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Το έντυπο που κρατάς στα χέρια σου περιλαμβάνει την εισήγηση της 
συλλογικότητάς μας, της συλλογικότητας αναρχικών από τα ανατολικά 
(Θεσσαλονίκη), στο 4ο Φεστιβάλ Ελευθεριακού Βιβλίου στα Γιάννενα 

καθώς και το ενημερωτικό δελτίο κορονοϊού που αποτελεί μια 
προσπάθεια καταγραφής σημαντικών γεγονότων που συνέβησαν κατά 
την επιβολή μέτρων με αφορμή τον περιορισμό της διασποράς του ιού 

την άνοιξη του 2020 

Επικοινωνία: a.anatolika@riseup.net 

Site: anatolika.espivblogs.net 
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Κρατική διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού  

 Καπιταλισμός ένα σύστημα που νοσεί 

Μέσα στο γενικευμένο μούδιασμα που είχε εξαπλωθεί κατά τη διάρκεια 
της καραντίνας τόσο στην κοινωνία αλλά και εντός του κινήματος, 
παράλληλα με διάφορες δράσεις, κάναμε μία προσπάθεια καταγραφής 
νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης, περιστατικά εργοδοτικής 
αυθαιρεσίας αλλά και πληροφοριών που αφορούν και πλήττουν τις 
ζωές όλων μας στην προσπάθεια να μη χαθούμε μέσα στο συνεχή 
βομβαρδισμό πληροφορίας και κρατικής τρομοκρατίας που 
αναπαράγονταν στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 
τέτοια ταχύτητα που μας ήταν δύσκολο να συγκεντρώσουμε ακόμα και 
μέσα στο κεφάλι μας το τι συμβαίνει. Χαρακτηριστικό αυτής της 
προσπάθειας ήταν το σαφές ταξικό φιλτράρισμα, το φιλτράρισμα που 
δε δέχεται άκριτα την ατομική ευθύνη, που αναδεικνύει τις κρατικές 
ευθύνες, το φιλτράρισμα που θέλει την πληροφορία ως ένα ακόμα 
εργαλείο για να αναδείξει την ταξική και όχι εθνική ενότητα που 
απαιτούν οι καιροί μας, την αναγκαιότητα για σπάσιμο του φόβου, για 
αλληλεγγύη και αγώνες. 

Τα δύσκολα είναι μπροστά μας και πως η επιβίωσή μας -που ίσως 
απειλείται περισσότερο από την οικονομική κρίση που μαίνεται παρά 
από την ίδια την πανδημία- εξαρτάται από το αν θα καταφέρουμε να 
οργανώσουμε την αντεπίθεση της τάξης μας ώστε να μην μετακυληθεί 
άλλη μία κρίση του καπιταλισμού στις πλάτες μας. Ας τα πάρουμε όμως 
από την αρχή... 

Ατομική ευθύνη 

“Το κράτος οφείλει κατά το Σύνταγμα τα μεριμνά για την υγεία των 
πολιτών και να παρεμβαίνει όταν η άσκηση της ατομικής ελευθερίας 
υπερβαίνει το σκοπό της και απειλεί την κοινωνία. Και όταν η ευθύνη του 
ενός αποδεικνύεται ελλειμματική τότε θα πρέπει να διασφαλιστεί το 
δημόσιο συμφέρον. Στο όνομα του συλλογικού καλού”  
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Ποια είναι τα συμπεράσματα λοιπόν που προκύπτουν από αυτό το 
απόσπασμα από ένα από τα διαγγέλματα του πρωθυπουργού; 1ον) ότι το 
κράτος αυτοανακηρύσσεται ως σωτήρας, ως ο μοναδικός ικανός 
μηχανισμός για να διασφαλίσει το “συλλογικό καλό” 2ον) ότι στο όνομα 
του “συλλογικού καλού” μπορούν να καταπατηθούν βασικές ατομικές 
ελευθερίες. Και 3ον) -και σημαντικότερο- για όλα αυτά φταίμε εμείς. 
Κάπως έτσι εμφανίστηκε στις ζωές μας η έννοια της “ατομικής ευθύνης”. 
Μία φαινομενικά αθώα φράση η οποία όμως αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο 
της κρατικής διαχείρισης της κρίσης του κορωνοϊού. Ο ρόλος που 
επιτέλεσε είναι διττός. Καταρχάς, η καλλιέργεια της πεποίθησης ότι 
καθένας μας είναι επικίνδυνος προς τους γύρω του οδήγησε στην 
εσωτερίκευση της καταστολής και  στη διευκόλυνση της αποδοχής των 
περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν. Το σημαντικότερο όμως είναι 
ότι αποτελούσε την καλύτερη τεχνική αποπροσανατολισμού. Αν 
ανατρέξουμε 2-3 μήνες πριν θα θυμηθούμε να κυριαρχούν στα 
καθεστωτικά ΜΜΕ ρεπορτάζ για τους “λίγους ανεύθυνους” που με τη 
στάση τους θέτουν σε κίνδυνο το σύνολο της κοινωνίας. Πουθενά όμως 
δεν αναφερόταν το ότι η ανάπτυξη του συγκεκριμένου ιού -αλλά και 
πολλών άλλων- συνδέεται άρρηκτα με τον καπιταλιστικό τρόπο 
εντατικοποιημένης παραγωγής, ούτε ότι η εξάπλωσή του δε θα 
μπορούσε να έχει υπάρξει τόσο ταχεία εκτός του παγκοσμιοποιημένου 
καπιταλιστικού συστήματος το οποίο έχει σαν βασικά συστατικά τη 
διαρκή ροή εμπορευμάτων και ανθρώπινου δυναμικού καθώς και το 
συνωστισμό μεγάλων πληθυσμών στα αστικά κέντρα. Πέρα όμως από 
τη συγκάλυψη του γενικότερου πλαισίου ανάπτυξης και εξάπλωσης 
ενός λοιμού, υπάρχει άλλο ένα τεράστιο κομμάτι ευθύνης το οποίο το 
κράτος είχε κάθε λόγο να θέλει να συγκαλύψει στρέφοντας αλλού τα 
βλέμματα. Τη χρόνια και μεθοδική αποσάθρωση του δημόσιου 
συστήματος υγείας. 

Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να τονίσουμε ότι δεν είμαστε ούτε “ειδικοί” 
ούτε έχουμε εντρυφήσει επαρκώς στο ζήτημα για να μπορούμε να 
ξέρουμε την πραγματική διάσταση του κοροναϊού -ασφαλή 
συμπεράσματα για αυτό μάλλον θα αργήσουμε να βγάλουμε. Αυτά που 
ξέρουμε είναι ότι είναι ένας ιός ο οποίος έχει δείξει υψηλότερα, από τους 
αντίστοιχους, ποσοστά μεταδοτικότητας και η πιθανότητα να είναι 
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θανατηφόρος αφορά κυρίως ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες. Πέρα 
όμως από το κατά πόσο ένα άτομο ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου 
ή όχι, το ποσοστό θνησιμότητας έχει κυρίως σχέση με το επίπεδο του 
συστήματος υγείας του κάθε κράτους/περιοχής. Εκεί που υπάρχει 
επαρκές προσωπικό, κρεβάτια στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
(ΜΕΘ), αλλά και σχετικός έλεγχος της εξάπλωσης του ιού, τα ποσοστά 
είναι εμφανώς μικρότερα. Από την άλλη σε καπιταλιστικά κράτη όπου 
η υγεία αντιμετωπίζεται με όρους αγοράς, κέρδους δηλαδή, και η 
δημόσια παροχή της υποβαθμίζεται, τα ποσοστά ανεβαίνουν.  Εντός της 
ελληνικής επικράτειας από τα χρόνια πριν τα μνημόνια συντελείται μία 
προσπάθεια υποβάθμισης και αποσάθρωσης του δημόσιου συστήματος 
υγείας με απώτερο σκοπό την ιδιωτικοποίησή του*.  

Αυτή τη στιγμή το 
ελληνικό κράτος 
διαθέτει 7.500 
γιατρούς, αριθμός 
μικρότερος από 
τους κληρικούς 
που πληρώνει και 
απειροελάχιστος 
μπροστά στους 
αστυνομικούς και 
στρατιωτικούς 
που προσλαμβάνει 
διαρκώς για να 
συντηρεί την 
εξουσία της αστικής τάξης πάνω στις ζωές μας. Η κατάσταση μέσα σε 
περιόδους κρίσης επιδεινώθηκε: τα αστικά κόμματα συναγωνίζονταν για 
το ποιο θα υποβαθμίσει παραπάνω το δημόσιο και ποιοτικό χαρακτήρα 
της υγείας, ενώ κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα ασφαλιστικά ταμεία, 
σπρώχνοντας τον πληθυσμό στην ιδιωτική υγεία και ασφάλιση. Στις 
μέρες μας, μόλις πρόσφατα είχαμε τις δηλώσεις πρωθυπουργού για την 
ιδιωτική πρωτοβουλία που θα βοηθήσει τα δημόσια νοσοκομεία με 
ιδιωτικούς τομογράφους σε αυτά, τις δηλώσεις Γεωργιάδη για μείωση 
προσωπικού, την τοποθέτηση μάνατζερ και στρατιωτικών στις 
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διοικήσεις των νοσοκομείων για να τα μετατρέψουν σε ΣΔΙΤ 
(συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) αλλά και τις μειώσεις 
εισφορών των εργοδοτών για τα ασφαλιστικά ταμεία. Αξίζει να 
αναφέρουμε πως λεφτά από τα ασφαλιστικά ταμεία πολλάκις στο 
παρελθόν έχουν δοθεί ως δάνεια σε επιχειρηματίες, έχουν τζογαριστεί σε 
χρηματιστήρια, έχουν πετσοκοπεί για να αποπληρωθούν χρέη τραπεζών. 
Ενώ τέλη Φλεβάρη μάθαμε πως θα δουλεύουμε ως τα 68 από το’22, ενώ 
αργότερα το όριο θα φτάσει τα 72 έτη. Την ίδια στιγμή, τα σχολεία, τα 
πανεπιστήμια και τα ΜΜΕ, ως εργαλεία ιδεολογικής επιβολής του 
κεφαλαίου σπαταλούν εδώ και δεκαετίες πολύ χρόνο για να μας πείσουν 
για μια ατομοκεντρική αντίληψη για τα πάντα, κάτι που δεν αφήνει απ’ 
έξω τόσο το ζήτημα της ασφάλισης όσο και της υγείας. Έτσι 
προσπαθούν, ακόμα και σε συνθήκες κρίσης, να μας πείσουν πως ο 
καθένας μόνος του τα καταφέρνει καλύτερα, για να δικαιολογούν τις – 
χωρίς προηγούμενο – ιδιωτικοποιήσεις που πραγματοποιούνται με το 
τσουβάλι αυτή την περίοδο. 

Εάν ο ιός εξαπλωνόταν ανεξέλεγκτα το σύστημα υγείας είναι βέβαιο ότι 
θα κατέρρεε – ακροβατεί στα όρια της κατάρρευσης ακόμα και όταν δεν 
υπάρχει κάποια υγειονομική κρίση- και μάλλον θα ζούσαμε και εδώ 
σκηνικά αντίστοιχα με αυτά της γειτονικής Ιταλίας όπου οι γιατροί 
έπρεπε να επιλέξουν ποιοι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να 
επιβιώσουν για να τους περιθάλψουν. Και η ευθύνη για κάτι τέτοιο θα 
βάραινε αποκλειστικά και μόνο το κράτος και όσους παίρνουν μερτικό 
από την αντιμετώπιση της υγείας ως εμπόρευμα. Για αυτό και η 
προώθηση της καραμέλας της “ατομικής ευθύνης” ήταν απαραίτητη για 
την κυβέρνηση. Γιατί έπρεπε να βρεθεί κάποιος άλλος να κατηγορηθεί 
για ό,τι προκύψει και αυτός ο άλλος ήμασταν όλοι εμείς. Αυτή η τακτική 
της μετακύλισης της ευθύνης άλλωστε είναι η κλασσική συνταγή που 
ακολουθείται σε κάθε τύπου κρίσης.  

