τάξεων και αποκρύπτοντας ότι τα κοινωνικά προβλήματα είναι δομικά. Η ιδεολογία της φιλανθρωπίας έχει πρόθεση την παθητικοποίηση
της κοινωνίας, την υπόσκαψη του ανταγωνιστικού κινήματος και την
ενσωμάτωση των κοινωνικών στρωμάτων με ριζοσπαστικό πολιτικό
λόγο και δράση.
Ταυτόχρονα, κατά την τρέχουσα συγκυρία, ασκείται μία κατασταλτική πολιτική, είτε μέσω της δικαιοσύνης είτε της αστυνομίας, απέναντι
σε εκείνους που αντιστέκονται. Αν συνολικά η καταστολή της κυβερνοαριστεράς δείχνει να κινείται σε σχετικά χαμηλή κλίμακα δεν είναι
γιατί έχει μετριασθεί η κρατική βία αλλά γιατί το ανταγωνιστικό κίνημα
παραμένει σχετικά αδρανές και περιορισμένο στις αντιστάσεις του.
Στις 27/7, αστυνομικές δυνάμεις εκκένωσαν συντονισμένα 3 καταλήψεις στέγης στη θεσσαλονίκη (Ορφανοτροφείο, Hurriya, Μανδαλίδειο) και προσήγαγαν 83 άτομα. Η επιχείρηση αυτή είναι συνέχεια της
επίθεσης ενάντια στο κομμάτι της αλληλεγγύης στους μετανάστες που
δεν θέλει να “πιστοποιηθεί” και να ενταχθεί στους κρατικούς σχεδιασμούς. Αρχικά το κράτος, ανέτοιμο οργανωτικά και πολιτικά να διαχειριστεί τους μετανάστες και ανήμπορο να αντιπαρατεθεί ιδεολογικά με
τη διευρυμένο κύμα αλληλεγγύης της κοινωνίας, είχε κρατήσει επιφυλακτική στάση. Από τη στιγμή που απέκτησε τη διοικητική ικανότητα
και το νομικό πλαίσιο ελέγχου των μεταναστών, ξεκίνησε το ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε εκείνες τις δομές που είναι ελεγχόμενες από αυτό και
σε εκείνες που είναι ανταγωνιστικές.
Η εκκένωση των τριών καταλήψεων ήταν και μια απάντηση του
κράτους στις κινητοποιήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του ΝοBorder
Camp (15-24/6). Παράλληλα, η καταστολή της 27/7 εντάσσεται σε μια
αλυσίδα επιθέσεων του κράτους στις δομές του αντιεξουσιαστικού χώρου αλλά και στις εστίες κοινωνικής και ταξικής αντίστασης. Τους τελευταίους μήνες έχουμε συνεχόμενες απειλές στη Βίλλα Ζωγράφου,
στην κατάληψη Θεμιστοκλέους 58 και τη Βανκούβερ Απαρτμάν στην
αθήνα. Στην καταστολή συμβάλλουν διάφοροι καλοθελητές όπως οι
πρυτανικές αρχές πανεπιστημίων και η εκκλησία α.ε.
Η κρατική καταστολή κλείνει το μάτι σε παρακρατικούς και φασίστες. Έτσι, μετά από κλιμακούμενες επιθέσεις σε αυτοοργανωμένες
δομές τον τελευταίο χρόνο, στις 24/8 η κατάληψη στέγης μεταναστριών
Νοταρά 26 δέχτηκε εμπρηστική επίθεση.
Τέλος, έχουμε και μια σειρά από πολιτικές δίκες στις οποίες η κατασταλτική δράση του κράτους συνεχίζει να λαμβάνει τη μορφή δικαστικών πραξικοπημάτων και να εκδικείται τους πολιτικούς κρατούμενους.
Το δικαστήριο για το σχέδιο απόδρασης της ΣΠΦ μοίρασε συνολικά 1.500 χρόνια φυλάκισης. Στην 4η δίκη της οργάνωσης υιοθετήθηκε
το ναζιστικό δόγμα της συλλογικής ευθύνης καταδικάζοντας τα μέλη
της με μοναδική “απόδειξη” ένα κειμένο που γράφτηκε μετά τις πράξεις
και μέσα από τη φυλακή! Τέλος, το τρομοδικείο που εκδικάζει σε δεύτερο βαθμό τις υποθέσεις για χαλάνδρι, βόλο και δέματα, απέρριψε την
πρόταση για συνεκδίκαση των υποθέσεων με σαφή σκοπιμότητα ώστε
οι κατηγορούμενοι να βρίσκονται σε διαρκή δικαστική ομηρία και να
παρατείνεται ο χρόνος κράτησής τους. Επιπλέον, το συμβούλιο φυλακών κορυδαλλού αρνήθηκε, για άλλη μια φορά, στον Δ. Κουφοντίνα την
άδεια που δικαιούται, μετά από 13,5 χρόνια στη φυλακή. Τελικά, μάλλον
ο Δένδιας πρέπει να ζητήσει συγνώμη από τον Παρασκευόπουλο!

