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• 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.

• ∆υναµική 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.

πορεία αλληλεγγύης στους τούρκους και κούρδους αγωνιστές, ρέθυμνο 15/10  
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• 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’’. ∆υναµική 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.

• 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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• Ενάντια στο ξεπούληµα της δη-
µόσιας περιουσίας, η αναρχική οµάδα 
«Ρουβίκωνας» πραγµατοποίησε επίθεση 
στο ΤΑΙΠΕ∆ 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 απο το  εξώφυλλο ���Ĉ��Ǔ����


