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µικρά...

• Εξέργερση (10/11) στο κέντρο κρά-
τησης κορίνθου από µετανάστες ενάντια στον 
εγκλεισµό και τις άθλιες συνθήκες κράτησής 
τους. Αλληλεγγύη σε όσους/ες αγωνίζονται!

• Το εφετείο (28/11) καταδίκασε τους 
κατηγορούµενους για το βασανισµό του αι-
γύπτιου εργάτη Ουαλίντ Ταλέµπ στο φούρνο 
του αφεντικού του, χωρίς ωστόσο να τους 
αποδώσει ρατσιστικά κίνητρα. 

• Στο ν.ηράκλειο (21/10), µετανάστης 
δέχθηκε επίθεση από το αφεντικό του κ.περ-
ράκη όταν ζήτησε χρωστούµενα ένσηµα. Οι 
συνάδελφοί του τον προστάτεψαν. Κατέθεσε 
µήνυση παρά την απειλή θανάτου από το 
αφεντικό. Οι µπάτσοι δεν τη δέχθηκαν.

• Αθωώθηκε (18/10) η Σάναα Τάλεµπ 
από τις κατηγορίες που τη βάραιναν για την 
αντίστασή της στη βίαιη απέλασή της το νο-
έµβρη του ‘15.

• Με σκοπό το διασκορπισµό και 
την απέλαση των προσφύγων, η γαλλική 
αστυνοµία εκκένωσε τον αυτοσχέδιο κα-
ταυλισµό στο καλαί (24/10). ∆ίπλα χτίζε-
ται αντι-µεταναστευτικό τείχος σε συνερ-
γασία µε τη βρετανική κυβέρνηση.

• Μετά την εκκένωση του καλαί, δι-
ασκορπισµένοι βρίσκονται 1.600 ανήλικοι 
µετανάστες στη γαλλία. ∆ιαµαρτυρόµενοι 
για την αργή διαδικασία επανένωσης µε 
τις οικογένειές τους στη βρετανία, τρείς 
16χρονοι αφγανοί πρόσφυγες ξεκίνησαν 
(15/11) απεργία πείνας.

• Ο Ζωρζ Αµπνταλλά, αγωνιστής του 
PFLP, βρίσκεται φυλακισµένος επί 33 χρό-
νια στη γαλλία. Για την απελευθέρωσή του 
διοργανώθηκε διεθνής εβδοµάδα αλλη-
λεγγύης (15-22/10). 

• Οι έγκλειστοι στο κέντρο κράτη-
σης µεταναστών του αλούτσε στη µαδρίτη 
(18/10) εξεγέρθηκαν ανεβαίνοντας στις 
ταράτσες φωνάζοντας ‘’λευτεριά’’, ενώ 
αλληλέγγυοι τους εµψύχωναν απ’ έξω.

πλατεία μικρασιατών (17/11)
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• Στη θεσσαλονίκη οι ιδιωτικές κλι-
νικές νοµιµοποιούν την απλήρωτη εργασία 
µέσω ατοµικών συµβάσεων. Υποχρεώνουν 
τους εργαζόµενους να υπογράψουν ότι 
’’κατανοούν’’ τα προβλήµατα και αποδέ-
χονται τις καθυστερήσεις µισθοδοσίας. Οι 
εργαζόµενοι αντιστέκοντα οργανωµένα.

• “Θέλουµε να είµαστε ελεύθερες, 
όχι γενναίες”. Φεµινιστική πορεία ενάντια 
στην κουλτούρα του βιασµού που πνίγει 
τη ζωή των γυναικών διοργανώθηκε στο 
θησείο (12/11).

• Μέλη παιδικής θεατρικής οµάδας 
κατάληψης στέγης προσφύγων οδηγήθη-
καν από µπάτσους στο ατ οµονοίας (27/9). 
Κρατήθηκαν παράνοµα για 10 ώρες, δεχό-
µενα εξευτελισµούς, ξύλο και βρισιές µε 
ρατσιστικό και σεξουαλικό περιεχόµενο.

• Στις ηπα (27/10) διαδηλωτές που 
αγωνίζονται για την προστασία του νερού 
και εναντιώνονται στην κατασκευή του 
αγωγού πρόσβασης στη β.ντακότα συ-
γκρούστηκαν µε υπερεξοπλισµένες µονά-
δες καταστολής.

