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Στην τρέχουσα συγκυρία εμφανίζεται επιτακτικά στο προσκήνιο η 
διάσταση της μετανάστευσης. Οι εκτοπισμοί πληθυσμών πυκνώνουν σε 
βαθμό που είχαμε να δούμε από τον β΄ παγκόσμιο πόλεμο και οι δολο-
φονίες των μεταναστών στα σύνορα αυξάνουν καθημερινά. Tαυτόχρο-
να, τα ευρωπαϊκά κράτη, με πρόσχημα τα χτυπήματα στο παρίσι από τον 
isis, ετοιμάζονται να μετακινηθούν από το καθεστώς της φιλελεύθερης 
δημοκρατίας στον ολοκληρωτισμό. Είναι επιτακτική ανάγκη να δούμε σε 
βάθος αυτά τα ζητήματα και να πάρουμε έμπρακτη πολιτική θέση.

Οι μεταναστευτικές ροές που ζητούν πέρασμα ή καταφύγιο στην 
ελλάδα είναι αποτέλεσμα συνεχιζόμενων πολέμων, διωγμών, καταλή-
στευσης του τοπικού πλούτου και γενικευμένης πείνας και εξαθλίωσης 
σε μεγάλο τμήμα της μέσης ανατολής. Είναι αποτέλεσμα, πρώτον, των 
γεωπολιτικών σχεδιασμών, του ιμπεριαλισμού και των στρατιωτικών 
επεμβάσεων από ηπα, ευρωπαϊκή ένωση και ρωσία -τους οποίους 
στήριξε πολιτικοστρατιωτικά και το ελληνικό κράτος, δεύτερον, των 
περιφερειακών ανταγωνισμών σαουδικής αραβίας–ιράν και τρίτον, 
των εσωτερικών εκκαθαρίσεων των δικτατορικών καθεστώτων που 
κατέστειλαν τις εξεγέρσεις στον αραβικό κόσμο (2010-12), καθώς και 
του εμφύλιου στη λιβύη.

Η κυριαρχία διαχωρίζει τους μετακινούμενους πληθυσμούς σε 
“πρόσφυγες” ή “μετανάστες”. Ανάλογα καθορίζει ποιοι ανάμεσά τους 
δικαιούνται να ζητήσουν προστασία και ποιοι εξαιρούνται και αντιμε-
τωπίζονται με διωγμούς και στρατόπεδα συγκέντρωσης ως περισσευ-
ούμενα υλικά. Μέσω αυτής της διάκρισης, τα κράτη είναι σε θέση να δι-
αχειρίζονται τους εκμεταλλευόμενους με βάση τα εκάστοτε οικονομικά 
και γεω-πολιτικά τους συμφέροντα και τις ανάγκες των εκάστοτε ντό-
πιων αφεντικών για φτηνή-υποτιμημένη εργασία. Η υιοθέτηση αυτής 
της διάκρισης σε επίπεδο ορολογίας από τμήματα του ανταγωνιστικού 
κινήματος και κινήματα αλληλεγγύης αποτελεί υποχώρηση απέναντι 
στα ιδεολογικά εργαλεία και τις στρατηγικές της κυριαρχίας.

Στην ευρώπη-φρούριο, η μόνη δίοδος είναι από την ελλάδα προς 
τα βαλκάνια και την κεντρική ευρώπη, μια διαδρομή 2.500 χλμ. Γεω-
γραφικά, το πιο ασφαλές πέρασμα στην ελλάδα είναι μια περιοχή 12,5 
χλμ. στην περιοχή Καστανιές, στα χερσαία σύνορα με την τουρκία. Αυτή 

τη δίοδο έκλεισε το ελληνικό κράτος το 2012, κατασκευάζοντας το 
φράχτη του έβρου. Έκτοτε, πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο 
συντηρούν μια μηχανή θανάτου, αποτελούμενη από λεπιδοφόρο σύρ-
μα σε κουλούρες και σύστημα παρακολούθησης με θερμικές κάμερες 
και αισθητήρες ζωής. Λόγω του φονικού σχεδιασμού του, το συρμα-
τόπλεγμα δεν είχε εγκατασταθεί πουθενά στο δημόσιο πεδίο στην εε, 
μέχρι την ανέγερση του φράχτη του έβρου.

