
δεν μασ φοβιζουν, μασ εξοργιζουν!
 Στις 5/5/2010, εν όψει της ψήφισης του πρώτου μνημονίου, πραγματοποιείται πορεία που συμμετείχαν 500.000 
άνθρωποι με συγκρουσιακές διαθέσεις. Κατά τη διάρκεια της πορείας συνέβη το τραγικό γεγονός του εμπρησμού της 
Marfin, όπου τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους.
 Ένα χρόνο μετά, στις 29/4/2011 προσαγάγονται 4 άτομα από την ασφάλεια με μοναδικά “στοιχεία” ένα 
ανυπόγραφο σημείωμα , το οποίο κατονομάζει τους “εμπρηστές” δίνοντας λεπτομερώς τα προσωπικά τους στοιχεία 
(ονόματα, τηλέφωνα, πινακίδες οχημάτων, διευθύνσεις κατοικιών), αλλά και μία φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας  
που απεικονίζει  τους δράστες.
 Επετειακά, στις 5/5/2011 καλούνται να καταθέσουν για την υπόθεση έχοντας μαζί τους ως αποδεικτικά 
στοιχεία καταθέσεις μαρτύρων, βίντεο και φωτογραφικό υλικό, στα οποία φαίνεται περίτρανα ότι δεν ταυτοποιούνται 
με τους δράστες αφού έχουν διαφορετική ενδυμασία από αυτούς και βρίσκονται σε άλλο μέρος. Τελικά αφήνονται 
ελεύθεροι με την υπόθεση όμως να παραμένει ανοιχτή.
 Παράλληλα, την περίοδο εκείνη κράτος και ΜΜΕ προτρέχουν να τους καταδικάσουν ως δολοφόνους, 
ψάχνοντας απεγνωσμένα για εξιλαστήρια θύματα, τα οποία όλως τυχαίως βρίσκουν στον αντιεξουστικό χώρο. Στην 
προσπάθειά τους αυτή, έχουν στόχο να δημιουργήσουν ένα κλίμα τρομολαγνείας και ενοχής γύρω από το πρόσωπό 
τους, τη στιγμή που οι δικαστικές αρχές αδυνατούν να συντάξουν ακόμη και κατηγορητήριο.
Ξανά επετειακά και χωρίς να έχουν μεσολαβήσει νέα στοιχεία ή καταθέσεις, στις 5/5/2013 ανακοινώνονται με 
δικαστικό βούλευμα η απαλλαγή των υπολοίπων 3 από την υπόθεση της  Marfin και συντάσσεται η επίσημη 
κατηγορία για τον Θ.Σ., που τον θέλει ως φυσικό αυτουργό για “ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική 
κατάσταση”.
 Αυτή τη φορά λοιπόν, το κράτος με τους δικαστές του εμφανίζονται αποφασισμένοι να τιμωρήσουν κάποιον 
για να καθησυχάσουν την κοινή γνώμη που διψά για ενόχους. Αυτό φαίνεται και στην πλήρη απαξίωση των στοιχείων 
που είχε καταθέσει ο Θ.Σίψας, με την αναφορά που κάνουν ότι “τέτοια πρόσωπα λαμβάνουν μέτρα προφυλάξεως 
κατά της συλλήψεως και της αναγνωρίσεώς τους, όπως η αλλαγή ενδυμάτων”.
 Σε πλήρη σύμπνοια τα καθεστωτικά μέσα επιλέγουν να επαναφέρουν και να αναπαράγουν το θέμα στα μέσα 
του Οκτώβρη, ξεχνώντας (;) βέβαια να αναφέρουν ότι στις 22 Ιουλίου καταδικάστηκαν ο διευθύνων σύμβουλος της 
Marfin, ο υπεύθυνος ασφαλείας του κτιρίου και η διευθύντρια του καταστήματος με το δικαστήριο να διαβιβάζει 
αντίγραφα της δικογραφίας στην εισαγγελία Πρωτοδικών, για να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε 
βάρος και κάθε άλλου υπευθύνου της τράπεζας για το τραγικό συμβάν. Το θέμα δεν επανέρχεται τυχαία εκείνη την 
κρίσιμη περίοδο που μόλις έχει προηγηθεί η δολοφονία του Παύλου Φύσσα από φασίστες, ακολουθούμενη από το 
αντιφασιστικό προσωπείο δημοσιογράφων και πολιτικών που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το γεγονός. 
 Έτσι, αρχές και ΜΜΕ χρησιμοποιώντας τη συνήθη τακτική της εξίσωσης των 2 άκρων, στήνουν μια 
εξόφθαλμη σκευωρία, με στόχο να επιτεθούν συντονισμένα σε πρόσωπα αγωνιστών, αλλά και συνολικότερα 
σε αγωνιζόμενα κομμάτια της κοινωνίας. Συνεπώς, θεωρούμε δεδομένη τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας σε 
αγωνιστές και καταπιεσμένους. Κανένας μόνος του στα χέρια του κράτους!
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