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ΖΩΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Δελτίο 04/11/14

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ:
- Στις 24/10/14 πραγματοποιήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου η
δίκη σχετικά με μήνυση που αφορούσε υπόθεση συμπλοκής αντιφασιστών
Αγρινιωτών με τους υποψήφιους τότε βουλευτές της χ.α Λεωνίδα
Σταθόπουλο και Κων/νο Ντάικο. Η συμπλοκή είχε προκληθεί το 2012
κατά τη διάρκεια της τότε προεκλογικής περιόδου όταν οι αντιφασίστες
εντόπισαν τους εν λόγω φασίστες να σκίζουν αφίσες αναρχικών/
αντιεξουσιαστών της πόλης και ακολούθησε λογομαχία ενώ λίγα λεπτά
αργότερα οι φασίστες έστησαν καρτέρι στους αντιφασίστες λίγα μέτρα
παράμερα. Οι κατηγορίες που αφορούσαν τους Αγρινιώτες αντιφασίστες
αφορούσαν απλές σωματικές βλάβες καθώς και φθορά ξένης περιουσίας.
Ο Λ. Σταθόπουλος που είχε πρόσφατα αποχωρήσει από τη χ.α σκοτώθηκε
λίγες μέρες πριν σε τροχαίο ατύχημα ενώ ο Κ. Ντάικος δεν εμφανίστηκε
καθόλου στο δικαστήριο. Η έδρα αποφάνθηκε πως η μύνηση δεν ισχύει
μιας και οι φασίστες της χ.α δεν είχαν πληρώσει τα παράβολα της μύνησης
με αποτέλεσμα η υπόθεση να μπει στο αρχείο και οι διωκόμενοι σύντροφοι
να απαλλαχθούν. Στο Δικαστικό μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς
30-40 περίπου αλληλέγγυοι από το Αγρίνιο αλλά και άλλες περιοχές του
νομού καθώς και από την Ηγουμενίτσα ενώ η συγκέντρωση είχε καλεστεί
τόσο από τη Κατάληψη Apertus όσο και από το Αυτοδιαχειριζόμενο
Στέκι. Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η παρουσία των αστυνομικών
δυνάμεων εντός του μεγάρου. Οι συγκεντρωμένοι αλληλέγγυοι με
το άκουσμα της απόφασης αποχώρησαν φωνάζοντας συνθήματα.
- Σε αφίσα που κολλήθηκε στους δρόμους του Αγρινίου από τη κατάληψη
Apertus σχετικά με το ζήτημα του Νοσοκομείου της πόλης αναφέρεται
πως το κράτος επιβάλλει την κατάρρευση των δημόσιων – κοινωνικών
δομών (πχ νοσοκομεία), για να τα αντικαταστήσει στην συνέχεια από
αντίστοιχες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες μάλιστα φαντάζουν
σωτήριες. Αυτή η τακτική είναι προσφιλής στους κρατικούς μηχανισμούς
ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης ή κρίσης. Σήμερα, η τακτική
αυτή επιχειρείται στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρίνιου. Τα κενά στο ιατρικό,

νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό, η μη κάλυψη αναγκών σε βασικές
λειτουργίες κι υλικοτεχνική υποδομή, η υπολειτουργία της Μονάδας
Τεχνικού Νεφρού, το κλείσιμο της Καρδιολογικής Κλινικής (καθώς και
το επικείμενο κλείσιμο της ΜΕΘ) οδηγούν το Νοσοκομείο Αγρίνιου
στην αχρηστία. Παράλληλα στην περιοχή, νέα διαγνωστικά κέντρα
κάνουν τα εγκαίνια τους. Όσο το κράτος και τα αφεντικά ελέγχουν τις
ζωές μας, η πορεία της κοινωνίας διαγράφει ένα δυστοπικό ορίζοντα.
