
Συλλήψεις αγωνιστών στη Σερβία

Στις 25 Αυγούστου, ρίχτηκαν στην ελληνική πρεσβεία του Βελιγραδίου δύο βόµβες µολότοφ και 
γράφτηκε ένα σύνθηµα µε σπρέι, για να καταγγελθεί η προφυλάκιση του Θοδωρή Ηλιόπουλου 
που εκείνες τις µέρες έκανε απεργία πείνας στις φυλακές Κορυδαλλού. Μια άγνωστη αναρχική 
οµάδα µε την επωνυµία «Μαύρος Ήλιος» ανέλαβε την ευθύνη για αυτή την ενέργεια, µε 
ανακοίνωσή της που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Στις 3 Σεπτέµβρη, έξι µέλη της Συνοµοσπονδιακής Ένωσης «Αναρχοσυνδικαλιστική 
Πρωτοβουλία» (ASI) συνελήφθηκαν ως υπεύθυνοι για αυτή την ενέργεια. Οι συλληφθέντες, 5 
άνδρες (όλοι κάτω των 30 ετών) και µια 19χρονη κοπέλα οδηγήθηκαν σε αστυνοµικά τµήµατα 
και κακοποιήθηκαν. Οι δυνάµεις ασφαλείας του καθεστώτος προχώρησαν σε παράνοµες έρευνες 
σε σπίτια και σε εκφοβισµό των οικογενειών των συλληφθέντων.

Στις 4 Σεπτέµβρη, ο εισαγγελέας διέταξε την προφυλάκισή τους, για 30 µέρες, και τους απήγγειλε 
κατηγορίες για πράξεις «διεθνούς τροµοκρατίας» που τιµωρούνται µε φυλάκιση 3 έως 15 χρόνων.

 Η Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία µε ανακοίνωσή της ξεκαθάρισε ότι, «αυτές οι µέθοδοι 
ατοµικού πολιτικού αγώνα δεν είναι οι µέθοδοι του αναρχοσυνδικαλισµού, ακριβώς το αντίθετο. 
Διακηρύσσουµε τις πολιτικές µας θέσεις δηµοσίως και µέσα από τη δράση µας προσπαθούµε να 
φέρουµε τις µάζες στο συνδικαλιστικό κίνηµα και τις ελευθεριακές και προοδευτικές οργανώσεις». 
Οι ίδιοι οι συλληφθέντες έκαναν σαφές πως δεν έχουν καµία σχέση µε µια τέτοια δράση.  

Το σέρβικο καθεστώς χτυπά όσους αντιστέκονται. «Το κράτος θέλει να καταστείλει κτηνωδώς 
αυτούς που του ασκούν αυστηρή κριτική», τονίζει η ανακοίνωση της Αναρχοσυνδικαλιστικής 
Πρωτοβουλίας,

Ο εργαζόµενος λαός της Σερβίας βιώνει µια άθλια πραγµατικότητα. Η πραγµατικότητα αυτή 
χαρακτηρίζεται από ανεργία, φτώχεια, κλείσιµο επιχειρήσεων, ιδιωτικοποιήσεις, χιλιάδες εργάτες 
απλήρωτοι σε εργοστάσια που ρηµάζουν, διαφθορά… Η σέρβικη κεφαλαιοκρατία αυξάνει τα 
πλούτη της και ετοιµάζεται να βάλει τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος ξέρει, ίσως αύριο η 
Σερβία να ζητήσει να γίνει µέλος και του ΝΑΤΟ (που πριν λίγα χρόνια τους βοµβάρδιζε).

Είµαστε στο πλευρό των σέρβων αγωνιστών που διώκονται για τους αγώνες τους. Τα σωµατεία 
και οι συλλογικότητες του κοινωνικού κινήµατος, στην Ελλάδα πρέπει να αναλάβουν δράσεις, 
απαιτώντας την αποφυλάκισή τους και το σταµάτηµα κάθε δίωξης σε βάρος τους.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ

«Βοµβαρδίστε» µε µηνύµατα διαµαρτυρίας την πρεσβεία της Σερβίας στην Αθήνα

(FAX: 210-7796436, e-mail: beograd@hol.gr).  

Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση  (Ε.Σ.Ε. Αθήνας)
ese_union@yahoo.gr

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους Σέρβους αναρχοσυνδικαλιστές
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 Σεπτέµβρη, στις 6.00 µ.µ., έξω από την πρεσβεία της Σερβίας 
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