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Αθήνα,  7 Μάιου 2020 

10 χρόνια μετά,  

οι συνάδελφοί μας της MARFIN ζητούν δικαίωση 
 

Να βρεθούν, επιτέλους,  και να τιμωρηθούν  

οι δράστες της στυγερής δολοφονίας τους 
 

Ποτέ πια βία, μισαλλοδοξία, διχασμός!! 
 
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 
 

Η Αγγειηθή, ποσ δοιοθολήζεθε καδί κε ηο αγέλλεηο παηδί ηες, ο Επακεηλώλδας θαη ε Παραζθεσή 
ήηαλ ηραπεδοϋπάιιειοη.  Ήηαλ ζσλάδειθοί κας.  

Γηα κας ε 5ε Μαΐοσ δελ είλαη - θαη δελ ήηαλ ποηέ - κόλο κηα καύρε επέηεηος.  

Ήηαλ θαη παρακέλεη αλνηρηή πιεγή ζηα ζπιάτλα ηοσ θιάδοσ, ηες Δεκοθραηίας, ηες Κοηλφλίας κας.  

Μέρα βαρύηαηοσ πέλζοσς θαη κέρα δηθαηοιογεκέλες οργής. 

Μέξα βαξύηαηνπ πέλζνπο γηα ηοσς ζσλαδέιθοσς κας ποσ δοιοθολήζεθαλ ελ υστρώ από δσλάκεης 
ηες ησθιής βίας θαη ηοσ δηταζκού. Από δσλάκεης ποσ θακηά ζτέζε δελ είταλ θαη δελ κπορούλ λα έτοσλ κε 
ηο ζσλδηθαιηζηηθό θίλεκα θαη ηης θηλεηοποηήζεης ηφλ εργαδοκέλφλ. 

Μέξα δηθαηνινγεκέλεο νξγήο, γηαηί δέθα τρόληα κεηά ηε ζησγερή δοιοθολία ηοσς, ηα αδηθοτακέλα 
ζύκαηα δελ βρήθαλ, αθόκα, δηθαίφζε, θη ας περίζζευαλ οη δειώζεης θαη οη επεηεηαθές αλαθοηλώζεης ζηε 
κλήκε ηοσς. 

Αποδόζεθαλ εσζύλες  από ηε Δηθαηοζύλε ζηε Δηοίθεζε θαη ζηα ζηειέτε ηες Τράπεδας γηα ηξαγηθέο 
παξαιείςεηο ηες ζε ζέκαηα πσραζθάιεηας ηοσ θαηαζηήκαηος, προζηαζίας θαη εθπαίδεσζες ηφλ 
εργαδόκελφλ.  

Μέρξη ζήκεξα, όκσο, νη πξαγκαηηθνί δξάζηεο ηεο αδηαλόεηα  βάξβαξεο δνινθνληθήο 
επίζεζεο, παξακέλνπλ αζύιιεπηνη θαη αηηκώξεηνη.   

  

 σζηά θαη δίθαηα ε Ποιηηεία θαη οη ποιηηηθοί αρτεγοί ζα ηηκήζοσλ ηο Σάββαηο 9 Μαΐοσ ηε κλήκε ηφλ 
ζσλαδέιθφλ κας, κε ηοποζέηεζε πιαθέηας ζηολ ηόπο ηες καρησρηθής ηοσς δοιοθολίας.   

 

 σζηά θαη δίθαηα οθείιεη ζύζζφκε ε θοηλφλία λα πεη «Πνηέ Πηα» ζηε βία, ζηολ δηταζκό, ποσ ότη 
κόλο ζπηιώλνπλ, δηαζύξνπλ θαη απνδπλακώλνπλ ηοσς θοηλφληθούς αγώλες, αιιά 
ππνζθάπηνπλ θαη  απνδνκνύλ  ηε Δεκοθραηία ζηε τώρα κας. 

 

Ελόςεη, όκσο, ηεο δηαθαηλόκελεο πξόζεζεο λα αλνίμεη μαλά ν θάθεινο απηήο ηεο ηξαγσδίαο, 
δεηάκε πξώηα θαη θύξηα - θαη απηό είλαη θαζνιηθή απαίηεζε ησλ εξγαδόκελσλ ηνπ θιάδνπ- λα 
βξεζνύλ θαη λα ηηκσξεζνύλ επηηέινπο νη έλνρνη απηήο ηεο βάξβαξεο, ζηπγεξήο δνινθνλίαο. 

 

 Απηό ζα είλαη δηθαίσζε γηα ηνπο δνινθνλεκέλνπο ζπλαδέιθνπο καο 

 Απηό ζα είλαη δηθαίσζε γηα ηνλ θιάδν, γηα ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα θαη ηνπο αγώλεο ηνπ 

 Απηό ζα είλαη δηθαίσζε γηα ηε Δεκνθξαηία !  
 

 
Με ζσλαδειθηθούς ταηρεηηζκούς 
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