
Τοπικά νέα:

-  Η επιτροπή αγώνα των κατοίκων των νησιών του Κάλαμου και του Καστού 
συγκεντρώνει υπογραφές, αντιδρώντας στην εφαρμογή του «Χωροταξικού Πλαισίου 
των Υδατοκαλλιεργειών», το οποίο ανοίγει τον δρόμο για ιχθυοτροφεία σε έκταση έως 
100 στρεμμάτων που θα βλάψουν τόσο το φυσικό περιβάλλον της περιοχής όσο & τη 
καθημερινή ζωή των λιγοστών κατοίκων των νησιών αυτών. Όπως έχει γνωστοποιηθεί θα 
ξεκινήσει από τον ερχόμενο Νοέμβριο η τοποθέτηση κλουβιών των υδατοκαλλιεργειών, 
αρχής γενομένης στο Βαθυλιμνιό δίπλα στο ήδη υπάρχον ιχθυοτροφείο, στον κόλπο 
στο Κεφάλι και στη συνέχεια στην παραλία Μυρτιά, στην παραλία Ασπρογιάλι, στο 
Ασπρογιάλι Επισκοπής, στην παραλία στον Μύλο στο Κάστρο απέναντι από τον Μύτικα 
και στην παραλία Αξιόπετρα στην Επισκοπή, επίσης απέναντι από τον Μύτικα. Η μόνη 
παραλία που εξαιρείται από την εγκατάσταση κλουβιών είναι η Αγραπιδιά. Τον Ιανουάριο 
του 2011, εκπρόσωποι της «Συντονιστικής Επιτροπής» είχαν υποβάλλει στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας αίτημα για την ακύρωση της απόφασης. Στις 31 Αυγούστου του 2013 
πραγματοποιήθηκε πλωτή διαδήλωση από σχεδόν σύσσωμο τον πληθυσμό των νησιών 
με αίτημα να μην γίνουν οι ιχθυοκαλλιέργειες που θα υποβαθμίσουν το περιβάλλον και τις 
ζωές των κατοίκων.

- Τεράστια αύξηση παρατηρείται στις απόπειρες αυτοκτονίας στο νομό Αιτωλοακαρνανίας 
το τελευταίο διάστημα. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι αιτίες είναι 
καθαρά οικονομικές και συνδέονται άμεσα με τον ανελέητο πόλεμο που ασκεί το κράτος 
& η οικονομική ελίτ στο μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Πολύς είναι ο κόσμος που 
δεν αντέχει τις φορολογίες, την ανεργία, την αβεβαιότητα, τα χρέη προς τις τράπεζες 
και αποφασίζει να βάλει τέλος στη ζωή του. Το τελευταίο μόνο διάστημα έχουν 
πραγματοποιηθεί απόπειρες & αυτοκτονίες εξαιτίας οικονομικών λόγων στη Ναύπακτο, στη 
Νεάπολη Αγρινίου & δυο περιπτώσεις στο Θέρμο. Στο Αγρίνιο μόνο έγιναν τουλάχιστον 
δέκα με δώδεκα καταγεγραμμένες απόπειρες αυτοκτονίας σε διάστημα έξι μηνών.

