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Η ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΘΑ 
ΠΕΡΑΣΕΙ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΟΥΤΕ ΑΠΟ 
ΠΟΥΘΕΝΑ!

Από το Σάββατο 20 Δεκέμβρη το βράδυ και μετά τις 
συγκρούσεις στο χώρο του Πολυτεχνείου (μία από τις 
δεκάδες μαζικές συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας 
που ακολούθησαν τη δολοφονία του 15χρονου 
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου), μια έντονη παραφιλολογία 
άρχισε να πλανάται πάνω από το χώρο της κατάληψης 
του ΕΜΠ.
Συνεχείς πληροφορίες για εισβολή της αστυνομίας στο 
χώρο του κατειλημμένου Πολυτεχνείου, σε συνδυασμό 
με τις στρατηγικές κινήσεις των ΜΑΤ την ώρα των 
συγκρούσεων, προέλεγαν το προφανές. Η αστυνομία 
σχεδιάζει να εφορμήσει στην κατάληψη. Παρακάμπτοντας 
την πρυτανεία, και προσφέροντας τη “γη και το νερό” 
του Πολυτεχνείου στην εισαγγελία, την αστυνομία και 
το υπουργείο εσωτερικών, διαμήνυσαν έμμεσα αλλά με 
σαφήνεια, με απειλές και εκβιασμούς, ότι μας μένουν 
“λίγες ώρες”.

•

Τους απαντάμε ότι μας μένει όσος χρόνος αποφασίσει 
το εξεγερμένο κομμάτι της κοινωνίας που δεν δέχεται 
τελεσίγραφα. Ότι όλους αυτούς που συμμετείχαν, 
συμμετέχουν και θα συνεχίσουν να το κάνουν σε 
εξεγερτικές πρακτικές, καλά θα κάνουν να τους σέβονται 
και να τους φοβούνται. Αυτούς ακριβώς, αυτές ακριβώς 
τις χιλιάδες των εξεγερμένων, των μαθητών, των εργατών, 
των ανέργων, των μεταναστών, των συντρόφων καλούμε 
σε διαρκή επαγρύπνηση στο χώρο του Πολυτεχνείου 
ενόψει της εξυφαινόμενης εισβολής.

Καλούμε όλους και όλες σε μαζική παρουσία στο χώρο 
της κατάληψης του Πολυτεχνείου.

ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ
ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΡΟΝΥΧΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ!

ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ του

[21/12/08]

έκτακτη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της

Εμείς, οι χειρώνακτες εργάτες 
υπάλληλοι, άνεργοι, προσωρινοί, 

ντόπιοι και μετανάστες, που δεν είμαστε 
τηλεθεατές και συμμετέχουμε από το 
Σάββατο βράδυ, μετά τη δολοφονία 
του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στις 
διαδηλώσεις, στις συγκρούσεις με την 
αστυνομία, στις καταλήψεις του κέντρου 
και των γειτονιών, που πολλές φορές 
χρειάστηκε να παρατήσουμε τη δουλειά 
μας και τις καθημερινές μας υποχρεώσεις 
για να βρεθούμε στο δρόμο με τους 
μαθητές, τους φοιτητές και τους άλλους 
προλετάριους που αγωνίζονται.
Αποφασίσαμε να καταλάβουμε το 
κτήριο της γσεε για : 
Να το μετατρέψουμε σε χώρο ελεύθερης 
έκφρασης και συνάντησης των 
εργατών.
Να διαλύσουμε το μύθο που προωθούν 
τα ΜΜΕ ότι οι εργάτες ήταν και είναι 
απόντες από τις συγκρούσεις και ότι η 
οργή που εκφράζεται αυτές τις μέρες 
είναι υπόθεση 500 «κουκουλοφόρων», 
«χουλιγκάνων» και λοιπά παραμύθια, 
ενώ στην οθόνη και στα παράθυρά 
τους οι εργάτες ήταν παρόντες ως οι 

πληγέντες τις σύγκρουσης, την ίδια 
στιγμή που η καπιταλιστική κρίση στην 
Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο οδηγεί 
σε εκατοντάδες χιλιάδες απολύσεις οι 
οποίες από τα ίδια τα ΜΜΕ και τους 
διαχειριστές τους παρουσιάζονται ως 
«φυσικό φαινόμενο».
Να στηλιτεύσουμε και να αποκαλύψουμε 
το ρόλο της συνδικαλιστικής 
γραφειοκρατίας στην υπονόμευση της 
εξέγερσης και όχι μόνο. Η γσεε και όλος 
ο συνδικαλιστικός μηχανισμός, που τη 
στηρίζει, δεκαετίες τώρα, υπονομεύουν 
αγώνες, παζαρεύουν την εργατική μας 
δύναμη για ψίχουλα, διαιωνίζοντας 
το καθεστώς της εκμετάλλευσης και 
της μισθωτής σκλαβιάς. Ενδεικτική 
είναι η στάση τους την προηγούμενη 
Τετάρτη που ακυρώνοντας την 
προγραμματισμένη απεργιακή πορεία 
περιορίστηκε στην οργάνωση μιας 
σύντομης συγκέντρωσης στο Σύνταγμα 
φροντίζοντας παράλληλα να διώξει τον 
κόσμο άρον-άρον από την πλατεία μην 
τυχόν μολυνθούν οι συγκεντρωμένοι 
από τον ιό της εξέγερσης.
Να ανοίξουμε για πρώτη φορά αυτό 

