
Το κράτος ποτέ δεν αναγνώρισε ότι διε-
ξάγει πολιτικές δίκες. 

Η κοινωνική νομιμοποίηση πρακτικών αγώνα του 
αναρχικού χώρου, π.χ ενέργειες των ένοπλων οργανώ-
σεων, απαλλοτριώσεις τραπεζών, εμπρηστικές επιθέσεις 
κλπ.  προκαλεί τρόμο στην εξουσία. Για αυτό το λόγο μια 
σειρά υποθέσεων, ειδικά τα τελευταία 9 χρόνια  αποτέλε-
σαν εξαρχής τον δοκιμαστικό σωλήνα για τους κατασταλ-
τικούς πειραματισμούς του καθεστώτος, σε μια σειρά 
“καινοτομιών” σε δικονομικό, κατασταλτικό και επικοι-
νωνιακό επίπεδο. Πειράματα που τελικά παγιώνονται, 
τόσο σε κοινωνικό επίπεδο, όσο και στο εσωτερικό του 
ανταγωνιστικού κινήματος και αποκρυσταλλώνονται σε 
μια διαρκώς αναβαθμιζόμενη καταστολή, σε μια διαρκή 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

 Σε αυτή την κατασταλτική επίθεση του κράτους κε-
ντρικό ρόλο παίζει η δικαστική εξουσία, που με κύριο 
όχημα την «αντιτρομοκρατική» νομοθεσία έρχεται να 
«διορθώσει» τα πράγματα. Με βάση αυτή, εξαιρούν τους 
ενόρκους από αυτές τις δίκες, μεγιστοποιούν τις ποινές 
που επιβάλλονται  και προωθούν ταυτόχρονα το “δόγμα 
της συλλογικής ευθύνης”. Συγχρόνως, οι τόσο μελετημέ-
νες «ασάφειες» του «αντιτρομοκρατικού» νόμου, έρχονται 
να καλύψουν τα όποια κενά υπάρχουν. 

Οι τρομονόμοι στοχεύουν κύρια τις ένοπλες οργανώ-
σεις, αλλά και πρακτικές αγώνα του αναρχικού χώρου. 
Παράλληλα στο στόχαστρό τους βρίσκεται η έμπρακτη αλ-
ληλεγγύη, σε μια προσπάθεια πολιτικής απομόνωσης των 

ένοπλων οργανώσεων από τον πολιτικό χώρο που προέρ-
χονται στέλνοντας ένα γενικότερο μήνυμα εκφοβισμού, 
ειδικά σε αγωνιστές που δρουν ή θέλουν να δράσουν σε 
ανατρεπτική κατεύθυνση. Τέλος, η αντιτρομοκρατική  
νομοθεσία παρέχει το πλαίσιο για την αναβάθμιση της 
ποινικής καταστολής απέναντι σε ένα σύνολο πολιτικών 
δραστηριοτήτων τέτοιων που δεν περιορίζονται στα στε-
νά πλαίσια της αστικής νομιμότητας.

Το καθεστώς, λοιπόν, έχοντας εξασφαλίσει στο έπα-
κρο το νομικό του οπλοστάσιο απέναντι στον εσωτερικό 
εχθρό, βρήκε και τους «πρόθυμους» να μπουν στην προ-
μετωπίδα αυτής της επίθεσης, που δεν είναι άλλοι από μια 
σειρά εντεταλμένων δικαστικών, οι οποίοι διατίθενται να 
υπερβούν οποιαδήποτε εναπομείναντα προσχήματα του 
«νομικού πολιτισμού», που οι ίδιοι υπηρετούν. Πειθήνια 
όργανα της αντιτρομοκρατικής και τις εκάστοτε εξουσί-
ας, επιχειρούν να δικάσουν χωρίς την παρουσία των κα-
τηγορουμένων, συνηγόρων, δημοσιογράφων παίρνοντας 
μέτρα περιορισμού της «δημόσιας δίκης», αποβάλλοντας 
ακόμα και το ακροατήριο. Ταυτόχρονα λειτουργούν ενι-
σχυτικά σε μια σειρά ειδικών μέτρων, όπως η διεξαγωγή 
δικών εντός του Κορυδαλλού, η παρακράτηση ταυτοτή-
των, η απαγόρευση μαγνητοφωνήσεων,. Όλα τα παραπά-
νω συντελούν σε μια νέα διαχείριση των πολιτικών δικών 
και την προσπάθεια διεξαγωγής δικών express σε κα-
θεστώς πλήρους απομόνωσης, αναδεικνύοντας έτσι την 
πολιτική βαρύτητα αυτών των δικών ως ένα ακόμα πεδίο 
όξυνσης του αγώνα ενάντια σε κράτος και κεφάλαιο. 

