασίας.  Η  κλεμμένη  εργασία  επανεπενδύεται  στην  προαγωγή  των  συνθηκών  για
ακόμα  μεγαλύτερη  κλοπή.  Η  κεφαλαιοκρατία,  εγγενώς  καταργεί  την  ελευθερία  και  την  ανθρώπινη
αξιοπρέπεια.  Η  δομικώς  αυξανόμενη  συγκέντρωση  της  οικονομικής  ισχύος  σ’ένα  ελάχιστο  σύνολο
ιδιωτών,  που  εξ’ ορισμού  δρουν  για  τα  ίδια  συμφέροντά  τους,  προσβάλλει  σωρευτικά  το  γενικό
συμφέρον. Η κεφαλαιοκρατία είναι δομικώς αντισυνταγματική,  σύμφωνα με το παρόν Σύνταγμα. Η
σωρευτική  παραβίαση  των  συνταγματικών  όρων  για  το  οικονομικό  πεδίο,  από  την  οικονομική
ολιγαρχία, τα κόμματα και τα κρατικά όργανα που την υπηρετούν , αιώνες πριν τη θέσπιση αυτών των
όρων, αλλά και κατόπιν, έχει εκτείνει την ταξική ανισότητα σε τέτοιο βαθμό ώστε έχει εκμηδενίσει
κάθε  πραγματική  υπόσταση  των  θεμελιωδών  εννοιών,  «ελευθερία»,  «ανθρώπινη  αξιοπρέπεια»  και
«γενικό  συμφέρον», μέσα  στο πεδίο κυριαρχίας  του  κεφαλαίου.  Τις  τρεις  τελευταίες  δεκαετίες  έχει
καταρρεύσει λόγω αυτού του βρόχου υπερσυσσώρευσης εξουσίας, κάθε θεσμική αντιπροσώπευση και
μεσολάβηση υπέρ των οικονομικών συμφερόντων του λαού. Είναι πια καταφανές ότι καμία ελευθερία
και αξιοπρέπεια δεν είναι κατακτήσιμες και κανένα γενικό συμφέρον δεν είναι εφικτό να οργανωθεί
και να υπηρετηθεί, δίχως επαναστατική πάλη. Οι ειδικοί αντεπαναστατικοί νόμοι θεσπίστηκαν για να
προστατέψουν τις  αντισυνταγματικές δομές  εκμηδένισης της  λαϊκής  ελευθερίας  κι αξιοπρέπειας και
του γενικού συμφέροντος.

Το κεφαλαιοκρατικό καθεστώς, επιπλέον της κατάλυσης των θεμελιωδών συνταγματικών όρων για το
οικονομικό  πεδίο,  παραβιάζει  δομικώς  κι  ένα  πλήθος  Άρθρων  του  Συντάγματος,  που  αφορούν  στα
«ατομικά  και  κοινωνικά  δικαιώματα».  Το  Άρθρο  22,  παράγραφος  1:  «…όλοι  οι  εργαζόμενοι,
ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης
αξίας». Πώς  προσδιορίζεται  η  αξία  της  εργασίας; Απ’ τη σκληρή  ταξική  πάλη.  Οι κεφαλαιοκράτες
σπρώχνουν  προς  την  εκμηδένισή  της.  Οι  εργάτες  αντιστέκονται,  το  γενικό  συμφέρον  απαιτεί  τον
προσδιορισμό με βάση την ίδια εργασία. Με μέτρο τον χρόνο εργασίας, τον μόνο κοινό παράγοντα, ή
και τον κόπο, είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι ανισότητες είναι αβυσσαλέες και δομικώς αυξανόμενες. Αν
θεωρούσαμε ως μέτρο αξιολόγησης της εργασίας, την αξία που προσλαμβάνει μέσα στην αγορά, άρα
τις ισχύουσες αμοιβές, το Άρθρο του Συντάγματος θα μετατρεπόταν σε μια ταυτολογία της κυρίαρχης
οικονομικής δομής, που καταργεί τις θεμελιώδεις απαιτήσεις του Συντάγματος για το οικονομικό πεδίο
(ελευθερία,  αξιοπρέπεια,  κυριαρχία  του  γενικού  συμφέροντος).  Αν  ερμηνεύσουμε  ότι  το  Άρθρο  22
απαγορεύει ειδικά κι αποκλειστικά τις εξωοικονομικές διακρίσεις, πάλι η κυρίαρχη οικονομική δομή
με τις αντισυνταγματικές συνέπειές της, μένει άθικτη και το Σύνταγμα παρουσιάζεται αντιφατικό.

Το  Άρθρο  22, παράγραφος  5: «Το  κράτος  μεριμνά  για  την  κοινωνική  ασφάλιση  των  εργαζομένων,
όπως  νόμος  ορίζει». Τι  γίνεται  όταν  επεκτείνει  η  ανασφάλιστη  εργασία  και  το  κράτος  εφαρμόζει
αντιασφαλιστικές πολιτικές, όπως συμβαίνει επί δυόμιση δεκαετίες; Το 187Α προστατεύει το δομικό,
οικονομικό  και  πολιτικό υπόστρωμα της  επισφάλειας, αφού διώκει  εκείνους  που μάχονται εναντίον
του.  Το  Άρθρο  23,  παράγραφος  2:  το  δικαίωμα  της  απεργίας  του  προσωπικού  των  κάθε  μορφής
επιχειρήσεων  δημοσίου  χαρακτήρα  ή  κοινής  ωφέλειας,  που  οι  περιορισμοί  του  από  το  νόμο  «δεν
μπορούν  να  φθάσουν  έως  την  κατάργηση  του  δικαιώματος  της  απεργίας  ή  την  παρεμπόδιση  της
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μόνιμης  άσκησής  της».  Η  αντεργατική  καταστολή  έχει  ξεπεράσει  αυτό  το  σημείο.  Οργάνωση
Επαναστατικής Αυτοάμυνας: 

«Στην εικοσαετία του αστικού εκσυγχρονισμού η τρομοκρατία των αφεντικών έχει αποχαλινωθεί.

Γκάγκνστερς-εργολάβοι  της  μισθωτής  σκλαβιάς  επιβάλουν  εκβιαστικές  συνθήκες  εξαθλίωσης  και

χτυπάνε κάθε πρωτοβουλία συνδικαλισμού στις κρατικές και στις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις.Μικρά

και  μεγάλα  αφεντικά  ποινικοποιούν  τις  αντιστάσεις  της  εργατικής  βάσης  με  τη  συνδρομή  του

αστυνομικού και δικαστικού μηχανισμού. Το τελευταίο διάστημα η ασφάλεια προσπαθεί μεθοδευμένα να

ποινικοποιήσει το συνδικαλισμό βάσης. Οι υπεύθυνοι γι’ αυτή τη χουντική πολιτική καταστολής είναι οι

υπουργοί εργασίας και δημόσιας τάξης, ο πρωθυπουργός και το κόμμα τους και το κάθε αφεντικό που

επενδύει στη μπατσαρία και τα δικαστήρια...

Βάζουμε  στο  στόχαστρό  μας  τον  πόλεμο  που  διεξάγει  το  κράτος  για  την  εξαθλίωση  των

εκμεταλλευόμενων  κι  ενάντια  στην  επιβίωση  των  αποκλεισμένων.  Γι’ αυτό,  είναι  ανάγκη  ζωής  να

οργανώσουμε σήμερα την ένοπλη κοινωνική αντίσταση.» 

Ποιος συμπορεύεται με τα συγκεκριμένα συνταγματικά Άρθρα, τα κρατικά όργανα που σφετεριστικά
θέσπισαν κι εφαρμόζουν το 187Α ή η αντάρτικη παρουσία στο πεδίο της ταξικής διαπάλης;

Το Άρθρο 21: «Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς
αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του κράτους». Ή όπως λέει ο λαός, γελάει και το παρδαλό
κατσίκι.  Η  κεφαλαιοκρατική  ολιγαρχία  έχει  εκπονήσει  κι  εφαρμόζει  ένα  συμπαγές  πρόγραμμα
κατοικίας  για  όλους,  κατάλληλο  για  την  τρέχουσα  ριζική  κρίση  του  πολιτισμού  της:  αύξηση  του
πληθυσμού  των  φυλακών, αύξηση  των  στρατοπέδων συγκέντρωσης, μείωση  του μέσου όρου ζωής,
αύξηση  της  θνησιμότητας  των  ταξικά  πιο  ευάλωτων.  Η  αξία  του  ανθρώπου,  που  σύμφωνα  με  το
βασικό Άρθρο 2, ο σεβασμός κι η προστασία της αποτελούν «πρωταρχική υποχρέωση Πολιτείας», έχει
γίνει η χαμηλότερη αξία στην καπιταλιστική αγορά· μηδενική αξία, αν το πρόσωπο βρεθεί στη μεγάλη
δεξαμενή των αποκλεισμένων από τον κύκλο της εκμετάλλευσης.