το χώρο- ως συνέχεια του κοινωνικού 
ανοίγματος που δημιούργησε η 
εξέγερση- ο οποίος έχει κτιστεί με τις 
δικές μας εισφορές και από τον οποίο 
είμαστε αποκλεισμένοι. Γιατί τόσα 
χρόνια εμπιστευόμαστε την τύχη μας 
σε κάθε λογής σωτήρες, φτάνοντας να 
χάσουμε ακόμα και την αξιοπρέπεια μας. 
Σαν εργαζόμενοι πρέπει να αρχίσουμε 
να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και 
να μην αναθέτουμε τις ελπίδες μας σε 
κανέναν πεφωτισμένο ηγέτη ή «ικανό» 
αντιπρόσωπο. Πρέπει να αποκτήσουμε 
φωνή, να βρεθούμε, να μιλήσουμε 
να αποφασίσουμε και να δράσουμε. 
Ενάντια στη γενικευμένη επίθεση που 
βρισκόμαστε. Η δημιουργία συλλογικών 
αντιστάσεων «από τα κάτω» είναι 
μονόδρομος.
Να προωθήσουμε την ιδέα της 
αυτοοργάνωσης και της αλληλεγγύης 
στους χώρους δουλειάς, τις επιτροπές 
αγώνα και τις συλλογικές διαδικασίες 
βάσης καταργώντας τους γραφειοκράτες 
συνδικαλιστές.
Τόσα χρόνια καταπίνουμε τη 
μιζέρια, τη ρουφιανιά και τη βία στη 

δουλειά. Συνηθίσαμε να μετράμε 
τους σακατεμένους και τους νεκρούς 
μας- γεγονότα που βαφτίζονται 
«εργατικά ατυχήματα». Συνηθίσαμε να 
μετράμε και ν’ αδιαφορούμε για τους 
μετανάστες- ταξικούς αδελφούς μας- 
που δολοφονούνται. Κουραστήκαμε να 
ζούμε με το άγχος της εξασφάλισης του 
μισθού, των ενσήμων και μιας σύνταξης 
που φαντάζει όνειρο απατηλό.
Όπως παλεύουμε ώστε να μην αφήσουμε 
τη ζωή μας στα χέρια των αφεντικών και 
των συνδικαλιστών αντιπροσώπων έτσι 
δε θ’ αφήσουμε στα χέρια του κράτους 
και των δικαστικών μηχανισμών 
του κανένα από τους συλληφθέντες 
εξεγερμένους.

ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
ΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟΥΣ 

ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Γενική Συνέλευση Εξεγερμένων 
Εργατών

Την ιστορία μας ή θα την καθορίσουμε εμείς
ή θα καθοριστεί ερήμην μας.

ανακοίνωση ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΓΣΕΕ

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

Η κατάληψη της ΓΣΕΕ ξεκίνησε
στις 06.12.08 και έληξε στις 24.12.08
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ΟΤΑΝ ΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ
ΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

Η Κωνσταντίνα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική 
του Ευαγγελισμού με σοβαρά προβλήματα στην όραση και το 

αναπνευστικό.
Ποια είναι η Κωνσταντίνα; Και γιατί χτυπήθηκε;
Η Κωνσταντίνα είναι μία από τις εκατοντάδες μετανάστριες εργάτριες που 
εργάζεται χρόνια σαν καθαρίστρια σε καθεστώς υπενοικίασης. Είναι γενική 
γραμματέας της Παναττικής Ένωσης Καθαριστών-στριών και Οικιακού 
Προσωπικού, μάχιμη συνδικαλίστρια, γνωστή για τη στάση της σε πολλά 
αφεντικά. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχε έρθει σε κόντρα με την 
εργοδοσία «ΟΙΚΟΜΕΤ» διεκδικώντας ολόκληρο το δώρο των Χριστουγέννων 
γι’ αυτήν και τις συναδέλφισσές της και καταγγέλλοντας τις παρανομίες στη 
μισθοδοσία. Έχει προηγηθεί η εκδικητική απόλυση της μητέρας της από 
την ίδια εταιρεία, δυσμενής μετάθεση της ίδιας στο Μαρούσι, ενώ εκκρεμεί 
τριμερής συνάντηση στην Επιθεώρηση Εργασίας στις 5/1/09 ύστερα από 
καταγγελία της. Πράγματα καθόλου άγνωστα στο χώρο των εταιρειών 
καθαριότητας και υπενοικίασης εργαζομένων. Ίσα - ίσα.
Οι καθυστερημένες συμβάσεις, τα κλεμμένα μεροκάματα, οι κλεμμένες 
υπερωρίες, η διαφορά ανάμεσα σ’ αυτά που υπογράφουν οι εργαζόμενοι 
και σ’ αυτά που πραγματικά παίρνουν, η επιλογή σχεδόν αποκλειστικά 
μεταναστριών και μεταναστών με πράσινη κάρτα ώστε να βρίσκονται 
σε καθεστώς ομηρίας, η μη καταβολή εισφορών στο ΙΚΑ, πάντα με την 
κάλυψη του δημοσίου και των μιζαδόρων στελεχών του, που γνωρίζουν, 
υποθάλπουν και ενισχύουν τις μεσαιωνικές σχέσεις εργασίας, συνθέτουν 
τον κανόνα στους εργολάβους καθαριότητας.
Ειδικά στην «ΟΙΚΟΜΕΤ», μια πανελλαδική εταιρεία καθαρισμού και 
υπενοικίασης εργατών, ιδιοκτησίας Νικήτα Οικονομάκη, στελέχους του 
ΠΑΣΟΚ, που απασχολεί «επίσημα» 800 εργαζόμενους (οι ίδιοι οι εργαζόμενοι 
μιλούν τουλάχιστον για διπλάσιους ενώ τα τελευταία 3 χρόνια έχουν περάσει 
πάνω από 3000), η εργοδοτική παρανομία αποτελεί καθημερινότητα. 
Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται να υπογράφουν λευκές 
συμβάσεις, οι οποίες δεν φτάνουν ποτέ στα χέρια τους. Δουλεύουν 6 ώρες και 
πληρώνονται για 4,5 (μισθός και ένσημα) για να μην ξεπερνούν τις 30 ώρες 
ώστε να γλιτώνει το αφεντικό την ένταξή τους στα βαρέα. Τρομοκρατούνται, 
μετατίθενται δυσμενώς, απολύονται και εκβιάζονται με οικειοθελή 
αποχώρηση (εργαζόμενη απειλήθηκε από την εργοδοσία, κρατούμενη για 
4 ώρες σε χώρο της εταιρείας μέχρι να υπογράψει την παραίτησή της). Το 

