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Τοπικά Νέα
- Άλλο ένα περιστατικό αδυσώπητης κρατικής καταστολής συνέβη και στο κοντινό 
Μεσολόγγι. Κείμενο του Αυτοδιαχειριζόμενου Στεκιού Αγρινίου αναφέρει πως την 
Κυριακή 02/02/14 στο Μεσολόγγι καλέστηκε αντικρατική - αντικαπιταλιστική 
συγκέντρωση από την Αυτόνομη Κίνηση Βαλβείου έξω από την εκκενωμένη 
Κατάληψη Βαλβείου. Λόγω της κακοκαιρίας η συγκέντρωση αναβλήθηκε και περίπου 
25 άτομα από τη συγκέντρωση αποφάσισαν να κάνουν συζήτηση για το ζήτημα των 
χαρατσιών - πλειστηριασμών στο Στέκι ¨Αποθήκη¨ που βρίσκεται στο ισόγειο του 
Ραδιομεγάρου Μεσολογγίου. Ο χώρος αυτός έχει παραχωρηθεί από το σύλλογο 
ραδιοφώνου Μεσολογγίου στην ομάδα ¨έξοδος¨ για να πραγματοποιούνται εκεί 
συζητήσεις και εκδηλώσεις πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα όπως 
και γίνεται εδώ και αρκετούς μήνες. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης-ενημέρωσης 
οπου υπήρχε δικηγόρος που ενημέρωνε για το νομικό κομμάτι του ζητήματος) έξω 
από το χώρο εμφανίστηκαν πολλοί ασφαλίτες που με επιθετικό προκλητικό τρόπο 
ζήτησαν να κάνουν έλεγχο στο χώρο αλλά και στους 17 ανθρώπους που εκείνη τη 
στιγμή βρίσκονταν στο χώρο. Ο κόσμος αρνήθηκε ζητώντας εξηγήσεις για αυτήν τη 
συμπεριφορά και ζήτησε να υπάρχει ένταλμα ή εισαγγελέας για να επιτρέψουν την 
είσοδο της αστυνομίας στο χώρο. Μετά από κάποια ώρα κι ενώ είχε μαζευτεί όλη η 
αστυνομική δύναμη Μεσολογγίου -και όχι μόνο- ΜΑΤ, ασφαλίτες, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ και 
λοιπές κατασταλτικές δυνάμεις, έφτασε εισαγγελέας με ένταλμα έρευνας. Επίσης 
δόθηκε εντολή για προσαγωγή όλων όσων βρίσκονταν στο χώρο για εξακρίβωση. 
17 άτομα προσήχθησαν με κλούβα των ΜΑΤ σε μια  υπερπαραγωγή του υπουργείου 
δημόσιας τάξης, στην Α.Δ. Αιτωλίας στο Μεσολόγγι και τους ζητήθηκαν στοιχεία 
ενώ προσπαθήθηκε να υπογράφτουν καταθέσεις. Όλοι αρνήθηκαν τόσο την 
κατάθεση όσο και τη δακτυλοσκόπηση μιας και επρόκειτο ακόμα για προσαγωγή 
και δεν ήταν υποχρεωμένοι να δηλώσουν τίποτε άλλο εκτός από τα στοιχεία της 
αστυνομικής τους ταυτότητας. Μετά από πολλές ώρες (οι προσαγωγές έγιναν 
γύρω στις 1:30 με 2:00μμ) περίπου στις 10:30 - 11:00 το βράδυ απαγγέλθηκαν 
κατηγορίες για / Διάρρηξη Σφραγίδας / Διατάραξη Οικιακής Ειρήνης / Οπλοκατοχή, 
και οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Σε όλη τη διάρκεια της κράτησης 
μέχρι αργά το βράδυ αλληλέγγυοι φώναζαν συνθήματα έξω από το τμήμα ενώ οι 
συλληφθέντες απαντούσαν και αυτοί με συνθήματα και τραγούδια από μέσα. Οι 
9 που ήταν ανήλικοι τελικά αφήνονται, με κατηγορίες και αυτοί, γύρω στις 12 το 
βράδυ, όπως και η δικηγόρος που είναι και αυτή κατηγορούμενη. Οι υπόλοιποι 7 
οδηγούνται στα κρατητήρια ενώ συνεχίζονται τα συνθήματα αλληλεγγύης μέσα 
και έξω. Την επόμενη, δευτέρα 3 Φλεβάρη 2014, γύρω στις 12μμ μεταφέρονται 
με ένα τρομοσόου τύπου Αθήνας από το Α.Τ. στα δικαστήρια όπου ζητούν και 
περνούν 3ημερη προθεσμία για να απολογηθούν δηλώνοντας ότι οι διώξεις είναι 



πολιτικές. Αφήνονται ελεύθεροι ενώ αρκετοί αλληλέγγυοι που αψηφουν το 
κλίμα τρομοκρατίας βρίσκονται έξω από τα δικαστήρια φωνάζοντας συνθήματα. 