Πέρα όμως από την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το σύστημα 
υγείας όταν προέκυψε το ζήτημα του κορωνοϊού, εξίσου μεγάλης 
σημασίας είναι και οι κινήσεις που έγιναν από τότε σε σχέση με αυτό. 
Από τις πρώτες μέρες μετά την κήρυξη της πανδημίας ακούσαμε από 
την κυβέρνηση εξαγγελίες για προσλήψεις ιατρών, νοσηλευτών και 
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λοιπού υγειονομικού προσωπικού, για αγορά εξοπλισμού και μέσων 
ατομικής προστασίας, για λειτουργία κλινών ΜΕΘ, για τη δημιουργία 
ομάδων κινητής θεραπείας, για την ενίσχυση της λειτουργίας του ΕΟΔΥ. 
Τίποτα όμως από αυτά που ακούσαμε δεν είδαμε. Αντιθέτως, είδαμε τον 
Κικίλια να κάνει δήθεν έκκληση στους γιατρούς να υποβάλλουν αίτηση 
για μια προκήρυξη που  δεν εμπεριείχε τελικά ούτε μία θέση επικουρικού 
ιατρού, ενώ όσες προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν αργότερα έγιναν με 
το σταγονόμετρο και με συμβάσεις (περι)ορισμένου χρόνου. Για τους 
υπηρετούντες γιατρούς δε των οποίων η θητεία έληγε μεταξύ Μαρτίου 
και Σεπτεμβρίου οι συμβάσεις τους απλά παρατάθηκαν για 4 μήνες. 
Ακούσαμε τη Μαρέβα να μας καλεί να χειροκροτήσουμε τους “ήρωες 
της πρώτης γραμμής” αλλά είδαμε τις κινητοποιήσεις των γιατρών να 
χτυπιούνται από την αστυνομία, τους αρμόδιους υπουργούς να 
αρνούνται να συναντηθούν μαζί τους και τις εφημερίες τους να μένουν 
απλήρωτες. Είδαμε το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΥ εν δράση όπου οι 
λίγοι που κατάφερναν να πιάσουν γραμμή έπαιρναν τη σύσταση να 
μείνουν σπίτι κι ας είχαν συμπτώματα (κάτι το οποίο οδήγησε σε θάνατο 
γυναίκα στην Καστοριά) ή τους δινόταν το ελεύθερο να κοινωνήσουν. 
Είδαμε οι οδηγίες για τα μέσα ατομικής προστασίας να προσαρμόζονται 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις μπίζνες που παν πακέτο με την 
προμήθειά τους. Ακούσαμε για επιτάξεις ιδιωτικών κλινών ΜΕΘ, αλλά 
είδαμε τη μίσθωσή τους έναντι 1600 ευρώ τη μέρα, ενώ οι περιβόητες 
ομάδων κινητής θεραπείας παραμένουν άφαντες. 

Αλλά δεν είδαμε μόνο αυτά. Τη στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία 
της κοινωνίας, ακόμα και οι θιασώτες του νεοφιλελευθερισμού, 
αντιλαμβανόντουσαν την ανάγκη για ενίσχυση του δημόσιου 
συστήματος υγείας, τη στιγμή που πραγματοποιούνταν πλήθος 
διαμαρτυριών από υγειονομικούς εργαζόμενους και αλληλέγγυους 
διεκδικώντας μόνιμο προσωπικό, μέσα προστασίας, δωρεάν τεστ, 
επίταξη ιδιωτικού τομέα και πρόσβαση στην περίθαλψη για όλους, το 
κράτος επέλεξε να ενισχύσει άλλους τομείς “χρησιμότερους” κατ’αυτό 
σε καιρό υγειονομικής κρίσης. Μπορεί λοιπόν να μην έφταναν τα λεφτά 
για να καλυφθούν τα κενά του ΕΣΥ, περίσσευαν όμως για να ενισχυθούν 
τα σώματα ασφαλείας και τα ΜΜΕ. Τους τελευταίους μήνες ιδρύθηκε 
νέο τμήμα ΕΚΑΜ στην Κρήτη, προστέθηκαν 264 νέα οχήματα στην 



7 

 

ΕΛ.ΑΣ,  θα αγοραστούν νέα σκάφη και θα αυξηθεί η οργανική δύναμη 
του Λιμενικού Σώματος κατά 1.500 θέσεις, ενώ σύμφωνα με τον υπουργό 
Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα οι μπάτσοι ενδέχεται να λάβουν 
“επίδομα επιβράβευσης” για το “θεάρεστο έργο” που προσέφεραν αυτό 
τον καιρό. Παράλληλα, κάθε βδομάδα κατά τη διάρκεια της καραντίνας 
ανακοινωνόταν και από ένα νέο δώρο στους καναλάρχες με το συνολικό 
ποσό να ανέρχεται στα 41 εκατομμύρια ευρώ. Αρχικά, δόθηκαν 11 
εκατομμύρια € για “την προβολή των σποτ του ΕΟΔΥ” -που ως γνωστόν 
όφειλαν να προβάλλονται δωρεάν-, μετά ακολούθησε η “διευκόλυνση” 
με τις άδειες, συνολικού ύψους 21 εκατομμυρίων €, έπειτα η ένταξη των 
καναλιών στις επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορονοϊό και τέλος 
9 εκατομμύρια ευρώ για την ενημερωτική καμπάνια για τον κορονοϊό. 
Απλά μυαλά σαν τα δικά μας θα έμπαιναν σε μια διαδικασία να 
υπολογίσουν πόσες θέσεις γιατρών θα μπορούσαν να έχουν καλυφθεί με 
τα αντίστοιχα ποσά, πόσες κλίνες ΜΕΘ θα είχαν ανοίξει, πόσα τεστ θα 
μπορούσαν να γίνουν κοκ. Το κράτος όμως -όπως μας είπε άλλωστε και 
το ίδιο- ξέρει καλύτερα. Παίρνουμε λοιπόν πάσα από τα παραπάνω και 
περνάμε στο επόμενο ουσιαστικό σημείο της κρατικής στρατηγικής. 

“Είμαστε σε πόλεμο με έναν 
αόρατο εχθρό” 

Με αυτά τα λόγια επέλεξε ο 
πρωθυπουργός να αναφερθεί 
στον κορονοϊό στο πρώτο του 
διάγγελμά κατά την επιβολή του 
πρώτου κύματος μέτρων για την 
αντιμετώπιση της εξάπλωσης 
του Covid-19. Η φράση αυτή 
κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Σε 
αυτήν αποτυπώνεται ένας από 
τους στόχους της κυβέρνησης 
που δεν είναι άλλος από την 
καλλιέργεια ενός κλίματος 
τρόμου καθώς όταν επικρατεί ο 
φόβος ο κόσμος χειραγωγείται 
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πολύ πιο εύκολα και είναι διατεθειμένος -έως και πρόθυμος – να 
παραχωρήσει μέρος της ελευθερίας του στο όνομα της ασφάλειας. Και 
ποιος καλύτερος τρόπος για να καλλιεργηθεί ο τρόμος από την 
εγκόλπωση στην κρατική ρητορική πολεμικής ορολογίας;  

Έτσι, με ένα συνδυασμό ακριβά αγορασμένης προπαγάνδας από τα 
ΜΜΕ και μπατσοκρατίας στους δρόμους επιβλήθηκε η τακτική της 
κοινωνικής απομάκρυνσης η οποία μάλιστα αναδείχθηκε ως 
μονόδρομος για την αντιμετώπιση της πανδημίας.  

Η συγκεκριμένη επιλογή είχε να κάνει με τη γενικότερη προσπάθεια του 
ελληνικού κράτους (όπως και όλων των υπόλοιπων φυσικά) όχι απλά να 
βγει όσο γίνεται πιο αλώβητο από την κρίση, αλλά να την εκμεταλλευτεί 
κιόλας για να επιταχύνει την εκπλήρωση της ατζέντας που είχε και από 
τα πριν.  

Καθεστώς εξαίρεσης η διαχρονική κανονικότητα 

“Ο κορονοϊός δεν ξεχωρίζει σύνορα ή έθνη, εισοδήματα, ή κοινωνικές 
ομάδες. Απειλεί τον άνθρωπο όπου κι αν είναι όπου κι αν κατοικεί. 
Απέναντί του είμαστε όλοι ίσοι” 

Ο κορονοϊός μπορεί να μην κάνει διακρίσεις, δεν μπορεί όμως να 
ειπωθεί το ίδιο και για το κράτος. Καταρχήν, από μόνα τους τα μέτρα 
κοινωνικής απομάκρυνσης ήταν μέτρα ξεκάθαρα ταξικά. Γιατί δεν είναι 
το ίδιο να κάτσει σπίτι του ένας εργάτης που βγάζει 500 ευρώ το μήνα 
και μένει σε μια τρύπα, με το να μείνει στη βίλα του ο κάθε 
μεγαλοεπιχειρηματίας. Επειδή η επιβολή προστίμου 150 ευρώ για μια 
δασκάλα μπορεί να σημαίνει ότι θα μείνουν απλήρωτοι λογαριασμοί ενώ 
για τον ιδιοκτήτη ενός σχολείου να είναι ένα ευκαταφρόνητο ποσό. 
Επειδή, το «μείνετε σπίτι» δεν είναι εφικτό για όσους απλούστατα δεν 
έχουν, είτε επειδή τους το πήρε κάποια τράπεζα, είτε επειδή ήταν άνεργοι 
και δεν μπορούσαν να πληρώσουν το νοίκι, είτε επειδή έκλεισαν δομές 
όπως φοιτητικές εστίες, φιλοξενία αστέγων και δομές για 
κακοποιημένες γυναίκες. Επειδή, η αποφυγή του συνωστισμού και η 
τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής δεν είναι εφικτές σε camp 
μεταναστριών, ψυχιατρικές κλινικές και φυλακές.  
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Για μία ακόμη φορά λοιπόν είδαμε πως το κράτος ως πρωταρχικό στόχο 
είχε να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των αφεντικών. Η κυβέρνηση 
βέβαια πήρε κάποια «φιλολαϊκά» μέτρα για τα μάτια του κόσμου για να 
μπορέσει να πλασαριστεί -πάλι με τη βοήθεια των ΜΜΕ- ως δίκαιη και 
συνετή. Η ενίσχυση των 530ευρώ το μήνα και η μείωση κατά 40% του 
ενοικίου ή η επιδότηση των 400 ευρώ για μερίδα ανέργων όμως δεν ήταν 
παρά η στάχτη στα μάτια των προλετάριων, καθώς μόνο μία πολύ μικρή 
μερίδα των εργαζομένων δικαιούταν αυτές τις ενισχύσεις και ακόμα 
μικρότερη των ανέργων. Συγκεκριμένα, την περίοδο της καραντίνας 
έμειναν εντελώς ξεκρέμαστοι χωρίς καμία μέριμνα οι επισφαλώς ή 
μαύρα εργαζόμενοι, οι μακροχρόνια άνεργοι (όπου ως μακροχρόνια 
άνεργοι ορίζονται μόνο όσοι είναι άνεργοι από 12-24 μήνες καθώς 
σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αδ. Γεωργιάδη κάπως τα βγάζουν πέρα αν 
είναι πάνω από 24 μήνες άνεργοι), καθώς και πάρα πολλές κατηγορίες 
εργαζομένων που είτε έμειναν εντελώς εκτός οποιασδήποτε πρόβλεψης 
(πχ καλλιτέχνες) είτε άλλες που για να πάρουν μια υποτυπώδη ενίσχυση 
αναγκάστηκαν να εγγραφούν στα περίφημα προγράμματα 
τηλεκατάρτισης του Σκοιλ Ελικίκου. Παράλληλα, άλλο ένα μέτρο που 
παρουσιάστηκε ως φιλοεργατικό ήταν η άδεια ειδικού σκοπού την οποία 
δικαιούνταν γονείς που έπρεπε να μείνουν σπίτι με τα παιδία τους από 
όταν έκλεισαν τα σχολεία, όμως αυτό που συγκαλυπτόταν ήταν ότι η μία 
στις τέσσερις  μέρες άδειας αφαιρούνταν από τις κανονικές άδειες του 
γονέα. Η δε προστασία απόλυσης όσων είχαν βγει σε αναστολή είναι 
μόνο ένα επικοινωνιακό ψέμα καθώς η περίοδος προστασίας είναι μόλις 
45 μέρες μετά τη λήξη της αναστολής.  

