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   Χιλιάδες κόσµου συρρέουν στους δρόµους αψηφώντας την κρατική τροµοκρατία για να διαδηλώσουν την αντίθεση τους στο 
πρώτο µνηµόνιο. Οι συγκρουσιακές διαθέσεις του κόσµου, που περιόρισαν τις δυνάµεις καταστολής γύρω από τη βουλή, φάνηκαν 
από την αρχή. Παρόλα αυτά η πορεία στιγµατίστηκε από το θάνατο τριών ανθρώπων λόγω ασφυξίας που προκλήθηκε από τον 
εµπρησµό της Marfin.

Απρίλης 2011
Με µια µιντιακού τύπου επιχείρηση τρεις σύντροφοι προσάγονται βίαια στη Γ.Α.Δ.Α., ενώ στη συνέχεια αφήνονται ελεύθεροι λόγω 
των ανυπόστατων κατηγοριών, οι οποίες από τη µεριά του κράτους µεταφράζονται ως ελλιπή στοιχεία.

  Τα τελευταία χρόνια η οικονοµική εξαθλίωση που µας επιβάλλεται από τα αφεντικά και το κράτος τους γίνεται ολοένα και 
εντονότερη. Ως αποτέλεσµα αυτής της όξυνσης των ταξικών αντιθέσεων, ο κόσµος προσπαθεί µε περισσότερο ή λιγότερο 
οργανωµένο τρόπο να αντιδράσει, πράγµα που διαφαίνεται και µέσα από τη µαζικότητα των συνελεύσεων γειτονιών και των 
πορειών, αλλά και από τη µεγαλύτερη συµµετοχή σε απεργίες. Από τη µεριά του το κράτος οξύνει την καταστολή όσων 
αντιστέκονται και αποτρέπει µέσω του εκφοβισµού και της τροµοκρατίας το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο από το να αντισταθεί. Στα 
πλαίσια των παραπάνω η υπόθεση της Marfin επανέρχεται στο προσκήνιο και έτσι τον 

Απρίλιο του 2012 
οι δικηγόροι των Ν.Λ, Γ.Π, Θ.Σ ενηµερώνονται από τις δικαστικές αρχές ότι θα τους απαγγελθούν κατηγορίες ανθρωποκτονίας για 
την υπόθεση Marfin  και απόπειρας ανθρωποκτονίας για την υπόθεση Ιανός. Η κρατική επιλογή των τριών αναρχικών συντρόφων 
δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για ανθρώπους µε σταθερή και συνεπή παρουσία στους κοινωνικούς αγώνες, οι οποίοι αρνούνται 
ξεκάθαρα οποιαδήποτε ανάµειξη τους στα γεγονότα και σε παλαιότερα κείµενα τους µάλιστα έχουν ξεκάθαρα δηλώσει ότι 

 "στην κουλτούρα, στην ορολογία, στην πρακτική των αναρχικών δε χωράνε οι όροι 

παράπλευρη απώλεια, ατύχηµα, αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή" 

   Στο πρόσωπο των τριών συντρόφων στοχοποιείται ολόκληρο το αναρχικό-αντιεξουσιαστικό κίνηµα, η κοινωνικοποίηση του 
οποίου, µέσω των ταξικών και κοινωνικών αγώνων, είναι εν δυνάµει επικίνδυνη για την ευηµερία των αφεντικών. Παράλληλα, το 
κράτος αυτοπαρουσιάζεται ως ο µόνος ικανός διαχειριστής της βίας .Αυτό συνεπάγεται ότι οποιαδήποτε δυναµική παρουσία στο 
δρόµο πέραν της αστυνοµικής  µπορεί από µόνη της να σε φέρει αντιµέτωπο ακόµα και µε το στίγµα του δολοφόνου.

   Εµείς, ως συλλογικότητα που δρούµε και συµµετέχουµε στους καθηµερινούς κοινωνικούς αγώνες, στεκόµαστε αλληλέγγυοι 
στους τρεις συντρόφους αντιλαµβανόµενοι ότι αυτή η επιχείρηση που επιχειρείται να στηθεί εναντίον τους είναι επίθεση εναντίον 
όλων µας.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ

Αυτοδιαχειριζόµενος Κοινωνικός Χώρος Βίλα Ζωγράφου

Λίγα λόγια για την επιχείρηση στοχοποίησης 
των τριών συντρόφων για τα γεγονότα της 5ης Μάη 2010
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