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 μάρτης 2012

αναρχικές-οί από τις δυτικές συνοικίες της αθήνας και του πειραιά

Κοντά 20 χρόνια από τη διάλυσή τους, οι Επαναστατικοί Πυρήνες και 

η Rote Zora, βρίσκονται για μια ακόμα φορά στο στόχαστρο της καταστολής. Το 

γερμανικό κράτος, θέλοντας αφ' ενός να δείξει ότι δεν ξεχνάει ποτέ τους 

λογαριασμούς του με τους αρνητές της «παντοδυναμίας» του, αφ' ετέρου να 

παραδειγματίσει μέσω της δίωξης των πάλαι-ποτέ εσωτερικών του εχθρών, 

εξαντλεί σήμερα την εκδικητικότητά του στο πρόσωπο της 79χρονης Sonja 

Suder και του 70χρονου Christian Gauger . Οι δύο, μετά από 33 ολόκληρα 

χρόνια φυγοδικίας και εξορίας,  συνελήφθησαν στη Γαλλία στις 14 Σεπτεμβρί-

ου του 2011 και εκδόθηκαν στη Γερμανία, προκειμένου να δικαστούν για 

επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Επαναστατικοί Πυρήνες στα τέλη της 

δεκαετίας του '70, κατηγορούμενοι με βάση τις διαβόητες «καταθέσεις» του 

βαριά τραυματισμένου, ακρωτηριασμένου μετά από έκρηξη και υπό την 

επήρεια ισχυρών φαρμάκων Herman F., επίσης μέλους της οργάνωσης, οι 

οποίες εκβιάστηκαν το 1978.

Η παρούσα μπροσούρα περιλαμβάνει τη μετάφραση σχετικού 

εντύπου που εκδόθηκε το 1999 από έναν ισπανό σύντροφο. Το ισπανικό 

κείμενο είναι μετάφραση από το βιβλιαράκι Η ιστορία των Επαναστατικών 

Πυρήνων και της Rote Zora: Ένοπλη αντίσταση στη Δυτική Γερμανία (που 

εκδόθηκε από την Pirate Press Sheffield), εμπλουτιμένο με στοιχεία από το 

βιβλίο Ο ένοπλος αγώνας στην Ευρώπη του Peio Aierbe. Περιλαμβάνει επίσης 

τη μετάφραση τμήματος συνέντευξης που έδωσαν το 1984 δύο μέλη της Rote 

Zora. Ακόμα, ένα μικρό οδηγό για πρόσωπα και γεγονότα της περιόδου, ο 

οποίος διευκολύνει την παρακολούθηση όσων περιγράφονται στο βίντεο, με 

τίτλο Zeiten des Zorns (μτφ. Οι καιροί της οργής). Το εν λόγω οπτικοακουστικό 

υλικό, που έφτασε στα χέρια μας, αποτελεί τη βιντεοσκόπηση μιας δημόσιας 

συζήτησης κριτικής-αυτοκριτικής, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2001 στο 

Βερολίνο, με ομιλητές μέλη της RAF και του Κινήματος 2 Ιούνη, καθώς και 

κάποια συνοδευτικά βίντεο με συνεντεύξεις μελών των Επαναστατικών 

Πυρήνων. Στην μπροσούρα υπάρχει ακόμα ένα σύντομο χρονικό των μέχρι 

τώρα συλλήψεων και διώξεων μελών των δύο οργανώσεων, καθώς και το 

διεθνές κάλεσμα για αλληλεγγύη στους Sonja Suder και Christian Gauger, μαζί 

με μαρτυρίες  για τις υποτιθέμενες «καταθέσεις» του Herman F.

Η μπροσούρα αυτή, καθώς και το βίντεο, είναι το υλικό σχετικής 

εκδήλωσης του αυτοδιαχειριζόμενου καφενείου της κατάληψης Πατησίων 

61 και Σκαραμαγκά, στο πλαίσιο του διεθνούς καλέσματος για αλληλλεγγύη 

στους δύο διωκώμενους. 
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Σκοπός της έκδοσης αυτού του κειμένου δεν είναι ούτε η 

μυθοποίηση ούτε η ωραιοποίηση του αγώνα κάποιων ομάδων, 

αλλά η άντληση διδαγμάτων από τις πρακτικές και τις αναλύσεις 

τους.

Το βασικό ζητούμενο είναι να μην ξεχνάμε, να μη 

χάνουμε τη μνήμη και να μαθαίνουμε από το παρελθόν για να μην 

επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη και για να εξοικειωνόμαστε με τη 

χρήση κάποιων μέσων, που έχουν αποβεί αποτελεσματικά στον 

αγώνα ενάντια στη χειραγώγηση των ατόμων από το κεφάλαιο, 

την πατριαρχία και κάθε είδους κρατική και θρησκευτική εξουσία. 

Η ιστορία μας προσφέρει πολλές εμπειρίες από τις οποίες 

μπορούμε να επωφεληθούμε, προκειμένου να καταστρέψουμε 

αυτή τη σκατοζωή που μας πλασάρουν. 
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Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή τη σύντομη αναφορά στην 

ιστορία αυτών των δύο ένοπλων ομάδων, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η 

δραστηριότητά τους αναπτύσσεται σε ένα ιστορικό πλαίσιο με πολύ 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Ένα πρώτο σημείο αναφοράς θα μπορούσε να είναι η αντίδραση που 

δημιουργείται ενάντια στη σταδιακή συντηρητικοποίηση του γερμανικού 

πολιτικού συστήματος, που κυβερνάται από τους χριστιανοδημοκράτες. 

Σημείο αιχμής είναι το σχέδιο νόμου, που επεξεργάζεται η κυβέρνηση το 

1960, κηρύσσοντας κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και περιστέλλοντας 

σημαντικά τα «δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες». Κάποιοι άλλοι 

παράγοντες, που επίσης επιδρούν σημαντικά, είναι η ολοένα αυξανόμενη 

παρουσία στο γερμανικό έδαφος μεταναστών και συγκεκριμένα προσφύγων 

από χώρες του Τρίτου Κόσμου, η ρεφορμιστική πολιτική συγκεκριμένων 

παρατάξεων, όπως το σοσιαλιστικό SPD, οι φοιτητικές κινητοποιήσεις 

ενάντια στον ιμπεριαλισμό, ο αγώνας ενάντια στην αμερικανική επίθεση στο 

Βιετνάμ και τη γερμανική συμμετοχή σε αυτήν... 

Κατ' αυτόν τον τρόπο, αρχίζει να αποκρυσταλλώνεται στα πιο 

ριζοσπαστικά κομμάτια η ανάγκη υιοθέτησης βίαιων μορφών αγώνα. 

Ουσιαστικά, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '60, πραγματοποιεί-

ται η ιδεολογική και πολιτική εξέλιξη αυτών που κατά την δεκαετία του '70 θα 

προχωρήσουν στο σχηματισμό ένοπλων οργανώσεων, όπως το Κίνημα 2 

Ιούνη ,το όνομα του οποίου είναι το πρώτο που θα εμφανιστεί στη διεκδίκη-

ση βίαιων ενεργειών, λίγο πριν την εμφάνιση της RAF. Μέσα σε αυτό το 

πανόραμα βρίσκεται και το αυτόνομο κίνημα. Δεν πρόκειται για ένα δομημένο 

κίνημα, αλλά για ένα σύνολο ατόμων και ομάδων με κάποια κοινά, αν και 

κάποτε αντιφατικά, χαρακτηριστικά. Τάσσονται ενάντια στην ιεραρχία και τη 

διαμεσολάβηση, δραστηριοποιούνται σε ζητήματα διεθνισμού και αντι-

ιμπεριαλισμού, έχουν αντικρατικό-αντιθεσμικό χαρακτήρα, γι' αυτό και 

κατακρίνουν οποιαδήποτε πολιτική διαπραγμάτευσης με το κράτος και τους 

λακέδες του. Θεωρώντας κοινωνικά νομιμοποιημένη την επαναστατική βία, 

προβαίνουν σε αυτό που οι ίδιοι ονομάζουν στρατευμένες δράσεις ενάντια 

στους υπεύθυνους της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης.

Αυτό είναι το πλαίσιο όχι μόνο της δημιουργίας αλλά και της 

εξέλιξης των Επαναστατικών Πυρήνων (Revolutionare Zellen  ΕΠ). Σε 

ιδεολογικό επίπεδο οι RZ αυτοπροσδιορίζονται ως αντικαπιταλιστική, 

αντιπατριαρχική, αντικρατική και διεθνιστική οργάνωση. Στην 

κοινωνική τους ανάλυση χρησιμοποιούν συχνά μαρξιστικούς 

όρους, ενώ δεν θα πάψουν ούτε στιγμή να προβληματίζονται 

και να δουλεύουν πάνω στο ζήτημα της αυτοοργάνωσης.
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Τα πρώτα χρόνια συνεργάζονται ενεργά με παλαιστινιακές ομάδες αντάρτικου που 

πραγματοποιούν ένοπλες ενέργειες στην Ευρώπη. Μετά από αυτή την πρώτη φάση, η 

δραστηριότητά τους αποκτά ένα σταθερό περιεχόμενο και στόχευση, που όντας σαφώς 

κινηματικού χαρακτήρα τους διαφοροποιεί ξεκάθαρα από τη RAF.

Για τους ΕΠ, το ζητούμενο είναι η ενίσχυση του πεδίου μαζικών αγώνων και με 

αυτή την προοπτική πρέπει να κινείται και ο ένοπλος αγώνας τους. Εξ ου και η επιδίωξή 

τους να στρέφουν τις ένοπλες ενέργειές τους ενάντια σε στόχους που συγκεντρώνουν τη 

δραστηριότητα των ριζοσπαστικοποιημένων τμημάτων του μαζικού κινήματος. 

Γι' αυτό και δραστηριοποιήθηκαν δείχνοντας αλληλεγγύη στην απεργία των 

βρετανών ανθρακωρύχων, ενάντια στην καταστολή των γυναικών προσφύγων, τα κέντρα 

γενετικής έρευνας και ελέγχου, την πολιτική εξόντωσης των πολιτικών κρατουμένων στις 

γερμανικές φυλακές, την σεξουαλική καταπίεση και εκμετάλλευση των γυναικών, την 

πυρηνική βιομηχανία, την εγκατάσταση των πυραύλων Pershing και των αμερικανικών 

βάσεων, την τεχνολογία φακελώματος και παρακολούθησης κτλ. Στις επιθέσεις τους 

κινούνται σε ένα καθορισμένο επίπεδο βίας. Συνήθως επιτίθενται σε υλικούς στόχους και 

εγκαταστάσεις και πολύ σπάνια σε άτομα. Όποτε έκαναν κάτι τέτοιο επιδίωξαν να αποφύ-

γουν τον θανάσιμο τραυματισμό, πράγμα που συνέβη μόνο μία φορά, το 1980, με τον 

υπουργό Herbert Karry. Το ότι επιλέγουν αυτή τη μορφή δράσης δεν σημαίνει ότι αντιλαμ-

βάνονται ως λανθασμένη οποιαδήποτε θανάσιμη επίθεση, αλλά θεωρούν ότι πρέπει να 

γίνεται βάσει κάποιων προϋποθέσεων. 

Ένας από τους βασικούς τους προβληματισμούς, είναι η αποφυγή της αναγωγής 

της ένοπλης πάλης σε επάγγελμα. Προσπαθούν να ζουν κατά το δυνατό στο πλαίσιο της 

νομιμότητας. Η επιδίωξη τους αυτή είχε καλά αποτελέσματα αφού από όλα τα μέλη της 

οργάνωσης, μόνο δύο έχουν εκτίσει ποινή φυλάκισης και σήμερα είναι ελεύθεροι. Στο 

πλαίσιο αυτής της λογικής, τάσσονται υπέρ της χρήσης μεθόδων που μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν χωρίς ιδιαίτερη εξειδίκευση και μοιράζουν μάλιστα και έντυπα με «οδηγίες 

χρήσης».

Ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας τους είναι ένα ακόμη στοιχείο που τους 

διαχωρίζει από τη RAF, την οποία θεωρούν υπερβολικά σφιχτά δομημένη και συγκεντροποι-

ημένη. Σκοπός τους ήταν να πετύχουν το μέγιστο δυνατό βαθμό αυτονομίας ανάμεσα στις 

ομάδες που αποτελούσαν την οργάνωση.  

"το ό,τι πρέπει να αμύνεσαι 

αν δε θες να υποταχθείς, 

αυτό πρέπει να το έχεις στο 

νου σου", Μπρεχτ
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Εμφανίζονται για πρώτη φορά με την επίθεση ενάντια στο ΙΤΤ (Ινστιτούτο 

Γενετικής Έρευνας) στη Δυτική Γερμανία με σκοπό να ξεσκεπάσουν την συμμετοχή της 

πολυεθνικής αυτής εταιρείας στη δικτατορία του Πινοσέτ στη Χιλή.

Στο πρώτο τεύχος της Επαναστατικής Οργής (Revolutionare Zorn), οι ΕΠ 

χωρίζουν τις δράσεις τους σε τρεις βασικές κατηγορίες:

--Αντιιμπεριαλιστικές δράσεις

--Δράσεις ενάντια στους φορείς, τις βάσεις και τους συνενόχους του σιωνισμού στη 

Δυτική Γερμανία

--Δράσεις στήριξης των αγώνων της εργατικής τάξης, των γυναικών και των νέων, 

επιθέσεις και τιμωρία των εχθρών τους.

Αυτός ο θεματικός διαχωρισμός χρησιμοποιήθηκε τα επόμενα χρόνια. Κάθε 

επαναστατικός πυρήνας μετατρέπονταν σύντομα σε πολλούς επαναστατικούς πυρήνες. 

Αργότερα, τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του '70, μέλη των RZ έδρασαν επίσης στο 

πλαίσιο του αντιπυρηνικού κινήματος (σε μία εποχή που οι πορείες ενάντια στην 

επαναλειτουργία των εργοστασίων στο Kalkar, το Wyhl, το Gorleben και το Brokdorf 

κατέβαζαν χιλιάδες ανθρώπους στο δρόμο), καθώς και του κινήματος Anti-Startbahn 

West- Bewegung, στη ζώνη του ποταμού Ρήνου. Στο πλαίσιο αυτού του αγώνα πραγματο-

ποίησαν και την επίθεση ενάντια στον υπουργό Οικονομίας και Μεταφορών Herbert 

Karry, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή, όταν τον πυροβόλησαν μία φορά στο 

γόνατο, στις 11 Μαίου του 1981. Μετά από αυτό το γεγονός οι Επαναστατικοί Πυρήνες 

βγάζουν μία προκήρυξη που εξηγεί τα κίνητρα της δράσης τους...

Μετά από μία ανάλογη ενέργεια ενάντια στον Gunter Korbmacher, σε προκήρυ-

ξή τους, που βγήκε τον Σεπτέμβριο του 1987, αναφέρουν:- «Γιατί πυροβολήσαμε στο 

γόνατο τον Gunter Korbmacher, πρόεδρο της Επιτροπής Παροχής Ασύλου του Ομοσπον-

διακού Διοικητικού Δικαστηρίου;»

-  «Η αδικία δεν είναι ανώνυμη, έχει όνομα και διεύθυνση....», όπως είπε και ο 

Μπρεχτ. Αυτό το Επιμελητήριο είναι ένα ειδικό δικαστήριο που ιδρύθηκε βάσει του 

νόμου 1980/81 για τους πρόσφυγες από τις χώρες του τρίτου κόσμου, με σκοπό να 

τους... αποτελειώσει. Οι δικαστές επιλέγονται βάσει των πολιτικών τους πεποιθήσεων. 

Η δράση τους δεν περιορίζεται πια στην «προστασία» της μητρόπολης από τους 

πρόσφυγες, με το να τους στερούν το δικαίωμα στο άσυλο. Εδώ και πολλά χρόνια κάνουν 

κάτι παραπάνω... Νομιμοποιούν με τη δράση τους τις παγκόσμιες πρακτικές που 

στρέφονται ενάντια στον αγώνα για την ανατροπή. Αυτή είναι σήμερα η ουσία του 

δικαιώματος στο άσυλο. Ούτε η υπάρχουσα κοινωνική και πολιτικοοικονομική κατάσταση 

ενός κράτους αλλά ούτε και η πολιτική ή κοινωνική πρακτική του 

ίδιου του πρόσφυγα, αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς για την 

απόδοση ή μη πολιτικού ασύλου. Το μόνο που έχει σημασία είναι η 

επιχειρηματολογία για την ασφάλεια του κράτους και την προστα-

σία της εξουσίας. Όλοι συμφωνούν ότι μέσα στην περιοχή ελέγχου 
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τους δε μπορεί νομιμοποιείται καμία πρακτική πολιτικής ή κοινωνικής αντίστασης... πράγμα, 

βέβαια, τρομακτικά κοινότυπο, αφού κανένα κράτος δεν αναγνωρίζει πολιτικό χαρακτήρα σε 

δράσεις και ανθρώπους, που αμφισβητούν την εξουσία του, αλλά τους χαρακτηρίζει κοινούς 

εγκληματίες.

Έτσι λοιπόν, το Ανώτατο Δικαστήριο Παροχής Ασύλων προσπαθεί με τις αποφάσεις 

του να διευρύνει το πεδίο ασφάλειας του κράτους, δίνοντάς του παγκόσμια διάσταση. 

Προσπαθεί να ενδυναμώσει την καταστολή των ανατρεπτικών αγώνων σε όλο τον κόσμο, να 

τη διαχειριστεί πολιτικά και να την νομιμοποιήσει δικαστικά, με όλη την ισχύ και εξουσία 

που έχει ένα Ανώτατο Δικαστήριο μιας ευρωπαϊκής μητρόπολης. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε 

με τα δικαστήρια για την αίτηση ασύλου στους κούρδους πρόσφυγες... Το δικαστήριο τους 

αρνείται το δικαίωμα στο άσυλο, υπερασπίζοντας με αυτό τον τρόπο τα βασανιστήρια στην 

Τουρκία ως γενικευμένο «εγκληματικο-πολιτικό» φαινόμενο. Σύμφωνα με το δικαστήριο, τα 

βασανιστήρια και οι γενοκτονίες που χρησιμοποιούνται ως μέθοδοι «ενάντια σε τυχόν 

απόπειρες πραξικοπήματος ή εδαφικών αποσχίσεων» δεν αποτελούν πολιτικό έγκλημα, 

αλλά είναι απαραίτητες δεδομένου ότι το κράτος, τα εδάφη του, η τάξη και η ασφάλειά του 

είναι αγαθά που πρέπει να προστατευτούν. Οι κρατικές μέθοδοι, ακόμα και οι σφαγές, είναι 

δικαιολογημένες εφόσον αποσκοπούν «στην αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης 

και την αποκατάσταση της εσωτερικής τάξης» ή «στην αντιμετώπιση των μειονοτήτων... 

Άλλωστε, ένα κράτος που συμπεριλαμβάνει πολλές εθνότητες έχει μεγαλύτερη ανάγκη 

εξασφάλισης της ενότητας και της εδαφικής του ακεραιότητας, γι' αυτό και νομιμοποιείται 

να χρησιμοποιεί κάθε μέσο». Ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο πρόσφυγας «είναι μέλος 

κάποιας ένοπλης οργάνωσης, αυξάνεται η πιθανότητα να αντιμετωπιστεί από το κράτος σαν 

κοινός εγκληματίας.

αφίσα των ΕΠ

στο πλαίσιο της καμπάνιας 

για τους πρόσφυγες

κοινωνική επανάσταση 

ενάντια στην ιμπεριαλιστική 

μεταναστευτική πολιτική
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Αποφασίσαμε να πυροβολήσουμε αυτό το 

άτομο στο γόνατο, βάσει του γενικότερου πολιτι-

κού πλαισίου... Το «θύμα», που συγχρόνως είναι 

και ο κύριος μάρτυρας της επίθεσης, πρέπει να 

επιβιώσει, παρά το γεγονός ότι κατ΄αυτό τον τρόπο 

οι σύντροφοι-ισσες που την πραγματοποίησαν 

διατρέχουν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο.

Το «θύμα» αποτελεί ένα αυθεντικό 

σύμβολο της σύγχρονης εξουσίας, με όλα τα 

χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης. Η δουλειά 

του είναι να υποδεικνύει τους κανόνες και να 

νομιμοποιεί τους κατώτερους αξιωματούχους της 

εξουσίας. Η σύλληψη και το ξύλο είναι δουλειά 

άλλων, όπως άλλωστε και τα βασανιστήρια και οι 

εκτελέσεις. Οι βασανιστές, οι μπάτσοι και τα 

αφεντικά-τρομοκράτες των διοικητικών μηχα-

νισμών είναι συγκεκριμένοι και ορατοί στόχοι του 

ταξικού μίσους, αλλά το δικαστικό σύστημα δεν 

υφίσταται ως φυσική παρουσία, παρά καμουφλάρε-

ται πίσω από τους θεσμούς, τις ιεροτελεστίες και 

τις κωδικοποιήσεις του. 

Οι πυροβολισμοί στο γόνατο αυτού του 

δικαστή έχουν σκοπό να ονοματίσουν, να 

προσδώσουν σάρκα και οστά σε αυτή την αόρατη 

αδικία, την κωδικοποιημένη βαρβαρότητα που 

καταστρέφει τη ζωή τόσων ανθρώπων. Αυτοί οι 

πυροβολισμοί πρέπει να τον σημαδέψουν με δύο 

τρόπους: Σωματικά, κάνοντάς τον να υποφέρει για 

κάποιο χρονικό διάστημα που θα τον σημαδέψει 

σαν άνθρωπο και πολιτικά, καταδεικνύοντάς τον 

στην κοινή γνώμη ως τον βασικό υπεύθυνο της 

δικαστικής καταστολής ενάντια στα θύματα της 

ιμπεριαλιστικής πολιτικής. Θέλουμε να τελειώ-

νουμε με τον εξουσιαστικό αυτό χώρο που τον 

κάνει να νοιώθει ασφαλής. Αυτοί που έχουν δεχτεί 

επίθεση από το αντάρτικο αντιμετωπίζονται με 

εμπάθεια από την ίδια τους την τάξη, μετατρέπο-

νται σε βαρύ φορτίο γι' αυτή. Αυτή η ίδια η τάξη θα 

αναλάβει να τον καταστρέψει επαγγελματικά και 

κάθε καρδιά είναι ένας 
επαναστατικός πυρήνας:

οι επαναστατικοί πυρήνες: 

- σαμποτάραν σταθμούς πυρηνικής 
ενέργειας

- τιμώρησαν ρατσιστές δικαστές

- υποστήριξαν κοινωνικά κινήματα

και με πολλές άλλες δράσεις τους 
μίλησαν δυνατά στις καρδιές των 
ανθρώπων

αλληλεγγύη στους συντρόφους που 
από τα τέλη του '99 βρίσκονται 
φυλακισμένοι ως υποτιθέμενα μέλη 
των ΕΠ.

με όλες μας τις διαφορές, ο αγώνας 
τους είναι και δικός μας αγώνας

αφίσα αλληλεγγύης 

στους κρατούμενους των ΕΠ
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αφίσα των ΕΠ

στο πλαίσιο της καμπάνιας 

για τους πρόσφυγες

κοινωνική επανάσταση 

ενάντια στην ιμπεριαλιστική 

μεταναστευτική πολιτική
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υφίσταται ως φυσική παρουσία, παρά καμουφλάρε-

ται πίσω από τους θεσμούς, τις ιεροτελεστίες και 
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- τιμώρησαν ρατσιστές δικαστές
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και με πολλές άλλες δράσεις τους 
μίλησαν δυνατά στις καρδιές των 
ανθρώπων

αλληλεγγύη στους συντρόφους που 
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φυλακισμένοι ως υποτιθέμενα μέλη 
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με όλες μας τις διαφορές, ο αγώνας 
τους είναι και δικός μας αγώνας

αφίσα αλληλεγγύης 

στους κρατούμενους των ΕΠ
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πολιτικά, όπως έγινε και με τον Lorenz. (Σοσιαλδημοκράτης πολιτικός από το Βερολίνο, 

που απήχθη το 1975 από το Κίνημα 2 Ιούνη και «ανταλλάχθηκε» με 5 κρατούμενους- 

μέλη της ομάδας).   

