
Είναι πολλοί,

είμαστε τρελοί!
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Τρομοκρατία είναι η παγερή σιωπή μπροστά 
στην καθημερινή βια της εξουσίας!

Το	έντυπο	αυτό	ελπίζουμε	να	αποτελέσει	μία	περιοδική	έκδοση		περίπου	
κάθε	δύο	μήνες	και	έχει	σαν	στόχο	τη	δημιουργία	μίας	ανοιχτής	δομής	για	
την	αυτοδιαχείριση	της	πληροφόρησης	μας.	
Η	προσπάθεια	αυτή	γίνεται	από	άτομα	που	γνωρίστηκαν	και	δραστηριο-
ποιούνται	στην	κατάληψη	Δέλτα.	Κάθε	σημείο	του	εντύπου	διαμορφώνεται	
σε	κοινή	συμφωνία	όλων	μας,	χωρίς	αυτό	βέβαια	να	σημαίνει	την	απόλυτη	
ταύτιση	των	αντιλήψεων	μας.	
Κοινές	μας	επιθυμίες	είναι	αφενός	να	αποκτήσουμε	εμπειρίες	σε	σχέση	με	
τη	λειτουργία	μιας	τέτοιας	δομής	που	θα	μας	επιτρέψουν,	σε	μελλοντικές	
καταστάσεις	και	συγκυρίες,	να	λειτουργήσουμε	αυτόματα	εκεί	που	η	πληρο-
φόρηση	θα	κρίνεται	αναγκαία,	και	αφετέρου	αυτό	να	γίνει	μέσα	από	διαδικα-
σίες	συλλογικής	αυτομόρφωσης.	
Θα	θέλαμε	να	δούμε	αυτό	το	έντυπο	να	μοιράζεται	χέρι	χέρι	και	γιαυτό	το	
λόγο	δεν	έχει	αντίτιμο.	Θεωρούμε	πως	οι	σχέσεις	πληροφόρησης,	όπως	
άλλωστε	και	κάθε	είδους	σχέσεις,	δεν	λειτουργούν	ουσιαστικά	όταν	ορίζονται	
από	το	κέρδος.	
Επιθυμητή	είναι	η	ανατύπωση	του,	όπως	επιθυμητή	είναι	και	η	επικοινωνία	
με	όποια	ή	όποιον	θεωρεί	πως	μπορεί	με	κάποιο	τρόπο	να	συνεισφέρει	σε	
αυτήν	την	προσπάθεια.
Μπορείτε	να	επικοινωνήσετε	μαζί	μας	ηλεκτρονικά	στο	Kakamantata@lists.
espiv.net	καθώς	και	φυσικά	στην	κατάληψη	Δέλτα.	Η	ηλεκτρονική	διεύθυν-
ση	του	περιοδικού	είναι:	kakamantata.squat.gr
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Το	βράδυ	της	23ης	Σεπτεμβρίου	ο	περιπλανώμενος	θίασος	της	“Αντιτρομοκρατικής	Υπηρεσίας”	
εισβάλει	σε	δύο	σπίτια,	ένα	στο	Χαλάνδρι	και	ένα	στο	Γαλάτσι	.	και	συλλαμβάνει	5	άτομα,	4	άντρες	
και	μια	γυναίκα.
Σύμφωνα	με	τις	πρώτες	ανακοινώσεις	των	μπάτσων,	“Για	όλους	του	συλληφθέντες	υπάρχουν	απο-
δεικτικά	στοιχεία	συμμετοχής	σε	εγκληματική	οργάνωση	με	σκοπό	την	διάπραξη	κακουργημάτων”	
.	Εν	τέλει	δύο	από	τους	συλληφθέντες	απελευθερώνονται	αλλά	και	εκδίδονται		εντάλματα	σύλληψης	
για	άλλους	έξι	οι	οποίοι	παραμένουν	ασύλληπτοι.
Σχεδόν	αυτόματα	ανοίγει	ο	οχετός	της	παραπληροφόρησης.	Αν	πιστεύαμε	όσα	ακούστηκαν	τις	
πρώτες	μέρες	που	ακολούθησαν	τις	συλλήψεις,	η	όλη	επιχείρηση	ήταν	μια	τεράστια	επιτυχία	,	ότι	
υπάρχουν	συλλήψεις	πανελλαδικά,	πως	στο	Μετσόβιο	Πολυτεχνείο	υπάρχουν	διάσπαρτες	γιάφκες	
με	όπλα	και	εκρηκτικά,	πως	οι	συλληφθέντες	είναι	της	τάδε	ή	της	δείνα	οργάνωσης	(για	την	ιστο-
ρία	η	οργάνωση	Πυρήνες	της	Φωτιάς	σε	προκήρυξη	της	διαψεύδει	το	γεγονός).	Εν	τέλει	Μπούρ-
δες!	
Αυτά	φάνηκαν	με	το	πέρασμα	λιγότερο	του	ενός	μήνα,	πως	δεν	είχαν	καμία	απολύτως	ισχύ	και	για	
αυτό	δεν	θα	επικεντρωθούμε	σε	αυτά.	

Αυτό	που	έχει	σημασία	να	σταθούμε	είναι	η	αντιμετώπιση	που	υπήρξε,	από	διάφορες	πλευρές,	
σχετικά	με	την	φύση	της	δίκης	που	είναι	πολιτική.	Σε	μια	πολιτική	δίκη	δικάζονται	πολιτικές	
πεποιθήσεις,σκεπτικά	και	οι	πράξεις	που	προέκυψαν	από	αυτές,	μέσα	σε	μια	στιγμή	αντίφασης	της	
αστικής	δημοκρατίας	στην	οποία	υποτίθεται	χωράνε	όλα	τα	σκεπτικά.

	Αυτό	προσπάθησαν	να	κουκουλώσουν	οι	μπάτσοι	και	τα	παπαγαλάκια	τους	με	πάρα	πολλά		θεαμα-
τικά	τεχνάσματα:	δεν	αφορά	κανέναν	τα	χόμπυ	των	συλληφθέντων	ή	το	αν	σπούδαζαν	ή	εργαζόταν.	
Είναι	χυδαιότητα	να	βγαίνουν	στην	δημοσιότητα	στοιχεία	της	προσωπικής	τους	ζωής,	αλλά	τραβά-
ει	την	προσοχή	από	άλλα	πράγματα	όπως	το	τι	έχουν	να	πουν	οι	ίδιοι	αυτοί	οι	άνθρωποι	για	την	
υπεράσπιση	τους	ή	τα	ψυχολογικά	βασανιστήρια	που	διαπράχθηκαν	από	τους	μπάτσους		κατά	την	
διάρκεια	της	κράτησης.	Είναι	ευτελισμός	η	επίκληση	της	μικρής	ηλικίας	τους	για	να	υποστηριχθεί	
πως	ουδεμία	σκέψη	δεν	είχαν	στο	κεφάλι	τους	ή	ότι	ήταν	ουσιαστικά	μαριονέτες	στην	επίβλεψη	
κάποιου	σκοτεινού	εγκέφαλου.
	
Ενοχλούμαστε	επίσης		από	την	στάση	ενός	μεγάλου	κομματιού	της	Αριστεράς	που	πάλι	με	βάση	
επιχειρήματα	για	την	ηλικία	τους	επέλεξε	να	κάνει	“κριτική”	στην	κυβέρνηση	και	με	μια	πάγια	
θέση	θυματοποίησης	προσπάθησε	,με	τελείως	λάθος	για	εμάς	τρόπο,	να	μιλήσει	για	την	υπόθεση	.

	Δεν	μας	ενδιαφέρει	η	αθωότητα	τους	ή	μη,	η	θέση	μας	εξάλλου	απέναντι	στο	δικαστικό	και	σω-
φρονιστικό	σύστημα	ήταν	και	θα	είναι	εχθρική,	όπως	επίσης	εχθρικοί	είμαστε	απέναντι	σε	όσους	
επιλέγουν	να	πατάνε	πάνω	στην	ανθρώπινη	αξιοπρέπεια.	Να	είναι	σίγουροι	πως	ο	δρόμος	προς	την	
ελευθερία	θα	περάσει	από	πάνω	τους!

Γράμμα	του	προφυλακισμένου	για	την	υπόθεση,	Παναγιώτη	Μασούρα:

Την	Τετάρτη,23	Σεπτεμβρίου	και	ώρα	8:15	ενώ	έβγαινα	από	το	σπίτι	μου	στο	Γαλάτσι	και	κατευθυ-
νόμενος	με	ένα	σακβουαγιάζ	προς	το	γυμναστήριο	μου,έλαβε	χώρα	το	συμβάν	της	σύλληψης	μου	
από	25	άτομα	της	αντιτρομοκρατικής	υπηρεσίας.
Εν	ριπή	οφθαλμού	βρέθηκα	στο	πεζοδρόμιο	με	τις	χειροπέδες	πισθάγκωνα,ενώ	ταυτόχρονα	ενη-
μέρωναν	τους	αξιωματικούς	τους	ότι	“όλα	πήγαν	καλά”	και	ότι	“με	πήραν”.Με	οδήγησαν	στο	12ο	
όροφο	της	Γ.Α.Δ.Α.	Την	επόμενη	πληροφορούμαι	ότι	μαζί	με	εμένα	έχουν	συλληφθεί	ακόμα	δύο	
φιλικά	μου	πρόσωπα.
Η	παράσταση	εν	τω	μεταξύ	έχει	ήδη	αρχίσει.	Άυπνος	για	δύο	24ωρα	και	σωματικά	εξαντλημέ-
νος,όρθιος	με	το	πρόσωπο	μου	προς	το	τοίχο	και	να	ακολουθεί	ένα	μακροσκελές	ερωτηματολό-
γιο,ενώ	παράλληλα	κάποιος	αξιωματικός	γυρνούσε	από	γραφείο	σε	γραφείο	και	αναφωνούσε	μέσα	
σε	ένα	ντελίριο	ηδονής	πως	αυτό	που	συμβαίνει	λέγεται	πόλεμος.

Κατόπιν	πήρε	θέση	το	ενδιαφέρον	για	την	σταδιοδρομία	μου,οι	φιλικές	κουβέντες,ο	τσαμπουκάς	

Τρομοκρατία είναι η παγερή σιωπή μπροστά 
στην καθημερινή βια της εξουσίας!
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Λαγωνικά, παπαγαλάκια 

και σκουλήκια...
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και	η	ανθρώπινη	προσέγγιση	του	παρασυρμένου	νεολαίου	που	πήρε	το	στραβό	δρόμο,ενώ	αυτόκλητα	εκείνοι	ήταν	αυ-
τοί	που	θα	έπρεπε	να	με	ευθυγραμμίσουν	και	να	με	συνετίσουν,όχι	για	αυτούς	αλλά	για	εμένα	τον	ίδιο	όπως	έλεγαν	που	
είχα	χρέος	να	βοηθήσω	τον	εαυτό	μου,μιλώντας	τους	για	καταστάσεις	και	ανθρώπους	που	ο	ίδιος	δεν	γνώριζα.	Αργότερα	
ενημερώθηκα	από	έναν	αξιωματικό	ότι	ήμουν	ο	μαλάκας	του	ορόφου	διότι	όπως	μου	έλεγε	οι	υπόλοιποι	με	είχαν	“δώσει	
στεγνά”	και	είχαν	“βγάλει	την	ουρά	τους	απ’	έξω”	και	πως	εάν	δεν	μιλούσα	θα	έβγαζα	φυλακή	για	πράγματα	που	έκαναν	
άλλοι,οπότε	ξανακλήθηκα	να	απαντήσω	για	άγνωστες	προς	εμένα	καταστάσεις.
Οι	βάρδιες	φύλαξης	άρχισαν:οι	“καλοί”	αστυνομικοί	με	ευαίσθητο	εσωτερικό	κόσμο	και	πληγωμένα	συναισθήματα	από	τα	
παιδικά	τους	χρόνια	όπως	έλεγαν,αναγνωρίζαν	την	αδικία	και	θέλανε	να	βοηθήσουν.	Από	την	άλλη	τα	“σκληρά”	κομάντο	
της	υπηρεσίας	με	τα	fullface,	“σκληροί”	εφαρμοστές	του	νόμου	και	εκπρόσωποι	της	ηθικής,ενεργούσαν	με	απολυτότη-
τα,ψυχική	και	σωματική	εξάντληση,ως	ένα	είδος	εκδίκησης	όπως	έλεγαν	επειδή	“κρατούσα	το	στόμα	μου	κλειστό”.

Το	ότι	αρνούμαι	τις	κατηγορίες	που	μου	απέδωσαν,δεν	σημαίνει	ότι	θα	μπορούσα	ποτέ	να	αρνηθώ	την	πολιτική	μου	“ταυ-
τότητα”	και	“προέλευση”.Δεν	θα	μπορούσα	ποτέ	να	βάλω	κάτω	από	το	χαλάκι	του	εγκλεισμού	την	αξιοπρέπεια	μου,πα-
ραβλέποντας	το	γεγονός	ότι	είμαι	μια	πολιτική	οντότητα	η	οποία	παίρνει	και	αυτή	τη	θέση	της	ενάντια	στις	αξίες	και	τους	
θεσμούς	αυτής	της	κοινωνίας,διαμέσου	της	κριτικής	επαναστατικής	σκέψης	και	πρακτικής.	Είμαι	αναρχικός	και	είμαι	
ταγμένος	στο	στρατόπεδο	της	επανάστασης	και	παράλληλα	του	εαυτού	μου.
Ο	λόγος	που	βρίσκομαι	σήμερα	προφυλακισμένος	εγώ	και	τα	άλλα	δύο	φιλικά	μου	πρόσωπα	είναι	ευδιάκριτος.		Μέχρι	
και	ο	πιο	αφελής	νους	θα	μπορούσε	να	αντιληφθεί	ότι	στη	παρούσα	συνθήκη	εντάσσονται	οριοθετημένες	καταστάσεις	στο	
πλαίσιο	των	εκλογών,κινούμενες	στην	εξυπηρέτηση	πολιτικών	και	επικοινωνιακών	σκοπιμοτήτων.

Η	διόγκωση	της	κατάστασης,οι	πάνοπλες	συνοδείες	των	Ε.Κ.Α.Μ.	και	ο	ρόλος	των	ξεφτιλισμένων	ρουφιανοδημοσιογρά-
φων,σε	συνδυασμό	με	τη	πολιτική	συνθήκη	των	ημερών	ήταν	αρκετό	για	να	διαμορφωθεί	ένα	αίσθημα	τάξης	και	ασφάλειας	
στο	μέσο	Έλληνα	εν	όψει	των	εκλογών,όπου	υπνοβατικά	πλέον	θα	κινούνταν	με	τον	ρόλο	του	ενεργού	πολίτη	προς	την	
κάλπη	για	να	καταθέσει	το	μερίδιο	των	ευθυνών	της	ύπαρξης	του	για	ακόμα	μια	φορά	σε	ξένα	χέρια.	Είναι	γνωστό	πλέον	
πως	η	κοινή		γνώμη	δεν	έχει	γνώμη,	γι’	αυτό	λοιπόν	κάποιος	θα	πάρει	το	ρόλο	του	διαμορφωτή	της.	Το	κλίμα	των	ημερών	
οφείλεται	ως	επί	το	πλείστον	στα	σκουλήκια	των	media	και	στην	αδηφάγα	δίψα	τους	για	“δράκους	στο	Γαλάτσι”	και	“τέρατα	
στο	Χαλάνδρι”,για	κατά	συρροή	βομβιστές	οι	οποίοι	έχουν	διασυνδέσεις	με	“επιφανείς”	επαναστατικές	οργανώσεις	από	
τις	οποίες	δέχονται	εντολές	και	φέρνουν	σε	πέρας	αποστολές.	Για	όπλα	και	σφαίρες	που	βρέθηκαν	σπίτι	μου,μέχρι	και	
χρήματα	που	βαφτίστηκαν	ως	προϊόν	ληστειών	διότι	ήταν	επιμελώς	κρυμμένα,την	επόμενη	θα	τα	αφήνω	στην	εξώπορτα	
του	σπιτιού	μου.

Η	κοινωνία	δεν	χωρίζεται	σε	τάξεις,παρά	μόνο	σε	επιλογές	και	συνειδήσεις.	Να	διδαχτούμε	λοιπόν	από	τον	πόνο	και	την	
χαρά,το	αίμα	και	το	δρόμο.	Γεννηθήκαμε	για	να	υπάρχουμε	ακέραιοι	μέσα	στις	ακατάληπτες	μοναδικότητες	μας,ακατάλη-
πτες	γιατί	αντέχουμε	στον	πόνο,απρόβλεπτες	γιατί	μάθαμε	στο	δρόμο,	αδίστακτες	γιατί	θα	στραφούμε	εναντίον	όλων,διότι	
θα	μάθουμε	να	δένουμε	μεθοδικά	το	ατσάλι	με	το	δέρμα	και	να	βάφουμε	τα	τσιμέντα	με	το	επαναστατικό	αίμα.
Εκτελούμε	την	ηθική,προλογίζοντας	την	καταστροφή,	σιγοψιθυρίζουμε	λυσσασμένα	δαγκώνοντας	τις	λέξεις:	ΠΟΛΕΜΟΣ	
ΕΠΙΘΕΣΗ	γιατί	υπάρχει	μονάχα	η	ομορφιά	και	η	δύναμη,αλλά	οι	δειλοί	για	ισορροπήσουν	επινόησαν	τη	δικαιοσύνη.
Εκεί	που	θα	υπάρχουν	συρματοπλέγματα,ας	υπάρχουν	ματωμένα	χέρια	που	θα	τα	ξεσκίσουν,εκεί	που	θα	υπάρχουν	τσι-
μέντα	ας	υπάρχουν	λυσσασμένες	κραυγές	που	θα	τα	γκρεμίσουν,εκεί	που	θα	υπάρχουν	σίδερα	ας	υπάρχουν	ψυχές	σαν	
διαβρωτικά	που	θα	τα	καταστρέφουν,εκεί	που	θα	ήμαστε	θαμμένοι	ζωντανοί	ας	θάψουμε
μαζί	την	ηθική.
Οφείλουμε	στο	εαυτό	μας	να	δαγκώνουμε	τα	δεσμά	μας	έστω	και	αν	πεθάνουμε	δαγκώνοντας.	Γιατί	δεν	είμαστε	τίποτα	
άλλο	πέρα	από	τις	ίδιες	μας	τις	επιλογές.
Για	την	τιμή,την	αξιοπρέπεια,την	επανάσταση.

ΛΕΥΤΕΡΙΑ	ΣΤΟΥΣ	ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ:	Β.ΠΑΛΛΗ-Γ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ-	Γ.ΒΟΥΤΣΗ-ΒΟΓΙΑΤΖΗ	-Π.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ-Η.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
ΑΜΕΣΗ	ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ	ΤΩΝ	ΣΥΓΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ	ΜΟΥ	Χ.ΧΑΤΖΙΜΙΧΕΛΑΚΗ-Μ.ΓΙΟΣΠΑ.

Μασούρας	Παναγιώτης,Φυλακές	Αυλώνας

Λευτεριά σε Μασούρα, Γιόσπα, Χατζημιχελάκη!
Κάτω τα ξερά σας από τους έξι καταζητούμενους!
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Νέα από εδώ

9	Σεπτεμβρίου:	Οι	ιδιοκτήτες	αστικών	
λεωφορείων	(ΚΤΕΛ)	της	Χίου	επική-
ρυξαν	με	1000	ευρώ	τους	γκραφιτάδες	
που	έβαφαν	με	σπρέι	τα	λεωφορεία	
τους.	Οι	ανεκδιήγητοι	τύποι,	που	
έχουν	αναλάβει	και	τις	σχολικές	μετα-
φορές	στο	νησί,	υποστηρίζουν	ότι	οι	
διαφημίσεις	που	“στολίζουν”	τα	λεω-
φορεία	στο	εξωτερικό	τους	καταστρά-
φηκαν	από	“κουκουλοφόρους”	προ-
καλώντας	απώλεια	εσόδων	για	την		
εταιρεία.	Τελικά	αυτό	το	παραμύθι	από	
το	Φαρ	Ουέστ,	δεν	υιοθετείται	μόνο	
από	τον	Χρυσοχοίδη…

16	Σεπτεμβρίου:	Το	Δεκέμβριο	του	
2003,		ο	εικοσιδυάχρονος	Ηρακλής	
Μαραγκάκης	δολοφονείται	από	τα		έν-
στολα	καθάρματα	της	ΕΛ.ΑΣ	έξω	από	
τα		Ανώγεια	στο	Ηράκλειο	Κρήτης.	
Μόλις	γνωστοποιείται	η	είδηση,	φίλοι	
και	συγγενείς	του	Ηρακλή	συγκεντρώ-
νονται	αυθόρμητα	και	επιτίθενται	στο	
κτήριο	που	τότε	στέγαζε	την	ασφάλεια	
και	συγκρούονται	με	ένστολους	και	με	
ασφαλίτες.	Σπάζονται	μερικά	ασφα-
λίτικα	και	τζάμια	του	κτιρίου	και	οι	
μπάτσοι	συλλαμβάνουν	6	άτομα	για	
τα	επεισόδια.	Πέντε	σχεδόν	χρόνια	
μετά	από	τη	εναντίον	τους	ποινή	οι	
έξι	συλληφθέντες	αντιμετωπίζουν		μια	
νέα		κατηγορία.	Η	Ελληνική	αστυνο-
μία	απαιτεί	δικαστικώς		από	τους	έξι,	
αποζημιώσεις		ύψους	30.000	ευρώ	(!)	
για	τις	φθορές	στα	ασφαλτικά	της	και	
το	κτίριο	της	ασφάλειας.	Αυτή	τη	μέρα	
γίνεται	συζήτηση	για	αυτή	την	υπόθεση	
στο	Μονομελές	Πρωτοδικείο	Ηρακλεί-
ου	οπότε	και	αναβάλλεται	για	το	Δεκέμ-
βρη	του	2010.	Η	είδηση	είναι	από	την	
εφημερίδα	δρόμου	Άπατρις.

22	Σεπτεμβρίου:		Πραγματοποιείται	
συγκέντρωση	που	είχε	καλεστεί	από	
την	“πρωτοβουλία	αγώνα	ενάντια	στους	
νέους	αυτοκινητόδρομους	και	το	νέο	
π.δ.	λεηλασίας	του	Υμηττού”,	ως	απά-
ντηση	στις	τελευταίες	κινήσεις	(κατά	
τα	τέλη	Αυγούστου)	του	ΥΠΕΧΩΔΕ	
για	την	προώθηση	των	σχεδιασμών	του	
πάνω,	μέσα	και	πέριξ	του	Υμηττού,	
μπροστά	στη	βουλή.

20	Σεπτεμβρίου:	Με	εντολή	του	Δήμου	
της	Δάφνης,	και	με	την	παρουσία	μπά-
τσων	που	τους	απειλούσαν	με	όπλα,	
πάνω	από	100	Κούρδοι	στη	Δάφνη	
διώχτηκαν	από	τα	σπίτια	τους.	Παρό-
λο	που	οι	πρόσφυγες	από	το	Β.	Ιράκ	
πλήρωναν	ενοίκιο	για	τα	σπίτια	αυτά,	
και	είχαν	και	αποδείξεις	(φυσικά	αθεώ-
ρητες	και	χωρίς	ημερομηνία)	για	ποσά	
από	150	-	1000	ευρώ	το	μήνα,		τους	
έδιωξαν	με	συνοπτικές	διαδικασίες.	
Ο	αντιδήμαρχος	Αγ.	Δημητρίου	Θε-
όφιλος	Αναστασιάδης	ισχυρίστηκε	σε	
καθεστωτικά	μέσα,	ότι	υπήρχαν	πολλές	
καταγγελίες	από	τη	γειτονιά	και	από	
το	διπλανό	σχολείο	για	τα	προβλήματα	
υγιεινής	που	προκαλούσαν	οι	πρό-
σφυγες.	Χρύσωσε	μάλιστα	το	χάπι,	
λέγοντας	πως	οι	Κούρδοι	είναι	θύματα	
εκμετάλλευσης	και	παρόλο	που	τους	
ξεσπίτωσαν,	θα	τους	φιλοξενήσουν	για	
2,3	μέρες	στις	δημοτικές	κατασκη-
νώσεις	στη	Ραφήνα!	Βέβαια	πέρα	από	
αυτές	τις	θεαματικές	ανακοινώσεις	και	
δεσμεύσεις,	ξέρουμε	πολύ	καλά	ότι	
κανείς	δεν	πρόκειται	να	ενδιαφερθεί	
για	το	που	θα	στεγαστούν	αυτοί	οι	
άνθρωποι.

2	Οκτωβρίου:	Ο	70χρονος	Ιταλός	
αναρχικός,	πανεπιστημιακός	και	συγ-
γραφέας	Alfredo	Maria	Bonanno	και	
ο	46χρονος	Χρήστος	Στρατηγόπουλος	
συλλαμβάνονται	για	ληστεία	τράπεζας	
στα	Τρίκαλα	αφού	πέφτουν	σε	μπλό-
κο	αστυνομικών	στην	οδό	Τρικάλων	
Καλαμπάκας.	Την	εκτίμηση	μας	σε	
αυτούς	τους	ανθρώπους	που	ακόμα	και	
σε	αυτές	τις	ηλικίες	δε	διστάζουν	να	
πράξουν	το	αδύνατο.

16	Οκτωβρίου:	Πραγματοποιούνται	
συγκρούσεις	στο	κέντρο	της	Αθήνας	
μεταξύ	λιμενεργατών	στο	λιμάνι	του	
Πειραιά,	που	απεργούν	ενάντια		στην	
πλήρη	ιδιωτικοποίηση	του	λιμανιού,	
και	ματατζήδων.	Σκοπός	είναι	η	πώλη-
ση	του	λιμανιού	στην	κινέζικη	εταιρία	
COSCO	και	η	σύμβαση	παραχώρησης	
συνοπτικά	προβλέπει	την	εκδίωξη	της	
Ναυπηγοεπισκευαστικής	Ζώνης	του	
Περάματος,	την	εξολοκλήρου	δια-
χείριση	του	εισαγωγικού-εξαγωγικού	
εμπορίου,	με	50ετή	σύμβαση,	από	
το	μονοπωλιακό	ναυτιλιακό	κολοσ-
σό,	την	«εθελούσια	αποχώρηση»	του	
προσωπικού	του	ΟΛΠ	με	την	πρόωρη	
συνταξιοδότηση	και	τη	μετάταξή	τους	

πράγμα	που	αυτόματα	σημαίνει	ότι	οι	
εργαζόμενοι	με	πλήρη	εργασιακά	και	
συνταξιοδοτικά	δικαιώματα	θα	βρί-
σκονται	στον	ΟΛΠ	μέχρι	τον	Ιούνη	
του	2010.	Και	αυτό,	προκειμένου	να	
εκπαιδεύσουν	τους	νεοπροσλαμβα-
νόμενους	-	αλλά	και	αυτούς	που	θα	
προσλάβει	ο	«ανάδοχος»	-	των	οποί-
ων	τα	εργασιακά	δικαιώματα	θα	είναι	
αυτά	που	προβλέπει	η	«αγορά».	Εντω-
μεταξύ	ο	Πρόεδρος	του	Εμπορικού	
και	Βιομηχανικού	Επιμελητήριου,	
Μίχαλος,	ζητάει	να	κηρυχτούν	παρά-
νομες	και	καταχρηστικές	οι	απεργίες	
των	εργαζομένων	και	να	τεθεί	σε	ισχύ	
η	απόφαση	που	είχε	εκδώσει	το	2008	
το	Εφετείο	Πειραιά,	όταν	χαρακτήρισε	
και	τότε	παράνομες	τις	απεργιακές	
κινητοποιήσεις	των	εργαζομένων,	
απαγορεύοντας	και	μελλοντικές	απερ-
γίες	με	παρόμοια	αιτήματα.	
Με	το	Εμπορικό	και	Βιομηχανι-
κό	Επιμελητήριο	συμφωνεί	και	η	
Διεθνής	Ναυτική	Ένωση	που	εκ-
προσωπεί	εφοπλιστές	και	πολυε-
θνικές,	απαιτώντας	την	παρέμβαση	
της	κυβέρνησης	για	την	επιβολή	της	
‘”έννομης	τάξης”.

19	Οκτωβρίου:	3	συνδικαλιστικές	
παρατάξεις	πανεπιστημιακών	του	
ΑΠΘ	[ΠΑΣΟΚ,	ΣΥΝ	και	της	ΝΔ]	
κατέθεσαν	στη	Σύγκλητο	κοινό	κείμε-
νο	ενάντια	στο	πανεπιστήμιο	άσυλο.	
Είναι	οι	παρατάξεις	που	κυριαρχούν	
και	συνεργάζονται	σήμερα	στη	ΠΟΣ-
ΔΕΠ.	Βέβαια	άλλο	που	δε	θέλει	ο	
Μάνθος	να	κινήσει	διαδικασίες	ώστε	
να	μπορεί	να	χειρίζεται	το	ζήτημα	πιο	
εύκολα	καθώς	δεν	είναι	λίγες	οι	φο-
ρές	που	έχει	απειλήσει	εγχειρήματα	
στο	χώρο	του	πανεπιστημίου	λέγοντας	
πως	θα	φέρει	τα	ματ.	Πιο	πρόσφατα	
παραδείγματα	η	κατάληψη	πρυτανεί-
ας	σε	αλληλεγγύη	στην	Κ.	Κούνεβα	
που	πραγματοποιήθηκε	πέρσι	το	
Μάρτη,	και	το	κατειλημμένο	βαγόνι	
όπου	λειτουργεί	ο	αυτοοργανωμένος	
ραδιοφωνικός	σταθμός	Radio	Revolt.	
Ολόκληρο	το	κείμενο	μπορεί	να	
βρεθεί	στην	ιστοσελίδα	http://fylaxi.
blogspot.com

-	Καταγγέλλεται	από	εκπαιδευτικούς	
μέσω	του		athens.indymedia.org	
βασανισμός	17χρονου	μαθητή	από	
τον	Κορυδαλλό	στην	Αθήνα,	μέσα	
στο	αστυνομικό	τμήμα	της	περιοχής.	
Συγκεκριμένα	“τον	πάστωσαν	στο	
ξύλο,	αφού	τον	έκλεισαν	σε	δωμάτιο	
στο	Αστυνομικό	Τμήμα	κ	τον	διέτα-
ξαν	να	ξεγυμνωθεί.	Ταυτόχρονα	του	
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ξυλοδαρμού	τον	απειλούσαν	πως,	αν	
μιλήσει	γι’	αυτό,	θα	του	φορτώσουν	
τα	καμένα”.	Αναφέρεται	επίσης	στην	
καταγγελία	πως	“δυστυχώς	η	μητέρα	
δε	θέλει	συνέχεια.	Oι	συμμαθητές	
όμως	ξέρουν.	Δεν	είναι	πρωτοφανές.	
Όλοι	ξέρουμε	παρόμοιες	ιστορίες	με	
ξυλοδαρμούς	κ	εξευτελισμούς	νεαρών	
παιδιών	μας,	γειτόνων,	μαθητών	μας	
και	οι	απειλές	τους	σε	νέα	παιδιά		ή	
ο	φόβος	των	γονιών,	παρέας	κ.λπ.	να	
προχωρήσουν	[σε	τι?	θα	δικαιωθεί...
κάνεις?]	απλά	και	μόνο	δυναμώνει	το	
ΜΙΣΟΣ,	όλων	μας.	Και	το	ξέρουν,	το	
λένε	μέσα	και	έξω	τους..	και	οι	κόλα-
κες	και	στυλοβάτες	τους,	οι	εκάστοτε,	
δεν	αρκούν	-σήμερα	κάποια	Σπυρο-
πούλου	στη	City	press	προσπαθεί	να	
αναπτερώσει	το	ηθικό	των	μπάτσων	
που	ντρέπονται	για	το	επάγγελμα	
τους”.