Την Πέμπτη 06/02/2014 και ώρα δώδεκα γίνεται το δικαστήριο και αθωώνονται 
όλοι με σύμφωνη γνώμη δικαστή και εισαγγελέα κάτω από ένα παρατεταμένο 
χειροκρότημα. Οι κατηγορίες έπεσαν στα πρώτα λεπτά μιας και οι ασφαλίτες 
μάρτυρες κατηγορίας δε μπόρεσαν να αποδείξουν τίποτα από ότι προσπάθησαν 
να φορτώσουν στους συντρόφους που για άλλη μια φορά τόνισαν τον πολιτικό 
χαρακτήρα των διώξεων. Το κλίμα τρομουστερίας και φόβου που προσπαθούν 
να επιβάλλουν σε αγωνιστές και εγχειρήματα είναι κομμάτι της γενικότερης 
καταστολής πάνω στην κοινωνία έτσι ώστε να σπείρει την αποχή από τις 
αγωνιστικές διαδικασίες. Η κατάληψη Apertus σε σχετικό της κείμενο αναφέρει 
πως η πρωτοφανής και εκδικητική κίνηση από την πλευρά της Α.Δ Αιτωλίας 
στο Μεσολόγγι απέναντι σε αγωνιζόμενους ανθρώπους δεν είναι τυχαία, ούτε 
αποκομμένη από το ευρύτερο κλίμα που επικρατεί αυτήν την στιγμή στον ελλαδικό 
χώρο. Αποτελεί κομμάτι μιας νέας κατασταλτικής μεθόδευσης που υλοποιείται 
τις τελευταίες μέρες από την ασφάλεια και την αντιτρομοκρατική (Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Πάτρα) με δεκάδες εφόδους σε σπίτια και συλλήψεις ατόμων. 
Δεν έχουμε αυταπάτες, ούτε πρόκειται να χάψουμε το παραμύθι τους. Αυτή η 
«αντι»-τρομοκρατική σταυροφορία και το κυνήγι μαγισσών που εξελίσσεται 
στοχεύει από τη μία στον έλεγχο και στην ποινικοποίηση των κοινωνικών 
αγώνων και των αγωνιζόμενων ανθρώπων και από την άλλη στον εκφοβισμό και 
παραδειγματισμό ολόκληρης της κοινωνίας. «Μη κουνιέστε, μην μιλάτε, καθίστε 
στα αυγά σας» προστάζουν οι κρατικοί αξιωματούχοι με επίσημους αρωγούς τα 
όρνεα της δημοσιογραφίας και τα ΜΜΕ. Παράλληλα, διαδηλώσεις διαλύονται 
βίαια, άνθρωποι ξυλοκοπούνται, βασανίζονται και προφυλακίζονται, απεργοί 
επιστρατεύονται, συνδικαλιστικοί αγώνες ποινικοποιούνται σε συνδυασμό 
πάντα με την καθολική υποτίμηση της ζωής ντόπιων και μεταναστών. Άλλωστε 
στις 05/02, μια μέρα πριν τη πραγματοποίηση της δίκης πραγματοποιήθηκε 
στη πλατεία Δημάδη στο Αγρίνιο μικροφωνική/συγκέντρωση καλεσμένη από 
τη κατάληψη Apertus στην οποία και παραβρέθηκαν καθ όλη τη διάρκεια της 
30-40 περίπου άτομα ενώ ακόμη περισσότεροι ήταν αυτοί που πέρασαν από τη 
πλατεία προκειμένου να ενημερωθούν για το περιστατικό αυτό. Κατά τη διάρκεια 
της, ακούστηκε το κείμενο της κατάληψης Apertus σχετικά με το περιστατικό, 
αναρτήθηκαν πανό ενώ φωνάχτηκαν συνθήματα με αντικρατικό και αντιμπατσικό 
περιεχόμενο.
