Δελτίο 17/12/13
ΤΟΠΙΚΑ:

- Στις 6 Δεκεμβρη του 2013, πέντε χρόνια μετά τη κρατική δολοφονία
του Αλέξη Γρηγορόπουλου, η οργη απέναντι στους καταπιεστές πήρε
σάρκα και οστά για άλλη μια φορά. Στο Αγρίνιο πραγματοποιηθηκε
συγκεντρωση-μικροφωνικη στην πλατεια Δημαδη, ενω ακολουθησε
πορεια απο 150-200 περίπου ατομα. Το πανό στη κεφαλή της πορείας
έγραφε:" Στα σύνορα, στα στρατόπεδα, στα τμήματα, στους δρόμους, στα
εργατικά ατυχήματα, στη καθημερινή εξαθλίωση, ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ". Κατα την διαρκεια αυτης σπαστηκαν τραπεζες και
ενεχυροδανειστηρια ενω αργοτερα ακολουθησε γενικευμενη συγκρουση
με τις δυνάμεις της κρατικής καταστολής στη πλατεια Δημοκρατιας. Οι
δυνάμεις των υ.μ.ε.τ πετουσαν τα δακρυγονα σε ευθεια βολη, ριχνοντας
πολλα απο αυτα επανω σε μαγαζια γυρω απο την πλατεια, θετοντας
έτσι σε κινδυνο οσους βρισκονταν τριγυρω. Στηθηκαν οδοφραγματα
καθ ολη την διαρκεια των συγκρουσεων οι οποίες συνεχίστηκαν και
στην πλατεια Δημαδη με πολλους νεολαιους στην πρωτη γραμμη, ενω
βροχη επεφταν οι πετρες και τα μπουκαλια σαν μια πρωτη απαντηση
στην γενικευμενη καταστολη και υποβαθμιση των ζωών μας. Αργοτερα
ο κοσμος οδηγηθηκε στην επανω μερια του δημοτικου παρκου Αγρινιου
οπου και σκορπιστηκε. Οι δυνάμεις της αστυνομιας τα βρηκαν σκουρα,
οντας αδυναμοι να προστατευσουν τα αφεντικα τους (τις τραπεζες &
τους μαυραγοριτες) αλλα και τους ιδιους τους τους εαυτους ακολουθησε
εξορμηση της ασφαλειας Αγρινιου κανοντας συνολικα 34 προσαγωγες
ανάμεσά σε αυτους και μια μητερα που ηταν στην πορεία με την κόρη της,
Οι αστυνομικοί την προσήγαγαν γιατί προσπάθησε να τους αποτρέψει
απο το να συλλάβουν 13χρονο μαθητή που ήταν στην πορεία. Ειρωνικά
της είπαν, "αφού το παίζεις μάνα του έλα κι εσύ μέσα" και στη συνέχεια τη
προσήγαγαν. Το πρωι είχε προηγηθεί μαθητική πορεία με τη συμμετοχή
60-80 μαθητών και μαθητριών σε κεντρικούς δρόμους του Αγρινίου, ενώ
την ίδια στιγμή βρίσκονταν υπο κατάληψη δεκάδες γυμνάσια και λύκεια.
- Εδώ και αρκετά χρόνια πολλοί είναι οι μετανάστες ρομά από τη Βουλγαρία
και τη Ρουμανία που καταφθάνουν στο κάμπο των εκβολών του Αχελώου
προκειμένου να εργαστούν στη συλλογή πορτοκαλιών και σε διάφορες
άλλες αγροτικές εργασίες. Οι μετανάστες διαμένουν στον ευρύτερη
περιοχή των Οινιάδων & του Αιτωλικού. Πρόσφατα διάφορα καθεστωτικά
μέσα ανακάλυψαν αργοπορημένα πως οι μετανάστες αυτοί πέφτουν
θύματα μεγάλης εκμετάλλευσης από κάποιους από τους εργοδότες τους
που όχι απλά δεν τους πληρώνουν αλλά πολλές φορές τους κλειδώνουν σε
αποθήκες προκειμένου να μην το σκάσουν στα πλαίσια ενός απάνθρωπου
και σύγχρονου δουλεμπορίου που είδε το φώς της δημοσιότητας μόλις

πριν λίγες μέρες. Οι συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών εργατών και
εργατριών της περιοχής και των οικογενειών τους είναι απάνθρωπες &
πρωτόγονες μιας και δεν υπάρχουν ούτε οι στοιχειώδης υποδομές (όπως
συνθήκες υγιεινής, νερό, ηλεκτρικό) ενώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι διαμένουν
σε εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, σε αντίσκηνα, ενώ αρκετοί μένουν σε
πρόχειρους καταυλισμους που έχουν δημιουργήσει σε παλιά εργοτάξια. Η
τοπική ιστοσελίδα αντιπληροφόρησης "Παροξυσμός" αναφέρει σε άρθρο
της σχετικό με το θέμα αυτό πως η εκμετάλλευση της εργασίας των
μεταναστών είναι ο μεγάλος άγνωστος Χ των καπιταλιστικών κοινωνιών,
η περιοχή της εργασίας που παραμένει πεισματικά σε όρους σκλαβιάς,
συστηματικά απούσα από τις εθνικές στατιστικές. Ο καπιταλιστικός «κάτω
κόσμος» συνεχίζει να συσσωρεύει την καταναγκαστική εργασία της
«μετά τη σκλαβιά» εποχής. Και σε αυτόν τον «κάτω κόσμο» θα βρούμε
την καταναγκαστική πορνεία, το δουλεμπόριο, την παιδική εργασία, τις
διάφορες μορφές δουλείας ορισμένου χρόνου, την εργασία που διεξάγεται
στο εσωτερικό των φυλακών, τις διάφορες μορφές στρατιωτικής εργασίας...
