
Ο Γιώργος είναι σύντροφος
 

Έχω έρθει εδώ σήμερα κυρίως για δύο λόγους. Αφενός γιατί γνωρίζω προσωπικά τον 
κατηγορούμενο τα τελευταία πέντε χρόνια και συναισθηματικά θέλησα να βρεθώ δίπλα του στη 
δύσκολη στιγμή που καλείται να αντιμετωπίσει (φυσική κίνηση) και αφετέρου γιατί 
δραστηριοποιούμαστε στον ίδιο πολιτικό και κοινωνικό χώρο, αυτόν της αντιεξουσίας και έτσι 
κατανοώ την πράξη του μέσα από ένα ενδεχομένως διαφορετικό πρίσμα από αυτό του ποινικού 
δικαίου. Θεωρώ ότι θα είναι χρήσιμο και βοηθητικό και για σας που καλείστε σήμερα να 
αξιολογήσετε τον συγκεκριμένο άνθρωπο και την πράξη για την οποία κατηγορείται να διαθέσετε 
τον απαιτούμενο χρόνο και την σκέψη για να προσεγγίσετε και να κατανοήσετε την 
προσωπικότητα, τον χαρακτήρα, τα κίνητρα και το ευρύτερο σκεπτικό που αποτέλεσαν τη βάση 
μιας τέτοιας ενέργειας.

Τον Γιώργο τον συνάντησα  σε διάφορες κοινωνικές υποθέσεις όπως είναι το Ιράκ, μετανάστες, 
εργάτες, φυλακισμένοι. Σημαντικός ο συλλογικός χαρακτήρας, σε αφισοκολλήσεις, συνελεύσεις, 
διαδηλώσεις, τακτική συνεύρεση, συχνή πολιτική επαφή, δημόσιο πρόσωπο, η ανιδιοτελής 
προσωπικότητά του, κέρδισε εμπιστοσύνη, συχνές κουβέντες στο περιθώριο δραστηριοτήτων. 

Με όλα αυτά που σας εξιστόρησα δεν θέλησα απλά να σας καταθέσω το χρονικό της προσωπικής 
μου επαφής με τον Γιώργο που μου παρέχει την ευχέρεια να μιλώ γι αυτόν με σιγουριά, όσο να σας 
καλέσω να τον δείτε μέσα και από τα δικά μου μάτια. Ο Γιώργος για μένα, για μας, ουδέποτε 
χαρακτηρίστηκε από μια ωμή κατηγορία με την οποία σήμερα στέκεται μπροστά σας. Αυτή η 
προσέγγισή του που βασίζεται σε μια στιγμή της πορείας του, σε μια και μόνο επιλογή του ανάμεσα 
σε τόσες άλλες, είναι μια μονοδιάστατη προσέγγιση, λειψή και ανεπαρκής για να τον περιγράψει. Ο 
Γιώργος είναι σύντροφος, ένα υποκείμενο πολιτικό με πολύμορφη δράση και πολλά κοινωνικά 
πεδία δραστηριοτήτων. Για μένα είναι «παράξενο» που στέκεται μόνος του απέναντι στη 
δικαιοσύνη όταν γνωρίζω ότι υπήρξαν πολλές στιγμές που αγωνιστήκαμε μαζί και με άλλους 
συντρόφους για πλήθος ζητημάτων που θα μπορούσαν να μας έχουν οδηγήσει στο εδώλιο του 
κατηγορουμένου από κοινού λόγω της συνεχούς και πάγιας αντιπαράθεσής μας με ένα κυρίαρχο 
καθεστώς που βασίζεται γεννά και αναπαράγει την αδικία.

 

η ληστεία ως πράξη (χωρίς το υποκείμενο)
 

Θα ήθελα τώρα, και αφού σας εξέθεσα την προσωπική μου γνωριμία με τον Γιώργο και την δική 
μου άποψη γι αυτόν, να σας καλέσω να κάνουμε μια όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική –με την 
έννοια της συναισθηματικής ουδετερότητας- προσέγγιση στο ζήτημα της ληστείας μιας τράπεζας, 
ως πράξης αυτής καθαυτής. Να αφήσουμε για λίγο στην άκρη αυτό που ο νόμος ορίζει ως νόμιμο ή 
παράνομο και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της ζημιάς επί του κοινωνικού συνόλου που 
επιφέρει η πράξη μιας οποιασδήποτε ληστείας τραπεζικού υποκαταστήματος  από τη μια, σε σχέση 
με τη ζημιά που προκαλεί η ίδια η ύπαρξη και η λειτουργία των τραπεζών από την άλλη.