Με το φράχτη του έβρου, το κράτος στρέφει τις μεταναστευτικές 
ροές στο αιγαίο, οδηγώντας συνειδητά στο θάνατο εκατοντάδες μέχρι 
στιγμής μετανάστες, καθώς γνωρίζει ότι η μετανάστευση δεν μπορεί 
να σταματήσει λόγω των συνθηκών στις χώρες προέλευσης. Έτσι, το 
γκρέμισμα του φράχτη καθίσταται αναγκαίο για να σταματήσουν να χά-
νονται ζωές. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η μηχανή θανάτου 
δεν είναι παρά ένας κόμβος της κυριαρχίας, ένα σημείο της υλικής έκ-
φρασης των σχέσεων εκμετάλλευσης του κεφαλαίου, της ιδεολογίας 
του έθνους και της λειτουργίας του κράτους. Αυτές οι σχέσεις και η 
ιδεολογία σπέρνουν τον θάνατο και το γκρέμισμα τους είναι αναγκαίο 
για να σταματήσει η απαξίωση της ζωής.

Μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα του isis στο παρίσι και την επι-
βολής καθεστώτος έκτακτης ανάγκης αναβαθμίζεται η κατάσταση εξαί-
ρεσης σε όλη την ευρώπη, η οποία στρέφεται προς τον ολοκληρωτισμό 
και το στρατιωτικοποιημένο αστυνομικό έλεγχο της καθημερινής ζωής. 
Με τη χρήση του τρόμου η κυριαρχία προσπαθεί να επιβάλλει πιο κά-
θετες κρατικές πολιτικές ενάντια στους μετανάστες και καλλιεργώντας 
την ισλαμοφοβία να προωθήσει την εμπέδωση ενός γενικευμένου ρα-
τσισμού και εθνικισμού. Δημιουργεί τις συνθήκες ελέγχου και κατα-
στολής του εσωτερικού εχθρού, των κοινωνικών κομματιών που θα 
ριζοσπαστικοποιηθούν και θα αντιδράσουν στη φτώχεια και την υπο-
βάθμιση της ζωής από την οικονομική κρίση -μέρος των οποίων είναι 
και οι ίδιοι οι μετανάστες που εργάζονται στην ευρώπη.

Έξω από λογικές συμψηφισμού θυμάτων και σκεπτικά συλλογι-
κής ευθύνης, είναι αδύνατο να μην αναγνωριστεί η υποκρισία όσων 
θρηνούν για τα θύματα του παρισιού, ενώ έχουν αδιαφορήσει παγερά 
για τους νεκρούς από πχ. τις πρόσφατες βομβιστικές επιθέσεις στην 
τουρκία, τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς στη μέση ανατολή και την 
ιμπεριαλιστική πολιτική της ίδιας της γαλλίας και της ευρώπης. Αυτή η 
υποκριτική στάση συντάσσεται -ηθελημένα ή μη- με τα ίδια συμφέρο-
ντα της κυριαρχίας που αιματοκυλούν λαούς. Ο isis είναι δημιούργημα 
των ηπα, βρετανίας και ισραήλ και, προτού γιγαντωθεί και αυτονομη-
θεί, εξυπηρετούσε τους γενικότερους γεωπολιτικούς τους σκοπούς.

Σε διεθνές επίπεδο τα κράτη, συμμετέχοντας σε υπερεθνικούς 
σχηματισμούς και στρατιωτικές συμμαχίες όπως το νατο, εξαπολύ-
ουν πολέμους ή επωφελούνται από αυτούς που ξεσπούν και παράλ-
ληλα διαχειρίζονται τις μεταναστευτικές ροές που δημιουργούνται. Στο 
εσωτερικό τους καλλιεργούν εθνικισμούς, απαξιώνουν τις ζωές των 
μεταναστών, στρατιωτικοποιούν την εργασία και τη ζωή, περιορίζουν 
ελευθερίες και ασκούν ασφυκτικό έλεγχο, προκειμένου να καθυποτά-
ξουν και να πειθαρχήσουν τους υποτιμημένους πληθυσμούς. Απέναντι 
τους χτίζεται ένας κόσμος αλληλεγγύης από τα κάτω, ώμο με ώμο με 
τους μετανάστες και με όσες/ους αγωνίζονται, από τις ευρωπαϊκές μη-
τροπόλεις μέχρι την επαναστατημένη ροτζάβα, σε ανατολή και δύση. Η 
διεθνιστική αλληλεγγύη να γκρεμίσει φράχτες και σύνορα.

