
Την Πέμπτη 12 Νοέμβρη, ημέρα γενικής απεργίας, 
αστυνομικοί εισβάλουν στα σπίτια 5 φοιτητών 
από την Αθήνα και τους συλλαμβάνουν. Εναντίον 
τους υπάρχει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που 
εκδόθηκε από την Ιταλία. Ο λόγος; 
Η συμμετοχή τους σε διαδήλωση στο Μιλάνο 
την Πρωτομαγιά του 2005.

Τι ακριβώς συνέβη εκεί;
Η πρωτομαγιάτικη διαδήλωση στο Μιλάνο είχε 
συγκεκριμένο περιεχόμενο, κι αυτό ήταν η εναντί-
ωση της στη διεθνή έκθεση EXPO που γινόταν 
εκείνες τις μέρες στην πόλη. Μία έκθεση-διαφή-
μιση του καπιταλισμού όπου μεγαλοβιομήχα-
νοι, εταιρείες και κάθε λογής αφεντικά υπογρά-
φουν νέες συμφωνίες και προβάλλουν «τεχνο-
λογικά και πολιτιστικά επιτεύγματα» που μονα-
δικό σκοπό έχουν την εδραίωση της καπιταλι-
στικής σχέσης σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Το 
σύνολο των πολιτικών και εργατικών φορέων του 
Μιλάνου αντέδρασε σε αυτό το φανταχτερό πανη-
γύρι και διαδήλωσε στους δρόμους της πόλης. Την 
επόμενη μέρα, και στα πλαίσια μαζικών προσαγω-
γών, 5 Έλληνες φοιτητές προσάγονται από τις 
ιταλικές αρχές ενώ βρίσκονται σε καφετέρια, με 
μοναδικό κριτήριο την έξοδο τους από κατειλημ-
μένο κοινωνικό κέντρο. Αναγκάζονται σε βίαιη 
λήψη αποτυπωμάτων και DNA, χωρίς παρουσία 
διερμηνέα, και μετά από πολύωρη κράτηση 
αφήνονται ελεύθεροι.

Επιστροφή στο τώρα
Είναι πρώτη φορά που ευρωπαϊκό ένταλμα 
σύλληψης εκδίδεται λόγω συμμετοχής σε διαδή-
λωση. Αν οι 5 φοιτητές εκδοθούν στην Ιταλία 
κινδυνεύουν με πολυετή προφυλάκιση, μιας και 
στη γειτονική χώρα δεν υπάρχει ανώτατο χρονικό 

όριο προφυλάκισης και μπορεί να περάσουν και 
χρόνια μέχρι να διεξαχθεί η δίκη. Τον ίδιο κίνδυνο 
διατρέχουν και Ιταλοί διαδηλωτές που έχουν 
συλληφθεί για την ίδια υπόθεση.

Στεκόμαστε δίπλα τους!
H δίωξη των διαδηλωτών του NO-EXPO κάνει 
σαφές το εξής: οι αντιστάσεις στους καιρούς της 
κρίσης, οι αγώνες που καθημερινά δίνονται σε 
εργασιακούς, και όχι μόνο, χώρους και η αλλη-
λεγγύη μεταξύ των αγωνιζομένων είναι τροχο-
πέδη για την αναδιάρθρωση που επιχειρείται 
εδώ και χρόνια πάνω στις πλάτες μας. Σε αυτήν 
την επίθεση του κεφαλαίου καμία και κανένας 
μας δεν λούφαξε σπίτι του. Συναντηθήκαμε σε 
συνελεύσεις γειτονιάς και προσπαθήσαμε να 
βάλουμε αναχώματα στην υποτίμηση της ζωής 
μας. Βρήκαμε τους εαυτούς μας σε αδιαμεσολάβη-
τους αγώνες, στα πανεπιστημια και αλλού, επιχει-
ρώντας να συνδεθούμε με όλο και περισσότερα 
κοινωνικά κομμάτια. Σταθήκαμε στο πλευρό των 
μεταναστών και διαδηλώσαμε έξω από κέντρα 
κράτησης. 

Στα πρόσωπα των 5 φοιτητών αναγνωρίζου-
με και το δικό μας πρόσωπο. Αναγνωρίζουμε 
κοινές πολιτικές διαδρομές, τη θέληση για 
καθημερινή δημόσια παρουσία, τη συμμετο-
χή στους αγώνες που δίνονται. Ο αγώνας 
τους είναι και δικός μας.
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