
Στις 16/1/06 μετά από ληστεία της Εθνικής τράπεζας στη Σόλωνος, λαμβάνει χώρα άγρια 
καταδίωξη του ενός απ’ τους ληστές, με αποτέλεσμα το βαρύ τραυματισμό του από 2 σφαίρες 
μπάτσων και τη σύλληψή του. Εξ’ αιτίας της πολιτικής ταυτότητας του ιδίου ως αναρχικού, 
ενορχηστρώνεται αμέσως ένα επικοινωνιακό παραλήρημα επιστημονικής φαντασίας με 
συστηματικά κατασκευασμένες πληροφορίες, οι οποίες τροφοδοτήθηκαν απ’ τα γραφεία 
της ασφάλειας και διαδόθηκαν απ’ τα παπαγαλάκια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Όλα 
αυτά συνέβαλαν στην προαποφασισμένη εξοντωτική ποινή των 35 ετών και 6 μηνών που του 
επέσυραν πρωτοδίκως τον Ιούνη του 2007, καθώς και την επικήρυξη 3 ακόμα ατόμων που 
ταίριαζαν στο προφίλ της ασφάλειας για τη συγκεκριμένη υπόθεση. 
 Το τραπεζικό σύστημα ως δομικός λίθος του οικονομικού 
συστήματος ανέκαθεν αποτελούσε έναν μηχανισμό διαχείρισης 
και καταλήστευσης του κοινωνικού πλούτου, ο οποίος παράγεται 
καθημερινά από όλου εμάς. Όταν ένας τέτοιος μηχανισμός 
δέχεται επίθεση, όπως στην περίπτωση μιας ληστείας, τότε αυτός 
που πλήττεται είναι η ίδια η τράπεζα ίσως, αλλά κατ’ ουσίαν 
οι ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες τις αποζημιώνουν σε τέτοιες 
περιπτώσεις. Επειδή λοιπόν οι τράπεζες και το κράτος δε μπορούν 
να στηρίξουν με λογικά επιχειρήματα ότι η ληστεία τράπεζας είναι 
κοινωνικά επιζήμια, στρέφει την επιχειρηματολογία της στο να 
καταδείξει ως «ανήθικη» μια τέτοια πράξη, διατυμπανίζοντας ότι 
οποιαδήποτε ληστεία είναι μια ανεπαίσχυντη πράξη. Αυτό που 
παραβλέπουν σκόπιμα όμως είναι να εξετάζουν κάθε φορά ποιος είναι ο ληστής, ποιοι οι 
λόγοι που τον ώθησαν σε αυτή την πράξη καθώς και το κυριότερο, ποιος ζημιώνεται κάθε 
φορά. Ένα άλλο επιχείρημα που χρησιμοποιούν για να στρέψουν την κοινωνία ενάντια 
στην πρακτική αυτή αλλά και στο άτομο που την επιλέγει είναι να κάνουν τον εργαζόμενο 
να αισθάνεται ο ίδιος θιγμένος(«μαλάκας είμαι εγώ που δουλεύω?»). Στην πραγματικότητα 
όμως το άτομο που διαπράττει τη ληστεία έχει πάρει το ρίσκο τόσο της ελευθερίας όσο κ της 
ίδιας του της ζωής. Την πιο ειλικρινή απάντηση σε αυτό το ηθικό δίλλημα δίνει η ερώτηση 
«θα λήστευες αόρατος μια τράπεζα?».  Στην προκειμένη περίπτωση κάποιοι επέλεξαν να το 
κάνουν ορατοί… 
 Στην περίπτωση του Γιάννη Δημητράκη, μια ληστεία που πραγματοποιήθηκε σε 
ήρεμο κλίμα, ήρθε και αναστάτωσε την επικαιρότητα, λόγω της συμπεριφοράς του ειδικού 
φρουρού της τράπεζας, ο οποίος, δείχνοντας υπερβάλλον ζήλο, κυνήγησε και πυροβόλησε 
το Δημητράκη, ο οποίος απαντώντας πυροβόλησε στον αέρα. Η καταδίωξη καταλήγει με 
το Γιάννη Δημητράκη αιμόφυρτο στο έδαφος και δεμένο πισθάγκωνα να δέχεται κλωτσιές 
στο πρόσωπο και έναν λαχειοπώλη τραυματία από πυρά μπάτσων. Για τη στάση του 
σχετικά με τη ληστεία δεν υπάρχουν πολλά να πεις. Τα έχει πει όλα ο ίδιος. Η επιλογή της 
ληστείας από μέρους του έγινε για να καλύψει βιοτικά προβλήματα αλλά και να μπορεί 
να αγωνίζεται ενάντια σε καθετί καταπιεστικό, χωρίς να χρειάζεται να εργάζεται ο ίδιος 
για κάποιο διάστημα. Δηλαδή, δεν αποτέλεσε σε καμία περίπτωση προσπάθεια για την 
απόκτηση ατομικής περιουσίας. Η στάση του αυτή, δηλαδή του «αμετανόητου ληστή», είναι 
αυτή η οποία δίνει το «πάτημα» στο δικαστικό κύκλωμα να του επιτεθεί λυσσαλέα, όχι μόνο 
στερώντας του τη δική του ελευθερία, αλλά κατηγορώντας τον για απόπειρες ανθρωποκτονίας 
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κατά τη διάρκεια της ληστείας τις οποίες αποδεδειγμένα δεν έκανε (όλοι 
οι μάρτυρες της δίκης ισχυρίστηκαν το αντίθετο, αλλά και η σφηνωμένη 
σφαίρα σε μπαλκόνι αποδεικνύει ότι πυροβόλησε στον αέρα).