- Στις 15/11/13 στη περιοχή μεταξύ Παλαίρου & Μύτικα, βάρκα με
στοιβαγμένους Σύριους πρόσφυγες ανατράπηκε με αποτέλεσμα να
πνιγούν δώδεκα άνθρωποι ανάμεσα τους τέσσερα παιδιά. Και σαν να μην
έφτανε αυτό οι επιζώντες πρόσφυγες κατήγγειλαν πως οι μπάτσοι που τους
μετέφεραν στα νοσοκομεία Λευκάδας & Πρέβεζας, τους έκλεψαν μιας και
δεν τους επέστρεψαν ποτέ τα εναπομείναντα χρήματα που είχαν μαζί τους
και τα οποία τους κατάσχεσαν κατά τη μεταφορά τους στα νοσοκομεία.
- Η αναρχική συλλογικότητας της εφημερίδας Γκιλοτίνα αναφέρει
σε ανακοίνωση της πως τη Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 η εφημερίδα
"ΕΒΔΟΜΑΔΑ" του Δημήτρη Μπακή, δημοσιεύει στο πρωτοσέλιδο της,
φωτογραφία αγωνιζόμενων ενάντια στη καταστροφή του πάρκου του
Αγρινίου από το Δήμο, τα τσιράκια του και τους εργολάβους, τη στιγμή
που εμποδίζουν τις μπουλντόζες να ξεριζώσουν δέντρα και θάμνους του
πάρκου. Ο συνήθης εκβιασμός των καθεστωτικών μπράβων περί έκθεσης
και στιγματισμού αγωνιζόμενων ανθρώπων που σκοπό έχει να προκαλέσει
το φόβο απέναντι στο τέρας της (παρα)κρατικής καταστολής βλέπουμε
να τοποθετείται το ίδιο χυδαία από τους αχυράνθρωπους της τοπικής
καθεστωτικής κλίκας -που λυμαίνεται συνολικά το δημόσιο πλούτο
μέσα σε ένα καθεστώς περιφράξεων, αποκλεισμών και εκμετάλλευσηςμε αφορμή την υπόθεση του πάρκου Αγρινίου. Ο διαχωρισμός που
επιχειρεί στους αγωνιζόμενους προσδιορίζοντας πολιτικά δύο εκ των
εικονιζόμενων ως αντιεξουσιαστές (οι ίδιοι δηλώνουν ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ) αλλά
και οι χαρακτηρισμοί και οι ύβρεις εναντίων και των υπόλοιπων που
δέχονται για μια ακόμη φορά από το συγκεκριμένο φερέφωνο του Δήμου
ευθεία απειλή και στοχοποίηση μέσα από το απαξιωτικό και προβοκατόρικο
άρθρο του, προετοιμάζει επικοινωνιακά το έδαφος για διώξεις απέναντι σε

όσους αντιστέκονται στο διαστροφικό έργο του Δήμου που στόχο έχει
την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση ενός από τους τελευταίους
εναπομείναντες ελεύθερους χώρους του Αγρινίου. Μπροστά στις οδηγίες
της κεντρικής εξουσίας για απορρόφηση κονδυλίων μέσω ΕΣΠΑ, για τη
δημιουργία πλαστών ισοζυγίων, καταστρέφεται ό,τι μπορεί να θεωρηθεί
πεδίο εκμετάλλευσης από Κράτος και Κεφάλαιο, συκοφαντείται και
διαβάλλεται κάθε άτομο ή συλλογικότητα που αντιστέκεται, ως το
ολοκληρωτικό τσάκισμά τους. Η ανάπλαση του κεφαλαίου θα προχωρήσει
ισοπεδώνοντας ό,τι βρεθεί στο δρόμο της. Τη δημοσιογραφία τους
λοιπόν, τους την επιστρέφουμε. Στην επίθεση που ξεκίνησε τόσο
μέσω της εφημερίδας του, όσο και άμεσα (τραμπουκισμοί σε 70χρονη
αγωνιζόμενη και απειλές τύπου παρακράτους σε αναρχικούς αγωνιστές,
πάντα μέσα από τις γραμμές των μπάτσων), απαντάμε: Κύριε Μπακή μπες
στην ουρά πίσω από ΚΡΑΤΟΣ - ΜΠΑΤΣΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΤΕΣ - ΡΟΥΦΙΑΝΟΥΣ
- ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ ΜΑΧΑΙΡΟΒΓΑΛΤΕΣ - ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΙΟΥΣ ΔΕΞΙΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ - ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ, (αν και το έχεις ήδη κάνει).
