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Διανέμεται χωρίς αντίτιμο

Όταν ανοιγόμασταν στο πέλαγος, μας περνούσαν χειροπέδες, για να μην
μπορούμε να κινηθούμε και ενδεχομένως να επαναστατήσουμε, σε
περίπτωση που κοντραριζόμασταν με εχθρικό πλοίο.
Μας φοβόνταν τότε οι αξιωματικοί της γαλέρας.
Μπορούσαν να έρθουν τα πάνω κάτω.
Να ριχτούν αυτοί αλυσοδεμένοι στα κουπιά και να βγούμε εμείς
καπεταναίοι στην επιφάνεια.
Γι αυτό και έπεφταν ανελέητοι πάνω μας και μας μαστίγωναν με μανία.

«Ο αγώνας των µεταναστών για Ζωή χαράζει το ταξίδι
όλων µας προς την Ελευθερία»

Π
έρασε ήδη ένας χρόνος από τις µαζικές µετακινήσεις
εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων ερχόµενων στην Ελλάδα

µε σκοπό να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την κεντρική
και βόρεια Ευρώπη. Άνθρωποι κυνηγηµένοι οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν από συνθήκες ακραίας φτώχειας, τη

ραγδαία ανάπτυξη των πολυεθνικών, τη βροχή των βοµβών
της ∆ύσης, τα ολοκληρωτικά φονταµενταλιστικά καθεστώτα. Προσπαθούν να γλυτώσουν από τους διαχειριστές/τριες του καπιταλισµού και τις στυγνές εξουσιαστικές
συµµαχίες όπως το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε. που µαζί µε τα τσιράκια τους έχουν ως µοναδικό σκοπό τα συνεχώς αυξανόµενα κέρδη και την υποταγή κάθε καταπιεσµένου.
Ξεζουµίζουν λαούς και δηµιουργούν σύγχρονους σκλάβους/ες,
µετρώντας τη ζωή αποκλειστικά σε χρήµατα και αριθµούς.
Οι υπαίτιοι/ες της µετανάστευσης σπέρνουν το θάνατο και
σπρώχνουν τους από κάτω στην περαιτέρω εξαθλίωση
παίρνοντας θέση έµµεσα µε την πολιτική γραµµή που ακολουθούν αλλά και άµεσα µε τον αιµατηρό βοµβαρδισµό
και την ισοπέδωση ολόκληρων περιοχών, σφραγίζουν σύνορα και υψώνουν φράχτες.
Είναι αδύνατο να περιγραφούν µε ακρίβεια και σε λίγες
µόνο γραµµές οι οδύσσειες των µεταναστών/τριών, µπορεί όµως να δοθεί µια εικόνα που να δείχνει το πόσο φρικαλέος είναι ο κόσµος που λειτουργεί βάσει του
καπιταλιστικού συστήµατος. Πλήθος ανθρώπων αφού ξεριζώθηκαν από τους τόπους τους και κατάφεραν να επι-