-	“Είμαστε	πολιτικοί	πρόσφυγες	από	
το	Ιράν,	προστατευόμενοι	από	το	ειδι-
κό	καθεστώς	της	Ύπατης	Αρμοστείας	
του	ΟΗΕ	Για	τους	Πρόσφυγες.	Δε	
μπορούμε	να	επιστρέψουμε	στο	Ιράν	
καθώς	κινδυνεύουμε	με	φυλάκιση	ή	
ακόμα	και	καταδίκη	σε	θάνατο,	ούτε	
να	φύγουμε	νόμιμα	σε	άλλη	χώρα.	
Παρά	την	αναγνώριση	μας	ως	πολιτι-
κούς	πρόσφυγες,	το	ελληνικό	κράτος	
αρνείται	να	μας	αποδώσει	τα	νόμιμα	
δικαιώματά	μας	ενώ	ταυτόχρονα	
εισπράττει	ευρωπαϊκά	κονδύλια	χωρίς	
όμως	να	διοχετεύει	τα	χρήματα	σε	
εμάς.	Απαιτούμε	να	εφαρμοστούν	οι	
διεθνείς	συνθήκες	για	τους	πρόσφυ-
γες	και	το	ελληνικό	κράτος	να	μας	
παρέχει	όλα	τα	απαραίτητα	έγγραφα	
(λευκή	κάρτα,	ταξιδιωτικά	έγγραφα).	
Ζητούμε	τη	βοήθεια	και	την	υποστή-
ριξη	ατόμων	και	οργανώσεων	στην	
Ελλάδα	και	στις	υπόλοιπες	ευρωπαϊ-
κές	χώρες.	Ξεκινάμε	απεργία	πείνας	
από	το	Δευτέρα	19	Οκτωβρίου,	στα	
Προπύλαια,	διαμαρτυρόμενοι	ειρηνι-
κά	μέχρι	την	ικανοποίηση	των	αιτη-
μάτων	μας”.	Κείμενο	των	πολιτικών	
προσφύγων.	Στις	29/10,	στις	7:20	το	
βράδυ,	μεταφέρθηκε	στο	νοσοκομείο	
ο	ένας	από	τους	απεργούς	πείνας,	κα-
θώς	ήταν	σε	άσχημη	κατάσταση,	είχε	
πόνους	στα	νεφρά,	έκανε	εμετό	αίμα	
και	ουρούσε	αίμα.	Το	ασθενοφόρο	
ήρθε	και	τον	πήρε	από	τα	Προπύλαια	
και	τον	μετέφερε	στο	εφημερεύον	
νοσοκομείο,	όπου	του	παρασχέθηκαν	
οι	πρώτες	βοήθειες	και	οι	γιατροί	του	
έδωσαν	κάποια	φάρμακα.	Αργά	το	
βράδυ,	ο	Ιρανός	πολιτικός	πρόσφυ-
γας	επέστρεψε	στα	Προπύλαια	και	

θα	συνεχίσει	ακάθεκτος	την	απεργία	
πείνας	μέχρι	την	ικανοποίηση	των	
αιτημάτων	τους,	όπως	ο	ίδιος	αποφά-
σισε.	Λειτουργεί	η	ιστοσελίδα	http://
iranianrefugeesfromtipf.blogspot.
com/	όπου	υπάρχει	συνεχής	ενημέ-
ρωση	για	τον	αγώνα	τους.

20	Οκτωβρίου:	Ο	υπουργός	“προ-
στασίας	του	πολίτη”	ανακοινώνει	
την	εφαρμογή	του	σχεδίου	που	
είχε	αρχίσει	να	συζητιέται	πριν	από	
το	καλοκαίρι	και	με	την	αρχή	της	
εφαρμογής	των	αντιμεταναστευτικών	
πολιτικών	από	την	κυβέρνηση	της	
ΝΔ,	για	την	πρόσληψη	μεταναστών	
στο	σώμα	της	ΕΛ.ΑΣ..	Η	εφαρμογή	
ξεκινά	από	το	αστυνομικό	τμήμα	Αγ.	
Παντελεήμονα,	στη	γειτονιά	που	
είχε	συμβολοποιηθεί	ως	η	γειτονιά	
των	φασιστών	στην	Αθήνα,	με	τις	
συγκεντρώσεις	της	Χρυσής	Αυγής	
και	τα	πογκρόμ	μπάτσων	και	φασι-
στών	εναντίον	μεταναστών	όπως	και	
την	συντονισμένη	επίθεσή	τους	με	
μολότοφ	στην	αντιφασιστική	πορεία	
της	7/7.	Αυτό	που	προβάλλεται	είναι	
πως	η	κίνηση	γίνεται	για	να	“εξυπη-
ρετούνται”	καλύτερα	οι	μετανάστες	
στα	τμήματα	όπου	φυλακίζονται.	Οι	
τεχνικές	αφομοίωσης	καλά	κρατούν…	
Τώρα	θα	υπάρχουν	και	μετανάστες	
που	θα	υπερασπίζονται	το	θεσμό	
της	Αστυνομίας	ως	“ντόπιοι”	πλέον,	
πράγμα	που	θα	λειτουργήσει	βοηθη-
τικά	στην	εσωτερίκευση	της	καταστο-
λής,	όπως	έχει	συμβεί	άλλωστε	και	
στα	εκσυγχρονισμένα	κράτη	τα	οποία	
το	ΜΠΑΤΣΟΚ	αντιλαμβάνεται	ως	
φωτεινό	παράδειγμα.	Βολεμένοι	όλων	
των	χωρών	κρεμαστείτε.

-	Για	άλλη	μια	φορά	πραγματοποι-
ούνται	συγκρούσεις	μεταξύ	κατοίκων	
της	περιοχής	του	Γραμματικού	που	
αντιδρούν	στην	κατασκευή	χωματερής	
και	μπάτσων.	Οι	συγκρούσεις	ξεκί-
νησαν	όταν	κάτοικοι	προσπάθησαν	να	
αποτρέψουν	τη	διέλευση	μηχανημά-
των	προς	το	χώρο	όπου	σχεδιάζεται	
να	δημιουργηθεί	η	χωματερή.	Τα	
μηχανήματα	επιχείρησαν	να	φτά-
σουν	στο	σημείο,	όπου	σχεδιάζεται	η	
δημιουργία	του	ΧΥΤΑ,	πολύ	νωρίς	το	
πρωί.	Την	ίδια	μέρα	έγινε	και	πορεία	
μαθητών	σχετικά	με	το	ζήτημα.		

24		Οκτωβρίου:	Απεργία	πείνας	
κηρύττουν	30	μετανάστες	στα	αστυ-
νομικά	κρατητήρια	της	Δραπετσώ-
νας.	Διαμαρτύρονται,	καθώς	παρά	

τις	υποσχέσεις	του	Μ.	Χρυσοχοΐδη	
περί	άμεσης	απελευθέρωσης	1.200	
παράνομων	μεταναστών,	η	δική	τους	
κράτηση	επεκτείνεται	για	έξι	μήνες.	
Επιπλέον	διαμαρτύρονται	για	τις	άθλι-
ες	συνθήκες	υγιεινής	που	επικρα-
τούν	στους	χώρους	όπου	τους	έχουν	
στοιβαγμένους.

27	Οκτωβρίου:	“Τρεις	ενήλικοι	και	
πέντε	παιδιά	πνίγηκαν	στο	ανατολικό	
Αιγαίο	πέλαγος	σήμερα	Τρίτη	27	
Οκτώβρη	όταν	μια	μικρή	βάρκα	που	
μετέφερε	17	μετανάστες	χωρίς	χαρτιά	
από	το	Αφγανιστάν	χτύπησε	σε	βρά-
χους	κοντά	στην	ακτή	και	βυθίστηκε.	
Εννέα	επιζώντες	μεταφέρθηκαν	στο	
νοσοκομείο.	Το	νέο	ναυάγιο	έγινε	
στις	8	το	πρωί	όταν	το	μικρό	σκάφος	
χτύπησε	στους	βράχους	στην	περι-
οχή	Κόρακας	στη	βορειοανατολική	
ακτή	της	Λέσβου.	Οι	νεκροί	ήταν	
τρεις	γυναίκες	και	πέντε	παιδιά.	Οι	
επιζώντες	είναι	επτά	άνδρες,	μια	γυ-
ναίκα	και	ένα	παιδί.	Περίπου	5.500	
άνθρωποι	συνελήφθησαν	στη	Λέσβο	
στους	πρώτους	οκτώ	μήνες	του	2009,	
ενώ	περισσότεροι	από	13.000	κατά	το	
2008.	Σήμερα	επίσης	εντοπίστηκαν	
45	μετανάστες	χωρίς	χαρτιά	εγκατα-
λειμμένοι	από	τους	δουλεμπόρους	
σε	ένα	ακατοίκητο	νησάκι	κοντά	στην	
Ανάφη.	Από	το	1994,	492	μετανάστες	
χωρίς	χαρτιά	έχουν	πνιγεί	στο	Αιγαίο,	
ενώ	υπάρχουν	823	αγνοούμενοι,	
συνολικά	1315	θύματα	της	Ευρώπης-
Φρούριο.	Το	ίδιο	χρονικό	διάστημα,	
82	άνθρωποι	έχουν	χάσει	τη	ζωή	τους	
στα	ναρκοπέδια	του	Έβρου.”	Από	
το	δίκτυο	www.clandestina.org.	Και	
σα	να	μην	έφταναν	όλα	αυτά,	ένας	
άνθρωπος	που	επέζησε	το	ναυάγιο	
φυλακίστηκε	τις	επόμενες	μέρες	στην	
Παγανή.



	 	 	

?Το	πρωί	της	Παρασκευής	9/10/09,	ο	38χρονος	Νιγηριανός	Victor	Edokpayi,	παντρεμένος	και	πατέρας	τριών	παιδιών,	
βρίσκεται	νεκρός	στην	στη	Σίνδο	όπου	και	εργαζότανε.	Το	σώμα	του	κείτεται	στην	άσφαλτο	γεμάτο	αίματα	και	οι	ροδιές	
που	βρισκότανε	στο	δρόμο	προδίδουν	τροχαίο	ατύχημα.	Σύμφωνα	με	τη	σύζυγο	του,	οVictor	είχε	φύγει	από	τις	6	π.μ.	από	
το	σπίτι	του.

Τα	νέα	του	θανάτου	του	έφτασαν	σε	κόσμο	τις	Νιγηριανής	κοινότητας	γύρω	στις	10	π.μ.	και	γύρω	στις	δύο	ώρες	αργότερα	
βρίσκονται	ορισμένα	άτομα	συγκεντρωμένα	έξω	από	τα	δικαστήρια.	Εκεί	εμφανίζεται	ένα	άτομο	από	κάποιο	γραφείο	τελε-
τών	που,	αφού	τον	ρωτάνε,	οδηγεί	τους	φίλους	του	Victor	εκεί	που	βρισκόταν	το	νεκρό	του	σώμα,	μέσα	σε	ένα	φορτηγάκι	
στο	χώρο	του	parking	του	γραφείου	όπου	εργαζόταν.

Οι	κοντινοί	του	άνθρωποι	ζητούν	εξηγήσεις.	Γιατί	το	σώμα	του	Victor	δε	μεταφέρθηκε	στο	νοσοκομείο	και	ποιος	είναι	
αυτός	που	έχει	δώσει	μια	τέτοια	εντολή;	Η	αστυνομία	αρκείται	στο	να	πει	πως	δεν	έχει	ιδέα	ως	προς	το	τι	έχει	συμβεί	και	
υποθέτουν	πως	ίσως	πρόκειται	για	τροχαίο	ατύχημα.

Στις	4	μ.μ	το	σώμα	του	Victor	μεταφέρεται	στο	Ιπποκράτειο	νοσοκομείο	για	να	μπει	στα	ψυγεία.	Κανείς	δε	γνωρίζει	τι	
γίνεται	με	το	σώμα	από	τις	10	π.μ.	μέχρι	τότε.	Οι	φίλοι	του	μαθαίνουν	πως	κάποιος	ιατροδικαστής	είχε	βρεθεί	στο	σημείο	
του	θανάτου	και	είχε	αποφανθεί	πως	ο	Victor	ήταν	ήδη	νεκρός	άρα	και	δεν	υπήρχε	λόγος	να	εισαχθεί	στο	νοσοκομείο.	
Το	όνομα	του	Ιατροδικαστή	παρόλα	αυτά	δεν	είναι	διαθέσιμο	πουθενά	οπότε	όλες	οι	πληροφορίες	μέχρι	τώρα	φαντάζουν	
άχρηστες.	Λίγες	μέρες	αργότερα,	κόσμος	της	κοινότητας	συναντά	ξανά	τον	άνθρωπο	από	το	γραφείο	τελετών	ο	οποίος	
δηλώνει	πως	κανείς	από	την	αστυνομία	δεν	του	είχε	δώσει	εντολή	να	φορτώσει	το	σώμα	του	Victor	στο	φορτηγάκι	του	και	
πως	απλά	ο	ίδιος	βρισκόταν	εκεί	όταν	εντοπίστηκε	το	σώμα	από	ένα	περαστικό	οδηγό.	

Την	Κυριακή	11/9/09	πραγματοποιείται	συνέλευση	στα	γραφεία	της	Νιγηριανής	κοινότητας,	στην	οδό	Στρ.	Μακρυγιάννη	
10,	για	να	βρεθούν	τρόποι	για	τη	στήριξη	της	οικογένειας	του	Victor.	Στις	8	μ.μ.	και	αφού	η	συνέλευση	έχει	τελειώσει,	20	
περίπου	μέλη	της	κοινότητας	βγαίνουν	στο	δρόμο	έξω	από	το	γραφείο	και	συζητούν,	σε	έντονους	τόνους,	για	το	περιστατι-
κό.	Μετά	από	λίγο	καταφθάνουν	στο	σημείο	20	ζητάδες-δελτάδες,	2	οπκίτικα	και	δύο	ασφαλίτικα	με	το	πρόσχημα	ότι	έγινε	
καταγγελία	για	διατάραξη	κοινής	ησυχίας,	παρά	το	γεγονός	ότι	η	ώρα	δεν	ήταν	τέτοια	για	να	ισχύει	μια	τέτοια	καταγγελία.	

Οι	μπάτσοι	πλησιάζουν	τσαμπουκαλεμένοι	και	αρχίζουν	να	βρίζουν	και	να	ζητάνε	από	τους	Νιγηριανούς	χαρτιά.	Ένας	από	
αυτούς	που	διαμένει	σε	αυτή	τη	χώρα	για	20	χρόνια	και	έχει	άδεια	παραμονής	τυχαίνει	να	έχει	ξεχάσει	τα	χαρτιά	του	στο	
σπίτι.	Οι	μπάτσοι	πάνε	να	τον	συλλάβουν	και	τους	ζητά	να	στείλουν	κάποιον	στο	σπίτι	του,	το	οποίο	βρίσκεται	εκεί	δίπλα,	
για	να	φέρει	τα	χαρτιά	του.	“Ή	χαρτιά	ή	μέσα”,	φωνάζουν	επίμονα,	μέχρι	που	του	περνάν	χειροπέδες	και	τον	μεταφέρουν	
στο	Α.Τ.	λευκού	πύργου.

Κάποια	μέλη	της	κοινότητας	πηγαίνουν	στο	τμήμα	για	να	δουν	τι	θα	γίνει	με	τον	προσαχθέντα.	Εκεί	μαθαίνουν,	από	το	
διευθυντή	του	τμήματος,	πως	η	εντολή	για	αυτή	την	επιδρομή	δεν	δόθηκε	από	αυτούς	και	πως	οι	μπάτσοι	που	συνέλαβαν	
το	Νιγηριανό	δεν	υπάγονται	στο	εν	λόγω	τμήμα.	Παρόλα	αυτά	του	προσάπτουν	κατηγορία	για	αντίσταση	κατά	της	αρχής.

Τη	μέρα	που	εκδικαζόταν	αυτή	η	υπόθεση	συναντήσαμε	μέλη	της	Νιγηριανής	κοινότητας	στα	δικαστήρια,	και	ήρθαμε	σε	
επαφή	με	έναν	από	αυτούς	τους	ανθρώπους	ο	οποίος	και	μας	έδωσε	τις	πληροφορίες	που	συνθέτουν	το	παραπάνω	άρθρο.	
Ο	ίδιος	υποθέτει	πως	το	τροχαίο,	στο	οποίο	οφείλεται	ο	θάνατος	του	Victor,	προκλήθηκε	είτε	από	κάποιον	αστυνομικό	
είτε	από	κάποιο	άτομο	που	είχε	διασυνδέσεις	με	την	αστυνομία.	Σε	κάθε	περίπτωση	κρίνει	πως	σίγουρα	κάποια	πράγματα	
αποκρύπτονται.

Στοιχεία	δεν	υπάρχουν	για	να	αποδειχθεί	τίποτα,	και	ολόκληρη	η	ιστορία	είναι	γεμάτη	ασάφειες.	Ωστόσο,	κάποιο	λάκκο	
έχει	η	φάβα…	Οι	παραπάνω	υποθέσεις	μας	φαίνονται	πέρα	για	πέρα	ρεαλιστικές	και	για	αυτό	δημοσιοποιούμε	αυτό	το	γε-
γονός,	κάνοντας	ότι	περνάει	από	το	χέρι	μας	για	να	γνωστοποιηθεί.	Από	τη	στιγμή	που	αυτή	η	υπόθεση	αφήνει	πίσω	τόσα	
πολλά	ερωτηματικά	πιστεύουμε	πως	δε	μπορούμε	απλά	να	αδιαφορήσουμε.

?
?

?
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από	το	καλοκαίρι	στο	στρατόπεδο	
συγκέντρωσης	της	Παγανής,	στο	νησί	

της	Λέσβου.	Μετά	από	το	No	Border	Camp	που	
πραγματοποιήθηκε	μέσα	στο	καλοκαίρι,	το	ζήτημα	των	
“κέντρων	φιλοξενίας”,	ανοίχτηκε	αρκετά	και	κέντρισε	
το	ενδιαφέρον	πολλών.	Η	στήριξη	επίσης	που	είχαν	οι	
κρατούμενοι	μετανάστες	από	κομμάτι	της	τοπικής	κοινω-
νίας	ήταν	ένα	πολύ	σημαντικό	όπλο	για	τους	αγώνες	που	
έδιναν	για	την	ελευθερία	τους.
Το	στρατόπεδο	της	παγανής,	χωρητικότητας	200	ατό-
μων,	έφτανε	να	“φιλοξενεί”	μέχρι	και	900	άτομα.	Σε	μία	
πτέρυγα	των	200	ατόμων	υπήρχε	μόνο	μία	τουαλέτα,	η	
οποία	δε	λειτουργούσε,	με	αποτέλεσμα	οι	κρατούμενοι	
να	είναι	αναγκασμένοι	να	κοιμούνται	σε	στρώματα	κυριο-
λεκτικά	μουλιασμένα	από	τα	ούρα	τους.
Μετά	από	τις	καταγγελίες	που	γίνανε	για	τους	βασανι-
σμούς	μεταναστών	και	για	τις	απάνθρωπες	συνθήκες	
κράτησης	που	επικρατούσαν	το	ζήτημα	έφτασε	στην	
Ύπατη	Αρμοστεία	του	ΟΗΕ	οπού	και	διατάχθηκε	η	
διερεύνηση	του	ζητήματος.	Ρεπορτάζ	για	την	Παγανή	
έκανε	και	το	αγγλικό	BBC,	κάνοντας	λόγο	για	το	ελλη-
νικό	γκουαντάναμο.	Η	δημοσιότητα	του	ζητήματος	πήρε	
τέτοια	έκταση	που	θα	καθιστούσε	το	πολιτικό	κόστος,	σε	
περίπτωση	συνέχισης	της	λειτουργίας	της	Παγανής	σε	
αυτές	τις	συνθήκες,	αβάσταχτο	για	την	όποια	κυβέρνηση.	
Οι	εικόνες	για	την	κατάσταση	που	επικρατούσε	εκεί	μέσα	
έκαναν	το	γύρο	του	κόσμου.	Βέβαια	οι	κρατούμενοι	δεν	
περίμεναν	κάτι	τέτοιο	για	να	κινηθούν.
Δε	ν	πιστεύουμε	ότι	η	δημοσιότητα	τους	χάρισε	την	
ελευθερία	τους.	Τίποτα	δεν	θα	είχε	προκύψει	αν	αυτοί	
οι	άνθρωποι	δεν	είχαν	εξεγερθεί	τόσο	δυναμικά	και	τόσο	
επίμονα.	Οι	ίδιοι	πάλεψαν	και	κέρδισαν.	Η	μόνη	δύναμη	
που	μπορεί	κανείς	να	έχει,	σε	τέτοιες	συνθήκες,	είναι	το	
πάθος	για	την	ελευθερία	και	το	μίσος	εναντίον	όσων	επι-
βάλλουν	την	αδικία	τόσο	συνειδητά.	Εναντίον	αυτών	που	
σπέρνουν	τον	κόσμο	με	πολέμους	και	παίρνουν	αποφά-
σεις	για	τις	ζωές	ανθρώπων	χωρίς	αυτούς,	αυτών	που	δε	
διστάζουν	να	κυνηγήσουν,	να	φυλακίσουν	και	να	βασανί-
σουν	σώματα	ενώ	αισθάνονται	πως	παρέχουν	κοινωνικές	
υπηρεσίες,	αυτών	που	κάνουν	τα	στραβά	μάτια	στηρίζο-
ντας	και	νομιμοποιώντας	τέτοιες	καταστάσεις,	ασκώντας	
με	αυτό	τον	τρόπο	το	μεγαλύτερο	δυνατό	ποσοστό	βίας	
εναντίον	όλων	όσων	βιώνουν	ή	και	αντιλαμβάνονται	την	
αδικία,	αυτών	που	κρίνουν	τους	ανθρώπους	με	βάση	το	
χρώμα	του	δέρματος	και	την	καταγωγή	τους.	Το	μόνο	
όπλο	που	μένει	σε	ανθρώπους	που	βρίσκονται	σε	τέτοιες	
καταστάσεις,	απέναντι	στη	διάχυτη	και	κοινωνικά	αφο-
μοιωμένη	βία	της	κυριαρχίας,	είναι	η	βία.
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Χρονικό	γεγονότων	που	συνέβησαν	τον	Σε-
πτέμβρη	και	τον	Οκτώβρη.

1	Σεπτεμβρίου
47	ανήλικοι	κρατούμενοι	από	τη	Σομαλία,	το	Αφγανιστάν	
και	την	Παλαιστίνη,	ξεκινάνε	απεργία	πείνας.	“Δε	θέλουμε	
τίποτα	άλλο,	πέρα	από	την	ελευθερία	μας.	Ούτε	φαγητό,	
ούτε	φάρμακα.	Είμαστε	σε	απεργία	πείνας”.	4	από	αυτούς	
πραγματοποιούν	και	απεργία	δίψας.	Ένας	από	αυτούς	
αναφέρει	πως	αν	πιει	κανείς	από	το	νερό	που	τους	δίνου-
νε	δε	θα	θέλει	να	ξαναπιεί	νερό	ποτέ	ξανά	στη	ζωή	του.	Η	
τελευταία	ενημέρωση	για	τη	συνέχιση	της	απεργίας	έγινε	7	
ημέρες	μετά	από	την	έναρξή	της.	

22	Σεπτεμβρίου
Πραγματοποιείται	εξέγερση	μετά	από	απεργία	πείνας	που	είχε	πραγματοποιηθεί	με	αίτημα	τη	μεταφορά	των	αρρώστων	
κρατουμένων	σε	νοσοκομείο,	κάτι	που	δεν	έγινε	δεκτό.	Οι	κρατούμενοι	ξηλώνουν	κάγκελα	και	βάζουν	φωτιά	στον	προ-
αύλιο	χώρο.	Έξω	από	το	στρατόπεδο	πραγματοποιείται	συγκέντρωση	από	αλληλέγγυους.	Τις	προηγούμενες	μέρες	είχαν	

κυκλοφορήσει	στο	διαδίκτυο	φωτογραφίες	και	βίντεο	που	
φανέρωναν	για	άλλη	μια	φορά	τις	άθλιες	συνθήκες	των	χώ-
ρων	που	κρατούνται	αυτοί	οι	άνθρωποι.

24	Σεπτεμβρίου
Άλλη	μία	εξέγερση.	Ενήλικοι	και	ανήλικοι	κρατούμενοι	
βγαίνουν	στον	προαύλιο	χώρο	και	ενώ	αντιστέκονται	στις	
προσπάθειες	των	μπάτσων		να	τους	οδηγήσουν	πίσω	στα	
κελιά	τους,	εμποδίζουν	την	είσοδο	στο	φορτηγό	το	οποίο	
μεταφέρει	τα	τρόφιμά	τους.

19	Οκτωβρίου

Από	ανάρτηση	στο	athens.indymedia.org
Διπλή	η	επιτυχία	για	το	4ο	Αντιρατσιστικό	Φεστιβάλ	Βόλου

Η	εξαγγελία	και	μόνο	μηχανοκίνητης	πορείας	για	σήμερα	Κυ-
ριακή	στις	4μμ	από	το	δημαρχείο	του	Βόλου	μέχρι	το	Κέντρο	
Κράτησης	(«Φιλοξενίας»	κατά	τις	αρχές)	Προσφύγων	στην	
βιομηχανική	περιοχή,	έφτανε	για	να	μεταβληθεί	η	μέχρι	χτες	
αυταρχική	στάση	της	αστυνομίας.	Τριάντα	επτά	πρόσφυγες	από	
τη	Σομαλία,	το	Αφγανιστάν,	το	Πακιστάν	και	το	Μπαγκλαντές,	
ανάμεσά	τους	γυναίκες	και	παιδιά,	που	κρατούνταν	από	τις	αρχές	
του	μήνα	σε	μεταλλικό	κλωβό,	αφέθηκαν	σήμερα	ελεύθεροι.	Από	
το	πρωί	της	Κυριακής	αξιωματικοί	της	Αστυνομικής	Διεύθυνσης	
Μαγνησίας,	προφανώς	θορυβημένοι	από	την	δημόσια	καταγγε-
λία	για	την	παράνομη	στάση	της	και	το	ταυτόχρονο	κάλεσμα	του	
Συντονιστικού	του	4ου	Αντιρατσιστικού	Φεστιβάλ	για	την	σημερι-
νή	μηχανοκίνητη	πορεία,	μετέβησαν	στο	Κέντρο	Κράτησης,	όπου	
παράνομα	κρατούνταν	ακόμα	πρόσφυγες	-λόγω	του	ανέφικτου	
απέλασής	τους	στις	χώρες	τους	θα	έπρεπε	ήδη	να	είχαν	αφεθεί	
ελεύθεροι	από	τα	μέσα	του	μήνα-	και	με	συνοπτικές	διαδικασίες	
τους	άφησαν	όλους	ελεύθερους.
Βέβαια	στη	συνέχεια	έπρεπε	να	επιστρατευτεί	η	αλληλεγγύη	και	ο	
ανθρωπισμός	για	να	μπορέσουν	οι	πρόσφυγες	να	συνεχίσουν	το	
ταξίδι	αναζήτησης	μιας	καλύτερης	τύχης.	Μέλη	του	4ου	Αντιρα-
τσιστικού	Φεστιβάλ	μετέβησαν	στο	χώρο	κράτησης,	με	τα	αυτο-
κίνητά	τους	τους	μετέφεραν	στο	σταθμό	των	λεωφορείων	και	με	
έξοδα	που	ανέλαβε	το	Φεστιβάλ,	πληρώθηκαν	τα	εισιτήρια	που	
χρειαζόντουσαν	οι	πρόσφυγες	για	να	φτάσουν	μέχρι	την	Αθήνα.

Νέα	δυναμική	εξέγερση.	Διαμαρτύρονται	για	τη	
συνεχιζόμενη	κράτησή	τους	και	για	την	ασαφή	
διαδικασία	που	ακολουθείται	για	την	χορήγηση	
της	κάρτας	άδειας	παραμονής	ενός	μήνα,	αφού	
αυτή	χορηγείται	σε	κάποιους	μετά	από	λίγες	
μέρες	ενώ	κάποιοι	άλλοι	κρατούνται	μέχρι	και	
μήνες.	Επιπλέον	οι	άθλιες	συνθήκες	κράτησής	
τους	στις	φυλακές	της	Παγανής,	τους	έχει	φτά-
σει	στα	όρια	της	ανέχειας	τους.	Εκείνες	τις	μέρες	
ο	αριθμός	των	κρατουμένων	πλησιάζει	τους	900,	
ενώ	μεγάλο	μέρος	αυτών	είναι	ανήλικα	παιδιά.
Οι	κρατούμενοι	έβαλαν	φωτιά	σε	τουλάχιστον	
2	κελιά.	η	οποία	ήταν	αρκετά	μεγάλη	έτσι	ώστε	
να	αναγκάσει	τις	πυροσβεστικές	δυνάμεις	να	
επέμβουν.	Δύο	κρατούμενοι	λιποθύμησαν	ενώ	
τουλάχιστον	άλλοι	έξι	χτυπήθηκαν	άσχημα	από	
τους	ματατζήδες	που	έχουν	εγκατασταθεί	στο	
νησί	και	νοσηλεύθηκαν	στο	νοσοκομείο.
Αποτέλεσμα	είναι	η	απελευθέρωση	300	κρατου-
μένων.	Μέσα	σε	μια	μόλις	μέρα	ξεπεράστηκαν,	
ως	δια	μαγείας,	τα	γραφειοκρατικά	κολλήματα	
που	παρουσιάζονταν	για	την	απελευθέρωση	τους.

22	Οκτωβρίου
Επισκέπτεται	την	Παγανή	ο	υφυπουργός	προ-
στασίας	του	πολίτη	Σπύρος	Βούγιας.	«Συγγνώμη	
για	το	έλλειμμα	ανθρωπιάς	σε	αυτή	την	αποθήκη	
ψυχών,	όπου	η	κόλαση	του	Δάντη	ωχριά	μπρο-
στά	της»,	δήλωσε	με	υποκριτική	δεινότητα,	αφή-



	 	 					10-																																				Κακά	Μαντάτα	Νοέμβρης	‘09			 	 	 	 	 	

Μαρτυρίες	μέσα	από	το	κέντρο	κράτησης	
Σάμου

ΚΕΝΤΡΟ	ΚΡΑΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	
ΣΑΜΟΥ	
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Παρασκευή	16	Οκτωβρίου	2009	
Αυτή	τη	στιγμή	κρατούνται	570	άτομα	από	
Σομαλία	,	Λίβανο	,	Παλαιστίνη	,	Αφγανι-
στάν	,	Ιράν	,	Ιράκ	,	Ερυθραία.	Πριν	δύο	
μέρες	συνελήφθησαν	150	άτομα	στις	
ακτές	τις	Σάμου.	Κρατούνται	50	παιδιά.	
Καταγράφηκαν	130	μέλη	οικογενειών.	
200	άτομα	κοιμούνται	έξω	(πολλοί	ενή-
λικες	δίνουν	τα	στρώματα	τους	σε	παιδιά	
και	οι	ίδιοι	«μετακομίζουν»	στην	αυλή).
Ένας	διαβητικός	,	μία	έγκυος	γυναίκα	και	
ένα	άτομο	με	αναπνευστικά	προβλήματα	,	
ζητούν	άμεση	ιατροφαρμακευτική	βοήθεια.	
Σε	ερωτήσεις	προσφύγων	,σχετικές	με	όλα	
αυτά	και	άλλα,	οι	υπάλληλοι	του	κέντρου	
απαντούν:«ΔΕΝ	ΕΙΝΑΙ	ΔΟΥΛΕΙΑ	ΣΑΣ	
ΝΑ	ΡΩΤΑΤΕ».
Βέβαια.	Δουλειά	τους	είναι	να	σιωπούν	
και	να	μας	επιτρέπουν	να	κάνουμε	τη	δική	
μας	δουλειά	:	αφού	τους	πιούμε	το	αίμα	
,	αργά	και	βασανιστικά	,	να	τους	εξαφανί-
σουμε.	Στα	κέντρα	κράτησης	προσφύγων,	
απανταχού,	καταπατούνται	ανθρώπινα	
δικαιώματα	.Το	πρότυπο	κέντρο	κράτησης	
Σάμου	,	είναι	πρότυπο	ακριβώς	σε	αυτό.	
Kαι	τα	δικά	μας	μάτια	κι	αυτιά	έχουν	συνη-
θίσει	τόσο	πολύ	σε	αριθμούς	και	καταστά-
σεις	όπως	τα	παραπάνω	,	που	τα	αντιμετω-
πίζουμε	με	απόλυτη	φυσικότητα	.

