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ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ:

- Στις 27/03/14 στη περιοχή Αχυρά Ξηρομέρου  μετά από κατάρρευση τσιμεντένιου 
τοίχου σε εργοτάξιο της ΕΛΤΕΡ (κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Αθήνα) 
βρίσκει το θάνατο ο εργάτης Βλάσης Κατσούδας ενώ τραυματίζονται δυο ακόμη 
εργάτες. Μια ακόμη εργατική δολοφονία από το κράτος και τα αφεντικά με 
τις νέες συνθήκες μισθωτής σκλαβιάς που έχουν επιβληθεί να καταργούν τα 
οποιαδήποτε εργατικά δικαιώματα, να μηδενίζουν τα μέτρα ασφαλείας και τους 
απαραίτητους ελέγχους και να τρομοκρατούν τους εργαζόμενους έτσι ώστε 
να μην υπάρχουν διεκδικήσεις. Κάτω από την απειλή της ανεργίας και της 
οικονομικής εξαθλίωσης χρησιμοποιούν την εργατική δύναμη για να προχωρούν 
και να διεκπεραιώνουν έργα που βελτιώνουν μόνο την εικόνα του κράτους  
με οποιοδήποτε μάλιστα κόστος. Τα εργατικά «ατυχήματα» είναι κρατικές 
δολοφονίες, ως τέτοιες πρέπει να αντιμετωπίζονται και να μη μένουν αναπάντητες.

- H  ως  τώρα πορεία των εργασιών στο Παπαστράτειο πάρκο Αγρινίου επιβεβαιώνει 
με τον πιο δραματικό τρόπο τις αρχικές αντιδράσεις των κατοίκων της πόλης 
για την καταστροφική ‘’ανάπλαση’’ που επιχειρεί ο Δήμος Αγρινίου. Αυτοί που 
έφτιαξαν μια πόλη από μπετό και σίδερο δεν είναι δυνατόν να σεβαστούν το 
πράσινο του Πάρκου. Όπως αναφέρει η Συνέλευση για τη προστασία και την 
αναζωογόνηση του Παπαστράτειου Δημοτικού πάρκου Αγρινίου σε σχετική της 
ανακοίνωση τη Δευτέρα 31 Μαρτίου ο εργολάβος με συνεργείο εργατών και με 
τσάπα μπήκαν στο χώρο υψηλού πρασίνου ανατολικά του αναψυκτηρίου. Εκεί 
άρχισαν εκσκαφές πολύ κοντά ή και σύρριζα στα δέντρα για κατασκευή φρεατίων 
και τοποθέτηση σωληνώσεων. Αποτέλεσμα: τραυματισμοί και εκτεταμένες 
αποκοπές ριζών αιωνόβιων δέντρων. Παντού σωροί με χώμα και φρεσκοκομμένες 
ρίζες. Από την «Ανάπλαση» δε γλίτωσε ούτε η βελανιδιά του Κ. Χατζόπουλου, που 
σε οποιαδήποτε άλλη πόλη θα αποτελούσε σημείο τουριστικού ενδιαφέροντος.

Μετά από κινητοποίηση κατοίκων του Αγρινίου ο εργολάβος σταμάτησε 
τις εργασίες και το δασαρχείο αναγκάστηκε να έρθει για αυτοψία στις ήδη 
επελθούσες ζημιές (10 τουλάχιστον δέντρα) και προχώρησε στην προσαγωγή 
του εργολάβου ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου. Ο εργολάβος 
στη συνέχεια κρατήθηκε στο δασαρχείο και αφέθηκε ελεύθερος μετά από έξι 
ώρες. Στη συνέχεια το δασαρχείο διέταξε εγγράφως τη διακοπή των εργασιών.