βιώσουν απ’ τον όλεθρο του πολέµου αναζήτησαν άλλα
πιο ασφαλή µέρη που να µπορούν να τους προσφέρουν
πληρέστερες προοπτικές διαβίωσης και µια αξιοπρεπή ζωή.
Έτσι ξεκίνησε µια µεγάλη µετακίνηση πληθυσµών προς
την ∆ύση. Η Ευρώπη προκειµένου να «διαφυλάξει» τα σύνορά της και το αίσθηµα ασφαλείας στο εσωτερικό της αλλά και στις γειτονικές της συµµαχίες, χρησιµοποιεί στρατό,
λιµενικό, µισθοφόρους σεκιούριτι (FRONTEX) και υπογράφει τις συνθήκες αποκλεισµού Schengen, ∆ουβλίνο ΙΙ,
όπως και την πρόσφατη συµφωνία µε την Τουρκία. Η κρατική εξουσία βέβαια στην Ελλάδα εφάρµοσε όλα τα παραπάνω κατ' εντολή για την υπεράσπιση της Ευρώπης.
Χιλιάδες από τους µετανάστες πνίγονται στα παράλια της
Μεσογείου αλλά και όσοι κατάφεραν να περάσουν τις πύλες του ευρωφρουρίου ζωντανοί, τους περιµένουν τα ναζιστικής έµπνευσης στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα
«ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας», η αποτρόπαιη αστυνοµική
βία, ο διάχυτος ρατσισµός και η στυγνή οικονοµική εκµετάλλευση της πάντα «φιλόξενης και πολιτισµένης» Ευρώπης.
Μετά από όλο αυτό το εφιαλτικό και ατέρµονο ταξίδι η
πραγµατικότητα δεν αργεί να φανεί, στερώντας απ’ τους
µετανάστες/τριες κάθε εναποµένουσα ελπίδα. Η Ελλάδα
τελικά δεν είναι η γέφυρα αλλά η χαράδρα, καθώς παγιδεύει όποιον κατάφερε να εισέλθει σ’ αυτήν. Αφού τους
εγκλώβισαν στα στρατόπεδα αρπάζοντας τους κάθε αξιοπρέπεια και υποσχέθηκαν χαρτιά για να περάσουν τα σύνορα, αντιλαµβάνονται πως όλο αυτό είναι ένα ψέµα, ένα
ακόµα τρικ της Ευρώπης µε κλειστά σύνορα και χαρτιά
φαντάσµατα. Έτσι η οδύσσεια συνεχίζεται εντός Ελλάδας
αυτή τη φορά και ένα µέρος των ανθρώπων µεταφέρεται
και σε άλλες περιοχές, µια από αυτές θα είναι και η Κρήτη, η οποία µπορεί να λειτουργήσει σαν µια µεγάλη φυλακή για τους ίδιους.
Το καλοκαίρι δηµιουργήθηκε το πρώτο ρήγµα στην
Κρήτη καθώς έγινε γνωστό από τα καθεστωτικά ΜΜΕ ότι
θα έρθουν πρόσφυγες, σηµαίνοντας την αρχή του τέλους
του κόσµου [sic] για κερδοσκόπους, φιλοφασίστες και µίσυνέχεια στη ν σελ.
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Λίγα λόγια για την οµάδα.

«∆εν είναι ατύχηµα οι άθλιες

Είμαστε άτομα που έχουμε συναντηθεί στους
κοινωνικούς-ταξικούς αγώνες.
Κρίναμε σκόπιμο να συλλογικοποιήσουμε τις
αντιστάσεις μας και μετά από διαδικασίες
πολιτικής συγκρότησης, σχηματίσαμε τη
συλλογικότητα Azadî.
συνθήκες και οι χιλιάδες δολοφονίες» Επιθυμούμε να δράσουμε προωθητικάσυμπληρωματικά στο τοπικό και στο ευρύτερο
το Ωραιόκαστρο στις 16/10 έξω από το «κέντρο µετε- κίνημα, μακριά από παθογένειες, ελιτισμούς
γκατάστασης» ένα αµάξι παρέσυρε µια γυναίκα µετα- και ατομικισμούς. Να επηρεάσουμε και να
νάστρια και τα δύο της παιδιά αφήνοντας τους δύο εκ των επηρεαστούμε, στοχεύοντας στη σύνδεση των
τριών νεκρούς. Οι άνθρωποι που έµεναν στο στρατόπεδοcamp, επιχείρησαν να επιτεθούν στον οδηγό, τον οποίο αγώνων.
φυγάδεψε άµεσα το φυλάκιο των µπάτσων. Στη συνέχεια Δεν θα μπορούσαμε παρά να λειτουργούμε
ακολούθησαν συγκρούσεις των µεταναστών µε τα ΜΑΤ με βάση τις αξίες της ελεύθερης κοινωνίας
όπου και έκαψαν το αυτοκίνητο του φονιά. Τα καθεστω- για την οποία παλεύουμε.
τικά Μ.Μ.Ε παρουσίασαν ως ατύχηµα την είδηση, ενώ Η ισοτιμία, η αλληλεγγύη, η αυτοοργάνωση,
άλλα κάποια φασιστοµίντια προσπάθησαν να το παρουσιάσουν ως απόπειρα ληστείας του οδηγού από µετα- ο αντιρατσισμός/αντιφασισμός, ο αντισεξισμός,
νάστες, «ξεχνώντας» ακόµα και να αναφέρουν τους δυο ο διεθνισμός, είναι οι βασικοί πυλώνες της
συλλογικότητας. Μέσω των οριζόντιων αντιθανάτους.
Οι άνθρωποι που δολοφωνήθηκαν έξω από το στρατόπε- ιεραρχικών διαδικασιών, προωθούμε τον
δο συγκέντρωσης «Φέσσα», ήταν δύο ακόµα από τους χι- κοινωνικό ταξικό πόλεμο και το ευρύτερο
λιάδες που µετράµε ένα χρόνο τώρα. Είναι σαφές πως συμφέρον των καταπιεσμένων.
κανένας δεν γίνετε να µιλάει για ατυχήµατα.
Εχθρευόμαστε κάθε εξουσία, την έννοια της
ιδιοκτησίας και τις δομημένες ανταγωνιστικές
Λίγα λόγια γιa το έντυπο. κοινωνικές σχέσεις.
Ονειρευόμαστε και ραδιουργούμε για ένα
κόσμο λεύτερο, χωρίς καμιά μορφή εξουσίας,
Το παρόν τεύχος δεν έχει καμία σχέση με
χωρίς τάξεις, εκεί που η αλληλεγγύη, η ισότητα
εμπορευματική αξία, μοιράζεται ελεύθερα
και η συντροφικότητα δεν θα είναι προτάγματα,
στο δρόμο, χέρι με χέρι, σε στέκια και
αλλά θα είναι αυτονόητα και θα εφαρμόζονται
καταλήψεις χωρίς αντίτιμο. Δεν είναι
στην πράξη.

