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Από το Δεκέμβρη του 2008 μέχρι το καλοκαίρι του 2009 έχουν μοιραστεί δεκάδες χιλιάδες κείμενα στους δρόμους,
σε σταθμούς και σε εργασιακούς χώρους, έχουν γίνει παρεμβάσεις με μικροφωνική και συνελεύσεις σε γειτονιές
της Αθήνας και σε διάφορες πόλεις της ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη,
Κοζάνη, Πτολεμαΐδα κ.α.), παρεμβάσεις στο πρόγραμμα ραδιοφωνικών σταθμών, παρεμβάσεις από την ΠΕΚΟΠ σε
νοσοκομεία που αναθέτουν τον καθαρισμό τους σε εργολάβους (Ευαγγελισμός, ΔΥΠΕ, ΨΝΑ).
Οι κινήσεις που αναφέρονται είναι κάποιες μόνο από όσες οργανώθηκαν και συνέβαλαν με τον τρόπο τους στο ξεδίπλωμα, τη συνέχιση και την ανάδειξη αφενός της αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα και αφετέρου στον
αγώνα των εργατριών ενάντια στις υπάρχουσες εργασιακές σχέσεις στον τομέα του καθαρισμού.

Δεκέμβρης 2008
Παρασκευή 26 Δεκέμβρη, 4 μέρες μετά την επίθεση
στην Κωνσταντίνα, πραγματοποιείται συγκέντρωση 100
ατόμων έξω από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου
νοσηλεύεται. Καλείται συνέλευση για το ίδιο βράδυ,
δημιουργείται η Συνέλευση Αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα και αποφασίζεται η κατάληψη των κεντρικών γραφείων του ΗΣΑΠ στην Ομόνοια.
Σάββατο 27 Δεκέμβρη, το κατειλημμένο κτήριο λειτουργεί ως σημείο συνεύρεσης εκατοντάδων αλληλέγγυων, οργάνωσης της περαιτέρω δράσης και αντιπληροφόρησης σχετικά με το γεγονός.

Κυριακή 28 Δεκέμβρη, η κατάληψη λήγει με πορεία
400 ατόμων που κατευθύνεται στον Ευαγγελισμό.
Δευτέρα 29 Δεκέμβρη, συγκέντρωση και πορεία 500
ατόμων στο κέντρο του Πειραιά, η οποία περνάει από
τα γραφεία της ΟΙΚΟΜΕΤ. Έξω από τα γραφεία υπάρχει μια διμοιρία αστυνομικών η οποία ξυλοκοπείται
από τον οργισμένο κόσμο της πορείας.

Τρίτη 30 Δεκέμβρη, ξεκινάει πολυήμερη κατάληψη
στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Τετάρτη 31 Δεκέμβρη, στο σταθμό ΗΣΑΠ της Ομόνοιας εξεγερμένοι/εξεγερμένες και αλληλέγγυοι/ες
στην Κ. Κούνεβα καταλαμβάνουν προσωρινά τον χειρισμό του μικροφώνου του σταθμού και διαβάζουν
σχετικό κείμενο.
>	Πορεία αντιπληροφόρησης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία ξεκινάει από το κατειλλημένο
εργατικό κέντρο. Κατά τη διάρκεια της πορείας, οι
διαδηλωτές διακόπτουν τις εορταστικές συναυλίες
του δήμου, στην πλ. Αριστοτέλους.

Γενάρης 2009
Πέμπτη 1 Γενάρη, εμπρηστική επίθεση σε τράπεζα
στους Αγ. Αναργύρους, σε ένδειξη αλληλεγγύης στην
Κ. Κούνεβα.
Παρασκευή 2 Γενάρη, παρέμβαση αντιπληροφόρησης με μοίρασμα κειμένων στους συρμούς του ΗΣΑΠ
στη γραμμή Ομόνοια-Πειραιάς-Ομόνοια. Στο σταθμό
του Πειραιά καταλαμβάνεται η κεντρική μικροφωνική
εγκατάσταση και διαβάζονται κείμενα αλληλεγγύης.
Σάββατο 3 Γενάρη, πορεία 800-1.000 αλληλέγγυων
στα Πετράλωνα, καλεσμένη από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Πετραλώνων. Περνώντας από το σταθμό του
ΗΣΑΠ σπάζονται τα ακυρωτικά μηχανήματα, τα εκδο-

6

Χρονικό γεγονότων Χρονικό γεγονότων Χρονικό
τήρια εισιτηρίων και οι κάμερες παρακολούθησης, ενώ
αναγράφονται συνθήματα με σπρέι.