Το ήδη εμπορευματοποιημένο σύστημα υγείας (φακελάκια, διαφήμιση
ιδιωτικών ιατρειών, φαρμακοβιομηχανίες σε ρόλο κουμανταδόρων κτλ)
ξεπερνά τους οποιοδήποτε ενδοιασμούς και δείχνει το πραγματικό του
πρόσωπο. Η Υγεία μετατρέπεται από δημόσιο – κοινωνικό αγαθό σε
εμπόρευμα και από κοινωνικό δικαίωμα σε ατομικό προνόμιο μόνο όσων
έχουν ένα γεμάτο πορτοφόλι. Οι υπόλοιποι περισσεύουν. Και όσο περνά
ο καιρός ο περισσευούμενος πληθυσμός όλο και αυξάνει. Αρχικά ήταν οι
μετανάστες και οι πρόσφυγες -που μάλιστα κατά τον Λοβέρδο σε αυτούς
οφείλεται η κατάρρευση του συστήματος υγείας. Σήμερα, ο πληθυσμός
που εκδιώχνεται -και τυπικά πλέον- από την Υγεία, περιλαμβάνει ακόμα
περισσότερους: άνεργοι, ανασφάλιστοι, επισφαλείς εργαζόμενοι, άτομα
με αναπηρία, χρόνια πάσχοντες από ψυχικά ή σωματικά νοσήματα,
άτομα με προβλήματα εθισμού και εξάρτησης σε ουσίες και πόσοι
ακόμη έρχονται να προστεθούν στην λίστα. Το επιλεκτικό σύστημα
υγείας δηλώνει ξεκάθαρα: όλοι αυτοί, όλοι εμείς, που περισσεύουμε,
είμαστε ασύμφοροι για την κερδοφορία του κεφαλαίου. Όσοι έχουν
να πληρώσουν καλώς… Οι υπόλοιποι ας κόψουμε το κεφάλι μας.
- Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια ανάρτησης πανό σε
ιδιωτικό κτίριο σε κεντρικό σημείο του Μεσολογγίου, δύο σύντροφοι
δέχθηκαν μαφιόζικη επίθεση από δύο ασφαλίτες με πολιτικά, οι οποίοι
χωρίς να δηλώσουν την ταυτότητά τους , θέλησαν να τους συλλάβουν.
Οι δύο σύντροφοι αντέδρασαν στην αναίτια και απρόκλητη επίθεση, και
ακολούθησε συμπλοκή. Το αποκορύφωμα της βίαιης συμπεριφοράς των
ανθρώπων της ασφάλειας , ήταν το ρίξιμο του ενός συντρόφου σε μία
τζαμαρία και ο πνιγμός του άλλου συντρόφου, που προκάλεσαν την οργή
των παρευρισκομένων πολιτών, που ήταν μάρτυρες του συμβάντος,. Σε
λίγη ώρα κατέφθασαν άτομα της ομάδας ΔΙΑΣ μαζί με δύο περιπολικά και
οδήγησαν τους δύο συντρόφους στο τμήμα. Οι σύντροφοι συνελήφθησαν

και τους αποδίδονται κατηγορίες για αντίσταση κατά της αρχής, εξύβριση,
απειλή, σωματικές βλάβες και φθορά ξένης ιδιοκτησίας ( η τζαμαρία dld... ).
