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 Για επικοινωνία: 
mavropinakas@espiv.net
paapty123@yahoo.gr 

Ο Μαυροπίνακας είναι μια αυτοοργανωμένη απόπειρα έκφρασης 
και επικοινωνίας μέσα κι έξω από τις σχολικές αίθουσες. 
Μοιράζεται χέρι με χέρι στα σχολεία, τους δρόμους και τις 

πλατείες του Βύρωνα, της Καισαριανής, του Παγκρατίου και του 
Υμηττού, ώστε να συμβάλλει στη διάχυση του ανατρεπτικού 
λόγου ανάμεσα στις μαθητικές και νεανικές κοινότητες αλλά 
και να συναντηθεί μαζί τους. ∆ε γουστάρει ιεραρχίες και 

κομματόσκυλα, αυθεντίες και ξερόλες, έχει δική του σκέψη και κομματόσκυλα, αυθεντίες και ξερόλες, έχει δική του σκέψη και 
κριτική. Στις παρέες του χωράνε όλοι χωρίς διαχωρισμούς 

(εθνικούς, θρησκευτικούς, κ.α.) και δεν πάει καθόλου αυτούς 
που τις χαλάνε: τον κάθε φασιστάκο ή ρατσιστή. ∆εν έχει 
χορηγούς και σπόνσορες και δρα με βάση τις αξίες της 
αυτοοργάνωσης, της αλληλεγγύης, της εξέγερσης και της 
ελευθερίας. ∆ιάφορες σκέψεις και ανησυχίες ,προϊόν της 

συλλογικής επεξεργασίας της πρωτοβουλίας συλλογικής επεξεργασίας της πρωτοβουλίας 
αναρχικών/αντιεξουσιαστών από τους πρόποδες του Υμηττού, 
δεν μονοπωλούν πια το περιεχόμενό του. Πλέον η συντακτική 
του παρέα έχει μεγαλώσει μέσα από τη συμμετοχή, την 

έμπνευση και τον προβληματισμό μαθητών και μαθητριών των 
γειτονιών. Πάντα βέβαια υπάρχει  χώρος για τον καθένα και την 
καθεμία που θέλει να συμβάλει με οποιονδήποτε τρόπο: με ένα 
κείμενο, ή ένα σύνθημα, ένα σκίτσο ή ένα κόμικ, ένα στίχο ή κείμενο, ή ένα σύνθημα, ένα σκίτσο ή ένα κόμικ, ένα στίχο ή 

ένα τραγούδι, ένα γεγονός ή μια ιστορία ολάκερη



Ελευθερία     

Ελευθερία. 
Ζητάς ελευθερία...

Σου λένε ότι είσαι ελεύθερος.
Τους πιστεύεις.

 Σταματάς να τη ζητάς γιατί νομίζεις  Σταματάς να τη ζητάς γιατί νομίζεις 
πως την έχεις. 

Μα πού την έχεις δει; Κάνατε τίποτα 
ποτέ μαζί;

Την είδες όταν σαν παιδί ήθελες να 
παίξεις μα δεν μπορούσες
 γιατί είχες να διαβάσεις;

Θες δε θες!Θες δε θες!
Απλά επειδή πρέπει...

Την είδες όταν ήθελες να κοιμηθείς λίγο 
ακόμα,να πας μια βόλτα, να δεις ένα 

φίλο μα δε γινόταν γιατί είχες σχολείο; 
Θα μείνεις από απουσίες,βλέπεις, Θα μείνεις από απουσίες,βλέπεις, 
εντείνοντας τα έτη φυλάκισης στις 

σχολικές αίθουσες. +1....
Ή μήπως ήταν μαζί σου όταν είπες ότι 
δε θα κάνεις τη δουλειά που σου αρέσει, 
γιατί τα χρήματα δε θα είναι αρκετά;

''Ας σπουδάσω οικονομικά μωρέ...'',είπες...
Όταν δεν προλαβαίνεις να κάνεις έρωτα Όταν δεν προλαβαίνεις να κάνεις έρωτα 
γιατί δουλεύεις για να βγει το νοίκι, 
η ΔΕΗ...τη βλέπεις την ελευθερία;

Είναι εκεί;;
Τώρα συνειδητοποιείς 

πως δε τη γνώρισες ποτέ σου.
Μα έχεις μια υποψία 

από τα παιδικά σου χρόνια.από τα παιδικά σου χρόνια.
Δε θυμάσαι πως ακριβώς μοιάζει, μα τη 
ζητάς γιατί είσαι άνθρωπος!Κι ακόμα κι 

αν δεν ξέρεις το γιατί,σου φαίνεται 
σωστό πως ο άνθρωπος ελεύθερος πρέπει 
να γεννιέται,ελεύθερος και να πεθαίνει.