Παρ’ ότι δεν είμαστε οικονομολόγοι και διαβάζοντας στις εφημερίδες τα αίτια της τρέχουσας 
οικονομικής κρίσης συναντάμε όρους που ασφαλώς δεν πολυκαταλαβαίνουμε, υπάρχουν 
τουλάχιστον δύο πράγματα που παγκόσμια η κοινή γνώμη έχει κατανοήσει. Πρώτον, ότι αυτή η 
κρίση είναι η χειρότερη μετά τη μεγάλη κρίση του 1929, δεν ξέρουμε ούτε πόσο θα κρατήσει, ούτε 
πόσα θύματα θα αφήσει πίσω της ούτε πιο θα είναι το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό πεδίο της 
εποχής μετά την κρίση και δεύτερον ότι οι τράπεζες είναι ο πρωταρχικός και κύριος γενεσιουργός 
παράγοντας της κρίσης αυτής. Οι τράπεζες είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί και μοναδικός 
γνώμονας χάραξης της πολιτικής τους είναι η αύξηση του κέρδους τους και συνάμα της επιρροής 
τους. Από την ίδια τους τη δομή είναι φτιαγμένες έτσι ώστε να λειτουργούν υπέρ των συμφερόντων 
των μεγαλομετόχων και των διευθυντικών τους στελεχών και όχι βεβαίως υπέρ των συμφερόντων 



του κοινωνικού συνόλου ούτε καν των ίδιων των υπαλλήλων τους. Δεν υπάρχει ούτε υπήρξε ποτέ 
για την αντιεξουσιαστική σκέψη τουλάχιστον, η ψευδαίσθηση ότι οποιοσδήποτε μηχανισμός, όπως 
οι τράπεζες, που δημιουργούνται με άμεσο στόχο την συσσώρευση του πλούτου και αυτοσκοπό την 
αύξησή του, μπορεί να ενέχει στη λειτουργία του οποιοδήποτε χαρακτηριστικό κοινωνικής 
αλληλεγγύης όσο και αν οι ίδιες οι τράπεζες για παράδειγμα μέσω των χορηγιών για φορολογικούς 
ή διαφημιστικούς λόγους εργάστηκαν σκληρά για να εξωραΐσουν το βαθιά αντικοινωνικό τους 
προφίλ.  

Για δεκαετίες οι τράπεζες εμφάνιζαν αλματώδη κερδοφορία και εδώ αναφέρομαι και στις ελληνικές 
τράπεζες που θεωρούνται ένας από τους πιο κερδοφόρους κλάδους της ελληνικής οικονομίας με 
ανάπτυξη μάλιστα και στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Από στοιχεία που είναι εύκολο κανείς να βρει 
σε οικονομικές εφημερίδες θα δει ότι για παράδειγμα μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2007 οι τράπεζες 
παρουσίαζαν κερδοφορία άνω του 50% μέγεθος διόλου αξιοκαταφρόνητο δεδομένης της διαρκούς 
ανοδικής πορείας των κερδών τους τα τελευταία χρόνια. Σε αυτές τις δεκαετίες οι κατά τα’ άλλα 
νόμιμες τράπεζες αντιμετώπισαν τον πολίτη-πελάτη τους ως αντικείμενο υπερκέρδους και άγριας 
εκμετάλλευσης προκαλώντας συχνά κοινωνικές αντιδράσεις οι οποίες -σε κάποιες περιπτώσεις- και 
αργοπορημένα κατά κανόνα, οδήγησαν σε νομοθετικές ρυθμίσεις υπέρ της προστασίας του πολίτη. 
Τα διάφορα τεχνάσματα αισχροκέρδειας  των τραπεζών καταδείχθηκαν μέσα από τις αντιδράσεις 
του κοινωνικού συνόλου που ανάγκασε την πολιτεία να πάρει θέση και να χαρακτηρίσει παράνομες 
λειτουργίες όπως τα πανωτόκια, τη μονομερή αύξηση του επιτοκίου των πιστωτικών καρτών χωρίς 
συγκεκριμένα κριτήρια που να αναφέρονται στη σύμβαση, την είσπραξη εξόδων χρηματοδότησης 
και φακέλου για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων και ένα σωρό άλλες λειτουργίες που για χρόνια 
–ελλείψει έκφρασης της κοινωνικής αγανάκτησης- θεωρούντο νόμιμες πρακτικές των νόμιμων 
τοκογλύφων δηλαδή των τραπεζών. Τελευταία τέτοια περίπτωση που ήρθε στη δημοσιότητα είναι 
οι περίφημες εισπρακτικές εταιρείες που προσλαμβάνουν οι τράπεζες για να πιέσουν για 
λογαριασμό τους τους «αφερέγγυους» πλέον δανειολήπτες. Οι εταιρείες αυτές, καθώς πληρώνονται 
με ποσοστά επί των εισπράξεων, λειτούργησαν ως τραμπούκοι εκ μέρους των τραπεζών, 
τρομοκρατώντας με τις μεθόδους τους και ασκώντας ψυχολογική βία στους δανειολήπτες και το 
συγγενικό τους περιβάλλον. Μετά την κοινωνική κατακραυγή αυτή η τακτική των τραπεζών 
θεωρείται πλέον παράνομη αλλά αναρωτιέμαι αν θα ζητήσει καμία τράπεζα συγνώμη από τα 
θύματα αυτής της τρομοκρατίας, και όταν λέω θύματα το εννοώ κυριολεκτικά, καθώς σύμφωνα με 
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δανειοληπτών υπήρξαν άνθρωποι που αυτοκτόνησαν ή τρελάθηκαν από 
αυτή την κατάσταση.

