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ΟΛΟΗ ΣΑ ΤΛΛΑΛΖΣΖΡΗΑ ηελ ΠΔΜΠΣΖ 11 ΗΟΤΝΖ 2020
Σπλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη,
Η εθδήισζε ηεο παλδεκίαο ήηαλ κηα πξσηφγλσξε θαηάζηαζε γηα φινπο. Η αλάγθε ιήςεο
πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ αμηνπνηήζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε γηα λα πξνσζήζεη αληηιατθνχο
ζρεδηαζκνχο θαη ξπζκίζεηο, πνπ είραλ ζηα ζπξηάξηα ηνπο εδψ θαη ρξφληα. Μαδί κε κέηξα
απαξαίηεηα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παλδεκίαο, κπήθαλ ζην ζηφραζηξν εξγαζηαθά δηθαηψκαηα
θαη θαηαθηήζεηο – έγηλαλ ρηιηάδεο απνιχζεηο, κεηψζεθαλ κηζζνί, απμήζεθαλ σξάξηα εξγαζίαο,
εμαθαλίζηεθε θάζε έιεγρνο ηήξεζεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δφζεθε δεζηφ ηδάκπα ρξήκα
ζηνπο κεγαινεπηρεηξεκαηίεο, πέξαζαλ ΠΝΠ θαη λνκνζρέδηα.
Καη ζηνπο δηθνύο καο ρώξνπο θαη ηνπο ρώξνπο ηνπ δεκνζίνπ γεληθά, είρακε πνιιά
παξαδείγκαηα απνιύζεωλ ζπκβαζηνύρωλ, αλαζηνιήο ζπκβάζεωλ, κε παξνρήο αδεηώλ
εηδηθνύ ζθνπνύ θη εππαζώλ νκάδωλ ζε ζπλαδέιθνπο ζπκβαζηνύρνπο. ε πνιιέο
πεξηπηώζεηο, αθόκα θαη ε παξνρή ηωλ κέζωλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο από ηνλ θνξνλωϊό
επηηεύρζεθε κεηά από ηελ πίεζε ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ηωλ ζπιιόγωλ ηνπο.
Η παλδεκία επηηάρπλε ηελ εθδήισζε κηαο λέαο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Με ηελ επηζηξνθή ζηε «λέα θαλνληθφηεηα», ε θπβέξλεζε έδσζε ηνλ ηφλν. Απφ ηε κία,
θπβέξλεζε θαη ΕΕ παξέρνπλ, θίλεηξα, εγγπήζεηο θη επηδνηήζεηο ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο
νκίινπο, ζηνπο εθνπιηζηέο, ηνπο κεγαινμελνδφρνπο, ηνπο ηξαπεδίηεο, ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ
αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ, ηνπο θαλαιάξρεο θ.α. Απφ ηελ άιιε, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ην κελνχ
ηεο «θαλνληθφηεηαο» πεξηιακβάλεη λέα αληηιατθά κέηξα θαη κνληκνπνίεζε φισλ φζσλ παξζεί
ζην φλνκα ησλ έθηαθησλ ζπλζεθψλ: «αλαζηνιή ζηηο ζπκβάζεηο ηνπο», κεηψζεηο ησλ κηζζψλ
θαηά 20%, απνιχζεηο, αλεξγία, επέθηαζε ησλ ειαζηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο, ηζάθηζκα ζηα
σξάξηα, εληαηηθνπνίεζε θιπ. Απηφ ζεκαίλεη γηα ηελ θπβέξλεζε ε «δίθαηε θαηαλνκή βαξψλ»!
Γίλεηαη θαζαξό όηη νύηε ζηηο λέεο ζπλζήθεο είκαζηε «όινη καδί». Πξνζπαζνύλ λα
θνξηώζνπλ ηα βάξε θη απηήο ηεο θξίζεο ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηα ιαϊθά ζηξώκαηα.
Σπλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη,
Τπάξρεη αξθεηή πείξα θαη από ηελ πξνεγνύκελε, πξόζθαηε θξίζε. Καη νη εξγαδφκελνη
ζην δεκφζην ήξζαλ αληηκέησπνη κε απνιχζεηο, δηαζεζηκφηεηεο, ζνβαξέο κεηψζεηο κηζζψλ. Τελ
ίδηα ζηηγκή, αμηνπνηήζεθαλ γηα λα ελεξγνπνηεζεί ν θνηλσληθφο απηνκαηηζκφο. Πξέπεη λα
πάξνπκε ηα κέηξα καο.
Η παλδεκία απέδεημε πφζν ζεκαληηθφο ήηαλ θαη είλαη ν αγψλαο γηα δεκφζην ζχζηεκα πγείαο,
πνπ λα κπνξεί λα θαιχπηεη δσξεάλ ηηο αλάγθεο καο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο, πνπ λα είλαη πιήξσο
ζηειερσκέλν, ζχγρξνλα εμνπιηζκέλν, κε νινθιεξσκέλε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο.
Απέδεημε πφζν αηαίξηαζηε κε ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο είλαη ε επηρεηξεκαηηθή
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δξάζε ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη ε θεξδνθνξία ησλ θιηληθαξρψλ θαη ησλ εκπφξσλ ηεο πγείαο θαη
ηνπ θαξκάθνπ, πνπ δειψλνπλ «έηνηκνη λα βνεζήζνπλ» κφλν κε «αδξά ακνηβή»!!!
Απνδείρηεθε επίζεο φηη ε δχλακε, ε παξαγσγή, ε ίδηα δσή βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ
εξγαδνκέλσλ. Απηνί θαη κφλνλ απηνί κε ηε γλψζε ηνπο, ηελ επηζηεκνληθφηεηά ηνπο θαη ηελ
δνπιεηά ηνπο θξάηεζαλ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία φξζηα, θξάηεζαλ αλνηρηά ηα θαξκαθεία, ηα
ζνχπεξ κάξθεηο, ηα ληειηβεξάδηθα, ηηο ζπγθνηλσλίεο, ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ βνήζεηα ησλ
ζπλαλζξψπσλ καο. Οη εξγαδφκελνη θαη κφλνλ απηνί έδσζαλ ηε κάρε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
δσήο απέλαληη ζε φια ηα «αξπαθηηθά», πνπ αμηνπνηνχζαλ ηελ παλδεκία γηα λα απμήζνπλ ηελ
θεξδνθνξία ηνπο.
Σπλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη,
Η πείξα πνπ έρνπκε απνθηήζεη πξέπεη λα γίλεη ελεξγή δξάζε. Η ίδηα ε δσή απνδεηθλχεη φηη ε
κφλε πξνζηαζία γηα ηε δσή καο είλαη ε ζπζπείξσζε θαη ν αγψλαο. Είλαη ε δηεθδίθεζε κε
επίθεληξν ηηο δηθέο καο αλάγθεο, γηα ην κηζζφ, ηελ αζθάιηζε, γηα πγεία, παηδεία, γηα κέηξα
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.
Παίξλνπκε ηελ ππόζεζε ζηα ρέξηα καο θαη ζπλερίδνπκε ηνλ αγώλα καο
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Πιεξώζακε πνιιά, δε ζα πιεξώζνπκε μαλά!
Κξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο Υγείαο κε πξνζιήςεηο κφληκνπ
πξνζσπηθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. Κάιπςε φισλ ησλ αλαγθψλ ζε ΜΕΘ θαη
Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο.
Να θαηαξγεζνχλ φιεο νη αληεξγαηηθέο δηαηάμεηο ζηηο ΠΝΠ θιπ.
Κακηά κείσζε κηζζνχ. Να κελ κείλεη θαλείο εξγαδφκελνο ρσξίο εηζφδεκα. Να δνζεί
επίδνκα αλεξγίαο ζε φινπο ηνπο αλέξγνπο ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.
Να θαηαξγεζνχλ νη πιεηζηεξηαζκνί θχξηαο θαηνηθίαο θαη νη θαηαζρέζεηο.
Τν ΚΣ ηεο ΟΔΠΤΕ
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