Μη τη ζητάς την ελευθερία, 
την έχεις μέσα σου!την έχεις μέσα σου!

Μια ευκαιρία μόνο θες να τη γνωρίσεις.
Αν ζήσεις μαζί της δε σ'αφήνει.

Κι αν όλοι ζούμε ελεύθεροι , "μαζί"με τη 
δικιά μας ελευθερία και την ελευθερία 

του άλλου θα αγαπάμε!
Αυτόν τον κόσμο θέλουμε!

Δεν είναι η αναρχία ένα στεγνό Δεν είναι η αναρχία ένα στεγνό 
ιδεολόγημα με στόχο μια ουτοπία.
Η αναρχία είμαστε εμείς οι ίδιοι!



Αφισάκι που κολλήθηκε στα σχολεία των περιοχών μας με αφορμή τη 
διαταγή του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. για “φιλικές” επισκέψεις 

των μπάτσων στα σχολεία,



Βύρωνας, 12 Φεβρουαρίου 2014

Και μιας και μιλάμε για καταστολή, στις 11/2, 100  
σύντροφοι-ισσες  επέλεξαν να δώσουν τη δική τους απάντηση στις 
δεκάδες εισβολές της Ασφάλειας σε σπίτια αγωνιστών σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη που στόχευαν στον  εκφοβισμό αγωνιζόμενων ανθρώπων 
και κατ’ επέκταση όλης της κοινωνίας. Η δυναμική κι οργανωμένη 

παρέμβαση κάτω από το σπίτι του αρχιμπάτσου της ΕΛ.ΑΣ 
Παπαγιαννόπουλου, θύμισε σε πολλούς, που έστω και για λίγο 

ένιωσαν το αεράκι της αντίστασης να μπαίνει από τα παραθύρια μες ένιωσαν το αεράκι της αντίστασης να μπαίνει από τα παραθύρια μες 
στα φρούριά τους, ότι η τρομοκρατία και οι εκφοβισμοί τους δεν 

θα μένουν αναπάντητοι



«Media και αντιτροµοκρατική πασχίζουν να πείσουν ότι οι αναρχικοί αποτελούν κίνδυνο για τον 
οποιονδήποτε και όχι για την εξουσία.»