- Το διάστημα που ακολούθησε μετά τη δολοφονία από παρακρατικό φασίστα του 
αντιφασίστα Πάυλου Φύσσα στο Αγρίνιο πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα λίγων 
ημερών πέντε συνολικά μαζικότατες αντιφασιστικές διαδηλώσεις καλεσμένες από 
συλλογικότητες, φορείς, σωματεία, μαθητές, αριστερές οργανώσεις & κόμματα.  Τη 
Τετάρτη 18/09 πραγματοποιήθηκε αντιφασιστική συγκέντρωση καλεσμένη από σωματεία, 
φορείς , συλλογικότητες & οργανώσεις της πόλης  στη πλατεία Δημοκρατίας στις 19.00 
με το κόσμο που παραβρίσκεται ή περνά από τη πλατεία να αγγίζει τα 600-800 άτομα. 
Στις 20.30, 400-500 περίπου πολίτες της πόλης & των γύρω περιχώρων πορεύονται 
προς τα γραφεία της χ.α που ως γνωστόν βρίσκονται στα όρια της πόλης (κάτω από την 
εθνική οδό) & ακριβώς δίπλα από το αστυνομικό μέγαρο. Δυο διμοιρίες ο.π.κ.ε/υ.μ.ε.τ 
& δεκάδες ακόμη ασφαλίτες & δ.ι.α.σ βρίσκονται αγκυροβολημένοι τριγύρω από το 
μέγαρο & τα γραφεία των φασιστών για να ανακόψουν τη πορεία των αντιφασιστών. 
Ξεσπούν συγκρούσεις για περίπου 20 λεπτά & κατά τη διάρκεια των οποίων οι δυνάμεις 
της κρατικής καταστολής πραγματοποιούν ρίψεις χημικών & οβίδων κρότου λάμψης (με 
τις γνωστές ευθείες δολοφονικές βολές) καθώς & πετρών. Στο τέλος το αντιφασιστικό 
μπλοκ επιστρέφει συντεταγμένα πίσω στη κεντρική πλατεία της πόλης όπου & διαλύεται 
αργά αργά. Την ίδια μέρα δέχεται επίθεση & γυμναστήριο- σφηκοφωλιά. Την επόμενη 



μέρα, Πέμπτη 19/09, πραγματοποιείται αυθόρμητη αντιφασιστική συγκέντρωση στη 
πλατεία Δημάδη στις 20.00 με τη συμμετοχή 60-70 αντιφασιστών νεολαίων οι οποίοι 
& πραγματοποιούν μηχανοκίνητες & πεζές περιπολίες στις περισσότερες γειτονιές της 
πόλης ενώ προγραμματίζεται για το Σάββατο αντιφασιστική hip hop συναυλία στη 
πλατεία Δημάδη. Την ίδια στιγμή το κ.κ.ε πραγματοποιεί αντιφασιστική πορεία στους 
κεντρικούς δρόμους της πόλης με τη συμμετοχή 200-250 ατόμων. Τη Παρασκευή 20/09, 
πραγματοποιήθηκε νέα αντιφασιστική συγκέντρωση & πορεία στις 19.00 στη πλατεία 
Δημοκρατίας η οποία είχε καλεστεί από το συντονιστικό φορέων καθώς & από πολλές 
κινήσεις & συλλογικότητες της πόλης. Η συμμετοχή ήταν μαζική με περίπου 500-600 
άτομα να συγκεντρώνονται στη πλατεία & στη συνέχεια διαδηλώνουν στο κέντρο της 
πόλης φώνάζοντας συνθήματα κατά του φασισμού & της χ.α αλλά & κατά του κράτους & 
της αστυνομίας.

-Δύο μήνες από τη στιγμή που οι μπουλντόζες του δήμου και του εργολάβου ξεκίνησαν 
τη καταστροφή αυτοαποκαλούμενη «ανάπλαση» του πάρκου, ήρθε η δικαστική 
απόφαση του ΣτΕ για προσωρινή αναστολή των εργασιών πρασίνου ως την τελική 
εκδίκαση της υπόθεσης το Δεκέμβριο. Αυτούς τους δυο μήνες υπήρξε ένας καθημερινός 
αγώνας υπεράσπισης του πάρκου με τη παρουσία κατοίκων στο χώρο όπου γίνονται 
οι καταστροφές αλλά και ενημέρωσης των Αγρινιωτών για τις αυθαιρεσίες του δήμου. 
Παράλληλα λάβαινε χώρα ένας δικαστικός αγώνας, ο οποίος εκτός των δυο αποφάσεων 
του ΣτΕ για προσωρινή αναστολή των εργασιών, κατάφερε να φέρει στη επιφάνεια 
δυο σημαντικά έγγραφα που αποδεικνύουν τον έωλο και παράλογο χαρακτήρα της 
ανάπλασης.

 Το πρώτο έγγραφο έρχεται από την αποκεντρωμένη διοίκηση – περιφέρεια όπου ρητά 
αναφέρεται ότι η περιβαλλοντική απαλλαγή του έργου δόθηκε χωρίς να είναι ενήμερη για 
τη εκρίζωση – υλοτόμηση θάμνων και δένδρων και την εγκατάσταση χλοοτάπητα, και ότι 
στην ουσία παραπλανήθηκε από τις υπηρεσίες του δήμου.

