Δελτίο αντιπληροφόρησης
Tοπικά νέα:

- Αναβολή πήρε η εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης των 23 πολιτών κατά της
ανάπλασης του Δημοτικού Παπαστράτειου Πάρκου. Η νέα ημερομηνία της εκδίκασης
δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή. Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να αξιολογήσει το
δικαστήριο έγγραφο που εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΚΑ στις 16 Δεκεμβρίου του 2013, δυο μέρες πριν από την πρώτη (αναβληθείσα
επίσης) εκδίκαση. Το εν λόγω έγγραφο, το οποίο αναφέρει ότι το έργο δεν χρήζει
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προσέβαλαν οι προσφεύγοντες με νέα αίτηση
ακύρωσης η οποία κατατέθηκε στο ΣτΕ στις 20 Ιανουαρίου 2014.
- Με 19 αυτοκίνητα και 7 μηχανές θα ενισχυθεί ο στόλος των Αστυνομικών Διευθύνσεων
της Αιτωλοακαρνανίας ενώ ο Δένδιας επικηρύτει ανθρώπους με το αστρονομικό
ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ. Υπέρογκα ποσά λοιπόν δαπανώνται για
την ενίσχυση της κρατικής καταστολής τη στιγμή που οι μισθοί πέφτουν συνεχώς, οι
φόροι και τα χαράτσια αυξάνονται, οι τράπεζες κατασχέτουν σπίτια και ολοένα και
μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στα όρια της
εξαθλίωσης. Μπορεί λοιπόν λεφτά να μην υπάρχουν για το λαό, υπάρχουν όμως για
τις ανάγκες της κρατικής καταστολής. Στην αυξημένη καταστολή άλλωστε ποντάρει
το κράτος προκειμένου να μπορεί να αποκρούει και να διαχειρίζεται την οργή των
καταπιεσμένων που μεγαλώνει συνεχώς και τις διάφορες αντιστάσεις της κοινωνίας
απέναντι στα σχέδια του κράτους και του κεφαλαίου.
- Το καπιταλιστικό οικονομικό και πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζει τα ζώα σαν
προιόντα μαζικής παραγωγής προς μαζική κατανάλωση. Στο τρίτο φύλλο της εφημερίδας
τοίχου της κατάληψης Apertus αναφέρονταν πως πολύς κόσμος αντιμετωπίζει τα
ζώα συντροφιάς σαν μια μόδα που όταν αυτή παλιώνει ή ξεπερνιέται τα ζώα αυτά
καταλήγουν αδέσποτα στους δρόμους. Κάπως έτσι τα αδέσποτα μεταρέπονται σε
μια άλλη "υγειονομική βόμβα" και σε ένα θέαμα που δεν αρμόζει στην εικόνα του
υποτιθέμενου πολιτισμού και καθωσπρεπισμού που προβάλει η άρχουσα τάξη. Αν σε
αυτό προσθέσουμε και το σαδισμό που επιδεικνύουν κάποια ανθρωπόμορφα τέρατα
τότε καταλαβαίνουμε για ποιους λόγους έχουν αυξηθεί τα περιστατικά δηλητηριάσεων
και κακοποιήσεων αδέσποτων αλλά και δεσποζόμενων ζώων στη πόλη μας και σε
ολόκληρο το νομό Αιτ/νίας. Πιο συγκεκριμένα στη πόλη μας εκτός των αυξημένων
κρουσμάτων φολών, κουτάβι κακοποιήθηκε σαδιστικά μέχρι θανάτου από ομάδα
νεαρών, στο Μεσολόγγι βοσκός αποκεφάλισε με τσεκούρι δεσποζόμενο σκύλο ενώ
στη Ναύπακτο η θάλασσα ξέβρασε σακκί με δεμένο σκύλο που πετάχθηκε στη
θάλασσα προκειμένου να πνιγεί μαρτυρικά. Στην ίδια πόλη άγνωστοι κρέμασαν μέχρι
θανάτου σκυλί έξω από το καταφύγιο της τοπικής φιλοζωικής οργάνωσης ενώ δυο
σκυλιά, ένα δεσποζόμενο και ένα αδέσποτο πυροβολήθηκαν με αεροβόλο όπλο που
τους προκάλεσε ευτυχώς ελαφρά τραύματα.
