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«Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΑΝΣΙΔΟΣΟ ΣΗΝ ΚΡΙΗ»
24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Καζψο ε παλδεκία ηνπ COVID-19 δεκηνχξγεζε ζπλζήθεο αθήξπρηνπ πνιέκνπ ζε
παγθφζκην επίπεδν κε ξαγδαία πιεζπζκηαθή πξνζβνιή θαη απψιεηα δσψλ, βηψζακε
θαη ζπλερίδνπκε λα βηψλνπκε ηε κεγαιχηεξε επίδεημε αιιειεγγύεο ζηελ αλζξψπηλε
ηζηνξία. Η ΕΡΓΑΣΘΚΗ ΠΡΩΣΟΜΑΓΘΑ ηνπ 2020 αλαδεηθλχεη ηελ έλλνηα ηεο
αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ θνηλνηήησλ θαη ησλ θξαηψλ σο δεηνχκελν, θαζψο ζπληζηά
ην δηαρξνληθφ αληίδνην ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα, φζν θαη κεηά απφ θάζε θξίζε. Η
Εξγαηηθή Πξσηνκαγηά, εκέξα αγψλα ηεο Εξγαηηθήο Σάμεο, έξρεηαη λα καο
ππελζπκίζεη φηη ε πάιε ηωλ εξγαδνκέλωλ γηα ηζόηεηα θαη δηθαηνζύλε ζπλερίδεηαη
αδηάθνπα. Ο αγψλαο ησλ εξγαηψλ ηνπ ηθάγν γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ 8σξνπ ζήκεξα
απνθηά μαλά λφεκα, αθνχ απηή ηελ πεξίνδν ζε παγθφζκην θαη εζληθφ επίπεδν
επηρεηξείηαη λα αλαηξαπεί φ,ηη θαηαθηήζεθε κε ζθιεξνχο αγψλεο απφ ηελ εξγαηηθή
ηάμε. ηε ρψξα καο, φινη νη άλζξσπνη πνπ βίσζαλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζην
ειιεληθφ έδαθνο, εξγαδφκελνη, ζπληαμηνχρνη, άλεξγνη, επί 10 ρξφληα «πιήξσζαλ» θαη
«πιεξψλνπλ» πνιχ ζθιεξά ηηο κλεκνληαθέο πνιηηηθέο ηεο ιηηφηεηαο, πνπ καο
βχζηζαλ ζηελ νηθνλνκηθή χθεζε θαη ηελ αλζξσπηζηηθή θξίζε κέζα απφ ηελ
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή εμαζιίσζε ηνπ πιεζπζκνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη αδηαλφεην
ν θφζκνο ηεο Ειιάδαο, πνπ ζήθσζε κε αμηνπξέπεηα θαη αιιειεγγύε θαη ηελ
πξνζθπγηθή θξίζε, αιιά θαη ησλ άιισλ νκνηνπαζψλ ιαψλ ηεο Επξσπατθήο
πεξηθέξεηαο, λα αθνχκε ηεηξηκκέλεο φζν θαη βεβαησκέλα απνηπρεκέλεο ηδέεο γηα
επαλαθνξά κλεκνληαθψλ θαζεζηψησλ κε λέεο αηξεζηκφηεηεο θ.α. έλαληη
κηαο απηνλόεηεο έθηαθηεο ζηήξημεο ζηηο ρψξεο ηεο ΕΕ, πνπ νθείινπλ λα
αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο κηαο ηξαγηθήο παλδεκίαο, γηα ηελ νπνία δελ θέξνπλ
θακία επζχλε.
Ο ηεξκαηηζκφο θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαη ε θνηλσληθή απνκφλσζε ησλ αλζξψπσλ
θαιχπηνπλ πιένλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, γηα ηελ πξφιεςε
ηεο ηαρείαο εμάπισζεο ηνπ ηνχ εληφο ησλ θνηλνηήησλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ειηθησκέλσλ θαη εθείλσλ κε ππνθείκελα λνζήκαηα. Ο νηθνλνκηθφο θαη θνηλσληθφο
αληίθηππνο, θαζψο νη δσέο θαη ηα πξνο ην δελ ηίζεληαη ζε αλαζηνιή, έρνπλ
δηαηαξάμεη ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο κε ηνπο ρακειά ακεηβφκελνπο θαη αλαζθαιείο
εξγαδφκελνπο λα θέξνπλ ην κεγαιχηεξν βάξνο. Σν επίθεληξν ηεο παλδεκηθήο
αληίδξαζεο είλαη (ζσζηά) ζηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηνλ κεηξηαζκφ ηεο εμάπισζεο ηνπ
ηνχ, θαζψο επίζεο θαη ζηε ζηήξημε ησλ εξγαδνκέλωλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο
πεξίζαιςεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξψηε γξακκή, θαη εθείλσλ ζε πνιινχο άιινπο
δσηηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο εξγαζίαο. Η εμάπιωζε ηνπ ηνύ ωζηόζν
νθείιεη λα θαηαπνιεκεζεί κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα ζε θάζε ρώξν εξγαζίαο,
παληνχ ζηνλ θφζκν.
