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στην ειδική αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού~



Χρονικό της υπόθεσης

Την Παρασκευή 01.02.13 πραγµατοποιείται διπλή ληστεία στην Αγροτική τράπεζα και το
κατάστηµα των ΕΛ.ΤΑ στο Βελβεντό Κοζάνης. Μετά από κινητοποίηση µεγάλης αστυνοµι-
κής δύναµης στην περιοχή, συλλαµβάνεται ένα άτοµο έξω από την Πτολεµαϊδα, ενώ έπει-
τα από καταδίωξη συλλαµβάνονται άλλα τρία άτοµα στην Βέροια.

Από την πρώτη στιγµή της σύλληψής τους οι 4 δηλώνουν αναρχικοί. Πρόκειται για τους συ-
ντρόφους Γ. Μιχαηλίδη, ∆. Πολίτη, Ν. Ρωµανό και Α. ∆. Μπουρζούκο. Οι σύντροφοι απέφυ-
γαν την ένοπλη συµπλοκή µε τους διώκτες τους για να µην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή διερχό-
µενου οδηγού που είχαν αναγκαστεί να σταµατήσουν και να πάρουν µαζί τους στην προσπά-
θεια τους να διαφύγουν µε το όχηµά του οι υπόλοιποι σύντροφοι κατά τη διάρκεια της κα-
ταδίωξης.

Μετά από τη σύλληψή τους, οι σύντροφοι οδηγούνται στην αστυνοµική διεύθυνση Βέροιας,
όπου και βασανίζονται άγρια, επί ώρες, από τους ντόπιους µπάτσους. Την επόµενη ηµέρα
η κεντρική διοίκηση της αστυνοµίας δηµοσιοποιεί τις φωτογραφίες των χτυπηµένων συντρό-
φων µας, µετά από φανερά εσκεµµένη, άθλια επεξεργασία µε Photoshop και συνοδευόµε-
νες από την κυνική δήλωση ότι η επεξεργασία έγινε για να είναι αναγνωρίσιµα τα πρόσωπα
των συλληφθέντων και να διευκολυνθεί το έργο των αστυνοµικών αρχών. Ακολούθησε ο γε-
λοίος ισχυρισµός ότι οι συλληφθέντες αναρχικοί τραυµατίστηκαν κατά τη σύλληψη.

Οι σύντροφοι από την πρώτη στιγµή διατηρούν µια ακέραια και αξιοπρεπή πολιτική στάση,
στηρίζοντας την επιλογή της ληστείας πέρα κάθε λογική προσωπικού πλουτισµού ως µέρος
της ανατρεπτικής πολιτικής τους αντίληψης και δράσης, γεγονός που προκαλεί την εκδή-
λωση πολλαπλών κινήσεων αλληλεγγύης από ένα ευρύ φάσµα του κινήµατος. Σε σχεδόν
όλες τις πόλεις της ελλάδος πραγµατοποιούνται κινήσεις αλληλεγγύης, από µικροφωνικές
και πανό µέχρι επιθετικές ενέργειες. Άµεσα γίνεται συγκέντρωση στα δικαστήρια της Κο-
ζάνης, όπου κρίνεται η προφυλάκιση των 4, ενώ στις 23.02 γίνεται κεντρική πορεία στην
Βέροια, µε τη συµµετοχή πάνω από 400 συντρόφων από πολλές πόλεις. Πρωτοφανές είναι
το κλίµα τροµοϋστερίας που είχε επιβληθεί στην Βέροια µέρες πριν για την προσέλευση
των αλληλέγγυων. Η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης είχε διακοπεί και οι κατασταλτικές
δυνάµεις είχαν αποκλείσει τις κεντρικές οδούς επιτηρώντας την πόλη µε στρατιωτικό χα-
ρακτήρα.

Ακολουθούθησαν συγκεντρώσεις αλληλεγγύης έξω από τις φυλακές και το εφετείο, µικρο-
φωνικές, εκδηλώσεις, καθώς και πολύµορφες δράσεις, τόσο και στην ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό.

Το επόµενο διάστηµα η αστυνοµία εκδίδει δύο εντάλµατα σύλληψης για δύο αναρχικούς
συντρόφους, φωτογραφίζοντας τους µέσα από τα τηλεδικαστήρια ότι είναι αυτοί που διέ-
φυγαν την σύλληψη χρησιµοποιώντας το αµάξι του διερχόµενου οδηγού.  
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Στις 30 Απρίλη του 2013 και µετά από µια ευρύτερη επιχείρηση συλλήψεων κατά αναρχι-
κών στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, συνελήφθησαν οι Άργυρης Ντάλιος και Φοίβος
Χαρίσης, κατηγορούµενοι για συµµετοχή στην απαλλοτρίωση στο Βελβεντό.

Η δίωξη τους έγινε µε βάση ευρήµατα  DNA, αυτή τη νέα ευέλικτη µεθοδολογία ενοχοποί-
ησης αγωνιστών, µια αµφισβητήσιµη και ευέλικτη µέθοδο µε στόχο την αναβάθµιση του κα-
τηγορητηρίου.

Αυτή τη στιγµή οι σύντροφοί µας βρίσκονται αιχµάλωτοι στις φυλακές Κορυδαλλού. Κα-
λούνται στις 29 Νοεµβρίου να δικαστούν στο ειδικό δικαστήριο στις γυναικείες φυλακές
Κορυδαλλού µετά από την συνοπτική ένταξή τους από τους ειδικούς εφέτες ανακριτές
στην οργάνωση Σ.Π.Φ., τακτική που εφαρµόζεται σε αναρχικούς αγωνιστές ώστε να ανα-
βαθµίζεται η ποινική κατηγορία παρατείνοντας την οµηρία τους. 

Αξίζει σε αυτό το σηµείο να αναφερθεί η πολιτική διαδροµή των 6 αγωνιστών.

Ο Ν. Ρωµανός, φίλος του Α. Γρηγορόπουλου, ήταν δίπλα του όταν δολοφονήθηκε από τη
σφαίρα του Κορκονέα. Αρνήθηκε να παρουσιαστεί στο δικαστήριο, απαξιώνοντας και αµ-
φισβητώντας ενεργά τους µηχανισµούς εξουσίας. Αυτό που επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί
από τα Μ.Μ.Ε. ως Ψυχολογικό τραύµα του συντρόφου, ήταν και είναι µια συνειδητή πολι-
τική επιλογή και τίποτα λιγότερο. Σήµερα, ο Σαραλιώτης έχει αποφυλακιστεί για τη συµµε-
τοχή του στη δολοφονία.

Οι Α. ∆. Μπουρζούκος, Άργυρης Ντάλιος ,Φοίβος Χαρίσης ενεργά µέλη των κινηµατικών
διαδικασιών, παρόντες σε συνελεύσεις, πορείες, αφισοκολλήσεις, δράσεις και εκδηλώσεις,
στηρίζοντας τον αγώνα µέσα και έξω από τις φυλακές.

Ο Γ. Μιχαηλίδης και ο ∆. Πολίτης ήταν καταζητούµενοι µε ένταλµα σύλληψης για συµµε-
τοχή στην Ε.Ο. Σ.Π.Φ., ενώ οι ίδιοι µε δηµόσιo κείµενo τους είχαν δηλώσει ότι είναι αναρ-
χικοί, κοµµάτι του πολύµορφου κινήµατος και είχαν επιλέξει το δρόµο της παρανοµίας. 
Ο Γ. Μιχαηλίδης ήταν ένας από τους 27 συλληφθέντες για την επίθεση µε µπογιές στο κα-
ζίνο της Πάρνηθας το 2007. Συλληφθέντας για τα επεισόδια στο 4ο Κοινωνικό Φόρουµ,
που τότε είχε δηλώσει αναρχικός και είχε φυλακιστεί εκδικητικά. Τα Μ.Μ.Ε. τον παρουσί-
ασαν ως "ο τοξοβόλος του Συντάγµατος", όταν κατά τη διάρκεια των µαζικών αντιµνηµο-
νιακών διαδηλώσεων σηµάδευε µε το τόξο του τη βουλή.

Περί αλληλεγγύης

Η αλληλεγγύη αποτελεί µια ζωντανή, αµφίδροµη σχέση. Οι εκφάνσεις της πολλές. Στην πε-
ρίπτωση των αιχµάλωτων αγωνιστών, είναι αυτή η σχέση που γκρεµίζει τα κάγκελα της φυ-
λακής και τους µετατρέπει σε ενεργά µέλη του κινήµατος. Η αλληλεγγύη είναι η συνθήκη
που σπάει την αποµόνωση των φυλακισµένων από την πολιτική τους οικογένεια.

