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Η κυβερνοαριστερά του σύριζα -με στήριξη ανελ- προετοιμάζει 
ένα νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό, αφού γίνει σκλη-
ρότερο μετά τη “διαπραγμάτευση με τους θεσμούς“, θα διαλύσει ακόμη 
περισσότερο την κοινωνική ασφάλιση. Τι είναι όμως η κοινωνική ασφά-
λιση και ποια η σύνθεση των αγώνων την τρέχουσα συγκυρία;

Ιστορικά, η κοινωνική ασφάλιση ήταν αποτέλεσμα των ταξικών 
συγκρούσεων και των συσχετισμών του κοινωνικού ανταγωνισμού 
προηγούμενων περιόδων. Αποτελεί μια παραχώρηση των αφεντικών 
-ως έμμεσος μισθός με παροχές σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
σύνταξη κλπ- προκειμένου να αμβλυνθούν οι κοινωνικές εντάσεις και 
να διασφαλισθεί η ταξική και πολιτική κυριαρχία της αστικής τάξης. 
Ταυτόχρονα, διασφαλίζει τη διευρυμένη αναπαραγωγή της εργατικής 
τάξης και της εργατικής δύναμης υπό τον έλεγχο του κεφαλαίου. Τέλος, 
σε ιδεολογικό επίπεδο, θέλει να επικυρώσει τη λειτουργία του κράτους 
ως ουδέτερου εγγυητή της κοινωνικής σταθερότητας ενώ εκείνο στην 
πραγματικότητα αποτελεί ιστορικά τον μηχανισμό αναπαραγωγής της 
καπιταλιστικής σχέσης υπό την πολιτική κυριαρχία των αστών.

Σε καιρούς όπου το κεφάλαιο δεν μπορεί να αναπαραχθεί και οι 
κοινωνικοί αγώνες βρίσκονται σε ύφεση, τα αφεντικά αντεπιτίθενται για 
το ξεπέρασμα της καπιταλιστικής κρίσης. Μέσω αυτής της πολιτικής, ο 
καπιταλισμός απεκδύεται οποιοδήποτε ανθρώπινο προσωπείο φορού-
σε πιο πριν. Κομμάτι αυτής της διαδικασίας είναι η σταδιακή κατάργηση 
των κρατικών κοινωνικών παροχών που ξεκίνησαν στην ελλάδα από 
τη δεκαετία του ’80. Γίνεται δηλαδή μεταφορά της ευθύνης της αναπα-
ραγωγής της εργατικής δύναμης, από το κεφάλαιο στην ίδια την εργα-
σία και των δομών πρόνοιας από το κράτος σε ιδιωτικούς φορείς.

Η διεργασία αυτή είναι μέρος μιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής 
που δεν αφορά μόνο την ελλάδα αλλά ασκείται συνολικά στην ευρωπα-
ϊκή ένωση. Με τη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, την ενοποίηση 
των ταμείων, την περικοπή των ασφαλιστικών δαπανών και την αύξη-
ση του ορίου συνταξιοδότησης, η φτώχεια γενικεύεται καθώς εντείνε-
ται για το προλεταριάτο και αγγίζει με γοργούς ρυθμούς τη μικροαστική 
τάξη που γκρεμίζεται. Αυτή την πραγματικότητα, που βίωναν ως τώρα 
οι μετανάστες και το ντόπιο προλεταριάτο, καλούνται πλέον να υπο-
στούν διευρυμένα κοινωνικά στρώματα. 

Την τρέχουσα συγκυρία, παρότι έχουμε μια γενικευμένη ύφεση 
των κοινωνικών αντιστάσεων, μια μεγάλη μερίδα κόσμου κινητοποιή-
θηκε ενάντια στη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης έχοντας ανάμει-
κτη έως αντιφατική κοινωνική προέλευση και πολιτική στόχευση.