Το κεφαλαιοκρατικό καθεστώς αναιρεί επίσης την ισχύ του Άρθρου 24, την προστασία του φυσικού
και  πολιτιστικού  περιβάλλοντος  ως  υποχρέωση  του  κράτους.  Σήμερα,  σ’  όλη  την  επικράτεια
διεξάγονται κοινωνικοί αγώνες για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος, ενάντια στη λεηλασία και την
καταστροφή  του  από  το  κεφάλαιο  και  τους  πολιτικούς  υπηρέτες  του.  Το  περιβαλλοντικό  κίνημα
βρίσκει απέναντί του τα θεσμικά όργανα και την κρατική βία, που αν ήταν πράγματι δεσμευμένα στο
Σύνταγμα θα εγγυούνταν όλα τα παραπάνω δικαιώματα, «εκπληρώνοντας το χρέος της κοινωνικής και
εθνικής αλληλεγγύης», κατά πώς ορίζει το Άρθρο 25. Όλες οι παραπάνω παραβιάσεις του Συντάγματος
απορρέουν από μια δομή συστηματικής εσχάτης προδοσίας, θωρακισμένης μεταξύ άλλων και από το
187Α. Το πραγματικό υπόβαθρο του δομημένου κι αναπόδραστου σφετερισμού της κρατικής εξουσίας,
που  επιτίθεται  σε  κάθε  εκδήλωση  λαϊκής  ισχύος  είναι  η  οικονομική  και  ιδεολογική  εξάρτηση  των
κρατικών  θεσμών  και  των  κρατικών  οργάνων,  από την  κεφαλαιοκρατία.  Ο  προαιώνιος  ταξικός
πόλεμος μαίνεται. Η ειρήνη των εκμεταλλευτών και της τρομοκρατίας τους, δεν αποτελεί κοινωνική
ειρήνη, όπως την απαιτεί και το Σύνταγμα από το κράτος του. Εφόσον το 187Α μας τοποθετεί στο
σημείο  να  κρίνουμε  προθέσεις  βλάβης  οικονομικών  δομών,  δεν  γίνεται  να  προχωρήσει  ο  δικαιϊκός
διάλογος αν δεν αποσαφηνιστεί το πρόβλημα των κατεστημένων οικονομικών δομών.

8η Ένσταση  : Η έννοια «καταστροφή των συνταγματικών δομών». Η πραγματολογική βάση της. Η  
αντίφαση  της  επίδικης  έννοιας,  προς  τις  θεμελιώδεις  συνταγματικές  έννοιες.  Το  ανυπόστατο  ενός
υποκειμένου ικανού να βλάψει τις θεμελιώδεις συνταγματικές δομές.
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Στην  εκδικαζόμενη  υπόθεση  οι  διώκτες  της  επαναστατικής  πάλης   αναγνωρίζουν  αυτολεξεί  ότι  ο
εχθρός τους έχει δεδηλωμένο, σαφή και σοβαρό σκοπό, ο οποίος προσδιορίζει το κοινωνικό νόημα των
ποινικοποιημένων  πράξεών  τους.  Πεντακάθαρη  παραδοχή  της  πολιτικής φύσης  των  συλλογικών
διεργασιών  και  των  δράσεων  που  τίθενται  στο  στόχαστρο  των  αντεπαναστατικών  μηχανισμών.
Ωστόσο, αποφεύγουν να ονομάσουν τον πολιτικό σκοπό της διωκόμενης οργάνωσης. Διατυπώνεται ότι
ένας από τους πολιτικούς σκοπούς που μπορεί να αποτελεί ικανή προϋπόθεση δίωξης με τον 187Α
είναι  η  πρόκληση  σοβαρής  βλάβης  ή  καταστροφής  των  θεμελιωδών  συνταγματικών,  πολιτικών  ή
οικονομικών  δομών  του  ελληνικού  κράτους.  Δεν  αναφέρεται  όμως  τι  αντικαθιστά  αυτά  που
καταστρέφονται. Ας δεχτούμε ότι ο νόμος δεν μπορούσε να προβλέψει όλα τα ενδεχόμενα, παρότι δεν
θα  ήταν  δύσκολο  να  ολοκληρώσει τη  διατύπωσή  του  με  το  δεδομένο  ότι  όποιος  επιτίθεται  στις
πολιτικές και οικονομικές δομές, το κάνει για να δημιουργήσει μια άλλη κοινωνική ή και πολιτειακή
κατάσταση. Όμως, επίσης όποτε εφαρμόστηκε το 187Α, ποτέ δεν έγινε αναφορά στο θετικό πολιτικό
πρόταγμα  ή  και  πρόγραμμα  των  επαναστατικών   οργανώσεων  ή  των  διωκόμενων  αγωνιστών.  Ο
πολιτικός  σκοπός  της  Οργάνωσης  Επαναστατικής  Αυτοάμυνας  περιγράφει  όχι  μόνο  τι  θα
αντικαταστήσει  το  κράτος  και  τον  καπιταλισμό  μετά  την  ανατροπή  του  πολιτικο-στρατιωτικού
καθεστώτος  (αυτό  που  οι  κρατιστές,  με  μια  τραβηγμένη  από  τα  μαλλιά  ιδεολογική  μετωνυμία
βαφτίζουν «πολιτεία»), αλλά και ποιές κοινωνικές σχέσεις αντικαθιστούν τον αστικό πολιτισμό ήδη και
διαρκώς  μέσα  στην ταξική  πάλη κι αποτελούν ριζοσπαστική προϋπόθεση  για την ανατροπή. Θα τα
δούμε  παρακάτω,  στο  σημείο  που  θα  αναφερθώ  στον  πολιτικό  σκοπό  και  τη  στρατηγική  της
Οργάνωσης Επαναστατικής Αυτοάμυνας, όπως εκφράστηκαν από τις δράσεις της και τα κείμενά της.
Οι διώκτες περιορίζονται στην αναγνώριση της αναρχικής ταυτότητας της Οργάνωσης, χωρίς να λένε
λέξη για το τι προτάσσουν αυτοί οι αναρχικοί.

Κοινωνιολογικά  δεν  νοείται  καταστροφή  θεμελιωδών  συνταγματικών,  πολιτικών  ή  οικονομικών
δομών,  δίχως  την  ανάδυση,  έστω  αυθόρμητη  κι  ασυντόνιστη,  νέων  κοινωνικών  σχέσεων,  εκ’ των
οποίων κάποιες θα ισχυροποιηθούν και θα σταθεροποιηθούν. Μια καταστροφή στο κοινωνικό πεδίο,
έχει ως αιτία μια  κοινωνική δυναμική αντίρροπη από την κατεστημένη. Η αποφυγή αναφοράς στα
κοινωνικά προτάγματα και στα προγράμματα των επαναστατικών οργανώσεων και των διωκόμενων
αγωνιστών, αποτελεί στοιχείο ιδεολογικού πολέμου. Δεν είναι μόνο νομικό τέχνασμα για την αποφυγή
της  έννοιας  πολιτικό  έγκλημα,  της  αμφίρροπης  νομολογίας  και  θεωρίας  σε  σχέση  μ’ αυτό  και  των
ορκωτών  δικαστηρίων.  Είναι  πρωτίστως  απόπειρα  επιθετικής  λογοκρισίας,  πάνω  στην  αιχμή  της
ταξικής  σύγκρουσης,  ενάντια  στην  επαναστατική  πάλη  κι  ειδικότερα  στο  κρισμότερο  κοινωνικό
διακύβευμά της: την ελπίδα της αλλαγής. Ο κρατικός λόγος απαγορεύει στον εαυτό του να μιλάει για
τη δυνατότητα δημιουργίας  κοινωνιών δίχως  κράτος, η  αστική  τάξη  απαγορεύει στον εαυτό της  να
μιλάει για τη δυνατότητα μιας κοινωνίας συλλογικής ελευθερίας κι ισότητας, η ολιγαρχική δημοκρατία
τους, υπάρχει για να αποτρέπει την υπαρκτή  απειλή  μιας  πολιτείας  αυτοδιεύθυνσης. Η λογοκριτική
εξαφάνιση των σκοπών της επαναστατικής πάλης, όπως κι η συκοφάντηση των αγωνιστικών και των
κοινωνικών σχέσεων, επιχειρεί  να κρατήσει ένα πεδίο  κλειστό, με  τ’ ανταγωνιστικά υποκείμενα  να
είναι  αφομοιώσιμα.  Εφόσον το  ιστορικό  πεδίο  έχει  κλείσει,  ιδεολογικά,  όποιος  δεν  αφομοιώνεται
εξοντώνεται κι η εξόντωσή του πιστώνεται μεταφυσικά στο αδιέξοδο του αγώνα του, το θεοκρατικό
προκάλλυμα της κρατικής βίας.

