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Την τρέχουσα συγκυρία βρισκόµαστε σε ένα κοµβικό σηµείο στη 
διαδικασία διαχείρισης της κρίσης στην ελλάδα, την ανασυγκρότηση 
του κεφαλαίου και τη βίαιη προσαρµογή της ελληνικής κοινωνίας σε 
αυτό. Από τη µια µεριά, η διαδικασία αυτή είχε σαν αποτέλεσµα τη λε-
ηλασία του κοινωνικού πλούτου, τη φτωχοποίηση µεγάλης µερίδας 
του πληθυσµού, την ανεργία, την υποτίµηση της εργασιακής δύναµης 
και την αφαίρεση κοινωνικών κεκτηµένων. Από την άλλη, οδήγησε σε 
αποσταθεροποίηση το πολιτικό σύστηµα, έβαλε τέλος στο κοινωνικό 
συµβόλαιο της µεταπολίτευσης και δηµιούργησε στην κυριαρχία ζή-
τηµα πολιτικής διαµεσολάβησης µετά την κατάρρευση του κραταιού 
δικοµµατισµού των πασοκ και νδ.

Την αναγκαιότητα κάλυψης αυτής της αντίφασης ήρθε να εξυ-
πηρετήσει η κυβερνοαριστερά του συριζα σε συγκυβέρνηση µε την 
ακροδεξιά των ανελ. Από τη µια µεριά καλείται να εκτονώσει µέρος της 
συσσωρευµένης αγανάκτησης, επιστρέφοντας στην κοινωνία κάποια 
ψίχουλα από τη ληστρική επέλαση του κεφαλαίου. Από την άλλη, έρ-
χεται να συνάψει ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο και να ανασυγκροτή-
σει τους µηχανισµούς πολιτικής αντιπροσώπευσης του αστικού µπλοκ. 
Αυτός είναι ο ρόλος της κυβερνοαριστεράς στην τρέχουσα συγκυρία: 
να αναλάβει την εξισορρόπηση ανάµεσα στην αναγκαία εφαρµογή της 
καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης και την ευρύτερη πολιτική νοµιµοποίη-
ση και κοινωνική συναίνεση.

Προκειµένου να συνάψει το νέο κοινωνικό συµβόλαιο, ο σύριζα 
κάνει συγκεκριµένες επιλογές που χαρακτηρίζονται από την έλλειψη 
ταξικών θέσεων, τον εξοβελισµό του κοινωνικού ανταγωνισµού ως 
καθοριστικού στοιχείου διαµόρφωσης της κοινωνικής ζωής και την 
ιδεολογική επένδυση στον εθνοπατριωτισµό. Αυτό έχει σαν συνέπεια 
να γεφυρώνονται πλασµατικά οι κοινωνικοί διαχωρισµοί και να αποσι-
ωπώνται οι εκµεταλλευτικές σχέσεις που επιβάλουν τα µικρά και µε-
γάλα αφεντικά και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι µέσα στην χώρα. Μια 
σειρά από κινήσεις, τόσο πριν όσο και µετά τις εκλογές, αποτέλεσαν τα 
διαπιστευτήρια της κυβερνοαριστεράς προς το αστικό µπλοκ ότι δε θα 
αµφισβητηθούν οι εσωτερικές ισορροπίες: µε το σεβ, τους εφοπλιστές, 
το γεεθα, την ελας, το παπαδαριό κλπ.

Το πολιτικό τζογάρισµα µε τον εθνοπατριωτισµό είναι παιχνίδι µε 
τη φωτιά καθώς ενισχύει ιδεολογικά τη ρητορική της ακροδεξιάς, σε 
µια συγκυρία που διατηρεί διευρυµένα κοινωνικά ερείσµατα. Ο κίνδυ-
νος ενός φασιστικού µετώπου είναι πάντα υπαρκτός. Από τη µια, αυ-

