
Να μπλοκάρουμε με όλες μας τις δυνάμεις 

την έκδοση των 5 αγωνιστών φοιτητών 
στις ιταλικές αρχές...

Πριν από 6 μήνες, την ημέρα της εργατικής Πρωτομαγιάς 
στην πόλη του Μιλάνο  πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια 
της διεθνούς έκθεσης EXPO, που διοργανώνεται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, σε διαφορετική κάθε φορά πόλη. Δηλαδή, 
μιας καπιταλιστικής  φιέστας που στόχο είχε, σε συνεργασία 
με μαφίες και μεγαλοαφεντικά, να διαφημιστούν και  να 
εκθειαστούν τα προϊόντα της βιομηχανίας και του καπιταλισμού, 
να κανονιστούν διάφορες  εμπορικές συμφωνίες κτλ. και όλα 
αυτά κάτω από το όνομα της “παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης”. 

Η διοργάνωση της EXPO (διάρκειας 6 μηνών) στο Μιλάνο, σήμαινε 
την ολοκληρωτική μεταμόρφωση του, με αναπλάσεις γειτονιών 
στοχεύοντας στον εξευγενισμό  τους, βρίσκοντας αφορμή για 
περαιτέρω αστυνομοκρατία στην πόλη και  χτυπώντας ότι χαλάει  την 
“εικόνα” της προς τα έξω, στοχοποιώντας και καταστέλλοντας το μαζικό 
κίνημα καταλήψεων στέγης που υπάρχει εκεί και έχει προκύψει με στόχο 
την κάλυψη των βασικών αναγκών μεγάλου κομματιού της πολυεθνικής 
εργατικής τάξης της Ιταλίας.

Απέναντι σε αυτήν συνθήκη, η διαδήλωση της εργατικής πρωτομαγιάς, 
επιλέχτηκε από το κίνημα να συνδεθεί με την εναντίωση ενάντια στην EXPO  
και ότι αυτή σήμαινε, με την ονομασία NO EXPO. Η διαδήλωση αυτή, πήρε τα 
χαρακτηριστικά μιας διεθνούς συνάντησης κινημάτων, με την συμμετοχή όλων 
των πολιτικών, κοινωνικών και εργατικών οργανώσεων και φορέων, δείχνοντας 
την έμπρακτη εναντίωση τους απέναντι στην έκθεση, με στόχο το μπλοκάρισμά 
της, αλλά και την αντίσταση στην γενικευμένη υποτίμηση των ζωών μας. 

Το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά αυτής της διαδήλωσης προκάλεσαν πολιτική 
κρίση στην Ιταλία, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση τις επόμενες μέρες να προχωρήσει  
σε μαζικές προσαγωγές και συλλήψεις στο σωρό...



Σε  αυτό το πλαίσιο, με μοναδικό κριτήριο την 
έξοδο τους από κατειλημμένο κοινωνικό κέντρο 
προσάγονται από  την ιταλική αστυνομία 5 Έλληνες 
φοιτητές, οι οποίοι μετά από πολύωρη κράτηση, χωρίς 
διερμηνέα και  αφού υπέστησαν σε λήψη δακτυλικών 
αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού αφέθηκαν 
ελεύθεροι,  χωρίς  να μάθουν ποτέ τον λόγο της κράτησης 
τους.

6 μήνες μετά, και μετά το πέρας της EXPO, τη Πέμπτη 12/11, 
ξημερώματα γενικής απεργίας, μπάτσοι εισβάλουν στα σπίτια 
των 5 Ελλήνων και άλλων 5 Ιταλών αγωνιστών /διαδηλωτών 
συλλαμβάνοντάς τους, μέσω ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης 
των ιταλικών αρχών ζητώντας την έκδοση και προφυλάκισή τους 
στην Ιταλία. Ακολουθεί η διαπόμπευσή τους στα ιταλικά Μ.Μ.Ε. όπως 
έχουμε δει σε αντίστοιχες περιπτώσεις και στην Ελλάδα. 

Με μοναδικό στοιχείο ότι εθεάθησαν να συμμετέχουν σε διαδήλωση, 
καλούνται να εκδοθούν στην Ιταλία με κίνδυνο να προφυλακιστούν για 
ένα χρόνο εκεί, μέχρι να πραγματοποιηθεί η δίκη.

Πάνω στις πλάτες των συλληφθέντων, το ιταλικό κράτος προκειμένου να 
δείξει ότι παράγει έργο, παίζει το χαρτί  της ασφάλειας, μέσω της καταστολής, 
των διαπομπεύσεων και της προσπάθειας τρομοκράτησης του ανταγωνιστικού 
κινήματος στην Ιταλία, αξιοποιώντας το κατασταλτικό νομοθετικό πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής ένωσης και στοχεύοντας στις διεθνείς συναντήσεις κινημάτων και 
στο χτίσιμο των μεταξύ τους σχέσεων.

Για εμάς, οι 5 εκζητούμενοι αγωνιστές/ φοιτητές /διαδηλωτές είναι κομμάτι του 
ευρύτερου ανταγωνιστικού κινήματος, μέσω της συμμετοχής τους τα τελευταία χρόνια  
στο φοιτητικό κίνημα, σε συνελεύσεις και αγώνες γειτονιών, στους κοινωνικούς 
και ταξικούς/ εργατικούς αγώνες  όπου αυτοί ξεσπούν. Και ως τέτοιους τους 
υπερασπιζόμαστε.

> καμία έκδοση των 5 φοιτητών στις 
ιταλικές αρχές

> υπερασπιζόμαστε την επιλογή τους να 
ενώσουν τις φωνές τους με χιλιάδες άλλους στην 
διαδήλωση της 1ης Μάη στο Μιλάνο

> καμία δίωξη σε όσους διώκονται για την 
διαδήλωση της πρωτομαγιάς στο Μιλάνο

•Παρασκευή 20/11 στις 11.00, 
Μικροφωνική αλληλεγγύης 

 στην πρυτανεία του Ε.Μ.Π.

•Τρίτη 24/11 στις 18.00, 
Συγκέντρωση στην 
Ιταλική Πρεσβεία, 

Σέκερη και Β. Σοφίας

Πορεία Μοναστηράκι, 
στα πλαίσια της 

Πανευρωπαϊκής ημέρας 
αλληλεγγύης στους 

συλληφθέντες του No 
Expo

•Σάββατο 28/11 στις 12.00, 

http://free5.gr/ (site με ενημερώσεις και άλλα σε σχέση με την υπόθεση)

Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πολυτεχνείου
Αίθουσα 11, κτ. Χημικών Μηχανικών
συνελεύσεις κάθε Δευτέρα στις 14.30
http://stekipolytexneiou.org/


