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• 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.
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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.
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• 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.
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• 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.
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• 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.