Μετά απο λίγη ώρα το Α.Τ. Μεσολογγίου όπου κρατούνταν οι σύντροφοι
δέχθηκε επίθεση με πέτρες και μολότοφ. Με αφορμή την επίθεση, οι μπάτσοι
προχώρησαν στη σύλληψη 6 συντρόφων απο τον αυτοδιαχειριζόμενο
χώρο ‘’Αποθήκη’’, στον οποίο προκάλεσαν φθορές όπως κόψιμο καλωδίων
στις ηλεκτρονικές συσκευές, μαχαιριές στους καναπέδες και κατάσχεση
σημαιών. Οι πέντε σύντροφοι αφέθηκαν ελεύθεροι και κατηγορούνται σε
βαθμό πλημμελήματος ενώ ο σύντροφος Γ.Σ. προφυλακίστηκε χρεωμένος
με 2 κατηγορίες κακουργηματικού βαθμού. Το κατηγορητήριο βασίζεται
αποκλειστικά στην ψευδομαρτυρία γνωστού μπάτσου, που κατέθεσε
ότι τον είδε να πετάει πέτρες και μολότοφ. Σύντροφοι κρατούμενοι και
αλληλέγγυοι που βρίσκονταν στο Α.Τ. μαρτυρούν ότι ο συγκεκριμένος
ασφαλίτης κατά την διάρκεια και των δυο επιθέσεων στο αστυνομικό
τμήμα ήταν ταμπουρωμένος στο εσωτερικό του τμήματος χωρίς να
έχει καμία οπτική επαφή με το συμβάν. Όλοι οι σύντροφοι θα κριθούν
σε τακτική δικάσιμο. Την Παρασκευή 31 / 10 , το πρωί της οποίας
πέρασαν από τον ανακριτή και οι 8 συλληφθέντες, πραγματοποιήθηκε
συγκέντρωση αλληλεγγύης από 40 περίπου άτομα έξω από τα δικαστήρια
Μεσολογγίου, τα οποία φώναζαν συνθήματα αλληλεγγύης για τους
διωκόμενους συντρόφους, ενώ είχε αναρτηθεί και πανό : «ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ».

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΝΕΑ:
- Ο αυτοοργανωμένος ραδιοφωνικός σταθμός της Μυτιλήνης 105
FM αποτελεί άλλη μια ελεύθερη φωνή αντίστασης που στέκεται
ενάντια στα προτάγματα του κυριάρχου καθεστώτος και των
κυρίαρχων media παρέχοντας ταυτόχρονα αντιπληροφόρηση και
ενημέρωση αδιαμεσολάβητα, αντι-ιεραρχικά και αντιεμπορευματικά. Ο
αντικαθεστωτικός λοιπόν λόγος του αυτοοργανωμένου ραδιοφωνικού
εγχειρήματος του 105 FM και η γενικότερη του στάση αποτελεί αγκάθι
στα πλευρά του καθεστωτικού μηχανισμού με αποτέλεσμα το καθεστώς
να επιστρατεύει όλα τα διαθέσιμα όπλα του προκειμένου να καταστείλει
άλλη μια ελεύθερη φωνή. Πιο συγκεκριμένα στις 28/04/2014, στην
πόλη της Μυτιλήνης, μετά από καταγγελία του ΕΣΡ και του ΕΕΤΤ και
κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης, κλιμάκιο της τεχνικής υπηρεσίας

του Πανεπιστημίου Αιγαίου εισέβαλλε στο χώρο που βρισκόνταν η
κεραία του σταθμού προκαλώντας. Οι σύντροφοι δεν έκαναν ούτε
βήμα πίσω αντέδρασαν άμεσα και επανέφεραν το σταθμό στην ομαλή
λειτουργία του προχωρώντας στην επανατοποθέτηση της κεραίας
στις 07/05/14. Σαν να μην έφτανε η πρώτη αυτή απόπειρα καταστολής
ακολούθησε και δεύτερη. Πιο συγκεκριμένα λίγους μήνες αργότερα, στις
18/10, το σκηνικό επαναλαμβάνεται, αυτή τη φορά με κατάσχεση του
πομπού του σταθμού από τις πρυτανικές αρχές, με πρόφαση για άλλη
μια φορά το εν λόγω έγγραφο του ΕΕΤΤ, καθώς και την υποτιθέμενη
«παρεμπόδιση» των συχνοτήτων του αεροδρομίου της περιοχής.
