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Ως κλαδικά και επιχειρησιακά εργατικά σωματεία μέσα από μια πολύμηνη διεργασία 

οριζόντιου συντονισμού μας και βασιζόμενα σε συλλογικές διαδικασίες βάσης, για 

την Πέμπτη 19 Μάρτη 2020 είχαμε προγραμματίσει μια νέα διακλαδική και 

οργανωμένη από τα κάτω απεργία. Για την ημερα εκείνη είχαμε οργανώσει και μια 

σειρά απεργιακών παρεμβάσεων καθώς και απεργιακή διαδήλωση στο κέντρο της 

Αθήνας και απεργιακή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. 

Ωστόσο, λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στους χώρους δουλειάς και 

συνολικά στην κοινωνία εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, επιλέγουμε να 

προχωρήσουμε στην αναβολή της κίνησής μας αυτής. 

Σημειώνουμε ενδεικτικά ότι πλέον πολλοί από τους χώρους εργασίας μας, δηλαδή 

οι κλάδοι και οι επιχειρήσεις όπου δραστηριοποιούνται αρκετά από τα σωματεία μας 

(βλ. φροντιστήρια, επισιτισμός, καταστήματα,…) κατόπιν κυβερνητικής απόφασης δε 

λειτουργούν. Μάλιστα, από την προσεχή Τετάρτη πρόκειται να κλείσουν όλα τα 

εμπορικά καταστήματα (εκτός του κλάδου τροφίμων, φαρμάκων κ.ά.). Επίσης, σε 

επιχειρήσεις που συνεχίζουν να λειτουργούν, μεγάλο μέρος των συναδέλφων 

εργάζεται ήδη από το σπίτι, ενώ ένα άλλο μεγάλο μέρος είναι σε “άδεια ειδικού 

σκοπού”. 

Παράλληλα, στη φάση αυτή δεν επιλέγουμε να προχωρήσουμε σε απεργιακή 

διαδήλωση (ιδίως λόγω της προστασίας της υγείας όλων μας, ακόμα κι αυτών που δε 

θα επέλεγαν ως “ευπαθείς ομάδες” να συμμετέχουν σε αυτή). 

Ωστόσο, σημειώνουμε ότι η επιλογή αυτή δεν γίνεται από την πλευρά μας σε ένα 

πλαίσιο “εθνικής ομοψυχίας” και μιας δήθεν διαταξικής συστράτευσης για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Είναι ξεκάθαρο ότι οι ίδιοι λόγοι για 

τους οποίους αγωνιζόμαστε ως σήμερα (και για τους οποίους οργανώναμε και την 

απεργία) και ακόμα περισσότεροι συνεχίζουν -και σε αυτή τη φάση- να μας 

υπαγορεύουν μια σταθερή εχθρική στάση απέναντι σε κυβερνήσεις, κράτος και 

εργοδότες. Όπως έχουμε ήδη καταδείξει και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέσα 

από ανακοινώσεις και διάφορες κινήσεις μας, σε μια τέτοια συνθήκη είναι που όλοι 

αυτοί υλοποιούν μια νέα οξυμένη επίθεση στα εργατικά δικαιώματα και 

συμφέροντα, στις ανάγκες, στη ζωή και στην αξιοπρέπειά μας. Τα διάφορα μέτρα 

που λαμβάνονται διαρκώς μέσω ΠΝΠ είναι όλα προς εξυπηρέτηση των εργοδοτών 

και ουσιαστικά τίποτε δε στοχεύει στην προστασία των εργατικών δικαιωμάτων και 

αναγκών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οξύνεται η επιθετικότητα των εργοδοτών με 

τις περικοπές σε μισθούς και την απλήρωτη εργασία να απειλούν να γίνουν και 

πάλι καθεστώς, με κλοπή των αδειών μας, με απολύσεις κ.ά. Την ίδια ώρα η 

κυβέρνηση συνεχίζει ακάθεκτη το σχεδιασμό της για την ολοκληρωτική περιστολή 

του δικαιώματός μας στη διαδήλωση και συνολικά στη δυνατότητά μας να 

οργανώνουμε και να υλοποιούμε τους αγώνες μας. Γενικότερα σε ένα “καθεστώς 

έκτακτης ανάγκης” που διαμορφώνεται είναι ξεκάθαρο ότι το κράτος θα επιχειρήσει 

συνολικά τον περιορισμό των δικαιωμάτων μας. Κι έτσι το ζήτημα της ταξικής 

πάλης συνεχίζει να παραμένει ανοιχτό και είναι δεδομένη η άμεση απάντησή μας σε 



κάθε εργοδοτική-κρατική επίθεση εναντίον μας. Εξάλλου, είναι επίσης ξεκάθαρη 

η διαχρονική ευθύνη των κυβερνήσεων, του κράτους και του κόσμου του 

κεφαλαίου για τη δυσχερή κατάσταση που βρίσκεται το σύστημα υγείας, μια 

κατάσταση που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην πανδημία του 

κορονοϊού. 

Σε σχέση με τη διακλαδική απεργία προσανατολιζόμαστε στο να επιχειρήσουμε 

εκ νέου την οργάνωσή της σε μια επόμενη φάση, όταν διαφανεί ότι κάτι τέτοιο θα 

είναι εφικτό. 

Σε κάθε περίπτωση σημειώνουμε ότι η όλη κοινή προσπάθειά μας με ένα βασικό 

ορίζοντα την απεργία της 19ης Μάρτη ποτέ δεν αντιμετωπίστηκε από εμάς ως 

υπόθεση μιας ημέρας! Εχουμε ήδη διανύσει ένα μακρύ μονοπάτι κοινής και 

δυναμικής δράσης μεσα κι έξω από τους χώρους δουλειάς μας (μέσα από μια 

σειρά συσκέψεων, απεργιών, διαδηλώσεων, παρεμβάσεων, εκδηλώσεων, συζητήσεων 

με συναδέλφους και συναδέλφισσες, διεκδικήσεων,…). Ένα μονοπάτι πάνω στο 

οποίο θα συνεχίζουμε να βαδίζουμε, βάζοντας επίμονα και σταθερά τα εργατικά 

συμφέροντα μπροστά. Και σε αυτή τη φάση της πανδημίας του κορονοϊού και σε 

κάθε επόμενη συγκυρία, απέναντι στη συνολική επίθεση που δεχόμαστε ως 

εργαζόμενοι και εργαζόμενες. 

Να υπερασπιστούμε την υγεία μας, την ζωή μας, τα εργατικά δικαιώματα και 

συμφέροντα. 
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