Εκτός από αυτά τα επιχειρήματα, υπάρχουν δύο ακόμη λόγοι για ένοπλες 

επιθέσεις ενάντια σε άτομα όπως ο Korbmacher. Από τη μία οι ναζιστικές μέθοδοι με τις 

οποίες προσπαθούν να φρενάρουν την παγκόσμια κινητικότητα των προσφύγων και των 

μεταναστών προς τη μητρόπολη. Αυτή η βαρβαρότητα υπερβαίνει το επίπεδο της 

σύγκρουσης στο οποίο γενικά περιορίζεται ο ταξικός αγώνας στις μητροπόλεις. Στη 

βάρβαρη αυτή επίθεση ενάντια στο δικαίωμα επιβίωσης και ισότητας πρέπει να αντιτά-

ξουμε μια απάντηση, που για να είναι αποτελεσματική, δεν μπορεί παρά να κινείται σε 

ένα ανάλογο επίπεδο επαναστατικής αντίστασης. Κάποιον που στέλνει κόσμο στα 

βασανιστήρια ή στο θάνατο δεν αρκεί να του κάψεις το αμάξι ή να τον δείρεις. Αυτή η 

απάντηση δεν θα ήταν αρκετή για να καταφέρεις να μειώσεις την εγκληματική του 

δραστηριότητα.

Και γιατί όχι να τον σκοτώσεις; Θεωρούμε ότι δεν υφίσταται εδώ ένας ανοιχτός 

ταξικός πόλεμος, όπου ο αφανισμός του αντιπάλου είναι ζήτημα εξουσίας ή επιβίωσης 

για τους καταπιεσμένους. Απέχουμε ακόμη πολύ από κάτι τέτοιο γι' αυτό και μια πολιτική 

δολοφονία δεν μπορεί παρά να έχει συμβολικό χαρακτήρα. Το νόημά της, η μοναδική της 

δικαιολόγηση έγκειται στην πολιτική της διάσταση, δεδομένου ότι δεν μπορεί να 

ανατρέψει τους πραγματικούς συσχετισμούς της εξουσίας βάζοντάς την σε κίνδυνο. 

Η νομιμοποίηση μιας πολιτικής δολοφονίας οφείλει να αποτυπώνεται στις 

άμεσες συνέπειες που έχει στη πάλη των τάξεων και την ριζοσπαστικοποίηση της 

ταξικής συνείδησης και δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στο επίπεδο της 

σύγκρουσης με τον εχθρό. Η πολιτική δολοφονία ενός υπαλλήλου του κράτους και του 

κεφαλαίου, άγνωστου μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν έχει καμία πολιτική επιρροή. Ο λαός 

γνωρίζει την ύπαρξή του μόνο από τη στιγμή που δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει πιθανό-

τητα ο λαός να τον μισεί, να επιθυμεί το θάνατό του. Εντελώς διαφορετική ήταν για 

παράδειγμα η περίπτωση της δολοφονίας του ανθρωποκυνηγού Buback (εισαγγελέας 

που εκτελέστηκε από τη RAF το 1977). Στο πρόσωπό του πέθανε ένας εχθρός του λαού, 

τον οποίο ήξεραν και φοβόταν οι πάντες. Ο θάνατός του προκάλεσε ένα συναίσθημα 

απελευθέρωσης και ευφορίας. Μόνο αυτά τα συναισθήματα 

δικαιολογούν την πολιτική δολοφονία ενός ατόμου, που 

αποτελεί το ακραίο και τελευταίο μέσο του ταξικού αγώνα. Το 

να χρησιμοποιείς αυτό το μέσο οποτεδήποτε, του στερεί την 

αξία του.

 Ένα αντάρτικο που δρα ενάντια στις αρχές της ευθύνης και της πολιτικής ηθικής, 

που χάνει τη συνείδησή του το οποίο είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία που διαφορο-

ποιεί τις επαναστατημένες γυναίκες και άντρες από τους ταξικούς του αντιπάλους ένα 

τέτοιο αντάρτικο θέτει σε κίνδυνο και χάνει με αυτό τον τρόπο την αξιοπιστία και τις ιδέες 

του: Τον αγώνα μαζί με το λαό και για το λαό στο πλαίσιο της ταξικής πάλης, για μια 

κοινωνία ισότητας, ελεύθερη και ανθρώπινη.» Επαναστατικοί Πυρήνες, Σεπτέμβρης 

1987.

Τα τελευταία τρία χρόνια οι RZ επικέντρωναν τη δράση τους σε ζητήματα σχετικά 

με τη μεταναστευτική πολιτική, όπως αυτή διαμορφωνόταν στη Δυτική Γερμανία. «Θέ-

λουμε να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός έμπρακτου αντιιμπεριαλισμού στη Δυτική 

Γερμανία... Ο αντιιμπεριαλισμός δεν σημαίνει μόνο επίθεση στο στρατιωτικό-βιομηχανικό 

σύμπλεγμα και ούτε μπορεί να περιορίζεται στην έκφραση αλληλεγγύης σε παγκόσμια 

απελευθερωτικά κινήματα.» (απόσπασμα από την Επαναστατική Οργή του Οκτώβρη του 

1986). Δράσεις, όπως για παράδειγμα, αυτές που πραγματοποιήθηκαν ενάντια στο 

Κεντρικό Αρχείο Καταγραφής Μεταναστών στην Κολωνία ή στο Κεντρικό Τμήμα Μεταγωγών 

της Αστυνομίας του Δυτικού Βερολίνου επιδεικνύουν το εύρος αυτού του πεδίου στράτευ-

σης. Ενώ τα «θύματα» των επιθέσεων συγκαταλέγονται ανάμεσα στους υπεύθυνους των 

ρατσιστικών μεταναστευτικών πολιτικών στη Δυτική Γερμανία και το Δ. Βερολίνο, ο σκοπός 

των επιθέσεων ενάντια σε οργανισμούς, των οποίων τα αρχεία και τα έγγραφα καταστρέφο-

νται, είναι η δημιουργία ενός πεδίου που να διαφεύγει του ελέγχου και της ρυθμιστικής 

παρέμβασης του κράτους. «Οι δράσεις μας όμως θα αποβούν απλά αναποτελεσματικές αν 

δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός νέου επιπέδου του αντιιμπεριαλισμού, χωρίς την 

παρέμβαση της Αριστεράς...»

τρία από τα τεύχη της Επαναστατικής Οργής

που εκδίδονταν από τους Επαναστατικούς Πυρήνες
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Μέσα από τους κόλπους των Επανα-

στατικών Πυρήνων προέρχονταν και οι αγωνί-

στριες που δημιούργησαν την ομάδα Rote Zora. 

Η ομάδα αντάρτικου πόλης Rote Zora αποτε-

λούνταν από φεμινίστριες και αντισεξίστριες, 

που λειτουργούσαν ανεξάρτητα από τους ΕΠ, 

με τους οποίους όμως μοιράζονταν αρχικά, την 

ιδεολογία, τους στόχους, την οργανωτική δομή 

και τις μεθόδους, ενώ κάποιες από τις γυναίκες 

που είχαν προσχωρήσει στην Rote Zora 

εξακολουθούσαν να είναι και μέλη των ΕΠ. 

Λειτουργούσαν δημιουργώντας παράνομες 

δομές και δίκτυα, που διέφευγαν του κρατικού 

ελέγχου. Η ομάδα αυτή πραγματοποίησε την 

πρώτη της δράση το 1974 με εκρηκτικά μεγάλης 

ισχύος ενάντια στο Ομοσπονδιακό και Συνταγ-

ματικό δικαστήριο της Καρλσρούης, μετά την 

καταψήφιση της αναθεώρησης του νόμου περί 

εκτρώσεων. Ο συγκεκριμένος νόμος περιελάμ-

βανε μία παράγραφο ενάντια στην ελεύθερη 

εκλογή της έκτρωσης, που επιτρέπονταν μόνο 

σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι 

γυναίκες απαιτούσαν την ελεύθερη εκλογή της 

έκτρωσης ως δικαίωμα αυτοκαθορισμού πάνω 

στο ίδιο τους το σώμα. Το 1977 πραγματοποι-

ούν ανάλογη ενέργεια στο ιατρικό επιμελητή-

ριο, «επειδή από εκεί μέσα προσπάθησαν με 

κάθε τρόπο να εμποδίσουν την αναθεώρηση 

αυτού του νόμου».

Η επίδραση των φεμινιστικών 

κινημάτων στη Δυτική Γερμανία δεν προκάλεσε 

βαθιές αλλαγές στην κοινωνία, ξύπνησε όμως 

σε πολλές γυναίκες τη συνείδηση της αναγκαιό-

τητας του αγώνα. «Οι γυναίκες πάντα συμμετεί-

χαν σε ένοπλες ομάδες. Κατά κάποιο τρόπο η 

συμμετοχή τους μπλοκαρίστηκε. Αλλά οι καιροί 

αλλάζουν... ομάδες ανατρεπτικών και αγω-

νιζόμενων γυναικών όπως η Rote Zora υπάρ-

χουν, λίγες για την ώρα. Αλλά και αυτό μπορεί 

να αλλάξει». 

απόσπασμα συνέντευξης με δυο 
μέλη της Rote Zora, που δόθηκε 
το 1984 (μετάφραση από τα 
γερμανικά)

Ποιές είσαστε;

-Zora 1:Είμαστε γυναίκες 20-51 

ετών. Κάποιες από μας δου-

λεύουν, κάποιες κλέβουν ό,τι 

χρειάζονται, κάποιες απολαμβά-

νουν ακόμα την «κοινωνική 

πρόνοια». Κάποιες έχουν παιδιά, 

άλλες όχι. Κάποιες είναι λεσβίες, 

άλλες αγαπάνε άντρες. Ψωνί-

ζουμε στα άθλια σούπερ μάρκετ 

και ζούμε σε άσχημα σπίτια. 

Γουστάρουμε τις βόλτες, τις 

ταινίες, το θέατρο, το χορό, τα 

πάρτι... Γουστάρουμε και την 

τεμπελιά. Φυσικά, βιώνουμε την 

αντίφαση, πολλά από τα 

πράγματα που θέλουμε να 

πραγματώσουμε να μη λειτουρ-

γούν αυθόρμητα. Όταν όμως 

κάποια ενέργεια μας πηγαίνει 

καλά, χαιρόμαστε πολύ. 
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«Η Rote Zora και η συμμορία της» είναι ο 

τίτλος ενός βιβλίου για μια πιτσιρίκα που ληστεύει 

τους πλούσιους-ες, για να μοιράσει τη λεία στους 

φτωχούς-ές: «Δε γουστάρουμε κανενός είδους 

καταμερισμό εργασίας αριστερού τύπου, σύμφωνα 

με τον οποίο οι γυναίκες θα είναι υπεύθυνες για τα 

φεμινιστικά ζητήματα και οι άντρες γενικά για τα 

πολιτικά ζητήματα. Δεν θα επιτρέψουμε να μας 

στερήσουν την ευθύνη να αλλάξουμε τη ζωή μας. 

Για αυτό επιτεθήκαμε στο αμάξι του Kaussen, μέγα 

κερδοσκόπου στο χώρο των ακινήτων και υπεύθυ-

νου για μια σειρά βάρβαρων εξώσεων».

Μία από τις βασικές ιδεολογικές τους 

θέσεις ήταν η εξής: «Δε διεκδικούμε οι γυναίκες να 

καταλάβουν τις θέσεις και να επιτελούν τις 

λειτουργίες των αντρών και απορρίπτουμε τις 

γυναίκες αυτές που προσπαθούν να κάνουν καριέρα 

μέσα στο πλαίσιο των πατριαρχικών δομών, 

κρυμμένες πίσω από τον δήθεν φεμινιστικό αγώνα 

... Αυτό που λείπει είναι η άρνηση και απόρριψη της 

κρατικής πολιτικής. Το ζήτημα των τάξεων πάντα 

αποσιωπούνταν, όπως άλλωστε και οι κοινωνικές 

διαφορές ανάμεσα στις γυναίκες. Παραμερίζονταν 

με το πρόσχημα της ισότητας απέναντι στη 

σεξουαλική εκμετάλλευση» (αποσπάσματα από 

συνέντευξη των Rote Zora στο γυναικείο έντυπο 

Emma). 

Η Rote Zora επιτίθεται κατά κύριο λόγο σε 

πατριαρχικούς θεσμούς, εταιρείες, αντιπροσωπευ-

τικά άτομα που δομούν την αρσενική και σεξιστική 

κοινωνία, η οποία καταπιέζει και εκμεταλλεύεται σε 

παγκόσμιο επίπεδο τη γυναίκα. Πραγματοποιούν 

ενέργειες ενάντια σε εμπόρους πορνό, sex shop, 

εμπόρους «λευκής σαρκός» (εταιρείες και άτομα 

που επωφελούνταν από το να «εισάγουν» γυναίκες 

από την Ασία για να τις παντρέψουν με άντρες από 

τη Δυτική Γερμανία), γιατρούς που πραγματοποιούν 

εξαναγκαστικές στειρώσεις, το ιατρικό επιμελητή-

ριο («θεωρούμε το ιατρικό επιμελητήριο βασικό 

φορέα των «λευκών βιασμών»...), φαρμακευτικές 

-Γιατί αυτό το όνομα; 

Rote Zora ;

-Zora 2: «Η Rote Zora και η 

συμμορία της» είναι ο τίτλος 

ενός βιβλίου. Είναι μια 

πιτσιρίκα που κλέβει από τους 

πλούσιους για να τα δώσει 

στους φτωχούς. Μέχρι σήμερα, 

ο σχηματισμός παράνομων 

ομάδων, μοιάζει να είναι 

αντρικό προνόμιο. Ακριβώς 

όμως εξαιτίας αυτών των 

χιλιάδων προσωπικών και 

πολιτικών καταπιέσεων που μας 

στραγγαλίζουν ως κοπέλες και 

ως γυναίκες, οφείλουμε να 

μετατραπούμε μαζικά σε 

«συμμορίτισσες», αγωνίστριες 

για την ελευθερία και την 

αξιοπρέπειά μας ως ανθρώπων. 

Οι νόμοι, το δίκαιο και η τάξη 

πάντα είναι εναντίον μας ... Όσα 

«δικαιώματα» κι αν έχουν 

κατακτηθεί μέσα από σκληρούς 

αγώνες, όσο κι αν αγωνιζόμαστε 

καθημερινά για να τα υπερασπι-

στούμε και να τα επανακατακτή-

σουμε, σε κάθε περίπτωση ο 

ριζοσπαστικός γυναικείος 

αγώνας και ο σεβασμός στο 

νόμο είναι δύο πράγματα 

πρακτικά ασύμβατα.
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Μέσα από τους κόλπους των Επανα-

στατικών Πυρήνων προέρχονταν και οι αγωνί-

στριες που δημιούργησαν την ομάδα Rote Zora. 

Η ομάδα αντάρτικου πόλης Rote Zora αποτε-

λούνταν από φεμινίστριες και αντισεξίστριες, 

που λειτουργούσαν ανεξάρτητα από τους ΕΠ, 

με τους οποίους όμως μοιράζονταν αρχικά, την 

ιδεολογία, τους στόχους, την οργανωτική δομή 

και τις μεθόδους, ενώ κάποιες από τις γυναίκες 

που είχαν προσχωρήσει στην Rote Zora 

εξακολουθούσαν να είναι και μέλη των ΕΠ. 

Λειτουργούσαν δημιουργώντας παράνομες 

δομές και δίκτυα, που διέφευγαν του κρατικού 

ελέγχου. Η ομάδα αυτή πραγματοποίησε την 

πρώτη της δράση το 1974 με εκρηκτικά μεγάλης 

ισχύος ενάντια στο Ομοσπονδιακό και Συνταγ-

ματικό δικαστήριο της Καρλσρούης, μετά την 

καταψήφιση της αναθεώρησης του νόμου περί 

εκτρώσεων. Ο συγκεκριμένος νόμος περιελάμ-

βανε μία παράγραφο ενάντια στην ελεύθερη 

εκλογή της έκτρωσης, που επιτρέπονταν μόνο 

σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι 

γυναίκες απαιτούσαν την ελεύθερη εκλογή της 

έκτρωσης ως δικαίωμα αυτοκαθορισμού πάνω 

στο ίδιο τους το σώμα. Το 1977 πραγματοποι-

ούν ανάλογη ενέργεια στο ιατρικό επιμελητή-

ριο, «επειδή από εκεί μέσα προσπάθησαν με 

κάθε τρόπο να εμποδίσουν την αναθεώρηση 

αυτού του νόμου».

Η επίδραση των φεμινιστικών 

κινημάτων στη Δυτική Γερμανία δεν προκάλεσε 

βαθιές αλλαγές στην κοινωνία, ξύπνησε όμως 

σε πολλές γυναίκες τη συνείδηση της αναγκαιό-

τητας του αγώνα. «Οι γυναίκες πάντα συμμετεί-

χαν σε ένοπλες ομάδες. Κατά κάποιο τρόπο η 

συμμετοχή τους μπλοκαρίστηκε. Αλλά οι καιροί 

αλλάζουν... ομάδες ανατρεπτικών και αγω-

νιζόμενων γυναικών όπως η Rote Zora υπάρ-

χουν, λίγες για την ώρα. Αλλά και αυτό μπορεί 

να αλλάξει». 

απόσπασμα συνέντευξης με δυο 
μέλη της Rote Zora, που δόθηκε 
το 1984 (μετάφραση από τα 
γερμανικά)

Ποιές είσαστε;

-Zora 1:Είμαστε γυναίκες 20-51 

ετών. Κάποιες από μας δου-

λεύουν, κάποιες κλέβουν ό,τι 

χρειάζονται, κάποιες απολαμβά-

νουν ακόμα την «κοινωνική 

πρόνοια». Κάποιες έχουν παιδιά, 

άλλες όχι. Κάποιες είναι λεσβίες, 

άλλες αγαπάνε άντρες. Ψωνί-

ζουμε στα άθλια σούπερ μάρκετ 

και ζούμε σε άσχημα σπίτια. 

Γουστάρουμε τις βόλτες, τις 

ταινίες, το θέατρο, το χορό, τα 

πάρτι... Γουστάρουμε και την 

τεμπελιά. Φυσικά, βιώνουμε την 

αντίφαση, πολλά από τα 

πράγματα που θέλουμε να 

πραγματώσουμε να μη λειτουρ-

γούν αυθόρμητα. Όταν όμως 

κάποια ενέργεια μας πηγαίνει 

καλά, χαιρόμαστε πολύ. 
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«Η Rote Zora και η συμμορία της» είναι ο 

τίτλος ενός βιβλίου για μια πιτσιρίκα που ληστεύει 

τους πλούσιους-ες, για να μοιράσει τη λεία στους 

φτωχούς-ές: «Δε γουστάρουμε κανενός είδους 

καταμερισμό εργασίας αριστερού τύπου, σύμφωνα 

με τον οποίο οι γυναίκες θα είναι υπεύθυνες για τα 

φεμινιστικά ζητήματα και οι άντρες γενικά για τα 

πολιτικά ζητήματα. Δεν θα επιτρέψουμε να μας 

στερήσουν την ευθύνη να αλλάξουμε τη ζωή μας. 

Για αυτό επιτεθήκαμε στο αμάξι του Kaussen, μέγα 

κερδοσκόπου στο χώρο των ακινήτων και υπεύθυ-

νου για μια σειρά βάρβαρων εξώσεων».

Μία από τις βασικές ιδεολογικές τους 

θέσεις ήταν η εξής: «Δε διεκδικούμε οι γυναίκες να 

καταλάβουν τις θέσεις και να επιτελούν τις 

λειτουργίες των αντρών και απορρίπτουμε τις 

γυναίκες αυτές που προσπαθούν να κάνουν καριέρα 

μέσα στο πλαίσιο των πατριαρχικών δομών, 

κρυμμένες πίσω από τον δήθεν φεμινιστικό αγώνα 

... Αυτό που λείπει είναι η άρνηση και απόρριψη της 

κρατικής πολιτικής. Το ζήτημα των τάξεων πάντα 

αποσιωπούνταν, όπως άλλωστε και οι κοινωνικές 

διαφορές ανάμεσα στις γυναίκες. Παραμερίζονταν 

με το πρόσχημα της ισότητας απέναντι στη 

σεξουαλική εκμετάλλευση» (αποσπάσματα από 

συνέντευξη των Rote Zora στο γυναικείο έντυπο 

Emma). 

Η Rote Zora επιτίθεται κατά κύριο λόγο σε 

πατριαρχικούς θεσμούς, εταιρείες, αντιπροσωπευ-

τικά άτομα που δομούν την αρσενική και σεξιστική 

κοινωνία, η οποία καταπιέζει και εκμεταλλεύεται σε 

παγκόσμιο επίπεδο τη γυναίκα. Πραγματοποιούν 

ενέργειες ενάντια σε εμπόρους πορνό, sex shop, 

εμπόρους «λευκής σαρκός» (εταιρείες και άτομα 

που επωφελούνταν από το να «εισάγουν» γυναίκες 

από την Ασία για να τις παντρέψουν με άντρες από 

τη Δυτική Γερμανία), γιατρούς που πραγματοποιούν 

εξαναγκαστικές στειρώσεις, το ιατρικό επιμελητή-

ριο («θεωρούμε το ιατρικό επιμελητήριο βασικό 

φορέα των «λευκών βιασμών»...), φαρμακευτικές 

-Γιατί αυτό το όνομα; 

Rote Zora ;

-Zora 2: «Η Rote Zora και η 

συμμορία της» είναι ο τίτλος 

ενός βιβλίου. Είναι μια 

πιτσιρίκα που κλέβει από τους 

πλούσιους για να τα δώσει 

στους φτωχούς. Μέχρι σήμερα, 

ο σχηματισμός παράνομων 

ομάδων, μοιάζει να είναι 

αντρικό προνόμιο. Ακριβώς 

όμως εξαιτίας αυτών των 

χιλιάδων προσωπικών και 

πολιτικών καταπιέσεων που μας 

στραγγαλίζουν ως κοπέλες και 

ως γυναίκες, οφείλουμε να 

μετατραπούμε μαζικά σε 

«συμμορίτισσες», αγωνίστριες 

για την ελευθερία και την 

αξιοπρέπειά μας ως ανθρώπων. 

Οι νόμοι, το δίκαιο και η τάξη 

πάντα είναι εναντίον μας ... Όσα 

«δικαιώματα» κι αν έχουν 

κατακτηθεί μέσα από σκληρούς 

αγώνες, όσο κι αν αγωνιζόμαστε 

καθημερινά για να τα υπερασπι-

στούμε και να τα επανακατακτή-

σουμε, σε κάθε περίπτωση ο 

ριζοσπαστικός γυναικείος 

αγώνας και ο σεβασμός στο 

νόμο είναι δύο πράγματα 

πρακτικά ασύμβατα.
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εταιρείες (όπως τη Schering που προκάλεσε 

γενετικές επιπλοκές και δυσμορφίες εξαιτίας του 

φαρμάκου Duogynon), κέντρα γενετικών ερευνών 

και πειραμάτων καθώς και εταιρείες Πληροφορικής 

-όπως η Nixdorf-  και πολυεθνικές όπως η Siemens, 

«που επιχειρούν να ανοίξουν νέα πεδία μέσω της 

ανάπτυξης νέων εξουσιαστικών τεχνολογιών για 

την παραγωγή όλο και πιο εξελιγμένων και «ύπου-

λων» όπλων και μέσων ελέγχου και καταστολής. Για 

εμάς αυτές οι εταιρείες διαδραματίζουν έναν 

πρωτοποριακό ρόλο στην αναδιάρθρωση της 

διαδικασίας της εργασίας σε όλο τον κόσμο και 

ιδιαίτερα σε βάρος των γυναικών». Πολύ δημοφιλ-

είς ήταν επίσης οι παράνομες εκτυπώσεις πλαστών 

εισιτηρίων λεωφορείων και τραμ, τα οποία μοίραζαν 

στον κόσμο σε μια προσπάθεια ενθάρρυνσής του σε 

«εκτροπή» από τη νομιμοφροσύνη και την λογική 

του «καλού πολίτη»... «Ξέρουμε πως αυτή η 

επίπλαστη 'ομαλότητα' πάει πακέτο με την έλλειψη 

μαχόμενης αντίστασης. Αυτή η καταπίεση δεν 

γίνεται ορατή παρά μόνο μέσα από την αντίσταση. 