>	Απόγευμα του Σαββάτου στο σταθμό του ΗΣΑΠ
και μετρό στην Ομόνοια, δεκάδες άτομα σπάνε το
σύνολο των ακυρωτικών μηχανημάτων του σταθμού, τα εκδοτήρια εισιτηρίων, τις κάμερες, πετούν
φυλλάδια και γράφουν συνθήματα αλληλεγγύης
στην Κωνσταντίνα Κούνεβα.
Κυριακή 4 Γενάρη, αντίστοιχη δράση πραγματοποιείται στο σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι.
Δευτέρα 5 Γενάρη, από την κατάληψη στο Εργατικό
Κέντρο Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται πορεία 300
περίπου ατόμων στο κέντρο της πόλης.

Τετάρτη 7 Γενάρη, συγκέντρωση αλληλέγγυων σε συνάντηση της ΠΕΚΟΠ στο υπουργείο Εργασίας.
>	Το μεσημέρι, όμαδα συντρόφων/ισσών σπάει τα
γραφεία σε επιθεώρηση εργασίας στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης.
Πέμπτη 8 Γενάρη, κατάληψη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
Παρασκευή 9 Γενάρη, ομάδα συντρόφων/ισσών εισβάλει στα γραφεία της ΟΙΚΟΜΕΤ στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη και τα σπάει.

>	Περίπου 150 αναρχικοί-αντιεξουσιαστές επιτίθενται
στην πολυεθνική εταιρεία υπενοικίασης εργαζομένων Adecco στη Θεσσαλονίκη. Σπάζονται τα γραφεία
και στη συνέχεια σχηματίζεται μπλοκ που κινούμενο
από κεντρικούς δρόμους καταλήγει στη συγκέντρωση του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου.

>	Πορεία πραγματοποιείται στην Πάτρα, στην οποία
συμμετείχαν περισσότερα από 1.000 άτομα. Οι διαδηλωτές πέταξαν μπογιές στο Αχαϊκό Επιμελητήριο
και στη συνέχεια ενώθηκαν με την πορεία μνήμης
για τη δολοφονία του Ν. Τεμπονέρα.

>	Πολυήμερη κατάληψη στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων για την οργάνωση της αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα, τους απεργούς εργάτες στο εργοστάσιο “Καριπίδης” και τους προφυλακισμένους
του Δεκέμβρη.

Δευτέρα 12 Γενάρη, κατάληψη στο Εργατικό Κέντρο
Βόλου.
Τρίτη 13 Γενάρη, μετά από 4 μέρες παρεμβάσεων, εκδηλώσεων και συνελεύσεων λήγει η κατάληψη στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων.
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Τετάρτη 14 Γενάρη, κατάληψη στο Εργατικό Κέντρο
Ξάνθης.
>	Κατάληψη στα γραφεία της διοίκησης του Ευαγγελισμού από την ΠΕΚΟΠ και την Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων, καθώς ο καθαρισμός του νοσοκομείου έχει ανατεθεί σε εργολαβική εταιρεία.
>	Λήγει η κατάληψη του Εργατικού Κέντρου Βόλου. Οι
καταληψίες πραγματοποιούν παρέμβαση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και καταλαμβάνουν
τα γραφεία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Παρασκευή 16 Γενάρη, κατάληψη πραγματοποιείται
στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης και ακολουθεί
πορεία.
>	Πραγματοποιείται πορεία αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα στον Βόλο.
Τρίτη 20 Γενάρη, παρέμβαση της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στην Κ. Κούνεβα στον κεντρικό σταθμό του
ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη. Μετά το μοίρασμα κειμένων
ακολούθησε πορεία στους χώρους του σταθμού.
Τετάρτη 21 Γενάρη, κατάληψη στις επιθεωρήσεις εργασίας της Αγ. Παρασκευής, της Δάφνης και του Πειραιά.
Πέμπτη 22 Γενάρη, κατάληψη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στα Χανιά.
>	Πραγματοποιείται συγκέντρωση και πορεία στα
Ιωάννινα με κάλεσμα από τη Συνέλευση εργαζομένων, ανέργων, φοιτητών και μαθητών.
>	Πορεία 2.000 περίπου ατόμων στη Θεσσαλονίκη
με κάλεσμα της Κοινής δράσης ενάντια στις εργολαβίες του ΑΠΘ. Κατά τη διάρκεια της πορείας σπάστηκε η πόρτα του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και πετάχτηκαν μπογιές στην πρόσοψη του
κτηρίου.
>	Πραγματοποιείται πορεία στο κέντρο της Αθήνας
καλεσμένη από την Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων με τη συμμετοχή 8.000 περίπου διαδηλωτών. Πετάγονται μπογιές στο υπουργείο εργασίας