... σκόρπια
• Μαζικό σαμποτάζ σε 514 ακυρωτικά μηχανήματα λεωφορείων και τρόλλεϋ
έγινε στην αθήνα (18/6) ενάντια στην αύξηση του εισιτηρίου και στις ρυθμίσεις που
περιλαμβάνουν περιστρεφόμενες μπάρες,
κοινό σώμα ελεγκτών με μπάτσους, και
κάμερες σε μετρό και λεωφορεία.
• Το 10ο βαλκανικό αναρχικό φεστιβάλ βιβλίου πραγματοποιήθηκε 23-25/6
στα ιωάννινα. Περιλάμβανε βιβλιοπαρουσιάσεις, συζητήσεις, προβολές και συναυλίες και κορυφώθηκε με διεθνιστική διαδήλωση την τρίτη μέρα.
• Στο πολύκαστρο (12/6) μπάτσοι
εμπόδισαν την πραγματοποίηση πορείας
αλληλεγγύης σε μετανάστες/τριες. Επιτέθηκαν απρόκλητα σε αλληλέγγυους και
τους απέκλεισαν από το σημείο προσυγκέντρωσης.
• Οι καταλήψεις στέγης προσφύγων
Νοταρά 26, Σχολείο, Κάνιγγος, City Plaza,
Βοτανικός Κήπος ΕΚΧ, 2ο Φιλοξενείο
Προσφύγων διαδήλωσαν στις 16/6 διεκδικώντας άνοιγμα συνόρων, ελεύθερη
μετακίνηση, καθολική παροχή πολιτικού
ασύλου, συγκατοίκηση στον αστικό ιστό.
• Στις 6/6 έγινε άλλη μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τις μετανάστριες και αλληλέγγυους στο κέντρο κράτησης ελληνικού όπου απελευθερώθηκαν
πέντε κρατούμενες αγωνίστριες. Ανάμεσα
τους ήταν και η Martha Samuel που συμμετείχε στην απεργία πείνας τον απρίλη.
• Παρεμβάσεις ενάντια στην πολιτική της κυβερνοαριστεράς. Ηράκλειο
κρήτης: αποκλεισμός ομιλίας του κατρούγκαλου (12/6). Αγ.παρασκευή: ματαίωση
ομιλίας υφυπουργού οικονομίας (22/6).
Ελευσίνα: κατάληψη εργατικού κέντρου
στην ομιλία του υπουργού επικρατείας
(4/7). Άγ.δημήτριος: παρέμβαση στην ομιλία τσίπρα (22/7).
• Απάντηση στις εκκενώσεις στέγης
στη θεσσαλονίκη αποτέλεσε η κατάληψη
σχολής θεάτρου (28/7) ως κέντρο αγώνα
από 500 αλληλέγγυους και μετανάστριες.
• Το Καραβάνι Αγώνα και Αλληλεγγύης της ΒιοΜε κατέβηκε στην αθήνα
(30/6). Στη συνάντηση με τον υφυπουργό
εργασίας (2/7) η συγκέντρωση αλληλεγγύης δέχθηκε επίθεση από τους μπάτσους.

