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(Δελτίο 14/01/14)

ΤΟΠΙΚΑ:
- Τη Πέμπτη 9/1 πραγματοποιήθηκε στη Πλατεία Δημάδη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κρατούμενο 
αγωνιστή Σπύρο Στρατούλη , ο οποίος βρισκόταν για  58η μέρα σε απεργία πείνας. Τη συγκέντρωση 
καλούσαν το Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι και η Κατάληψη apertus. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης 
διαβάστηκαν κείμενα από τη μικροφωνική που είχε στηθεί, ενώ πραγματοποιήθηκε και εξόρμηση 
από αλληλέγγυους σε κεντρικούς δρόμους της πόλης , πετώντας τρικάκια και μοιράζοντας κείμενα. 
Στη Πλατεία Δημάδη αναρτήθηκαν δύο τα οποία έγραφαν :ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ (ΑΠΟ 11/11) ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ. ΛΕΥΤΕΡΙΑ 
ΣΤΟΝ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΓΟ ΠΕΙΝΑΣ ΑΠΟ 11/11 Σ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ. ΑΜΕΣΗ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ. ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ ΑΠ ΟΛΑ ΤΑ 
ΚΕΛΙΑ. Ο Σπύρος Στρατούλης σταμάτησε την απεργια πεινας μετα από 60 ημερες αγώνα περιμένοντας 
να του ανακοινωθεί η απόφαση του συμβουλίου σχετικά με τα αιτήματά του.

-Παρέμβαση, της Ανοιχτής Συνέλευσης για την Προστασία και Αναζωογόνηση του Παπαστράτειου 
Πάρκου Αγρινίου καθώς και αλληλέγγυων, πραγματοποιήθηκε στις 17/12 έξω από το χώρο της 
δημοτικής πινακοθήκης που εγκαινιάζονταν με την παρουσία όλης της δημοτικής αρχής. Το πανό 
της παρέμβασης έγραφε «Εγκαινιάστε τώρα και την νεκρή φύση του πάρκου». Κατά τη διάρκεια 
των εγκαινίων ακούστηκαν συνθήματα κατά της δημοτικής αρχής όπως είναι το χαρακτηριστικό 
που ακούγεται πλέον σε ολόκληρη την πόλη του Αγρινίου: ”Μίζες, τσιμέντο, καταστολή αυτή 
είναι η ανάπλαση η δημοτική”. Τοποθετήθηκαν, μπροστά από το κτήριο της πινακοθήκης, πλακάτ 
με φωτογραφίες από τις βίαιες εργασίες “ανάπλασης” και μεταφύτευσης καθώς και ξεραμένα 
λιγούστρα από τις βάρβαρες εκριζώσεις στο πάρκο. Η δράση πραγματοποιήθηκε προκειμένου να 
αναδειχθούν τόσο τα έργα καταστροφής όσο και οι αποτυχημένες “μεταφυτεύσεις” δένδρων 
(μεγάλης αξίας) του Παπαστράτειου Πάρκου. Οι μεταφυτεύσεις έγιναν με ευθύνη του δήμου Αγρινίου 
για επικοινωνιακούς λόγους, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες μεταφύτευσης που ορίζουν οι 
επιστήμες περιβάλλοντος. Εδώ χρειάζεται να αναφερθεί πως οι “μεταφυτεύσεις” πραγματοποιήθηκαν 
σε ημιτελή έργα “αναπλάσεων” δημόσιων χώρων που βρίσκονται στις περιοχές Μεγάλη Χώρα και 
Τριαντέικα της Νεάπολης. Έργα “τέχνης” που βρίσκονται σε δημόσια θέα ως δείγματα του πως εννοεί 
η δημαρχιακή αυλή τη ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ. 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ:
- Στις 18/12/13 ξεκίνησε το δικαστήριο των δυο χρυσαυγιτών που στις 17/01/13 δολοφόνησαν στα 
Πετράλωνα της Αθήνας τον πακιστανό εργάτη Σαζχατ  Λουκμαν.

- Στις 03/01/2014 φασίστες έκαψαν δημοσίως ξενόγλωσσα βιβλία στη πόλη των Χανίων.Τα βιβλία 
είχαν απομείνει στις θήκες της υπαίθριας ανταλλακτικής βιβλιοθήκης στην πλατεία της Δημοτικής 
Αγοράς των Χανίων.

