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Ανάμεσα στις συνεχείς κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις τους τελευ-
ταίους μήνες, επιχειρείται η επέκταση και η σταθεροποίηση της κρατικής 
διαχείρισης των μεταναστών. Σκοπός της κυριαρχίας είναι να εμπεδωθεί 
κοινωνικά και να φυσικοποιηθεί η υποτίμηση της ζωής και η απανθρω-
ποποίηση τους, ώστε να προσλαμβάνεται η συνθήκη αυτή ως κομμάτι 
της κανονικότητας, χωρίς αμφισβήτηση. Ανάχωμα σε αυτή την εξέλιξη, 
στέκεται η αλληλεγγύη, που βοηθά να σταθεί στα πόδια του, τόσο αυτόν 
που τη δέχεται, όσο και αυτόν που τη δίνει, ανοίγοντας προοπτικές απε-
λευθέρωσης για όλα τα καταπιεσμένα κοινωνικά κομμάτια. Η επικράτη-
ση της αλληλεγγύης, αποτελεί στοίχημα για το σύνολο του ανταγωνιστι-
κού κινήματος.

Μετά το κλείσιμο των συνόρων και την εγκατάσταση των στρα-
τοπέδων συγκέντρωσης κλειστού και ανοιχτού τύπου (hot spots, 
relocation camps), η κρατική διαχείριση περνάει σε νέα φάση με την 
υπογραφή της συμφωνίας ελλάδας- ε.ε.- τουρκίας. Το πλάνο περι-
λαμβάνει τον έλεγχο των συνόρων από τη frontex, την υποχρεωτική 
-και άρα βίαιη- μεταφορά των μεταναστών στα στρατόπεδα που έχουν 
στηθεί στην ηπειρωτική χώρα, άμεση απέλαση στην τουρκία όσων δεν 
δικαιούνται άσυλο και τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης από το κρά-
τος και τις φιλικές του δομές.

Το κράτος κάνει ξεκαθάρισμα ανάμεσα στις φιλικές-συγγενικές 
του δομές, οι οποίες είναι ελεγχόμενες και λειτουργούν σύμφωνα με το 
δικό του διαχειριστικό πλαίσιο, και στις δομές που είναι ανταγωνιστικές 
προς αυτό. Πολλές από τις μκο που αναλαμβάνουν τη διαχείριση κέ-
ντρων κράτησης, αποδεδειγμένα πλέον, σχετίζονται με το σύριζα αλλά 
και με πασοκ-νδ. Οι αυτοοργανωμένες δομές σε νησιά και σύνορα είτε 
αδειάζουν και κλείνουν, είτε εκκενώνονται παρά τις αντιστάσεις, ενώ 
επιχειρήσεις καταστολής γίνονται και στο μητροπολιτικό πεδίο. Ωστόσο, 
στο διάστημα που μεσολάβησε από το χειμώνα μέχρι και σήμερα, στις 
μητροπόλεις ξεπηδούν συνεχώς νέες καταλήψεις στέγης.

Ο έλεγχος των σημείων όπου αυθόρμητα και αναγκαστικά συγκε-
ντρώνονται μεγάλοι αριθμοί μεταναστευτικού πληθυσμού είναι στρατη-

γικής σημασίας για το κράτος. Καταυλισμοί σε λιμάνια και σύνορα, που 
μπορούν να λειτουργήσουν προωθητικά για την ανάπτυξη αντιστάσεων 
και συλλογικών μορφών αγώνα εκ μέρους των μεταναστών αλλά και 
να τους συνδέσουν με κινηματικά κομμάτια αλληλέγγυων, εκκενώνο-
νται βίαια από το κράτος. Χαρακτηριστικές είναι οι εκκενώσεις του λι-
μανιού του πειραιά και της ειδομένης: και στις δύο περιπτώσεις αρχικά 
επιχειρήθηκε η μεταφορά των μεταναστών σε στρατόπεδα μέσω της 
παραπλάνησής τους. Αφού αυτό απέτυχε, ακολουθήθηκε στρατιωτικό 
σχέδιο ξεκινώντας με την εκδίωξη των αλληλέγγυων κομματιών από 
την περιοχή, την απομάκρυνση των μέσων πληροφόρησης και τελικά 
τη βίαιη εκκένωση.

