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Απεργιακή εβδοµάδα 
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 

Στην απεργία συµµετέχουν δηµόσιοι υπάλληλοι σε εφορίες, πολεοδοµίες, δήµους, 
νοµαρχίες, στις ∆ΕΚΟ, εφοριακοί, καθηγητές και δάσκαλοι, γιατροί 

Επεισοδιακή 
συγκέντρωση 
6ιαµαρτυρία8 
µουσουλµάνων 
Επεισόδια σηµειώθηκαν, χθες το απόγευµα, στο 
κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια 
συγκέντρωσης διαµαρτυρίας που 
πραγµατοποίησαν, στην πλατεία Οµονοίας, 
περίπου 600 µουσουλµάνοι που κατοικούν στην 
Αθήνα. Η συγκέντρωση πραγµατοποιήθηκε σε 
ένδειξη διαµαρτυρίας για τη γνωστή 
αµερικανική ταινία που προσβάλλει τον 
Μωάµεθ. Μετά τη συγκέντρωση οι διαδηλωτές 
επιχείρησαν να ανέβουν την οδό Σταδίου, αλλά 
απωθήθηκαν από την Αστυνοµία, η οποία έκανε 
περιορισµένη χρήση χηµικών. 
Στη συνέχεια, οι διαδηλωτές υποχώρησαν προς 
άλλους δρόµους γύρω από την Οµόνοια, όπου 
επίσης βρήκαν αστυνοµικούς, µε αποτέλεσµα 
να σηµειωθεί ένταση. Οι συγκεντρωµένοι 
πέταξαν µπουκάλια και άλλα αντικείµενα κατά 
των αστυνοµικών στην οδό Σταδίου, ενώ 
επιχείρησαν να σπάσουν και το µπλόκο στη 
διασταύρωση της Γ Σεπτεµβρίου µε τη 
Σατωβριάνδου. Στη συνέχεια, έσπασαν µαγαζιά 
και παρκαρισµένα αυτοκίνητα. 

Της Αλεξάνδρας Κλειδαρά 

η εκινάει σήµερα µια θερµή ¦η 
εβδοµάδα κινητοποιήσεων 

και απεργιών, οι οποίες θα κορυφωθούν 
την Τετάρτη, µε τη γενική 

πανελλαδική 24ωρη απεργία, καθώς 
θα παραλύσουν ο δηµόσιος 

και ο ιδιωτικός τοµέας. Μάλιστα, 
την ηµέρα της 24ωρης απεργίας 
θα πραγµατοποιηθεί συγκέντρωση 

στο Πεδίον του Άρεως. 
Στην απεργία συµµετέχουν δηµόσιοι 

υπάλληλοι σε εφορίες, πολεοδοµίες, 
δήµους, νοµαρχίες, στις ∆ΕΚΟ, 

εφοριακοί, καθηγητές και δάσκαλοι, 
γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, 
έµποροι, δικηγόροι, µηχανικοί, 

τραπεζοϋπάλληλοι, οι δηµοσιογράφοι 
απεργούν σήµερα, ενώ 

την Τετάρτη θα κάνουν στάση εργασίας 
ano τις 11.00 το πρωί έως 

τις 3.00 το µεσηµέρι, για να συµµετάσχουν 
στην κινητοποίηση. Θα 

υπάρχει εξαίρεση για τα Μέσα, που 
θα αφιερώσουν το χρόνο τους στην 

Θα παραλύσουν 
ο δηµόσιος και 
ο ιδιωτικός τοµέας 
την Τετάρτη, λόγω 
της απεργίας της 
ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ 

κάλυψη των κινητοποιήσεων. 
To αναλυτικό απεργιακό δελτίο 

έχει ως εξής: 
Φαρµακοποιοί: Παράταση των κινητοποιήσεών 

τους έως το τέλος 
του µήνα αποφάσισαν οι φαρµακοποιοί 

της Αττικής, κατά τη διάρκεια 
έκτακτης γενικής συνέλευσης, που 
ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της 
Τετάρτης (...) Ο Φαρµακευτικός Σύλλογος 

Αττικής και οι Σύλλογοι Ρεθύµνου, 
Ιωαννίνων, ∆ωδεκανήσων, 

Πέλλας, Κερκύρας, Ηρακλείου, 
Ηλείας, Αργολίδας, Ευβοίας, Μαγνησίας, 

Λασιθίου, Ξάνθης, Έβρου, 
Μεσσηνίας, Θεσπρωτίας και Λακωνίας 

δεν έχουν υιοθετήσει την απόφαση 
του Πανελληνίου Φαρµακευβρίου 

2012 αποφάσισαν οι δικαστές 
και οι εισαγγελείς. Ειδικότερα, κατά 

την έκτακτη γενική συνέλευση 
των µελών της Ένωσης ∆ικαστών 
και Εισαγγελέων (Ε∆Ε), αποφασίστηκε 

µέχρι 20 Οκτωβρίου οι δικαστές 
να κατεβαίνουν από την Έδρα 

των δικαστηρίων ano πς 10 π.µ. έως 
το τέλος του ωραρίου (3 µ.µ.). 