ταρχικές έως και φασιστικές αντιλήψεις και πρακτικές έχουν διαχυθεί 
σε µεγάλο κοµµάτι του κοινωνικού σώµατος και από την άλλη, η ακρο-
δεξιά πολιτικά βρίσκεται µε το ένα πόδι (ανελ) στη συγκυβέρνηση και 
µε το άλλο (νδ-χα) περιµένει στη γωνία για να ανασυγκροτηθεί. Ο φα-
σισµός έχει καταφέρει να σταθεροποιηθεί ως πολιτική έκφραση ενός 
σηµαντικού κοµµατιού της ελληνικής κοινωνίας, αποτελεί ρητό πολι-
τικό πρόσηµο του στρατιωτικοποιηµένου µηχανισµού καταστολής και 
προσβλέπει στο να αποτελέσει την εναλλακτική της κυριαρχίας για τη 
βίαιη επιβολή των όρων του κεφαλαίου.

Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η άνοδος της εκλογικής δύναµης 
του συριζα δεν ήρθε ως αποτέλεσµα της δυναµικής των κοινωνικών 
αγώνων και αντιστάσεων, όπως έγινε στη λατινική αµερική. Αντίθετα, 
εµφανίζεται τη στιγµή αµέσως µετά το τέλος µιας σειράς αγώνων της 
περιόδου 2010-2012 (συγκρουσιακές γενικές απεργίες, κινητοποιήσεις 
των πλατειών, λαϊκές συνελεύσεις) και την υπαναχώρηση των αδιαµε-
σολάβητων πολιτικών δράσεων την τελευταία τριετία. Είναι η αδυναµία 
του ανταγωνιστικού χώρου να αµφισβητήσει τη µορφή-κράτος και τη 
σχέση-κεφάλαιο στην οργάνωση της κοινωνικής ζωής και να δώσει µια 
ριζοσπαστική απάντηση στην αντίφαση της καπιταλιστικής κρίσης. ∆εν 
κατάφερε από τη µια να οργανωθεί προς τον συλλογικό µετασχηµατισµό 
της κοινωνίας και από την άλλη να αντιµετωπίσει ένα αναβαθµισµένο 
νοµικό οπλοστάσιο, σκληρή κρατική καταστολή και τους ιδεολογικούς 
µηχανισµούς χειραγώγησης των µµε, που αποτέλεσαν τα βασικά εργα-
λεία επιβολής του δόγµατος του νόµου και της τάξης. 

Γύρω από την κυβερνοαριστερά (και το ποτάµι) προσκολλήθηκαν 
µεγάλα µικροαστικά κοµµάτια τα οποία διαποτισµένα από την κυρίαρ-
χη ιδεολογία του ατοµικού συµφέροντος, του ονείρου της κοινωνικής 
ανόδου, της κατανάλωσης και του λάιφστάιλ, επιζητούν την επιστροφή 
στην κανονικότητα και την αποκατάσταση της βολεµένης ζωής των πε-
ρασµένων δεκαετιών. Μια ιδεολογία που διαπέρασε και τµήµατα της 
εργατικής τάξης, η οποία αντάλλαξε κάποια προνόµια που έλαβε τα 
προηγούµενα χρόνια µε τη συναίνεση για την επέκταση του ελληνικού 
κεφαλαίου στα βαλκάνια και την εκµετάλλευση µε όρους σκλαβιάς του 
παρανοµοποιηµένου διεθνούς προλεταριάτου αλλά και των εγχώριων 
επισφαλώς εργαζόµενων. Είναι αυτά τα κοµµάτια που λόγω της υλικής 
συνθήκης που απολάµβαναν τα προηγούµενα χρόνια και της ιδεολογί-
ας που αφοµοίωσαν, προσκολλώνται στο αστικό µπλόκ.

Εµείς, απέναντι στην πολιτική της κοινωνικής συναίνεσης και 
ενσωµάτωσης, της τρέχουσας περιόδου, προτάσσουµε την ανάπτυξη 
µιας ριζοσπαστικής θεωρίας και πράξης που θα διαπερνά το χτίσιµο του 
νέου φαντασιακού της κυβερνοαριστεράς, θα τοποθετείται ανταγωνι-
στικά στα ζητήµατα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, θα στέκεται αλ-
ληλέγγυα στους εκµεταλλευόµενους και ειδικά στους µετανάστες και 
θα κινείται συλλογικά προς την κοινωνική χειραφέτηση. 