Το τελευταίο διάστημα επανεμφανίζεται η φασιστική δράση είτε 
με τη μορφή οργανωμένων φασιστικών ομάδων και κομμάτων, είτε με 
διάχυτη κοινωνική μορφή ως αγανακτισμένοι πολίτες, επιτροπές γει-
τονιάς, πατριώτες κλπ. Η επανεμφάνιση αυτή έχει να κάνει τόσο με την 
εξέλιξη της δίκης της χα, όσο και με το κλείσιμο του ματιού από το κρά-
τος για την αντεπίθεση ενάντια σε μετανάστες και αλληλέγγυους. Η εκ-
κένωση του λιμανιού της χίου από μετανάστες και οι πολλαπλές επιθέ-
σεις στην αλληλέγγυα δομή Soli Cafe είναι ενδεικτική της συνεργασίας 
αστυνομίας, λιμενικού, δήμου, εμπορικού επιμελητηρίου, αφεντικών, 
φασιστών και των συντηρητικών κομματιών της τοπικής κοινωνίας.

Η τρέχουσα συγκυρία χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις που δημι-
ουργούν ασάφεια σε δύο επίπεδα. Στα όρια ανάμεσα στη συντηρητική 
φιλανθρωπία και την ανταγωνιστική αλληλεγγύη, καθώς και στη διά-
κριση μεταξύ των δομών στήριξης των μεταναστών που υποκαθιστούν 
τις λειτουργίες του κράτους και εκείνων που λειτουργούν επιθετικά 
προς το ξεπέρασμα του. Οι αντιφάσεις αυτές προκύπτουν καθώς σή-
μερα ο βαθμός πολιτικής συγκρότησης και οι δυνατότητες στήριξης 
κοινωνικών αντιδομών καθιστούν αδύνατη τη συνολική κάλυψη των 
αναγκών. Ταυτόχρονα, δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις που θα μπο-
ρούσαν να οδηγήσουν στο ξεπέρασμα του καπιταλισμού και των κρα-
τικών πολιτικών που προκαλούν τον ξεριζωμό χιλιάδων ανθρώπων.

Η κυριαρχία θέλει τους μετανάστες αόρατους, αποκομμένους από 
τον ιστό της καθημερινής ζωής. Γι’ αυτό επιλέγει να τους σκορπίσει σε 
κέντρα κράτησης διαφορετικών περιοχών. Όμως οι πολιτικές του κρά-
τους δεν εμποδίζουν τους μετανάστες να οργανώνονται από το μηδέν 
και να παίρνουν το δρόμο της συλλογικής ανυπακοής και της αντίστα-
σης ενάντια στις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και εγκλεισμού. Οι πολύ 
σημαντικές αυτές αντιστάσεις λαμβάνουν διάφορες μορφές: συντονι-
σμένες διαμαρτυρίες και απεργίες πείνας -όπως στο κέντρο κράτησης 
ελληνικού- γενικευμένες εξεγέρσεις με συγκρούσεις -όπως στη μόρια 
λέσβου- γκρέμισμα και πέρασμα των συνόρων -όπως στην ειδομένη.

Για μας, οι αντιφάσεις της τρέχουσας συγκυρίας μπορούν να ξε-
περαστούν, αν λάβουν ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. Να συμβάλουμε 
και να συνταχθούμε με τους μετανάστες για το γκρέμισμα των συνόρων 
και την ελεύθερη μετακίνηση. Να αρνηθούμε τον εγκλεισμό τους σε 
οποιασδήποτε μορφής στρατόπεδο συγκέντρωσης. Να ανοίξουμε τις 
γειτονιές και να τους στηρίξουμε με καθημερινές σχέσεις στην κοινωνι-
κή ενσωμάτωση. Να σταθούμε πλάι τους σε κάθε αγώνα για ζωή και να 
συμβάλουμε στη ριζοσπαστικοποίηση τους. Ο ορίζοντας της αλληλεγ-
γύης να συγκρουστεί ρητά με την καρδιά των πολιτικών του κράτους, 
τα συμφέροντα του κεφαλαίου και κάθε φασιστικό στοιχείο.