φιλανθρωπία και καταστολή:
η πολιτική της κυβερνοαριστεράς
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Πριν από δύο χρόνια, ο τσίπρας εκφωνούσε στη δεθ το “πρόγραμμα της θεσσαλονίκης” στο οποίο πίστεψε και εγκλωβίστηκε το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας αλλά και μεγάλο μέρος του ανταγωνιστικού
χώρου. Τελικά δεν εφαρμόστηκε τίποτα. Η κυβερνοαριστερά του συριζα συνεχίζει και επεκτείνει την παραγωγή της κρίσης και την πολιτική
διαχείρισή της. Την προηγούμενη περίοδο κατάφερε να αφομοιώσει τις
αντιστάσεις, να κατευνάσει τη συσσωρευμένη αγανάκτηση, να στήσει
και να γκρεμίσει ψεύτικες ελπίδες σε εκείνα τα κοινωνικά κομμάτια που
εφησυχάστηκαν με τον δήθεν τερματισμό της πολιτικής των μνημονίων.

Οι συριζανελ είναι η συνέχεια του κράτους που εγγυάται την πολιτική σταθερότητα και την κοινωνική ειρήνη. Εξακολουθούν να εφαρμόζουν πολιτικές υπέρ της αναπαραγωγής του κεφαλαίου και των συμφερόντων των αφεντικών. Όμως, η μεγαλύτερη υπηρεσία τους στην
κυριαρχία ήταν το μπόλιασμα της κοινωνίας με μια βαθιά απογοήτευση,
την αίσθηση του ανυπέρβλητου της κοινωνικής πραγματικότητας και
της ματαιότητας των κοινωνικών αγώνων.
Η κυβερνοαριστερά διαχειρίζεται την κρίση μέσα από δύο παράλληλες και αλληλένδετες πολιτικές. Από τη μία προωθεί την ιδεολογία
της φιλανθρωπίας και την πρακτική του εθελοντισμού και από την άλλη
κάνει χρήση αστυνομικών και δικαστικών κατασταλτικών μεθόδων.
Καθώς το κράτος καταργεί σταδιακά τις κοινωνικές παροχές, η
αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης εκχωρείται στον ιδιωτικό τομέα
και μετακυλά στις πλάτες των εργαζομένων. Σε μια τέτοια συνθήκη
αναδύονται ο εθελοντισμός και η φιλανθρωπία. Οργανώνονται κυρίως
μέσα από μη-κυβερνητικές-οργανώσεις και άλλες πρωτοβουλίες πολιτών. Είναι εκείνες οι δομές που λειτουργούν συμπληρωματικά στην
κυριαρχία, χωρίς να αναπτύσσουν ανταγωνιστικό λόγο και δράση και
να την αμφισβητούν.
Η εθελοντική εργασία, παρόλο που συμβάλλει στην κοινωνική
αναπαραγωγή, είναι απλήρωτη εργασία. Παράλληλα, η χρηματοδότηση
των μκο δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης που προσανατολίζουν τη δράση
τους στους σκοπούς του κράτους και των διεθνών οργανισμών. Ο εθελοντισμός αποτελούσε πάντοτε την ιδεολογία των ισχυρών, συγκαλύπτοντας την εκμετάλλευση και την ανισότητα μεταξύ των κοινωνικών
συνέχεια στο οπισθόφυλλο
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ρέθυμνο: ζήτω η ζωή - θάνατος στο φασισμό