Η πολιτική αποσιώπηση του δημιουργικού νοήματος της καταστροφής των κυρίαρχων, ταξικών δομών
και της πολιτικής ανατροπής, δεν αποτελεί μόνο μια άμυνα απέναντι στη δύναμη της ανανέωσης, μέσω
της  καταστολής  της  ιστορικής  εμπειρίας,  του  συγχρονικού  παραδείγματος  και  του  φαντασιακού.
Αποτελεί διαλεκτικά μια άμυνα μέσα στην αποσύνθεση του κοινωνικού υποστρώματος της τυραννίας.
Στην απουσία εκείνου που αναιρεί τις επιβεβλημένες σχέσεις, υποκρύπτονται οι αυτοκαταστροφικές
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αντιθέσεις που παράγουν αυτές οι σχέσεις. Αν ετούτος ο πολιτισμός είναι ο καλύτερος που μπορεί να
υπάρξει, όλα τα προβλήματα εμφανίζονται σαν επιμέρους και ο ίδιος κρατάει τα κλειδιά της λύσης
τους,  παρότι  αυτά  τα  κλειδιά  δεν  μπορούν  να  λύσουν  κανένα  πρόβλημα  (όπως  τα  κλειδιά  των
φυλακών). Λένε οι διώκτες της επαναστατικής πάλης, ότι η αντάρτικη οργάνωση αποσκοπούσε στην
αποσάρθρωση της κοινωνικής συνοχής και των συνταγματικών και πολιτικών θεσμών. Σίγουρα αυτή η
αποσάρθρωση είναι μέρος των επαναστατικών κοινωνικών διεργασιών. Όμως, είναι εγγενής μέσα σε
κάθε σύστημα κυριαρχίας. Κάτω από τα μαστίγια και τα καρότα της κοινωνικής συνοχής, διεξάγεται ο
καθημερινός γενικός ταξικός πόλεμος. Οι επαναστατικές οργανώσεις δεν χρειάζεται να καταστρώσουν
σχέδια για την αποσάρθρωση των θεσμών. Το έργο τους είναι το άνοιγμα ριζοσπαστικού δρόμου για
την έξοδο από έναν σάπιο πολιτισμό. Η μαχόμενη ανοιχτή κοινότητα μεταμορφώνει εδώ και τώρα τις
ταξικές  αντιθέσεις  σ’  έναν  νέο  κοινωνικό  κόσμο,  απελευθερωμένο  από  την  εκμεταλλευτική
τρομοκρατία που ασκεί η αστική  τάξη. Αν δεν ήταν εγγενής  στον κρατισμό και τον καπιταλισμό η
αποσάρθρωσή τους, η επαναστατική πάλη δεν θα άντεχε επί εκατονταετίες. Ανταυτού, η δυναμική της
επαναστικής διεξόδου από την ταξική τυραννία, επανέρχεται συνεχώς ισχυρότερη, σε ανταγωνιστική
διαλληλία με την ολοκληρωτική κατάπτωση του αστικού πολιτισμού.

Μάλλον ασυναίσθητα, οι συντάκτες του παρόντος κατηγορητηρίου επέλεξαν τη λέξη αποσάρθρωση
για  να  επιδείξουν  έναν  τρομερό  κίνδυνο.  Όπως  ξέρει  ο  λαός,  ο  πιο  έμπειρος  και  παρατηρητικός
ψυχαναλυτής, γλώσσα λανθάνουσα… Νύχτα, σήκωσαν ένα γυαλιστερό λάβαρο πολέμου, αλλά με το
φως της μέρας καθρεφτίστηκε ο φριχτός πολιτισμός τους και τους έμεινε η φρίκη της σαθρότητας που
ήταν ήδη πολύ βαθυά.

Το 187Α απαιτεί οι προσβαλλόμενες συνταγματικές δομές να είναι θεμελιώδεις. Δίχως αυτό τον όρο, η
επιδίωξη σοβαρής βλάβης ή καταστροφής οποιουδήποτε προσώπου, υλικού ή διαδικασίας ανήκει στο
κράτος,  θα  στοιχειοθετούσε  την  υποκειμενική  προϋπόθεση  του  νόμου.  Ένας  τόσο  ευρύς
προσδιορισμός όμως, θα συμπεριλάμβανε πράξεις που έχουν ελάχιστο πολιτικό σκοπό, ενδεχομένως
όχι αντιτασσόμενο στο συνταγματικό πολίτευμα ή και διόλου πολιτικό. Θα ήταν αδύνατο να διακριθεί
η  πολιτικά  σκοπούμενη  πράξη,  από  οποιαδήποτε  πράξη  προσβάλλει  κρατικά  όργανα, λειτουργίες  ή
κτήματα.  Ως  θεμελιώδεις  συνταγματικές  δομές  μπορούν  να  θεωρηθούν  ειδικά  εκείνες  που  είναι
αναντικατάστατες για την εγκαθίδρυση και ισχύ των θεμελιωδών συνταγματικών αρχών και θεσμών,
τα  οποία  προσδιορίζονται  από  το  απενεργοποιημένο  134Α.  Έκαστη  εκ  των  προσδιορισμένων
θεμελιωδών αρχών και θεσμών, αντλεί την ισχύ του και την εγγύηση της σταθερότητάς του, από τη
δέσμευση  των  κρατικών  εξουσιών  στο  Σύνταγμα  και  ριζικότερα,  από  τη  λαϊκή  συναίνεση  προς  τις
κρατικές εξουσίες και τη λαϊκή συμμετοχή στο πολίτευμα. Οι κρατικοί θεσμοί κι η συνταγματική ισχύς
ακόμα, είναι απρόσβλητα στον βαθμό που θεμελιώνονται στη λαϊκή βούληση, ενώ αποσαθρώνονται
στον βαθμό που παύουν να ανταποκρίνονται στη λαϊκή βούληση. Το ίδιο το Σύνταγμα ξεκινάει με την
παρατήρηση κι επικύρωση ότι «θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία» κι ότι «όλες οι
εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό». Εφόσον ο λαός είναι κυρίαρχος, η υπόθεση ενός υποκειμένου ικανού
να βλάψει θεμελιώδεις συνταγματικές δομές είναι ανυπόστατη. Κανένα υποκείμενο δεν έχει τη δύναμη
να καταργήσει τη λαϊκή κυριαρχία, εκτός από ένα κράτος που θα επιβάλλει κατοχή στα εδάφη του
λαού  και  ετερόνομη  διακυβέρνηση,  δια  της  βίας.  Άρα  η  έννοια  «σοβαρή  βλάβη  των  θεμελιωδών
συνταγματικών δομών», αντιφάσκει στη ριζική θεμελίωση του Συντάγματος, εφόσον δεν επιρρίπτεται
ως κατηγορία σε υποκείμενα που έχουν συμφέρον, ικανότητα και δηλωμένη πρόθεση να υποτάξουν
έναν λαό, δηλαδή σε κράτη.

Για να είναι ευπρόσβλητες οι θεμελιώδεις συνταγματικές δομές, απαιτείται να είναι εξορισμού τους
αντιφάσκουσες προς τη ριζική θεμελίωση του Συντάγματος, τη λαϊκή κυριαρχία. Οι ολιγαρχικές δομές
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είναι ευπρόσβλητες και συμβαίνει λόγω της αντίθεσής τους προς τη λαϊκή κυριαρχία, αντίθεση που τις
καθιστά  αδύναμες. Η αποσάθρωση  της  ισχύος  του Συντάγματος  ξεκίνησε  από  την πρώτη μέρα  της
θέσπισής του, λόγω των εγγενών κι εμμενών αντιφάσεών του, που αντανακλούν τη μη ομολογημένη
θέσπιση διατήρησης της κεφαλαιοκρατίας στην εξουσία, υπό την κάλυψη ισχνών εγγυήσεων λαϊκής
κυριαρχίας. Η σχέση του κράτους με τον λαό κι η λαϊκή πίστη στο Σύνταγμα, αποδομούνται αφεαυτού
τους. Η επαναστατική πάλη γεννιέται από τις εσωτερικές αντιφάσεις του κατεστημένου πολιτισμού και
στρέφεται  αποκλειστικά  εναντίον  εκείνων  των  οργάνων  του  καθεστώτος  που  αναιρούν  τη  λαϊκή
κυριαρχία.