μη γίνει η καταπίεση συνήθεια
και η υποτίμηση κανονικότητα

• Στη σαουδική αραβία οι μετανά-
στες εργάτες εξεγείρονται και διαδηλώ-
νουν ενάντια στις 50.000 απολύσεις ζη-
τώντας παράλληλα και τα δεδουλευμένα 
έξι μηνών. Αφού έχτισαν το κατάρ, την 
καρδιά του καταναλωτισμού, τώρα είναι 
αχρείαστοι.

• Πορεία 11 ημερών προς την πρω-
τεύουσα της γουατεμάλας πραγματοποιή-
θηκε 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 μετα-
ναστες 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 πε-
ριορισμό με βαριές κατηγορίες.

• Πορεία ενάντια στις μαφίες και την 
κρατική καταστολή πραγματοποιήθηκε 
στα εξάρχεια. Ήταν η απάντηση του κό-
σμου των εξαρχείων στη δολοφονική επί-
θεση που δέχτηκαν 3 αναρχικοί από μέλη 
της μαφίας ναρκωτικών στην περιοχή.

• Ακραία εκδικητικότητα της προ-
έδρου στη δίκη της ΣΠΦ για το σχέδιο 
απόδρασης: Κατήργησε τους δικηγόρους 
λόγω της αποχής του ΔΣΑ. Απέβαλλε επ’ 
αόριστον τους Χρ. και Γ. Τσάκαλο και Ο. 
Οικονομίδου. Τέλος, έδιωξε τους αλλη-
λέγγυους από την αίθουσα.

• Οι Α. Μητρούσιας-Γ. Καραγιαννίδης 
ξεμπροστιάζουν τις δικαστικές αρχές, οι 
οποίες επιδιώκουν την παράταση της φυ-
λάκισης τους μέσω μιας ακόμη μαραθώ-
νιας δίκης, με την πρακτική να στέλνουν 
όλες τις υποθέσεις σε μία τακτική έδρα.

• Ξεχείλιζε μίσος η απόφαση της 
δεύτερης δίκης του Επαναστατικού Αγώ-
να. 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.

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 δημοτικό συμβούλιο βρωμάει σεξισμό κι ομοφοβία

Από το μάρτιο μέχρι σήμερα, το δσ ρεθύμνου αρνείται να παραχωρήσει τον 
κήπο για την πραγματοποίηση του 2ου LGBTQI+ Pride Κρήτης, Φεστιβάλ Ορα-
τότητας και Διεκδικήσεων για την Απελευθέρωση Φύλου, Σώματος και Σε-
ξουαλικότητας. Στη συνεδρίασή του δημοτικού συμβουλίου στις 16/3 παρευ-
ρέθηκαν μέλη του συντονιστικού διοργάνωσης του φεστιβάλ, για να δεχτούν 
επίθεση από δημοτικούς συμβούλους με ύβρεις και απειλές που έβριθαν σεξι-
σμού και ομοφοβίας. 

Η καταγγελία του συντονιστικού για το εν λόγω περιστατικό συνυπογρά-
φηκε από πολίτες και αλληλέγγυους, ενώ δημοσιεύθηκαν και αρκετά κείμενα 
στήριξης από συλλογικότητες της πόλης και όχι μόνο. Ενάντια στη στάση των 
τοπικών αρχών, πραγματοποιήθηκαν διάφορες παρεμβάσεις στην πόλη και δι-
αδήλωση στις 13/5. 

Η στάση της δημοτικής αρχής είναι ενδεικτική όχι μόνο της πατριαρχι-
κής κυρίαρχης ιδεολογίας που θεωρεί πολίτες δεύτερης κατηγορίας όσους 
δεν χωρούν στα έμφυλα πρότυπά της, αλλά και της αντίληψης της αστικής 
εξουσίας για το δημόσιο χώρο. Μιας αντίληψης, στην οποία ο δημόσιος χώρος 
ανήκει στο κράτος και υπάρχει για να εξυπηρετεί το ίδιο και το κεφάλαιο. Σε 
αυτό το πλαίσιο, ό,τι αντιστέκεται στην κυρίαρχη ιδεολογία και προσπαθεί να 
έρθει σε ρήξη με αυτήν, δεν πρέπει να έχει δικαίωμα στην ορατότητα. 