Αντιφασιστικό διήμερο με εκδηλώσεις και πορεία οργανώθηκε στο ρέθυμνο για την επέτειο των 3 χρόνων από τη δολοφονία του παύλου φύσσα.
Ενώ η αστική δικαιοσύνη ξεμπροστιάζεται σε μια δίκη-παρωδία, ξεπλένοντας τους δολοφόνους νεοναζί, ο κόσμος του αγώνα θυμάται και δεν
συγχωρεί. Σε μια συγκυρία που κράτος, μκο και αφεντικά καραδοκούν να
κερδοσκοπήσουν στις πλάτες μεταναστών, καθώς ρατσιστικά κοινωνικά
αντανακλαστικά οξύνονται μπροστά στην υποτίμηση και την απαξίωση της
ζωής τους, η μάχη ενάντια στο φασισμό παραμένει επίκαιρη.
Κατά τη διάρκεια της πορείας το αντιφασιστικό πνεύμα πέρασε -για
δεύτερη φορά- μέσα από τα γραφεία του απατεώνα σώρρα και της εθνικοπατριωτικής πλέμπας του, χαρίζοντας τους μια ανακαίνιση, υπενθυμίζοντάς τους πως όσοι βρωμάνε ρατσισμό, θα βρίσκουν το αντιφασιστικό
κίνημα μπροστά τους.

µπροστά στη συνεχή υποτίµηση
Αντιµετωπίζοντας τον αδικαιολόγητο εγκλεισµό, τις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης, την επίπονη γραφειοκρατία και τον εγκλωβισµό στη χώρα, µετανάστες/τριες, επιλέγουν το δρόµο των διεκδικήσεων και του αγώνα.
Ενδεικτικά: Πορεία στη θήβα, ύστερα από τραυµατισµό 10 µεταναστών εργατών γης εξαιτίας ανατροπής του φορτηγού µε το οποίο ο εργοδότης-αγρότης µετέφερε 30 άτοµα για εργασία (13/6). 10 έγκυες στο
στρατόπεδο της ριτσώνας ξεκινούν απεργία πείνας (26/8). Πορείες στο κέντρο της αθήνας από µετανάστριες/ες από καταλήψεις στέγης, τα camps
ριτσώνας, ελαιώνα, σκαραµαγκά και ελληνικό (1-2-3/9). Πορεία µεταναστών σε χίο και µυτιλήνη (1/9). Εξέγερση στο camp των διαβατών (7/9).
Πορεία στην αθήνα από µετανάστες από καταλήψεις στέγης, hot spots και
αλληλέγγυους (10/9). Εκτοπισµένες στο σχιστό διαµαρτύρονται έξω από το
στρατόπεδο (14/9).

μικρά...
• Το 2ο LGBTQI+ Pride κρήτης πραγματοποιήθηκε τον ιούλιο στο ρέθυμνο
με μεγάλη ανταπόκριση κόσμου παρά τις
έντονες αντιδράσεις του δημοτικού συμβουλίου το προηγούμενο διάστημα.
• Στο ρέθυμνο τον ιούνιο ιδρύθηκε
ο αυτοοργανωμένος αθλητικός σύλλογος Λίβας. Οι αρχές που τον διέπουν είναι
η αμεσοδημοκρατία, η αλληλεγγύη και ο
αντιφασισμός. Καλή του αρχή!
• Εμπρηστική επίθεση δέχθηκαν τα
γραφεία της ‘’ελλήνων συνέλευσις’’ του
α.σώρρα στο ηράκλειο (10/8).
• Στη σητεία, έγινε στις 26/8 επίθεση
με μπογιές στα γραφεία του συριζα.
• Νεκρή εργαζόμενη στην υπηρεσία
καθαριότητας ηρακλείου. Ελλιπής μέριμνα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους
εργασίας οδηγούν σε εργατικά ατυχήματα.