Η διαδρομή μας μέσα στους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες είναι η
αντίστασή μας απέναντι στην καταστολή απ' όπου και αν προέρχεται.
- Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013 η δράση ενημέρωσης
της τοπικής κοινωνίας από την «Ανοιχτή Συνέλευση για την Αναζωογόνηση
και Προστασία του Παπαστράτειου Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου».
Η Δράση ξεκίνησε με περιήγηση στο χώρο της παρέμβασης, όπου
διαπιστώθηκε, για άλλη μια φορά, η τεράστια καταστροφή που
έχουν προκαλέσει οι μέχρι σήμερα εργολαβικές παρεμβάσεις,
ακόμα και σε περιοχές πρασίνου, παρά την τελευταία απαγορευτική
απόφαση του ΣτΕ. Διαπιστώθηκε η «αυθαίρετη» ξύλευση των
πεσμένων δένδρων, οι χαράξεις των διαδρομών ακριβώς δίπλα στους
κορμούς και πάνω στο ριζικό σύστημα των δέντρων, το γκρέμισμα
των περίτεχνων λιθοδομών, καθώς και το σκάψιμο σε όλο το
χώρο από την παιδική χαρά έως το πρώην φυτώριο και το θέατρο.
Στην ενημερωτική παρουσίαση που ακολούθησε η κ. Έρση Γαλαζούλα
(δικηγόρος των πολιτών που έχουν προσφύγει στο ΣτΕ) ενημέρωσε
τους παρευρισκόμενους για όλες τις τρέχουσες νομικές εξελίξεις και στη
συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Δημήτρης Παπαδήμας (τ. Διευθυντής της
Διεύθυνσης Κηποτεχνίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων), ο
οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι οι βίαιες εκριζώσεις δέντρων από το χώρο
του Πάρκου δεν έχουν καμία σχέση με μεταφυτευτικές ενέργειες, όπως
αυτές είναι γνωστές στις επιστήμες περιβάλλοντος, αφού η μεταφύτευση
δένδρων τον μήνα Αύγουστο είναι κάτι παραπάνω από ακρότητα.
Ο κ. Κώστας Τάτσης (μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης
Επαγγελματικών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου) χαρακτήρισε
το Πάρκο Αγρινίου με βάση τη χάρτα της Φλωρεντίας, ως ιστορικό κήπο.

“Ένας ιστορικός κήπος», είπε μεταξύ άλλων, «είναι μια αρχιτεκτονική και
φυτοκομική σύνθεση, που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο από ιστορική
και καλλιτεχνική πλευρά και ως τέτοιο θα πρέπει να θεωρείται μνημείο”.