Παράλληλα, θεωρούµε αναγκαία µια οργανωτική συγκρότηση µε 
σαφή ταξικό προσδιορισµό, που από τη µια µεριά θα ενισχύει τις αντα-
γωνιστικές κοινωνικές δοµές (στέκια, κοινωνικά ιατρεία, συλλογικές 
κουζίνες, µέσα αντιπληροφόρησης, κολλεκτίβες εργασίας κλπ) και από 
την άλλη θα αποτελεί το πλαίσιο συντονισµού ανάµεσα στις επιµέρους 
πολιτικές οργανώσεις (σωµατεία βάσης, συνελεύσεις γειτονιάς, συλλο-
γικότητες κλπ) του ανταγωνιστικού χώρου.

συγκυρία, προσδοκίες 
και κυβερνοαριστερά 

• Ισχυρή απάντηση από 5000 αντι-
φασίστες δόθηκε με συγκέντρωση και πο-
ρεία στην αθήνα απέναντι στη σύναξη της 
ΧΑ κατά την επέτειο των ιμίων (31/1).

• Ο ΙΑΝΟΣ δείχνει ξανά το πρόσωπο 
του «πολιτισμού» με συνοδεία ΜΑΤ σε 
παρέμβαση αλληλέγγυων ενάντια στην 
κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, που 
συμπληρώθηκε με 7 συλλήψεις (28/12). 

• Δε μας εκπλήσσει καθόλου η 
απόρριψη της προσφυγής (της περιφέρει-
ας Αττικής) κατά της αγοραπωλησίας του 
Ελληνικού. Τελικά μεταβιβάστηκε στην 
εταιρία Lamda Development του ομίλου 
λάτση. Το κράτος έχει όντως συνέχεια 
(όπως υποσχέθηκε ο τσίπρας).

• Συνεχίζονται οι κρατικές δολοφο-
νίες στα κολαστήρια του Δομοκού: τους 
τελευταίους μήνες δύο κρατούμενοι πέ-
θαναν, γιατί τους αρνήθηκαν ιατρική πε-
ρίθαλψη κι ένας μετανάστης με σοβαρά 
προβλήματα υγείας, αυτοκτόνησε.

• Η επιχείρηση εισβολής των μπά-
τσων στο κατειλημμένο κοινωνικό κέντρο 
ΒΟΞ στα εξάρχεια στις 7/2 συνιστά απτή 
απόδειξη των μεγάλων αλλαγών που επι-
φέρει η κυβέρνηση της αριστεράς!

• Ειδική πρόσκληση απ΄ το εφετείο 
ήθελαν οι ασφαλίτες, μάρτυρες της υποτι-
θέμενης αντίστασης του Τ. Θεοφίλου, που 
πρωτόδικα είχε καταδικαστεί, χωρίς αυτοί 
να εμφανιστούν. Τελικά, δε μπορούσαν να 
στηρίξουν προφορικά την κατηγορία που 
οι ίδιοι κατασκεύασαν!

• Τέλειωσε η 3η δίκη για την υπό-
θεση της ΣΠΦ και το τρομοδικείο έριξε 
εκδικητικά στους κατηγορούμενους 16 
έως 24 χρόνια φυλακή επικαλούμενο τον 
τρομονόμο, παρότι η κατηγορία για ένταξη 
σε τρομοκρατική οργάνωση είχε πέσει για 
τους περισσότερους.

• Στις 18/1 έγινε ανακατάληψη του 
κτιρίου του παλιού νοσοκομείου «Χα-
τζηκώστα» στα γιάννενα όπου για πέντε 
χρόνια υπήρχε η κατάληψη Αντιβίωση, η 
οποία είχε εκκενωθεί τον αύγουστο του 
2013.