αφεντικό στήνει εργοδοτικό σωματείο για να χειραγωγήσει 
τους εργαζόμενους ενώ απολύει και προσλαμβάνει 

κατά βούληση μη αφήνοντας κανένα περιθώριο 
εργασιακής επικοινωνίας και συλλογικής 

δράσης.

Τι σχέση έχει όμως η ΟΙΚΟΜΕΤ με τον ΗΣΑΠ;
Η ΟΙΚΟΜΕΤ έχει αναλάβει εργολαβικά την καθαριότητα του ΗΣΑΠ (αλλά 
και άλλων δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων) επειδή μπορεί και 
«προσφέρει» το φτηνότερο πακέτο με τους μέγιστους όρους εκμετάλλευσης 
και υποτίμησης της εργασίας. Ένα τέτοιο καθεστώς «προσφοράς και 
ζήτησης» έχει οργανωθεί βάσει δημόσιων οργανισμών, ένας από τους 
οποίους είναι και ο ΗΣΑΠ. Ο ΗΣΑΠ είναι συνένοχος στη διατήρηση αυτού 
του καθεστώτος άγριας εκμετάλλευσης παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες 
που είχαν γίνει από την πλευρά του σωματείου.
Η δολοφονική επίθεση ενάντια στη συναδέλφισσά μας είχε χαρακτήρα 
εκδίκησης και παραδειγματισμού.
Ο στόχος δεν ήταν τυχαίος: Γυναίκα, μετανάστρια, μάχιμη συνδικαλίστρια, 
μητέρα ανήλικου παιδιού, όσο πιο ευάλωτη στα μάτια των αφεντικών.
Ο τρόπος δεν ήταν τυχαίος: Έρχεται από «σκοτεινές» εποχές και με σκοπό 
να σημαδέψει, να παραδειγματίσει και να τρομοκρατήσει.
Ο χρόνος δεν ήταν τυχαίος: Τη στιγμή που ΜΜΕ, κόμματα, εκκλησία, 
επιχειρηματίες και εργατοπατέρες προσπαθούν να λοιδορήσουν το κίνημα της 
κοινωνικής έκρηξης, που η εν ψυχρώ δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου 
μετασκευάζεται σε εξοστρακισμό, η επίθεση στην Κωνσταντίνα περνάει στα 
ψιλά.
Η εργοδοτική δολοφονική επίθεση ήταν προσεκτικά μελετημένη.
Η Κωνσταντίνα ήταν μία από εμάς. Ο αγώνας της για ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ και 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ είναι και ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑΣ.
Η επίθεση στην Κωνσταντίνα μας σημάδεψε όλους: Στη μνήμη μας, από 
τα ρατσιστικά πογκρόμ, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τις επιθέσεις 
παρακρατικών, τα εργατικά ατυχήματα, τις κρατικές δολοφονίες, τις 
εργασιακές συνθήκες γαλέρας, τις διώξεις, τις απολύσεις και την τρομοκρατία, 
δείχνοντας το μακρύ δρόμο του κοινωνικού και ταξικού αγώνα.
Στην καρδιά μας που πλημμυρίζει από θλίψη και οργή και μας αφήνει μια 
φράση μόνο:

το παραπάνω κείμενο μοιράστηκε από τη Συνέλευση Αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα, κατά τη διάρκεια της 
κατάληψης των κεντρικών γραφείων του ΗΣΑΠ που πραγματοποιήθηκε στις 27/12/2008. Η κατάληψη έγινε σαν μια 
πρώτη απάντηση στη δολοφονική επίθεση (με βιτριόλι στο πρόσωπο) που δέχτηκε η Κωνσταντίνα στις 23/12/2008 ενώ 
γύριζε από τη δουλειά της.

OΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ
Η ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΕΒΑ

κατάληψ
η ΗΣΑΠ

αφίσα καλέσματος για την πορεία αλληλεγγύης 
στη Κωνσταντίνα Κούνεβα, στις 31/01/09
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Το μεσημέρι του Σαββάτου 10/1 έγινε κατάληψη της 
ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20) από πρωτοβουλία έμμισθων, 

«μπλοκάκηδων», άνεργων, «μαύρων», άμισθων και 
φοιτητών στο χώρο των ΜΜΕ. Το εγχείρημα αυτό, που 
κατά βάση αντιτίθεται στον κυρίαρχο Λόγο, στοχεύει 
στην ανάδειξη του εργασιακού μεσαίωνα στα ΜΜΕ, 
όπως και στην προβολή της ανάγκης για τη δημιουργία 
ενιαίου φορέα έκφρασης ΟΛΩΝ των εργαζομένων στα 
Μέσα..
Οι ελαστικές/επισφαλείς εργασιακές σχέσεις, η άμισθη/
ανασφάλιστη εργασία, η δουλειά με το κομμάτι, τα 
εξαντλητικά ωράρια, η εργοδοτική αυθαιρεσία, οι δεκάδες 
απολύσεις, συνθέτουν το τοπίο που έχει διαμορφωθεί 
στη βιομηχανία των ΜΜΕ, με φόντο φυσικά έναν 
ευρύτερο μετασχηματισμό του συστήματος, στο κέντρο 
του οποίου βρίσκεται η νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση 
της εργασίας.
Η ΕΣΗΕΑ, από τη μεριά της, όχι μόνο δεν αντιτίθεται 
στις επιδιώξεις των εργοδοτών, αλλά συναινεί και σιωπά 
μπροστά στο όργιο αυθαιρεσίας. Την ίδια στιγμή, ως μια 
ελίτ συντεχνία, που αποκλείει χιλιάδες εργαζόμενους 
στην Ενημέρωση, αντιδρά σθεναρά στο επιτακτικό 
αίτημα για ξεπέρασμα των εσωτερικών διαχωρισμών 
και του κλαδικού κατακερματισμού, προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα ενιαίο συνδικάτο τύπου.
Η κατάληψη αποσκοπεί παράλληλα να αποτελέσει 
ένα κέντρο αντιπληροφόρησης και εστία αγώνα, 
που πλαισιώνεται από αγωνιζόμενο κόσμο, που δεν 
συνδέεται αποκλειστικά με τον συγκεκριμένο κλάδο, 
όπως φάνηκε ήδη από την πρώτη ανοιχτή συνέλευση. 
Απέναντι στη μεθοδευμένη κατασταλτική και ιδεολογική 
προπαγάνδα που προωθούν τα αφεντικά, η ΕΣΗΕΑ 
και οι πραίτορες των Μέσων με παραπληροφόρηση, 
διαστρέβλωση και αποσιώπηση -ανάλογα κάθε φορά τις 
περιστάσεις- αποφασίζουμε να βρεθούμε, να δράσουμε 
και προπαντός να μιλήσουμε αδιαμεσολάβητα για όλα 
όσα τόσο καιρό το θέαμα έχει κατακερματίσει.
Οι ξυλοδαρμοί, οι μαζικές προσαγωγές, οι προφυλακίσεις, 
η τρομολαγνεία, οι «τυχαίοι» θάνατοι στα σύνορα και 
το κολαστήριο της Πέτρου Ράλλη, οι βασανισμοί στα 
τμήματα, οι «αυτοκτονίες» στα κελιά, στα ρέματα, τα 
εργατικά «ατυχήματα», το βιτριόλι της εργοδοτικής 
μαφίας, οι απολύσεις και οι «εξοστρακισμένες» σφαίρες 
δεν είναι «μεμονωμένα περιστατικά». Έτσι κι αλλιώς 
«εδώ δεν είμαστε Γάζα» (Πραίτωρ Πρετεντέρης).
Πράγματι, δεν είμαστε στη Γάζα. Ωστόσο, η αλληλεγγύη 
μας δεν εκφράζεται στα παράθυρα της τηλεόρασης, 

αλλά στο δρόμο, στις καταλήψεις, στις συγκρούσεις 
μαζί με τους καταπιεσμένους-εξεγερμένους, όπου 
αναγνωρίζουμε και τους εαυτούς μας. Μια αλληλεγγύη 
που ξεπέρασε τα σύνορα και επεκτάθηκε από το Μεξικό 
ως την Αγγλία κι από την Κορέα ως την Τουρκία αμέσως 
μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου 
και τα γεγονότα που ακολούθησαν.
Δεν ξεχνάμε τους 67 προφυλακισμένους, τους 315 
συλληφθέντες και τους εν γένει διωκόμενους της 
εξέγερσης. Διωκόμενοι, οι οποίοι διαρκώς πληθαίνουν 
παράλληλα με την ολοένα εντεινόμενη κρατική 
καταστολή, όπως αποδείχτηκε για άλλη μια φορά 
στην πορεία στις 09/01. Η περίφημη διαφύλαξη του 
ακαδημαϊκού ασύλου των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
την μέρα αυτή οδήγησε σε εικόνες, όπως η βίαιη 
εκκένωση της πολυκατοικίας στην οδό Ασκληπιού, 
όπου είχαν βρει καταφύγιο διαδηλωτές. Η επίθεση 
στον κοινωνικό χαρακτήρα του ασύλου είναι επίθεση 
στα ίδια τα αγωνιζόμενα κοινωνικά κομμάτια. Είναι 
καταστολή.
…Όπως καταστολή και τρομοκρατία είναι η 
επίθεση στις 23/12 με βιτριόλι στο πρόσωπο της 
μετανάστριας Κωνσταντίνας Κούνεβα, λόγω της 
μάχιμης συνδικαλιστικής της δράσης. Η Κωνσταντίνα 
είναι υπενοικιαζόμενη καθαρίστρια στον ΗΣΑΠ 
υπό την εργολαβία της «ΟΙΚΟΜΕΤ». Μέχρι σήμερα 
νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό, 
αλλά ο αγώνας της συνεχίζεται κι εμείς τον στηρίζουμε 
έμπρακτα…