 Πριν σχεδόν ένα µήνα εκδόθηκε από το Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων η καταδικαστική απόφαση για τον  Πριν σχεδόν ένα µήνα εκδόθηκε από το Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων η καταδικαστική απόφαση για τον 
αναρχικό κοµµουνιστή Τάσο Θεοφίλου, η οποία και τον θέλει δέσµιο σε κάθειρξη 25 ετών για συµµετοχή στη 
ληστεία της Πάρου και απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Για το σκέλος της συµµετοχής του σε 
τροµοκρατική οργάνωση η απόφαση υπήρξε «αρχικά» αθωωτική. Το αρχικά εντός εισαγωγικών, καθότι 
κάποιες µέρες µετά, ακριβώς λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσµία των 10 ηµερών, ασκήθηκε έφεση από τον 
εισαγγελέα εφετών Περικλή Δράκο κατά του αθωωτικού σκέλους της δικαστικής απόφασης, γεγονός που 
έχει ως αποτέλεσµα να ξαναδικαστεί η υπόθεση από µηδενική βάση.
 Ο Τάσος αρνήθηκε εξαρχής όλες τις κατηγορίες. Αυτό που δεν αρνήθηκε ήταν η συνειδητή πολιτική του  Ο Τάσος αρνήθηκε εξαρχής όλες τις κατηγορίες. Αυτό που δεν αρνήθηκε ήταν η συνειδητή πολιτική του 
στάση στο πλευρό των απόκληρων κι αποκλεισµένων. Είναι αναρχικός κοµµουνιστής και διώκεται για τις 
ιδέες του. Εξ αρχής επρόκειτο για µια πολιτική δίκη µε εξόφθαλµες ενδείξεις πολιτικής σκοπιµότητας και 
άπειρες δόσεις δικονοµικής  αυθαιρεσίας. Με «αποδεικτικά» στοιχεία ανύπαρκτα έως και κατασκευασµένα, 
µε µάρτυρες που δεν αναγνωρίζουν κανέναν, µε µεγαλοστελέχη της αντιτροµοκρατικής να µπερδεύονται 
όταν παπαγαλίζουν το παραµύθι που τους µάθανε, µε µια νυσταλέα εισαγγελέα κι έναν τουλάχιστον αφελή 
πρόεδρο ενορχηστρώθηκε εξαίρετα αυτή η δικονοµική παρωδία. Κι από δίπλα τα media να σιγοντάρουν 
δηµοσιεύοντας παντού το πρόσωπο του «στυγερού» δολοφόνου της Πάρου.δηµοσιεύοντας παντού το πρόσωπο του «στυγερού» δολοφόνου της Πάρου.
 Όλη αυτή η σκευωρία έχει, όπως επισηµαίνει κι ο ίδιος ο Τάσος σε γράµµα του, και µια προφανή 
αστυνοµική διάσταση αντίστοιχης σηµασίας που επικεντρώνεται κυρίως στο ερώτηµα γιατί να ασχοληθεί η 
Αντιτροµοκρατική και όχι η ασφάλεια µε µια ανθρωποκτονία. Ο πρόδηλα πρόχειρος χειρισµός της 
υποθέσεως καταδεικνύει ακριβώς την ανυποµονησία της Αντιτροµοκρατικής να συνδέσει µια δολοφονία µε 
τον αναρχικό – αντιεξουσιαστικό χώρο, µε µια ενέργεια , δηλαδή, που δε στρέφεται κατά κρατικών και 
καπιταλιστικών στόχων, αλλά κατά απλών πολιτών. Ρόλος άλλωστε της αντιτροµοκρατικής είναι να 
διαλύσει τον αναρχικό χώρο, διαχέοντας φόβο και εξαπολύοντας οχετούς καταστολής στους κόλπους του.
 Η καταστολή, λοιπόν, σε περιόδους συστηµικής κρίσης ανάγεται σε αιχµιακό εργαλείο του κράτους. Αυτό  Η καταστολή, λοιπόν, σε περιόδους συστηµικής κρίσης ανάγεται σε αιχµιακό εργαλείο του κράτους. Αυτό 
είναι που κατέχει το µονοπώλιο στη βία κι αυτό που ως εκ τούτου νοµιµοποιείται να αναγορευθεί σε 
µοναδικό διασφαλιστή της τάξης και της ασφάλειας. Και προς εξυπηρέτηση του ευγενούς αυτού σκοπού 
φροντίζει µε κάθε αφορµή να αναβαθµίζει και να επικαιροποιεί το αστυνοµικό και δικονοµικό του 
οπλοστάσιο. Και στο έργο του αυτό βρίσκει πρόθυµους θιασώτες , όλους αυτούς τους φιλήσυχους πολίτες 
που συσπειρώνονται γύρω από το δόγµα της νοµιµότητας. Αλλά βρίσκει κι εχθρούς. Όλους αυτούς που 
αντιστέκονται και αγωνίζονται ενάντια στους λεηλατικούς σχεδιασµούς του. 
 Ένας τέτοιος εχθρός είναι κι ο αναρχικός κοµµουνιστής Τάσος Θεοφίλου. Τέτοιοι εχθροί είµαστε όλοι εµείς.  Ένας τέτοιος εχθρός είναι κι ο αναρχικός κοµµουνιστής Τάσος Θεοφίλου. Τέτοιοι εχθροί είµαστε όλοι εµείς. 
Όλοι όσοι πολεµούν ενάντια στους κυρίαρχους που επιβάλλουν το φόβο στις τάξεις µας, ενάντια στους 
εκµεταλλευτές που λεηλατούν τις ζωές µας. Και θα πολεµάµε µέσα κι έξω απ’ τα κελιά µέχρι το γκρέµισµα 
της τελευταίας φυλακής, µέχρι την καταστροφή κάθε εξουσίας, µέχρι την κοινωνική απελευθέρωση..