Κοιτώντας τις απεργιακές κινητοποιήσεις στις 4 φλεβάρη από τα-
ξική σκοπιά, μπορούμε να εντοπίσουμε αρκετές αντιφάσεις στο κοινω-
νικό σώμα που κατέβηκε στο δρόμο. Εργάτες, άνεργοι και νεολαία που 
ζει στην επισφάλεια, στη μαύρη εργασία, χωρίς μέλλον διαδηλώνουν 
γιατί δεν αντέχουν άλλο. Αγρότες κάνουν μπλόκα σε όλη τη χώρα ζη-
τώντας εκ του μηδενός διάλογο για το ασφαλιστικό και εναντιώνονται 
στην ενοποίηση του ταμείου τους ΟΓΑ με άλλα ταμεία και την αύξη-
ση των εισφορών τους. Αυτοαπασχολούμενοι και μικροεπιχειρηματίες 
κλείνουν τα μαγαζιά τους και διαδηλώνουν με το φόβο της επερχόμε-
νης προλεταριοποίησής τους. Τέλος, μεγαλογιατροί και μεγαλοδικηγό-
ροι διαμαρτυρόμενοι κυρίως ενάντια στην αύξηση των εργοδοτικών ει-
σφορών στα ταμεία συναντιούνται με χαμηλόμισθους του κλάδου τους 
που αγωνίζονται για την επιβίωση τους.

Καθώς η κυβερνοαριστερά ολοένα χάνει εκείνα τα κοινωνικά 
ερείσματα που πίστεψαν σε αυτή και την ανέδειξαν, το αστικό μπλοκ 
προσπαθεί να αρθρώσει εκείνες τις κοινωνικές συμμαχίες που θα δια-
σφαλίσουν την πολιτική σταθερότητα στη χώρα και θα συνεχίσουν την 
εκπροσώπηση των συμφερόντων του. Έτσι, βλέπουμε τη συσπείρωση 
συντηρητικών, πατριωτικών έως και φασιστικών στοιχείων στο δρό-
μο, την επανενεργοποίηση των χρυσαυγιτών και παρακρατικών, την 
επανεμφάνιση συντονισμένων επιθέσεων σε κοινωνικούς χώρους και 
αγωνιστές, καθώς και την προώθηση σε νέα συσκευασία της νδ.

Από την άλλη, το ανταγωνιστικό κίνημα βρίσκεται σε οργανω-
τική και πολιτική ανεπάρκεια και η εργατική τάξη, κατακερματισμένη 
και παγιδευμένη στο αδιέξοδο των συνδικαλιστικών ηγεσιών, του κοι-
νοβουλευτισμού και των διεκδικήσεων εντός του συστήματος και την 
αστική ιδεολογική ηγεμονία, δεν μπορεί να αγωνιστεί αυτόνομα. 

Η κατάσταση αυτή προκαλεί σύγχυση και πολλαπλές αντιφάσεις 
ως προς την κατεύθυνση της μεγάλης μερίδας κόσμου που είδε το βι-
οτικό της επίπεδο να πέφτει κατακόρυφα, βγήκε στους δρόμους στους 
κοινωνικούς αγώνες του 2011-12, επένδυσε τις ελπίδες της στο συριζα 
και στη συνέχεια βρέθηκε διαψευσμένη και απογοητευμένη. Όμως, εί-
ναι ορατός ο κίνδυνος να πιεστεί προς συντηρητικότερες επιλογές.

Αυτά συμβαίνουν στο κλίμα μιας ευρώπης που διαχειρίζεται την 
καπιταλιστική κρίση και τις μεταναστευτικές ροές με σκληρή κρατική 
καταστολή, αστυνομικο-στρατιωτική τρομοκρατία, αναβαθμιζόμενη 
κατάσταση εξαίρεσης, στρατόπεδα συγκέντρωσης, κλειστά σύνορα, 
νατοϊκή φύλαξη και με ιδεολογική φαρέτρα τον εθνικοπατριωτισμό.

Είναι σημαντικό την τρέχουσα συγκυρία να ενισχύσουμε τις κοι-
νωνικές μας αντιστάσεις χωρίς να δώσουμε έρεισμα σε συντηρητι-
κά-πατριωτικά στοιχεία ούτε να συμβάλουμε στους σχεδιασμούς των 
αφεντικών. Να αγωνιστούμε ενάντια στη νεοφιλελεύθερη επέλαση με 
ταξική συνεργασία χωρίς κλαδικούς διαχωρισμούς. Να αναδείξουμε τη 
διεθνιστική αλληλεγγύη μαζί με τους μετανάστες. Να υπερασπιστούμε 
το ανάχωμα της κοινωνικής ασφάλισης ξεπερνώντας τις αυταπάτες της 
συνδικαλιστικής και κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Να οργανω-
θούμε στην καθημερινή ζωή συλλογικά και σε πολιτικό επίπεδο ενάντια 
σε κράτος και κεφάλαιο.