Το δεύτερο έγγραφο αφορά σε έγγραφο διακοπής εργασιών του εργολάβου του έργου 
προς το δήμο, στο οποίο αριθμούνται οι λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί το έργο ως 
έχει να υλοποιηθεί. Κάποιοι από αυτούς τους λόγους είναι ότι:

 - πρέπει να υλοτομηθούν ακόμη 141 δένδρα (επιπλέον των 64 που έχει εγκρίνει το 
δασαρχείο και των 92 του φυτωρίου), για τα οποία δένδρα η μελέτη δεν αναφέρεται και 
δεν υπάρχει καμία άδεια υλοτόμησής τους,

 - οι εργασίες για την εγκατάσταση χλοοτάπητα (γκαζόν) στις περιοχές όπου φύεται 
υψηλή βλάστηση συνεπάγεται καταστροφές οι οποίες θα εκθέσουν τη φυσιολογική 
ζωή και λειτουργία των δένδρων σε κίνδυνους ξήρανσης, ενώ αν πέσουν οι λιθόκτιστες 
περιφράξεις τότε τα ριζικά συστήματα αιωνόβιων δένδρων θα μείνουν ουσιαστικά στον 
αέρα.

Ο δήμαρχος, όλο αυτό το διάστημα, ανάλογα με τον απέναντι συνομιλητή του τροποποιεί 



και τα σχέδια ανάπλασης. Έτσι πληροφορούμαστε ότι το παρκινγκ δεν θα γίνει (βέβαια ο 
δήμαρχος δεν ενημερώνει με σαφήνεια τι εμφανίζεται στο αδελφό έργο ανάπλασης των 
περιμετρικών οδών σε έκταση του πάρκου?) καθώς και ότι τα σιντριβάνια θα μειωθούν.

Η ουσία του σχεδίου της «ανάπλασης», όμως δεν είναι στο αν θα κατασκευαστεί ένα 
σιντριβάνι λιγότερο, αλλά έγκειται στην ίδια τη λογική με την οποία έχει σχεδιαστεί 
αυτή η μελέτη «ανάπλασης» αφού η δημοτική αρχή ουσιαστικά δεν αναγνωρίζει και 
επομένως δεν αντιμετωπίζει το πάρκο ως αειφόρο δημόσιο χώρο πρασίνου. Ενδεικτικά, 
στο προϋπολογισμό του έργου οι εργασίες πρασίνου ως ποσοστό απολαμβάνουν πολύ 
μικρότερη χρηματοδότηση σε σύγκριση με τα τεχνικά έργα και τις εργασίες οδοστρωσίας. 
Όσο κι αν ψάχνουμε για το κονδύλι συντήρησης της υπάρχουσας βλάστησης δε 
βρίσκουμε τίποτα. Έτσι τα ξεραμένα ή άρρωστα δένδρα μετά την ανάπλαση θα 
παραμείνουν ξεραμένα και άρρωστα. Αντιθέτως για την επίστρωση τύπου «κουρασάνι» 
που προβλέπεται να καλύψει υπάρχουσες χωμάτινες διαδρομές χρειάζεται να δοθούν 
460.800 ευρώ, για τα μάρμαρα 152.750 ευρώ!

Τα 4.700.000 ευρώ με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται, καταστρέφουν μία σημαντική 
υποδομή και δημόσια περιουσία με δυνητική βιώσιμη παραγωγή σε βάθος χρόνου, έναν 
χώρο αναψυχής, άθλησης και ξεκούρασης, όπως μπορεί να είναι το Παπαστράτειο Πάρκο. 
Το θέμα του Παπαστράτειου Πάρκου Αγρινίου αφορά άμεσα στις συνθήκες ζωής όλων 
των Αγρινιωτών. Ο αγώνας για τη προστασία του Πάρκου συνεχίζεται μέχρι την τελική 
νίκη…