Σε ανατολή και δύση,
ποιος τους φράχτες θα γκρεμίσει!

• Ενάντια στο ξεπούλημα της δη-
μόσιας περιουσίας, η αναρχική ομάδα 
«Ρουβίκωνας» πραγματοποίησε επίθεση 
στο ΤΑΙΠΕΔ καταστρέφοντας έγγραφα και 
διαλύοντας το χώρο των γραφείων του. 
Αυτή η πράξη επέσυρε σε 4 συντρόφους 
κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα.

• Η ποινικοποίηση των συγγενικών 
σχέσεων των πολιτικών κρατουμένων 
καλά κρατεί. Μετά την αυθαίρετη κράτηση 
της αδερφής του Τ. Θεοφίλου, Μαρία, οι 
γονείς τους δέχτηκαν εκδικητική εισβολή 
στο σπίτι τους από την αντιτρομοκρατική.

• Κρατούμενοι στις Ανδρικές και 
Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, από 
25/10 και 31/10 αντίστοιχα, αγωνίζονται 
για βελτίωση των συνθηκών κράτησης 
(φαγητό, ζεστό νερό, 24ωρη  ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη) και αλλαγή στον 
τιμωρητικό χαρακτήρα των ποινών.

• Στις 3–4/10 πραγματοποιήθηκε 
το Ιδρυτικό Συνέδριο της Αναρχικής Ομο-
σπονδίας. Ένα δείγμα δράσης η κατάληψη 
στα γραφεία του συνδέσμου βιομηχανιών 
βορείου ελλάδος στη θεσσαλονίκη, στις 
10/11, ενόψει της πανεργατικής απεργίας 
στις 12/11.

• Στις 7-8/11 ιδρύθηκε η Αναρχική 
Πολιτική Οργάνωση – Ομοσπονδία Συλ-
λογικοτήτων. Στο ιδρυτικό συνέδριο, οι 
συλλογικότητες της ΑΠΟ συγκρότησαν 
όργανα και συνδιαμόρφωσαν το κατα-
στατικό, καθώς και την κατεύθυνση στην 
οποία θα κινηθούν στο επόμενο διάστημα.

• Μαζική διαδήλωση έγινε στην 
Μπολόνια (24/10) σε ένδειξη αλληλεγ-
γύης στην κατάληψη  ExTelecom, η οποία 
εκκενώθηκε βίαια από την αστυνομία, 
ενώ αποτελούσε στέγη για 300 άτομα.

• Στην πόλη Βίγκο της ισπανίας έγινε 
στις 3/9 μαζική διαδήλωση 200.000 ατό-
μων ενάντια στην εμπορευματοποίηση της 
υγείας με αφορμή την ίδρυση του πρώτου 
ιδιωτικού νοσοκομείου.

• Ο μεγάλος αδερφός δεν είναι πλέ-
ον ριάλιτι. Η αρχή προστασίας προσω-
πικών δεδομένων έδωσε την άδεια για 
τοποθέτηση καμερών στο μετρό. Καμία 
κάμερα πουθενά. Να μπλοκάρουμε κάθε 
κίνηση στοχευμένης βιντεοεπιτήρησης. 