- Σε κείμενο του σχετικά με τη σύλληψη του, ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης
αναφέρε πως τα ξημερώματα της 21ης Οκτωβρίου οι ένστολοι υπερασπιστές
της αστικής τάξης τον συνέλαβαν στο αεροδρόμιο ΕΛ. Βενιζέλος, λίγο
πριν αποβιβαστεί με φίλη και συντρόφισσα σε αεροπλάνο με προορισμό
τις Βρυξέλλες. Εκεί αμφότεροι θα συμμετείχαμε σε προγραμματισμένη
εκδήλωση της Διεθνούς Κόκκινης Βοήθειας. Επίσημη εκδοχή των
κατασταλτικών μηχανισμών υπήρξε η “παραβίαση” του κατά φαντασίαν
περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Όπως,
όμως, αποδείχθηκε και στην ακροαματική διαδικασία στο αυτόφωρο
μονομελές, τέτοιος περιοριστικός όρος ουδέποτε του επιβλήθηκε από
το συμβούλιο πλημμελειοδικών της Κέρκυρας το οποίο και εξέδωσε το
βούλευμα της αποφυλάκισής του, τον Σεπτέμβρη του 2013. Η εισαγγελέας,
όμως, προχώρησε σε μια πρωτοφανή νομική ταχυδακτυλουργία,
ελαστικοποιώντας και επεκτείνοντας κατά το δοκούν τη λέξη “διαμονή”,
ταυτίζοντάς την με το κυριολεκτικό ρίζωμα του πρώην κρατούμενου σε
ένα σπίτι και μετατρέποντας τη διαμονή σε μια κατοικία σε έναν κατ’
οίκων περιορισμό. Και φυσικά, το μειράκιο που παρίστανε την πρόεδρο
δεν δίστασε να επικυρώσει το δικαστικό πραξικόπημα, καταδικάζοντάς
τον σε εξάμηνη ποινή πράγμα που σημαίνει πως σε μια ενδεχόμενη
τελεσίδικη καταδίκη στο εφετείο, θα πρέπει να εκτίσει και την πενταετή
αναστολή. Άλλωστε λίγα χρόνια πριν ένας διαφορετικού είδους δικαστικός
κρετινισμός αρνούνταν να του χορηγήσει άδεια με την γελοία αιτιολογία
πως ήταν “φυγόδικος” επειδή παρέμενε ασύλληπτος πριν τη σύλληψή του!
- Στις 23 Οκτωβρίου συνελήφθη στο χωριό Δημητσάνα η συντρόφισσα

Σ. Αντωνίου για δήθεν παραβίαση του περιοριστικού όρου την μόνιμης
διαμονής κάτι που είχε ξανασυμβεί πριν μερικούς μήνες. Κατά την
διάρκεια της σύλληψης της Στέλλας Αντωνίου οι μπάτσοι της άσκησαν
βία ρίχνοντας στην στο έδαφος ενώ όταν αρνήθηκε να δώσει δείγμα DNA
οι μπάτσοι προσπάθησαν να της το αποσπάσουν τραμπουκιζοντάς την
και χτυπώντας την. Όπως αναφέρει και η ίδια σε κείμενο της η σύλληψη
της έγινε από δέκα περίπου άντρες της αντιτρομοκρατικής που φορούσαν
κουκούλες, οι οποίοι μετέφεραν εκείνη και τη φίλη και συντρόφισσα της
Μαρία Οικονόμου στο τμήμα της Δημητσάνας. Εκεί από την πρώτη στιγμή
ενημέρωσε για το πρόβλημα υγείας της και τους μπάτσους του τμήματος
και αυτούς της αντιτρομοκρατικής. Μετά απο οχτώ ώρες περίπου στο
τμήμα της Δημητσάνας της ζητούν να δώσει dna και αποτυπώματα κάτι
το οποίο αρνείται να κάνει. Τότε της ανακοινώνεται από τους μπάτσους
του τμήματος ότι έχουν εισαγγελική εντολή να της το πάρουν με τη
βία. Μετά από δέκα λεπτά περίπου ορμάνε στο γραφείο που βρισκόταν
η Στέλλα Αντωνίου πέντε μπάτσοι, τρεις του τοπικού τμήματος και δύο
της αντιτρομοκρατικής, οι οποίοι φορούσαν χειρουργικά γάντια και
χειρουργικές μάσκες. Αυτή βρισκόταν καθισμένη σε ενα διθέσιο καναπέ
κρατώντας σφιχτά κλειστό το στόμα της ενώ στη συνέχεια όρμησαν πάνω
της και την ακινητοποίησαν κρατώντας τα χέρια και τα πόδια της. Τα
βασανιστήρια συνεχίστηκαν και για 2η φορά αλλά η επιμονή της Αντωνίου
τους έκανε τελικά να σταματήσουν.Η συντρόφισσα Στέλλα Αντωνίου
αφέθηκε τελικά ελεύθερη αφού πήρε αναβολή για τις 6 του Νοέμβρη.
- Τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ης Νοέμβρη συνελήφθηκε και
οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ ο ολικός αρνητής στράτευσης Δημήτρης
Χατζηβασιλειάδης. Η σύλληψη του συντρόφου αφορά νέο ένταλμα
για την Ολική Άρνηση Στράτευσης του και ενεργοποιήθηκε όταν ο
σύντροφος παρουσιάστηκε στο Α.Τ. Εξαρχείων για να δώσει το παρόν
σύμφωνα με τους περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί για
παλιότερη πολιτική του δίωξη. Ο Δημήτρης Χατζηβασιλειάδης περνάει
αυτόφωρο τη Δευτέρα 03/11 το πρωί στο στρατοδικείο της Π. Ράλλη.
- Μετά τη νομοθετική επιβολή των 7 εργάσιμων Κυριακών στο χώρο
του εμπορίου, η συμμαχία κράτους/αφεντικών/εμπορικών συλλόγων
τον περασμένο Απρίλη επιχείρησε να εφαρμόσει πιλοτικά το μέτρο των
52 εργάσιμων Κυριακών σε 10 επιλεγμένες περιοχές. Το κυριακάτικο

άνοιγμα των καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας δημιουργεί άλλη
μια συνθήκη εξαίρεσης που επιβάλλεται για «έκτακτους λόγους» και
«ειδικούς σκοπούς»: για την «εξυπηρέτηση του εμπορικού τζίρου, της
τουριστικής κίνησης, της εθνικής οικονομίας που πρέπει μιλώντας
με καπιταλιστικούς όρους να ανακάμψει. Από τον Απρίλιο και για 4
μήνες, στο κέντρο της Αθήνας δόθηκε μια επίμονη μάχη ενάντια στο
κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων. Εργατικά σωματεία βάσης,
συλλογικότητες εργαζομένων και ανέργων, συνελεύσεις γειτονιάς και
πολιτικές ομάδες στο πλάι των αγωνιζόμενων εμποροϋπαλλήλων έδωσαν
μαθήματα ταξικής αλληλεγγύης και συναδελφικότητας απέναντι στην
μοιρολατρία, τον φόβο και την εργοδοτική τρομοκρατία. Μέσα από τον
οριζόντιο συντονισμό και την επικοινωνία, τις καθημερινές παρεμβάσεις
ενημέρωσης, τις απεργιακές περιφρουρήσεις και τους αποκλεισμούς,
πήραν τον αγώνα στα χέρια τους φέρνοντας τα πρώτα αποτελέσματα.
