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(Δελτίο 09/02/15)

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ:
- Στις 29 Γεναρη έγινε το δικαστήριο των τριών συντρόφων που  είχαν 
συλληφθει στις 06 Δεκέμβρη του 2014. Περίπου 60 σύντροφοι βρέθηκαν στo 
Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου μετα από καλέσματα του Αυτοδιαχειριζόμενου 
Στεκιού και της κατάληψης Apertus. Η απόφαση ήταν αθωωτική και για τους 
τρεις.  Oι καταθέσεις των τεσσάρων μπάτσων έδειξαν καθαρά ότι οι διώξεις 
ήταν στοχευμένες και φρονηματικού χαρακτήρα. Οι πολιτικές διώξεις αλλά 
και η καταστολή σε όσα κομμάτια της κοινωνίας διαφοροποιούνται και 
αντιστέκονται είναι η συνήθης πρακτική του συστήματος εξουσίας έτσι ώστε 
να καμφθούν οι αντιστάσεις αλλά και για να παραδειγματιστεί η υπόλοιπη 
κοινωνία.

- Άλλος ένας πλειστηριασμός αποτράπηκε στο Μεσολόγγι στις 15/01/15 από 
πολίτες, αλληλέγγυους και διάφορες οργανώσεις από τις γύρω περιοχές. 
Περίπου 150 άτομα απέκλεισαν τις εισόδους των δικαστηρίων μην επιτρέποντας 
την είσοδο στα επίδοξα κοράκια που επι ευκαιρίας της κρίσης προσπαθούν 
να κερδοφορήσουν σε βάρος των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων. Η 
υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απέναντι σε οποιαδήποτε εξουσία 
είναι ένας συνεχής αγώνας και δικαιώνεται κάθε φορά που ενδυναμώνονται οι 
από τη βάση συλλογικές διαδικασίες απέναντι στο φόβο και τον ατομισμό.
 

- Σταματά με μια ακόμα απόφαση οποιαδήποτε εργασία στο Παπαστράτειο 
Πέρκο Αγρινιου. Η περιφέρεια δυτικής Ελλάδας κάνει δεκτή την αίτηση 
της κοινοπραξίας που ανέλαβε το έργο για την οριστική αποδέσμευση 
της από οποιαδήποτε εργασία στο πάρκο. Οι εραστές του γκαζόν, των 
τραπεζοκαθισμάτων και των τσιμέντων μετά τη καταστροφή που κατάφεραν 
προσπαθούν να αποποιηθούν τις ευθύνες αλληλοκαρφώνοντας ο ένας των 
άλλον.

- Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου η επιτροπή πολιτών ορεινού Βάλτου κάλεσε 
σηζήτηση στο χωριό Περδικάκι σχετικά με την εγκατάσταση βιομηχανικού 
τύπου ανεμογεννητριών στη περιοχή. Όλες οι τοποθετήσεις που έγιναν τόσο 
από φορείς όσο και από κατοίκους ήταν κατά της δημιουργίας του έργου. 
Χωρίς κανένα διάλογο ή ενημέρωση των τοπικών κοινοτήτων αποφασίστηκε 
η υλοποίηση ενός έργου που θα επηρεάσει άμεσα τη ζωή στη περιοχή. Στο 
όνομα της ανάπτυξης και της λύσης του ενεργειακού προβλήματος γνωστοί 
ιδιώτες επιχειρούν να λεηλατήσουν ακόμα μια παρθένα περιοχή.



ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΝΕΑ:

 - Ο Μπαρίς Μπαλ, πολιτικός πρόσφυγας από τη Τουρκία ζει εδώ και 20 χρόνια 
στην Ελλάδα. Μετά από ένταλμα  της Τουρκίας που εκκρεμούσε συνελήφθηκε 
στις 23 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη, δικάστηκε και του δόθηκε προθεσμία 40 
ημερών για να εξεταστεί ξανά η υπόθεση του από το δικαστήριο. Κατηγορείται 
από το τουρκικό κράτος ως τρομοκράτης για τη δράση του ως μαθητής από 
το 91 έως 95 ενάντια στη στρατιωτική χούντα του Εβρέν. Ο Μπαρίς Μπαλ ζει 
με την οικογένεια του στην Άρτα και εργάζεται ως καθηγητής στο ΤΕΙ Αρτας 
στο τμήμα παραδοσιακής μουσικής όπου είναι γνωστός για τη πολιτική 
του δράση. Η εκδικητικότητα των μηχανισμών καταστολής της Ελλάδας σε 
συμπόρευση με τη Τουρκία  προσπαθούν να εξοντώσουν ανθρώπους που 
αγωνίζονται για ελευθερία και αξιοπρέπεια ενώ οι ίδιοι δημιουργούν πολέμους 
και θρησκευτικούς φανατισμούς υπηρετώντας έτσι τους υπερεθνικούς 
σχεδιασμούς του ολοκληρωτισμού.
 