- Πολλοί πολίτες της πολης μας έχουν εκδηλώσει περιέργεια αλλά και δυσαρέσκεια
για τη δημιουργία ομάδας paintball από το ναό του αγίου Δημητρίου. Εκεί όπου συχνά
συγκεντρώνονται μικρά παιδιά ηλικίας μέχρι και 14-15 ετών, ντυμένα με στολές
παραλλαγής και κρατώντας τα όπλα του painball για να εξασκηθούν στο ιδιόρυθμο
αυτό υποτιθεμένο άθλημα. Εκεί όπου τα νεαρά αυτά παιδιά εκαπιδεύονται στο να
συνηθίζουν τα όπλα και το πόλεμο προκειμένου κάποια από αυτά με τη σωστή κατήχηση

να επανδρώσουν μελλοντικά τάγματα εφόδου του κράτους (πχ αστυνομία) ή του
φασιστικού παρακράτους. Και όλα αυτά γίνονται υπό το άγρυπνο βλέμα του ενορίτη
παπά-καντάνη ο οποίος μάλιστα όλως τυχαία είχε τελέσει τον αγιασμό στα εγκαίνια
των γραφείων της χ.α απέναντι από το μπατσομέγαρο της πόλης μας. Γνωστός
άλλωστε ο ρόλος μεγάλου μέρους της εκκλησίας ως συνοδοιπόρου του συστήματος,
του κράτους και του κεφαλαίου ενώ ας μη ξεχνάμε τη συμπάθεια εξέχοντων
μελών του εγχώριου παπαδαριού προς τους συνταγματάρχες της χούντας, προς
τη χ.α καθώς και τις διάσπαρτες δηλώσεις παπάδων που ξεχείλιζαν από διάχυτο
εθνικισμό, ρατσισμό και συντηρητισμό με πρόσφατο παράδειγμα τη ρατσιστική
ομοφοβική δήλωση του μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά.

Πανελλαδικά νέα:

- Δημοσιοποιήθηκε από την Ολομέλεια του Συμβούλιου της Επικρατείας η
απόφαση της καταγγελίας των έργων της εκτροπής του Αχελώου, θέτοντας
εκ νέου το σταμάτημα των έργων και όχι μόνο. Η Αναρχική συλλογικότητα της
εφημερίδας Γκιλοτίνα αναφέρει πως παρά το γεγονός ότι αυτή η καταδικαστική
απόφαση των έργων εκτροπής του ποταμού Αχελώου αποτελεί ένα θεσμικό
ανάχωμα στις αδηφάγες επιδιώξεις του κράτους και του κεφαλαίου η ιστορική
πείρα των κοινωνικών και ταξικών αντιστάσεων δεν μας αφήνει περιθώρια
εφησυχασμού πόσο μάλλον εμπιστοσύνης σε όργανα που έχουν φτιαχτεί για το
θεαθήναι ενώ μπορούν κάλλιστα να παρακάμπτονται εν μια νυχτί όταν πρόκειται
να εδαφικοποιηθεί η ¨υπεύθυνη πολιτική σωτηρίας του έθνους και της οικονομίας".
Αυτό μαρτυρούν τα ξεπουλημένα νησιά και οι φυσικοί πόροι που λεηλατούνται σε
μια σειρά περιοχών κατά την επικράτεια από το ντόπιο και διεθνές κεφάλαιο.
Το τσαλαπάτημα του συντάγματος, οι διατάξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι
παράνομες και καταχρηστικές απεργίες, οι απαγορεύσεις διαδηλώσεων, η βία των
κρατικών μηχανισμών καταστολής σε όλα τα αγωνιζόμενα κοινωνικά κομμάτια.
Έτσι λοιπόν δεν θα μας εκπλήξει το γεγονός ένας νέος Σουφλιάς να βρει εκείνα
τα νομικά προσχήματα που θα προσβάλλουν την απόφαση αυτή του ΣτΕ και θα
ανοίξουν ξανά το δρόμο για την ¨αξιοποίηση¨ των έργων - τα οποία κάθονται και
περιμένουν.