Γι' αυτό και πραγματοποιούμε σαμποτάζ, εκδικού-

μαστε για τη βία που έχουμε υποφέρει και για τις 

ταπεινώσεις, επιτιθέμενες ενάντια στους υπεύθυ-

νους ... Γιατί, δηλαδή, δεν τρομοκρατεί το εμπόριο 

'λευκής σαρκός' και τρομοκρατεί το κάψιμο του 

αυτοκινήτου του εμπόρου; Κατά βάθος αυτός ο 

τρόπος σκέψης σημαίνει αποδοχή της νομιμότητας 

της βίας που ασκείται στην κοινωνία και παράλληλη 

δαιμονοποίηση της απαραίτητης αντίστασης! 

Πιθανόν το γεγονός ότι αμφισβητούμε αυτό που 

μοιάζει φυσικό να τρομάζει πολλούς. Ακόμη και 

πολλές γυναίκες που από μικρές διδάχτηκαν μια 

παθητική συμπεριφορά θύματος, τρομάζουν όταν 

έρχονται αντιμέτωπες με την πραγματικότητα αυτή: 

ότι δηλαδή οι γυναίκες δεν είναι ούτε θύματα ούτε 

και ειρηνίστριες. Αυτό είναι σημαντικό γεγονός, 

δείχνει κάτι. Οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν με 

οργή την ατομική τους αδυναμία και ανικανότητα, 

ταυτίζονται με τις πράξεις μας. Όπως ακριβώς μία 

- Είναι τυχαίο ότι έχετε τα ίδια 

αρχικά με τους ΕΠ; 

- Zora 1 : Όχι, φυσικά και όχι. Ως 

μέλη της Rote Zora οφείλουμε να 

επισημάνουμε ότι διατηρούμε 

τις ίδιες αρχές με τους ΕΠ: 

Δηλαδή, την ίδια αντίληψη περί 

δημιουργίας παράνομων δομών, 

ενός δικτύου ανεξέλεγκτου από 

τους κρατικούς μηχανισμούς. 

Μόνο κατά αυτό τον τρόπο 

μπορούμε παράλληλα με τους 

νόμιμους αγώνες των διαφόρων 

λαϊκών κινημάτων να πραγματο-

ποιήσουμε άμεσες και ανα-

τρεπτικές δράσεις. «Εμείς οι 

γυναίκες, αποκρούουμε τις 

επιθέσεις εναντίον μας...». 

Αυτό ήταν το σύνθημα των 

γυναικών, το Μάη το 1968. 

Σήμερα, όσον αφορά στην 

ιδιωτική βία ενάντια στις 

γυναίκες, κανείς δεν αμφισβητεί 

αυτή την αξίωση, τη νομιμότητα 

της αυτοάμυνας. Αλλά η 

συλλογική, ενεργητική απάντη-

ση στην εξουσία, στο σύστημα 

που μόνιμα αναπαράγει αυτή τη 

βία, θεωρείται ότι αποτελεί 

θέμα- ταμπού. 
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βίαιη πράξη ακόμη και ενάντια σε μία μόνο γυναίκα, δημιουργ-

εί ένα απειλητικό κλίμα για όλες, έτσι και οι ενέργειές μας, 

ακόμη κι αν στρέφονται αποκλειστικά και μόνο ενάντια σε 

κάποιους υπεύθυνους, συνεισφέρουν στο να γίνει συνείδηση 

το εξής: H αντίσταση είναι δυνατή ... Το όνειρό μας είναι να 

δημιουργηθούν σε κάθε μέρος μικρές συμμορίες κι έτσι σε 

κάθε πόλη, ο βιαστής, ο έμπορος πορνογραφικού υλικού, ο 

ασυνείδητος γυναικολόγος κτλ., να τρέμουν τη στιγμή του 

ξεμασκαρέματος, της επίθεσης, της δημόσιας καταγγελίας...»

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, η Rote Zora και οι ΕΠ 

ενέργησαν μαζί, όπως για παράδειγμα στη συγγραφή ενός 

κειμένου κριτικής στο ειρηνιστικό κίνημα το 1984. Στο κείμενο 

αυτό, του καταλόγιζαν ότι ήταν ένα αστικό κίνημα με «προτάγ-

ματα θρησκευτικού χαρακτήρα». Η Rote Zora και οι ΕΠ 

θεωρούσαν πως το μεγαλύτερο λάθος του ήταν ο περιορισμός 

του πολιτικού του προτάγματος στο αίτημα διατήρησης της 

ειρήνης, χωρίς να γίνεται λόγος για το καπιταλιστικό σύστημα 

των εξοπλισμών και των τεχνητών κρίσεων, για τη φτώχια και 

την καταστρατήγηση της κοινωνικής πολιτικής στα εκμεταλλ-

ευόμενα κράτη, για το σεξισμό και το ρατσισμό...

Από τις αρχές της δεκαετίας του '70, η Rote Zora και 

οι ΕΠ πραγματοποίησαν γύρω στις 200 ενέργειες. Η πλέον 

επιτυχημένη και ολοκληρωμένη σειρά επιθέσεων που 

πραγματοποίησε η Rote Zora, ήταν η τοποθέτηση βομβών σε 

11 μαγαζιά του ομίλου Adler: μια από τις μεγαλύτερες 

εταιρείες έτοιμου ενδύματος στη Γερμανία, που πουλούσε σε 

χαμηλές τιμές ρούχα που φτιάχνονταν από ελεεινά 

αμειβόμενες γυναίκες σε εργοστάσια της Σρι Λάνκα και της 

Νότιας Κορέας. «Οι εργάτριες των εργοστασίων του Adler στη 

Νότια Κορέα αγωνίζονται ενάντια στην εκμετάλλευση της 

εργασιακής τους δύναμης και διεξάγουν δυναμικά έναν αγώνα 

ενάντια στον καθημερινό σεξισμό... Και καλούν εμάς εδώ, στη 

Δυτική Γερμανία, να τις στηρίξουμε στον αγώνα τους». Αυτές 

οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν το 1987 και προκάλεσαν 

ζημιές αξίας πάνω από 35 εκατομμύρια μάρκα. «Θεωρούμε 

σημαντικό βήμα τη γνωστοποίηση των άθλιων συνθηκών ζωής 

αυτών των γυναικών, καθώς και των συνθηκών δουλείας στα 

κέντρα παραγωγής στις τρεις ηπείρους (tricont), κυρίως στη 

Νότια Κορέα και τη Σρι Λάνκα, που άρχισαν να γίνονται ευρέως 

αφίσα αλληλεγγύης 

στους πολιτικούς 

κρατούμενους

να συσπειρωθούμε 

στον αγώνα για την 

απελευθέρωση

* Οι Αμαζόνες αποτε-

λούν κομμάτι των ένο-

πλων γυναικείων ορ-

γανώσεων, και όπως η 

Rote Zora, πραγματο-

ποίησαν επιθέσεις ενά-

ντια στην Adler, σε sex-

shops, σε γραφεία και 

καίρια σημεία της πολι-

τικής εξουσίας. 
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γνωστές χάρη στις προκηρύξεις που μοιράστηκαν και τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν 

μπροστά από τα καταστήματα του Adler. Σε αυτές τις δράσεις φάνηκε στην πράξη ο 

αντιιμπεριαλιστικός χαρακτήρας του αγώνα.» (απόσπασμα από την ανάληψη ευθύνης για τις 

ενέργειες στον Adler). Σε προηγούμενή τους προκήρυξη, είχαν και πάλι υπερασπιστεί τα 

σαμποτάζ ως σωστή στρατηγική: «Η συνείδηση του κόσμου αναπτύχθηκε μέσα από τις 

ενέργειες, πράγμα που έγινε παράλληλα και με την οργανωμένη έντυπη προπαγάνδα που 

ανέλαβαν νόμιμες ομάδες μέσα από διάφορα λαϊκά κινήματα» (Terre des Femmes). Έτσι, με 

όλα αυτά, η δουλειά της προετοιμασίας του εδάφους είχε ήδη πραγματοποιηθεί... Οι 

γυναίκες της Νότιας Κορέας πήραν τον έλεγχο της κατάστασης και υπερασπίστηκαν τους 

εαυτούς τους. «Ξεκίνησαν απεργίες για να διαμαρτυρηθούν για τους τόσο χαμηλούς 

μισθούς, τη μη τήρηση των νόμων, τις αξιοθρήνητες συνθήκες δουλειάς και τον βάρβαρο 

σεξισμό των γερμανών επιστατών. Κατά αυτό το τρόπο ο αγώνας από τη μία στη Γερμανία 

και από την άλλη στη Νότια Κορέα υπήρξε παράλληλος και συντονισμένος. Δεν αγωνιζό-

μαστε για τις γυναίκες του Τρίτου Κόσμου, αγωνιζόμαστε μαζί τους, πλάι-πλάι, αγωνιζό-

μαστε ενάντια στην εκμετάλλευση της γυναίκας σαν εμπόρευμα». Αυτός είναι ο αγώνας 

ενάντια στον ιμπεριαλισμό, σύμφωνα με τη Rote Zora...

Το 1987, όταν η Rote Zora και μiα ακόμα ομάδα από τη Δυτική Γερμανία, οι 

Αμαζόνες, έκαψαν 10 εμπορικά κέντρα του Adler, προκαλώντας ζημιές εκατομμυρίων 

δολαρίων, ο Adler αναγκάστηκε να ικανοποιήσει τα αιτήματα των εργατριών. Η Rote Zora και 

οι Αμαζόνες έδειξαν έτσι ότι η βίαιη αντίδραση μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική.

Στα τέλη της ίδιας χρονιάς, γίνεται προσπάθεια να εγκληματοποιηθούν οι 

γυναικείες ομάδες που αντιδρούν δυναμικά στις έρευνες στο τομέα της γενετικής και 

αναπαραγωγικής μηχανικής. Για να το πετύχουν, οι μπάτσοι εξαπέλυσαν μια επιχείρηση 

παράλληλων επιθέσεων στις δουλειές και στα σπίτια αγωνιστριών, κάνοντας συνεχείς 

εξακριβώσεις. Αυτή η προσπάθεια απέτυχε και επιπλέον συνάντησε αποφασιστική 

αντίδραση. Η άμεση καταγγελία των αστυνομικών μεθόδων και οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης 

είχαν σαν αποτέλεσμα την άμεση απελευθέρωση των περισσότερων γυναικών. Οι μπάτσοι 

όμως κάπως έπρεπε να δικαιολογήσουν το όλο πογκρόμ. Ο κλήρος έπεσε στην Ingrid Strobl 

(από τη RAF) και την Ulla Penselin (από τις Γυναίκες ενάντια στη Γενετική Μηχανική), οι 

οποίες κατηγορήθηκαν ότι ανήκαν στη Rote Zora. Η πίεση που ασκήθηκε σε επίπεδο 

δρόμου, η αλληλεγγύη που ξεπέρασε ακόμα και τα σύνορα της Δυτικής Γερμανίας και η 

σαφέστατη έλλειψη στοιχείων εναντίον της Ulla Penselin, ανάγκασε τις δικαστικές αρχές να 

την απελευθερώσουν μετά από 8 μήνες προφυλάκισης. Το δικαστήριο της Ingrid τράβηξε 

για αρκετό καιρό και κατά τη διάρκειά του πραγματοποιήθηκε στο Έσσεν μια διαδήλωση 

6.000 ατόμων, που απαιτούσαν την απελευθέρωσή της και την 
α, κατάργηση του άρθρου 129 το οποίο επέτρεπε την πλήρη απομόνω-

ση στη φυλακή.

«Η εμπειρία μάς έχει διδάξει το εξής: Για να εξακολουθή-

σουμε να είμαστε ανεξέλεγκτοι και να προστατευτούμε από τις 
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επιθέσεις του κράτους απαιτείται μια συγκεκριμένη οργάνω-

ση. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να επαναλαμβάνονται τα 

ίδια λάθη σε όλες τις οργανώσεις. Χρειαζόμαστε δομές, που 

να μας επιτρέπουν να ανταλλάξουμε εμπειρίες και γνώσεις, 

που να εξυπηρετούν το κίνημα».

Τόσο η Rote Zora όσο και οι ΕΠ είχαν αντιεξουσιαστική 

δομή και η λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιλογή των 

στόχων γινόταν μέσω αποκεντρωμένων διαδικασιών. 

Επεσήμαναν, επίσης, ότι οι βίαιες ενέργειες δεν είναι παρά ένα μέρος του επαναστατικού 

κινήματος. Δραστηριοποιούνταν σε εκτεταμένες νόμιμες καμπάνιες και κοινωνικά ζητήματα, 

που συνδέονταν σε μεγάλο βαθμό και με τις βίαιες ενέργειές τους. Αλλά αυτές οι ενέργειες 

δεν θεωρούνταν πιο σημαντικές από τα μοιράσματα, τις πορείες, τις καθιστικές διαμαρτυ-

ρίες, την έκδοση εντύπων, το «ξύπνημα συνειδήσεων», τις καταλήψεις ή τις κινητοποιήσεις 

σε χώρους εργασίας. «Δεν επιλέγουμε τις δράσεις μας μέσα από ιεραρχικές διαδικασίες. 

Σχηματίζοντας ιεραρχικές δομές, τοποθετείς τις βίαιες δράσεις σε μία προνομιακή θέση, 

πράγμα που σε καθιστά επιρρεπή σε έναν πατριαρχικό τρόπο σκέψης.» (απόσπασμα από 

συνέντευξη ενός μέλους της RZ στο περιοδικό Αυτονομία, το 1980).

Παράλληλα με τους ΕΠ και τη Rote Zora, έδρασαν διάφορες αυτόνομες ομάδες που 

συνέθεταν το επαναστατικό κίνημα της Δυτικής Γερμανίας και του Βερολίνου. Η πλειοψηφία 

αυτών των ομάδων προέκυψε από τα μεγάλα κοινωνικά κινήματα του ́ 80. Δρούσαν ανεξάρ-

τητα η μια από την άλλη και εξέδιδαν προκηρύξεις μετά από κάθε ενέργειά τους, ακριβώς 

όπως οι ΕΠ και η Rote Zora, σε αντίθεση όμως με αυτές τις ομάδες, δεν έδρασαν για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Το 1986, στο απόγειο της αντίστασης ενάντια στο πυρηνικό εργοστάσιο 

του Wackersdorf, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις στο πλαίσιο του αντιπυρη-

νικού κινήματος. Συγχρόνως, αυτόνομοι πυρήνες αγωνιστών πραγματοποιήσανε εκατο-

ντάδες επιθέσεις ενάντια σε ορισμένες εταιρείες, με σκοπό να καταγγείλουν την συνεργασία 

τους με την πυρηνική βιομηχανία. Η πλέον δημοφιλής ενέργεια περιελάμβανε την καταστρο-

φή των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονταν με τα εργοστάσια 

πυρηνικών. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 1986, είχαν πραγματοποιηθεί 178 εμπρη-

σμοί και 27 επιθέσεις με εκρηκτικά. Οι ζημιές που προκλήθηκαν ανέρχονταν σε ενάμισι 

δισεκατομμύριο δραχμές. Έξι εβδομάδες αργότερα είχαν πραγματοποιηθεί άλλες 30 

επιθέσεις ανεβάζοντας το νούμερο στις 236. Άλλοι στόχοι των επιθέσεων ήταν: Διάφορες 

τράπεζες, εταιρείες παραγωγής οπλισμού (Daimler-Benz, Dossier κ.ά. ), σιδηροδρομικές 

γραμμές μέσω των οποίων μεταφέρονταν όπλα και πυρομαχικά καθώς και ραδιενεργά υλικά, 

για τις δυνάμεις του NATO, κέντρα γενετικών ερευνών, γραφεία της πρόνοιας και ασφαλιστικά 

ταμεία. 

Κάποιες από τις μαχητικές ομάδες εκείνης της εποχής έχουν επιβιώσει μέχρι και 

σήμερα, ενώ άλλες έχουν διαλυθεί ή έχουν αλλάξει γραμμή πλεύσης και έχουν σχηματίσει 

άλλες ομάδες. Παρακάτω αναφέρονται κάποιες από αυτές. Θα ήταν αδύνατον να μην 

παραλείψουμε κάποιες…
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επιθέσεις του κράτους απαιτείται μια συγκεκριμένη οργάνω-
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παραλείψουμε κάποιες…



Χειρώνακτες της Επανάστασης : Πραγματοποίησαν άμεσες δράσεις ενάντια σε 

πυρηνικά εργοστάσια.

Λυσσασμένοι Ιοί: Στις 2 Γενάρη του 1989 επιτέθηκαν στο Γενετικό Ινστιτούτο του 

Πανεπιστημίου του Darmstadt, ώστε να καταδείξουν την συνεργασία του Πανεπιστημίου με 

εταιρείες σε θέματα γενετικής, προκαλώντας ζημιά 2.000.000 μάρκων.

Αυτόνομοι Πυρήνες, Alois Sonnenleitner (AS): Αυτόνομες αντιπυρηνικές ομάδες. 

Πραγματοποιούσαν σαμποτάζ σε εργοτάξια, καίγοντας εκσκαφείς, οχήματα και γραφεία της 

Hofmeister AG. (Η Alois Sonnenleitner δολοφονήθηκε από την αστυνομία στο Wackersdorf, 

το 1986).

Επαναστατικοί Ιοί: Πραγματοποιούν ενέργειες ενάντια στην γενετική τεχνολογία, 

την εφαρμοσμένη γενετική και την βιοτεχνολογία.

Αντιρατσιστικοί Πυρήνες: Πραγματοποίησαν σειρά δράσεων ενάντια στη Shell. 

Αγωνιζόμενες Συλλογικότητες: Αντιιμπεριαλιστικές ομάδες που πραγματοποιού-

σαν επιθέσεις ενάντια σε βιομηχανικές μονάδες του στρατού. Ένα από τα μέλη τους, ο Crespo 

Cepa Galende, που αργότερα προσχώρησε στην ΕΤΑ, δολοφονήθηκε από την ισπανική 

αστυνομία.

Οι ενέργειες των ομάδων αυτών, της Δυτικής Γερμανίας και του Βερολίνου, υποστη-

ρίζονταν έντονα από τα πιο διευρυμένα κινήματα των περιοχών αυτών, καθώς και από πιο 

ελευθεριακές πτέρυγες. Οι ΕΠ συνδέονταν με τα πιο μεγάλα κινήματα και είχαν μάλιστα και 

ενεργή δράση μέσα σε αυτά. Μέσα από την προπαγάνδα και την αντιπληροφόρηση πολλά 

άτομα συνειδητοποιήθηκαν και στήριζαν τις βίαιες δράσεις που πραγματοποιούνταν. Για 

παράδειγμα, η Rote Zora κατάφερε να έχει πολύ 

διευρυμένη κοινωνική υποστήριξη, επειδή οι δράσεις 

της ασκούσαν έλξη στο μαζικό φεμινιστικό κίνημα, 

που ήδη υπήρχε στην Δυτική Γερμανία. Στο πλαίσιό 

του, ο αριστερός και ριζοσπαστικός λόγος είχε ήδη επί 

κάποια χρόνια δουλέψει προς την κατεύθυνση της 

συνειδητοποίησης του κόσμου σε ζητήματα, όπως ο 

σεξισμός, η καταπίεση και εκμετάλλευση της γυναίκας 

και το δικαίωμα της γυναίκας να έχει τον έλεγχο του 

ίδιου της του σώματος. Αν και οι ΕΠ δεν απολάμβαναν 

τόσης απήχησης όσο η Rote Zora, το 1987 υποστηρι-

κτές των ΕΠ εξέδωσαν ένα βιβλίο με τίτλο: «Ο δρόμος 

προς την επιτυχία», που εξηγούσε την πολιτική, τη 

στρατηγική και τη δράση τους. To βιβλίο είχε τόση 

επιτυχία στα βιβλιοπωλεία του ριζοσπαστικού χώρου 

που η έκδοση των 3.000 αντιτύπων εξαντλήθηκε μέσα 

σε μία εβδομάδα. Ο υψηλός βαθμός αποτελεσματικό-

τητας σε πολλές από τις ενέργειες των ΕΠ και της Rote 

αφίσα εκδήλωσης, για αλληλεγγύη 

στους πολιτικούς κρατούμενους
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Zora δεν θα ήταν εφικτός χωρίς την αυξημένη κοινωνική υποστήριξη. Οι ενέργειές τους από 

μόνες τους δεν θα κατάφερναν παρά να τους αποξενώσουν από τον αγώνα. Επιπλέον, η 

υποστήριξη των ευρύτερων κινημάτων επέτρεψε σε μέλη της Rote Zora και των ΕΠ να δρουν 

δίπλα σε δραστήριους αγωνιστές, χωρίς να διακινδυνεύουν την αποκάλυψη της παράνομης 

ιδιότητάς τους. Σε όλη την πορεία της Rote Zora μόνο μία γυναίκα συνελήφθη, οι κατηγορίες 

όμως εναντίον της σύντομα πέσανε, ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων. Αντίθετα, οι ΕΠ είχαν 

κάμποσες καταδίκες κατά τη διάρκεια των 16 χρόνων δράσης τους. Δεδομένου ότι η 

αλληλεγγύη προς τους κρατούμενους είναι σημαντική και χρονοβόρα υπόθεση, η ανάληψη 

αυτής της δουλειάς από τμήματα του ευρύτερου κινήματος «έλυνε τα χέρια» των μελών των 

RZ και της Rote Zora που μπορούσαν έτσι να συνεχίζουν αμείωτη τη δράση τους ενάντια στην 

καταπίεση και την εκμετάλλευση κράτους και αφεντικών. Παρακάτω αναφέρονται κάποιοι από 

τους αγωνιστές που καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης:

Eric Prauss & Andrea Sievering: Κατηγορήθηκαν ως μέλη της RAF για τη συμμετοχή 

τους στην επίθεση με εκρηκτικά στην Dornier- μια εταιρεία όπλων- η οποία προκάλεσε ζημιές 

ύψους 1.3 εκατομμυρίων μάρκων. Και οι δύο καταδικάστηκαν σε 9 χρόνια φυλάκισης, στις 18 

Γενάρη του 1989.  

Norbert Homfeir, Barbara Perau, Thomas Thoene & Thomas Richter: Κατηγορήθηκαν 

για συμμετοχή στη RAF. Αθροιστικά οι καταδίκες τους ανέρχονταν σε 32 χρόνια στις 20 

Γενάρη του 1989. Ο δικαστής που τους καταδίκασε ήταν ο ίδιος που καταδίκασε και την Ingrid 

Strolb. Συγκεκριμένα, ο Hofmeier καταδικάστηκε σε 10, ο Perau σε 9 , ο Thoene σε 9 και ο 

Richter σε 4 χρόνια.