- Για 8η εβδομάδα οι διοικητικοί υπάλληλοι των ΑΕΙ συνεχίζουν μια μαχητική απεργία 
διαρκείας ενάντια στο μέτρο της διαθεσιμότητας που εφαρμόζεται σε πολλούς 
κλάδους του δημοσίου & βάζει στο προθάλαμο της ανεργίας χιλιάδες εργαζόμενους. 
Η κυβέρνηση παρέα με τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία επιχειρεί να τρομοκρατήσει 
τους απεργούς & να καταστείλει την απεργία μέσω της εκβιαστικής μεθόδου της αυτό- 
απογραφής.  Το πρόσφορο έδαφος που δημιούργησαν οι γραφειοκράτες «συνδικαλιστές» 
εξαναγκάζει πολλούς απεργούς να υποκύψουν στον εκβιασμό. Η απεργία όμως όχι μόνο 
δεν καταστέλλεται αλλά συνεχίζει μαζικότερη & με νέες αποφάσεις για τη συνέχιση 
της. Η επίθεση της κυβέρνησης στους διοικητικούς υπαλλήλους των ΑΕΙ εντάσσεται 
στη γενικότερη επίθεση του κράτους & του κεφαλαίου στο κόσμο της εργασίας. Το 
πανεπιστήμιο αποτελεί πλέον έναν ακόμη εργασιακό χώρο ο οποίος αναδιαρθρώνεται 
πάνω στους σύγχρονους όρους εκμετάλλευσης. Καθεστώς εργασιακής βαρβαρότητας για 
το πανεπιστημιακό προσωπικό, εντατικοποίηση προγραμμάτων σπουδών, διαγραφές & 
πειθαρχία για τους φοιτητές, καθηγητές- εκμεταλλευτές που χτίζουν καριέρα & βγάζουν 
φράγκα από την απλήρωτη εργασία μεταπτυχιακών φοιτητών. Επιπλέον είναι εμφανής η 
σταδιακή ιδιωτικοποίηση της 3βάθμιας εκπαίδευσης & η λειτουργία της με επιχειρηματικά 
κριτήρια απόδοσης- κόστους & κέρδους. Τελικός σκοπός, η δημιουργία & η κατανομή 
ενός ευέλικτου υποτιμημένου εργατικού δυναμικού που θα σηκώσει στις πλάτες του τις 
σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου.



Πανελλαδικά νέα:

- Στις 18/09/13 παρακρατικά φασιστοειδή της χρυσής αυγής επιτίθενται στον 34χρονο 
αντιφασίστα rapper & εργάτη Παύλο Φύσσα  (Kilalh P) & την ολιγομελή παρέα του έξω 
από μπαρ στην περιοχή της Αμφιάλης στο Κερατσίνι. Το τάγμα εφόδου αποτελούνταν 
από 20-25 περίπου τραμπούκους παρακρατικούς που έστησαν καρτέρι στη παρέα του 
αντιφασίστα & τον μαχαίρωσαν θανάσιμα. Η δολοφονία του 34χρονου αποτελεί αφορμή 
για την εξωτερίκευση της συσσωρευμένης ήδη οργής, αγανάκτησης & αποστροφής 
χιλιάδων ανθρώπων απέναντι στη (νέο)φασιστική απειλή που εξαπλώνεται με τη πλήρη 
κάλυψη & ανοχή του κράτους & της αστυνομίας. Σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά & σε πολλές 
χώρες του εξωτερικού ( Αγγλία, Γαλλία, Σουηδία, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, 
Ισπανία, Κύπρο, Καναδά κ.α) πραγματοποιούνται μαζικές αντιφασιστικές διαδηλώσεις, 
συγκεντρώσεις, πορείες, συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις που προφυλάσσουν τις 
φασιστοφωλιές όσο καλύτερα μπορούν.