Η αλληλεγγύη δεν αποτελεί µια υπόθεση των "κοντινών", του φιλικού ή ακόµη και του συγ-
γενικού περιβάλλοντος των συλληφθέντων.
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Πιστεύουµε ότι η αλληλεγγύη προς τους αιχµάλωτους του κοινωνικού πολέµου θα πρέπει
να προέρχεται από το ανταγωνιστικό κίνηµα στο σύνολό του, στο βαθµό που µπορεί να την
στηρίξει το κάθε κοµµάτι του.

Σηµαντικές προσπάθειες για την οικονοµική στήριξη των φυλακισµένων αλλά και των διω-
κόµενων αγωνιστών έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, δοµές οικονοµικής ενί-
σχυσης, συνελεύσεις, εκδηλώσεις, καφενεία οικονοµικής ενίσχυσης, συναυλίες και συζητή-
σεις που στοχεύουν στην έµπρακτη αλληλεγγύη µε τους συντρόφους που βρίσκονται σε κα-
θεστώς δίωξης ή αιχµαλωσίας.

Σε πολιτικό επίπεδο, η αλληλεγγύη αποτελεί τον δίαυλο επικοινωνίας των διαφόρων εκφάν-
σεων και τάσεων εντός του ανατρεπτικού κινήµατος, αποτελεί έναν από τους θεµέλιους λί-
θους της αναρχικής κοσµοθεώρησης.

Ειδικά για τους συντρόφους που βρίσκονται στην φυλακή, η παραγωγή δηµοσίου λόγου
αποτελεί ανάχωµα απέναντι στην επικοινωνιακή παντοδυναµία των εξουσιαστικών µηχανι-
σµών που προσπαθούν να απονοηµατοδοτήσουν την πολιτική υπόσταση των συντρόφων.
Ο λόγος όσων συµµετέχουν στις καθηµερινές εξεγέρσεις θάβεται κάτω από την ηχορύπαν-
ση περί των πράξεων, ενώ η εικόνα της τηλεόρασης επιχειρεί να καθορίσει το πώς αντιλαµ-
βανόµαστε τα γεγονότα. Πέρα από αυτό, η παραγωγή δηµοσίου λόγου αναδεικνύει νέες θε-
µατικές που εντάσσονται στο κίνηµα και στον αγώνα. Οι φυλακισµένοι αγωνιστές, από τη
θέση που βρίσκονται, και καθώς η επικαιρότητα στην εποχή του θεάµατος τρέχει µε ιλιγ-
γιώδεις ρυθµούς, συµβάλλουν µε µια ψύχραιµη ανάλυση και δίνουν τροφή για σκέψη στο
κίνηµα, να το ενδυναµώσουν και να αποτελέσουν ενεργό κοµµάτι του. Πάνω σε αυτό το
σκεπτικό και λόγω της αριθµητικής αύξησης των αναρχικών κρατουµένων, µέσα στις φυ-
λακές έχει δηµιουργηθεί η δοµή αυτή όπου παίρνει θέση πάνω σε δηµόσια σε ζητήµατα και
παράγει τον αναρχικό λόγο µέσα από τη φυλακή εξάγοντάς τον στο κίνηµα.

Η Πρωτοβουλία Αναρχικών κρατουµένων τον τελευταίο χρόνο παράγει λόγο για θέµατα
που αφορούν την φυλακή, το κίνηµα αλλά και την κοινωνία ενώ ανάµεσα στους φυλακισµέ-
νους έχει ξεκινήσει ο διάλογος για την δηµιουργία ενός δικτύου κρατουµένων όπου θα πα-
ράγει λόγο σπάζοντας µε αυτόν τον τρόπο την αποµόνωση που επιχειρεί ο εγκλεισµός.

Η αλληλεγγύη πέρα από ασπίδα για τον ίδιο τον κρατούµενο ή διωκόµενο σύντροφο µέχρι
αυτός να επιστρέψει στους κόλπους του κινήµατος και το πεδίο του αγώνα, αποτελεί και
ασπίδα για το ίδιο το κίνηµα. Καθώς το κράτος προσπαθεί να καθιερώσει νέες µεθόδους
καταστολής, η αλληλεγγύη αποτελεί το ανάχωµα στα σχέδιά του. Ότι έδαφος εγκαταλεί-
πουµε καταλαµβάνεται από το κράτος. Έτσι, πλέον κάθε εισβολή σε σπίτι ονοµάζεται έρευ-
να σε γιάφκα, ακόµη και όταν δεν βρίσκουν τίποτα απολύτως.

Το αναρχικό κίνηµα δεν µπορεί παρά να είναι ένα πολύµορφο κίνηµα. Κάθε µέσο και επι-
λογή αγώνα νοηµατοδοτείται τόσο από το υποκείµενο, όσο και από τις συνθήκες κάτω από
τις οποίες επιλέγεται. Όλα τα εργαλεία µας είναι το ίδιο χρήσιµα, φτάνει να ξέρουµε πως
και πότε θα τα χρησιµοποιούµε.

Στην περίπτωση των 6 αναρχικών συντρόφων, Μπουρζούκου, Πολίτη, Ρωµανό, Μιχαηλίδη,
Ντάλιου, Χαρίση βλέπουµε αυτή την πολυµορφία.
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Στη σηµερινή συνθήκη και εποχή που ο καπιταλισµός δείχνει το πιο ωµό και βάρβαρό του
πρόσωπο, ο αγώνας που διεξάγεται από τον αναρχικό και ευρύτερα ριζοσπαστικό χώρο κά-
θε άλλο παρά µάταιος είναι. Προβάλλει πραγµατικές προοπτικές για την οικοδόµηση µιας
διαφορετικής κοινωνίας, µέσω της βίαιας ανατροπής του υπάρχοντος, µέσω της επαναστα-
τικής διαδικασίας.

Ζούµε σε µια εποχή που το επίπεδο της σύγκρουσης µε την κρατική εξουσία έχει αναβαθ-
µιστεί, ενώ όλο και περισσότερα κοινωνικά κοµµάτια παίρνουν ενεργό µέρος στην σύγκρου-
ση αυτή. Μια κατάσταση δύσκολα διαχειρίσιµη για την εξουσία. Μια κατάσταση που για το
επαναστατικό κίνηµα αποτελεί γόνιµο έδαφος. Ας κινηθούµε σε αυτή την κατεύθυνση, ας
ψηλαφίσουµε τις λεπτές γραµµές που ενώνουν τους επιµέρους αγώνες µεταξύ τους, µε
οδηγό την αλληλέγγυα στάση και πράξη.

Μέχρι την ολική απελευθέρωση, µέχρι την επανάσταση

Η υπόθεση του Βελβεντού δεν είναι αποκοµµένη, αλλά τµήµα αδιαχώριστο ενός ευρύτε-
ρου κατασταλτικού σχεδιασµού. Το σχήµα της “οµπρέλας”, έτσι όπως εκφράστηκε στην
Ιταλία µε το δόγµα Marini, δεν είναι ένα τυχαίο και επιχειρησιακά ουδέτερο κατασταλτικό
σχήµα. Η “οµπρέλα”, δηλαδή το τσουβάλιασµα ανόµοιων πολιτικών αναφορών σε ένα κοι-
νό οργανωτικό µοντέλο, αποσκοπεί, εάν όχι στην αποπολιτικοποίηση, στη δηµιουργία πολι-
τικής σύγχυσης, ταυτίζοντας και εξισώνοντας όχι µονάχα διαφορετικές, αλλά ακόµα και
αντιθετικές τάσεις µέσα στον αναρχικό χώρο. Έτσι, παρά το γεγονός ότι 10 άτοµα έχουν
αναλάβει την πολιτική ευθύνη για τη συµµετοχή τους στη Συνωµοσία Πυρήνων της Φωτιάς,
το κράτος πεισµατικά και µε αστεία στοιχεία προσπαθεί να στριµώξει όλες τις τάσεις του
αναρχικού χώρου κάτω από το ίδιο οργανωτικό µοντέλο, κάτω από την ίδια πολιτική στέγη.

Αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς το δεύτερο βήµα είναι το πέρασµα από το σχήµα της “οµπρέ-
λας”, στο σχήµα της “υπέρ- οµπρέλας”, µέσα από το θεώρηµα του δήθεν κοινού ∆ιευθυ-
ντηρίου, όπως εκφράστηκε και επισήµως από τα χείλη του Νίκου ∆ένδια. Σύµφωνα µ’ αυ-
τό το θεώρηµα όλες οι ένοπλες οργανώσεις συντονίζονται από ένα κοινό διευθυντήριο, το
οποίο και δίνει εντολές στο  ιεραρχικά κατώτερο στρώµα των εκτελεστών αυτών των δια-
ταγών. Γι αυτό κι ο τροµονόµος εισάγει την έννοια του “διευθυντή τροµοκρατικής οργάνω-
σης”, µιλώντας όχι µόνο µε ποινικούς όρους, αλλά και όρους οικονοµίας και µάνατζµεντ.
Αυτό το σχήµα διευθυντικού κέντρου- εκτελεστικής περιφέρειας, πέρα από τη πολιτική
σύγχυση που προσπαθεί να δηµιουργήσει, επιδιώκει να απονοηµατοδοτήσει την επαναστα-
τική δράση από τα πραγµατικά της κίνητρα και να παρουσιάσει τους αναρχικούς ως έναν
ιεραρχικά δοµηµένο πολιτικό χώρο. Εσχάτως και η Χρυσή Αυγή προσχώρησε σε αυτή τη
παραφιλολογία, γράφοντας στην ιστοσελίδα της: «η συµµορία των τροµοκρατών είναι µία
και µόνη, έστω κι αν εµφανίζεται πότε ως σέχτα επαναστατών, πότε ως επαναστατικός
αγώνας, πότε ως ΣΠΦ κτλ και αποτελείται από τους ίδιους πάντα ληστοτροµοκράτες».
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Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, µε τη θεωρία των δύο άκρων, η εξουσία διεκδικεί εκ νέου το µο-
νοπώλιο της βίας, αφού µέχρι πρότινος η επαναστατική αντι- βία ήταν σε µεγάλο βαθµό
ηθικά νοµιµοποιηµένη σε ένα τεράστιο κοµµάτι του κοινωνικού σώµατος (ακόµα και του πιο
συντηρητικού). Επιδιώκει την εξίσωση της πολιτικής αντιβίας, που είναι η επιστροφή ενός
µέρους της συστηµικής βίας, µε την ωµή βία του ναζιστικού παρακράτους, που η ίδια άλ-
λωστε τροφοδοτεί ή ανέχεται κατά καιρούς ανάλογα µε το συµφέρον που έχει στην εκά-
στοτε πολιτική συγκυρία.
Όσοι καταδικάζουν τη βία από όπου κι αν προέρχεται, εξισώνουν την δυναµική αντίσταση
των καταπιεσµένων σε κάθε γωνιά του πλανήτη µε τη βία της αντεπανάστασης. Εξισώνουν
τη βία του Ισραήλ, µε τις σφεντόνες των ανήλικων παλαιστινίων, τις γενοκτονίες και την
εξολόθρευση άµαχου πληθυσµού από τους φασίστες, µε την αντιφασιστική βία των λαών.
Η καταδίκη της βίας από όπου κι αν προέρχεται είναι το σύγχρονο ιδεολόγηµα στο οποίο
προσκυνούν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της βίας. Είναι η σύγχρονη δήλωση νοµιµο-
φροσύνης και υποταγής της καθεστωτικής αριστεράς στους νικητές του εµφυλίου.   

Η καταδίκη της βίας από όπου κι αν προέρχεται ως προαπαιτούµενη δήλωση υποταγής και
κύρους, είναι το αστικό ιδεολόγηµα πάνω στο οποίο ξετυλίχθηκε η αντιδραστική θεωρία
των δύο άκρων. Ουσιαστικά αυτό που η εξουσία διαµηνύει µε αυτή τη θεωρία µέσα από
τους συνεργάτες της που διαµορφώνουν και τη πολιτική ατζέντα της κυβερνητικής πολιτι-
κής είναι ρητό: όσοι αµφισβητούν το κρατικό µονοπώλιο της βίας, όσοι τολµήσουν να αντι-
σταθούν στην εκµετάλλευση, στα µνηµόνια και στον κοινωνικό φόβο θα αντιµετωπίζονται
ως εχθροί του καθεστώτος και θα εξοντώνονται από τους νόµιµους εκπρόσωπους και εκ-
φραστές της βαρβαρότητας. Από το νόµιµο πολιτικό άκρο. Oι φυλακές, τα βασανιστήρια, οι
διώξεις, η καθηµερινή κρατική τροµοκρατία είναι η πολιτική αντιπρόταση της εξουσίας για
το “ξεπέρασµα της βίας”.

Πέρα, όµως, από τα καθ’ ηµάς, θα πρέπει να βλέπουµε κάθε υπόθεση δίωξης αναρχικών
µέσα στα κοινωνικά της συµφραζόµενα. Είναι γεγονός πως πάνω στις ράχες των αναρχι-
κών γίνονται οι πρόβες καταστολής για να χτυπηθούν ευρύτερα τµήµατα της κοινωνίας. Στο
νέο κατασταλτικό δόγµα, στόχος δεν είναι µονάχα η επαναστατική εµπροσθοφυλακή, αλ-
λά και η πειθάρχηση όλων των καταπιεσµένων, των Αποκλεισµένων, των πληβειακών και
προλεταριακών στρωµάτων. Στόχος είναι το σβήσιµο από το χάρτη κάθε µορφής απειθαρ-
χίας και ανυπακοής, ήπιας ή δυναµικής, µεταρρυθµιστικής ή επαναστατικής. Κάθε έκφαν-
ση ριζοσπαστικοποίησης που θα διαταράξει την κανονικότητα του καπιταλισµού, κάθε
εµπόδιο στην “Ανάπτυξη” και την “Ανάκαµψη” της Οικονοµίας, κάθε ανάχωµα στην επε-
λάυνουσα λεηλασία των ζωών µας, θα τεθεί στο στόχαστρο µιας αναβαθµισµένης κατα-
σταλτικής επίθεσης. Έτσι, µια ειδική µονάδα ηµι-στρατιωτικού τύπου, µε ειδικό σκοπό την
καταπολέµηση της “τροµοκρατίας” και της βαρειάς εγκληµατικότητας, όπως είναι η ΕΚΑΜ,
θα χρησιµοποιηθεί όχι µονάχα εναντίον ένοπλων ή καταληψιών αναρχικών, όχι µονάχα για
τη διενέργεια τραµπούκικων ερευνών στις φυλακές, αλλά και για την καταστολή εργατικών
αγώνων και απεργιών. Οι ίδια ειδική µονάδα θα χρησιµοποιηθεί και για να τεθεί υπό αστυ-
νοµική κατοχή µια ολόκληρη περιοχή, οι Σκουριές Χαλκιδικής, για να ικανοποιηθούν οι δα-
σοκτόνες ορέξεις των καπιταλιστών χρυσοθήρων της Ελντοράντο.

Πλέον το κράτος δεν αρκείτε στη χρήση των συµβατικών κατασταλτικών δυνάµεων, που
είναι υπεραρκετές για την επιβολή της “έννοµης τάξης”, αλλά χρησιµοποιεί µια ειδική
“αντιτροµοκρατική” µονάδα. Θέλει να εσωτερικεύσει την εικόνα της στρατιωτικοποίησης

0066



της καταστολής, µιας και απαραίτητος όρος επιβολής του οικονοµικού νεοφιλελευθερισµού
είναι ο αστυνοµικός-στρατιωτικός κεϋνσιανισµός. Μέσα σε συνθήκες συστηµικής κρίσης, το
Κεφάλαιο και ο κρατικός του µηχανισµός, αδυνατώντας πλέον να δηµιουργήσουν την κοινω-
νική συναίνεση και συνοχή µέσω των παροχών του παρελθόντος, προσπαθούν να τη δηµιουρ-
γήσουν µέσω της συγκρότησης του Κόµµατος του Νόµου και της Τάξης. Γι αυτό άλλωστε
δεν χτυπιούνται µονάχα οι αναρχικοί, οι απεργοί, οι κάτοικοι της Χαλκιδικής κλπ., αλλά και
κοµµάτια των Αποκλεισµένων που η ύπαρξή τους και µόνο θεωρείτε απειλή. Έτσι καλλιερ-
γείται ένα παραληρηµατικό κλίµα ηθικού πανικού από τα Μ.Μ.Ε., για να στρωθεί το χαλί του
αυταρχικού αµόκ εναντίον των µεταναστών, των οροθετικών ιερόδουλων, των Ροµά κλπ..