Το Φεστιβάλ πρέπει να στηριχθεί από όλες τις δυνάμεις του ανταγωνι-
στικού κινήματος. Να μη χαρίσουμε ούτε σπιθαμή από τα πάρκα, τις πλατείες 
και τους δρόμους μας στην εξουσία. Ο δημόσιος χώρος ή θα ανήκει σε όλους, 
ή μόνο στα αφεντικά. Διαλέγουμε το πρώτο.

Απεργίες και συγκρούσεις στη γαλλία
Το γαλλικό κράτος έχει επιβάλλει, με αφορμή τα τρομοκρατικά χτυπήματα του 
προηγούμενου διαστήματος, καθεστώς έκτακτης ανάγκης που παρατάθηκε 
μέχρι τον ιούλη λόγω euro 2016. Καθώς η γαλλική δημοκρατία ρέπει προς τον 
ολοκληρωτισμό και αφού έχει ποτίσει τη γαλλική κοινωνία με μπόλικη ισλα-
μοφοβία, προωθεί από το μάρτη ένα νέο εργατικό νόμο που διευκολύνει τις 
απολύσεις και επεκτείνει την εργάσιμη εβδομάδα. 

Φαίνεται όμως ότι κομμάτια της εργατικής τάξης και της νεολαίας, της 
οποίας το εργασιακό μέλλον μοιάζει όλο και πιο δύσκολο, δεν φοβούνται 
τις πολυάριθμες αστυνομικές δυνάμεις ούτε αποπροσανατολίζονται από την 
κρατική προπαγάνδα. Γνωρίζουν πως “ο εχθρός είναι στις τράπεζες και στα 
υπουργεία“. Αντιστέκονται στο νέο νόμο με απεργίες, μαχητικές διαδηλώσεις, 
συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής και καταλήψεις. 

Η ριζοσπαστική νεολαία ήταν η πρώτη που αντέδρασε με μια σειρά επι-
θετικών κινήσεων πριν τη γενική απεργία στις 31/03 που μέτρησε τουλάχιστον 
1.000.000 διαδηλωτές και οδήγησε στη βραδινή κατάληψη της κεντρικής πλα-
τείας του παρισιού. Εκείνο το βράδυ ξεκίνησε το κίνημα “nuit debout” -όρθιοι 
τη νύχτα- το οποίο έχει εξαπλωθεί σε πολλές πόλεις και έχει παρόμοια αλλά 
μάλλον πιο ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά από τους αγανακτισμένους. Σίγουρα 
πάντως δεν συμπεριλαμβάνει ακροδεξιά στοιχεία. Αντίθετα, όπως είδαμε στη 
λυών στις 22/04, δέχεται επιθέσεις από φασίστες, τους οποίους αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά. 

Καθώς συνεχίζονται οι απεργίες και το “nuit debout”, οι καταλήψεις και 
οι συγκρούσεις, φαίνεται ότι ο νέος εργασιακός νόμος στη γαλλία παραμένει 
ένα ανοικτό μέτωπο. Ένα μέτωπο που αφορά όλους/ες μας καθώς αποτελεί 
μέρος του νεοφιλελεύθερου σχεδιασμού της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

το κράτος εκδικείται στον κορυδαλλό
Το τελευταίο διάστημα το κράτος με μια σειρά από ενέργεις προσπαθεί στον 
κορυδαλλό να θάψει όσο βαθύτερα γίνεται τους πολιτικούς κρατούμενους. Τον 
απρίλη πραγματοποιείται η μεγαλύτερη ως τώρα επιχείρηση της ελ.ασ. στις 
φυλακές χωρίς να έχει προηγηθεί εξέγερση: νυχτερινή εισβολή εκαμ, ασφαλι-
τών και σωφρονιστικών, με ύβρεις, προπηλακισμούς και ξυλοδαρμούς, . Στη 
συνέχεια γίνεται προσπάθεια να τοποθετηθούν διπλά κάγκελα στα κελιά των 
πολιτικών κρατούμενων. Ακολούθως, επιχειρείται σφράγισμα των δυο κοι-
νόχρηστων κελιών, που χρησιμοποιούνται ως βιβλιοθήκη και γυμναστήριο. 
Και οι δυο προσπάθειες ματαιώθηκαν απο αντιδράσεις. Τον μάη επιχειρείται 
να καλυφθεί ένα μικρό διάκενο με πυκνό πλέγμα, κρύβοντας τη θέα προς τον 
ουρανό, εγκλωβίζοντας τους κρατούμενους σε ένα πραγματικό κλουβί. Να 
θυμήσουμε ότι το 2004 έγινε απεργία πείνας για να καταργηθεί το κλουβί και 
να μπορούν οι πολιτικοί κρατούμενοι να βλέπουν λίγο ουρανό. Σήμερα η κυ-
βερνοαριστερά προσπαθεί να αναβαθμίσει τις μεθόδους εξόντωσης τους και 
να δώσει διαπιστευτήρια στους φασίστες.