ασφαλιστικό, σύνθεση των αγώνων 
και τρέχουσα συγκυρία

• Στις 6/2 ο υπόδικος Π.Ασπιώτης 
δέχθηκε μαφιόζικου τύπου βασανισμό 
από αντιτρομοκρατικάριους στο μεταγω-
γών. Για να του πάρουν δείγμα dna, τον 
απομόνωσαν και τον ξυλοκόπησαν άγρια.  
Η εκδίκηση του κράτους συνεχίζεται.

• Αποφυλακίστηκε στις 21/1 η Μα-
ρία Θεοφίλου μετά την εκδικητική τετρά-
μηνη κράτησή της. Το ανυπόστατο του κα-
τηγορητηρίου καταδεικνύει το μένος των 
μπάτσων και των δικαστών ακόμα και για 
συγγενικά πρόσωπα των ανυπάκουων.

• Συνεχείς στάσεις κρατουμένων 
στις φυλακές κορυδαλλού για τις άθλιες 
συνθήκες κράτησης, τα στημένα πειθαρχι-
κά, τα κομμένα επισκεπτήρια, την απαγό-
ρευση αγαθών, την απόρριψη των αδειών 
και τον αυταρχισμό της διευθύντριας.

• Οι ζαπατίστας γιόρτασαν 22 χρό-
νια αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση, 
την υποτίμηση και τη λήθη. Συνεχίζουν να 
παλεύουν για γη, εργασία, τροφή, υγεία, 
εκπαίδευση, κατοικία, ανεξαρτησία, δημο-
κρατία, ελευθερία, δικαιοσύνη και ειρήνη.

• Η δράση του ισλαμικού κράτους 
αποτελεί αφορμή για περαιτέρω ενίσχυση 
της καταστολής στο εσωτερικό των κρα-
τών της ε.ε. Εκτός από το στρατό και τους 
μπάτσους που παρελαύνουν στις περισσό-
τερες ευρωπαϊκές πόλεις, δημιουργείται 
το ευρωπαϊκό αντιτρομοκρατικό κέντρο.

• Στις γερμανικές φυλακές ξεκίνη-
σαν 1/12 απεργιακές κινητοποιήσεις από 
μέλη του αυτόνομου σωματείου βάσης 
GG/BO, που δραστηριοποιείται σε περισ-
σότερες από 70 φυλακές, διεκδικώντας 
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

• Τουλάχιστον επτά διαδηλώσεις 
έχουν πραγματοποιηθεί στη βραζιλία το 
2016 ενάντια στις αυξήσεις των εισιτηρί-
ων των μέσων μεταφοράς που καταστάλ-
θηκαν βίαια.

• 71.000 διαδήλωσαν στη χώρα των 
βάσκων, όπου αυτονομίστικες οργανώσεις 
συνεχίζουν να διεκδικούν δικαιώματα των 
πολιτικών κρατουμένων και την απελευ-
θέρωση εκείνων με σοβαρές ασθένειες.

• Συγκρούσεις ξέσπασαν στο κα-
λαί στη γαλλία στις 6/1 όταν μετανάστες 
έστησαν οδοφράγματα με σκοπό να απο-
κτήσουν πρόσβαση σε διερχόμενα φορτη-
γά και να κατευθυνθούν προς τη βρετανία.

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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Το κουρδικό πείραμα της δημοκρατικής αυτονομίας

Οι κουρδικές κοινότητες της νοτιοανατολικής τουρκίας διακήρυξαν την αυ-
τονομία τους το καλοκαίρι του 2015. Σύμφωνα με τη διακήρυξη αυτή, η προ-
σπάθειά τους δεν κατευθύνεται στη συγκρότηση ενός νέου έθνους κράτους, 
αλλά στη διαμόρφωση μιας συνομοσπονδίας όλων των κουρδικών περιοχών, 
διαπνεόμενη από το δημοκρατικο ομοσπονδισμό, λειτουργώντας με δημοκρα-
τικά συμβούλια σε κάθε δήμο, με λήψη όλων των αποφάσεων από τα κάτω, με 
ισότιμη συμμετοχή όλων -ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, καταγωγής- στη 
λήψη των αποφάσεων.