Εν τέλει, οδηγούµαστε σε µια επιταχυνόµενη στρατιωτικοποίηση της καταστολής, µε τη δη-
µιουργία µεικτών αστυνοµικό- στρατιωτικών µονάδων (όπως η EUROGENDFOR) και µε τις
ασκήσεις καταστολής διαδηλώσεων από επίλεκτα σώµατα, όπως οι ασκήσεις Καλλίµαχος και
Πυρπολητής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι “χακί µατατζήδες” της 71ης αεροµετα-
φερόµενης ταξιαρχίας. Πρόκειται για έναν ευέλικτο σχηµατισµό άµεσης αντίδρασης που
µπορεί να µεταφέρεται επιχειρησιακά σε ελάχιστο χρόνο, µε χρήση στρατιωτικών αεροπλά-
νων και ελικοπτέρων. Είναι µέλος της δύναµης άµεσης αντίδρασης του ΝΑΤΟ (NRF) µε στό-
χο την αντιµετώπιση διεθνών κρίσεων, την αποτροπή µαζικής µετανάστευσης και την υπο-
στήριξη “αντιτροµοκρατικών” επιχειρήσεων. Είναι αξιοσηµείωτο επίσης, πως ενώ ρητά απα-
γορεύεται η ανάµειξη του στρατού σε ζητήµατα εσωτερικής καταστολής, στρατιωτικές µο-
νάδες συµµετείχαν στις επιχειρήσεις εντοπισµού των δραπετών των φυλακών Τρικάλων.

H θεωρία των δύο άκρων, λοιπόν, που αναµασάται εσχάτως, δεν είναι µια ελληνική ιδιαι-
τερότητα. Εισάγεται ως τµήµα των προσαρµοσµένων στη συστηµική  κρίση δογµάτων κα-
ταστολής της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. Ξεκινώντας από την ντιρεκτίβα της ΕΕ που ταυτίζει τον
κοµµουνισµό µε τον ναζισµό και καταλήγοντας στο ψήφισµα που εισήγαγε ο φρανκιστής
ευρωβουλευτής Πέδρο Αγκραµούντ, µε το οποίο ταυτίζονται τα αντικαπιταλιστικά και ρι-
ζοσπαστικά κινήµατα µε τον ισλαµικό φονταµενταλισµό και τον φασιστικό εξτρεµισµό, 
ο λεγόµενος “πόλεµος κατά της τροµοκρατίας” διευρύνεται και µετατρέπεται σε πόλεµο
κατά της κοινωνικής ριζοσπαστικοποίησης. Έτσι, τα κράτη προτρέπονται στη χρήση δυσα-
νάλογης κατασταλτικής βίας, αφού κάθε κατάληψη (είτε αναρχικών, είτε απεργών και ερ-
γαζοµένων) θεωρείται ως τετελεσµένη ή οιονεί τροµοκρατική ενέργεια, ενώ κάθε διαδήλω-
ση θεωρείται δεξαµενή άντλησης ένοπλων µαχητών. Με τον τρόπο αυτό, διαφορετικές
µορφές πάλης, µε διαφορετικό επίπεδο άσκησης βίας (ή ακόµα και µη βίαιες µορφές πά-
λης) συγχωνεύονται ως προς την κατασταλτική τους αντιµετώπιση, µιας και αποτελούν
εµπόδια για την Αγία Ανάπτυξη και Ανάκαµψη του καπιταλισµού (εάν ζούσαµε σε άλλες
εποχές θα ακούγαµε και τη φράση: “οικονοµικό σαµποτάζ”).

Ήµαστε πολύ πιο κοντά απ΄ όσο νοµίζουµε στην εποχή που περιγράφει ο ∆ηµήτρης
Μπουρζούκος: «Πολύ πιθανόν να έρθουν µέρες που η αφισοκόλληση θα είναι “προτροπή
σε εγκληµατική πράξη”, η συµµετοχή σε πορείες θα αποτελεί “σύσταση εγκληµατικής ορ-
γάνωσης”. Μέρες που κάθε στέκι, κάθε κατάληψη θα βαφτιστεί γιάφκα. Αυτές τις µέρες
δεν τις φοβόµαστε τις περιµένουµε».

συνέλευση αλληλεγγύης για την υπόθεση του Βελβεντού

0077



Στη µέση αυτής της δικαστικής αίθουσας λοιπόν.
Περικυκλωµένοι απ' τα γουρούνια της αστυνοµίας, ενώπιων των δικαστών των ζωών µας.
Αιχµάλωτοι στους νόµους του δικού σας συστήµατος.
Παζάρια µε αριθµούς πάνω στη λαβωµένη µας ελευθερία.
Και λέξεις καλά γρασαρισµένες για να κάνουν όσο πιο φανερή γίνεται:
ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ ΜΑΣ

«Κάθε λέξη που γράφεις είναι συνένοχη µε το νοηµατικό περιεχόµενο του κειµένου σου.
∆εν υπάρχουν ελεύθερες λέξεις» (Τ. Σινόπουλος)

Καλύτερα. Οι λέξεις είναι συνένοχες µε τα στόµατα που τις εκφράζουν. Κουβαλάνε τις
αντιλήψεις µας, κρύβουν νοήµατα, δηλώνουν προθέσεις. Είναι αυτές οι λέξεις που ξέµει-
ναν για να καθρεφτίζουν την οργή µας και να ξεκλειδώνουν τις πόρτες των κελιών µας.
Ανάπηρες µεν αφού εδώ και µισό χρόνο περίπου έχουν στήσει στο ραντεβού το κυνήγι
της ελευθερίας στο ∆ρόµο µα όντας αποφασισµένες να αναµετρηθούν στα ίσα µε τους
εχθρικούς σας λόγους, µε τις φλυαρίες του εγκλεισµού και τις υποταγµένες κραυγές του
κόσµου της φυλακής.

Για να ξεκινήσουµε λοιπόν. Συνηθίζετε να µιλάτε για "αθώους" και "ενόχους". Όχι µόνο
να µιλάτε, αλλά να ξεδιαλέγεται ανθρώπους για µέσα ή έξω απ' τα κάγκελα βάση της
"αθωότητας" ή της "ενοχής" τους. Επικαλείστε όρους όπως η "δικαιοσύνη" και η "αδικία".
Ή άλλες όπως η "νοµιµότητα" και η "παρανοµία".

∆ε θα επιχειρήσουµε να σας πείσουµε ανοίγοντας διάλογο. Μιλάµε διαφορετικές γλώσ-
σες, κάνουµε διαφορετικές επιλογές. Η υποκρισία σας ξεχειλίζει, η δειλία σας είναι ολο-
φάνερη. Και η εκδίκηση που θα σας πνίξει ήταν, είναι και θα είναι ντυµένη µε όλη τη λύσ-
σα του κόσµου, τη λύσσα όλων των ανθρώπων που κάποτε -σε αίθουσες σα κι αυτήν εδώ-
εξορίσατε στη χώρα του ποτέ, εκεί όπου ούτε στους χειρότερους εφιάλτες σας δε θα
µπορούσατε να ζήσετε.

Μη κάνετε τον κόπο. Οι γραµµές των συνταγµατικών σας βιβλίων, των νοµοθεσιών και
των άρθρων που έχετε µπροστά σας δε µπορούν να χωρέσουν τα δικά µας όνειρα, τις
επιθυµίες µας, τα οπλισµένα µας συναισθήµατα.

∆ε θα συζητήσουµε εδώ µέσα για τις "αθώες" ιδέες µας και τις "αγνές" ιδεολογίες µας.
Οι ιδέες και οι ιδεολογίες κοιµούνται στα παραµύθια. Και το παραµύθι του κόσµου σας
στάζει αίµα, υψώνει κάγκελα, διακόπτεται από βασανιστήρια και περισσεύει σε υποκρι-
σία. Το παραµύθι του κόσµου σας κρύβει πίσω απ' τις φανταχτερές του εικόνες και τις
στολισµένες λέξεις του ίδιο το ΘΑΝΑΤΟ.