- Τη Κυριακή 19/01/14 πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα απεργιακές παρεμβάσεις
ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας από το το Σύλλογο Υπαλλήλων
Βιβλίου Χάρτου Αττικής και πάρα πολλούς ανθρώπους από συλλογικότητες
εργαζομένων και ανέργων αλλά και από συνελεύσεις γειτονιών. Οι παρεμβάσεις
αυτές συμπεριλάμβαναν απεργιακή περιφρούρηση στο Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ και
στο ΙΑΝΟΣ Bazaar επί της Σταδίου, συγκρότηση μπλοκ και πραγματοποίηση
πορείας και διαδήλωσης κατά τη διάρκεια των οποίων κολλιούνταν αφίσες για τον
αγώνα ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικής αργίας.
Παράλληλα σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας πραγματοποιούνταν αντίστοιχες
παρεμβάσεις από τοπικές συλλογικότητες έξω από διάφορα εμπορικά καταστήματα.
- Στις 20/01/14 πλοιάριο με στοιβαγμένους υπεράριθμους πρόσφυγες και
μετανάστες βυθίζεται στα αφιλόξενα για άλλη μια φορά νερά του Αιγαίου, ανοιχτά
της Σάμου κοντά στο Φαρμακονήσι υπό το βλέμμα ενός σκάφους του λιμενικού που
υποτίθεται πως ρυμουλκούσε το πλοιάριο προς τις ελληνικές αρχές. Δυο άνθρωποι
(μια γυναίκα και ένα παιδί) έχασαν τη ζωή τους ενώ κάποιοι από τους επιζώντες

καταγγέλουν πως οι λιμενόμπατσοι όχι μόνο δεν τους βοήθησαν αλλά χτυπούσαν τη
βάρκα για να βυθιστεί τη στιγμή μάλιστα που το λιμενικό σκάφος που ρυμουλκούσε
το πλοιάριο με τους μετανάστες και πρόσφυγες κατευθυνόταν με μεγάλη ταχύτητα
προς τις τουρκικές ακτές μέχρι που και συνέβη το τραγικό συμβάν μέσα στη
θαλασσοταραχή που επικρατούσε τα ξημερώματα της 20ης Ιανουαρίου. Οι πνιγμοί
των προσφύγων που συνέβησαν στο Φαρμακονήσι, στη Πάλαιρο και στα ναρκοπέδια
του Έβρου είναι δολοφονίες του ελληνικού κράτους και συνολικά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που θέλει σύνορα γεμάτα νεκρούς στα πλαίσια του σχεδίου τους για μια
υποτίθεται ασφαλέστερη Ευρώπη. Στη πραγματικότητα όμως η ασφάλεια των
πολιτών δεν κινδυνεύει από τους μετανάστες και πρόσφυγες που ζητάνε ένα κομμάτι
ψωμί αλλά από τους τραπεζίτες και το μεγάλο κεφάλαιο που αυξάνουν τα κέρδη
τους οδηγώντας με βίαιο τρόπο τους λαούς στην πείνα και την εξαθλίωση.
- Τη Τρίτη 21/01/14 πραγματοποιήθηκε στη Πάτρα πορεία για το ζήτημα των πέντε
ανθρώπων που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια της εκκένωσης της κατάληψης
Μαραγκοπούλειο που πραγματοποιήθηκε στις 05/08/13. Στη πορεία συμμετείχαν
περίπου 200 άτομα ενώ κατά τη διάρκεια της πραγματοποιήθηκε μοίρασμα τριών
διαφορετικών κειμένων ενώ συνθήματα σε τοίχους και πετάχτηκαν τρικάκια
στους δρόμους της Πάτρας. Την επόμενη μέρα στις 22/01/14 πραγματοποιήθηκε
συγκέντρωση 100 και πλέον αλληλέγγυων έξω από τα δικαστήρια όπου ήταν
προγραμματισμένη η δίκη των πέντε συλληφθέντων από την εκκένωση του
Μαραγκοπουλείου αλλά λόγω λήξης του ωραρίου πήρε αναβολή για τις 18/03/2015
- Στις 21/01/14 συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη άλλοι δύο Τούρκοι Πολιτικοί
πρόσφυγες, Ο Kadir Kaya ο οποίος είναι αιτών πολιτικού ασύλου και ο Mehmet Yaman ο οποίος έχει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα. Υπάρχει αίτημα και γι
αυτούς από την Τουρκία για έκδοση τους. Ο Mehmet Yaman μάλιστα είναι ενεργός
αγωνιστής σε πολλές αντιφασιστικές και κινηματικές δράσεις στη Θεσσαλονίκη.
