
Ενάντια στα ευρωεντάλματα

Την 
ημέρα 
της εργατική 
π ρ ω τ ο μ α γ ι ά ς 
του 2015 
πραγματοποιήθηκαν τα 
εγκαίνια της διεθνούς έκθεσης  
EXPO στο Μιλάνο. Η έκθεση 
αυτή είναι μια καπιταλιστική φιέστα που 
διοργανώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
σε διαφορετικές πόλεις με διαφορετική κάθε φορά 
θεματολογία. Μαφίες και μεγαλοαφεντικά συμμετείχαν στην 
έκθεση του Μιλάνου με στόχο τη διαφήμιση και τον εκθειασμό 
των προϊόντων της βιομηχανίας και του καπιταλισμού, καθώς και τη 
σύναψη εμπορικών συμφωνιών, διεθνών ή μη, στο όνομα της «παγκόσμιας 
κρίσης του επισιτισμού». Στο πλαίσιο αυτής, πληθυσμοί εκτοπίστηκαν, 
αστικά περιβάλλοντα αναδιαμορφώθηκαν έτσι ώστε να συμβαδίζουν με 
τα σύγχρονα καπιταλιστικά προτάγματα και εκατοντάδες εργαζομένων 
βίωσαν άλλη μία αναβαθμισμένη υποτίμηση της εργατικής τους δύναμης. 
 
Απέναντι στην παραπάνω συνθήκη, επιλέχθηκε η διαδήλωση της εργατικής 
Πρωτομαγιάς του 2015 στο Μιλάνο να συνδεθεί με την εναντίωση στην έκθεση 
EXPO και σε όλα όσα πρεσβεύει ως διοργάνωση. Η διαδήλωση NO EXPO 
–όπως ονομάστηκε- πλαισιώθηκε από χιλιάδες διαδηλωτών από ολόκληρη 
την Ευρώπη, που συνέρευσαν στην ιταλική μεγαλούπολη. Το μέγεθος και τα 
χαρακτηριστικά της διαδήλωσης αυτής προκάλεσαν μια μίνι πολιτική κρίση 
(που πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τη δίωξη του δημάρχου του 
Μιλάνου για σκάνδαλα που σχετίζονται με την EXPO) στη γείτονα χώρα, ο 
κατασταλτικός μηχανισμός της οποίας προχώρησε σε μαζικές προσαγωγές 
και συλλήψεις στο σωρό τις επόμενες μέρες. Ανάμεσα στους προσαχθέντες 
υπήρξαν και 5 Έλληνες φοιτητές, με μόνο στοιχείο το ότι θεάθηκαν να βγαίνουν 
από κατειλημμένο κοινωνικό χώρο, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού τους 
αποσπάστηκε δείγμα DNA και δακτυλικά αποτυπώματα από τις ιταλικές αρχές. 
 
Μετά το πέρας της έκθεσης EXPO, την Πέμπτη 12/11/2015 
εισέβαλαν μπάτσοι στα σπίτια των 5 Ελλήνων φοιτητών και 5 
Ιταλών αγωνιστών και τους συνέλαβαν, μέσω ευρωπαϊκού 
εντάλματος σύλληψης. Ακολούθησε η διαπόμπευση 
τους από τα ιταλικά ΜΜΕ που τους 
παρουσίαζαν ως μοναδικούς υπαίτιους 
της «ερήμωσης και λεηλασίας» 
του Μιλάνου.

και τη καταστολή



 
Ο ι 
ι τ α λ ι κ έ ς 
αρχές, θέλοντας να 
αξιοποιήσουν και το ευρωπαϊκό 
νομικό πλαίσιο, απαίτησαν την έκδοση 
των 5 ελλήνων φοιτητών αγωνιστών στην Ιταλία, 
με σκοπό να (κατά-)δικαστούν εκεί. Η αντίδραση στα 
σχέδια των ιταλικών αρχών ήταν άμεση και δυναμική, με το 
κίνημα αλληλεγγύης στους 5 φοιτητές να παίρνει μεγάλες διαστάσεις και 
να συμβάλει στην ακύρωση του εντάλματος  από το συμβούλιο των εφετών 
που συνεδρίασε στις 7,8 και 11 Ιανουαρίου του 2016, και ταυτόχρονα 
αποφάσισε και την άσκηση της ποινικής δίωξης για τα «αδικήματα» που 
τελέστηκαν στο Μιλάνο τη 1η Μάη του 2015, στο πνεύμα μίας αθωωτικής 
απόφασης.

Για τους 4 εκ των 5 ιταλών που δικάστηκαν, το ιταλικό δικαστήριο αποφάνθηκε 
μια αθώωση και 3 ποινές με αναστολή (δύο πρωτόδικα και μια μετά από 
έφεση), ενώ η βασική κατηγορία για «ερήμωση και λεηλασία» έπεσε και στις 
τέσσερις περιπτώσεις. Για τον πέμπτο Ιταλό και τους 5 Έλληνες συντρόφους 
ορίστηκε η έναρξη της δίκης στην Ιταλία στις 15 Νοεμβρίου του 2017, ενώ 
λίγο αργότερα ορίστηκε η δικάσιμος και από τις ελληνικές αρχές για τις 
15/01/2018. Διεκδικούμε την αθώωση των διωκόμενων συντρόφων που θα 
ακυρώσει έμπρακτα το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και θα εναντιωθεί σε 
κάθε προσπάθεια σύναψης διακρατικών συμφωνιών καταστολής 
και απαγόρευσης συμμετοχής σε διεθνή καλέσματα 
αγώνα. 

Παρασκευή 12/01, 19.00, ΑΣΟΕΕ: 

Συζήτηση - ενημέρωση για τις εξελίξεις στην υπόθεση ΝΟ-EXPO 
και τις δίκες των5 συντρόφων μας σε Ελλάδα & Ιταλία

Συγκέντρωση αλληλεγγύης 
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/01, 09.00, Δικαστήρια Ευελπίδων
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Μπλόκο στα ευρωεντάλματα

Αλληλεγγύη στους διοκόμενους  
για την υποόθεση NO-EXPO