-Ο υπουργός προστασίας του πολίτη Νίκος Δένδιας, στα εγκαίνια του νέου αστυνομικού 
μεγάρου στη Κέρκυρα, εξήγγειλε μεταξύ άλλων, πως ο χώρος στον οποίο στεγάζεται η 
κατάληψη Ελαία θα δοθεί στο δήμο για την εγκατάσταση των δημοτικών θερμοκηπίων. 
Τα άτομα της συνέλευσης της κατάληψης αναφέρουν πως στο άμεσο μέλλον είναι πολύ 
πιθανόν να επιχειρηθεί εκκένωση της κατάληψης Ελαία που στεγάζεται σε ένα από τα κτίρια 
του πρώην Ινστιτούτου Ελαίας, στην περιοχή της Γαρίτσας. Είναι βέβαιο, ότι οι τοπικές 
αρχές και ο υπουργός θα μιλήσουν άλλη μια φορά για «ακόμα ένα χώρο που θα δοθεί προς 
όφελος όλης της τοπικής κοινωνία». Για άλλη μια φορά θα ψεύδονται. Όσοι/ες ζούμε στην 
Κέρκυρα πρέπει να είμαστε τουλάχιστον καχύποπτοι σχετικά με τις «αγνές» προθέσεις 
του δήμου την ώρα που η πόλη είναι γεμάτη με εγκαταλελειμμένα, άδεια και μαραζωμένα 
κτίρια για τα οποία δεν έχει υπάρξει ο ζήλος και η βούληση να καλύψουν στεγαστικές 
και άλλες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Δηλώνουμε πως εδώ και 4 χρόνια το κτίριο του 
ελαιοτριβείου, τα θερμοκήπια και το κτήμα του πρώην Ινστιτούτου Ελαίας αξιοποιούνται 
κοινωνικά καλύπτοντας κοινωνικές ανάγκες και επιθυμίες.

- Το Σάββατο 19 Οκτώβρη τα τάγματα εφόδου του δενδια προσαγάγουν στο σταθμό Αττική 
στο κέντρο της Αθήνας έξι αντιφασιστές που προπαγάνδιζαν αντιφασιστική διαδήλωση 
μοιράζοντας κείμενα. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι αργότερα αλλά αξίζει να σημειωθεί πως 
το πρωί της ίδιας μέρας μια χούφτα φασιστών της χ.α μοίραζε κείμενα και τραμπουκιζε 
ανενόχλητη μετανάστες.

- Το κράτος επιτίθεται με μανία και στο μαθητικό κίνημα διώκοντας τις καταλήψεις και τους 
μαθητές που συμμετέχουν σε αυτές. Στη Λαμία πραγματοποιείται εισβολή των ΟΠΚΕ στο 
υπό κατάληψη 1ο ΕΠΑΛ με αποτέλεσμα την ολονύχτια κράτηση μαθητών στο κρατητήριο 
& καταδίκη τριών από αυτούς στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Στην 
Ηγουμενίτσα μπάτσοι σε συνεργασία με τον διευθυντή μπήκαν στο ΕΠΑΛ που τελούσε υπό 
κατάληψη και συνέλαβαν 10 μαθητές. Στη Καστοριά άνδρες των ΟΠΚΕ εισέβαλαν πάλι με 
νυχτερινή επιχείρηση, στο 1ο, 2ο και 3ο ΓΕΛ και υπέβαλαν σε σωματικό έλεγχο τους μαθητές 
με πρόσχημα την αναζήτηση ναρκωτικών. Στο νησί της Λέσβου  έγγραφο που εστάλη στους 
διευθυντές και στις διευθύντριες των σχολικών μονάδων Νομού Λέσβου, καθώς και στον 



Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης έχει σκοπό να εκβιάσει τους διευθυντές των σχολείων, 
ώστε να βάλουν φρένο στις κινητοποιήσεις και στις μαθητικές καταλήψεις, χαρακτηρίζοντας 
τις τελευταίες ως πράξεις βίαιες, ακραίες και παράνομες, θέτοντας ζήτημα ποινικοποίησης 
όσων προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Σε αντίστοιχο ύφος είναι και οι υποδείξεις προς τα 
«στελέχη» της εκπαίδευσης, ορίζοντας τις ενέργειες τις οποίες υποχρεούνται να κάνουν 
σε περίπτωση τέτοιας μορφής κινητοποιήσεις, παροτρύνοντάς τους ουσιαστικά να γίνουν 
εμπόδιο.