• Γυναίκες εργάτριες απήργησαν 
συµβολικά (19/10) ενάντια στις γυναικο-
κτονίες, τη βία κατά των γυναικών και την 
κουλτούρα του βιασµού στην αργεντινή 
και άλλες χώρες της λατινικής αµερικής.

• Στην πολωνία (3/10) χιλιάδες 
γυναίκες απήργησαν και διαδήλωσαν 
ενάντια στον προτεινόµενο νόµο που θα 
απαγόρευε τις αµβλώσεις, ακόµα και σε 
περιπτώσεις κινδύνου τις ζωής της γυναί-
κας. Ο νόµος αποσύρθηκε.

• Στην ιταλία (15/9), η εργοδοσία 
της εταιρίας gls/seam, δολοφόνησε τον 
απεργό Abdelsalam Ahmed Eldanf. Υπό τις 
διαταγές της, απεργοσπάστης τον πάτησε 
µε φορτηγό, ενώ η αστυνοµία παρακολου-
θούσε άπραγη.

πλατεία μικρασιατών (17/11)
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• Η κρατική σκευωρία κατέρρευσε: 
Αθώοι κρίθηκαν (31/10) οι Θ.Σϊψας και 
Π.Αντρέεβ, κατηγορούµενοι για την υπό-
θεση του εµπρησµού της τράπεζας marfin 
και του βιβλιοπωλείου ιανός το 2010.

• Τι δεν καταλαβαίνεις σώρρα; Όπου 
και όποτε (ξαν)ανοίγεις το µαγαζάκι σου 
θα είµαστε εκεί! ∆εύτερη ανακαίνιση γρα-
φείων στο ηράκλειο (15/11). 

• Οι µαθητικοί αγώνες και οι κα-
ταλήψεις τους αποτελούν αναπόσπαστο 
κοµµάτι του ευρύτερου ανταγωνιστικού 
κινήµατος. ∆ιευθυντές-ρουφιάνοι καταγ-
γέλλουν τους καταληψίες µαθητές στους 
µπάτσους: προσαγωγές 14 µαθητών στη 
λαµία και άλλων 5 στη θεσσαλονίκη.

• Οµάδα αλληλέγγυων έκανε πα-
ρέµβαση µε συνθήµατα στους τοίχους και 
κείµενα στα γραφεία της µκο praxis στην 
Αθήνα (3/11). Ενάντια στον “ανθρωπισµό 
και την αλληλεγγύη” των µκο.

• Αθωώθηκε (13/10) η αναρχική 
Στέλλα Αντωνίου για την υποτιθέµενη 
παραβίαση των περιοριστικών της όρων, 
για την οποία είχε κρατηθεί και βασανιστεί 
στο ατ δηµητσάνας τον οκτώβρη του ‘14.

• Ο αναρχικός Μάριος Σεϊσίδης 
απαλλάχτηκε από 7,5 χρόνια φυλάκισης 
για πληµµελήµατα, για τα οποία είχε κα-
ταδικαστεί ερήµην. 

• Εισβολή (31/10) στα κατειληµ-
µένα προσφυγικά της λ.αλεξάνδρας από 
διµοιρίες µατ και φασίστες. Η γειτονιά πε-
ριφρουρήθηκε από κατοίκους και αλλη-
λέγγυους που συγκρούστηκαν για ώρες 
σώµα µε σώµα. Έγιναν δύο συλλήψεις.

• Κατάληψη του παλιού νεκροτο-
µείου έγινε τον οκτώβρη στην αλεξαν-
δρούπολη, µε σκοπό να δηµιουργηθεί ένα 
σηµείο αναφοράς στην πόλη για τους κα-
ταπιεσµένους.

• ∆υναµική αντιφασιστική πορεία 
(1/11) που έγινε στο ν.ηράκλειο ενάντια 
στη φιέστα της χα και της αυτοθυµατοποί-
ησής τους.

• Στην κοµοτηνή (6/11), 80 αντιφα-
σίστριες απέκλεισαν τα γραφεία της χ.α. 
για να µαταιώσουν εκδήλωσή τους. ∆έ-
χτηκαν επίθεση από µατ–προστάτες των 
φασιστών αλλά έµειναν στις θέσεις τους. 
Η εκδήλωση πήγε άπατη.

συνέχεια απο το  εξώφυλλο ���Ð��Ǔ����


