
Νοέμβριος 2020

Συνεχίζουµε στο δρόµο του Νοέµβρη! Δίνουµε 
τη µάχη της απεργίας στις 26! 

Οι εκδηλώσεις εορτασµού του Πολυτεχνείου έσπασαν την απαράδεκτη και 
άθλια κυβερνητική απόφαση απαγόρευσης των συναθροίσεων που στόχο 
είχε να µη γιορταστεί συµβολικά η φετινή επέτειος, να µη δοθεί το µήνυµα 
στην Αµερικανική Πρεσβεία και τους ΝΑΤΟϊκούς συµµάχους της, να 
ξ ε µ π ε ρ δ έ ψ ε ι µ ε τ ο 
αγωνιστικό µήνυµα. Όµως 
το αντ ι ιµπερ ιαλ ιστ ικό 
µήνυµα ακούστηκε πιο 
πλατιά από ότι µπορούσαν 
να φανταστούν.  
Απέναντι στη συντεταγµένη 
συµβολική πορεία που 
τηρούσε υποδειγµατικά τα 
µέτρα προστασίας της 
δηµόσιας υγείας , στην 
οποία συµµετείχαν και τα 
σωµατεία µας, η κυβέρνηση 
έ σ τ ε ι λ ε Α σ τ υ ν ο µ ί α , 
απάντησε µε αναίτιες και απρόκλητες επιθέσεις, δεκάδες προσαγωγές στο 
σωρό, προκάλεσε τραυµατισµούς διαδηλωτών ακόµη και κατά την 
αποχώρησή τους.  

Η µάσκα της κυβέρνησης έπεσε!  
Φάνηκε ότι η προστασία από την πανδηµία ήταν το πρόσχηµα πίσω από την 
ένταση της καταστολής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι πως οι µόνοι που 
τελικά αγνόησαν τα µέτρα και τις αποστάσεις ήταν η κυβέρνηση και οι 
κρατικοί κατασταλτικοί µηχανισµοί. Είναι φανερό πως ένας ακόµη στόχος 
της κυβέρνησης ήταν να µετακυλίσει την ευθύνη για την τραγική κατάσταση 
στο σύστηµα Υγείας στους εργαζόµενους και τη νεολαία για να κρύψει τις 
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δικές της εγκληµατικές ευθύνες για τους 
δεκάδες νεκρούς που µετράµε κάθε µέρα. 
Μέσα από τα σωµατεία µας ξέρουµε να 
τηρούµε αυστηρά µέτρα προστασίας και 
ασφάλειας της υγείας γιατί για αυτά 
παλεύουµε, σε αντίθεση µε την κυβέρνηση 
που έχει εγκληµατικές ευθύνες για την 
κατάσταση στο Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας, 
στους χώρους δουλειάς, στα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς, στα σχολεία, παντού!  

Έσπειραν ανέµους  
θα θερίσουν θύελλες 

Είχαµε προειδοποιήσει πως τα σχέδια τους θα 
πέσουν στο κενό και το αποδείξαµε! 
Ακυρώσαµε στην πράξη την ένταση της 
καταστολής, τις απαγορεύσεις. Πλέον γίνεται 
ακόµα πιο φανερό ότι η καταστολή είναι 
πάντοτε το απαραίτητο συµπλήρωµα της 
βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής που 
κλιµακώνεται µε µπαράζ νόµων και ειδικά µε 
τον νέο νόµο έκτρωµα για τα εργασιακά.  
Το µήνυµα του ανυποχώρητου αγώνα κάτω 
από όλες τις συνθήκες ακούστηκε δυνατά. 
Τώρα είναι η ώρα να αγωνιστούµε πιο 
αποφασιστικά, κόντρα στην καταστολή, 
κόντρα στις σειρήνες του «θα λογαριαστούµε 
µετά». Θα µας βρίσκουν κάθε µέρα µπροστά 
τους στον αγώνα για υγεία, δουλειά, ζωή 
στο ύψος των αναγκών µας. Συνεχίζουµε 
ακόµα πιο αποφασιστικά µε τη µάχη της 
απεργίας στις 26 του Νοέµβρη. Εκείνη τη 
µέρα να µην πάει κανένας συνάδελφος για 
δουλειά στους εκδοτικούς οίκους, να µην µπει 
κανένας να δουλέψει στις αποθήκες και στα 
βιβλιοπωλεία πίσω από τα κατεβασµένα ρολά, 
να κλείσει το τηλέφωνο και ο υπολογιστής της 
τηλεργασίας. Δίνουµε µαζική αγωνιστική 
απάντηση. Όλοι στην απεργία!
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ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 
• Εν ίσχυση του δημόσιου 
συστήματος Υγε ίας . Τώρα 
χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ ω ν 
νοσοκομείων και των δομών 
Υγείας. Άμεση δημιουργία νέων 
κλ ινών ΜΕΘ . Επ ίταξη του 
ιδιωτικού τομέα Υγείας και 
Πρόνοιας. 
• Σταθερή δουλειά για όλους με 
δικαιώματα . Καμία απώλεια 
εισοδήματος. Καμία απόλυση. 
• Τακτικές απολυμάνσεις σε 
ό λου ς τ ο υ ς χώρου ς τω ν 
καταστημάτων, των γραφείων 
και των αποθηκών.  
• Μαζικά επαναλαμβανόμενα 
τεστ για τον κορονοϊό δωρεάν.  
• Άμεση ε ν ημ έρωση των 
συναδέλφων σε περίπτωση 
κρούσματος. 
• Να δοθεί τώρα άδεια ειδικού 
σ κ ο π ο ύ σ ε ό λ ο υ ς τ ο υ ς 
συναδέλφους που ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες με πλήρη 
μισθολογική και ασφαλιστική 
κάλυψη. Καμία μέρα να μη 
παρθεί από την κανονική τους 
άδεια. 
• Πο λ λ α π λ ασ ι α σ μ ό ς τω ν 
δρομολογίων στα ΜΜΜ. 
• Νομοθετική κατοχύρωση της 
Κυριακάτικης Αργίας. 
• Να καταργηθούν όλοι οι νόμοι 
κ α ι ο ι δ ι α τ ά ξ ε ι ς π ο υ 
απελευθερώνουν το ωράριο. 
• Κατάργηση της μερ ικής 
απασχόλησης, του ωρομίσθιου, 
των συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου και όλων των ελαστικών 
μορφών εργασίας.
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