ΚΙΝΗΣΗ	ΓΙΑ	ΤΑ	ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ	ΔΙΚΑΙ-
ΩΜΑΤΑ-
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	ΣΤΟΥΣ	ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.

νοντας	προφανώς	ασυγκίνητους	τους	κρατούμενους.	Με	την	αποχώρησή	
του,	διατάζεται	η	απελευθέρωση	150	κρατουμένων,	προκαλώντας	έντονη	
δυσαρέσκεια	στους	κρατούμενους	καθώς	υπάρχουν	μεταξύ	τους	άτομα	
που	κρατούνται	για	πολύ	περισσότερο	καιρό.
Αξιοσημείωτο	είναι	το	γεγονός	ότι,	όσοι	κρατούμενοι	υποβάλλουν	αίτηση	
για	πολιτικό	άσυλο	παραμένουν	κρατούμενοι	για	πολύ	περισσότερο	
καιρό,	σε	σχέση	με	αυτούς	που	δεν	αιτούνται,	λόγω	γραφειοκρατικών	
κολλημάτων.
Οι	κρατούμενοι	βάζουν	φωτιά	σε	στρώματα	μέσα	στο	θάλαμο.	Οι	καπνοί	
έκαναν	την	ατμόσφαιρα	αποπνικτική	στο	διπλανό	θάλαμο	και	οι	κρα-
τούμενοι	ζητούσαν	να	τους	ανοίξουν	για	να	βγουν	στον	προαύλιο	χώρο.	
Οι	μπάτσοι	καθυστερούσαν	επιδεικτικά	να	τους	ανοίξουν,	πράγμα	που	
συνέβη	μόνο	όταν	η	κατάσταση	είχε	αρχίσει	να	γίνεται	επικίνδυνη	για	τις	
ζωές	των	κρατουμένων.	Τότε	άρχισαν	να	χτυπούν	όλους	όσους	βγαίνανε	
από	το	θάλαμο	έναν	έναν	και	στο	τέλος,	τέσσερις	από	τους	μπάτσους,	
έπιασαν	ένα	17χρονο	και	τον	χτυπούσαν	για	μισή	ώρα.	Το	παιδί	λιποθύ-
μησε	και	μεταφέρθηκε	στο	νοσοκομείο	με	σοβαρές	κακώσεις	στο	κεφάλι,	
την	πλάτη,	τη	μέση	και	τα	χέρια.
Το	όνομα	του	παιδιού	είναι	Μοχάμεντ	Χουσεΐν	Χαντάρ.	Καταγγέλλει	
το	περιστατικό	μέσω	ενός	μεταφραστή,	αυτός	και	άλλοι	47	αυτόπτεις	
μάρτυρες.	Αρχίζει	να	δέχεται	αμέσως	απειλές	από	τους	μπάτσους	πως	αν	
μιλήσει	θα	τον	κρατήσουν	στην	Παγανή	για	6	μήνες	ακόμα	τουλάχιστον.	
Τον	δωροδοκούν	με	350	ευρώ	για	να	κρατήσει	το	στόμα	του	κλειστό.	
Απειλές	δέχεται	και	ο	μεταφραστής	του	όπως	και	οι	αυτόπτες	μάρτυρες.	
Στους	τελευταίους	τάζουν	ότι	θα	τους	αφήσουν	ελεύθερους	εάν	αποσύ-
ρουν	τα	ονόματά	τους	από	την	καταγγελία	και	όντως,	πολλοί	από	αυτούς	
απελευθερώνονται	με	συνοπτικές	διαδικασίες	ώστε	να	μην	καταθέσουν.	
Στην	Παγανή	παραμένουν,	μαζί	με	τον	17χρονο,	άλλοι	6	μάρτυρες	όπου	
και	ανακρίνονται	για	το	περιστατικό,	οι	οποίοι	επίσης	έχουν	υποστεί	
κακώσεις.

25	Οκτωβρίου
Εξεγείρονται	οι	ανήλικοι	κρατούμενοι,	“δεν	αντέχουμε	άλλο	εδώ	μέσα,	
θα	κάνουμε	εξέγερση	μέχρι	να	βγούμε	από	εδώ”.	Μετά	την	εξέγερση	
απελευθερώνονται	200	άτομα,	πολλά	από	αυτά	είναι	ανήλικοι	κρατούμε-
νοι	που	βγαίνουν	ασυνόδευτοι.	Ο	αριθμός	των	κρατουμένων	αναφέρεται	
πως	είναι	γύρω	στους	650.

27	Οκτωβρίου
“Με	γρήγορους	ρυθμούς	προχωρούν	οι	διαδικασίες	«εκκένωσης»	της	
Παγανής”	όπως	αναφέρεται	στον	τοπικό	τύπο	της	Λέσβου,	“	μετά	και	
από	τα	τελευταία	επεισόδια.	Χθες	το	πρωί,	στο	Κέντρο	Υποδοχής	είχαν	
μείνει	300	άτομα,	από	τα	οποία	τα	200	αναμενόταν	ν’	απελευθερωθούν	το	απόγευμα,	ενώ	σήμερα	θα	απελευθερωθούν	και	
τα	υπόλοιπα	100.	Ο	νομάρχης	Παύλος	Βογιατζής	αναμένει	οδηγίες	από	το	υπουργείο	για	το	τι	μέλλει	γενέσθαι	μέσα	στις	
επόμενες	ημέρες	για	την	Παγανή.	Ο	ίδιος,	πάντως,	έχει	προτείνει	να	κλείσει	μέσα	στην	εβδομάδα	το	Κέντρο	και	όσοι	με-
τανάστες	φθάνουν	στις	ακτές	να	μεταφέρονται	κατ’	ευθείαν	στην	Αθήνα.”	Η	ανεξέλεγκτη	πλέον	κατάσταση	οδηγεί	τις	αρχές	
στις	μαζικές	απελευθερώσεις	κρατουμένων.	

28	Οκτωβρίου
Κατά	τη	διάρκεια	της	παρέλασης	στην	πόλη	της	Μυτιλήνης,	30	περίπου	άτομα	επιλέγουν	να	μην	την	παρακολουθήσουν	
μαζί	με	τα	αποχαυνωμένα	πλήθη,	αλλά	να	την	υποδεχτούν		κρατώντας	ένα	πανό	που	γράφει	“να	κλείσει	τώρα	η	παγανή	και	
κάθε	κέντρο	κράτησης”.

30	Οκτωβρίου
Η	πρωτοβουλία	για	την	υπεράσπιση	μεταναστών	και	προσφύγων	καλεί	πορεία	σε	κεντρική	πλατεία		της	Μυτιλήνης	με	
αίτημα	το	άμεσο	κλείσιμο	του	κέντρου	κράτησης	στην	Παγανή	όπως	και	κάθε	άλλου	κέντρο	κράτησης.	Στην	πορεία	
συμμετείχαν	περίπου	250	άτομα	(αριθμός	πολύ	ικανοποιητικός	για	τα	δεδομένα	της	πόλης),	από	διάφορους	πολιτικούς	
χώρους	αλλά	και	από	μετανάστες	που	είχαν	αφεθεί	τις	προηγούμενες	μέρες	ελεύθεροι	από	τη	φυλακή	της	Παγανής.	Μετά	
την	ολοκλήρωσή	της,	ομάδα	συντρόφων	πραγματοποίησε	κατάληψη	στο	κτήριο	παπαρίσβα	του	πανεπιστημίου	αιγαίου	με	
σκοπό	τη	στέγαση	αλλά	και	την	ανταλλαγή	εμπειριών	με	περίπου	25	μετανάστες	οι	οποίοι	έχουν	παραμείνει		προσωρινά	
άστεγοι	στο	νησί.
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31	Οκτωβρίου
Η	Παγανή	αδειάζει.	Οι	μετανάστες	που	φθάνουν	στα	παράλια	του	νησιού	μεταφέρονται	στο	Κέντρο	Κράτησης	της	Χίου,	
ενώ	με	γρήγορους	ρυθμούς	προχωρούν	οι	διαδικασίες	της	απελευθέρωσης	των	ατόμων	που	παραμένουν	εκεί.	Σύμφωνα	
με	πληροφορίες	από	την	πλευρά	της	νομαρχίας,	οι	εξαγριωμένοι	μετανάστες	μετά	και	από	τα	τελευταία	δραματικά	γεγονότα	
ήταν	επιθετικοί	απέναντι	σε	μια	γιατρό	του	Κέντρου	Κράτησης,	αλλά	και	στους	υπαλλήλους	που	μετέφεραν	το	μεσημεριανό	
φαγητό.	Φοβούμενοι	για	την	ασφάλειά	τους,	το	προσωπικό	της	νομαρχίας	αρνήθηκε	να	μπει	ξανά	στο	Κέντρο	Κράτησης.	
Τα	κελιά	παραμένουν	ξεκλείδωτα	και	πολλοί	μετανάστες	έχουν	μεταφέρει	τα	στρώματα	τους	στον	προαύλιο	χώρο	και	κοι-
μούνται	έξω,	καθώς	το	περιβάλλον	μέσα	είναι	αφόρητο.	
Ο	νομάρχης	Λέσβου	ανακοινώνει	πως	οι	ζημιές	που	έχουν	γίνει	στο	χώρο	από	τις	εξεγέρσεις	δεν	αφήνουν	περιθώρια	
για	τη	συνέχιση	της	λειτουργίας	του.	Συνεπώς	η	παγανή	κλείνει	προσωρινά	μέχρι	την	επισκευή	και	την	επανέναρξη	της	
λειτουργίας	της	σε	ενάμιση	μήνα	από	τώρα.	Παρόλα	αυτά	ο	Βούγιας	έχει	δεσμευτεί	πως	η	Παγανή	θα	κλείσει	και	πως	θα	
δημιουργηθούν	νέα	κέντρα	“φιλοξενίας”.	

Λίγες	μέρες	αργότερα,	η	Παγανή	“φιλοξενεί“	και	πάλι	μετανάστες.	Στις	5	Νοεμβρίου	κρατούνται	40	άτομα	στη	μονα-
δική	πτέρυγα	που	δεν	έχει	υποστεί	τόσες	βλάβες	ώστε	να	μη	μπορεί	να	λειτουργήσει.	Τον	χώρο	προστατεύει	πλέον	1	
μπάτσος.	

Απ’	ότι	φαίνεται	δηλαδή,	αυτή	η	φυλακή	πρόκειται	να	ξαναλειτουργήσει	με	πιο	“ανθρώπινους	“	όρους.	Παρόλα	αυτά,	
η	ουσία	της	Παγανής	όπως	και	κάθε	άλλου	στρατοπέδου	συγκέντρωσης,	έχει	φανεί	αρκετά	ξεκάθαρα.	Η	λειτουργία	
της	είναι	κομμάτι	μίας	πολύ	συγκεκριμένης	πολιτικής	και	οικονομικής	στρατηγικής,	η	οποία	δεν	έχει	σταματήσει.	
Ούτε	όμως	έχουν	αλλάξει	και	οι	αντιλήψεις	που	τη	στηρίζουν	και	επιτρέπουν	σε	τέτοια	κολαστήρια	να	υπάρχουν.	Και	
αυτές	είναι	οι	αντιλήψεις	που	εμείς	πάντα	θα	αντιμαχόμαστε.

Χιλιάδες	άνθρωποι	κάθε	χρόνο	περνούν	με	όποιο	τρόπο	μπορούν	τα	σύ-
νορα	της	ελληνικής	μεθόριου	στο	κυνήγι	μιας	καλύτερης	ζωής.	Άνθρωποι	
που	εγκατέλειψαν	τα	σπίτια	τους	λόγω	των	ανθρωπιστικών	πολέμων,	είτε	
λόγω	βιοποριστικών	προβλημάτων	και	των	πολιτικών	τους	ιδεών.

Όμως	συνήθως	αυτό	που	αντιμετωπίζουν	εδώ	είναι	εξίσου	σκληρό.	Ιδιαί-
τερα	τώρα	που	το	κράτος	και	τα	αφεντικά	έχουν	στα	χέρια	τους	το	όπλο	της	
οικονομικής	κρίσης,	που	οι	ίδιοι	δημιούργησαν.	Θεσπίζουν	νόμους	περί	
λαθραίων	ανθρώπων,	προωθούν	τις	απελάσεις	και	τους	αναγκάζουν	να	
δουλεύουν	ανασφάλιστοι,	χωρίς	ωράριο	στα	σύγχρονα	εργατικά	κολαστή-
ρια	όπου	οι	εργατικές	δολοφονίες	είναι	σύνηθες	φαινόμενο.	Σαν	να	μην	
έφταναν	όλα	αυτά	έχουμε	και	τις	τυχαίες	δολοφονίες	της	δημοκρατίας	με	
εκατοντάδες	μετανάστες	να	ξεψυχούν	σε	αστυνομικά	τμήματα	ή	σε	σοκά-
κια	λόγω	ξυλοδαρμών.	

Τα	ΜΜΕ	πάλι	γεννούν	φόβο	και	παράνοια	για	τους	μετανάστες,	προωθώ-
ντας	ρατσιστικές	αντιλήψεις.	Οι	εθνικιστές	που	παρελαύνουν	στα	παράθυ-
ρα	των	ειδήσεων,	σπέρνουν	μίσος	στις	μάζες.	Από	την	άλλη	συμμορίτες	
της	χρυσής	αυγής	και	του	ΛΑ.Ο.Σ.	δημιουργούν	ομάδες	αγανακτισμένων	
πολιτών	που	σκοπό	έχουν	να	καθαρίσουν	τις	γειτονιές	τους	από	τους	
ανθρώπους	«σκουπίδια»-μετανάστες.	

Ας	ξεράσουμε	λοιπόν	τα	ψέματα	που	μας	ταΐζουν.	Δεν	δεχόμαστε,	ότι	
κανένας	άνθρωπος	είναι	λαθραίος	ή	μηδενικής	αξίας	υποχείριο	στα	χέρια	
του	κράτους	και	των	αφεντικών.	Απαντάμε	στην	ένοχη	κοινωνική	σιωπή	και	κατεβαίνουμε	στο	δρόμο.	Στον	κόσμο	της	
εκμετάλλευσης	είμαστε	όλοι	ξένοι.		

			Αλληλεγγύη	στους	μετανάστες
Όχι	άλλες	κρατικές-εργατικές	δολοφονίες
Καμιά	ανοχή	στα	φασιστικά	πογκρόμ

ΠΟΡΕΙΑ	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΣΤΟΥΣ	ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Παρασκευή	13	Νοέμβρη	στις	7μμ	Πλατεία	Επταλόφου

ΑΝΟΙΧΤΗ	ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	ΔΥΤΙΚΩΝ	ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ

Πορεία αλληλεγγύης στους μετανάστες,
στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης...
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Εργατικά «Ατυχήματα»
τον Σεπτέμβρη 
                     και
              τον Οκτώβρη

5	Σεπτεμβρίου:	 	Ο	33χρονος	Αντζίμ	
Λάσκου,	 αλβανικής	 καταγωγής,	 που	
δούλευε	 στην	 εταιρεία	 μεταλλικών	
κατασκευών	«Μιχαήλος	ΑΕΤΕ»	τραυ-
ματίστηκε	όταν	χτυπήθηκε	από	ρεύμα,	
με	 αποτέλεσμα	 να	 πέσει	 από	 ύψος	
αρκετών	 μέτρων.	 Το	 “ατύχημα”	 ση-
μειώθηκε	 στην	 περιοχή	 Γούρνες	 του	
Δήμου	 Γουβών	 στο	 έργο	 επέκτασης	
του	 Διεθνούς	 Εκθεσιακού	 Κέντρου.	
Αν	και	η	κατάστασή	του	είναι	σοβαρή,	
σύμφωνα	με	τους	γιατρούς,	δε	διατρέ-
χει	κίνδυνο	η	ζωή	του.

7	 Σεπτεμβρίου:	 Την	 τελευταία	 του	
πνοή	άφησε		ο	εργάτης	Γιάννης	Πα-
πακωνσταντίνου	που	νοσηλευόταν	στο	
Γενικό	Κρατικό	 Αθήνας,	 ύστερα	 από	
το	βαρύ	τραυματισμό	του,	στις	26	Αυ-
γούστου,	στο	εργατικό	“ατύχημα”	που	
σημειώθηκε	στο	εργοστάσιο	της	ΛΑΡ-
ΚΟ	στη	Λάρυμνα.

-	Σοβαρό	εργατικό	ατύχημα	στο	υπό	κα-
τασκευή	Αστυνομικό	Μέγαρο	Κοζάνης.	
Ο	52	χρονών	οικοδόμος,	Κύρου	Ιω-
άννης,	 κατέπεσε	 από	 καλουπωμένη	
πλάκα,	από	ύψος	3	μέτρων,	με	αποτέ-
λεσμα	να	τραυματιστεί	σοβαρά	στο	κε-
φάλι.	 Διακομίστηκε	 στο	 νοσοκομείο	
Κοζάνης	και	στη	συνέχεια	σε	νοσοκο-
μείο	της	Θεσ/νίκης.		

14	Σεπτεμβρίου:		Δύο	εργάτες,	μετα-
νάστες	 από	 το	 Νεπάλ	 και	 την	 Ινδία,	
έχασαν	τη	ζωή	τους	κατά	 τη	διάρκεια	
εργασιών	σύνδεσης	του	δικτύου	απο-
χέτευσης	του	Β’	Παιδικού	Σταθμού	Κ.	
Κηφισιάς	με	τον	κεντρικό	αγωγό	(υπό-
νομο)	της	ΕΥΔΑΠ.	Ο	εργάτης	από	το	
Νεπάλ,	 Μαντόρ	 (αγνώστων	 λοιπών	
στοιχείων),	 δίχως	 κανένα	προστατευ-
τικό	μέτρο,	κατέβηκε	στο	φρεάτιο	του	
κεντρικού	 αγωγού,	 για	 να	 ελέγξει	 αν	
είναι	βουλωμένο	και	λιποθύμησε	από	
ισχυρές	αναθυμιάσεις.	Ο	Κοντίρ	Σικ,	

τις	 εργασίες	 εκτελούσε	 η	 εταιρεία	
«ΑΚΤΩΡ»	για	λογαριασμό	του	ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ.

19	 Σεπτεμβρίου	 :	 Τραγικό	 θάνατο	
βρήκε	 ο	 46χρονος	 Γιάννης	 Παπα-
στεργίου,	 χθες	 όταν	 έπεσε	 από	 την	
ταράτσα	 οικοδομής	 στο	 Μαυροβούνι	
Λάρισας,	με	αποτέλεσμα	να	τραυματι-
στεί	θανάσιμα	στο	κεφάλι.	

Πέμπτη		24/9:		«Ατύχημα»	σημειώθη-
κε	κατά	τη	διάρκεια	εργασιών	για	την	
κατασκευή	μιας	αποθήκης	στα	Οινό-
φυτα,	όταν	μία	δοκός	καταπλάκωσε	το	
πόδι	του	οικοδόμου	Μουσκάζ	Ερβίν.	
Η	 δοκός	 μεταφερόταν	 με	 κλαρκ	 το	
οποίο	όμως	δεν	είχε	τη	δυνατότητα	να	
μεταφέρει	το	βάρος	και	το	μέγεθος	της	
δοκού,	με	αποτέλεσμα	-	και	αφού	το	
κλαρκ	προσέκρουσε	σε	ένα	άλλο	αντι-
κείμενο	στο	έδαφος	-	αυτή	να	«φύγει»	
και	να	πέσει	πάνω	στο	πόδι	 του	άτυ-
χου	οικοδόμου.	

25	Σεπτεμβρίου:	Από	τύχη	δεν	τραυ-
ματίστηκε	 σοβαρά	 χτες	 ένας	 βοηθός	
χειριστή	 κλαρκ	 στο	 εργοστάσιο	 της	
εταιρείας	 «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ»,	 όταν	
δύο	ώρες	μετά	 την	 έναρξη	 της	πρωι-
νής	βάρδιας	εξερράγη	η	μπαταρία	του	
κλαρκ	 που	 χειριζόταν.	 Οι	 εργαζόμε-
νοι	καταγγέλλουν	ότι	η	εταιρεία,	στην	
έντονη	διαμαρτυρία	του	σωματείου	και	
της	Επιτροπής	Υγιεινής	και	Ασφάλει-
ας,	απάντησε	προκλητικά,	«μην	ανη-
συχείτε,	 όλα	 είναι	 υπό	 έλεγχο»	 και	
αρνήθηκε	 επίσης	 συνάντηση	 με	 το	
σωματείο	λέγοντας	ότι	«δεν	έχω	τίποτα	
να	σας	πω».

27	Σεπτεμβρίου:	Στο	Μαρμάρι	Εύβοι-
ας,	ένας	25χρονος	εργάτης	αλβανικής	
καταγωγής,	που	εργαζόταν	σε	εργοτά-
ξιο	διάνοιξης	δρόμου,	καταπλακώθη-
κε	από	τοίχο	αντιστήριξης.	Ο	νεαρός	
εργάτης	μεταφέρθηκε	στο	νοσοκομείο	
Καρύστου.

από	την	 Ινδία,	που	δούλευε	μαζί	 του	
και	είδε	το	γεγονός,	κατέβηκε	να	βο-
ηθήσει	 το	 συνάδελφό	 του	 και	 έπεσε,	
επίσης,	αναίσθητος,	χωρίς	να	έχει	και	
αυτός	κανένα	μέτρο	προστασίας	 (μά-
σκα,	 γάντια	 κλπ.).	 Λίγη	 ώρα	 αργότε-
ρα,	οι	δύο	εργάτες	μεταφέρθηκαν	στο	
ΚΑΤ,	 όπου	 διαπιστώθηκε	 ο	 θάνατός	
τους.	Το	έργο	της	σύνδεσης	είχε	ανα-
θέσει	ο	Δήμος	Κηφισιάς	στην	εταιρεία	
ΑΚΜΩΝ	ΑΤΕ,	με	εργολαβία.	

15	 Σεπτεμβρίου:Νεκρός	 είναι	 ένας	
51χρονος,	 υπήκοος	 Βουλγαρίας	 και	
τραυματίας	ένας	50χρονος	από	τη	Γε-
ωργία,	που	καταπλακώθηκαν	κατά	την	
διάρκεια	 αποσυναρμολόγησης	 περι-
πτέρου	της	ΔΕΘ.	Το	περίπτερο	ανήκε	
στην	εταιρία	κουφωμάτων	Athos,	ιδιο-
κτησία	της	οικογένειας	Κολυμπά.

-Βούλγαρος	οικοδόμος	που	εργαζόταν	
στα	έργα	της	Περιοχής	Ολοκληρωμέ-
νης	Τουριστικής	Ανάπτυξης	(ΠΟΤΑ)	
Ρωμανού,	σύμφωνα	με	πληροφορίες,	
έπεσε	 από	σκαλοπάτι	 με	 αποτέλεσμα	
να	χτυπήσει	σοβαρά	στο	πόδι	του.

-Εργαζόμενος	 σε	 εργολάβο	 της	ΔΕΗ	
στη	 Νέα	 Είσοδο	 Καλαμάτας	 τραυμα-
τίστηκε	όταν	καταπλακώθηκε	 το	πόδι	
του	από	χώματα	κατά	τη	διάρκεια	εκ-
σκαφικών	εργασιών.		

17	Σεπτεμβρίου:	Ο	42χρονος	Αλεξέι	
Καλνίς,	 ρωσικής	 υπηκοότητας,	 κε-
ραυνοβολήθηκε	κατά	τη	διάρκεια	των	
εργασιών	 από	 ρεύμα	 χαμηλής	 τάσης	
χωρίς	ωστόσο	μέχρι	και	αυτή	την	ώρα	
να	 έχουν	 εντοπιστεί	 τα	 ακριβή	 αίτια.	
Το	 «ατύχημα»	 σημειώθηκε	 προχτές	
Πέμπτη,	 στις	 12	π.μ.,	 κατά	 τη	 διάρ-
κεια	εκτέλεσης	εργασιών	τοποθέτησης	
του	κεντρικού	αγωγού,	στην	Νεάπολη	
Λαθισίου	που	θα	συνδέσει	 τις	 βόρει-
ες	περιοχές	Ηρακλείου	και	Λασιθίου	
με	 το	 φράγμα	 Αποσελέμη.	 Στο	 έργο	
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29	 Σεπτεμβρίου	 :	 Τραγικό	 θάνατο	
βρήκε	ένας	μετανάστης	εργάτης	στην	
Καστροσυκιά	 	 Πρέβεζας	 ,	 όταν	 κα-
ταπλακώθηκε	 από	 τμήμα	 ορύγματος	
αποστράγγισης	 υδάτων	 ιδιωτικού	 οι-
κισμού,	 κατά	 τη	 διάρκεια	 εργασιών	
αποστράγγισης	υδάτων	ενώ	από	 τύχη	
σώθηκε	συνάδελφος	του.	Το	ατύχημα	
προκλήθηκε	 λόγω	 έλλειψης	 υποστη-
ριγμάτων.	 	 Κατόπιν	 εντολής	 του	 ει-
σαγγελέα	Πρέβεζας	ο	υπεύθυνος	μη-
χανικός	και	εργολάβος	του	έργου	δεν	
συνελήφθησαν	 .Την	 εργολαβία	 είχε	
αναλάβει	 η	 “ΖΙΩΡΗΣ	ΠΑΠΑΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ	ΑΕ”	 για	 λογαριασμό	 της	 	 τε-
χνικής	κατασκευαστικής	“Τζουμάκας	
και	ΣΙΑ”	.

-Τη	ζωή	του	έχασε		43χρονος	ψυκτι-
κός,	 στη	 διάρκεια	 εργασιών	 συντή-
ρησης	σε	 επαγγελματικό	ψυγείο,	 στο	
βρεφονηπιακό	σταθμό	που	λειτουργεί	
μέσα	στην	Εργατική	Εστία	Αγρινίου.
Ο	Χρήστος	Καρτσακάλης	σκοτώθηκε	
όταν	 εκσφενδονίστηκε	 από	 άγνωστη	
μέχρι	 στιγμής	 αιτία	 κομμάτι	 από	 τον	
κινητήρα	 -	 μοτέρ	 του	 ψυγείου	 που	
τον	 χτύπησε	 στο	 κεφάλι.	 Στο	 χώρο	
του	 «ατυχήματος»	 κατέφθασε	 η	 Επι-
θεώρηση	Εργασίας	που	ειδοποιήθηκε	
δυο	ώρες	μετά.

2	 Οκτωβρίου:	 Την	 ζωή	 του	 έχα-
σε	 	 εργάτης	 54	 ετών	 όταν	 ανατρά-
πηκε	 ο	 εκσκαφέας	 που	 χειριζόταν	
κατά	 την	 διάρκεια	 εργασιών	 συντή-
ρησης	 οδοστρώματος	 στην	 Καρίτσα	

φαλικές	κακώσεις.	

8	 Οκτωβρίου:	 Πυρκαγιά	 εκδηλώθηκε	
στην	 βιομηχανία	 στρωμάτων	 Χατζηε-
φραιμίδη	στην	Λάρισα,	με	 αποτέλεσμα	
να	υποστεί	σοβαρά	εγκαύματα	ο	46χρό-
νος	 εργαζόμενος	Γρηγόρης	Παλεντζάς	
που	βρίσκεται	σε	κρίσιμη	κατάσταση	και	
ελαφρότερα	τραύματα	ένας	συνάδελφος	
του.	

9	 Οκτωβρίου:	 Ο	 οδηγός	 ενός	 βυτιο-
φόρου	 στην	 περιοχή	 Ράχη	 πριν	 τον	
Τυμφρηστό,	έχασε	τον	έλεγχο	του	βαρύ	
οχήματος,	με	αποτέλεσμα	να	καταλήξει	
10	μέτρα	εκτός	του	δρόμου	και	να	ανα-
ποδογυρίσει,	χωρίς	ευτυχώς	να	τραυμα-
τιστεί.

13	Οκτωβρίου:	Στο	χέρι	τραυματίστηκε	
ο	Γεωργιανός	εργάτης	Πέσιο	Απτσιαού-
ρι,	που	εργάζεται	στο	 τυπογραφείο	 της	
“Ελευθεροτυπίας”,	 όταν	 προσπάθησε	
να	καθαρίσει	μηχανή	που	βρισκόταν	σε	
λειτουργία.

14	Οκτωβρίου:	Θανάσιμα	τραυματίστη-
κε	45χρόνος	εργάτης	και	τραυματίστη-
κε	ένας	ακόμα	49χρόνος	 	συνάδελφος	
του	στα	μεταλλεία	της	Στρατονίκης	στην	
Χαλκιδική,	 όταν	 αποκολλήθηκε	 με-
γάλος	 όγκος	 μεταλλεύματος	 από	 την	
οροφή	 του	 ορυχείου	 κατά	 την	 διάρ-
κεια	 εργασιών	 υποστύλωσης.	 Οι	 δύο	
υπεύθυνοι	 εργοδηγοί	 και	 η	 υπεύθυνη	
ασφαλείας	της	εταιρείας	«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ	
ΧΡΥΣΟΣ»	,	ιδιοκτησίας	της	καναδικής	
European	Goldfields	και	της	κατασκευ-
αστικής	ΑΚΤΩΡ	ΑΤΕ,	δεν	συνελήφθη-
σαν	 κατόπιν	 προφορικής	 εντολής	 του	
Αντιεισαγγελέα	Πλημμελειοδικών	Χαλ-
κιδικής.

-Στη	 περιοχή	 Ρέστη	 της	 Σαλαμίνας,	
ο	 43χρονος	 Αναστάσιος	 Βραχάμης,	
οδηγός	 και	 χειριστής	 μπετονιέρας	
στην	 εταιρεία	 σκυροδέματος	 «ΑΓΓΕ-
ΛΟΥ	 ΑΕΒΕ»,	 σκοτώθηκε	 από	 ηλε-
κτροπληξία,	 όταν	 η	 πρέσα,	 που	 έρι-
χνε	 μπετό	 σε	 ανεγειρόμενη	 οικοδομή,	
ακούμπησε	 σε	 καλώδια	 της	 ΔΕΗ.	

16	Οκτωβρίου:	 Από	 ύψος	 έξι	 μέτρων,	
έπεσε	 40χρονος	 οικοδόμος	 Γιάννης	
Κορρές	από	σκαλωσιά.	Ο	εργάτης	ξεκα-
λούπωνε	σε	οικοδομή	που	προορίζεται	
για	εγκαταστάσεις	ΚΤΕΟ	στη	Χώρα	της	
Νάξου.	 Από	 την	 πτώση	 τραυματίστηκε	
βαριά	και	μεταφέρθηκε	στο	ΚΑΤ,	καθώς	
η	κατάστασή	του	κρίθηκε	από	τους	για-
τρούς	ιδιαίτερα	σοβαρή.
18	 Οκτωβρίου:Σοβαρά	 τραυματίστηκε	
εργάτης	κατά	τη	διάρκεια	εργασιών	στο	
Σπηλιοπούλειο	Νοσοκομείο.	Ο	56χρο-

στην	 Λάρισα.	Ο	 υπεύθυνος	 του	 έργου	
συνελήφθη,	 ενώ	 αργότερα	 αφέθηκε	
ελεύθερος	με	εντολή	εισαγγελέα.		

