
  



Σ ΥΧΝΕΣ  ΕΡΩΤΗΣ ΕΙΣ :  
Πόςο ςοβαρζσ είναι οι επιπτϊςεισ από τθν κρατικι 

αντιμετϊπιςθ των λοιμϊξεων που προκαλεί ο 2019-nCoV; 

Οι λοιμϊξεισ που προκαλοφνται από τον 2019-nCoV είναι ιδιαίτερα ςοβαρζσ, 

ειδικά ςτουσ θλικιωμζνουσ άνω των 70 ετϊν και τουσ αςκενείσ με 

χρόνιεσ πακιςεισ(υπζρταςθ, καρδιακά νοςιματα, διαβιτθ και θπατικζσ ι 

αναπνευςτικζσ αςκζνειεσ) εξαιτίασ τθσ τραγικισ κατάςταςθσ ςτθν οποία 

βρίςκεται το δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ, ωσ αποτζλεςμα τθσ 

μακροχρόνιασ εφαρμογισ πολιτικϊν ακραίασ λιτότθτασ, 

υποτίμθςθσ τθσ εργαςίασ και μείωςθσ του εργατικοφ δυναμικοφ. 

Σοβαρζσ επίςθσ είναι οι επιπτϊςεισ ςτουσ εργαηόμενουσ ςε:  

νοςοκομεία, ςοφπερ-μάρκετ, delivery, call-

centers,αποκικεσ, e-shop 

κακϊσ εξαναγκάηονται να εργάηονται με εξοντωνικοφσ για τθν υγεία 

ρυκμοφσ, με εξαντλθτικά ωράρια, δίχωσ τα κατάλλθλα μζςα προςταςίασ 

από τον ιό και πολφ ςυχνά δίχωσ καν τθ δυνατότθτα να πάρουν αναρρωτικι 

άδεια (ακόμθ κι όταν εμφανίηουν ςυμπτϊματα λοίμωξθσ από τον κορονοϊό!) 

Τρομερζσ οι ςυνζπειεσ και ςε εκατοντάδεσ χιλιάδεσ εργαηόμενουσ του 

ιδιωτικοφ τομζα: Τα αφεντικά βλζποντασ, ιδθ από τισ αρχζσ τθσ επιδθμίασ 

COVID-19, τον τηίρο τουσ να πζφτει άρχιςαν να ηθτοφν επιτακτικά από τθν 

κυβζρνθςθ να κλείςει τα καταςτιματά τουσ, για να μθν πλθρϊςουν 

μιςκοφσ και αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ.  

Ζτςι, εκατοντάδεσ χιλιάδεσ εργαηόμενοι ζχαςαν τον μιςκό τουσ και, προσ 

το παρόν, και το δϊρο Πάςχα. Αντ’ αυτοφ κα τουσ δοκεί ζνα 

ψωροεπίδομα των 800€ για 45 θμζρεσ (ι 535€ ανά μινα), πολφ κάτω 

δθλαδι ακόμθ και από τον υφιςτάμενο κατϊτατο μιςκό που όλοι 



ξζρουμε πωσ είναι τθσ πλάκασ. Τα μιςά (400€) προβλζπονται για ελάχιςτουσ 

μακροχρόνια ανζργουσ. Όςοι εργάηονταν «μαφρα», και ιταν πολφ αυτοί, 

ειδικά ςτα κάτεργα του επιςιτιςμοφ, δεν κα πάρουν μία.  

Όλα αυτά γίνονται για να μθν πλθρϊςουν από τθν τςζπθ τουσ τα 

αφεντικά τθ χαςοφρα, κι ασ ζβγαλαν πολλά μζςα ςτθν κρίςθ, αλλά κυρίωσ 

για να επιταχυνκεί θ ριηικι αναδιάρκρωςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ: οι 

μιςκοί και οι ςυμβάςεισ «ζκτακτθσ ανάγκθσ», θ τθλε-εργαςία, θ εκ 

περιτροπισ εργαςία κλπ. ιρκαν για να μείνουν!  

