5η Μαίου 2010:

Η μεγαλύτερη τόσο σε μαζικότητα όσο και
μαχητικότητα απεργιακή διαδήλωση, ενάντια στην υπογραφή του
1ου μνημονίου κοινωνικής λεηλασίας, η οποία ανακόπηκε βίαια
από το θάνατο 3 εργαζομένων στη Μαρφίν από ασφυξία.

Απρίλης 2011: Οι αναρχικοί Ν.Λ., Γ.Π. και Θ.Σ. καθώς και ένα
ακόμα άτομο προσάγονται με μια θεαματική αστυνομική επιχείρηση
στην Γ.Α.Δ.Α. Ταυτόχρονα ο μηντιακός οχετός ανακοινώνει

«συλλήψεις» για τις επιθέσεις στον Ιανό και τη Μαρφίν. Από την
πρώτη στιγμή, οι 3 σύντροφοι αρνούνται δημόσια κάθε σχέση με
τις κατσκευασμένες και ανυπόστατες κατηγορίες και προφανώς
αφήνονται ελεύθεροι καθώς δεν υπάρχει κανένα στοιχείο εναντίων
τους.

Απρίλης 2012: Οι δικαστικές αρχές γνωστοποιούν την πρόθεση
να τους ασκήσει διώξεις για ανθρωποκτονίες και απόπειρες.

ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ !

Η μεθοδευμένη αυτή δίωξη από την κυριαρχία έχει
πολυεπίπεδη στόχευση.
Αφενός, επιχειρεί να πλήξει τους 3 συντρόφους τόσο
σε φυσικό όσο και σε ηθικό επίπεδο, απειλώντας
τους με φυλακίσεις και αποδίδοντας τους την ευθύνη
για τα τραγικά γεγονότα της 5ης Μάη, με τα οποία
δεν έχουν καμία σχέση και όπως έχουν δηλώσει
μέσα από τον λόγο τους “στην κουλτούρα, στην
ορολογία, στην πρακτική των αναρχικών δεν χωράνε
οι όροι “παράπλευρη απώλεια” ή η αδιαφορία για την
ανθρώπινη ζωη”
Επιπλέον, στο στόχαστρο της καταστολής μπαίνει, για
άλλη μια φορά, το αναρχικό-αντιεξουσιαστικό κίνημα,
το οποίο εδώ και δεκαετίες αποτελεί κομμάτι των
κοινωνικών και ταξικών αγώνων, υπερασπιζόμενο
τη σύγκρουση με το καθεστώς, την αυτοοργάνωση
και την αλληλεγγύη στην προοπτική της κοινωνικής
απελευθέρωσης.

Ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία βαθιάς
συστημικής κρίσης, οι κονωνικές αντιστάσεις
διευρύνονται και η ριζοσπαστικοποίηση
των αγώνων εντείνεται. Τέτοιου είδους
διώξεις αποσκοπούν στον εκφοβισμό των
αγωνιζόμενων, την απονοηματοδότηση των
αντιστάσεων και εν τέλει τον ενταφιασμό της
κοινωνικής συγκρουσιακότητας.
Απέναντι στην επίθεση που δέχονται,
οι σύντροφοι μας δεν είναι μόνοι τους.
Να προτάξουμε την αλληλεγγύη μας και
να αντεπιτεθούμε. Να αντισταθούμε στη
διαρκή υποβάθμιση της ζωής μας και να
συγκρουστούμε με το κράτος και το κεφάλαιο
για μια κοινωνία ελευθερίας

ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟΥΣ 3 ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ ΜΑΣ
που στοχοποιούνται για τα γεγονότα της 5ης Μάη
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