Σε απάντηση, το τουρκικό κράτος εξαπέλυσε έναν πόλεμο εναντίον τους 
και ενάντια στα αγωνιζόμενα κομμάτια της κοινωνίας που στέκονται ή μπορούν 
να σταθούν αλληλέγγυα στην κουρδική αυτονομία. Οι απαγορεύσεις κυκλοφο-
ρίας, η πολιορκία ολόκληρων πόλεων ή περιοχών από το στρατό και τη χω-
ροφυλακή και η δράση ελεύθερων σκοπευτών που πυροβολούν αδιακρίτως 
αμάχους, έχουν προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους, κάνοντας ταυτόχρονα και 
τον αντιστεκόμενο λαό πιο αποφασισμένο. Ενώ πόλεις και περιοχές όπως η 
τζιζρε, η σουρ και το ντιγιάρμπακιρ αιματοκυλιούνται, καινούργια οδοφράγμα-
τα φτιάχνονται, καθώς και πολιτοφυλακές για τη λαϊκή αυτοάμυνα.

Ταυτόχρονα, καθώς ο τουρκικός στρατός πέρασε τα συριακά σύνορα, 
εισβάλλοντας στα αυτόνομα κουρδικά καντόνια της βόρειας συρίας και παρέ-
χοντας συγκαλυμμένα στήριξη στο ISIS, οι πολιτοφυλακές YPJ, YPG και YPS 
μάχονται εναντίον του, υπερασπιζόμενες την ελευθερία και την αυτοδιάθεση. 
Δίπλα τους στέκονται διεθνιστές από παντού, είτε άμεσα αγωνιζόμενοι στο 
πλευρό τους, είτε με κινήσεις αλληλεγγύης σε διαφορετικές γωνιές της γης. 
Σε μια περίοδο που οι εθνικισμοί, οι φονταμενταλισμοί και οι πολεμικές μηχα-
νές γιγαντώνονται, η διεθνιστική αλληλεγγύη των από κάτω φωτίζει το δρόμο.

Μπλόκο στην έκδοση των 5 στην ιταλία
Με νίκη του ανταγωνιστικού κινήματος έληξε το εφετείο των 5 εκζητούμε-
νων από τις ιταλικές αρχές για συμμετοχή στα επεισόδια κατά τη διάρκεια της 
No-Expo στο Μιλάνο.Η παγκόσμια έκθεση Expo που διοργανώθηκε πέρσι στο 
μιλάνο, ήταν άλλη μια καπιταλιστική φιέστα με σκοπό να προωθήσει τα συμφέ-
ροντα του διεθνούς κεφαλαίου και να σχεδιαστούν στρατηγικές και εμπορικές 
συμφωνίες για την καταλήστευση των ζωών μας. Απέναντι σ΄αυτή την κοροϊ-
δία, συγκροτήθηκε η καμπάνια No-Expo, η οποία διοργάνωσε μαζική πορεία 
την πρωτομαγιά με πανευρωπαϊκό κάλεσμα συμμετοχής.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές βρίσκονταν 5 φοιτητές από την ελλάδα, για 
τους οποίους εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις ιταλικές αρχές, 
χωρίς να στοιχειοθετούνται οι κατηγορίες. Η δίωξη αυτή ήταν μέρος της κατά-
στασης εξαίρεσης που αναπτύσσεται στην ευρώπη και θέλει να επιβάλει στρα-
τιωτικοποιημένο αστυνομικό έλεγχο της καθημερινής ζωής, στοχοποιώντας 
όσους αντιστέκονται, καθώς και κινήματα με διεθνιστικό προσανατολισμό.