- Το ελληνικό κράτος σε πλήρη συνεργασία με αυτό της Τουρκιάς συνεχίζει την επίθεση 
του στους τούρκους & κούρδους αγωνιστές & απεργούς πείνας. Στις 19 Οκτωβρη γίνεται 
νέα επίθεση της αστυνομίας σε απεργούς πείνας στη πλατ. Συντάγματος στην Αθήνα με 
αποτέλεσμα να συλληφθουν τρεις απεργοί πείνας. Τα μεσάνυχτα προς ξημερώματα της 
20ης οκτωβρη οι μπάτσοι συλλαμβάνουν δυο μέλη της επιτροπής αλληλεγγύης για τους 
πολιτικούς κρατούμενους από τουρκια & κουρδισταν.

- Μια υπόθεση εκπαιδευτικής αυθαιρεσίας καταγγέλλει ο σύλλογος εργαζομένων του 
νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα και αφορά την αποβολή σπουδάστριας από τη 
διευθύντρια της Επαγγελματικής Σχολής Βοηθών Νοσηλευτών του νοσοκομείου, επειδή 
αρνήθηκε να κάνει προσευχή.

- Μέσα στο ευρύτερο καθεστώς καταπίεσης, εξαθλίωσης & αβεβαιότητας που καλλιεργεί το 
κράτος & το κεφάλαιο, πολλοί είναι οι συνάνθρωποι μας στη μνημονιακη ελλαδα που μην 
αντέχοντας τον πόλεμο αυτόν που δέχονται, βάζουν τέλος στη ζωή τους. Οι αυτοκτονίες 
& οι απόπειρες στην ελλαδα έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό ενώ η πλειοψηφία τους 
οφείλονται σε αίτια άμεσα συνδεδεμένα με τη κρίση που έχει καλλιεργήσει στη κοινωνία 
το ντόπιο και ξένο κεφάλαιο. Σύμφωνα με δεδομένα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού 
Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής, την τελευταία τριετία έχει σχεδόν διπλασιαστεί η συχνότητα 
των αυτοκτονιών στην Ελλάδα ενω αύξηση κατά 20% καταγράφεται και στα περιστατικά 
κατάθλιψης.

- Ένας ακόμα εργάτης ο δεύτερος μέσα σε μια βδομάδα στην Κρήτη, έχασε τη ζωή του στο 
μεροκάματο το πρωί της 17ης του οκτωβρη. Πρόκειται για έναν 45χρονο που δούλευε σε 
συσκευαστήριο, πατέρα 2 ανήλικων παιδιών και τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ χειριζόταν 

Διεθνή νέα:

- Η απάνθρωπη πολιτική από τα αφεντικά της ευρώπης απέναντι σε πρόσφυγες & 
μετανάστες συνεχίζεται. Τουλάχιστον 270 μετανάστες που προσπαθούσαν να φτάσουν 
στη Λαμπεντούζα έχασαν τη ζωή τους στις 3 Οκτωβρίου όταν το πλοιάριο στο οποίο 
επέβαιναν έπιασε φωτιά και βυθίστηκε. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων, στο 
πλοιάριο επέβαιναν περίπου 400 με 500 άτομα. Και σαν να μην έφτανε αυτή η τραγωδία 
το ιταλικό κράτος επέβαλε αυτεπάγγελτες διώξεις για “λαθρομετανάστευση” και πρόστιμα 
έως και 5.000 ευρώ στους 155 επιζήσαντες του πολύνεκρου ναυαγίου στη Λαμπεντούζα. 
Miα εβδομάδα μετά το τραγικό αυτο συμβάν νέο ναυάγιο με 50 νεκρούς σημειώνεται στη 
Μεσόγειο και ειδικότερα ξανά στην Ιταλία μόλις 60 ναυτικά μίλια από το προηγούμενο 



σημείο. Σκάφος στο οποίο επέβαιναν περίπου 250 μετανάστες ανετράπη στα ανοιχτά της 
Σικελίας, μεταξύ της Ιταλίας και της Τυνησίας. Ανασύρθηκαν περίπου 150 επιζώντες, όμως 
τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης μιλούσαν για τουλάχιστον 50 νεκρούς.