Σ

γραμμένο από αυθεντίες παρά από μια

Για την επαναστατική προοπτική
Για την ολική καταστροφή
κράτους και κεφαλαίου
Για τον κομμουνισμό και την αναρχία

χούφτα ανθρώπων που διεκδικεί το
αυτονόητο· το σπάσιμο κάθε λογής
αλυσίδας που στέκεται εμπόδιο στην
κοινωνική απελευθέρωση.
Μοιράστε το ανεύθυνα.

azadi@espiv.net
azadi.espivblogs.net
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ζερους µικρούς και µεγάλους τουριστογλείφτες επιχειρηµατίες οι οποίοι προσπάθησαν να διασπείρουν µια αντιµεταναστευτική υστερία. Ο Σύλλογος Ξενοδόχων Χανίων
έσυρε τα πρώτα βήµατα του ξενοφοβικού χορού προσπαθώντας να πείσει την τοπική κοινωνία, ότι θα µειωθεί ο
τουρισµός κάνοντας σαφές το ρατσιστικό µήνυµα που
ήθελε να περάσει. Η αµείωτη και συνεχώς αυξανόµενη
κερδοφορία των ξενοδόχων, που έχει προκύψει από την
εγκαθίδρυση τους σε στρατηγικά σηµεία του νησιού και
η εκµετάλλευση µέχρι δουλείας πολλών εργαζοµένων, δεν
τους πτόησε στο να ξεστοµίσουν πως µια χούφτα προσφύγων θα διώξουν τους τουρίστες. Ο δήµαρχος Χανίων Τ.
Βάµβουκας ταυτίστηκε µε την «ανησυχία» που έτρεφαν
τα κοράκια του τουρισµού και δεν δίστασε να δηλώσει
πως οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούµενοι αλλά µετά το καλοκαίρι γιατί θα πλήξουν τον τουρισµό της πόλης.
Παράλληλα και ενώ όλοι γνωρίζουµε τη µεγάλη γεωπολιτική σηµασία του νησιού, σε σχέση µε τους πολέµους
που διεξάγονται σε όλο το τόξο της Βόρειας Αφρικής και
της Μέσης Ανατολής, δεν γίνεται καµία αναφορά στο ορµητήριο του θανάτου, τη βάση της Σούδας. Καθεστωτικοί
, κρατικοί φορείς, κερδοσκόποι επιχειρηµατίες και λοιποί
παρατρεχάµενοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι εδώ και δεκαετίες η συνέπεια των χιλιάδων νατοϊκών βοµβαρδισµών από
τη βάση, είναι οι πρόσφυγες που παλεύουν για ένα καλύτερο αύριο και πνίγονται στη Μεσόγειο· αλλά έχουν και
το θράσος να κραυγάζουν πως χρειάζονται τους φραγκάτους
τουρίστες και τα αεροπλανοφόρα ώστε να έρχονται µισθοφόροι για να ξοδεύουν αιµατοβαµµένα δολάρια, προκειµένου να γεµίσουν τις τσέπες τους. Γιατί υποστηρίζουν
πως οι πρόσφυγες αν είναι αλλόθρησκοι, θα τσακώνονται
και θα χαλάν την ειδυλλιακή εικόνα του τόπου [sic], ενώ
οι νατοϊκοί που πλακώνονται στο ξύλο τα ξηµερώµατα στο
κέντρο της πόλης
δεν πειράζουν κανέναν. Γιατί, δήθεν
οι πρόσφυγες θα
βάλουν φωτιά στις
δοµές διαβίωσης,
ενώ οι κρητικοί
επιχειρηµατίες, οι
νατοϊκές βάσεις
και οι µεγάλες
εταιρίες (EDF, Αιολική Μουσούρων
κ.α.) που έχουν
ισοπεδώσει το φυσικό περιβάλλον για
το κέρδος και την
κυριαρχία δεν
θεωρούνται εµπρηστές και δολοφόνοι.
Τα πρώτα δηµοτικά συµβούλια σε όλες τις πόλεις της
Κρήτης έριξαν απ’ την αρχή τις µάσκες τους, δηλώνοντας
κατά πλειοψηφία πως οι ερχόµενοι πρόσφυγες θα µένουν
εντελώς αποµονωµένοι σε σπίτια σε χωριά, τα παιδιά θα
παρακολουθούν µαθήµατα στο σχολείο το απόγευµα, ξεχωριστά από τα υπόλοιπα παιδιά ενώ σε σχέση µε τις ανθρώπινες οµαδοποιήσεις προβλέπεται η κοινή καταγωγή
και θρησκεία έτσι ώστε να «µην τσακώνονται και δηµιουργούν πρόβληµα στην τοπική κοινωνία». Μοναδικά όµως