- Στις 13/12/13 και στα πλαίσια θρησκευτικών εκδηλώσεων στο Μεσολόγγι,
ο μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς επιδόθηκε σε ένα
ρατσιστικότατο και ομοφοβικό παραλήρημα ενάντια στους ομοφυλόφιλους
ανθρώπους τους οποίους και αποκάλεσε διεστραμένους με αφορμή
το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης και τους γάμους ομοφυλοφίλων.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ:

- Τη Δευτέρα 02/12/13, ο Σπύρος Στρατούλης, στα πλαίσια της κλιμάκωσης
του σκληρού αγώνα που διεξάγει ανυποχώρητος, προέβη σε κατάποση δύο
μεταλλικών αντικειμένων, δυο κομματιών από κεραία. Κατόπιν τούτου,
μεταφέρθηκε πισθάγκωνα δεμένος και σε κλούβα στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Λάρισας, σε μία χολιγουντιανού τύπου επιχείρηση της
αστυνομίας. Παρ’όλο που ο Σπύρος βρίσκεται πλήρως εξαντλημένος
σωματικά, εμφανίζει σημαντική αδυναμία συγκέντρωσης και έχει υποστεί
σημαντική απώλεια βάρους, επιλέγουν να τον μεταφέρουν με άκρα
μυστικότητα σε ένα νοσοκομείο που δεν εφημέρευε εκείνη την ημέρα και
κάτω από συνθήκες που παραπέμπουν σε βασανιστήρια. Η κατάσταση
στο νοσοκομέιο ξέφυγε από κάθε ιατρική δεοντολογία, επιβλήθηκε
αστυνομοκρατία (τουλάχιστον 30 άτομα τον φρουρούσαν και άλλοι τόσοι
τριγύρω) ενώ οι γιατροί αντιμετώπισαν τον Σπύρο όχι σαν απεργό πείνας
και σαν ασθενή, αλλά σαν άνθρωπο δεύτερης κατηγορίας. Εκεί οι γιατροί
χορήγησαν στον Σπύρο Στρατούλη φάρμακο που ως παρενέργεια είχε
την αύξηση της αδρεναλίνης στον οργανισμό του με αποτέλεσμα τις
φυσιολογικές εκρήξεις θυμού του και την μεγαλύτερη καταστολή εναντίον
του από τους φρουρούς του. Στη συνέχεια, οι γιατροί επέμεναν και πίεζαν
με απάνθρωπο τρόπο τον απεργό πείνας για μια χειρουργική επέμβαση,
τη στιγμή που οι χειρουργικές επεμβάσεις σε απεργούς πείνας γίνονται
μόνο όταν υπάρχει μεγάλη ανάγκη, κάτι που όπως αποδείχθηκε στη
συνέχεια δεν υπήρχε στην περίπτωση του Στρατούλη αφού η μία κεραία
αφαιρέθηκε κατά τη γαστροσκόπηση και η άλλη θα αποβληθεί από τον
οργανισμό φυσιολογικά. Μετά από έντονες ψυχολογικές πιέσεις από την
αστυνομία και με τους γιατρούς να παραβλέπουν την επικινδυνότητα της
κατάστασής του, ο Σπύρος Στρατούλης αναγκάστηκε να υπογράψει για να
εξέλθει από το νοσοκομείο «με τη θέληση του». Επίσης απαράδεκτη ήταν
η συμπεριφορά προς τους αλληλέγγυους και τη δικηγόρο του Στρατούλη
τους οποίους αγνοούσαν εντελώς και δεν δεχόντουσαν να τους δώσουν την
παραμικρή πληροφορία από τις 5 το απόγευμα που έφθασαν στην κλινική
μέχρι τις 8μμ. Ευτυχώς επέτρεψαν στον γιατρό του να τον επισκεφθεί. Ο
Σπύρος Στρατούλης βρίσκεται στον ενάμιση περίπου μήνα απεργίας πείνας.

- Στις 6 Δεκεμβρίου του 2013 5 χρόνια μετά τη κρατική δολοφονία
του νεαρού Αλέξη Γρηγορόπουλου πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις
σε πολλές πόλεις της Ελλαδας. Στην Αθηνα σε ενα μπατσοκρατουμενο
καθεστως με ισχυρες δυναμεις καταστολης και συνεχεις ελεγχους εγινε
η πορεια που ειχε καλεστει στα προπυλαια απο συλλογικοτητες. Στο
τελος της πορειας οι μπατσοι εκαναν χρηση χημικων, ενώ μετα απο
λιγο ξεσπουν συγκρουσεις με τις δυναμεις καταστολης στη περιοχη
των Εξαρχειων. Με πολύ ένταση και δυνατό παλμό πραγματοποιήθηκε
το πρωι η μαθητική πορεία που ξεκίνησε απο τα προπύλαια . Κατά τη
διάρκεια της πορείας δέχτηκαν επίθεση ο διευθυντής της τροχαίας που
έγινε αντιληπτός απο το κόσμο και τηλεοπτικά συνεργεία . Κατά το
τέλος της πορείας έγιναν μικρής έκτασης συγκρούσεις με τους μπάτσους
να επιτίθονται με τη χρήση πολλών χημικών και τους μαθητές να
απαντάνε με πέτρες και νεράτζια . Οι μπάτσοι εγκλώβισαν τους μαθητές
στο χώρο της πρυτανείας και προχώρησαν σε μαζικές προσαγωγές .
