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• Έφυγε από τη ζωή (24/4) η Σύλ-
βια Παπαδοπούλου. Ηταν συνιδρύτρια 
των εκδ. ∆ιεθνής Βιβλιοθήκη (από το 
1972), πρωτοστάτησε στην κατάληψη της 
νοµικής και του πολυτεχνείου το ‘73 και 
συµµετείχε στην πρώτη αντιεξουσιαστική 
οµάδα της µεταπολίτευσης.

• Ανακατάληψη του κτιρίου της Acta 
et Verba στα γιάννενα (11/4). Το οίκηµα 
ήταν επι 15 χρόνια παρατηµένο και απο-
καταστάθηκε για να γίνει ζωντανή κατοι-
κία επισφαλώς εργαζοµένων και ανέργων.

• Το αίτηµα του Ν. Ρωµανού παρα-
µένει ανικανοποίητο καθώς το συµβούλιο 
της φυλακής αρνείται πραξικοπηµατικά να 
εφαρµόσει την τροπολογία που ψηφίστηκε 
µετά την πολυήµερη απεργία πείνας του. 
Και τα πολιτικά τους αφεντικά, κουβέντα!

• Στις 14/5 καταδικάστηκε για δεύ-
τερη φορά ως ανυπότακτος ο ολικός αρ-
νητής στράτευσης Μ. Τόλης. Η κρατική 
εκδικητικότητα έχει προβλέψει το «διαρ-
κές» του αδικήµατος, ώστε να διώκει συ-
νεχώς όσους αρνούνται το µηχανισµό του 
στρατού. 

• Στις 9/5 έγινε κινητοποίηση 150 
ατόµων ενάντια στο φράχτη του έβρου και 
τη συναυτουργία του ελληνικού κράτους 
στις δολοφονίες χιλιάδων µεταναστών 
στα σύνορα. Πάνω από 200 µπάτσοι προ-
σπάθησαν να αποτρέψουν τη διαδήλωση 
χωρίς αποτέλεσµα.

• Την 25η µάρτη αποφάσισαν να 
βγουν από τις τρυπες του φασίστες στα 
χανιά και στήνοντας ενέδρα τραυµάτισαν 
γνωστό αντιρατσιστή γιατρό που υπε-
ρασπίστηκε µετανάστες. Ως απάντηση, 
κοµµάτια του αντιφασιστικού κινήµα-
τος συγκεντρώθηκαν, έκαναν πορεία και 
έσπασαν τα γραφεία της χ.α.

• Επανήρθαν δριµύτεροι οι όµιλοι 
κοπελούζου και τερνα: 31 αιολικά, 361 
ανεµογεννήτριες και διάνοιξη δρόµων 
200 χλµ., κατά 70% σε περιοχές natura. 
Μπουχτίσαµε ανάπτυξη.

• Ο δήµος ρεθύµνου επέδειξε πάλι 
την καλή του διάθεση απέναντι στο θεσµό 
του αντιρατσιστικού φεστιβάλ, κόβοντας 
την ηλεκτροδότηση των συναυλιών λίγο 
πριν τη συµφωνηµένη ώρα λήξης.
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• Από 20/4 απεργούν 300 ναυτερ-
γάτες στο νεώριο της σύρου διεκδικώντας 
δεδουλευµένα 4 µηνών και καταγγέλλο-
ντας απολύσεις εργαζοµένων. Παρά την 
καταστολή της εργοδοσίας συνεχίζουν 
δυναµικά µε τη στήριξη αλληλέγγυων.

• Η σκληρή εκµετάλλευση στα βι-
βλιοπωλεία ιανός καταγγέλλεται ξανά µε 
αγωγή εργαζοµένου. Σωµατεία καλούν σε 
µποϊκοτάζ ενάντια στην επιχείρηση.