- Στις 21/01/14 πραγματοποιήθηκε στη Θεσ/νίκη το δεύτερο δικαστήριο που
αφορούσε τους συλληφθέντες της κατάληψης Δέλτα με κατηγορίες όπως αυτή
της διατάραξης οικιακής ειρήνης και των διακεκριμένων φθορών που σύμφωνα με
το καθεστώς ακι τις αρχές ανέρχονταν στο ποσό των 3.5 εκ. ευρώ .Και οι έξι
διωκόμενοι σύντροφοι καταληψίες απαλλάχθηκαν των κατηγοριών.
- Στις 24/01/14 στη Κομοτηνή, δυο Τυνήσιοι ανήλικοι, διαμαρτυρόμενοι τόσο για
τις συνθήκες κράτησης τους στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο οποίο βρίσκονται
εγκλωβισμένοι όσο και για το γεγονός ότι είναι ανήλικοι και τους αντιμετωπίζουν
σαν ενήλικους ανέβηκαν σε στέγη του κτηρίου με αποτέλεσμα να τρααυματιστούν
παραλίγο θανάσιμα.
- Στις 25/01/14 οι φασίστες ξετρύπωσαν από τις τρύπες τους και προέβηκαν
σε μια κίνηση εντυπωσιασμου. Πιο συγκεκριμένα, ομάδα 60-80 παρακρατικών
τραμπούκων πορεύτηκαν στους κεντρικούς δρόμους του Κερατσινίου περνώντας
μάλιστα και από το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο αντιφασίστας Παύλος Φύσσας από
τον παρακρατικό ρουπακιά κατεβάζοντας μάλιστα και πανό που υπήρχε στο σημείο
της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα. Στη συνέχεια οι θρασύδειλοι παρακρατικοί
τραμπούκοι του συστήματος επιτέθηκαν και στον αναρχικό αυτοδιαχειριζόμενο χώρο
του Κερατσινίου Ρεσάλτο. Η ανακοίνωση που εξέδωσαν ο Αυτοοργανωμένος χώρος,

αλληλεγγύης & ρήξης ΡΕΣΑΛΤΟ, η Αυτόνομη Αντιφασιστική Συνέλευση Κερατσινίου
και η Συνέλευση της Πλατείας Κερατσινίου-Δραπετσώνας μέσα σε όλα αναφέρει
πως 4 μήνες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στην Αμφιάλη από τάγμα
εφόδου της χρυσής αυγής, τα θρασύδειλα φασιστοειδή έκαναν ξανά την εμφάνισή
τους στο Κερατσίνι, 100 περίπου άτομα, στις συνοικίες της Αμφιάλης και των
Ταμπουρίων. Κατεβαίνοντας την οδό Τσαλδάρη, βεβήλωσαν το σημείο θανάτου του
Παύλου Φύσσα -τον οποίο οι ίδιοι δολοφόνησαν- σβήνοντας συνθήματα, ποιήματα
και αφιερώσεις δεκάδων ανθρώπων και καταστρέφοντας πανό του τοπικού συλλόγου
δασκάλων «Πλουμπίδης». Μια ξεκάθαρη «ανάληψη ευθύνης» πλέον της δολοφονίας
από πλευράς τους, που μέχρι στιγμής δεν την αποδέχονταν, έχοντας «αδειάσει»
τον μαχαιροβγάλτη τους Ρουπακιά. Στο πέρασμά τους κατέβασαν και άλλα πανό του
τοπικού συλλόγου δασκάλων, έσβησαν αντιφασιστικά συνθήματα, λέρωσαν τοίχους
με εμετικά φασιστικά-εθνικιστικά συνθήματα ενώ φτάνοντας στην πλατεία Λαού,
στα Ταμπούρια, κινήθηκαν επιθετικά προς τον αυτοοργανωμένο χώρο αλληλεγγύης
και ρήξης ΡΕΣΑΛΤΟ. Προφανώς, στην προσπάθεια τους να επανεμφανιστούν στις
περιοχές του Πειραιά τις τελευταίες βδομάδες και να λειτουργήσουν ξανά τα γραφεία
τους στη Νίκαια, έχουν ενοχληθεί από τη δυναμική αντίσταση που έχουν συναντήσει
από τον κόσμο του αγώνα, γι’ αυτό άλλωστε ξεκίνησαν τις προκλήσεις τους ήδη από