Η  Οργάνωση  Επαναστατικής  Αυτοάμυνας  περιέγραψε  τη  βαθύμενη  εσωτερική  κρίση  του
καπιταλιστικού πολιτισμού και της κατ’ όνομα δημοκρατίας του:

«Ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός μέρα με τη μέρα βαθαίνει την δομική κρίση του συστήματος

κυριαρχίας.

Είναι  κρίση  οικονομική:  Κρίση  υπερσυσσώρευσης,  εκτεταμένης  απαξίωσης  κεφαλαίων  και

ολόκληρων  κρατών,  κατακόρυφης  υποτίμησης  της  εργασίας  και  αποκλεισμού  τεράστιων  κοινωνικών

κομματιών.

Είναι κρίση πολιτική: Η πολιτική διαχείριση σήμερα αφορά τους εκμεταλλευόμενους μόνο από

μια  εχθρική  θέση,  σαν  θύματα  του  εξουσιαστικού  ανταγωνισμού.  Η  διαμεσολάβηση  έχασε  κάθε

αξιοπιστία.  Την  θέση  της  κατέλαβαν  οι  τρομοκρατικές  πολιτικές  επιβολής  ταξικής  ειρήνης.  Η  κρίση

αντιπροσώπευσης έγινε κρίση προοπτικής.

Είναι κρίση πολιτισμού: Η οικονομική και κοινωνική κρίση ξεπερνιέται με τη καταστροφή και

την  αυτοκαταστροφή.  Ο  ανταγωνισμός  για  τα  κέρδη  έχει  ανάγκη  το  πόλεμο.  Τα  κράτη  πάντα

αιματοκυλούσαν το κόσμο έξω από τα σύνορά τους, για τα συμφέρντά τους. Τα ισχυρά καπιταλιστικά

κράτη  στη  φάση  της  αποικειοκρατίας,  στη φάση  των  ιμπεριαλιστικών  πολέμων  και  στη  φάση  του

«ψυχρού» πολέμου μετέφεραν τον άγριο ταξικό πόλεμο στον 3ο κόσμο, στηρίζοντας την ταξική ειρήνη

μέσα  στα  σύνορά  τους  με  εθνικές  πολιτικές.  Σήμερα  όμως  ο  ταξικός  πόλεμος  εκρήγνυται  και  στη

καπιταλιστική  ενδοχώρα.  Η  πολυεθνική  και  πολυφυλετική  εργατική  τάξη  φυλακίζεται  σε  γκέτο,

στρατόπεδα συγκέντρωσης και φυλακές. Οι εθνικές εγγυήσεις έχουν ισοπεδωθεί. Τα ντόπια κομμάτια της

εργατικής  τάξης  εξαθλιώνονται  μαζί  με  τους  μετανάστες.  Τα  μεσοστρώματα  προλεταριοποιούνται.  Οι

δημόσιοι  πόροι  κι  ο  φυσικός  πλούτος  λεηλατούνται.  Οι  δολοφονικοί  μηχανισμοί  των  καπιταλιστικών

δημοκρατιών χτυπάνε απροκάλυπτα...

Οι  παγιωμένες  σχέσεις  εκμετάλλευσης  είναι  ένας  διπλός  αποκλεισμός.  Η  πραγματική  όψη  της

ιδιοκτησίας  είναι  ο  οικονομικός  αποκλεισμός,  που  δεν  ξεκινάει  από  την  κατανάλωση,  αλλά  από  τη

παραγωγή. Πίσω από την άνιση  κατανομή των κοινωνικών πόρων βρίσκεται ο διευθυντικός  έλεγχος.

Όλες  οι  μορφές  αποκλεισμού  ξεκινούν  από  την  εξουσία  της  πολιτικής  και  τεχνοκρατικής  ολιγαρχίας.

Όλες οι μορφές ανάθεσης των πολιτικών και τεχνικών αποφάσεων σε αυθεντίες, γεννάνε εκμετάλλευση...

Ο αποκλεισμός σήμερα δεν αφορά μια ταξική μειονότητα. Γενικεύεται και είναι πολυδιάστατος.

Ο οικονομικός αποκλεισμός σήμερα είναι εξοντωτικός λόγω της κατακόρυφης υποτίμησης της εργασίας,

της επεκτεινόμενης ανεργίας, της κυριαρχίας της ημιανεργίας πάνω στην εργασία, της εκμηδένισης των

κοινωνικών παροχών, της τεχνητής ακρίβειας, των φοροληστρικών μέτρων, της ποινικής διαχείρισης της

φτώχειας και της διατήρησης στη παρανομία των μεταναστών, που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της

εργατικής βάσης.

Ο αποκλεισμός είναι και πολιτικός. Τα κόμματα της ελληνικής δημοκρατίας δεν μπορούν πια να

συνθέσουν ούτε τα αστικά συμφέροντα. Οι αστικοί θεσμοί αντιπροσωπεύουν μόνο τους ελάχιστους που

τα προνόμιά τους εξαρτώνται από την επιβίωση του κρατικού ελέγχου και του κομματικού συστήματος,

πιο ειδικά, αφήνοντας εκτός των τειχών όλους τους άλλους. Εκτός των τειχών ο πολιτικός αποκλεισμός

προσπαθεί να ολοκληρωθεί με τη καταστολή της αντίστασης και της αυτοοργάνωσης.
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Ο αποκλεισμός, δηλαδή, οι σχέσεις εξουσίας, γίνεται απόλυτος στη φάση που ο δημόσιος λόγος,

οι  τέχνες  και  οι  μνήμες  καταλαμβάνονται  από  τις  γλώσσες,  την  αισθητική  και  τις  αφηγήσεις  της

κυριαρχίας. Η διάλυση της συλλογικής επαναστατικής ιστορίας κι ο εξευγενισμός του κοινωνικού πεδίου

φυλακίζουν  τη  λαϊκή  έκφραση  σε  αυτοκαταστροφικές  δίνες. Η  πολιτισμική  κρίση  του  καπιταλισμού

κυριαρχεί σε κάθε πτυχή της ζωής. Στις σημερινές συνθήκες γενικευμένου ανταγωνισμού-κανιβαλισμού,

κράτος και κεφάλαιο δεν έχουν πια χώρο ενσωμάτωσης και δεν μπορούν να δημιουργήσουν οποιοδήποτε

κοινωνικό όραμα. Δεν υπάρχει πια περιθώριο για ζωή μέσα στις πειθαρχημένες σχέσεις...

Η  οικονομικο-πολιτική-πολιτισμική  κρίση  είναι  άμεση  έκφραση  των  ορίων  του  συστήματος

κυριαρχίας.  Δεν  αντανακλά  απλώς  την  ολιγαρχική  διαχείριση  της  οικονομίας,  αλλά  το  σύνολο  των

ταξικών-κοινωνικών  σχέσεων  του  κεφαλαιοκρατικού  πολιτισμού.  Η  διάλυση  του  δημοκρατικού  και

κοινωνικού επιχρίσματος του ελληνικού κράτους φέρνει την αναπόφευκτη καταστροφή των κοινωνικών

δεσμών και των οικονομικών στρωμάτων που παρέμειναν προσκολλημένα στο πατριαρχικό-κρατιστικό

μοντέλο. Για να ανατραπούν οι υλικές συνθήκες που επιβάλει η οικονομική και αστυνομική τρομοκρατία,

χρειάζεται  να  ξαναγίνουμε  κοινωνία  μέσα  από  την  αυτοοργάνωση  ενός  επαναστατικού  κινήματος.  Η

ευθύνη  μιας ανατρεπτικής προοπτικής  είναι υπόθεση  όλων εμάς που βιώνουμε τη  σύγχρονη  σκλαβιά.

