
Το κράτος δικαίου ζει και βασιλεύει…Ως πότε; 
 

Ο Δεκήηξεο Φαηδεβαζηιεηάδεο ηηο ηειεπηαίεο δπν δεθαεηίεο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα θηλήκαηα 

ππεξάζπηζεο ηεο γεο από ηε ιεειαζία ηνπ θεθαιαίνπ, ζε αγώλεο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ 

θπιαθηζκέλσλ αγσληζηώλ θαη ζε δηάθνξα απηννξγαλσκέλα εγρεηξήκαηα πνπ, ζε πείζκα ζην πλεύκα 

παξαίηεζεο θαη παζεηηθόηεηαο, πεηξακαηίδνληαη θαη πξνηάζζνπλ ηελ θνηλσληθή απηνδηεύζπλζε. Ο 

ζύληξνθνο παξακέλεη ελεξγόο εθεί όπνπ δηεμάγεηαη ν πόιεκνο κεηαμύ όζσλ επηδηώθνπλ ηελ θνηλσληθή 

θαη αηνκηθή απειεπζέξσζε θαη όζσλ επηδηώθνπλ ηε δηαηώληζε ελόο ζπζηήκαηνο ππνηαγήο, 

εθκεηάιιεπζεο θαη θαηαπίεζεο. 
 

Ο Δεκήηξεο ζηηο 11 Φιεβάξε ηνπ 2011 ζπιιακβάλεηαη λα νπινθνξεί κεηά από έιεγρν ηεο αζηπλνκίαο 

θαη παξακέλεη πξνθπιαθηζκέλνο από ηα κέζα Φιεβάξε. Οη αζηπλνκηθέο αξρέο κεηαηξέπνπλ ην 

πιεκκέιεκα ηεο νπινθαηνρήο ζε θαθνύξγεκα, ρξεζηκνπνηώληαο θαηά ην δνθνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ηξνκνλόκνπ. Σπγθεθξηκέλα, ε θαηεγνξία ηεο «νπινθαηνρήο κε πξόζεζε γηα δηάζεζε» αλαβαζκίδεη ην 

θαηεγνξεηήξην εθβηάδνληαο ηελ πξνθπιάθηζε ηνπ θαη ηε ζπλαθόινπζε πνιηηηθή ηνπ νκεξία. Έλαο 

αθόκα αγσληζηήο κεηαθέξεηαη ζηηο θπιαθέο ηεο ειιεληθήο δεκνθξαηίαο κε βάζε ηηο «επεξγεηηθέο» 

δηαηάμεηο ηνπ ηξνκνλόκνπ πνπ επηηξέπνπλ ζην θαζεζηώο λα βαθηίδεη ηξνκνθξάηεο αλζξώπνπο νη 

νπνίνη βξίζθνληαη ζπλεηδεηά ζην πιεπξό ησλ αγώλσλ γηα ηελ θνηλσληθή απειεπζέξσζε. 
 

Καη ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε θαίλεηαη θαζαξά ην παξάζπξν πνπ αλνίγεη ν λόκνο απηόο θαη ην ζθνπό γηα 

ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε: όπιν γηα λα ρηππήζεη ην θαζεζηώο θνηλσληθέο αληηζηάζεηο θαη αλζξώπνπο 

πνπ αγσλίδνληαη θαζώο ζεσξεί όηη ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο εμαίξεζεο, όπνπ ην ίδην ην αζηηθό πνηληθό 

δίθαην δελ ηζρύεη όπσο ην γλσξίδνπκε θαη κπνξεί ν ζύληξνθόο καο (ή νπνηνζδήπνηε άιινο) λα δησρζεί 

θαη λα θαηαδηθαζηεί ρσξίο λα ππάξρεη θαλ πξάμε ή «έγθιεκα» κόλν θαη κόλν επεηδή ε δξάζε ηνπ 

ζεσξείηαη επηθίλδπλε θαη αληαγσληζηηθή πξνο ην θαζεζηώο. 
   

Άιισζηε κε απηόλ ηνλ ίδην λόκν πνηληθνπνηνύληαη κνξθέο θαη κέζα αγώλα, όπσο ε θαηάιεςε 

δεκνζίσλ θηηξίσλ, ε ζπκκεηνρή ζε ζπγθξνπζηαθέο δηαδειώζεηο θαη ε παξαγσγή θαη δηάδνζε 

δεκόζηνπ αλαηξεπηηθνύ ιόγνπ (σο πξόθιεζε ζε ηξνκνθξαηηθή πξάμε!). Ταπηόρξνλα, απαγνξεύεη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ σο ελόξθνπο ζηηο δίθεο ώζηε κόλνη νη δηθαζηέο λα κπνξνύλ λα θαηαδηθάδνπλ 

όζνπο θαηεγνξνύληαη, θαη νη ίδηεο νη δίθεο λα παίξλνπλ ραξαθηήξα εηδηθώλ ζηξαηνδηθείσλ γηα ηνπο 

αληηθξνλνύληεο θαη παξάδεηγκα-απεηιή γηα ηνπο ππόινηπνπο ώζηε λα θαζίζνπλ ήζπρνη θαη λα 

απνδερηνύλ αδηακαξηύξεηα ηελ θξαηηθή πξνζηαγή. 
 

