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ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ:

- Στις 26/02 ξεκίνησε στο τριμελες εφετείο κακουργηματων στο αγρίνιο 
η δίκη για το ναυάγιο που είχε γίνει το νοέμβριο του 2013 στη Πάλαιρο 
και έιχε ως αποτέλεμα το πνιγμό 12 Σύριων μεταναστών στη προσπάθεια 
τους να διαφύγουν προς την Ιταλία. Με απόφαση που ανακοινώθηκε στις 
20 Μαρτίου καταδικάστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Συγκεκριμένα 
επεβλήθη η ποινή των 162 ετών κάθειρξης, εκ των οποίων εκτιτέα τα 
25. Η ποινή αυτή επεβλήθη στον Αιγύπτιο διακινητή, που θεωρούνταν 
«εγκέφαλος» της όλης επιχείρησης και στα δύο από τα τρία αδέρφια από το 
Ξηρόμερο που ενεπλάκησαν ως διακινητές και κατηγορήθηκαν για πράξεις 
κακουργηματικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα για παράνομη μεταφορά 
υπηκόων τρίτων χωρών κατά την οποία προέκυψε κίνδυνος για τη ζωή τους 
και τελικά θάνατος καθώς και για πρόκληση του ναυαγίου από πρόθεση 
από την οποία προέκυψε κίνδυνος για τη ζωή των μεταναστών και τελικά 
θάνατος.

- Στην ιστοσελίδα Παροξυσμος αναφερεται οτι στις  02 και 03 
Φεβρουαρίου, εκδικάστηκε στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αγρινίου η 
υπόθεση του δουλεμπορίου στην περιοχή της παραχελωΐτιδας (Κατοχή 
Αιτωλοακαρνανίας), με βασικούς κατηγορούμενους επτά άτομα (δυο 
ρουμάνικης καταγωγής  και πέντε ελληνικής καταγωγής). Η έκβαση της 
δίκης, όπως αναφέρεται στην Εφημερίδα Γεγονός (2015, Φεβρουαρίου 7) 
ήταν η καταδίκη σε πολυετή κάθειρξη ενός άτομου ρουμανικής καταγωγής, 
ενώ σε δυο ελληνικής καταγωγής επιβλήθηκαν ποινές πρόσκαιρης 
κάθειρξης και αφέθηκαν ελεύθεροι. Δεν περιμένουμε τίποτα από την αστική 
δικαιοσύνη. 

- Στις 6 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η δίκη δυο Αγρινιωτών αντιφασιστών 
ύστερα από μήνυση νεοναζί και μέλους της χρυσής αυγής. Ο μηνυτής 
φασίστας καθώς και  λοιποί  ομοιδεάτες  του  δεν εμφανίστηκαν στο 
Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου. Η δίκη διήρκησε λίγα λεπτά και οι δυο 
αντιφασίστες αθωώθηκαν. Στις 26 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε άλλη ια δίκη 
Αγρινιώτη αντιφασίστα ύστερα από μήνυση του ίδιου φασίστα και μέλους 



της χρυσής αυγής, Και σε αυτή τη περίπτωση ο αντιφασίστας αθωώθηκε 
ενώ ο μηνυτής δεν εμφανίστηκε. Και στις δυο δίκες υπήρχε παρουσία 
αλληλέγγυων αντιφασιστών.

- Τη Παρασκευή 13/03 πραγματοποιήθηκε και στο Αγρίνιο και πιο 
συγκεκριμένα στη πλατεία Δημοκρατίας συγκέντρωση αλληλεγγύης στους 
πολιτικούς κρατούμενους που έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας από τις 02/03. 
Πιο συγκεκριμένα υπήρχαν καλέσματα τόσο από το Αυτοδιαχειριζόμενο 
Στέκι (συγκέντρωση-μικροφωνική) όσο και από τη κατάληψη Aper-
tus (συγκέντρωση). Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης αλληλεγγύης 
μοιράστηκαν και διαβάστηκαν κείμενα, αναρτήθηκαν πανό.