Σε όλα τα δικαστήρια όπου ενεπλάκησαν οι προαναφερθέντες, η BAW (Γενική 

Εισαγγελία) και οι δικαστές, τους κατηγορούσαν για συμμετοχή στη RAF. Στην πραγματικότη-

τα, οι κατηγορίες αυτές ήταν όλες ψευδείς και σκοπό είχαν να πετύχουν σίγουρες και 

«στέρεες» καταδίκες. Όλες οι ενέργειες για τις οποίες κατηγορήθηκαν (η Dornier καθώς και 

μια επίθεση στα κεντρικά της Αστυνομίας) είχαν στην πραγματικότητα αναληφθεί από τις 

Αγωνιζόμενες Συλλογικότητες, που λειτουργούσαν τελείως ανεξάρτητα από τη RAF. Από τη 

στιγμή όμως που η RAF είχε καταδικαστεί ως «τρομοκρατική οργάνωση» από το κράτος, το να 

καταδικαστεί οποιοσδήποτε ως μέλος της αυτόματα συνεπάγονταν μεγαλύτερες καταδίκες. Οι 

Αγωνιζόμενες Συλλογικοτήτες δεν είχαν προηγούμενες καταδίκες ως «τρομοκρατική οργάνω-

ση», για αυτό και οι ποινές δεν προβλέπονταν να είναι τόσο υψηλές. Για αυτό η Γενική 

Εισαγγελία και οι δικαστές, στήσανε ένα παραμύθι περί «Ενωμένης RAF», στην οποία υποτίθε-

ται ότι ανήκαν και οι Αγωνιζόμενες Συλλογικότητες. Στο δικαστήριο των Andrea και Eric, η Eva 

Haule Frimpong, μία φυλακισμένη της RAF, κατέθεσε σαν μάρτυρας ότι «σε διάστημα 4 ετών, 

εκτός από εμένα την ίδια, κανένα μέλος της RAF δεν συνελήφθη. Οι 12 

σύντροφοι-ισσες που έχουν συλληφθεί και καταδικαστεί έκτοτε δεν 

ήταν οργανωμένοι στη RAF» (Κατάθεση της Eva στις 29 Νοέμβρη του 

1989).
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Από την ανάγνωση αυτού του κειμένου θα μπορούσαμε να εξάγουμε 

κάποια συμπεράσματα... Για παράδειγμα, οι βίαιες ενέργειες είναι πιο 

αποτελεσματικές όταν συνδυάζονται σε κάποιο βαθμό με την κοινωνική 

απεύθυνση, γιατί δημιουργούνται οι προϋποθέσεις μιας κάποιας κοινωνικής 

υποστήριξης των ενεργειών καθώς και μειωμένης συνεργασίας με την 

αστυνομία, αφού γίνεται πιο ευρέως κατανοητό το μίσος ενάντια σε αυτούς 

που κερδοσκοπούν με τις ζωές μας. Επιπλέον, χωρίς αυτή τη συνειδητοποίη-

ση-απεύθυνση, τελικά αγωνιζόμαστε με τους από κάτω ή απλά σαν απελευθε-

ρωτές τους ή επαναστατική πρωτοπορία; Είναι σημαντικό να μη χάνουμε τη 

συναίσθηση του κοινωνικού περιβάλλοντος. Ένας από τους λόγος που πολλοί 

δεν κατανοούν κάποιες μορφές δράσης ίσως και να είναι πως η πληροφόρησή 

τους προέρχεται μόνο από τη μία μπάντα. Αυτή της πολιτικοοικονομικής 

εξουσίας -μέσα από τα ΜΜΕ της- που συνειδητοποιεί πλήρως τη δυναμική και 

της δυνατότητες που προκύπτουν όταν οι άνθρωποι παίρνουν τις ζωές τους 

στα χέρια τους, γι' αυτό και προσπαθεί με κάθε τρόπο να το αποτρέψει. 

Ξέρουμε όμως επίσης πως αυτή η κοροϊδία καθίσταται δυνατή, μεταξύ άλλων, 

εξαιτίας της συναίνεσης και της απάθειας των καταπιεζόμενων, που δεν 

εξεγείρονται παρόλο που νοιώθουν την καταπίεση στο πετσί και στο μυαλό 

τους. Μόνο όταν παρουσιάζονται εναλλακτικές και υιοθετείται κριτική στάση 

απέναντι σε αυτό που μας παρουσιάζουν σαν φυσικό, μόνο τότε μπορεί να 

ξεσπάσει η οργή τους. Όταν αποφασίσουμε να γίνουμε πρωταγωνιστές της 

ίδιας μας της ζωής. Ποσώς μας ενδιαφέρει αν ο όλος αυτός ο συρφετός από 

δημοσιογράφους, πολιτικούς, αφεντικά, συνδικαλιστές, ευσεβείς πατριώτες 

και μπάτσους μας αποκαλούν «βίαιους-ες» γιατί είμαστε... Κάθε φορά που 

μας ασκούνε βία. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε όσο θα μας καταπιέζουν, θα 

μας εκμεταλλεύονται, θα μας τιμωρούν, θα μας περιορίζουν, θα μας ταπεινώ-

νουν, θα μας επιβάλλονται και θα εμπορεύονται τις ζωές μας. Όσο κάποιοι θα 

παίρνουν αποφάσεις πάνω στη δική μας πραγματικότητα. 

ΔΕΝ ΘΑ ΚΟΥΡΑΣΤΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΙΘΟΜΑΣΤΕ

ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΨΕΜΑ

ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥΣ...

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ!
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Οι Επαναστατικοί Πυρήνες και η Rote Zora ανέστειλαν τη δράση τους 

στις αρχές της δεκαετίας του '90. Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία της 

Γερμανίας, η χρονιά που διαλύθηκαν επίσημα οι Επαναστατικοί Πυρήνες ήταν 

το 1995, όταν η Rote Zora έκανε το τελευταίο της χτύπημα. 

Κάποια χρόνια μετά, το 1999, ο ρουφιάνος H. J. Klein, ο οποίος 

ζούσε παράνομα στη Γαλλία  από το 1977 -οπότε και αποχώρησε από την 

οργάνωση- συνελήφθη και εκδόθηκε στη Γερμανία, κατηγορούμενος για 

συμμετοχή στη μικτή ομάδα κομάντο που εισέβαλε στη Σύνοδο του ΟΠΕΚ στη 

Βιέννη, το 1975. Το δικαστήριό του ξεκίνησε στις 17 Οκτώβρη και ο H.J. 

Klein, σε αντάλλαγμα για τα δικαστικά «οφέλη» που του προσφέρθηκαν, 

κατέθεσε ενάντια σε πολλούς πρώην συντρόφους-ισσές του. Βάσει των 

καταθέσεών του,  συνελήφθη ένα άτομο το Σεπτέμβρη του 1999 στη 

Φρανκφούρτη και άλλα δύο το 2000 στο Παρίσι, όπου είχαν καταφύγει από το 

1978. Όλοι κατηγορήθηκαν για συμμετοχή στην προαναφερθείσα ενέργεια. Οι 

κατηγορίες βασίστηκαν σε ένα νόμο που επέτρεπε στον κατηγορούμενο να 

συνεργαστεί με τους μπάτσους, με αντάλλαγμα την «ευνοϊκή μεταχείριση». Ο 

νόμος αυτός καταργήθηκε το 2000, αλλά δεδομένου ότι οι «μετανοημένοι» 

είχαν συλληφθεί πριν από τότε, εφαρμόστηκε στην περίπτωσή τους.

Το Μάιο του 1999, συνελήφθη ο Τάρικ Μούσλι, παλιό μέλος 

αυτόνομων ομάδων, που κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε μία επίθεση με 

εκρηκτικά στο μετρό του Βερολίνου. Ο Mούσλι ομολόγησε τη συμμετοχή του 

στους ΕΠ και στις ενέργειές τους και επιπλέον έδωσε καταθέσεις που 

ενοχοποιούσαν αρκετά άτομα για συμμετοχή στην οργάνωση. Η δίκη του ήταν 

η πρώτη από πέντε που έγιναν συνολικά σε Βερολίνο και Στουτγκάρδη. Αφού 

«έδωσε» διάφορους συντρόφους του, έπεσε «στα μαλακά», καταδικαζόμενος 

σε δύο χρόνια με αναστολή, στο τέλος του 2000.

Βάσει των καταθέσεών, του συνελήφθησαν τρία ακόμα άτομα. Οι 

συλλήψεις αυτές συνοδεύτηκαν από τη βίαια αστυνομική εισβολή στο 

εναλλακτικό κέντρο “Mehringhof” στο Βερολίνο, όπου δούλευαν δύο από 

τους συλληφθέντες. Η αστυνομία προκάλεσε ζημιές ύψους 100.000 μάρκων, 

χωρίς ποτέ να βρει τα όπλα που σύμφωνα με τον Mousli κρύβανε εκεί. Το Μάιο 

του 2000, συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας ζούσε νόμιμα 

επί πολλά χρόνια στον Καναδά μέχρι να συλληφθεί από την καναδική 

αστυνομία. Τα πέντε αυτά άτομα κατηγορούνται για συμμετοχή σε ενέργειες 

που πραγματοποίησαν οι ΕΠ ενάντια στη μεταναστευτική πολιτική, από το 

1986 μέχρι το 1991. Μεταξύ άλλων, είχαν τότε πυροβοληθεί στα γόνατα ο 

πρόεδρος του κρατικού κέντρου διαχείρισης μεταναστών και ένας δικαστής 

του ανώτατου δικαστηρίου. Στη δίκη που έγινε στο Βερολίνο, το 2004, με 

βάση τις καταθέσεις του Μούσλι, καταδικάστηκαν οι: Axel Haug, Harald 

Glöde, Sabine Eckle, Rudolf Schindler, Matthias Borgmann σε ποινή 
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Ξέρουμε όμως επίσης πως αυτή η κοροϊδία καθίσταται δυνατή, μεταξύ άλλων, 

εξαιτίας της συναίνεσης και της απάθειας των καταπιεζόμενων, που δεν 
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απέναντι σε αυτό που μας παρουσιάζουν σαν φυσικό, μόνο τότε μπορεί να 

ξεσπάσει η οργή τους. Όταν αποφασίσουμε να γίνουμε πρωταγωνιστές της 

ίδιας μας της ζωής. Ποσώς μας ενδιαφέρει αν ο όλος αυτός ο συρφετός από 

δημοσιογράφους, πολιτικούς, αφεντικά, συνδικαλιστές, ευσεβείς πατριώτες 

και μπάτσους μας αποκαλούν «βίαιους-ες» γιατί είμαστε... Κάθε φορά που 

μας ασκούνε βία. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε όσο θα μας καταπιέζουν, θα 
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φυλάκισης ανάμεσα δύο χρόνια εννέα μήνες και τέσσερα χρόνια και τρεις μήνες. Η δίκη 

κράτησε τρία χρόνια με τους κατηγορούμενους να βρίσκονται στη φυλακή. Όλοι αφέθηκαν 

ελεύθεροι αμέσως μετά την απόφαση, εκτός από τον Mathias Borgmann, που καταδικάστηκε 

σε τέσσερα χρόνια και τρεις μήνες και έκατσε ένα χρόνο ακόμα στη φυλακή, αλλά τον άφησαν 

τελικά πρόωρα επειδή ο γιός του είχε ένα σοβαρό ατύχημα.

Το Μάιο του 2000, οι μπάτσοι ξαναμπήκαν στο “Mehringhof” ψάχνοντας όπλα και 

εκρηκτικά, χρησιμοποιώντας αυτή τη  φορά τη μέθοδο της «απευθείας μετάδοσης», μια 

κάμερα δηλαδή που τραβούσε και μετέδιδε την όλη επιχείρηση στο ρουφιάνο που 

καθοδηγούσε τους μπάτσους, δίνοντάς τους οδηγίες από το τηλέφωνο. Για μια ακόμα φορά 

δεν βρέθηκε τίποτε. 

 Το 2004 έγινε μια τρίτη δίκη. Ο «μετανιωμένος» Lothar Ebke καταδικάστηκε σε δύο 

χρόνια με αναστολή. Το 2007 καταδικάστηκε η Adrienne Gerhäuser, που κι αυτή ως 

«μετανιωμένη», έκανε μια συμφωνία με το δικαστήριο, εισπράττοντας επίσης δύο χρόνια με 

αναστολή.  Μια ακόμη δίκη έγινε το 2009 στο Στουτγάρδη. Ο Thomas Kram, ο σύντροφος της 

Adrienne που «επέστρεψε» μαζί της το 2006 από τη παρανομία, καταδικάστηκε με την ίδια 

συμφωνία, το 2009 στο Σταμχάιμ της Στουτγκάρδης, σε δύο χρόνια με αναστολή.

Στο παρελθόν, υπήρξαν κι άλλες δίκες μελών των ΕΠ, δυο από αυτές λόγω των 

περίφημων "καταθέσεων" του βαριά τραυματισμένου Hermann Feiling. και κάποιων, φυσικά, 

αόριστων ενδείξεων. Στην πρώτη καταδικάστηκαν σε πάνω από πέντε χρόνια φυλάκιση οι 

Gerd Albartus και Enno Klein για τον δήθεν εμπρησμό ενός κινηματογράφου στο Άαχεν, τον 

οποίο οι ίδιοι αρνήθηκαν δυναμικά.

Επίσης, ως μέλος της Rote Zora είχε συλληφθεί και η αγωνίστρια του φεμνιστικού 

κινήματος Ingrid Strobl, που καταδικάστηκε με πρόσχημα την αγορά ενός…ξυπνητηριού, το 

οποίο φέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε σε βομβιστική ενέργεια.

Μέχρι και σήμερα οι μπάτσοι δεν έχουν καταφέρει να κλείσουν τις  υποθέσεις που 

αφορούν στο γερμανικό ένοπλο των δεκαετιών '70-'80. Οι κατασταλτικοί μηχανισμοί, ύστερα 

και από τις τελευταίες συλλήψεις, δείχνουν την πρόθεσή τους να μη σταματήσουν αν δεν 

κλείσουν όλους τους λογαριασμούς, μέχρι να υπάρξουν καταδικαστικές αποφάσεις για κάθε 

ενέργεια και για κάθε αγωνιστή. 

Αυτή τη στιγμή, μετά τη σύλληψή της στις 14 Σεπτέμβρη του 2011, κρατείται μόνο η 

79χρονη Sonja Suder στις φυλακές της Φρανκφούρτης, ενώ ο 

70χρονος Christian Gauger έχει αφεθεί ελεύθερος λόγω 

υγείας.

αφίσα αλληλεγγύης στους πολιτικούς κρατούμενους

όχι στη διασπορά των φυλακισμένων αγωνιστών

δεν είμαστε όλοι, λείπουν οι φυλακισμένοι
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Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνοψη της 

εξέλιξης της προανακριτικής διαδικασίας και ένα κάλεσμα 

αλληλεγγύης

Αλληλεγγύη στη  Sonja 

και τον Christian!

Στις 14 Σεπτεμβρίου του 2011 η Sonja Suder, 

79 ετών και ο Christian Gauger, 70 ετών εκδίδονται από 

τη Γαλλία στη Γερμανία, μετά από 33 χρόνια στην 

εξορία. Ο Christian πέρασε τα σύνορα μέσα σε 

ασθενοφόρο! Η Sonja μεταφέρθηκε στις φυλακές της 

Φρανκφούρτης, Prenngesheim, ενώ ο Christian 

μεταφέρθηκε σε πτέρυγα νοσηλείας. Παρόλο που μετά 

από μια καρδιακή ανακοπή που υπέστη τον Οκτώβρη του 

1997 βρίσκεται κάτω από συνεχή νοσηλευτική και 

φαρμακευτική περίθαλψη, χρειάστηκε περισσότερο από 

ένας μήνας για να δοθεί ανασταλτικός χαρακτήρας στην 

προφυλάκισή του, ενώ αυτή τη στιγμή δίνει δύο φορές 

την εβδομάδα παρόν στους μπάτσους. Η Sonja ακόμα 

κρατείται στο Prenngesheim και αυτή τη στιγμή μάλλον 

είναι η γηραιότερη προφυλακισμένη στην Ευρώπη. Η 

εισαγγελία άσκησε δίωξη εις βάρους τους και προτίθεται 

να προχωρήσει σε δίκη μέσα στο 2012.

Η αντίσταση διαθέτει μεγάλη ιστορία

Ως μέρος του αγωνιστικού κινήματος, οι 

Επαναστατικοί Πυρήνες αναζητούν την επαναστατική 

προοπτική που διαφαίνεται στην Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Γερμανίας (Ο.Δ.Γ.) ήδη από το 1973 και 

ψάχνουν νέες  μορφές και περιεχόμενα της αντίστασης. 

Οι RZ ήταν μαζί με τη RAF και το Κίνημα 2 Ιούνη, η τρίτη 

ομάδα αντάρτικου πόλης, που σα στόχο δεν έθετε την 

πρωτοπορία, αλλά έπραττε μέσα από το νομιμοποιημένο 

αγωνιστικό κίνημα. αφίσα αλληλεγγύης, 

φθινόπωρο 2011
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Στα μέσα της δεκαετίας του ́ 70 από τον περίγυρό τους δημιουργείται η φεμινιστική 

οργάνωση Rote Zora. Οι RZ και η Rote Zora ανέστειλαν τη δράση τους στην αρχή της δεκαετίας 

του ́ 90.

Η Sonja και ο Christian μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για δύο από περίπου μια ντουζίνα 

επιθέσεις ενάντια στην πυρηνική ενέργεια, που διεξήγαγαν οι RZ: Αυτή της 22ας Αυγούστου 

του 1977, ενάντια στην γερμανική εταιρεία ΜΑΝ, λόγω της συνεισφοράς της στην κατασκευή 

νοτιοαφρικανικών πυρηνικών βομβών. Η ΜΑΝ εξήγαγε συμπυκνωτές για τις εγκαταστάσεις 

εμπλουτισμού του ουρανίου, στο ρατσιστικό καθεστώς του Απαρτχαϊτ. Η δεύτερη επίθεση, 

λίγο αργότερα, ήταν ενάντια στην εταιρεία KSB, την τότε δεύτερη μεγαλύτερη σε μέγεθος 

εταιρεία κατασκευής αντλιών, για τα εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας. Εκτός από τα παραπά-

νω, η Sonja και ο Christian, κατηγορούνται ότι, ως μέλη των RZ, διεξήγαγαν έναν εμπρησμό, 

στις 18 Μαΐου του 1978, στο παλάτι της Χαϊδελβέργης, ώστε να αναδειχθεί η αντίφαση 

ανάμεσα στην σικάτη τουριστική πρόσοψη της πόλης και της εντεινόμενης κατεδαφιστικής 

πολιτικής, ολόκληρων οικοδομικών τετραγώνων.

 

Κατασκευασμένες καταθέσεις

Στις τρεις αυτές υποθέσεις οι κατηγορίες στηρίζονται στις υποτιθέμενες «καταθέσ-

εις» του Hermann F., οι οποίες, όμως, κατασκευάστηκαν κάτω από συνθήκες βασανιστηρίων. 

Στα γόνατα του Hermann εξεράγη το καλοκαίρι του 1978 ένας εκρηκτικός μηχανισμός, που 

υποτίθεται ότι προοριζόταν για μια ενέργεια των RZ στο προξενείο της στρατιωτικής δικτατο-

ρίας της Αργεντινής στο Μόναχο. Ο Hermann επέζησε, αλλά έχασε τα δύο του μάτια, τα δύο 

του πόδια, και υπέστη βαριά εγκαύματα. Κάτω από μεγάλους πόνους και ηρεμιστικά, απο-

μονώνεται σε ένα νοσοκομείο, που αργότερα θα μετατραπεί σε αστυνομικό σταθμό. Τα μόνα 

«άτομα με τα οποία έχει επαφή» είναι οι μπάτσοι της κρατικής ασφάλειας, οι εισαγγελείς και 

οι δικαστές, οι οποίοι καταχωρούν πολλές παρατηρήσεις. Ο Hermann μένει για 18 εβδομάδες 

σε αυτήν την κατάσταση, εντελώς αβοήθητος και με μειωμένη την αντιληπτική του ικανότη-

τα. Οι επαφές με φίλους-ες και τον δικηγόρο της εμπιστοσύνης του εμποδίζονται και χειραγω-

γούνται. Ο Hermann F. απέρριψε όλες τις καταθέσεις που είχε δώσει, όταν τελικά ξέφυγε από 

την απομόνωση, ως όχι δικές του και κατασκευασμένες.

33 χρόνια στην εξορία

Το φθινόπωρο του 1978, δηλαδή ένα χρόνο μετά από το 'γερμανικό φθινόπωρο', και 

εν μέσω του κρατικού διωγμού των αγωνιστών, η Sonja και ο Christian αντιλαμβάνονται ότι 

είναι υπό στενή παρακολούθηση, και φεύγουν με άγνωστο προορισμό. Μόνο αργότερα 

πληροφορούνται για τις εναντίον τους κατηγορίες.

Όμως, 22 χρόνια μετά από την εξαφάνισή τους, το έτος 2000, η Sonja και ο Christian 

συλλαμβάνονται στο Παρίσι. Εν τω μεταξύ, μια ακόμη κατηγορία προστέθηκε. Ύστερα από 24 

χρόνια, ο μάρτυρας κατηγορίας Hans Joachim Klein, θυμήθηκε ότι η Sonja υποτίθεται ότι 
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μετέφερε τα όπλα για την επίθεση ενός παλαιστινο-

γερμανικού κομάντο, το 1975, ενάντια στη σύνοδο του OPEC 

των υπουργών πετρελαίου στη Βιέννη (ο Klein είχε πάρει 

μέρος στην ενέργεια, αλλά αποστασιοποιήθηκε σύντομα και 

με τη βοήθεια κάποιων Οικολόγων-Πρασίνων της Γερμανίας 

και κάποιων πρώην αγωνιστών, και εν γνώσει των γερμανικών 

μυστικών υπηρεσιών, έζησε ως το 1999 στη Γαλλία. Μετά από 

την πολιτικά θεμιτή σύλληψή του, και την διεξοδική του 

κατάθεση, καταδικάστηκε το 2000 στη Γαλλία, όμως, σύντομα 

αποφυλακίστηκε και του δόθηκε χάρη). Το δικαστήριο της 

Γαλλίας στην δίκη του Klein το 2000, είχε απορρίψει τις 

κατηγορίες εναντίον της Sonja ως αβάσιμες, αλλά στο ένταλμα 

και της εναντίον της κατηγορίες, γίνεται ξανά αναφορά στις 

καταθέσεις αυτές.

Παρόλο που η Γερμανία είχε την απαίτηση να εκδοθούν 

οι δύο, το έτος 2000 ένα γαλλικό δικαστήριο απορρίπτει την 

αίτηση έκδοσης και αποφασίζει ότι οι δύο μπορούν να μείνουν 

στη Γαλλία, καταβάλλοντας μια εγγύηση μερικών εκατοντάδων ευρώ. Το 2007 η γερμανική 

δικαιοσύνη, υπό τις συμβουλές της παρισινής διεύθυνσης της κρατικής ασφάλειας, εκδίδει 

ένα τυπικά νέο, 'ευρωπαϊκό' ένταλμα σύλληψης, όπως ήταν εφικτό με τις αλλαγές που έγιναν 

στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Το 2010 η γαλλική δικαιοσύνη, υπό τον Σαρκοζί, συμφωνεί, παρόλο 

που το ένταλμα δεν περιείχε τίποτα καινούργιο.

Καμία συμφωνία, καμία κατάθεση

Η Sonja και ο Christian προέρχονται από το αγωνιστικό κίνημα των δεκαετιών του 

1960 και του ́ 70, ήδη από τότε αγωνίστηκαν ενάντια στις φυλακές και την καταστολή. Όταν, 

πριν από δέκα χρόνια, η γερμανική εισαγγελία τους έκανε πρόταση να μην φυλακιστούν και να 

αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση, σε περίπτωση που επέστρεφαν οικειοθελώς στη Γερμανία και 

κατέθεταν, δε δέχτηκαν τη συμφωνία αυτή. Συνέχισαν να αρνούνται να κάνουν την οποιαδή-

ποτε κατάθεση. Σε μια συνέντευξη το 2010, η Sonja λέει: «Εάν πιο πριν έχεις αποφασίσει ότι 

εάν κάποια στιγμή συμβεί κάτι, τότε ούτε λέξη, καμία κατάθεση', τότε διαθέτεις ένα αίσθημα 

σιγουριάς».