Ως προς τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες αντίθετα 
πραγματοποιήθηκαν διάφορες ελαφρύνσεις, όπως η αναστολή του 
ΦΠΑ για 4 μήνες και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που 
όφειλαν να δώσουν οι εργοδότες για τα ένσημα των εργαζομένων τους. 
Επίσης, ως μέσο αποφυγής του συνωστισμού προωθήθηκαν η 
τηλεργασία (για την οποία στις περισσότερες περιπτώσεις οι 
εργαζόμενοι καλούνταν να επωμιστούν τα απαραίτητα έξοδα για τη  
διεκπεραίωσή της) και η ευελιξία του ωραρίου εργασίας χωρίς να είναι 
απαραίτητη η εκ των προτέρων δήλωσή του, γεγονός που άνοιξε το 
δρόμο για απλήρωτες υπερωρίες και περαιτέρω ελαστικοποίηση της 
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εργασίας.  Από την άλλη τέθηκε το 
πλαίσιο για μεγαλύτερο ξεζούμισμα 
των εργαζομένων (πχ θεσμοθέτιση 
εκ περιτροπής εργασίας) ακόμα και 
σε επιχειρήσεις που θησαύριζαν εν 
μέσω καραντίνας (σούπερ μάρκετ, 
εταιρείες ταχυμεταφορών, 
καταστήματα με delivery, ιδιωτικές 
κλινικές). Ενδεικτικό είναι ότι οι 
εργαζόμενοι που εξυμνούνταν από τα 
ΜΜΕ ως αυτοί που δίνουν τη μάχη 
στην πρώτη γραμμή 
«ανταμείφθηκαν» για την προσφορά 
τους με τεράστιο όγκο δουλειάς ενώ 
διευρύνθηκε και το ωράριο 
λειτουργίας τους και έγινε απόπειρα 

κατάργησης της κυριακάτικης αργίας στα μάρκετ. Άλλο ένα δωράκι που 
παραχωρήθηκε στα αφεντικά είναι ότι τους δόθηκε η δυνατότητα να 
καθυστερήσουν να καταβάλλουν το δώρο του Πάσχα. Τα παραπάνω 
αποτελούν ορισμένα μόνο από τα μέτρα που περάστηκαν σε θεσμικό 
επίπεδο προς όφελος των αφεντικών και εις βάρος των εργαζομένων εν 
μέσω καραντίνας. Πέρα από αυτά είναι αμέτρητα τα παραδείγματα 
εργοδοτικών αυθαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν αυτό το διάστημα 
εκμεταλλευόμενοι την παντελή έλλειψη ελέγχου και την ανάγκη των 
εργαζομένων για εξασφάλιση κάποιου εισοδήματος.  

Τα χειρότερα βέβαια για την εργατική τάξη είναι μπροστά μας. Με 
αφορμή την κρίση του κορωνοϊού περάστηκαν και θα περαστούν 
αντεργατικά μέτρα όπως ο ορισμός του υποκατώτατου μισθού στα 530 
ευρώ, ενώ η ανεργία θα εκτοξευτεί σε πρωτοφανή μεγέθη, κάτι που 
αντιλαμβάνονται ήδη πολύ καλά όσοι εργάζονταν εποχικά στον 
τουρισμό και τώρα βλέπουν τη μοναδική πηγή εισοδήματός τους στην 
καλύτερη να συρρικνώνεται ή/και να εξαλείφεται εντελώς. 

Για όσους δε περισσεύουν στα σχέδια των αφεντικών ήταν από την αρχή 
φανερό ότι ο κρατικός σχεδιασμός ήταν να απομονωθούν σε ακόμα 
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μεγαλύτερο βαθμό και να αφεθούν στην μοίρα τους, συνωστισμένοι σε 
άθλιες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης. Ταυτόχρονα, η καταστολή που 
βιώνουν όσοι και όσες από αυτούς αγωνίζονται για την επιβίωση τους, 
έρχεται να επιβεβαιώσει τη θανατοπολιτική που ακολουθεί το κράτος, 
που με διαφορετικούς όρους και ένταση εφαρμόζεται στο σύνολο της 
τάξης μας. 

Πιο συγκεκριμένα όσον 
αφορά τις μετανάστριες η 
κυβέρνηση είχε ήδη 
φροντίσει να στερήσει την 
πρόσβαση τους στην 
περίθαλψη καταργώντας 
τη χορήγηση ΑΜΚΑ από 
τους πρώτους μήνες της 
θητείας της. Με αφορμή 
την πανδημία 
αναστάλθηκε η χορήγηση 
ασύλου ενώ λήφθηκε η 
απόφαση για την περίφραξη και φύλαξη ακόμα και των "ανοιχτών" 
camp (η δημιουργία κλειστών κέντρων κράτησης ήταν διακαής πόθος 
της κυβέρνησης), κρατώντας τες στοιβαγμένες σε κατάμεστους χώρους 
όπου δεν υπάρχουν γιατροί και είναι αδύνατο να εφαρμοστούν οι 
υγειονομικές οδηγίες.  Επιπλέον, ένα από τα μέτρα που πάρθηκαν την 
άνοιξη για τους διαμένοντες σε camp ήταν να απαγορευτεί η μετακίνησή 
τους μετά τις 7 το απόγευμα ενώ κόπηκε το επίδομα που λάμβαναν 
υποτίθεται εωσότου να τοποθετηθούν ATM στα camp (κάτι που φυσικά 
δεν έχει γίνει ακόμα). Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά πριν λίγο καιρό 
ψηφίστηκε το νέο (αντι)μεταναστευτικό νομοσχέδιο σύμφωνα με το 
οποίο διευρύνεται το καθεστώς κράτησης σε όλο και περισσότερες 
περιπτώσεις, εντέχνως ασαφώς ορισμένες προκειμένου να μπορεί να 
επιβάλλεται κατά βούληση. Ακόμα, εν μέσω καραντίνας κοινοποιήθηκε 
η απόφαση ότι θα ξεκινήσουν εξώσεις σε περίπου 11.000 μετανάστες 
ευάλωτων κατηγοριών που διέμεναν σε διαμερίσματα μέσω διαφόρων 
προγραμμάτων.  
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Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στις γεμάτες φυλακές όπου οι 
κρατούμενοι/ες, όπως και πριν την πανδημία, ζουν συνωστισμένες σε 
άθλιες συνθήκες και έχουν ελλιπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με 
αποτέλεσμα να πεθαίνουν για αιτίες που δεν νοούνται στην εποχή μας, 
όπως για παράδειγμα σαπισμένα δόντια. Τα μόνα μέτρα που πήρε το 
υπουργείο για την αντιμετώπιση του ιού ήταν η απαγόρευση των 
επισκεπτηρίων με συγγενείς και δικηγόρους και η διακοπή της 
προμήθειας αγαθών. Φυσικά, ούτε οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι 
σταμάτησαν να μπαινοβγαίνουν στις φυλακές ούτε σταμάτησαν οι 
μεταγωγές για να μειωθεί ο κίνδυνος να εξαπλωθεί ο ιός εντός τους. Έτσι 
το μόνο που επιτεύχθηκε με αυτά τα μέτρα ήταν να γίνει ακόμα πιο 
πιεστική η ούτως ή άλλως ασφυκτική συνθήκη του εγκλεισμού. Τέλος, 
μετά από διάφορες κινητοποιήσεις των κρατουμένων για καλύτερες 
συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής, καλύτερης πρόσβασης στην υγεία 
αλλά και λήψης μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό, το κράτος 
φοβούμενο τις γενικευμένες εξεγέρσεις στις φυλακές (όπως έγινε στην 
Ιταλία) προσπάθησε να καθησυχάσει τους κρατούμενους μέσω της 
δημοσιοποίησης πρόθεσης ψήφισης ΠΝΠ για την αποσυμφόρηση των 
φυλακών, κάτι το οποίο φυσικά δεν έγινε ποτέ. 

Από το χθες, στο σήμερα και το αύριο… 

Ο χρόνος όμως δεν πάγωσε μόνο σε όσα πέρασαν κατά τη διάρκεια της 
καραντίνας. Η επόμενη μέρα μας βρίσκει αντιμέτωπους με μία 
παγκόσμιας κλίμακας οικονομική κρίση με πρωτοφανείς αριθμούς 
ανεργίας (προβλέψεις για ΗΠΑ 20% ενώ για την Ελλάδα αγγίζει το 
22,6%) να έρχεται να φορτωθεί πάνω στις πλάτες της εργατικής τάξης 
και των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων. Το πακέτο στήριξης που 
θα λάβουν οι χώρες της ΕΕ  για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της 
κρίσης ανέρχεται στα 750 δις, το οποίο φυσικά συνοδεύεται από 
μεταρρυθμίσεις μνημονιακού χαρακτήρα, καθώς ποσοστό από αυτά τα 
χρήματα είναι δανειζόμενο. Ενδεικτικά το ποσό για την Ελλάδα είναι τα 
32 δις και ήδη φαίνεται που και για τις ανάγκες ποιων θα δαπανηθεί. 

Σε αυτή τη συνθήκη, τα κράτη και οι  καπιταλιστές εκμεταλλεύονται τη 
συνθήκη «έκτακτης ανάγκης» που οι ίδιοι κήρυξαν για να περάσουν 
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μέτρα και νομοσχέδια όξυνσης της καταστολής, εντατικοποιημένης 
εκμετάλλευσης της εργασίας και του φυσικού κόσμου. Το ίδιο φυσικά 
έγινε και στην ελληνική επικράτεια όπου τέθηκαν προς ψήφιση 
νομοσχέδια όπως το εκπαιδευτικό, το μεταναστευτικό, το 
περιβαλλοντικό.  

Στις αρχές του Μάη λοιπόν, ψηφίστηκε ο «εκσυγχρονισμός της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας» στόχος του οποίου είναι η «δημιουργία 
ενός φιλικού προς τους επενδυτές περιβάλλοντος», το οποίο βέβαια 
καθόλου φιλικό δεν θα είναι προς την φύση, τους εργαζομένους και τους 
κατοίκους εκατοντάδων περιοχών. Ανάμεσα σε πολλά άλλα 
προβλέπεται η απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών 
αδειοδότησης εκμεταλλευτικών δραστηριοτήτων και περιβαλλοντικός 
έλεγχος σχεδόν καταργείται. Επιπρόσθετα εκείνες τις ημέρες 
επικυρώθηκαν επίσημα αρκετά βήματα για την κατασκευή του αγωγού 
φυσικού αερίου EastMed, ενός έργου που καταδεικνύει τη σύνδεση της 
λεηλασίας των οικοσυστημάτων με τα αιματοβαμμένα γεωπολιτικά 
παιχνίδια των ισχυρών. Ενώ το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο ήρθε να 
συμπληρώσει δύο περίπου εβδομάδες αργότερα με παρόμοιες fast track 
διαδικασίες ψήφισης, ένα νέο σχέδιο νόμου που αφορά τον τουρισμό. 
Με βάση αυτό αίρονται οι περιορισμοί για τις τουριστικές επιχειρήσεις 
που αφορούν την εκμετάλλευση προστατευμένων ενάλιων περιοχών 
όπως είναι μεγάλης αξίας φυσικά οικοσυστήματα και αρχαιολογικοί 
χώροι. Σε συνδυασμό λοιπόν με το επικοινωνιακό παιχνιδάκι για τις 
άριστες επιδόσεις της χώρας απέναντι στον κορονοϊό ο ελλαδικός 
χώρος είναι έτοιμος και ανοιχτός για τους τουρίστες, τους ιδιώτες και 
γενικά όσους θέλουν να αυξήσουν την κερδοφορία τους μετατρέποντας 
ως εμπόρευμα  ότι έχει απομείνει από την πίτα των ανεκμετάλλευτων. 