... κομμάτια...
• Οι μαρινόπουλοι πλουτίζουν και οι
εργαζόμενοι μένουν άνεργοι. Πριν δηλώσουν πτώχευση αγόρασαν εργοστάσια σε
ισπανία και καναδά.
• Άλλη μια δολοφονία μετανάστη σε
ατ. Στις 3/8 ο P.Marnikollaj βασανίζεται μέχρι θανάτου. Οι μπάτσοι βαφτίζουν το θέμα
“αυτοκτονία” προκειμένου να το θάψουν.
• Το ελληνικό λιμενικό πυροβολούσε σκάφη άοπλων προσφύγων, για να
εμποδίσει την είσοδό τους στη χώρα. Έγγραφα της ίδιας της frontex αποκαλύπτουν
τη συγκάλυψη των περιστατικών.
• Σε διαμαρτυρία για άμεση στέγαση,
μετανάστρια αυτοτραυματίστηκε στα γραφεία της μκο praxis ζητώντας επανένωση
με το 8μηνο μωρό της.
• Μπάτσοι προσήγαγαν και ξυλοκόπησαν 10χρονους ρομά στο κουκάκι για
να ‘’καθαρίσουν’’ την τουριστική αθήνα.

Η 9/9 ήταν μια κομβική μέρα για την κορύφωση του αγώνα που έχουν ξεκινήσει οι φυλακισμένοι στις ηπα από το 2010. Φυλακισμένοι από τουλάχιστον 20
πολιτείες συμμετείχαν σε απεργίες πείνας και απείχαν από την καταναγκαστική
εργασία που τους επιβάλλει το φυλακο-βιομηχανικό σύμπλεγμα, μετατρέποντάς τους σε δούλους μεγάλων πολυεθνικών, όπως mcdonalds και starbucks.
Το σύνταγμα των ηπα έχει απαγορεύσει την καταναγκαστική εργασία
από το 1865, εκτός αν πρόκειται για τιμωρία κάποιου αδικήματος. Η αστική
δικαιοσύνη εξυπηρετεί το κεφάλαιο κρατώντας τον αριθμό των κρατουμένων
υψηλό. Ταυτόχρονα, εταιρίες συνάπτουν συμβόλαια με τις φυλακές, μέσω των
οποίων εκμεταλλεύονται στο έπακρο τους φυλακισμένους, οι οποίοι αναγκάζονται να εργαστούν απλήρωτοι, ανασφάλιστοι, χωρίς δικαιώματα.
Η επιλογή της 9/9 συνδέεται με την επέτειο της μεγαλειώδους εξέγερσης
στις φυλακές άττικα το 1971, όταν οι φυλακισμένοι κατέλαβαν τη φυλακή και
έπιασαν 42 ανθρωποφύλακες όμηρους. Το κράτος απάντησε με άγρια καταστολή που οδήγησε στο θάνατο 10 ομήρων και 33 εξεγερμένων. Αναγκάστηκε
όμως να υποχωρήσει σε όλα σχεδόν τα αιτήματα των κρατουμένων.
Η μνήμη αυτού του αγώνα παραμένει ζωντανή, όπως ζωντανοί παραμένουν οι αγώνες των φυλακισμένων, σύγχρονων σκλάβων, στις ηπα. Την
ίδια περίοδο στις ηπα ξεπηδούν κι άλλοι μαχητικοί αγώνες, όπως αυτοί των
μαύρων ενάντια στη ρατσιστική αστυνομική βία και αυτοί των ιθαγενών στη
ντακότα ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος από έναν τεράστιο πετρελαιαγωγό που θα φτάνει μέχρι το ιλλινόις. Ενάντια στην φυλακή και την
κοινωνία του κεφαλαίου, οι αγώνες μπορούν να νικούν.

