
Για τα γεγονότα της 5ης Μάη και τον τραγικό θάνατο 3 ανθρώπων 

 

Για την απεργία τησ 5ησ Μάη, την πρωτόγνωρη ςε όγκο διαδήλωςη, τισ πολφωρεσ διαδοχικζσ προςπάθειεσ 
κατάληψησ τησ Βουλήσ, τισ εκτεταμζνεσ ςυγκροφςεισ, τον τραγικό θάνατο 3 ανθρϊπων από αναθυμιάςεισ… 

  

5 Μάθ 2010. Η μεγαλφτερθ πορεία τθσ μεταπολίτευςθσ ιρκε για να αντιπαρατεκεί με το μεγαλφτερο 
μεταπολιτευτικό πρόγραμμα κοινωνικισ λεθλαςίασ και υποδοφλωςθσ τθσ πολιτικισ και οικονομικισ 
εξουςίασ, εγχϊριασ και υπερεκνικισ. Και ο κοινωνικόσ αυτόσ χείμαρροσ των 150-200 χιλιάδων διαδθλωτϊν 
κατζβθκε για να εκβάλλει τθν οργι του ςτο κοινοβοφλιο. «Όλοι για το ςφνταγμα», «περικφκλωςθ-
αποκλειςμόσ-κατάλθψθ τθσ Βουλισ». Η προςπάκεια εξελιςςόταν για περιςςότερεσ από 2 ϊρεσ, ξανά και 
ξανά, παρά τισ διμοιρίεσ των ΜΑΣ, τα δακρυγόνα, τισ κρότου λάμψθσ, τισ δολοφονικζσ επικζςεισ των 
μθχανοκίνθτων ομάδων ΔΕΛΣΑ. Σο ςφνκθμα «να καεί, να καεί το μπουρδζλο θ βουλι» δονοφςε τθν 
ατμόςφαιρα. Σα μπλοκ που ζφταναν ςτο φνταγμα και μετά από λίγο αναγκάηονταν να προχωριςουν 
πνιγμζνα από τα χθμικά, ζκαναν ςτροφι λίγο πιο κάτω και ξαναγυρνοφςαν, τθ ςτιγμι που νζα μπλοκ 
διαδθλωτϊν ζφταναν και αυτά ζξω από το κοινοβοφλιο. Άνκρωποι κάκε θλικίασ ςτο δρόμο, εργαηόμενοι και 
άνεργοι, ςτον δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα, ντόπιοι και μετανάςτεσ. Οι ςυγκροφςεισ με τισ δυνάμεισ 
καταςτολισ πολφωρεσ και εκτεταμζνεσ. Σο πολιτικό ςφςτθμα και οι κεςμοί του ςτο κατϊτατο ςθμείο 
κοινωνικισ αποδοχισ.  

5 Μάθ 2010, λίγο μετά τισ 3:00μμ, και αρχίηει να κυκλοφορεί θ πλθροφορία ότι «μάλλον υπάρχουν νεκροί 
από φωτιά που μπικε ςε υποκατάςτθμα τθσ Μαρφίν ςτθ ταδίου». τθν αρχι κανείσ δεν μπορεί να το 
πιςτζψει και περνάει από το μυαλό πολλϊν θ ιδζα ότι πρόκειται για επικοινωνιακό τερτίπι του κακεςτϊτοσ 
για να αποςυρκεί ο κόςμοσ από τουσ δρόμουσ. Σελικά, όμωσ, θ πλθροφορία ιςχφει. Ο κόςμοσ μουδιάηει, οι 
φάτςεσ ςκοτεινιάηουν, θ οργι και το ςκζνοσ εξανεμίηονται, τα μπλοκ αρχίηουν να αποχωροφν. Ο 
Χρυςοχοϊδθσ κάνει λόγο για εκκακάριςθ τθσ πόλθσ από τουσ διαδθλωτζσ επιβάλλοντασ ζνα ιδιότυπο 
κακεςτϊσ απαγόρευςθσ κυκλοφορίασ, οι δυνάμεισ καταςτολισ παίρνουν κάρροσ και εντολζσ για ςαρωτικι 
αντεπίκεςθ, το ςκθνικό αλλάηει μζςα ςε λίγθ ϊρα. Ια ακολουκιςουν μαηικζσ προςαγωγζσ από τουσ 
κεντρικοφσ δρόμουσ τθσ Ακινασ μζχρι τα καφενεία των Εξαρχείων, ξυλοδαρμοί διαδθλωτϊν και κατοίκων, 
τραυματιςμοί από επικζςεισ των ομάδων Δζλτα με τισ μθχανζσ τουσ. Η απεργία ςτα ΜΜΕ αναςτζλλεται για 
τον ςυντονιςμό των μζςων μαηικισ χειραγϊγθςθσ ςτο κυνιγι του «εςωτερικοφ εχκροφ» που εξαπολφεται. Η 
κατάλθψθ «Χϊροσ Ενιαίασ Πολφμορφθσ Αναρχικισ Δράςθσ», ςτθν οδό Ζαΐμθ ςτα Εξάρχεια, δζχεται 
αςτυνομικι ειςβολι και εκκζνωςθ με χριςθ χειροβομβίδων κρότου λάμψθσ και πυροβολιςμϊν εντόσ του 
κτιρίου ενϊ το τζκι Μεταναςτϊν, ςτθν οδό Σςαμαδοφ πάλι ςτα Εξάρχεια, δζχεται αςτυνομικι επίκεςθ με 
εκτεταμζνεσ ηθμιζσ. Και ςτισ δυο περιπτϊςεισ οι αςτυνομικζσ επιχειριςεισ πραγματοποιοφνται από ομάδεσ 
Δζλτα, οι οποίεσ εφορμοφν ωσ ζνςτολεσ ςυμμορίεσ. Και προφανϊσ ζπεται ςυνζχεια. Σζτοιεσ ευκαιρίεσ δεν 
μζνουν ανεκμετάλλευτεσ. O ςχεδιαςμόσ των κυρίαρχων, που ζχει δρομολογθκεί όλθ τθν περίοδο μετά τθν 
εξζγερςθ του «Δεκζμβρθ» ςτθν κατεφκυνςθ τθσ εγκλθματοποίθςθσ και καταςτολισ του αναρχικοφ και 
αντιεξουςιαςτικοφ χϊρου και κάκε ακθδεμόνευτθσ κοινωνικισ εςτίασ αντίςταςθσ ςτθν κρατικι και 
καπιταλιςτικι βαρβαρότθτα, ζχει το απαραίτθτο πάτθμα να αναβακμιςτεί ποιοτικά και ποςοτικά, 
προπαγανδιςτικά και επιχειρθςιακά.  