Αυτά όμως δεν είναι τα πρώτα καταστροφικά αποτελέσματα της επιχειρούμενης 
‘’ανάπλασης’’. Από τις 20 Αυγούστου, όπου ο εργολάβος μαζί με μπουλντόζες 
έχουν βάλει μπρος το έργο του δήμου, οι καταστροφές που έχει υποστεί 
το οικοσύστημα του πάρκου είναι ανεπανόρθωτες. Αρχές Σεπτεμβρίου 
έκοψαν γύρω στα 80 υγιέστατα δέντρα στη θέση του φυτωρίου, για να 
“σπείρουν’’ μια φαραωνικού τύπου τσιμεντένια δεξαμενή, που θα ποτίζει 
τα 32 στρέμματα γκαζόν, που δεν είναι καν εγκεκριμένα από την αρμόδια 
υπηρεσία. Τώρα σκάβουν φρεάτια ανάμεσα στα δέντρα κόβοντας τις ρίζες τους. 

Επίσης η συνέλευση τονίζει ότι η εγκατάσταση αρδευτικού ανάμεσα στην 
υφιστάμενη υψηλή βλάστηση δεν έχει εγκριθεί από την υπηρεσία που αδειοδότησε 



περιβαλλοντικά το έργο. Ο Δήμος Αγρινίου την έχει αποκρύψει εσκεμμένα και αυτή 
την εργασία όπως και την εγκατάσταση χλοοτάπητα και την υλοτόμηση δέντρων 
και θάμνων. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος Αγρινίου σχεδίασε το έργο ωσάν το Πάρκο 
να ήταν σχεδόν γυμνό. Μόλις 768 δέντρα έχουν αποτυπώσει οι Υπηρεσίες του, ενώ 
σύμφωνα με την καταγραφή του Δασαρχείου στο Πάρκο υπάρχουν 2016 δέντρα, 
226 δενδρύλλια και 776 θάμνοι. Αυτό σημαίνει πως με βάση τη κοινή λογική 
τα φρεάτια και τα σιντριβάνια θα «πέφτουν» πάνω σε μη αποτυπωμένα δέντρα.

- Τις τελευταίες 15 μέρες έχει οξυνθεί το απάνθρωπο φαινόμενο δολοφονίας 
αδέσποτων ζώων με τη μέθοδο της φόλας. Πιο συγκεκριμένα πέντε αδέσποτα 
σκυλιά και δυο δεσποζόμενα βρήκαν μαρτυρικό θάνατο από φόλες που κάποιοι 
μισάνθρωποι τοποθέτησαν σε διάφορα σημεία στην ευρύτερη περιοχή περιμετρικά 
της πανεπιστημιακής σχολής στο Αγρίνιο ενώ πέντε γάτες δηλητηριάστηκαν από 
φόλες την ίδια μέρα και στην ίδια γειτονιά του Αγίου Κων/νου από άγνωστους 
σαδιστές. Όλα ξεκινούν από αυτούς που υιοθετούν ζώα συντροφιάς όχι όμως 
συνειδητά αλλά ακολουθώντας τις προσταγές των διαφόρων περιστασιακών 
μοδών. Όταν η μόδα ξεπερνιέται τα ζώα αυτά εγκαταλείπονται στους δρόμους 
της τσιμεντένιας ζούγκλας και αφήνονται τα στη μοίρα τους. Κάποια από αυτά 
καταφέρουν να επιβιώσουν και αναπαράγονται με αποτέλεσμα να αυξάνεται 
ο αριθμός των αδέσποτων στη πόλη μας. Προφανώς κάποιοι ενοχλούνται από 
τη παρουσία και την εικόνα των δεκάδων αδέσποτων ζώων στους δρόμους 
της πόλης, μια εικόνα που δεν ταιριάζει στη βιτρίνα του καπιταλισμού και του 
υποτιθέμενου καθωσπρεπισμού. Κάπως έτσι κάποιοι αποφασίζουν να αφανίσουν 
τα κακόμοιρα αυτά ζώα με το τελευταίο διάστημα το φαινόμενο αυτό να τείνει 
να πάρει τη μορφή μάστιγας ενώ τα διάφορα κρούσματα λαμβάνουν μέρος 
σχεδόν ταυτόχρονα και στις ίδιες περιοχές κάτι που ίσως να φανερώνει κάποιο 
οργανωμένο σχέδιο παραμονές κιόλας των Δημοτικών Εκλογών. Και όλα 
αυτά τη στιγμή που οι εκκλήσεις της τοπικής φιλοζωικής οργάνωσης για τη 
παραχώρηση χώρου για τις ανάγκες της να μην εισακούονται από το Δήμο 