Οι άνθρωποι έχουμε την τάση να ταυτιζόμαστε και να ευαισθητοποιούμαστε με αυτό που 
γνωρίζουμε ενώ αντιθέτως τα νούμερα μας προκαλούνε σύγχυση και ίσως αποστασιοποίηση γιατί 
είναι απρόσωπα. Αλλά εγώ θέλω να σκεφτούμε μερικά νούμερα: Τα νοικοκυριά της χώρας 
εκτιμώνται περίπου σε 3, 9 εκατομμύρια εκ των οποίων τα μισά έχουν διάφορα δάνεια (στεγαστικά, 
καταναλωτικά, κάρτες κτλ) και περίπου 800.000 από αυτά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Τα 
τελευταία δύο χρόνια ειδικότερα ο αριθμός των κατασχέσεων κινητής και ακίνητης περιουσίας 
παρουσιάζει τέτοια άνοδο που αναγκάζει ακόμα και τους αναλυτές να μιλάνε για έκρηξη 
κατασχέσεων και τις τράπεζες να αποτελούν μάντρες αυτοκινήτων και τεράστια κτηματομεσιτικά 
γραφεία. Και αναρωτιέται κανείς ποιανού θύματα είναι οι περίπου 100.000 οικογένειες σε βάρος 
των οποίων εκδόθηκαν διαταγές πληρωμής μόνο την περσινή χρονιά, οι 400.000 οικογένειες που 
εκτιμάται ότι καθυστερούν από 1 έως 3 δόσεις στα δάνειά τους προς τις τράπεζες, οι χιλιάδες 
πολίτες που πωλούν τα σπίτια τους αναγκαστικά για να τα σώσουν από πλειστηριασμό και  να 
καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Όλοι αυτοί είναι θύματα μιας λειψής μαθηματικής παιδείας; Δεν 
ήξεραν δηλαδή να κάνουν μια απλή αφαίρεση (τόσα παίρνω, τόσα θα πρέπει να δώσω) και να 
υπολογίσουν ότι θα αδυνατούσαν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους; Δε νομίζω. Ας σκεφτεί 
κάποιος την οικονομική κατάσταση των εργατών, των μισθωτών, των ανέργων, των φοιτητών, των 
μεταναστών ακόμα και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και ας υπολογίσει τα περιθώρια που 
έχουν να μην καταφύγουν στη δανειοδότησή τους από τις τράπεζες. Σε ένα κοινωνικό περιβάλλον 
που οι μισθοί και τα εργασιακά δικαιώματα μειώνονται, η ανασφάλιστη εργασία αυξάνεται, οι 