 

- Η  ιστοσελίδα του Σωματείου Βάσης Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων 
Άρτας αναφέρει πως στις 12/02/14 δεκάδες πολίτες στο Μεσολόγγι κατάφεραν 
και απέτρεψαν πλειστηριασμό που ήταν προγραμματισμένος για το απόγευμα 
της 12ης Φεβρουαρίου στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου. Από το μεσημέρι είχαν 
αρχίσει να συγκεντρώνονται πολίτες που τελικά ξεπέρασαν τους 100 και οι οποίοι 



απέτρεψαν τον πλειστηριασμό, εμποδίζοντας την είσοδο στη δικαστικό και στους 
όποιους “ενδιαφερομένους”. Η κινητοποίηση έφερε τα  πιο όμορφα αποτελέσματα , 
ένας πλειστηριασμός ακυρώθηκε στην πράξη… Ένα ηχηρό μήνυμα αντίστασης στα 
κοράκια και στα ανδρείκελα του Μνημονίου.

Πανελλαδικά νέα
- Στις 01/02 αποδείχθηκε για άλλη μια φορά πως μπάτσοι και οι παρακρατικοί ναζί 
αποτελούν το ίδιο μαγαζί. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με σχετικό κείμενο της 
Συνέλευσης Κατειλημμένων Προσφυγικών στην Αθήνα στις 01/02/14 οι δολοφόνοι 
της χρυσής αυγής κάλεσαν συγκέντρωση για την επέτειο των Ιμίων στην πλατεία 
Ρηγίλλης. Συλλογικότητες του κοσμου του αγώνα κάλεσαν αντισυγκέντρωση στο 
Σύνταγμα σαν απάντηση στη φασιστική μάζωξη. Συγκεντρώθηκε αρκετος κοσμος 
ανταποκριμενος στο κάλεσμα αυτό, κλείνοντας την λεωφορό Αμαλίας μπροστά 
στη Βουλή και αναρτώντας πανό. Τα ΜΑΤ, αποσκοπώντας να απωθήσουν τον 
συγκεντρωμένο κόσμο, άρχισαν να ρίχνουν δακρυγόνα. Στο ύψος της Μεγαλης 
Βρετανίας, επί της Βασιλέως Γεωργίου, κατά την επίθεση των ΜΑΤ και την 
συνεπαγόμενη απομάκρυνση του κόσμου λόγω των χημικών, ο σύντροφός μας Selcuk 
Gungor, πέφτει κάτω, τον πιάνουν οι διμοιρίες που βρισκόταν εκεί και αρχίζουν να τον 
ξυλοκοπούν και να τον ποδοπατούν. Στη συνέχεια, του φοράνε χειροπεδες, ενω είναι 
πεσμένος κάτω και συνεχίζουν να τον χτυπούν, μέχρι που ο σύντροφος λιποθύμησε. 