- Στις 09/04 στο Μεσολόγγι, δεκάδες πολίτες και συλλογικότητες απέτρεψαν 
οργανωμένα πλειστηριασμό της τράπεζας Eurobank εναντίον πολίτη της 
πόλης. Το κάλεσμα είχε γίνει για τις 16.00 το απόγευμα και συγκεντρώθηκαν 
πάνω από 130 πολίτες που απέκλεισαν το δικαστικό μέγαρο Μεσολογγίου. 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΝΕΑ: 

- Στις 05/04/14 πραγματοποιήθηκαν διάφορες δράσεις σε ολόκληρη τη 
χώρα στα πλαίσια της Πανελλαδικής μέρας δράσης ενάντια στις φυλακές 
υψίστης ασφαλείας. Πιο συγκεκριμένα στο Κορυδαλλό του νομού Αττικής 
περίπου 900 άτομα πραγματοποίησαν μικροφωνική πλαγίως από τις αντρικές 
φυλακές Κορυδαλλού, ενω αναρτήθηκαν πανό και φωνάχτηκαν συνθήματα. 
Οι κρατούμενοι ανταποκρίθηκαν στα συνθήματα και οι κρατούμενοι από την 
Δ’ Πτέρυγα “έβγαλαν” μαύρο-κόκκινη σημαία έξω από τα κελιά τους. Στη 
συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία που αρχικά πέρασε έξω από τις γυναικείες 
φυλακές Κορυδαλλού και συνέχισε στους δρόμους της γειτονιας. Στη Θεσ/
νίκη πραγματοποιήθηκε στη Καμάρα μικροφωνική- συγκέντρωση καθώς και 
συγκέντρωση στις φυλακές Διαβατών. Στο Ηράκλειο Κρήτης πραγματοποιήθηκε 
μετά από κάλεσμα της ανοικτής συνέλευσης Αναρχικών Αντιεξουσιαστων/
τριων Ηρακλείου, πορεία ενάντια στις φυλακές υψίστης ασφαλείας και υπερ της 



αλληλεγγύης στους κρατούμενους. Η προσυγκέντρωση της πορείας έγινε στη 
πλατεία Αγ. Νικολάου Αλικαρνασσού.   Δυνάμεις των μπάτσων προστάτευαν 
τα γραφεία  της Χ.Α., τα οποία βρίσκονται μερικά μέτρα από τη πλατεία. Στη 
πορεία συμμετείχαν περίπου 120 άνθρωποι και ξεκίνησε γύρω στις 14.00 οπου 
πέρασε από τον κεντρικό δρόμο της Αλικαρνασσού, ακολουθούμενη από μία 
διμοιρία ΜΑΤ. Στη Πάτρα περίπου 120 άτομα μεταβήκανε  στις φυλακές Αγίου 
Στεφάνου, σε μία προσπάθεια ανταπόκρισης στον πανελλαδικό συντονισμό 
ενάντια στα κολαστήρια των φυλακών, παλιού και νέου τύπου. Στο Βόλο 
πραγματοποιήθηκε πορεία από περίπου 300 άτομα στους κεντρικούς δρόμους 
της πόλης. Στην Ηγουμενίτσα πραγματοποιήθηκε μικροφωνική με τη συμμετοχή 
περίπου 25 ατόμων. Μικροφωνική πραγματοποιήθηκε και στη Καρδίτσα. 