περικοπές κυριαρχούν και τα οικονομικά σκάνδαλα εμφανίζουν διαρκώς νέες δημοσιονομικές 
«μαύρες τρύπες» τις οποίες επιφορτιζόμαστε να καλύψουμε μέσω των φορολογικών επιβαρύνσεων, 
τα περιθώρια είναι μηδαμινά. Ακόμα κι εγώ που τόση ώρα προσπαθώ να σας αποδείξω ότι οι 
πραγματικοί ληστές είναι οι τράπεζες, που σήμερα έχουν αυτό που πάντα τους αναλογούσε, δηλαδή 
την κοινωνική εχθρότητα και απαξίωση, είμαι κάτοχος κάρτας και αναγκαστικός πελάτης μιας 
τράπεζας εφόσον η μισθοδοσία μου γίνεται αναγκαστικά μέσω αυτής καθώς εργοδοσία και τράπεζα 
το κρίνουν επικερδές και σκόπιμο και η άποψή μου περιττεύει. 

Μια άλλη παράμετρος που καθιστά σχεδόν ανύπαρκτα τα περιθώρια του να αρνηθεί κάποιος 
οποιαδήποτε συναλλαγή του με τις τράπεζες, εκτός της ασφυκτικής οικονομικής κατάστασης, είναι 
ο τρόπος και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι τραπεζίτες για να μας πείσουν για το απαραίτητο της 
ύπαρξής τους. Επί χρόνια βομβαρδιζόμαστε με διαφημίσεις μέσω των Μ.Μ.Ε. για τα ελκυστικά 
χρηματοοικονομικά προϊόντα –δηλαδή τα δάνεια- τα φοιτητοδάνεια, τα εορτοδάνεια, τα 
διακοποδάνεια και πάσης φύσεως άγνωστα μέχρι πρότινος απαραίτητα και εύκολα δάνεια τα οποία 
στοχεύοντας στην καρδιά της ζωής μας, μιας ζωής δύσκολης και γεμάτης υποχρεώσεων στις οποίες 
πρέπει να ανταπεξέλθουμε, αφυπνίζουν μια κακώς εννοούμενη έννοια δικαιώματος. Λένε δηλαδή 
«έχεις δικαίωμα να περάσεις καλά, να χαλαρώσεις για λίγο, να καταναλώσεις, να ξεσκάσεις και 
εμείς είμαστε σύμμαχος και αρωγοί αυτού του δικαιώματος». Να λειτουργήσουν δηλαδή σαν 
βαλβίδες αποσυμπίεσης και να εκτονώσουν οποιαδήποτε οργή δικαίως θα στρεφόταν ενάντιά τους 
και εναντίον του κυρίαρχου συστήματος που στηρίζουν. Εμείς λέμε, οι τράπεζες και το κεφάλαιο 
πατούν πάνω στο πραγματικό και αναφαίρετο δικαίωμά μας να ζήσουμε τη ζωή μας όπως εμείς 
αποφασίσουμε, και σε συνδυασμό με ένα πολυδιάστατο πλέγμα εξουσίας που λειτουργεί επάνω μας 
από τη μέρα που θα γεννηθούμε ώσπου να πεθάνουμε, όπως είναι αυτό του θεάματος, των 
προτύπων, των ρόλων, των πλαστών αναγκών, της διαστρέβλωσης των επιθυμιών μας και της 
αλλοτρίωσης, μας απανθρωποποιούν  και μας απομακρύνουν από τον μόνο στόχο που δείχνει να 
έχει κάποιο νόημα. Αυτόν του να ζήσουμε τη ζωή μας ελεύθερα, ισότιμα και με αλληλεγγύη, 
διερευνώντας τη δημιουργικότητα και τις δυνατότητές μας, χωρίς ενοχή για το ότι μπορούμε να 
είμαστε ευτυχισμένοι χωρίς να το πληρώσουμε ακριβά ή φτηνά σε καμία τράπεζα, σε κανένα 
αφεντικό και κανέναν πολιτικό εξουσιαστή. Τόσο απλά.

Με αυτό το σκεπτικό σας καλώ να παραδεχτείτε σήμερα αυτό που η κοινωνία έχει κατανοήσει εδώ 
και αιώνες. Η αφαίρεση χρημάτων από τα ταμεία μιας τράπεζας είναι μια πράξη που τιμωρείται 
από τον νόμο αλλά κοινωνικά, στα δικά μου μάτια, είναι πλήρως νομιμοποιημένη. 