-Φορτηγό,	που	εκινείτο	στο	ρεύμα	προς	
Μεσογείων,	 για	 άγνωστους	 λόγους	 ξέ-
φυγε	 από	 την	 πορεία	 του	 και	 ανέβηκε	
στο	 πεζοδρόμιο,	 ξηλώνοντας	 κολώνες	
της	ΔΕΗ	και	κάμερες	ελέγχου	της	κυ-
κλοφορίας.		Αποτέλεσμα	ήταν	να	τραυ-
ματιστεί,	ευτυχώς	ελαφρά,	ο	οδηγός	του	
φορτηγού.	

	 4	 Οκτωβρίου:	 	 Νεκρός	 ανασύρθηκε	
από	την	θάλασσα,	λίγο	μετά	τις	07:00,	ο	
78χρονος	Νίκος	Δρόσος,	ο	οποίος	ερ-
γαζόταν	ως	μάγειρας	στο	πλοίο	«Καπε-
τάν	Μιχάλης»,	το	οποίο	συγκρούσθηκε	
στις	04:00	τα	ξημερώματα	με	το	φορτη-
γό	πλοίο	«Santana»	(σημαίας	Μάλτας)	
στη	θαλάσσια	περιοχή	βορειοανατολικά	
της	 Αμοργού.	 Ακόμα	 δεν	 έχουν	 γίνει	
γνωστά	 τα	 αίτια	 του	 δυστυχήματος.	 Τα	
δύο	πλοία	συγκρούστηκαν	λίγο	μετά	τις	
04:00	τα	ξημερώματα,	με	αποτέλεσμα	το	
«Καπετάν	Μιχάλης»	να	βυθιστεί.

-Ο	 30χρονος	 Δημήτρης	 Μεταλληνός,	
που	δουλεύει	 στη	ΔΕΗ	στην	Κέρκυρα	
με	 8μηνη	 σύμβαση,	 εργαζόταν	 σε	 συ-
νεργείο	 αποκατάστασης	 βλάβης	 υπο-
γείου	 καλωδίου	 μέσης	 τάσης.	 Κατά	
τον	 έλεγχο	 διαδοχής	 φάσεων	 των	 δυο	
καλωδίων,	 που	 προέρχονταν	 από	 δια-
φορετικούς	 υποσταθμούς,	 το	 ένα	 από	
αυτά	εξερράγη	(έσκασε)	με	αποτέλεσμα	
να	αναφλεγεί.	Όταν	σταμάτησαν	οι	κρό-
τοι,	ο	εργάτης	πήρε	νερό	να	σβήσει	τη	
φωτιά.	Στην	προσπάθειά	του	αυτή	ήρθε	
σε	επαφή	με	το	άλλο	καλώδιο	το	οποίο	
ήταν	ακόμη	σε	λειτουργία	και	δημιουρ-
γήθηκε	 βραχυκύκλωμα	 με	 αποτέλεσμα	
εγκαύματα	3ου	Βαθμού.

5	 Οκτωβρίου:	 Μπουλντόζα	 που	 οδη-
γούσε	 εργαζόμενος	 του	 Δήμου	 Θη-
βαίου	 ανατράπηκε,	 την	 στιγμή	 που	
προσπάθησε	 να	 περάσει	 κάτω	 από	 γέ-
φυρα	 τρένου.	 Ο	 οδηγός	 βγει	 από	 το	
παρμπρίζ	 χωρίς	 να	 έχει	 τραυματιστεί.	

6	 Οκτωβρίου:	 Σοβαρά	 τραυματίστηκε	
ένας	49χρονος	οικοδόμος	από	τα	Τρί-
καλα,	όταν,	προχτές	το	μεσημέρι,	έπεσε	
από	σκαλωσιά,	 ύψους	2,5	μέτρων,	 την	
ώρα	που	εκτελούσε	εργασίες	ανακαίνι-
σης	 στη	 σκεπή	 κεντρικού	 καταστήμα-
τος	της	πόλης.	Πρόκειται	για	τον	Βάιο	
Μπασαγιάννη,	 ο	 οποίος	 νοσηλεύεται	
στο	 Νομαρχιακό	 Νοσοκομείο	 Τρίκα-
λων,		στη	Μονάδα

Εντατικής	 Θεραπείας,	 με	 κρανιοεγκε-
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νος	 Ανδρέας	 Κίτσης,	 ο	 οποίος	 εδώ	
και	17	χρόνια	δούλευε	ως	κηπουρός	
στο	 νοσοκομείο.	 Ο	 άτυχος	 εργάτης	
τραυματίστηκε	 στην	 προσπάθειά	 του	
να	 καθαρίσει	 λούκι,	 όταν	 έπεσε	 από	
ύψος	3,5	-	4	μέτρων.

17	 Οκτωβρίου:	 Ένας	 οδηγός	 που	
εργάζεται	 στο	 τμήμα	 της	 οδικής	 βο-
ήθειας	 της	 INTERAMERICAN	 στην	
προσπάθειά	 του	 να	 φορτώσει	 στον	
γερανό	 ένα	 ακινητοποιημένο	 όχημα,	
στην	Εθνική	Οδό	Αθηνών	–	Λαμίας,	
χτυπήθηκε	από	διερχόμενο	Ι.Χ.	SEAT	
IBIZA	 μαύρου	 χρώματος	 το	 οποίο	
στην	συνέχεια	 εξαφανίστηκε.	Το	 Ι.Χ.	
χτύπησε	με	σφοδρότητα	τον	οδηγό	με	
αποτέλεσμα	τον	διαμελίσει,	σκοτώνο-
ντας	τον	επί	 τόπου.	Το	συμβάν	έγινε	
περίπου	στις		στις	22:30.

21	 Οκτωβρίου:Σε	 μπετόβεργα	 καρ-
φώθηκε	 ο	 σβέρκος	 	 οικοδόμου,	 σε	
οικοδομή	σπιτιού	στο	Διόνυσο	τραυ-
ματίζοντάς	 τον	 αρκετά	 σοβαρά.	 Ο	
30χρονος	Αουρέλ,	οικοδόμος	αλβανι-
κής	καταγωγής,	έπεσε	χτες	από	περί-
που	δύο	μέτρα	ύψος	την	ώρα	που	περ-
πατούσε	σε	μαδέρι,	το	οποίο	δεν	ήταν	
καρφωμένο,	όπως	έπρεπε.	Το	μαδέρι	
κουνήθηκε	και	ο	άτυχος	εργάτης	έπε-
σε	και	καρφώθηκε	με	 τον	σβέρκο	σε	
μπετόβεργα.	 Στο	 σημείο	 έσπευσε	 η	

Πυροσβεστική	και	το	ΕΚΑΒ,	έκοψαν	
την	μπετόβεργα	και	μετέφεραν	τον	ερ-
γάτη	στο	νοσοκομείο	Γενικό	Κρατικό	
Αθήνας,	όπου	εκεί	του	αφαιρέθηκε	το	
σίδερο	από	το	λαιμό.	Ο	νεαρός	οικο-
δόμος	έχει	διαφύγει	τον	κίνδυνο.

26	 Οκτωβρίου:	 Άλλο	 ένα	 εργατικό	
“ατύχημα”	 	 με	 έναν	 νεκρό	 εργάτη,	
στον	 βωμό	 της	 ανάπτυξης,	 στον	 υπό	
κατασκευή	 προβλήτα	 στην	 Σκάλα	
Καληράχης	 στην	 Θάσο.	 Ο	 Αλβανός	
μετανάστης	,	60	χρονών,	καταπλακώ-
θηκε	κατά	την	μεταφορά	τσιμεντένιων	
όγκων..	

Μέσα	στο	προσεχές	χρονικό	διάστημα,	εκτός	από	τη	δίκη	του	Η.	Νικολάου,	
πρόκειται	να		εκδικαστούν	και	άλλες	3	υποθέσεις	με	πολύ	έντονο	ενδιαφέ-
ρον.	

Πιο	συγκεκριμένα,	στις	9/12/2009	ο	αναρχικός	Γιάννης	Δημητράκης	
δικάζεται	σε	2ο	βαθμό	για	την	υπόθεση	της	ληστείας	στην	Εθνική	τράπεζα	
της	οδού	Σόλωνος	το	Γενάρη	του	2006,	έχοντας	ήδη	εκτίσει	σχεδόν	4	χρό-
νια	στη	φυλακή,κι	έχοντας	καταδικαστεί	πρωτόδικα	με	τη	βαρύτατη	ποινή	
των	35	χρόνων	κάθειρξης.	Οι	Σίμος	και	Μάριος	Σεϊσίδης	και	ο	Γρηγόρης	
Τσιρώνης,	αναρχικοί	που	είχαν	μπει	πολλές	φορές	στο	παρελθόν	στο	στό-
χαστρο	της	ασφάλειας,	επέλεξαν	το	δρόμο	της	φυγής	και	καταζητούνται	τα	
τελευταία	3,5	χρόνια,	ως	μέλη	της	συμμορίας	“οι	ληστές	με	τα	μαύρα”,	ένα	
καθαρά	μηντιακό	κατασκεύασμα	χολιγουντιανών	προδιαγραφών.

			Όσον	αφορά	στη	δίκη	των	φονιάδων	Επαμεινώνδα		Κορκονέα	και	Βασίλη	
Σαραλιώτη,	αυτή	είχε	οριστεί	για	τις	15	Δεκέμβρη	στη	Χαλκίδα,	ωστόσο	η	
τοπική	κοινωνία	δε	θέλει	για	κανένα	λόγο	να	διαταραχθεί	η	“κοινωνική	ει-
ρήνη”	της	περιοχής	και	με	μπροστάρη	τον		τοπικό	εμπορικό	σύλλογο,	κα-
θώς	επίκειται	και	το	σχετικό	καταναλωτικό	όργιο	των	χριστουγέννων,	έγινε	
αίτημα	μεταφοράς	της	δίκης.	Ο	εισαγγελέας	Τέντες	φέρεται	να	πρότεινε	την	
Άμφισσα,	ενώ	υπάρχει	και	μια	ανεπιβεβαίωτη	ως	τώρα	φήμη	για	διεξαγωγή	
της	δίκης	στον	Κορυδαλλό,	με	τη	λήψη	μέτρων	υψίστης	ασφαλείας.	Όπως	
και	να	έχει,	οπουδήποτε	και	να	γίνει	η	δίκη	των	φονιάδων,	το	μόνο	σίγου-
ρο	είναι	ότι	και	οι	ίδιοι	αλλά	και	τα	θεσμικά	τσιράκια	της	εξουσίας	που	θα	
τους	δικάσουν,	θα	πάρουν	τις	απαντήσεις	που	πρέπει,	σχετικά	με	το	πόσο	
αρμόδια	για	την	περίσταση	κρίνει	ο	κόσμος	που	κατέβηκε	στους	δρόμους	
το	Δεκέμβρη,	τα	κρατικά	δικαστήρια.

			Τέλος,	περίπου	στις	αρχές	Γενάρη,	πρόκειται	να	διεξαχθεί	κατά	πάσα	πι-
θανότητα	η	δίκη	των		Πόλυ	Γεωργιάδη,	Βαγγέλη	Χρυσοχοϊδη	και	του	φυγά	
Βασίλη	Παλαιοκώστα,	για	την	υπόθεση	της	απαγωγής	του	μεγαλοβιομήχα-
νου	Μυλωνά	στη	Θεσσαλονίκη,	το	2008.	Δεν	έχει	οριστεί	ακόμη	ακριβής	
ημερομηνία,	ωστόσο	εκτιμάται	ότι	η	δίκη	θα	γίνει	μέσα	στις	αρχές	του	νέου	
έτους,	καθώς	θα	παρέλθει	η	προθεσμία	της	18μηνης	προφυλάκισης.

	Για	όλες	τις	ενημερώσεις	σχετικά	με	τις	τελικές	αποφάσεις	των		ημερομη-
νιών	και	τοποθεσιών,	www.athens.indymedia.org

ΟΙ ΔΙΚΕΣ NΑ ΓΙΝΟΥΝ

ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ!
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Τις	13	του	περασμένου	Ιανουαρίου,	σε	μεγάλη	απόσταση	από	
τα	γραφεία	της	δημοτικής	αστυνομίας	
Εύοσμου	όπου	νωρίτερα	είχε	εκραγεί	αυτοσχέδιος	μηχανισμός,	
συλλαμβάνεται	ο	Ηλίας	Νικολάου.	Μεταφέρετε	στην	Γενική	Αστυνομική	
Διεύθυνση	Θεσσαλονίκης,	εμφανώς	χτυπημένος	από	τους	μπάτσους	-	
πέρα	των	άλλων	με	δύο	κατάγματα	στο	χέρι	τα	οποία	προκλήθηκαν	όταν	ο	
Ηλίας	γλίστρησε.	Από	εκεί	ξεκινάει	ο	χορός	του	παραλόγου:
20	και	πλέον	ασφαλίτες	εισβάλουν	στο	σπίτι	του,	αφήνοντας	το	σε	απαίσια	κα-
τάσταση	και	λίγο	αργότερα	το	ίδιο	σκηνικό	εκτυλίσσεται	και	στην	Κοζάνη	στο	
πατρικό	του	σπίτι.	Μην	έχοντας	βρει	τίποτα	ενοχοποιητικό	τα	λαγωνικά	ψάχνουν	
σε	ακόμα	δύο	πιθανές	τοποθεσίες	:	Το	σπίτι	της	83άχρονης	γιαγιάς	του	σε	ένα	χω-
ριό	έξω	από	την	Κοζάνη	και	το	μαγειρείο	όπου	εργαζόταν.	Την	κατάσταση	που	επικράτησε,	την	
περιγράφουν	οι	συνάδελφοι	του:
”[...]		αργότερα	εισβάλλουν	στο	χώρο	που	εργαζόμαστε	όλοι	και	αφού	μας	αναγκάζουν	να	αποδεί-
ξουμε	και	εγγράφως	ποιοι	είμαστε,	αρχίζουν	να	ψάχνουν	τα	πάντα.	Αφού	δεν	βρέθηκαν	ούτε	καλάσνικοφ	στο	ρύζι,	ούτε	
βόμβες	στη	μπεσαμέλ,	ούτε	πτώματα	στο	πατάρι,	τα	ευρήματά	τους	περιορίστηκαν	(φυσικά)	στο	ΤΙΠΟΤΑ.	Σε	επίμονες	
ερωτήσεις	σχετικά	με	το	λόγο	για	τον	οποίο	γίνεται	ο	έλεγχος	μας	ενημέρωσαν	πως	έχει	γίνει	ένα	πάρα	πολύ	σοβαρό	
έγκλημα.	Αν	μια	σπασμένη	τζαμαρία	στη	Δημοτική	αστυνομία	θεωρείται	«σοβαρό	έγκλημα»	μπορούμε	να	φανταστούμε	τί	
θα	γινόταν	αν	υπήρχε	καμιά	πιο	σοβαρή	περίπτωση	:	Θα	μας	κρεμούσαν	στα	δέντρα	ή	θα	μας	διαπόμπευαν	με	χαρτόνια	
κρεμασμένα	στο	λαιμό.	Μεταξύ	άλλων	τραγελαφικών	έκαναν	και	εξακρίβωση	σε	πελάτες	που	το	έγκλημα	της	ημέρας	ήταν	
ότι	διάλεξαν	να	φάνε	σούπα...”	.

Το	τελικό	κατηγορητήριο	θα	είναι	δύο	(2)	πλημμελήματα	και	ένα	(1)	κακούργημα	με	μόνη	μαρτυρία,	η	κατάθεση	ενός	
μπάτσου	-γεγονός	απίστευτα	πρωτότυπο	σε	τέτοιου	είδους	δίκες-.	Ο	Ηλίας	που	αρνείται	όλες	τις	κατηγορίες,	όπως	και	την	
υποτιθέμενη	αυτόφωρη	σύλληψή	του,		θα	προφυλακιστεί	στις	φυλακές	τις	Άμφισσας.	
Στις	Τετάρτη	22	Ιούλη	έγινε	η	συνεδρίαση	του	6μελούς	συμβουλίου	που	αποφάσιζε	για	παράταση	ή	όχι	της	προφυλάκισης	
του,	το	σκηνικό	αφόρητο:	Ένταση	δημιουργήθηκε	όταν	ο	πατέρας	του	Ηλία	εμποδίστηκε	να	περάσει	τον		κλοιό	που	είχαν	
δημιουργήσει	μπάτσοι	γύρω	από	τα	δικαστήρια	για	να	απαγορεύσουν	την	πρόσβαση	οποιουδήποτε	εκεί	και	προσπάθεια	να	
προσεγγιστεί	η	κλούβα		απαντήθηκε	με	επίθεση	από	τα	ΜΑΤ.	Εν	τέλει	η	απόφαση	βγήκε	τέλη	του	Αυγούστου:	Ο	Ηλίας	
θα		συνέχιζε	να	είναι	προφυλακισμένος	έως	ότου		να	δικαστεί	στο	μεικτό	ορκωτό	δικαστήριο	Θεσσαλονίκης	την	Τετάρτη	2	
Δεκέμβρη.
Η	αλληλεγγύη	μας	στους	ανθρώπους	που	διώκονται	για	τα	πολιτικά	τους	φρονήματα	και	την	στάση		τους	
ενάντια	στην	διάχυτη	βαρβαρότητα	που	μας	περιβάλει	είναι	αυτονόητη.	Για	αυτό	τον	λόγο	δεν	μπορούμε	
παρά	να	συμμετέχουμε	τόσο	στην	πορεία	που	διοργανώνεται	στις	27	Νοέμβρη,	στις	18:00	στην	Καμάρα		
αλλά	και	να	είμαστε	στα	δικαστήρια	στις	2	του	Δεκέμβρη	για	να	μην	αφήσουμε	το	κλίμα	τρομοκρατίας	που	
προσπαθούν	να	επιβάλουν	να	ριζώσει.

Όσο υπάρχουν φυλακές , 
κανείς μας δεν θα είναι ελεύθερος.

   

      Σχετικά με την
     υπόθεση του 
   Ηλία Νικολάου
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10/8:Απελευθέρωση	7.000	μινκ	
(ζώα	που	σφαγιάζονται	και	υπό-
κεινται	ηλεκτροσόκ	στον	κώλο,	
προοριζόμενα	για	γούνες)	από	
εκτροφείο	στον	Ασκιό	Κοζά-
νης.	Ανάληψη	ευθύνης	από	τα	
<<Μαύρα	Κοράκια>>

13/8:	Δύο	αυτοσχέδιοι	εκρη-
κτικοί	μηχανισμοί	τοποθετή-
θηκαν	σε	οικίσκους	με	κεραίες	
εταιριών	κινητής	τηλεφωνίας	και	
ενεργοποιήθηκαν	στην	αγροτική	
περιοχή	«Τραπεζά»	του	δημο-
τικού	διαμερίσματος	Κερασιών	
του	δήμου	Παλιανής	Ηρακλεί-
ου,	με	αποτέλεσμα	την	ολοσχε-
ρή	καταστροφή	τους.	Οι	κεραίες	
ήταν	των	εταιριών	Vodafone	και	
Cosmote	και	καταστράφηκαν	
ολοσχερώς	από	την	έκρηξη	που	
προκλήθηκε.	Οι	εκρηκτικοί	
μηχανισμοί	αποτελούνταν	από	
μεγάλη	ποσότητα	αμμωνίοδυνα-
μίτιδας	και	βραδύκαυστο	φιτίλι.	
Οι	κεραίες	που	καταστράφηκαν	
βρίσκονταν	η	μία	κοντά	στην	
άλλη.

21/8:Κατάληψη	ραδιοφωνικών	
σταθμών	στα	Χανιά	από	αντιε-
ξουσιαστές/στριες,	στα	πλαίσια	
του	πανελλαδικού	συντονι-

Ο	τρίτος	μηχανισμός	είχε	τοπο-
θετηθεί	σε	αυτοκίνητο,	το	οποίο	
ήταν	παρκαρισμένο	επί	της	οδού	
Ηροδότου	13,	στην	Άνω	Πόλη.	Από	
τη	φωτιά	που	ξέσπασε	προκλήθη-
καν	μικρές	ζημιές	στο	αυτοκίνητο	
Επίσης	έγινε	εμπρησμός	οικίας	του	
πρώην	διευθυντή	φυλακών	και	από-
πειρα	εμπρησμού	των	γραφείων	της	
εταιρείας	Αvax	που	έχει	συνεργαστεί	
με	το	Υπ..	εσωτερικών	για	έργα	στις	
φυλακές.
Οι	ενέργειες	είναι	ενδείξεις	
αλληλεγγύης	στους	φυλακι-
σμένους	αγωνιζόμενους	Π.	Γε-
ωργιάδη(κατηγορείται	για	την	
απαγωγή	Μυλωνά),	Η.	Νικολά-
ου(κατηγορείται	για		εμπρησμό	στη	
δημοτική	αστυνομία	Ευόσμου)και	
σε	όλους	τους	φυλακισμένους	των	
σύγχρονων	κολαστηρίων,	αντίστοι-
χα.

2/9:τα	ξημερώματα	της	Τετάρτης	2	
Σεπτεμβρίου	τοποθετήθηκε	αυτο-
σχέδιος	εκρηκτικός	μηχανισμός	
αποτελούμενος	από	2	ωρολογια-
κούς	μηχανισμούς	και	8	κιλά	εκρη-
κτικής	ύλης	στο	πίσω	μέρος	του	
Υπουργείου	Μακεδονίας-Θράκης.	
Από	την	έκρηξη,	που	σημειώθηκε	
στις	04:55,	έσπασαν	τζάμια	στην	
πίσω	πλευρά	του	κτιρίου	του	υπουρ-

σμού	δράσης	και	αλληλεγγύης	στον	
απεργό	πείνας	Θ.	Ηλιόπουλο.	Στους	
σταθμούς	έπαιξε	ακουστικό	υλικό	
ενώ	απ΄	έξω	μοιράστηκαν	φυλλά-
δια	αλληλεγγύης	και	κολλήθηκαν	
αφίσες.

21/8:Εμπρηστική	επίθεση	στη	
Eurobank,	που	βρίσκεται	στη	
λεωφόρο	Αθηνών	363	στο	Περιστέ-
ρι.		Πετάχτηκε	βόμβα	μολότοφ	στο	
μηχάνημα	αυτόματης	ανάληψης	της	
τράπεζας,	με	αποτέλεσμα	αυτό	να	
τυλιχτεί	στις	φλόγες	και	να	υποστεί	
μικρές	υλικές	ζημιές	η	τζαμαρία	του	
υποκαταστήματος.

26/8:	Εκρηκτικοί	μηχανισμοί	απο-
τελούμενοι	από	γκαζάκια	τοποθετή-
θηκαν	τα	ξημερώματα	σε	τρία	αυτο-
κίνητα,	τα	οποία	ήταν	σταθμευμένα	
στη	Νεάπολη	και	την	Άνω	Πόλη	
Θεσσαλονίκης,	αντίστοιχα	Η	πρώτη	
έκρηξη	σημειώθηκε	σε	αυτοκίνη-
το	της	εταιρίας	Alumil(ιδιοκτησία	
Μυλωνά),επί	της	οδού	Ιέρωνος	1,	
στην	Άνω	Πόλη.	Από	την	έκρηξη	
προκλήθηκαν	μικρές	υλικές	ζημιές	
στο	πίσω	μέρος	του	αυτοκινήτου.	
Η	δεύτερη	έγινε	σε	αυτοκίνητο	της	
Δημοτικής	Αστυνομίας	Νεάπολης,	
το	οποίο	ήταν	παρκαρισμένο	επί	της	
οδού	Βενιζέλου	125,	στη	Νεάπολη.	

Σαμποτάζ:	η	επιθετική	ενέργεια	που	διακόπτει	-σε	μεγαλύτερο	ή	
μικρότερο	βαθμό,	για	λιγότερο	ή	περισσότερο	χρονικό	διάστημα-			
την	κανονική/προγραμματισμένη	ροή	μιας	κατάστασης.	Αν	
μιλάμε	π.χ.	για	την	καπιταλιστική	παραγωγή	“αγαθών”,	το	
πιο	αποτελεσματικό	σαμποτάζ	θα	ήταν	αναμφίβολα	η	
επ’	αόριστον	γενική	απεργία.	Η	κανονικότητα	της	
καθεστωτικής	εκπαιδευτικής	διαδικασίας,	αντίστοιχα,	
εκτρέπεται	υπέροχα	με	την	κατάληψη.
Οι	άμεσες	δράσεις,	από	τις	εντελώς	συμβολικές,	
μέχρι	τις	ημι-συμβολικές,	έως	και	τις	χρηματι-
κά	έντονα	“ζημιογόνες”,	από	τη	μπογιά	σε	ένα	
κρατικό	κτίριο,	μέχρι	ένα	καμένο	ΑΤΜ	ή	καφάο	
κάμερας,	μέχρι	την	ολοκληρωτική	καταστροφή	
μιας	τράπεζας,	αποτελούν	κομμάτι	του	σαμποτάζ	
που	επιθυμούμε	να	δούμε	να	πραγματώνεται	ολο-
κληρωτικά	μια	μέρα,	με	στόχο	οποιαδήποτε	σχέση	
εξουσίας	και	εκμετάλλευσης,	εργασιακής,	πολιτικής,	
έμφυλης...	έχοντας	πάντα	τη	συνείδηση	ότι	πρωταρ-
χικό	μας	μέλημα	θα	πρέπει	να	είναι	η	ακύρωση	των	

“αξιών”	που	
επιτρέπουν	στον	κάθε	τραπεζικό	οργανισμό,	μπάτσο	ή	σεξι-
στή	να	στέκεται	ακόμη	στα	πόδια	του.
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γείου.	Ο	εκρηκτικός	μηχανισμός	
τοποθετήθηκε	σε		καφάο	του	ΟΤΕ	
που	βρίσκεται	κοντά	στα	μεταλλι-
κά	κιγκλιδώματα	της	περίφραξης.	
Ανάληψη	ευθύνης	από	τη	Συνω-
μοσία	των	Πυρήνων	της	Φωτιάς.

2/9:	Επίθεση	στο	Χρηματιστήριο	
Αξιών	Αθηνών,	με	ένα	απαλλοτρι-
ωμένο	βαν	με	150	κιλά	πετρελαι-
οαμμωνίτιδας	(ANFO).	Η	έκρηξη	
προκάλεσε	τεράστιες	ζημιές	στο	
κτίριο	.	Ανάληψη	ευθύνης	από	τον	
Επαναστατικό	Αγώνα.

4/9:	Δύο	τζιπ	της	ΟΠΚΕ,	που	
έκαναν	βόλτες	στα	Εξάρχεια		
δέχτηκαν	επίθεση	με	πέτρες	και	
μπουκάλια	τη	στιγμή	που	περ-
νούσαν	από	την	οδό	Κωλέττη.	
Τα	περισσότερα	πυρά	δέχτηκε	
το	δεύτερο	τζιπ,	το	οποίο	υπέστη	
σοβαρές	ζημιές	στο	πίσω	μέρος.

5/9:	Ομάδα	αντιεξουσιαστών	επι-
τέθηκε	τα	μεσάνυχτα	με	μολότοφ	
και	πέτρες	κατά	διμοιριών	των	
ΜΑΤ,	που	βρίσκονταν	στην	οδό	
Χαριλάου	Τρικούπη,	που	αντα-
πάντησαν	με	δακρυγόνα		Στην	
περιοχή	στήθηκαν	οδοφράγματα	
με	φλεγόμενους	κάδους	απορριμ-
μάτων	και	η	ένταση	συνεχίστηκε.	
Από	την	επίθεση	με	μολότοφ	
προκλήθηκαν	ζημιές	και	σε	
μηχάνημα	αυτόματης	ανάληψης	
χρημάτων.

5/9:	Εμπρηστική	επίθεση	και	
ολική	καταστροφή		σε	υποκατα-
στήματα	της	Millenium	και	της	
Αγροτικής	Τράπεζας	στη	Θεσσα-
λονίκη.	Σπάστηκαν	οι	τζαμαρίες	
στις	προσόψεις	των	τραπεζών	και	
πετάχτηκε	εύφλεκτο	υλικό	στο	
εσωτερικό	τους.	Η	πράξη	είναι	
αφιερωμένη	στους	προφυλακισμέ-
νους	Γ.	Δημητράκη,	Η.	Νικολά-
ου,	Π.	Γεωργιάδη	αναφέρει	μεταξύ	
άλλων	στην	ανάληψη	ευθύνης	η	
<<Διεύθυνση	εμπρηστών	Θεσ-
σαλονίκης>>.

7/9:Επίθεση	στα	γραφεία	της	
ΟΝΝΕΔ		Δάσους	Χαϊδαρίου.	
Άγνωστοι	έριξαν	πέτρες,	κατέστρε-
ψαν	τις	τζαμαρίες	καθώς	και	δύο	
Ηλεκτρονικούς	Υπολογιστές.	Τα	
γραφεία	της	Τοπικής	Οργάνω-
σης	Αμφιάλης,	πετροβολήθηκαν	

μηχανισμός	εξερράγη	στις	11.40	
το	πρωί	στον	τέταρτο	όροφο	
πολυκατοικίας	όπου	βρίσκεται	η	
οικία	της	Λούκας	Κατσέλη	και	
του	Γεράσιμου	Αρσένη	στην	οδό	
Τσακάλωφ	αρ.	28	στο	Κολωνάκι.	
20	λεπτά	νωρίτερα	Προηγήθηκε	
προειδοποιητικό	τηλεφώνημα		
στον	τηλεοπτικό	σταθμό	Alter	και	
στην	εφημερίδα	Ελευθεροτυπία.	
Ανάληψη	ευθύνης	από	“Συνωμο-
σία	πυρήνων	της	φωτιάς”	στις	3	
Οκτώβρη.

24/9:Μικρής	έκτασης	επεισόδια	
σημειώθηκαν	περίπου	στις	20.30,	
κατά	τη	διάρκεια	συγκέντρωσης	
και	πορείας	«ενάντια	στην	αστυ-
νομική	βία	και	καταστολή»	που	
πραγματοποιήθηκε	στα	Εξάρχεια.	
Οι	διαδηλωτές	συγκεντρώθηκαν	
στο	πάρκο	της	οδού	Ναυαρίνου	
και	από	εκεί	κατευθύνθηκαν	προς	
το	Αστυνομικό	Τμήμα	Εξαρχεί-
ων.	Περίπου	200	άτομα	πέταξαν	
πέτρες	εναντίον	του	αστυνομικού	
τμήματος	και	έβαλαν	φωτιές	σε	
κάδους	απορριμμάτων	στις	οδούς	
Καλλιδρομίου	και	Βαλτετσίου.

25/9:	Διπλή	επίθεση	με	μολότοφ	
σημειώθηκε	ταυτόχρονα	έξω	από	
τα	παλιά	και	τα	νέα	γραφεία	του	
ΠΑΣΟΚ.	Πετάχτηκαν	βόμβες	
μολότοφ,	πέτρες	και	άλλα	αντι-
κείμενα	ενάντια	στις	διμοιρίες	
των	ΜΑΤ	που	βρίσκονται	σε	
μόνιμη	βάση	έξω	από	τα	γραφεία	
του	ΠΑΣΟΚ,	με	αποτέλεσμα	
να	προκληθούν	ζημιές	σε	δύο	
σταθμευμένα	ΙΧ	αυτοκίνητα.	Στις	
φλόγες	τυλίχτηκε	βαν	του	ΠΑ-
ΣΟΚ,	το	οποίο	πραγματοποιούσε	
ζωντανή	μετάδοση	της	ομιλίας	του	
Γιώργου	Παπανδρέου,	και	κάηκε	
ολοσχερώς.	Το	βαν	μετέφερε	τον	
εξοπλισμό	με	τον	οποίο	γίνονται	
οι	ζωντανές	μεταδόσεις	του	live.
pasok.gr..	Λίγο	νωρίτερα,	είχαν	
πεταχτεί	μολότοφ	και	στα	παλιά	
γραφεία	του	ΠΑΣΟΚ,	στην	οδό	
Χαριλάου	Τρικούπη,	όπου	βρι-
σκόταν	διμοιρία	των	ΜΑΤ.