συνέχεια στο οπισθόφυλλο

συνέχεια απο το  εξώφυλλο ... σκόρπια

κομμάτια από
τα πεδία του
κοινωνικού
ανταγωνισμού

εκδίδεται από τη
συλλογικότητα
αδέσποτο σινάφι

pazl_05_1115.indd   1-1 11/26/15   10:12 AM



32
“Είμαστε ζωντανοί, οργισμένοι, εξεγερμένοι”

To τελευταίο διάστημα το τουρκικό κράτος οργανώνεται ενάντια στο εξεγερ-
σιακό και αυτονομιστικό κύμα που αναπτύχθηκε την προηγούμενη περίοδο. 
Από τον ιούνη 2015 που το σουλτανάτο του ερντογάν έχασε την αυτοδυναμία 
στις εκλογές, διεξάγει αντεπαναστατικό πόλεμο σε δύο μέτωπα με εκατοντά-
δες νεκρούς και με πρόσχημα τον αγώνα ενάντια στην τρομοκρατία: 1) με τις 
ριζοσπαστικές δυνάμεις για διατήρηση της ηγεμονίας του, 2) στις κουρδικές 
περιοχές εντός τουρκίας ενάντια στο PKK και εκτός μέσω της στήριξης στον 
isis. Χρησιμοποιώντας ανοιχτά πρακτικές μαφίας, δημιουργεί κλίμα αποσταθε-
ροποίησης για να πουλήσει στη συνέχεια «προστασία», εμφανιζόμενο ως εγγυ-
ητής της ομαλότητας. Το σουλτανάτο ανασύνταξε τις δυνάμεις του για τις εκλο-
γές την 1/11 με κάθε κόστος: ενίσχυση του φόβου και του εθνικιστικού λόγου 
για συγκρότηση συντηρητικού μπλοκ, εξαγορά ψήφων, απειλές, συλλήψεις, 
βομβιστικές ενέργειες, δράση παραστρατιωτικών και στρατιωτικές επιθέσεις. 
Τον ιούλιο η σφαγή στο Σορούτς των συντρόφων που πήγαιναν στο αυτονομη-
μένο Κομπάνι, και των διαδηλωτών της Πορείας Ειρήνης τον οκτώβρη, είχαν 
ως στόχο την ανάκτηση του χώρου που κέρδιζαν σταθερά οι δυνάμεις του 
ανταγωνιστικού κινήματος μετά το Γκεζί. Για τον ίδιο λόγο, οι δυτικές κυβερ-
νήσεις στηρίζουν ερντογάν εδώ και 13 χρόνια. Το ανταγωνιστικό κίνημα στην 
τουρκία αντλεί δύναμη από την πλούσια ιστορία του σε αντίξοες συνθήκες. Οι 
δυνάμεις που απελευθέρωσε πρόσφατα το Γκεζί και το παράδειγμα των γει-
τονικών αυτονομημένων περιοχών της Ροτζάβα (β. συρίας) δίνουν νέα πνοή 
στους αγωνιζόμενους. Ως απάντηση στον πόλεμο, 13 κουρδικές περιοχές και 
3 γειτονιές της κων/πολης κήρυξαν τον αύγουστο αυτοκυβέρνηση και συνε-
χίζουν παρά την έντονη καταστολή. Το ίδιο συμβαίνει με τις αυτοδιοικούμενες 
περιοχές του Β. Κουρδιστάν (ν. τουρκία).

Ενάντια στο TTIP
Μαζικότατες πορείες και συγκεντρώσεις κατά της διατλαντικής συμφωνίας 
ελεύθερου εμπορίου (TTIP) και άλλων εμπορικών συμφωνιών (CETA, TiSA, 
TPP) πραγματοποιήθηκαν τον οκτώβρη, σε πόλεις της ευρώπης. Στις βρυξέλ-
λες, όπου γινόταν η σύνοδος κορυφής, διαδηλωτές απ΄ όλη την ευρώπη προ-
σπάθησαν να περικυκλώσουν το κτίριο, αλλά οι μπάτσοι τους απέτρεψαν με 
προσαγωγές. Διαδηλώσεις έγιναν επίσης στο βερολίνο, στη μαδρίτη -κι άλλες 
ισπανικές πόλεις- καθώς και στην αθήνα. Τον απρίλη είχε προηγηθεί η “Πα-
γκόσμια ημέρα δράσης ενάντια στις ληστρικές – εμπορικές συμφωνίες” όπου 
υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση τόσο στην ευρώπη, όσο και στις ηπα.

