
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

Θεσσαλονίκη 2011 

Ζούμε  σε μια περίοδο  πολιτικών διώξεων και σημαντικής αύξησης του 

αριθμού των πολιτικών κρατουμένων. Σο δόγμα της «ασφάλειας»,  του 

«εσωτερικού εχθρού» και της «πάταξης της τρομοκρατίας»,  παλιό και 

γνώριμο, ενισχύεται με το νέο νομικό οπλοστάσιο του τρομονόμου 3: 

θεαματικές «αντιτρομοκρατικές» συλλήψεις, ειδικές ανακριτικές 

πρακτικές και δίκες, ειδικές συνθήκες κράτησης, ποινικοποίηση φιλικών 

και συντροφικών σχέσεων, ποινικοποίηση προθέσεων, προώθηση της 

ρουφιανιάς. Είναι προφανές ότι στόχος της νέας νομικής, ιδεολογικής 

και κατασταλτικής επίθεσης του κράτους δεν είναι μόνο ο αναρχικός 

χώρος, οι αντάρτες πόλεων και γενικότερα οι δηλωμένοι πολιτικοί 

αντίπαλοι της αστικής νομιμότητας, αλλά η πειθάρχηση των πιο 

ριζοσπαστικών -μαχητικών πολιτικών υποκειμένων.   

Απέναντι στον «τρόμο του νόμου» το χρέος μας είναι η ενδυνάμωση των 

αντιστάσεων. 

Ως Δράση για την Ελευθερία, θεωρώντας τους πολιτικούς κρατούμενους 

αγωνιστές του ευρύτερου ανατρεπτικού και απελευθερωτικού αγώνα 

προκρίνουμε τη δημιουργία ενός πλατιού και αποφασιστικού μετώπου 

αλληλεγγύης με στόχο την αλλαγή των κοινωνικών και πολιτικών 

συσχετισμών υπέρ τους. τεκόμαστε αλληλέγγυοι στους πολιτικούς 

κρατούμενους χωρίς διακρίσεις, είτε αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη 

είτε καταγγέλλουν τη σύλληψη τους ως προϊόν σκοπιμότητας, 
κατανοώντας την αλληλεγγύη ως πολιτική εγγύτητα και όχι ως ταύτιση.  

Απέναντι στην κρατική καταστολή και τη σύγκρουση με το κράτος, η 

θέση μας είναι με τους πολιτικούς κρατούμενους. 

 

Αλληλεγγύη στους πολιτικούς κρατούμενους 

Απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων 

Άμεση κατάργηση των τρομονόμων 

Όχι στη βιομηχανία πολιτικών διώξεων 

 

Η συνάντηση της Δράσης για την Ελευθερία στη Θεσσαλονίκη, 

γίνεται κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, στις 8μιση,  στο Στέκι 

Μεταναστών/Κοινωνικό Κέντρο, Ερμού 23 & Βενιζέλου. 

Τηλ. Επικοινωνίας 6937372144 



 

“Kάθε επαναστάτης άγριο λουλούδι, λευτεριά στο Γιάννη τον Σκουλούδη” 

Ο αναρχικός αγωνιστής Γιάννης κουλούδης συλλαμβάνεται, 13 Οκτώβρη 2010, 

κατηγορούμενος για εμπρησμό οχημάτων της ΔΕΗ σε αμαξοστάσιο στη Θεσσαλονίκη. 

Προφυλακίζεται στις φυλακές Αυλώνα και αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη της πράξης.    

Σο κράτος των καταπιεστών  τον  κατηγορεί ότι έκαψε οχήματα μιας κοινωφελούς 

υπηρεσίας. Όμως, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ΔΕΗ παραγνωρίζει και εγκαταλείπει τον 

κοινωνικό ρόλο που οφείλει να επιτελεί, καθώς ο τρόπος  λειτουργίας της αποσκοπεί 

αποκλειστικά στην αποκόμιση ολοένα και μεγαλύτερου κέρδους: εκατοντάδες εργατικά 

ατυχήματα-δολοφονίες εργατών, με ευθύνη της ΔΕΗ, πλημμελής λήψη μέτρων 

ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος, των εργαζόμενων και των 

περίοικων, τιμολογιακή πολιτική, που μετατρέπει το ηλεκτρικό ρεύμα από κοινό αγαθό σε 

υπηρεσία πολυτελείας.  