1/10:	Επιθέσεις	με	μπογιές	και	
μολότοφ	δέχτηκαν	στη	διάρκεια	
της	νύχτας	το	εκλογικό	κέντρο	της	
Ν.Δ,	τα	γραφεία	της	Νομαρχιακής	
του	ΠΑΣΟΚ	και	το	πολιτικό	γρα-
φείο	υποψήφιας	του	ΛΑΟΣ.	

έχοντας	σαν	αποτέλεσμα	και	εκεί	να	
σημειωθούν	σημαντικές	υλικές	ζημί-
ες.	Τα	δύο	γραφεία	δέχονται	επίθεση	
για	τρίτη	φορά	μέσα	σε	ένα	χρόνο.

8/9:	Επίθεση	με	μπογιές	και	διάφορα	
αντικείμενα	έγινε	τις	πρωινές	ώρες	
στα	γραφεία	του	Λαϊκού	Ορθόδοξου	
Συναγερμού	στο	Ηράκλειο,	στην	οδό	
Αγίου	Μηνά.	Συγκεκριμένα	εκσφεν-
δονίστηκαν	μαύρες	και	κόκκινες	
μπογιές	στην	πρόσοψη	των	γραφείων	
που	βρίσκονται	στο	δεύτερο	όρο-
φο	κατοικίας,	ενώ	πετάχτηκαν	και	
φέιγ	βολάν	με	συνθήματα	κατά	του	
κόμματος.

11/9:	Μπαράζ	ηλεκτρονικών	επιθέ-
σεων	στα	παρακάτω	site	
http://www.yap.gov.gr		http://www.
dimosbyrona.gov.gr	και	http://www.
dapfys.gr.	Ανάληψη	ευθύνης	από	
“μαύρα	πλάσματα”	και	“Balkan	
hackers”.

13/9:	Επίθεση	με	βόμβες	μολότοφ	
εναντίον	διμοιρίας	των	ΜΑΤ	στην	
οδό	Τοσίτσα	στα	Εξάρχεια	πραγματο-
ποίησε	τα	ξημερώματα	της	Κυριακής	
ομάδα	περίπου	15	ατόμων.

15/9:	Στις	3.30	τα	ξημερώματα,	τοπο-
θετήθηκε	αυτοσχέδιος	εμπρηστικός	
μηχανισμός	μαζί	με	εύφλεκτο	υγρό,	
εξωτερικά	της	κεντρικής	εισόδου	του	
κτιρίου	που	στεγάζεται	το	στρατολογι-
κό	γραφείο	Ηρακλείου	στη	συμβολή	
των	οδών	Καραϊσκάκη	και	καπετάν	
Μανόλη	Μπαντουβά	και	προκάλεσαν	
την	ανάφλεξή	του.	Ανάληψη	ευθύνης	
από	<<Εθνικούς	Προδότες>>.

17/9:	Στις	φλόγες	τυλίχτηκε	τα	
ξημερώματα	αυτοκίνητο	του	Δήμου	
Θεσσαλονίκης,	που	ήταν	σταθμευμέ-
νο	στη	συμβολή	των	οδών	Χαλκέων	
και	Φιλίππου.

22/9:	Επίθεση	αλληλεγγύης	στους	
μετανάστες,έγινε	στα	γραφεία	του	μη-
νιαίου	περιοδικού	Ρεσάλτο	το	οποίο	
έχει	προπαγανδίσει	διάφορες	φασι-
στοσυνάξεις,	όπως	αυτή	της	9ης	Μάη	
στην	Ομόνοια	και	την	αντίστοιχη	
στην	πλατεία	του	Αγίου	Παντελεήμο-
να.	Ανάληψη	ευθύνης	από	<<επι-
τροπές	κατοίκων	από	γειτονιές	της	
Αθήνας>>.

23/9:	Μικρής	ισχύος	εκρηκτικός	
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Η	πρώτη	επίθεση	σημειώθηκε	γύρω	
στις	4	τη	νύχτα	εναντίον	του	εκλο-
γικού	κέντρου	της	Ν.Δ,	το	οποίο	
βρίσκεται	μπροστά	από	το	άγαλμα	του	
Ε.	Βενιζέλου	στο	κέντρο	του	Ηρα-
κλείου.	Πετάχτηκε	βόμβα	μολότοφ	
με	αποτέλεσμα	να	καεί	τμήμα	της	
πινακίδας	του	εκλογικού	κέντρου.	
Ακολούθησε	η	επίθεση	στα	γραφεία	
της	Νομαρχιακής	του	ΠΑΣΟΚ,	τα	
οποία	γέμισαν	μπογιές	εσωτερικά	και	
εξωτερικά	κόκκινου	χρώματος.		

Μπογιές	πετάχτηκαν	τέλος	και	στο	
πολιτικό	γραφείο	της	υποψήφιας	
βουλευτού	του	ΛΑΟΣ	Α.	Ζώτου,	το	
οποίο	βρίσκεται	στη	λεωφ.	Ιωνίας.	
Οι	ζημιές	περιορίζονται	κυρίως	στην	
πρόσοψη	του	γραφείου	της	υποψήφι-
ας.	Ανάληψη	ευθύνης	από	<<Αντιε-
κλογική	εκστρατεία>>.

2/10:	Αυτοσχέδιος	εκρηκτικός	μη-
χανισμός	εξερράγη	στις	8.15	σε	κάδο	
απορριμμάτων	στην	οδό	Γκιλφόρδου	
6	και	Πατησίων,	κοντά	στο	Πεδίον	
του	Άρεως,	όπου	πραγματοποιούνταν	
η	κεντρική	προεκλογική	συγκέ-
ντρωση	της	ΝΔ.	Λίγη	ώρα	νωρίτερα	
υπήρξε	τηλεφώνημα	στην	εφημερίδα	
«Ελευθεροτυπία»	και	στον	τηλεοπτι-
κό	σταθμό	«Alter»	προειδοποιώντας	
για	έκρηξη	βόμβας	στο	συγκεκριμένο	
σημείο.	Η	βόμβα	ήταν	ωρολογιακός	
μηχανισμός	τοποθετημένος	μέσα	
σε	μικρή	κατσαρόλα	με	διαφανές	
καπάκι.	Η	προεκλογική	φιέστα	
ακυρώθηκε.	Ανάληψη	ευθύνης	από	
«Συνωμοσία	πυρήνων	της	φωτιάς»	
και	«Φράξια	μηδενιστών».

6/10:	Την	τζαμαρία	της	τοπικής	
οργάνωσης	της	ΝΔ	έσπασε	άγνωστος	
τα	ξημερώματα	στην	οδό	Κομποθέ-
κλας,	στην	ανατολική	Θεσσαλονίκη.	
Σύμφωνα	με	την	αστυνομία	άγνωστος	
δράστης	πέταξε	στην	τζαμαρία	μία	
πέτρα	ή	ένα	κομμάτι	μάρμαρο	με	το	
γνωστό	αποτέλεσμα.

8&12/10:	Εμπρησμοί	σε	μια	
ντουζίνα	πολυτελή	αυτοκίνητα	
(porsche,cadillac,hummer	κλπ)	
στην	Τούμπα	και	στην	Πυλαία,	στη	
Θεσσαλονίκη.	Την	ευθύνη	ανέλαβε	
η	ομάδα	«Ιδρυτική	επιτροπή	της	
λέσχης	των	Καψεcayenίστας».

-στις	13.00	έγιναν	επιθέσεις	στο	
υποκατάστημα	της	Εθνικής	Τράπεζας	
στην	οδό	Ακαδημίας,	στην	Αθήνα,	

-Σύμφωνα	με	αυτόπτες	μάρτυρες,	
γύρω	στις	12.30	το	μεσημέρι	ομάδα	
αποτελούμενη	από	δεκαπέντε	έως	εί-
κοσι	άτομα	νεαρής	ηλικίας,	πέρασαν	
έξω	από	το	σταθμό	του	ΗΣΑΠ	στον	
Περισσό	και	κρατώντας	βαριοπούλες,	
σπρέι	και	λοστούς	κατευθύνθηκαν	
προς	το	κτίριο	όπου	στεγάζονται	
τα	γραφεία	του	εκδοτικού	συγκρο-
τήματος	Ημερήσιος	Τύπος	που	
εκδίδει	την	εφημερίδα	«Espresso».	
Συγκεκριμένα,	δύο	από	αυτούς	
πλησίασαν	στο	κτίριο	και	έσπασαν	
με	βαριοπούλες	και	άλλα	αντικείμε-
να	τα	τζάμια,	ενώ	την	ίδια	ώρα	άλλοι	
τρεις	εισέβαλαν	στο	ισόγειο,	όπου	
βρίσκονται	τα	γραφεία	της	εταιρείας	
Δάφνη-Επικοινωνία,	σηκώνοντας	του	
εργαζόμενους	που	κάθονταν	εκείνη	
την	ώρα	στα	γραφεία	τους,	αναποδο-
γυρίζοντας	γλάστρες,	καταστρέφοντας	
υπολογιστές	και	γενικά	σπάζοντας.	
Μεγάλης	έκτασης	ήταν	όμως	και	
οι	ζημιές	που	προκλήθηκαν	στα	
σταθμευμένα	αυτοκίνητα	των	εργαζο-
μένων.	«Θρυμματισμένα	παρμπρίζ,	
σπασμένα	φανάρια	και	ραγισμένα	
τζάμια	ήταν		ό,τι	άφησαν	πίσω	τους	
οι	κουκουλοφόροι,	οι	οποίοι	δεν	
σεβάστηκαν	τίποτα.	Ούτε	καν	τα	
λευκά	μαλλιά	του	φύλακα,	ο	οποίος	
όταν	εκδηλώθηκε	η	επίθεση	βρισκό-
ταν	μέσα	στο	θυρωρείο	και	μεταφέρ-
θηκε	από	τους	συναδέλφους	του	σε	
κατάσταση	σοκ	στο	σπίτι	του»	(καλά,	
πλάκα	με	κάνετε;).

-Ένταση	και	επεισόδια	επικράτησαν	
το	πρωί	της	Πέμπτης	έξω	από	το	
υπουργείο	Εργασίας,	όταν	αστυνο-
μικές	δυνάμεις	και	εργαζόμενοι	της	
Ναυπηγοεπισκευαστικής	Ζώνης	
ήρθαν	αντιμέτωποι	σώμα	με	σώμα.	
Οι	εργάτες	προσπάθησαν	να	μπουν	
στο	κτίριο	την	ώρα	που	αποχωρούσε	
ο	υπουργός	Ανδρέας	Λοβέρδος,	ο	
οποίος	μόλις	είχε	συναντηθεί	με	
αντιπροσωπεία	τους.	Οι	αστυνομικοί	
έκαναν	χρήση	χειροβομβίδων	κρότου	
λάμψης,	με	αποτέλεσμα	να	αντι-
δράσουν	οι	εργαζόμενοι,	βάζοντας	
φωτιές	σε	κάδους.

20/10:	Νέα	επεισόδια	σημειώθηκαν	
στο	Γραμματικό,	μεταξύ	κατοίκων	
που	αντιδρούν	στην	κατασκευή	
Χώρου	Υγειονομικής	Ταφής	Απορ-
ριμμάτων	(ΧΥΤΑ)	στην	περιοχή	
και	αστυνομικών	δυνάμεων.	Τα	
επεισόδια	ξεκίνησαν	όταν	κάτοικοι	
προσπάθησαν	να	αποτρέψουν	τη	

και	σε	ένα	τζιπ	που	ήταν	σταθμευμένο	
στον	ίδιο	δρόμο.	Παράλληλα,	άλλα	
άτομα	επιτέθηκαν	στην	Αlpha	Βank	
και	στη	Εurobank	στην	οδό	Σόλωνος,	
σε	υποκατάστημα	της	Εθνικής	Τράπε-
ζας	στην	οδό	Ανδρέα	Μεταξά,	καθώς	
και	στο	εστιατόριο	Goody΄s	στην	οδό	
Σόλωνος	100.	

Ακόμη	προκάλεσαν	ζημιές	στο	βι-
βλιοπωλείο	του	βουλευτή	του	ΛΑΟΣ	
Αδ.	Γεωργιάδη	και	στο	κατάστημα	της	
εταιρείας	Νάκας	που	βρίσκονται	στην	
ίδια	περιοχή.	Κατά	την	αποχώρησή	
τους	πέταξαν	φυλλάδια	με	συνθήματα	
συμπαράστασης	στους	προφυλακισμέ-
νους		που	κατηγορούνται	για	συμμε-
τοχή	στην	οργάνωση	«Συνωμοσία	των	
Πυρήνων	της	Φωτιάς».

-Επίθεση	στο	πολιτικό	γραφείο	του	
βουλευτή	της	ΝΔ	Γ.	Κασσαπίδη,	στην	
Κοζάνη.	“Όσοι	από	τα	κομματόσκυλα	
ήταν	μέσα	τυλίχτηκαν	σε	καπνούς	και	
δακρυγόνα	αναφέρουν	στην	ανάληψη	
ευθύνης	τους		τα	«μαύρα	μαντάτα».

11/10:Ηλεκτρονικό	σαμποτάζ	στην	
ιστοσελίδα	του	δήμου	Ιλίου	στην	
Αθήνα	για	αλληλεγγύη	στην	επίθεση	
του	δήμαρχου	στον	αυτοδιαχειριζόμε-
νο	Αγρό	(πάρκο	Τρίτση).	Ανάληψη	
ευθύνης	από	την	αναρχική	ομάδα	«τα	
χρώματα».

-Αυτοσχέδιος	εκρηκτικός	μηχανι-
σμός,	αποτελούμενος	από	4	γκαζάκια,	
εντοπίστηκε	στο	πίσω	μέρος	του	υπο-
καταστήματος	της	Εθνικής	Τράπεζας,	
επί	της	οδού	Χάλκης,	στην	περιοχή	
της	Τούμπας	στη	Θεσσαλονίκη.	Ο	
μηχανισμός	εξουδετερώθηκε	από	
πυροτεχνουργούς.

14/10:Με	βενζίνη	περιλούστηκε	
φυλάκιο	μπροστά	από	το	1ο	γυμνάσιο	
Πυλαίας,	στη	Θεσσαλονίκη.	Εκείνη	
την	ώρα	μέσα	στο	φυλάκιο	του	σχο-
λείου	βρισκόταν	μια	φύλακας,	η	οποία	
κατάφερε	να	βγει	και	με	τη	χρήση	
πυροσβεστήρα	να	θέσει	τη	φωτιά	υπό	
έλεγχο.

15/10:Μαθητές	του	Λυκείου	Μελίκης	
Ημαθίας	προχώρησαν	σε	κατάληψη	
του	σχολείου	τους.
[Δεκάδες	καταλήψεις	έχουν	ξεκινήσει	
με	διάφορα	αιτήματα.	Επιλέχτηκε	η	
αναφορά	στη	συγκεκριμένη	επειδή	
είχε	πολύ	ωραίο	πανό].
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κής	επετείου	και	έριξαν	δυο	βόμβες	
μολότοφ.

30/10:	Αυτοσχέδιος	εμπρηστικός	
μηχανισμός,	αποτελούμενος	από	γκα-
ζάκια,	εξερράγη		τα	ξημερώματα,	στο	
επί	τιμή	προξενείο	της	Ισπανίας,	επί	
της	οδού	Αγίου	Μηνά	7,	στο	κέντρο	
της	Θεσσαλονίκης.	Ενέργεια	αλληλεγ-
γύης	στον	Ισπανό	αναρχικό-αγωνιστή	
Amadeu	Casellas	που	βρισκόταν	σε	
απεργία	πείνας.

	-Έκρηξη	αυτοσχέδιου	εκρηκτικού	
μηχανισμού	έξω	από	την	πολυκατοι-
κία	που	διαμένει	η	επικεφαλής	της	
ομάδας	των	ευρωβουλευτών	της	Νέας	
Δημοκρατίας	και	πρώην	υπ.	Παιδεί-
ας,	Μαριέτα	Γιαννάκου,	στα	Πατήσια.		
Από	την	έκρηξη	προκλήθηκαν	υλικές	
ζημιές	στην	είσοδο	της	πολυκατοικίας	
και	σε	σταθμευμένο	αυτοκίνητο.	Την	
ευθύνη	ανέλαβαν	οι	«ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ	
ΤΩΝ	ΠΥΡΗΝΩΝ	ΤΗΣ	ΦΩΤΙΑΣ	
και	ΦΡΑΞΙΑ	ΜΗΔΕΝΙΣΤΩΝ».	Η	
ενέργεια	είναι	αφιερωμένη	στους	
προφυλακισμένους	κατηγορούμενους	
ως	μέλη	της	Συνωμοσίας	των	πυρήνων	
της	φωτιάς	και	τους	6	καταζητούμε-
νους.	Επίσης	στους	προφυλακισμέ-
νους	Η.	Νικολάου,	Π.	Γεωργιάδη	και	
Γ.	Δημητράκη.

Ολόκληρα	τα	κείμενα	των	αναλή-
ψεων	ευθυνών	μπορούν	να	βρεθούν	
στους	ιστοχώρους:

bellumperpetuum.blogspot.com/
&
athens.indymedia.org

Καραμανλή	47.	Από	την	έκρηξη	
έσπασαν	τα	τζάμια	στο	κτίριο	του	
Επιμελητηρίου..Η	συγκεκριμένη	
ενέργεια	ήταν	ένδειξη	αλληλεγγύης	
στον	Ιταλό	αναρχικό	Αλφρέντο	Μπο-
νάνο	που	κατηγορείται	για	ληστεία	
τράπεζας	στα	Τρίκαλα.			Την	ευθύνη	
ανέλαβε	το	«Συμβούλιο	Αποδόμησης	
της	Τάξης».

24/10:	Επίθεση	με	γιαούρτια	δέχθη-
κε	το	απόγευμα	του	Σαββάτου	στο	
κέντρο	του	Ηρακλείου	της	Κρήτης	ο	
γνωστός	δικηγόρος	του	δολοφόνου	
μπάτσου	Κορκονέα,	Αλέξης	Κούγιας.	
Ο	Κούγιας	με	την	παρέα	του	καθόταν	
σε	καφετέρια	της	πλατεία	των	Λιο-
νταριών,	όταν	μια	ομάδα	νεαρών	τον	
πλησίασε,	άρχισε	να	τον	βρίζει,	ενώ	
μερικοί	του	πέταξαν	γιαούρτια.	
Το	θέαμα,	που	πολλοί	περαστικοί	
έδειχναν	να	το	απολαμβάνουν,	δεν	
άργησε	να	γίνει	πιο	συναρπαστικό,	
καθώς	τα	δύο	«στρατόπεδα»	πιάστη-
καν	στα	χέρια.	Ο	μόνος	που	επενέβη	
ήταν	ο	ιδιοκτήτης	της	καφετέριας	
που	απώθησε	τους	νεαρούς.	Οι	
νεαροί	επιτέθηκαν	-όπως	είπαν-	στον	
κ.	Κούγια,	επειδή	είναι	ο	δικηγόρος	
ενός	εκ	των	κατηγορουμένων	αστυ-
νομικών	για	το	φόνο	στα	Εξάρχεια	
του	15χρόνου	Αλέξη	Γρηγορόπου-
λου	στις	6	Δεκεμβρίου	2008.	

26/10:	Επίθεση	με	βόμβες	μολό-
τοφ	πραγματοποίησαν	άγνωστοι	στα	
γραφεία	τοπικής	οργάνωσης	της	
ΝΔ	λίγο	μετά	τις	11	χθες	το	βράδυ	
στην	οδό	Πάρνηθος	18,	στην	Κάτω	
Τούμπα.	Σύμφωνα	με	αυτόπτες	μάρ-
τυρες,	άγνωστοι	έσπασαν	τη	τζαμαρία	
των	γραφείων	και	επιχείρησαν	να	
βάλουν	φωτιά	στο	εσωτερικό	τους,	
πετώντας	μπουκάλια	με	εύφλεκτο	
υλικό	τα	οποία,	ωστόσο,	δεν	ανεφλέ-
γησαν.

27/10:Ένοπλη	επίθεση	στο	Α.Τ	
Αγ.	Παρασκευής	στην	Αθήνα,	στην	
οδό	Πεντέλης.	Τραυματίστηκαν	5	
αστυνομικοί,	ενώ	την	ευθύνη	ανέλαβε	
η	οργάνωση	Ομάδες		Προλεταριακής	
Λαϊκής	Αυτοάμυνας.

28/10:	Λίγο	μετά	τα	μεσάνυχτα	της	
Τετάρτης,	άγνωστοι	πέρασαν	από	
το	σημείο	όπου	η	δημοτική	αρχή	
Μεσσάτιδας	είχε	στήσει	την	εξέδρα	
για	να	παρακολουθήσουν	οι	επίσημοι	
φορείς	την	παρέλαση	των	μαθητών	
στο	πλαίσιο	του	εορτασμού	της	εθνι-

διέλευση	μηχανημάτων	προς	το	χώρο	
όπου	σχεδιάζεται	να	δημιουργηθεί	ο	
ΧΥΤΑ,	με	αποτέλεσμα	να	επέμβουν	
αστυνομικές	δυνάμεις	και	να	γίνει	
χρήση	δακρυγόνων.
21/10:	Καταστροφή	πολυτελών	
καταστημάτων	στην	οδό	προξένου	
Κορομηλά	όπου	βρίσκονται	τα	
ακριβότερα	καταστήματα	ρούχων	στη	
Θεσσαλονίκη.	Οι	φθορές	προκλήθη-
καν	με	βαριοπούλες	και	ξύλα,	ενώ	οι	
μεγαλύτερες	φθορές	προκλήθηκαν	
στα	υποκαταστήματα	γνωστών	οίκων	
μόδας.	Την	ευθύνη	ανέλαβε	η	ομάδα	
«Σχεδιαστές	Υψηλής	Καταστροφής»,

-Επίθεση	με	πέτρες	και	τούβλα	
δέχθηκε	στις	9.15	μ.μ.	πεζή	περι-
πολία	τεσσάρων	αστυνομικών	στη	
συμβολή	των	οδών	Ζωοδόχου	Πηγής	
και	Σολώνος	στα	Εξάρχεια	από	ομάδα	
περίπου	30	ατόμων.

22/10:Κατάληψη	στην	δημοτική	πι-
νακοθήκη	(λιοντάρια)	του	Ηρακλείου	
Κρήτης	πραγματοποιήθηκε	σε	ένδει-
ξη	αλληλεγγύης	στους	συλληφθέντες	
της	πορείας	της	17/10		στη	Νίκαια.

23/10:	Εμπρηστικοί	μηχανισμοί	
αποτελούμενοι	από	γκαζάκια	τοπο-
θετήθηκαν	αργά	το	απόγευμα	στα	
πολιτικά	γραφεία	του	υπουργού	
Δικαιοσύνης,	Διαφάνειας	και	Ανθρω-
πίνων	Δικαιωμάτων,	Χάρη	Καστα-
νίδη,	του	υφυπουργού	Προστασίας	
του	Πολίτη,	Σπύρου	Βούγια,	και	
της	βουλευτού	του	ΠΑΣΟΚ	Χρύσας	
Αράπογλου,	στο	κέντρο	της	Θεσσα-
λονίκης	τις	εκρήξεις	προκλήθηκαν	
υλικές	ζημιές.	Όπως	αναφέρει	η	Πυ-
ροσβεστική	Υπηρεσία,	ο	μηχανισμός	
εξερράγη	στο	πολιτικό	γραφείο	του		
Βούγια,	,	ενώ	στο	γραφείο	της		Αρά-
πογλου,	στην	οδό	Ηρώδου	Αττικού	
6,	δεν	εξερράγησαν	τα	γκαζάκια,	αλλά	
ανεφλέγησαν	δύο	δοχεία	με	εύφλε-
κτο	υλικό	που	είχαν	τοποθετήσει	οι	
δράστες.	Ο	εμπρηστικός	μηχανισμός	
έξω	από	το	γραφείο	του		Καστανίδη,	
στην	οδό	Ερμού	10,	δεν	εξερράγη.	
Έκρηξη	δύο	εμπρηστικών	μηχα-
νισμών	στην	οικία	του	μητροπολί-
τη-ληστή	με	τα	μαύρα	,	Άνθιμου.	
Η	ενέργεια	αποσιωπήθηκε	από	τα	
καθεστωτικά	ΜΜΕ.

	Έκρηξη	από	μηχανισμό	με	γκαζάκια	
είχε	προηγηθεί	τα	ξημερώματα	της	
21/10	στο	Ελληνο-Ιταλικό	Επιμελη-
τήριο,	επί	της	οδού	Κωνσταντίνου	
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 Έργα και ημέρες στα “χρόνια του 

σοσιαλισμού”...

Το	ξεγκάστρωμα	της	κάλπης	της	4ης	Οκτώβρη,	(απ)έδειξε	ότι	5,5	χρόνια	χωρίς	“σοσιαλισμό”	ήταν	τελικά	πολλά	για	
τον	“κυρίαρχο	ελληνικό	λαό”.	Ο	οποίος	με	3	εκ.	ψήφους	και	κάτι	ψιλά	(εκεί	εξαντλείται	και	η	κυριαρχία	του)	έδωσε	στο	

ΠΑΣΟΚ	το	δικαίωμα	εξουσίας.	Το	πείραμα	“ας	φέρουμε	τους	
νεοφιλελεύθερους	τεχνοκράτες	στην	κυβέρνηση	μπας	και	γίνουμε	
Ευρώπη”	τελείωσε	με	συνοπτικές	διαδικασίες,	για	να	ξανάρθει	η	
ΠΑΣΟΚάρα	που	κατέχει	την	απόλυτη	τεχνοτροπία	στο	αθόρυβο	
μασούλημα,	καταφέρνει	με	ένα	μαγικό	τρόπο	να	τους	βολέψει	
σχεδόν	όλους	και	σαν	κερασάκι	στην	τούρτα	φέρνει	σε	κάποιους	
(ομολογουμένως	πραγματικά	ηλίθιους)	και	μια	εσάνς	αντιδικτατο-
ρικού	αγώνα.
			Επειδή	λοιπόν	πριν	την	“καταραμένη	δεξιά”	ο	πράσινος	ήλιος	
μεσουράνησε	για	σχεδόν	20	χρόνια	με	ελάχιστα	διαλείμματα	και	
άρα	ολόκληρη	η	δική	μας	γενιά	μεγάλωσε	μέσα	στο	“σοσιαλισμό”,	
οφείλουμε	ένα	μικρό	tribute	(φόρο	τιμής)	σε	μερικές	από	τις	
“καλύτερες	στιγμές”	του	ένδοξου	αυτού	κινήματος,	για	να	αναψη-
λαφίσουν	μελαγχολικά	τα	ανεξίτηλα	σημάδια	του	“σοσιαλισμού”	
επάνω	τους	οι	μεγαλύτεροι	και	να	προγεύονται	οι	νεότεροι	τι	είδους	
“σοσιαλισμό”	πρόκειται	να	ζήσουν.

		Ο	Μιχάλης	Καλτεζάς,	ήταν	το	άτυχο	παιδί	που	άνοιξε	την	ειδική	
κατηγορία	στη	λίστα	με	τα	κατορθώματα	της	ελληνικής	αστυνο-
μίας	“εν	ψυχρώ	δολοφονίες	15χρονων	στα	Εξάρχεια”.	Πυροβο-
λήθηκε	πισώπλατα	στο	κεφάλι	από	το	μπάτσο	Αθ.	Μελίστα	στις	

17/11/1985,	ενώ	έτρεχε	προς	την	πλατεία	Εξαρχείων	μαζί	με	πλήθος	κόσμου,	μετά	από	πορεία	για	την	επέτειο	του	Πολυ-
τεχνείου.	Είχαν	ακολουθήσει	πολυήμερες	συγκρούσεις	στην	Αθήνα,	ενώ	υπουργός	δημόσιας	τάξης	ήταν	ο	Μ.	Κουτσόγι-
ωργας	και	πρωθυπουργός	ο...	μέγιστος	Ανδρέας	Παπανδρέου.	Ο	Μελίστας	αθωώθηκε	από	το	εφετείο	το	1990.

		Ακριβώς	10	χρόνια	αργότερα,	το	μΠΑτΣΟΚ	προσπάθησε	να	
επαναλάβει	το	ίδιο	αρρωστημένο	“αριστούργημα”,	αλλά	από	καθαρή	
“ατυχία”	ευτυχώς	δεν	τα	κατάφερε.	Ενώ	είχε	προηγηθεί	συγκρουσι-
ακή	πορεία	για	την	επέτειο	του	πολυτεχνείου,	πάρα	πολύς	κόσμος	
καταλαμβάνει	το	εθνικό	μετσόβιο	πολυτεχνείο	και	συγκρούεται	με	
τους	μπάτσους.				“Αιτήματα”	η	απελευθέρωση	2	αναρχικών	φυλα-
κισμένων	που	βρίσκονται	σε	απεργία	πείνας,	του	Κώστα	Καλαρέμα	
και	του	Χριστόφορου	Μαρίνου	και	η	αλληλεγγύη	στον	αγώνα	των	
φυλακισμένων	του	Κορυδαλλού	που	έχουν	εξεγερθεί.	Η συνήθης 
τακτική της  σταδιακής αποχώρησης των ΜΑΤ,	αυτή	τη	φορά 
αντιστρέφεται. “Εγκλωβισμένοι  φοιτητές” αποχωρούν, τα 
ΜΑΤ πολλαπλασιάζονται διαρκώς και πετάνε για 12 ώρες 
χημικά, η σύγκλητος αίρει το άσυλο προσωρινά,	παίρνει	πίσω	
την	απόφασή	της	και	το		αίρει	οριστικά	στις	8	το	πρωί	της	επομέ-
νης.	Ο	στρατός	κατοχής	της	δημοκρατίας	(που	κυριολεκτικά	ΔΕΝ	
ΚΡΑΤΙΕΤΑΙ,	σύμφωνα	και	με	μαρτυρίες	δημοσιογράφων)	εισβάλλει	
με	λύσσα	και	συλλαμβάνει	504	άτομα.	Από	τη	λίστα	αυτή,	τροφοδο-
τούνται	ως	και	τις	μέρες	μας	όλα	τα	σενάρια	και	οι	“συνήθεις	ύπο-
πτοι”	για	οποιαδήποτε	επιθετική	ενέργεια	συνέβη	μετέπειτα	στον	
ελλαδικό	χώρο.	Στην	ηλεκτρονική	διεύθυνση	http://tinyurl.com/
yce76tf		υπάρχει	το	βίντεο	του	απίστευτου	ξυλοδαρμού	ενός	13χρο-
νου	που	συνελήφθη,	από	40	ΜΑΤατζήδες.	Τον	έλεγαν	Σωτήρη	και	
αντιμετωπίζει	ψυχικά	προβλήματα	μέχρι	σήμερα.

 Έργα και ημέρες στα “χρόνια του 
σοσιαλισμού”...