Στις αρχές του Ιουνίου ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο για την παιδεία 
που υποβαθμίζει κι άλλο  τον δημόσιο χαρακτήρα της, δυσχεραίνει την 
εκπαιδευτική διαδικασία για τους μαθητές τους φοιτητές, τους 
δασκάλους-καθηγητές και μας γυρίζει δεκαετίες πίσω. Ειδικότερα 
επαναφέρεται η διαγωγή στους τίτλους σπουδών και η τράπεζα θεμάτων, 
προστίθενται εξειδικευμένα μαθήματα και αυξάνεται κατώτατος 
βαθμός προαγωγής στην επόμενη τάξη. Μέτρα που προφανώς 
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αποκλείουν τους “ανεπίδεκτους” και “αντιπαραγωγικούς” μαθητές και 
όσους/ες έχουν μαθησιακά προβλήματα και οι οποίοι ετοιμάζονται να 
συνωστιστούν μαζί με πολλούς ακόμα έξω από κάποιον ΟΑΕΔ ή αν 
σταθούν “τυχεροί” να είναι ευτυχισμένοι με καμιά 4ωρη απασχόληση με 
3 ευρώ την ώρα. Ταυτόχρονα οι ίδιες ρυθμίσεις, “σπρώχνουν” μόνο 
όσους είναι ικανοί να λειτουργήσουν ως όλο και πιο εξειδικευμένοι 
τεχνικά αλλά και ως 
υπάκουοι μισθωτοί 
σκλάβοι σε μία 
παραγωγική για το 
κεφάλαιο εργασία, 
που δε θα τους 
παρέχει υπό 
προϋποθέσεις τα προς 
το ζην, ή όσους έχουν 
την οικονομική 
δυνατότητα να πάνε σε 
ιδιωτικό σχολείο ή 
έχουν τον πλούτο να 
κυνηγήσουν το τυράκι της διά βίου μάθησης με τα δεκάδες ιδιωτικά 
μεταπτυχιακά. Η πρόσβαση λοιπόν, ακόμα και σ’ αυτή τη στοιχειώδη, 
κουτσουρεμένη και προφανώς βαθιά ταξική και κυριαρχική μόρφωση 
γίνεται όλο και πιο ακριβή και αφορά ένα όλο και πιο μικρό κομμάτι της 
κοινωνίας.  

Ταυτόχρονα η κατάργηση κάποιων μαθημάτων (όπως εικαστικά 
μουσική στο Λύκειο), η αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τάξη και οι 
αξιολογήσεις είναι μέτρα που δεν αφήνουν ανέγγιχτους ούτε τους 
εκπαιδευτικούς καθώς έτσι προβλέπονται για αυτούς αμέτρητες 
απολύσεις και αυστηρός έλεγχος των διδακτικών “ικανοτήτων τους”. 

Στον απόηχο του κορωνοϊού μπαίνει σε εφαρμογή η διαδικασία 
τηλεκπαίδευσης (όπως άλλωστε έγινε και με την τηλεργασία) 
προκειμένου να διεξάγονται «κανονικά» τα μαθήματα. Τι σημαίνει όμως 
«κανονικά» για το Υπουργείο Παιδείας; Σημαίνει ότι αποκλείονται τα 
παιδιά των οικογενειών που δεν έχουν λάπτοπ, τάμπλετ ή ίντερνετ για να 
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παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως, σημαίνει ζωντανή αναμετάδοση του 
μαθήματος μέσω κάμερας λες και το μάθημα είναι σόου στην 
τηλεόραση, σημαίνει καμία αλληλεπίδραση και ελεύθερη έκφραση 
μεταξύ μαθητών- καθηγητών-δασκάλων, σημαίνει αποξένωση και πως 
παιδεία είναι μόνο η στεγνή διαδικασία παράδοσης ενός μαθήματος. Τα 
μέτρα για την τηλεκπαίδευση όμως φαίνεται να ήρθαν για να μείνουν 
καθώς ενώ όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες έχουν επανεκκινηθεί 
κανονικά και ενώ υπάρχουν τρόποι για διεξαγωγή των εξετάσεων με την 
τήρηση των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων στα πανεπιστήμια 
μάλλον βόλεψε και για τις επόμενες εξεταστικές αυτή η μέθοδος αφού 
δε διαθέτουν επαρκές διδακτικό προσωπικό για επιτηρήσεις ούτε τις 
απαραίτητες υποδομές (αίθουσες για όλα τα τμήματα των σχολών). 

Δε θα μας έκανε εντύπωση, λοιπόν, η εγκαθίδρυση μιας 
ψηφιοποιημένης κοινωνίας από την πλευρά του κράτους, η οποία δε 
βασίζεται προφανώς στην ανάγκη μας για προστασία από τον κορονοϊό 
αλλά στην διευκόλυνση του  ίδιου για να μα απομακρύνει από 
συλλογικές διαδικασίες και από τις εστίες αγώνα. Να μας αποξενώσει 
και να μας διαιρέσει δηλαδή προκειμένου να έχει αδιάκοπα τον πλήρη 
έλεγχο πάνω στις ζωές μας. Εκεί άλλωστε στοχεύει και το νομοσχέδιο 
για τις διαδηλώσεις που πέρασε σε διαβούλευση στα τέλη Ιουνίου και 
προβλέπει τον πλήρη έλεγχο από τις αστυνομικές αρχές των πορειών και 
των συγκεντρώσεων. Ειδικότερα απαιτείται η δήλωση προσώπου που θα 
είναι “υπεύθυνο” για την πορεία καθώς και πλήρης ενημέρωση από το 
ίδιο για την διαδρομή που θα ακολουθηθεί ενώ η αστυνομία έχει το 
πράσινο φως να για να προβεί στην  διάλυση της αν δε συμμορφωθούν 
οι διαδηλωτές στις απαιτήσεις που θέτει η κυβέρνηση για να αναπαύεται 
καλύτερα στο μαξιλάρι της εξουσίας. Στο νομοσχέδιο οι διαδηλώσεις 
παρουσιάζονται σαν δημόσιος κίνδυνος για τους πολίτες και σαν 
μπλοκάρισμα της ομαλής λειτουργίας της κοινωνίας δείχνοντάς μας 
ουσιαστικά την ενόχληση που προκαλεί τελικά στους ίδιους ο αγώνας 
και  η διεκδίκηση των αναγκών των εργαζομένων, των μεταναστριών, 
των καταπιεσμένων, του φυσικού κόσμου. Γιατί ο αγώνας μάς δεν 
αποτελεί κομμάτι θεσμοθετημένο και εναρμονισμένο ανάλογα με τις 
απαιτήσεις  των κεφαλαιοκρατών αλλά εναντίωση με το υπάρχον 
σύστημα και τους μηχανισμούς του. 
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Είναι πολλά αυτά που είπαμε και πολλά παραπάνω αυτά που αξίζουν να 
ειπωθούν για όσα ζήσαμε και για όσα μας περιμένουν. Τα κράτη και τα 
αφεντικά ανέκαθεν αξιοποιούσαν κάθε κρίση για να εντείνουν την 
εκμετάλλευση και να επιβάλλουν δυσμενέστερους όρους υποτίμησης 
των ζωών μας. Το ίδιο γίνεται και με την κρίση του κορωνοϊού.  

Αυτή όμως είναι μόνο η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη είναι αυτή 
που έχουμε δει τους τελευταίους μήνες από την πλευρά των 
εκμεταλλευόμενων και καταπιεσμένων σε όλη τη γη. Είναι τα δίκτυα 
αλληλεγγύης που απλώθηκαν αυθόρμητα σε κάθε πόλη για να 
στηριχθούν όσοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, είναι οι 
κινητοποιήσεις των κρατουμένων, οι αγώνες των γιατρών, των 
εμποροϋπαλλήλων, των ντελιβεράδων, το μαζικό σπάσιμο της 
καραντίνας την Ιη του Μάη, αλλά και λίγο πιο μακριά από εμάς οι 
απεργίες στις βιομηχανίες της Γαλλίας και της Ιταλίας ή ακόμα πιο 
εκκωφαντικά η γενικευμένη κοινωνική εξέγερση στις ΗΠΑ που πήρε τη 
σκυτάλη από τις εξεγέρσεις σε όλη τη Λατινική Αμερική πριν λίγους 
μήνες.  

Μπαίνουμε σε έναν νέο κύκλο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, με 
δυσμενείς όρους για τους καταπιεσμένους σε αρκετά επίπεδα. Παρόλα 
αυτά πέρα από τα δικά μας ευχολόγια ή τις προβλέψεις των αστών για 
“το τέλος της ιστορίας” φαίνεται ότι ένα μεγάλο κομμάτι της 
καταπιεζόμενης ανθρωπότητας δεν είναι διατεθειμένο να υπογράψει στο 
όνομα της πανδημίας μονομερή ανακωχή της ταξικής πάλης. Αν και 
έχουν σημασία τα αντανακλαστικά που δείξαμε ή δεν δείξαμε, 
οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι σε πρώτη φάση το κινηματικό 
μούδιασμα ήταν λογικό λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών που 
αντιμετωπίσαμε. Έχοντας κατά νου πως το στοίχημά μας είναι να μην 
ξαναβρεθούμε απροετοίμαστοι και να μην αφήσουμε χώρο για την 
περαιτέρω υποτίμηση των όρων ζωής μας οξύνοντας τις κοινωνικές 
αντιστάσεις και οργανώνοντας την αντεπίθεση της τάξης μας. Κι όταν 
λέμε απροετοίμαστοι δεν αναφερόμαστε μόνο στο πως αναλύουμε και 
πως δρούμε μέσα σε ένα “δεύτερο κύμα εξάπλωσης του ιού” ή σε ένα νέο 
κύμα αντεργατικών και αντικοινωνικών μεταρρυθμίσεων με μνημόνιο ή 
χωρίς. Αλλά ταυτόχρονα και για το πώς θα ξαναστήσουμε την τάξη στα 
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πόδια της ή ακόμα καλύτερα για το πώς θα κάνουμε μαζί με άλλους 
καταπιεσμένους τις ρήξεις των ερχόμενων αγώνων και εξεγέρσεων 
ακόμα πιο βαθειές οικοδομώντας ταυτόχρονα μέσα στα ξεσπάσματα 
τους, έναν νέο κόσμο που θα προσπαθεί και θα μπορεί να απαντάει στα 
προβλήματα όλων των ανθρώπων έχοντας ως εφαλτήριο το εξής λιτό 
και απέρριτο: Κατάργηση της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης 
ανθρώπου από άνθρωπο! 
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You can’t forgive if you don’t forget 

Και επειδή δεν έχουμε καμία διάθεση να δώσουμε συγχωροχάρτι για όσα έγιναν, 
οφείλουμε να κρατάμε τη μνήμη ζωντανή. 

Ενημερωτικό δελτίο κορωνοϊού 24/02-21/04 

24/02 

Μετά από ευρεία σύσκεψη λοιμωξιολόγων στο Υπουργείο Υγείας, ο Σωτήρης Τσιόδρας 
δηλώνει πως «δε χρειάζονται περαιτέρω μέτρα στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω του 
νέου κορωνοϊού στην Ιταλία». 