Ο δικαστικός κατασταλτικός μηχανισμός του κράτους 

το τελευταίο διάστημα περνάει σε μια αναβαθμισμένη 
επίθεση. Ζητούμενο για το κράτος είναι η αντιμετώπιση 
κάθε μορφής αντίστασης και ο εκφοβισμός όσων έχουν 
επιλέξει να βρίσκονται σε συνεχή ρήξη με την εξουσία. Ο 
εσωτερικός εχθρός καθώς και οι αιχμάλωτοι αυτού του 
πολέμου πρέπει να χτυπηθούν με όλα τα μέσα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:
•	 Η	2η	δίκη	του	Επαναστατικού	Αγώνα	όπου	στις	

3/3/2016	 το	 μέλος	 της	 οργάνωσης	 Ν.	Μαζιώτης	 καταδι-
κάζεται σε ισόβια κάθειρξη για την έκρηξη βόμβας στο 
«κοινωφελές» (σύμφωνα με την έδρα του δικαστηρίου) 
ίδρυμα	της	Τράπεζας	της	Ελλάδας	και	επιπλέον	129	χρό-
νια για την συμπλοκή στο Μοναστηράκι, καθώς και δύο 
απαλλοτριώσεις τραπεζών. Μια καταδίκη που επιβάλλε-
ται πρώτη φορά για έκρηξη βόμβας χωρίς θύματα και το 
μήνυμα	που	στέλνει	έχει	πολλαπλούς	αποδέκτες.	Απ’	την	
μια, καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη η επιμονή και η 
συνέπεια στην συνέχιση του ένοπλου αγώνα και από την 
άλλη η καταδίκη αυτή προσπαθεί να λειτουργήσει παρα-
δειγματικά, τόσο για τους ενεργούς αντάρτες πόλης, όσο 
και για συντρόφους που σκέφτονται την συμμετοχή τους 
σε αντάρτικες οργανώσεις. 
•	 Μια	 άλλη	 δίκη	 σε	 αυτό	 το	 μοτίβο	 καταστολής,	

που βρισκόνταν σε εξέλιξη την ίδια περίοδο, ήταν η δίκη 
για την απόπειρα απόδρασης της Συνομωσίας Πυρήνων 
της Φωτιάς. Σε αυτή την υπόθεση οι μηχανισμοί του κρά-
τους μέσω των συλλήψεων και των διώξεων συγγενών 
μελών της ΣΠΦ, επιχείρησαν να θέσουν σε ομηρία τα 
μέλη της οργάνωσης και να σπείρουν τον φόβο σε όσους 
στέκονται ή θέλουν να σταθούν αλληλέγγυοι με έμπρα-
κτο τρόπο. Στόχος ήταν και παραμένει η δημιουργία μιας 
«υγειονομικής ζώνης» απομόνωσης γύρω από τους ένο-
πλους αντάρτες. 
•	 Στις		26	Μαρτίου	ολοκληρώθηκε	το	εφετείο	που	

αφορούσε μια σειρά επιλογών του αναρχικού αγώνα στο 
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