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Στις 26 Νοέμβρη 2007 συλλαμβάνεται από αστυνομικούς με πολιτικά την ώρα που βρισκόταν 

στο σπίτι της συντρόφου του στη Θεσσαλονίκη, ο αναρχικός Βαγγέλης Μποτζατζής. Αφού μείνει για 
δύο σχεδόν μέρες σε καθεστώς απομόνωσης στα κτίρια της ασφάλειας, του ανακοινώνεται τελικά ότι 
κατηγορείται μαζί με άλλους 3 αναρχικούς για κακουργηματικές πράξεις που σχετίζονται με επιθέσεις 
σε κρατικούς και καπιταλιστικούς στόχους, ενώ ενεργοποιείται και ο λεγόμενος τρομονόμος. Τις 
επόμενες μέρες στήνεται ένα σκηνικό τρόμου στην πόλη με εκφοβιστικές προσαγωγές  αρκετών 
συντρόφων στην ασφάλεια, ανακρίσεις, εφόδους σε σπίτια και αποκλεισμούς ευρύτερων περιοχών από 
τα ΜΑΤ. Σε ανάλογο κλίμα, τα μμε δε χάνουν ευκαιρία να μιλήσουν για σύλληψη επικίνδυνου 
τρομοκράτη και δημοσιεύουν τις φωτογραφίες των τριών συντρόφων που διαφεύγουν της σύλληψης. Ο 
Μποτζατζής  δηλώνει αναρχικός και αρνείται όλες τις κατηγορίες. Το Νοέμβρη του 07 και με βάση ένα 
σαθρό και κατασκευασμένο κατηγορητήριο, ο Μποτζατζής οδηγείται στις φυλακές Κομοτηνής, 
από τις οποίες αποφυλακίζεται 11 μήνες μετά, ενώ οι σύντροφοι Η. Νικολάου, Δ. Συριανού και Κ. 
Χάλαζας, καταζητούνται μέχρι και σήμερα. 

Η δίωξη του Μποτζατζή και των τριών αναρχικών με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο, 
αποτελεί κομμάτι της συνολικότερης κατασταλτικής επίθεσης που έχει εξαπολύσει το κράτος, σε μια 
προσπάθεια εγκληματοποίησης και ποινικοποίησης των αναρχικών αλλά και όσων κοινωνικών 
κομματιών αντιστέκονται στους σχεδιασμούς του, καθώς και εκφοβισμού του κοινωνικού συνόλου. Την 
ώρα μάλιστα που η σκευωρία καταρρέει, ύστερα από την αποφυλάκιση του Μποτζατζή, η ιδιότυπη 
ομηρία, στην οποία βρίσκονται οι 3 σύντροφοι, παρατείνεται, σε μια προσπάθεια της καταστολής για να 
τους εξοντώσει ηθικά και σωματικά. 

Ο διαρκείς εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του νομικού και κατασταλτικού οπλοστασίου του 
κράτους αποτελεί κορύφωση της προσπάθειας του για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και ταξικών 
αντιστάσεων. Από την πρόσφατη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, 
την απροκάλυπτη καταστροφή και εμπορευματοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, μέχρι την εξόντωση 
των μεταναστών στα σύνορα της Ευρώπης-φρούριο και στο εσωτερικό των δυτικών μητροπόλεων και 
τις πολεμικές επιχειρήσεις που διεξάγει σε διάφορες γωνιές του πλανήτη για τη λεηλασία και την 
υποταγή της περιφέρειας της, η κυριαρχία εντείνει την επίθεση της απέναντι στην κοινωνία σε μια σειρά 
από διαφορετικά μέτωπα και για το λόγο αυτό επιδιώκει τόσο την πολιτική όσο και τη στρατιωτική της 
θωράκιση.  

Τον τελευταίο χρόνο έχουν πραγματοποιηθεί σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού 
πολυάριθμες και πολύμορφες εκδηλώσεις αλληλεγγύης στους 4 της Θεσσαλονίκης. Οι κινήσεις αυτές, 
πέρα από τον άμεσο στόχο τους που είναι η δήλωση έμπρακτης αλληλεγγύης στους συντρόφους, μας 
υπενθυμίζουν και ένα ακόμη πράγμα. Ότι η συνέχιση του αγώνα για έναν κόσμο χωρίς εξουσία και 
εκμετάλλευση, χωρίς κράτος και αφεντικά, δεν μπορεί να συντελεστεί αν ξεχάσουμε τους αγωνιστές που 
βρίσκονται όμηροι στα χέρια του κράτους. Η αλληλεγγύη είναι αναπόσπαστη στιγμή αυτού που 
καθημερινά διανύουμε και βιώνουμε. Του κοινωνικού και ταξικού πολέμου σε όλες του τις 
εκφάνσεις… Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας! 

 
ΝΑ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ  

ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΤΑΞΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΚΟ Β. ΜΠΟΤΖΑΤΖΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 3 
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που διώκονται με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για επιθέσεις 
σε κρατικούς και καπιταλιστικούς στόχους στη Θεσσαλονίκη. 
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