Στη Θεσσαλονίκη η δυναμική πορεία που ξεκίνησε από την Καμάρα
κατέληξε στην εκκλησία όπου πραγματοποιήθηκε η κηδεία για την
13χρονη Σάρα που πέθανε από αναθυμιάσεις μαγκαλιού. Στο Βολο,
οι μπατσοι προχωρησαν σε 25 προληπτικες προσαγωγες πριν απο τη
πορεια που ειχε καλεστει απο συλλογικοτητες . Μετα την ολοκληρωση
της πορειας εγιναν γενικευμενες συγκρουσεις με τους μπατσους να
κανουν χρηση χημικων και κροτου λαμψης. Ακολούθησαν και νέες
προσαγωγές κατά την διάρκεια και μετά το τέλος των συγκρούσεων,
με τον αριθμό τους να φτάνει συνολικά τους 30, οι οποίοι λίγη ώρα
αργότερα και αφού έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας,
πραγματοποίηθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης, αφέθηκαν σταδιακά
όλοι ελεύθεροι. Δυναμική πορεία με παλμο πραγματοποιηθηκε στο
κέντρο της πόλης της Καρδιτσας απο 200 περίπου άτομα.Φωνάχτηκαν
συνθήματα,μοιράστηκανε κείμενα και στένσιλ στους τοίχους κατά τη
διάρκεια της πορείας. Επειτα απο κάλεσμα της συνέλευσης αντιφασιστών/
τριών Κοζάνης πραγματοποιήθηκε πορεία στο κέντρο της πόλης. Κατα
την διάρκεια της συγκέντρωσης υπήρχε μικροφωνική και δυο πανό
ενώ μοιράστηκαν εκατοντάδες κείμενα στους διερχόμενους. Κατά την
διάρκεια της συγκέντρωσης οι μπάτσοι ήταν προκλητικά κοντά στον
συγκεντρωμένο κόσμο ενώ την πορεία ακολουθούσαν 2 διμοιρίες υ.μ.ε.τ.
Στα Τρικαλα πραγματοποιηθηκε μικροφωνικη συγκεντρωση στη πλατεια
Ρηγα Φερραιου, την οποια ακολουθησε πορεια στενα επιτηρουμενη
απο τους μπατσους 100 ατομων κυριως μαθητων και αναρχικων
-αντιεξουσιαστων. Κατα τη διαρκει της πορειας εγινε επιθεση με μπογιες
σε τραπεζα και στηθηκαν προχειρα οδοφραγματα για να ανακοψουν
τη πορεια των μπατσων που ακολουθουσε απο κοντα. Δυναμικη και
μαζικη πορεια και στο Ηρακλειο απο 400 περιπου ατομα κυριως του

α/α χωρου με αντικρατικα, αντιμπατσικα και συνθηματα αλληλεγγυης
στους φυλακισμενους αγωνιστες να δονούν την ατμόσφαιρα.
- Δίκη Τάσου Θεοφίλου.Οταν το δικαστήριο δεν κρίνει απαραίτητο
να ακούσει μια σειρά μάρτυρες του κατηγορητηρίου, μεταξύ των
οποίων και αυτόπτες μάρτυρες, εναντίον των οποίων υποτίθεται
ότι έγινε απόπειρα ανθρωποκτονίας, τότε αναγνωρίζει έμμεσα πως
ο Τάσος Θεοφίλου δεν έχει καμιά σχέση με το κατηγορητήριο που
του φόρτωσε η Αντιτρομοκρατική. Στις συνεδριάσεις της Τρίτης
και της Τετάρτης, 10 και 11 Δεκέμβρη, επιβεβαιώθηκε πλήρως η
κατάρρευση του κατηγορητηρίου. Μια κατάρρευση που συντελέστηκε
τη μέρα που ο τμηματάρχης της Αντιτρομοκρατικής Ε. Χαρδαλιάς,
ο άνθρωπος που ενορχήστρωσε ολόκληρη αυτή τη σκευωρία,
αναφώνησε: «Μπορεί να μην ήταν στη ληστεία ο άνθρωπος!».