…Όπως έμπρακτα στηρίζουμε και κάθε αγώνα 
απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία και στις σχέσεις 
εκμετάλλευσης που επιβάλλει η συνθήκη της μισθωτής 
εργασίας είτε αυτές βαφτίζονται ελαστικές, επισφαλείς 
είτε πρόκειται για ανασφάλιστη εργασία, απλήρωτες 
υπερωρίες ή δουλειά με το κομμάτι.
Γι’ αυτό καλούμε, τόσο εργαζόμενους στα Μ.Μ.Ε. 
που τάσσονται υπέρ του εγχειρήματος (καθαρίστριες, 
δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ, οπερατέρ κ.λ.π.), όσο 
και κάθε άλλον ενδιαφερόμενο για την περαιτέρω ρήξη 
του ανταγωνιστικού κοινωνικού ιστού…

Κατάληψη ΕΣΗΕΑ

Και ενώ πολλοί με νύχια και με δόντια προσπαθούν να διαχειριστούν την 
ομαλή επιστροφή στην καθημερινότητα και τη γιορτινή ατμόσφαιρα των 
ημερών, εμείς επίσημα ανακοινώνουμε:

1h ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ESHEA

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΕΡΓΑΤΡΙΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΕΒΑ

ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ όλων των 
συλληφθέντων της ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ, εντός 

και εκτός Ελλάδας

==== ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ====
Από τη Δευτέρα 29/12 καταλαμβάνουμε το χώρο της Ίριδας [Ακαδημίας και 
Ιπποκράτους] συνεχίζοντας τις πολύμορφες δράσεις που πυροδοτήθηκαν από 
τις 6/12 μετά τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου από τα όπλα 
της δημοκρατίας. Μέσα στο κλίμα της τρομοκρατίας και της καταστολής που 
εξαπέλυσε σύσσωμος ο συρφετός της εξουσίας [κράτος, ΜΜΕ, παρακρατικοί, 
“ευπηπόληπτοι πολίτες”, κλπ], που μετράει μέχρι στιγμής 246 διωκόμενους -εκ των 
οποίων 67 προφυλακισμένοι- έρχεται να προστεθεί η δολοφονική επίθεση με οξύ 
στο πρόσωπο της μετανάστριας συνδικαλίστριας Κωνσταντίνας Κούνεβα.

Καταλαμβάνουμε έναν πανεπιστημιακό χώρο στο κέντρο της πόλης δημιουργώντας 
μία ανοιχτή εστία αντιπληροφόρησης και αλληλεγγύης, ένα ακόμα πεδίο ζύμωσης, 
συνάντησης και δημιουργικότητας. Ο ιός της εξέγερσης εξαπλώθηκε και συνεχίζει 
να προσβάλει την κανονικότητα και την καθημερινή μιζέρια του καθενός μας.
Εμείς -κομμάτι της εξέγερσης- προσπαθούμε να μεταδόσουμε τον ιό αυτό παντού: 

στην εκπαίδευση, την εργασία, στους δημόσιους χώρους, στον κλεμμένο και τον 
“ελεύθερο” χρόνο μας, σε κάθε έκφανση της ζωής μας.
Η οργή για τις κλεμμένες μας ζωές και την έμπρακτη αλληλεγγύη στους διωκόμενους 
και προφυλακισμένους της εξέγερσης ανοίγουν το δρόμο για την γενίκευση του 
αγώνα.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΕΒΑ

Εμπρός για άγριες γενικές απεργίες // μαζικές συγκρούσεις // καταλήψεις // 
διαδηλώσεις

ΚΑΤΑΛΗΨΗ_ΙΡΙΔΑ
Ακαδημίας και Ιπποκράτους, είσοδος από Ακαδημίας

ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
ΛΟΓΩ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κατάληψης ΙΡΙΔΑΣ*
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Ξημερώματα Σαββάτου 3 Γενάρη κι ο 24χρονος Χουσεΐν Ζαχιντούλ Τζαχανγκίρ από το Μπαγκλαντές σκοτώνεται κατά τη διάρκεια αστυνομικής «απώθησης» 
και ξυλοδαρμού των χιλιάδων μεταναστών που ήταν συγκεντρωμένοι για κατάθεση αιτήσεων ασύλου έξω από την Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών και χώρο 

κράτησης εκατοντάδων μεταναστών «χωρίς χαρτιά» της Πέτρου Ράλλη (λειτουργεί και ως Μεταγωγών τόσο για μετανάστες προς απέλαση όσο και για 
κρατούμενους των φυλακών).
Ο δεύτερος νεκρός μετανάστης το τελευταίο τρίμηνο στο ίδιο σημείο (ο πρώτος ήταν ο Μοχάμεντ Ασράφ από το Πακιστάν στις 25 Οκτώβρη) με έναν ακόμα 
στην εντατική (τον Μαζίρ Γκουλ από το Πακιστάν από τις 6 Δεκέμβρη) και δεκάδες ελαφρότερα ή σοβαρότερα τραυματισμένους από την εβδομαδιαία 
αστυνομική «περιποίηση».