συνέχεια στο οπισθόφυλλο

συνέχεια απο το  εξώφυλλο ... σκόρπια
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σε απεργία πείνας μέσα στα κελιά
Από τις 2/3 και όσο γράφονται αυτές οι γραµµές, δεκάδες πολιτικοί κρα-

τούµενοι βρίσκονται σε απεργία πείνας. Μέλη του δικτύου αγωνιστών κρα-
τουµένων, του επαναστατικού αγώνα, της συνοµωσίας πυρήνων της φωτιάς, 
ο ∆.Κουφοντίνας, τούρκοι και κούρδοι πολιτικοί κρατούµενοι (µε κυλιόµενες 
απεργίες πείνας) βάζουν ως ανάχωµα το σώµα τους. ∆ιεκδικούν την άµεση 
κατάργηση του τροµονόµου, του κουκουλονόµου και των φυλακών υψίστης 
ασφαλείας τύπου Γ΄, την οριοθέτηση της χρήσης και της επεξεργασίας του 
DNA σαν αποδεικτικό µέσο, την άµεση απελευθέρωση του πολυτραυµατία 
Σάββα Ξηρού για να λάβει τη νοσηλεία που χρειάζεται, την άµεση παύση των 
εκδικητικών φυλακίσεων φίλων και συγγενών κρατουµένων.

Τα τελευταία χρόνια το κράτος έχει αναβαθµίσει το νοµικό του οπλοστά-
σιο, προκειµένου να διασφαλίσει τη συνέχεια και τη λειτουργία του συστήµα-
τος εκµετάλλευσης. Το 2001 και 2004 θεσπίζεται ο «τροµονόµος», που κατα-
σκευάζει το προφίλ του κατηγορούµενου για «τροµοκρατία» που πλέον χωρά 
τον καθένα. Το 2009 ψηφίζεται ο «κουκουλονόµος» για τους συµµετέχοντες σε 
πορείες, καταδικάζοντας προθέσεις και όχι πράξεις. Η χρήση της επισφαλούς 
µεθόδου ανάλυσης DNA, προσπαθεί να επιστηµονικοποιήσει την κρατική εκ-
δικητικότητα απέναντι σε κοινωνικούς αγωνιστές. Κορύφωση της κατασταλτι-
κής πολιτικής συνιστούν οι φυλακές τύπου Γ’.

Οι νέες ρυθµίσεις έχουν σκοπό να ποινικοποιήσουν τους αγώνες, να κα-
ταστείλουν όσους αντιδρούν και να τροµοκρατήσουν τους υπόλοιπους. Μετά 
το τέλος της «εποχής της ευηµερίας» και λόγω των εντεινόµενων κοινωνικών 
κινητοποιήσεων, ο νόµος και η καταστολή αποτελούν βασικούς πυλώνες δια-
φύλαξης του καθεστώτος.

Απέναντι σ’ αυτά και στηρίζοντας τους απεργούς έχει αναπτυχθεί ένα 
πολύµορφο κίνηµα αλληλεγγύης εντός και εκτός συνόρων. Πορείες, κατα-
λήψεις, παρεµβάσεις διεκδικούν την άµεση ικανοποίηση των αιτηµάτων των 
απεργών πείνας. 

οι δολοφονίες των μεταναστών συνεχίζονται
Στις 10/2 πεθαίνει αφγανός πρόσφυγας, αφού µεταφέρεται σε νοσο-

κοµείο σε κρίσιµη κατάσταση από  την αµυγδαλέζα. Στις 11/2 αυτοκτονεί στα 
κρατητήρια διεύθυνσης αλλοδαπών θεσσαλονίκης µετανάστης από την υεµέ-
νη, που αιτήθηκε νοσηλεία, η οποία απορρίφθηκε. Στις 13/2 αυτοκτονεί µετα-
νάστης από το πακιστάν, µη µπορώντας να αντέξει την παρατεταµένη κράτησή 
του στο κολαστήριο της αµυγδαλέζας.