Μόνο οι καταπιεσμένοι μπορούμε να αλλάξουμε το κόσμο παίρνοντας τη δύναμη στα χέρια μας»

Να ξαναγίνουμε κοινωνία μέσα από την αυτοοργάνωση ενός επαναστατικού κινήματος: η απάντηση
στην  αποσάθρωση  των  κυρίαρχων  αντιλαϊκών  δομών,  που  μας  παρασέρνουν  στον  θάνατό  τους.  Η
συγκρότηση  της  κοινωνικής  δημοκρατίας  αποτελεί  την  ανάγκη  που  ορίζει  το  καθήκον  της
επαναστατικής πάλης:

«Η Οργάνωση Επαναστατικής Αυτοάμυνας είναι αποτέλεσμα των σημερινών απαιτήσεων στην

ταξική σύγκρουση. Η οργάνωσή μας αγωνίζεται για να συγκροτηθεί ένα μαζικό διεθνιστικό επαναστατικό

κίνημα, δυναμώνοντας τη μαχητική αντίσταση σε όλο το φάσμα του ταξικού ανταγωνισμού. Η οργάνωσή

μας  είναι  μια  αυτόνομη  πρωτοβουλία  που  στοχεύει  στην  ενότητα  των  αντικρατικών  επαναστατικών

δυνάμεων. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με το κατέβασμα της ένοπλης πάλης μέσα στα κοινωνικά μέτωπα...

Η Οργάνωση Επαναστατικής Αυτοάμυνας βάζει όλες τις δυνάμεις της και καλεί στη συγκρότηση

της πλατιάς ένοπλης κοινωνικής αντίστασης. Για να τσακίσουμε την τρομοκρατία και τη κυριαρχία των

εκμεταλλευτών... 

 Όση  ζημιά  και  να  κάνει  στον  εχθρό  ένα  χτύπημα,  σκοπός  του  πρέπει  να  είναι  η  πλατιά

επαναστατική αυτοοργάνωση...

Η άμεση συμμετοχή στους αγώνες που δίνονται κάθε μέρα, στη μαζική οργάνωση της ενεργητικής

αντίστασης,  στο  άπλωμα  της  ένοπλης  πάλης,  στο  ξέσπασμα  και  το  δυνάμωμα  των  εξεγέρσεων,

χαρακτηρίζει την επαναστατική δράση».

Η συστημική κρίση πυροδοτεί την ανάγκη νέων κοινωνικών δομών, που διεκδικούν την πολιτική ισχύ
τους  με  διαρκή  πάλη.  Από  τέτοιες  κοινωνικές  δομές,  λαϊκής  κυριαρχίας,  γεννήθηκε  η  Οργάνωση
Επαναστατικής Αυτοάμυνας κι εντός τους συγκροτήθηκα εγώ πολιτικά. Η Οργάνωση Επαναστατικής
Αυτοάμυνας κατέθεσε κοινωνικές πολιτειακές προτάσεις μέσα στην τρέχουσα κρίση:

«Μελετώντας  την  ιστορία  της  ταξικής  πάλης  και  των  επαναστάσεων  και  τις  συνέπειες  των

αντιφάσεών  τους,  λέμε  ότι  το  επαναστατικό  κίνημα  της  εποχής  μας  πρέπει  και  μπορεί  να  είναι

αντικρατικό. Πρέπει και μπορεί να βάζει σαν άμεσο στόχο την ανατροπή του πολιτικοστρατιωτικού και

οικονομικού  καθεστώτος,  τη  κατάργηση  των  κρατικών  θεσμών  και  το  ξερίζωμα  των  μηχανισμών

εξουσίας.

Πρέπει και μπορεί να βάζει σαν άμεσο στόχο τη κοινωνικοποίηση όλου του πλούτου μέσα από

ένοπλες κομμούνες που πρέπει και μπορούν να εγκαθιδρυθούν από σήμερα με την επαναστατική δράση

εργατικών και κοινοτικών συνελεύσεων. Οι σπόροι γι'αυτό το κοινωνικό  κίνημα είναι οι αγώνες  που

43



δίνονται κάθε μέρα, η μαζική οργάνωση της ενεργητικής αντίστασης, οι εξεγέρσεις σαν κορυφώσεις και

σπινθήρες αναβάθμισης του κινήματος…

Το  χαρακτηριστικό  σχήμα  του  κρατιστικού  σοσιαλισμού,  “πρώτα  πολιτική  κυριαρχία,  μετά

κοινωνική  επανάσταση”, έχει  πεθάνει  ιστορικά,  αφού  οδήγησε  σε  ανεπανόρθωτα  πισωγυρίσματα.  Το

αναλύσαμε… Τώρα στη φάση αυτοδιάλυσης της πολιτικής μεσολάβησης, σαν έκφραση της συστημικής

κρίσης, καμιά πολιτική αλλαγή δεν είναι εφικτή χωρίς κοινωνική επανάσταση. Ούτε σαν φάρσα...

Σήμερα  η  ανατροπή  του  πολιτικοστρατιωτικού  καθεστώτος  μπορεί  να  γίνει  μόνο  από  το

κοινωνικό  κίνημα  που  αρνούμενο  οποιαδήποτε  πολιτική  μεσολάβηση  θα  συγκροτήσει  τις  ανοιχτές

ομοσπονδιακές δομές του στη βάση της άμεσης ανατροπής του οικονομικού καθεστώτος, με την επιβολή

κοινωνικών όρων ενάντια στα συμφέροντα των αφεντικών και την απαλλοτρίωση κοινωνικού πλούτου.

Σ'αυτό  το  καθημερινό  επαναστατικό  αγώνα,  η  σύγκρουση  με  τους  μηχανισμούς  καταστολής  δεν

αναβάλεται  μέχρι  τη  γενική  εξέγερση,  ούτε  είναι  μόνο  μια  προπαγανδιστική  μικρογραφία  πολιτικής

ανατροπής  ή  πολιτισμικής  κριτικής.  Η  αυτοοργάνωση  της  σύγκρουση  πρέπει  να  στοχεύει  στην

υποχώρηση  της  εκμετάλλευσης  και  του  ελέγχου,  πρέπει  και  να  δυναμώνει  την  αυτοπροστασία  του

κοινωνικού κινήματος και των κατακτήσεών του.

Πρέπει και μπορεί οι οργανωτικές βάσεις του επαναστατικού κινήματος της εποχής μας να είναι

κοινοτιστικές, φεντεραλιστικές, οικουμενικές. Το επαναστατικό κίνημα πρέπει και μπορεί να βασιστεί στη

πρωτοβουλία, τη πολιτική ελευθερία και ισοτιμία, τη συλλογική καλλιέργεια.

Ο  επαναστατικός  αγώνας  σήμερα  πρέπει  και  μπορεί  να  δημιουργεί  με  την  οργάνωσή  του  τα

κύτταρα  ενός  πολιτισμού  χωρίς  εξουσία,  να  δημιουργεί  κοινωνική  ζωή  ενάντια  στις  καπιταλιστικές

σχέσεις και το κράτος.

Σήμερα είναι απαραίτητη και εφικτή η διάχυση της επαναστατικής αυτοοργάνωσης στο μεγάλο

πλήθος των εκμεταλλευόμενων και των αποκλεισμένων. Είναι απαραίτητη και εφικτή η εφαρμογή της

κοινωνικής αυτοδιεύθυνσης εδώ και τώρα…

Η  άμεση  κοινωνική  αυτοδιεύθυνση  είναι  το  πρόταγμα  που  προσδιορίζει  την  υλική  βάση  της

αντικαπιταλιστικής  επανάστασης.  Αυτό  το  πρόταγμα  πραγματώνεται  εδώ  και  τώρα  μέσα  από  την

αυτοοργάνωση  της  αντίστασης  και  την  ανάληψη  των  κοινωνικών  ζητημάτων  από  τις  ανοιχτές

συνελεύσεις του αντικρατικού ταξικού - κοινωνικού κινήματος»

Η κατευθυντήρια πρόταση, «η αυτοοργάνωση της σύγκρουσης πρέπει να στοχεύει στην υποχώρηση
της  εκμετάλλευσης  και  του  ελέγχου,  πρέπει  και  να  δυναμώνει  την  αυτοπροστασία  του  κοινωνικού
κινήματος  και  των  κατακτήσεων  του»,  βλάπτει  ή  θέτει  σε  πραγματική  βάση  τη  συνταγματικά
επικαλούμενη  λαϊκή  κυριαρχία,  τα  συνταγματικώς  προσδιορισμένα  λαϊκά  δικαιώματα  και  τη
συνταγματική απαίτηση αντίστασης με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με
τη  βία;  Το  187Α  θεσπίστηκε  για  να  χτυπήσει  αυτήν  τη  μορφή  κοινωνικής  αυτοοργάνωσης,  την
κατεξοχήν  κατάλληλη  για  την  προάσπιση  της  λαϊκής  κυριαρχίας.  Και  μ’αυτή  τη  σκοπιμότητα
χρησιμοποιείται.  Ο  ένοπλος  λαός  δίνει  ζωή  στα  συντάγματα  του,  ο  άοπλος  λαός  αφήνεται  στους
σφετεριστές,  που  διατυπώνουν  συντάγματα  τέτοια  που  κατόπιν  να  μπορούν  οι  ίδιοι  να  τα  κάνουν
κουρελόχαρτα, με τους νόμους τους και τις συστηματοποιημένες πράξεις τους.