- Ένας 46χρονος ναυτικός, τραυματίστηκε στις 11/12/13, κατά τη
διάρκεια εκφόρτωσης του φορτηγού πλοίου «VICTORY», σημαίας
Αντιγκουα-Μπαρμπούντα, το οποίο βρισκόταν σε εγκαταστάσεις
ιδιωτικής εταιρείας στο λιμάνι Βούδια της Μήλου. Σύμφωνα με τους
λιμενόμπατσους, ο ναυτικός τραυματίστηκε στη μέση μετά από πτώση
του κατά την διαδικασία εκφόρτωσης του πλοίου και μεταφέρθηκε
στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Σε λιμάνια στα οποία συνδικάτα
ναυτεργατών δεν λειτουργούν πια ώστε να επιβάλουν κανόνες
ασφαλείας των εργαζομένων οι τραυματισμοί είναι καθημερινότητα. Η
ιδιωτικοποίηση των λιμενικών χώρων έχει ως αποτέλεσμα την τρομοκρατία
των εργαζομένων απ’τα αφεντικά για ένα ξεροκόμματο και την
απομάκρυνση συνδικαλιστικών οργάνων από τη διαχείριση της εργασίας.
- Στις 19/12 δικάζεται στο Τριμελές Εφετείο Πειραιά η νέα αίτηση
διακοπής της έκτισης ποινής του Σάββα Ξηρού, για σοβαρούς λόγους
υγείας. Ο Σάββας Ξηρός αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση μέσα στα
ειδικά καθεστώτα που έχουν φτιαχτεί για τους πολιτικούς κρατούμενους.
Παραμένει κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού για 11½ χρόνια, μετά
το βαρύτατο τραυματισμό του, τις πολλαπλές σωματικές βλάβες και τα
προβλήματα υγείας που υπέστη, μια κράτηση που για τον συγκεκριμένο
πολιτικό κρατούμενο ισοδυναμεί με αργό θάνατο. Στο πρόσωπο του
Σάββα Ξηρού, που είναι καταδικασμένος σε 5 φορές ισόβια και 25 χρόνια
κάθειρξη για τη συμμετοχή του στη 17Ν, το κράτος έχει εξαπολύσει μια
από τις πιο ακραίες εκδικητικές πρακτικές εξόντωσης των πολιτικών του
αντιπάλων. Στις 19/12 θα πραγματοποιηθει συγκεντρωση αλληλεγγυης
στο Εφετειο Πειραια. Επίσης η δίκη των Θοδωρή Σίψα και Παύλου Αντρέεβ
αναβλήθηκε για τις 14 Μάη μετά από αίτημα της πολιτικής αγωγής ενώ η
δίκη που αφορά το Μάριο Ζέρβα διακόπηκε και μετατέθηκε για τις 23/01/14
- Στις 13/12/13

πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση-παρέμβαση στη

Σπάρτη με περίπου 150 άτομα να αναταποκρίνονται στο κάλεσμα για
αλληλεγγύη στη διωκόμενη δασκάλα Ελισάβετ Παπαδοπούλου, με τη
συμμετοχή δασκάλων κυρίως τόσο από τη Σπάρτη όσο και από όμορους
νομούς. Πραγματοποιήθηκε μικροφωνική ενώ διαβάζονταν διαρκώς
μηνύματα αλληλεγγύης από συλλόγους δασκάλων αλλά και από άλλους
φορείς τόσο από το νομό Λακωνίας αλλά κ από άλλες περιοχές. Γύρω
στις 3 μ.μ. οι συγκεντρωμένοι εισέβαλλαν στα γραφεία του Διοικητηρίου
ψάχνοντας τον υπεύθυνο της δίωξης ο οποίος την είχε κάνει από
νωρίς, φοβούμενος τη συγκέντρωση των δασκάλων και αλληλέγγυων.
- Η αρχιτεκτονική Πάτρας είναι κατειλημμένη από τις 11/12 μέχρι
και την Τετάρτη 18/12 για την στήριξη των διοικητικών και ενάντια
στην αξιολόγηση του τμήματος. Η αξιολόγηση είναι άλλο ένα κομμάτι
μιας γενικότερης προσπάθειας αναδιάρθρωσης του πανεπιστημίου
σύμφωνα με το λόγο της κυριαρχίας στην καπιταλιστική συνθήκη.
Τις τελευταίες μέρες η κατάληψη έχει δεχτεί επιθέσεις από καθηγητές
και φοιτητές. Οι πρώτοι έχουν παραβιάσει επανειλλημενα τα λουκετα
της κατάληψης και έχουν απειλήσει με μπάτσους και οι δεύτεροι,
υποκινούμενοι από τους καθηγητές, έχουν μαζέψει υπογραφές για να
οριστεί νέα συνέλευση του συλλογου. Αυτη έχει οριστεί για αυριο στις
14:00. Το κράτος και τα τσιράκια του καταστέλλει για μια ακόμη φορά
κάθε αγωνιζόμενο κομμάτι που επιλέγει να εναντιωθεί στο λόγο του.