αποτελέσµατα όλων των παραπάνω είναι η αποµόνωση, ο
κοινωνικός αποκλεισµός, η γκετοποίηση και το ξέπλυµα
των ξενοφοβικών απόψεων. Ακούστηκαν φασιστικές φωνές που αναφέρονταν σε «λαθροµετανάστες» και δηλώσεις
δηµοτικών συµβούλων που έσκουζαν πως το ψυχιατρείο
της Σούδας αν λειτουργήσει ως δοµή θα το κάψουν οι
πρόσφυγες όπως έκαψαν και της Λέσβου. Ο ρατσισµός και
ο φασισµός της θεσµικής και κρατικής φωνής ξεχειλίζει
και γίνεται ολοένα και πιο εµφανής.
Η ρατσιστική αισχρότητα δεν σταµατάει εκεί, καθώς δεν
ήταν λίγοι οι Έλληνες που επιχείρησαν να τους καταληστέψουν για µερικά παραπάνω ευρώ ή άλλους που χρησιµοποίησαν τον πόνο για να αναδείξουν το καλλιτεχνικό
τους ταλέντο στην φωτογραφία και να πουλήσουν όσοόσο στα µικρά και µεγάλα Μ.Μ.Ε. τον ανθρώπινο πόνο.
∆εν έλειψαν βέβαια και οι διάφορες Μ.Κ.Ο. µε σκοπό να
εισπράξουν µεγάλα ποσά επιχορηγήσεων και έπειτα να
εξαφανιστούν. Φυσικά, δεν µπορούµε ποτέ να ξεχάσουµε
τον φανατισµό των ανεγκέφαλων φασιστοειδών που άλλοτε µε ξεκάθαρα ναζιστικά χαρακτηριστικά πυρπολούν
καταλήψεις, όπως την Νοταρά στην Αθήνα και χτυπάνε
αναίσχυντα αλληλέγγυο κόσµο, και άλλοτε µε το προσωπείο των αγανακτισµένων πολιτών, λειτουργούν υπόγεια,
καταστρέφουν δοµές, παρασέρνουν µετανάστες µε τα
αµάξια τους και ξυλοκοπούν αντιφασίστες κάνοντας
πλάτες στο κράτος και τις φοβίες του.
Τέτοιες κανιβαλικές συµπεριφορές εµφανίζονται δειλάδειλά και στην Κρήτη. Ρατσιστές διαφόρων αποχρώσεων
επιχειρούν να δηµιουργήσουν ένα κλήµα φόβου στις πόλεις, µοιράζοντας κείµενα και κάνοντας προπαγάνδα στις
γειτονιές, τροµοκρατώντας µε καδρόνια και σιδερογροθιές
τον κόσµο που κινείται σταθερά και µε συνέπεια ενάντια
στο φασισµό και την ξενοφοβία.
Παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες όµως,
ένα τεράστιο κύµα
έµπρακτης αλληλεγγύης έχει δηµιουργηθεί στο µεγαλύτερο
µέρος του ελλαδικού
χώρου, κάνοντας τις
παραπάνω πρακτικές
να είναι µεµονωµένα
γεγονότα που απαντώνται άµεσα και
καταλλήλως τις περισσότερες φορές.
Την ίδια στιγµή που ο
κρατικός µηχανισµός
επιδεικνύει προκλητικά την αναλγησία του, ένα µεγάλο σύνολο ανθρώπων πολιτικοποιηµένων και µη µε µοναδικό κίνητρο την
αλληλεγγύη λειτουργεί µε αντιθεσµικούς όρους. Απ’ την
πρώτη κιόλας στιγµή δηµιουργήθηκαν διάφορες υποστηρικτικές δοµές όπως κατασκηνώσεις υποδοχής, καταλήψεις φιλοξενίας και στέγης, κοινωνικά ιατρεία και ιατρεία
πρώτων βοηθειών, συλλογικές κουζίνες, παιδαγωγικές
οµάδες και πολλά άλλα. Πολλά παιδιά έπειτα από επίµονη προσπάθεια αλληλέγγυων κατάφεραν να γραφτούν σε
σχολεία της γειτονιάς και παρά τα σχέδια που έκαναν θε3