- Στις 16 Οκτωβρίου Οι αρχές στην ανατολική Κίνα έστειλαν τα ΜΑΤ για να καταστείλουν 
τις αντι-κυβερνητικές διαδηλώσεις μετά από συγκρούσεις που ξέσπασαν ανάμεσα σε 
μπάτσους και πλημμυροπαθείς απ’ τις τεράστιες πρόσφατες πλημμύρες, κατά τις οποίες 
περίπου 800.000 κάτοικοι επλήγησαν. Εξάλλου μια μέρα πριν, κάτοικοι της πόλης Γιουάο 
συγκεντρώθηκαν έξω από τοπικό κρατικό κτίριο διαμαρτυρόμενοι ενάντια στην πενιχρή 
βοήθεια που λαμβάνουν με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συγκρούσεις κατά τη διάρκεια 
των οποίων προκλήθηκαν φθορές στο κτίριο από τους αγανακτισμένους κατοίκους, ενώ οι 
μπάτσοι χτύπησαν πολύ κόσμο.

- Σε πανεπιστήμιο της Κένυας φοιτητές κατέβηκαν στις 15 του οκτωβρη στο δρόμο 
διαμαρτυρόμενοι ενάντια στην κακοδιαχείριση του ιδρύματος και ζητώντας την 
απομάκρυνση του διοικητή ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις διαφθοράς. Οι 
μπάτσοι επενέβησαν στο χώρο και πέταξαν δακρυγόνα για να τους διαλύσουν. Οι φοιτητές 
στη συνέχεια δήλωσαν πως θα απέχουν από τα μαθήματά τους.

- Στην Ιταλία, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδήλωση στη Ρώμη κατά των 
πολιτικών λιτότητας και την ανεργία και υπέρ των δικαιωμάτων των μεταναστών που 
πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου. Συγκρούσεις σημειώθηκαν έξω από το υπουργείο 
Οικονομικών, ενώ η αστυνομία προχώρησε και σε προσαγωγές πριν και κατά τη διάρκεια 
της πορείας. Ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό στους δρόμους της ιταλικής πρωτεύουσας 
ενώ ζημιές προκλήθηκαν στο υπουργείο αλλά και σε παρακείμενες τράπεζες. Ισχυρές 
αστυνομικές δυνάμεις, περίπου 4.000. είχαν αναπτυχθεί στη Ρώμη, ιδιαίτερα κοντά σε 
υπουργεία και την Τράπεζα της Ιταλίας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές τουλάχιστον 70.000 
άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία.

- Χιλιάδες διαδηλωτές γέμισαν το κέντρο της χιλιανής πρωτεύουσας του Σαντιάγκο 
στις 17 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου ενάντια 
στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας. Συνολικά συνελήφθησαν 34 άτομα και 14 μπάτσοι 
τραυματίστηκαν.

- Η εταιρεία Σεβρόν οδηγήθηκε σε διακοπή των εξορύξεών της για αέριο σχιστών στη 
Ρουμανία, μετά τις λαϊκές αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν στην περιοχή του Βασλούι στις 
21 του οκτώβρη. Η αστυνομία επιτέθηκε βίαια στους κατοίκους που αντιστέκονταν με 
αποτέλεσμα πέντε άνθρωποι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Οι κάτοικοι έμειναν στους 
δρόμους όλη τη νύχτα, αφού φοβόντουσαν ότι το κομβόι των εργατών που είχε σταλθεί για 
να ξεκινήσει την εξόρυξη, θα επέστρεφε. Οι άνθρωποι έλεγαν ότι προτιμούν να πεθάνουν 
απ’ το να αφήσουν τη Σεβρόν να καταστρέψει τη γη τους και το νερό τους. Σημειώνεται 
ότι η εταιρεία ξεκίνησε τις εργασίες στο Βασλούι αυτή την εβδομάδα, αλλά οι διαδηλωτές 
εκδίωξαν τα μηχανήματα από την περιοχή. Μεγάλες διαμαρτυρίες είχαν πραγματοποιηθεί 