- Στις 23 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε παρέμβαση αναρχικών στο τηλεοπτικό 
σταθμό της πόλης Αχελώος TV. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Κατά τη 
διάρκεια της παρέμβασης αναρτήθηκε πανό στα πλατό του τηλεοπτικού 
σταθμού και διαβάστηκε κείμενο σχετικά με τον αγώνα των απεργών πείνας 
από τις 02/03 πολιτικών κρατουμένων ενώ προβλήθηκε και σχετικό βίντεο. 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΝΕΑ:
- Στις 10 Μαρτίου πραγματοποίηθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά η δίκη 
των αφεντικών του Αιγύπτιου μετανάστη εργάτη Ουαλίντ Ταλέμπ οι οποίοι 
κακοποίησαν, βασάνισαν και έκλεψαν τον Ουαλίντ ο οποίος δούλευε στον 
φούρνο της οικογένειας Σγούρδα. Ο Ουαλίντ υπέστη από τον εργοδότη, 
το γιο του και τους φίλους τους κτηνώδη και διαστροφικό βασανισμό όταν 
τον έκλεισαν σε  ένα στάβλο και επί ένα 24ωρο τον χτυπούσαν αλύπητα, 
έκαιγαν πάνω του αποτσίγαρα, τον έδεσαν με αλυσίδα και τον βίασαν με 
σιδερόβεργα, αφού έκλεψαν τις οικονομίες του και έσκισαν τις φωτογραφίες 
της οικογένειάς του από το πορτοφόλι του. Ο φούρνος «Σταρ» λειτουργεί 
ακόμα και σήμερα στη Σαλαμίνα πουλώντας το βρώμικο ψωμί του και οι δήμιοι 
κυκλοφορούν ανενόχλητοι, κάνοντας μάλιστα απειλητικές χειρονομίες 
στο θύμα, δυόμισι χρόνια μετά. Δεκάδες αλληλέγγυοι συγκεντρώθηκανγια 
να αποτρέψουν τον εκφοβισμό του Ουαλίντ από τα δίποδα τέρατα και 
στάθηκαν αλληλέγγυοι σε άλλο ένα θύμα του παγκόσμιου αλλα και του 
ελληνικού καπιταλισμού, ένας καπιταλισμος που ξερνάει φασισμό, ρατσισμό 
και μισανθρωπία. Με τη παρουσία των δεκάδων αλληλέγγυων η δίκη αυτή 
τη φορά ξεκίνησε με διαφορετικούς όρους. Η κινητοποίηση του κινήματος 
με καλέσματα συγκέντρωσης όχι απλά συμπαράστασης αλλά έμπρακτης 



ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΝΕΑ:

αλληλεγγύης μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου άλλαξε το κλίμα. Οι 
βασανιστές φασίστες  αφεντικά δεν μπορούσαν πια όπως τις προηγούμενες 
φορές να τρομοκρατούν στο περιθώριο της αναμονής τον μετανάστη 
εργάτη. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 31 Μαρτίου.

-Παρέμβαση περίπου 100 συντροφισσών και συντρόφων πραγματοποιήθηκε 
το μεσημέρι της Κυριακής 15/02/15, στο κολαστήριο της Αμυγδαλέζας όπου 
οι μετανάστες έχουν εξεγερθεί μετά την αυτοκτονία του αφγανού Μοχάμεντ 
Ναντίμ.   Οι εξεγερμένοι μετανάστες φωνάζανε συνθήματα(σε αγγλικά και 
ελληνικά), είχαν ανέβει στις οροφές των κοντέινερς και δημιουργούσαν ένα 
κλίμα οργής  και γιορτής. 