σµικοί και µη εθνικόφρωνες βάζοντας λουκέτο σε καταλήψεις και σε σχολεία, πλέον η φράση «µε τους µετανάστες θα ζήσουµε µαζί» σε πολλές περιοχές είναι
πραγµατικότητα.
Εµείς µε τη σειρά µας αν και γνωρίζουµε πως δεν είναι
όλοι οι µετανάστες ταξικά µας αδέρφια τους περιµένουµε
στην Κρήτη µε ανοιχτά τα χέρια. Να παίξουµε µε τα παιδιά µαζί στις πλατείες και τα πάρκα, να κουβεντιάσουµε
µε τους µεγάλους σε όλες τις γλώσσες, να δουλέψουµε
µαζί αγωνιζόµενοι ενάντια στην υποτίµηση της εργασίας
µας, να µαγειρέψουµε µαζί ανταλλάσσοντας εµπειρίες και
ιδέες, να παλέψουµε για χαρτιά, άσυλο, ανοιχτά σύνορα,
να αντιταχθούµε σε κάθε δοµή εγκλεισµού. Τασσόµενοι
ενάντια στις βλέψεις των κρατών, καταπιεστών και εκµεταλλευτών αυτού του κόσµου περιµένουµε πρόσφυγες και
µετανάστες να ζωγραφίσουµε αυτόν που εµείς ονειρευόµαστε, να παλέψουµε µαζί για την ισότητα, την αλληλεγγύη την ελευθερία, να ζήσουµε µαζί. Έχοντας στο
µυαλό µας ότι είναι άνθρωποι ξεριζωµένοι που αναζητούν
ένα καλύτερο αύριο και χωρίς να ψάχνουµε για κάποιου
είδους διαχωρισµό ή φιλτράρισµα θα σταθούµε δίπλα
τους µε όλα τα µέσα. Πολιτικά χτυπώντας τον ρατσισµό
και την ξενοφoβία. Ηθικά χτίζοντας συνεχώς αναχώµατα
αλληλεγγύης. Υλικά στηρίζοντας και ενισχύοντας τις
υπάρχουσες υποστηρικτικές δοµές και δηµιουργώντας
όπου χρειάζεται νέες. Συνολικά, ανατρέποντας το απάνθρωπο καπιταλιστικό σύστηµα που γεννάει τον θάνατο και
τρέφεται από την εξαθλίωση.