Πρόκειται για συμφωνίες που πάνε ένα βήμα παραπέρα το νεοφιλελεύ-
θερο καπιταλιστικό σχέδιο, φτιάχνοντας το θεσμικό πλαίσιο ώστε να λειτουρ-
γούν ανενόχλητες οι αγορές. Ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω ιδιωτικοποιή-
σεις δημοσίων αγαθών ή υπηρεσιών -νερό, ενέργεια, υγεία- καταργούνται τα 
όποια εργασιακά και συνδικαλιστικά κεκτημένα, όπως επίσης και κανονιστικές 
ρυθμίσεις που αφορούν το περιβάλλον και την ασφάλεια των τροφίμων. Εν 
ολίγοις, καθετί που αποτελεί φραγμό στην κερδοφορία του κεφαλαίου ακόμα 
και αν πλήττεται ανεπανόρθωτα το κοινωνικό συμφέρον, δημόσια υγεία – χρή-
ση φυτοφαρμάκων και γενετικώς τροποποιημένων. Ήδη έχουμε δει το πρώτο 
επεισόδιο αυτού του έργου, με πολυεθνικές να μηνύουν κυβερνήσεις λόγω 
απώλειας κερδών!

Η διατλαντική συμφωνία συζητιέται από το 2013 μεταξύ ηπα και εε και οι 
αντιδράσεις τον τελευταίο χρόνο ποικίλουν. Στο ρέθυμνο έχουν γίνει δράσεις 
ενημέρωσης για το θέμα απ΄ το δίκτυο αλληλεγγύης χωρίς μεσάζοντες. Μπο-
ρούμε να τη σταματήσουμε;

Μεσογειακή Αναρχική Συνάντηση
Οργανώθηκε στην ελλάδα (9-18/10) από την αναρχική καμπάνια διεθνιστικής 
αλληλεγγύης «Τρεις Γέφυρες», με τη στήριξη της Διεθνούς των Αναρχικών 
Ομοσπονδιών (IFA – IAF). Οι “Τρεις Γέφυρες “ αφορούσαν τη σύνδεση των 
αγώνων των καταπιεσμένων στον ευρωπαϊκό νότο, στο μεσογειακό τόξο και 
στα βαλκάνια. Μετά τις εκδηλώσεις σε αθήνα, πάτρα, ρέθυμνο και ηράκλειο 
και τη Βαλκανική Αναρχική Συνάντηση στη θεσσαλονίκη, η Συνάντηση κορυ-
φώθηκε στα χανιά (16-18/10). Οι “Τρεις Γέφυρες“ συμμετείχαν στις κινητο-
ποιήσεις αλληλεγγύης στους δολοφονημένους αγωνιστές στην τουρκία, ενώ 
στις 16/10 στα χανιά πραγματοποιήθηκε διαδήλωση ενάντια στα σύνορα, με τη 
συμμετοχή συντρόφων από 17 χώρες. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Συ-
νάντησης: “Επιστρέφοντας ο καθένας/η καθεμιά στον τόπο του, αισθανόμαστε 
ακόμα πιο δυνατοί. Όπλο μας η αλληλεγγύη των από τα κάτω“.

Κατάληψη πανεπιστημίου στο ρέθυμνο
Απέναντι στη συνεχιζόμενη υπολειτουργία του ιδρύματος, τις περικοπές 
των δικαιούχων δωρεάν σίτισης, την έλλειψη φοιτητικών εστιών και την 
αύξηση του κόστους μεταφορών από και προς το πανεπιστήμιο, οι φοι-
τητικοί σύλλογοι αποφάσισαν, σε 3 διαδοχικές γενικές συνελεύσεις όλων 
των σχολών,  την κατάληψη του πανεπιστημίου, που διήρκησε 3 εβδο-
μάδες (21/10-11/11). Μέσα από την κατάληψη, διεκδίκησαν έμπρακτα τις 
ανάγκες τους, με δράσεις όπως καθημερινό μπλοκάρισμα των ταμείων της 
φοιτητικής λέσχης, συλλογική άρνηση καταβολής αντιτίμου μεταφοράς, 
δυναμικές παρεμβάσεις στα γραφεία της ιδιωτικής εταιρείας σίτισης, στην 
τοπική αυτοδιοίκηση κ.α. Επίσης συζητήθηκαν ζητήματα όπως το φύλο και 
η σεξουαλικότητα, ο μιλιταρισμός και η στράτευση, ενώ έγιναν κοινές κου-
βέντες με σωματεία και κινήματα της πόλης. Η κατάληψη έληξε στις 11/11 
με σύμπραξη των συντηρητικών παρατάξεων και παρουσία ντόπιων αφε-
ντικών της νύχτας και μπράβων.