Η διαδρομή της ζωής των δύο δείχνει ότι μια ζωή χωρίς αστική καριέρα και συμβι-

βασμό στο κυρίαρχο σύστημα ήταν και είναι δυνατή. Από τη γενιά του '68 όπως ήταν εκείνοι, 

δεν έγιναν όλοι Πράσινοι, οπορτουνιστές ή πολιτικοί που διψούν για εξουσία. Οι αγωνιστές 

δεν αναγκάζονταν κάποια στιγμή να θυσιάσουν την πολιτική και προσωπική τους ακεραιότητα 

για κάποιες «υλικές ανάγκες». Η έκδοση τους και η δίκη εναντίον τους γινόταν και γίνεται με 

τέτοια εμμονή μόνο και μόνο επειδή αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την δικαιοσύνη της 

κρατικής ασφάλειας.

«η αλληλεγγύη είναι ένα όπλο»
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ρίας της Αργεντινής στο Μόναχο. Ο Hermann επέζησε, αλλά έχασε τα δύο του μάτια, τα δύο 

του πόδια, και υπέστη βαριά εγκαύματα. Κάτω από μεγάλους πόνους και ηρεμιστικά, απο-

μονώνεται σε ένα νοσοκομείο, που αργότερα θα μετατραπεί σε αστυνομικό σταθμό. Τα μόνα 

«άτομα με τα οποία έχει επαφή» είναι οι μπάτσοι της κρατικής ασφάλειας, οι εισαγγελείς και 

οι δικαστές, οι οποίοι καταχωρούν πολλές παρατηρήσεις. Ο Hermann μένει για 18 εβδομάδες 

σε αυτήν την κατάσταση, εντελώς αβοήθητος και με μειωμένη την αντιληπτική του ικανότη-

τα. Οι επαφές με φίλους-ες και τον δικηγόρο της εμπιστοσύνης του εμποδίζονται και χειραγω-

γούνται. Ο Hermann F. απέρριψε όλες τις καταθέσεις που είχε δώσει, όταν τελικά ξέφυγε από 

την απομόνωση, ως όχι δικές του και κατασκευασμένες.

33 χρόνια στην εξορία

Το φθινόπωρο του 1978, δηλαδή ένα χρόνο μετά από το 'γερμανικό φθινόπωρο', και 

εν μέσω του κρατικού διωγμού των αγωνιστών, η Sonja και ο Christian αντιλαμβάνονται ότι 

είναι υπό στενή παρακολούθηση, και φεύγουν με άγνωστο προορισμό. Μόνο αργότερα 

πληροφορούνται για τις εναντίον τους κατηγορίες.

Όμως, 22 χρόνια μετά από την εξαφάνισή τους, το έτος 2000, η Sonja και ο Christian 

συλλαμβάνονται στο Παρίσι. Εν τω μεταξύ, μια ακόμη κατηγορία προστέθηκε. Ύστερα από 24 

χρόνια, ο μάρτυρας κατηγορίας Hans Joachim Klein, θυμήθηκε ότι η Sonja υποτίθεται ότι 
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μετέφερε τα όπλα για την επίθεση ενός παλαιστινο-

γερμανικού κομάντο, το 1975, ενάντια στη σύνοδο του OPEC 

των υπουργών πετρελαίου στη Βιέννη (ο Klein είχε πάρει 

μέρος στην ενέργεια, αλλά αποστασιοποιήθηκε σύντομα και 

με τη βοήθεια κάποιων Οικολόγων-Πρασίνων της Γερμανίας 

και κάποιων πρώην αγωνιστών, και εν γνώσει των γερμανικών 

μυστικών υπηρεσιών, έζησε ως το 1999 στη Γαλλία. Μετά από 

την πολιτικά θεμιτή σύλληψή του, και την διεξοδική του 

κατάθεση, καταδικάστηκε το 2000 στη Γαλλία, όμως, σύντομα 

αποφυλακίστηκε και του δόθηκε χάρη). Το δικαστήριο της 

Γαλλίας στην δίκη του Klein το 2000, είχε απορρίψει τις 

κατηγορίες εναντίον της Sonja ως αβάσιμες, αλλά στο ένταλμα 

και της εναντίον της κατηγορίες, γίνεται ξανά αναφορά στις 

καταθέσεις αυτές.

Παρόλο που η Γερμανία είχε την απαίτηση να εκδοθούν 

οι δύο, το έτος 2000 ένα γαλλικό δικαστήριο απορρίπτει την 

αίτηση έκδοσης και αποφασίζει ότι οι δύο μπορούν να μείνουν 

στη Γαλλία, καταβάλλοντας μια εγγύηση μερικών εκατοντάδων ευρώ. Το 2007 η γερμανική 

δικαιοσύνη, υπό τις συμβουλές της παρισινής διεύθυνσης της κρατικής ασφάλειας, εκδίδει 

ένα τυπικά νέο, 'ευρωπαϊκό' ένταλμα σύλληψης, όπως ήταν εφικτό με τις αλλαγές που έγιναν 

στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Το 2010 η γαλλική δικαιοσύνη, υπό τον Σαρκοζί, συμφωνεί, παρόλο 

που το ένταλμα δεν περιείχε τίποτα καινούργιο.

Καμία συμφωνία, καμία κατάθεση

Η Sonja και ο Christian προέρχονται από το αγωνιστικό κίνημα των δεκαετιών του 

1960 και του ́ 70, ήδη από τότε αγωνίστηκαν ενάντια στις φυλακές και την καταστολή. Όταν, 

πριν από δέκα χρόνια, η γερμανική εισαγγελία τους έκανε πρόταση να μην φυλακιστούν και να 

αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση, σε περίπτωση που επέστρεφαν οικειοθελώς στη Γερμανία και 

κατέθεταν, δε δέχτηκαν τη συμφωνία αυτή. Συνέχισαν να αρνούνται να κάνουν την οποιαδή-

ποτε κατάθεση. Σε μια συνέντευξη το 2010, η Sonja λέει: «Εάν πιο πριν έχεις αποφασίσει ότι 

εάν κάποια στιγμή συμβεί κάτι, τότε ούτε λέξη, καμία κατάθεση', τότε διαθέτεις ένα αίσθημα 

σιγουριάς».

Η διαδρομή της ζωής των δύο δείχνει ότι μια ζωή χωρίς αστική καριέρα και συμβι-

βασμό στο κυρίαρχο σύστημα ήταν και είναι δυνατή. Από τη γενιά του '68 όπως ήταν εκείνοι, 

δεν έγιναν όλοι Πράσινοι, οπορτουνιστές ή πολιτικοί που διψούν για εξουσία. Οι αγωνιστές 

δεν αναγκάζονταν κάποια στιγμή να θυσιάσουν την πολιτική και προσωπική τους ακεραιότητα 

για κάποιες «υλικές ανάγκες». Η έκδοση τους και η δίκη εναντίον τους γινόταν και γίνεται με 

τέτοια εμμονή μόνο και μόνο επειδή αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την δικαιοσύνη της 

κρατικής ασφάλειας.

«η αλληλεγγύη είναι ένα όπλο»
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Το αληθινό έγκλημα…

Όπως συμβαίνει σε όλες τις πολιτικές δίκες, η νομιμοποιημένη αντίσταση θα πρέπει 

να παρουσιαστεί ως εγκληματική ενέργεια. Το αληθινό έγκλημα όμως, ήταν η υπερόπλιση 

ενός ρατσιστικού καθεστώτος, και όχι η μιλιταριστική αντίσταση σε αυτό. Το αληθινό έγκλημα 

ήταν και είναι η καταστροφή βιώσιμων και φτηνών συνοικιών της πόλης και όχι η αντίδραση 

στην αστική ανάπλαση. Και το αληθινό έγκλημα ήταν και είναι το πρόγραμμα πυρηνικής 

ενέργειας και όχι η αντίσταση σε αυτό.

Ενώ η κυβέρνηση της ΟΔΓ μέχρι σήμερα στηρίζει την εξαγωγή πυρηνικών υλικών των 

γερμανικών εταιριών, και καμία εταιρία δεν έχει κατηγορηθεί για τη στήριξη του καθεστώτος 

του Απαρτχάιντ, η Sonja και ο Christian θα δικαστούν για δράσεις ενάντια σε αυτούς τους 

εγκληματίες μετά από 30 χρόνια και μόνο επειδή το ευρωπαϊκό δίκαιο άλλαξε εις βάρος των 

φυγάδων και αυτών που ζητούν άσυλο, μπήκαν στη φυλακή.

Ελευθερία και ευτυχία για τη Sonja και τον Christian!

Η περήφανη στάση τους, παρά τη βαριά αρρώστια του Christian και παρά τις 

δεκαετίες στην εξορία, απαιτεί τον σεβασμό και τη διεθνή αλληλεγγύη όλων όσων μάχονταν 

και μάχονται ενάντια σε φυλακές, κρατική δικαιοσύνη, τη μαφία των πυρηνικών, τον ρατσισμό 

και την αστική ανάπλαση – δεν είναι τυχαίο ότι στο Wendand κατά τη διάρκεια των δια-

δηλώσεων ενάντια στο castor (μεταφορά πυρηνικών) το 2011 υπήρχαν πανό και προκυρήξεις 

που αναφέρονταν στη μακρά παράδοση του κινήματος ενάντια στα πυρηνικά από τη δεκαετία 

του '70 και καλούσαν σε αλληλεγγύη στη Sonja και τον Christian.

Στη Sonja και τον Christian ας εκφραστεί η διεθνής αλληλεγγύη – ας φροντίσουμε να 

μη νιώσουν μόνοι στα χέρια του εχθρού!

γκράφιτι σε τοίχο στη γερμανία που καλεί 

σε αλληλεγγύη στους Sonja και Christian
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αλληλογρφίας
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60435 FRANKFURT/MAIN 

SONJA SUDER. 
JVA FRANKFURT III. 
OBERE KREUZÄCKERSTR 4. 
60435 FRANKFURT/MAIN

Στις 23 Ιουνίου 1978 ο Hermann Feiling δοκιμάζει τα ηλεκτρονικά 

εκρηκτικού μηχανισμού ο οποίος επρόκειτο να σταλεί στο γενικό προξενείο 

της Αργεντινής στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας, με φόντο τους τότε 

ολυμπιακούς αγώνες. Εκρήγνυται πρόωρα στα χέρια του.  Επιζεί από το 

τρομερό ατύχημα. Είναι όμως, μετά από αυτό, τυφλός και τα δύο του πόδια 

ακρωτηριάζονται στο ένα τρίτο. Το σώμα του καλύπτεται από εγκαύματα. 

Αμέσως μετά έπρεπε να του αφαιρέσουν τα δύο του μάτια. Ένα σοκ, σε 

αδιανόητο βαθμό, χαρακτήριζε κατά τα άλλα την κατάστασή του. Κατά τη 

διάρκεια της νύχτας, μετά από τις βαριές εγχειρήσεις, του έκαναν τέσσερις 

ενέσεις με αμπούλες του Dipidolor, μορφινούχου παυσίπονου, το οποίο σε 

ορισμένους ασθενείς προκαλεί ευφορία, δηλ. ένα μη ρεαλιστικό αίσθημα 

ευημερίας, αίσθημα ασφάλειας και διευκολύνει λογικούς συνειρμούς.

Συνολικά ο Feiling ήταν 4 ½ μήνες σ' αυτήν την κατάσταση της 

απόλυτης έλλειψης βοήθειας, των πόνων, της περιορισμένης αντιληπτικής 

ικανότητας, της βρεφικής εξάρτησης, κρατούμενος μακριά από όλους τους 

φίλους, κρατούμενος μακριά από κάθε δικηγόρο της επιλογής του. Εν τω 

μεταξύ, οι «ανακρίσεις» εξελίσσονταν. Διευθύνονταν από κάποιο 

εισαγγελέα, κάποιον «ευσυνείδητο» κύριο  Wechung, τον οποίο ο Feiling 

θεωρούσε δικηγόρο – κι όλα αυτά ενώ σε καμία στιγμή δεν κοινοποιήθηκε 

ένταλμα σύλληψης εναντίον του.

Ο Hermann Feiling εκτίθεται την επόμενη μέρα της έκρηξης και της 

εγχείρησης για πρώτη φορά σε «ακρόαση», όρος ο οποίος δεν υπάρχει 

πουθενά στις διατάξεις του γερμανικού ποινικού κώδικα. Τα αποτελέσματα 

αυτής της «ακρόασης» θα αξιολογηθούν από τα ανακριτικά όργανα ως 

«καταθέσεις». Ήδη εξαιτίας της δήθεν πρώτης «κατάθεσης» , συλλαμβάνεται 

η αρραβωνιαστικιά του. Ο Hermann Feiling , ο οποίος δε θυμάται τίποτα 

σήμερα, περιγράφει αποσπάσματα της τότε παρατηρητικότητάς του ως εξής: 

Τον πρώτο καιρό δεν κατείχε καθόλου το ρυθμό μέρας και νύχτας. Του είχαν 

τοποθετήσει κάποιον μέσα στον θάλαμο. Δεν κοιμόταν ποτέ. Ο άλλος 

πηγαινοερχόταν διαρκώς και διηγούνταν ιστορίες, πως ήταν κυνηγός. Δεν 

μπορεί να θυμηθεί στην πρώτη ανάκριση  την ενημέρωση για τα δικαιώματά 

του, ούτε καν ότι μπορεί να δεχθεί υπηρεσίες δικηγόρου. Εφ' όσον λοιπόν 

ποτέ δεν εκδόθηκε εγγράφως ένταλμα σύλληψης εναντίον του Hermann 

Feiling, ο οποίος άλλωστε ήταν μη ικανός προς κράτηση, θα πρέπει προ-

φανώς κάποιος συνειδητά να τον εξεβίαζε ή να υποταχθεί στις αρχές ή να 

εκτελεσθεί  το ένταλμα σύλληψης και έτσι να χάσει την ευκαιρία των 

θεραπευτικών μέτρων και την εκμάθηση της γραφής των τυφλών. 

«Αισθάνομαι σαν μια γελοία μάζα» 
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ήταν και είναι η καταστροφή βιώσιμων και φτηνών συνοικιών της πόλης και όχι η αντίδραση 

στην αστική ανάπλαση. Και το αληθινό έγκλημα ήταν και είναι το πρόγραμμα πυρηνικής 

ενέργειας και όχι η αντίσταση σε αυτό.

Ενώ η κυβέρνηση της ΟΔΓ μέχρι σήμερα στηρίζει την εξαγωγή πυρηνικών υλικών των 

γερμανικών εταιριών, και καμία εταιρία δεν έχει κατηγορηθεί για τη στήριξη του καθεστώτος 

του Απαρτχάιντ, η Sonja και ο Christian θα δικαστούν για δράσεις ενάντια σε αυτούς τους 

εγκληματίες μετά από 30 χρόνια και μόνο επειδή το ευρωπαϊκό δίκαιο άλλαξε εις βάρος των 

φυγάδων και αυτών που ζητούν άσυλο, μπήκαν στη φυλακή.

Ελευθερία και ευτυχία για τη Sonja και τον Christian!

Η περήφανη στάση τους, παρά τη βαριά αρρώστια του Christian και παρά τις 

δεκαετίες στην εξορία, απαιτεί τον σεβασμό και τη διεθνή αλληλεγγύη όλων όσων μάχονταν 

και μάχονται ενάντια σε φυλακές, κρατική δικαιοσύνη, τη μαφία των πυρηνικών, τον ρατσισμό 

και την αστική ανάπλαση – δεν είναι τυχαίο ότι στο Wendand κατά τη διάρκεια των δια-

δηλώσεων ενάντια στο castor (μεταφορά πυρηνικών) το 2011 υπήρχαν πανό και προκυρήξεις 

που αναφέρονταν στη μακρά παράδοση του κινήματος ενάντια στα πυρηνικά από τη δεκαετία 

του '70 και καλούσαν σε αλληλεγγύη στη Sonja και τον Christian.

Στη Sonja και τον Christian ας εκφραστεί η διεθνής αλληλεγγύη – ας φροντίσουμε να 

μη νιώσουν μόνοι στα χέρια του εχθρού!

γκράφιτι σε τοίχο στη γερμανία που καλεί 

σε αλληλεγγύη στους Sonja και Christian
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τρομερό ατύχημα. Είναι όμως, μετά από αυτό, τυφλός και τα δύο του πόδια 

ακρωτηριάζονται στο ένα τρίτο. Το σώμα του καλύπτεται από εγκαύματα. 
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μπορεί να θυμηθεί στην πρώτη ανάκριση  την ενημέρωση για τα δικαιώματά 

του, ούτε καν ότι μπορεί να δεχθεί υπηρεσίες δικηγόρου. Εφ' όσον λοιπόν 
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Φυσικά ο περιγραφόμενος από τον Hermann Feiling βιασμός δεν ήταν ποτέ κάτι 

που πραγματοποιήθηκε από εγκληματίες βασανιστές αλλά επρόκειτο για «βοήθεια», 

εννοούμενη ως νοσοκομειακή «βοήθεια» , η οποία νόμιμα κατέληξε στο θρίαμβο της 

κατασκευής των καταθέσεων. Στην πρώτη γραμμή αυτών που βοηθούν τον Hermann 

Feiling στο νοσοκομείο, του δίνουν πράγματα ή πιθανά του ξεφλουδίζουν το πορτοκάλι, 

είναι αστυνομικοί. Οι σπλαχνικοί αστυνομικοί «ακούνε υπομονετικά» και «επιμένουν 

υπομονετικά»: πράσινο το χρώμα του αυτοκινήτου ή κόκκινο; Τόσο διάστημα μέχρι να 

πει «ναι». 

Στις 1300 σελίδες δεν αναφέρεται τίποτα πάνω στο πως διεξήχθη αυτό, 

αντίθετα διαβάζει κανείς το άθροισμα του κατασκευασμένου κατά βούληση υλικού. 

Όμως τα ίχνη του βασανισμού που διεξήχθη εδώ δεν σβήστηκαν εντελώς: «Ο γιατρός 

ανακοίνωσε εγγράφως ότι ο Feiling κατά την διάρκεια των ανακρίσεων ήταν βέβαια 

«ιατρικά», όχι όμως «νομικά» ικανός προς ανάκριση».

«Ο F. κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα και αναπνέει πολύ βαριά». Κι εδώ δεν 

πειράζει καθόλου που ο πληττόμενος συνεχίζει να αναπνέει βαριά: ο σύγχρονος 

ανθρωπισμός διαθέτει και valium. Το ότι στο τέλος είναι εντελώς ακατανόητος δεν 

σημαίνει επίσης τίποτα, εφ' όσον το παιχνίδι των ρόλων λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, 

ώστε ένα «δεν το γνωρίζω πια ακριβώς» είναι για τους υπάλληλους στρατηγικά ακατα-

νόητο, ενώ το, μετά από αποδεικτικές πιέσεις, ψυθιριζόμενο «ναι» αποτελεί μια νίκη στα 

πρακτικά.

Για να είμαστε ακριβείς: ο προφανώς σχεδόν ανίκανος να αρθρώσει κάτι 

άνθρωπος, ψιθυρίζει ένα «ναι» όχι εξαιτίας προσωπικών αναμνήσεων, αφού «δεν μπορεί 

πλέον να θυμηθεί ακριβώς», αλλά στις επιπλήξεις-πιέσεις των ανακριτών.

Μ' αυτόν τον τρόπο «ενισχύθηκε» η μεταγενέστερη κατηγορία για την έκρηξη 

στην εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Klein, Schanzlin και Becker. Κατά τον ίδιο τρόπο 

στερείται επίσης νοήματος ότι ο άνθρωπος που ψιθυρίζει, αναπνέει βαριά, είναι 

απόλυτα εξαρτημένος και στηριγμένος στα valium, παράγει διαρκώς αντιφάσεις σε 

σχέση με ερωτήσεις που αφορούν άτομα – την μια φορά κάτι ήταν κόκκινο, την άλλη 

καφέ – αφού εν τω μεταξύ την επόμενη μέρα οι ερωτώντες ρετουσάρανε τις αντιφάσεις.

Για έναν γλωσσολόγο θα ήταν ιδιαίτερα εύκολο να διαπιστώσει με μια ματιά στις 

δήθεν «καταθέσεις» του Feiling, ότι ο πληττόμενος υποκύπτει λίγες ώρες μετά την 

εγχείρηση με θαυμαστό τρόπο σε μια πολύωρη καθαρή αστυνομική υπαγόρευση πως 

δηλ. έπεσε ακριβώς ο πυροβολισμός, πληροφορίες (υπό πίεση βέβαια) για μεγέθη, 

μάλιστα και διαφορές εκατοστών, ενώ ο ίδιος λίγο αργότερα σε επόμενες ανακρίσεις 

απαντά με έναν δικό του τρόπο, με μια κάπως αργή ομιλία, με πολλά «εεε» και περίπλοκη 

σύνθεση προτάσεων. 

Ανάμεσα στους μήνες Αύγουστο και Οκτώβριο του 1978, ο Hermann Feiling 

μιλά παράνομα σε κασέτες, τις οποίες δίχως γνώση των φρουρών του τις βγάζει προς τα 
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έξω. Απαιτεί έναν δικηγόρο που συγκεκριμένα κατονομάζει κι εξηγεί μεταξύ άλλων ότι 

δεν έχει αντιληφθεί τι έχει συμβεί: «Εν πάσει περιπτώσει δεν θα έκανα ποτέ αυτές τις 

καταθέσεις, αν είχα καθαρό μυαλό. Θέλω δηλαδή να ανακαλέσω τις καταθέσεις.» 

Αυτή η ξεκάθαρη μη παρερμηνεύσιμη εκδήλωση των προθέσεων ενός ανθρώπου, ο 

οποίος είναι επιτέλους κύριος των αισθήσεών του, δεν θα αξιολογηθεί τελικά στη δίκη 

που θα ακολουθήσει εναντίον του Gerd Albartus, αλλά αντίθετα υποβαθμίσθηκε και με 

υπόδειξη καταχωρήθηκε στα έγγραφα των δυσνόητων καταθέσεων. Κι αυτό παρ' ότι η 

εισαγγελία του Ντίσελντορφ αναγνωρίζει την ύπαρξη της λαθροκασέτας και χαρακτη-

ρίζει το περιεχόμενό της ως «πραγματικό». Εξηγεί όμως το περιεχόμενό της «αβίαστα», 

ως απλή προσπάθεια να απενοχοποιήσει πάλι τους άλλους επειδή του έγινε αντιληπτή 

η «σημασία των καταθέσεών του», εκείνων ακριβώς, που όπως πάντα λέγαμε, δεν 

μπορούσαν νωρίτερα να είναι σαφείς. 