Οι 4 του Βύρωνα 

Για την ίδια υπόθεση, με μόνες μαρτυρίες τις καταθέσεις των μπάτσων (που βεβαιώνουν 

ότι κάποια στιγμή, μια βδομάδα πριν, τους είδαν να περνούν από το σημείο εκείνο), 

εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τους Μπάμπη Σσιλιανίδη, ωκράτη Σζήφκα, 

Δημήτρη  Δημητριάδη και Δημήτρη Υέσσα. Οι 4 αυτοί αγωνιστές προτίμησαν τον σκληρό 

δρόμο της φυγοδικίας, για λόγους που εξηγούν σε δημόσια επιστολή τους.   

υλλαμβάνονται όμως, 13/1/2011, και προφυλακίζονται, 17η Γενάρη, κατηγορούμενοι 

και για συμμετοχή σε, αγνώστων λοιπών στοιχείων, τρομοκρατική οργάνωση.  

τους ανακριτές δηλώνουν μόνο ότι, ως αναρχικοί  επαναστάτες, δεν πρόκειται ν’ 

απολογηθούν στους δικαστές και ότι η Υαίη Μάγιερ δεν έχει καμιά σχέση με την 

υπόθεση τους. (Η Υ.Μ. συνελήφθη, για πρώτη φορά, την 14 Γενάρη 2011, με 

κινηματογραφικό στυλ και, αφού διασύρθηκε επί 2 μέρες από τα ΜΜΕ με τον πιο 

κατάπτυστο τρόπο, αφέθηκε ελεύθερη, για να συλληφθεί εκ νέου, κ7αι πάλι χωρίς άλλα 

στοιχεία πέραν του ότι δηλώνει αναρχική, να προφυλακιστεί στις φυλακές Κορυδαλλού 

και τελικά να αφεθεί ελεύθερη, με περιοριστικούς όρους). 

Οι Μπ. Σσιλιανίδης, Δ. Δημτσιάδης και Δ.  Υεσσάς βρίσκονται προφυλακισμένοι στις 

Υυλακές Κορυδαλλού, ενώ ο . Σζίφκας στις Υυλακές Ανηλίκων Αυλώνα. 

Ράμι Συριανός 

υλλαμβάνεται στις 31 Ιανουαρίου 2011, έπειτα από ληστεία που πραγματοποιήθηκε 

μετά τη λήξη δημοπρασίας στον Ο.Δ.Δ.Τ, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Κατηγορείται για  

ληστεία,  αρπαγή, κλοπή και παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή. Αναλαμβάνει την 

ευθύνη για τη ληστεία, δηλώνοντας αναρχικός και αρνητής εργασίας, και ξεκαθαρίζει ότι 

ο αναρχικός Κ.. (που είχε συλληφθεί λίγο μετά τη ληστεία έξω από το σπίτι του και που 

αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους) δεν έχει καμία σχέση με την 

υπόθεση. Προφυλακίζεται και παραμένει στις φυλακές Ιωαννίνων.  

Απόσπασμα από επιστολή του Ράμι υριανού – Υυλακές Ιωαννίνων, 04/2011: 

«ΑΠΟΥΑΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΩ ΣΗΝ ΑΤΣΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΣΑΟΝΣΑ ΣΟΝ ΕΑΤΣΟ ΜΟΤ ΣΗΝ ΠΟΛΤΜΟΡΥΗ 
ΑΝΑΡΦΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΟΜΜΑΣΙ ΣΗ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΑΡΝΗΗ ΕΡΓΑΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

Η άρνηση εργασίας δεν μπορεί να υφίσταται ως μια αποκομμένη επιλογή από την 

συνολικότερη ρήξη με την κυριαρχία και προφανώς δεν είναι το μέσο με την οποία 

πραγματώνεται[π.χ ληστεία]που την προσδιορίζει ως τέτοια οι ληστρικές επιδρομές 

μπορούν άνετα να εκφυλιστούν σε δουλειά με πλήρες ωράριο και όλες τις συνέπειες 

που ακολουθούν,της έπαρσηςτου πλουτισμού, της συμμετοχής στην κατανάλωση,του 

τεμαχισμού του χρόνου σύμφωνα με τα "ωράρια"της δουλειάς και την ανάπτυξη μιας 

[παραβατικής] επαγγελματικής ταυτότήτας.”  