∆ικαστές Ελεγκτικού Συνεδρίου: 
Για είκοσι ηµέρες αποφάσισαν να 
απέχουν από τα καθήκοντα τους οι 
δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Η αποχή, που πραγµατοποιείται 
µε αφορµή τις δροµολογούµενες 
περικοπές των αποδοχών τους, θα 
ξεκινήσει από τις 17 Σεπτεµβρίου 
και θα διαρκέσει έως και τις 6 Οκτωβρίου 

2012. Ειδικότερα, οι δικαστές 
του ανώτατου δηµοσιονοµικού δι¬ 

καστηρίου αποφάσισαν από την 
έναρξη του νέου δικαστικού έτους 
και για 20 ηµέρες µετά, να κατεβαίνουν 

από την Έδρα στις 10.30 π.µ. 
έως τη λήξη του ωραρίου (3.30 µµ). 

Καθηγητές Παντείου Πανεπιστηµίου: 
Απεργούν από τις 18 έως και 

τις 28 Σεπτεµβρίου 2012 και είναι σε 
αγωνιστική κινητοποίηση για να αποτρέψουν 

τη θέσπιση των νέων µέτρων. 
Οργανώνουν δράσεις οτο Πανεπιστήµιο, 

για την ενηµέρωση της 
παντειακής κοινότητας και της κοινωνίας 

και συµµετέχουν στις κινητοποιήσεις 
των εργαζοµένων στις 

26 Σεπτεµβρίου 2012. 
Μέσα µαζικής ενηµέρωσης: Οι ενώ 

σεις και οι οµοσπονδίες του κλάδου 
των δηµοσιογράφων απεργούν σήµερα 
από τις 6.00 αµ έως τις 6.00 π.µ αύριο. 

Φυσικοθεραπευτές: To κεντρικό 
διοικητικό συµβούλιο του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 
αποφάσισε να γίνει απεργιακή κινητοποίηση 

αύριο, µε κλείσιµο των εργαστηρίων 
φυσικοθεραπείας και 

απεργία σε όλα τα νοσοκοµεία και 
τους Φορείς του δηµόσιου τοµέα 
(ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταµεία), καθώς 
και του ιδιωτικού τοµέα. 

Εργαζόµενοι στα τελωνεία: Με 
απεργιακές κινητοποιήσεις αντιδρούν 

οι εφοριακοί, οι τελωνειακοί 
και οι εργαζόµενοι στο υπουργείο 
Οικονοµικών. Οι εφοριακοί (ΠΟΕ 
∆ΟΥ), και οι εργαζόµενοι στο υπουργείο 

Οικονοµικών (ΟΣΥΟ), απεργούν 
στις 26, στις 27 και 28 Σεπτεµβρίου. 
Οι τελωνειακοί (ΟΤΥΕ) απεργούν 
στις 26,27 και 28 Σεπτεµβρίου. 

Μέσα µαζικής µεταφοράς: Από 
πς 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ θα 
κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία και 
τα τρόλεϊ την Τετάρτη 26 Σεπτεµβρίου. 

To µετρό θα λεπουργεί κανονικά 
όλο το 24ωρο, προκειµένου να 

εξυπηρετηθούν όσοι θέλουν να συµµετάσχουν 
σπς κινητοποιήσεις, ενώ 

τα τρένα του ΟΣΕ και ο προασπακός 
θα µείνουν ακινητοποιηµένα. Παράλληλα, 

δεµένα θα παραµείνουν την 
ίδια ηµέρα τα πλοία στα λιµάνια. 

Επιχειρήσεις και καταστήµατα: 
To προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ αποφάσισε 

να συµµετάσχει σης Πανελλαδικές 
κινητοποιήσεις την Τετάρτη 

26 Σεπτεµβρίου, µε µαζική παρουσία 
στις συγκεντρώσεις και κλείσιµο 

επιχειρήσεων και καταστηµάτων 
έως τις 3.00 το µεσηµέρι. ης, ρς ακωνίας 

δεν έχουν υιοθετήσει την απόφαση 
του Πανελληνίου Φαρµακευτικού 
Συλλόγου για αναστολή της 

κινητοποίησης, µε αποτέλεσµα χιλιάδες 
ασφαλισµένοι να είναι αναγκασµένοι 

να πληρώνουν τα φάρµακα 
τους από την τσέπη τους ή να 

τα αναζητούν σε άλλες περιοχές, 
όπου τα φαρµακεία τα χορηγούν µε 
πίστωση. 

∆ικαστές και εισαγγελείς: Παράταση 
των πανελλαδικών κινητοποιήσεων 

τους έως την 20ή Οκτω¬ 
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