• Νίκη πέτυχαν το Σωµατείο Μαγεί-
ρων Σερβιτόρων και αλληλέγγυοι ενάντια 
στην τροµοκρατία των everest. Κέρδισαν 
την καταβολή αποζηµίωσης απόλυσης σε 
εργαζόµενη που η εταιρία είχε εξαναγκά-
σει να υπογράψει παραίτηση, κρατώντας 
την έγκλειστη και απειλώντας την.

• Εργάτες 4 εργοστασίων αυτοκινη-
τοβιοµηχανίας  στην Τουρκία κήρυξαν τον 
µάη απεργία ενάντια σε εκδικητικές απο-
λύσεις συναδέλφων τους, απορρίπτοντας 
τα συνδικάτα και προτάσσοντας συµβού-
λια εργατών. Η απεργία εξαπλώθηκε γρή-
γορα και ενωτικά µε συµµετοχή πάνω από 
15.000 εργατών.

• Άγριες συγκρούσεις στο µιλάνο 
(1/5) ενάντια στην έκθεση expo 2015 
όπου πυρπολήθηκαν δεκάδες αυτοκίνητα 
και καταστήµατα. Πάνω από 40.000 δια-
δηλωτές από πολλές χώρες της ευρώπης 
εναντιώθηκαν στις πολιτικές πράσινης 
ανάπτυξης, την παγκοσµιοποίηση και το 
καθεστώς λιτότητας.

• Τον απρίλη βυθίστηκαν 3 πλοία µε 
πρόσφυγες -ανοιχτά της λιβύης, στη λα-
µπεντούζα και στη ρόδο- στα οποία έχα-
σαν τη ζωή τους πάνω από 1100. Η ευρώ-
πη σκοτώνει µε πολλούς τρόπους.
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• Ενάντια στις αναγγελθείσες εξανα-
γκαστικές παραιτήσεις 100 εργαζοµένων, 
η Χαλυβουργική απαντά δυναµικά  µε στά-
σεις εργασίας, απεργιακές κινητοποιήσεις 
και κλιµάκωση του αγώνα.

• Με κύµα επισχέσεων εργασίας 
απάντησαν οι γιατροί σε διάφορα νοσο-
κοµεία της χώρας για την αξιοπρέπεια της 
εργασίας τους και ενάντια στην εφαρµογή 
των καταστροφικών πολιτικών του κρά-
τους στο χώρο της υγείας.

• Στις 29/3 “άγνωστοι” έκαψαν για 
δεύτερη φορά σε 3 µήνες το σπίτι του 
Στ.Κόλλια στην Καλοσκοπή Φωκίδας, µέ-
λους της Κίνησης για τη Σωτηρία της Γκιώ-
νας, που αντιδρά στην επιφανειακή εξόρυ-
ξη βωξίτη και συνεχίζει τον αγώνα.

• Άλλη µια δολοφονία από µπάτσους 
στις ηπα οπου 25χρονος µαύρος ξυλοκο-
πήθηκε σε αστυνοµικό τµήµα της βαλτιµό-
ρης. Τις επόµενες µέρες ξέσπασε γενικευ-
µένη εξέγερση µε άγριες συγκρούσεις ενώ 
η πόλη κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης και κατέβηκε η εθνοφυλακή 
στους δρόµους.

• Συγκρούσεις µε την αστυνοµία πυ-
ροδοτήθηκαν στα σκόπια µετά την απο-
κάλυψη ότι ο πρωθυπουργός γκρούεφσκι 
είχε παρενέβη για να σώσει τον µπάτσο 
που το βράδυ της εκλογικής του νίκης ξυ-
λοκόπησε µέχρι θανάτου ένα παλικάρι 21 
ετών.

• Η αµερικανική ψυχολογική εταιρία 
συνεργαζόταν µε την κυβέρνηση µπους 
και τη cia στη χρήση βασανιστηρίων ως 
τεχνικών χειραγώγησης και εξαγωγής 
πληροφοριών. Για άλλη µια φορά, η επι-
στήµη στο πλευρό της ανθρωπότητας!
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