ΔΙΕΘΝΗ:

- Ο Ομάρ Σάαντ, 18 χρονών από το Μαχγκάρ, ένα χωριό στη
Γαλιλαία στο Ισραήλ πήγε στις 04/12/13 σε Βάση Κατάταξης
όπου και διακήρυξε την άρνησή του να υπηρετήσει στον
Ισραηλινό Στρατό μαζί με πολλούς αλληλέγγυους και αντιρρησίες
ενάντια στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, από την αραβοπαλαιστινιακή Κοινότητα των Δρούζων του Ισραήλ. Στις 5/12/2013
ο Ομάρ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 ημερών για την άρνησή του.
- Στη Σιγκαπούρη το βράδυ της 8ης δεκεμβρίου του 2013 στις 9μμ
μετανάστης εργάτης σκοτώθηκε από ένα λεωφορείο στο Little India.Αυτό ήταν η αφορμή,αμέσως μαζεύτηκε πλήθος εξαγριωμένων
και μετά από λίγο άρχισαν οι συγκρούσεις.Περισσότεροι από 400
μετανάστες εργάτες κατέστρεψαν πάνω από 16 οχήματα των
μπάτσων και πολλοί μπάτσοι εισέπραξαν την οργή των εξεγερμένων.
Αργότερα υπήρξε πολύ άγρια καταστολή με πάνω από 25 τραυματίες
διαδηλωτές και πάνω από 30 συλλήψεις μεταναστών εργατών.
Οι συλληφθέντες κινδυνεύουν με μέγιστη ποινή κάθειρξης επτά
ετών και με μαστιγώσεις για τη συμμετοχή τους στην εξέγερση.
- Στην Ισπανία στις 09/12/13 πραγματοποιήθηκε από διάφορες

συλλογικότητες και φορείς στη Βαρκελώνη συγκέντρωση μπροστά από
το κτίριο της Εθνικής Αστυνομίας για να καταγγείλουν τον θάνατο του
Αλίκ σε ένα κέντρο κράτησης μτεαναστών. Οι διαδηλωτές απαιτησαν
να μην απελαθούν οι μάρτυρες του θανάτου του Αλίκ, να κλείσουν τα
κέντρα κράτησης μεταναστών με το όνομα CIE και να καταργηθεί ο
μεταναστευτικός νόμος. Ο Αλίκ βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του
τα ξημερώματα της 3ης Δεκεμβρίου, μετά από 12 ημέρες κράτησης
στο CIE της Βαρκελώνης. Ήταν 32 ετών και είχε μία κόρη 7 ετών.
- Στην Αγγλία, χιλιάδες φοιτητές του Λονδίνου αψηφώντας την
απαγόρευση των διαδηλώσεων στην πανεπιστημιούπολη οργάνωσαν
μια μαζική διαδήλωση στις 11/12/13 για να απαιτήσουν να δοθεί ένα
τέλος στην παρουσία της αστυνομίας στην πανεπιστημιούπολη και στην
ιδιωτικοποίηση του πανεπιστημιακού συστήματος. Η ημέρα της δράσης
ακολουθεί τις φοιτητικές διαδηλώσεις της περασμένης εβδομάδας που
μετατράπηκαν σε βίαιες συγκρούσεις και είχαν σαν αποτέλεσμα την
σύλληψη των 41 διαδηλωτών. Μετά από αυτές τις διαδηλώσεις, το
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου εξέδωσε εντολή η οποία απαγορεύει κάθε
«κατάληψη διαμαρτυρία» των κτιρίων της πανεπιστημιούπολης για έξι
μήνες και απειλεί όσους παραβιάζουν τη οδηγία με ένα χρόνο φυλακή.
Την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία έχει βίαια εκδιώξει, ξυλοκοπήσει
και συλλάβει μαθητές σε ειρηνικές καταλήψεις στο Λονδίνο και έστειλε
μυστικούς αστυνομικούς για να κατασκοπεύει τους φοιτητές. Ξεκινώντας
από το London Student Union οι φοιτητές διαδήλωσαν στο Royal Courts of
Justice, όπου πραγματοποιούταν η ανάκριση για το θάνατο του Mark Duggan,
ο οποίος πυροβολήθηκε από την αστυνομία καταστολής ταραχών το 2011.