Ρομπέν του Ξύλου
Τα βήματα της κατειλημμένης βιομε ακολουθεί το εργοστάσιο ξυλείας στην 
Πατρίδα Ημαθίας. Η ιστορία σχεδόν ίδια: μήνες απλήρωτοι οι εργαζόμενοι, εκ-
μετάλλευση από τα αφεντικά. Μπροστά στις απολύσεις και στην απαξίωση, οι 
εργαζόμενοι επιλέγουν το δρόμο της αυτοδιαχείρισης και της αυτοοργάνω-
σης. Το γενάρη  κάνουν επίσχεση εργασίας και καταλαμβάνουν τις εγκαταστά-
σεις της “Ε. Παπαδόπουλος – Ν. Παγούρας Α.Β.Ε.Ε.”, ζητώντας την επιστροφή 
όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού μολονότι το πρωτοδικείο αποφάσισε 
οι εργοδότες να μην πουλήσουν τίποτε από την περιουσία της εταιρείας. Οι 
Ρομπέν του Ξύλου δεν διεκδικούν τους τίτλους ιδιοκτησίας του εργοστασίου 
και δεν είναι αφεντικά ούτε υπάλληλοι κανενός. Λειτουργούν χωρίς ιεραρχί-
ες, αποφασίζοντας συλλογικά. Με σύνθημα ‘’Δεν μπορείτε εσείς; Μπορούμε 
εμείς’’ στηρίζουμε τον αγώνα τον εργαζομένων για μια κοινωνία από τα κάτω, 
μια κοινωνία αλληλεγγύης και ισότητας. 

χανιά: αγαπούν τη ζωή και όχι το θάνατο
Τρεις σύντροφοι από τα χανιά δήλωσαν δημόσια την ολική άρνησή τους να 
στρατευθούν. Ο στρατιωτικός μηχανισμός είναι οργανωμένος για την παραγω-
γή πειθήνιων άβουλων υποκειμένων και λειτουργεί με σκοπό την πειθάρχηση 
και την καταστολή των εσωτερικών αντιστάσεων για να προασπίζει τα συμφέ-
ροντα του κεφαλαίου, σκορπίζοντας θάνατο στους λαούς. Ενώ η κατάσταση 
εξαίρεσης εξαπλώνεται στην ευρώπη, στα εγχώρια η ζωή απαξιώνεται με τη 
στρατιωτική διαχείριση των μεταναστριών και των μεταναστών σε σύγχρονα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο ρόλος του στρατού αναβαθμίζεται επικίνδυνα. 
Απέναντι στις πατριωτικές κορόνες, τους εθνικισμούς και τη μισαλλοδοξία, τις 
πολεμικές μηχανές και τα επεκτατικά σχέδια κράτους και κεφαλαίου, οι σύ-
ντροφοι Αποστόλης Λ, Βικέντιος Μ και Γιώργος Τ. Γ, επιλέγουν τη διεθνιστική 
αλληλεγγύη ανάμεσα στους καταπιεσμένους.