Τν γεγνλόο ηεο πξνθπιάθηζεο γίλεηαη αθόκα πην εμνξγηζηηθό αλ ζθεθηεί θαλείο ηελ αζπιία ησλ 

παξαθξαηηθώλ ηεο Φξπζήο Απγήο ή άιισλ ζηεξηγκάησλ ηνπ θαζεζηώηνο όηαλ ζπιιακβάλνληαη κε 

όπια. Γηα λα κε κηιήζεη θαλείο γηα ηελ εμνξγηζηηθή «έιιεηςε ελδηαθέξνληνο» ησλ δηθαζηώλ λα 

αζρνιεζνύλ κε ηε ιεζηεία ησλ δεκνζίσλ ηακείσλ, ηηο κίδεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο παπάδσλ-βνπιεπηώλ-

επηρεηξεκαηηώλ θαη ινηπώλ θνηλσληθώλ παξαζίησλ. Η δηθαηνζύλε ππάξρεη γηα λα θπλεγάεη όζνπο 

αγσλίδνληαη θαη όρη όζνπο ππεξεηνύλ ην θαζεζηώο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ.  
 

Σηελ νξρήζηξα ππεξάζπηζεο απηνύ ηνπ θαζεζηώηνο πνπ όιν θαη πεξηζζόηεξν ηξίδεη, έρνπλ ξόιν όινη 

νη κεραληζκνί πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε κνλαδηθό ζθνπό λα ην ζπληεξήζνπλ. Δηθαζηέο πνπ 

απζαηξεηνύλ αθόκα θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζαζξνύ δηθαηηθνύ ηνπο ζπζηήκαηνο, δεκνζηνγξάθνη-

παπαγάινη πνπ ζπθνθαληνύλ θαη δηαπνκπεύνπλ αγσληζηέο, αζηπλνκηθνί πνπ θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. 

Έηζη ηα super-ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο εξγαζηήξηα πνπ θηηάρλνπλ νη κπάηζνη γηα λα κπνξνύλ , κε 

γεινίν, όζν θαη επηθίλδπλν ηξόπν λα θαηαζθεπάδνπλ ζηνηρεία θαη ελόρνπο (όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Άξε Σεηξελίδε κε ηε ρξήζε DNA) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπληξόθνπ Δεκήηξε Φαηδεβαζηιεηάδε 

θαζπζηεξνύλ εδώ θαη έμη κήλεο λα εθδώζνπλ ηε βαιιηζηηθή εμέηαζε, κελ ηπρόλ θαη θάπνηνο δηθαζηήο 

πνπ ηνπο μέθπγε, πξάμεη ην απηνλόεην θαη δηαηάμεη ηελ άκεζε απνθπιάθηζε ηνπ ζπληξόθνπ.  
 

Μ’ απηά ηα ιόγηα ν πξώηνο ζθνπόο καο είλαη λα αλαδείμνπκε ην πξνθαλέο. Όηη κηα εμνπζία πνπ αηώλεο 

ηώξα παζρίδεη λα δηαηεξεζεί θαη επαίξεηαη όηη θπβεξλάεη,  όηη εθκεηαιιεύεηαη θαη δνινθνλεί κε ηνλ 

πην δίθαην θαη επηζηεκνληθό ηξόπν πνπ κπνξεί λα ππάξμεη, δε δηζηάδεη ηηο ζηηγκέο πνπ απεηιείηαη λα 

πεηάμεη ην πέπιν πνπ ηε ζθεπάδεη . Λέεη απιά: «Οη λόκνη κνπ είλαη θηηαγκέλνη γηα λα κε πξνζηαηεύνπλ 



θαη όηαλ απεηινύκαη κπνξώ λα ηνπο αιιάδσ όπσο ζέισ. Θα ρσ πάληα δύν κέηξα θαη δύν ζηαζκά. Σε 

όζνπο ππνηάζζνληαη ρσξίο όξνπο ζα πξνζηαηεύσ ην δηθαίσκα ηνπο λα είλαη δνύινη κνπ θαη λα 

κπνξνύλ ρσξίο εκπόδηα λα θάλνπλ απηό πνπ κόλν εγώ νξίδσ σο θνηλσληθά επηηξεπηό. Γηα ηνπο 

ππόινηπνπο πνπ δε ζπκκνξθώλνληαη, νη κηζζνθόξνη κνπ , νη θνηλσληνιόγνη κνπ , νη ςπρίαηξνί κνπ ζα 

ηνπο θπιαθίζνπλ , ζα ηνπο απνθιείζνπλ , ζα ηνπο βαζαλίζνπλ. Εγώ είκαη ε κόλε πξαγκαηηθόηεηα θαη 

ηίπνηα άιιν δελ ππάξρεη έμσ από εκέλα παξά κόλν θόβνο θαη ράνο.» 
 