την προηγούμενη βδομάδα, γράφοντας σύνθημα στον τοίχο του αυτοδιαχειριζόμενου
κοινωνικού χώρου Κορυδαλλού Pasamontana, επανεμφανιζόμενοι στις περιοχές της
Νίκαιας και του Κορυδαλλού με μια από τις γνωστές θλιβερές παρελάσεις τους). Κατά
τη διάρκεια της θρασύδειλης επίθεσης των ακροδεξιών τραμπούκων στο Ρεσάλτο
βρισκόνταν περίπου 15 σύντροφοι και συντρόφισες οι οποίοι και υπερασπίστηκαν
τον εαυτό τους και το εγχείρημα και μετά από πεντάλεπτη σύγκρουση κατόρθωσαν
να τους απωθήσουν. Οι πολλές μηχανές ΔΙΑΣ, βέβαια, που συνόδευσαν τους
φασίστες μετά την επίθεσή τους μέχρι την αποχώρησή τους από το Κερατσίνι,
δεν προχώρησαν σε καμία προσαγωγή. Παρότι οι πρώτες αστυνομικές δυνάμεις
έφτασαν στο σημείο κατά τη διάρκεια της επίθεσης-σύγκρουσης και παρότι αρκετοί
φασίστες (αυτοί που ήταν στην πρώτη γραμμή) αποχώρησαν χρωματισμένοι με μπογιά
στα ρούχα τους. Έχει ιδιαίτερη σημασία να σημειωθεί ότι το κυριότερο γεγονός
που επιβεβαιώνει τον αντικοινωνικό, τραμπούκικο και δολοφονικό χαρακτήρα τους,
είναι η καταστροφή με πέτρες των τζαμιών των παραθύρων και της πρόσοψης
του διπλανού σπιτιού, παρότι ο ιδιοκτήτης τούς φώναζε ότι είναι σπίτι και μέσα
υπάρχει μικρό παιδί. Από τις δεκάδες πέτρες που πετάχτηκαν προς το σπίτι οι
περισσότερες έπεσαν στο παιδικό δωμάτιο και αν το κοριτσάκι δεν είχε φυγαδευτεί
από τους γονείς της θα είχε τραυματιστεί σοβαρά ή θανάσιμα. Ακολούθησε άμεσο
αντιφασιστικό κάλεσμα στην πλατεία Λαού και αυθόρμητη διαδήλωση στα Ταμπούρια
και την Αμφιάλη (στους δρόμους που είχαν περάσει νωρίτερα οι φασίστες) από 400
και πλέον αντιφασίστες και αντιφασίστριες, που έσβησαν παράλληλα τα φασιστικά
συνθήματα από τους τοίχους με μεγάλη συμμετοχή ανθρώπων της περιοχής και τη
στήριξη πολλών αλληλέγγυων - αγωνιζόμενων ανθρώπων από τις γύρω περιοχές
του Πειραιά και διάφορες συνοικίες της Αθήνας.
- Στις 26/01/14 στη πόλη της Καβάλας ομάδα περίπου 50 αντιφασιστών/τριων
επιτέθηκαν στην περιφρούρηση των φασιστών κατά τη διάρκεια εκδήλωσης τους
για τα Ίμια στο κέντρο της πόλης διώχνοντας τους από τη πλατεία. Στη συνέχεια
μερίδα των διωγμένων φασιστών επιτέθηκαν σε κλειστό μαγαζί συντρόφου, του

έσπασαν την βιτρίνα ενώ προσπάθησαν να το βάλουν και φωτιά. Φυσικά δεν πέρασε
από το μυαλό τους ότι από επάνω υπάρχει κατοικία, που έθεταν σε κίνδυνο τις
ζωές αθώων πολιτών. Οι αθώοι πολίτες σώθηκαν όπως και το μαγαζί από άσχετο
κόσμο που έσβησαν το φλεγόμενο ρούχο που πέταξαν οι φασίστες. Ο συντροφος του
οποιου σπαστηκε το μαγαζί πηγε στη συνέχεια στην ασφάλεια για τις αυτονοητες
αυτοφορες διαδικασιες και μετά από αρκετή ώρα μαθεύτηκε οτι έχει προηγηθεί
μήνυση για αυτόν και τον αδερφό του για οτι ειχε προηγηθεί με αποτέλεσμα να
κρατηθεί στο τμήμα παρολο που ηταν εμφανες οτι δεν συμμετείχε κανείς τους σε
καμια επίθεση κατά των φασιστων.