25/02 

Εκδίδεται ΦΕΚ για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού το οποίο προβλέπει 
πως μπορούν να επιβληθούν μέτρα, όπως ο κλινικός έλεγχος ύποπτων περιπτώσεων, 
έλεγχος και περιορισμός θαλάσσιων και εναέριων μετακινήσεων, απομόνωση 
κρουσμάτων, κλείσιμο θεάτρων και αναστολή λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. 
Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα μετακίνησης ιατρικού προσωπικού, καθώς και 
πρόσληψης υγειονομικού προσωπικού. 

26/02 

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του πρώτου κρούσματος τα ειδησεογραφικά 
γεμίζουν με φωτογραφίες από άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ της Θεσσαλονίκης. 

27/02 

Υπερψηφίζεται στη βουλή το νέο ασφαλιστικό νομοσχεδίου βάσει του οποίου 
προβλέπεται η αύξηση ηλικίας συνταξιοδότησης (η οποία υπολογίζεται ότι θα 
ανέρχεται αρχικά τα 68 και σε δεύτερο χρόνο στα 72 έτη) και η κατάργηση της 13ης 
σύνταξης. 

Ο Μητσοτάκης επιχειρεί να συνδέσει τους μετανάστες με τον κορονοϊό, δηλώνοντας 
πως «το μεταναστευτικό τώρα αποκτά μία νέα διάσταση, καθώς στις ροές προς την 
Ελλάδα περιλαμβάνονται άνθρωποι από το Ιράν -όπου είχαμε πολλά κρούσματα 
κορωνοϊού- και πολλοί διερχόμενοι από το Αφγανιστάν» και αποφασίζοντας 
αναβάθμιση στον έλεγχο των συνόρων. Την ίδια στιγμή, οι νέες πολεμικές συρράξεις 
στη Συρία γεννούν νέα προσφυγική κρίση, με την Τουρκία σε μία προσπάθεια να πιέσει 
την ΕΕ να ανακοινώνει πως δε θα συγκρατεί πλέον τις προσφυγικές ροές. 
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28/02 

Ανακοινώνεται η απαγόρευση των καρναβαλικών εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα λόγω 
κορωνοϊού. 

Τίθεται προς δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον περιορισμό και την 
καταστολή των διαδηλώσεων. Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο ορίζει ότι θα κρίνεται από 
την αστυνομία αν μια διαδήλωση είναι νόμιμη ή παράνομη και η συμμετοχή σε 
απαγορευμένη διαδήλωση γίνεται ιδιώνυμο αδίκημα που θα διώκεται με φυλάκιση ως 
1 έτος. 

Ο Μητσοτάκης ενισχύει τη θέση του και δηλώνει ότι «δε θα ανεχτούμε παράνομες 
εισόδους στην Ελλάδα. Αυξάνουμε την ασφάλεια στα σύνορα». 

29/02 

Ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά σε σχέση με τον κορονοϊό 
και ότι ετοιμάζουν τα επόμενα βήματα. Ο διευθυντής των Εργαστηρίων Δημόσιας 
Υγείας του Ινστιτούτου Παστέρ τονίζει ότι «δεν πρέπει να φοβόμαστε τον κορονοϊό 
περισσότερο από τη γρίπη». 

01/03 

Με Υπουργική Απόφαση ορίζεται η προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων 
εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος. 

Αναβάθμιση στο «μέγιστο επίπεδο» των μέτρων φύλαξης των συνόρων σε Έβρο και 
νησιά από σώματα ασφαλείας, στρατό και λιμενικό, αναστολή ενός μηνός των 
διαδικασιών ασύλου, άμεση επιστροφή αιτούντων χωρίς καταγραφή, καθώς και 
αίτημα λήψης προσωρινών μέτρων υπέρ της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

02/03 

Πραγματοποιούνται στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά σε Έβρο και 
ανατολικό Αιγαίο. 

03/03 

Ο Α. Γεωργιάδης, δηλώνει ότι τα κλειστά κέντρα που θα δημιουργήσει η κυβέρνηση θα 
αποτελούν «ισόβιες φυλακές» για όποιον δεν επιθυμεί να εγκαταλείψει τη χώρα 
προκειμένου να γίνει σαφές σε πρόσφυγες και μετανάστες ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι 
στην Ελλάδα. 
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Έλληνες επιχειρηματίες ετοιμάζονται να αποστείλουν υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τις 
Ειδικές Δυνάμεις και τις δυνάμεις της αστυνομίας στον Έβρο. 

04/03 

Με προεδρικό διάταγμα ιδρύεται στην Κρήτη Τμήμα Ειδικής Κατασταλτικής 
Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ). 

Το «Δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτακος» κοινοποιεί καταγγελία φαντάρων, οι 
οποίοι τονίζουν πως καταδρομείς που έχουν σταλεί στον Έβρο έχουν λάβει από τον 
ελληνικό στρατό οδηγίες για κακοποίηση προσφύγων και μεταναστών. Ανάμεσα σε 
άλλα, αναφέρουν ότι οι καταδρομείς έχουν το ελεύθερο να χτυπούν με γκλοπ ή ρόπαλα 
ανθρώπους που περνούν τα σύνορα, ενώ «έχουν το ελεύθερο να ρίχνουν αβολίδωτα ή 
και κανονικά, πραγματικά πυρά στον αέρα ή στο έδαφος για εκφοβισμό». 

Ίδρυση «Εθνικός Κήπος Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.» στην οποία και παραδίδεται η 
διαχείριση του εθνικού κήπου και του λόφου του Φιλοπάππου για τα 40, τουλάχιστον, 
επόμενα χρόνια. 

05/03 

Δημοσιεύεται σε ΦΕΚ η ακύρωση αθλητικών εκδηλώσεων, επισκέψεων σε 
αρχαιολογικούς χώρους, πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναθροίσεις σε Ηλεία, Αχαΐα 
και Ζάκυνθο - Η κατάσταση θα επανεξεταστεί το επόμενο 48ωρο. 

Κατατίθεται στη Βουλή νομοσχέδιο βάσει του οποίου αυξάνονται τα ελάχιστα έτη 
παραμονής στη χώρα από τρία σε επτά, ως προϋπόθεση για να λάβουν οι πρόσφυγες 
την ελληνική ιθαγένεια. 

Το μάθημα των Θρησκευτικών εντάσσεται στα υποχρεωτικά σχολικά μαθήματα σε 
Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Την ίδια στιγμή τηλεφωνητές του ΕΟΔΥ που -
υποτίθεται- δίνουν συμβουλές προφύλαξης από τον κορονοϊό αναφέρουν πως δεν 
υπάρχει προς το παρόν ανακοίνωση που να απαγορεύει τη θεία κοινωνία και ότι ο 
κόσμος μπορεί να μεταλάβει άφοβα. 

Επιβεβαιώνεται ο φόνος Σύρου πρόσφυγα στα ελληνικά σύνορα. Λίγες μέρες πριν τα 
καθεστωτικά ΜΜΕ είχαν προσπαθήσει να πείσουν ότι η είδηση πρόκειται για fake 
news. 

Μαζικές πορείες αλληλεγγύης στις μετανάστριες πραγματοποιούνται σε πολλές 
πόλεις. 
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Το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης γνωμοδοτεί θετικά για την 
κατασκευή αιολικού εργοστάσιου δυναμικότητας 34.5 MW στη θέση Βλιτοτσούμαρο–
Τούρλα, δίπλα ακριβώς στα όρια του Εθνικού Δρυμού Οίτης και μέσα σε περιοχή 
Natura 2000. 

06/03 

Ψηφίζεται το πρωί της Παρασκευής νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για τη 
συμμετοχή ιδιωτών στους ΟΤΑ. Στο ίδιο νομοσχέδιο καταφέρνουν να περάσουν 
διάταξη που προβλέπει τη διαγραφή προστίμων που είχαν υποβληθεί σε 87 
υποψηφίους των δημοτικών-περιφερειακών εκλογών του 2010, που είχαν επιβληθεί 
επειδή δε δήλωσαν τις προεκλογικές τους δαπάνες (ανάμεσά τους είναι ο σημερινός 
υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής 
Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς). Το ύψος των προστίμων που διαγράφηκαν ανέρχεται 
στα 800.000 ευρώ. 

Ο (βουλευτής πλέον) Βελόπουλος σπεύδει να εκμεταλλευτεί το φόβο για τον κορονοϊό 
για να πουλήσει την αλοιφή «βυζαντινον» που υποτίθεται ότι παρέχει προστασία 
εναντίον του ιού. 

Έπειτα από τον αποκλεισμό του ΚΥΤ στη ΒΙΑΛ από εθνικιστές, οι οποίοι εμπόδιζαν 
εργαζόμενους στις υπηρεσίες καθαριότητας να προσεγγίσουν τη δομή -και εν μέσω 
πανδημίας- γίνονται ακόμα πιο απαράδεκτες οι συνθήκες υγιεινής. 

07/03 

Παρατείνονται για 14 ακόμα ημέρες τα έκτακτα μέτρα για τους νομούς Ηλείας, Αχαΐας 
και Ζακύνθου. 

Ανακοίνωση Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου για πάγωμα της παροχής 
επιδομάτων σε όσους πρόσφυγες έχουν εξασφαλίσει άσυλο προκειμένου να κάνει τη 
χώρα «λιγότερο θελκτικό προορισμό». 

Η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) σε ανακοίνωση της εκφράζει τη 
διαμαρτυρία των νοσοκομειακών γιατρών για τις αντιεπιστημονικές δηλώσεις για 
κορονοϊό. 

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στους μετανάστες στη Λέσβο και αντιπολεμική 
διαδήλωση στην Αλεξανδρούπολη. 
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08/03 

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως 
εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών. 

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου «Αττικόν» καταγγέλλουν ελλείψεις σε προσωπικό, 
αλλά και σε υλικοτεχνική υποδομή. Όπως αναφέρουν αυτή τη στιγμή και ενώ όπως 
υποστηρίζουν η μαζική έξαρση του κορωνοϊού είναι "προ των πυλών", δεν υπάρχει 
σχέδιο στο νοσοκομείο για την αντιμετώπιση των ασθενών. 

Πανελλαδικές κινητοποιήσεις με αφορμή την ημέρα της γυναίκας, αποκλεισμός 
αντιφασιστικής-αντιπατριαρχικής κινητοποίησης στη Θεσσαλονίκη από την 
αστυνομία καθώς αυτή δε δηλώθηκε και πρόωρη εφαρμογή του επερχόμενου 
νομοσχεδίου. 

09/03 

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανακοινώνει τη λήψη οικονομικών 
μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων και όχι μόνο, λόγω της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αναστολή πληρωμής: ΦΠΑ, οφειλών 
προς ΔΟΥ, ασφαλιστικών εισφορών. 

Η ιερά σύνοδος ενημερώνει ότι θα κοινωνεί κανονικά και συστήνει να εντείνουμε όλοι 
τις προσευχές μας. 

Τέσσερις αναρχικοί διώκονται για τρομοκρατία, με «αποδείξεις» κάθε ανώνυμη 
ανάληψη ευθύνης που έχει την υπογραφή «σύντροφοι-ες», από το 2016 μέχρι σήμερα. 

10/03 

Κατάθεση στη βουλή νομοσχεδίου βάσει του οποίου αυξάνεται η Οργανική δύναμη του 
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά 1.500 θέσεις. 

Ο Μαρινάκης ανακοινώνει (λίγες μέρες πριν τη δίκη του) στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ότι έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό. 

11/03 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κηρύσσει την κρίση του κορωνοϊού ως 
πανδημία. 