Κάθε Σάββατο πρωί (και μόνο τη 
συγκεκριμένη μέρα) στο κολαστήριο 

της Πέτρου Ράλλη λειτουργεί η υπηρεσία 
που δίνει χαρτάκια για ραντεβού σε 
μετανάστες «χωρίς χαρτιά» για την 
κατάθεση αιτήσεων ασύλου και την έκδοση 
ροζ καρτών προσωρινής παραμονής μέχρι 
την εξέταση του σχετικού τους αιτήματος. 
Οι μετανάστες (από όλες τις χώρες 
προέλευσης) που συγκεντρώνονται κάθε 
εβδομάδα -από το πρωί ή το απόγευμα 
ήδη της προηγούμενης μέρας- είναι 
πολλές εκατοντάδες έως και χιλιάδες κι 
η υπηρεσία δέχεται μόνο 50, 100 ή 300 
κάθε φορά, σύμφωνα με τις εντολές του 
Υπουργείου Εσωτερικών. Η ουρά που 
δημιουργείται είναι εκατοντάδων μέτρων 
κι οι μετανάστες στέκονται όρθιοι όλη τη 
νύχτα προσπαθώντας να πλησιάσουν 
το κτίριο όσο περισσότερο γίνεται για να 
κερδίσουν μια σειρά προτεραιότητας για 
το «μαγικό χαρτάκι» του ραντεβού. Οι 
μπάτσοι στήνουν μπλόκα με οχήματα, 
διμοιρίες και ΟΠΚΕ για να αποτρέψουν τους 
μετανάστες να πλησιάσουν το κτίριο και 
προβαίνουν κατά στιγμές σε «απωθήσεις» 
και άγριο κυνηγητό των μεταναστών με 
γκλοπς και δακρυγόνα για να διαλύσουν 
και να διώξουν το πλήθος. Με τον πανικό 
που δημιουργείται οι μετανάστες, πέρα 
από τους ξυλοδαρμούς που δέχονται, 
ποδοπατούνται και κινδυνεύουν να 
πέσουν σε ένα ρέμα βάθους 6 μέτρων 
που υπάρχει στην οδό Σαλαμινίας όπου 
συνωστίζονται (παράλληλος της Πέτρου 
Ράλλη που οδηγεί στην πίσω είσοδο 
του Μεταγωγών). Εκεί έπεσαν κατά τη 
διάρκεια τέτοιων κυνηγητών ο Χουσεΐν, ο 
Μοχάμεντ κι ο Μαζίρ.

Το κτίριο της Πέτρου Ράλλη (στρατόπεδο 
συγκέντρωσης μεταναστών «χωρίς 
χαρτιά», Μεταγωγών για απελάσεις, 
Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών με όλες 
τις κεντρικές υπηρεσίες πληροφοριών, 
Υπηρεσία εξαπάτησης για αιτήματα 
ασύλου) συμπυκνώνει στο πεδίο της 
αθηναϊκής μητρόπολης όλη τη χυδαιότητα 
του θεσμισμένου ρατσισμού, όλη την 
επιθετικότητα της κρατικής πολιτικής 
για τους μετανάστες: φυλακίσεις, 
βασανιστήρια, απελάσεις εκατοντάδων 
μεταναστών, κοροϊδία, ταλαιπωρία, 
εξευτελισμοί και ξυλοδαρμοί για τους 
αιτούντες άσυλο.
Κι είναι αδιαμφισβήτητο ότι η κατάσταση 
θα χειροτερεύει ολοένα. Το ελληνικό 
κράτος σε συμφωνία με όλα τα κράτη 

της ΕΕ ακολουθούν εδώ και χρόνια 
πολιτική «μηδενικής παροχής ασύλου» 
ενώ οι διαδικασίες κατάθεσης αιτήσεων 
ασύλου (που έχουν απορριφθεί πριν 
καν κατατεθούν) κι οι ροζ κάρτες 
ολιγόμηνης παραμονής (που δίνονται 
με το σταγονόμετρο) υπάρχουν για να 
διατηρεί το καθεστώς τα ανθρωπιστικά 
του προσχήματα. Άλλωστε για τους 
μετανάστες που έχουν έρθει στην Ελλάδα 
μετά το 2004, παρότι μπορεί να ζουν 
και να εργάζονται για χρόνια εδώ, δεν 
υπάρχει καμία πρόβλεψη για την έκδοση 
αδειών παραμονής-εργασίας ενώ μετά το 
πρόσφατο πανευρωπαϊκό Σύμφωνο για 
τη Μετανάστευση κανένα κράτος της ΕΕ 
δε θα προβεί από εδώ και πέρα σε νέες 
«διαδικασίες νομιμοποίησης». Την ίδια 
στιγμή ο συνοριακός πόλεμος κατά των 
μεταναστών εντείνεται με δεκάδες νεκρούς 
ετησίως από «τυχαίες εκπυρσοκροτήσεις» 
συνοριοφυλάκων, νάρκες στον Έβρο και 
βυθίσεις πλοιαρίων στο Αιγαίο και χιλιάδες 
έγκλειστους μετανάστες στα δεκάδες 
σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
της Δημοκρατίας.
Ο στρατιωτικός και οικονομικός πόλεμος 
που έχουν κηρύξει τα πιο αιμοβόρα 
ισχυρά κράτη (ανάμεσά τους και το 
ελληνικό) ενάντια στους πληθυσμούς 
της Μέσης Ανατολής, της Κεντρικής και 
Νοτιοανατολικής Ασίας, της Αφρικής, των 
Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και 
του Καυκάσου εξαναγκάζει εκατομμύρια 
ανθρώπους σε φυγή. Σπρωγμένοι από 
τον πόλεμο ή την ανέχεια οι ξεριζωμένοι 
πληβείοι παίρνουν το δρόμο της 
προσφυγιάς, σε μια μετέωρη διαδρομή από 
θάνατο σε θάνατο, για να συναντήσουν 
στις λεγόμενες «χώρες υποδοχής» την άλλη 
όψη του ίδιου πολέμου, το πρόσταγμα 
των ίδιων οικονομικών και πολιτικών 
αφεντικών που τους μακελεύουν και τους 
λεηλατούν: ή νεκροί/ή έγκλειστοι/ή δούλοι, 
πάντα αόρατοι και ευάλωτοι, πάντα στο 
έλεος των ορέξεων τους και των ένστολων 
φονιάδων τους.