Ήδη, το ΣτΕ ανέστειλε προσωρινά την εφαρμογή του μέτρου για τις 52
εργάσιμες Κυριακές ενώ εργαζόμενοι-ες από τον χώρο του εμπορίου έχουν
αποκτήσει αυτοπεποίθηση και οργανώνουν σε σταθερή βάση τον αγώνα
και τις διεκδικήσεις τους. Και όλα αυτά, χωρίς κανέναν εργατοπατέρα,
χωρίς κανέναν κοινοβουλευτικό μεσσία. Tην Κυριακή 2 Νοεμβρίου
οργανώνεται η επόμενη μάχη. Οργανώνεται η απεργία στον κλάδο του
εμπορίου ενάντια σε μια από τις 7 εργάσιμες Κυριακές που αποτελούν
το «ανοιχτό παραθυράκι» για την ανά πάσα στιγμή γενίκευση τους. Μια
απεργία που επιβλήθηκε «από τα κάτω», από τον κόσμο του αγώνα και
την επιμονή των αγωνιζόμενων εμποροϋπαλλήλων, στους γραφειοκράτες
συνδικαλιστές του εμπορίου. Άλλωστε τη Κυριακή 02 Νοεμβρίου στη
Θεσαλλονίκη και κατά τη διάρκεια συμβολικου αποκλεισμού της εισόδου
του Attica πρσήχθηκε ένα άτομο το οποίο αφέθηκε ελεύθερο αργότερα.
Λίγο πριν το περιστατικό υπήρξε ένταση έξω από το πολυκατάστημα
όπου δυνάμεις των ΜΑΤ χτύπησαν και κατέστειλαν την διαμαρτυρία του
Συντονισμού δράσης ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας,
όπου και πραγματοποιήθηκε η προσαγωγή από την αστυνομία. Την ίδια
ώρα μια κοπέλα τραυματίστηκε στο ένα της πόδι από την επίθεση των ΜΑΤ.
- Στις 31 Οκτωβρίου ο πρύτανης του πανεπιστημίου Αθηνών Φορτσάκης
απαγόρευσε εκ νέου στους φοιτητές να μπουν στο χώρο για να
παρακολουθήσουν την εξ αναβολής συνεδρίαση της Συγκλήτου του

Πανεπιστημίου Αθηνών. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παρατάχθηκαν
μπροστά στο κτίριο και η είσοδος έγινε με προαποφασισμένη λίστα . Εξω
από το χώρο συγκεντρώθηκαν φοιτητές, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την
πρόθεση του πρύτανη να αναθέσει τη φύλαξη των χώρων του Πανεπιστημίου
σε ιδιωτικές εταιρείες. Η συνεδρίαση της Συγκλήτου πραγματοποιήθηκε
κι αυτή τη φορά χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων των φοιτητών, αλλά
με ικανό αριθμό μελών της Συγκλήτου ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη
πλειοψηφία και να έχουν ισχύ οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Τα μέλη της
Συγκλήτου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης αποχώρησαν από
παράπλευρες εξόδους . Την Πέμπτη η συνεδρίαση διεκόπη όταν φοιτητές
και διοικητικοί υπάλληλοι μπήκαν στην αίθουσα για να διαμαρτυρηθούν
και ο Φορτσάκης τους διεταξε με αυταρχικό τρόπο να αδειάσουν την
αίθουσα με αποτέλεσμα να σταματήσει η διαδικασια. Ο Πρωθυπουργός
της χώρας έκανε λόγο για «θρασίμια που δεν έχουν αγωγή από την
οικογένειά τους και δεν έχουν μάθει το πρώτο μάθημα δημοκρατίας να
σέβονται την γνώμη των άλλων». Όλα αυτά για τους φοιτητές, οι οποίοι
αντιστέκονται στην πλήρη κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου.

