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Το πρωί της 3/7, καθώς ο ΒΓ βγαίνει από το σπίτι του δέχεται αιφ-
νιδιαστική επίθεση από τον εκτός υπηρεσίας μπάτσο Γιάννη Μπαξεβάνη 
που τον χτυπά μανιασμένα στο σώμα και στο κεφάλι, ενώ ξαμολά τον 
σκύλο του που τον δαγκώνει. Στον ξυλοδαρμό συμμετέχουν γείτονες, 
αλλά και οι ασφαλίτες που κατέφθασαν για να επιβάλουν την ‘τάξη’.

Το περιστατικό δεν είναι τυχαίο ούτε μεμονωμένο αλλά αποτε-
λεί στοχευμένη ενέργεια, αναπόσπαστο μέρος της διττής λειτουργίας 
της αστυνομίας. Από τη μια πλευρά, η αστυνομία είναι η έκφραση της 
οργανωμένης βίας του κράτους που συντηρεί το υπάρχον, εξασφαλί-
ζει και ασκεί τον νόμο, προασπίζεται τα συμφέροντα των αφεντικών 

και αναπαράγει τις κοινωνικές σχέσεις ανισότητας και εκμετάλλευσης. 
Είναι ο στρατός της κυριαρχίας που στοχεύει προς τα μέσα, προς τον 
εσωτερικό εχθρό. Από την άλλη πλευρά, η αστυνομία είναι η βία που 
παράγει νομιμότητα κινούμενη στα όρια του νόμου. Κάθε “υπέρβαση 
καθήκοντος”, “παρεκτροπή” και “αυθαιρεσία” δεν είναι παρά η έμπρα-
κτη διερεύνηση αλλά και διαμόρφωση των κοινωνικών συνθηκών με 
σκοπό τη μετατόπιση των ορίων του νόμου αύριο. Η αστυνομία δεν 
αναπαράγει απλά τα θεσπισμένα όρια της κυριαρχίας αλλά εκτρεπόμε-
νη συνειδητά εκτός ορίων προσπαθεί να θεσπίσει ένα εκτεταμένο πλαί-
σιο καταστολής, επιτήρησης και κοινωνικού ελέγχου.

Η αστυνομία  είναι ο κατεξοχήν εκφραστής της συνθήκης της κα-
τάστασης εξαίρεσης. Εκτρέπεται εκτός ορίων κυρίως ενάντια σε τρεις 
κοινωνικές κατηγορίες: α) σε όσους αμφισβητούν το υπάρχον με όρους 
πολιτικής ανυπακοής και αντίστασης, β) σε όσους δεν πληρούν το προ-
φίλ του νοικοκυραίου και δεν πειθαρχούν στους όρους της κοινωνικής 
αναπαραγωγής, γ) στους μετανάστες και σε όσους δεν τους αναγνωρί-
ζεται η νομική υπόσταση του πολίτη.

Ο ξυλοδαρμός του ΒΓ από τον μπάτσο Γ.Μπαξεβάνη δεν είναι 
αποτέλεσμα μιας τυχαίας συνάντησης ενός καθημερινού ανθρώπου 
με έναν μπαντ-τριπαρισμένο ψυχάκια. Ο ΒΓ συμμετέχει ενεργά στους 
κοινωνικούς αγώνες, έχει σταθεί αλληλέγγυος σε όσες/ους το είχαν 
ανάγκη, εργάζεται στην πρώτη κολεκτίβα εργασίας στην κρήτη με σα-
φές κοινωνικό πρόταγμα και δεν καλύπτει το συντηρητικό προφίλ του 
νοικοκυραίου πολίτη. Ο Γ.Μπαξεβάνης είναι ένας έμπειρος μπάτσος 