- Κατέρρευσαν και τα πλημμελήματα που αποδόθηκαν στον Τάσο Θεοφίλου Oπως αναμενόταν, και 
από τα υπόλοιπα αναγνωστέα έγγραφα της δικογραφίας, που διαβάστηκαν στη συνεδρίαση της 17ης 
Δεκέμβρη, δεν προέκυψε οτιδήποτε σε βάρος του Τάσου Θεοφίλου. Ετσι, μετά την ολοκλήρωση των 
στοιχείων της κατηγορούσας αρχής , το μόνο που έμεινε είναι η μπόχα μιας σκευωρίας που έστησε η 
Αντιτρομοκρατική, σταματώντας την έρευνα για να βρεθούν οι πραγματικοί δράστες της ληστείας και 
της ανθρωποκτονίας, με σκοπό να ενοχοποιήσει τον Τ. Θεοφίλου και μέσω της ενοχοποίησής του να 
φορτώσει στη ΣΠΦ (με την οποία ο Θεοφίλου δεν έχει σχέση) το φόνο του άτυχου ταξιτζή Δ. Μίχα. 

-Στις 16/12/13 πραγματοποιήθηκε το δικαστήριο των συλληφθέντων της ανακατάληψης του 
ορφανοτροφείου στη θεσαλλονίκη όπου και οι 30 συλληφθέντες απαλλάχθηκαν των κατηγοριών. 
Στη συλλογική τοποθέτηση τους αναφέρθηκαν στην ιστορία της κατάληψης του Ορφανοτροφείου, 
στις πολιτικές στοχεύσεις του εγχειρήματος, στη στοχοποίηση της κατάληψης και στην  καταστολή 
που ακολούθησε με την εισβολή των ματ στο κτήριο.

ΔΙΕΘΝΗ:
- Χιλιάδες φοιτητές βγήκαν στους δρόμους του Λονδίνου στις 11/12/13 που ορίστηκε σαν πανβρεταννική 
φοιτητική ημέρα για "πανεπιστήμια χωρίς μπάτσους" με δράσεις  ενάντια στην κρατική καταστολή και 
τητρομοκρατία που επικρατεί στα πανεπιστήμια και όχι μόνο. Πραγματοποιήθηκε πορεία που αριθμούσε 
περίπου 3.000 φοιτητές & αλληλέγγυους ενώ δυναμική παρουσία είχε για άλλη μια φορά & το black 
block. Κατά τη διάρκεια της πορείας σημειώθηκαν μικρής κλιμακας συγκρούσεις και πραγματοποιήθηκε  
μια σύλληψη και μια προσαγωγή ενω φωνάχθηκαν συνθήματα ενάντια στη παρουσία των μπάτσων 
στα πανεπιστήμια και υπέρ της δωρεάν παιδείας. Μεγάλη μερίδα των διαδηλωτών επιτέθηκε με 
πέτρες σε βανάκια της αστυνομίας φωνάζοντας συνθήματα για τον δολοφονημένο από την αστυνομία 
το 2011 Mark Duggan. Η διαδήλωση της 11ης Δεκεμβρίου ήταν μια απάντηση στη πρόσφατη και 



πρωτοφανή σε αγριότητα καταστολή που είχαν δεχθεί αντίστοιχες διαδηλώσεις και δράσεις στις 
4-5 Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποιήθηκαν δεκάδες συλλήψεις. Καταλήψεις 
πανεπιστημιακών κτηρίων και ανάλογες δράσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες αγγλικές πόλεις 
όπως στο Sheffield, στο Sussex και στο Birmingham στο οποίο οι αγωνιζόμενοι φοιτητές δέχθηκαν 
τη λυσσαλέα καταστολή των μπάτσων με τη συνεισφορά των δικαστικών επιμελητών με αποτέλεσμα 
η κατάληψη να εκκενωθεί.

- Περισσότεροι ίσως από 30.000 Αφρικανοί μεταναστες πραγματοποίησαν την μεγαλύτερη 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Τέλ Αβιβ στις 28/12/13 για να διαδηλώσουν ενάντια στην άρνηση 
του Ισραηλινού κράτους να τους νομιμοποιήσει  και να σεβαστεί τα δικαιώματά τους ως μετανάστες  
καθώς και ενάντια στον νέο νόμο που επιτρέπει την φυλάκισή τους χωρίς προηγούμενα να έχουν 
περάσει από δίκη.