Ο εκφασισμός του τουρκικού κράτους συνεχίζεται
Ενδεικτικά της κρατικής τρομοκρατίας: Αρχές μάρτη, οι αστυνομία εισβάλ-
λει με δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού στα γραφεία της εφημερίδας ευ-
ρείας κυκλοφορίας ΄zaman΄. Στις 8/3, διεθνή ημέρα της γυναίκας, διαδη-
λώτριες στην κωνσταντινούπολη δέχονται επίθεση με πλαστικές σφαίρες 
από τους μπάτσους. Στις 14/3, στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά της κουρ-
δικής αντίστασης, ξεκινά ο στρατιωτικός αποκλεισμός της πόλης nusaybin 
στη νοτιοανατολική τουρκία. Ο στρατός βομβαρδίζει την πόλη και στα τέλη 
μάη η κουρδική Μονάδα Λαικής Προστασίας (YPG) αποχωρεί για να σταμα-
τήσουν οι επιθέσεις και να μην κινδυνέψει άλλος άμαχος πληθυσμός. Για 
το κράτος αυτό δεν αρκεί. Οι επιθέσεις συνεχίζονται, εκατοντάδες άμαχοι 
σκοτώνονται και η ισοπεδώνεται. Στην τουρκία, όπου η ε.ε. στέλνει τους 
πρόσφυγες, το κράτος είναι φασιστικό και μαίνεται πόλεμος. Μένει να φανεί 
αν θα αναπτυχθούν ακόμη περισσότερες κοινωνικές αντιστάσεις.

μικρά... ... κομμάτια...

• Οι εργαζόμενοι στην ιδιωτική κλινική 
νέον αθήναιον στο παγκράτι, ενάμιση χρόνο 
απλήρωτοι, παλεύουν ενάντια στο σύγχρονο 
εργασιακό μεσαίωνα. Δίπλα τους βρίσκεται 
η ‘’Συνέλευση Αλληλεγγύης στους απλήρω-
τους και απολυμένους των γειτονιών μας’’.

• Οι 1.400 εργαζόμενοι στα 131 σού-
περ μάρκετ ‘’Καρυπίδης’’ στη θεσσαλονίκη 
πραγματοποίησαν το μάη τετράωρες κυλιό-
μενες στάσεις εργασίας για τα δεδουλευμένα 
πολλών μηνών διεκδικώντας και τη διασφά-
λιση 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. προγραμμά-
τιζε συνέδριο στο ξενοδοχείο novotel. Κατέ-
ληξε τετράωρο φιάσκο στα κρυφά. Το σωμα-
τείο εργαζομένων novotel και το συνδικάτο 
του κλάδου τους, ξεκαθάρισαν με κοινή ανα-
κοίνωση ότι οι φασίστες είναι ανεπιθύμητοι. 

• Εργατικό ταμείο αλληλεγγύης και 
αλληλοβοήθειας συστάθηκε στη θεσσα-
λονίκη, το οποίο θα στηρίξει οικονομικά 
εργατικούς αγώνες προτάσσοντας τη συ-
ναδελφική 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 κρί-
θηκε παράνομη και καταχρηστική και κέρ-
δισε αποζημίωση για όλες τις απλήρωτες 
ώρες εργασίας. 

• Στο παρίσι (4/5) οι μπάτσοι εκκέ-
νωσαν εγκαταλελειμμένο σχολείο που εί-
χαν καταλάβει για στέγη 277 μετανάστες. 
Η επιχείρηση σημαδεύτηκε από συγκρού-
σεις με αλληλέγγυους στους καταληψίες.

• Νέα κατάληψη στέγης στο καλαί 
της γαλλίας, σε μια πόλη με χιλιάδες άστε-
γους όπου μεγάλος αριθμός κυνηγημένος 
από τις συνοριακές αρχές προσπαθεί να 
ζήσει στο γκέτο της ‘’Ζούγκλας’’.

• Σύντροφοι από χανιά και ρέθυμνο 
απέτρεψαν κατάθεση στεφάνου για τους 
νεκρούς της μάχης της κρήτης από γερμα-
νούς φασίστες στο γερμανικό νεκροταφείο 
στο μάλεμε.

• Το σωματείο μισθωτών τεχνικών 
στο ηράκλειο πραγματοποίησε στις αρχές 
μάη κινητοποιήσεις για την επαναπρό-
σληψη εργαζόμενης στην πάνθεον ακτεε, 
ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία, την 
τρομοκρατία των αφεντικών και την ποι-
νικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης.

• Eργατικό ατύχημα έγινε έξω από 
την πρυτανεία του πανεπιστημίου στις 
βούτες ηρακλείου όταν 8μηνίτης στο δήμο 
έπεσε από το απορριμματοφόρο.

• 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 χώ-
ρου και σχολείου.

• Σε εργατικό ατύχημα ακρωτηριά-
στηκε 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 ΔΕΗ με το θά-
νατο εργάτη του ορυχείου στο αμύνταιο 
φλώρινας.