ή μια μικρή ιστορική αναδρομή για όσους έχουν ακόμα αυταπάτες...
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		Λίγο	νωρίτερα	την	ίδια	χρονιά,	το	ένδοξο	“σο-
σιαλιστικό	κίνημα”	είχε	βαλθεί	να	ξεπαστρέψει	
μερικούς	συνταξιούχους	πριν	ξανασχοληθεί	με	την	
νεολαία.	Σε	πορεία	διαμαρτυρίας	που	κατευθυνόταν		
προς	το	μέγαρο	Μαξίμου,	τα	
ΜΑΤ	επιτέθηκαν	με	γκλομπς	
και	χημικά	σε	80χρονους	
παππούδες.	Αρκετοί	κατέ-
ληξαν	στο	νοσοκομείο	με	
αναπνευστικά,	από	θαύμα	
δεν	πέθανε	κανένας,	
ενώ	ο	τότε	υπουργός		
δημόσιας	τάξης,	ο	
υπερπατριώτης	
Παπαθεμελής	σερ-
νόταν	στα	κανάλια	για	
να	ζητήσει	υποκριτικά	
συγγνώμη,	όπως	και	
η	πανελλήνια	ομο-
σπονδία	αστυνομικών	
υπαλλήλων.	1 χρόνο   
νωρίτερα,	είχε	δοθεί	και	
νομοθετικά	(με	το	προε-
δρικό	διάταγμα	78	14/4/1994)	η	
αρμοδιότητα	στους	αρχιδιμοιρίτες,	να	
κάνουν	ό,τι	νομίζουν	απαραίτητο	προκειμένου	να	
αποκαθίσταται	η	τάξη	στις	διαδηλώσεις	“παντί	τω	
τρόπω”.

Το	Σεπτέμβρη	του	2000	βυθίζεται	μετά	από	πρό-
σκρουση	σε	βραχονησίδα	έξω	από	την	Πάρο	το	
“Εξπρές	Σάμινα”,	παίρνοντας	μαζί	του	81	αν-
θρώπους	και	αφήνοντας	εκατοντάδες	άλλους	με	
ανεπούλωτα	ψυχολογικά	τραύματα.	Γεγονότα;	
Εφοπλιστικές	εταιρείες-μονοπωλιακοί	κολοσσοί	
με	τη	χορηγία	του	κράτους	που	χρησιμοποιούν	
σκυλοπνίχτες	σε	υπολειτουργία,	με	πληρώματα		σε	
καθεστώς	εκβιασμού.	3370	πλοία,	εμπορικά	και	
επιβατηγά,	20	δις.	ευρώ		περιουσία	συγκεντρωμένη	
σε	λίγες	οικογένειες	που	ρυθμίζουν	τη	διεθνή	αγο-
ρά.	Η	ευθύνη	ολόκληρη,	έπεσε	στο	πλήρωμα	και	
τον	καπετάνιο	που	τη	γλύτωσαν	με	πλημμελήματα.	
Από	την	ιδιοκτήτρια	Minoan	Flying	Dolphins, 
η μοναδική “απώλεια” ήταν	η	αυτοκτονία	του	
αντιπροέδρου	της	Σφηνιά	που	πήδηξε	από	το	
παράθυρο,	ενώ	ο	τότε	υπουργός	εμπορικής	ναυ-
τιλίας	Χ.Παπουτσής	-που	μοίραζε	τις	άδειες	στα	
σαπιοκάραβα	για	πλάκα-	όχι	μόνο	δεν	παραιτήθηκε	
αλλά	είχε	το	θράσος	λίγο	καιρό	αργότερα	να	βάλει	
υποψηφιότητα	για	το	μεγαλύτερο	δήμο	της	χώρας	
(και	μερικές	χιλιάδες	απίθανων,	την	έμπνευση		να	
τον	ψηφίσουν).

		Όλα	αυτά		τα	“μεμονωμένα σκάνδαλα”	είναι	
μόνο	η	κορυφή	του	“σοσιαλιστικού”	παγόβουνου.	
Καθώς	έτσι	κι	αλλιώς	σκάνδαλο	δεν	είναι	κατά	
τη	γνώμη	μας	η	μια	ή	η	άλλη	προγραμματισμένη	
εκτροπή	της	νόμιμης	καπιταλιστικής	κανονικότη-
τας,	αλλά	η	ίδια	η	ύπαρξη	του	κράτους.	Το	μεγαλύ-
τερο,	λοιπόν,	“επίτευγμα”του	ΠΑΣΟΚ,	αυτό	που	
του	έδωσε	τη	δυνατότητα	να	κυβερνά	τόσα	χρόνια	

Τον	Ιούνη	του	‘98	διεξήχθη	για	πρώτη	φορά	ο	διαγωνισμός	
του	ΑΣΕΠ	για	τους	εκπαιδευτικούς	που	θα	αντικαθιστούσε	

τον	θεσμό	της	επετηρίδας.	Από	την	αρχή	της	εξαγγελί-
ας	του,	αρκετοί	εκπαιδευτικοί	είχαν	εκφράσει	
την	αντίθεση	τους	σε	αυτή	την	αλλαγή	και	

όταν	εντέλει	αυτή	έγινε	ακολούθησαν	τα	
παρακάτω	γεγονότα,	όπως	περιγράφο-
νται	από	το	Από	το	Αναρχικό	δελτίο	
(τεύχος	2	του		Μαΐου		του	‘99):

“Τον	Ιούνη	του	1998	η	ατμόσφαιρά	
μύριζε	μπαρούτι	καθώς	πολλοί	περί-
μεναν	την	έναρξη	του	διαγωνισμού	του	
ΑΣΕΠ	για	τους	εκπαιδευτικούς.		

Στις	9	Ιούνη	στον	Πύργο	γίνεται	κατά-
ληψη	του	εξεταστικού	κέντρου	για	δύο	
ώρες.	Την	ίδια	μέρα	πυρπολείται	σχολικό	
αυτοκίνητο	στην	Κυψέλη.	

Στις	10	επιχειρείται	κατάληψη	στο	εξεταστικό	
κέντρο	του	Αγρινίου,	ενώ	γίνεται	κατάληψη	σε	αυτό	

της	Κοζάνης.	Την	ίδια	μέρα	πραγματοποιείται	πορεία	
3000	ανθρώπων	στην	Αθήνα,	καίγεται	αυτοκίνητο	του	διπλω-

ματικού	σώματος	και	σπάζονται	τηλεοπτικές	κάμερες.	Μπαίνει	
εκρηκτικός	μηχανισμός	στην	Αγροτική	Τράπεζα	στο	κέντρο	της	
Αθήνας.	

Στις	11	Ιούνη	γίνεται	κατάληψη	στο	εξεταστικό	της	Πεύκης,	αλλά	
ακολουθεί	εκκένωση	από	τα	ΜΑΤ.	Γίνονται	συγκρούσεις	στην	
Τούμπα,	στα	Πατήσια,	στην	Πάτρα.	Επιχειρούνται	καταλήψεις	στο	
Αγρίνιο,	στα	Γιάννενα,	στον	Άλιμο.	

Στις	12	οι	συγκρούσεις	απλώνονται	εκτός	από	τα	Πατήσια,	στη	
Λαμία,	τη	Βέροια,	την	Καρδίτσα,	την	Αλεξανδρούπολη,	μικρο-
συμπλοκές	γίνονται	στην	Αγία	Παρασκευή	και	τον	Άλιμο,	ενώ	
στην	Τούμπα	πραγματοποιείται	αποκλεισμός.	Στις	13	Ιούνη	οι	
καθοδηγητές	επιτυγχάνουν	να	συμμαζέψουν	τα	πράγματα,	οδηγώ-
ντας	τους	διαδηλωτές	στο	εξεταστικό	της…	Πεύκης	και	εξασφα-
λίζοντας	ησυχία	και	τάξη.	Την	ίδια	μέρα	στη	Χαλκίδα	γίνονται	
συμπλοκές	με	τους	μπάτσους.

Στις	14	υψώνονται	οδοφράγματα	στα	Πατήσια	και	γίνονται	άγριες	
συγκρούσεις	για	αρκετές	ώρες.	Στις	Σέρρες,	τη	Θεσσαλονίκη,	τη	
Λαμία,	τη	Ρόδο	ξεσπούν	νέες	συγκρούσεις.	Ρίχνονται	μολότοφ	
στα	γραφεία	του	ΠΑΣΟΚ	στη	Μενεμένη	της	Θεσσαλονίκης.	Όλες	
αυτές	τις	μέρες	γίνονται	γύρω	στις	εξήντα	συλλήψεις,	κινητο-
ποιούνται	όλες	οι	διαθέσιμες	αστυνομικές	δυνάμεις,	ακόμα	και	
η	συνοριακή	αστυνομία,	ρίχνονται	τόνοι	χημικά,	πληθαίνουν	οι	
απειλές	και	οι	συκοφαντίες.

	Στις	15	Ιούνη	10000	άτομα	κάνουν	πορεία	στην	Αθήνα,	η	οποία	
ξεκινά	με	τον	ξυλοδαρμό	του	συνδικαλιστή	Τσούλια.

Στις	16	περνούν	από	εισαγγελέα	οι	9	συλληφθέντες	της	14ης	και	
συγκεντρώνεται	κόσμος	στα	δικαστήρια.	Τρεις	από	τους	συγκε-
ντρωμένους	δέχονται	αργότερα	τη	δολοφονική	επίθεση	φασιστών.	

Και δυο λογάκια για τον ΑΣΕΠ
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και	να	επανέρχεται	τώρα	δριμύτερο,	είναι	ότι	
σμίλευσε	μαεστρικά	μέσα	στις	τρεις	τελευταίες	
δεκαετίες	την	πιο	άρρωστη	και	σάπια	νοοτροπία	
στους	υπηκόους	του.	Αυτήν	του	μικροαστισμού.	
Μέσα	από	τα	δάνεια	και	τις	αντιπαροχές,	τα	αμά-
ξια,	τα	εξοχικά	και	τις	ηλεκτρικές	συσκευές,	τα	
καινούρια	σαλόνια,	τις	κουζίνες	και	γενικότερα	
την	ιδιοκτησιακή	φρενίτιδα,	αλλά	και	την	περαι-
τέρω	καλλιέργεια	της	ήδη	καλά	μπολιασμένης	
λογικής	του	βολέματος,	μια	σημαντική	μερίδα	
του	καινούριου	είδους	των	Νεοελλήνων,	απέ-
κτησε	μια	τεράστια	ψευδαίσθηση	για	να	κυνηγάει	
(την	πραγμάτωση	του	“είναι”	της	μέσα	από	την	
κατανάλωση)	και	έναν	αδυσώπητο	φόβο	για	να	
της	δημιουργεί	εχθρούς.	Το	φόβο	της	απώλειας	
της	ψευδαίσθησης.							

Δημιούργησε	έτσι	το	ΠΑΣΟΚ,	ένα	πανίσχυρο	
όπλο	για	τον	εαυτό	του.	Τον	μικροαστικό	στρατό	
που	θα	το	φέρνει	ξανά	και	ξανά	στην	εξουσία,	ή	
τουλάχιστον	για	όσο	νομίζει	ότι	μπορεί	να	εγγυ-
ηθεί	τη	διαιώνιση	αυτού	του	ποταπού	ονείρου.	
“Οι	Έλληνες	πρέπει	πάση	θυσία	να	προστατέ-
ψουν	το	όνειρο	του	μικροαστισμού	τους...και	να	
ψηφίσουν	το	ΠΑΣΟΚ”	δήλωσε	με	ειλικρίνεια	
ο	Θ.	Πάγκαλος	στην	“ελευθεροτυπία”	στις	
16/11/2003,	λίγο	πριν	τις	εκλογές.	

Το	μόνο	που	έχουμε	να	κάνουμε	εμείς	με	τη	
σειρά	μας,	είναι	να	συμβάλλουμε	-όπως	μπο-
ρεί	και	θέλει	ο	καθένας-	ώστε	να	επαληθευτεί	
όσο	το	δυνατόν	ταχύτερα	ο	άγραφος	εκείνος	
νόμος	που	λέει	ότι	τα	πιο	μικροπρεπή,	αδεια-
νά	και	αγχωμένα	όνειρα,	είναι	και	αυτά	που	
κάνουν	τον	πιο	εκκωφαντικό	θόρυβο,	όταν	
γκρεμιστούν...

Στις	18	Ιούνη,	συγκεντρώνονται	χιλιάδες	στην	Κάνιγγος.	Η	
οργή	για	το	φανέρωμα	της	δολοφονικής	φύσης	του	κρά-
τους	εκδηλώνεται	από	ένα	μέρος	των	συγκεντρωμένων	με	
μολότοφ	ενάντια	σε	περιπολικό,	πάνω	στους	χακήδες,	στα	
γραφεία	του	ΠΑΣΟΚ	και	σε	οχήματα	τηλεοπτικών	λήψεων.	
Οι	ένστολοι	δολοφόνοι	πυροβολούν	τον	διαδηλωτή	Γκα-
γκόμοιρο.	Συλλαμβάνεται	ο	Κώστας	Μητροπέτρος.	Πραγ-
ματοποιείται	εμπρησμός	διπλωματικού	αυτοκινήτου	σε	
ένδειξη	αλληλεγγύης	σε	αυτούς	που	δέχτηκαν	την	επίθεση	
των	φασιστών.	

Στις	19	πυρπολούνται	τα	γραφεία	της	δευτεροβάθμιας	
εκπαίδευσης	στη	Θεσσαλονίκη,	ενώ	μια	μορφή	απάντησης	
στους	φασιστικούς	κρατικούς	μηχανισμούς	είναι	ο	εκρη-
κτικός	μηχανισμός	στα	γραφεία	του	Στόχου	στην	ίδια	πόλη.	
Στις	20,	πυρπολείται	σχολικό	λεωφορείο	στου	Ζωγράφου.	
Αρκετές	μέρες	μετά,	στις	28	Ιούνη,	καίγεται	αυτοκίνητο	
εξωτερικών	λήψεων	της	ΤηλεΤώρα.	Στις	30,	τα	γραφεία	του	
ΑΣΕΠ	στο	κέντρο	της	Αθήνας	δέχονται	βομβιστική	επίθε-
ση.	“

Στις	26	Σεπτέμβρη	το	κράτος	δια	χειρός	αστυνομίας	δολοφονεί	για	ακόμη	μια	φορά.	Ο	άτυχος		μετανάστης	Μοχάμεντ	
Καμραν	Αντιφ	ενώ	βρίσκεται	στην	κατοικία	την	οποία	διατηρούσε	μαζί	με	άλλους	πακιστανούς	εργάτες,	δέχεται	την	εισβο-
λή	μπάτσων	που		ξυλοκοπούν	τόσο	αυτόν	όσο	και	τους	συγκατοίκους	του,	ενώ	στην	συνέχεια		οδηγείτε	στο	Α.Τ.	Νικαίας	
ως	ύποπτος	για	τον	ξυλοδαρμό	ανηλίκου	από	τον	οποίο	δεν	αναγνωρίζεται	ποτέ	,	εκεί	τα	βασανιστήρια	συνεχίζονται,	οι	
μπάτσοι	τον	κρατούν	δεμένο	πισθάγκωνα	και	τον	χτυπούν	με	γκλόμπ		καθώς	και	του	κάνουν	ηλεκτροσόκ	με	καλώδια	στα	
χεριά	και	στα	γόνατα.	Στην	συνέχεια	και	εφόσον		η	μήνυση	εναντίον	του	δεν	ευσταθεί		τον	αφήνουν	ελεύθερο,	ενώ	αναγκά-
ζουν	τον	αδελφό	του	να	υπογράψει	ότι	τον	παρέλαβε	υγιή.		Λίγες	μέρες	αργότερα	υποκύπτει	στα	τραύματα	του,	στο	διάστη-
μα	που	μεσολάβησε	ο	Μοχάμεντ	καμραν	υποφέρει	από	τους	πόνους	αλλά	παρά	ταύτα	οι	συγγενείς	του	δεν	τον	μεταφέρουν	
σε	νοσοκομείο	φοβούμενοι		άλλη	μια	πιθανή	σύλληψη	ίσως	και	απέλαση	μιας	και	δεν	είχαν	χαρτιά.	Έτσι	αντιλαμβανόμαστε	
την	βαρβαρότητα	του	πρόσφατου	δόγματος	«δημοκρατία	και	πυγμή»	της	νέας	¨σοσιαλιστικής¨	κρατικής	διαχείρισης.	

Το	Σάββατο	17	Οκτώβρη	πραγματοποιήθηκε	πορεία	για	το	περιστατικό,	καλεσμένη	από	αναρχικές	συλλογικότητες	και	
από	τοπική	συνέλευση.	Στην	πορεία	400	περίπου	άτομα	έκαναν	δημόσια	την	οργή	τους	για	την	δολοφονία.	Φυσικά	το	
παρών	έδωσε	μεγάλος	αριθμός	μπάτσων,	από	διάφορα	σώματα,	που	τους	“συνόδευε”	από	πίσω		καθώς	και	στους	παρακεί-



	 	 	

μενους	δρόμους.	Η	πορεία	αφού	πέρασε	από	το	σπίτι	του	νεκρού	μετανάστη	κατευθύνθηκε	
προς	το	Α.Τ.	της	περιοχής.	Αφού	ο	κύριος	όγκος	της	πορείας	πέρασε	από	εκεί,	σύντρο-
φοι	επιτέθηκαν	με	πέτρες	και	πέταξαν	κόκκινη	μπογιά	στις	διμοιρίες	έξω	από	το	τμήμα,	οι	
οποίες	απάντησαν	με	βροχή	από	δακρυγόνα	και	επίθεση	με	τα	γκλόμπ	κρατημένα	ανάποδα	
για	να	προκαλούν	μεγαλύτερη	ζημιά	,	κάτι	που	θεωρείται	νομικά	παράνομο	αλλά	ποτέ	δεν	
εμπόδισε	κανένα	μπάτσο	να	το	κάνει	.	Ακολουθεί	σύγκρουση	σώμα	με	σώμα	με	αποτέλεσμα	
δύο	τραυματισμούς	και	κάποιες	συλλήψεις.	Η	πορεία	παρόλα	αυτά	διατηρεί		την	συνοχή	της	
και	φτάνει	στο	σημείο	λήξης	της.	Εκεί	γίνεται	γνωστό		πως	υπάρχουν	και	άλλες	συλλήψεις	
από	άτομα	που	είχαν	ήδη	φύγει	από	την	πορεία.	

Δεδομένων	των	γεγονότων	αποφασίστηκε	επιτόπου	κατάληψη	του	δημαρχείου	της	Νίκαιας	
με	σκοπό	την	πίεση	για	την	απελευθέρωση	αυτών	που	είχαν	πιαστεί.		
Οι	συλληφθέντες	που	τελικά	ήταν	11	είχαν	ήδη	μεταφερθεί	στην	Γενική	Αστυνομική	Δι-
εύθυνση,	οι	3	είχαν	αφεθεί	ελεύθεροι	και	για	τους	8	είχαν	συνταχθεί	κατηγορίες	σε	βαθμό	
πλημμελήματος,.	Το	μεσημέρι	της	Κυριακής	ανακοινώνεται	η	μετατροπή	των	κατηγοριών	σε	
κακουργήματα	για	τους	5	από	τους	8	συλληφθέντες	σύμφωνα	με	τον	πρόσφατα	ψηφισμένο	
νόμο	περί	«απόκρυψης	των	χαρακτηριστικών	κατά	την	τέλεση	αδικήματος	που	αφορά	σε	δι-
ατάραξη	κοινής	ειρήνης»,	δηλαδή	το	περίφημο	ιδιώνυμο	της	κουκούλας	καθώς	και	απελευ-
θερώνεται	ένας	από	τους	συλληφθέντες	με	κατηγορίες	σε	βαθμό	πλημμελήματος,	ο	οποίος	
ήταν	τραυματισμένος.	Με	βάση	τις	εξελίξεις	το	βράδυ	της	Κυριακής	αποφασίζεται	η	λήξη	
της	κατάληψης	και	την	Δευτέρα	καταλαμβάνονται:	στην	Αθήνα	η	πρυτανεία	του	Μετσόβιου	
Πολυτεχνείου,η	πρυτανεία	της	ΑΣΟΕΕ,	στην	Κρήτη	η	Περιφέρεια	του	νησιού	στα	Χανιά	και	
η	δημοτική	πινακοθήκη	στο	Ηράκλειο	ενώ	τέλος	η	σχολή	θεάτρου	στην	Θεσσαλονίκη.	Εν	
τέλει	δεν	αποφασίζεται	η	προφυλάκιση	κανενός	από	τους	συλληφθέντες.

	Αρκετά	μέλη	του	Πασοκ	πριν	από	τις	εκλογές	είχαν	“δηλώσει”	την	“διαφωνία”	τους	απέ-
ναντι	στον	νόμο	για	τις	κουκούλες.	Φυσικά	δεν	πιστέψαμε	ούτε	στιγμή	πως	αυτό	γινόταν	για	
κάποιο	αλτρουιστικό	λόγο	.	Οι	κυρίαρχοι	πάντα	θα	προσπαθούν	να	οπλιστούν,	νομικά	και	φυσικά,	απέναντι	σε	καθένα	και	
καθεμία	που	αντιστέκεται.	Δεν	χρειάζεται	κάτι	άλλο	πέρα	από	κοινή	λογική	για	να	αντιληφθεί	κάποιος	πως	όταν	σε	φλομώ-
νουν	με	τοξικά	χημικά	είναι	φυσικό	να	καλύπτεσαι.	Φυσικά	δεν	πιστέψαμε,	ούτε	για	μια	στιγμή,	τις	δηλώσεις	του	Χρυσο-
χοϊδή	που	με	στόμφο	δήλωνε	πως		κάθε	μπάτσος	που	θα	χρησιμοποιούσε	βία	χωρίς	λόγο	σε	πολίτες	θα	τιμωρούνταν	με	
απόταξη.	Οι	εξουσιαστές	πάντα	θα	υπερασπιστούν	τα	συμφέροντα	τους,	όποιας	πολιτικής	απόχρωσης	και	να	είναι.	Δεν	
πρόκειται	να	βγάλουν	τα	δόντια	από	τα	σκυλιά	τους.	Η	απόσυρση	εντέλει	του	νόμου	που	προαναγγέλθηκε		γίνεται	εντέλει	
για	θεαματικούς	και	τακτικούς	λόγους	καθώς	ήδη	γίνονται	συζητήσεις	για	να	μετατραπεί	σε	κακούργημα	η	οπλοκατοχή	,	
που	σε	όρους	νομικούς	πολύ	συχνά	το	όπλο	μπορεί	να	σημαίνει	μια	πέτρα	ή	μια	σημαία.

Πέρα	από	αυτό	υπάρχουν	πολλές	αποδείξεις	πως	για	τους	διαχειριστές	του	καπιταλισμού	οι	μετανάστες,	στην	καλύτε-
ρη	των	περιπτώσεων,	ανήκουν	στην	κατηγορία	των	υπανθρώπων.	Δεν	εξηγείτε	αλλιώς	το	γεγονός	πως	από	την	αρχή	της	
χρονιάς	έχουν	υπάρξει	4	δολοφονίες	μεταναστών	από	μπάτσους	και	λιμενικούς	για	τις	οποίες	τα	Μ.Μ.Ε.	επιμένουν	να	
σιωπούν,	χωρίς	να	μετράμε	τους	εργάτες	που	πεθαίνουν	στα	εργασιακά	κάτεργα	που	είναι	απαραίτητα	για	την	περιβόητη	
“ανάπτυξη”	μιας	“ισχυρής	Ελλάδας”.

Δεν	μπορούμε	να	σιωπούμε	στα	καθημερινά	εγκλήματα	που	λαμβάνουν	χώρα	δίπλα	μας,	στις	γειτονιές	και	στις	πλατείες.	
Θα	στεκόμαστε	πάντα	αλληλέγγυοι	στους	καταπιεσμένους,	σε	αυτούς	που	υποχρεώνονται	στην	εξαθλίωση	για	να	συνεχίζει	
το	καπιταλιστικό	όνειρο.	Δεν	μπορούμε	παρά	να	είμαστε	δίπλα	στους	αιχμάλωτους	αυτού	του	αγώνα.

27/7/2009:	Πεθαίνει	ο	Κούρδος
μετανάστης	Αριβάν	Οσμάν	

Αμπντουλάχ,	ο	οποίος	νοσηλευ-
όταν	σε	κατάσταση	«φυτού»,	μετά	
από	ξυλοδαρμό	του	από	λιμενι-
κούς	στην	αποβάθρα	του	λιμανιού	
της	Ηγουμενίτσας,	στις	3	Απριλί-

ου	2009.

23/3/2009:	Πεθαίνει	ο	24χρονος	
Μαζίρ,	ο	οποίος,	την	6η	Δεκεμ-
βρίου,	είχε	βρεθεί	αναίσθητος	στο	
γνωστό	ρέμα	της	Πέτρου	Ράλλη.	
και	παρέμενε	σε	κωματώδη	κατά-

σταση	στην	εντατική.

3/1/2009:	Ο	Χουσεΐν	Ζαχιντούλ,
πρόσφυγας	από	το	Μπαγκλαντές	
χάνει	την	ζωή	του	στο	χαντάκι	
δίπλα	από	τη	Διεύθυνση	Αλλοδα-

πών	της	Πέτρου
Ράλλη	μετά	από	παρέμβαση	των
μπάτσων-φρουρών	εναντίον	του	

πλήθους.

Η σιωπή είναι συνενοχή!
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	1/7:		Η	MarwaEl-Sherbini,	Αιγύπτια	
φαρμακοποιός	που	ζούσε	στη	Γερ-
μανία,	μήνυσε	τον	Alex	W.,	Γερμανό	
ρωσικής	καταγωγής	γιατί	την	αποκά-
λεσε	“ισλαμίστρια	βρωμιάρα	τρομο-
κράτισσα”	ενώ	έπαιζε	με	το	παιδί	της	
σε	παιδική	χαρά	στη	Δρέσδη.	Μέσα	
στο	εφετείο,	ο	Alex	W.		επιτέθηκε	και	
σκότωσε	με	18	μαχαιριές	την	Marwa,	
τραυμάτισε	το	3χρονο	παιδί	της,	ενώ	
εκείνη	την	ώρα,	οι	Γερμανοί	ειδικοί	
φρουροί	ολοκλήρωσαν	την	υπερπαρα-
γωγή	εισβάλλοντας	μέσα	στην	αίθουσα	
και	πυροβολώντας	“κατά	λάθος”	τον	
Ali	El	Sherbini,	σύζυγο	της	Marwa,	
καθώς	ενστικτωδώς	θεώρησαν	ότι	ο	Ali	
-ως	Άραβας	ήταν	ο	επιτιθέμενος.	Ο	Ali	
βρίσκεται	σε	κώμα,	ενώ	ο	εισαγγελέας	
είπε		πως	επρόκειτο	για	μία	πράξη	
ξενόφοβη	ίσως,	αλλά	για	“μεμονωμένο	
περιστατικό	από	ανισόρροπο	δράστη”.	
Για	τα	γεγονότα	πραγματοποιήθηκε	
πορεία	στη	Δρέσδη.
			
7/9:	13	ανθρακωρύχοι	σκοτώθηκαν,	
και	66	ακόμη	αγνοούνται,	μετά	από	
δυστύχημα	που	σημειώθηκε		σε	
ανθρακωρυχείο	της	επαρχίας	Χενάν,	
στην	κεντρική	Κίνα.	Τα	κινεζικά	
ανθρακωρυχεία	είναι	από	τα	πλέον	
επικίνδυνα	του	κόσμου,	λόγω	της	μη	
τήρησης	των	κανονισμών	ασφαλείας.	
Στη	χώρα	υπάρχουν	περίπου	16.000	
ανθρακωρυχεία,	εκ	των	οποίων	το	80%	
είναι	παράνομα.	Βάσει	των	επίσημων	
στοιχείων	περισσότεροι	από	3.200	
ανθρακωρύχοι	έχασαν	τη	ζωή	τους	το	
περασμένο	έτος.	

9/11:	Βόμβα	που	αποτελείτο	από	μισό	
κιλό	εκρηκτικών	εξερράγη	στο	καζίνο	
υπαξιωματικών	της	αστυνομίας	στην	
οδό	Serrano	στο	Santiago	της	Χιλής,	
σαν	απάντηση	στην	όξυνση	της	κρατι-
κής	καταστολής,	με	αποκορύφωμα	τις	
κρατικές	δολοφονίες	από	χιλιανούς	
μπάτσους	και	ειδικότερα	του	νεαρού	
μαπούτσε	Jaime	Mendoza	Collio.

	10/9:	Στην	Κεντρική	Φυλακή	της	
Βαγδάτης,	τη	γνωστή	Abu	Ghraib	
όπου	είχαν	βασανιστεί	εξευτελιστικά	

για	ανακατάληψη	εδαφών.	Αστυνομι-
κές	δυνάμεις	έχουν	μετακινηθεί	και	
στρατοπεδεύσει	στη	νότια	Χιλή.	Λίγες	
μέρες	νωρίτερα,ο	χιλιανός	Κορκονέας	
(Miguel	Jara	Munoz),	καραμπινιέρος	
που	είχε	δολοφονήσει	τον	μαπούτσε	
νεαρό	Mendoza	Collio	αφέθηκε	ελεύ-
θερος	με	εγγύηση...

13/9:	Η	νεοφώτιστη	κατάληψη	της	
οδού	Apolinarska	στο	κέντρο	της	
Πράγας,	εκκενώθηκε	εξαιρετικά	βίαια	
πριν	κλείσει	μια	μέρα	ζωής	από	πά-
νοπλους	μπάτσους	όλων	των	ειδικών	

δυνάμεων	της	τσέχικης	αστυνομίας.	
Συνελήφθησαν	25	άτομα	που	είχαν	
καταφύγει	στην	ταράτσα	(κάποιοι	εκ	
των	οποίων	τραυματίστηκαν	ελαφρά)	
και	άλλοι	70	περίπου	αλληλέγγυοι	
που	αντιστέκονταν	στο	δρόμο	την	ώρα	
της	εκκένωσης.	Η	δράση	της	κατά-
ληψης	έγινε	στα	πλαίσια	εβδομάδας	
δράσεων	ενάντια	στην	καπιταλιστική	
αφομοίωση,	ενώ	οι	συλληφθέντες	ήρ-
θαν	αρχικά	αντιμέτωποι	με	ποινές	έως	
και	2	ετών	φυλάκισης,	αλλά	τελικά	δεν	
προφυλακίστηκαν.

15/9:	Εμπρηστική	επίθεση	σε	αρένα	
ταυρομαχίας	πραγματοποιήθηκε	στη	
Guadalajara	της	Ισπανίας.	Οι	εμπρη-
στές	χρησιμοποίησαν	32	λίτρα	βενζί-
νης,	γέμισαν	την	αρένα	με	συνθήματα	
και	ενεργοποίησαν	τους	μηχανισμούς,	
ενώ	στην	ανάληψη	ευθύνης	τόνισαν	
πως	είναι	vegan	και		καθολικά	αντί-

οι	κρατούμενοι	από	Αμερικανούς	
κατακτητές,	έγινε	εξέγερση	όταν	οι	αν-
θρωποφύλακες	κακομεταχειρίστηκαν	
κάποιους	φυλακισμένους.	Οι	κρατού-
μενοι	έβαλαν	φωτιά	στη	φυλακή	και	
οι	συγκρούσεις	που	είχαν	ξεκινήσει	
από	την	Πέμπτη	10/9	κορυφώθηκαν	
σήμερα	με	αφορμή	την	καταστροφή	
ενός	αντίτυπου	του	Κορανίου	και	της	
φωτογραφίας	ενός	πολύ	αξιοσέβαστου	
-ανάμεσα	στους	ισλαμιστές-	ιρακι-
νού	κληρικού	(πληροφορίες	από	τον	
ιρακινό	δικηγόρο	Ζεϊνάμπ	Αλ	Κανάνι)	
.	Κατά	τη	διάρκεια	των	συγκρούσεων	
σκοτώθηκε	ένας	κρατούμενος	και	
τραυματίστηκαν	τουλάχιστον	40	
ακόμα.