Οι 5 δέχθηκαν αλληλεγγύη από δεκάδες συλλογικότητες, σωματεία, 
συλλόγους, οργανώσεις και μεγάλη μερίδα κόσμου, μέσω πολύμορφων δρά-
σεων στην αθήνα, την επαρχία, την ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με 
μεγάλη και δυναμική προσέλευση κόσμου κατά τις τρεις ημέρες του εφετείου. 
Η μη έκδοση των 5 αποτελεί φωτεινό παράδειγμα πως η αλληλεγγύη, όχι μόνο 
στηρίζει αυτόν που τη δέχεται, αλλά, φέρνοντας κοντά αγωνιζόμενα κομμάτια, 
δημιουργεί κοινότητες αγώνα ικανές να διαταράξουν τα σχέδια των από πάνω. 
Πρόκειται για μια μικρή νίκη για τους 4 αγωνιστές που διώκονται στην ιταλία 
και δικάζονται τον απρίλη, όπως και για κάθε αγωνιζόμενο της ευρώπης.

Μέτωπο αχελώου: ενάντια στης φύσης τη λεηλασία
Μετά από πολυετείς κινηματικούς αγώνες ενάντια στην εκτροπή του αχελώ-
ου, το συριζαίϊκο υπουργείο περιβάλλοντος φαίνεται να παίρνει πίσω αυτό το 
σχέδιο. Απ΄την άλλη, προωθώντας τα συμφέροντα της ημι-ιδιωτικοποιημένης 
δεη, κατασκευαστικών εταιριών και εργολάβων, σε βάρος της τοπικής κοινω-
νίας ανακοινώνει τη λειτουργία του φράγματος της Μεσοχώρας. Παράλληλα, 
οι μεσοβέζικες θέσεις του υπουργού περιβάλλοντος τσιρώνη υπέρ μιας ήπιας 
διαχείρισης, κάνουν σαφές πώς το φράγμα θα λειτουργήσει ως δούρειος ίππος 
για τη συνέχιση των έργων εκτροπής. Η λειτουργία του φράγματος ως υδρο-
ηλεκτρικό έργο είναι καταστροφική για το περιβάλλον και για το ίδιο το χωριό, 
το οποίο θα κατακλυστεί. Άλλο ένα σχέδιο “πράσινης ανάπτυξης”, που μόνο 
στόχο έχει τον πλήρη έλεγχο των νερών και της ενέργειας από το κεφάλαιο.

Η Ευρώπη και οι Άλλοι
Ας δούμε το πράγμα ως έχει: αμισθί εργασία για τους αιτούντες άσυλο, ως 
αντάλλαγμα άδειας παραμονής ή ακόμα χειρότερα ως αποτροπή να μπει 
κάποιος μετανάστης στη φινλανδία. Κατάσχεση προσωπικών αντικειμέ-
νων αξίας και δήμευση περιουσίας για κάλυψη «των εξόδων υποδοχής 
τους» σε δανία, ελβετία και βαυαρία. Κόκκινες σημαδεμένες πόρτες στο 
middlesbrough της αγγλίας για τα σπίτια των μεταναστών. Αντίστοιχα, βρα-
χιολάκια για όσους μένουν σε κρατικό οίκημα στο cardiff της ουαλίας, όπου 
όσοι τα αρνούνται δεν δικαιούνται σίτιση. Καθώς δεν έχουν άδεια εργασίας 
και δεν λαμβάνουν κανένα επίδομα εξαρτώνται από τη διατροφή που τους 
παρέχει το κράτος. Οι εν λόγω πρακτικές δεν είναι τυχαίες, αλλά εντέχνως 
στοχευμένες. Στιγματίζουν, παράγουν διακρίσεις και ρατσισμό, κοινωνικό 
αποκλεισμό σε όλα τα επίπεδα, ώστε να καλπάζει ελεύθερα η εκμετάλλευ-
ση και η υποτίμηση ενός απομονωμένου προλεταριάτου μέσα σ’ έναν κα-
θαρό καταναλωτικό κόσμο.