και ακολουθούν συγκρούσεις με την αστυνομία και
επιθέσεις σε τράπεζες στην Πειραιώς και σε μαγαζιά διασκέδασης στο Γκάζι.

Παρασκευή 23 Γενάρη, πραγματοποιείται εκδήλωση
αλληλεγγύης στην Κ. Κούνεβα στο Αγρίνιο από την
Ανοιχτή Συνέλευση Κοινωνικής Παρέμβασης Αγρινίου.
Σάββατο 24 Γενάρη, πραγματοποιείται πορεία στην
κεντρική πλατεία της Πτολεμαΐδας ενάντια στην κρατική καταστολή και αλληλεγγύης στην Κ. Κούνεβα.

>	Η κατάληψη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στα Χανιά λήγει με πορεία στους κεντρικούς
δρόμους της πόλης.
>	Ξεκινάει διήμερο εκδηλώσεων αλληλεγγύης στο
πολιτιστικό κέντρο Νέας Φιλαδέλφειας από την
Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Νέας Φιλαδέλφειας.
Παρασκευή 30 Γενάρη, παρέμβαση με μικροφωνική
στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής από την αναρχική ομάδα Utopia a.d. και αλληλέγγυους/ες.
Σάββατο 31 Γενάρη, πορεία στο κέντρο του Πειραιά,
καλεσμένη από την Συνέλευση Αλληλεγγύης στην Κ. Κούνεβα. Πετάγονται μπογιές στη διμοιρία των ΜΑΤ που
φρουρεί τα γραφεία της ΟΙΚΟΜΕΤ.

8

Χρονικό γεγονότων Χρονικό γεγονότων Χρονικό
Φλεβάρης 2009
Παρασκευή 6 Φλεβάρη, κατάληψη στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης.
>	Σπάζονται τα γραφεία της πολυεθνικής εταιρείας υπενοικίασης εργαζομένων Manpower στη Θεσσαλονίκη.
Σάββατο 7 Φλεβάρη, παρέμβαση της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στην Κ. Κούνεβα με μοίρασμα κειμένων στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos στη
Θεσσαλονίκη.
>	Παρέμβαση πριν την έναρξη θεατρικής παράστασης στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης με πανό αλληλεγγύης και κείμενα για την Κ. Κούνεβα και τους
διωκόμενους της εξέγερσης του Δεκέμβρη.
Δευτέρα 9 Φλεβάρη, κατάληψη σε 3 ραδιοφωνικούς
σταθμούς στη Μυτιλήνη από την Ανοιχτή Συνέλευση
Εργαζομένων, Φοιτητών, Μαθητών και Ανέργων.
Τετάρτη 11 Φλεβάρη, παρέμβαση της ΠΕΚΟΠ και της
Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων στο συνέδριο
της ΠΟΕΔΗΝ (ομοσπονδία εργαζομένων στο ΕΣΥ)
για τις εργολαβίες καθαρισμού στα νοσοκομεία. Οι
σύνεδροι της ΠΑΣΚΕ επιχειρούν να βιαιοπραγήσουν
ενάντια στις καθαρίστριες και τους αλληλέγγυους, δεν
κατορθώνουν όμως να αποτρέψουν την παρέμβαση.
>	Εμπρησμός σε μηχάνημα της Ρουσσουνέλος Οικοδομική στα Πατήσια, με αναφορά στα εργατικά ατυχήματα και στην Κ. Κούνεβα.
Πέμπτη 12 Φλεβάρη, κατάληψη του σταθμού FM 100
στη Θεσσαλονίκη.
Παρασκευή 13 Φλεβάρη, παρέμβαση αλληλεγγύης
με μικροφωνική στο κέντρο της Κοζάνης.
Κυριακή 15 Φλεβάρη, συγκέντρωση αλληλεγγύης στο
Χαϊδάρι από την Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Χαϊδαρίου
στην Κ. Κούνεβα.
Τρίτη 17 Φλεβάρη, εισβολή στα γραφεία της ΟΙΚΟΜΕΤ στον Πειραιά από 100 αναρχικούς-ές, αντιεξουσιαστές-τριες. Όλος ο εξοπλισμός που υπάρχει σπάζεται· όμως η εταιρεία έχει ήδη μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της σε διεύθυνση
άγνωστη ακόμα και στους εργαζόμενούς της.