11/9:	Συγκρούσεις	μεταξύ	αντι-
φασιστικών	ομάδων	και	οπαδών	
του	εθνικιστικού	αγγλικού	κόμ-
ματος	English	Defence	League	
στο	βορειοδυτικό	Λονδίνο.	Οι	
φασίστες	είχαν	καλέσει	“συγκέ-
ντρωση	μνήμης	για	τα	θύματα	της	
11ης	Σεπτέμβρη”	και	“ενάντια	
στην	ισλαμοποίηση	της	Ευρώπης”	
κοντά	σε	ένα	τζαμί	και	δέχτηκαν	
την	κατάλληλη	περιποίηση	από	τη	
νεολαία	της	περιοχής,	μετανάστες	
και	αντιφασίστες,	ενώ	έγιναν	και	8	
συλλήψεις.	Ίδιου	τύπου	συγκρούσεις	
είχαν	γίνει	στο	Λούτον	το	Μάρτη	και	2	
φορές	στο	Μπέρμιγχαμ	τον	Αύγουστο	
και	νωρίτερα	το	Σεπτέμβρη.	Στις	10/10	
στο	Manchester	επαναλήφθηκε	το	ίδιο	
σκηνικό,	με	150	εθνικιστές	του	EDL	
από	τη	μια	και	800	αντιφασίστες	από	
την	άλλη.	Τα	αγγλόψυχα	μπουμπού-
κια	γλίτωσαν	χάρη	στην	προστασία	των	
Άγγλων	μπάτσων	με	σκυλιά	και	άλογα,	
που	προέβησαν	σε	44	συλλήψεις.

11/9:	Κατάληψη	γης	πραγματοποίη-
σαν	κοινότητες	ινδιάνων	mapuche	σε	
εκτάσεις	που	ανήκουν	τώρα	σε	μεγάλο	
γαιοκτήμονα	(latifundista)	και	επιχει-
ρηματία.	Μεγάλες	αστυνομικές	δυνά-
μεις	έκαναν	επιχείρηση	εκκένωσης,	
και	σημειώθηκαν	συγκρούσεις	χωρίς	
να	υπάρξουν	τραυματισμοί	ή	συλλή-
ψεις.	Οι	κοινότητες	δηλώνουν	απο-
φασισμένες	να	συνεχίσουν	τον	αγώνα	

Από	την	εκκένωση	της		κατάληψης	της	
οδού	Apolinarska.
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θετοι	“σε	παραδόσεις	που	βασίζονται	
στην	υποταγή,	τον	πόνο	και	το	σαδι-
σμό”.

18/9:	3	νεκροί	και	πάνω	από	30	τραυ-
ματίες	από	πυρκαγιά	που	προκάλεσε	
διαρροή	μεθανίου	στο	εσωτερικό	αν-
θρακωρυχείου,	στη	Σιλεσία	της	νότιας	
Πολωνίας.

21/9:	Εκατοντάδες	μετανάστες	που	
κρατούνται	σε	κέντρο	κράτησης	του	
Κουμκαπί,	στην	Κωνσταντινούπολη	
έσπασαν	τη	νύχτα	τα	τζάμια	στους	
κοιτώνες	και	έβαλαν	φωτιά	σε	έπιπλα,	
διαμαρτυρόμενοι	για	τις	συνθήκες	
κράτησής	τους.	Οι	μετανάστες	διαμαρ-
τύρονταν	για	την	ελλιπή	σίτιση	αλλά	
και	για	γραφειοκρατικά	ζητήματα.	Στο	
κέντρο	αυτό	κρατούνται	600	με	800	
μετανάστες	-οι	περισσότεροι	Αφρι-
κανοί-	οι	οποίοι	συνελήφθησαν	στην	
Τουρκία,	ενώ	ετοιμάζονταν	να	μετα-
βούν	στην	Ευρώπη.	

25/9:	Διαδήλωση	αναρχικών	και	
αντιεξουσιαστών	στο	Pittsburgh,	στα	
πλαίσια	της	αντίστασης	για	τη	διεξα-
γωγή	του	G20	αναχαιτίστηκε	από	την	
αστυνομία	πριν	καν	ξεκινήσει	από	το	
πάρκο	Arsenal,	με	πλαστικές	σφαί-
ρες,	χημικό	πόλεμο	και	γκλομπς.	
Πάνω	από	300	άτομα	αποκόπηκαν	
και	επιτέθηκαν	σε	KFC,	BMW	και	
τράπεζες	με	αποτέλεσμα	3	τουλάχιστον	
συλληφθέντες.	Την	επομένη,	ένας	
διαδηλωτής	απήχθη	στην	κυριολεξία	
από	συμβατικό	αυτοκίνητο	με	επιβαί-
νοντες	στρατιωτικούς,	και	η	τύχη	του	
παραμένει	άγνωστη.	Το	σχετικό	βίντεο	
στο	http://tinyurl.com/yaetvrg		

26/9:	Ομάδες	ένοπλων	παρακρατι-
κών	και	μπάτσων	του	ANC	(African	
National	Congress,	του	κόμματος	
που	βρίσκεται	σταθερά	στην	εξουσία	
στη	μετα-Απαρτχαϊντ	εποχή	στη	Νότιο	
Αφρική)	εισέβαλαν	στην	παραγκού-
πολη	της	Kennedy	Road,	βάση	του	
κινήματος	των	Abahlali,	εκτέλεσαν	
αρκετούς	και	γκρέμισαν	τουλάχιστον	
30	σπίτια	μελών	του	κινήματος.	Το	
κίνημα	των	Abahlali	Base	Mjondolo	
προτάσσει	την	αυτοοργάνωση	των	
κατοίκων	των	παραγκουπόλεων	της	
Νοτίου	Αφρικής	από	τα	κάτω,	μακριά	
από	φυλετικούς	και	άλλους	διαχωρι-
σμούς.	Ο	Jacob	Zuma,	ο	νέος	πρόε-
δρος	της	χώρας,	που	προέρχεται	από	
την	ίδια	περιοχή-βάση	των	Abahlali,	
την	επαρχία	Kwazulu-Nata	ανακοί-

κλωμένο	ζωϊκό	ιστό,	φαινόλες,	MSG,	
υδράργυρο	και	φαινοαινοξυαιθανόλη.	
Αυτές	οι	ουσίες	προκαλούν	βλάβες	
όπως	καρκίνο,	ζημιές	σε	ήπαρ	νεφρά	
και	καρδιά,	στο	ουροποιητικό,	στα	
έντερα,	βρογχίτιδες,	αυτισμό	και	πολλά	
πολλά	άλλα.

29/9:	7	αστυνομικοί	σκοτώθηκαν	όταν	
καμικάζι	ανατίναξε	το	βυτιοφόρο		που	
οδηγούσε	μπροστά	από	το	κτίριο	επί-

λεκτης	μονάδας	της	αστυνομίας	κοντά	
στο	Ραμάντι,στο	δυτικό	Ιράκ.	Από	
την	επίθεση,	που	έγινε	35	χιλιόμετρα	
δυτικά	του	Ραμάντι,		τραυματίστηκαν	
επίσης	δέκα	άτομα	και	προκλήθηκαν	
σημαντικές	υλικές	ζημιές.

29/9:	Στην	Κωνσταντινούπολη	κατα-
σχέθηκαν	30	τόνοι	χημικών	ναρκω-
τικών	και	200	εκ.	χάπια	Captagon.	
Ανάμεσα	στους	συλληφθέντες	είναι	
ο	πρώην	υπαρχηγός	της	τούρκι-
κης	αστυνομίας	Emil	Arslan,	και	ο	
Mustafa	Okai,	αδερφός	του	αντιπρο-
έδρου	της	κοινοβουλευτικής	ομά-
δας	του	Λαϊκού	Ρεπουμπλικανικού	
Κόμματος.

3/10:	19	Παλαιστίνιες	αποφυλακί-
στηκαν	και	πέρασαν	με	φορτηγά	του	
Ερυθρού	Σταυρού	από	το	πέρασμα	
Ερέζ	στη	Λωρίδα	της	Γάζας	με	αντάλ-
λαγμα	ένα	βίντεο	με	τον	23χρονο	ισρα-
ηλινό	δεκανέα	Γκιλάντ	Σαλίτ,	ο	οποίος	
κρατείται	όμηρος	από	τη	Χαμάς	από	το	
2006.	Η	σύγκριση	της	διαφοράς	αξίας	
της	ανθρώπινης	ζωής	στη	μία	και	την	
άλλη	πλευρά	είναι	ελαφρώς	αφοπλι-
στική.

6/10:	Συγκρούσεις	και	ένας	νεκρός	
μεταξύ	διαδηλωτών	και	αστυνομίας	
στην	Ιστανμπούλ,	στα	πλαίσια	της	
συνεδρίασης	του	Διεθνούς	Νομισμα-
τικού	Ταμείου.	Οι	5.000	περίπου	

νωσε	την	απόφασή	του	να	επιτρέψει	
στους	αστυνομικούς	να	ανοίγουν	πυρ	
μέσα	στους	καταυλισμούς	χωρίς	προ-
ηγουμένως	να	έχουν	δεχτεί	πυρά,	“για	
να	παταχθεί,	επιτέλους,	η	εγκληματι-
κότητα”	-	προσπαθώντας	έμμεσα	να	
παρουσιάσει	το	κίνημα	των	Abahlali	
ώς	κάτι	το	εγκληματικό.

27/9:	Τουλάχιστον	17	Παλαιστίνιοι	
τραυματίσθηκαν	σήμερα	στη	Γάζα	
έπειτα	από	νέα	ισραηλινή	επιδρομή	
εναντίον	εκατοντάδων	Παλαιστινίων	
που	παρακολουθούσαν	την	κηδεία	
τριών	Παλαιστινίων,	οι	οποίοι	είχαν	
σκοτωθεί	σε	ισραηλινή	αεροπο-
ρική	επιδρομή		το	προηγούμενο	
βράδυ,	ανέφεραν	ιατρικές	πηγές.	
Σύμφωνα	με	τις	ίδιες	πηγές,	οι	17	
Παλαιστίνιοι	τραυματίσθηκαν	από	
πυρά	των	ισραηλινών	στρατιωτών	
και	η	κατάσταση	τριών	εξ	αυτών	
είναι	σοβαρή.	Ένοπλοι	Παλαιστίνιοι	
πυροβόλησαν	στον	αέρα	καθώς	
χιλιάδες	άτομα	που	θρηνούσαν	για	
την	απώλεια	των	τριών	Παλαιστι-
νίων,	ζητούσαν	εκδίκηση	και	φώναζαν	
συνθήματα	κατά	του	Ισραήλ.

27/9:	Επιχείρηση	σκούπα	τώρα	και	
στην	Κύπρο.	Η	(“σοσιαλιστική”	και	
εκεί,	για	να	μην	ξεχνιόμαστε)	αστυ-
νομία	επικαλούμενη	την	-ήδη	γνωστή	
σε	εμάς-	εμπέδωση	του	“αισθήματος	
ασφάλειας	των	πολιτών”,	πραγματο-
ποίησε	τα	ξημερώματα	εφόδους	σε	
σπίτια	μεταναστών,	«πέρασε»	χειρο-
πέδες	σε	περίπου	120	από	αυτούς	και	
τους	οδήγησε	στο	αστυνομικό	τμήμα	
της	παλιάς	πόλης	της	Λευκωσίας	για	
εξακρίβωση	στοιχείων.	Ανάμεσά	τους	
μια	μητέρα	με	τα	δύο	ανήλικα	παιδιά	
της,	καθώς	επίσης	και	μια	έγκυος.	Οι	
ναζιστικές	μέθοδοι	τύπου	“τελικής	
λύσης”	είναι	πλέον	πραγματικότητα	
χωρίς	να	τηρούνται	ούτε	καν	τα	προ-
σχήματα	από	τις	αστικές	“δημοκρατί-
ες”.

	28/9:	Η	14χρονη	Natalie	Morton	
πέθανε	στο	νοσοκομείο	ύστερα	από	
τη	χορήγηση	του	ενέσιμου	Cervarix,	
εμβολίου	που	υποτίθεται	ότι	προλαμ-
βάνει	τον	καρκίνο	του	τραχήλου	της	
μήτρας	που	προκαλείται	από	κονδυ-
λώματα,	στο	Coventry	της	Αγγλίας.	
Ενημερωτικά,	παραθέτουμε	ορισμένα	
μόνο	από	τα	συμπληρωματικά	στοι-
χεία	που	περιέχονται	στα	περισσότερα	
εμβόλια:	αλουμίνιο,θειϊκή	αμμωνία,	
φορμαλδεϋδη,	αμφοτερίνη	Β,	ανακυ-

Από	τις	συγκρούσεις	στο	Pittsburgh...
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διαδηλωτές	μόλις	που	πρόλαβαν	να	
αρχίσουν	να	κινούνται	στην	πλατεία	
Taxim	όταν	τα	τουρκικά	ΜΑΤ	τους	
επιτέθηκαν	λυσσασμένα	με	αντλίες	
νερού,	τόνους	χημικών	και	πλαστι-
κές	σφαίρες,	με	αποτέλεσμα	να	χάσει	
τη	ζωή	του	ο	55χρονος	Ishak	Kavlo	
από	ανακοπή	καρδιάς	(ίδια	περίπτω-
ση	με	τον	περιπτερά	στο	Λονδίνο	
που	δολοφονήθηκε	από	την	αγγλική	
αστυνομία	στα	πλαίσια	της	καταστολής	
των	διαδηλώσεων	για	το	G20).	Mό-
λις	έφτασαν	τα	νέα	για	τον	νεκρό,	ο	
κόσμος	ανασυγκροτήθηκε	και	βγήκε	
στους	δρόμους	σπάζοντας	βιτρίνες	
πολυτελών	καταστημάτων,	πετώντας	
μολότοφ	σε	τράπεζες	και	φωνάζοντας	
“μπάτσοι	δολοφόνοι”.	Τα	επεισόδια	
συνεχίστηκαν	για	2η	μέρα	στα	στενά	
των	περιοχών	Σισλι,	Πανγκαλτι	και	
Κουρτουλούς,	με	πολλές	συλλήψεις	
και	προσαγωγές.

6/10:	6000	μινκ	απελευθερώθηκαν	
από	εκτροφείο	κοντά	στο	Søndervig	
της	Δανίας,	αφού	ομάδα	ακτιβιστών	
άνοιξε	τα	κλουβιά	και	κατέστρεψε	τους	

φράχτες	της	περίφραξης.	Άλλα	5000	
μινκ	απελευθερώθηκαν	3	μέρες	αργό-
τερα	από	εκτροφείο	στο	Fousing.	Στη	
Σουηδία	1,000	μινκ	απελευθερώθηκαν	
από	εκτροφείο	στο	Eksjo,	τα	ξημερώ-
ματα	της	5ης	Οκτώβρη,	ενώ	προκλή-
θηκαν	ζημιές	στα	υδραυλικά	και	άλλες	
υποδομές	του	εκτροφείου,	με	αποτέ-
λεσμα	οι	ιδιοκτήτες	να	ανακοινώσουν	
το	κλείσιμό	του,	αφού	αυτή	ήταν	η	4η	
επίθεση.

9/10:	Μήνας	μπαίνει	μήνας	βγαίνει	
και	οι	νεκροί	Κινέζοι	ανθρακωρύχοι	

με	την	κατάλληλη	“μεσολάβηση”	των	
ξεπουλημένων	συνδικάτων,	στις	25	
Σεπτέμβρη	εισβάλλει	στο	εργοστάσιο	η	
αστυνομία,	το	εκκενώνει	και	συλλαμ-
βάνει	65	καταληψίες	και	τραυματίζει	
πολλούς	από	αυτούς	χρησιμοποιώντας	
και	πλαστικές	σφαίρες.	Οι	κινήσεις	
αλληλεγγύης	για	την	απελευθέρωση	
των	συλληφθέντων	και	τη	συνέχιση	
του	αγώνα	πραγματοποιήθηκαν	στο	
κατειλημμένο	και	υπό	εργατικό	έλεγχο	
Hotel	Bauen.	Ολόκληρο	το	(μεγάλο)	
ιστορικό	της	κινητοποίησης,	βρίσκεται	
στο	www.lafogata.org	(στα	ισπανικά)	.

			Μπαράζ	επιθέσεων	εναντίον	στόχων	
που	έχουν	αναλάβει	τη	διεκπεραίωση	
της	αντιμεταναστευτικής	πολιτικής,	
πραγματοποιήθηκε	στο	Βέλγιο.	Στις	
21	Σεπτέμβρη	πυρπολήθηκαν	στην	
πόλη	Γκεντ	5	αυτοκίνητα	του	βέλγικου	
ταχυδρομικού	ταμιευτηρίου	(το	οποίο	
διαχειρίζεται	τις	καταθέσεις	των	φυλα-
κών	και	των	στρατοπέδων	συγκέντρω-
σης)	με	κόστος	περίπου	150-200.000	
ευρώ,	τον	Αύγουστο	άλλα	7	οχήματα	
της	ίδιας	εταιρείας	είχαν	την	ίδια	τύχη,	
ενώ	τον	Ιούνιο	είχαν	πυρποληθεί	και	
οχήματα	πολιτικών	κομμάτων	και		της	
κατασκευαστικής	εταιρείας	Denys	που	
είχε	αναλάβει	την	αναμόρφωση	της	
τοπικής	φυλακής.	Άλλες	2	επιθέσεις	
πραγματοποιήθηκαν	στη	μεταφορική	
De	Lijn	(υπέυθυνη	για	μεταφορά	και	
απελάσεις	μεταναστών)	και	στις	16	Σε-
πτέμβρη	στα	γραφεία	του	κτιρίου	της	
αίρεσης	Opus	Dei,	το	οποίο	λειτουρ-
γούσε	πρωτύτερα	ως	κατειλημμένο	
κοινωνικό	κέντρο.

Το	Ιράκ	είναι	αυτή	τη	στιγμή	το	χει-
ρότερο	μέρος	στον	κόσμο	για	να	είναι	
κανείς	ομοφυλόφιλος,	σύμφωνα	με	
οργανώσεις	που	ασχολούνται	με	τα	
ζητήματα	αυτά.	Από	το	2004	έχουν	πε-
θάνει	680	ομοφυλόφιλοι	στο	Ιράκ,	70	
εκ	των	οποίων	μόνο	τους	τελευταίους	
5	μήνες.	Ομάδες	ακραίων	ισλαμιστών,	
βρίσκουν	τα	υποψήφια	θύματά	τους	
σερφάροντας	σε	gay	chat	rooms	στο	
διαδίκτυο	και	στη	συνέχεια	τα	βασανί-
ζουν	και	τα	σκοτώνουν,	αφαιρώντας	τα	
γεννητικά	τους	όργανα	και	βάζοντάς	
τους	κόλλα	στον	πρωκτό.	Οι	ομάδες	
αυτές	δρουν	κυρίως	στη	Βαγδάτη,	
όμως	σε	ολόκληρο	το	Ιράκ		διεξάγεται	
πραγματικό	κυνήγι	εναντίον	των	ομο-
φυλοφίλων	με	αναρτήσεις	λιστών	σε	
εστιατόρια	και	μπακάλικα,	δημόσιους	
ξυλοδαρμούς	και	την	αστυνομία	να	
συγκαλύπτει	αν	όχι	να	συμμετάσχει	σε	

αυξάνονται	με	γεωμετρική	πρόοδο.	
Άλλοι	26	σκοτώθηκαν	και	5	τραυματί-
στηκαν	από	βλάβη	των	φρένων	στους	
αναβατήρες,	που	είχε	σαν	αποτέλεσμα	
να	σκάσουν	με	απίστευτη	ταχύτητα	
στον	πάτο	του	ορυχείου	κασσίτερου.

10/10:		Πραγματοποιείται	πορεία	
ενάντια	στις	νέες	φυλακές	της	πόλης	
Πουατιέ,	που	καλείται	από	την	“Κολε-
κτίβα	ενάντια	στις	φυλακές	του	Βιβόν”.	
Εκατοντάδες	διαδηλωτές,	πολλοί	απ’	
τους	οποίους	κουκουλωμένοι,	επι-
τίθενται	σε	τράπεζες	και	εταιρίες	που	
σχετίζονται	με	τις	νέες	φυλακές	του	
Βιβόν	(απέχει	15	χλμ.),	όπου	πρό-
κειται	να	μεταφερθούν	οι	κρατούμενοι	
από	τις	παλιές.	Τελικά	την	επόμενη	
μέρα	πραγματοποιείται	η	μεταφορά	
των	118	κρατουμένων	(ανάμεσά	τους	
7	γυναίκες).17	άτομα	έχουν	συλλη-
φθεί	και	κατηγορούνται	για	διάφορες	
πράξεις,	ανάμεσά	τους	και	επίθεση	σε	
μπάτσους.
	
14/10:	Συμβολική	δράση	αλληλεγ-
γύης	από	την	Ιστανμπούλ	στους	

προφυλακισμέ-
νους	αναρχικούς	
Alfredo	Bonano	
και	Δ.	Στρατη-
γόπουλο	που	
κατηγορούνται	για	
ληστεία	τράπε-
ζας	στα	Τρίκαλα.	
Ομάδα	αναρχικών	
κατέστρεψε	ΑΤΜ	
τράπεζας,	πέταξε	
κόκκινη	μπογιά,	
έγραψε	συνθήματα	
αλληλεγγύης	με	
σπρέι	και	ανάρτη-
σε	πανό.	“Τι	είναι	
η	ληστεία	μιας	
τράπεζας	μπρο-
στά	στην	ίδρυσή	
της;”	αναφέρουν	

σχετικά.

Στην	Αργεντινή,	εργάτες	της	πολυ-
εθνικής	Kraft	κατέλαβαν	το	εργο-
στάσιό	τους	για	40	περίπου	μέρες,	
διαμαρτυρόμενοι	για	162	απολύσεις	
στις	οποίες	είχε	προβεί	η	εταιρεία	και	
έκλεισαν	πολλές	φορές	τον	αυτοκι-
νητόδρομο	Panamericana.	Έγιναν	
πορείες	αλληλεγγύης	σε	πολλές	
πόλεις	της	Αργεντινής	από	φοιτητές,	
εργάτες	και	άλλους	αλληλέγγυους,	ενώ	
είχαν	και	την	υποστήριξη	συγγραφέων	
και	του	νομπελίστα	Esquivel.	Τελικά	

Μαοϊκοί	συγκρούονται	στην	Κωνσταντινούπολη	με	τους	μπά-
τσους.
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όλη	αυτή	την	τραγωδία.
		

Η	κυβέρνηση	της	Δανίας	προτίθεται	να	
μειώσει	την	ηλικία	ποινικής	ευθύνης	
από	τα	15	στα	14	έτη	και	να	βάλει	ηλε-
κτρονικά	βραχιόλια	στους	ανήλικους	
παραβάτες	των	12	ετών.	Η	κυβέρνηση	
πρότεινε	και	μέτρα	για	τα	παιδιά	12	
ετών	που	υποπίπτουν	σε	αδικήματα,	
στα	οποία	σε	“ορισμένες	περιπτώσεις”	
θα	βάζουν	ηλεκτρονικά	βραχιόλια	στο	
πόδι	για	να	ελέγχουν	αν	είναι	στο	σπίτι	
τους	τη	νύχτα.	Το	κυβερνητικό	σχέδιο	
των	9	σημείων	προβλέπει	επίσης	τη	
δημιουργία	ενός	σώματος	δικαστών	
για	νέους	στα	ποινικά	δικαστήρια.	Οι	

σκανδιναβικές	χώρες	αποδεικνύουν	
για	άλλη	μια	φορά	“πόσο	μπροστά	
είναι”...

Φίλοι,	συνάδερφοι,	συγγενείς	-και	
όχι	μόνο-	προς	ενοικίαση	είναι	η	νέα	
μόδα	στην	αγορά	της	Ιαπωνίας.	Άν-
θρωποι	χωρίς	συγγενείς	μπορούν	να	
νοικιάσουν	έναν	θείο	για	το	γάμο	τους,	
άνεργοι	μπορούν	να	εμφανίσουν	ένα	
«αφεντικό»	στον	κύκλο	τους,	ερωτευ-
μένοι	μπορούν	να	νοικιάσουν	αντίζηλο	
από	τα	σχετικά	πρακτορεία	που	έχουν	
διπλασιαστεί	την	τελευταία	δεκαετία.	
Τους	τελευταίους	μήνες	έχει	αυξηθεί	
η	ζήτηση	για	ρόλους	αφεντικών,	αν-
θρώπων	που	έχουν	μείνει	άνεργοι.	Η	
γη	του	ανατέλλοντος...τρόμου.

Τα	παρακάτω	νέα	δεν	υπήρχαν	στο	
προηγούμενο	τεύχος	λόγω	λάθους:

Στις	22	Μαΐου,	λίγες	μόνο	ώρες	μετά	
το	θάνατο	του	αναρχικού	Mauricio	
Morales	Duarte		(η	βόμβα	που	προ-
οριζόταν	για	το	αρχηγείο	των	ΜΑΤ	

τις	διαπραγματεύσεις	με	τα	αφεντικά,	
αφού	πρώτα	τοποθέτησαν	περιμετρικά	
του	εργοστασίου	βαρέλια	με	βενζίνη,	
τα	οποία	τελικά	ήταν	άδεια.	Λίγες	
μέρες	μετά,	οι	εργαζόμενοι	της	JLG	
(πλατφόρμες	γερανών)	απείλησαν	να	
κάψουν	4	πανάκριβους	γερανούς	και	
μέσα	σε	48	ώρες	απέσπασαν	συμφωνία	
για	αποζημίωση	ύψους	30.000	ευρώ.	
Ας	όψονται	οι	ελληναράδες	εργατοπα-
τέρες	και	τα	πρόβατα	που	τους	ακο-
λουθούν...

	

	

έσκασε	στο	ποδήλατό	του	την	ώρα	που	
τη	μετέφερε),	η	χιλιανή	αστυνομία	
επιτίθεται	στις	καταλήψεις-κοινωνικά	
κέντρα	του	Santiago	“Cueto	con	
Andes”	και	“La	Idea”,	τις	εκκενώνει	
βίαια	και	τις	καταστρέφει	ώστε	να	μην	
είναι	επανακατοικήσιμες.	“Φυτεύουν”	
μάλιστα	κουτί	με	μπαρούτι	στη	“La	
Idea”	ώστε	να	το	χρεωθούν	οι	καταλη-
ψίες	ως	παρασκευή	εκρηκτικών,	κάτι	
που	αρνούνται	απόλυτα.	Οι	μπάτσοι	
εξαφάνισαν	από	το	σπίτι	λεφτά	και	
προσωπικά	αντικείμενα		ενώ	έβριζαν	
χυδαία	και	απειλούσαν	τους	καταληψί-
ες	-την	ώρα	που	τους	είχαν	δεμένους	
με	χειροπέδες	κοιτώντας	τον	τοίχο	και	
σημάδευαν	τα	κορμιά	τους	με	πολυ-

βόλα	για	5	ώρες-	ότι	αν	
δεν	συνεργάζονταν	θα	τους	
έδειχναν	το	διαμελισμένο	
πτώμα	του	νεκρού	Morales.	
Τελικά	τους	μετέφεραν	στα	
κεντρικά	της	αστυνομίας	
και	μετά	από	αρκετές	ώρες	
τους	άφησαν	ελεύθερους	
χωρίς	κατηγορίες	εκτός	από	
3	αργεντίνους	που	απει-
λούνται	με	απέλαση.	Σε	μια	
τρίτη	κατάληψη,	την	“Sacco	
y	Vanzetti”,	στην	οποία	
βρίσκονται	οι	κοντινότεροι	
σύντροφοι	του	Morales,	
επιχειρούν	να	εισέλθουν.	
Οι	καταληψίες	ταμπουρώνο-
νται	και	αντιστέκονται	για	δυο	

σχεδόν	μέρες	μαζί	με	πλήθος	αλλη-
λέγγυων	που	συγκρούεται	λυσσαλέα	
απέξω	με	τους	μπάτσους,καταγράφο-
ντας	αρκετούς	συλληφθέντες.	Τελικά	
η	αστυνομία	υποχωρεί.	Ολόκληρη	η	
ανατριχιαστική	περιγραφή	των	γεγονό-
των	βρίσκεται	στο	
http://tinyurl.com/ybjek9a	.

Οι	δυναμικές	διεκδικήσεις	αποζη-
μιώσεων	από	απολυμένους	εργάτες	
συνεχίζονται	στη	Γαλλία.	Αρχικά	
ήταν	οι	εργαζόμενοι	στη	New	Fabris,	
βιομηχανία	ανταλλακτικών,	οι	οποίοι	
απείλησαν	να	ανατινάξουν	το	κατειλλη-
μένο	εργοστάσιό	τους	αν	δεν	έπαιρναν	
αποζημίωση,	στη	συνέχεια	όμως	ήραν	
την	απειλή	αφού	πήραν	υπόσχεση	για	
επαναδιαπραγμάτευση	των	απολύσεων	
τους.	Τελικώς	οι	περισσότεροι	υπέ-
γραψαν	ένα	“σύμφωνο	επαγγελματικής	
μετάβασης”	το	οποίο	σε	διάρκεια	ενός	
έτους	τους	επιστρέφει	το	95%	του	
μισθού	τους	Οι	της	Nortel	(κολοσ-
σός	τηλεπικοινωνιών)	κατάφεραν	κι	
αυτοί	σε	πρώτη	φάση	να	ξαναρχίσουν	

Αναμνηστική	φωτό	με	ενοικιαζόμενους	“φίλους“!
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Ένας	μήνας	έχει	περάσει	από	την	ημέρα	που	μας	ξαναφύσηξε	-έπειτα	από	αρκετά	χρόνια-	το	“σοσιαλιστικό	αεράκι”	
!!	Τα	υπουργεία	μοιράστηκαν.	Υπουργοί,	υφυπουργοί	πήραν	τις	θέσεις	τους,	κανείς	δεν	έμεινε	παραπονεμένος,	όλα	
καλά	και	εύκολα(	γι’΄	αυτούς)	αφού	φρόντισαν	για	άλλη	μια	φορά	να	έχουν	και	την	πίτα	ολόκληρη	και	τον	σκύλο	
χορτάτο.	Η	διαφορά	που	παρουσιάστηκε	(ή	θα	παρουσιαστεί)	στη	ζωή	μας	με	την	“πράσινη	δημοκρατία”,	μηδενική.	
Το	μόνο	πράγμα	που	άλλαξε	από	την	πρώτη	στιγμή	το	Μπατσοκ		ήταν	τον	όνομα	ενός	υπουργείου.	Το	Υπουργείο	
Εσωτερικών	μετονομάστηκε	σε	Υπουργείο	Προστασίας	του	Πολίτη(τι	λεε	ρε	παιδί	μου)	και	υπουργός	αυτού		βαφτί-
ζεται	ο	βραβευμένος	από	την	CIA		Μιχάλης	Χρυσοχοίδης.	
Στα	πλαίσια	της	“ανάπτυξης”		και	φυσικά	πάνω	απ΄	όλα	της	¨προστασίας	του	πολίτη	¨	ο	Χρυσοχοίδης	αποφάσισε	
πως	καλό	θα	ήταν	να	εγκατασταθούν	στα	Εξάρχεια	στρατιές	από	πράσινους	μπάτσους.(αυτό	εννοούσε	ο	Γιωργάκης	το	
βλακόμουτρο	προεκλογικά,	όταν	μιλούσε	για	πράσινη	ανάπτυξη).

Έτσι,	με	μια	χολιγουντιανή	εμφάνιση,	το	βράδυ	της	Πέμπτης	8	Οκτώβρη	τα	Εξάρχεια	αποκλείστηκαν	για	πολλές	
ώρες	από	διμοιρίες	των	ΜΑΤ,	μπάτσους	από	τις	ομάδες	Ζήτα	και	Δέλτα,	ασφαλίτες	και	ότι	άλλο	είχε	η	ΕΛΑΣ	για	να	
κατεβάσει	σε	μία	πλατεία	και	να	δώσει	μία	παράσταση	τρόμου.	Επί	πολλές	ώρες	πραγματοποιούνταν	εξακριβώσεις	
στοιχείων	και	σωματικές	έρευνες	ενώ	έγιναν	προσαγωγές	και	συλλήψεις,	χωρίς	φυσικά	να	υπάρχει	κάποια	δικαιολο-
γία	πέρα	από	το	ότι	ο	κόσμος	που	υπέστη	σε	όλη	αυτή	την	τρέλα,	απλά	βρισκόταν	ή	περνούσε	από	την	πλατεία.