της δίωξης που προφανώς είχε στοχοποιήσει τον ΒΓ για τις παραπάνω 
επιλογές του και περίμενε την ευκαιρία να του επιτεθεί ώστε να τον 
τιμωρήσει. Το ότι δρούσε εκτός υπηρεσίας δεν τον διαφοροποιεί, κα-
θώς φέρει συνεχώς την δυνατότητα της θεσμικής κατασταλτικής βίας 
και ταυτόχρονα έχει την υποστήριξη και κάλυψη όλου του οργανωμέ-
νου μηχανισμού καταστολής - αστυνομίας και δικαστών. Αποφάσισε να 
βασανίσει τον ΒΓ δημόσια προκειμένου να ενισχύσει τον διευρυμένο 
κοινωνικό έλεγχο και να διαπαιδαγωγήσει την γειτονιά σύμφωνα με 
τα τρίπτυχα ησυχία-τάξη-ασφάλεια και πατρίς-θρησκεία-οικογένεια. 
Πάνω στις αξίες αυτές και με βάση την ιδεολογία και τα μικροσυμφέρο-
ντα που εκφράζουν, αναγνώρισαν τον εαυτό τους και οι νοικοκυραίοι 
γείτονες που υποβοήθησαν τον ξυλοδαρμό. Εφαρμόζοντας αντανακλα-
στικά κοινωνικού αυτοματισμού, έσπευσαν να κανιβαλίσουν τον ΒΓ, να 
επιδείξουν συμμόρφωση και να παρέχουν κοινωνικό προκάλυμμα στο 
έργο του μπάτσου γείτονα τους.

Η διασύνδεση του θεσμικού μηχανισμού της αστυνομίας με την 
ενέργεια του Γ.Μπαξεβάνη είναι εμφανής σε όλα τα στάδια της υπόθε-
σης. Το τιμωρητικό του έργο συνεχίζουν και οι ασφαλίτες που φτάνουν 
στο σημείο. Στο ΑΤ ρεθύμνου, όπου γίνεται σαφές ότι δεν μπορεί να 
στηθεί κατηγορία ενάντια στον ΒΓ, οι μπάτσοι προτρέπουν να ξεχαστεί 
το συμβάν, αποκρύπτοντας ότι ο Γ.Μπαξεβάνης είναι μπάτσος. Την επό-
μενη ημέρα, όταν ο ΒΓ πηγαίνει για να καταθέσει μήνυση, οι φιλικές 
νουθεσίες μετατρέπονται σε απειλές και εκβιασμούς προς τον ίδιο και 
το περιβάλλον του (αξίζει να σημειωθεί οτι κανένας δικηγόρος του ρε-
θύμνου δεν δέχτηκε να αναλάβει την υπόθεση). Οι μπάτσοι εξέφρασαν 
με τον καλύτερο τρόπο την κατάσταση εξαίρεσης απειλώντας οτι «όπου 
υπάρχει αστυνόμος δεν υπάρχει νόμος». Οι απειλές συνεχίστηκαν με 
την τραμπούκικη ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Ρεθύμνου 
που, υιοθετώντας την υπερασπιστική γραμμή του Γ.Μπαξεβάνη, απει-
λούσε την Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης και τον κόσμο που συμμετείχε 
για την ανάδειξη του γεγονότος προτρέποντας σε κινήσεις κοινωνικού 
αυτοματισμού.

Αμέσως μόλις έγινε γνωστό το συμβάν οργανώθηκε ένα δίκτυο 
αλληλεγγύης και συστάθηκε η Πρωτοβουλία Ενάντια στην Αστυνομική 
Βία η οποία στήριξε τον ΒΓ ηθικά και υλικά, ενώ παράλληλα ανέλαβε 
να αναδείξει το γεγονός. Οργανώθηκε μαζική πορεία στις 7/7 η οποία 
κινήθηκε δυναμικά στους κεντρικούς δρόμους της πόλης ενώ κομμάτι 
της επιτέθηκε συμβολικά με μπογιές στο ΑΤ ρεθύμνου, και στις 18/7 
έγινε εκδήλωση στην πλατεία μικρασιατών με συζήτηση και συναυλία. 

Η δημοσιοποίηση του ονόματος του μπάτσου Γ.Μπαξεβάνη (με 
συνθήματα σε τοίχους και στην πορεία, κείμενα, αφίσες κλπ) συνιστά 
μορφή απόδοσης δικαιοσύνης από τα κάτω, ξεμπροστιάζοντας τον 
βασανιστή στο δημόσιο πεδίο, ενόσω εκείνος προσπαθεί να καλυφθεί 
στους δαιδάλους του δικαστικού συστήματος. Στις περιπτώσεις αστυ-
νομικής βίας είναι σημαντικό να καταδεικνύεται ξεκάθαρα η λειτουργία 
της αστυνομίας ως κεντρικό όργανο βίας της κυριαρχίας και να ανα-
πτύσσεται ένα κύμα ανυπακοής και αντίστασης που θα λειτουργεί ως 
κοινωνικό ανάχωμα στην επέκταση της θεσπισμένης βαρβαρότητας.

