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συνεχίζονται…
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“Η επαναστατική δράση ποτέ δεν αναγνωρίστηκε ως πολιτική. Με τον
όρο «τρομοκράτες» χαρακτηρίζονται όσοι αντιμάχονται την εξουσία με
πρακτικές κυρίως ένοπλες και δεν αναγνωρίζονται ως αυτό που είναι, ως
πολιτικά υποκείμενα, αλλά επιδιώκεται η αποϊδεολογικοποίηση τους.”
συγγενείς και φίλοι πολιτικών κρατουμένων
Στις 15/2 δικάζεται η δεύτερη απόπειρα απόδρασης της Σ.Π.Φ. στην οποία
κατηγορούμενοι είναι και οι Α. Τσάκαλου, Ε. Στατήρη, Χ. Πολύδωρος.
Το Γενάρη του 2015 όταν αποκαλύφθηκε το σχέδιο απόδρασης, οι
σύντροφοι της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς είχαν αναλάβει απ’ την
πρώτη στιγμή την ευθύνη, υποστηρίζοντας την επιλογή τους για συνέχιση
του αναρχικού αγώνα. Η δικαστική μαφία όμως, εξαπέλυσε κυνήγι μαγισσών
κατά συγγενικών και φιλικών τους προσώπων. Στο στόχαστρο βρέθηκαν η
μάνα του Χρήστου και Γεράσιμου Τσάκαλου, Αθηνά, η κοπέλα του δεύτερου
Εύη Στατήρη και ο αδερφός του Γιώργου Πολύδωρα, Χρήστος. Μάλιστα η
εκδικητική μανία κορυφώθηκε, όταν το κράτος της αντιτρομοκρατικής, με
τη βοήθεια των καλοθελητών Νικόπουλου και Ασπρογέρακα, προφυλακίσε
τις δύο πρώτες ως μέλη της οργάνωσης. Κι όλα αυτά, βέβαια, για να τις
τιμωρήσει για την αξιοπρεπή και αδιάλλακτη στάση τους καθώς και για να
εκβιάσει συναισθηματικά τα έγκλειστα μέλη της Σ.Π.Φ.
Τα μέλη της Συνομωσίας Πυρήνων της Φωτιάς (Πυρήνας Φυλακής)
παραμένουν, εδώ και 5 χρόνια, πολιτικοί κρατούμενοι, έγκλειστοι στα κελιά
της δημοκρατίας. Παρά τους περιορισμούς που επιβάλλει η φυλακή,
συνεχίζουν να είναι παρόντες στον πολύμορφο αναρχικό αγώνα. Με
μεταφράσεις και εκδόσεις κειμένων, με τηλεφωνικές επικοινωνίες και
τοποθετήσεις σε αναρχικές εκδηλώσεις και ραδιοσταθμούς, με την άρνηση
να εσωτερικεύσουν τη συνθήκη της φυλακής εξακολουθούν να προκαλούν
ένα συνονθύλευμα καθαρμάτων, το οποίο αποτελείται από πολιτικούς,
δικαστικούς, εισαγγελείς και αντιτρομοκρατικάριους.
Από την αρχή της αιχμαλωσίας τους χλεύασαν δικαστικούς θεσμούς
και αρνήθηκαν να δικαστούν με ελαφρυντικά, ήρθαν σε σύγκρουση με
σωφρονιστικούς, αγωνίστηκαν με απεργίες πείνας και πυροδότησαν
κινητοποιήσεις μέσα στις φυλακές. Ακόμα προσπάθησαν δύο φορές να
διεκδικήσουν ένοπλα την ελευθερία τους. Όλα αυτά, βέβαια, είχαν σαν
τίμημα αλλεπάλληλες πειθαρχικές μεταγωγές, δεκάδες χρόνια κάθειρξης
και απομόνωση σε ειδική πτέρυγα. Μ’ αυτά τα μέσα μπάτσοι, δικαστές και
εισαγγελείς προσπάθησαν να κάμψουν το ηθικό τους και να τους πιέσουν
να αποδεχθούν τη συνθήκη της φυλακής.
Αποτέλεσμα της στάσης τους μέσα στις φυλακές είναι και οι διώξεις
συγγενών και φίλων, βάσει τρομονόμου. Μετά από 31 ημέρες απεργίας
πείνας των φυλακισμένων μελών της οργάνωσης και της αναρχικής Α.