Την	επόμενη	μέρα,	9	Οκτώβρη,	ο	στρατός	της	χούντας	κάνει	πάλι	την	εμφάνιση	του	και	ξανά	αποκλείει	την	περιοχή	
ενώ	το	πανηγύρι	το	οποίο	οργάνωσε	ο	Χρυσοχοίδης	συνεχίζεται	στα	Εξάρχεια		και	τις	επόμενες	μέρες.	
Οι	κάτοικοι	της	περιοχής	σε	ένδειξη	διαμαρτυρίας	για	το	αίσχος	που	διαδραματίζεται	στο	χώρο	που	μένουν	καλούν	
σε	συγκέντρωση	στις	10	Οκτώβρη,	η	οποία	τελικά	εξελίχτηκε	σε	αυθόρμητη	πορεία	κατά	της	μπατσοτρομοκρατίας.
Το	γεγονός	ότι	ο	Χρυσοχοιδης	αποφάσισε	ότι	για	την	προστασία	του	πολίτη	πρέπει	να	βάλει	και	ένα	μπάτσο	σε	κάθε	
γωνία	ή	σε	κάθε	πλατεία	διόλου	μας	φαίνεται	περίεργο.	Η	καταστολή	υπήρχε	από	πριν	και	υπάρχει	και	σήμερα	και	
με	όποιον	τρόπο	κι	αν	την	εκφράζουν,	πολύ	ή	λίγο,	“με	το	γάντι”	ή	χωρίς	θα	είναι	πάντα	καταστολή.
Τα	σχέδια	για	“δημοκρατία	και	πυγμή”	λοιπόν	που	ανακοινώθηκαν	από		τον	Χρυσοχοϊδη,	και	οι	τρόποι	που	εφαρ-
μόστηκαν	για	την		“προστασία	του	πολίτη”	είναι	απλά	το	χρυσωμένο	χάπι	για	τους	φιλήσυχους	και	τους		“νοικοκυ-
ραίους”.	

Τα	Εξάρχεια	αποτελούν	εδώ	και	χρόνια	ένα	πεδίο	συνεύρεσης	και	πολιτικών	ζυμώσεων	ατόμων	που	διαπνέονται	από	
ιδέες	ενάντια	στο	υπάρχον	σύστημα	ζωής	(αν	και		υπό	τους	υπάρχοντες	όρους	εκμετάλλευσης,	σε	όλα	τα	επίπεδα	της	
καθημερινότητας,	ο	όρος	που	ταιριάζει	καλύτερα	είναι	επιβίωση	αντί	ζωής)	και	όχι	μόνο,	ειδικά	σήμερα.	Ο	κόσμος		
που	δραστηριοποιείτε	εκεί	σήμερα	είναι	αρκετά	ετερόκλητος	σε	σχέση	με	το	ακριβές	των	ιδεών	του.	Ο	αναρχικός/	
αντιεξουσιαστικός	“χώρος”	έχει	πολλά	χρόνια	ύπαρξης	και	δραστηριοποίησης	στα	Εξάρχεια(που	και	ο	ίδιος	είναι	αρ-
κετά	ετερόκλητος	στο	εσωτερικό	του)	αλλά	μέσα	στην	ποικιλομορφία	αυτή	προστίθενται	οι	πρωτοβουλίες	κατοίκων,	
οι	συνελεύσεις	γειτονιάς	και	διάφορες	ομαδοποιήσεις	της	εξωκοινοβουλευτικής	αριστεράς.	Παρά	την	“διαφορετι-
κότητα”	οι	καθημερινές	επαφές,	οι	πολιτικές	ζυμώσεις	και	πολλά	κοινά	καθημερινά	βιώματα	έχουν	δημιουργήσει	
ένα	πρόσφορο	έδαφος	συνύπαρξης	όλων	των	“τάσεων”.	Έτσι	καταλήγουμε	ότι	τα	Εξάρχεια	δεν	είναι	το	γκέτο	που	
η		εκάστοτε	εξουσία		και	μη,	θέλει	να	προβάλει.	Δεν	είναι	ούτε	άβατο	επίσης	όπου	οι	αναρχικοί	κάνουν	ό,τι	γουστά-
ρουν.	Βέβαια	για	όλους	αυτούς	που	σκοπό	έχουν	να	δυσφημίσουν(μμε,κομματικές	ηγεσίες,”αγανακτισμένοι”),να	
καταστείλουν(μπάτσοι,	κυβερνήσεις,	παρακρατικοί)	και	να	περιθωριοποιήσουν	κινήματα,εστίες	αγώνα	και	μορφές	
έκφρασης	και	αντίστασης	τότε	τα	Εξάρχεια	-και	οποιοδήποτε	τέτοιο	άλλο	μέρος	-	δεν	είναι	απλά	άβατο	.	Είναι	κόκκι-
νη	ζώνη.

Καιρό	τώρα	έχει	χαθεί	η	αίσθηση	ότι	τα	Εξάρχεια	αποτελούν	γκέτο	όσο	και	αν	η	εξουσία		και	τα	παπαγαλάκια	της	
θέλουν		να	το	παρουσιάζουν		ως	τέτοιο.	Για	αυτό	και	η	πρόσφατη	παράσταση	με	το	σολάρισμα	των	μπάτσων	στην	

Ησυχία,τάξη και 
ανασφάλεια...



	 	 	

πλατεία	και	τις	συνεχείς	καθημερινές	
εξακριβώσεις	.	Για	αυτό	και	οι	έφο-
δοι	σε	μαγαζιά,για	αυτό	οι	συλλήψεις	
και	ο	αποκλεισμός	της	περιοχής	για	
πάνω	από	πέντε	μέρες.	Με	τον	απο-
κλεισμό	και	τους	συνεχείς	ελέγχους	
ο	κόσμος	θα	κουράζονταν,	θα	ξενέ-
ρωνε	και	εν	τέλει	δε	θα	πήγαινε	ξανά	
εκεί.	Ένα	παιχνίδι	αντοχών	με	.	Έτσι	
τα	Εξάρχεια	θα	περιθωριοποιούνταν.	
Από	μια	ζωντανή	γειτονιά	με	όλων	
των	ειδών	τις	αντιστάσεις	θα	γίνονταν		
“γκέτο”	των	λίγων	που	θα	είχαν	το	
κουράγιο	να	μείνουν	και	να	ανοίξουν	
ένα	πόλεμο	με	τους	μπάτσους,κάτι	
πιο	εύκολο	να	πολεμηθεί	από	τον	
κρατικό	μηχανισμό	που	θέλει	να	
πολεμά	μεμονωμένα	κ	διασπασμέ-
να.	Πώς	θα	πολεμήσει	όμως	όλο	το	
κόσμο	που	μένει	και	δραστηριοποι-
είται	στη	περιοχή;	Ακόμα	και	αυτούς	
που	ο	ίδιος	κατονομάζει	πολίτες	
και	με	το	νέο	δόγμα	ασφάλειας	θα	
τους	προστατεύσει.	Εδώ	μπαίνει	το	
μεγάλο	ερώτημα:	από	ποιόν;	Από	
τον	εαυτό	τους;Αστείο!

Όσο	και	αν	το	παρουσιάζουν	σαν	
επιχείρηση	“καθαρά	Εξάρχεια”	σε	
θεαματικό	επίπεδο	τους	πληρο-
φορούμε	ότι	τα	Εξάρχεια	είναι	
πεντακάθαρα	και	αν	φεύγαν	
και	οι	δολοφόνοι	των	κατα-
σταλτικών	δυνάμεων	δε	θα	
υπήρχε	ίχνος	βρώμας.

ΑΝ	ΔΕΝ	ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜ
Ε	Σ’	ΟΛΕΣ	ΤΙΣ	ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

ΟΙ	ΠΟΛΕΙΣ	ΜΑΣ	ΘΑ	ΓΙΝΟ
ΥΝΕ	ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ	ΦΥΛΑ

ΚΕΣ	!
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Η	ιστορία	με		τα	Εξάρχεια	δεν	είναι	καινούργια,	όπως	δεν		αποτελούν	κάποιο	
νέο	δεδομένο	οι	εξαγγελίες	για	“καθαρά	Εξάρχεια”	και	οι	αναφορές	του	Χρυ-
σοχοϊδη	σε		ομάδες	που	υποτίθεται	κάνουν	οικονομικά	εγκλήματα	με	πολιτικό	
μανδύα.	Τα	κολπάκια	αυτά	τα	έχει	χρησιμοποιήσει	στο	παρελθόν	ένας	ακόμα	
υπουργός	Δημοσίας	Τάξης	του	Πασοκ	για	να	νομιμοποιήσει	την	καταστολή,	ο	
Δροσογιάννης	που	σε	δηλώσεις	του	το	‘85	“υπενθυμίζει”	πως	“ο	αναρχισμός	
έχει	γίνει	μανδύας	για	ποικίλες	παράνομες	δραστηριότητες,	όπως	το	εμπόριο	
ναρκωτικών”.	
Οι	ομοιότητες	δεν	σταματούν	εκεί:	και	στην	καταστολή	ακολουθούνται	ίδιες	
ακριβώς	μέθοδοι.	Η	πλατεία	κατακλυσμένη	από	μπάτσους,	έλεγχοι	στον	
οποιονδήποτε	με	ιδιαίτερη	“αγάπη”	σε	όποιο	άτομο	είχε	εμφάνιση	που	διέφε-
ρε	από	το	αφηρημένο	“κανονικό”,	προσαγωγές	στα	κεντρικά	της	ασφάλειας	και	
ξύλο	,	καλυμμένα	με	τον	όρο	που	πρωτοχρησιμοποιήθηκε	,	μάλλον	το	1984,	
“Επιχειρήσεις	Αρετή”	.	Τυπικό	παράδειγμα	το	δημοσίευμα	εφημερίδας	στις	
8/4/1980:		αστυνομικοί	εισέβαλαν	στην	ταβέρνα	«Τιπούκειτος»,	διέκοψαν	το	
μουσικό	πρόγραμμα	και	προσήγαγαν	τον	τραγουδιστή	κι	όλους	τους	θαμώνες	
-περίπου	100-	για	«εξακρίβωση	στοιχείων».	Δεν	κρατήθηκε	κανείς,	ανακρίθη-
καν	όμως	όλοι	τους	«τι	δουλειά	είχαν	εκεί»!

	Φυσικά	το	μονοπώλιο	στην	λασπολογία,	δεν		πέρασε	και	τότε.	Ακόμα	και	
“αριστερά”	κόμματα	όπως	το	ΚΚΕ	έπρεπε	να	πάρουν	μέρος:“Δεν	φτάνουν	
τα	τόσα	και	τόσα	προβλήματα	που	αντιμετωπίζουν	οι	κάτοικοι,	έρχεται	να	
προστεθεί	η	διαφθορά	με	τους	“αναρχικούς”,	τα	ναρκωτικά,	τα	φανερά	πορ-
νεία,	τον	αγοραίο	έρωτα	σε	κρυφή	μορφή	στα	ξενοδοχεία»,	διαβάζουμε	σ’’	ένα	
τυπικό	ρεπορτάζ	του	“Ριζοσπάστη”	,	στις	16/12/80	.	«Πυρήνας	“αναρχικών”	η	
πλατεία	Εξαρχείων.	Μαζεύτηκαν	στα	Εξάρχεια	για	νάναι	πιο	κοντά	στο	Πανε-
πιστήμιο,	τη	Νομική,	το	Πολυτεχνείο,	τη	Φυσικομαθηματική.	Να	δρουν	μέσα	
στις	σχολές,	παίζοντας	το	γνωστό	ρόλο	τους...	Ειδικά	στη	μοναδική	πλατεία	της	
περιοχής	έχουν	κάνει	κατοχή!	Όποια	ώρα	κι	αν	περάσεις	βλέπεις	μακρυμάλ-
ληδες	με	κουρελιασμένα	ρούχα	να	είναι	ξαπλωμένοι	ανενόχλητοι	στο	γρασίδι».

Κάθε	υπουργός	δημοσίας	τάξης	τα	τελευταία	χρόνια	περηφανεύεται	πως	θα	
“καθαρίσει	τα	Εξάρχεια”,	από	τον	Πολύδωρα	που	είχε	ξαναμιλήσει	για	“άβατο	
της	αστυνομίας”,	τον	Μαρκογιαννάκη	που	ήθελε	να	πατάξει	την	ανομία	στα	
Εξάρχεια	και	τις	καταλήψεις.	Να		κοιτάξουν	καλύτερα		να	“καθαρίσουν”	την	
σαπίλα	που	έχουν	οι	ίδιοι	δημιουργήσει	και	αποτελούν	κομμάτι	
της	κι	ας	βγάλουν	από	το	μυαλό	τους	τις	πλατείες	και	τους	ελεύθερους	χώ-
ρους.	Για	αυτές	καθαρίζουμε	και	μόνοι	μας!
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Μετά	την	εξέγερση	του	Δεκέμβρη,	η	πρώην	κυβέρνηση	της	Νέας	
Δημοκρατίας	φάνηκε	να	ανησυχεί	για	την	έκταση	των	γεγονότων	
και	των	δράσεων	από	τον	χώρο	των	αντιεξουσιαστών	που	όλο	και	
ενισχύονταν.	Έτσι	στα	πλαίσια	μιας	κοινωνίας	που	θέλει	να	χαρακτη-
ρίζεται	από	τον	εφησυχασμό,	την	τάξη	και	την	ασφάλεια,	η	κυβέρνηση	
φρόντισε	για	τα	παραπάνω	με	την	σύσταση	μιας	νέας	ομάδας	στο	σώμα	της	
ελληνικής	αστυνομίας.
Ένα	κράτος	«σάπιο»,	όπως	έχει	αποδειχτεί	έπειτα	από	συνεχή	οικονομικά	και	
πολιτικά	σκάνδαλα,	ακόμη	και	έπειτα	από	δολοφονία	15χρονου	την	οποία	
διέπραξε	μπάτσος	στο	κέντρο	της	Αθήνας	και	συγκλόνισε	παγκοσμίως	την	
¨κοινή	γνώμη¨,	έρχεται	να	δώσει	λύση	για	να	«ξαναμπεί	η	τάξη»	με	τη	νεο-
σύστατη	ομάδα	«Δέλτα»,	(Δύναμη	Ελέγχου	Ταχείας	Ανταπόκρισης).
Η	εν	λόγω	ομάδα	συγκροτήθηκε	με	πρωτοβουλία	του	Γενικού	Αστυνο-
μικού	Διευθυντή	Αττικής	Γιάννη	Ραχωβίτσα	(που	πρόσφατα	προήχθη	
υπαρχηγός	της	ΕΛΑΣ)	και	έκανε	την	εμφάνιση	της	κάπου	στις	αρχές	
Μαρτίου,	όταν	και	άρχισε	η	εκπαίδευση	της.	Αρχικά	αποτελούνταν	από	
330	άτομα	και	στο	πλαίσιο	των	μέτρων	που	είχε	ανακοινώσει		ο	πρώην	
αναπληρωτής υπουργός	Εσωτερικών	Χρήστος	Μαρκογιαννάκης	για	την	θωράκιση
των	μεγάλων	αστικών κέντρων	κατά	της	εγκληματικότητας	περιλαμβάνονται	οι	περιπολί-
ες	με	μηχανές	μικρού	κυβισμού,	στις	οποίες	επιβαίνουν	2	άτομα	και	θα	δρούνε,	έπειτα	από	
δήλωσή	του,	μέσα	στα	πρώτα	5	λεπτά	από	την	στιγμή	που	θα	λαμβάνουν	το	σήμα	καταγγελίας…
Στα	μέσα	Μαρτίου	στελεχώθηκαν	ήδη	οι	πρώτοι	υποψήφιοι,	οι	οποίοι	είναι	γεννηθέντες	από	

το	1975	και	μετά	και	στην	πλειοψηφία	τους	ειδικοί	φρουροί	και	αστυφύλακες.	Στους	
υποψήφιους	κυρίαρχο	ρόλο	για	την	επιλογή	τους	από	την	επιτροπή	της	Ελληνικής	Αστυνομί-
ας	είχε	η	φυσική	τους	κατάσταση	καθώς	και	απαραίτητη	προϋπόθεση	για	την	ένταξη	τους	στην	
ομάδα	Δέλτα	ήταν	η	κατοχή	διπλώματος	μηχανής.	Οι	περιπολίες	των	Δελτόμπατσων,	όπως	είχε	
ανακοινωθεί	αρχικά,	θα	πραγματοποιούνταν	από	ομάδες	των	10	ατόμων	με	δίκυκλα,	στις	οποίες	
πάντα	θα	ηγείται	ένας	μοτοσικλετιστής	της	ομάδας	Ζήτα.	Όπως	έχουμε	διαπιστώσει	και	οι	ίδιοι	
πλέον	η	παραπάνω	ομάδα	κάνει	αισθητή	την	παρουσία	της,	τις	περισσότερες	φορές,		σίγουρα,	με	
μεγαλύτερο	αριθμό	«Δελτάδων»	όπως	και	«Ζητάδων»	από	τον	προαναγγελλόμενο.

Χαρακτηριστικές	ήταν	όλο	το	καλοκαίρι	οι	¨επιβλητικές	βόλτες¨	τους	πάνω	στον	παραλιακό	πεζόδρομο	
της	Θεσσαλονίκης,	κυρίως	τα	βράδια,	όπου	κόσμος	έκανε	περίπατο,	με	τον	αριθμό	των	δικύκλων	να	
ξεπερνά	κάποιες	φορές	ακόμη	και	τα	15	αφήνοντας	μία	εντύπωση	στα	πρόσωπα	πολλών	«Ωχ!	Τι	έγι-
νε…!!»
Ο	αριθμός	των	Δελτάδων,	στη	Θεσσαλονίκη,	είναι	περίπου	100	άτομα.	Το	¨έργο¨	τους	όμως	δεν	περιο-
ρίζεται	μόνο	στις	¨βόλτες¨.	Τόποι	δράσης	των	τραμπούκων	έχουν	γίνει	πολυσύχναστες	πλατείες	στο	κέ-
ντρο	της	πόλης,	όπου	κάνουν	καθημερινή	επίδειξη	της	εξουσίας	τους.	Ότι	κατά	τη	γνώμη	τους	αποκλίνει	
από	την	κανονικότητα	γίνεται	στόχος.	Δελτάδες	και	Ζητάδες	σταματάνε	πεζούς	για	εξακριβώσεις	στοιχείων	

αλλά	και	μηχανές	για	έλεγχο	διπλωμάτων,	αδειών,	κ.τ.λ…

Όσον	αφορά	τη	δράση	της	ομάδας	Δέλτα	στην	Αθήνα,	δεν	ξεκίνησε	και	πολύ	καλά.	Με	το	¨καλημέρα	σας¨	
μπάτσοι	της	ομάδας	¨πιάστηκαν	στον	ύπνο¨	στην	οδό	Βουκουρεστίου	να	πίνουν	τον	καφέ	τους,	ενώ	λίγα	μέτρα	
πιο	κάτω	η	Δημοτική	Αστυνομία	τους	έκοβε	κλήση	για	παράνομο	παρκάρισμα	των	δικύκλων	τους.	Στη	συνέχεια	
βέβαια	το	πλήγμα	που	δέχτηκαν	ήταν	πολύ	πιο	μεγάλο.	Η	εκπαίδευση	τους,	όπως	αναφέρει	ο	συνδικαλιστής	
μπάτσος	Αντώνης	Λιακόπουλος	έγινε	προς	τα	τέλη	Μαρτίου	στις	εγκαταστάσεις	της	Αστυνομίας	στην	Αμυγδαλέζα,	

στην	οδήγηση	και	στην	καταδίωξη	με	μοτοσικλέτα	καθώς	και	στην	αντιμετώπιση	ομάδων	από	«κουκουλοφόρους».	
Έτσι,	στις	αρχές	ήδη	του	Απριλίου	και	ενώ	η	κυβέρνηση	της	Νέας	Δημοκρατίας	είχε	ανακοινώσει,	ότι	οι	Δελτάδες	δεν	

θα	ερευνούσαν	σήματα	που	φτάνουν	στο	κέντρο	Άμεσης	Δράσης	αλλά	το	αντικείμενο	τους	θα	περιοριζόταν	μόνο	με	θέματα	
που	αφορούσαν	τους	αντιεξουσιαστές,	στα	πλαίσια	της	εξοικείωσης	τους	και	της	καλύτερης	εκπαίδευσης	τους	φρόντισε	
να	τους	επιτρέψει	να	μεταβούν	στην	Κυψέλη	και	να	ελέγξουν	καταγγελία	που	είχε	γίνει	στο	κέντρο	Άμεσης	Δράσης.	Το	
αποτέλεσμα	για	την	Ελληνική	Αστυνομία	ήταν	για	άλλη	μια	φορά	ένα	μεγάλο	φιάσκο	με	2	μπάτσους	τραυματισμένους	σε	
ανταλλαγή	πυρών	και	χωρίς	κανένα	αποτέλεσμα	για	την	«τάξη»	που	κλήθηκαν	να	επιβάλουν.

Σχετικά με τους νέους 
Power-Ranger της 

ΕΛ.ΑΣ. 
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Στις	05	Ιουνίου,	έπειτα	από	2	μήνες,	που	βρισκόταν	βαριά	τραυματισμένος	ο	ένας	από	τους	δύο	ειδικούς	φρουρούς,	πε-
θαίνει…	
Το	ερώτημα	που	δημιουργείται	σε	εμάς	δεν	είναι	πως	θα	εκπαιδεύονται	καλύτερα	οι	μπάτσοι	έτσι	ώστε	να	αυτοπροστα-
τεύονται	με	σωστότερο	τρόπο,	έτσι	κι	αλλιώς	μόνοι	τους	διάλεξαν	να	γίνουν	κομμάτι	ενός	δολοφονικού	συστήματος.	Το	
ερώτημα	που	μας	δημιουργείται	είναι	κατά	πόσο	το	κράτος	θα	συνεχίζει	να	εκπαιδεύει	ανίδεους	τραμπούκους	εις	βάρος	
μας.	Εάν	δηλαδή	στα	πλαίσια	εκπαίδευσης	τους	με	μία	τέτοια	πρωτοβουλία	τραυματιζόταν	κάποιος	πολίτης	το	κράτος	θα	
μας	μιλούσε	πάλι	για	¨εξοστρακισμούς¨	και	¨λάθη¨…;;;
Τα	νέα	μέτρα	που	ανακοινώθηκαν	μετά	το	γεγονός	από	τον	φασίστα	Χρήστο	Μαρκογιαννάκη	ήταν	πως	θα	υπάρξουν	νέες	
προσλήψεις	στην	ομάδα	Δέλτα.	Έτσι	λίγες	μέρες	μετά,	το	υπουργείο	Οικονομίας	και	Οικονομικών	εγκρίνει	1.500	νέες	
προσλήψεις	ειδικών	φρουρών	ενώ	ταυτόχρονα	το	υπουργείο	Εσωτερικών	και	Δημόσιας	Τάξης	προχωρά	στην	
αγορά	700	νέων	δικύκλων.
Στις	04	Σεπτέμβρη	και	ενώ	η	ομάδα	Δέλτα	συνεχίζει	για	μήνες	τις	βόλτες	και	τον	τραμπουκισμό	στα	αστι-
κά	κέντρα	(αυξημένη	πλέον	κατά	πολύ	αριθμητικά),	η	ΕΛΑΣ	έρχεται	ακόμη	μία	φορά	να	αποδείξει	ότι	το	
μόνο	που	προσφέρει	είναι	ένα	συνεχόμενο	καθεστώς	τρομοκρατίας.
Λίγες	μέρες	πριν	τις	εκλογές	μία	ομάδα	δελτάδων	αποφάσισε	να	προσθέσει	ακόμη	ένα	¨κατόρθωμα¨	
στο	βιογραφικό	της.	Στη	προσπάθεια	της	να	συλλάβει	ένα	¨άκρως	επικίνδυνο¨	νεαρό	επειδή	έκανε	
graffiti	σε	τοίχο,	εισέβαλαν	στην	περιοχή	των	Εξαρχείων	και	επιτέθηκαν	στους	περαστικούς	πετώντας	
χειροβομβίδες	κρότου-λάμψης	και	χτυπώντας	με	τα	γλομπς	κόσμο	που	καθόταν	στα	καφέ.
Έπειτα	από	αυτή	τους	την	φασιστική	επίθεση	συλλαμβάνουν	4	άτομα,	τους	οποίους	ξυλοκο-
πούν	άγρια	και	τους	παίρνουν	με	χειροπέδες	ως	τα	γραφεία	της	ΓΑΔΑ.	Εκεί	με	εμφανή	τα	
τραύματα	των	συλληφθέντων	αναγκάζονται	να	τους	μεταφέρουν	στο	νοσοκομείο	όπου	διαπι-
στώνεται	ότι	ο	ένας,	από	το	πολύ	ξύλο,	έχει	τρυπημένο	πνεύμονα	από	πλευρό	που	έσπασε	
και	του	καρφώθηκε	στο	σημείο.	Δημιουργώντας	ακόμη	μια	φορά	ψευδή	στοιχεία	τους	φορτώνουν	
κακουργήματα	και	πλημμελήματα	όπως	:	κατοχή	εκρηκτικών,	πρόκληση	σωματικών	βλαβών	και	αντί-
σταση	κατά	της	αρχής,	ενώ	μάρτυρες	όπου	βρισκόταν	στο	σημείο	διαψεύδουν	τα	πάντα.	Γενικά	καλό	
θα	ήταν	να	κατανοηθεί	ότι	η	ΕΛΑΣ	και	τα	νεοσύστατα	σώματα	της	αποτελούνται	απλά	από	ένα	μάτσο	
τυχάρπαστους	μπατσάκους,	που	όχι	μόνο	δεν	είναι	ικανοί	να	προστατέψουν	την	κοινωνία	από	τους	
υποτιθέμενους	¨τρομοκράτες¨	και	¨κουκουλοφόρους¨,	αλλά	η	ύπαρξη	τους	και	μόνο	μας	κάνει	να	
σκεφτόμαστε	πως	θα	πρέπει	να	βρούμε	πλέον	τρόπους	για	να	προστατευτούμε	από	όλους	αυτούς	
τους	καουμπόηδες…		
	 Το	κράτος	εντείνει	την	καταστολή	ξεχύνοντας	στρατιές	από	μπάτσους	στους	δρόμους	και	
δημιουργεί	ένα	κλίμα	τρομολαγνείας,	το	οποίο	πάντα	αποσκοπεί	στην	εξασφάλιση	του	εφησυχασμού	
και	της	τάξης…
¨Συστήματα	ασφαλείας¨	που	καταγράφουν	την	κάθε	μας	κίνηση	καθημερινά,	πεζές	περιπολίες	και	νεο-
σύστατες	ομάδες	που	ολοένα	αυξάνονται	σε	αριθμό,	τραμπουκίζουν	εναντίον	οποιουδήποτε	ξεφεύγει	από	τα	πλαίσια	
του	«καθωσπρεπισμού»,	από	τα	πλαίσια	μίας	κοινωνίας	η	οποία	εξουσιάζεται	με	τέτοιο	τρόπο	έτσι	ώστε	τα	άτομα	που	την	
απαρτίζουν	να	είναι	κομμένα	και	ραμμένα	στα	μέτρα	του	κράτους	:	δηλαδή	«φιλήσυχοι	πολίτες»	οι	οποίοι	με	σκυμμένο	το	
κεφάλι	θα	ακολουθούν	τυφλά	τους	νόμους	του	και	θα	έχουν	σαν	ιδανικά	την	καπιταλιστική	κουλτούρα	που	αυτό	προσφέ-
ρει.
Με	λίγα	λόγια	οτιδήποτε	είναι	έξω	από	τα	πλαίσια	του	¨ΔΟΥΛΕΥΕ,	ΜΗ	ΜΙΛΑΣ,	ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕ¨	θεωρείται	εχθρός	του	
κράτους.
Έτσι	στην	ερώτηση,	γιατί	το	κράτος	θεωρεί	αναγκαίες	και	χρήσιμες	τέτοιου	είδους	ομάδες	η	απάντηση	θα	είναι	πάντα	η	ίδια	
:	«Η	εξασφάλιση	της	δημόσιας	τάξης»…
	 Η	ομάδα	Δέλτα	δραστηριοποιείται	στα	πλαίσια	μιας	«σύγχρονης	χούντας»	μαζί	με	όλο	το	συρφετό	της	Ελληνικής	
Αστυνομίας	και	τα	συστήματα	παρακολούθησης…
	 Η	¨στρατολόγηση¨	αυτής	της	ομάδας	είναι	ένας	ακόμη	κατασταλτικός	μηχανισμός	στις	ζωές	όλων	μας	από	ένα	
κράτος	που	αυτοαποκαλείται	¨κράτος	ασφάλειας¨,	ένα	κράτος	που	χρόνια	τώρα	καταστέλλει	και	δολοφονεί.
Αν	πλέον	οι	πολίτες	αυτής	της	χώρας	ενοχλούνται	έστω	και	στο	ελάχιστο	με	την	τόση	μπατσοτρομοκρατία	στο	δρόμο	ή	
¨εξοργίζονται¨	με	τις	κρατικές	δολοφονίες	και	ξυλοδαρμούς	από	αυτό	το	¨κράτος	ασφαλείας¨,	καλό	θα	ήταν	να	καταλά-
βουν	πως	όλα	αυτά	είναι	απλά	η	εξέλιξη	της	χρόνιας	εκκωφαντικής	σιωπής	τους…

ΤΟ	ΜΟΝΟ	ΠΟΥ	ΤΟΥΣ	ΑΞΙΖΕΙ	ΕΙΝΑΙ
Ο	ΔΗΜΟΣΙΟΣ	ΧΛΕΥΑΣΜΟΣ!!!

ΕΞΩ	ΟΙ	ΜΠΑΤΣΟΙ	ΑΠΟ	ΠΑΝΤΟΥ!!!



Οι γλώσσες είναι εργαλεία για να επικοινωνήσεις την πραγματικότητα γύρω σου. 
Υπάρχουν πολλές γλώσσες όπως αυτές της κάθε υποκουλτούρας, της κυριαρχίας, της 
υποταγής, του παραλόγου, του έρωτα, της βίας…

Σε μεγάλα πλήθη, οι αποτελεσματικότερες γλώσσες είναι 
αυτές που είναι και οι πιο διαδεδομένες. Δεν είναι τυχαίο ότι 

πέρα από τη γλώσσα της υποταγής, αυτή των άχρωμων  και ανέκ-
φραστων μαζών, η πιο διαδεδομένη 

είναι η γλώσσα της βίας.
Από τα καθημερινά ξεσπάσματα αστικής τρέλας μέχρι και τις κοινωνικές εξεγέρ-
σεις. Εκεί, στις τελευταίες, είναι που τόσο πολλά και τόσο ετερόκλητα κοινωνικά 
κομμάτια συμμετέχουν σε τόσο μεγάλους αριθμούς και επικοινωνούν αντιμαχόμενα 
και με τόσο ουσιαστικό τρόπο.

Οι πάντες είναι εξοικειωμένοι με  
κάποια από τις εκφράσεις της πο-
λύμορφης γλώσσας της βίας γιατί 
μέσω αυτής μαθαίνει το κάθε άτομο 
την ουσία αυτού του πολιτισμού και 
τη θέση του μέσα σε αυτό τον κόσμο. 
Άρα και η γλώσσα της βίας μπορεί να 
είναι ένα πολύ ισχυρό επικοινωνια-
κό εργαλείο.