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗ 
ΤΑΣΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Η ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΕΝΟΧΟΥΣ - 
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΕΝΝΑ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΑΣΟ ΘΕΟΦΙΛΟΥ



Μπετόν και σίδερο
Η µυρωδιά του βουνού επιβάλλεται 
στο µπετό και το σίδερο όταν βρέχει.
Η αναστάτωση που φέρνει η καταιγίδα δίνει 
ζωή στη φυλακή.
Ο αρχέγονος κίνδυνος την κάνει καταφύγιο.
Άλλες φορές η θλίψη παίζει άρπα µε το Άλλες φορές η θλίψη παίζει άρπα µε το 
θώρακά µου σουβλίζει τους δακρυγόνους 
αδένες µου.
Τα 32 βήµατα του προαυλισµού δεν χωράνε 
στη σκέψη µου.
Δεν χωράω στο προαύλιο. Δεν χωράω στη 
φυλακή.
Μια µάντρα ανθρώπων. Μάντρα Μια µάντρα ανθρώπων. Μάντρα 
παροπλισµένων παραβατών.
Και απ’ την άλλη:
Το ιερό δικαίωµα στην εργασία.
Του εργάτη να χτίζει µια φυλακή.
Του ηλεκτρολόγου να τοποθετεί συστήµατα 
ασφαλείας.
Του αρχιτέκτονα να τη σχεδιάζει.Του αρχιτέκτονα να τη σχεδιάζει.
Του ανθρωποφύλακα.
Γαµώ τον πολιτισµό του Κεφαλαίου.

 Μπετόν και σίδερο.
Οι κρατούµενοι σκληροί σαν το µπετόν και 
σαν το σίδερο.
Όχι σαν το διαµάντι.
Μακάριοι.Μακάριοι.
Μακάριοι όσοι φυλακίστηκαν. Κανείς δεν 
µπορεί να τους συλλάβει.
-Μακάριοι όσοι τελεσιδίκησαν. Κανείς δεν 
µπορεί να τους καταδικάσει.

                                Τ. Θεοφίλου



chatting...-76 µέρες ακόµα…
-Άσε το ξέρω…
-Τι λέει τη βγάζεις την ύλη;
-Χαχαχα, ούτε καν. Ρε δεν την παλεύω…
-Ναι ενώ εγώ πάω καλύτερα.. Ρε δε θυµάµαι να κάνω κάτι άλλο στη ζωή µου τον τελευταίο 
καιρό.. διάβασµα µόνο.. έχω ξεχάσει το χρώµα του ουρανού.. χαχαχα!
- Ψήσου να πάµε καµιά βόλτα, έχει τέλεια µέρα έξω. να δεις πως είναι κι ο ουρανός..- Ψήσου να πάµε καµιά βόλτα, έχει τέλεια µέρα έξω. να δεις πως είναι κι ο ουρανός..:-P
-Ρεεε το ξέρω, αλλά δεν παίζει να προλάβω.. Προβλέπεται τρελό ξενύχτι..
-Ρε µην είσαι βλάκας, άντε σήκω να πάµε, θα µπούµε τώρα σ’ αυτή τη λούµπα… Υπάρχει ζωή 
και πέρα από τις Πανελλήνιες..
-Έχεις τα δίκια σου δε λέω…
-Ωραία, άντε σήκω…
- Και η Φυσική; Πωπω ποιος τους ακούει τους γονείς µου…
-Θα σου ‘λεγα τίποτα τώρα.. Γραψ’ τους όλους, καθηγητές, γονείς, φροντιστηριάδες.. Δική σου -Θα σου ‘λεγα τίποτα τώρα.. Γραψ’ τους όλους, καθηγητές, γονείς, φροντιστηριάδες.. Δική σου 
είναι η ζωή και ό,τι γουστάρεις κάνεις!
-Τι ζωή ρε µαλάκα που µε κατάντησαν µια µηχανή αποστήθισης! Αι στο διάολο, έχεις δίκιο! 
Πάµε καµιά βόλτα από Ανάληψη;
-Μέσα. Α, και να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο να το σκεφτείς στο δρόµο.. Και πες ότι περνάς στη 
γαµωσχολή.. Μετά τι;
-…….