Οποιαδήποτε κίνηση ξεγλιστρά απ' την ιερή δαγκάνα των νόµων σας πρέπει να κυνηγη-
θεί, να εντοπιστεί, να τιµωρηθεί. Για να επιβεβαιωθεί η ουσία της παντοδυναµίας του συ-
στήµατός σας. Για να λειτουργήσει αποτρεπτικά για όποιον τυχόν σκέφτεται να πράξει
παρόµοια.
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Οποιαδήποτε κίνηση παρεκκλίνει απ' την ηθική, την κανονικότητα, τα θεσπισµένα πλαί-
σια υγείας και σεξουαλικότητας ήταν και θα είναι προς διωγµό. Οι σάρκες των άπιστων
της ιεράς εξέτασης µυρίζουν ακόµη ενώ οι καιροί αλλάζουν και ο κόσµος σας εξευγενί-
ζεται. Οι εξόριστοι λεπροί στις µέρες µας θεραπεύονται, η επιστήµη της ιατρικής προο-
δεύει, οι "τρελοί" δεν είναι το θέαµα για τις κυριακάτικες βόλτες των αστών αλλά "για-
τρεύονται" στα ψυχιατρεία. Τα παραδείγµατα πολλά. Κάποια επιµένουν να διατηρούν
την ωµότητα και τη σκληρότητα ξεχασµένων αλλοτινών καιρών. Και κάποια φορούν τα
καλά τους για να ξεγελάσουν.

Οι λέξεις περί αθωότητας και ενοχής -ας µη γελιόµαστε- δε βγαίνουν µόνο απ' τα δικά
σας στόµατα όταν τελειώνει η εκάστοτε δίκη. Πολύ πριν οι έννοιες αυτές στριφογυρίζουν
µέσα στις συνειδήσεις του κάθε πολίτη, στιγµατίζουν ανθρώπους ως  "επικίνδυνους",
"µιαρούς", "εκτός κοινωνίας". Οι ετυµηγορίες και τα δικαστήρια είναι καθηµερινά, συµ-
βαίνουν παντού.

Στα δελτία ειδήσεων όπου δηµοσιογράφοι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα απ' τις εξου-
σίες σας, στις αστυνοµικές επιχειρήσεις- εκκαθαρίσεις στα γκέτο της εξαθλίωσης.

Στις αυστηρές ποινές των αφεντικών απ' τη Μανωλάδα µέχρι τη Γερανίου πάνω σε µε-
τανάστες και εργαζόµενους, στις θανατικές καταδίκες τόσων και τόσων είτε στα σύνορα
και στις θάλασσες είτε µέσα στα ΑΤ και τα κρατητήρια.

Στα καραβοτσακισµένα όνειρα, στη βίαιη περιθωριοποίηση, στους µικρούς και µεγάλους
εξευτελισµούς, τις διάχυτες φασιστικές συµπεριφορές, στα δηµοκρατικά πογκρόµ. Στο
δάχτυλο που δείχνει πάντα εκείνον που ξεχωρίζει...

Η σκιά του δικαστή κρύβεται πίσω από συµπεριφορές που γεννιούνται δίπλα µας, τα
εδώλια των κατηγορουµένων είναι γεµάτα. Τα πρόσωπα ταλαιπωρηµένων και βασανισµέ-
νων µεταναστών, οι εξεγερµένοι των κολαστηρίων τύπου Αµυγδαλέζας. Οι τηλεοπτικά
βιασµένες πόρνες. Οι µικροπαραβατικοί που χτίζετε µέσα στα τσιµέντα. Οι τοξικοµανείς
που τους προσφέρετε για θεραπεία εξοντωτικές ποινές. Ένας απόκληρος κόσµος για τι-
µωρία σε φυλακές, ψυχιατρεία, κέντρα "φιλοξενίας", στην απαξίωση και περιφρόνηση
κάθε νοµοταγούς µυαλού. Ένας κόσµος στη µέση βαφτισµένος ως περιθώριο ενώ γύρω
του έχει στηθεί ένας παρανοϊκός χορός αιµατοβαµµένης ιστορίας σας.

Αναρωτιόµαστε το που να αναζητήσουµε τους δικούς σας "αθώους". Ναι, τους δικούς
σας αθώους πολίτες, άξιους να κατέχουν µια θέση στα λαδωµένα γρανάζια της µηχανής.
Να τους ψάξουµε µήπως στους τίµιους και σκληρά εργαζόµενους υποταγµένους στη
σαρκοφάγα ρουτίνα; Σε κείνους τους ρουφιάνους που µε αντάλλαγµα µια ευνοϊκότερη
µεταχείριση εκπορνεύουν την αξιοπρέπεια τους;  Στις ταυτότητες και τους ρόλους που
δωρίζει καθηµερινά το κουκλοθέατρο του παραλόγου µιας κοινωνίας σα κι αυτή;

Αντιστρέφουµε τους εσωτερικούς µονολόγους καθενός και καθεµιάς και ειλικρινά προ-
βληµατιζόµαστε σχετικά µε τις ελαφριές ποινές που απολαµβάνει η αθώα απάθεια.

Η αθωότητα βρωµάει αδιαφορία, ατοµισµό, υποταγή, ευνουχισµένη κριτική σκέψη, σιω-
πή. Έχει να προτείνει µια ζωή µέσα στα σύνορα που εσείς χαράζετε, µια ζωή οριοθετη-
µένη σε συµβάσεις, απαγορεύσεις, προκαθορισµένες επιλογές.

* * *
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Ζούµε σ' έναν κόσµο όπου η εξουσία και τα πλοκάµια της έχει τρυπώσει στη καθηµερι-
νή ζωή όλων µας, σε κάθε γωνιά όπου φυτρώνει η ανθρώπινη ύπαρξη.

Οι σταθερές δοµές της όπως η αστυνοµία, οι πολιτικοί, το επιχειρηµατικό σκυλολόι ή οι
τεχνοκράτες της επιστήµης αποτελούν την άµεση προσωποποίηση του εχθρού. Τον
εχθρό µε ονόµατα και διευθύνσεις. Πρόκειται για τη συσσωρευµένη δύναµη εξουσίας
πάνω σε συγκεκριµένα πρόσωπα µε ξεκάθαρες ευθύνες και σαφείς αντεπαναστατικές
θέσεις. Ένα σύµπλεγµα ανθρωποειδών που από τα εκάστοτε πόστα του διοικεί, ελέγχει,
καθυποτάσσει, δολοφονεί, πειραµατίζεται.

Είναι αλήθεια πως αυτό το σύµπλεγµα ατόµων έχει κάνει τις δικές του επιλογές ζωής και
εργασίας που το καθιστούν στην αντίπερα όχθη της νοητής διαχωριστικής γραµµής που
εµείς χαράζουµε. Στοχοποίηση χωρίς διάλογο ή κριτική. Επίθεση. 

Στο παραπάνω σύνολο ανήκει και η δικιά σας σιχαµένη κάστα.

Ποια παραπάνω αφορµή για να τσακίσεις τους µπάτσους που σκορπούν τη βία στις γει-
τονιές, στις διαδηλώσεις, που υπερασπίζονται ένοπλα την άγια νοµιµότητα;

Ποιον επιπρόσθετο λόγο να αναζητήσουµε για να επιτεθούµε στους φασίστες ή τους πο-
λιτικούς προϊστάµενους του σάπιου συστήµατος;

Γιατί να αιτιολογήσουµε τις ληστρικές µας επιδροµές στις τράπεζες που κρατάνε στα
χρηµατοκιβώτια τους τον κλεµµένο µας χρόνο;

Παρόλα αυτά δεν υπάρχει µονάχα ο παραπάνω πυρήνας εξουσίας, ο στόχος που οφεί-
λουµε να βρούµε το κατάλληλο µέσο για να του επιτεθούµε. Θα µιλήσουµε για την εξου-
σία ως διάχυτη κοινωνική σχέση µεταξύ των ανθρώπων. Για κείνα τα αόρατα πλέγµατα
εξουσίας στην εκµετάλλευση, την υποκρισία, την επιβολή του ισχυρού. Τη καταναλωτική
και ανταλλακτική σχέση. Τη σχέση αλλοτρίωσης και θεάµατος.

