Στις 29 Απριλίου του 2011, 3 σύντροφοι προσάγονται έξω απ’τα σπίτια τους, για να βρεθούν
στοχοποιημένοι εν μέσω μιντιακού παροξυσμού, για τον εμπρησμό της Marfin και του Ιανού.
Το όλο κλίμα σκάει σα φούσκα μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, με τους ρουφιάνους να τα
μαζεύουν εκ των υστέρων, βαπτίζοντας το ανυπόστατο της υπόθεσης “ελειπή στοιχεία” .

Η αθλιότητα συνεχίζεται
Ένα χρόνο μετά και “όλως τυχαίως” λίγο πριν την συμπλήρωση 2 χρόνων από το τραγικό
περιστατικό της 5ης Μάη, η υπόθεση ξανανοίγει, με τους συντρόφους να βρίσκονται ξανά
στο στόχαστρο.

όμως γιατι τώρα ?
3 χρόνια τώρα βιώνουμε στο πετσί μας την φυσική και οικονομική βία του
κράτους και την ολοένα αυξανόμενη εξαθλίωση των ζωών μας. Αυτό οδήγησε
ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου στο να απονομιμοποιήσει στη συνείδησή
του το πολιτικό σύστημα. Οι αυτοοργανωμένες κοινωνικές αντιστάσεις, αν
και πολλές φορές σπασμωδικές και ασυντόνιστες, επιδιώκουν να δώσουν
συλλογικές απαντήσεις στα ζητήματα του τώρα. Από τις λαικές συνελέυσεις
και τα πρωτοβάθμια σωματεία , μέχρι την αποφασιστική παρουσία του
κόσμου την Κυριακή 12 Φλεβάρη.
Απέναντι σε όλα αυτά το κράτος προσπαθεί να διαχειριστεί και να μαζέψει
την κατάσταση.Σε αυτό το πλαίσιο έρχονται να επαναφέρουν τις διώξεις για
τα γεγονότα της 5ης Μάη
Οι εξώφθαλμα αβάσιμες διώξεις αποτελούν μια σαφή κρατική επιλογή. Μια
επιδίωξη να χρεωθεί συλλογικά στον κόσμο του αγώνα η ενοχή για τους
3 θανάτους. Μια δήλωση ότι η παρουσία στο δρόμο, ιδιαίτερα σε μέρες
με έντονη δυναμική, μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο όχι μόνο με βαριές
κατηγορίες αλλά και με το βαρύ στίγμα του φόνου.
Οι κρατικοί κρετίνοι έχουν το θράσος να παίζουν ένα βρώμικο παιχνίδι
όχι μόνο στο όνομα ανθρώπων που έχουν χαθεί αλλά και στις πλάτες των
αγωνιζόμενων. Είναι σαφές ότι οι 3 σύντροφοι βρίσκονται στο στόχαστρο
για την ενεργή και αδιάκοπη κινηματική τους παρουσία στους κοινωνικούς
αγώνες.
Ανάμεσά τους και ο σύντροφός μας στο Αυτοδιαχειριζόμενο στέκι
Πολυτεχνείου, Γ.Π. με τον οποίο μοιραζόμαστε στιγμές αγώνα,
συντροφικές και φιλικές σχέσεις, εντός και εκτός των πολιτικών αιχμών
του στεκιού. Από φοιτητικούς αγώνες, μέχρι την άρνηση πληρωμών στα
ΜΜΜ και την δημιουργία αντιδομών στην Πολυτεχνειούπολη αλλά και
την γειτονιά του Ζωγράφου.

Ούτε να το σκέφτεστε !
Να μην αφήσουμε το κράτος να εφαρμόσει την τακτική διαίρει και βασίλευε στο σώμα της κοινωνίας. Κάθε επίθεση σε ένα
αγωνιζόμενο κομμάτι, πρέπει να εκλαμβάνεται σαν συνολική
επίθεση και να απαντιέται σαν τέτοια

Καμία ανοχή απέναντι στην κρατική σκευωρία
Καμία δίωξη στους 3 συντρόφους.
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