Σκεφτείτε το. Δηλαδή ακόμα κι αν όλος ο κόσμος έμπαινε χωρίς βία να υποθέσουμε σε μια τράπεζα 
και αφαιρούσε το περιεχόμενο των ταμείων ποιο είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί; Η 
κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος; Μα αυτό συμβαίνει ήδη από την ίδια τη 
ληστρική λειτουργία των τραπεζών και χωρίς την συνδρομή του κοινωνικού συνόλου. Αντιθέτως, 
όταν οι τράπεζες κερδοφορούν από τους πολίτες, οι τελευταίοι δεν απολαμβάνουν στο ελάχιστο 
αυτή την επιτυχή πορεία, όταν όμως αυτές κινδυνεύουν γινόμαστε αυτόματα και χωρίς επιλογή 
συνέταιροι στις ζημιές τους όπως φάνηκε από το περίφημο πακέτο των 28δις που δόθηκε για 
στήριξη των τραπεζών από το ελληνικό κράτος, το 1/3 του ΑΕΠ.

Τι είναι λοιπόν η αφαίρεση χρημάτων από μια τράπεζα; Είναι η επανοικειοποίηση ενός 
απειροελάχιστου ποσοστού πλούτου, που έχει παραχθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία, την 
κοινωνική βάση και συσσωρεύεται για να αποδοθεί σε μια ολιγάριθμη ελίτ. Γι αυτό και οι φιγούρες 
των ληστών από την εποχή του Ρομπέν των Δασών μέχρι τον σύγχρονο μας Παλαιοκώστα 
προκαλούν την κοινωνική συμπάθεια. Και αυτό το κριτήριο του κοινωνικού δικαίου για μας είναι 
ισχυρότερο από κάθε ποινικό δίκαιο. Είναι μια πράξη δίκαιη, νόμιμη ή παράνομη δεν έχει σημασία. 
Δεν σας καλώ να κάνετε κανένα τεράστιο λογικό ή πολιτικό άλμα. Σας ζητώ να συνυπολογίσετε 
αυτό το χαμόγελο που σχηματίζεται στο πρόσωπο του καθένα όταν ακούει ότι κάποιος από τους 
καθ’ όλα νόμιμους ληστές του την πάτησε και να αρνηθείτε να συμπλεύσετε με τη γνωστή ρήση 
του υπουργού ναυτιλίας Βουλγαράκη ότι το νόμιμο είναι ηθικό. Οι τράπεζες είναι νόμιμες και 
ταυτοχρόνως μακριά από κάθε έννοια ήθους και εξόφθαλμα εχθρικές ως προς την κοινωνία.



 

Η συγκεκριμένη ληστεία
 

Ας σταθούμε όμως λίγο παραπάνω στην συγκεκριμένη ληστεία και ας εξετάσουμε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της που κατά τη γνώμη μου αποκαλύπτουν εύγλωττα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά του Γιώργου που θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει υπόψη του το δικαστήριό σας. 

Με λίγα λόγια το ότι ο Γιώργος δεν είναι λόγω συνείδησης και πολιτικού σκεπτικού εναντίον 
οποιουδήποτε απλού πολίτη και δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ποτέ κίνδυνο για αυτόν είναι κάτι 
το οποίο για μας που τον γνωρίζουμε θεωρείτο δεδομένο και τίποτα δεν άλλαξε μετά την 
συγκεκριμένη πράξη. Ο Γιώργος κινήθηκε ξεκάθαρα εναντίον μιας τράπεζας, παίρνοντας τα 
χρήματα και περιορίζοντας τη βία στην ελάχιστη –δηλαδή την ψυχολογική βία που κάποιος δέχεται 
στη θέα ενός όπλου- .  Ήταν σε όλη τη διάρκεια της ενέργειάς του αυτής ευγενικός και ψύχραιμος 
χωρίς να τρομοκρατεί τον κόσμο και έδρασε αυθόρμητα και άμεσα στην παρουσία ενός μικρού 
παιδιού με τη μητέρα του απομακρύνοντάς τους από το κατάστημα. Ακόμα και τη στιγμή που 
γνώριζε ότι πρόκειται να χάσει την ελευθερία του μετά την παρέμβαση του πολίτη που τον 
ακινητοποίησε και ενώ είχε δύο φορές την ευκαιρία αν ήθελε να αντιπαρατεθεί μαζί του ενόπλως ή 
έστω να τραβήξει το όπλο του για να τον κάνει να φοβηθεί και να διαφύγει προτίμησε 
ενσυνειδήτως να αποφύγει οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο σε οποιονδήποτε.


