
Σχετικά με την υπόθεΣη των πυρηνων
Στις 23-09-2009 το απόγευμα της τετάρτης  
η αντιτρομοκρατική υπηρεσία εισβάλει στο 
σπίτι του Χάρη Χατζημιχελάκη στο Χαλάνδρι  
αποκαλώντας το γιάφκα και συνδέουν το σπίτι 
με την “τρομοκρατική” οργάνωση συνομωσία 
πυρήνων της φωτιάς. Συλλαμβάνουν 4 άτομα από 
τα οποία ο Χ. Χατζημιχελάκης συλλαμβάνεται 
σπίτι του, ο Π. Μασούρας στο σπίτι του στο 
Γαλάτσι, ο Μ.Γ. και η Μ.Π. κατά την επιστροφή 
τους στο σπίτι του Μ.Γ. το οποίο βρίσκεται στο 
ίδιο οίκημα με του Χατζημιχελάκη. Aπό τους 
4 συλληφθέντες προφυλακίζονται οι 3 και 
αφήνεται ελεύθερη η κοπέλα με περιοριστικούς 
όρους.  Για την ίδια υπόθεση εκδίδονται αλλά 10 
εντάλματα με βάση τα οποία συλλαμβάνονται 3 
άτομα. Ξημερώματα Σαββάτου 14 Νοεμβρίου 

συλλαμβάνουν την 22χρονη φοιτήτρια Α.Χ. στην οδό Πατησίων και την κατηγορούν για συμμετοχή 
στην οργάνωση ΣΠτΦ. Περνά ανακριτή και αφήνεται ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, το ένταλμα 
βασίζεται σε ένα αποτύπωμα που βρέθηκε σε ένα κηροπήγιο στο σπίτι στο Χαλάνδρι. Λίγους μήνες 
αργότερα συλλαμβάνεται στις 1-01-2010 26χρονος Ν.Μ. φοιτητής πολυτεχνείου την ώρα που 
παρουσιάζεται στο τμήμα  για να δώσει το παρόν αφού είχε συλληφθεί στο παρελθόν για συμμετοχή 
του σε συλλαλητήριο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ. Tου ανακοινώνεται τότε ότι κατηγορείται 
για συμμέτοχη στην οργάνωση  Συνομωσία πυρήνων της φωτιάς. Για ακόμη μια φορά το ένταλμα 
βασίζεται σε αποτυπώματα που βρέθηκαν στο Χαλάνδρι. Το τελευταίο ένταλμα αφορά τον 21χρονο 
Ν.Β. Κατηγορείται για τον ίδιο ακριβώς λόγο με τους προηγούμενους, για αποτυπώματα δηλαδή που 
βρέθηκαν σε κινητά αντικείμενα και προφυλακίζεται για να αφεθεί τελικά ελεύθερος μετά από ένα μήνα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Χατζημιχελάκη 
και Μασούρα όλα τα εντάλματα εκτός από του 
Χατζημιχελάκη βασίζονται σε αποτυπώματα 
που βρέθηκαν σε κινητά αντικείμενα στο 
σπίτι στο Χαλάνδρι. Σε καμία περίπτωση δεν 
μπορούν να θεωρηθούν ικανά τα στοιχεία 
αυτά για να δικαιολογηθεί η προφυλάκιση 
όσων η αντιτρομοκρατική εμπλέκει στην 
υπόθεση.  Ο Π. Μασούρας είχε κλειδιά από 
το σπίτι του Χατζημιχελάκη γιατί είχε αφήσει 
τη μηχανή του στην αυλή του σπιτιού. Ο 
Μ.Γ. είναι ξάδερφος του Χ. Χατζημιχελάκη 
και μένει στο πάνω διαμέρισμα. Είναι λογικό λοιπόν να υπάρχουν τα αποτυπώματα τους στο σπίτι 
του Χατζημιχελάκη όπως και πολλών άλλων αφού ήταν σπίτι. Ενα σπίτι όπως όλα που μπαινοβγαίνει 
κόσμος. Κατάσχουν από τα σπίτια των προφυλακισθέντων βιβλία στα οποία υπάρχουν αποτυπώματα 
όπως είναι φυσικό, αφού οι κατηγορούμενοι δεν αρνήθηκαν ποτέ τις φιλικές τους σχέσεις. Και σαν να 
μην φτάνει όλο αυτό δεσμεύουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των γονιών όλων όσων βρίσκονται 
προφυλακισμένοι με αποτέλεσμα κάποιοι γονείς να βρίσκονται σε πλήρη οικονομική εξαθλίωση.