- Το δικαστήριο ενόρκων διαπίστωσε ότι η αστυνομία του Λονδίνου νομίμως πυροβόλησε και σκότωσε 
έναν άοπλο άντρα τον Mark Duggan αθωώνοντας έτσι το μπάτσο-δολοφόνο. Ο Mark Duggan, 
ετών29, περικυκλώθηκε από την αστυνομία και πυροβολήθηκε στο Τότεναμ του βόρειου Λονδίνου 
στις 4 Αυγούστου 2011. Ο αστυνομικός ο οποίος έριξε τον μοιραίο πυροβολισμό κατέθεσε ότι είδε 
ένα όπλο στο δεξί χέρι του Duggan. Ένα όπλο βρέθηκε αργότερα μερικά μέτρα από το σημείο όπου 
πέθανε ο Duggan πέθανε, αλλά ήταν τυλιγμένο σε μια κάλτσα και δεν ήταν απασφαλισμένο για 
πυροβολισμό. Το δικαστήριο αποφάσισε στις 08/01/2014 ότι ο πυροβολισμός ήταν νόμιμος  και ότι 
ο Duggan είχε πετάξει το όπλο μακριά πριν να περικυκλωθεί από την αστυνομία. Ο θάνατος του 
Duggan είχε οδηγήσει σε μερικές από τις χειρότερες ταραχές που έχει ποτέ η Βρετανία.

- Στη ταλαιπωρημένη και χτυπημένη απο το ντόπιο και όχι μόνο κεφάλαιο Βραζιλία ο κόσμος 
αρχίζει να εξεγείρεται ενάντια στην επικείμενη μπίζνα του Μουντιάλ του καλοκαιριού που έρχεται. 
Η εφημερίδα Άπατρις στο 24ο φύλλο της αναφέρει σχετικάμε το θέμα αυτό πως από τις αρχές του 
Ιούνη, στη χώρα της Σάμπα, του καρναβαλιού, του ποδοσφαίρου αλλά κυρίως της φτώχειας, έχει 
ξεσπάσει μια μεγαλειώδης εξέγερση από χιλιάδες Βραζιλιάνους, εναντίον του Μουντιάλ που φέτος 
το καλοκαίρι θα διοργανωθεί εκεί. Με κύρια συνθήματα “θέλουμε, φαγητό, στέγη, εκπαίδευση και 
υγεία αντί για γήπεδα και μπάλα”, οι αγωνιζόμενοι πληβείοι των φαβέλας, οι ανέστιοι και οι ιθαγενείς 
που ξεριζώνονται από τη γη τους - προκειμένου να χτιστούν φαραωνικά γήπεδα ποδοσφαίρου - 
έχουν εξεγερθεί και με καθημερινές σχεδόν συγκρούσεις με τη πιο διεφθαρμένη αστυνομία του 
πλανήτη, μάχονται για την αξιοπρέπειά τους και το δικαίωμα στη ζωή ενάντια στη συνεχιζόμενη 
εξαθλίωση τους. Στις κεντρικές πόλεις της αχανούς χώρας,εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλώνουν 
και επιτίθενται σε καπιταλιστικά κτήρια, τράπεζες και  τις αστυνομικές ορδές. Περισσότεροι από 
ένα εκατομμύριο διαδηλωτές έβγήκαν στους δρόμους των 16 μεγαλύτερων πόλεων της χώρας. 
Μόνο στο Ρίο ντε Τζανέιρο, οι διαδηλωτές ξεπέρασαν τις 300.000.  Στο Ρίο, στην Μπραζίλια και 
στο Σάο Πάολο οι διαδηλωτές πολιόρκησαν τα τοπικά κοινοβούλια ανεβαίνοντας στις ταράτσες 
και προσπάθησαν να εισβάλλουν από τα παράθυρα. Πυρπόλησαν τράπεζες και αναποδογύρισαν 
αυτοκίνητα. Η απάντηση από το κράτος η γνωστή συνταγή: χημικά και πλαστικές σφαίρες από τις 
ειδικές δυνάμεις της στρατιωτικής αστυνομίας. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν αρχικά  για την αύξηση 
των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις υπέρογκες δημόσιες δαπάνες για την οργάνωση 
του Μουντιάλ 2014. Ειδικές δυνάμεις της στρατιωτικής αστυνομίας διέλυσαν το πλήθος κάνοντας 
χρήση δακρυγόνων και σφαιρών από καουτσούκ και προχώρησαν σε μεγάλο αριθμό συλλήψεων.  
Οι διαδηλώσεις είναι οι μεγαλύτερες  που έχει γνωρίσει η χώρα μετά το 1992, όταν ξέσπασε 
κύμα λαϊκής οργής κατά της διαφθοράς της κυβέρνησης του τότε προέδρου Φερνάντο Κολόρ ντε 
Μέλο, ο οποίος παραιτήθηκε κατά τη διάρκεια της πολιτικής του δίκης στη Γερουσία. Οι διαδηλωτές 
οργανώθηκαν μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, στην 
πλειονότητα νέοι, κατέβηκαν στους δρόμους. Πρόκειται για νέους κυρίως που έχουν χάσει την 
εμπιστοσύνη του στα πολιτικά κόμματα.   Φυσικά πρωταρχικό ρόλο στις συγκρούσεις παίζει το 
αναρχικό μαύρο μπλοκ.