- Στην Ιταλία στις
12/12/13 η φοιτητική συλλογικότητα του
Πανεπιστημίου Σαπιέντζα στη Ρώμη η οποία και έχει άμεση σχέση με
τις συντονισμένες συλλογικότητες που ακούν στο όνομα “Επανάσταση
στα πανεπιστήμια” πραγματοποίησε πορεία και συγκρούστηκε
με την αστυνομία κατά τη διάρκεια συνεδρίου για το οποίο είχε
προαναγγελεθεί ότι θα παραβρεθούν ο Πρόεδρος της δημοκρατίας
καθ’ως και ο Πρωθυπουργός. Τελικά δεν παραβρέθηκε κανείς τους
και οι φοιτητές πραγματοποίησαν πορεία μέσα στη πανεπιστημιούπολη
διαδηλώνοντας κατά των περικοπών, της ιδιωτικοποίησης της παιδείας
και της λιτότητας που επιβάλλει το ιταλικό κράτος σε όλους τους τομείς
της ιταλικής κοινωνίας ακολουθώντας το νεοφιλελεύθερο μοντέλο.
- Στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής οι φοιτητές συγκρούστηκκαν
κατά τη διάρκεια μαζικών διαδηλώσεων με τους μπάυσους αφού πρώτα
είχαν πραγματοποιήσει συνέλευση στις 13 Νοεμβρίου η οποία και
αποφάσισε να συγκρουστεί με τις δυνάμεις καταστολής προκειμένου να
σταματήσουν τις εκλογές στις 05/12/13. Ο στόχος τους ήταν σαφής.

Ανέχθηκαν αυτή την κατάσταση εφτά χρόνια. Οι εκπαιδευτικοί,
οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι θα δώσουν μάχη για να αλλάξει η
κατεύθυνση πολιτικής του πανεπιστημίου. Θα έχουν πραγματικά
φωνή και θα καθορίσουν την διαδικασία μεταρρύθμισης ενάντια στην
νεοφιλελεύθερη φασιστική πολιτική της εξουσίας του πανεπιστημίου.
- Πένήντα χιλίαδες χιλιόμετρα δρόμων άνοιξε η κυβέρνηση τής Βραζιλίας
μέσα στόν Αμαζόνιο γιά τά συμφέροντα πάσης φύσεως εταιρειών
εξόρυξης καί ληστρικών επιχειρηματιών.Τήν ώρα πού οί επιστήμονες
ανακαλύπτουν μέσα στά δάση τής βροχής 441 νέα είδη ζώων καί
φυτών ο οδοστρωτήρας τής ανάπτυξης στήν βραζιλία περνά πάνω
από τά πτώματα τού φυσικού κόσμου καί τών ιθαγενών.Τό Μουντιάλ
τής Ρούσεφ είναι τό βατερλώ τής γής τού νερού τού ανθρώπου καί
τής φύσης πού τά έχει μετατρέψει σέ ΑΕΠ καί πού τά θυσιάζει γιά
τήν στρογγυλή θεά..στρογγυλή όμως είναι καί η γή πού αρχίζει νά
βρωμάει από τήν μπόχα τής σαπίλας πού σκορπά η αναπτυξής τους.
- Σε περιοχή της Γουατεμάλα ογδόντα νέοι άνοιξαν ραδιοσταθμό μέ
σκοπό νά ακουστεί η φωνή τών ιθαγενών μετά από δεκάδες χρόνια
καταπίεσης από τό κράτος.Θά προωθήσει τά δικαιώματα τους γιά
μόρφωση, εκπαίδευση, τήν σωτηρία τής γλώσσας τής κουλτούρας καί τού
τρόπου ζωής τους.Τό εγχείρημα είναι πρωτόγνωρο καί είναι κομμάτι μιάς
γενικευμένης αντίστασης τών ιθαγενών αυτή τή στιγμή στή χώρα αυτή.
- Στό Εκουαδόρ παρότι το κράτος δήλωσε ότι η σεβρόν είναι εχθρός
τής χώρας γιά τήν μόλυνση πού προκάλεσε τήν ίδια στιγμή της
επιτρέπει τήν εξόρυξη πετρελαίου σε περιοχή του Αμαζονίου. Χιλιάδες
διαδηλωτές έχουν οργανωθεί μέ σκοπό τήν σωτηρία της περιοχής
αυτής πού γιά αυτούς είναι μιά ακόμη κόκκινη γραμμή ενάντια
στήν φιλελευθεριοποίηση τού πρώην “αριστερού” ηγέτη της χώρας.

