
Ολοένα και περισσότερο η δικαστική κρίση και η νομοθετική πρακτική εκτρέπονται. Οι τρείς, κατ’εφημισμόν 
ανεξάρτητες, εξουσίες (η δικαστική , η νομοθετική και η εκτελεστική) τείνουν να συγκεντρώνονται στην 
πολιτική εξουσία της κυβέρνησης.

Ανέκαθεν το κράτος αποτελούσε τον ρυθμιστή της ειρήνης μεταξύ των καταπιεστών και καταπιεσμένων 
κάθε τόπου. Ανέκαθεν θέσπιζε νόμους υπέρ των ντόπιων αρχόντων και εφάρμοζε καταστολή σε όσους 
αντιστέκονταν σε αυτούς. Άλλοτε με υπόγειες μεθοδεύσεις και υποχωρητικές τάσεις (κάποτε υπήρχε και 
το περίφημο “πολιτικό κόστος”) και άλλοτε χυδαία και ξεδιάντροπα.

Σήμερα, στην Ελλάδα του 2014, ή αλλιώς στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, το χυδαίο έχει γίνει 
η κεντρική πολιτική ατζέντα. Το ντόπιο κεφάλαιο, σε συνεργασία με τις πολυεθνικές πλάτες του, έχει 
επιλέξει τον φασισμό για την επιβίωσή του.

Το κράτος και τα αφεντικά, αντιλαμβανόμενοι ότι χάνουν τη συναίνεση, έχουν επιλέξει τη διάχυση του 
φόβου σε κάθε κοινωνική τάξη. Στοχεύοντας σε ένα μοντέλο ακόμα πιο σκληρού καπιταλισμού, όπου 
τα μεγάλα (κυρίως) αφεντικά θα έχουν και οι πολλοί θα δουλεύουν για αυτούς, επιβάλλονται με κάθε 
κόστος και κάθε μέσο σε εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους, φοιτητές, μαθητές, αγωνιζόμενους.

Η όποια δυνατότητα άμυνας μέσω της νομικής οδού (εφέσεις, ενστάσεις, μηνύσεις, προσφυγές στο ΣτΕ 
κλπ) είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη και τείνει να εξαφανιστεί και τυπικά μέσω της αναβάθμισης του νομικού 
τους οπλοστασίου.

Έτσι, η καταστολή και η απονομή δικαιοσύνης διολισθαίνει στη λογική του ιδιώνυμου : αντί για 
δίωξη πράξεων, έχουμε δίωξη φρονημάτων, καταστολή και πάταξη οποιασδήποτε αμφισβήτησης της 
(ακροδεξιάς) διαχείρισης της νεοφιλελεύθερης «Μεγάλης Ιδέας»…
  
Η απάντηση μας είναι να πυροδοτήσουμε και να ενισχύσουμε τους αγώνες που φοβούνται.

Ακηδεμόνευτους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες και αντιστάσεις που διαφορετικές ιδέες και πρακτικές 
συναντιούνται και ζυμώνονται, συνθέτοντας ένα πολύμορφο κίνημα που αμφισβητεί στην πράξη την 
νομιμότητα και τους θεσμούς της.

Η πολύμορφη συλλογική παρουσία και δράση αυτών των κοινοτήτων αγώνα, στους δρόμους, στις πλατείες, 
στις γειτονιές, στις σχολές , στα σχολεία και στους χώρους εργασίας είναι ο τρόπος για να τσακίσουμε 
την καταστολή και να διαλύσουμε τις επιδιώξεις των αφεντικών, ο δρόμος για την ανατροπή και την 
κοινωνική επανάσταση.

Αν είναι, λοιπόν, κάτι που δίνει υπόσταση στο κατηγορητήριο, αυτό 
δεν είναι το γενετικό υλικό που ανιχνεύτηκε σε μια από τις διάσπαρτες 
μάσκες που βρέθηκαν στην περιοχή των Εξαρχείων εξαιτίας των 
επεισοδίων των προηγούμενων ημερών, αλλά η πολιτική γενετική μου 
ύλη, η παρουσία μου σε εκείνη την πλευρά του οδοφράγματος που ορίζει 
η ταξική μου θέση και συνείδηση, ενάντια στην καπιταλιστική κυριαρχία 
και την κρατική τρομοκρατία.