Σ’αυτό το σημείο, έχοντας αναλύσει την κοινωνική εκπήγαση και το ρίζωμα της επαναστατικής πάλης,
να προσθέσουμε στο νομικό και ιδεολογικό ζήτημα του τετελεσμένου πολιτικού σκοπού (2η ένσταση),
ότι ο επαναστατικός πολιτικός σκοπός της αντάρτικης πάλης, επιτελείται διαρκώς με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματά της στην καθημερινή εξέλιξη της κοινωνικής αυτονομίας και του συσχετισμού ισχύος
μεταξύ  λαϊκών  και  τυραννικών  δυνάμεων.  Το  πολιτικό  έρεισμα  της  αντάρτικης  πάλης,  όπως
προφανέστερα και της  μετωπικής  ένοπλης  κοινωνικής  αντίστασης, είναι προϋπόθεσή  τους. Στην 5η
ένσταση φέραμε το παράδειγμα της αναφοράς από την Οργάνωση Επαναστατικής Αυτοάμυνας σε μια
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παράνομη  κι  αντισυνταγματική  αστυνομική  μέθοδο,  τις  προσωρινές  απαγωγές  αγωνιστών  πριν  από
μεγάλες  κινητοποιήσεις,  η  οποία  αναφορά  σε  συναρμογή  με  την  εμπράκτως  αποδεδειγμένη
αποφασιστικότητα της Οργάνωσης, ήταν ικανή να βάλει φραγμό σ’αυτόν τον βίαιο σφετερισμό της
εξουσίας.  Ένας  συγκεκριμένος  και  δεδηλωμένος  πολιτικός  σκοπός  και  μάλιστα  σύννομος  προς  το
Σύνταγμα, επιτελέστηκε ολοκληρωμένα και δεν θα ήταν εφικτό αυτό το αποτέλεσμα αν οι πράξεις κι ο
λόγος  της  επαναστατικής οργάνωσης  δεν είχαν καθαυτά ένα ισχυρό λαϊκό έρεισμα. Σχετικά με την
τελευταία  ένοπλη  πολιτική  παρέμβαση  της  (10  Γενάρη  2017),  η  Οργάνωση  Επαναστατικής
Αυτοάμυνας έγραψε τα εξής:

«Χτυπήσαμε  μια  κλούβα  των  ΜΑΤ  στα  Εξάρχεια  το  Γενάρη,  απαντώντας  στη  καταστολή  της

διαδήλωσης ενάντια στον πρόεδρο των ΗΠΑ και στην εισβολή στα Εξάρχεια στην επέτειο της κρατικής

δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Η επίθεση στα ΜΑΤ ήταν λαϊκή απαίτηση το Δεκέμβρη. Οι

άνθρωποι που τίμησαν το Γρηγορόπουλο στα οδοφράγματα φώναζαν στους ένστολους δολοφόνους ότι

“έρχεται  η Επαναστατική  Αυτοάμυνα”. Η Οργάνωσή  μας  δεν θα μπορούσε να μην ανταποκριθεί  στο

λαϊκό  κάλεσμα.  Η  Οργάνωση  Επαναστατικής  Αυτοάμυνας  υπηρετεί  την  κοινωνική  ανάγκη  άμεσων

απαντήσεων  στη  βία  των  εκμεταλλευτών  και  των  οργάνων  τους.»  Δεν  χρειάζεται  να  προσθέσουμε
σχολιασμό ως προς τον άμεσο πολιτικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης παρέμβασης.

Ο αναρχισμός, που αναφέρθηκε από τους κατήγορους και τους δικαστές της πρωτόδικης διαδικασίας
ετούτης της υπόθεσης, ως τεκμήριο πλήρωσης των υποκειμενικών προϋποθέσεων που ορίζει το 187Α,
προτάχθηκε  από  την  Οργάνωση  Επαναστατικής  Αυτοάμυνας  και  επαναπροτάσσεται  από  μένα  εδώ,
από  μια  ιστορική  σκοπιά  της  κοινωνικής  πάλης  ενάντια  στην  ετερονομία.  Το  πρώτο  από  τα  δυο
αναλυτικά πολιτικά κείμενα της Οργάνωσης Επαναστατικής Αυτοάμυνας έθεσε την αναγκαιότητα να
μελετηθεί  η  ιστορική  εμπειρία  της  ταξικής  διαπάλης,  ώστε  να  γίνουν  κατανοητές  οι  παρούσες
συνθήκες της:

«Για  να  συγκροτήσουμε  ένα  διεθνές  επαναστατικό  κίνημα  με  σταθερές  βάσεις  πρέπει  να

μελετήσουμε  τις  ήττες  του  παρελθόντος.  Πρέπει  να  εστιάσουμε  στις  αντιφάσεις  των  προηγούμενων

κινημάτων  και  να  αναλύσουμε  τη  δυναμική  του  ταξικού  ανταγωνισμού  σήμερα  σαν  αποτέλεσμα  της

ιστορικής  εξέλιξης.  Η  ολοκληρωτική  καπιταλιστική  επίθεση  σε  όλο  το  πλανήτη,  που  ξεκίνησε  πριν

δυόμισι δεκαετίες συνδέεται με τη ριζική κρίση του σοσιαλιστικού κινήματος...

Η  σημερινή  όψη  του  διακρατικού  συστήματος  κυριαχίας  αντανακλά  τη  πλήρη  αφομοίωση  του

κρατικού  σοσιαλισμού  στο  καπιταλιστικό  κόσμο.  Η  αστική  τάξη  παγκόσμια,  ξεμπερδεύοντας με  την

αντίφαση του κρατικού σοσιαλισμού, ήταν ελεύθερη να λεηλατήσει τα καταπιεσμένα στρώματα και το

δημόσιο  και  φυσικό  πλούτο  χωρίς  περιορισμούς  και  προσχήματα.  Το  σύνολο  των  πελατειακών

εξαρτήσεων και εγγυήσεων επιβίωσης που ονομάστηκε «κοινωνικό κράτος» έγινε άχρηστη δαπάνη. Τα

εργατικά  και  δημοκρατικά  δικαιώματα  επίσης  μπήκαν  στο  χρονοντούλαπο  της  ιστορίας,  εφόσον  η

πολιτική και οικονομική ελίτ απέκτησε το μονοπώλιο της βίας. Η ταξική κυριαρχία αποκάλυψε τα ριζικά

στυγνά χαρακτηριστικά της...

Η  κύρια  αντίφαση  που  διέλυσε  το  επαναστατικό  κύμα  του  20ού  αιώνα  είναι  ο  κρατισμός.  Ο

κοινοβουλευτισμός, η κομματική δικτατορία και παράλληλα η καταστολή της εργατικής αυτοοργάνωσης

σφήνωσαν  την  αστική  εξουσία  μέσα  στα  σπλάχνα  των  κοινωνικών  επαναστάσεων  από  τη  γαλλική

επανάσταση και πέρα.»

Η αναρχική θεώρηση και πράξη αποτελεί τη σύγχρονη απάντηση του λαϊκού κινήματος απέναντι στην
ετερονομία και την αντικοινωνική αποσυνοχή που ο κεφαλαιοκρατικός πολιτισμός παρήγαγε, σήμερα
σε έσχατο  βαθμό.  Δεν  χρειάζεται  να  κάνουμε  κάτι  οι  αναρχικοί,  για  την αποσάθρωση  ενός  σάπιου
καθεστώτος λεηλασίας. Εμείς έχουμε καθήκον να οπλίζουμε την ιστορικά αυθόρμητη κοινωνική πάλη
των εκμεταλλευομένων και των αποκλεισμένων.

45



9η Ένσταση  : Η δίωξη της πρόθεσης καθαυτής. Η δίωξη της ένταξης ως διπλή δίωξη (Neβis in idem).  

-Την  τελευταία  εικοσαετία,  με  τη  θέσπιση  κι  εφαρμογή  ειδικών  αντεπαναστατικών  νόμων,  τα
δικαστήρια του ελληνικού κράτους έχουν παγιώσει μια μικτή ερμηνεία του πολιτικού εγκλήματος, που
προσαρμόζεται  αμφότερα  στη  σκοπούμενη  απενεργοποίηση  του  134  (όπως  αναλύθηκε  σε
προηγούμενες  ενστάσεις)  και  στην  εφαρμογή  του  187Α  ως  μεθόδου  απόκρυψης  του  πολιτικού
χαρακτήρα των πράξεων που το ίδιο το 187Α ορίζει πάνω στο πρότυπο της μικτής ερμηνείας.