Δημοσιεύεται η υπουργική απόφαση που αφορά το κλείσιμο σχολείων και λοιπών 
χωρών συνάθροισης (βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών 
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υπολογιστών, αναγνωστηρίων, εστιατορίων και κυλικείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, 
τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων). 
Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και 
υπηρεσίες, ορισμένες ερευνητικές δραστηριότητες, η λειτουργία των Ειδικών 
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και η λειτουργία των εστιών στέγασης. 

Με ΠΝΠ προβλέπεται: 

η άδεια ειδικού σκοπού (όπου ορίζεται ότι τη δικαιούται ένας εκ των δύο γονέων για το 
διάστημα που έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, ότι για κάθε 4 μέρες άδειας η 
μία θα αφαιρείται από την κανονική άδεια του εργαζομένου και ότι στον ιδιωτικό τομέα 
το κράτος καλύπτει το 1/3 των αποδοχών). 

Μέτρα ελάφρυνσης για επιχειρήσεις (αναστολή πληρωμής ΦΠΑ, οφειλών ΔΟΥ και 
ασφαλιστικών εισφορών για 4 μήνες, δυνατότητα για εξ αποστάσεως εργασία, 
αναστολή υποχρέωσης εργοδότη να δηλώνει τις τροποποιήσεις στο ωράριο των 
εργαζομένων-υπερωριακή απασχόληση, αλλαγή μέρα ανάπαυσης). 

Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν τη αναβολή συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών 
ΚΕ.Π.Α. την παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα και επίδομα στέγασης, αναστολή προθεσμιών διαδικασίας χορήγησης 
επιδόματος γέννησης, προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και των 
εισαγγελιών, παράταση ισχύος αδειών διαμονής λόγω εξαιρετικών αναγκών, ματαίωση 
παρελάσεων, μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων. 

12/03 

Πρώτος νεκρός από τον ιό, ένας 66χρονος από την Πάτρα. 

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου αναφοράς περιστατικών κορωνοϊού «Αττικόν» 
πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στάση εργασίας από τις 7:00 μέχρι 
τις 10.00. Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους ζητούν προσλήψεις νοσηλευτών, διοικητικών, 
τεχνολόγων, τραυματιοφορέων σε όλες τις κενές οργανικές θέσεις. Ακόμη ζητούν να 
φύγουν τώρα τα ράντζα και να σταματήσει η υπερεφημέρευση. Προειδοποιούν πως 
«Η κατάσταση χειροτερεύει». 

13/03 

Δημοσιεύεται σε ΦΕΚ η λίστα των επιχειρήσεων που κλείνουν για 14 ημέρες λόγω 
κορωνοϊού. (θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι άθλησης, υπηρεσιών καλλωπισμού, 
χώροι εστίασης – ντιλίβερι- μαγαζιά λιανικής shop in shop. 
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Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ προειδοποιεί για την κατάρρευση του συστήματος 
υγείας και υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα έγκειται κυρίως στις Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ), Σύμφωνα με τη δήλωσή του αυτή τη στιγμή λειτουργούν 567 κλίνες 
σε όλη τη χώρα ενώ θα έπρεπε να είναι από καιρό πάνω από 2.000. 

Το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου «Ασκληπειού» Βούλας σε επιστολή του 
καταγγέλλει «(...) Η ΜΕΘ του νοσοκομείου μας λειτουργεί 12 κλίνες αντιμετωπίζοντας 
ήδη μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό προσωπικό, αλλά και σε 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό ακόμα και βασικών αναλωσίμων. Λειτουργούμε χωρίς την 
απαραίτητη ποσότητα γαντιών μιας χρήσης, γαζών απλών και αποστειρωμένων, 
στολών μιας χρήσης, ενίοτε συρίγγων, απλών μασκών οι οποίες μας παρέχονται κάθε 
μέρα "με δελτίο", απλών σετ βρογχοαναρροφήσεων. Ας μη μιλήσουμε για 
αναπνευστήρες, κυκλώματα, αντλίες, βρογχοσκόπια, λαρυγγοσκόπια, υπερήχους». 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης δηλώνει ότι ο τριπλασιασμός της τιμής του 
αντισηπτικού δεν είναι αισχροκέρδεια αλλά αποτέλεσμα προσφοράς-ζήτησης, την ίδια 
στιγμή που ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου φαρμακευτικού συλλόγου τονίζει 
ότι παρατηρούνται φαινόμενα αισχροκέρδειας (τιμές μασκών από 1.40 σε 7€). 

Ενεργοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας πιλοτικά ψηφιακά εργαλεία για την εξ 
αποστάσεως διδασκαλία, κάτι το οποίο προφανώς απαιτεί οι μαθητές να είναι κάτοχοι 
ηλεκτρονικών συσκευών και να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό βέβαια δεν ισχύει 
για το 21.5% των νοικοκυριών, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 

14/03 

Σε εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας διευκρινίζονται όσα θεσπίστηκαν με την ΠΝΠ 
της 11/03 και ορίζεται ως μέτρο πρόληψης υγείας εργαζομένων να μην προσέρχονται 
στη δουλειά αν έχουν συμπτώματα. 

Απαγορεύεται προσωρινά η λειτουργία εποχικών τουριστικών καταλυμάτων, 
οργανωμένων παραλιών, χιονοδρομικών κέντρων και αγορών. 

Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η ΠΝΠ "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19", η οποία προβλέπει: 

την απελευθέρωση του ορίου χορήγησης υπερωριών και το μηχανισμό καταβολής 
αποζημίωσης σε όσους μένουν χωρίς δουλειά λόγω υποχρεωτικού κλεισίματος 
επιχειρήσεων. 

μέτρα αποφυγής συνωστισμού στα supermarket και τη δυνατότητα όλων των 
εστιατορίων να εκτελούν take away και delivery. 
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την υποχρεωτική καταγραφή από όσες επιχειρήσεις σχετίζονται με φαρμακευτικά 
προϊόντα των αποθεμάτων σε χειρουργικές μάσκες, αντισηπτικά διαλύματα και 
μαντηλάκια. 

μηχανισμό επίταξης (με αποζημίωση) ιατρικού εξοπλισμού ενώ απελευθερώνεται το 
ωράριο για εταιρείες που προμηθεύουν φάρμακα, τρόφιμα κλπ. 

Ανοίγει ο δρόμος για την απαγόρευση εισόδου (και εξόδου) πολιτών στη χώρα. 

Την ανάληψη του συντονισμού των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης και των ΟΤΑ 
α' και β' βαθμού από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) 

Πραγματοποιείται κινητοποίηση στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Οι 
κρατούμενες καταγγέλλουν τις συνθήκες διαβίωσης, την έκθεσή τους στον κίνδυνο και 
ζητούν: 

Την άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών 

Τη χορήγηση αδειών σε υπαλλήλους που παρουσιάζουν συμπτώματα 

Την απολύμανση των φυλακών και την πρόσβασή τους σε αντισηπτικά και μάσκες 

Την ενημέρωση τους από ειδικούς ιατρούς για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν 

Να δοθεί προτεραιότητα στην εξέταση και διάγνωση του κορωνοϊού σε κρατούμενες 
και υπαλλήλους φυλακών, καθώς οι φυλακές αποτελούν τους πλέον επικίνδυνους 
χώρους για τη διασπορά του ιού. 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) σε 
ανακοίνωση της σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον κορονοϊό απευθύνει 
έκκληση για προσλήψεις με παροχή κινήτρων καταγγέλλοντας την κατάσταση που 
επικρατεί στο νοσοκομείο Καστοριάς, όπου 60 υγειονομικοί υπάλληλοι βρίσκονται σε 
κατ’οίκον περιορισμό. 

Η ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες περί πρόσληψης γιατρών για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού είναι ψευδείς, καθώς στην προκήρυξη που τρέχει για 
2.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού και η οποία λήγει στις 15/3, δεν υπάρχει ούτε 
μία θέση επικουρικού γιατρού. Απαιτούν να προσληφθεί άμεσα όλο το αναγκαίο 
προσωπικό για να ανοίξουν όλα τα κλειστά κρεβάτια σε ΜΕΘ. 

Το σωματείο εργαζομένων στα Public καταγγέλλει την υποχρεωτική αφαίρεση 
κανονικής άδειας των εργαζομένων στα καταστήματα Public που στεγάζονται εντός 
εμπορικών κέντρων, όταν βγήκε οδηγία να κλείσουν λόγω κορωνοϊού. 
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15/03 

Σε εγκύκλιο για τη λειτουργία των σούπερ μάρκετ ορίζονται τα μέτρα ασφαλείας, η 
διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας καθώς και η λειτουργία τις Κυριακές. 

Προσωρινός καθολικός περιορισμός των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών 
και οδικών συνδέσεων (εκτός των εμπορικών) με Αλβανία, Ισπανία και Ιταλία. 
Απαγορεύεται επίσης η είσοδος προσώπων από την Αλβανία στην ελληνική 
επικράτεια. Λίγες μέρες μετά το μέτρο αυτό, πραγματοποιείται σύσκεψη στη Βέροια 
προκειμένου να «αξιοποιηθούν» οι πρόσφυγες που διαμένουν στα camp για να 
αναπληρώσουν το κενό στα εργατικά χέρια για αγροτικές εργασίες, μιας που οι 
εποχικοί εργάτες από Αλβανία δε θα μπορούν να έρθουν. 

Εισβολή των ΜΑΤ και εκκένωση του κτηρίου Γκίνη, με αναφορές αστυνομικών στις 
“κακές συνθήκες διαβίωσης”. Οι μετανάστες που έμεναν εκεί θα μεταφερθούν στον 
«υγειονομικό παράδεισο» της Π. Ράλλη. 

Η σύζυγος του Πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι καλεί το λαό να βγει στα 
μπαλκόνια του στις 21.00 για να χειροκροτήσουν τους γιατρούς που δίνουν τη μάχη 
ενάντια στον κορονοϊό. 

Αναβάθμιση Χαρδαλιά σε υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης 
Κρίσεων. 

16/03 

Μέσω ΚΥΑ απαγορεύεται προσωρινά η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών σε όλους τους 
χώρους θρησκευτικής λατρείας (16/3-30/3) (επιτρέπεται ατομική προσευχή με τήρηση 
μέτρων όμοια με τα μάρκετ). Την ίδια μέρα η Ιερά σύνοδος ανακοινώνει ότι οι 
εκκλησίες θα είναι ανοιχτές και για κυριακάτικη θεία λειτουργία μεταξύ 7:00-8:00 (το 
οποίο αναιρείται στη συνέχεια από τον Μητσοτάκη). 

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αποφασίζει την αναστολή των αδειών στους 
αστυνομικούς.  

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδει άδεια εγκατάστασης αιολικού 
σταθμού, ισχύος 15 MW, στο Κόρθι της Άνδρου, μέσα σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας. 

Η ΟΕΝΓΕ τονίζει ότι προσπαθούν με τα λιγοστά μέσα που έχουν στη διάθεση τους, σε 
συνθήκες τραγικής υποστελέχωσης και εντατικοποίησης να περιθάλψουν τους 
ασθενείς τους, και τονίζουν προς την κυβέρνηση ότι δεν επιθυμούν το χειροκρότημα, 
αλλά τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Ζητούν από την κυβέρνηση να συναντηθεί μαζί 
τους. 
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Ενώ η κυβέρνηση αρνείται να κάνει δειγματοληπτικά τεστ σε κόσμο, όπως προτείνει ο 
ΠΟΥ, ακόμη κι αν κάποιος εμφανίζει συμπτώματα, ο Αδ. Γεωργιάδης ανακοινώνει 
δημόσια πως έκανε το τεστ και βγήκε αρνητικός. 