”
“

Άρης Σειρηνίδης
αναρχικός αγωνιστής και πρώην πολιτικός κρατούμενος

10/02/2011



H ιστορία γνωστή και πολυπαιγμένη. Καλοκαίρι του 2012, η αντιτρομοκρατική συλλαμβάνει τον “ληστή της alpha 
bank πάρου, υπαίτιο για το θάνατο του Δημήτρη Μίχα”. H όλη διαδικασία γίνεται με τους πλέον θεαματικούς όρους. 
Ταυτόχρονα με τη σύλληψη του Τάσου Θεοφίλου ξεκίνησε ένα ακόμα έντυπο, τηλεοπτικό κι ιντερνετικό τρομοσόου 
που αφειδώς προσφέρουν  οι αστυνομικοί συντάκτες και τα μέσα ενημέρωσης. Προφυλακίστηκε υπό το βάρος της 
μιντιακά κατασκευασμένης “κοινωνικής” κατακραυγής και των δήθεν αδιάσειστων στοιχείων για την ενοχή του. Ο 
Τ.Θ. βρίσκεται τελικά στο εδώλιο, κατηγορούμενος για ένα έγκλημα που ποτέ δεν διέπραξε.

Η κατηγορία του ήταν συμμετοχή σε ληστεία και συναυτουργία σε δολοφονία. Σε αυτά ήρθε να προσθεθεί η 
συμμετοχή στην Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς, κλασσική συνταγή για ένα πετυχημένο πολιτικό κατηγορητήριο. 
Από την πρώτη στιγμή ο Τ.Θ. αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, ενώ χαρακτηρίζει κατασκευασμένα τα όποια στοιχεία 
παραθέτει η αντιτρομοκρατική.  Η απόδειξη της ενοχής του: ένα ανώνυμο τηλεφώνημα, ένα καπέλο με το dna του 
που “βρέθηκε” στο σημείο και ένα μπλουζάκι I love paros!! Όπως ο ίδιος ο Θεοφίλου δήλωσε, και το 2001 κατείχε 
μία μπλούζα που έγραφε πάνω I Love New York, μήπως έπρεπε να καταδικαστεί και για την επίθεση στους δίδυμους 
πύργους;

Ο Τάσος Θεοφίλου, ήταν στα υπόψιν της αστυνομίας αρκετό διάστημα πριν, λόγω της φιλικής του σχέσης με τον 
αναρχικό Κώστα Σακκά, επίσης στοχοποιημένο για συμμετοχή στη ΣΠΦ. Έτσι, οι αστυνομικοδικαστικοί μηχανισμοί 
φύλαγαν την κατάλληλη θέση, για να τον φυτέψουν. Και η ευκαρία δόθηκε.

Το δικαστήριο-παρωδία που στήθηκε για να τον καταδικάσει, δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τις ίδιες του τις 
αντιφάσεις. Το καπέλο, κινητό αποδεικτικό στοιχείο που σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αξιόπιστο κριτήριο ενοχής, 
δεν υπήρχε σε καμία από τις φωτογραφίες του γύρω χώρου από τη σωρό, που τραβήχτηκαν λίγο μετά τα γεγονότα. 
Άρα πως, αλήθεια, οι τραπεζοϋπάλληλοι δήλωσαν ότι τους παραδόθηκε το καπέλο από την αστυνομία, και γιατί αυτή 
δεν επέλεξε να το κρατήσει ως πειστήριο; Από την άλλη, ο ενορχηστρωτής αυτής της σκευωρίας και τμηματάρχης 
της αντιτρομοκρατικής Χαρδαλιάς δηλώνει στο δικαστήριο ότι “μπορεί να μην ήτανε στη ληστεία ο άνθρωπος”. 
Λίγο μετά καταθέτουν οι μάρτυρες κατηγορίας, δασκαλεμένοι από την τράπεζα με τη συμμετοχή συνηγόρων της 
πολιτικής αγωγής, προκειμένου να «βελτιώσουν» τις καταθέσεις τους. Το «φροντιστήριο» περιλάμβανε επίδειξη 
βίντεο (το οποίο δεν υπήρχε στη δικογραφία) και ανάγνωση των προανακριτικών και ανακριτικών τους καταθέσεων. 
Περιλάμβανε, προφανώς, και καθοδήγηση για το πώς θα απαντήσουν στις ερωτήσεις που θα δεχτούν. Από τους 19 
μάρτυρες κατηγορίας, κανείς δεν αναγνώρισε τον Τ.Θ. ως πρόσωπο.