Σελ 1ε Μαΐνπ, απεξγνύκε φινη ζην πιαίζην ηεο 24ωξεο Απεξγίαο πνπ έρεη
πξνθεξχμεη ε ΓΕΕ, ζεθψλνπκε ηε γξνζηά θαη ραηξεηίδνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη
ηηο εξγαδφκελεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ηεο θξνληίδαο θαη άιισλ ηνκέσλ ηεο
εξγαζίαο φπσο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο εξγαδφκελεο ζηα ζνχπεξ κάξθεη, ηνπο θαη
ηηο ηαρπκεηαθνξείο, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο εξγαδφκελεο ζηηο εηαηξείεο logistics,

ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο εξγαδφκελεο ζηελ θαζαξηφηεηα, ηνπο ηειεξγαδφκελνπο θαη
ηηο ηειεξγαδφκελεο, ηνπο θαη ηηο ηερληθνχο ηειεπηθνηλσληψλ, ηνπο απαζρνινχκελνπο
θαη ηηο απαζρνινχκελεο ζηηο ςεθηαθέο πιαηθφξκεο θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θ.ι.π,
ησλ νπνίσλ ε εξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηάζωζε δωώλ θαη ηελ παξνρή
δσηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.
Δεθάδεο ρηιηάδεο άλζξσπνη έρνπλ πεζάλεη παγθνζκίσο θαη πνιινί άιινη ζα ππνζηνχλ
καθξνρξφληεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπο . Δηαθφζηα εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο
αλακέλεηαη λα ραζνχλ, εθαηνκκχξηα άλζξσπνη θηλδπλεχνπλ λα μαλαγπξίζνπλ ζηε
θηψρεηα θαη ε ηεξάζηηα αληζφηεηα πνπ ππήξρε ήδε απμάλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν. Σα
2/3 ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ κε αλεπαξθή ή θαζφινπ θνηλσληθή πξνζηαζία είλαη
εθηεζεηκέλα ζνβαξά, κε πνιινχο λα αληηκεησπίδνπλ ηε θηψρεηα θαη ηελ πείλα.
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εξγαδφκελεο γπλαίθεο θαη εξγαδφκελνπο άλδξεο. Σα ζπζηήκαηα δεκφζηαο πγείαο
έρνπλ εμαζζελήζεη απφ ηε ιηηφηεηα θαη ε δηάβξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ
εξγαδνκέλσλ έρεη απνθαιχςεη ακέηξεηα εθαηνκκχξηα εξγαδνκέλνπο εθηεζεηκέλνπο.
Οη γπλαίθεο, νη κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο εξγαδφκελνη, νη αλάπεξνη, φινη νη
άλζξσπνη πνπ αληηκεησπίδνπλ δηαθξίζεηο θέξνπλ αζήθσην βάξνο απηή ηελ
πεξίνδν. Απηό πξέπεη λα αιιάμεη.
Σν αληίδνην απηήο ηεο θξίζεο έγθεηηαη ζηελ αιιειεγγύε πνπ είλαη ε δωηηθή
δύλακε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, ζε φιε ηελ ηζηνξία ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ
θηλήκαηνο θαη θπξίσο ζήκεξα. Όιεο νη ρψξεο πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα
μεπεξάζνπλ ην αξρηθφ θχκα ηνπ COVID-19 θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ην κέιινλ.
Ωο πλνκνζπνλδία, σο ζπλδηθάηα θαη εθιεγκέλνη θαη εθιεγκέλεο ζπλδηθαιηζηέο θαη
ζπλδηθαιίζηξηεο, επηθξνηνχκε θάζε πνιηηηθή πνπ θάλεη πιήξε ρξήζε ηνπ θνηλσληθνχ
δηαιφγνπ γηα λα αθνπγθξαζηεί ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα αληηκεησπηζηεί
απνηειεζκαηηθά θαη δίθαηα ε θξίζε θαη λα εμαζθαιηζηνχλ κηζζνί θαη εηζνδεκαηηθή
ζηήξημε γηα ην ιαό.