-  Στις 25/03 στις φυλακές Μαλανδρινού, κρατούμενος επιτέθηκε και σκότωσε 
με αιχμηρό αντικείμενο δεσμοφύλακα. Ο κρατούμενος μεταφέρθηκε στις 
φυλακές Νιγρίτας στις οποίες λίγες ώρες αργότερα άφησε και τη τελευταία 
του πνοή αφού όπως αποδείχθηκε στη πορεία υπέστη φριχτά και θανατηφόρα 
βασανιστήρια από τους ανθρωποφύλακες της φυλακής. Μια κάμερα, στον 
διάδρομο έξω από τον χώρο αναμονής των κρατουμένων στις φυλακές 
Νιγρίτας Σερρών, αποκάλυψε τον ομαδικό ξυλοδαρμό και φρικτό βασανισμό 
μέχρι θανάτου που υπέστη εκεί επί 2,5 ώρες ο κρατούμενος Ιλία Καρέλι στα 
χέρια σωφρονιστικών υπαλλήλων, το απόγευμα της 27ης Μαρτίου. Αξίζει 
να αναφερθεί πως σε επιστολή τους, κρατούμενοι των φυλακών Νιγρίτας 
ισχυρίζονται πως ο δολοφονημένος δεσμοφύλακας ήταν βασανιστής και ότι 
τα βασανιστήρια που υπέστη ο βαρυποινίτης κρατούμενος ήταν ξεκάθαρα μια 
δολοφονική και εκδικητική ενέργεια από τη μεριά των μπάτσων/δεσμοφυλάκων.  

- Τη Κυριακή 06 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από τις φυλακές 
Δομοκού στα πλαίσια του πανελλαδικού καλέσματος ενάντια στις φυλακές 
υψίστης ασφαλείας τύπου Γ΄ που δρομολογεί το κράτος μόνιμης έκτατης 
ανάγκης απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους και σε όσους απειθαρχούν 
στα δολοφονικά προστάγματα του. Το νομοσχέδιο Αθανασίου-Δένδια-Σαμαρά 
έρχεται να κατακερματίσει τα κεκτημένα χρόνων από τους αγώνες των ¨εντός 
των τειχών¨ ισοπεδώνοντας ολοκληρωτικά τα δικαιώματα των φυλακισμένων. 
Η συγκέντρωση αριθμούσε πάνω από 500 συντρόφους  , οι οποίοι κατέφθασαν 
στο Δομοκό από πολλές πόλεις της χώρας. Η παρουσία των μπάτσων ήταν 
δυναμική και απλώνονταν περιμετρικά της συγκέντρωσης με αρκετές διμοιρίες 
και έχοντας μπλοκάρει τους συγκεντρωμένους σε περίπου 500 μέτρα απόσταση 
από τις φυλακές. Στο σημείο παρέμειναν οι συγκεντρωμένοι για 2 ώρες 
φωνάζοντας συνθήματα ενάντια στις φυλακές, το κράτος, τους μπάτσους και 
τα αφεντικά. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν μικρής έκτασης  εκδηλώσεις 
κοινωνικής αντιβίας, όπου σύντροφοι επιτέθηκαν με πέτρες στις διμοιρίες 
των μπάτσων οι οποίοι απάντησαν με τη ρίψη χημικών. Κατά τη επιστροφή 
συντρόφων από τη περιοχή του Δομοκού πραγματοποιήθηκε επίθεση στα 
γραφεία της Χ.Α. στα Φάρσαλα. Ως αντίποινα σε αυτή την ενέργεια οι μπάτσοι 
με τη συνεργασία χρυσαυγιτών συνέλαβαν ένα σύντροφο από άλλο λεωφορείο 
της κινητοποίησης από Θεσσαλονίκη.   Ο σύντροφος διώκεται για τα γραφεία των 
αυγών σε βαθμό πλημμελήματος παρά το ότι ο ταχογράφος του συγκεκριμένου 
λεωφορείου καταδεικνύει ότι το λεωφορείο αυτό δεν έχει σχέση με το συμβάν. 



- Στη μόνιμη επέλαση που επιχειρεί το κράτος και το κεφάλαιο ενάντια 
στο μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας υπάρχει μια μερίδα κόσμου που 
επιλέγει να αντιστέκεται αγωνιζόμενη απέναντι στις προσταγές του 
συστήματος των κεφαλαιοκρατών και τραπεζιτών. Στις 09/04 πολίτες 
των Τρικάλων απέτρεψαν πλειστηριασμό του σπιτιού συμπολίτη τους. 

- Στις 11/04 πραγματοποιήθηκε στο Βόλο η δίκη των οκτώ μαθητών 
που πρωτοστάτησαν στην κατάληψη του 1ου Γ.Ε.Λ Ν. Ιωνίας τον 
Οκτώβρη του 2012. Οι μαθητές αθωώθηκαν ενώ πολύς ήταν ό 
κόσμος που συγκεντρώθηκε για να εκφράσει την αλληλεγγύη του. 