- Στην ιστοσελίδα της Αναρχικής Συλλογικότητας της εφημερίδας Γκιλοτίνα
αναφέρεται πως τις προηγούμενες ημέρες η αλλαντοβιομηχανία ΒΙ.Κ.Η Α.Ε(και
η θυγατρική της ζωοτροφές LAKY AE) έδιωξε περίπου 9-10 εργαζόμενου τόσο
από τη LAKY AE όσο και από τη BI.K.H AE οδηγώντας τους στην απελπισία, σε
μία ευρύτερη περιοχή που είναι από τις φτωχότερες στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Η εταιρεία αντικατέστησε τους απολυθέντες εργαζόμενους με νέους εργαζόμενους
πιο "φθηνούς" μέσω προγραμμάτων από το σκλαβοπάζαρο του ΟΑΕΔ.
Οι εργαζόμενοι λένε ότι τα αφεντικά τους διαμήνυσαν ότι οι απολύσεις θα φθάσουν
άμεσα τις 25 με 30, εκβιάζοντας ακόμη περισσότερο τη σιωπή των εργαζομένων
στην εργασιακή εκμετάλλευση και στους ελάχιστους μισθούς. Οι νέοι εργάτες
που προσλήφθηκαν μέσω του σκλαβοπάζαρου του ΟΑΕΔ και ανάλογων ιδιωτικών
πρωτοβουλιών, θα αμοιφθούν με μισθούς έως 350 ευρώ το μήνα στις συνθήκες
του φόβου που προκαλούν οι συνεχείς απολύσεις. Το αφεντικό της εταιρείας, το γιό
Παπαγιάννη τον έχουν διορίσει και στο Δ.Σ του ΤΕΙ Ηπείρου για να αμβλύνουν το
προσωπείο των αχάριστων και απάνθρωπων αφεντικών. Το συγκεκριμένο ΔΣ του
ΤΕΙ , είχε πρωταγωνιστήσει στην καταστολή της κατάληψης στο ΤΕΙ Ηγουμενίτσας
από το "ΚΕΛΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ", στέλνοντας αλητήριους κρατικούς υπαλλήλους να
διαλύσουν τότε τους χώρους της κατάληψης και να διώξουν από εκεί ανθρώπους
που φιλοξενούνταν από τους συντρόφους και είχαν χρόνια προβλήματα υγείας,
πετάγοντάς τους στην κυριολεξία στο δρόμο..
- Στις 12/02/2012 που ψηφίζονταν το μεσοπρόθεσμο εκατοντάδες χιλιάδες
διαδηλωτές συγκρούονται με την αστυνομία που περιφρουρεί το κοινοβούλιο με τα
γεγονότα να εξαπλώνονται και σε πολλές άλλες πόλεις. Στα Τρίκαλα πραγματοποιείται
διαδήλωση μετά το τέλος της οποίας συλλαμβάνονται τρία άτομα ενώ την επόμενη
συλλαμβάνεται άλλο ένα. Ένας από αυτούς, ο αναρχικός Σ.Κ κατηγορείται για
"καθοδήγηση και προτροπή σε παράνομη πράξη"με κριτήριο τη μακροχρόνια πολιτική
και κοινωνική του δράση στη πόλη των Τρικάλων. Με τη συγκεκριμένη κατηγορία το
κράτος προσπαθεί να καταστείλει ανθρώπους που υπερασπίζονται με συνέπεια το
αναρχικό ανατρεπτικό πρόταγμα προκειμένου να τρομοκρατήσουν κάθε άτομο ή ομάδα
που στέκεται με αξιοπρέπεια απέναντι στην εξουσία από αγωνιστική σκοπιά και
που υπερασπίζεται τη στάση αυτή δημόσια και με πολιτικό σκεπτικό. Έτσι θεωρούν
πως θα αποκόψουν την αναρχική πολιτική δράση από τις γενικότερες κοινωνικές
αντιστάσεις. Οι σύντροφοι του Σ.Κ και οι λοιποί αλληλέγγυοι τον υπερασπίζονται
τονίζοντας πως οι γελιότητες του κράτους που παρουσιάζει ένα αναρχικό ως
αρχηγό των εξεγερμένων ή των εξοργισμένων δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να
επιβεβαιώνονται ώς τέτοιες. Καμία δίωξη λοιπόν στον αναρχικό Σ.Κ του οποίου η
δίκη θα πραγματοποιηθεί στις 10/02/20140 στα Τρίκαλα.