Το κράτος εκδικείται Ε.Στατήρη και Ν.Ρωμανό
Πολιτική και δικαστική εξουσία συνεχίζουν να λειτουργούν παράνομα και εκ-
δικητικά εις βάρος πολιτικών κρατουμένων και συγγενικών τους προσώπων. 
Αποδέκτες αυτής της επίθεσης είναι ο Ν.Ρωμανός και συγγενικά-φιλικά πρό-
σωπα του μέλους της ΣΠΦ Γ.Τσάκαλου, Εύη Στατήρη και Αθηνά Τσάκαλου. 
Τα δικαστικά συμβούλια απορρίπτουν πραξικοπηματικά όλες τις αιτήσεις του 
Ν.Ρωμανού για εκπαιδευτική άδεια, ενώ ο υπ. δικαιοσύνης καθυστερούσε για 
μήνες την υπουργική απόφαση για την υπόθεση. Η Ε.Στατήρη μετά από 18 μέ-
ρες απεργίας πείνας, καταφέρε να αποφυλακιστεί με σκληρούς περιοριστικούς 
όρους. Είχαν προηγηθεί πάμπολλες απορρίψεις αιτημάτων αποφυλάκισης, 
καθώς η δικαστική εξουσία χρησιμοποίησε εκδικητικά τη νέα νομική διάταξη 
παρασκευόπουλου, η οποία άφηνε την ευθύνη της απόφασης στο δικαστικό ιε-
ρατείο. Το πιο κραυγαλέο παράδειγμα, ωστόσο, αποτελεί ο αποκλεισμός-εξο-
ρία στη σαλαμίνα της Α.Τσάκαλου, απαγορεύοντας της να επισκεφτεί τα παιδιά 
της στη φυλακή και να κάνει εξετάσεις στο γενικό κρατικό νοσοκομείο νίκαιας.

Από την κρήτη μέχρι τις σκουριές,
δεν σκύβουμε κεφάλια, υψώνουμε γροθιές

Καλά κρατεί το κίνημα κατά των βΑΠΕ στο ρέθυμνο, πετυχαίνοντας μικρές και 
μεγάλες νίκες. Εκατοντάδες κάτοικοι του νότιου ρεθύμνου μαζί με αλληλέγ-
γυους έδιωξαν τα μηχανήματα που κατέφθασαν για να τοποθετήσουν ανεμο-
γεννήτριες στο χωριό Άρδακτος (3/10), έστησαν μπλόκα στο δρόμο και ξεπρο-
βόδισαν τους γερανούς μέχρι το λιμάνι του ηρακλείου. Λίγες μέρες μετά, το 
δημοτικό συμβούλιο του ρεθύμνου γνωμοδότησε αρνητικά τις εγκαταστάσεις 
ΑΠΕ. Η κοινωνική πίεση που δέχονται οι θεσμικοί φορείς είναι μεγάλη και δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι χωρίς αυτήν δεν θα έπαιρναν θέση. Αρκετοί κάτοικοι 
έχουν αντιληφθεί ότι τα συμφέροντα των επενδυτών ουδεμία σχέση έχουν με 
τα δικά τους και ότι αυτός είναι ένας αγώνας που θα δοθεί από τα κάτω.

μικρά... ... κομμάτια...

• Αγωνίστριες του κινήματος ενάντια 
στις εξορύξεις χρυσού στις σκουριές απέ-
κλεισαν με πανό και συνθήματα τα γραφεία 
της ελληνικός χρυσός στις 20/10 ζητώντας 
να αποχωρήσει η εταιρεία και να σταματή-
σουν κάθε είδους παραβάσεις στην περιοχή.