Σπυροπούλου και υπό την πίεση ενός δυναμικού και πολύμορφου κινήματος
αναρχικών και αλληλέγγυων περνάει τροπολογία στη βουλή αναφορικά
με την εμφυλιακή πρακτική της δίωξης συγγενικών και φιλικών προσώπων

πολιτικών κρατουμένων. Όμως, το σκουπίδι ο Παρασκευόπουλος,
υπουργός σύριζα, έθεσε την τροπολογία έτσι ώστε να εξουσιοδοτεί
πλήρως δικαστές και εισαγγελείς να δρουν κατά το δοκούν. Αξίζει να
σημειωθεί ότι οι παραπάνω δηλώνουν διαρκώς ακραιφνείς πολέμιοι των
αναρχικών πρακτικών, ιδιαίτερα του αντάρτικου πόλης και βρίσκονται σε
αγαστή συνεργασία με την αντιτρομοκρατική.
Έτσι, η Α. Τσάκαλου αποφυλακίζεται με ασφυκτικούς περιοριστικούς
όρους (ουσιαστικά εξορίζεται στη Σαλαμίνα), ενώ η Ε. Στατήρη παραμένει
έγκλειστη και αποφυλακίζεται μόνο μετά από απεργία πείνας της ίδιας και
του Γ. Τσάκαλου, που πλαισιώνονται από πλήθος αλληλέγγυων κινήσεων.
Οι περιοριστικοί όροι για την Εύη γίνονται ακόμα σκληρότεροι (μπορεί να
κινηθεί σε ακτίνα μέχρι ενός χιλιομέτρου από το σπίτι της).
Πέρα από την υπόθεση της Σ.Π.Φ. το κράτος κάνει πλέον ξεκάθαρο
πως στοχοποιείται όποιος δεν λυγίζει και κρατά έντιμη στάση μέσα στα
μπουντρούμια της δημοκρατίας, με πιο πρόσφατα παραδείγματα την
απαγόρευση των επισκεπτηρίων στον Νίκο Μαζιώτη και τον εκβιασμό
στον αντάρτη πόλης, Δημήτρη Κουφοντίνα, για να υπογράψει σύμφωνο
μεταμέλειας και αποκήρυξης των πολιτικών του ιδεών, προκειμένου να του
χορηγηθούν άδειες.
Εκτός από τους πολιτικούς κρατούμενους το κράτος και η δικαστική μαφία
εκδικείται και ποινικούς κρατούμενους, που παρά την αιχμαλωσία τους
κρατούν αδιάλλακτη αντικρατική στάση και παραμένουν ταγμένοι εχθροί
του συστήματος. Ένας από αυτούς είναι και ο Γιώργος Πετρακάκος,
αμετανόητος ληστής τραπεζών, ο οποίος δέχθηκε τον ίδιο συναισθηματικό
πόλεμο με τη φυλάκιση της γυναίκας του, Μαρίας Θεοφίλου (Πέμπτη 21
Γενάρη, αποφυλακίστηκε με όρους, εγγύηση 5.000 ευρώ και εμφάνιση
κάθε 1η και 15η του μήνα στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας της), αφήνοντας τα
δύο ανήλικα παιδιά τους, για περίπου τέσσερις μήνες, ''ορφανά '' με τους
γονείς τους έγκλειστους.
Όλες αυτές οι διώξεις λειτουργούν ως συναισθηματικός εκβιασμός για
τους κρατούμενους και παράλληλα έχουν ως στόχο να παραδειγματίσουν
όσους επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν παρόμοιες ενέργειες ή ακόμα
και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους σε αυτές. Τέτοιες τακτικές από τον
κρατικό μηχανισμό θυμίζουν εποχές εμφυλίου και δικτατορίας, που κατά
διαστήματα χρησιμοποιήθηκαν και από της μετέπειτα κυβερνήσεις και που
τώρα καλύπτονται από τον αριστερό μανδύα της κυβέρνησης σύριζα.
Δύναμη στα μέλη της Σ.Π.Φ. (Π.Φ.) και στην αναρχική Α.
Σπυροπούλου!
Καμιά δίωξη σε Α. Τσάκαλου, Ε. Στατήρη, Χ. Πολύδωρα, Μ. Θεοφίλου!
Άμεση και οριστική κατάργηση του τρομονόμου, του νέου
“ιδιώνυμου”!
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