Συνεχίζουν να τον σέρνουν και να τον χτυπούν ώσπου, αντιλαμβανόμενοι ότι 
έχει χάσει τις αισθήσεις του, οι διμοιρίες των ΜΑΤ του βγάζουν τις χειροπέδες 
και απομακρύνονται. Μετά από αρκετή ωρα κι ενώ κειτεται ακόμη αναίσθητος, 
καταφθάνει το ασθενοφόρο και τον μεταφέρει στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο 
Γενννηματα με πολλαπλά τραύματα στην πλάτη, στην κοιλιακή χώρα, στο θώρακα 
και στο κεφάλι και σπασμένη οδοντοστοιχία. Στο νοσοκομείο, ο σύντροφος μας 
Σελτζούκ και οι αλληλέγγυοι που κατέφτασαν γνώρισαν την ανεπιτυχή απόπειρα 
τρομοκράτησής τους από την συμμορία των Ο.Π.Κ.Ε., ασφαλητών, σεκιούριτι 
καθώς και των περισσότερων γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίοι 
επέδειξαν φρόνημα κατοχικού υπαλλήλου. Εν τέλει, κατά την συνήθη τους τακτική 
σε παρόμοιες περιπτώσεις άγριας αστυνομικής βίας, του απείγγειλαν κατηγορίες για 
κουκουλονόμο, διατάραξη κοινής ειρήνης, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης 
σε βάρος αστυνομικού κατά συναυτουργία και διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς.
- Στις 10/02 στα Τρίκαλα πραγματοποιήθηκε η δίκη νεαρού αναρχικού που είχε 
συλληφθεί κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για το μεσοπρόθεσμο στα Τρίκαλα. 
Το δικαστήριο τον αθωωσε και τον απάλλαξε από όλες τις κατηγορίες.  Οι 
κατασκευασμένες κατηγορίες  δεν άντεξαν παρά μόλις λίγα λεπτά. Οι κοινωνικοί 
αγώνες δεν μπορούν να ποινικοποιηθούν, όσο οι αντιστάσεις συνεχίζονται να είναι 
πολιτικά και κοινωνικά αναγκαίες και όσο θα βρίσκονται “αμετανόητοι” αγωνιστές 
στους δρόμους.



- Με χιόνι, με βροχή και δακρυγόνα εμείς θα συνεχίζουμε στο δρόμο του αγώνα» 
φώναζαν αδιάκοπα στις 26/01 εκατοντάδες κάτοικοι της Β. Α Χαλκιδικής που ανέβηκαν 
για ακόμη μία φορά στο βουνό Κάκαβος στις Σκουριές της Χαλκιδικής προκειμένου 
να δουν με τα μάτια τους πως υλοποιείται η «ανάπτυξη» που τους υποσχέθηκε ο 
πρωθυπουργός πριν λίγους μήνες. Ένα φράγμα από σιδερένια κιγκλιδώματα και 
συρματοπλέγματα που εκτείνεται κατά μήκος των εγκαταστάσεων της εταιρείας σε 
μία αποψιλωμένη έκταση 200 στρεμμάτων, χιλιάδες στοίβες από κομμένα δένδρα, 
και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ΜΑΤ, ΥΜΕΤ και ΟΠΚΕ συνθέτουν ένα τοπίο 
ματωμένο από τις δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός. Η βαθιά θλίψη που 
επικρατεί στις ψυχές των κατοίκων στο αντίκρισμα της ολοένα και αυξανόμενης 
καταστροφής του βουνού δεν είναι ικανή να σβήσει την ελπίδα.
- Στις 07/02 στα Χανιά μπάτσοι μαζί με δύο υπαλλήλους του πολυτεχνείου κρήτης 
(της τεχνικής του υπηρεσίας) πήγαν σε κτίριο ιδιοκτησίας του πολυτεχνείου, το 
οποίο είχε πριν μερικές βδομάδες καταληφθεί από άστεγο. Μπάτσοι και πρυτανικοί 
τον ανάγκασαν να μαζέψει τα πράγματά του και να φύγει. Αρκετός κόσμος από τη 
γειτονιά καθώς και αλληλέγγυοι ενημερώθηκαν και συγκεντρώθηκαν στο σημείο. 
