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• 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. 

• 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.

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

• ∆εν 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.

• 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.
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• 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.
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