• Άλλη μία μαζική απεργιακή κυριακή 
(1/11) ενάντια στην κατάργηση της κυρια-
κάτικης αργίας και των απελευθερωμένων 
ωραρίων πραγματοποιήθηκε με συντονισμέ-
νες παρεμβάσεις (αποκλεισμός mall, jumbo, 
wind) σε καταστήματα σε αθήνα και θεσσα-
λονίκη.

• οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων 
της «Ανακύκλωσης» στο Ηράκλειο (από 
2/11) συνεχίζονται δυναμικά μέχρι και σή-
μερα (27/11), κόντρα στις απολύσεις και 
στις νέες χαμηλόμισθες συμβάσεις της νέας 
εργοδοσίας. Στο πλευρό τους στέκονται δε-
κάδες σωματεία, σύλλογοι και αλληλέγγυοι.

• Οι εργαζόμενοι της Γενικής Ανα-
κύκλωσης ΑΕ στα γιάννενα αγωνίστηκαν 
αποφασιστικά και πέτυχαν την ανάκληση 
των προαναγγελθέντων απολύσεων. Προ-
ηγουμένως, η εργοδοσία είχε κινητοποιή-
σει αστική δικαιοσύνη και ματ προκειμέ-
νου να σπάσει την απεργία.

• ‘’Λευκές νύχτες-μαύρες εργασιακές 
συνθήκες’’. Δυναμική η διαδήλωση στο 
μαρούσι (10/10) ενάντια στις λευκές νύ-
χτες: μαγαζιά ανοιχτά το βράδυ για ατελεί-
ωτα καταναλωτικά όργια σημαίνει μαύρη 
εργασία και απλήρωτες υπερωρίες.

• Παρέμβαση πραγματοποίησε η συ-
νέλευση αλληλέγγυων σε απλήρωτους 
και απολυμένους στην ιδιωτική κλινική 
‘’Νέο Αθήναιον”. Η εργοδοσία σε συνεργα-
σία με την άπραγη επιθεώρηση εργασίας 
έχουν επιβάλει τους τελευταίους μήνες τη 
συνθήκη της απλήρωτης εργασίας.

• Δυναμική ήταν η αντιφασιστική πο-
ρεία (18/9) στο ρέθυμνο στη μνήμη του 
Παύλου Φύσσα, ενάντια στη βαρβαρότη-
τα και την αθλιότητα. Περίπου 300 άτομα 
έδωσαν ένα ηχηρό αντιφασιστικό μήνυμα 
στην πόλη.

• Στις 20/09 ομάδα αναρχικών κα-
τέλαβε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της 
οδού Παπαμιχελάκη στο ρέθυμνο. Το εγ-
χείρημα πλαισιώθηκε από συντρόφους-ισ-
σες και κάνει τα πρώτα του βήματα.

• Στο ηράκλειο τον οκτώβρη, οι 
εργαζόμενοι του ξενοδοχείου “Zorbas 
Village” κατάφεραν με κινητοποιήσεις τους 
να αποσπάσουν τη δέσμευση της εργοδο-
σίας για καταβολή των δεδουλευμένων 
και υπερωριών προηγούμενων μηνών.

• Τον τελευταίο μήνα σε δύο δίκες 
εις βάρος ατόμων του κινήματος ενάντια 
στις βΑΠΕ αθωώθηκαν οι 27 κατηγορού-
μενοι για τα γεγονότα στο Αποπηγάδι το 
2009-2010. Ο αγώνας συνεχίζεται.

• Η θέληση για αυτοοργάνωση, τα 
ελευθεριακά πολιτικά χαρακτηριστικά και 
το πάθος για το υγιές ποδόσφαιρο οδήγη-
σαν στη δημιουργία μιας ακόμα αυτοοργα-
νωμένης ομάδας, του  ”ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η”.

• Το ”Σωματείο Εκπαιδευτικών Ιδι-
ωτικής Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου” πέ-
τυχε στις 4/11 την επαναπρόσληψη απο-
λυμένης συναδέλφου στο φροντιστήριο 
”ΕΠΙΛΟΓΗ” και έκτοτε την τήρηση της 
εργατικής νομοθεσίας για το σύνολο των 
εργαζομένων της επιχείρησης. 
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