Παρά τις προσπάθειες να μαζέψουν τα ερείπια του σαθρού κατηγορητηρίου, η αθωότητα του Τ.Θ. ήταν 
αυταπόδεικτη. Για αυτό άλλωστε η υπόθεση σταμάτησε να προβάλλεται στα κανάλια, για να αποτραπεί η 
αποκάλυψη της γελοίας σκευωρίας. Και το πόρισμα της ανεξάρτητης δικαιοσύνης : 25 χρόνια κάθειρξη και έφεση 
από την εισαγγελική έδρα, ώστε να μην μπορέσει να περάσει από μικτό ορκωτό δικαστήριο, όπου θα αθωονόταν 
από τους ενόρκους.

H υπόθεση του Τ.Θ. είναι ένα ακόμα δείγμα της καταστολής των αγωνιζόμενων, στην προσπάθεια εμπέδωσης 
του φόβου και του δόγματος της μηδενικής ανοχής. Είναι μία ακόμη περίπτωση που η αστυνομία στήνει υποθέσεις 
και κατασκευάζει ενόχους. Ο Τ.Θ. δεν κατηγορείται ως εγκληματίας. Διώκεται για τις πολιτικές του απόψεις, για 
το ότι δηλώνει αναρχικός κομμουνιστής, για τις φιλικές του σχέσεις, τα κείμενα του blog του. Διώκεται γιατί όπως 
αναφέρει ο ίδιος, στον ταξικό πόλεμο πήρε θέση με τους αδικημένους.

“Οι γκρι τοίχοι και το νοσοκομειακό φως
οι σιδερένιες πόρτες και τα πλεγμένα σύρματα

η βρωμιά στο πάτωμα και η αποστειρωμένη ατμόσφαιρα.
Τα απλωμένα ρούχα στο προαύλιο σπάνε τη μονοτονία,

σαρκάζουν με τον πιο χοντροκομμένο τρόπο τις ευθείες γραμμές της φυλακής.
Η φυλακή μεταμορφώνεται από τους ανθρώπους που έχει καταπιεί.

Τα κρεμασμένα σώβρακα συγκρούονται με την απόλυτη αρχιτεκτονική.
Η ζωή με τα ντουβάρια.

Η ζωή συγκρούεται με την απαξίωση της.
Το λουλούδι ανθίζει ακόμα και σε βράχο.

Αφήστε χίλιους κάκτους ν’ ανθίσουν.”

Χρονικό μιας προαναγγελθείσας 
καταδίκης.



Αυτό το κομμάτι λοιπόν, τόσο οι αλληλέγγυοι που 
παρακολουθούσαν τη δίκη όσο και η κινηματική 

δημοσιογραφία, εμπόδισε τις αυθαιρεσίες του προέδρου 
και τις χυδαιότητες της πολιτικής αγωγής (που ακροβατούσε 
ανάμεσα στην ακροδεξιά γραφικότητα και την επικίνδυνη 
άγνοια της ποινικής νομοθεσίας), να μείνουν στα στενά 
όρια της δικαστικής αίθουσας βάζοντας ένα σχετικό φρένο 
στις παλαβομάρες τους. Το δικαστήριο προχώρησε σε μια 
ποντιοπιλατική και ευθυνόφοβη, χειρουργικής ακρίβειας 
λύση, μεταθέτοντας στο εφετείο όλες τις ευθύνες και όλα τα 
ενδεχόμενα – ακόμα και αυτό της αντιέφεσης, όπως τελικά 
έγινε.