Διεθνή νέα:

- Στην Αγγλία και σύμφωνα με στοιχεία οργάνωσης που διοργανώνει συσσίτια για
απόρους οι άνθρωποι που θα εξαρτώνται από τα συσσίτια προκειμένου να επιβιώσουν
θα φτάσουν το ένα εκατομμύριο το 2014 σε ολόκληρη τη Βρετανία. Παρολαυτά το
κράτος σκοπεύει να συρρικνώσει κι άλλο τις κοινωνικές δαπάνες, περικόπτοντάς
τες τα επόμενα δυο χρόνια κατά 12 δισ. λίρες. Σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας
οργάνωσης, ένας στους πέντε εργαζόμενους αδυνατεί να καλύψει τις στοιχειώδεις
ανάγκες διαβίωσης σε καθημερινή βάση, επομένως αναπόφευκτα θα οδηγηθεί στην
αναζήτηση τροφής στα συσσίτια που διοργανώνουν ιδρύματα και οργανώσεις. Αυτή τη
στιγμή, το επίπεδο διαβίωσης 13 εκατομμυρίων Βρετανών είναι κάτω από το όριο της
φτώχειας, από τους οποίους τα 2,3 εκατομμύρια είναι παιδιά.
- Στις 24/01/14 πραγματοποιήθηκε στο Χοφμπουργκ της Αυστρίας η ετήσια
καθιερωμένη συγκέντρωση της φασιστικής ελίτ της χώρας και όχι μόνο. Δέκα περίπου
χιλιάδες αντιφασίστες/τριες, συλλογικότητες, ομάδες της επαναστατικής αριστεράς,
αυτόνομοι αντιφασίστες,αριστεροί και πολίτες πραγματοποίησαν συγκέντρωση και
πολλοί από αυτούς συγκρούστηκαν σφοδρά με τοις δυνάμεις της κρατικής καταστολής
που υπολογίζονταν εκείνη τη μέρα σε περίπου είκοσι χιλιάδες.
- Η κατάληψη La Casika βρίσκεται σε ένα προάστιο στα περίχωρα της πρωτεύουσας
της Ισπανίας, της Μαδρίτης και λειτουργεί ως κοινωνικο/πολιτικός χωρος τα τελευταία
16 χρόνια. Τον τελευταίο καιρό για άλλη μια φορά δέχεται επίθεση από το κράτος με
απειλή έξωσης και τη δίωξη δυο μελών της συνέλευσης της. Για το λόγο αυτό στις 18
Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε μαζική πορεία στο Mostoles με την συμμετοχή 3.000
ανθρωπων και πολλών συλλογικοτήτων.
-Ενώ οι συγκρούσεις δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών, που εναντιώνονται τόσο στο
επερχόμενο Μουντιάλ της χώρας τους όσο και στη βραζιλιανική κυβέρνηση γενικότερα,
μαίνονται σε 36 πόλεις στη Βραζιλία το κράτος εξαπολύει λυσσαλέα επίθεση ενάντια
στους καταπιεσμένους. Σε σχετικό κείμενο η Αυτόνομη Ζώνη αναφέρει πως με το
νέο έτος και πιο συγκεκριμένα στις 07/01/14, οι κάτοικοι μιας φαβέλας του Ρίο
αντιστάθηκαν και συγκρούστηκαν στην νέα φασιστική επιδρομή πάνοπλων μπάτσων.
Κατά την διάρκεια του απογεύματος και της νύχτας οι κάτοικοι της συγκεκριμένης
φαβέλας διαμαρτυρήθηκαν κατά της έξωσης σαράντα οικογενειών. Η φαβέλα απέχει
λιγότερο από 500 μέτρα από το στάδιο στο οποίο και θα πραγματοποιηθεί ο τελικός
του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014, το γνωστό σε όλους Μαρακανά.