Για τους λόγους αυτούς αλλά καταρχήν 
ορμώμενοι από την πρόσφατη 
δολοφονία του Χουσεΐν προχωρήσαμε 
σήμερα το μεσημέρι 23/1/09 στην 
κατάληψη του Ελληνικού Συμβουλίου 
για τους Πρόσφυγες (μέσα στη δίνη 
των πολύμορφων κινητοποιήσεων και 
δράσεων αλληλεγγύης των ημερών 
στους διωκόμενους της εξέγερσης και 
στην Κωνσταντίνα Κούνεβα, στις οποίες 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ
του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τους ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

συνέχεια στη σελ.23
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«ακατάσχετοι βομβαρδισμοί», «αιματοκύλισμα»… Λέξεις που 
αναβόσβηναν στα κεντρικά δελτία ειδήσεων από την 27η Δεκέμβρη του 
2008. Την 17η Γενάρη του 2009, οι λέξεις άλλαξαν «παύση πυρός», 
«μονομερής εκεχειρία»… Το κράτος του Ισραήλ, για 22 ημέρες, επιτιθόταν 
με τρομερή σφοδρότητα ενάντια στους παλαιστίνιους.

Για 22 ημέρες, τα νούμερα και οι φρικιαστικές εικόνες έτρεχαν 
στις οθόνες: σε 1.500.000 πληθυσμό, πάνω από 1.500 νεκροί, 

από τους οποίους το 50% άμαχοι και το 1/3 παιδιά, πάνω από 5.000 
τραυματισμένοι σε αχρηστεμένα νοσοκομεία, πάνω από 5.000 σπίτια 
ολοκληρωτικά κατεστραμμένα και 25.000 να θέλουν επισκευές… Για 22 
ημέρες, οι αναλύσεις για το παλαιστινιακό ζήτημα και οι ανταποκρίσεις 
είχαν μόνιμη και περίοπτη θέση σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
Ακούσαμε τους παγκόσμιους ηγέτες, με πρόσχημα το ιδεολόγημα 
των «ίσων αποστάσεων», να ζητούν ευγενικά από το Ισραήλ να 
σταματήσει τους βομβαρδισμούς και να «καταδικάζουν τη βία απ’ όπου 
κι αν προέρχεται». Παρακολουθήσαμε διαλόγους και αναλύσεις για το 
«φαινόμενο Χαμάς». Μάθαμε για τις ρουκέτες κασάμ, την εμβέλειά τους 
και τους 10-15 νεκρούς τον χρόνο στο Ισραήλ. Μάθαμε για τα τούνελ της 
Γάζας στα σύνορα με την Αίγυπτο, μοναδική λύση στον αποκλεισμό της 
περιοχής, αλλά και για την αναγκαιότητα καταστροφής τους επειδή είναι 
δρόμοι εισαγωγής «τρομοκρατικών» υλικών αντίστασης. Και η λίστα των 
«πληροφοριών» δεν έχει τέλος…
Εδώ και 60 χρόνια, η Κυριαρχία (κοσμική και θεϊκή, παγκόσμια και 
τοπική) μας πλασάρει το παλαιστινιακό ζήτημα μόνο σε συγκεκριμένες 
ημερομηνίες έναρξης και λήξης μιας πολεμικής επιχείρησης, μόνο σε 
μορφή μεμονωμένων και ασύνδετων «πληροφοριών», μόνο με εικόνες 
αποκεφαλισμένων πτωμάτων, σακατεμένων παιδιών και κραυγών 
πόνου. Το παλαιστινιακό ζήτημα εμφανίζεται μόνο όταν η ποσότητα 
λίτρων αίματος ανά ημέρα ξεπερνά τα αποδεκτά όρια των δυτικών 
“ανθρωπιστικών” δεδομένων, όταν πλέον η σφαγή είναι εξόφθαλμη.