Δειψλνπκε πξνο θάζε θαηεχζπλζε πσο ε αιιειεγγχε είλαη αληίδνην ζηελ θξίζε
αιιά φρη παλάθεηα ζηελ θξαηηθή θαη ηελ εξγνδνηηθή απζαηξεζία θαη ηελ εξγαηηθή
εθκεηάιιεπζε. Καηαδηθάδνπκε φκσο επηινγέο άξλεζεο ζπλεξγαζίαο κε ηα
ζπλδηθάηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο, άξλεζεο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο ηεο παλδεκίαο, παξαβηάζεηο ησλ εξγαηηθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ
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αλζξψπνπο. Καηαδηθάδνπκε εμίζνπ εθείλνπο ηνπο εξγνδνηηθνχο «ζεξεπηέο» πνπ
επηδηψθνπλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ θξίζε. Απαηηνύκε απφ φινπο ηνπο εξγνδφηεο κηθξνχο θαη κεγάινπο- λα ζεβαζηνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απαηηνχκε
απφ ηελ Κπβέξλεζε λα ηα δηαζθαιίζεη. Επαλαβεβαηώλνπκε ηε δέζκεπζή καο λα
θαηαπνιεκήζνπκε ην θαζηζκό, ηνλ ξαηζηζκό θαη ηελ αθξνδεμηά θαη φια ηεο ηα
πξφζσπα, λα ηελ εκπνδίζνπκε λα εθκεηαιιεπηεί απηήλ ηελ θξίζε θαη λα ππνλνκεχζεη
πεξαηηέξσ ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα.
Η ΓΕΕ θαη νη δνκέο ηεο, κπξνζηά ζηνλ αγψλα γηα δηαξθή θαη έγθπξε ελεκέξσζε,
δηαζέζηκε πξνο φινπο φζνπο βξίζθνληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, δεκηνχξγεζε κε
άκεζα αληαλαθιαζηηθά ηελ ΑΝΣΘ-COVID-19 Οκάδα Πιεξνθόξεζεο θαη
Τπνζηήξημεο Εξγαδνκέλωλ γηα λα πξνζθέξεη ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο ην ζχλνιν
ησλ δνκψλ ηεο γηα πιεξνθφξεζε θαη ππνβνιή θαηαγγειηψλ. Η νκάδα ηεο
πιαηθφξκαο ΑΝΣΙ-COVID-19 απνηειείηαη απφ ην έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο Εξγαδνκέλσλ θαη Αλέξγσλ
ηεο ΓΕΕ (ΚΕΠΕΑ ΓΕΕ), ηνπ Δηθηχνπ Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο,
πκβνπιεπηηθήο εξγαδνκέλσλ θαη αλέξγσλ ηνπ ΙΝΕ ΓΕΕ θαη ηεο Έλσζεο
Εξγαδνκέλσλ Καηαλαισηψλ Ειιάδαο, ελψ ηαπηφρξνλα ε Ννκηθή Τπεξεζία θαη ην
Γξαθείν Σχπνπ ηεο ΓΕΕ παξαθνινπζνχλ ηα ζηνηρεία θαη ηηο θαηαγγειίεο πνπ
ππνβάιινληαη θαη κεξηκλνχλ γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζή ηνπο ζηα αξκφδηα
Τπνπξγεία θαη Αξρέο, θπξίσο ειεγθηηθέο.
Καλείο δελ κπνξεί λα κείλεη πίζω. Οη ηεξάζηηεο επελδχζεηο ζηε δεκφζηα πγεία θαη
ζηε θξνληίδα γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη φινη έρνπλ πξφζβαζε, θαη ν πιήξεο ζεβαζκφο
ησλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο
αλάθακςεο, ηεο αλνηθνδφκεζεο θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηεο ρψξαο θαη ηεο θνηλσλίαο
καο.
Η επαλέλαξμε ηεο νηθνλνκίαο γηα ηελ πξφνδν ηεο θνηλσλίαο κε ηζφηεηα θαη
δηθαηνζχλε πξέπεη λα έρεη ηξεηο βαζηθνχο ζηφρνπο:
ΕΡΓΑΘΑ: Εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο παγθνζκίσο θαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζε
εζληθφ επίπεδν θαηαζηξέθνληαη. Η πιήξεο απαζρφιεζε πξέπεη λα είλαη ν ζηφρνο, κε
αμηνπξεπή εξγαζία γηα φινπο, κε πγηείο θαη αζθαιείο ζπλζήθεο, κε θαηαπνιέκεζε
ηεο αδήισηεο θαη ππνδεισκέλεο εξγαζίαο θαη κ’ έλα ΣΕΛΟ ζηελ επηζθαιή
εξγαζία.