Οι υποκειμενικοί όροι της πρώτης παραγράφου του 187Α («…με σκοπό να…») δεν απαιτούνται για τη
στοιχειοθέτηση αυτοτελών εγκλημάτων, αλλά για την αναγωγή ήδη προσδιορισμένων εγκλημάτων από
άλλα  άρθρα,  σ’ ένα  βαρύτερο.  Άρα  ο  υποκειμενικός  παράγοντας,  η  πρόθεση,  παρότι  δεν  διώκεται
αυτοτελώς  σύμφωνα  με  την  πρώτη  παράγραφο,  τιμωρείται  αυτοτελώς.  Η  ποινική  προσαύξηση  που
προβλέπει το 187Α σε εγκλήματα που ορίζονται από άλλα άρθρα, επιβάλλεται ως συνέπεια πλήρωσης
των υποκειμενικών όρων.

Όπως καταδείχτηκε σε προηγούμενες ενστάσεις, ο επιπρόσθετος κατ’ επίφαση αντικειμενικός όρος της
πρώτης  παραγράφου  του  187Α,  ο  «σοβαρός  κίνδυνος  για  τη  χώρα  ή  για  διεθνή  οργανισμό», είναι
εντελώς  αόριστος  ως  προς  τα  βαλλόμενα  υποκείμενα  (αντικειμενικά  ή  «αγαθά»)  και  καθαυτό
υποκειμενικός ως προς την κρίση του (ο σοβαρός κίνδυνος). Ετούτη η νομικώς απαράδεκτη διατύπωση
συγχωνεύει  τον  ιδιαίτερο  κατ’ επίφαση  αντικειμενικό  όρο  του  187Α,  στους  υποκειμενικούς  όρους.
Οπότε,  επιπρόσθετα  κι  επικουρικά  στην  αυτοτελή  τιμωρία  της  πρόθεσης,  το  187Α την  υποκρύπτει
κάτω από μια επίφαση μη δανεικής αντικειμενικότητας.

Η  μικτή  ερμηνεία  εν’γένει  θέτει  πιο  αυστηρές  προϋποθέσεις  για  την  τεκμηρίωση  του  εγκλήματος,
αφού  οι  αντικειμενικοί  κι  οι  υποκειμενικοί  όροι  απαιτείται  να  καλύπτονται  διάλληλα.  Πάραυτα,  η
αοριστία και το άτοπο των υποκειμενικών όρων, τα οποία καταδείξαμε με τις προηγούμενες ενστάσεις,
θέτουν  τους  διώκτες  και  τους  δικαστές  που  εφαρμόζουν  το  187Α,  στην  αναγκαστική  συνθήκη  να
πλάσουν οι ίδιοι το υποκειμενικό υπόστρωμα των διωκόμενων πράξεων. Κατ’ αυτό τον τρόπο αποτελεί
εργαλείο  αυθαίρετης  ποινικής  επιβάρυνσης  του  κατηγορούμενου,  ανάλογα  στο  πολιτικό  ή  στενά
επαγγελματικό  συμφέρον  των  διωκτών  και  στην  κρίση  των  δικαστών  βάσει  υποθέσεων,
προκαταλήψεων  ή  υποδείξεων.  Η  υποκειμενικότητα  του  μικτού  εγκλήματος  αναφέρεται  στην
τεκμηριωμένη  εκδήλωση  συγκεκριμένων  προθέσεων  του  κατηγορούμενου  κι  επουδενί  σε
υποκειμενικές κρίσεις του διώκτη και του δικαστή, περί προθέσεων. Η λογική (κι η νομική λογική)
επιτάσσει  να  τεκμηριώνεται  η  υποκειμενική  προϋπόθεση,  είτε  άμεσα  από  την  ομολογία  του
κατηγορούμενοι  είτε  αντικειμενικώς.  Το  187Α όμως,  συντάχθηκε  με  τρόπο  που  καθιστά  εκ’ των
προτέρων τον κατηγορούμενο, αντικείμενο υποκειμενικής περιγραφής των προθέσεων του, από άλλα
υποκείμενα.  Έτσι,  το  187Α επιπλέον  της  δίωξης  της  πρόθεσης  καθαυτής,  διαμορφώνει  ένα  σαφώς
αντισυνταγματικό υπόστρωμα για την εκ των υστέρων κατασκευή ή μετάπλαση της πρόθεσης.

Η παρούσα υπόθεση είναι χαρακτηριστική επαυτού: Κατά βούληση κι αυτοαναιρούμενα οι κατήγοροι
επικαλούνται  τις  πολιτικές  τοποθετήσεις  της  Οργάνωσης  Επαναστατικής  Αυτοάμυνας  και  τις  δικές
μου, μόνο όποτε κι όπως βολεύει για το κατηγορητήριο. Με τον ίδιο τρόπο έπραξαν κι οι δικαστές
στην πρωτόδικη διαδικασία, μάλιστα διαστρέφοντας καταφανώς τις δηλώσεις μου. Χρησιμοποίησαν
τις  μη  αμφισβητούμενες  από  κανέναν,  πολιτικές  δηλώσεις,  τις  δικές  μου  και  της  Οργάνωσης
Επαναστατικής  Αυτοάμυνας,  για  να  κατασκευάσουν  τις  δικές  τους  υποκειμενικές  αφηγήσεις,  που
διαστρέφουν  κι  εμφανίζουν  αντιφατικές  τις  πολιτικές  προκείμενες  των  γεγονότων.  Δηλαδή,
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προσπάθησαν να κουμπώσουν μια δική τους υποκειμενική ερμηνεία στο πραγματολογικό ζητούμενο
(την παρουσία οργάνωσης). Πιο κραυγαλέες είναι οι περιπτώσεις των ανθρώπων που δεν δηλώνουν
και δεν στοιχειοθετείται από ντοκουμέντα η πολιτική πρόθεση συμμετοχής τους στην επαναστατική
πάλη κι όμως κατηγορούνται κατ’ επίκληση της ιδεολογικά κατασκευασμένης έννοιας «διεύθυνσης»,
σε συνδυασμό με τη μεταφυσική έννοια της άβουλης βούλησης. Η ευθύνη τέτοιων εξωδικαιϊκών κι
αντισυνταγματικών αυθαιρεσιών, εντοπίζεται κατά βάση στη θέσπιση και την επιλογή εφαρμογής του
187Α. 

-Η δεύτερη παράγραφος του 187Α θέτει μια υποκειμενική προϋπόθεση («επιδιώκουν την τέλεση του
εγκλήματος της παραγράφου 1») και μια αντικειμενική («συγκροτεί ή εντάσσεται σε ομάδα από τρία ή
περισσότερα  πρόσωπα  που  δρουν  από  κοινού»),  για  τη  στοιχειοθέτηση  δυο  νέων  εγκλημάτων
(συγκρότηση και ένταξη). Η αντικειμενική προϋπόθεση της δεύτερης παραγράφου είναι αόριστη ως
προς  μια  αναφερόμενη  έννοια  πράξης  (η  από  κοινού  δράση) και  θεμελιωδέστερα  είναι  αόριστη  ως
προς  την  αιτιώδη  συνάρτηση  αυτής  της  πράξης  και  των  οριζόμενων  εγκλημάτων  (συγκρότηση  και
ένταξη).  Η  από  κοινού  δράση  του  εντασσόμενου  προαπαιτείται  ή  αρκεί  η  δέσμευσή  του  στην
οργάνωση που ήδη δρούσε; Η δράση απαιτείται να είναι παράνομη ή επαρκεί και στην περίπτωση που
είναι  εντελώς  νόμιμη,  αν  πληρείται  η  υποκειμενική  προϋπόθεση;  Προφανώς  η  εναπόθεση  της
απάντησης αυτών των ερωτημάτων, δηλαδή της ριζικής ερμηνείας του νόμου, στους δικαστές, είναι
αντισυνταγματική.

Ας  εξετάσουμε έκαστη  περίπτωση. Αν αρκεί η  δέσμευση  του  εντασσόμενου σε  οργάνωση  που ήδη
δρούσε, χωρίς ο ίδιος να έχει ακόμα δράσει, τότε η δεύτερη παράγραφος διώκει αποκλειστικά δήλωση
πρόθεσης, υπόσχεση. Αν θεωρηθεί πράξη, με το σκεπτικό ότι μετέχουν κι άλλα υποκείμενα (τα άλλα
μέλη που επηρεάζονται από τη δήλωση), τότε ταυτίζεται με την ήδη τιμωρούμενη από άλλο άρθρο,
ψυχική  συνδρομή.  Η  έννοια  ένταξη  δεν  προσδιορίζει  καμία  ιδιαίτερη  πράξη.  Τα  ίδια  ισχύουν  αν
προαπαιτείται η από κοινού δράση του εντασσόμενου, αλλά αρκεί κι αν είναι νόμιμη.