µνο. Έτσι συγκεντρώθηκαν αντιφασίστες/τριες έξω από
τον χώρο του δηµαρχείου για να δηλώσουν ότι δεν θα
αφήσουν καµία ρατσιστική φωνή να εκφράσει το ρυπαρό
της µίσος. Το τελευταίο διάστηµα µην έχοντας το χώρο
παρέµβασης, οι τοπικοί φασίστες, έχουν προσχωρήσει
στην Ελλήνων Συνέλευσης και στον επονοµαζόµενο Σύλλογο Αλληλοβοήθειας Οφειλετών Ρεθύµνου (Σ.Α.Ο.Ρ). Ο
παραπάνω δε σύλλογος ύστερα από µέρες υπερασπίστηκε την θέση του ξεπλένοντας σχολαστικά τα χέρια, λέγοντας ότι δεν µπορεί να γνωρίζει το ποιοι/ες µπορεί να
βρίσκονται στους κόλπους του.
Έτσι φασίστες και ελληνική αστυνοµία για µια ακόµη φορά εκτέλεσαν το καθήκον τους· απώθησαν τους συγκεντρωµένους/ες αντιφασίστες/τριες µε ξύλο, χηµικά και
ρίψη αντικειµένων. Με τους µπάτσους να κρύβονται από
νωρίς µέσα στο δηµαρχείο και κάποιος από τους φασίστες
να είναι σε παρακείµενο µπαλκόνι τραβώντας βίντεο, που
ανάρτησε κιόλας η Χρυσή Αυγή στο επίσηµο site της.
Τη παρακρατική συµµορία της Χρυσής Αυγής την ξέρουµε εδώ και πολλά χρόνια, όλα τα ζωτικά κοµµάτια του κινήµατος και προφανώς δεν πέσαµε από τα σύννεφα. Εδώ
και τόσα χρόνια έχουµε ανοιχτό πόλεµο. Είναι ηλίου φαεινότερο πως κράτος, δηµοσιογράφοι, ναζί και µαφίες είναι µια συνεταιριστική επιχείριση. Ο Παύλος Φύσσας και
οι άλλοι νεκροί από τα χέρια των φασιστών δεν είναι τυχαία. Ούτε τυχαίες είναι οι σχέσεις Χρυσής Αυγής µε την
µαφία και τα αφεντικά. Είναι οι προστάτες του κράτους
και του κεφαλαίου. Είναι απόγονοι των Ναζί.
Είναι η επιτοµή του κοινωνικού κανιβαλισµού.

-µικρά νέa-

«Ο φασισµός ζει και
τρέφεται από το κεφάλαιο

Λαµία
Προσαγωγές µαθητών και εκέννωση καταλήψεων δύο
σχολείων από τους µπάτσους. Οι µαθητές διεκδικούν
υλικοτεχνικές ελλείψεις και έχουν πρόταγµα κατά του
bullying.
Ιωάννινα
Μια µέρα µετά την διαδήλωση και τις δράσεις ενάντια στη
Λευκή Νύχτα, ο πρόεδρος του εµπορικού συλλόγου αλλά
και όλα τα τοπικά καθεστωτικά µέσα, ανακοίνωσαν ότι η
λευκή νύχτα αναβάλλεταιπιθανά για άλλη ηµερ/νια.

και το κράτος του»

Α
πό την οργάνωση «4η Αυγούστου» µέχρι την Χρυσή
Αυγή και τους λοιπούς παρατρεχάµενους τα χτυπήµατα

Θεσσαλονίκη
∆ιαδηλωτές ακυρώνουν πλειστηριασµό. Έντροµη έφυγε
είναι πάντα στα χαµηλά στρώµατα. Σε συνθήκες όξυνσης, η πρόεδρος των συµβολαιογράφων που πήγε να σπάσει
κρίσης ή κοινωνικών αναταραχών αναζωπυρώνεται και την απεργία.
στρέφεται ενάντια σε αυτούς που αγωνίζονται. Στα πλαίσια του κοινωνικού ελέγχου των από πάνω, τα φασιστικά
τάγµατα εφόδου εµφανίζονται σαν αντισυστηµικοί σωτήρες µε σκοπό την συνειδησιακή διάβρωση και την επιβολή της τάξης, εκεί που το κράτος ξεφεύγει από τα νοµικά
και «ηθικά» του στεγανά.
Την Τετάρτη 28 Σεπτεµβρίου το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του
Ρεθύµνου συνεδριάζει για την λήψη της απόφασης για την
παραµονή προσφύγων. Με αφορµή αυτό, η ελληνόψυχη
πλέµπα αφισοκολλεί ένα κάλεσµα µίσους σε όλο το Ρέθυ-

Βόλος

Ο 34χρονος εργάτης Μπένζο Μπλιντάρ, έπεσε σε δεξαµενή µε µούστο στις Σταγιάτες Βόλου, όταν στην
προσπάθειά του να µεταγγίσει από µια µεγάλη δεξαµενή σε µια άλλη µικρότερη ζαλίστηκε εξαιτίας των
αναθυµιάσεων µε αποτέλεσµα να πνιγεί.
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