
Όταν το κράτος έχει κέφια…γεννάει φυλακίσεις

Τον Ιούνιο του 2017 η  Ηριάννα Β.Λ. και ο Περικλής Μ. κα-
ταδικάζονται (3 υπέρ-2 κατά της ποινής) σε 13 χρόνια φυ-
λάκισης με βασική κατηγορία τη «συμμέτοχη στην ένοπλη 
αναρχική οργάνωση ΣΠΦ (Συνομωσία Πυρήνων της Φω-
τιάς)», με μοναδικό τεκμήριο ένα ελλιπές δείγμα DNA σε 
γεμιστήρα όπλου, το οποίο βρέθηκε θαμμένο στον προαύ-
λιο χώρο του Πολυτεχνείου. Στις 16/10 έγινε η έφεση που 
έκαναν η Ηριάννα και ο Περικλής, στην οποία αποφασίστη-
κε η απόρριψη του αιτήματός τους για αποφυλάκιση.

Το ιστορικό της καταδίκης των δύο ατόμων ξεκινά το 2011, 
όταν η Ηριάννα διατηρούσε σχέσεις με τον Κώστα Κ., ο 
οποίος αποτελούσε μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου. 
Μετά από εισβολή στο σπίτι στο οποίο συγκατοικούσε με 
τον Περικλή Μ., είχε δικαστεί για την ίδια υπόθεση και είχε 
αθωωθεί αμετακλήτως. Λόγω της παρουσίας τους κατα τη 
διάρκεια της εισβολής οι μπάτσοι ζήτησαν από την Ηριάννα 
και τον Περικλή ένα δείγμα DNA. Χωρίς να είναι υποχρεω-
τικό, εκείνοι οικιοθελώς έδωσαν. Μόλις…6 χρόνια αργό-
τερα οι «Σαίνηδες» της αντιτρομοκρατικής ταυτοποίησαν 
τα δείγματα της Ηριάννας και του Περικλή με τα προανα-
φερθέντα δείγματα που βρέθηκαν στο προαύλιο του Πολυ-
τεχνείου.

Το «αφήγημα» του δικαστικού λόγου:
Τι σημαίνει αλήθεια ελλιπές δείγμα DNA; Για να θεωρη-
θεί κάποιος ένοχος, είναι αναγκαίο να συμπληρώνονται 16 
κριτήρια προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση. Η Ηριάννα 
συμπληρώνει μόλις 3/16 (με ελάχιστο όριο 15/16). Πράγ-
μα που σημαίνει ότι το DNA δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί. 
Επιπλέον, πρόκειται για ένα «άστεγο» όπλο, που δεν είχε 
δηλαδή χρησιμοποιηθεί. Συνεπώς, η νομική γραμμή που 
δομείται κατά τη σύλληψή της, δεδομένης και της απουσίας 
μαρτύρων στο δικαστήριο, έχει πλήρως αναιρεθεί.

Εύλογα  όμως μπορεί κανείς να διερωτάται για ποιο λόγο 
να διώκονται τόσο βάναυσα δυο άνθρωποι κυρίως τη στιγ-
μή που όλη η νομική γραμμή των κατηγοριών τους είναι 
αίολη και σαφώς κατασκευασμένη. Προφανώς, αυτό συμ-
βαίνει διότι η δίκη της Ηριάννας και του Περικλή έχει ξε-
κάθαρα πολιτική χροιά. Η κρατική εξουσία και τα τσιράκια 
της, οι μπάτσοι και οι δικαστές, χρησιμοποιούν το DNA ως 
ξεκάθαρο όπλο ποινικοποίησης του κόσμου που αντιστέκε-
ται και εξεγείρεται απέναντι στη συνθήκη φτωχοποίησης 

και καταστολής που του επιβάλεται. Η συγκεκριμένη δίκη, 
όχι μόνο χρησιμοποιείται για να καταστείλει τα επαναστα-
τικά υποκείμενα αλλά και όσους συνάπτουν κοινωνικές 
σχέσεις μαζί τους. Αφενός, δηλαδή, το κράτος έχει σκοπό 
να επιβάλει ένα καθεστώς τρομοκράτησης στον κόσμο του 
αγώνα, με την απειλή ανύπαρκτων διώξεων και κατηγορι-
ών ανά πάσα στιγμή (με την πρόφαση ενός ελλειμματικού 
δείγματος DNA). Αφετέρου, προκειμένου να απομονώσει 
τα άτομα αυτά και να σπάσει κάθε δεσμό αλληλεγγύης, 
απειλεί πλέον και εκείνους/ες που συνάπτουν προσωπικές 
σχέσεις μαζί τους ή στέκονται στο πλάι τους.

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, διαρκούς υποβάθμι-
σης των ζωών μας, καθεστώτων «έκτακτης ανάγκης» και 
«στρατιωτικοποίησης» της καθημερινότητάς μας η κρατική 
μηχανή εφευρίσκει νέους τρόπους δίωξης και καταστολής 
των εξεγερμένων. Η χρήση, του ελλειμματικού δείγματος 
DNA σε συνδιασμό με την κατηγορία για «συμμετοχή σε 
οποιαδήποτε τρομοκρατική/εγκληματική οργάνωση» εί-
ναι ένα όπλο που έρχεται να προστεθεί στη φαρέτρα της με 
απώτερο σκοπό να χτυπήσει όσους/ες σε πείσμα των και-
ρών αντιστέκονται και αντιδρούν.

Ταυτόχρονα με τον δικαστικό αγώνα που δίνουν η Ηριάννα 
και ο Περικλής για την αποφυλάκιση τους, έχει αναπτυχθεί 
ένα πανελλαδικό δίκτυο αλληλεγγύης που συμπαραστέκε-
ται διαρκώς με πορείες, παρεμβάσεις και εκδηλώσεις. Σε 
αυτό το δίκτυο συμμετέχουν ετερόκλητα υποκείμενα, πολι-
τικοποιημένα ή μη, που βλέπουν στα πρόσωπα της Ηριάν-
νας και του Περικλή τον εαυτό τους. Όταν ίσως κάποια 
περίοδο διατηρούσαν φιλικές ή συντροφικές σχέσεις με 
κάποιο άτομο, το οποίο συμμετείχε σε κοινωνικούς αγώ-
νες. Η ταύτιση αυτή παίρνει τέτοιες διαστάσεις, που στη συ-
ναυλία αλληλεγγύης στο Γουδί στις 22 Σεπτεμβρίου 2017 
παρεβρέθηκαν περίπου 30.000 άνθρωποι.

Η απάντηση που θα δοθεί δεν θα είναι άλλη, παρά η ίδια η 
στάση που διατηρούμε απέναντί τους μέχρι τώρα. Δεν θα 
σταματήσουμε να αντιστεκόμαστε μέχρι ο σαπιόκοσμος αυ-
τός να διαλυθεί κι από τις στάχτες του να αναδυθεί η ελευ-
θερία, η αλληλεγγύη, η ισότητα και η αυτοοργάνωση. Δεν 
θα αφήσουμε κανένα/μία σύντροφό/ισσά μας έκθετο στα 
χέρια μπάτσων, δικαστών και κράτους (είτε δεξιού, είτε 
αριστερού).  
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