«Το κράτος έχει συνέχεια» δήλωνε ο πρόεδρος του σύριζα στα µµε και 
από τους πρώτους µήνες διακυβέρνησης γίνεται φανερό τι εννοούσε. Ο τρό-
πος που το καπιταλιστικό κράτος, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, διαχειρίζεται το 
ανθρώπινο πλεόνασµα παραµένει ίδιος: παρανοµοποίηση και στοίβαγµα σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η ακραία υποτίµηση της ζωής των µεταναστών 
µέσω της ένταξης τους σε ένα µόνιµο καθεστώς εξαίρεσης έχει στόχο τη δηµι-
ουργία πειθήνιου και φθηνού εργατικού δυναµικού που είναι απαραίτητο για 
την αναπαραγωγή του κεφαλαίου σε καιρούς καπιταλιστικής κρίσης. Από την 
άλλη, η συνέχεια του κράτους αποτυπώνεται και στους κατασταλτικούς µη-
χανισµούς ενάντια σε όσους αντιδρούν στη σύγχρονη βαρβαρότητα. Στις 21/2 
οργανώνεται πορεία διαµαρτυρίας στην αµυγδαλέζα από την «ανοιχτή πρω-
τοβουλία ενάντια στα κέντρα κράτησης». Η θέση του κράτους ήταν ξύλο και 
χηµικά, όταν ο κόσµος προσπάθησε να έρθει σε επαφή µε τους µετανάστες.

Ενάντια σε κάθε διαµεσολάβηση, οφείλουµε να στηρίζουµε τους αγώνες 
των µεταναστών/στριων που είναι και δικοί µας αγώνες. Όλοι µαζί, ντόπιοι και 
ξένοι, κοµµάτια της ίδια τάξης, να αγωνιστούµε µέχρι το γκρέµισµα και του 
τελευταίου κέντρου κράτησης.

o φασισμός σκοτώνει
Σοκ και δέος έπαθε το πανελλήνιο µε τη δολοφονία του Βαγγέλη Γιακουµάκη, 
που βαφτίστηκε αυτοκτονία, για να µην υπάρχει καµία αυτουργία. Η αγανακτι-
σµένη κοινωνία του ρεθύµνου προσπαθεί να ξεπλύνει τη συνείδησή της ζη-
τώντας την παραδειγµατική τιµωρία των τραµπούκων του Βαγγέλη, που δεν 
έκαναν άλλο από το να περιφρουρήσουν την «κρητική λεβεντιά» καθαρίζοντας 
τους «άλλους», έτσι όπως τους δίδαξε η ίδια κοινωνία που υποκριτικά επιζητά 
την τιµωρία τους. Μπάτσοι, φυλλάδες, δελτία ειδήσεων ανέλαβαν το καθηµε-
ρινό µαγκαζίνο που προφανώς δεν µίλησε για πατριαρχία, οµοφοβία και φασι-
σµό. Αυτά σκότωσαν τον Βαγγέλη.

ηπα: δε μπορώ ν’ αναπνεύσω με τόση μπατσίλα
Στο Φέργκιουσον των ηπα έγιναν τουλάχιστον 14 εν ψυχρώ  δολοφο-

νίες αφροαµερικανών από πυρά µπάτσων, ακόµα και ενός 12χρονου εν ώρα 
παιχνιδιού. Οι µπάτσοι, όπως αυθαίρετα-ρατσιστικά δολοφονούν το ίδιο απρο-
κάλυπτα αθωώνονται από τα αστικά δικαστήρια που µετατρέπουν την πράξη 
σε «νόµιµο φόνο» για την υπεράσπιση της κοινωνικής τάξης και ασφάλειας. 
Για τη µαύρη κοινότητα η «ισότητα» παραµένει για λίγους, ενώ η πλειονότητα 
ζει στην αφάνεια γκετοποιηµένη και άνεργη, αποκλεισµένη από κάθε σύστηµα 
πρόνοιας, µέσα στην καταπίεση και την εξαθλίωση. Το κίνηµα «I can’t breathe»  
-από αντιρατσιστές µέχρι εργατικά συνδικάτα- ενάντια στην µπατσική βία 
απαιτεί να πάψουν οι ρατσιστικές δολοφονίες προβαίνοντας σε πρωτοφανείς 
κινήσεις αλληλεγγύης (συσπείρωση µε απεργούς φαστ φουντ, καταλήψεις πα-
νεπιστηµίων) και µαζικότατες διαδηλώσεις σε 170 πόλεις.