Οι κοινωνικές σχέσεις και οι εξουσίες τους θυµίζουν το ρώσικο παιχνίδι της "Ματριό-
σκα". Το γνωστό παιχνίδι όπου µέσα από µία ξύλινη συναρµολογούµενη κούκλα- φιγού-
ρα ξεπηδούν και άλλες µικρότερες πανοµοιότυπες µε την αρχική φιγούρες. Και µπορεί
οι κούκλες να διαφέρουν σε µέγεθος αλλά είναι ίδιες σε χαρακτηριστικά, χρώµατα, µορ-
φή. Πάντα µε το ίδιο όνειρο για ανέλιξη και το ίδιο χαµόγελο µε ξυράφια. Είναι αυτή η
µεταφορά που χρησιµοποιούµε για να καταδείξουµε την αναπαραγωγή σχέσεων εξουσί-
ας απ' τη κορυφή της κρατικής συγκεντρωτικής εξουσίας στα άπειρα πεδία της κοινωνι-
κής ζωής.

Περάσαµε απ' τα σχολικά µπουντρούµια της πλήξης, της ανίας των σχολικών θρανίων,
των χαµένων ωρών µέσα σε τέσσερις τοίχους. Περάσαµε και από τα πανεπιστήµια µε
τους φοιτητές τους και το µαχητικό τους ρόλο, αυτόν της δήθεν επαναστατηµένης νεό-
τητας. Τι ειρωνεία!

Γνωρίσαµε τη πλήξη των αποµονώσεων που γεννά ο σύγχρονος κόσµος. Στις φυλακές-
διαµερίσµατα, στους ασφυκτικούς δρόµους, στα γεµάτα µαγαζιά. Στις οικογένειες, τις
σχέσεις φίλων, τις ερωτικές σχέσεις. Εκεί όπου τα πραξικοπήµατα της επανάληψης βιά-
ζουν τη ζωντάνια της ύπαρξης, όπου οι αριθµοί ασελγούν στο άγνωστο και στο τυχαίο,
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όπου η οικονοµία αλυσοδένει τα βιώµατα. Αφουγκραστήκαµε τους ανήσυχους ύπνους µέ-
σα στη µητρόπολη, αντικρίσαµε τα κενά βλέµµατα, ακούσαµε τις προσταγές των αφεντι-
κών και είδαµε τα κάτεργα της µισθωτής σκλαβιάς. Όλα τα πρέπει της σύγχρονης ζωής.

Ο κόσµος µας έχει µια µεγάλη ικανότητα: να συµπαρασύρει στους ρυθµούς του, σ' αυ-
τές τις ιλιγγιώδεις ταχύτητες τις φωνές αντίδρασης, τις διαµαρτυρίες εναντίον του, τα
διλήµµατα που γεννά ο ίδιος. Να θάβει τις αντιφάσεις του. Να εξοστρακίζει τις σφαίρες
γι' αυτόν. Ορµητικός χείµαρρος υπερπληροφόρησης, τεχνολογικής εξέλιξης, αναισθησίας.

Για να τελειώνουµε. Είµαστε απ' τη πλευρά του αγώνα κόντρα στην εξουσία.
Στην όχθη της διαφορετικότητας.
Στους ορκισµένους εχθρούς της κανονικότητας.
Πλάι στους κυνηγηµένους, στους κατατρεγµένους, στους απόκληρους.

Στο κοµµάτι του κόσµου της Παρανοµίας που δε παζαρεύει την Αξιοπρέπεια του και λυσ-
σασµένα αναζητά την ελευθερία.

ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΤΟΛΜΑΜΕ ΝΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΛΑ.

* * *

Και τώρα που τελείωσε αυτό το "µανιφέστο" ή όπως αλλιώς γουστάρετε εσείς να το βα-
φτίσετε θέλουµε να αφιερώσουµε κάποιες σκέψεις µας στ' αδέρφια µας που τόσο αγα-
πήσαµε και άλλο τόσο µας λείπουν, που τόσες στιγµές κλέψαµε µαζί και άλλες τόσες θα
ξαναζήσουµε σα βρεθούµε:

Άγνωστο το που βαδίζουµε. Να, κοίτα. Τα µάτια µου κρύβουν ένα τεράστιο πάθος για
Ζωή, τα χέρια µου έχουν οπλιστεί.
Αυτοί µε όπλισαν. Μου έµαθαν τι είναι µίσος, τι φόβος, πώς να επιτίθεµαι.
Ξέρεις κάτι; Μπορεί τώρα η µοναξιά να είναι φίλος σου, κι η θλίψη κολλητός δικός µου.
Ταυτόχρονα όµως γυρνάνε οι µύλοι απ' τα όνειρα µας.
Εδώ οι τοίχοι της φυλακής ψηλώνουν µέρα µε τη µέρα, κάνουν έναν παγερό κύκλο γύρω
µου και µε πνίγουν. Οι προβολείς βιάζουν το σκοτάδι της νύχτας που µέσα στη συντρο-
φιά του αλητέψαµε...
Ένα βιβλίο εξάλλου η ζωή µας. Ριψοκίνδυνες βόλτες, επιθετικές διαθέσεις, άνθρωποι
που αγαπάµε.

Παντού συναγερµοί. Κρότοι - πυροβολισµοί - ουρλιαχτά. Κηλίδες από αίµα αφήνουν τα
δικά τους αιώνια αποτυπώµατα.
Και η φλογερή σου ανάσα µου τρύπησε τα στήθια.
Α, και εκείνες οι ασφάλειες θυµάσαι που χόρευαν σα τρελές; Επόµενο καρέ; Τρέξιµο για
να ξεφύγεις απ' τα περιπολικά.
Ένα χάος η ζωή µου. Τρένο αναµνήσεων και καταιγιστικών ανυπάκουων µοτίβων.
Από δω κι από κει. Φυγόδικοι από κοινωνικούς συµβιβασµούς, παράνοµοι στις νόρµες
που νοσούνε τις ζωές µας.

Άραγε σκέφτηκες ποτέ να εγκαταλείψεις;
Να µου αφήσεις το χέρι και να γυρίσεις πίσω;

Ένα χαµόγελο αµήχανο µπορεί να ξεφύγει, ένα δάκρυ µπορεί να κάνει λίγο ακόµη υποµονή.
Για το τέλος θα σου ψιθυρίσω πάντως πως τίποτα δε µένει ανεκπλήρωτο και αναπάντητο.
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Ρεσάλτο λοιπόν απ' τις τρύπιες επαναλαµβανόµενες καθηµερινές συναναστροφές.
Θα ανανεώσουµε προς το παρόν το ραντεβού µας στα δικά µας άστρα, τα ιδιαίτερα, τα
απόρθητα...

ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ: Εκεί όπου µας κλέψανε την ελευθερία- ένα πρωινό του
Απρίλη- σε θυµάµαι να αποµακρύνεσαι µε σκυφτό το κεφάλι. Και εκεί όπου οι χρόνοι της
διαφυγής σου µετράνε αντίστροφα είµαι κι εγώ, είµαστε και 'µεις να τσιλιάρουµε το πα-
ρελθόν και να αγωνιούµε για την Αλλαγή.

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ                                                

Σήµερα ξεκινάει το θέατρο σκιών που θέλετε να ονοµάζεται δικαστήριο.

Είναι κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ένα δικαστήριο όπου δικάζονται
αναρχικοί επαναστάτες που έχουν αρνηθεί το σύστηµα και τις παροχές του και έχουν πε-
ράσει στην επίθεση εναντίων του.

Για αυτό και έχετε κατασκευάσει δεκάδες «ειδικά» πραξικοπήµατα για να µας αντιµετω-
πίσετε.

Ειδικές αίθουσες δικαστηρίου, ειδικές µεταγωγές, ειδικοί αντιτροµοκρατικοί νόµοι, ειδι-
κή αστυνοµική προστασία.

Όλα τα παραπάνω παραδείγµατα είναι συγκαλυµµένες παραδοχές που κάνετε καλυπτό-
µενοι πίσω από την ευελιξία και τη διγλωσσία που σας παρέχει το σύστηµα. Στην πραγ-
µατικότητα είστε τόσο δειλοί που ντύνετε όλη την παραπάνω παρωδία µε τα πιο γελοία
επιχειρήµατα και αρνείστε να παραδεχτείτε το προφανές.

Ότι είµαστε σε πόλεµο, είµαστε αντίπαλοι σας και ανάµεσα µας υπάρχει µια εµπόλεµη
διαχωριστική γραµµή. Επανάσταση και Αντεπανάσταση.

Αλίµονο, δεν είµαστε αφελείς για να πιστεύουµε ότι λατρεύετε τον «ειδικό» σας ρόλο
από κάποιο ιερό καθήκον.