Οι μπάτσοι κάλεσαν ενισχύσεις με αποτέλεσμα να μαζευτούν πάνω από 30 μπάτσοι 
όλων των ειδών (ασφαλίτες, μέχρι και διμοιρία) για να προστατεύσουν τους 
πρυτανικούς και να διασφαλίσουν την εκκένωση.
-Με μια καταδίκη σε φυλάκιση 25 χρόνων ο Τ. Θεοφίλου οδηγήθηκε και πάλι στη 
φυλακή, για να συνεχίσει το δύσκολο αγώνα για την αθώωσή του, ελπίζοντας 
ότι στο δεύτερο βαθμό οι «αντιτρομοκρατικές» σκοπιμότητες θα υποχωρήσουν 
μπροστά στην αλήθεια. Την αλήθεια που ξεπήδησε ολοζώντανη μέσα από όλη τη 
διαδικασία της δίκης και την οποία συμπύκνωσαν στις αγορεύσεις τους οι συνήγοροι 
υπεράσπισης. Το δικαστήριο έκρινε κατά πλειοψηφία ότι ο Θεοφίλου δεν ήταν 
μέλος της ΣΠΦ, όμως πήρε μέρος σε ληστεία με καλυμμένα χαρακτηριστικά και είχε 
ανάμιξη –ως απλός συνεργός– στην ανθρωποκτονία του Μίχα. Αυτή η απόφαση 
συνιστά από μόνη της ένα λογικό τερατούργημα διότι ο Θεοφίλου ενεπλάκη σ’ αυτή 
την υπόθεση από την Αντιτρομοκρατική. 
- Στις 09/02 στη Μαλακάσα οι κάτοικοι της περιοχής απάντησαν με τον πιο υγιή 
τρόπο στις άθλιες αυξήσεις που επέβαλαν οι μεγαλοεργολάβοι με την ευγενική 
αρωγή της κυβέρνησης στις μετακινήσεις. 300 περίπου αγανακτισμένοι πολίτες 
παρέδωσαν στην φωτιά κουβούκλιο είσπραξης διοδίων και απέκλεισαν για λίγο την 
εθνική οδό ενώ στην συνέχεια πήγαν στα διόδια των Αφιδνών όπου και σήκωσαν τις 
μπάρες παραδίνοντας έτσι το δρόμο σε ελεύθερη κίνηση.
- Στις 20/02 στα Βραχνέικα της Πάτρας συνέβη άλλο ένα ρατσιστικό και δολοφονικό 
κρούσμα ρατσισμού απέναντι σε ρομά. Πιο συγκεκριμένα, δυο ανήλικοι ρομά 
πυροβολήθηκαν από άγνωστο επειδή μάζευαν ξύλα σε κάποιο χωράφι με αποτέλεσμα 
ενας εκ των δυο παιδιών να τραυματιστεί ελαφρά. 



- Το κράτος και το κεφάλαιο συνεχίζει να εξαπολύει την αλύπητη και λυσσαλέα 
επίθεση του προς το μεγαλύτερο κομμάτι του κοινωνικού συνόλου. Η Αυτόνομη 
Ζώνη αναφέρει στην ιστοσελίδα της πως ένα δίχρονο κοριτσάκι στη Θεσσαλονίκη  
χρειάζεται άμεση επέμβαση στη σπονδυλική στήλη με τους οπαδούς του 
αθλητικού συλλόγου του Ηρακλή Θεσ/νίκης να έχουν ήδη ξεκινήσει μια καμπάνια 
ανεύρεσης του απαιτούμενου ποσού για την επέμβαση αυτή. Οι τράπεζες ως 
γνωστόν δεσμεύουν χωρίς κανένα ενδοιασμό και κατάσχουν σπίτια ανθρώπων 
πετώντας τους στο δρόμο ή σε κάποιο ίδρυμα στη καλύτερη ή και οδηγώντας 
τους ακόμη και στην αυτοκτονία στη χειρότερη. Με την ίδια ευκολία μια τράπεζα 
(τράπεζα πειριαιώς) δέσμευσε το λογαριασμό (τη στιγμή που είχαν μαζευτεί ήδη 
2500e για το κοριτσάκι) μην επιτρέποντας έτσι την ανάληψη χρημάτων!