 

Βαγγέλης Μποτζατζής  

Ση σύλληψή του, 25 Νοέμβρη 2007, για διάπραξη εμπρησμών σε αντιπροσωπεία 

αυτοκινήτων, τράπεζα και παρκινγκ της ΔΕΗ, η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης συνόδεψε με 

πογκρόμ σε σπίτια και στέκια αναρχικών και αντιεξουσιαστών, εκφοβιστικές 

προσαγωγές και κρατήσεις και έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, για τις ίδιες 

κατηγορίες, για τρεις ακόμη αναρχικούς, οι οποίοι επέλεξαν, για ευνόητους λόγους, να 

μην παρουσιαστούν. Ο Β. Μποτζατζής  αρνείται τις πράξεις που του αποδίδονται και 

δηλώνει αναρχικός. Σα στοιχεία της αστυνομίας είναι τουλάχιστον ανεπαρκή, αλλά το 

κατηγορητήριο διογκώνεται με την επιστράτευση του τρομονόμου (5 κακουργήματα 

και 3 πλημμελήματα) και προφυλακίζεται στις φυλακές Κομοτηνής, όπου παραμένει 

μέχρι τον Οκτώβρη 2008 

Ηλίας Νικολάου 

Μεταξύ των 3 αναρχικών που κατηγορούνται για την υπόθεση του Β. Μποτζατζή, ο 

Ηλίας Νικολάου συλλαμβάνεται στις 13 Γενάρη 2009 για εμπρηστική επίθεση κατά 

κτιρίου της δημοτικής αστυνομίας Εύοσμου στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος αρνείται τις 

κατηγορίες, μία κακουργηματικού και 2 πλημμεληματικού χαρακτήρα –που 

στηρίζονται μόνο στις μαρτυρίες ενός ασφαλίτη- και δηλώνει ότι πρόκειται για 

στημένη σκευωρία, λόγω του παρελθόντος του στον αντιεξουσιαστικό χώρο. 

Καταδικάζεται πρωτόδικα σε 7,5 χρόνια φυλάκισης.  

Υπόθεση Ναδίρ 

4 Δεκέμβρη 2010, ένας ολόκληρος συρφετός από μπάτσους, ΜΑΣ, αντιτρομοκρατική 

και ασφαλίτες εισβάλλουν στο αναρχικό στέκι Ναδίρ στις φοιτητικές εστίες 

Θεσσαλονίκης. Καταστρέφουν το χώρο, κατάσχουν υλικά ξυλοκοπούν και 

συλλαμβάνουν όποιον βρίσκουν μέσα (9 άτομα), Λίγο αργότερα, συλλαμβάνουν στο 

αυτοκίνητό τους, με τις ίδιες κατηγορίες, τους αδερφούς Αναστασιάδη, οι οποίοι, 

όπως και ο βουλγαρικής καταγωγής Ivan Gugov, προφυλακίζονται, ενώ οι υπόλοιποι 

αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Και οι 11 συνολικά συλληφθέντες 

αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ληστεία, 

παράβαση του νόμου περί όπλων, κλοπή, παραβιάσεις σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες, 

αντίσταση κατά της αρχής, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, παράβαση του νόμου περί 

ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων.  

Οι Πάνος και τέλιος Αναστασιάδης  αποφυλακίζονται με περιοριστικούς όρους στις 

25 Μαΐου 2011, ενώ ο Ivan Gugov στις 2 Ιούνη, αλλά απειλείται με απέλαση.   

 

                                                                                          

Δίκες που εκκρεμούν 

 

Στα κελιά της «δημοκρατίας» 

 