* Πηγή: εφημερίδα "Εκτός Νόμου" έκδοση της ένωσης αναρχικών θεσ/νίκης

Μετάφραση από το βιβλίο: aufruhr- widerstand gegen repression und 129a (1991) 

(μτφ. εξέγερση-αντίσταση ενάντια στην καταστολή και τον τρομονόμο)

από διαδήλωση αλληλεγγύης στους Soja και Christian
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 ένας μικρός οδηγός 
σε πρόσωπα και  γεγονότα

πρόσωπα
Κλάους Φίμαν

Συνελήφθη το 1978.  Καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση, με την κατηγορία της συμμετοχής 

στο Κίνημα 2ης Ιούνη. Ενώ βρισκόταν στη φυλακή, διατηρούσε τακτική επικοινωνία με άλλους 

πολιτικούς κρατούμενους, αναπτύσσοντας θεωρητικό λόγο. Αποτέλεσμα του μακροχρόνιου 

διαλόγου ανάμεσα στους πολιτικούς κρατούμενους –κυρίως γυναίκες– είναι το πολιτικό κείμενο 

με τίτλο «τριπλή καταπίεση»*, που αποτελεί σύνθεση του περιεχομένου αυτών των γραμμά-

των. Η τελική σύνθεση του κειμένου, το οποίο αντιλαμβάνεται τον απελευθερωτικό αγώνα ως 

αγώνα ενάντια στην καταπίεση του καπιταλισμού, της πατριαρχίας και του σεξισμού, έγινε από 

τον Κλάους Φίμαν, το καλοκαίρι του 1990, μέσα από τις φυλακές Werl. Τόσο τότε όσο και 

αργότερα με κείμενά του, ο Φίμαν σημείωνε ότι η «τριπλή καταπίεση» είναι ένα κείμενο 

διαλόγου σε εξέλιξη αλλά και ένα παράδειγμα του πώς μπορεί να διεξάγεται η συζήτηση τόσο 

μεταξύ κρατουμένων όσο και μεταξύ του «μέσα» και του «έξω» κόσμου.

* Το κείμενο δημοσιεύτηκε στα ελληνικά το 1992, από τις Γυναικείες Αντιεξουσιαστικές 

Εκδόσεις, με τον τίτλο Ρατσισμός, σεξισμός και κοινωνική τάξη.

Στέφαν Βισνιέφσκι

Συνελήφθη το Φεβρουάριο του 1978 και καταδικάστηκε σε δις ισόβια, κατηγορούμενος ότι 

συμμετείχε στην ομάδα κομάντο της RAF που προχώρησε στην απαγωγή και τη δολοφονία του 

Χανς Σλέγιερ. Συμμετείχε στη Rote Hilfe και από τα τέλη του 1972 βοήθησε στην οργάνωση 

ενός δικτύου βοήθειας για πολιτικούς κρατούμενους. Το 1973 συμμετείχε για 7 μήνες στην 

κατάληψη της Eckhoff Strasse, η οποία εκκενώθηκε στις 23 Μαίου 1973. Μέσα από τη φυλακή, 

έβγαλε ένα βιβλίο με τίτλο 20 χρόνια από τη δολοφονία Σλέγιερ. Αποφυλακίστηκε το 2003. Το 

2007 όμως, τα πρώην μέλη της RAF, Πίτερ Γιούργκεν Μποουκ και Βερένα Μπέκερ, τον κατηγό-

ρησαν δημόσια ότι συμμετείχε στην εκτέλεση του εισαγγελέα Μπούμπακ, το 1977, χωρίς όμως 

να ενοχοποιηθεί από τους μπάτσους, που φυσικά δεν έχασαν ευκαιρία να σκαλίσουν ξανά την 

υπόθεση. 

28

Ένο Σβαλ

Συνελήφθη τον Ιανουάριο του 1977, ως μέλος των Επαναστατικών Πυρήνων. Καταδικάστηκε 

για επίθεση σε κινηματογραφικές αίθουσες στη Γερμανία, όπου προβάλλονταν εμπορική 

ταινία με θέμα την αεροπειρατεία στο Έντεμπε της Ουγκάντα. Έμεινε σχεδόν 6 χρόνια στη 

φυλακή και αφέθηκε ελεύθερος το 1982. Το 1997 σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Το 

1977, πάντως, όταν και συνελήφθη, είχαν βγει τρεις ταινίες «περιπέτειας» με θέμα την 

αιματηρή αεροπειρατεία στο Έντεμπε, ανάμεσά τους και μια με διάσημο καστ και πρωταγωνι-

στές όπως ο Μπαρτ Λάνκαστερ, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Άντονι Χόπκινς κ.ά.

Γκερτ Αλμπάρτους

Φυλακίστηκε επίσης το 1977 γιατί συμμετείχε μαζί με τον Ένο Σβαλ στις επιθέσεις ενάντια 

στις κινηματογραφικές αίθουσες στη Γερμανία. Το 1987, «κρίθηκε» και καταδικάστηκε σε 

θάνατο (!) από κάποια ομάδα η οποία συμμετείχε στην παλαιστινιακή αντίσταση κι έτσι δεν 

επέστρεψε ποτέ στη Γερμανία.

Χόλγκερ Μάινς

Συνελήφθη το 1972 ως μέλος της RAF. Πέθανε το Νοέμβριο του 1974, μετά από 50 ημέρες 

απεργίας πείνας. Ήταν η τρίτη απεργία πείνας των μελών της RAF στις φυλακές Wittlich. 

Όταν πέθανε, ζύγιζε μόλις 39 κιλά. Σε ένδειδη τιμής στο πρόσωπό του, η ομάδα κομάντο που 

επιτέθηκε στην πρεσβεία της Δ.Γερμανίας στη Στοκχόλμη, το 1975, ονομάστηκε «κομάντο 

Χόλγκερ Μάινς». 

Τιλ Μάγιερ 

Ανήκε στη λεγόμενη αντι-ιμπεριαλιστική τάση του Κινήματος 2 Ιούνη και ήταν από αυτούς 

που υποστήριζαν τη συμμαχία με τη RAF. Απελευθερώθηκε από τη φυλακή Μόαμπιτ του 

Βερολίνου με θεαματικό τρόπο, τον Mάιο  του 1978. Συνελήφθη όμως ξανά στη Βουλγαρία 

τον Ιούνιο του 1978 από το Ομοσπονδιακό γραφείο της δικαστικής αστυνομίας της Γερμανί-

ας (BKA-Bundeskriminalamt) και έμεινε στη φυλακή ως το 1986, καταδικάστηκε σε 15 

χρόνια φυλάκιση για την απαγωγή του Π. Λόρεντζ και αφέθηκε ελεύθερος μετά από δήλωση 

αποστασιοποίησης από τον ένοπλο αγώνα και την πολιτική. Το μεγαλύτερο διάστημα ήταν 

κρατούμενος αποκλειστικά στην απομόνωση ή σε κελιά χωρητικότητας τριών κρατουμένων 

το πολύ. Μετά την απελευθέρωσή του άρχισε να συνεργάζεται με τη βερολινέζικη εφημερί-

δα Taz. Εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε ότι ενεργούσε ως πράκτορας της Στάζι, παρακο-

λουθώντας την αριστερά του Δυτικού Βερολίνου, χωρίς να προσδιοριστεί αν αυτό ήταν από 

τα κρίσιμα χρόνια της δεκαετίας του '70. 
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2007 όμως, τα πρώην μέλη της RAF, Πίτερ Γιούργκεν Μποουκ και Βερένα Μπέκερ, τον κατηγό-

ρησαν δημόσια ότι συμμετείχε στην εκτέλεση του εισαγγελέα Μπούμπακ, το 1977, χωρίς όμως 

να ενοχοποιηθεί από τους μπάτσους, που φυσικά δεν έχασαν ευκαιρία να σκαλίσουν ξανά την 

υπόθεση. 
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Ένο Σβαλ

Συνελήφθη τον Ιανουάριο του 1977, ως μέλος των Επαναστατικών Πυρήνων. Καταδικάστηκε 

για επίθεση σε κινηματογραφικές αίθουσες στη Γερμανία, όπου προβάλλονταν εμπορική 

ταινία με θέμα την αεροπειρατεία στο Έντεμπε της Ουγκάντα. Έμεινε σχεδόν 6 χρόνια στη 

φυλακή και αφέθηκε ελεύθερος το 1982. Το 1997 σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Το 

1977, πάντως, όταν και συνελήφθη, είχαν βγει τρεις ταινίες «περιπέτειας» με θέμα την 

αιματηρή αεροπειρατεία στο Έντεμπε, ανάμεσά τους και μια με διάσημο καστ και πρωταγωνι-

στές όπως ο Μπαρτ Λάνκαστερ, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Άντονι Χόπκινς κ.ά.

Γκερτ Αλμπάρτους

Φυλακίστηκε επίσης το 1977 γιατί συμμετείχε μαζί με τον Ένο Σβαλ στις επιθέσεις ενάντια 

στις κινηματογραφικές αίθουσες στη Γερμανία. Το 1987, «κρίθηκε» και καταδικάστηκε σε 

θάνατο (!) από κάποια ομάδα η οποία συμμετείχε στην παλαιστινιακή αντίσταση κι έτσι δεν 

επέστρεψε ποτέ στη Γερμανία.

Χόλγκερ Μάινς

Συνελήφθη το 1972 ως μέλος της RAF. Πέθανε το Νοέμβριο του 1974, μετά από 50 ημέρες 

απεργίας πείνας. Ήταν η τρίτη απεργία πείνας των μελών της RAF στις φυλακές Wittlich. 

Όταν πέθανε, ζύγιζε μόλις 39 κιλά. Σε ένδειδη τιμής στο πρόσωπό του, η ομάδα κομάντο που 

επιτέθηκε στην πρεσβεία της Δ.Γερμανίας στη Στοκχόλμη, το 1975, ονομάστηκε «κομάντο 

Χόλγκερ Μάινς». 

Τιλ Μάγιερ 

Ανήκε στη λεγόμενη αντι-ιμπεριαλιστική τάση του Κινήματος 2 Ιούνη και ήταν από αυτούς 

που υποστήριζαν τη συμμαχία με τη RAF. Απελευθερώθηκε από τη φυλακή Μόαμπιτ του 

Βερολίνου με θεαματικό τρόπο, τον Mάιο  του 1978. Συνελήφθη όμως ξανά στη Βουλγαρία 

τον Ιούνιο του 1978 από το Ομοσπονδιακό γραφείο της δικαστικής αστυνομίας της Γερμανί-

ας (BKA-Bundeskriminalamt) και έμεινε στη φυλακή ως το 1986, καταδικάστηκε σε 15 

χρόνια φυλάκιση για την απαγωγή του Π. Λόρεντζ και αφέθηκε ελεύθερος μετά από δήλωση 

αποστασιοποίησης από τον ένοπλο αγώνα και την πολιτική. Το μεγαλύτερο διάστημα ήταν 

κρατούμενος αποκλειστικά στην απομόνωση ή σε κελιά χωρητικότητας τριών κρατουμένων 

το πολύ. Μετά την απελευθέρωσή του άρχισε να συνεργάζεται με τη βερολινέζικη εφημερί-

δα Taz. Εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε ότι ενεργούσε ως πράκτορας της Στάζι, παρακο-

λουθώντας την αριστερά του Δυτικού Βερολίνου, χωρίς να προσδιοριστεί αν αυτό ήταν από 

τα κρίσιμα χρόνια της δεκαετίας του '70. 
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Ουάντι Χαντάτ 

Γεννημένος από χριστιανούς ορθόδοξους γονείς, από τους ιδρυτές του Arab Nation 

Movement. Συμφοιτητής στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βηρυτού και αργότερα δεξί χέρι 

του Τζορτζ Χάμπας, ιδρυτή του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης 

(PFLP). Μαζί του πήγε στην Ιορδανία, συνελήφθη και δραπέτευσε στη Συρία το 1961. Έγινε 

γνωστός για τις αεροπειρατείες του 1970, όταν μέλη του PFLP, συμπεριλαμβανομένης της 

Λέιλα Χαλέντ, έφεραν τρία αεροπλάνα στο Αμμάν της Ιορδανίας. Όταν το PFLP του άσκησε 

σκληρή κριτική, «απαγορεύοντάς» του να κάνει ενέργειες εκτός Ισραήλ, συγκρότησε το PFLP 

– External Operations (Εξωτερικές Επιχειρήσεις). Η τελευταία του κίνηση με το Μέτωπο πριν 

«διαγραφεί» ήταν η αεροπειρατεία του Έντεμπε, το 1976, όπου συνεργάστηκε με τη RAF και 

μέλη των RZ. Πέθανε στις 28 Μαρτίου 1978 στη Δυτική Γερμανία και με βάση φήμες που 

κυκλοφόρησαν δηλητηριάστηκε από τη Μοσάντ. Το PFLP-EO διαλύθηκε μετά το θάνατό του. 

Ίλιτς Ραμίρεζ Σάντσες - «Κάρλος»

Ο Ίλιτς Ραμίρεζ Σάντσες από τη Βενεζουέλα, γνωστός ως «τσακάλι», βαφτίστηκε «Κάρλος» 

στην πρώτη από μια σειρά συναντήσεων που είχε στη Βηρυτό, το 1970, όταν και συνδέθηκε 

με το PFLP. Είχε κληθεί στη Μέση Ανατολή από τη Μόσχα, από εκπροσώπους του Ουάντι 

Χαντάτ, προκειμένου να εκπαιδευτεί στην Ιορδανία, κερδίζοντας εκεί αναγνώριση ως 

μαχητής με τη συμμετοχή του στον περίφημο Μαύρο Σεπτέμβρη. Το όνομά του συνδέθηκε με 

μια αλυσίδα χτυπημάτων τη δεκαετία του '70, ενώ η στάση και ο ρόλος του σε μια σειρά από 

αυτά, όπως π.χ. η δράση ενάντια στον ΟΠΕΚ ή η αεροπειρατεία του Έντεμπε, έγιναν αφορμή 

για να διχαστούν ένοπλες οργανώσεις, όπως οι Επαναστατικοί Πυρήνες. Συνελήφθη το 1997 

στη Γαλλία και εξακολουθεί να κρατείται, καταδικασμένος σε ισόβια για το θάνατο δύο γάλλων 

αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών και ενός λιβανέζου, το 1975, κατηγορίες που αρνείται, 

αποδίδοντάς τες στην ισραηλινή Μοσάντ. Το 2007 διατάχθηκε νέα δίκη σε βάρος του, με την 

κατηγορία των φόνων κατά συρροή και της καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικά στη Γαλλία, 

την περίοδο 1982-3. Στο δικαστήριο, το Νοέμβριο του 2011, ο Κάρλος αρνήθηθηκε τις 

κατηγορίες, κάνοντας απεργία πείνας ενάντια στις συνθήκες κράτησης. Συγκατηγορούμενοί 

του βρέθηκαν οι Γιοχάνες Βίνριχ και Κριστίνα Φρόλιχ, τους οποίους η Γερμανία αρνήθηκε να 

εκδώσει και ο παλαιστίνιος Αλί Καμάλ Ισάουι. Το Δεκέμβριο του 2011 οι μεν τρεις καταδικά-

στηκαν σε ισόβια η δε Φρόλιχ αθωώθηκε.

Χάνς Μάρτιν Σλέγιερ 

Το επονομαζόμενο "αφεντικό των αφεντικών". Πρώην διοικητής των SS, διευθυντής της 

Daimler Benz και πρόεδρος του γερμανικού Συνδέσμου Εργοδοτών και ταυτόχρονα του 

Συνδέσμου Βιομηχάνων. Ο Σλέγιερ ήταν αυτός που «εισήγαγε» στη Γερμανία το «lock out». 

Πέντε μέλη της RAF οργάνωσαν την απαγωγή του στις 5 Σεπτέμβρη του 1977. Κατά τη 

διάρκεια της επιχείρησης σκοτώθηκαν πέντε σωματοφύλακές του, ενώ ζητήθηκε η μεταφορά 

δέκα κρατουμένων της RAF στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, προκειμένου να μεταβούν σε 
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όποια χώρα ήθελαν. Ο Σλέγιερ τελικά εκτελέστηκε στις 19 Οκτωβρίου, όταν βρέθηκαν νεκροί 

στα κελιά τους οι κρατούμενοι της RAF.

Πέτερ Λόρεντζ

Στέλεχος του χριστιανοδημοκρατικού κόμματος CDU και υποψήφιος δήμαρχος του Βερολίνου. 

Το 1975, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, απήχθη από μέλη του Κινήματος 2 

Ιούνη. Με την ενέργεια αυτή απελευθέρωσαν πέντε πολιτικούς κρατούμενους, οι οποίοι 

μεταφέρθηκαν με αεροπλάνο στη Νότια Υεμένη, όπου τους χορηγήθηκε άσυλο. Οι πέντε, τους 

οποίους συνόδευσε στη Ν.Υεμένη ο πρώην δήμαρχος του Βερολίνου ιερέας Χάινριχ Άλμπερτς, 

ήταν οι: Βερένα Μπέκερ, Ρολφ Χάισλερ, Γκαμπριέλε Κρέχερ Ρολφ Τίντερμαν, Ίνγκριντ Ζίπμαν 

και ο γνωστός στην Ελλάδα Ρολφ Πόλε. Στη λίστα βρισκόταν και ο Χορστ Μάλερ, ο οποίος είχε 

ήδη διαχωριστεί από τη RAF , αλλά αρνήθηκε να απελευθερωθεί λέγοντας ότι θα τον 

απελευθερώσει η εργατική τάξη. Ο Λόρεντζ αφέθηκε ελεύθερος στις 5 Μαρτίου και μάλιστα 

κέρδισε τις εκλογές, εκλεγόμενος δήμαρχος, ενώ όσοι συμμετείχαν στην απαγωγή του 

συνελήφθηκαν δυο μήνες μετά. Θεωρείται ότι ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που 

απελευθερώθηκαν κρατούμενοι με ανταλλαγή. Τον Απρίλιο του 1975, με κατάληψη του 

γερμανικού προξενείου στη Στοκχόλμη ζητήθηκε η απελευθέρωση 26 κρατούμενων της RAF 

και άλλων ένοπλων οργανώσεων. Το αποτέλεσμα όμως ήταν τέσσερις νεκροί, δυο από τους 

οποίους αντάρτες, και  καμία απελευθέρωση.

 

οργανώσεις
SDS (Sozialistischer Deutsche Studentabund)

Γερμανικός Σοσιαλιστικός Φοιτητικός Σύνδεσμος. Ιδρύθηκε το 1962. Από το 1968 άρχισε να 

συσπειρώνει την εξωκοινοβουλευτική αντιπολίτευση. Μέλη του ήταν από τους ιδρυτές της 

πρώτης κομμούνας που δημιουργήθηκε στο Δυτικό Βερολίνο, της Κ1, στην πλατεία Στουτγ-

κάρτερ. Στα τέλη της δεκαετίας του '60 διασπάστηκε σε διάφορες ομάδες. Από το Βερολίνο 

προερχόταν ο Ρούντι Ντούτσκε, το πιο γνωστό μέλος του SDS. 

PFLP (Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης)

Μαρξιστική-Λενινιστική οργάνωση, ιδρύθηκε το 1967 και μετά τη Φατάχ είναι η δεύτερη 

μεγαλύτερη δύναμη μέσα στην Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO). 

Γεννήθηκε από το –γκεβαρικού προσανατολισμού– Arab Nationalist Movement (ΑΝΜ ή 

Harakat al-Qawmiyyin al-Arab), το οποίο είχε ιδρυθεί το 1953 από τον Τζορτζ Χάμπας. Το 

ΑΝΜ, που είχε στήσει κομμάτια σε Λιβύη, Σ.Αραβία και Κουβέιτ, συνεργάστηκε με τον 

Απελευθερωτικό Στρατό της Παλαιστίνης και ίδρυσε το 1966 τους Abtal al-Audah (Ήρωες της 

Επιστροφής) ως ομάδα κομάντο. Μετά τον Πόλεμο των 6 ημερών, τον Ιούνιο του 1967, 
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Ουάντι Χαντάτ 

Γεννημένος από χριστιανούς ορθόδοξους γονείς, από τους ιδρυτές του Arab Nation 

Movement. Συμφοιτητής στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βηρυτού και αργότερα δεξί χέρι 

του Τζορτζ Χάμπας, ιδρυτή του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης 

(PFLP). Μαζί του πήγε στην Ιορδανία, συνελήφθη και δραπέτευσε στη Συρία το 1961. Έγινε 

γνωστός για τις αεροπειρατείες του 1970, όταν μέλη του PFLP, συμπεριλαμβανομένης της 

Λέιλα Χαλέντ, έφεραν τρία αεροπλάνα στο Αμμάν της Ιορδανίας. Όταν το PFLP του άσκησε 

σκληρή κριτική, «απαγορεύοντάς» του να κάνει ενέργειες εκτός Ισραήλ, συγκρότησε το PFLP 

– External Operations (Εξωτερικές Επιχειρήσεις). Η τελευταία του κίνηση με το Μέτωπο πριν 

«διαγραφεί» ήταν η αεροπειρατεία του Έντεμπε, το 1976, όπου συνεργάστηκε με τη RAF και 

μέλη των RZ. Πέθανε στις 28 Μαρτίου 1978 στη Δυτική Γερμανία και με βάση φήμες που 

κυκλοφόρησαν δηλητηριάστηκε από τη Μοσάντ. Το PFLP-EO διαλύθηκε μετά το θάνατό του. 

Ίλιτς Ραμίρεζ Σάντσες - «Κάρλος»

Ο Ίλιτς Ραμίρεζ Σάντσες από τη Βενεζουέλα, γνωστός ως «τσακάλι», βαφτίστηκε «Κάρλος» 

στην πρώτη από μια σειρά συναντήσεων που είχε στη Βηρυτό, το 1970, όταν και συνδέθηκε 

με το PFLP. Είχε κληθεί στη Μέση Ανατολή από τη Μόσχα, από εκπροσώπους του Ουάντι 

Χαντάτ, προκειμένου να εκπαιδευτεί στην Ιορδανία, κερδίζοντας εκεί αναγνώριση ως 

μαχητής με τη συμμετοχή του στον περίφημο Μαύρο Σεπτέμβρη. Το όνομά του συνδέθηκε με 

μια αλυσίδα χτυπημάτων τη δεκαετία του '70, ενώ η στάση και ο ρόλος του σε μια σειρά από 

αυτά, όπως π.χ. η δράση ενάντια στον ΟΠΕΚ ή η αεροπειρατεία του Έντεμπε, έγιναν αφορμή 

για να διχαστούν ένοπλες οργανώσεις, όπως οι Επαναστατικοί Πυρήνες. Συνελήφθη το 1997 

στη Γαλλία και εξακολουθεί να κρατείται, καταδικασμένος σε ισόβια για το θάνατο δύο γάλλων 

αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών και ενός λιβανέζου, το 1975, κατηγορίες που αρνείται, 

αποδίδοντάς τες στην ισραηλινή Μοσάντ. Το 2007 διατάχθηκε νέα δίκη σε βάρος του, με την 

κατηγορία των φόνων κατά συρροή και της καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικά στη Γαλλία, 

την περίοδο 1982-3. Στο δικαστήριο, το Νοέμβριο του 2011, ο Κάρλος αρνήθηθηκε τις 

κατηγορίες, κάνοντας απεργία πείνας ενάντια στις συνθήκες κράτησης. Συγκατηγορούμενοί 

του βρέθηκαν οι Γιοχάνες Βίνριχ και Κριστίνα Φρόλιχ, τους οποίους η Γερμανία αρνήθηκε να 

εκδώσει και ο παλαιστίνιος Αλί Καμάλ Ισάουι. Το Δεκέμβριο του 2011 οι μεν τρεις καταδικά-

στηκαν σε ισόβια η δε Φρόλιχ αθωώθηκε.

Χάνς Μάρτιν Σλέγιερ 

Το επονομαζόμενο "αφεντικό των αφεντικών". Πρώην διοικητής των SS, διευθυντής της 

Daimler Benz και πρόεδρος του γερμανικού Συνδέσμου Εργοδοτών και ταυτόχρονα του 

Συνδέσμου Βιομηχάνων. Ο Σλέγιερ ήταν αυτός που «εισήγαγε» στη Γερμανία το «lock out». 