«Επιχείρηση Πανδώρα» & «Νόμος Φίμωτρο» στην ισπανία
Στις 16/12, το ισπανικό κράτος εξαπολύει την «επιχείρηση πανδώρα», µια 

συντονισµένη κατασταλτική εισβολή σε σπίτια αναρχικών, 2 ελευθεριακά στέ-
κια στη βαρκελώνη και στο 25 χρόνια κατειληµµένο κοινωνικό κέντρο Kasa de 
la Montanya, στοχοποιώντας περαιτέρω τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Την ίδια 
περίοδο ψηφίζεται ο «νόµος φίµωτρο» περιορίζοντας ακόµη περισσότερο πο-
λιτικά δικαιώµατα και κοινωνικές κατακτήσεις και θυµίζοντας εποχή Φράνκο. 
Σύµφωνα µε αυτόν απαγορεύεται η ειρηνική ανυπακοή, η διαµαρτυρία χωρίς 
άδεια, οι συνελεύσεις ή συναντήσεις σε δηµόσιους χώρους, η παρεµπόδιση 
έξωσης, η συγκέντρωση µπροστά από το Κογκρέσο κ.ά. Σαν απάντηση, γίνο-
νται τις επόµενες ηµέρες δεκάδες διαδηλώσεις σε όλη την ισπανία, ενω στις 
20/12 γίνεται στη Βαρκελώνη µαζική διαδήλωση 10000 αλληλέγγυων.

*καθώς έκλεινε το τεύχος, έγιναν νέες εισβολές (30/3) σε στέκια κ κατα-
λήψεις σε βαρκελώνη, βαλένθια, µαδρίτη.

κυνισμός και υποκρισία στο charlie hebdo
Ο τρόπος που αντιµετωπίστηκε η επίθεση των γάλλων ισλαµοφασιστών 

στο Charlie Hebdo στις 7/1 βρωµούσε «ελευθερία της έκφρασης». Ένα αγα-
νακτισµένο από την τόση πρωτόγνωρη αγριότητα πλήθος βγήκε στους δρό-
µους για να κλάψει τους άµοιρους σκιτσογράφους που περιγελούσαν το πιο 
περιθωριοποιηµένο κοµµάτι της γαλλικής κοινωνίας κι εκείνο που σκοτώνεται 
καθηµερινά στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους της ∆ύσης. Ένας οχετός ισλα-
µοφοβικής προπαγάνδας ξεχύθηκε για να προστατέψει τις αξίες του ∆ιαφω-
τισµού που χωράνε όλο και λιγότερους, την ίδια στιγµή που ο στρατός έκανε 
στο κέντρο του Παρισιού ασκήσεις διαχείρισης πλήθους σε καιρό πολέµου. 
Αποκορύφωµα της κυνικής υπεράσπισης µιας κενής περιεχοµένου ελευθε-
ρίας της έκφρασης, η πορεία φασιστών ηγετών, που συµβόλιζε το αρραγές 
µπλοκ των αξιών της δηµοκρατίας που δήθεν ορθώνεται απέναντι στη λαίλαπα 
της βαρβαρότητας. Την ίδια στιγµή, οι ισλαµοφασίστες είναι οι πιο πιστοί σύµ-
µαχοι του δυτικού ιµπεριαλισµού, ακόµη κι όταν χτυπούν στο εσωτερικό του. 
∆εν κρατάµε ίσες αποστάσεις: η ανάλυσή µας µπορεί να είναι µόνο ταξική και 
µε τη µεριά των καταπιεσµένων.

μικρά... ... κομμάτια...

• Το ναυάγιο (28/12) του norman 
atlantic ήταν άλλη μια δολοφονία των 
αφεντικών. Μεταφορικές και ακτοπλοϊκές 
εταιρίες, σε συνεργασία με το λιμενικό, 
υπερφορτώνουν τα πλοία και αδιαφορούν 
για τα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να 
μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. 