-Εργαζόμενη  απολύθηκε  μόλις  ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, στην 
εργοδοσία της. Πρόκειται για την εταιρεία εμπορίου ενδυμάτων LIN 
HONGOIN (3ο χλμ Αλεξανδρούπολης – Φερών), όπως καταγγέλλει το 
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έβρου, που χαρακτηρίζει την απόλυση παράνομη 
και καταχρηστική, και απαιτεί την επαναπρόσληψή της εργαζόμενης και 
την άμεση πλήρη ηθική και οικονομική αποκατάστασή της. Πρόκειται για ένα 
ακόμα περιστατικό «ακραίας» εργοδοτικής αυθαιρεσίας, μετά την περίπτωση 
της εταιρείας MIGATO, τονεκφοβισμό εγκύου από την τεχνική εταιρεία 
“ΠΑΝΘΕΟΝ”, τον ξυλοδαρμό εργαζόμενης από τον εργοδότη της.
ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ:
- Κατά τη διάρκεια μεγάλης διαδήλωσης ενάντια στα εγκαίνια των νέων 
εγκαταστάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Φρανκφούρτη 
της Γερμανίας ξέσπασαν σφοδρές συγκρούσεις με τις δυνάμεις των μπάτσω. 
Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων πολλά περιπολικά πυρπολήθηκαν από 
ομάδες διαδηλωτών, ένα αστυνομικό τμήμα κατάστραφηκε, το δημαρχείο 
της πόλης δέχθηκε επίθεση ενώ μεγάλες φθορές υπέστη και το ισόγειο του 
νέου κτιρίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που στοίχισε πάνω από 1 
δις. ευρώ, την ώρα που οι ευρωπαίοι εξουσιαστές προτάσσουν τη λιτότητα. 
Περίπου 350 διαδηλωτές συνελήφθησαν ενώ 88 μπάτσοι τραυματίστηκαν 
κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Στη διαδήλωση συμμετείχαν 
περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι ενώ οι δυνάμεις των μπάτσων αριθμύσαν 
περισσότερους από 10.000 άτομα.

- Στην Βρετανία οι φασιστικές/νεοναζιστικές/ισλαμοφοβικές οργανώσεις 
δέχονται τη μια σφαλιάρα μετά την άλλη από τις αντιφασιστικές και 



αντιρατσιστικές οργανώσεις και τις τοπικές κοινωνίες. Πιο συγκεκριμένα 
στις 21 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές ογκώδεις 
και μαχητικές αντιφασιστικές διαδηλώσεις τη στιγμή που σε κάποιες 
από αυτές τις περιοχές είχαν καλεστεί συγκεντρώσεις από φασιστικές 
οργανώσεις οι οποίες ακυρώθηκαν με μαχητικό τρόπο εξαιτίας 
των αντιφασιστών. Στο Λονδίνο πραγματοποίηθηκε αντιφασιστική 
διαδήλωση με τη συμμετοχή περισσότερων από 10.000 ανθρώπων ενώ 
ο γνωστός ξενοφοβικός ευρωβουλευτής  Φάρατζ εντοπίστηκε σε πάμπ 
από διαδηλωτές και εκδιώχθηκε κακήν κακώς. Την ίδια στιγμή  στους 
δρόμους της Γλασκώβης πορεύτηκαν 2.500 περίπου αντιφασίστες ενώ 
μεγάλες αντρατσιστικές και αντιφασιστικές διαδηλώσεις με τη συμμετοχή 
εκατοντάδων διαδηλωτώνπραγματοποίηθηκαν τόσο στο Κάρντιφ όσο και 
στο Νιούκαστλ στο οποίο οι αντιφασίστες ακύρωσαν τη καλεσμένη από 
νεοναζί συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης η οποία  λίγο πριν διαλυθεί 
αριθμούσε μόλις 20 με 30 άτομα. Στις 28 Μαρτίου φασίστες καλούσαν σε 
συγκέντρωση στο Μαντσεστερ με περίπου 50 από αυτούς να συμμετέχουν 
στη παρωδία αυτή.  Πολλαπλάσιες ήταν οι δυνάμεις των μπάτσων που 
επιστρατεύτηκαν για να τους προστατέψουν από τους 800 με 1000 περίπου 
αντιφασίστες που πραγματοποίησαν την ίδια ώρα αντισυγκέντρωση. 

- Στις 21 Μαρτίου στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας πραγματοποίηθηκε μεγάλη 
διαδήλωση από 80.000 περίπου άτομα ενάντια σε άλλο ένα μέτρο λιτότητας 
που ακούει στο όνομα "τέλη ύδρευσης".  Αυτή ήταν η τέταρτη και μεγαλύτερη 
μαζική διαμαρτυρία από τον Οκτώβριο, όταν η ιρλανδική κυβέρνηση, η 
οποία επιδιώκει την επανεκλογή της το επόμενο έτος, αποφάσισε να επιβάλει 
τέλη στο νερό.

- Στις  25 Μαρτίου  πραγματοποιήθηκε  στο Μόντρεαλ του Καναδά  διαδήλωση 
ενάντια στη λιτότητα έλαβε χώρα προχθές στο κατά τη διάρκεια της οποίας 
σημειώθηκαν συγκρούσεις ανάμεσα στους μπάτσους και τους διαδηλωτές.