-Παραμονή πρωτοχρονιάς αφέθηκαν ελεύθεροι οι 24 από τους 25 
προφυλακισμένους μετανάστες που αθωώθηκαν ομόφωνα από το Μικτό 
Ορκωτό Δικαστήριο για όλες τις κατηγορίες που αφορούσαν στην εξέγερση στο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης της Αμυγδαλέζας τον Αύγουστο του 2013. Μετά 
από διάφορες παλινδρομήσεις του κατασταλτικού μηχανισμού, κάποιος ιθύνον 
νους αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται να παραταθεί άλλο η κράτηση αυτών των 
ανθρώπων, πέραν ενός που βρίσκεται ακόμη στο Κορυδαλλό μάλλον εξαιτίας 
κάποιας προηγούμενης ποινικής του υπόθεσης. 

-Ο  Αγρός, το αυτοδιαχειριζόμενο κατειλημμένο έδαφος στο πάρκο Τρίτση 
δέχτηκε το βράδυ της Τετάρτης  7/1 φασιστική εμπρηστική επίθεση. Στην 
κατάληψη βρέθηκαν άμεσα σύντροφοι/ισσες και πολλοί αλληλέγυοι/ες . Οι 
ζημιές είναι περιορισμένες. Η κατάληψη Αγρός λειτουργεί εδώ και 5 χρόνια και 
παρεμβαίνει στις περιοχές του Ιλίου, των Αγίων Αναργύρων και του Καματερού 
αυτοοργανωμένα, αντιεραρχικά και αντιεμπορευματικά μακριά από κάθε 
είδους εξουσίες και διαμεσολαβητές. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που 
ενεργοποίησαν τους θρασύδειλους φασίστες επιβεβαιώνοντας την ενόχληση 
που τους προκαλούν τα εγχειρήματα που πραγματώνουν την ανυπακοή στον 
κόσμο της εξουσίας.

-Τη Κυριακή 11 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και πορεία 
(περίπου 100 ατόμων) στου δρόμους του Ασπροπύργου από τους απεργούς 
μετανάστες εργάτες της Γενικής Ανακύκλωσης και αλληλέγγυους, ως συνέχεια 
του αγώνα τους για την διεκδίκηση των δεδουλευμένων τους. Η πορεία άρχισε 
από το δημαρχείο του Ασπροπύργου και κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα 
της περιοχής ως απάντηση στις συλλήψεις που έγιναν την Δευτέρα 4/1, όταν 



οι απεργοί μετανάστες κατέλαβαν το εργοστάσιο για να μην εργαστούν οι 
απεργοσπάστες τους οποίους συνόδευαν τα ΜΑΤ. Ο ρόλος της αστυνομίας ως 
security των αφεντικών επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά λειτουργώντας σαν 
υπερασπιστές του Λαζόπουλου (ιδιοκτήτη του εργοστασίου), ενός αφεντικού 
που χρωστάει δεδουλευμένα μηνών στου εργάτες, τους οποίους ανακυκλώνει 
κατά    διαστήματα, ώστε να μην έχουν δικαιώματα και  μέτρα ασφάλειας. 
Οι άθλιες συνθήκες εργασίας σε αυτό το κάτεργο έχουν στοιχίσει τη ζωή 
τουλάχιστον δύο εργατών τα τελευταία χρόνια. Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν 
αποτελεί εξαίρεση αλλά τον κανόνα των εργασιακών συνθηκών που επικρατούν 
στον Ασπρόπυργο και την ευρύτερη περιοχή. Από το σκλαβοπάζαρο στην 
πλατεία σιντριβανιού Ασπροπύργου μέχρι τα εργοστάσια και τα χωράφια, στα 
οποία ζουν και δουλεύουν μετανάστες εργάτες, η εικόνα είναι η ίδια: πολύωρη, 
κακοπληρωμένη έως και απλήρωτη εργασία, δουλειά στις πιο επικίνδυνες 
συνθήκες για την υγεία των εργατών και διαρκής τρομοκρατία σε περίπτωση 
που διεκδικήσουν εργασιακά δικαιώματα.

