
Η Ηριάννα Β.Λ από τη 1η Ιουνίου 2017 έχει καταδικαστεί σε 13 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή βάσει των 
επιβαρυντικών διατάξεων του Τροµονόµου 187Α και από τότε βρίσκεται κρατούµενη στις φυλακές της Θήβας. Με 
αφορµή ένα αµφιλεγόµενο, µικρής ποσότητας και κακής ποιότητας δείγµα DNA, κατασκευάζεται από την 
Αντιτροµοκρατική ένα αυθαίρετο σενάριο καταδίκης, που ουσιαστικά ποινικοποιεί τη σχέση της Ηριάννας µε έναν 
αµετάκλητα αθώο (Κωνσταντίνος Π.), ο οποίος παλαιότερα είχε επίσης κατηγορηθεί για τη δήθεν συµµετοχή του στην 
επαναστατική οργάνωση Συνωµοσία Πυρήνων Της Φωτιάς λόγω φιλικών σχέσεων µε κάποια από τα µέλη της 
οργάνωσης. Μαζί µε την Ηριάννα την ίδια µέρα καταδικάστηκε µε 13 χρόνια κάθειρξη χωρίς αναστολή και ο Περικλής 
Μ. µε τα ίδια αµφίβολα στοιχεία δηλαδή ένα και µοναδικό µείγµα DNA.

Στο σύνηθες αυτό θέατρο του δικαστικού παραλόγου έρχεται να προστεθεί ένα ακόµη καλά σκηνοθετηµένο έργο όπου 
το κράτος επιδιώκει να τιµωρήσει παραδειγµατικά όχι µόνο αυτούς που αντιστέκονται και πολεµούν το σύστηµά τους 
αλλά και αυτούς που συνδέονται µαζί τους µε δεσµούς οικογενειακούς ή κοινωνικούς. ∆εν είναι η πρώτη φορά που το 
κράτος, προσπαθώντας να τροµοκρατήσει και να εκδικηθεί τους αγωνιστές, χτυπάει τον περιγυρό τους, τους 
συντρόφους, τους συγγενείς και τους φίλους τους. Τα παραδείγµατα πολλά. Μπορούµε να θυµηθούµε την σύλληψη και 
φυλάκιση της µητέρας των µέλων της Σ.Π.Φ , Χ. Τσάκαλου και Γ. Τσάκαλου, όπως και της συζύγου του τελευταίου Ε. 
Στατήρη. Μπορούµε να θυµηθούµε την απαγωγή του 6χρονου παιδιού των αναρχικών Π. Ρούπα και Ν.Μαζιώτη, µελών 
της ένοπλης οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας,  µετά τη σύλληψη της Π. Ρούπα. Όλα αυτά  και άλλα πολλά συνθέτουν 
το ψηφιδωτό µίας πάγιας τακτικής του κράτους, αυτή του εκφοβισµού και της εκδικητικότητας ενάντια σε όσους 
ορθώνουν το ανάστηµά τους και επιλέγουν να αντισταθούν.

Η υπόθεση της Ηριάννας δεν είναι η εξαίρεση αλλά ο κανόνας. Ο κανόνας της αστικής δικαιοσύνης προς όσους 
αγωνίζονται και αντιστέκονται. Προς όσους ακόµα τολµούν να συνάπτουν σχέσεις µε αναρχικούς και επιλέγουν να είναι 
κοντά τους. Η καταδίκη της Ηριάννας είναι η κραυγαλέα περίπτωση αυτού του κανόνα αλλά δεν ήρθε από το πουθενά. 
Αποτελεί κοµµάτι της συνολικής κατασταλτικής στρατηγικής του κράτους απέναντι στους αγωνιστές. Το κράτος 
εκδικέιται και χτυπά όσους τολµούν να σηκώσουν κεφάλι, “χαρίζει” χρόνια φυλάκισης, ποινικοποιέι τις κοινωνικές και 
συντροφικές σχέσεις, επιβάλλει εξοντωτικές ποινές σε αγωνιστές, µέλη επαναστατικών οργανώσεων και όσους 
τολµούν να υπερασπιστούν την πολιτική τους ταυτότητα και θέση στον αγώνα ενάντια σε κεφάλαιο και κράτος. Τα 
παραδείγµατα και εδώ είναι πολλά -Τάσος Θεοφίλου: 5 χρόνια φυλακή για την πολιτική του ταυτότητα, Μάριος Σεϊσίδης: 
36 χρόνια εκδικητική κάθειρξη κ.a.-. Η υπόθεση της Ηριάννας είναι καθαρά πολιτική και εµπεριέχεται στο σύνολο των 
προσπαθειών του κράτους, εξόντωσης των αγωνιστών και των οικείων τους, όπως και τροµοκράτησης προς αποτροπή 
οποιασδήποτε επαναστάτικής διαδικασίας, καθώς αποτελεί και ένα ξεκάθαρο µήνυµα πως όποιος αγωνίζεται και 
αντιστέκεται, όποιος πολεµάει το καπιταλιστικό σύστηµα θα έχει την ίδια κατάληξη. 

Η αστική δικαιοσύνη µε την σκληρότητα που λειτουργεί παράλληλα µε ένα συνεχώς αναβαθµιζόµενο οπλοστάσιο 
δηµιουργεί επιµελώς, ένα καθεστώς τροµοκρατίας, που µε περίσσια προσπάθεια θέλει να χτίσει µία κανονικότητα, µία 
κοινωνική αποδοχή πως όποιος τολµά να τα βάλει µε τους κυρίαρχους θα αντιµετωπίζεται µε µία συγκεκριµένη τακτική 
εξόντωσης. Εµείς αποτελώντας κοµµάτι των κινηµατικών οµάδων που προτάσσουν την ενότητα και την αλληλεγγύη, 
που αντιστέκονται στο κυρίαρχο ιδεολόγηµα, που δηµιουργούν εστίες ελευθερίας και µάχονται για τις διεκδικήσεις 
τους προτάσουµε τις δικές µας σχέσεις εµπιστοσύνης και αλληλεγγύης. Η επιδίωξη τους να µας ισοπεδώσουν δεν 
πρόκειται να ευόδωθεί. Απέναντι στους υποτιθέµενους θεσµούς δικαίου στεκόµαστε δίπλα στην Ηριάννα και σε κάθε 
Ηριάννα.

Εµείς επιλέγουµε µε ποιους θα ζήσουµε
Άµεση απελευθέρωση της Ηριάννας Β. Λ. και του Περικλή Μ.

Ενάντια σε κράτος και κεφάλαιο να οργανώσουµε την δική µας αντεπίθεση

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΗΡΙΑΝΝΑ 
                          ΚΑΙ ΣΕ  ΟΣΟΥΣ/ΕΣ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ

    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/7 19:00 ΣΥΝΤΑΓΜΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ 17/7 9:00 ΕΦΕΤΕΙΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 