Τετάρτη 18 Φλεβάρη, παρέμβαση στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών από την ΠΕΚΟΠ και την Πρωτοβου-

λία Πρωτοβάθμιων Σωματείων, καθώς ο καθαρισμός του
νοσοκομείου έχει ανατεθεί σε εργολαβική εταιρεία.
Πέμπτη 19 Φλεβάρη, πραγματοποιούνται επιθέσεις
σε εταιρείες που αναλαμβάνουν εργολαβίες στο χώρο
του καθαρισμού. Το μεσημέρι σπάζονται τα γραφεία
της Οικολογικής στον Πειραιά, και το απόγευμα της
Αρ. Ηλία στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.

>	Πορεία 2.000 ατόμων στην Αθήνα. Σπάζονται τράπεζες και γίνονται συγκρούσεις στα Προπύλαια.
>	Πορεία αλληλεγγύης 800 ατόμων στη Θεσσαλονίκη. Πετάγονται σκουπίδια στους μπάτσους.
>	Πορείες ή/και συγκεντρώσεις σε Χανιά, Ηγουμενίτσα, Κοζάνη και Βόλο.
Παρασκευή 20 Φλεβάρη, κατάληψη του σταθμού
ΗΣΑΠ στα Πετράλωνα από τη Λαϊκή Συνέλευση κατοίκων Πετραλώνων, Κουκακίου, Θησείου. Κατά τη διάρκειά
της και ενώ μοιράζονται κείμενα (τα οποία διαβάζονται
και από την μικροφωνική εγκατάσταση του σταθμού),
ο ΗΣΑΠ διακόπτει τη συγκοινωνία στο τμήμα Πετράλωνα-Πειραιάς επιχειρώντας να στρέψει τους επιβάτες
ενάντια στους δεκάδες αλληλέγγυους, ενώ καλούν και
διμοιρία ΜΑΤ. Οι κάτοικοι αρνούνται να αποχωρήσουν
και τελικά ο ΗΣΑΠ ξανανοίγει την γραμμή.

>	Εκδήλωση αλληλεγγύης στην Κ. Κούνεβα από πρωτοβουλία συντρόφων/ισσών στο κατειλημμένο πάρκο Κύπρου & Πατησίων.
Σάββατο & Κυριακή 21, 22 Φλεβάρη, διήμερο εκδηλώσεων αλληλεγγύης στο ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη.
Στα πλαίσια του διημέρου γίνεται κατάληψη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και μετάδοση εκπομπής
για το κίνημα αλληλεγγύης στην Κ. Κούνεβα.
Τετάρτη 25 Φλεβάρη, η ΠΕΚΟΠ με την υποστήριξη
της Πρωτοβουλίας Πρωτοβάθμιων Σωματείων και αλληλέγγυων πραγματοποιεί κατάληψη στα κεντρικά γραφεία του ΗΣΑΠ.
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Μάρτης 2009
Δευτέρα 2 Μάρτη, εμπρησμός 6 βαγονιών του ΗΣΑΠ
στην Κηφισιά, με αναφορά στην Κ. Κούνεβα και το μηχανισμό φύλαξης του ΗΣΑΠ.