ΕΘΟΔΗΜΑΣΑ: Σν κεξίδην ησλ κηζζψλ ζηελ Ειιεληθή νηθνλνκία κεηψλεηαη εδψ
θαη δεθαεηίεο θαη θηλδπλεχεη λα θαηαξξεχζεη πεξεηαίξσ κε απηήλ ηελ θξίζε. Οη
ειάρηζηνη κηζζνί δηαβίσζεο πξέπεη λα ηζρχνπλ παληνχ κε βάζε ηνλ ηειεπηαίν
θαηψηαην ζπκθσλεκέλν κηζζφ ηεο ΕΓΕ 2010-2013 πνπ θαηαξγήζεθε κε ηελ 6ε
ΠΤ. Επίζεο πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ην δηθαίσκα ησλ ζπιινγηθψλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο, κε άκεζε επαλαθνξά ηνπ
πξνυθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.
ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΠΡΟΣΑΘΑ: Εθαηνληάδεο ρηιηάδεο άλζξσπνη έρνπλ κείλεη ρσξίο
θνηλσληθή πξνζηαζία θαη δηαηξέρνπλ ζνβαξφ θίλδπλν απφ ηελ θαηαζηξνθηθή
παλδεκία θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απηήο ηεο θξίζεο. Σψξα είλαη ε ψξα ηεο
αιιειέγγπαο Επξψπεο λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία γηα φινπο. Ο
θφζκνο δελ κπνξεί λα αθήζεη πίζσ εθείλνπο πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε αλάγθε ηψξα,
νχηε κπνξεί λα παξαβιέςεη ηελ αλάγθε γηα αλνηθνδφκεζε ελφο,, ρσξίο απνθιεηζκνχο
θαη αλζεθηηθνχ, κέιινληνο.
Απηνί νη ζηφρνη είλαη θεληξηθνί γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε
δηαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο γηα φινπο. Είλαη επηηαθηηθή αλάγθε,
ζπλεπψο, νη εζληθέο νηθνλνκίεο λα δηαηεξήζνπλ ηα επίπεδα επεκεξίαο ηνπο θαη λα
απνθχγνπλ κηα βαζηά χθεζε. Γηα λα ζπκβεί απηφ, ρξεηάδνληαη κέζα γηα ηελ
εμαζθάιηζε ξεπζηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ βξαρππξφζεζκα ε
ακνηβή εξγαζίαο θαη νη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, λα ππνζηεξηρζεί ην
εηζφδεκα φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ράλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, λα πξνζηαηεπηνχλ νη
εξγαδφκελνη ζε άηππεο κνξθέο απαζρφιεζεο θαζψο θαη νη εξγαδφκελνη ζε ςεθηαθέο
πιαηθφξκεο, λα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαη λα θαιπθζνχλ νη
ζεκαληηθέο δαπάλεο δεκφζηαο πγείαο.
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ηα αρξεζηκνπνίεηα δηαξζξσηηθά θαη άιια ζρεηηθά θνλδύιηα γηα λα ζηεξίμεη ηα
Κξάηε Μέιε. Ωζηφζν, εθηφο απφ ηηο κεηαθνξέο εζφδσλ, ε πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ

κειψλ ηεο ΕΕ ρξεηάδεηαη επηπιένλ νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ
νηθνλνκηθή αλάθακςε ρσξίο λα επηβαξχλνπλ ην δεκφζην ρξένο. Απφ ηελ άπνςε απηή,
ηα ζπλδηθάηα ζηεξίδνπλ ελεξγά ηε δπλαηφηεηα ε ΕΚΣ λα αγνξάδεη απεπζείαο
θξαηηθά νκφινγα θαζψο θαη ηελ επηινγή κέζσλ θνηλήο ρξεκαηνδφηεζεο
(Επξσνκφινγα).
Όπνπ θη αλ είκαζηε θαη αλεμάξηεηα από ηηο δηαθνξέο καο, δνύκε ζε έλαλ θόζκν.
Σα ζπλδηθάηα γλωξίδνπλ όηη ε αιιειεγγύε ιεηηνπξγεί!
Γηα ηα ζπλδηθάηα είλαη θαζήθνλ ε αιιειεγγύε λα ιεηηνπξγεί γηα νιόθιεξν ηνλ
θόζκν!!
Ζήηω ε Εξγαηηθή Πξωηνκαγηά!!
Ζήηω νη εξγαηηθνί αγώλεο!!