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ:
- Τη νύχτα του Σαββάτου 25 Οκτώβρη, προς ξημερώματα Κυριακής,
ένας διαδηλωτής, ονόματι Ρεμί από τη Τουλούζ σκοτώθηκε κατά τη
διάρκεια συγκρούσεων που ακολούθησαν τη διαδήλωση ενάντια στην
κατασκευή φράγματος κατά μήκος του δάσους Σιβάν στον υδροβιότοπο
της Τεστέτ, στο διαμέρισμα της Ταρν στη νότια Γαλλία. Αργά το
απόγευμα του Σαββάτου και κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεκάδες
κόσμου συγκρούστηκαν με τις κατασταλτικές δυνάμεις που προστάτευαν
το εργοτάξιο του υπό κατασκευή φράγματος, κάνοντας έτσι αισθητή
την οργή τους και επιχειρώντας ν’ ανακόψουν την επανέναρξη των
εργασιών, που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 27 Οκτώβρη. Οι
μπάτσοι χρησιμοποίησαν σφαίρες από καουτσούκ, χειροβομβίδες κρότουλάμψης και διασποράς, όπως και δακρυγόνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες
ακτιβιστών από την Τεστέτ, ο Ρεμί κατέρρευσε αφού χτυπήθηκε από
ρίψη χειροβομβίδας ενώ στη συνέχεια το σώμα του έπεσε στα χέρια

των δυνάμεων της τάξης. Η προκαταρκτική αυτοψία έδειξε ότι χτυπήθηκε
από κάποια οβίδα κρότου με υψηλή περιεκτικότητα TNT , γεγονός που

προκάλεσε τον θάνατό του. Αμέσως καλέστηκαν πορείες διαμαρτυρίας
σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

- Νωρίς το πρωί της 27ης Οκτώβρη οι ισπανικές δυνάμεις καταστολής
εκκένωσαν την αναρχική κατάληψη La Gatonera, επί της οδού
Αμιστάδ, στη μαδριλένικη συνοικία του Καραμπαντσέλ. Η κατάληψη
είχε βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο των Αρχών κατά τη
διάρκεια των 7 χρόνων λειτουργίας της, αλλά είχε κρατήσει πάντοτε
αδιαπραγμάτευτη στάση. Η πρόσφατη κατασταλτική επιχείρηση έγινε
αιφνιδιαστικά, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο ειδοποιητήριο έξωσης.
- O 18χρονος Ούντι Σεγκάλ, παρουσιάστηκε στις 30 Οκτωβρίου σε
βάση κατάταξης και διακήρυξε για μια ακόμα φορά την άρνησή του να
υπηρετήσει για λόγους συνείδησης, εξαιτίας της αντίθεσής του στην
κατοχή του παλαιστινιακού λαού και στις διακρίσεις που υφίστανται οι
Παλαιστίνιοι εντός του Ισραήλ, όπως και την αντίθεσή του στην επίθεση
στη Γάζα. Ο Ούντι καταδικάστηκε για 5η φορά, αυτή τη φορά σε 10 ημέρες
φυλάκισης, σε στρατιωτική φυλακή. Ο Ούντι ξεκίνησε απεργία πείνας
μέχρι την αποφυλάκισή του ενώ έχει ήδη περάσει 50 μέρες στη φυλακή.
- Στη πόλη Καχαμάρκα, στο Περού ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις
επιστρατεύονται για να βγάλουν εκτός σπιτιού τον Βάσκεζ, έναν μηχανικό
που διέμενε στο εν λόγω σπίτι μαζί με την σύζυγο και τα επτά παιδιά του.
Ο Βάσκεζ αντιδρά και ανεβαίνει στην ταράτσα. Η αστυνομία ανοίγει
πυρ σκοτώνοντάς τον, ενώ στη συνέχεια αστυνομικοί πέφτουν πάνω του
και τον χτυπούν. Όταν η οικογένειά του και αλληλέγγυοι κατάφεραν
να τον πλησιάσουν απλά διαπίστωσαν πως ήταν νεκρός. Μεταφέρθηκε
στο νοσοκομείο όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του. Η τοπική κοινωνία
ζητά τη διεξαγωγή έρευνας και δηλώνει οργισμένη για το πως μια εντολή
έξωσης μετατράπηκε σε δολοφονία.
* Η Ζώνη Αντιπληροφόρησης της Ραδιουργίας
μεταδίδεται καθημερινά στις 12.00 και στις 20.00.
* Μέσα από τη συχνότητα της Ραδιουργίας αναμεταδίδεται καθημερινά
στις 11.00 το εργασιακό δελτίο της συλλογικότητας Omnia Sunt
Communia που ηχογραφείται και μεταδίδεται από τα Ραδιοφράγματα.

