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Για την πιο βίαιη νύχτα των τελευταίων διαδηλώσεων στην Καταλονία κάνουν λόγο οι
αρχές. Δεδάδες τραυματισμοί και συλλήψεις. Για μεταφορά λάθος εικόνας κάνουν λόγο οι
διαδηλωτές.
ΗΒαρκελώνη έζησε χθες την πιο βίαιη νύχτα από τότε που αναζωπυρώθηκε και πάλι το θέμα της
ανεξαρτησίας της Καταλονίας από την περασμένη Δευτέρα. Οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών
και αστυνομίας καταλάγιασαν γύρω στα μεσάνυχτα. Ήταν η πέμπτη νύχτα στη σειρά που
συνεχίστηκαν οι βίαιες αντιπαραθέσεις με τις αρχές με αφορμή την καταδίκη και την επιβολή
αυστηρών ποινών εναντίον εννέα πολιτικών οι οποίοι ηγήθηκαν του αυτονομιστικού κινήματος
στην Καταλονία.
"Πρόκειταιγια μια δημοκρατική και δίκαιη διαδήλωση" λέει ένας διαδηλωτής και ένας άλλος
συμπληρώνει: "Είναι αλήθεια πως τα ισπανικά μίντια μετέδωσαν την εικόνα των βίαιων
διαδηλώσεων στους δρόμους όλη τη νύχτα αλλά στην πραγματικότητα οι προηγούμενες τέσσερεις
ημέρες ήταν ειρηνικές και θυμώνουμε με το μήνυμα που λαμβάνουν οι πολίτες στην υπόλοιπη

Ισπανία".
Όσοναφορά πάντως χθες το βράδυ ο Καταλανός υπουργός Εσωτερικών Μικέλ Μπουχ τις
χαρακτήρισε ως "τις πιο βίαιες που έχει ζήσει ποτέ η Καταλονία" και συμπλήρωσε πως δεν
πρόκειται για τους απλούς πολίτες που υποστηρίζουν την απόσχιση αλλά για ορισμένους που
είναι πρόθυμοι να προκαλέσουν επεισόδια. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε μια ώρα μετά
μεσάνυχτα περίπου πως η κατάσταση είχε πλέον εκτονωθεί.

Παρέλυσεη Καταλονία και από τη γενική απεργία
Σύμφωναπάντως με τις πληροφορίες εκπροσώπων του αντίστοιχου Εθνικού Κέντρου Άμεσης
Βοήθειας από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις την προηγούμενη Δευτέρα έχουν τραυματιστεί
γύρω στα 500 άτομα, από αυτούς οι 60 χθες στη Βαρκελώνη. Παράλληλα σύμφωνα με το
υπουργείο Εσωτερικών οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 128 συλλήψεις ενώ πριν από την
κλιμάκωση της βίας είχαν ήδη τραυματιστεί 207 αστυνομικοί.
Οιδιαδηλωτές όμως επιμένουν πως έχουν δίκιο. "Θέλουμε την ελευθερία των πολιτικών μας γιατί
δεν έκαναν τίποτα κακό ακόμα και εάν κάποιοι λένε πως κάναμε πραξικόπημα" λέει μια γυναίκα.
Χθες πάντως πριν από τις διαδηλώσεις προηγήθηκε γενική απεργία η οποία έγινε ιδιαίτερα
αισθητή. Μόνο στη Βαρκελώνη ακυρώθηκαν 57 πτήσεις, η Όπερα ματαίωσε την παράστασή της,
ο περίφημος καθεδρικός ναός Σαγράδα Φαμίλια του Αντόνιο Γκαουντί παρέμεινε κλειστή για τους
τουρίστες και στην γνωστή κεντρική αγορά της Βαρκελώνης λίγα μόνο μαγαζιά ήταν ανοιχτά.
Ακόμα και η αυτοκινητοβιομηχανία Seat με 6.500 εργαζόμενους στην πόλη Μαρτορέλ έμεινε
κλειστή.
Σύμφωναμε το δήμο, οι ζημιές στην πόλη τις τρεις πρώτες μέρες των διαδηλώσεων ανέρχονται σε
1,6 εκατομμύρια ευρώ. Το θέμα της απόσχισης της Καταλονίας έχει αναζωπυρωθεί λίγες μόνο
εβδομάδες από τις νέες εκλογές στην Ισπανία στις 10 Νοεμβρίου και όλοι τώρα διερωτούνται ποια
θα είναι η συνέχεια.
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