Αν απαιτείται η συμμετοχή του εντασσόμενου σε παράνομη κοινή δράση, τότε η ένταξη με την έννοια
της  υπόσχεσης  που  αναφέρθηκε  πριν,  αποτελεί  απαραίτητη  κι  αναπόσπαστη  φάση  της  διωκόμενης
πράξης. Κι επειδή πρόκειται εξ ορισμού για πράξεις που εμπίπτουν στην πρώτη παράγραφο του 187Α
η δίωξη της ένταξης με αυτή την ερμηνεία του όρου «από κοινού δράση», αποτελεί διπλή δίωξη και
του κοινού εγκλήματος και της πρόθεσης σκοπού που διώκει η πρώτη παράγραφος.

Τα  αντίστοιχα  ισχύουν  για  την  κατηγορία  της  συγκρότησης,  είτε  η  δράση  στην  οποία  απαιτείται  η
συμμετοχή του συγκροτούντος είναι εντελώς νόμιμη, είτε παράνομη. Η δεύτερη παράγραφος του 187Α
είναι  εφαρμοστικά  ανοιχτή  στη  δίωξη  προθέσεων  άνευ  πράξεων  και  στη  διπλή  δίωξη  πράξεων  και
προθέσεων. Στην ειδική περίπτωση κάποιου που αποδεικνύεται ότι είχε δεσμευτεί κατά τη διάρκεια
πολιτικού διαλόγου, χωρίς να αποδεικνύεται ότι στη συνέχεια συμμετείχε οι συγκεκριμένες πράξεις
που τελέστηκαν, το 187Α επιβαρύνει σε τεράστιο βαθμό την ενδεχόμενη ψυχική συνδρομή.

10η Ένσταση  : Ne βis in idem για την οπλοκατοχή. Το ασύμπτωτο της κατηγορίας της «διάθεσης προς  
τρίτους» και της κατοχής στο πλαίσιο πολιτικής οργάνωσης.

-Η  πρώτη  παράγραφος  του  187Α  διώκει  την  οπλοκατοχή,  ως  ένα  εκ’των  εγκλημάτων  γενικής
διακινδύνευσης  ή  των  στρεφόμενων  κατά  της  δημόσιας  τάξης,  με  ποινική  προσαύξηση  εφόσον
πληρούνται η αόριστη αντικειμενική προϋπόθεση του «σοβαρού κινδύνου για τη χώρα ή για διεθνή
οργανισμό» (εξετάσαμε αυτή την αοριστία σε προηγούμενες ενστάσεις) και ορισμένες υποκειμενικές
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προϋποθέσεις (που επίσης έχουν εξεταστεί). Η δεύτερη παράγραφος διώκει εκ’ νέου την οπλοκατοχή,
αφού  την  ορίζει  ως  επιβαρυντική  περίσταση  όχι  για  εγκλήματα  διακριτά  από  εκείνο  που  ορίζει  η
πρώτη παράγραφος, αλλά αντιθέτως, με δεδομένη βάση τη διάπραξη ενός εγκλήματος που εμπίπτει
στην  πρώτη  παράγραφο,  καθώς  η  δεύτερη  παράγραφος  προϋποθέτει  τη  δράση  προσώπων  που
«επιδιώκουν  την  τέλεση  του  εγκλήματος  της  παραγράφου  1».  Αν  θεωρηθεί  ισχύουσα  η  δεύτερη
παράγραφος,  με  δεδομένο  τον  επιβαρυντικό  προσδιορισμό,  η  κατηγορία  της  οπλοκατοχής  και  η
ταυτόχρονη κατηγορία της ένταξης συναποτελούν διπλή δίωξη.

Δεν πρόκειται για μια αβλεψία του νομοθέτη, πρόκειται για μια χρησιμοθηρική αντισυνταγματικότητα:
Τα  όπλα  αποτελούν  το  συνηθέστερο  (άρα  πιθανότερο)  αντικειμενικό  δεδομένο  σε  υποθέσεις
πραγματικής  ή  επίπλαστης  σχέσης  με  την  επαναστατική  πάλη.  Παρότι  η  οπλοκατοχή  δεν  αποτελεί
επαρκές  τεκμήριο  για  την  εφαρμογή  του  187Α,  διότι  δεν  είναι  αφεαυτού  της  ικανή  για  τη
στοιχειοθέτηση μιας παράνομης πολιτικής οργάνωσης, χρησιμοποιείται από τους διώκτες με αυτήν τη
σκοπιμότητα.  Η  υπόθεση  ότι  οι  δυο  συγκατηγορούμενοι  μου  ήταν  ενταγμένοι  μαζί  μου  σε  μια
οργάνωση, αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση κατασκευής μιας υπόθεσης από την ύπαρξη και μόνο
ορισμένων  όπλων.  Αποτελεί  ριζικότερο  χαρακτηριστικό  παράδειγμα  εφαρμογής  μιας  θεσπισμένης
μεθόδου  ποινικής  καταστολής  του  κοινωνικού  περιβάλλοντος  των  ένοπλων  αγωνιστών.  Σίγουρα  η
διπλά επιβαρυμένη δίωξη  της  οπλοκατοχής από  το 187Α,  αποσκοπεί επιπλέον στον εκφοβισμό των
δυνάμενων  προμηθευτών  των  επαναστατικών  οργανώσεων,  ωστόσο  όπως  έχει  αποδειχτεί  από  το
πλήθος  των  σχετικών  δικαστικών  υποθέσεων,  αποσκοπεί  πρωτίστως  στην  τρομοκράτηση  της
κοινωνίας. Όποιος έχει αγγίξει το ίδιο όπλο ή όπως στην παρούσα υπόθεση, έστω όποιος βρεθεί στον
ίδιο χώρο με ένοπλο αγωνιστή, διώκεται σαν στρατευμένος επαναστάτης.

-Η  οπλοκατοχή  για  «διάθεση  προς  τρίτους»  είναι  ασύμπτωτη  με  την  οπλοκατοχή  στο  πλαίσιο
επαναστατικής οργάνωσης.
Όσο  τα  υλικά  της  Οργάνωσης  Επαναστατικής  Αυτοάμυνας  ήταν  στην  κατοχή  της,  δηλαδή,  όσο
υφίστατο  η  οργάνωση  ως  συλλογικό  σώμα,  δεν  ήταν  διαθέσιμα  προς  τρίτους.  Ενδεχόμενη  διάθεση
υλικού  σε  άλλους  συναγωνιστές  μπορούσε  να  προκύψει  μόνο  μέσα  από  πολιτικές  συμφωνίες  που
υποκειμενικά κι αντικειμενικά διαμορφώνουν μια πιο διευρυμένη οργάνωση, σε σχέση με την οποία η
αρχική  οργάνωση-κάτοχος  αποτελεί  μέρος  κι  όχι  «τρίτον».  Εξορισμού  ετούτη  η  δέσμευση  στην
πολιτική συνέπεια ισχύει για όλες τις επαναστατικές πολιτικές οργανώσεις. Ειδάλλως καταρρίπτονται
αντικειμενικά οι υποκειμενικές προϋποθέσεις της επαναστατικής πολιτικής οργάνωσης.

Το  ανάλογο  ισχύει  και  για  υλικά  που  κατείχα  εγώ  αποκλειστικά,  είτε  αυτά  ανήκαν  πριν  στην
Οργάνωση  Επαναστατικής  Αυτοάμυνας  είτε  όχι.  Εφόσον  προορίζονταν  για  ίδια  πολιτική  χρήση,
προσωπική ή εντός μιας οργάνωσης στη συγκρότηση της οποίας θα συμμετείχα, δεν θα γινόταν να
καταλήξουν σε κανέναν τρίτο. Δηλαδή, αν πληρούνται οι πολιτικοί υποκειμενικοί όροι του 187Α, έστω
για ένα μεμονωμένο πρόσωπο, είναι αδύνατον τα κατεχόμενα όπλα να είναι διαθέσιμα προς τρίτους.
Στον κόσμο της αγοράς υπάρχουν «τρίτοι». Η πολιτική πάλη προϋποθέτει ενότητα στον σκοπό.
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