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Propaganda, desinformació, sobreinformació. Armes sofisticades i millorades que aplicades massivament des de fa gairebé un segle substitueixen a la 
violència pública de l'estat i els empresaris: l'assassinat massiu de dissidents, manifestants o vaguistes. L'objectiu és el mateix, la dominació de la 
perillosa xusma explotada. Creen democràticament societats submises, individus despolititzats i idiotitzats que creuen pensar o actuar lliurement però 
que en realitat segueixen els solcs modelats en els seus cervells; així tot és més fàcil i els negocis segurs i tranquils. 
Mentre ens menteixen o enganyen perquè acceptem el seu capitalisme assassí semiocult amb una careta grotesca de mentides, il·lusions de llibertat o 
decisió , hi ha uns quants homes i dones que no només descobreixen el muntatge sinó que passen a l'acció com forma evident de canviar les coses a 
més d'observar-les. Aquests virus immunes al somnífer habitual reben els atacs directes d'un monstre que no té perquè ocultar la seva veritable cara 
davant ells doncs ja li coneixen: Tortura sistemàtica, apallissaments, repressió, presó i en alguns casos mort. 
És així com els estats capitalistes creen espais jurídics 'tot-s'hi-val' per a específicament matxacar als elements antisistema. Les anomenen lleis 
antiterroristes, els detalls de la seva aplicació són per descomptat ocults per a la població. En el cas de Grècia va ser creada fa escassament un parell 
d'anys.  És el tipus de llei que poden aplicar al company llibertari de Burgos Fernando, a Carlos o qualsevol dels altres detinguts, per participar en les 
lluites contra la Cimera Europea a Tesalónika. 
No et conformes amb viure en un món injust i depredador governat per rics? Vols canviar-lo?. Ets un maleït terrorista. 

Detinguts Fernando i Carlos per actes anti-UE a 
Tesalónika 
Després de participar en les protestes contra l'organització capitalista 
supraestatal Unió Europea, Fernando i Carlos , militants llibertaris de 
Burgos i Madrid respectivament, han ingressat a  presó preventiva a l'espera 
de judici. Una espera que pot ser de 18 mesos. Se'ls imputa: 

   Possessió d'Armes i Explosius 
  Col·locació d'Explosius 
   Participació en manifestació violenta 
  Disturbis 
  Ruptura de Pau Social  
  Mals a la propietat: pública i privada.  
  Incendis 

 D'aquests càrrecs, 4 estan penats amb més de 5 anys de presó. I la resta, de 
3 a 5. Sembla ser que el jutge té la intenció d'acusar-lo de "pertinença a 
banda armada", malgrat que encara no ha estat formalitzat. La llei 
Antiterrorista ha entrat en vigor fa 2 anys, i encara no ha estat aplicada, ni 
tan sols a membres del grup armat 17N, pel que hi ha possibilitats que no ho 
apliquin a Fernando. En cas que ho fessin, Fernando podria ser el primer en 
sofrir les conseqüències d'aquesta llei, formant part del que podria ser un 
dels majors muntatges judicials en la història de Grècia. Les proves en la 
seva contra són el testimoniatge d'un policia que diu que li va veure llençar 
"còctels molotov", que li va seguir i el va veure "provocant altercats" en la 
manifestació. Diu que en el moment de la detenció, les persones que 
envoltaven a Fernando es van llançar contra la policia per a impedir que el 
detinguessin i el policia diu creure que era per a protegir al supòsit "líder" 
anarquista. 
 Al voltant de tot això s'ha creat important muntatge mediàtic. El periòdic 
ELEFZEREOTOPIA (de tendència progressista) a través del periodista 
GIORGOS MARNELU ha dit en una notícia publicada per aquest periòdic 
de llençada nacional, que Fernando és "un perillós anarquista basc buscat 
internacionalment, líder del moviment ácrata internacional".En cas que 
vulgueu col·laborar amb aportacions econòmiques per a sufragar despeses 
d'advocacia podeu fer servir el següent nombre de compte. 
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Detinguts/des 11 independentist@s per 
manifestar-se contra el Borbó . 

Coincidint amb la presència del monarca 
espanyol a Compostela, un grup de militants 
de NÓS-Unidade Popular que pretenien 
manifestar la repulsa de l'esquerra  

independentista a la visita del Borbó a Galiza, van ser 
il·legalment detinguts poc després de les 11 de la nit del 23 de 
Juny. Un impressionant dispositiu policial que literalment voltava 
i ocupava un extens perímetre de la zona vella de la capital 
gallega, va impedir exercir el lliure dret de manifestació i 
expressió, conduint a onze militants de NÓS-Unidade Popular, 
entre insults i empentes, des de la Plaça de Platerias fins la 
comissaria on el Secretári General de Primeira Linha i membre 
de l'Adreça Nacional de NÓS-UP, Carlos Morais, va ser apartat 
de la resta del grup detingut, i conduït a un recinte annex per tres 
membres de la VII Unitat d'Intervenció de la Policia, on, a més 
d'insults i amenaces de mort, va ser agredit a la cara mentre dos 
policies li agarraven pels braços. 
 La monarquia espanyola, com antitesi màxima de la democràcia 
i dels drets nacionals gallecs, ve a Compostela per a enfotre's dels 
i les gallegues.  
Aquesta farsa pretén fer-nos oblidar que és la negació de la 
soberania gallega sobre costa i recursos, i el suport a la lògica 
criminal del capitalisme, el que fa que aquestes barbaritats es 
reprodueixin en les nostres costes. 
  

 

175 hores penjats de solidaritat 
Després de més de 175 hores penjats en l'exterior 
del consulat suís, deshidratats i amb perill 
immediat per a les seves vides, els dos joves 
solidaris van finalitzar la protesta amb que van  

visualitzar a la població l'acte criminal que la policia suïssa va cometre 
sobre l'habitant de Can Masdeu Martin en el context de les protestes contra 
el G8 a Evian. Martin es recupera de la caiguda de 21 metres causada pel 
tall que un policia va fer sobre la corda que li mantenia penjant d'un pont a 
la meitat de l'autopista. El policia no va ser investigat. 
 

 

Desallotjat i Arrassat Itoitz. Pobles morts. 
Comunicat de Solidari@s amb Itoitz: 
Balanç de 3 dies de resistència a Itoitz. 
Aquest matí han estat demolides les tres 
últimes construccions -Jakue, Bernatena 
i l'Església de Sta. Eulalia- que  

quedaven en peus després que ahir traguessin a les tres persones 
que encara resistien després dels tres dies de dura lluita.  
En la presentació de la roda de premsa s'ha recordat que aquesta 
acció a pesar d'haver estat organitzada pel col·lectiu solidari@s 
amb Itoitz, ha contat amb la participació de moltes persones de 
llocs molt diferents però units per la mateixa sensibilitat: la 
defensa dels pobles vius i de la terra. 
S'ha situat la lluita contra la construcció del pantà de Itoitz en el 
context de la lluita contra les grans infraestructures que el 
desarrollisme globalitzador necessita per a subsistir. 
Balanç repressiu d'aquests 4 darrers dies: 
-Detencions efectuades per la policia foral : 28  
-Detencions efectuades per la Guàrdia Civil : 25 

 