Έχει και μία σημασία ότι δεν είναι μια απόφαση που 
νομιμοποίησε το dna ως στοιχείο, καθότι το αντικείμενο 

πάνω στο οποίο υποτίθεται ότι βρέθηκε το dna είναι 
ανύπαρκτο, αλλά μια απόφαση που νομιμοποιεί την 
αστυνομικοδικαστική ασυδοσία που έφτασε στο ζενίθ της με 
την αντιέφεση που άσκησε ο εισαγγελέας  Δράκος.

Δεν μπορεί επίσης, να περάσει απαρατήρητο ότι παρότι το 
δικαστήριο δε χρειάστηκε στοιχεία για να με καταδικάσει 

για τη ληστεία της Πάρου, αυτή η έλλειψη ταυτόχρονα 
στάθηκε αρκετή ώστε να με απαλλάξει από τις κατηγορίες 
της συμμετοχής και ένταξης στη ΣΠΦ. Έτσι από πολιτικής 
άποψης, είναι σημαντικό ότι δεν έγινε ακόμα ένα βήμα προς 
την εμπέδωση του δόγματος Μarini.

Έτσι θα παραμείνω κάποια χρόνια ακόμα στην φυλακή 
με την δύναμη που μου δίνει η συνείδηση ότι όπως και 

κάθε αναρχικός δεν είμαι “άδικα” μέσα. Διέπραξα το αδίκημα 
που περικλείει όλα τα αδικήματα. Στον ταξικό πόλεμο πήρα 
θέση με τους αδικημένους. Η φυλακή για έναν αναρχικό 
δεν είναι τιμωρία αλλά ένα ακόμα πεδίο αγώνα. Χώρος για 
απογοήτευση δεν υπάρχει παρά μόνο η πεισματική όξυνση 
προς τα εμπρός. Ως την καταστροφή και της τελευταίας 
φυλακής, από την Attica ως τον κορυδαλλό, από pelican bay 
ως το Δομοκό, από το Γκουαντάναμο ως την Αμυγδαλέζα.

Λίγες μέρες μετά την  καταδικαστική απόφαση σε βάρος 
μου από το  Γ’τριμελές εφετείο κακουργημάτων και την 

25ετή ποινή κάθειρξης που μου επιβλήθηκε για γεγονότα που 
μόνο από την τηλεόραση γνωρίζω, θεωρώ ότι προκύπτουν 
κάποια υπαρξιακής φύσης ερωτήματα και βγαίνουν κάποια 
πολιτικής φύσης συμπεράσματα.

Ξεκινώντας από τα ερωτήματα λοιπόν, προκύπτει η απορία 
για το πως γίνεται ένας άνθρωπος, όπως ο πρόεδρος της 

έδρας, που θα ήταν ριψοκίνδυνο να του αναθέσει κανείς ακόμα 
και την διοίκηση επαρχιακού καφενείου, να έχει μια τέτοια 
εξουσία στα χεριά του. Πως γίνεται ο ίδιος αυτός άνθρωπος 
με την ίδια νοσηρή αφέλεια που δίκασε την υπόθεση μου να 
έχει δικάσει και καταδικάσει εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες 
ανθρώπους κι αυτό να μην αποτελεί σκάνδαλο. Πως γίνεται 
αυτός ο εμφανώς μη ευφυής άνθρωπος να κρατά στα χέρια 
του χιλιάδες ζωές. Πως γίνεται το κράτος να στελεχώνεται από 
τόσο ανεπαρκείς ανθρώπους και να μην μπορούμε ακόμα να 
οργανώσουμε την εναντίον του επανάσταση. Πως γίνεται η 
εισαγγελέας της έδρας να μη θεωρεί τουλάχιστο άκομψο να 
ρίχνει μερικούς υπνάκους στην διάρκεια της διαδικασίας  και 
μην νιώθει καν την ανάγκη να ρίξει μια ματιά στα πρακτικά πριν 
την αγόρευσή της. Όσοι παρακολούθησαν την δίκη μπόρεσαν 
να συμπεράνουν ότι η αγόρευση της αφορούσε μάλλον άλλη 
υπόθεση. Πως γίνεται αυτοί που δε θεωρούν την ποινική 
δικαιοσύνη  ντροπή της ανθρωπότητας, αλλά “λειτούργημα”, 
να την κουρελιάζουν μετατρέποντας την σε βρακολάστιχο. Πως 
γίνεται ένας πρόεδρος και μια εισαγγελέας να μην ντρέπονται 
να ξεστομίζουν δημόσια ότι οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί 
του κατηγορούμενου δεν μπορούν να γίνουν δεχτοί γιατί δεν 
τους εξέθεσε στους ειδικούς εφέτες ανακριτές, απαξιώνοντας 
με τον πιο ευθυνόφοβο τρόπο το βασικότερο υποτίθεται 
στάδιο της διαδικασίας που είναι η δίκη.