Τετάρτη 4 Μάρτη, εμπρησμός σε βανάκι της εταιρείας καθαρισμού Interhellas στο Πεδίο του Άρεως σε ένδειξη αλληλεγγύης στην Κ. Κούνεβα.
Παρασκευή 6 Μάρτη, κατάληψη από τη Συνέλευση
Αλληλεγγύης στην Κ. Κούνεβα στο σταθμό Αττική του
ΗΣΑΠ και του Μετρό με μοίρασμα κειμένων, μπλοκάρισμα ακυρωτικών μηχανημάτων και παρέμβαση στα
μικρόφωνα του σταθμού.
Σάββατο 7 Μάρτη, συναυλία οικονομικής ενίσχυσης
στην Κομοτηνή από την Αυτόνομη Πολιτιστική Ομάδα
και την αναρχική ομάδα Utopia AD.
Κυριακή 8 Μάρτη, εμπρησμοί στην Επιθεώρηση Εργασίας Αγ. Αναργύρων, στον ΟΑΕΔ Καλλιθέας και στο
πολυκατάστημα Sprider στη Δάφνη, με αναφορά στην
“αγωνίστρια εργάτρια Κ. Κούνεβα”.
Παρασκευή 13 Μάρτη, συντονισμένες καταλήψεις
από εκατοντάδες αλληλέγγυους σε σταθμούς του
ΗΣΑΠ και του Μετρό στον Ταύρο, στο Αιγάλεω, στη
Δάφνη, στο Μοναστηράκι, στον Αγ. Αντώνιο (Περιστέρι) και στη Νέα Ιωνία, με μοίρασμα κειμένων, μπλοκάρισμα των ακυρωτικών μηχανημάτων και παρέμβαση
στα μικρόφωνα των σταθμών.

Δευτέρα 16 Μάρτη, ξεκινάει η κατάληψη της πρυτανείας του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη, από την Πρωτοβουλία για κοινή δράση ενάντια στις εργολαβίες στο ΑΠΘ. Το
ΑΠΘ συνεργάζεται με την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ και απασχολεί 800 και πλέον εργαζόμενους κάτω από το γνωστό
άθλιο καθεστώς. Το κεντρικό αίτημα της κατάληψης
είναι να φύγουν οι εργολάβοι από το ΑΠΘ. Η κατάληψη θα διαρκέσει 25 μέρες.
Πέμπτη 19 Μάρτη, ομάδα αλληλέγγυων παρεμβαίνουν στα μικρόφωνα του 102FM της ΕΡΤ-3 στη Θεσσαλονίκη.
>	Αργότερα πραγματοποιείται πορεία από εργαζόμενους στο ΑΠΘ, φοιτητικών συλλόγων και της Ανοικτής συνέλευσης κατάληψης πρυτανείας στη Θεσσαλονίκη.
>	Πορεία αλληλεγγύης στην Ξάνθη από την Πρωτοβουλία αντίστασης και εργαζόμενους στην υγεία και
την εκπαίδευση.
Παρασκευή 20 Μάρτη, κατάληψη σε γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας στη Θεσσαλονίκη από την Ανοικτή
συνέλευση κατάληψης πρυτανείας.
>	Εκδήλωση αλληλεγγύης στην Κέρκυρα από την
ContraRossa.
Σάββατο 21 & Τρίτη-Κυριακή 24-29 Μάρτη, εκδηλώσεις στην κατάληψη της πρυτανείας του ΑΠΘ.
Παρασκευή 27 Μάρτη, διήμερη κατάληψη στο Εργατικό Κέντρο Σπάρτης με προβολές, συζητήσεις και συναυλία.
>	Στη Θεσσαλονίκη συνεδριάζει μυστικά η σύγκλητος του ΑΠΘ και στην απόφασή της στρέφεται
ανοιχτά εναντίον της κατάληψης της πρυτανείας,
απειλεί με άρση του ασύλου και καλεί “όλους τους
φοιτητές, τους υπαλλήλους και τα μέλη ΔΕΠ, σε συνέγερση και παράσταση αποτροπής της κατάληψης την
Τρίτη 31 Μαρτίου”. Τις επόμενες μέρες τη συμπαράστασή της στην απόφαση της συγκλήτου θα εκφράσει και η ΠΟΣΔΕΠ (το συνδικαλιστικό όργανο
των πανεπιστημιακών).
Τρίτη 31 Μάρτη, 30-40 φοιτητές, υπάλληλοι και πανεπιστημιακοί παρευρίσκονται στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην κατάληψη της πρυτανείας του
ΑΠΘ. Απέναντί τους συγκεντρώνονται 500 αλληλέγγυοι που τους γιουχάρουν.
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Πέμπτη 2 Απρίλη, κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής απεργίας της ΓΣΕΕ γίνεται επίθεση και καταστροφές στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ στην οδό Μάρνη
και μοίρασμα κειμένων στην απεργιακή συγκέντρωση
της ΓΣΕΕ που βρισκόταν ακριβώς δίπλα. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος
είναι συνδικαλιστικός φορέας των αφεντικών, μέλος
του οποίου είναι η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.