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ:

- Στις 06/04 στο Μόντρεαλ του Καναδά πραγματοποιήθηκε μαζικότατη 
διαδήλωση ενάντια στα μέτρα λιτότητας που είχε καλεστεί από τη πιο 
μαχητική φοιτητική ένωση του Καναδά. Έξι λεπτά μετά την έναρξη της 
διαδήλωσης, η αστυνομία χαρακτήρισε τη διαδήλωση παράνομη. Η 
πορεία που αριθμούσε περί τα 8 με 10 χιλιάδες άτομα συνέχισε παρά την 
απαγόρευση και δέχθηκε επίθεση από τις καναδικές δυνάμεις καταστολής.

- Σε άγριες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και 15.000 διαδηλωτών εξελίχθηκε 
η συγκέντρωση των συνδικάτων, ενάντια στην λιτότητα, στις 06/04  στο Βέλγιο 
και στη πόλη των Βρυξελλών το μεσημέρι, όταν η αστυνομία επιτέθηκε ενάντια 
στο πλήθος με σκοπό να τους διαλύσει. Οι μπάτσοι επιστράτευσαν ότι είχαν και 
δεν είχαν και το κέντρο της πόλης μετατράπηκε σε πραγματικό πεδίο μάχης, 
καθώς οι εργαζόμενοι δεν έδειξαν καμία διάθεση να ανεχθούν την αστυνομική 
κτηνωδία. Μεγάλη ποσότητα δακρυγόνων και εκτεταμένη χρήση αντλιών νερού 
από τις δυνάμεις καταστολής, με πέτρες, νεράντζια απάντησαν οι συγκεντρωμένοι.

- Στις 06/04 αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στην κατάληψη  CorralaUtopia 
στην πόλη της Σεβίλλης, πετώντας στους δρόμους 30 οικογένειες. Λίγη ώρα 
μετά, το κίνημα αλληλεγγύης και αντίστασης κινήθηκε προς αποκατάσταση 
της κάλυψης των αναγκών στέγασης αυτών των ανθρώπων με αποτέλεσμα 
τρία νέα κτήρια να καταληφθούν στη πόλη της Μαδρίτης την ίδια ημέρα.

- Στις 12/04 στην Ιταλία και στη πόλη της Ρώμης πραγματοποιήθηκε μαζική 
διαδήλωση  για το δικαίωμα στη στέγαση και ενάντια στις εξώσεις.  Οι 
διαδηλωτές συμμετείχαν στη πορεία φωνάζοντας συνθήματα κατά των 
εξώσεων και του ολοένα και αυξανόμενου ποσοστού ανεργίας ενώ ένα μπλοκ 
διαδηλωτών συγκρούστηκε με την αστυνομία μπροστά από κυβερνητικά κτήρια. 

-  Βίαιη εκκένωση της φάβέλας  Τελέρζ στο Ρίο της Βραζιλίας, πραγματοποιήθηκε  
τα ξημερώματα  της  11ης του Απρίλη. Η περιοχή καταλήφθηκε από 5000 
ανθρώπους χωρίς στέγη το βράδυ της Κυριακής 30 Μαρτίου. Περισσότεροι 
από 1000 μπάτσοι των ειδικών δυνάμεων καταστολής κινητοποιήθηκαν για 
να πετάξουν στους δρόμους για άλλη μια φορά, ανθρώπους που εργάστηκαν 
όλη τους την ζωή, αλλα δεν έχουν το δικαίωμα, να έχουν  ούτε ένα κεραμίδι 
να βάλουν από κάτω το κεφάλι τους. Εξαπολύοντας δακρυγόνα και πλαστικές 
σφαίρες ενάντια στις άστεγες οικογένειες, οι μπάτσοι μετέτρεψαν την 
περιοχή σε επίγεια κόλαση αλλά βρήκαν την αντίσταση 10.000 κατοίκων 
για πολλές ώρες. Οι πρώτες πληροφορίες από τους κατοίκους της περιοχής, 
μιλάνε για τρεις νεκρούς από ασφυξία, δυο παιδιά και έναν ηλικιωμένο


