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• Σύντροφοι από χανιά και ρέθυµνο
απέτρεψαν κατάθεση στεφάνου για τους
νεκρούς της µάχης της κρήτης από γερµανούς φασίστες στο γερµανικό νεκροταφείο
στο µάλεµε.
• Το σωµατείο µισθωτών τεχνικών
στο ηράκλειο πραγµατοποίησε στις αρχές
µάη κινητοποιήσεις για την επαναπρόσληψη εργαζόµενης στην πάνθεον ακτεε,
ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία, την
τροµοκρατία των αφεντικών και την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης.
• Eργατικό ατύχηµα έγινε έξω από
την πρυτανεία του πανεπιστηµίου στις
βούτες ηρακλείου όταν 8µηνίτης στο δήµο
έπεσε από το απορριµµατοφόρο.
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• Οι εργαζόµενοι στην ιδιωτική κλινική
νέον αθήναιον στο παγκράτι, ενάµιση χρόνο
απλήρωτοι, παλεύουν ενάντια στο σύγχρονο
εργασιακό µεσαίωνα. ∆ίπλα τους βρίσκεται
η ‘’Συνέλευση Αλληλεγγύης στους απλήρωτους και απολυµένους των γειτονιών µας’’.
• Οι 1.400 εργαζόµενοι στα 131 σούπερ µάρκετ ‘’Καρυπίδης’’ στη θεσσαλονίκη
πραγµατοποίησαν το µάη τετράωρες κυλιόµενες στάσεις εργασίας για τα δεδουλευµένα
πολλών µηνών διεκδικώντας και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους.
• Αποφάσεις του αρείου πάγου δίνουν
τη δυνατότητα στα αφεντικά να διεκδικούν
πλήρη αποζηµίωση από τους εργαζόµενούς
τους σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος.
• Στις 26-27 µάρτη η χ.α. προγραµµάτιζε συνέδριο στο ξενοδοχείο novotel. Κατέληξε τετράωρο φιάσκο στα κρυφά. Το σωµατείο εργαζοµένων novotel και το συνδικάτο
του κλάδου τους, ξεκαθάρισαν µε κοινή ανακοίνωση ότι οι φασίστες είναι ανεπιθύµητοι.
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• Η Πρωτοβουλία χανιωτών για το
στρατόπεδο µαρκόπουλου διεκδικεί να µη
τσιµενταριστεί από κανένα, ούτε από τους
πολιτικούς, ούτε από τους στρατιωτικούς,
και προτείνει τη δηµιουργία πράσινου χώρου και σχολείου.
• Σε εργατικό ατύχηµα ακρωτηριάστηκε ντελιβεράς στο ρέθυµνο. Η είδηση
αποσιωπήθηκε σαν απλό αυτοκινητιστικό,
προκειµένου να βγει λαδι το αφεντικό και
ο παπάς που τον ανέτρεψε.
• Άλλη µια δολοφονία προστέθηκε
στο µακρύ κατάλογο των θανατηφόρων
εργατικών ατυχηµάτων στη ∆ΕΗ µε το θάνατο εργάτη του ορυχείου στο αµύνταιο
φλώρινας.

-

-

-

-

• Εργατικό ταµείο αλληλεγγύης και
αλληλοβοήθειας συστάθηκε στη θεσσαλονίκη, το οποίο θα στηρίξει οικονοµικά
εργατικούς αγώνες προτάσσοντας τη συναδελφική αλληλεγγύη, την οργάνωση
από τα κάτω και την άµεση δράση απέναντι
σε οποιαδήποτε εργοδοτική αυθαιρεσία.
• Νίκη για συνδικαλιστή εργαζόµενο
στα ναυπηγεία χαλκίδας ο οποίος κέρδισε
την επαναπρόσληψή του. Η απόλυση κρίθηκε παράνοµη και καταχρηστική και κέρδισε αποζηµίωση για όλες τις απλήρωτες
ώρες εργασίας.
• Στο παρίσι (4/5) οι µπάτσοι εκκένωσαν εγκαταλελειµµένο σχολείο που είχαν καταλάβει για στέγη 277 µετανάστες.
Η επιχείρηση σηµαδεύτηκε από συγκρούσεις µε αλληλέγγυους στους καταληψίες.
• Νέα κατάληψη στέγης στο καλαί
της γαλλίας, σε µια πόλη µε χιλιάδες άστεγους όπου µεγάλος αριθµός κυνηγηµένος
από τις συνοριακές αρχές προσπαθεί να
ζήσει στο γκέτο της ‘’Ζούγκλας’’.
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συνέχεια απο το εξώφυλλο
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• Στη σαουδική αραβία οι µετανάστες εργάτες εξεγείρονται και διαδηλώνουν ενάντια στις 50.000 απολύσεις ζητώντας παράλληλα και τα δεδουλευµένα
έξι µηνών. Αφού έχτισαν το κατάρ, την
καρδιά του καταναλωτισµού, τώρα είναι
αχρείαστοι.
• Πορεία 11 ηµερών προς την πρωτεύουσα της γουατεµάλας πραγµατοποιήθηκε µε 15.000 διαδηλωτές να απαιτούν
το δικαίωµα για πρόσβαση στο νερό και
το τέλος της λεηλάτησης του από εταιρίες
αγροβιοµηχανίας και εξόρυξης.
• Στη γαλλία η κυβέρνηση ολάντ
σχεδιάζει να διαλύσει τη ‘Zούγκλα’ στο
καλαί, όπου ζουν πάνω απο 6000 µεταναστες και αλληλέγγυοι, µε πρόσχηµα την
ανέγερση κέντρου διαµονής. Σε απάντηση
οι κάτοικοι αντιστέκονται σθεναρά.
• Στις 20/4 ξεκίνησε στο µιλάνο η
δίκη των 4 ιταλών συντρόφων για την
υπόθεση no expo. Μέχρι στιγµής δύο είναι
προφυλακισµένοι και δύο σε κατοίκον περιορισµό µε βαριές κατηγορίες.
• Πορεία ενάντια στις µαφίες και την
κρατική καταστολή πραγµατοποιήθηκε
στα εξάρχεια. Ήταν η απάντηση του κόσµου των εξαρχείων στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν 3 αναρχικοί από µέλη
της µαφίας ναρκωτικών στην περιοχή.
• Ακραία εκδικητικότητα της προέδρου στη δίκη της ΣΠΦ για το σχέδιο
απόδρασης: Κατήργησε τους δικηγόρους
λόγω της αποχής του ∆ΣΑ. Απέβαλλε επ’
αόριστον τους Χρ. και Γ. Τσάκαλο και Ο.
Οικονοµίδου. Τέλος, έδιωξε τους αλληλέγγυους από την αίθουσα.
• Οι Α. Μητρούσιας-Γ. Καραγιαννίδης
ξεµπροστιάζουν τις δικαστικές αρχές, οι
οποίες επιδιώκουν την παράταση της φυλάκισης τους µέσω µιας ακόµη µαραθώνιας δίκης, µε την πρακτική να στέλνουν
όλες τις υποθέσεις σε µία τακτική έδρα.
• Ξεχείλιζε µίσος η απόφαση της
δεύτερης δίκης του Επαναστατικού Αγώνα. Με αναβαθµισµένα σκεπτικά σε σχέση
µε την 1η δίκη, το τροµοδικείο στόχευε
στον ενταφιασµό του Ν. Μαζιώτη (129
χρόνια φυλακή) και στην επέκταση της
κρατικής καταστολής.