Όμως, έχουν σημασία κάποια πολιτικά συμπεράσματα. 
Όπως το ότι το δικαστήριο αναγνώρισε εμμέσως με την 

απόφαση του την πολιτική διάσταση της δίωξης, καθώς αν 
δεν την αναγνώριζε θα έπρεπε να με αθωώσει, δεδομένου 
ότι το κατηγορητήριο είχε καταρρεύσει από τις πρώτες 
συνεδριάσεις. Όμως διάλεξε μια πολιτικά - και όχι δικαστικά 
- μέση λύση. Μια μέση λύση για να εξισορροπήσει τις πιέσεις 
που ασκούταν από τα πάνω, εν μέσω του “αντιτρομοκρατικού” 
πυρετού, με τις πιέσεις που ασκούταν από τα κάτω, πιέσεις 
που ασκούμε σε κάθε μικρή ή μεγάλη μάχη που δίνουμε 
όλοι μας. Πιέσεις που ακόμη μέσα στο κλίμα της αυταρχικής 
επέλασης είναι ζωντανές χάρη στην αποφασιστικότητα, τη 
μαχητικότητα και την αλληλεγγύη μας.

Τάσος Θεοφίλου
Φυλακές Δομοκού

24/2/2014



Στα πλαίσια της μηδενικής ανοχής και του σύγχρονου ολοκληρωτισμού η καταστολή σε όλες της τις εκφάνσεις 
εντείνεται ολοένα και περισσότερο. Το κράτος έχει πετάξει τη μάσκα του φιλήσυχου ρυθμιστή που θέλει το καλό των 
πολιτών και έχει ταχθεί, ανοιχτά πλέον, στην υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων των ντόπιων και ξένων 
αρχόντων.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν διωχθεί και συλληφθεί αγωνιζόμενοι πολιτικοποιημένοι άνθρωποι, αναρχικοί και 
κομμουνιστές. Όχι για αυτό που έκαναν, αλλά για αυτό που είναι, για την πολιτική τους ταυτότητα. Ο Κ. Σακκάς, ο Θ. Σίψας 
και ο Τ. Θεοφίλου είναι μερικά από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα ανθρώπων που ανά περίπτωση προφυλακίζονται, 
διώκονται και καταδικάζονται με στοιχεία που σε υποθέσεις άνευ πολιτικής σημασίας θα θεωρούνταν τουλάχιστον 
αστεία.