- Στις 14 Μαρτιου 2014 και μέρα Παρασκευή ορίστηκε το στρατοδικείο του 
ολικού αρνητή στράτευσης Τόλη Μιχάλη. Η δίκη θα πραγματοποιηθεί στο Ρουφ 
και έχει τον αριθμό 1 στο πινάκιο. Σύμφωνα με τη συλλογικότητα αρνητών 
στράτευσης Ξυπόλητο Τάγμα ο αρνητής στράτευσης  ο οποίος και συμμετέχει 
στη συλλογικότητα αυτή, είναι ανυπότακτος από τις 04/05/11 και δημοσιοποίησε 
τους λόγους άρνησης κατάταξης του με συλλογικό κείμενο μαζί με άλλους 3 
αρνητές από Γιάννινα και Θεσσαλονίκη, το οποίο μάλιστα παραδόθηκε μαζικά 
στο στρατολογικό γραφείο ιωαννίνων. Για την επιλογή του να αρνηθεί το στρατό 
του έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο 6.000 ευρω από την αρμόδια ΔΟΥ, ενώ 
συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου στις 3 Ιουνίου 2013. Μετά από 2 μέρες 
στα κελιά του Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη, αφέθηκε ελεύθερος επ' αόριστον, 
μέχρι να οριστεί τακτική δικάσιμος. Η δίκη είχε προσδιοριστεί αρχικά για τις 
23/01/14 αλλά λόγω κωλύματος δικηγόρου πήρε αναβολή για τις 14/03/14.

Διεθνή νέα
- Στο λιμάνι του Καλαί στη Γαλλία, οι διαδοχικοί θάνατοι ενός 17χρονου 
μετανάστη ιρανικής καταγωγής, που έπεσε από ένα φορτηγό όπου προσπαθούσε 
να κρυφτεί για να φτάσει την Αγγλία στις 30/01 και ενός μετανάστη που σκοτώθηκε 
από σφαίρα στο στήθος στις 02/02 προκάλεσαν ένα κύμα αποτροπιασμού και 
αντιδράσεων. Στις 04/02 τριάντα μετανάστες, κυρίως σύριοι και αιγύπτιοι, 
πορεύτηκαν μέχρι το λιμάνι προκειμένου να πραγματοποιήσουν καθιστική 
διαμαρτυρία και να εκφράσουν την οργή τους για το θάνατο των μεταναστών 
και τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι 
στο Καλαί. Τέσσερα βαν των ειδικών κατασταλτικών μονάδων και μερικά 
περιπολικά έσπευσαν στην άκρη του λιμανιού κι άρχισαν να περνάνε από έλεγχο 
τους μετανάστες διαδηλωτές, προσπαθώντας επίσης να τους εκφοβίσουν με 
προσβολές. Στη συνέχεια οι διμοιρίες μαγνητοσκόπησαν τον έλεγχο, κάνοντας 
μεγέθυνση σε κάθε παρευρισκόμενο μετανάστη και ακτιβιστή.
- Το απόγευμα της 9ης Φλεβάρη περίπου 1.600 άτομα διαδήλωσαν στη Ζυρίχη 



της Ελβετίας για τη διεθνιστική αλληλεγγύη. Αυτή ήταν μια απάντηση στην 
υιοθέτηση της ρατσιστικής πρωτοβουλίας του κόμματος SVP/UDC. Ο κόσμος 
πραγματοποίησε αυθόρμητη πορεία  με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Όταν 
η πορεία έφτασε στη γέφυρα Γκέσνερ, οι μπάτσοι χρησιμοποίησαν κανόνι νερού 
για να αποτρέψουν τον κόσμο να φτάσει σε κεντρικότερα σημεία, με αποτέλεσμα η 
διαδήλωση να συνεχιστεί σε άλλη συνοικία. Για τον ίδιο λόγο πραγματοποιήθηκε 
πορεία και στη Γενεύη στις 14/02 με τη συμμετοχή 500 περίπου διαδηλωτών. 