Σάναα Τάλεμπ: αγωνιζόμενη μετανάστρια
Το κέντρο κράτησης μεταναστών στο ελληνικό λειτουργεί από το 2014 και από 
το 2015 ως χώρος φυλάκισης αποκλειστικά μεταναστριών με άθλιες συνθή-
κες, ανύπαρκτη υγιεινή και βία των φυλάκων. Η απειλή της απέλασης διαρ-
κής όπως και η κράτησή τους. Οι υποσχέσεις του συριζα για μέγιστο διάστημα 
κράτησης το εξάμηνο κούφιες. Τον οκτώβρη του 2015 ενημερώνονται ότι η 
κράτησή τους παρατείνεται για 3 μήνες. Μετά τον ξυλοδαρμό 5 γεωργιανών 
κρατουμένων, πραγματοποιείται παρέμβαση αλληλέγγυων στο κέντρο κράτη-
σης. Η Σάναα Τάλεμπ μην αντέχοντας την επ΄αόριστο κράτηση και τη συνεχή 
υποτίμηση ξεκινά αποχή συσσιτίου. Τη μέρα που τη μεταφέρουν για απέλαση, 
εκείνη αντιδρά και την ξυλοκοπούν. Την κατηγορούν για απείθεια και κατα-
στροφή περιπολικού. Η δίκη της αναβάλλεται και η αίτηση αποφυλάκισής της 
απορρίπτεται. Στις 14/12 οι μετανάστριες κατεβαίνουν σε απεργία πείνας με 
κύριο αίτημα την απελευθέρωσή τους. Η απεργία πέτυχε μια στοιχειώδη βελ-
τίωση των συνθηκών ζωής στο κέντρο κράτησης, ενώ η Σάναα Τάλεμπ κατα-
δικάστηκε σε 3 επιπλέον μήνες φυλάκισης.

Αυτοοργανωμένες δομές στήριξης μεταναστών 
Κατάληψη Στέγης Νοταρά 26, Αυτοοργανωμένη Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης 
στους Πρόσφυγες/Μετανάστες Δερβενίων 56, Κατάληψη Στέγης Θεμιστοκλέ-
ους 58 (αθήνα), Κατάληψη Στέγης Μεταναστών/τριών Ορφανοτροφείο (θεσ-
σαλονίκη), Αυτοοργανωμένη Δομή Πλατάνου (σκάλα συκαμινιάς λέσβου) είναι 
μόνο μερικές αυτοοργανωμένες δομές στήριξης μεταναστών. Αποτελούν τη 
συλλογική αλληλέγγυα απάντηση ενάντια στο ρατσισμό, στη λογική της φιλαν-
θρωπίας και του εναλλακτικού εθελοντισμού. Αλληλέγγυοι από διαφορετικές 
αφετηρίες αλλά με κοινό όραμα για αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής ενάντια στην 
ανθρώπινη εκμετάλλευση πλαισιώνουν τις δομές προτάσσοντας την αυτοορ-
γάνωση από τα κάτω, χωρίς ιεραρχίες, με ανοιχτές συνελεύσεις. Δεν συνερ-
γάζονται με καμία εξουσία ούτε με το κράτος και τις διάφορες φιλανθρωπικές 
ΜΚΟ, δεν αποσπούν καμία πολιτική υπεραξία χρησιμοποιώντας ανθρώπινες 
ζωές και δεν αντιμετωπίζουν τους μετανάστες/ριες ως θύματα. Αλληλεγγύη 
και συλλογικοί αγώνες πάνε μαζί διεκδικώντας τη ζωή που μας ανήκει.

μικρά... ... κομμάτια...

• Εργοδοτική δολοφονία σε “κοινω-
φελές πρόγραμμα”. Ο Γ. Σταμέλος πέθανε 
ύστερα από ατύχημα εν ώρα εργασίας σε 
θέση που δεν είχε ούτε τα αντίστοιχα ένσημα 
-βαρέα και ανθυγιεινά- ούτε την απαραίτητη 
εκπαίδευση.

• Αποκλεισμό από τις διαδικασίες του 
κέντρου καταγραφής και ταυτοποίησης της 
μόριας λέσβου υφίστανται οι μετανάστες 
από την αραβόφωνη αφρική. Αυτή η πτυχή 
της κυβερνητικής πολιτικής έχει ως αποτέ-
λεσμα τη μετατροπή των μεταναστών σε αν-
θρώπους-φαντάσματα.

• Αθωώθηκαν, στην έκτη δίκη, τέσσε-
ρις εκ των κατοίκων του αποπηγαδιού που 
κατηγορούνται από την εταιρεία αιολικών 
για την αντίστασή τους στην εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών τον απρίλη του 2010. 