* η ύλη του τεύχους είχε κλείσει τον ιούλιο. Λόγω των πολιτικών εξελίξεων 
και του ξυλοδαρμού του ΒΓ καθυστερήσαμε την έκδοση. Αποφασίσαμε να κρατή-
σουμε την αρχική ύλη αλλάζοντας το κεντρικό κείμενο.

ελλάς,ελλήνων,αστυνομικών...
η περίπτωση του μπάτσου Γ.Μπαξεβάνη

• Έφυγε από τη ζωή (24/4) η Σύλ-
βια Παπαδοπούλου. Ηταν συνιδρύτρια 
των εκδ. Διεθνής 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.

συνέχεια στο οπισθόφυλλο

συνέχεια απο το  εξώφυλλο ... σκόρπια

κομμάτια από
τα πεδία του
κοινωνικού
ανταγωνισμού

εκδίδεται από τη
συλλογικότητα
αδέσποτο σινάφι
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Τέσσερις εργάτες δολοφονήθηκαν στα ελ.πε του λάτση

Στις 8/5, κατά τη διάρκεια συντήρησης, γίνεται έκρηξη στα διυλιστήρια των 
ελ.πε στον ασπρόπυργο. Από την έκρηξη τραυματίζονται με πολλαπλά εγκαύ-
ματα έξι εργαζόμενοι, από τους οποίους οι τέσσερις πεθαίνουν λίγες ημέρες 
αργότερα ενώ οι άλλοι δυο παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο θάνατος των τεσσάρων εργαζομένων είναι μια δολοφονία στο πλαί-
σιο της ανάπτυξης του κεφαλαίου του ομίλου λάτση. Η έκρηξη έγινε κατά τη 
συντήρηση των εγκαταστάσεων όπου κάθε χαμένη ώρα αποτελεί μείωση του 
κέρδους. Έγινε σε συνθήκες σκληρής εντατικοποίησης της εργασίας, με συνε-
χή πίεση και εξαντλητικά 12ωρα, χωρίς ρεπό, με καταστρατήγηση των μέτρων 
προστασίας, ώστε να ολοκληρωθεί η συντήρηση σε 25 μέρες ενώ χρειάζεται 
δύο μήνες. Έγινε σε ένα εργασιακό πλαίσιο εκμετάλλευσης, χωρίς συλλογικές 
συμβάσεις, όπου η πλειοψηφία των εργαζομένων ανήκει σε εργολαβικές εται-
ρίες, ως υπενοικιαζόμενοι ανειδίκευτοι εργάτες με εξευτελιστικά μεροκάματα. 
Υπό αυτές τις συνθήκες το δυστύχημα ήταν αναμενόμενο.

Για τον λάτση τα δυστυχήματα με νεκρούς αποτελούν μέρος της λογιστι-
κής του κέρδους καθώς στοιχίζει λιγότερο να πληρώσει πρόστιμα και αποζη-
μιώσεις για τα θύματα από το να λάβει επαρκή μέτρα προστασίας, εκπαίδευσης 
και πρόσληψης εργαζομένων. Στο χρονικό των επιχειρηματικών δραστηριο-
τήτων του καταγράφονται δεκάδες φόνοι και εκατοντάδες τραυματισμοί. Ο λά-
τσης έχει και ιστορία πρόσληψης φασιστών-τραμπούκων (από την εποχή που 
υπέθαλπε τους βασανιστές των ΕΑΤ/ΕΣΑ) για τον εκφοβισμό και την πειθάρχη-
ση των εργαζομένων. Συνένοχος είναι το κράτος και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. 
Από τη μια θεσπίζει νομοθεσία υπέρ των συμφερόντων των αφεντικών και 
από την άλλη αφήνει στο απυρόβλητο τις ευθύνες σε όποια δυστυχήματα.