- Το βράδυ της 13ης Φλεβάρη αναταραχές ξέσπασαν σε κέντρο κράτησης που 
βρίσκεται στα ανατολικά προάστια του Παρισίου στη Γαλλία. Η αφορμή ήταν η 
απόπειρα απέλασης ενός κρατουμένου. Οι εξεγερμένοι αλληλέγγυοι κρατούμενοι 
στήσαν οδοφράγματα μέσα στα κτίρια κράτησης και συγκρούστηκαν με τους 
μπάτσους. Η απάντηση των μπάτσων ήταν η άγρια καταστολή των εξεγερμένων, 
με την εισβολή 23 διμοιριών τύπου ΜΑΤ και ασφαλίτες. Συγκέντρωσαν όλους 
τους κρατούμενους στο προάυλιο και τους έκαναν σωματικό έλεγχο. Κατά τη 
διάρκεια των ταραχών τραυματίστηκαν πέντε μετανάστες ενώ δεν υπήρχαν ούτε 
νοσηλευτές ούτε γιατροί στο κέντρο κράτησης. Ο μετανάστης-αφορμή απελάθηκε 
στα μουλωχτά, χωρίς το όνομα του να αναρτηθεί προηγουμένως στις ειδικές λίστες 
εντός των κέντρων κράτησης που αναγράφουν τους μετανάστες προς απέλαση. Ως 
απάντηση αρκετοί κρατούμενοι έχουν προβεί σε απεργία πείνας.
- Στις 15/02 στις Η.Π.Α εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές έφτιαξαν ένα ανθρώπινο 
τοίχος γύρω από το στάδιο του μπάσκετ του πανεπιστημίου του Μισσούρι  εξ αιτίας 
του καλέσματος της εκκλησίας των Βαπτιστών  να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην 
συμμετοχή ομοφυλόφιλου αθλητή στον αγώνα. 
- Το πρωί της 20ης Φεβρουαρίου ειδικές δυναμεις της αστυνομίας ενεργοποιήθηκαν 
για να εκδιώξουν τους κατοίκους της  Κοινότητας της Ειρήνης στη Βιθέντε 
Πινζόν στη Βραζιλία. Ο λόγος για την έξωση των 350 περίπου οικογενειών είναι 
η κατασκευή  υψηλότερων και πολυτελών κτηρίων, στο πλαίσιο της τουριστικής 
ανάπτυξης – εκμετάλλευσης της στέγασης που αποτελεί μέρος της διαδικασίας 
του «εξευγενισμού» που συμβαίνει σε όλη τη Βραζιλία και ειδικά στις πόλεις που 
θα φιλοξενήσουν το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA. Πέντε άτομα 
τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επίθεσης, δύο εκ των οποίων 
είναι γυναίκες- η μία  οκτώ μηνών έγκυος, δύο άνδρες και μια στρατιωτική 
αστυνομικός. Η αστυνομία χρησιμοποίησε σφαίρες από καουτσούκ και δακρυγόνα 
για να εκδιώξει τις οικογένειες από την περιοχή καθώς οι κάτοικοι προσπάθησαν να 
πάρουν μαζί τους ότι αντικείμενα μπορούσαν. Οι κάτοικοι έστησαν οδοφράγματα 
για να αποτρέψουν τα φορτηγά να μπουν στα σπίτια τους. Μέχρι στιγμής, έχουν 
υπάρξει τέσσερις συγκρούσεις μεταξύ των κατοίκων και των δυνάμεων καταστολής 
σε διαφορετικές περιόδους της ημέρας που δείχνει την αντίσταση που προβάλουν 
οι κάτοικοι.