 Αυτοί που δίνουν όμως το πάτημα στις δικαστικές αρχές για αυστηρή 
μεταχείριση είναι τα ΜΜΕ και ο τρόπος που χειρίζονται τέτοια 
ζητήματα. Γίνονται από την πρώτη στιγμή φερέφωνα της ασφάλειας, 
δημοσιεύοντας οποιαδήποτε είδηση μπορεί να ακούστηκε έστω και αν 
πρόκειται για  κακόγουστα αστεία. Έτσι τα σενάρια που παρουσιάζονται 
φαντάζουν ιδανικά για μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας: Όσοι 
συμμετείχαν στη συγκεκριμένη ληστεία κατηγορούνται και για άλλες 6 

σε μια οργάνωση που παίρνει το όνομα «ληστές με τα μαύρα», χρεώνοντάς τους δηλαδή 
όποια άλλη ληστεία έχει γίνει στο κέντρο της Αθήνας από μαυροντυμένους. Αμέσως 
ξεκινά μια άνευ προηγουμένου συκοφάντηση του αναρχικού-αντιεξουσιαστικού χώρου 
προσπαθώντας να το συνδέσουν με το κοινό και το οργανωμένο έγκλημα. Και επειδή σε 
όλο αυτό το παζλ κάτι έλειπε, μιλάνε για κοινό «επαναστατικό ταμείο» , όπου μαζεύονται 
λεφτά από ληστείες για να χρησιμοποιηθούν ύστερα από «τρομοκρατικές» οργανώσεις, 
συνδέοντας έτσι τον κατηγορούμενο με τον Επαναστατικό Αγώνα (υποθέσεις οι οποίες 
κατέρρευσαν και στο δικαστήριο).  Και σα να μην έφταναν αυτά, τον Οκτώβρη του 2009, ο 
Χρυσοχοϊδης επικηρύσει τα 3 άτομα που κατηγορούνταν για την ίδια ληστεία με το ποσό των 
600.000 ευρώ, προσπαθώντας να δημιουργήσει μια κοινωνία ρουφιάνων που ξεπουλάνε τα 
πάντα για λίγα λεφτά, αρκεί να αγωνιστούμε όλοι μαζί για την τήρηση της δημόσιας τάξης. 
Καλεί δηλαδή εμένα κι εσένα να καταδώσουμε άτομα τα οποία κατηγορούνται για ληστεία 
τράπεζας, να παίξουμε δηλαδή τους προστάτες του μεγαλύτερου ληστή στην ανθρώπινη 
ιστορία!
 Πέρα από την υπόθεση της ληστείας όμως, ο Γιάννης Δημητράκης ξεχώρισε για τη 
στάση του εντός της φυλακής. Από την πρώτη στιγμή δεν παραιτείται στην «αγκαλιά» του 
εγκλεισμού, δηλώνει ότι «η φυλακή δε θα γίνει ποτέ σπίτι μας» και προσπαθεί να δημιουργήσει 
κινηματικές καταστάσεις μέσα στις φυλακές, να δηλώσουν με τους άλλους κρατούμενους ότι 
όλοι μαζί θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για το ύψιστο αγαθό: την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Εξ’αιτίας 
της στάσης αυτής ξεκινάν οι εκδικητικές μεταγωγές του σε φυλακές σε όλη την επικράτεια. 
Την άνοιξη του 2007 ο ξυλοδαρμούς του ιδίου από δεσμοφύλακες θα είναι αποτέλεσμα να 
ξεσπάσει εξέγερση στη φυλακή του Μαλανδρίνου, η οποία εξαπλώθηκε αμέσως σαν ντόμινο 
στα «σωφρονιστικά καταστήματα» ολόκληρου του ελλαδικού χώρου. Επίσης, το Νοέμβριο 
του 2008, και παρά τα προβλήματα υγείας του, συμμετέχει στη μαζική απεργία πείνας των 
κρατουμένων, η οποία αποτέλεσε ένα τρόπο διεκδίκησης καλύτερων συνθηκών κράτησης 
για πολλούς, αλλά και για άλλους έναν ύστατο τρόπο να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο 
ιδεολόγημα του εγκλεισμού.

Στις 28 Απρίλη δικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση του στο Εφετείο αθηνών.
Από αυτό που είναι νομικά δίκαιο, την παύση διωξής του για απόπειρες ανθρωποκτονιών, 
εώς αυτό που είναι κοινωνικά δίκαιο, δηλαδή την