Πέντε μέλη της RAF οργάνωσαν την απαγωγή του στις 5 Σεπτέμβρη του 1977. Κατά τη 

διάρκεια της επιχείρησης σκοτώθηκαν πέντε σωματοφύλακές του, ενώ ζητήθηκε η μεταφορά 

δέκα κρατουμένων της RAF στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, προκειμένου να μεταβούν σε 
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όποια χώρα ήθελαν. Ο Σλέγιερ τελικά εκτελέστηκε στις 19 Οκτωβρίου, όταν βρέθηκαν νεκροί 

στα κελιά τους οι κρατούμενοι της RAF.

Πέτερ Λόρεντζ

Στέλεχος του χριστιανοδημοκρατικού κόμματος CDU και υποψήφιος δήμαρχος του Βερολίνου. 

Το 1975, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, απήχθη από μέλη του Κινήματος 2 

Ιούνη. Με την ενέργεια αυτή απελευθέρωσαν πέντε πολιτικούς κρατούμενους, οι οποίοι 

μεταφέρθηκαν με αεροπλάνο στη Νότια Υεμένη, όπου τους χορηγήθηκε άσυλο. Οι πέντε, τους 

οποίους συνόδευσε στη Ν.Υεμένη ο πρώην δήμαρχος του Βερολίνου ιερέας Χάινριχ Άλμπερτς, 

ήταν οι: Βερένα Μπέκερ, Ρολφ Χάισλερ, Γκαμπριέλε Κρέχερ Ρολφ Τίντερμαν, Ίνγκριντ Ζίπμαν 

και ο γνωστός στην Ελλάδα Ρολφ Πόλε. Στη λίστα βρισκόταν και ο Χορστ Μάλερ, ο οποίος είχε 

ήδη διαχωριστεί από τη RAF , αλλά αρνήθηκε να απελευθερωθεί λέγοντας ότι θα τον 

απελευθερώσει η εργατική τάξη. Ο Λόρεντζ αφέθηκε ελεύθερος στις 5 Μαρτίου και μάλιστα 

κέρδισε τις εκλογές, εκλεγόμενος δήμαρχος, ενώ όσοι συμμετείχαν στην απαγωγή του 

συνελήφθηκαν δυο μήνες μετά. Θεωρείται ότι ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που 

απελευθερώθηκαν κρατούμενοι με ανταλλαγή. Τον Απρίλιο του 1975, με κατάληψη του 

γερμανικού προξενείου στη Στοκχόλμη ζητήθηκε η απελευθέρωση 26 κρατούμενων της RAF 

και άλλων ένοπλων οργανώσεων. Το αποτέλεσμα όμως ήταν τέσσερις νεκροί, δυο από τους 

οποίους αντάρτες, και  καμία απελευθέρωση.

 

οργανώσεις
SDS (Sozialistischer Deutsche Studentabund)

Γερμανικός Σοσιαλιστικός Φοιτητικός Σύνδεσμος. Ιδρύθηκε το 1962. Από το 1968 άρχισε να 

συσπειρώνει την εξωκοινοβουλευτική αντιπολίτευση. Μέλη του ήταν από τους ιδρυτές της 

πρώτης κομμούνας που δημιουργήθηκε στο Δυτικό Βερολίνο, της Κ1, στην πλατεία Στουτγ-

κάρτερ. Στα τέλη της δεκαετίας του '60 διασπάστηκε σε διάφορες ομάδες. Από το Βερολίνο 

προερχόταν ο Ρούντι Ντούτσκε, το πιο γνωστό μέλος του SDS. 

PFLP (Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης)

Μαρξιστική-Λενινιστική οργάνωση, ιδρύθηκε το 1967 και μετά τη Φατάχ είναι η δεύτερη 

μεγαλύτερη δύναμη μέσα στην Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO). 

Γεννήθηκε από το –γκεβαρικού προσανατολισμού– Arab Nationalist Movement (ΑΝΜ ή 

Harakat al-Qawmiyyin al-Arab), το οποίο είχε ιδρυθεί το 1953 από τον Τζορτζ Χάμπας. Το 

ΑΝΜ, που είχε στήσει κομμάτια σε Λιβύη, Σ.Αραβία και Κουβέιτ, συνεργάστηκε με τον 

Απελευθερωτικό Στρατό της Παλαιστίνης και ίδρυσε το 1966 τους Abtal al-Audah (Ήρωες της 

Επιστροφής) ως ομάδα κομάντο. Μετά τον Πόλεμο των 6 ημερών, τον Ιούνιο του 1967, 
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συνενώθηκε με τους Υοuth for Revenge και το υποστηριζόμενο από τη Συρία Μέτωπο για την 

Απελευθέρωση της Παλαιστίνης του Αχμέντ Τζιμπρίλ, ίδρυσε το Λαϊκό Μέτωπο (PFLP). Ο Α. 

Τζιμπρίλ αποχώρησε το 1968 και συγκρότησε το PFLP-General Command (Γενική Διοίκη-

ση).Ένα χρόνο αργότερα, το Μέτωπο διασπάστηκε κι έτσι προέκυψε το, κατά βάση μαοϊκό 

DFLP (Δημοκρατικό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης), οργάνωση η οποία 

χτυπήθηκε άσχημα κατά τη διάρκεια των γεγονότων στο Αμμάν της Ιορδανίας το 1970, που 

έμειναν γνωστά ως "Μαύρος Σεπτέμβρης". Ο σημερινός γ.γ. του Λαϊκού Μετώπου, εκλεγμένος 

από τον Οκτώβρη του 2001, είναι ο Αχμέντ Σαντάτ, που συνελήφθη από τους ισραηλινούς το 

2002, λίγους μήνες μετά την εκλογή του, για τη δολοφονία του υπουργού Τουρισμού του 

Ισραήλ. Στις 14 Μαρτίου του 2006, οι ισραηλινοί, με μια θεαματική επίθεση στις φυλακές της 

Ιεριχούς, τον απήγαγαν για να τον μεταφέρουν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας.

POLISARIO

Αρχικά του Μετώπου για την απελευθέρωση της Δυτικής Σαχάρας (Frente POpular de 

LIberacion de SAguia el Hamra y RIo de Oro). Συνέχεια του αντι-αποικιοκρατικού αγώνα 

ενάντια στην ισπανική κατοχή, που ξεκίνησε το 1958 με μαζικές διαδηλώσεις και άρχισε να 

οργανώνεται το 1967 με τη δημιουργία του Κινήματος για την Απελευθέρωση της Σαχάρα υπό 

την ηγεσία του γεννημένου στο τότε ισπανικό Μαρόκο Mohamed Sidi Brahim Bassiri. To 

Κίνημα διαλύθηκε από τους Ισπανούς το 1970, μετά από μαζική διαδήλωση που πνίγηκε στο 

αίμα. Ο λαός της Σαχάρα πήρε τα όπλα και συγκρότησε στις 10 Μαϊου 1973 το POLISARIO, το 

οποίο υποστηρίχτηκε κυρίως από αφρικανικές χώρες συνδεδεμένες με το πρώην ανατολικό 

μπλοκ, όπως π.χ. η Υεμένη, η Λιβύη για ένα διάστημα, η Αλγερία αλλά και η Κούβα. Η πολιτική 

και οικονομική υποστήριξη της Αλγερίας είναι αδιάλειπτη από το 1975. Από το 1989 το 

POLISARIO έκανε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και έκτοτε μάχεται με ειρηνικά μέσα. Έχει 

αποκηρύξει τη βία κατά πολιτών και μάλιστα το 2003, μετά τα πολύνεκρα χτυπήματα στην 

Καζαμπλάνκα, έστειλε συλλυπητήρια στην κυβέρνηση του Μαρόκο. Από το 2005 ως σήμερα 

υποστηρίζει, πάντα με ειρηνικά μέσα, την «Ιντιφάντα της Ανεξαρτησίας» (Independence 

Intifada).      

γεγονότα
2 Ιούνη 1967

Στις 2 Ιούνη 1967, ο μπάτσος Κούρας πυροβολεί θανάσιμα στη σπονδυλική στήλη το φοιτητή 

Μπένο Όνεζοργκ, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στην επίσκεψη του Σάχη στο τότε 

Δυτικό Βερολίνο. Ο διαδηλωτής πεθαίνει κι ο μπάτσος απλά μετατίθεται. Η δολοφονία του 

Μπένο Όνεζοργκ αλλά και η δολοφονική απόπειρα εναντίον του Ρούντι Ντούτσκε, που 

ακολούθησε, το Πάσχα του 1968, θεωρείται ότι οδήγησαν στη ριζοσπαστικοποίηση του 

γερμανικού κινήματος κι άνοιξαν το δρόμο στη συζήτηση μέσα στο SDS, το Γερμανικό 
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Σοσιαλιστικό Φοιτητικό Σύνδεσμο, αλλά και έξω από αυτόν, για το πέρασμα στον ένοπλο 

αγώνα. Φυσικά, έπαιξαν ρόλο μια σειρά παράγοντες, όπως ένα συνέδριο για το Βιετνάμ, που 

πραγματοποιήθηκε το 1968, ο αγώνας των Τουπαμάρος, το βιβλίο του Κάρλος Μαριγκέλα Το 

εγχειρίδιο του αντάρτη πόλεων κ.ά. Ακολούθησε κύμα καταστολής από την πλευρά του 

γερμανικού κράτους ύστερα από μια σειρά ένοπλων δράσεων, που σηματοδότησαν την 

έναρξη του ένοπλου, με τη δημιουργία αρχικά της RAF και στη συνέχεια της 2 Ιούνη και των 

RZ.

Σύνοδος του ΟΠΕΚ

Στις 21 Δεκεμβρίου του 1975, παλαιστίνιοι κομάντο του PFLP, μαζί με το δυτικογερμανό Χάνς 

Γιόχακιμ Κλάιν από τους Επαναστατικούς Πυρήνες και την Γκαμπριέλ Κρόχερ-Τίντερμαν, από 

το Κίνημα 2ης Ιούνη και τον Κάρλος να ηγείται της επιχείρησης, εισέβαλαν στο κτίριο όπου 

πραγματοποιούνταν η σύνοδος του ΟΠΕΚ στη Βιέννη. Με βάση το αρχικό σχέδιο, επρόκειτο 

να σκοτώσουν τους υπουργούς εσωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν, Γιαμανί και 

Αμουζεγκάρ. Στη συνέχεια, με αεροπλάνο των αυστριακών αερογραμμών, κομάντο και 

υπουργοί θα έκαναν μια περιοδεία, όπου ο κάθε υπουργός θα παραδινόταν στη χώρα του, σε 

αντάλλαγμα την απελευθέρωση πολιτικών κρατούμενων εκεί, δηλώνοντας μάλιστα την 

υποστήριξή του στον παλαιστινιακό λαό. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σκοτώθηκε ένας 

αυστριακός μπάτσος, ένας ιρακινός υπάλληλος του ΟΠΕΚ, καθώς και ένας σύνεδρος της 

αντιπροσωπείας της Λιβύης, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά ο Κλάιν. Οι κομάντο τελικά επιβιβά-

στηκαν σε αεροπλάνο, το οποίο οδηγούσε ο τότε πιλότος του Μουαμάρ Καντάφι, μαζί με 

περίπου 40 ομήρους και πέταξαν στην Αλγερία, όπου απελευθερώθηκαν όλοι οι όμηροι εκτός 

από πέντε υπουργούς πετρελαίου. Αυτοί αφέθηκαν ελεύθεροι στον επόμενο σταθμό, στην 

Τρίπολη της Λιβύης και σε κάποιους από τους κομάντο χορηγήθηκε άσυλο στην Αλγερία. Ένα 

χρόνο μετά, ο Χ. Κλάιν μπήκε στη λίστα των "μετανοημένων", ομολογώντας τι επρόκειτο να 

κάνουν. Στη δράση ήταν να συμμετάσχει και ο Βίλφριντ (Μπόνι) Μπόζε, από τα ιδρυτικά μέλη 

των Επαναστατικών Πυρήνων, ο οποίος τελικά δεν πήρε μέρος στο επιχειρησιακό κομμάτι. 

Αεροπειρατεία του Έντεμπε

Στις 27 Ιουνίου του 1976, ένα airbus A300 της Air France ξεκίνησε με 248 επιβάτες από το 

Τελ Αβίβ για το Παρίσι, με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα. Τέσσερα άτομα, δύο από το PFLP-

External Operations και τα μέλη των Επαναστατικών Πυρήνων Μπόνι Μπόζε και Μπριγκίτε 

Κούλμαν, του άλλαξαν πορεία και το οδήγησαν αρχικά στη Λιβύη και στη συνέχεια στο 

Έντεμπε της Ουγκάντα, στο φιλοπαλαιστινιακό καθεστώς του δικτάτορα Ίντι Αμίν – ο οποίος 

φημολογείται ότι σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια την ήδη τραυματισμένη εβραϊκής καταγω-

γής Ντόρα Μπλοχ, ενώ νοσηλευόταν. Η Ντόρα Μπλοχ είχε επιβιώσει από στρατόπεδο 

συγκέντρωσης. Οι τέσσερις αεροπειρατές ζήτησαν την απελευθέρωση 40 πολιτικών κρατου-

μένων στο Ισραήλ, πέντε στην Κένυα, ενός στη Γαλλία, ενός στην Ελβετία και έξι στην τότε 

Δυτική Γερμανία, των: Γιαν Καρλ Ράσπε, Ίνγκριντ Σούμπερτ, Βέρνερ Χόπε από την ομάδα 
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συνενώθηκε με τους Υοuth for Revenge και το υποστηριζόμενο από τη Συρία Μέτωπο για την 

Απελευθέρωση της Παλαιστίνης του Αχμέντ Τζιμπρίλ, ίδρυσε το Λαϊκό Μέτωπο (PFLP). Ο Α. 

Τζιμπρίλ αποχώρησε το 1968 και συγκρότησε το PFLP-General Command (Γενική Διοίκη-

ση).Ένα χρόνο αργότερα, το Μέτωπο διασπάστηκε κι έτσι προέκυψε το, κατά βάση μαοϊκό 

DFLP (Δημοκρατικό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης), οργάνωση η οποία 

χτυπήθηκε άσχημα κατά τη διάρκεια των γεγονότων στο Αμμάν της Ιορδανίας το 1970, που 

έμειναν γνωστά ως "Μαύρος Σεπτέμβρης". Ο σημερινός γ.γ. του Λαϊκού Μετώπου, εκλεγμένος 

από τον Οκτώβρη του 2001, είναι ο Αχμέντ Σαντάτ, που συνελήφθη από τους ισραηλινούς το 

2002, λίγους μήνες μετά την εκλογή του, για τη δολοφονία του υπουργού Τουρισμού του 

Ισραήλ. Στις 14 Μαρτίου του 2006, οι ισραηλινοί, με μια θεαματική επίθεση στις φυλακές της 

Ιεριχούς, τον απήγαγαν για να τον μεταφέρουν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας.

POLISARIO

Αρχικά του Μετώπου για την απελευθέρωση της Δυτικής Σαχάρας (Frente POpular de 

LIberacion de SAguia el Hamra y RIo de Oro). Συνέχεια του αντι-αποικιοκρατικού αγώνα 

ενάντια στην ισπανική κατοχή, που ξεκίνησε το 1958 με μαζικές διαδηλώσεις και άρχισε να 

οργανώνεται το 1967 με τη δημιουργία του Κινήματος για την Απελευθέρωση της Σαχάρα υπό 

την ηγεσία του γεννημένου στο τότε ισπανικό Μαρόκο Mohamed Sidi Brahim Bassiri. To 

Κίνημα διαλύθηκε από τους Ισπανούς το 1970, μετά από μαζική διαδήλωση που πνίγηκε στο 

αίμα. Ο λαός της Σαχάρα πήρε τα όπλα και συγκρότησε στις 10 Μαϊου 1973 το POLISARIO, το 

οποίο υποστηρίχτηκε κυρίως από αφρικανικές χώρες συνδεδεμένες με το πρώην ανατολικό 

μπλοκ, όπως π.χ. η Υεμένη, η Λιβύη για ένα διάστημα, η Αλγερία αλλά και η Κούβα. Η πολιτική 

και οικονομική υποστήριξη της Αλγερίας είναι αδιάλειπτη από το 1975. Από το 1989 το 

POLISARIO έκανε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και έκτοτε μάχεται με ειρηνικά μέσα. Έχει 

αποκηρύξει τη βία κατά πολιτών και μάλιστα το 2003, μετά τα πολύνεκρα χτυπήματα στην 

Καζαμπλάνκα, έστειλε συλλυπητήρια στην κυβέρνηση του Μαρόκο. Από το 2005 ως σήμερα 

υποστηρίζει, πάντα με ειρηνικά μέσα, την «Ιντιφάντα της Ανεξαρτησίας» (Independence 

Intifada).      

γεγονότα
2 Ιούνη 1967

Στις 2 Ιούνη 1967, ο μπάτσος Κούρας πυροβολεί θανάσιμα στη σπονδυλική στήλη το φοιτητή 

Μπένο Όνεζοργκ, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στην επίσκεψη του Σάχη στο τότε 

Δυτικό Βερολίνο. Ο διαδηλωτής πεθαίνει κι ο μπάτσος απλά μετατίθεται. Η δολοφονία του 

Μπένο Όνεζοργκ αλλά και η δολοφονική απόπειρα εναντίον του Ρούντι Ντούτσκε, που 

ακολούθησε, το Πάσχα του 1968, θεωρείται ότι οδήγησαν στη ριζοσπαστικοποίηση του 

γερμανικού κινήματος κι άνοιξαν το δρόμο στη συζήτηση μέσα στο SDS, το Γερμανικό 
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Σοσιαλιστικό Φοιτητικό Σύνδεσμο, αλλά και έξω από αυτόν, για το πέρασμα στον ένοπλο 

αγώνα. Φυσικά, έπαιξαν ρόλο μια σειρά παράγοντες, όπως ένα συνέδριο για το Βιετνάμ, που 

πραγματοποιήθηκε το 1968, ο αγώνας των Τουπαμάρος, το βιβλίο του Κάρλος Μαριγκέλα Το 

εγχειρίδιο του αντάρτη πόλεων κ.ά. Ακολούθησε κύμα καταστολής από την πλευρά του 

γερμανικού κράτους ύστερα από μια σειρά ένοπλων δράσεων, που σηματοδότησαν την 

έναρξη του ένοπλου, με τη δημιουργία αρχικά της RAF και στη συνέχεια της 2 Ιούνη και των 

RZ.

Σύνοδος του ΟΠΕΚ

Στις 21 Δεκεμβρίου του 1975, παλαιστίνιοι κομάντο του PFLP, μαζί με το δυτικογερμανό Χάνς 

Γιόχακιμ Κλάιν από τους Επαναστατικούς Πυρήνες και την Γκαμπριέλ Κρόχερ-Τίντερμαν, από 

το Κίνημα 2ης Ιούνη και τον Κάρλος να ηγείται της επιχείρησης, εισέβαλαν στο κτίριο όπου 

πραγματοποιούνταν η σύνοδος του ΟΠΕΚ στη Βιέννη. Με βάση το αρχικό σχέδιο, επρόκειτο 

να σκοτώσουν τους υπουργούς εσωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν, Γιαμανί και 

Αμουζεγκάρ. Στη συνέχεια, με αεροπλάνο των αυστριακών αερογραμμών, κομάντο και 

υπουργοί θα έκαναν μια περιοδεία, όπου ο κάθε υπουργός θα παραδινόταν στη χώρα του, σε 

αντάλλαγμα την απελευθέρωση πολιτικών κρατούμενων εκεί, δηλώνοντας μάλιστα την 

υποστήριξή του στον παλαιστινιακό λαό. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σκοτώθηκε ένας 

αυστριακός μπάτσος, ένας ιρακινός υπάλληλος του ΟΠΕΚ, καθώς και ένας σύνεδρος της 

αντιπροσωπείας της Λιβύης, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά ο Κλάιν. Οι κομάντο τελικά επιβιβά-

στηκαν σε αεροπλάνο, το οποίο οδηγούσε ο τότε πιλότος του Μουαμάρ Καντάφι, μαζί με 

περίπου 40 ομήρους και πέταξαν στην Αλγερία, όπου απελευθερώθηκαν όλοι οι όμηροι εκτός 

από πέντε υπουργούς πετρελαίου. Αυτοί αφέθηκαν ελεύθεροι στον επόμενο σταθμό, στην 

Τρίπολη της Λιβύης και σε κάποιους από τους κομάντο χορηγήθηκε άσυλο στην Αλγερία. Ένα 

χρόνο μετά, ο Χ. Κλάιν μπήκε στη λίστα των "μετανοημένων", ομολογώντας τι επρόκειτο να 

κάνουν. Στη δράση ήταν να συμμετάσχει και ο Βίλφριντ (Μπόνι) Μπόζε, από τα ιδρυτικά μέλη 

των Επαναστατικών Πυρήνων, ο οποίος τελικά δεν πήρε μέρος στο επιχειρησιακό κομμάτι. 

Αεροπειρατεία του Έντεμπε

Στις 27 Ιουνίου του 1976, ένα airbus A300 της Air France ξεκίνησε με 248 επιβάτες από το 

Τελ Αβίβ για το Παρίσι, με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα. Τέσσερα άτομα, δύο από το PFLP-

External Operations και τα μέλη των Επαναστατικών Πυρήνων Μπόνι Μπόζε και Μπριγκίτε 

Κούλμαν, του άλλαξαν πορεία και το οδήγησαν αρχικά στη Λιβύη και στη συνέχεια στο 

Έντεμπε της Ουγκάντα, στο φιλοπαλαιστινιακό καθεστώς του δικτάτορα Ίντι Αμίν – ο οποίος 

φημολογείται ότι σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια την ήδη τραυματισμένη εβραϊκής καταγω-

γής Ντόρα Μπλοχ, ενώ νοσηλευόταν. Η Ντόρα Μπλοχ είχε επιβιώσει από στρατόπεδο 

συγκέντρωσης. Οι τέσσερις αεροπειρατές ζήτησαν την απελευθέρωση 40 πολιτικών κρατου-

μένων στο Ισραήλ, πέντε στην Κένυα, ενός στη Γαλλία, ενός στην Ελβετία και έξι στην τότε 

Δυτική Γερμανία, των: Γιαν Καρλ Ράσπε, Ίνγκριντ Σούμπερτ, Βέρνερ Χόπε από την ομάδα 
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Baader-Meinhoff  Φριτς Τόιφελ, Ραλφ Ράιντερς, και Ίνγκε Βιτ από το Κίνημα 2 Ιούνη. Από 

τους 248 επιβάτες του αεροπλάνου, οι 100 ήταν ισραηλινοί υπήκοοι ή άτομα εβραϊκής 

καταγωγής. Μετά την απελευθέρωση των μη εβραίων ομήρων, ο ισραηλινός στρατός (Israeli 

Defence Forces) οργάνωσε μια τεράστια επιχείρηση, με τον κωδικό «Επιχείρηση Κεραυνός», 

καταστρέφοντας αεροπλάνα της Ουγκάντα και σκοτώνοντας όχι μόνο τους τέσσερις που είχαν 

καταλάβει το αεροπλάνο αλλά και τρεις από τους ομήρους, όπως και 45 στρατιώτες της 

αφρικανικής χώρας. Κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης «χειρουργικής» επέμβασης των 

ισραηλινών, τραυματίστηκαν πέντε ισραηλινοί και σκοτώθηκε ο διοικητής Γιόναταν Νετανιά-

χου, αδερφός του μετέπειτα πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η υπόθεση έφτασε 

μέχρι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, χωρίς όμως να οδηγήσει σε καμιά δράση εναντίον 

του Ισραήλ, το δε επιχειρησιακό μοντέλο της «Καταιγίδας», ως το πιο επιτυχημένο που είχε 

ως τότε σημειωθεί, κοπιαρίστηκε από τις αντίστοιχες «ομάδες διάσωσης» στις ΗΠΑ. Μετά την 

αεροπειρατεία του Έντεμπε, ξέσπασαν έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις τόσο εσωτερικά 

στους Επαναστατικούς Πυρήνες, όσο και ανάμεσα στους RZ και την ευρύτερη Αριστερά. Η 

αεροπειρατεία του Έντεμπε ήταν ο βασικός λόγος διαφωνίας του Χ.Κλάιν, ο οποίος αποχώ-

ρησε στέλνοντας το όπλο του μαζί με ένα γράμμα στο γερμανικό Spiegel.. Η δράση αυτή, που 

ήρθε ένα χρόνο μετά την απαγωγή του Λόρεντζ, φαίνεται πως έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη 

διάσπαση των Επαναστατικών Πυρήνων και στην αποχώρηση της λεγόμενης αντι-

ιμπεριαλιστικής τάσης.