Οι ποινές που θα µας καταδικάσετε είναι πολιτικά υπαγορευµένες από τους πολιτικούς
σας προϊσταµένους που πιστά υπηρετείτε για να ανελιχθείτε στην ιεραρχία της µαφίας
σας και να καταλάβετε τα κοµβικά αξιώµατα που διακαώς επιθυµείτε.

Κοινώς είστε «ειδικοί» συµφεροντολόγοι της κακιάς ώρας. Ήρθατε σήµερα εδώ στολι-
σµένοι µε όλη τη σοβαροφάνεια και την επιβλητικότητα που απαιτείτε για τέτοιες «ειδι-
κές» περιστάσεις. Άλλωστε δεν είναι λίγο να αποδίδετε δικαιοσύνη και να περιφρουρεί-
τε την νοµιµότητα. Οι πολιτικοί σας προϊστάµενοι σίγουρα θα σας ανταµείψουν για αυτό
το κατόρθωµα.
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Όσο για εµάς τουλάχιστον θα έχουµε την τύχη να καταδικαστούµε µε επισηµότητα.

Γιατί όσον αφορά τους χιλιάδες κρατούµενους και τις οικογένειες τους που αγωνιούν και
κρέµονται από τα χείλη σας, οι καταδίκες τους µάλλον εξαρτώνται από διαφορετικά κρι-
τήρια.

Εκεί αυτό που παίζει ρόλο για εσάς είναι αν ήταν νόστιµο το µενού της καντίνας, αν εί-
χε κίνηση στο δρόµο για τη δουλειά σας, αν ευχαριστηθήκατε όπως πρέπει το προηγού-
µενο βράδυ.

Ας µην γενικεύουµε όµως, το ξέρουµε ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις.

Ξέρουµε πως όταν βρεθούν εκείνοι που έχουν τα χρήµατα και την πρόσβαση στα κυκλώ-
µατά σας, θα εξετάσετε µε επιείκεια τις περιπτώσεις τους και οι πύλες της ελευθερίας
θα ανοίξουν. Αυτό είναι το αίσθηµα δικαιοσύνης που σας διακατέχει.

Και κάπως έτσι η δικαιοσύνη αποδόθηκε. Μπορείτε να κοιµηθείτε ήσυχοι σήµερα. Οι
στρατιές των νεκροζόντανων φαντασµάτων που θερίσατε µε τις καταδίκες σας δεν θα
σας στοιχειώσουν για απόψε.

Αξιότιµοι κύριοι δικαστές, η δικαιοσύνη σας από όπου και αν την παρατηρήσεις σέρνει
το αποκρουστικό άρωµα του θανάτου.

Είστε νεκροθάφτες που φροντίζετε να αποφασίσετε την ποσότητα της φορµόλης που θα
µας ρίξετε για να µας διατηρήσετε σε µια µόνιµη κατάσταση εξαίρεσης, να µας κρατάτε
ζωντανούς σαν µουσειακά εκθέµατα, στις χώρες του παγωµένου χρόνου, παρών στην ε-
πιβίωση, απών από την πραγµατική ζωή.

Εµείς δεν κρυβόµαστε πίσω από τα δάχτυλο µας και φροντίζουµε ώστε οι προθέσεις µας
να γίνουν ξεκάθαρες.

Είµαστε αναρχικοί αντάρτες πόλης, εχθροί της οικονοµίας, της δηµοκρατίας, της αστυ-
νοµίας, του στρατού, της αστικής δικαιοσύνης, των φυλακών, των νόµων, της τεχνοεπι-
στήµης. Ενάντια σε ότι υποδουλώνει και καθυποτάσσει την ελευθερία του ατόµου.

Ναι! Για εµάς οι τράπεζες είναι οι βασικοί πυλώνες της οικονοµικής δικτατορίας και θα
αποτελούν παντοτινό στόχο επίθεσης. Είτε απαλλοτριώνοντας τον πλούτο τους για να ενι-
σχύσουµε τις δοµές του αναρχικού αγώνα, είτε καταστρέφοντας τες σε µια διαδήλωση,
είτε ανατινάζοντας τες σε µια αντάρτικη επίθεση.

Και εσείς µέσα από αυτή την δίκη έχετε ως τελικό στόχο να τις υπερασπιστείτε τιµω-
ρώντας παραδειγµατικά την επιλογή του να οπλιστείς και να στραφείς εναντίον τους. Με
λίγα λόγια είστε η καλύτερη απόδειξη για τον τρόπο που οι εξουσίες διαχείρισης του
υπάρχοντος, διαπλέκονται µεταξύ τους µε µοναδικό σκοπό την διαιώνιση της κυριαρχί-
ας τους.

Όµως τώρα που µιλάµε ευθέως ήρθε η ώρα να πέσουν και οι δικές σας µάσκες.

Έχετε το θράσος να µας καταδικάσετε σαν ληστές.
1133



Όµως εσείς και η φάρα σας είστε οι νόµιµοι ληστές που ρουφάτε χρόνο από τις µοναδι-
κές ζωές των ανθρώπων στο όνοµα µιας υποταγµένης κοινωνίας.

Αν λοιπόν κάποιοι είστε υπόλογοι αυτοί είστε εσείς. Και το σφυροκόπηµα των αναπάντη-
των ερωτηµάτων γυρίζει σαν τσεκούρι πάνω από τα κεφάλια σας.

Πόσες οικογένειες έχετε καταστρέψει µε τις καταδίκες σας; Πόση καταπίεση και πόνο
έχετε προκαλέσει µέσα από τους θεσµούς που µε τόσο πάθος προασπίζεται; Για πόσες
«αυτοκτονίες» κρατουµένων µέσα στα σωφρονιστικά σας καταστήµατα είστε ηθικοί αυ-
τουργοί; Πόσους ανθρώπους έχετε οδηγήσει στον αργό θάνατο της φυλακής;

Πόσα χρόνια ανθρώπινης ζωής έχετε ληστέψει στην ζωή σας; 5.000-10.000-20.000;

Αλήθεια όταν επιστρέφετε στην φαινοµενική ασφάλεια του σπιτιού σας παριστάνοντας
τον καλό οικογενειάρχη σκουπίζετε το αίµα στο χαλάκι των ποδιών;

Ας µην µιλήσουµε καλύτερα για τα χρηµατικά ποσά που έχουν πάρει οι βαρόνοι της µα-
φίας σας µε αντάλλαγµα µια ευνοϊκότερη µεταχείριση. Καλύτερα να διενεργήσετε κά-
ποια «ανεξάρτητη» επιτροπή να εκδώσει τα πορίσµατα της. Εξάλλου όπως παντού έτσι
και στον κλάδο σας οι διαφθορά είναι συνώνυµο της τιµιότητας.

Για αυτούς τους λόγους θεωρούµε περιττό να αναφερθούµε για την αξία που τοποθετού-
µε στην ζωή σας.

Όπως και εσείς µε την σειρά σας εκµηδενίζετε καθηµερινά την αξία τόσο της ζωής µας
όσο και χιλιάδων ανθρώπων έτσι και εµείς πιστεύουµε ότι δεν έχετε κανένα δικαίωµα να
ζείτε.

Να είστε σίγουροι ότι αν βρισκόµασταν σε θέση ισχύος οι καταζητούµενοι θα ήσασταν
εσείς. Και όπου σας εντοπίζαµε θα σας τσακίζαµε ολοκληρωτικά.

Για αυτό µην διστάσετε ούτε λεπτό να µας εκδικηθείτε µε τον τρόπο σας για τις βλασφη-
µίες και τις απειλές µας, να είστε σίγουροι ότι µε την πρώτη ευκαιρία θα πράξουµε και
εµείς το ίδιο απέναντι σας.

Οι µάσκες έπεσαν κύριοι δικαστές και εµείς δεν έχουµε σκοπό να τις ξαναφορέσουµε
για να υποκριθούµε απέναντι σας.

Καλή επιτυχία στην νέα σας παράσταση και στον θεατρικό σας θίασο.

Εµείς αποχωρούµε από την δίκη και  σας επιστρέφουµε µε όλη µας την περιφρόνηση το
δικαίωµα στην απολογία και τα ελαφρυντικά σας.

Αφού λοιπόν αισθάνεστε την ανάγκη να δικάσετε, δικάστε τις άδειες καρέκλες µας. ∆ι-
κάστε τες µόνο καλά µε όλο το αίσθηµα δικαίου που σας διακατέχει. Είναι το µόνο που
µπορείτε να κάνετε µε εµάς.

