ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ 5 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ
Την Πέμπτη 12/11 συλλαμβάνονται 5 φοιτητές από την Αγία Παρασκευή, μετά από απαίτηση
του Ιταλικού κράτους, που εξέδωσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εναντίον τους.
Παράλληλα, στο Μιλάνο οι ιταλικές αρχές συλλαμβάνουν 5 Ιταλούς με την ίδια κατηγορία,
δηλαδή την παρουσία τους στην διαδήλωση No Expo, την 1η Μάη, και την συμμετοχή τους σε
επεισόδια εκεί. Πάντως, ακόμη δεν υπάρχει πλήρης δικογραφία με στοιχεία που να
αποδεικνύουν τις κατηγορίες, πέρα από κάποιες αερολογίες. Το αν θα εκδοθούν οι 5
αγωνιστές στην γειτονική χώρα επαφίεται στην πολιτική βούληση του Συμβουλίου των
Εφετών.
Είναι η πρώτη φορά που Ευρωπαϊκό Κράτος ζητάει την έκδοση αγωνιζόμενων ανθρώπων για
να δικαστούν, επειδή συμμετείχαν σε μία διαδήλωση. Το Ιταλικό κράτος με σαφείς
εκδικητικές διαθέσεις στοχοποιεί τους αγωνιστές επειδή βρέθηκαν στο Μιλάνο για να
διαδηλώσουν ενάντια σε άλλη μία καπιταλιστική φιέστα, την έκθεση Expo. Το Expo είναι μία
διαφημιστική, εμπορική και καταναλωτική έκθεση, στην οποία κάθε λογής επιχειρηματίας,
καπιταλιστής ή και μαφιόζος, πουλάει τα προϊόντα του και κλείνει συμφωνίες. Την ίδια ώρα
που γινόταν το Expo, η ιταλική κυβέρνηση ψήφιζε νέα μέτρα λιτότητας και υποτίμησης. Γι’
αυτό και το ιταλικό ανταγωνιστικό κίνημα αποφάσισε να απαντήσει με πολύμορφες δράσεις,
ενώ έλληνες αγωνιστές στα πλαίσια διεθνιστικής αλληλεγγύης, έσπευσαν να συνδράμουν.
Η έκδοση των 5 φοιτητών στην Ιταλία θα σημάνει την απομόνωση τους απ΄ τους κοντινούς
τους ανθρώπους και την δυσκολία νομικής υπεράσπισής τους. Επίσης, στην Ιταλία δεν
υπάρχει ανώτατο όριο προφυλάκισης, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να μείνουν
προφυλακισμένοι για χρόνια και μετά απλώς να αθωωθούν.
Η συντονισμένη κατασταλτική μεθόδευση μεταξύ ελληνικού και ιταλικού κράτους, αποδεινύει
ότι για όλες τις ευρωπαϊκές ελίτ, εχθρός είναι τα αγωνιζόμενα κομμάτια της κοινωνίας. Τα
ευρωπαϊκά κράτη με αυτό τον τρόπο, επιχειρούν να δημιουργήσουν, μέσω δεδικασμένων, ένα
νέο ποινικό πλαίσιο, που θα έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη ενός ενιαίου αστυνομικού
συμπλέγματος, ενάντια στα κοινωνικά κινήματα των επιμέρους χωρών. Η απάντηση των
κινημάτων σ’ αυτές τις μεθοδεύσεις, όπως και ευρύτερα στις πολιτικές λιτότητας, οφείλει να
είναι διεθνιστική. Από την μεριά μας, η έμπρακτη αλληλεγγύη μας στους 5 συντρόφους, και σε
κάθε άλλο κοινωνικό αγωνιστή/στρια, είναι δεδομένη.
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Τρίτη 24/11 => συγκέντρωση στην Ιταλική πρεσβεία, στις 18.00 (Σέκερη και Β. Σοφίας)
Σάββατο 28/11 => Πορεία αλληλεγγύης στο Μοναστηράκι, στις 12.00
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