Το Συνδικάτο Μετάλλου Ν. Ηρακλείου καταγγέλλει ότι η ΠΝΠ της κυβέρνησης για 
την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού η οποία ανέστειλε την υποχρέωση 
των εργοδοτών να δηλώνουν στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τις αλλαγές στο ωράριο 
εργασίας, σε συνδυασμό με την αναστολή ελέγχων από τις κατά τόπους Επιθεωρήσεις 
Εργασίας, έχει οδηγήσει σε εντατικοποίηση της εργασίας. Συγκεκριμένα αναφέρουν 
πως «παρατηρείται σε μεγάλα εργοτάξια του νομού μας, ειδικότερα σε ανακαινίσεις 
μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων η εντατικοποίηση της εργασίας των συναδέλφων, 
που οδηγούν μαθηματικά στην πλήρη εξόντωσή τους. Μπροστά στο κέρδος 
αποδεικνύεται ότι μεγαλοξενοδόχοι και μεγαλοκατασκευαστές δεν λογαριάζουν την 
υγεία των εργαζομένων». 

Σε ανακοίνωση της η εταιρεία Leroy Merlin δηλώνει ότι τα καταστήματά της -πλην 
των κεντρικών γραφείων και ορισμένων λειτουργιών για το ηλεκτρονικό κατάστημα- 
αναστέλλουν τη λειτουργία τους και οι εργαζόμενοι σε αυτά υποχρεούνται επί του 
παρόντος να κάνουν χρήση της κανονικής τους άδειας, ενώ σε όσους εργάζονται στα 
κεντρικά δίνεται η δυνατότητα για τηλεργασία. 

17/03 

Μέσω ΚΥΑ προσδιορίζεται ποιανών ιδιωτικών επιχειρήσεων απαγορεύεται η 
λειτουργία. 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης ανακοινώνει την επιβολή προστίμων για 
την πάταξη της αισχροκέρδειας λίγες μόλις μέρες αφότου χαρακτήρισε την αύξηση 
των τιμών των απολυμαντικών φαινόμενο προσφοράς – ζήτησης. 

Ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι στο μέτωπο της υγείας προσλαμβάνονται άμεσα 2.000, 
ενώ παράλληλα το νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ μετατρέπεται σε κέντρο νοσηλείας 
περιστατικών κορωνοϊού. Επιπλέον για τον ίδιο σκοπό η κυβέρνηση «επιτάσσει» και το 
ιδιωτικό θεραπευτήριο ΑΤΤΙΚΑ στο Θριάσιο προσφέροντας έτσι στο σύστημα υγείας 
1.900 νέες κλίνες. 

Κατάθεση αιτήματος από το ΚΚΕ να διακοπεί η λειτουργία της βουλής για ζητήματα 
που δε σχετίζονται με την πανδημία. 

Ο Υφυπουργός Χαρδαλιάς ανακοινώνει μέτρα περιορισμού των μεταναστών που 
διαμένουν σε ΚΥΤ και συγκεκριμένα τον περιορισμό της κυκλοφορίας τους σε αστικά 
κέντρα και την περίφραξη των δομών. 
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18/03 

Απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών εκτός ΕΕ και Σένγκεν. 

Τέσσερις Αφγανές που διαμένουν στο camp στη Μόρια φτιάχνουν κάθε μέρα 500 
μάσκες με τις ραπτομηχανές τους για τις ευπαθείς ομάδες της δομής. 

Ανακοινώνονται μέτρα ύψους 2 δις για αντιμετώπιση επιπτώσεων από την εξάπλωση 
του κορωνοϊού καθώς και απαγόρευση συναθροίσεων άνω των 10 ατόμων. (Τα μέτρα 
θεσπίστηκαν μέσω ΠΝΠ στις 20/3). 

Επεκτείνονται μέσω ΚΥΑ οι κατηγορίες ευπαθών ομάδων που δικαιούνται ειδικής 
άδειας από το Δημόσιο για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα κατά της διασποράς του 
κορωνοϊού. 

Η εταιρεία Teleperformance (εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης 
που απασχολεί πάνω από 8.500 υπαλλήλους) εξακολουθεί να αναγκάζει τους 
εργαζομένους της να δουλεύουν από το χώρο εργασίας όπου τα γραφεία απέχουν 30-
40 εκατοστά μεταξύ τους, χωρίς παροχή μέσων ατομικής προστασίας. Μάλιστα σε 
ερώτημα των εργαζομένων τι θα κάνουν αν εμφανίσει κάποιος συμπτώματα, η εταιρεία 
απάντησε ότι θα χωρίσουν τους εργαζόμενους σε δύο κτήρια (οι υγιείς στο ένα και οι 
ασθενείς στο άλλο) για να συνεχίσουν να εργάζονται όλοι. Σημειώνεται ότι πολλοί εκ 
των εργαζομένων είναι αλλοδαποί και πέρα των οικονομικών επιπτώσεων φοβούνται 
ότι θα απολέσουν την άδεια παραμονής τους εάν χάσουν τη δουλειά τους. 

Καταγγελίες από εργαζομένους της Cosmote e-value για τη μη τήρηση των μέτρων 
προστασίας στο χώρο εργασίας τους και την επιβάρυνση των ίδιων για την αγορά 
αντισηπτικών. 

Η Ομοσποδία Συνδικάτων και Μεταφορών Ελλάδος (ΟΣΜΕ) κάνει λόγο για 
εκτεταμένη ασυδοσία στα ΚΤΕΛ, με απολύσεις εργαζομένων χωρίς αποζημίωση, τον 
καταναγκασμό τους να δηλώσουν οικειοθελώς την παραίτησή τους, άδειες άνευ 
αποδοχών, επιβολή εκ περιτροπής εργασίας, πιέσεις, απειλές, εκβιασμούς και κάθε 
λογής αυθαιρεσίες 

Τουλάχιστον 6 υπάλληλοι στο νοσοκομείο Γεννηματά βρέθηκαν θετικοί στον ιό. 

19/03 

Παράσταση διαμαρτυρίας της ΟΕΝΓΕ στο Υπουργείο Υγείας. 
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Η ΠΟΕΔΗΝ αναδεικνύει τους κινδύνους διασποράς του ιού που απορρέουν από την 
οδηγία του ΕΟΔΥ να περιοριστεί ο εργαστηριακός έλεγχος στο υγειονομικό προσωπικό 
που εμφανίζει συμπτώματα. 

Απεργία πείνας 1.200 μεταναστών σε camp στην Κόρινθο με αίτημα την εκκένωση 
λόγω κορωνοϊού. 

Ταυτόχρονη επιχείρηση της «αντιτρομοκρατικής» στα γραφεία του Λαϊκού Μετώπου-
Επιτροπή Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία και το 
Κουρδιστάν, στα Εξάρχεια, καθώς και σε μονοκατοικία που διέμεναν μέλη της 
Επιτροπής, στα Σεπόλια. Οι 11 συλληφθέντες θα προφυλακιστούν εκδικητικά σε 
διαφορετικές φυλακές. 

40.000 θέσεις εργασίας χαμένες τις τελευταίες 18 μέρες. 

Η περιφέρεια Αττικής παρέχει 5.000 μάσκες και 5.000 κουτιά γάντια στην Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. 

Οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Τρίπολης 
προχωρούν σε επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις απαιτώντας μέτρα 
προστασίας της υγείας τους και τα δεδουλευμένα τους. 

20/03 

Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: 

Θεσπίζεται η 4μηνη αναστολή οφειλών επιχειρήσεων (ΦΠΑ, ΔΟΥ, ασφαλιστικών 
εισφορών) για τις επιχειρήσεις που διατηρούν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας. 

Διάταξη για τη χορήγηση έκτακτου βοηθήματος 800 ευρώ σε εργαζομένους που έχει 
ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους 

Μείωση ενοικίου κατά 40% στις επιχειρήσεις που κλείνουν υποχρεωτικά και στους 
εργαζόμενους που αναστέλλεται η σύμβασή τους για πρώτη κατοικία 

Αναστολή πληρωμών ως Σεπτέμβρη χρεολυσιών για επιχειρήσεις 

Θεσπίζεται έκτακτος μηχανισμός διευθέτησης του χρόνου εργασίας που επιτρέπει 
στον εργοδότη να λειτουργεί την επιχείρησή του με προσωπικό ασφαλείας. 

Θεσπίζεται ο μηχανισμός αναστολής συμβάσεων εργασίας, ενώ δίνεται η δυνατότητα 
στους ομίλους να μεταφέρουν προσωπικό από τη μια θυγατρική στην άλλη. 
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Ακυρότητα καταγγελιών σύμβασης εργασίας. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες 
υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων 
εργασίας. 

Διάταξη για τη χορήγηση έκτακτου βοηθήματος 800 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους 
και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων για 4 μήνες 

Αναστέλλεται η απαγόρευση πολιτικής επιστράτευσης και κάθε μορφή 
επίταξης κατά τη διάρκεια απεργίας έως και τις 30 Απριλίου 

Θεσπίζεται το πλαφόν των τριών τεμαχίων στην πώληση αντισηπτικών προϊόντων. 

Διευρύνεται το ωράριο εργασίας των supermarket, θεσπίζεται η λειτουργία τις 
Κυριακές (κάτι που θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση), ενώ προβλέπεται ότι το 
υπουργείο Ανάπτυξης μπορεί να επιβάλλει την πώληση εφημερίδων από τα 
supermarket. 

Απαγορεύονται οι συναθροίσεις άνω των 10 ατόμων 

Η ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει ότι την ίδια στιγμή που οι πολιτικοί βγαίνουν στα κανάλια και 
λένε για τους ήρωες υγειονομικούς που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή και 
προτρέπουν το λαό να βγει στα μπαλκόνια να τους χειροκροτήσει, η ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας αρνήθηκε να τους συναντήσει. 

Ξεκινάει κινητοποίηση των κρατούμενων γυναικών στις γυν. φυλακές Κορυδαλλού, με 
αίτημα την αποσυμφόρηση των φυλακών λόγω του κορωνοϊού. 

Ρεπορτάζ στα ΜΜΕ για ουρές στα διόδια και μαζική μετακίνηση πληθυσμού προς τα 
χωριά με κίνδυνο τη διασπορά του ιού. Από τα επίσημα στοιχεία βέβαια προκύπτει 
υποτονική κίνηση για τη συγκεκριμένη μέρα (χαρακτηριστικά πτώση 32% στην 
Ελευσίνα και 27% στις Αφίδνες), με καθυστερήσεις λόγω της αύξησης των ανέπαφων 
συναλλαγών και πολύ κόσμο που μετακινείται λόγω δουλειάς. 

Η Περιφέρεια Αττικής κλείνει πάρκα και άλση για «αποφυγή συνωστισμού». 

21/03 

Ορίζονται περιορισμοί λειτουργίας λαϊκών αγορών. 

ΦΕΚ Για παράταση καταβολής οφειλών επιχειρήσεων στο δημόσιο ως 31 Αυγούστου. 

Μέσω ΚΥΑ δίνεται προθεσμία ως 25/3 για να εκκενώσουν οι φοιτητές τις εστίες. 
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Ειδικές δυνάμεις εισβάλουν στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού και μεταγάγουν την 
Πόλα Ρούπα στις γυναικείες φυλακές Ελαιώνα Θήβας, ως απάντηση στις 
κινητοποιήσεις των κρατουμένων. 

Νεκρή 41χρονη γυναίκα στην Καστοριά. Η γυναίκα είχε αναπνευστικά προβλήματα και 
όταν απευθύνθηκε στον ΕΟΔΥ έλαβε την εντολή να μείνει σε καραντίνα στο σπίτι της, 
όπου και κατέληξε λίγες μέρες μετά, ενώ βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. 

Την ίδια ώρα που λαμβάνονται όλο και αυστηρότερα μέτρα κυκλοφορίας, οικοδόμος 
στη δυτική Νάξο του οποίου η εργασία δεν είχε ανασταλεί, χάνει τη ζωή εν ώρα 
εργασίας. 