Εντωμεταξύ, στα ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα των διαφόρων 
πολεμικών επιχειρήσεων ή επεμβάσεων, αυτό που δεν μας μαθαίνουν 
και δεν μας δείχνουν είναι ότι οι Παλαιστίνιοι, εδώ και 60 χρόνια, 
αντιστέκονται ενάντια στην κατοχή της γης τους, αντιστέκονται ενάντια 
στον ολοκληρωτικό και εξευτελιστικό έλεγχο των καθημερινών τους 
κινήσεων και χειρονομιών. Εδώ και 60 χρόνια, οι παλαιστίνιοι χάνουν τα 
σπίτια τους από ισραηλινούς εποίκους, τους καταστρέφουν τα χωράφια 
ή δεν τους επιτρέπεται από τον ισραηλινό στρατό να τα επισκεφτούν. 
Εδώ και 60 χρόνια, κάθε ημέρα και κάθε νύχτα δολοφονούνται, 
τραυματίζονται, φυλακίζονται και εκδιώκονται. Εδώ και 60 χρόνια, είναι 
απολύτως εξαρτημένοι σε καύσιμα, ρεύμα και νερό από το Ισραήλ. Εδώ 
και 7 χρόνια, το ισραηλινό κράτος χτίζει ένα τοίχος μήκους 750 χλμ (και 
ύψους 8 μέτρων) που κόβει χωριά και πόλεις της Παλαιστίνης στη μέση, 
αποκόβοντάς τους μεταξύ τους, απομονώνοντάς τους και ταυτόχρονα 
κατοχυρώνοντας νέα κατεχόμενα εδάφη. Ενώ τα τελευταία 3 χρόνια, μετά 
την εκλογή της Χαμάς, οι παγκόσμιοι ηγέτες και το Ισραήλ αποφάσισαν 
τον πλήρη αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας. Αποκλεισμός που 
απαγορεύει την είσοδο και την έξοδο από τη Γάζα, που ελέγχει μέχρι 
και τις ποσότητες των προϊόντων, των τροφών, των φαρμάκων και των 
καυσίμων που εισέρχονται. Εδώ και 3 χρόνια, οι παλαιστίνιοι της Γάζας 
αντιστέκονται ως κρατούμενοι στη μεγαλύτερη φυλακή του κόσμου.
Εδώ και 60 χρόνια, για τους παλαιστίνιους, η επιβίωση έχει γίνει αντίσταση 
και η αντίσταση επιβίωση, χωρίς διαλείμματα για διαφημίσεις… Και εμείς 
απορήσαμε(!) γιατί ενώ γίναμε “αυτόπτες μάρτυρες” απευθείας σύνδεσης 
μίας ακόμη σφαγής, ενώ ανατριχιάσαμε, βουρκώσαμε και φορτώσαμε 
την ατμόσφαιρα των σπιτιών μας με επίθετα οργής και θλίψης, η έμπρακτη 
έκφραση των συναισθημάτων και της αλληλεγγύης μας, αυτές τις 22 
ημέρες (αλλά και κατά πλειοψηφία όλες τις προηγούμενες), πνίγηκαν 
σε άνευρες και χειραγωγημένες διαδηλώσεις με τη μορφή επετειακού 
επιτάφιου…

συμμετέχουμε) ως μια πρώτη κίνηση 
κατάδειξης και αυτής της δολοφονικής 
πλευράς του κράτους. Ενώ κατά τη 
διάρκεια της κατάληψης θα συζητήσουμε 
και για την οργάνωση παραπέρα σχετικών 
παρεμβάσεων. Εξάλλου αρκετοί και 
αρκετές από εμάς κάθε Παρασκευή μετά 
τη δολοφονία του Μοχάμεντ στις 25/10 
και μέχρι τις 6/12 (ημέρα δολοφονίας του 
Αλέξη Γρηγορόπουλου και ξεσπάσματος 
της εξέγερσης) κατεβαίναμε στην Πέτρου 
Ράλλη με πολύγλωσσα κείμενα και 
πανό και παρεμβαίναμε μαζί με τους 
μετανάστες, με αποκλεισμούς δρόμων 
και της εισόδου του Μεταγωγών και μια 
πορεία που είχε καταλήξει στο Θησείο

ΚΡΑΤΟΣ & ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΝΕΟΛΑΙΟΥΣ

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΩΧΗ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ

Σχετικά με το Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες, αποτελεί οργανικό τμήμα της 
ζοφερής πραγματικότητας που βιώνουν 
οι μετανάστες. Ως φορέας υπάγεται στην 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες και αποτελεί σε κάθε χώρα 
παράρτημα της αντι-μεταναστευτικής 

κρατικής πολιτικής. Εμφανιζόμενο με ένα 
ανθρωπιστικό προσωπείο για τη βοήθεια 
και την υποστήριξη των προσφύγων κατ’ 
ουσία κάνει παράλληλη ή πρωτογενή 
δουλειά διαλογής μεταναστών, 
«εξαντλώντας» το ενδιαφέρον του 
επιλεκτικά σε εκείνους που κρίνει ότι 
πιθανά πληρούν τις προϋποθέσεις του 
νόμου για αίτηση ασύλου και διώχνοντας 
τους υπόλοιπους. Πρόκειται για έναν 
οργανισμό απαραίτητο για την τήρηση 
των ανθρωπιστικών προσχημάτων των 
κρατικών πολιτικών «μηδενικής παροχής 
ασύλου»: μπορεί να μην δίνουμε άσυλο 
αλλά έχουμε για τα μάτια του κόσμου κι 
έναν φορέα που βοηθάει έστω έναν μικρό 
αριθμό προσφύγων να συμπληρώσουν 

αιτήσεις ασύλου ή ενστάσεις κατά 
απορριπτικών αποφάσεων στις αιτήσεις 
τους. Σε τελική ανάλυση είναι ένας φορέας 
που ευθύνεται εμμέσως πλην σαφώς για 
εκατοντάδες απελάσεις, που ποτέ δεν 
έχει δημοσιοποιήσει τις εκατοντάδες 
καταγγελίες βασανισμών που του έχουν 
κατατεθεί από μετανάστες και που όταν 
δημοσιοποιεί εκθέσεις για τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης προσφύγων πάντα 
εξωραΐζει και καλύπτει τις απάνθρωπες 
συνθήκες κράτησης, προσφέροντας 
έτσι καλές υπηρεσίες στους πολιτικούς 
του προϊσταμένους και χρηματοδότες 
(παίρνει κονδύλια από την ΕΕ και την 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες).

συνέχεια από σελ.22

“ελευθερία”, γκράφιτι στην παλαιστίνη

αντίσταση χωρίς διαφημίσεις...
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αυτοοργανωμένος χώρος αλληλεγγύης & ρήξης ΡΕΣΑΛΤΟ, Λεωφόρος Δημοκρατίας 54, Κερατσίνι, είσοδος από Ερμού 9, Τετάρτες & Παρασκευές μετά τις 9:00μμ.