Κανένα ευρώ στους σωματέμπορους!
Οι φούρνοι «χωριάτικο» και «αττικοί φούρνοι» των αδερφών γιαννακόπουλων  
είναι μια καλοστημένη βιτρίνα ξεπλύματος μαύρου χρήματος εσόδων κυκλώ-
ματος εξαναγκαστικής πορνείας και εμπορίας γυναικών, που ελέγχει το 80% 
των εκδιδόμενων γυναικών στην ελλάδα. Σημαντική βοήθεια στο έργο τους 
παρείχε ο Κ.Κύρος, μπάτσος που αποτάχτηκε λόγω κατάχρησης χρημάτων 
από το ταμείο του τμήματος αλλοδαπών. Με τις επαφές του εξασφάλιζε χαρτιά 
για τις φυλακισμένες γυναίκες. Σήμερα είναι υπεύθυνος προσωπικού της αλυ-
σίδας. Παρά τις 31 συλλήψεις, τις εφόδους, τις προφυλακίσεις και τις διώξεις 
που ασκήθηκαν στην πρώτη επιχείρηση των μπάτσων το 2008, τα μέλη του 
κυκλώματος αποφυλακίστηκαν και συνέχισαν το εμπόριο και την εκπόρνευση 
των γυναικών. Μάλιστα το ελληνικό κράτος φρόντισε να επιδοτήσει τις επιχει-
ρήσεις τους με 200.000 ευρώ, τη στιγμή που εκρεμμούσε η δίκη ενάντιά τους. 
Μία δεύτερη δίωξη (2010) έφερε ακόμα μια δίκη και ένα εφετείο στις 28/5/15 
που επέβαλε ποινές κάθειρξης 10-12,5 έτη, αλλά άφησε ελεύθερους τους 
κατηγορούμενους με περιοριστικούς όρους λόγω πρότερου έντιμου βίου(!). 
Έτσι, οι επιχειρήσεις τους συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικότατα.

Ένα μαφιόζικο κύκλωμα που πλουτίζει από την σεξουαλική εκμετάλ-
λευση γυναικών, κρατικοί αξιωματούχοι που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη 
λειτουργία του και η αστική δικαιοσύνη που φροντίζει για ποινές-χάδια –ενώ 
φορτώνει τους μικροπαραβάτες με δυσβάσταχτες ποινές– συνθέτουν την 
“σκοτεινή” εικόνα ενός καπιταλιστικού κράτους.

Τους τελευταίους μήνες έγιναν κινητοποίησεις έξω από τα αντίστοιχα 
μαγαζιά και τα franchise τους σε  περιοχές της αθήνας (κέντρο, μπραχάμι, ν. 
φιλαδέλφεια, ζωγράφου κ.α.) αλλά και στην επαρχία (ηράκλειο, λάρισα) με 
στόχο την ενημέρωση του κόσμου για το “βρώμικο ψωμί” που πουλάνε.

LGBTQI+ Pride φεστιβάλ: ηράκλειο 26-27/6
Ενάντια σε μια κοινωνία γεμάτη ρατσισμό, σεξισμό και στερεότυπα, 
εξουσιαστικές μορφές βίας και ματσό τραμπουκισμούς (βλέπε Β. Γιακουμάκη) 
απάντηση είναι οι φωνές αντίδρασης και οι συλλογικές διεκδικήσεις. Η αφάνεια 
στην οποία ζουν τα άτομα που αποκλίνουν από περιχαρακωμένα σεξουαλικά-
κοινωνικά πρότυπα είναι καιρός να αλλάξει. Η ορατότητα στο δημόσιο πεδίο 
και η αυτοδιάθεση του σώματος και της σεξουαλικότητας, η απελευθέρωση 
του φύλου είναι ζητήματα που αφορούν όλους και όχι μεμονωμένες 
περιπτώσεις. Όπως ήταν αναμενόμενο, συντηρητικά κομμάτια της τοπικής 
ομοφοβικής κοινωνίας (δήμος ηρακλείου, εκκλησία) αντέδρασαν ζητώντας 
την ακύρωση του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ θα γίνει -χωρίς χορηγίες από 
θεσμικούς και μη φορείς- προτάσσοντας την αυτοοργάνωση όσων διώκονται 
και περιθωριοποιούνται, ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας και καταπίεσης.