Γιατί την αναρχία που έχουµε µέσα στα κεφάλια µας δεν θα καταφέρετε να την δικάσε-
τε ποτέ, όσο τσιµέντο και να ρίξετε για να µας θάψετε, όσες φυλακές και να χτίσετε για
να µας στοιβάξετε, όσα χρόνια και αν µας καταδικάσετε, όσους αντιτροµοκρατικούς νό-
µους και αν θεσπίσετε για να είστε πιο αυστηροί στις θεατρικές σας παραστάσεις.
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Η αναρχία µας θα δραπετεύει ξανά και ξανά για να συναντήσει ελεύθερα πνεύµατα, να
χτίσει ελεύθερες σχέσεις, να αναζητήσει νέους συνεργούς, να σας κυνηγήσει και να σας
επιτεθεί. Μέχρι να σας διαλύσει. Αυτή είναι η αναρχία που έχουµε µέσα µας.

Αν είστε ειλικρινής µε τους εαυτούς σας αφήστε στην άκρη τους δικονοµικούς θεατρινι-
σµούς και τους υποκριτικούς σας κοµπασµούς και καταδικάστε µας προκαταβολικά.

Ούτε βήµα πίσω! Όλα για την Ελευθερία! Ζήτω η Αναρχία!

Ο λόγος που βρίσκοµαι εδώ -απέναντί σας- δεν είναι σε καµία περίπτωση για να εκµαιεύ-
σω τη συµπόνια σας, να ζητήσω συγχώρεση ή να διεκδικήσω µία δίκαιη δίκη. Λέξεις και
έννοιες όπως δίκαιο και άδικο, το σύστηµα που υπηρετείτε έχει φροντίσει να τις εκφυλί-
σει και να τις απονοηµατοδοτήσει πλήρως. ∆ε δέχοµαι κανένα φρουρό της αστικής νο-
µιµότητας, κανένα σκλάβο της εξουσίας να µε κρίνει και να µε καταδικάσει. Βρίσκοµαι,
εδώ, σήµερα, σε αυτό το θέατρο συµβολισµών, για να σας υπενθυµίσω ότι πάντοτε θα
υπάρχουν άνθρωποι αποφασισµένοι, άνθρωποι του αγώνα που δεν υποτάσσονται στη
φαινοµενική παντοδυναµία σας. Βρίσκοµαι εδώ, ως αναρχικός, πολέµιος και εχθρός σας,
για να αντιστρέψω τους όρους της µάχης, για να βγω από τη θέση άµυνας που εσείς θέ-
λετε να είµαι και να περάσω στην επίθεση. Για να τονίσω τη διαχωριστική γραµµή ανά-
µεσα σε δύο κόσµους. Σε αυτόν της εκµετάλλευσης, της καταπίεσης και της εξουσίας
που εσείς εκπροσωπείτε και σε αυτόν του αγώνα, της αλληλεγγύης, της επανάστασης που
κοµµάτι του είµαι κι εγώ.

Άλλη µία µάχη στον αιώνιο πόλεµο των επαναστατών ενάντια στην κυριαρχία. Και όπως
σε κάθε µάχη, δεν είµαστε µόνοι µας, έχουµε δίπλα µας, νοητά και φυσικά, συντρόφους,
αγωνιστές, ανθρώπους που συνθέτουν τον κόσµο του αγώνα. Βρίσκοµαι εδώ για εµένα,
για όσους συντρόφους έχουν βρεθεί στη θέση µου πριν από εµένα αλλά και για όσους θα
βρεθούν στο µέλλον. Προσθέτοντας µια στιγµή αγώνα στη συλλογική µνήµη.

Μπορεί, λοιπόν, για τώρα να βρίσκοµαι εγώ εδώ και εσείς να κανονίζετε τα χρόνια που
θα µου φορτώσετε, χρόνια που για εσάς δεν είναι παρά άλλο ένα νούµερο που έρχεται
να προστεθεί στα χιλιάδες που µε ευκολία µοιράζετε- είναι βλέπεις πιο ελαφρύ το “ηθι-
κό” βάρος έτσι και σας προσφέρει έναν ήσυχο ύπνο τα βράδια. Μπορεί, λοιπόν, για τώ-
ρα να έχουν µοιραστεί έτσι οι ρόλοι, όµως σίγουρα θα έρθει η στιγµή- αν όχι για εσάς,
για αυτούς που θα ακολουθήσουν το βρώµικο έργο σας- που θα γεµίσουµε τα όνειρά σας
εφιάλτες. Που οι φωνές χιλιάδων εξεγερµένων θα αντηχούν ταράζοντας τη φαινοµενι-
κή σας γαλήνη. Και τότε οι ρόλοι δε θα έχουν πλέον καµία σηµασία, τότε η εξουσία και
η δύναµή σας θα τσαλακωθούν και οι επιλογές σας θα σας βαραίνουν. Ίσως αυτή η µέ-
ρα να αργήσει, το πιο πιθανό είναι να µην προλάβω καν να τη ζήσω. Παρόλαυτά, όσο περ-
νάει αέρας από τα πνευµόνια µου και αίµα από τις φλέβες µου δε θα σταµατήσω να αγω-
νίζοµαι γι αυτό. Για την επανάσταση, για την ελευθερία.

ΖΗΤΩ Η ΑΝΑΡΧΙΑ
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Είναι σίγουρα ωραίο και ταυτόχρονα απαραίτητο να αναζητάµε συνεχώς 
λόγια να ερµηνεύσουµε και να αναλύσουµε το βαθύτερο νόηµα της αλληλεγγύης.

Η ανάπτυξη της θεωρίας σε επίπεδο, τόσο ουσίας όσο και διάχυσης, είναι κινητή-
ριος δύναµη προς το δρόµο για την ανάπτυξη της κοινότητας αγώνα. Το αµφίδρο-
µο της σχέσης επιβεβαιώνεται µέσα απο τη διαρκή επικοινωνία και την αποτύπω-
ση µε λέξεις αυτού του κράµατος: βιώµατος, προσωπικής εµπειρίας και θεώρησης
του αγώνα γενικότερα και του ζητήµατος της αλληλεγγύης ειδικότερα.

Αυτο που ζήσαµε στις 29 Νοέµβρη στην αίθουσα του δικαστηρίου είναι η υλική υπό-
σταση των προταγµάτων µας και των "ονείρων" µας. Κάθε προσπάθεια αποτύπω-
σης και "εγκλωβισµού" όλων των συναισθηµάτων, της δύναµης, σε γραπτό λόγο εί-
ναι καταδικασµένη στη µετριότητα. Ποτέ δε θα µπορέσουµε -εµείς τουλάχιστον- να
περιγράψουµε µε λόγια, λόγια που καλώς ή κακώς εµπεριέχουν τη µουντάδα ενός
ανελεύθερου κόσµου, την αίσθηση πραγµάτωσης των πιο δυνατών επιθυµιών µας.

Μετά απο αρκετούς µήνες φυσικής αποµόνωσης µας, η παρουσία συντρόφων και
η ένταση µε την οποία "µπερδευτήκαµε" ανάµεσα σε αγκαλιές και βλέµµατα, µας
έδωσε την αίσθηση/εικόνα δύο "φουσκωµένων" ποταµών που συναντιούνται αµέ-
σως µετά την καταστροφή ενός φράγµατος.

Αυτό, σύντροφοι, το σπάσιµο της αποµόνωσης, νοητής και πραγµατικής, αυτό το
στοίχηµα εκεί µέσα, το κερδίσαµε.

Ναι, η αλληλεγγύη είναι ένα από τα όπλα µας. Και αυτό το όπλο δε θα µπορέσει κα-
νένας µπάτσος ποτέ να βρεί την "γιάφκα" που το κρύβουµε.

Υ.Γ : Αφορµή γι' αυτό το κείµενο υπήρξε η πρώτη µέρα του δικαστηρίου, παρ' όλα
αυτά κάθε σύνθηµα, κάθε πανό, κάθε αφίσα που κολλήθηκε, κάθε εµπρησµός, κά-
θε κίνηση αλληλεγγύης µας γεµίζει δύναµη µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

ΜΑΖΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΑΠΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΜΑΖΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Οι Αναρχικοί: Νίκος Ρωµανός, Φοίβος Χαρίσης, Αργύρης Ντάλιος,
Ανδρέας ∆ηµήτρης Μπουρζούκος, ∆ηµήτρης Πολίτης, Γιάννης Μιχαηλίδης
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