• Μπλόκο στο ισλαμοφοβικό παρα-
λήρημα έστησαν 3000 αντιφασίστες στο 
Μάλμε της σουηδίας το φεβρουάριο: πε-
ρικύκλωσαν για 3 ώρες τους μόλις 20 φα-
σίστες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
του ισλαμοφοβικού κινήματος Pegida.

• Οι μπάτσοι συνεχίζουν να πολιορ-
κούν το τεράστιο 8όροφο οικιστικό συ-
γκρότημα του Aylesbury στο ν. λονδίνο, 
προκειμένου να εξαναγκάσουν τους ενα-
πομείναντες από τους 7.500 κατοίκους να 
το εγκαταλείψουν ώστε να κατεδαφιστεί.  

• Δημοσιεύτηκε έκθεση σχετικά με 
τη δράση της CIA σε φυλακές ταϊλανδης 
και αφγανιστάν, αποκαλύπτοντας την 
εγκληματική της δράση. Οι θεσμοθετημέ-
νοι βασανιστές αμοίβονται αδρά για την 
κοινωνική τους συνεισφορά. 

• Αγώνες ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση του νερού διεξάγουν κάτοικοι της 
ιρλανδίας. Ως τώρα το νερό πληρωνόταν 
από τη φορολογία ενώ τώρα επιχειρείται η 
διαχείρισή του μέσω ίδρυσης επιδοτούμε-
νης ημικρατικής εταιρίας.

• Οι περιοχές της Ροτζάβα συνεχί-
ζουν να οικοδομούν τη Δημοκρατική Αυ-
τονομία και να κερδίζουν έδαφος απέναντι 
στους ισλαμοφασίστες της ISIS. Στις 12/3 
έκαναν για πρώτη φορά ελεύθερες δημο-
τικές εκλογές: 40% των θέσεων καταλαμ-
βάνεται από γυναίκες.

• Το κατηγορητήριο για την υπόθεση 
των καμερών στο νοσοκομείο ρεθύμνου 
έμπαζε από παντού. Το δικαστήριο ακύ-
ρωσε τη δίκη πριν ξεφτιλιστούν ομαδικώς 
Ξυπολυτάδες και σία! 

• Αθώοι κρίθηκαν οι 9 διωκόμενοι 
για την μαζική κατάληψη της αντιπεριφέ-
ρειας χανίων το φλεβάρη 2012. Άλλη μια 
δίκη-καρμπόν, που κύριο στόχο έχει την 
καταστολή και την ποινικοποίηση των κοι-
νωνικών αγώνων, κατέρρευσε.

• Το αυτοοργανωμένο κινηματικό 
εγχείρημα αντιπληροφόρησης «Ράδιο Ψα-
λίδι» άρχισε να εκπέμπει διαδικτυακά από 
το ρέθυμνο στο psalidi.espivblogs.net

• Τον δεκέμβρη οι κάτοικοι των χω-
ριών του Αγ. Βασιλείου σταμάτησαν την 
εγκατάσταση ανεμολογικών ιστών στην 
περιοχή, προπομπό του αιολικού πάρκου 
που έχει σχεδιαστεί. 

• Με συλλογικό αγώνα νίκη εργαζό-
μενης κατά των εργατικών αυθαιρεσιών 
της ΠΑΝΘΕΟΝ ΑΚΤΕΕ στο ηράκλειο. Πήρε 
την εξάμηνη άδεια μητρότητας και θηλα-
σμού, και όλα τα χρωστούμενα.  

• Νίκη του Δικτύου Ανέργων & Επι-
σφαλώς Εργαζομένων θεσσαλονίκης, που 
ύστερα από συνεχείς συλλογικές πιέσεις 
και παρεμβάσεις διέγραψε πρόστιμα, ενώ 
παράλληλα έχουν εξαγγελθεί δωρεάν με-
τακινήσεις ανέργων.

με λύσσα και συνείδηση το ταξικό μέτωπο της κυβερνοαριστεράς
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