Αποκαλυπτικό τθσ κρατικισ εφνοιασ προσ το κεφάλαιο είναι ότι ςτισ 

επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ «ανεςτάλθςαν», ςφμφωνα με τον 

πρόςφατο νεολογιςμό του Υπουργείου (επικερδοφσ εκμετάλλευςθσ) 

Εργαςίασ, οι ςυμβάςεισ εργαςίασ δεςμεφονται ωσ προσ τθν 

διατιρθςθ των ίδιων εργαηόμενων και με τουσ ίδιουσ όρουσ 

εργαςίασ, μόνο για 45 μόλισ θμζρεσ, όςο ακριβϊσ διάςτθμα διαρκεί 

δθλαδι και θ αναςτολι τθσ ςφμβαςθσ. Ασ μθν είναι, λοιπόν, 

ανυπόμονα τα αφεντικά, όπωσ είπε και ο Υπουργόσ Ανάπτυξθσ (του 

κεφαλαίου) Αδ. Γεωργιάδθσ, κα απολφςουν μετά τθν λιξθ των 

μζτρων! 

ΩΣ  ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ,   

Σ ΥΣ ΤΗΝΕΤΑΙ:  
Δεν υπάρχει κανζνασ λόγοσ να κλειςτοφμε πακθτικά ςπίτι 

μασ, αλλά αντίκετα: 

Παρά τθν απαγόρευςθ κυκλοφορίασ, οργανϊνουμε ομάδεσ 

προλεταριακισ αλλθλοβοικειασ ςτισ γειτονιζσ μασ, κάνοντασ πάντοτε 

χριςθ όλων των απαραίτθτων μζςων προςταςίασ, για ψυχικι 



υποςτιριξθ και για να ςυνδράμουμε τουσ πιο ευάλωτουσ ςυνανκρϊπουσ 

μασ (πχ.  ςτα ψϊνια τουσ), μειϊνοντασ ζτςι άμεςα τον κίνδυνο ζκκεςισ τουσ 

ςτον ιό.  

Να μθν μείνει κανείσ μόνοσ του, κανζνασ να μθν 

αντιμετωπίςει μόνοσ του αυτιν τθν πανδθμία πανικοφ 

κ φόβου! 

Διεκδικοφμε μαηί με τουσ εργαηόμενουσ ςτουσ κλάδουσ που τϊρα πζφτει το 

περιςςότερο βάροσ (νοςοκομεία, ςοφπερ-μάρκετ, courier, αποκικεσ): 

                           Άμεςθ πρόςλθψθ προςωπικοφ, καμία υπερωρία 

Αφξθςθ μιςκϊν ςε όλουσ & ςε όλεσ 

Κανονικά ρεπό & άδειεσ 

Παροχι μζςων προςταςίασ & αςφαλείσ ςυνκικεσ 

εργαςίασ 

Οργανϊνουμε τοπικζσ ςυνελεφςεισ εργαηομζνων & ανζργων για να 

ενϊςουμε τισ ιδζεσ και τουσ αγϊνεσ μασ: 

 

Πλιρθσ κοινωνικόσ μιςκόσ ςε όλουσ & ςε όλεσ 

Δϊρο Πάςχα εδϊ και τϊρα 

Κανζνασ πλειςτθριαςμόσ ςε ςπίτια προλετάριων 

Παφςθ πλθρωμϊν ενοικίων και λογαριαςμϊν 

Κατάργθςθ όλων των κζντρων κράτθςθσ των 

μεταναςτϊν εργατϊν, αποςυμφόρθςθ των φυλακϊν 

Τζρμα ςτισ απαγορεφςεισ & τισ καραντίνεσ, κζλουμε 

επιτζλουσ να χαροφμε τθ λιακάδα! 

Ασθενείς του ιοφ της τaξικοπαλήτιδαςCLWAR-20 