  Καισαριανή, 24/3 
  λίγα χρόνια πριν…







          Κίνηµα, ρεύµα, είδος, υποκουλτούρα, όπως κι αν το χαρακτηρίσεις, το σίγουρο 
είναι πως το πανκ τάραξε για τα καλά τα νερά της µουσικής πραγµατικότητας στα 
µέσα της δεκαετίας του 70. New York Dolls, Damned, Ramones, Sex Pistols, Clash κ η 
λίστα συνεχίζεται…Σε Η.Π.Α, Βρετανία κι Αυστραλία αντηχεί ξαφνικά µια άναρχη 
µουσική, δίλεπτες και τρίλεπτες ξυραφιές, φάλτσες φωνές, ανύπαρκτες µελωδίες, στίχοι 
γεµάτοι µίσος και απέχθεια ενάντια σε ένα σάπιο κατεστηµένο, µια µίζερη 
κανονικότητα, τραγούδια - ωρολογιακές βόµβες έτοιµες να εκραγούν. Αυτή η 
µοναδικότητα, αυτή η εξοργιστική απλότητα και η απορριπτική, συχνά µοναδικότητα, αυτή η εξοργιστική απλότητα και η απορριπτική, συχνά 
αυτοκαταστροφική διάθεση του πανκ είναι και η αληθινή  οµορφιά του. 
Στην Ελλάδα η µουσική αυτή ακολούθησε µια πιο αυτόνοµη πορεία. Οι επιρροές και τα 
ακούσµατα από το εξωτερικό δεν έλειπαν προφανώς, αλλά εδώ σκιαγραφούταν µια 
νέα κατάσταση. Η σαπίλα της µεταπολίτευσης, τα πολιτικά αδιέξοδα και πολλά 
υπαρξιακά κενά προσδίδουν µια πιο µελαγχολική διάθεση στη µελωδία και µια πιο 
πολιτική διάσταση στο στίχο. Η πρώτη έκρηξη θα µπορούσε να εντοπιστεί στο γήπεδο 
του Ζωγράφου το 1980 , όπου οι Παρθενογένεσις ερµηνεύουν το House of the rising sun 
σε πανκ εκτέλεση. Στον ίδιο δρόµο ακολουθούν κι άλλα συγκροτήµατα όπως οι 
Αδιέξοδο, Stress, Άουσβιτς, Ανυπόφοροι, Γενιά του Χάους…Οι δρόµοι των Εξαρχείων Αδιέξοδο, Stress, Άουσβιτς, Ανυπόφοροι, Γενιά του Χάους…Οι δρόµοι των Εξαρχείων 
αρχίζουν να γεµίζουν µε φρικιά και µοικανούς.Οι συναυλίες γίνονται κυρίως σε 
καταλήψεις αλλά και µαγαζιά. Όπως οµολογούν εκ των υστέρων µέλη των 
συγκροτηµάτων: «Στις συναυλίες δεν υπήρχε τίποτα από µηχανήµατα. Ούτε φώτα, ούτε 
ενισχυτές, τύµπανα αρχαία, ούτε κονσόλες, ούτε µόνιτορ. ∆ηλαδή, όταν λέµε το ‘πανκ 
εδώ στην Ελλάδα’, ήταν πραγµατικά ‘αλητεία’ φάση, µε την καλή έννοια αλητεία, είναι 
αλήθεια». Κι όλη αυτή η υποκουλτούρα αναµενόµενο ήταν να συναντηθεί πολλές φορές 
µε τον αναρχικό – αντιεξουσιαστικό χώρο, να τον σηµαδέψει µε τους στίχους της, να µε τον αναρχικό – αντιεξουσιαστικό χώρο, να τον σηµαδέψει µε τους στίχους της, να 
τον συνοδεύσει µε τις µελωδίες της. Και τα χρόνια πέρασαν και το πανκ βρέθηκε στο 
επίκεντρο µιας επικερδούς µουσικής βιοµηχανίας. Πολλοί έσπευσαν να δηλώσουν τον 
θάνατό του. «Αλλοτριώθηκε, ξεπουλήθηκε, ξέπεσε…»Ίσως για κάποιες µπάντες αυτό να 
είναι αλήθεια. Άλλα υπάρχουν άλλοι τόσοι συνεχιστές του που το κρατούν αληθινό κι 
ένα πλήθος κόσµου που εξακολουθεί µέχρι και σήµερα να διεγείρεται από αυτήν την 
αγνή, αυθάδη, ισοπεδωτική µαγεία του πανκ.. Άλλωστε, παραµένει πάντα επίκαιρο, 
όσο εξακολουθεί να υπάρχει και να µας εξουσιάζει αυτό το φθισικό σύστηµα.όσο εξακολουθεί να υπάρχει και να µας εξουσιάζει αυτό το φθισικό σύστηµα.
                                                                 
  «Κοινωνική αδιαφορία, σάπια κυκλώµατα, 
εξουσία, χιλιάδες οι άνεργοι, χιλιάδες οι 
άστεγοι, απολύσεις, φυλακίσεις..
άρα τι αποδίδει αυτό το σύστηµα?
ΣΚΑΤΑ!!   » 
∆ΙΑΒΡΩΣΗ