Όλεσ αυτζσ τισ μζρεσ ο τραγικόσ κάνατοσ τθσ Αγγελικισ Παπακαναςοποφλου, τθσ Παραςκευισ Ζοφλια και 
του Επαμεινϊνδα Σςακάλθ, ζχει ςτοιχειϊςει τισ καρδιζσ και τισ ςυνειδιςεισ μασ. Γιατί θ απϊλειά τουσ είναι 
κομμάτι του δικοφ μασ πόνου και όχι των κάκε είδουσ αυτόκλθτων τιμθτϊν. Όςο γελοίο, όμωσ, και αν είναι 
να μιλάει για «αδίςτακτουσ δολοφόνουσ» ο κάκε Χρυςοχοΐδθσ τθν ϊρα που προΐςταται τθσ περιφροφρθςθσ 
τθσ λεθλαςίασ εκατομμυρίων ηωϊν από τα εξουςιαςτικά διευκυντιρια, ο κάκε μπάτςοσ τθν ϊρα που 
ανεβοκατεβάηει το γκλομπ του ςτα κεφάλια των διαδθλωτϊν, ο κάκε δθμοςιογράφοσ τθ ςτιγμι που 
ςυςτθματικά χειραγωγεί, εξαπατά και ςυςκοτίηει τισ ςυνειδιςεισ, όςο δεδομζνθ και αν είναι θ ευκφνθ του 
κάκε Βγενόπουλου που με τθν απειλι τθσ απόλυςθσ εξανάγκαςε τουσ εργαηόμενοφσ του να βρίςκονται 
κλειδωμζνοι εν είδθ ανκρϊπινθσ αςπίδασ ςε τραπεηικό του κατάςτθμα απ’ όπου κα περνοφςε θ απεργιακι 
πορεία, θ ευκφνθ του κανάτου από ανακυμιάςεισ των 3 εργαηομζνων αναπόφευκτα βαραίνει εκείνουσ που 
πυρπόλθςαν το κτίριο χωρίσ πρϊτα να ζχουν ελζγξει ότι μζςα δεν υπιρχαν άνκρωποι. Σραγικι 



επιπολαιότθτα; Εγκλθματικι αδιαφορία; Θ ακόμα χειρότερα κυνιςμόσ, αποτζλεςμα μιασ ελιτίςτικθσ και 
αντικοινωνικισ «αντίλθψθσ», που αναγνωρίηει μόνο τον εαυτό τθσ, εχκρεφεται οτιδιποτε ζξω από τθν ίδια 
και «επιβεβαιϊνεται» μζςα από τθν κατανάλωςθ επικετικϊν πρακτικϊν χωρίσ αγωνία για τα περιεχόμενα 
και τθ διαλεκτικι του κοινωνικοφ ανταγωνιςμοφ; 