απόπειρα πραξικοπήματος στην τουρκία

αλληλεγγύη στους Κ.Σακκά και Μ.Σεϊσίδη
Στις 4/8 συλλαμβάνονται ο Μάριος Σεϊσίδης και ο Κώστας Σακκάς, άοπλοι και
χωρίς να προβάλουν αντίσταση, σε μπλόκο της αστυνομίας στη σπάρτη μετά
από καταδίωξη και πυροβολισμούς με ευθεία βολή. Αρνούμενοι να δώσουν
στοιχεία και αποτυπώματα, ξυλοκοπήθηκαν και βασανίστηκαν στο τοπικό ατ
και στη γαδα. Στη δίκη φαστ-τρακ που ακολούθησε η έδρα αρνήθηκε τις αιτήσεις αναβολής και υιοθετώντας το σενάριο της αστυνομίας καταδίκασε τους
συντρόφους.
Ο Μ.Σεϊσίδης κατηγορήθηκε το 2006 για συμμετοχή σε ληστείες τραπεζών και επικηρύχθηκε με τους Σ.Σεϊσίδη και Γρ.Τσιρώνη με 600.000 ευρώ.
Αυτό τους ώθησε να βγουν στην παρανομία. Στις δικές που ακολούθησαν για
τους άλλους δυο η κατηγορία έχει ήδη εκπέσει.
Ο Κ.Σακκάς συνελήφθη στις 4/12/10 εξερχόμενος από αποθήκη που
βρέθηκε οπλισμός. Προφυλακίστηκε κατηγορούμενος αρχικά για συμμετοχή
σε άγνωστη τρομοκρατική οργάνωση (187Α) και στη συνέχεια χωρίς κανένα
νέο στοιχείο προφυλακίστηκε εκ νέου για συμμετοχή στη ΣΠΦ, πράγμα που
αρνούνται τόσο ο ίδιος όσο και η οργάνωση. Ο Κ.Σακκάς παρέμεινε έγκλειστος επί 30 μήνες κατά παράβαση του 18μήνου αφού κάθε φορά που έφτανε στο όριο αποφυλάκισης, κατασκευάζονταν νέες κατηγορίες εναντίον του.
Η απεργία πείνας 39 ημερών και οι αλληλέγγυες δράσεις εξανάγκασαν στην
αποφυλάκισή του, αν και με αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Στη συνέχεια
η αντιτρομοκρατική προσπάθησε να τον φορτώσει με πρόσθετες κατηγορίες.
Ήταν προφανές ότι το κράτος τον ήθελε στη φυλακή και έτσι στις 10/2/14 παραβίασε τους περιοριστικούς όρους και βγήκε στην παρανομία.

‘’αγώνας ενάντια στη σκλαβιά’’ στις φυλακές των ηπα
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• Στη θεσσαλονίκη, η εργοδοσία του
rolling burger bar αυθαιρετεί, αρνούμενη να
καταβάλλει το δώρο χριστουγέννων σε τρεις
αγωνιστές εργαζόμενους. Καθώς οι εργαζόμενοι απάντησαν με αγώνα, η εργοδοσία
τους απέλυσε. Ο αγώνας όμως συνεχίζεται.
• Οι εργαζόμενοι στον ξενώνα της αρσις στο ωραιόκαστρο θεσσαλονίκης μετα
απο 15ήμερη επίσχεση εργασίας ανάγκασαν
την εργοδοσία να καταβάλει τα χρωστούμενα δεδουλευμένα 7,5 μηνών.
• Εργαζόμενοι και σωματεία σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία (vodafone, wind,
nokia, cyta hellas) ενώνουν τους αγώνες
τους για τα εργασιακά δικαιώματά τους. Ενάντια σε απολύσεις, κατάργηση συλλογικών
συμβάσεων και επινοικιαζόμενη εργασία.
• Με 24ωρες επαναλαμβανόμενες
απεργίες τον ιούνη διεκδίκησαν οι εργαζόμενοι στα κλωστήρια θράκης τους χρωστούμενους μισθούς 5 μηνών.