Πόλεμος των 6 ημερών

Γνωστός και ως ο τρίτος αραβο-ισραηλινός πόλεμος ή Al-Naksah (Setback), o πόλεμος που 

κήρυξε το Ισραήλ, τον Ιούνιο του 1967, σε Αίγυπτο, Ιορδανία και Συρία, προσφυγοποιώντας 

350.000 παλαιστίνιους. Ουσιαστικά, η δεύτερη Νάκμπα (καταστροφή) για τους παλαιστίνιους 

μετά το 1948. Από το 1948 ως το 1967, η Δυτική Όχθη και η Ανατολική Ιερουσαλήμ βρισκόταν 

υπό τον έλεγχο της Ιορδανίας, ενώ η Λωρίδα της Γάζας ήταν υπό αιγυπτιακή στρατιωτική 

διοίκηση. Η χερσόνησος του Σινά είχε καταληφθεί το 1956 από το Ισραήλ, το οποίο υποχώ-

ρησε σύντομα, δίνοντας τη θέση του στα Ηνωμένα Έθνη. Λίγο πριν τον Πόλεμο των 6 ημερών, 

η αμυντική συμμαχία του Γκαμάλ Νάσερ της Αιγύπτου και του βασιλιά Χουσεϊν της Ιορδανίας, 

ζήτησε την αποχώρηση των Ηνωμένων Εθνών. Υπό το "βλέμμα" των προέδρων Λίντον 

Τζόνσον στις ΗΠΑ και Λεονίντ Μπρέζνιεφ στην ΕΣΣΔ, το Ισραήλ, υπό τις εντολές του Μοσέ 

Νταγιάν, επιτέθηκε καταλαμβάνοντας τη Λωρίδα της Γάζας, τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική 

Ιερουσαλήμ, τα Υψώματα του Γκολάν και τη Χερσόνησο του Σινά μέχρι το Σουέζ. Η χερσόνη-

σος του Σινά, "παραδόθηκε" για δεύτερη φορά το 1979, μετά από σχετική συμφωνία, ενώ όλα 

τα υπόλοιπα εδάφη παραμένουν ως σήμερα στην κατοχή του Ισραήλ. Η επιστροφή στα 

σύνορα πριν το 1967, η αναγνώριση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας της 

Παλαιστίνης και η αναγνώριση του δικαιώματος των προσφύγων να επιστρέψουν αποτελούν 

τον κορμό των διεκδικήσεων της πλειοψηφίας των παλαιστινιακών οργανώσεων ως σήμερα, οι 

οποίες, μαζί με το ζήτημα της επιστροφής των Υψωμάτων του Γκολάν, δείχνουν ότι οι 
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συνέπειες του Πολέμου των 6 ημερών, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό κομμάτι της 

επίλυσης του Μεσανατολικού.

Εμφύλιος στο Λίβανο 

Έναρξη στις 13 Απριλίου 1975, μετά από μακρά περίοδο αναταραχών. Καταγράφηκε ως 

πόλεμος «χριστιανών-μουσουλμάνων». Αυτή η διπολική ανάγνωση, ρηχή και μερική, δεν 

αγγίζει ένα ολόκληρο φάσμα πολιτικών συγκρούσεων ανάμεσα στη λιβανέζικη Δεξιά και 

Αριστερά, με τη λεγόμενη Δεξιά να συσπειρώνει τους φαλαγγίτες του Μπασίρ Τζεμαγιέλ, τους 

εθνικιστές του Καμάλ Σαμούν, τους καθολικούς μαρωνίτες και την Αριστερά των κομμουνι-

στικών και σοσιαλιστικών κομμάτων που συμμαχούσαν με την PLO και κάποιες ισλαμικές 

λιβανέζικες οργανώσεις, να στέκεται αρχικά απέναντί της με την υποστήριξη των ορθόδοξων 

χριστιανών. Μέσα από τον εμφύλιο ξεπήδησαν νέα, σιιτικά κυρίως, κόμματα/κινήματα, όπως 

αυτό του Μουσά Σαντρ, η Αμάλ και αργότερα, το 1982, η Χεζμπολάχ, μετά την αιματοβαμμένη 

επίθεση του Ισραήλ με τον –πάντα «πρωτότυπο»– τίτλο «Ειρήνη στη Γαλιλαία». Ο εμφύλιος 

έληξε επίσημα το 1989 με τις συμφωνίες του Taa'ef., αλλά ο στρατός της Συρίας και του 

Ισραήλ παρέμειναν στο Λίβανο.

Μαύρος Σεπτέμβρης

Το Σεπτέμβρη του 1970, μετά από πιέσεις του ισραηλινού κράτους, ο ιορδανικός στρατός 

ξεκινάει επίθεση εξόντωσης των παλαιστινίων στα προσφυγικά στρατόπεδα. Μέχρι τον Ιούλιο 

του 1971, η σφαγή άφησε πίσω της τουλάχιστον 20.000 νεκρούς και εξανάγκασε την Οργάνω-

ση για την Απελεθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) να εγκαταλείψει τη χώρα. Το φθινόπωρο του 

1971, ιδρύεται η παλαιστινική οργάνωση Μαύρος Σεπτέμβρης. Στις 5 Σεπτεμβρίου, ο Μαύρος 

Σεπτέμβρης πιάνει ομήρους τα μέλη της ισραηλινής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες 

του Μονάχου, ζητώντας την απελευθέρωση 200 κρατούμενων από τις φυλακές του Ισραήλ. 

Κατά τη διάρκεια της βίαιης επέμβασης που ακολούθησε, οι ειδικές δυνάμεις στρατού και 

αστυνομίας από τη Γερμανία και το Ισραήλ, σκότωσαν έντεκα ισραηλινούς αθλητές, πέντε από 

τους οχτώ παλαιστίνιους και έναν γερμανό μπάτσο. Το Μάρτιο του 1973, ο Μαύρος Σεπτέμβ-

ρης κατέλαβε την πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στο Χαρτούμ του Σουδάν, ζητώντας 

απελευθέρωση κρατουμένων της RAF. Το αίτημα απορρίφθηκε κι έτσι εκτελέστηκαν δύο 

αμερικανοί και ένας βέλγος διπλωμάτης.

Γερμανικό Φθινόπωρο, 1977

Περιγράφει όσα ξεκίνησαν στις 5 Σεπτέμβρη του 1977, με τη δολοφονία του γενικού 

εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Μπούμπακ, τη δολοφονία του διευθυντή της Τράπεζας της 

Δρέσδης, Πόντο και την απαγωγή του Σλέγιερ από μέλη της RAF. Είχε ήδη ψηφιστεί ο νόμος 

περί "απαγόρευσης επαφών", που επέβαλλε ολοκληρωτική απομόνωνση στους πολιτικούς 

κρατούμενους. Στις 13 Οκτωβρίου, παλαιστίνιοι αντάρτες απαίτησαν την απελευθέρωση των 

γερμανών συντρόφων τους, καταλαμβάνοντας αεροπλάνο της Lufthansa και εκτελώντας τον 
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Baader-Meinhoff  Φριτς Τόιφελ, Ραλφ Ράιντερς, και Ίνγκε Βιτ από το Κίνημα 2 Ιούνη. Από 

τους 248 επιβάτες του αεροπλάνου, οι 100 ήταν ισραηλινοί υπήκοοι ή άτομα εβραϊκής 

καταγωγής. Μετά την απελευθέρωση των μη εβραίων ομήρων, ο ισραηλινός στρατός (Israeli 

Defence Forces) οργάνωσε μια τεράστια επιχείρηση, με τον κωδικό «Επιχείρηση Κεραυνός», 

καταστρέφοντας αεροπλάνα της Ουγκάντα και σκοτώνοντας όχι μόνο τους τέσσερις που είχαν 

καταλάβει το αεροπλάνο αλλά και τρεις από τους ομήρους, όπως και 45 στρατιώτες της 

αφρικανικής χώρας. Κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης «χειρουργικής» επέμβασης των 

ισραηλινών, τραυματίστηκαν πέντε ισραηλινοί και σκοτώθηκε ο διοικητής Γιόναταν Νετανιά-

χου, αδερφός του μετέπειτα πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η υπόθεση έφτασε 

μέχρι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, χωρίς όμως να οδηγήσει σε καμιά δράση εναντίον 

του Ισραήλ, το δε επιχειρησιακό μοντέλο της «Καταιγίδας», ως το πιο επιτυχημένο που είχε 

ως τότε σημειωθεί, κοπιαρίστηκε από τις αντίστοιχες «ομάδες διάσωσης» στις ΗΠΑ. Μετά την 

αεροπειρατεία του Έντεμπε, ξέσπασαν έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις τόσο εσωτερικά 

στους Επαναστατικούς Πυρήνες, όσο και ανάμεσα στους RZ και την ευρύτερη Αριστερά. Η 

αεροπειρατεία του Έντεμπε ήταν ο βασικός λόγος διαφωνίας του Χ.Κλάιν, ο οποίος αποχώ-

ρησε στέλνοντας το όπλο του μαζί με ένα γράμμα στο γερμανικό Spiegel.. Η δράση αυτή, που 

ήρθε ένα χρόνο μετά την απαγωγή του Λόρεντζ, φαίνεται πως έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη 

διάσπαση των Επαναστατικών Πυρήνων και στην αποχώρηση της λεγόμενης αντι-

ιμπεριαλιστικής τάσης.

Πόλεμος των 6 ημερών

Γνωστός και ως ο τρίτος αραβο-ισραηλινός πόλεμος ή Al-Naksah (Setback), o πόλεμος που 

κήρυξε το Ισραήλ, τον Ιούνιο του 1967, σε Αίγυπτο, Ιορδανία και Συρία, προσφυγοποιώντας 

350.000 παλαιστίνιους. Ουσιαστικά, η δεύτερη Νάκμπα (καταστροφή) για τους παλαιστίνιους 

μετά το 1948. Από το 1948 ως το 1967, η Δυτική Όχθη και η Ανατολική Ιερουσαλήμ βρισκόταν 

υπό τον έλεγχο της Ιορδανίας, ενώ η Λωρίδα της Γάζας ήταν υπό αιγυπτιακή στρατιωτική 

διοίκηση. Η χερσόνησος του Σινά είχε καταληφθεί το 1956 από το Ισραήλ, το οποίο υποχώ-

ρησε σύντομα, δίνοντας τη θέση του στα Ηνωμένα Έθνη. Λίγο πριν τον Πόλεμο των 6 ημερών, 

η αμυντική συμμαχία του Γκαμάλ Νάσερ της Αιγύπτου και του βασιλιά Χουσεϊν της Ιορδανίας, 

ζήτησε την αποχώρηση των Ηνωμένων Εθνών. Υπό το "βλέμμα" των προέδρων Λίντον 

Τζόνσον στις ΗΠΑ και Λεονίντ Μπρέζνιεφ στην ΕΣΣΔ, το Ισραήλ, υπό τις εντολές του Μοσέ 

Νταγιάν, επιτέθηκε καταλαμβάνοντας τη Λωρίδα της Γάζας, τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική 

Ιερουσαλήμ, τα Υψώματα του Γκολάν και τη Χερσόνησο του Σινά μέχρι το Σουέζ. Η χερσόνη-

σος του Σινά, "παραδόθηκε" για δεύτερη φορά το 1979, μετά από σχετική συμφωνία, ενώ όλα 

τα υπόλοιπα εδάφη παραμένουν ως σήμερα στην κατοχή του Ισραήλ. Η επιστροφή στα 

σύνορα πριν το 1967, η αναγνώριση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας της 

Παλαιστίνης και η αναγνώριση του δικαιώματος των προσφύγων να επιστρέψουν αποτελούν 

τον κορμό των διεκδικήσεων της πλειοψηφίας των παλαιστινιακών οργανώσεων ως σήμερα, οι 

οποίες, μαζί με το ζήτημα της επιστροφής των Υψωμάτων του Γκολάν, δείχνουν ότι οι 
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συνέπειες του Πολέμου των 6 ημερών, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό κομμάτι της 

επίλυσης του Μεσανατολικού.

Εμφύλιος στο Λίβανο 

Έναρξη στις 13 Απριλίου 1975, μετά από μακρά περίοδο αναταραχών. Καταγράφηκε ως 

πόλεμος «χριστιανών-μουσουλμάνων». Αυτή η διπολική ανάγνωση, ρηχή και μερική, δεν 

αγγίζει ένα ολόκληρο φάσμα πολιτικών συγκρούσεων ανάμεσα στη λιβανέζικη Δεξιά και 

Αριστερά, με τη λεγόμενη Δεξιά να συσπειρώνει τους φαλαγγίτες του Μπασίρ Τζεμαγιέλ, τους 

εθνικιστές του Καμάλ Σαμούν, τους καθολικούς μαρωνίτες και την Αριστερά των κομμουνι-

στικών και σοσιαλιστικών κομμάτων που συμμαχούσαν με την PLO και κάποιες ισλαμικές 

λιβανέζικες οργανώσεις, να στέκεται αρχικά απέναντί της με την υποστήριξη των ορθόδοξων 

χριστιανών. Μέσα από τον εμφύλιο ξεπήδησαν νέα, σιιτικά κυρίως, κόμματα/κινήματα, όπως 

αυτό του Μουσά Σαντρ, η Αμάλ και αργότερα, το 1982, η Χεζμπολάχ, μετά την αιματοβαμμένη 

επίθεση του Ισραήλ με τον –πάντα «πρωτότυπο»– τίτλο «Ειρήνη στη Γαλιλαία». Ο εμφύλιος 

έληξε επίσημα το 1989 με τις συμφωνίες του Taa'ef., αλλά ο στρατός της Συρίας και του 

Ισραήλ παρέμειναν στο Λίβανο.

Μαύρος Σεπτέμβρης

Το Σεπτέμβρη του 1970, μετά από πιέσεις του ισραηλινού κράτους, ο ιορδανικός στρατός 

ξεκινάει επίθεση εξόντωσης των παλαιστινίων στα προσφυγικά στρατόπεδα. Μέχρι τον Ιούλιο 

του 1971, η σφαγή άφησε πίσω της τουλάχιστον 20.000 νεκρούς και εξανάγκασε την Οργάνω-

ση για την Απελεθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) να εγκαταλείψει τη χώρα. Το φθινόπωρο του 

1971, ιδρύεται η παλαιστινική οργάνωση Μαύρος Σεπτέμβρης. Στις 5 Σεπτεμβρίου, ο Μαύρος 

Σεπτέμβρης πιάνει ομήρους τα μέλη της ισραηλινής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες 

του Μονάχου, ζητώντας την απελευθέρωση 200 κρατούμενων από τις φυλακές του Ισραήλ. 

Κατά τη διάρκεια της βίαιης επέμβασης που ακολούθησε, οι ειδικές δυνάμεις στρατού και 

αστυνομίας από τη Γερμανία και το Ισραήλ, σκότωσαν έντεκα ισραηλινούς αθλητές, πέντε από 

τους οχτώ παλαιστίνιους και έναν γερμανό μπάτσο. Το Μάρτιο του 1973, ο Μαύρος Σεπτέμβ-

ρης κατέλαβε την πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στο Χαρτούμ του Σουδάν, ζητώντας 

απελευθέρωση κρατουμένων της RAF. Το αίτημα απορρίφθηκε κι έτσι εκτελέστηκαν δύο 

αμερικανοί και ένας βέλγος διπλωμάτης.

Γερμανικό Φθινόπωρο, 1977

Περιγράφει όσα ξεκίνησαν στις 5 Σεπτέμβρη του 1977, με τη δολοφονία του γενικού 

εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Μπούμπακ, τη δολοφονία του διευθυντή της Τράπεζας της 

Δρέσδης, Πόντο και την απαγωγή του Σλέγιερ από μέλη της RAF. Είχε ήδη ψηφιστεί ο νόμος 

περί "απαγόρευσης επαφών", που επέβαλλε ολοκληρωτική απομόνωνση στους πολιτικούς 

κρατούμενους. Στις 13 Οκτωβρίου, παλαιστίνιοι αντάρτες απαίτησαν την απελευθέρωση των 

γερμανών συντρόφων τους, καταλαμβάνοντας αεροπλάνο της Lufthansa και εκτελώντας τον 
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πιλότο του. Το αεροπλάνο έφτασε τελικά στο Μογκαντίσου της Σομαλίας, όπου έκανε τελικά 

επέμβαση οι ειδικές δυνάμεις της γερμανικής αστυνομίας, της GSG9, σκοτώνοντας τους 

παλαιστίνιους. Την επόμενη μέρα, στις 19 Οκτωβρίου, βρέθηκαν νεκροί στα κελιά τους οι: 

Αντρέας Μπάαντερ, Γιαν Καρλ Ράσπε, Γκούντρουν Ένσλιν και -τρεις μέρες αργότερα- η 

Ίνγκριντ Σούμπερτ, ενώ η μόνη που επέζησε, βαριά τραυματισμένη, ήταν η Ίνγκριντ Μέλερ. 

Ως άμεσο αντανακλαστικό για τις δολοφονίες ήρθε η εκτέλεση του Σλέγιερ, η οποία πυροδό-

τησε ένα τεράστιο ανθρωποκυνηγητό, αλλά και δεκάδες βομβιστικές επιθέσεις σ'ολόκληρη 

την Ευρώπη.

ΙΤΤ

Ινστιτούτο Γενετικής Έρευνας. Πολυεθνική εταιρεία, η οποία υποστήριζε το πραξικόπημα του 

Πινοσέτ στη Χιλή. Οι πρώτες επιθέσεις που δέχτηκε από τους Επαναστατικούς Πυρήνες 

καταγράφηκαν το Νοέμβριο του 1973 και αποτέλεσαν την έναρξη της δράσης τους.

Φυλακές Λερτερστράσε

Γυναικείες φυλακές στο Βερολίνο, από όπου απέδρασαν στις 7 Ιουλίου 1976 τέσσερις 

γυναίκες κρατούμενες της RAF και δύο του Κινήματος 2 Ιούνη, ανάμεσά τους οι: Ίνγκε Βιτ, 

Γκαμπριέλ Ρόλνικ, Τζούλιαν Πλάμπεκ και Μόνικα Μπέρμπεριχ, που κρατούνταν ήδη 10 μήνες 

για την απαγωγή του Λόρεντζ, το 1975. Ως απάντηση, το γερμανικό κράτος έστειλε τις 

γυναίκες κρατούμενες της RAF και του Κινήματος 2 Ιούνη σε ειδική πτέρυγα των αντρικών 

φυλακών του Μοαμπιτ.

Φυλακές Μοαμπιτ

Φυλακές στο Βερολίνο, όπου κρατούνταν πολλά μέλη του Κινήματος 2 Ιούνη. Από αυτές τις 

φυλακές απελευθερώθηκε με θεαματικό τρόπο ο Τιλ Μάγιερ, όταν μέλος της 2 Ιούνη παρουσι-

άστηκε ως δικηγόρος.

Mili's Tanz auf dem Eis

Τίτλος μπροσούρας που εκδόθηκε από τη Rote Zora και στον οποίο γίνεται το εξής λογοπαί-

γνιο: γραμμένος όπως παραπάνω, ο τίτλος σημαίνει «ο χορός της Μίλι πάνω στον πάγο». 

Ακούγεται όμως ακριβώς όπως η γερμανική έκφραση militanz auf dem eis, που σημαίνει «η 

στράτευση στην κόψη του ξυραφιού» και αποτελεί έμμεση κριτική στα τρωτά σημεία της 

ιστορικής-κοινωνικής πραγματικότητας του γερμανικού ένοπλου κινήματος.

Trikont

Προέρχεται από τη συντόμευση των λέξεων «τρεις» και «ήπειροι». Αποτελεί ορολογία που 

εισήγαγαν οι Επαναστατικοί Πυρήνες και τη χρησιμοποιούσαν για να αναφερθούν σε Αφρική, 

Ασία, Αμερική.

36



πιλότο του. Το αεροπλάνο έφτασε τελικά στο Μογκαντίσου της Σομαλίας, όπου έκανε τελικά 

επέμβαση οι ειδικές δυνάμεις της γερμανικής αστυνομίας, της GSG9, σκοτώνοντας τους 

παλαιστίνιους. Την επόμενη μέρα, στις 19 Οκτωβρίου, βρέθηκαν νεκροί στα κελιά τους οι: 

Αντρέας Μπάαντερ, Γιαν Καρλ Ράσπε, Γκούντρουν Ένσλιν και -τρεις μέρες αργότερα- η 

Ίνγκριντ Σούμπερτ, ενώ η μόνη που επέζησε, βαριά τραυματισμένη, ήταν η Ίνγκριντ Μέλερ. 

Ως άμεσο αντανακλαστικό για τις δολοφονίες ήρθε η εκτέλεση του Σλέγιερ, η οποία πυροδό-

τησε ένα τεράστιο ανθρωποκυνηγητό, αλλά και δεκάδες βομβιστικές επιθέσεις σ'ολόκληρη 

την Ευρώπη.

ΙΤΤ

Ινστιτούτο Γενετικής Έρευνας. Πολυεθνική εταιρεία, η οποία υποστήριζε το πραξικόπημα του 

Πινοσέτ στη Χιλή. Οι πρώτες επιθέσεις που δέχτηκε από τους Επαναστατικούς Πυρήνες 

καταγράφηκαν το Νοέμβριο του 1973 και αποτέλεσαν την έναρξη της δράσης τους.

Φυλακές Λερτερστράσε

Γυναικείες φυλακές στο Βερολίνο, από όπου απέδρασαν στις 7 Ιουλίου 1976 τέσσερις 

γυναίκες κρατούμενες της RAF και δύο του Κινήματος 2 Ιούνη, ανάμεσά τους οι: Ίνγκε Βιτ, 

Γκαμπριέλ Ρόλνικ, Τζούλιαν Πλάμπεκ και Μόνικα Μπέρμπεριχ, που κρατούνταν ήδη 10 μήνες 

για την απαγωγή του Λόρεντζ, το 1975. Ως απάντηση, το γερμανικό κράτος έστειλε τις 

γυναίκες κρατούμενες της RAF και του Κινήματος 2 Ιούνη σε ειδική πτέρυγα των αντρικών 

φυλακών του Μοαμπιτ.

Φυλακές Μοαμπιτ

Φυλακές στο Βερολίνο, όπου κρατούνταν πολλά μέλη του Κινήματος 2 Ιούνη. Από αυτές τις 

φυλακές απελευθερώθηκε με θεαματικό τρόπο ο Τιλ Μάγιερ, όταν μέλος της 2 Ιούνη παρουσι-

άστηκε ως δικηγόρος.

Mili's Tanz auf dem Eis

Τίτλος μπροσούρας που εκδόθηκε από τη Rote Zora και στον οποίο γίνεται το εξής λογοπαί-

γνιο: γραμμένος όπως παραπάνω, ο τίτλος σημαίνει «ο χορός της Μίλι πάνω στον πάγο». 

Ακούγεται όμως ακριβώς όπως η γερμανική έκφραση militanz auf dem eis, που σημαίνει «η 

στράτευση στην κόψη του ξυραφιού» και αποτελεί έμμεση κριτική στα τρωτά σημεία της 

ιστορικής-κοινωνικής πραγματικότητας του γερμανικού ένοπλου κινήματος.

Trikont
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