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MARFIN 

μια μαύρη σελίδα της πρόσφατης πολιτικής μας ιστορίας 

5 Μαΐου 2010  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Πριν δέκα χρόνια τρεις νέοι άνθρωποι και ένα αγέννητο μωρό βρίσκουν τραγικό 

θάνατο από τις μολότοφ κάποιων “αγνώστων”. Δέκα χρόνια και οι δολοφόνοι ακόμα 
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κυκλοφορούν ελεύθεροι χωρίς να έχουν λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη και χωρίς να έχει 

έρθει η δικαίωση των αδικοχαμένων νεκρών. 

Εκείνη την ημέρα κόβεται το νήμα της ζωής για τον Επαμεινώνδα Τσακάλη (36 

ετών), την Παρασκευή Ζούλια (35 ετών) και την εγκυμονούσα Αγγελική 

Παπαθανασοπούλου (32 ετών). 

Στην περίπτωση της βίας και της τρομοκρατίας, οι νεκροί, οι τραυματίες, δεν 

διαχωρίζονται. Δεν υπάρχει καλή και κακή βία. Κανένα ιδεοληπτικό πρόσημο (πολιτικό, 

θρησκευτικό, μηδενιστικό) δεν μπορεί να δικαιολογήσει μία βίαιη πράξη που οδηγεί στο 

θάνατο. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί νεκροί, γιατί κανείς δεν έχει το δικαίωμα να 

κρίνει, να δικάζει και να καταδικάζει ανθρώπους.  

Τα τελευταία χρόνια ο θυμός, η τυφλή οργή, η πόλωση, ο βαθύς πολιτικός 

διχασμός δημιούργησε ένα υπόστρωμα που εκμεταλλεύτηκαν κάποιες “ακραίες ομάδες” 

που πάντα στέκονται απέναντι στη δημοκρατία και στην πρόοδο της κοινωνίας. 

Κανονικά η τραγωδία στη MARFIN θα έπρεπε να πάγωνε το διχασμό. Θα έπρεπε να 

λειτουργήσει όπως κάποιοι θάνατοι που οδηγούν ακόμη και τους πλέον πολεμοχαρείς 

και βίαιους ανθρώπους να αφήσουν τα όπλα τους και να σκεφτούν “που φτάσαμε; πως 

γίναμε έτσι;”. Αυτή θα ήταν η λογική αντίδραση σε αυτή τη μαύρη σελίδα της 

πρόσφατης πολιτικής μας ιστορίας.  

Πως θα μπορούσε όμως να λειτουργήσει με αυτό τον τρόπο  η τραγωδία αυτή 

όταν για μέρος της κοινωνίας, αλλά και του πολιτικού συστήματος αποτελεί ακόμη 

και σήμερα ένα ταμπού. Μια δύσκολη και άβολη σελίδα που δεν θέλουν και δεν 

τολμούν να γυρίσουν όλοι αυτοί που ανέχονται, δικαιολογούν και υποστηρίζουν 

την πολιτική βία. 

Όταν έχεις αυτά τα φοβικά αντανακλαστικά απέναντι σε μία στυγερή δολοφονία 

δεν μπορείς να ξεπεράσεις αυτό το τραύμα. Ας είμαστε ειλικρινείς, κάποιοι δεν θέλουν 

να το ξεπεράσουν, επειδή πιστεύουν πως ο διχασμός είναι μία φυσική πολιτική 

κατάσταση και πως η Ελλάδα είναι ένας βίαιος τόπος, όπου οι πολιτικές διαφωνίες 

προωθούνται με μολότοφ, σαρανταπεντάρια, καλάσνικοφ, βόμβες και ρουκέτες.  

Η επίθεση με βόμβες μολότοφ σε μία τράπεζα που λειτουργεί και στην οποία 

υπάρχουν εργαζόμενοι, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι μία απάντηση στην 

“ληστρική κερδοσκοπία των τραπεζών, η οποία μας οδήγησε στα μνημόνια”.  

Είναι μια καθαρή δολοφονία. 



Οι δημοκρατίες δεν μπορούν να καταλυθούν με τα όπλα, ούτε το 

αποτέλεσμα των εκλογικών διαδικασιών είναι «Χούντα» όταν δεν μας αρέσει. 

Για αυτούς τους λόγους έχει σημασία να θυμόμαστε και να τιμούμε τους νεκρούς 

της MARFIN, όπως πρέπει να κάνουμε και με όλα τα θύματα του εξτρεμισμού και της 

τρομοκρατίας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί και η μνήμη τους μπορούν και πρέπει να έχουν, 

μία ύστατη συνεισφορά σε μία δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία.  

Δεν χρειάζονται λοιπόν αστερίσκοι, συσχετισμοί, πλειοδοσίες και διαχωρισμός των 

νεκρών. Αλλά σεβασμός και τιμή στη μνήμη.  

Στη MARFIN, πριν δέκα χρόνια, στις 5 Μαΐου 2010 δολοφονήθηκαν από 

εξτρεμιστές τρεις συνάνθρωποι μας, η μία εκ των οποίων ήταν έγκυος.  

Οι συγγενείς των θυμάτων, αλλά και οι επιζώντες της επίθεσης περιμένουν 

ακόμη... Δέκα χρόνια τώρα περιμένουν τη δικαίωση για τα αγαπημένα τους 

πρόσωπα, που έχασαν τόσο άδικα και τη τιμωρία των ενόχων... 

Δέκα χρόνια μετά και για να μην οδηγηθεί αυτή η τραγωδία στη λήθη, δεν φτάνει 

να βάλουμε μια πλακέτα, δεν φτάνει το «Ποτέ πια», όσο και αν συμφωνούμε με όλα αυτά.  

Χρειάζεται να βρεθούν οι δράστες, να διαλευκανθεί η υπόθεση, να αποδοθεί 

δικαιοσύνη. Με αυτόν τον τρόπο θα υπερασπιστούμε πραγματικά την τιμή της 

δημοκρατίας. 

 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 

 