• Στην ιταλία (25/8) έγινε απεργιακό μπλόκο από μετανάστες εργάτες στην
παραγωγή ντομάτας σε 2 από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες της ευρώπης
με αφορμή τις άθλιες συνθήκες εργασίας.
• Συνεχίζεται η σωματική και σεξουαλική κακοποίηση γυναικών κρατουμένων στο μεξικό ως μέθοδος βασανισμού
για απόσπαση “ομολογιών”, ενώ οι δικαστικές αρχές αποσιωπούν τις καταγγελίες.
• Οι δολοφονίες των τρανς είναι πολιτικές: διαδηλώσεις έγιναν στη κωνσταντινούπολη ύστερα από τη δολοφονία μίσους της H.Kader, τρανς και εργάτριας του
σεξ. Ήταν η πολλοστή σε μια σειρά τρανσφοβικών και ομοφοβικών περιστατικών.
• Η 19χρονη Ταϊρ Καμινέρ στο ισραήλ φυλακίζεται για 5η φορά ως αντιρρησίας συνείδησης. Αγωνίζεται ενάντια σε
μιλιταρισμό και πόλεμο αρνούμενη την
υποχρεωτική και για γυναίκες στράτευση.

Τη νύχτα της 15ης ιουλίου εκτυλίχθηκε μία διαμάχη ανάμεσα σε δύο αυταρχικά κέντρα εξουσίας για τον έλεγχο ενός κράτους που έχει ιστορία στη
βίαιη και στρατιωτική επιβολή στους καταπιεσμένους. Στο ένα κέντρο βρισκόταν ο στρατός και στο άλλο η -στρατιωτικοποιημένη- αστυνομία και άλλοι υπερασπιστές του καθεστώτος ερντογάν -υποστηρικτές του ΑΚΡ, ισλαμιστές και
γκρίζοι λύκοι, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του.
Η επόμενη μέρα βρήκε το σουλτάνο απόλυτα ενδυναμωμένο και πανέτοιμο να καταστείλει τους εσωτερικούς αντιπάλους. Στο εσωτερικό της χώρας
ακολουθούν χιλιάδες συλλήψεις, διώξεις, φυλακίσεις, απολύσεις και αντικαταστάσεις τόσο πραξικοπηματιών όσο και κομματιών του ανταγωνιστικού κινήματος. Στο εξωτερικό, ο τουρκικός στρατός, με πρόσχημα την αντιμετώπιση δυνάμεων του ισλαμικού κράτους, πραγματοποιεί εισβολή στη συρία και
επιχειρήσεις εναντίον των κουρδικών δυνάμεων στην ελεύθερη, αυτόνομη
περιοχή της ροτζάβα.

μεξικό: οι δάσκαλοι στον αγώνα
Συνεχίζει ανυποχώρητα ο αγώνας του εθνικού συντονιστικού εργαζομένων
στην εκπαίδευση και μεγάλου οργανωμένου κομματιού της κοινωνίας, που
αντιστέκονται στη νεοφιλελεύθερη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
Στην οαχάκα, το έκκρυθμο κλίμα γενικευμένης βίας και κρατικής καταστολής κορυφώθηκε. Η ομοσπονδιακή αστυνομία έσπασε μετά από πολύωρες
συγκρούσεις τον αποκλεισμό της εθνικής οδού στη nochixtlán, σκοτώνοντας
οκτώ διαδηλωτές και τραυματίζοντας δεκάδες, ενώ δολοφονήθηκε επίσης από
την αστυνομία ο S.O.García, αναρχικός και δημοσιογράφος της κοινότητας.
Τόσο στην oαχάκα όσο και στο υπόλοιπο μεξικό πραγματοποιήθηκαν
μαζικές δυναμικές διαδηλώσεις, με τους φοιτητές να συμμετέχουν και αυτοί
στον αγώνα. Την άμεση παύση της καταστολής απαιτούν με κείμενό τους το
εθνικό ιθαγενικό κογκρέσο, ο εθνικοαπελευθερωτικός ζαπατιστικός στρατός
και πολλές άλλες συνελεύσεις και οργανώσεις, ενώ σε όλο τον κόσμο έχει ξεσπάσει τεράστιο κύμα αλληλεγγύης προς τον αγώνα των εκπαιδευτικών.
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