Έλα δεύηεξν ζεκείν είλαη όηη σο αγσληδόκελα ππνθείκελα δελ αλαγλσξίδνπκε ην δηθαίσκα ηεο 

εμνπζίαο λα κηιάεη κόλε ηεο, απαγγέιινληαο ηνλ εγθσκηαζηηθό ηεο κνλόινγν. Να νξίδεη ηη επηηξέπεηαη 

θαη ηί όρη, λα έρεη ην κνλνπώιην ηεο γιώζζαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο. Να ζπθνθαληεί θαη λα ζπηιώλεη 

αγσληδόκελνπο αλζξώπνπο. Μέζα από εθεκεξίδεο, ηειενξάζεηο, ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη 

πξνβεβιεκέλνπο εηδηθνύο πνπ κηιάλε κε ζηόκθν θαη έπαξζε γηα ηα πάληα ρσξίο λα ιέλε ηίπνηα άιιν 

πέξα από «Υπαθνύζηε! Με δξάηηε! Με ζθέθηεζηε!», ε εμνπζία θαηαζθεπάδεη ην λόεκα ησλ ιέμεσλ 

θαη ησλ ελλνηώλ. Σηε γιώζζα απηή, ε αληίζηαζε νλνκάδεηαη ηξνκνθξαηία θαη όζνη αγσλίδνληαη 

παξάινγνη θαη εγθιεκαηίεο. νη βνπιεπηέο θαη νη δεκνζηνγξάθνη είλαη ζηπινβάηεο ηνπ θνηλνύ θαινύ θαη 

ε ιεειαζία ηεο θύζεο θαη ησλ αλζξώπσλ γηα ην θέξδνο ιέγεηαη Αλάπηπμε. Η απειεπζέξσζε ηεο 

γιώζζαο θαη ησλ ζπκπεξηθνξώλ από ηα λνήκαηα θαη ηηο λόξκεο ησλ θπξίαξρσλ, απνηεινύλ ζεκαληηθό 

θνκκάηη ηνπ αγώλα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αλζξώπηλεο δεκηνπξγηθόηεηαο από ηελ βαξβαξόηεηα. 

Δειαδή, ην λα θαηαζθεπάδεηο δηθέο ζνπ έλλνηεο θαη λα κελ επηηξέπεηο ζηελ εμνπζία λα ζε νξίδεη. 
 

Έηζη, ινηπόλ, ιέκε νιόςπρα όηη ν θαηεγνξνύκελνο γηα ηξνκνθξαηία Δεκήηξεο Φαηδεβαζηιεηάδεο είλαη 

έλαο από εκάο. Ήηαλ δίπια καο ζηνπο αγώλεο ελάληηα ζηηο θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηηο γεηηνληέο 

καο, καδί καο ζηελ δηεθδίθεζε ησλ δεκνζίσλ ρώξσλ θαη ηελ ππεξάζπηζε ηνπ Υκεηηνύ από ηνπο 

νδνζηξσηήξεο ηεο αλάπηπμεο, καδί καο ζηηο ζπγθξνύζεηο κε ηνπο κηζζνθόξνπο θξάηνπο θαη 

θεθαιαίνπ. Είλαη αγσληζηήο θαη κάρεηαη ηελ ηξνκνθξαηία ηεο εμνπζίαο θαη κέζα από ηελ ζπλζήθε ηεο 

θπιάθηζεο. Καη είκαζηε καδί ζηνλ αγώλα γηα ηελ ειεπζεξία. 

 

  « Όλοι οι άνθπωποι είναι ςπεπαζπίζιμοι απένανηι ζηον πολιηιζμό ηηρ εξοςζίαρ. Όλοι οι 

αγωνιζόμενοι ενηόρ και εκηόρ θςλακήρ με ηην ζηάζη ηοςρ θπέθοςν ηα κλαδιά ηηρ 

αλληλεγγύηρ. Όλοι οι θςλακιζμένοι αγωνιζηέρ είναι εξίζος ςπεπαζπίζιμοι απένανηι ζηην 

κπαηική καηαζηολή και ηοςρ αναλογεί η ζςνηποθική και κοινωνική αλληλεγγύη πος οι ίδιοι 

με ηιρ ππάξειρ ηοςρ έσοςν (ή δεν έσοςν) πποζθέπει.» 

 

 Δημήηρης Χαηζηβαζιλειάδης, 4/5/2011 
 

 

άμεση απελευθέρωση  
του αναρχικού αγωνιστή 

 Δημήτρη Χατζηβασιλειάδη 
 

λευτεριά στους φυλακισμένους αγωνιστές 
 

 

 

 

αλληλέγγυοι-αλληλέγγυες 
 από τις ανατολικές γειτονιές 