τισ μάχεσ του δρόμου, εκεί όπου ξεδιπλϊνεται θ επικετικότθτα όςων δεν χωράνε ςτθν κοινωνικι 
ςυναίνεςθ και τθν κομματικι πεικαρχία, είναι αυτονόθτθ αρχι ότι ποτζ δεν παραδίδονται ςτθ φωτιά χϊροι-
ςφμβολα ςτα οποία δεν ζχει επιβεβαιωκεί πρϊτα θ παντελισ απουςία ανκρϊπων. Επιπλζον, ακριβϊσ 
επειδι οι αναρχικοί και οι αντιεξουςιαςτζσ γνωρίηουν ότι τα αφεντικά πικανότατα δε κα ζχουν λάβει 
κανζνα μζτρο προςταςίασ για τουσ εργαηομζνουσ, προχποκζτουν αυτι τθν επίγνωςθ ωσ αποτρεπτικό τθσ 
ενδεχόμενθσ πράξθσ τουσ και όχι ωσ άλλοκι. Όςοι και όςεσ εκπίπτουν αυτϊν των επιλογϊν φζρουν ακζραια 
τθν ευκφνθ για τισ πράξεισ τουσ, ακζραια τθν ευκφνθ για τθν αυτοφςια αναπαραγωγι αυτοφ του 
παρακμαςμζνου κόςμου. Και θ πιο ςκλθρι απολογία δε δίνεται ςτα γελοία ζδρανα τθσ αςτικισ υποκριςίασ 
και τθσ «δικαιοςφνθσ» τθσ αλλά ςτθν ιςτορία των αγϊνων για τθν ελευκερία.  

Δεν ζχουμε μάκει ποτζ να μιλάμε με όρουσ «κακιάσ ςτιγμισ», πολφ περιςςότερο «παράπλευρθσ 
απϊλειασ». Αυτά είναι άλλοκι που διεκδικεί ο εξουςιαςτικόσ ςυρφετόσ για να δικαιολογεί τθν κακθμερινι 
δολοφονικι του δραςτθριότθτα. Με αυτό το ικοσ, με αυτι τθ λογικι, κατεβαίνουμε ςτο δρόμο όλα αυτά τα 
χρόνια και ζτςι κα ςυνεχίςουμε. Ανυποχϊρθτα, ςυλλογικά και μαχθτικά, με οδθγό μασ τθν αντίςταςθ, τθν 
ανυποταγι και τθ ριξθ, τθν αυτοοργάνωςθ, τθν αντιιεραρχία και τθν ιςοτιμία, τθν κοινότθτα, τθν 
αλλθλοβοικεια και τθν αλλθλεγγφθ. τισ γειτονιζσ, ςτουσ εργαςιακοφσ και εκπαιδευτικοφσ χϊρουσ, ςτα 
αυτοδιαχειριηόμενα ςτζκια και καταλιψεισ, ςτισ κινιςεισ αντιπλθροφόρθςθσ και ςτισ κοινωνικζσ 
παρεμβάςεισ, ςτισ διαδθλϊςεισ και ςτισ ςυγκροφςεισ, ςτα οδοφράγματα τθσ κακθμερινισ ηωισ και τθσ 
κοινωνικισ ανταρςίασ. 

Παρόλα τα κροκοδείλια δάκρυα όλων όςοι ςχεδιάηουν τθν πιο βακιά κοινωνικι λεθλαςία από τθν 
καπιταλιςτικι μθχανι, τθν πιο βακιά κοινωνικι υποδοφλωςθ από τθν κρατικι επιβολι και τουσ 
αςτυνομικοφσ ςτρατοφσ κατοχισ, παρόλθ τθν ςυκοφαντία που χρθςιμοποιείται ςτο προςκινιο για να 
νομιμοποιθκεί θ επικετικότθτα των καταςταλτικϊν μθχανιςμϊν ςτο παραςκινιο και με δεδομζνθ τθν 
αποφαςιςτικι παρουςία δεκάδων χιλιάδων ανκρϊπων ςτουσ δρόμουσ, ο αγϊνασ ενάντια ςτισ επιβουλζσ 
τθσ εξουςίασ, ο αγϊνασ για κοινωνικι και ατομικι απελευκζρωςθ ςυνεχίηεται. Ραντεβοφ ςτο δρόμο… 

  

  

11 Μάη 2010 

  

Πρωτοβουλία Αναρχικϊν Αιγάλεω 

Αναρχικοί-Αναρχικζσ από Πειραιά 

Ιερςίτθσ (χϊροσ ραδιουργίασ & ανατροπισ) – Ίλιον 

Ρεςάλτο (αυτοοργανωμζνοσ χϊροσ αλλθλεγγφθσ & ριξθσ) – Κερατςίνι 

Αναρχικζσ/οι από τισ δυτικζσ ςυνοικίεσ τθσ Ακινασ και του Πειραιά 

υνζλευςθ Εξεγερμζνων Περάματοσ, Κερατςινίου, Νίκαιασ, Κορυδαλλοφ, Πειραιά 

 