Το κείμενο αυτό αποσκοπεί στο να καταδείξει την στημένη διαχείριση της συγκεκριμένης υπόθεσης 
αφού δεν τηρούνται τα προσχήματα στα νομικά πλαίσια που η ίδια η αστική δικαιοσύνη έχει ορίσει. 
Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να υπερασπίσουμε κανενός τις πράξεις αφού οι ίδιοι το κάνουν με τις 



αναλήψεις ευθύνης που δημοσιεύουν. Ούτε μας 
ενδιαφέρει αν όντως ευσταθούν οι κατηγορίες 
που αποδίδουν σε όσους κατηγορούνται για 
την υπόθεση στο Χαλάνδρι. Σε εκείνο που 
εναντιωνόμαστε είναι στην αντιμετώπιση 
τέτοιων υποθέσεων. Πόσο εύκολο είναι να 
προφυλακίζεις ανθρώπους χωρίς στοιχεία? Πόσο 
εύκολο είναι να παρουσιάζεις ένα κανονικό σπίτι 
σαν γιάφκα? Τα νομικά στοιχεία είναι περιττά 
όταν υπάρχουν πολιτικές εντολές από τα πάνω.

Λίγο πριν την ήττα της ΝΔ η ΕΛ.ΑΣ. παράγει έργο. Σαν ύστατη προσπάθεια προσπαθούν να σώσουν το 
πεσμένο τους γόητρο σε συνεργασία με τους ρουφιάνους της δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα? Βαφτίζουν 
ένα σπίτι γιάφκα και εκδίδουν εντάλματα κρυφά χωρίς να γνωστοποιούν τα ονόματα.. Ποινικοποιούν 
φιλικές σχέσεις και εμπλέκουν στην υπόθεση οποιονδήποτε έχει περάσει από το σπίτι στο Χαλάνδρι. 
Οι δημοσιογράφοι στα δελτία τους στήνουν λαϊκά δικαστήρια και διασύρουν με περίσσεια χαρά όσους 
εμπλέκονται στην υπόθεση. Η παραφιλολογία και το πανηγύρι των δημοσιογράφων  σε συνεργασία με 
τους μπάτσους έχει αρχίσει… μα κάπου πρέπει να σταματήσει. Γιάφκα ένα σπίτι που μένεις καθημερινά 
και μπαινοβγαίνει ο κοινωνικός και φιλικός σου περίγυρος? Μια παρέα  20χρονων γίνεται τρομοκρατική 
οργάνωση? και μάλιστα επικίνδυνη για την κοινωνία? Αρκεί  λοιπόν ένα αποτύπωμα και μια φιλική σχέση 
με τους συλληφθέντες για να βρεθείς εμπλεκόμενος σε ένα φαύλο κύκλο κατηγοριών. Αποτυπώματα σε 
ένα σπίτι που μπορεί να έχουν μείνει χρόνια γιατί ακριβώς 
ήταν σπίτι και όχι γιάφκα. Αν είχες πάει εκεί πριν 3 χρόνια 
τώρα εμπλέκεσαι και κατηγορείσαι για τρομοκρατία. Τέρμα 
οι επισκέψεις! Κάτσε σπίτι σου προτείνει ο κ. Χρυσοχοϊηδης. 
Ο Χ.Χατζημιχελάκης και ο Π.Μασούρας μέσα από τα 
γράμματα τους υπερασπίζονται την πολιτική τους ταυτότητα 
ως αναρχικοί και αρνούνται τις κατηγορίες. Ο υπουργός 
ανασφάλειας του πολίτη από την άλλη στοχοποιεί τον 
αναρχικό χώρο με σκοπό να τον απομονώσει κοινωνικά και να 
τον συνδέσει με τρομοκρατικές οργανώσεις. Το νέο σκεπτικό 
και η πρακτική είναι τα εξής: όποιος είναι εν δυνάμει ύποπτος 
για οτιδήποτε τιμωρείται για να παραδειγματιστούν και οι 
υπόλοιποι ή αλλιώς ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίου.

Το γενικότερο πλαίσιο καταστολής που εντείνεται με στόχο το χώρο του κοινωνικού αγώνα 
και του ριζοσπαστικοποιημένου κόσμου του είναι μια συνιστώσα της γενικότερης καταστολής 
που δέχεται η  κοινωνία . Το  σύστημα μηδενικής ανοχής φέρνει τους μπάτσους στις γειτονιές 
μας, σκοτώνει μετανάστες, εισβάλει σε κοινωνικούς χώρους ,καταπατά το άσυλο, εκτελεί εν 
ψυχρώ . Μια πραγματικότητα που υπάρχει εδώ και καιρό αλλά ίσως τώρα γίνεται περισσότερο 
ολοφάνερη και αντιληπτή από κάποιους, στην οποία πρέπει να αντισταθούμε και να αντιδράσουμε 
με κάθε μέσο και με ένα σκοπό,  δεν θυματοποιούμαστε  αλλά περνάμε στην αντεπίθεση.

Λευτεριά ΣτόυΣ πρόφυΛάκιΣμενόυΣ 
γιά την υπόθεΣη τόυ χάΛάνδριόυ

κάμιά διωξη Σε όΣόυΣ 
κάτηγόρόυντάι γιά την ιδιά υπόθεΣη.


