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Ψυχραιμία, Αλληλεγγύη, Αγώνας 

Όχι πανικός, όχι πολιτικές/θρησκευτικές σκοπιμότητες 
Υπευθυνότητα, προφυλάξεις αλλά κaι αγώνας για επαρκές δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας 

Για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τον κορονοϊό 
 

Αγαπητές, αγαπητοί συγκάτοικοι της πόλης μας 

Η ασθένεια COVID-19 που προκαλείται από τον κορονοϊό SARS-COV-2 πήρε και στην χώρα μας 
διαστάσεις επιδημίας. 

Μπροστά σε αυτήν την σημαντική υγειονομική, κοινωνική και οικονομική κρίση ως συγκάτοικοι της πόλης 
της Αθήνας, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, η νεολαία ντόπιοι, πρόσφυγες και μετανάστες πρέπει να 
απαντήσουμε με το τρίπτυχο: Ψυχραιμία, Αλληλεγγύη, Αγώνας. 

Ψυχραιμία, καθώς ήδη αναπτύσσονται 8 ερευνητικά προγράμματα παγκοσμίως για την κατασκευή 
εμβολίου. Και πάνω από όλα το 80% των περιπτώσεων νοσεί έχοντας πολύ ελαφρά συμπτώματα και 
υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που θεραπεύονται. Ακολουθούμε με νηφαλιότητα και ψυχραιμία τις 
οδηγίες υγιεινής με αυστηρότητα, και ακολουθούμε όλες τις υποδείξεις της υπεύθυνης επιστημονικής 
κοινότητας. Αλλά ταυτόχρονα, οχυρωνόμαστε συλλογικά απέναντι στον επικίνδυνο ιό του φόβου, του 
πανικού και της παραπληροφόρησης, που έχει πάντα τη δική του καταστροφική δυναμική. Γιατί 
παράλληλα, έχουμε ένα διαλυμένο μετα-μνημονιακό κράτος, ένα σύστημα υγείας βομβαρδισμένο σαν το 
Χαλέπι, που το κρατούν ζωντανό με το ζόρι γιατροί και νοσοκόμες.  

Αλληλεγγύη, γιατί έχουμε μια εντελώς ανίκανη, κυνική κυβέρνηση και δημοτική αρχή και πρέπει να έχουμε 
διαρκώς κατά νου, πως υπάρχουν συνάνθρωποί μας που είναι κοινωνικά πολύ πιο ευάλωτοι από εμάς και 
δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον αγώνα κατά της επιδημίας, οι άνεργες/οι, οι άστεγοι/ες, οι 
μετανάστριες/ες, οι πρόσφυγες/ισσες. Απλώνουμε το χέρι για βοήθεια σε όποιον την έχει ανάγκη. Ας 
οργανωθούμε και συλλογικά ας αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Σε κάθε πολυκατοικία, σε κάθε γειτονιά, 
βοηθάμε όλες και όλους που χρειάζονται βοήθεια. 

Αγώνας γιατί αποκαλύπτεται περίτρανα ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Το δημόσιο σύστημα υγείας, αδύναμο 
από την χρόνια υποχρηματοδότηση, την απουσία διορισμών απαραίτητου προσωπικού, την έλλειψη 
υλικών, μέσων, εξοπλισμού, κλινών, είναι απροετοίμαστο να ανταπεξέλθει στην επιδημία. Τώρα 
αποδεικνύεται με τραγικό τρόπο ότι δεν σώζει ο ιδιωτικός τομέας, αυτός στέλνει όλα τα περιστατικά στα 
δημόσια νοσοκομεία, αυτό που έχουμε ανάγκη είναι δημόσια δωρεάν υγεία για όλους. Η υγεία δεν μπορεί 
παρά να είναι δημόσιο αγαθό, υποχρέωση του κράτους και όχι ατομική ευθύνη και χώρος 
επιχειρηματικής κερδοσκοπίας. Η υγεία δεν μπορεί παρά να είναι δημόσιο αγαθό, υποχρέωση του 
κράτους και όχι ατομική ευθύνη και χώρος επιχειρηματικής κερδοσκοπίας.  

Ταυτόχρονα όμως, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, έχει ξεκινήσει ένα πογκρόμ απολύσεων, υποχρεωτικών 
απλήρωτων αδειών, επέκτασης ωραρίου και τηλεργασίας (που συνήθως καλύπτει ολόκληρο τον 
προσωπικό χώρο και χρόνο των υπαλλήλων μέσα στο σπίτι, προς όφελος της εργοδοσίας) και συνεχής 
και ολοκληρωτική καταπάτηση κάθε δικαιώματος. Η εργοδοσία, ασύδοτη, χρησιμοποιεί την επιδημία για να 
εξαπολύσει πόλεμο χωρίς όπλα και να εξαφανίσει κάθε δικαίωμα. Να μην το επιτρέψουμε να μας 
τσαλαπατήσουν για άλλη μια φορά! 



Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα στεκόμαστε αλληλέγγυες και αλληλέγγυοι στον αγώνα που 
θα δώσουν όλες και όλοι οι εργαζόμενοι/ες, αυτοαπασχολούμενοι/ες, οι συνταξιούχοι/ες, οι νέοι και οι 
νέες που παλεύουν με την ημιανεργία και την επισφάλεια, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Γνωρίζουμε ότι 
αυτές οι κοινωνικές ομάδες θα πληγούν περισσότερο. Τώρα πρέπει να αγωνιστούμε για την 
αποκατάσταση και την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, που αποδεικνύεται η μοναδική ασπίδα 
για την υγεία του λαού και το οποίο οι νεοφιλελεύθερες μνημονιακές πολιτικές κατέστρεψαν εντελώς. Τώρα 
πρέπει να αγωνιστούμε για να μην διαλυθούν και τα τελευταία δικαιώματα και ελευθερίες στη δουλειά και 
στη ζωή! 

Απαιτούμε από τον Δήμο της Αθήνας: 

1. Άμεση αναστολή πληρωμών για οφειλές προς τον Δήμο για μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και 
συνταξιούχους. Ο φτωχός λαός αυτή την εποχή παλεύει να μην ασθενήσει και με την τρομοκρατία να μη 
χάσει κάποιο μεροκάματο. Είναι απαράδεκτο ο Δήμος και η Κυβέρνηση να στηρίζει με μέτρα τις 
επιχειρήσεις, αλλά να αδιαφορεί για αυτούς που πραγματικά θα πληγούν. 

2.  Άμεση αύξηση των δρομολογίων όλων των ΜΜΜ για την αποφυγή συνωστισμού, με παρέμβαση του 
Δήμου Αθηναίων. Δεν αρκεί μόνο η επιστροφή πινακίδων και μάλιστα χωρίς αναστολή πληρωμής 
προστίμων αυτήν την περίοδο. 

3. Άμεση ενίσχυση του οργανισμού ΚΥΑΔΑ του δήμου Αθηναίων με μαζικές προσλήψεις μόνιμες και 
σταθερές θέσεις εργασίας, αρχικά για την παροχή τροφίων σε όλο τον φτωχό λαό του δήμου Αθηναίων. 

4. Μονιμοποίηση όλων των καθαριστριών των σχολικών μονάδων και όλων των συμβασιούχων 
εργαζόμενων στον δήμο της Αθήνας. Να ανατραπεί η απαγόρευση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού 

5. Ειδική μέριμνα για πρόσφυγες και μετανάστες, για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στο κέντρο του 
Ελαιώνα. Ελεύθερη πρόσβαση στα δημοτικά ιατρεία χωρίς την απαίτηση ΑΜΚΑ. Κανένας ιός δεν κάνει 
διάκριση με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία. Απεναντίας, πλήττει τους πιο κοινωνικά ευάλωτους.  

6. Να υπάρξει ειδική μέριμνα για τους ηλικιωμένους συνδημότες μας και ειδικά για αυτούς που ζουν μόνοι 
τους. 

7. Άμεση ενίσχυση της πρωτοβάθμιας διάγνωσης των Δημοτικών Ιατρείων, με προσλήψεις του 
απαραίτητου προσωπικού  

8. Άμεση ενίσχυση με μαζικές προσλήψεις μόνιμης και σταθερής εργασίας, στους ΟΤΑ για την άμεση 
απολύμανση των κοινόχρηστων χώρων. Όχι στις εργολαβίες που προσφέρουν πλουσιοπάροχα το 
δημόσιο χρήμα στους επιτήδειους.  

Απαιτούμε από το κράτος: 

• Να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να λειτουργήσουν τα πάνω από 
100 κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ. Διορισμούς σε μόνιμες θέσεις όλων των υπηρετούντων σήμερα επικουρικών 
γιατρών. Άμεσα προσλήψεις όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού και 
λοιπού) για την επαρκή στελέχωση των Κ.Υ. και των νοσοκομείων. 

• Δωρεάν διάθεση στον πληθυσμό και ιδιαίτερα σε όλους τους χώρους που υπάρχει συνωστισμός (π.χ. 
μέσα μαζικής μεταφοράς) μέσων προφύλαξης (μάσκες, αντισηπτικά). 

• Να εξασφαλιστεί η προμήθεια σε φάρμακα, υγειονομικό υλικό, είδη υγιεινής όλων των δημόσιων 
μονάδων υγείας. 

• Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας για τους χώρους δουλειάς και ιδιαίτερα για τις μονάδες υγείας. 

 Συνολική Απαγόρευση των απολύσεων. Οι εργαζόμενοι που πλήττονται από τον κορονοϊό να συνεχίσουν 
να παίρνουν ολόκληρο το μισθό τους. Πλήρης μισθός για τα άτομα που αναγκάζονται να αφήσουν την 
εργασιακή τους θέση για να φροντίσουν μαθητές των οποίων τα σχολεία έχουν κλείσει ή για να φροντίσουν 
ηλικιωμένους ή αναρρώνοντες ασθενείς του ιού αυτού. 

 Άμεση έκτακτη κρατική χρηματοδότηση σε όλους του Δήμους για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.  

 Άμεση επέκταση και λειτουργία προγραμμάτων στέγασης για τους πρόσφυγες στο Δήμο της Αθήνας και 
σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Να εντοπίσουν και να διαθέσουν κατάλληλα καταλύματα τώρα 
μέσα στην πόλη. Να απεγκλωβιστούν άμεσα οι πρόσφυγες από τα ανοιχτού και κλειστού τύπου κέντρα 
κράτησης στα σύνορα και την ενδοχώρα. 