Αυτό το σύγχρονο κυνήγι μαγισσών δε σταματά εκεί. Το κράτος προσπαθεί να τρομοκρατήσει και να καταστείλει 
το αγωνιζόμενο κόσμο με εφόδους στα σπίτια του, με πρόσχημα κάποιες δήθεν “ανώνυμες καταγγελίες” και την 
απόδραση του Χ. Ξηρού. Ανοιχτά πλέον υιοθετεί μαφιόζικες μεθόδους και δεν αρκείται στην καταστολή των πολιτικών 
του αντιπάλων αλλά επιδιώκει την φυσική και πνευματική τους εξόντωση, με τις φυλακές «υψίστης ασφαλείας». 
Η φυλακή πάντοτε αποτελούσε το έσχατο μέσο καταστολής, κάθε εξουσιαστικού κρατικού μηχανισμού. Από την 
“Σοβιετική ένωση” μέχρι τις ΗΠΑ και τα Κινέζικα μπουντρούμια, κράτη όλων των πολιτικών αποχρώσεων δημιούργησαν 
σωφρονιστικά συστήματα, των οποίων ο εξοντωτικός  χαρακτήρας όλο και γιγαντώνεται. Αν το Γκουαντάναμο και τα 
κελιά της Τουρκίας μας φαίνεται κάτι μακρινό και απάνθρωπο, τώρα παρόμοιες φυλακές ετοιμάζονται στο Δομοκό και 
σύντομα σε όλη την επικράτεια.

Η καταστολή όμως περιλαμβάνει και όσους αντιστέκονται στο ιδεολόγημα της ανάπτυξης. Για την ικανοποίηση 
των πολυεθνικών και των ντόπιων αφεντικών έχουν δημιουργηθεί καταστάσεις εξαίρεσης σε ολόκληρες περιοχές. Οι 
Σκουριές Χαλκιδικής και η Κερατέα, όπου ο μόνος νόμος είναι τα κέρδη του εκάστοτε επενδυτή (Μπόμπολας και Eldo-
rado Gold), είναι ένα κλασσικό παράδειγμα όπου οι δυνάμεις καταστολής αυθαιρετούν με τις ευλογίες του κράτους 
(αστυνομοκρατούμενα χωριά, απαγόρευση εισόδου σε δημόσιες εκτάσεις γης, γενικευμένη και βίαιη λήψη DNA κ.α.).

Συλλήψεις, ξύλο και χημικά έχουν χορτάσει, βέβαια, και όσοι αντιστέκονται στην καταστρατήγηση εργατικών 
διεκδικήσεων. Το 8ωρο, οι συλλογικές συμβάσεις και ο “αξιοπρεπής” κατώτατος μισθός φαντάζουν μακρινό παρελθόν. 
Οι μαζικές απολύσεις και η ολοένα αυξανόμενη ανεργία έχουν πάρει τη θέση τους. Η όποια εργατική διεκδίκηση 
απαντιέται με εκδικητικές απολύσεις ή ακόμα και με ποινικές διώξεις συνδικαλιστών. Αποκορύφωμα οι επιστρατεύσεις 
εργαζόμενων και οι απαγορεύσεις διαδηλώσεων και συναθροίσεων που παραπέμπουν σε άλλες εποχές (που δε 
φαντάζουν και τόσο «άλλες» πλέον).

Επόμενος στόχος: τα παιδιά. Μετατρέποντας το σχολείο  σε μια μεγάλη μηχανή του κιμά, καταστρέφει οποιαδήποτε 
σπίθα δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας, στοχεύοντας στην παραγωγή φτηνών και υποτακτικών εργατών. Ο πολιτισμός 
του φόβου και της ανασφάλειας γίνεται πλέον μάθημα στα σχολεία μέσω των προγραμμάτων εντατικοποίησης (my-
school: φακέλωμα από τα πρώτα χρόνια της μαθητικής ζωής, μαθητεία κ.α.), μέσω των αστυνομικών εισβολών και 
διώξεων σε σχολικές καταλήψεις, μέσω των ρουφιάνων διευθυντών που δίνουν ονόματα αγωνιζόμενων μαθητών σε 
μπάτσους.

Το διακύβευμα της σημερινής συγκυρίας είναι το τι μέλλον θέλουμε. 
Ή θα οργανωθούμε και θα διεκδικήσουμε ακηδεμόνευτα 
την αξιοπρέπεια μας ή θα ζήσουμε σα δούλοι.

τελικά το κράτος

είναι εχθρός ή φίλος μας;

απόπυρα
αναρχική συλλογικότητα

στην Ηλιούπολη
apopyra@espiv.net - apopyra.espivblogs.net


