
BARCELONA.- Comunicat de
l’Amadeu: “L’Audiència
Provincial de Barcelona, em
condemna a tres anys de
presó per un delicte contra la
salut pública, perquè consid-
eren provat que jo, amb la
complicitat de Y.B.P., que era
amiga meva i també condem-
nada a tres anys de presó per
aquests fets, de manera pre-
meditada volíem traficar amb
heroïna dins la presó de Quatre
Camins. L’Audiència provincial
de Barcelona i més en concret
la secció novena, crec que el
primer que s’hauria d’haver
preguntat com és possible que
els esbirros de la Montserrat
Tura,  ja sabien el mateix dia
que algun carceller o mosso
d`Esquadra havia lliurat a la
meva amiga Y.B.P. un, dos o no
se sap bé quants paquets,
amb el missatge que m’ho
havia de lliurar a mi.
L’Audiència tampoc ha per-
mès que la meva advocada
Maite pogués investigar les tru-
cades telefòniques tant de la
presó fetes per mi com les
quals s’haguessin realitzat per
aquest personatge que ningú
coneix i que lliura aquest o
aquests paquets a Y.B.P.,
l’Audiència no considera relle-
vant que en les primeres

proves que es van fer a aque-
sts paquets, primer fos blanc i
cristal·lí i donés com positiu
cocaïna i després fora de color
marró i donés positiu en heroï-
na, que patètics, però mes
patètica fou l’actitud la fiscal
que només em preguntà si jo
era consumidor, com li vaig dir
que no, va dir doncs era per a
distribuir dintre de la presó, no li
interessava la veritat solament
es tractava de condemnar-
me. Un sistema feixista com
aquest no busca la veritat,
només treure del mig tot movi-
ment Anarquista, des d’aquí, li
dono la meva enhorabona a
aquesta fiscal feixista, però
també li recordo que jo no em
rendeixo davant els abusos
feixistes i que això no ha aca-
bat, sino tot el contrari. Ja que
pels feixistes com vosaltres, el
fet d’haver-me tingut segrestat
en els vostres centres d’exter-
mini amb els vostres esbirros, els
carcellers, explotadors dels tre-
balladors no us importa i el que
en realitat preteneu és silen-
ciar-me de nou, però ni tinc
por als vostres esbirros fora
d’aquests centres d’extermini
ni per descomptat dintre, sou
massa covards per a espantar-
me (...)
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Presos i Preses en Lluita

Blackwater, empresa privada de mercenaris, està realitzant operacions secretes dins de Pakistan, finançades pel Pentàgon i la CIA.

La Revolta Grega

FORT AMBIENT REPRESSIU DESPRÉS DE LA MULTITUD AL CARRER I TRESMORTS EN UN BANC

Grècia torna a esclatGrècia torna a esclat arar

GRECIA.- L’aprovació per part
del govern grec de les
mesures proposades per el FMi
i la UE per a intentar ‘salvar’
l’economia grega va tornar a
encendre la flama de la revol-
ta. El passat dimecres 5 al
migdia milers de persones sor-
tien al carrer en una jornada
histórica per protestar contra
les retallades económiques i
socials que votaven al parla-
ment. Entre 150 i 200mil per-
sones van pendre el centre
d’Atenes en una jornada de
vaga general ‘salvatge’ que
va aturar el pais completa-
ment, a Atenes una multitud
va assetjar el parlament
defensat per milers de policies
que es van veure desbordats.
Els disturbis es van estendre
pels carrers, on es va donar la
crema de diversos bancs,
cotxes de luxe, una oficina
d’hisenda i la prefactura poli-
cial d’Atenes. Durant les 3
hores de disturbis es va donar
la tràgica mort de tres
empleats dins el banc Marfin
durant el seu incendi. Més tard
es va saber que els empleats
havien estat obligats a acudir
a treballar sota amenaça d’a-
comiadament alhora que el
banc no tenia les sortides de
fums obligatóries i les sortides

de darrera eren tancades
amb pany. Mentres, els poli-
cies atacaven la multitud amb
gasos i granades que van ferir
desenes de persones.

Amb les morts s’endureix la
repressió.
Per la nit una nova mani-
festació tornava a aplegar
milers de persones front al par-
lament. Molt repetits van ser
els crits de “Lladres!” o

“Cremem el burdell parlamen-
tari”. El govern va començar a
intentar ‘rentabilitzar’ els morts
del banc i va endurir la repres-
sió: amb nombroses càr-

regues, els milers de policies
van tornar a ferir a desenes de
persones i agrediren a nom-
brosos periodistes.
Continuaren seguiments i pal-
lises a advocats reconeguts
de moviments socials i l’assalt
a dos locals okupats disparant
bales de plom, granades de
ma i detenint a 70 persones de
les que 25 tenen càrrecs. El
clima repressiu es va estendre
al barri d’Exarchia on la policia

va irrompre a diversos cafés
atacant i detenint més gent,
alhora que es va veure nom-
brosos feixistes alcostat dels
secretes. Al dia seguent 15mil

persones es van tornar a man-
ifestar front el parlament on es
notava el dolor per la tràgica
mort dels treballadors del
banc Marfin (propietat d’un
magnate grec). En una crida
a que el govern no jugui amb
les morts, un sindicat de
banca convocava una nova
vaga el dijous 6 i per aquests
dies propers (dimarts 11) estan
previstes concentracions ‘in
memoriam’ davant el banc
que marxaran cap el parla-
ment.

Alliberats els 5 argentins 
solidaris amb Grècia 

Buenos Aires/Argentina.-Per
altra banda, aquest passat
divendres 7 de maig quedav-
en en llibertat els 5 anarquistes
argentins que van ser empres-
onats el darrer 28 d'abril per
una acció  solidària amb gre-
cia i l'anarquista grec empres-
onat Giannis Dimitrakis. Han
estat aquests darrers 10 dies al
penal de Ezeiza. Anarquistes
grecs s'havien concentrat a
l'embaixada argentina de gre-
cia en suport amb els solidaris.
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La policia va ser desbordada davant el Parlament i als carrers