- Οκτώ χρόνια από τα γεγονότα στην Πάρνηθα το 2007, και ύστερα από δεκάδες 
αναβολές που ζητούσε στο μεταξύ η υπεράσπιση, ολοκληρώθηκε  μετά από πέντε 
συνεδριασεις του εφετείου η δίκη των δύο ματατζήδων που αναγνωρίστηκαν 
οτι συμμετείχαν στην κακοποίηση και τους τραυματισμούς συλληφθέντων 
διαδηλωτών ενώ αυτοί είχαν ακινητοποιηθεί ριγμένοι στο έδαφος και ήταν 
δεμένοι πισθάγκωνα με χειροπέδες. Μοιάζει απίστευτο, με δεδομένη την 
ατιμωρησία που απολαμβανουν τα ΜΑΤ για τις αναρίθμητες κακοποιήσεις, τους 
βασανισμούς και τους τραυματισμούς που έχουν επιφερει σε βαρος διαδηλωτών, 
απεργών και αγωνιζόμενων ανθρώπων αλλά οι δυο συγκεκριμένοι που 
κακοποίησαν μαζί με άλλους τους συλληφθεντες στην Πάρνηθα βασιζόμενοι 
στο ότι πάνω στο βουνό δεν υπήρχαν ΄΄αλλοι μαρτυρες της βαναυσότητας τους 
πέρα από τους ίδιους τους συλληφθέντες, δεν μπόρεσαν τελικά να αποφύγουν 
παρα τα ψέματα και τις προσποιήσεις τους τον καταλογισμό των πράξεών τους 
για τις οποίες καταδικάστηκαν και πάλι! Ο μεν ένας σε 5 μήνες φυλάκισης για 
επικίνδυνη σκοπούμενη σωματική βλαβη και απλή βλάβη ο δε άλλος σε 3 μήνες 
για απλή σωματική βλάβη.

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ: 

- Οι εφτά αναρχικοί που προφυλακίστηκαν μετά την επιχείρηση Πανδώρα 
στην Ισπανία αποφυλακίστηκαν με καταβολή εγγύησης στις 30 του Γενάρη. Ο 
δικαστής αποφάνθηκε πως καθένας και καθεμιά τους θα πρέπει να πληρώσει 
χρηματική εγγύηση 3.000 ευρώ προκειμένου να αποφυλακιστούν με όρους.
- Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης για το ζήτημα 



της στέγασης ένα μπλοκ από 100-200 καταληψίες αποκόπηκε από την πορεία 
και κατευθύνθηκε νότια για να καταλάβει ένα ακατοίκητο συγκρότημα 
κτηρίων στο Νότιο Λονδίνο. Τα σπίτια στο συγκρότημα αυτό ανοίχθηκαν και 
καταλήφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι καταληψίες πραγματοποίησαν 
ανοιχτή συνέλευση το επόμενο απόγευμα καλώντας  τους γείτονες, άλλους 
καταληψίες και τον καθένα που ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή μαζί τους.

- Εκατοντάδες φοιτητές και αντιφασίστες διέκοψαν την ομιλία της Marine Le 
Pen, της αρχηγού του Γαλικού ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου στο Oxford Union 
της Αγγλίας στις 07/02/15. Η ομιλία αρχικά αναβλήθηκε για μία ώρα, αλλά στο 
τέλος η ίδια η Le Pen αναγκάστηκε να φυγαδευτεί σε ένα βανάκι της αστυνομία 
το οποίο ακολούθησαν εξαγριωμένοι αντιφασίστες. 

- Η λεγόμενη «μεγάλη δίκη – ΝΟ TAV» ολοκληρώθηκε σε πρώτο βαθμό, στην 
οποία εμπλεκόταν 53 αγωνιστές με κατηγορίες για αντίσταση στην έξωση της 
Ελεύθερης Δημοκρατίας της Maddalena στις 27 Ιουνίου του 2011 και για την 
επίθεση στο εργοτάξιο της Chiomonte στις 03 Ιουλίου που ακολούθησε στην 
Ιταλία. Οι κατηγορίες που αντιμετώπιζαν οι σύντροφοι για πρόκληση σωματικής 
βλάβης και διακεκριμένης επίθεσης, αντίστασης κατά του προσωπικού της 
δημόσιας αρχής, για αλλοίωση και κάλυψη χαρακτηριστικών έγιναν καταδίκες, 
με ποινές που κυμαίνονται από λίγους μήνες έως τεσσεράμισι χρόνια στη 
φυλακή για 47 κατηγορούμενους ενώ έξι άνθρωποι απαλλάχθηκαν από τις 
κατηγορίες.