Αγώνας στο μεζεδοπωλείο “κουτουρούκι” στα χανιά
Στα χανιά έχει ανοίξει ένας κύκλος αγώνων από πέντε πρώην εργαζόμενους 
στο μεζεδοπωλείο “κουτουρούκι”. Το αφεντικό του μαγαζιού είχε κλείσει 
την επιχείρηση την περίοδο των χριστουγέννων, κι ενώ προηγουμένως 
είχε υποσχεθεί τη συνέχιση της εργασίας με την επαναλειτουργία του μα-
γαζιού, μεθόδευε την αντικατάσταση των εργαζομένων.

Οι πέντε εργαζόμενοι οργανώθηκαν και διεκδικούν συλλογικά τη συ-
νέχιση της απασχόλησής τους καθώς και την άμεση εξόφληση των οφει-
λομένων δώρων, αδειών, υπερωριών κλπ. Με τη συλλογική τους διεκδίκη-
ση θέλουν να σπάσουν τη σιωπή που επικρατεί στο χώρο του επισιτισμού 
με την πολλαπλή εκμετάλλευση των εργαζομένων και να αναδείξουν τη 
δύναμη που έχει ο αγώνας αλλά και οι σχέσεις αλληλεγγύης. Στα πλαίσια 
αυτά οργανώθηκαν κινητοποιήσεις, αναπτύχθηκε ένα κίνημα αλληλεγγύης 
και έγινε μαζική παρέμβαση (2/4) έξω απο το μαγαζί.

υποχρεωτική δωρεά ως αντίτιμο ελευθερίας
Το νομοσχέδιο για τις φυλακές ψηφίστηκε αλλά στα ψιλά γράμματα πέρασε και 
μία διάταξη που ουσιαστικά αναιρεί την υφ’ όρων απόλυση των κρατουμένων: 
η υποχρεωτική δωρεά σε κοινωφελή ιδρύματα ως αντίτιμο  ελευθερίας! 
Άποροι κρατούμενοι που τηρούν όλες τις προϋποθέσεις για αποφυλακιστούν 
κρατούνται, καθώς αδυνατούν να καταβάλουν ποσά, που φτάνουν  τις 10.000 
ευρώ, ως δωρεά σε ιδρύματα, όπως το χαμόγελο του παιδιού.

Η πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των κρατουμένων πραγματοποίησε 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 27/5 έξω από το υπουργείο δικαιοσύνης και 
κάλεσε τις οργανώσεις πρόνοιας να αρνηθούν να εισπράξουν χρήματα από 
άπορους κρατούμενους. Ο εκδικητικός χαρακτήρας του -μόνο κατ’ επίφαση- 
σωφρονιστικού συστήματος, γίνεται κάτι παραπάνω από ξεκάθαρος: πρώτα 
τους καταδικάζει με υπερβολικές ποινές, στη συνέχεια τους στοιβάζει σε άθλι-
ες συνθήκες κράτησης, στερώντας τους κάθε πιθανότητα κοινωνικής επανέ-
νταξης και τώρα τους ζητάει και τα ρέστα.

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας
Μια μαζικότατη κινητοποίηση ανάγκασε τα ελληνικά δικαστήρια να κρίνουν 
αποφυλακιστέους τους 3 από τους 4 συλληφθέντες αγωνιστές της Ευρωπαϊ-
κής Συνομοσπονδίας Εργατών από την τουρκία (ΑΤΙΚ), ενώ η δίκη του τέταρ-
του, Pektaş Deniz, έχει προγραμματιστεί για την 1/7. Η επιχείρηση, που άρχισε 
στις 15/3 στη γερμανία και συνεχίστηκε σε γαλλία, ελβετία και ελλάδα, είχε 
ως αποτέλεσμα 13 συλλήψεις μελών της οργάνωσης που κατηγορούνται για 
τρομοκρατία, εκ των οποίων 4 από το πρώτη-φορά-αριστερά (sic) ελληνικό 
κράτος. Ήδη από το μάρτη 2013, μετά την επίσκεψη ερντογάν στην ελλάδα, 
έχουν ενταθεί οι διώξεις αγωνιστών από την τουρκία. Αλλά η συγκεκριμένη 
επιχείρηση πρέπει να ειδωθεί ως μια συντονισμένη επίθεση ενάντια στη διε-
θνιστική οργάνωση των εργατών και μιας οργάνωσης με 30χρονη δράση και 
πολιτικά προτάγματα. Κανένας αγωνιστής αιχμάλωτος στα χέρια του κράτους!

μικρά... ... κομμάτια...

• 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.

• 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.

• 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.

• 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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