Κυριακή 10 Μάη, επίθεση από ομάδα 40 ατόμων στο
Από μηχανής θέατρο πριν την έναρξη της παράστασης Το κίτρινο σκυλί του Μισέλ Φάις που αναφέρεται
στην υπόθεση της Κ. Κούνεβα. Πετάγονται μπογιές
στα σκηνικά του θεάτρου, ανοίγονται πυροσβεστήρες
στην αίθουσα και γράφονται συνθήματα έξω από το
θέατρο, ενώ μοιράζονται κείμενα σχετικά με το λόγο
της παρέμβασης: “…Ο μεταφυσικός μονόλογος που στερεί από την Κωνσταντίνα το πραγματικό της πρόσωπο έρχεται να μας υποδείξει και να μας διδάξει τα ιδανικά της
αστικής κουλτούρας και ηθικής. Όλα αυτά λειτουργούν ως
βαλβίδες αποσυμπίεσης της ταξικής-κοινωνικής οργής και
επιτίθενται στη ζωντανή μνήμη και στο ίδιο το πρόσωπο
της Κωνσταντίνας…”. Με αφορμή την επίθεση στο θέατρο, τα ΜΜΕ, οι γραφιάδες της εξουσίας και κομμάτια
της αριστεράς εκκινούν ένα όργιο λάσπης υπερασπιζόμενοι “την ελευθερία της έκφρασης”.

>	Καθόλη τη διάρκεια της πορείας της ΓΣΕΕ γίνεται
αποκλεισμός των κεντρικών γραφείων του ΗΣΑΠ
από την ΠΕΚΟΠ και αλληλέγγυους/ες. Η διοίκηση
του ΗΣΑΠ δεσμεύεται να καταγγείλει τη σύμβαση με την ΟΙΚΟΜΕΤ και να προσλάβει τις καθαρίστριες με μόνιμη σύμβαση μέσω ΑΣΕΠ (ακόμα και
όσες είχε απολύσει η εταιρεία αυτό το διάστημα
των κινητοποιήσεων, στα πλαίσια μιας εκτεταμένης
πολιτικής εργοδοτικής τρομοκρατίας). Η δέσμευση αυτή δεν θα υλοποιηθεί ποτέ, αλλά θα διαιρέσει
τις καθαρίστριες και θα φέρει διαφωνίες στο κίνημα αλληλεγγύης.
Σάββατο 4 Απρίλη, επίθεση και καταστροφές στα
γραφεία της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ Α.Ε. στην Κάτω Τούμπα της
Θεσσαλονίκης.

Δευτέρα 6 Απρίλη, λήγει η κατάληψη της πρυτανείας του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη. Το πανεπιστήμιο δεσμεύεται για την ικανοποίηση των αιτημάτων της κατάληψης.

Τρίτη 19 Μάη, πορείες πραγματοποιούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η Ανοιχτή συνέλευση αλληλεγγύης
στην Κ. Κούνεβα συμμετέχει με πανό “ΟΥΤΕ ΑΣΕΠ, ΟΥΤΕ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ - ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ - ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ
ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΚΛΑΒΙΑ”, εκφράζοντας ρητά την αντίθεσή
της στην πρόσληψη με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ των
καθαριστριών της εργολαβίας του ΗΣΑΠ, καθώς κάτι
τέτοιο θα οδηγούσε σε άμεση απόλυση τις μετανάστριες από χώρες εκτός της ΕΕ.