• Οι επιτροπές αγώνα χαλκιδικής και 
θεσσαλονίκης στις σκουριές, με συνθή-
ματα όπως «ο κάκαβος δεν είναι τσιφλίκι 
κανενός, να φύγει τώρα η ελληνικός χρυ-
σός» έριξαν μέρος του φράχτη της εταιρεί-
ας (31/1).

• Δεν ψαρώνουν οι αγωνιστές της πε-
ριοχής του αποπηγαδιού από την «εταιρεία 
λαϊκής βάσης για την ενέργεια», προκά-
λυμμα για τις ΒΑΠΕ, και στις 4/2 τους διέ-
λυσαν τη φιέστα για προσέλκυση μετόχων.

• Ο Όργουελ το έγραψε: πειθαρχία 
και έλεγχος παντού και πάντοτε. Το ευ-
ρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων δίνει το οκ στους εργοδότες να 
διαβάζουν προσωπική αλληλογραφία των 
εργαζομένων τους, όταν αυτές στέλνονται 
εν ώρα εργασίας.

• Καταλήψεις πραγματοποιήθηκαν 
τον ιανουάριο στον οαεδ της σταδίου και 
στο γραφείο της υφυπουργού ανεργίας 
από το συντονιστικό εργαζομένων στα 
πεντάμηνα, ως διαμαρτυρία για τη συνεχή 
ελαστικοποίηση της εργασίας και τη συνέ-
χιση της ανεργίας.

• Μετά από μία βδομάδα απεργίας 
και αγώνα, οι καθαρίστριες των λεωφο-
ρείων του ΟΣΥ, για λογαριασμό της εργο-
λαβικής εταιρείας link up, κατάφεραν να 
πάρουν μέρος των δεδουλευμένων τους 
και συνεχίζουν...

• Ξεκίνησε το δεκέμβρη η δίκη για 
την υπόθεση του δολοφονημένου αντι-
φασίστα, αγωνιστή και οπαδού Κώστα 
Κατσούλη. Ως τώρα έχει γίνει προσπάθεια 
συγκάλυψης της δολοφονίας και συκοφά-
ντησης των συγγενών και οικείων του. 

• Στις 18/12, η αναρχική ομάδα Ρου-
βίκωνας επιτέθηκε και προκάλεσε φθορές 
στα γραφεία του τραπεζικού εποπτικού 
μηχανισμού τειρεσία. Οι μπάτσοι έκαναν 
επτά προσαγωγές.

• Κινητοποιήσεις εργαζομένων της 
media markt ενάντια στην εργοδοτική κα-
φρίλα έλαβαν χώρα το γενάρη με αφορμή 
τη παράνομη λειτουργία των καταστημά-
των της στις 2/1. Οι εργαζόμενοι/ες σκο-
πεύουν να συνεχίσουν τις δράσεις ενάντια 
στην εργοδοτική αυθαιρεσία. 

• Στις 27/12 έγινε άλλη μια σειρά 
απεργιακών δράσεων από τον ΣΥΒΧΑ υπε-
ρασπιζόμενοι την κυριακάτικη αργία σε 
διάφορα κεντρικά αθηναϊκά βιβλιοπωλεία 
που ήταν ανοιχτά.

• Νίκη για τις εργάτριες της skot. 
Μετά από απεργία δύο βδομάδων οι ερ-
γάτριες κατάφεραν την επαναπρόσληψη 
του απολύσαντος μέλους του σωματείου 
μέσω του συλλογικού, αδιαμεσολάβητου 
και αποφασιστικού τους αγώνα.

• Η ΒΙΟΜΕ σε συνεργασία με το 
κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης στη θεσ-
σαλονίκη, ξεκίνησε τη λειτουργία ενός 
αυτοδιαχειριζόμενου εργατικού ιατρείου 
πρωτοβάθμιας υγείας σε εργαζόμενους, 
ανέργους και κατοίκους της περιοχής.

πορεία αλληλεγγύης στους 5 διωκόμενους της no-expo, ρέθυμνο 15/12  

pazl_06_0316.indd   2-3 3/1/16   11:01 PM