Ρεπορτάζ για χιλιάδες κόσμο που αψήφησε τα μέτρα και γέμισε τις παραλίες, με πλάνα 
από άδειες πλαζ. 

22/03 

Διάγγελμα Μητσοτάκη για απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 06:00 της 23/3 και για 
δύο εβδομάδες. Ο πολίτης θα φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του 
ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
μορφή. 

Αναστολή λειτουργίας ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας ως τέλος Απριλίου. 

Η κοινότητα Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής καλεί τους κατοίκους για συμμετοχή στη θεία 
κοινωνία εν μέσω πανδημίας από τα μεγάφωνα. 

Αναστολή αδειών νεοσύλλεκτων φαντάρων από ΓΕΕΘΑ. 

23/03 

Τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας 

Μέσω ΚΥΑ καθορίζεται η διαδικασία με την οποία επιχειρήσεις και εργοδότες κάνουν 
χρήση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου 
του προσωπικού τους. 

Περιορισμός πτήσεων από Βρετανία και Τουρκία. 

Επαναπατρισμός Ελλήνων από Ισπανία χωρίς να ληφθούν μέσα προστασίας κατά το 
ταξίδι ή έλεγχο για συμπτώματα και με εγκλεισμό σε ξενοδοχείο κατά την άφιξή τους, 
χωρίς να έχουν καμία ενημέρωση για κάτι τέτοιο. 
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65 από τα κρούσματα (~10%) είναι υγειονομικοί υπάλληλοι. 

Εθελοντικό πρόγραμμα, που απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε συνταξιούχους 
επιστήμονες υγείας και φοιτητές, εκκινεί το υπουργείο Υγείας με στόχο τη θωράκιση 
της χώρας απέναντι στον κορονοϊό. Με λίγα λόγια το κράτος όχι μόνο εξακολουθεί να 
αρνείται να προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό, αλλά προσπαθεί να μπαλώσει τα 
κενά πετώντας ανεκπαίδευτους φοιτητές και συνταξιούχους που ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες στη «μάχη της πρώτης γραμμής». 

Πάνω από 700 υγειονομικοί (ιατροί και νοσηλευτές) που εργάζονται υπό αντίξοες 
συνθήκες εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε ψήφισμα τους με τίτλο «Για ένα ΕΣΥ που θα 
μπορεί να αντέχει κάθε μέρα» ζητούν από την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες τις, 
επισημαίνοντας ότι στην Ελλάδα η επιδημία βρίσκει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) 
υποστελεχωμένο, γερασμένο και απροετοίμαστο. 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», που έχει οριστεί ως 
νοσοκομείο αναφοράς και δέχεται τα περισσότερα περιστατικά κορωνοϊού στην 
Αττική, βγάζει αναλυτική καταγγελία με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις 
δεσμεύσεις του υπουργείου Υγείας που δεν υλοποιούνται. 

Οι φοιτητές των εστιών καταγγέλλουν ότι την ίδια ώρα που η κυβέρνηση διαμηνύει ότι 
«Μένουμε Σπίτι» και κάνουμε ότι μπορούμε απέναντι στη διασπορά της πανδημίας, 
διατάζει την εκκένωση των φοιτητικών εστιών της χώρας κλείνοντάς τες από τις 25/3. 
Έτσι, χιλιάδες φοιτητές εξαναγκάζονται να σπάσουν την καραντίνα και να γυρίσουν 
στα σπίτια τους σε όλη την Ελλάδα -κόντρα σε κάθε οδηγία και λογική περί μη 
διασποράς του ιού-, ενώ προς ώρας δεν υπάρχει ειδική μέριμνα, μεταξύ άλλων, για 
όσους έχουν ευπαθείς ομάδες στο σπίτι τους, για όσους δεν έχουν την οικονομική 
άνεση να καλύψουν τα έξοδα, για όσους εργάζονται στον τόπο σπουδών τους. 

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών καταγγέλλει τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ για «μαζικές 
“τηλε-απολύσεις” εργαζόμενων, απληρωσιές, επίθεση στα εργατικά δικαιώματα και 
ανύπαρκτα μέτρα κατά του κορωνοϊού στα εργοτάξια». 

Εργαζόμενος της Bic καταγγέλλει το συνωστισμό εργατών στο εργοστάσιο, τη στάση 
της εργοδοσίας και την έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας. 

Η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης καλεί εν μέσω πανδημίας 250 καθαριστές/τριες 
σε Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμάτων για να τροποποιήσουν τις συμβάσεις τους 
ώστε να παρέχουν την εργασία τους σε άλλα δημοτικά κτήρια καθώς πολλοί από 
αυτούς ήταν σχολικοί καθαριστές. Οι εργαζόμενοι περίμεναν για ώρα συνωστισμένοι 
σε εξωτερικό χώρο ενώ έβρεχε. Πολλοί εξ αυτών έχουν προβλήματα υγείας ενώ όπως 
καταγγέλλουν δεν τους παρέχονται τα απαραίτητα μέσα προστασίας ούτε χορηγούνται 
άδειες στις ευάλωτες ομάδες. 
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24/03 

Άμεση επίταξη ιδιωτικών κλινικών και ουσιαστική ενίσχυση του δημοσίου συστήματος 
Υγείας ζητάει η ΟΕΝΓΕ. Αντ’αυτού ανακοινώνεται ότι ο ΕΟΠΠΥ θα οφείλει διπλάσια 
αποζημίωση (από τα 800 ευρώ στα 1.600 ευρώ ημερησίως) σε ιδιωτικές κλινικές 
για τη χρήση ΜΕΘ. 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών απευθύνει έκκληση προς το 
Υπουργείο Υγείας, ζητώντας ενίσχυση και καταγράφοντας τις ελλείψεις, τις πολύ 
περιορισμένες προσλήψεις και την απουσία άδειων ΜΕΘ, ενόψει έξαρσης του 
κορωνοϊού. Προτείνουν επίσης, σειρά άμεσων μέτρων, για την θωράκιση του 
νοσοκομείου και του προσωπικού. 

Τροποποίηση ωραρίου λειτουργίας σούπερ μάρκετ. Έπειτα από αντιδράσεις και 
μειωμένη κίνηση, η προηγούμενη διάταξη που προέβλεπε να είναι ανοιχτά τα σούπερ 
μάρκετ και τις Κυριακές καταργείται. 

Άστεγοι που είχαν βρει καταφύγιο στο άδειο λιμάνι του Πειραιά διώχνονται χωρίς να 
υπάρχει κανένα σχέδιο για το που να πάνε. 

35 νέα οχήματα εντάσσονται στο στόλο της ΕΛ.ΑΣ, στο πλαίσιο της “μάχης με τον 
κορονοϊό” σύμφωνα με ενημερωτικά site. 

Μετά την Π. Ρούπα, ειδικές δυνάμεις εισβάλουν και στο κελί του Νίκου Μαζιώτη, τον 
οποίον και μεταφέρουν σε ειδική πτέρυγα ασφαλείας στις φυλακές Δομοκού. 

Οριστικοποιούνται και εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για καύση των 
καρκινογόνων ουσιών των απορριμμάτων (RDF-SRF) από την τσιμεντοβιομηχανία 
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης παρά τις πολύχρονες αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις και τις διώξεις των κατοίκων της περιοχής όπου εν μέσω κορωνοϊού 
δεν τους δίνεται η δυνατότητα να αντιδράσουν και να αγωνιστούν ενάντια στις 
απειλούμενες μεθοδεύσεις καύσης απορριμμάτων. 

Το ΚΑΣ καλείται να πάρει απόφαση για το αίτημα της Ελληνικό Α.Ε. σχετικά με τις 
κατεδαφίσεις στο χώρο του παλιού αεροδρομίου στα πλαίσια της σύμβασης με τη 
Lamda development. Μεταξύ των προς κατεδάφιση κτιρίων περιλαμβάνεται και αυτό 
του μητροπολιτικού ιατρείου ελληνικού. 

Βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό Πολωνός ναυτεργάτης ο οποίος βρίσκεται σε 
καραντίνα στην καμπίνα του. Στο ίδιο πλοίο υπάρχει πλήρωμα 40 ατόμων και δούλευαν 
πάνω από 60 εργαζόμενοι σε διάφορα άλλα συνεργεία. Το γεγονός αυτό έχει 
προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ναυτεργάτες και μεταλλεργάτες οι οποίοι εδώ και 
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μέρες είχαν καταγγείλει ότι δεν γίνονται οι αναγκαίοι έλεγχοι στα πλοία που έρχονται 
από το εξωτερικό. 

25/03 

Μέσω ΠΝΠ δίνεται πλέον η δυνατότητα μείωσης του χρόνου απασχόλησης και του 
μισθού κατά 50% με μόνο ένα μήνα προστασίας από την απόλυση. Φυσικά η κίνηση 
αυτή ωφελεί τους εργοδότες και γονατίζει τους εργαζομένους που θα πρέπει να τα 
βγάλουν πέρα με μισό μισθό (ο οποίος ήδη ήταν συρρικνωμένος αδυνατώντας να 
καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες ζωής). 

Για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου πάνω από την πλατεία Συντάγματος 
πραγματοποιείται διέλευση 4 μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000/-5 της Πολεμικής 
Αεροπορίας και 6 ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού και του Πολεμικού Ναυτικού, 
ενώ άλλα δύο ζεύγη μαχητικών F-16 θα πετάξουν πάνω από άλλες πόλεις. Το κατώτερο 
κόστος πτήσης ενός F-16 είναι 10.000 ευρώ, ενώ των Mirage είναι ακόμα υψηλότερο. 

Ποσό 30.000.000€ θα μοιραστεί εκτάκτως σε ιδιωτικές κλινικές από τα κρατικά ταμεία 
«για την αντιμετώπιση δαπανών αποζημίωσης ιδιωτικών θεραπευτηρίων-κλινικών, 
καθώς και ιδιωτών για την πραγματοποίηση κλινικού και εργαστηριακού ελέγχου, στο 
πλαίσιο της υλοποίησης μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του 
κορωνοϊού». 

Στην απόλυση εκατοντάδων εργαζόμενων και μάλιστα με την αποστολή ενός 
τηλεφωνικού μηνύματος προχωράει η εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης «Swissport» 
στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», φορτώνοντας στους εργαζόμενους τη ζημιά 
από τη μείωση της επιβατικής κίνησης, εξαιτίας των μέτρων για τον κορονοϊό. 

Εργοδοτική επιτήρηση και στο σπίτι από την Teleperformance Greece. Η εταιρεία 
αφού αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία των γραφείων της έστειλε στους 
υπαλλήλους τον απαραίτητο εξοπλισμό καθώς και κάμερες για να τους καταγράφουν 
κατά την εργασία τους. 

Σύμφωνα με καταγγελίες, επιχειρηματίες στην Πάτρα ζήτησαν από τους εργαζόμενους 
και τις εργαζόμενες να τους δώσουν 100€ για να τους δηλώσουν στο ΕΡΓΑΝΗ και να 
μπορέσουν να πάρουν το επίδομα των 800€. 

Η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Ίλβα Γιόχανσον δηλώνει σε συνέντευξή 
της ότι παρά το γεγονός ότι η ΕΕ ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση τη 
μετεγκατάσταση όσων διαμένουν στα ΚΥΤ στα νησιά και ανήκουν σε ευάλωτες 
ομάδες, η ελληνική κυβέρνηση αρνήθηκε καθώς ισχυρίστηκε ότι στα ΚΥΤ δεν έχουν 
σημειωθεί κρούσματα του νέου ιού. 
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26/03 

Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος 
(ΟΕΝΓΕ) καταγγέλλει την κυβέρνηση για την απόφασή της να ξεσπιτώσει εν μέσω 
πανδημίας εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες 
όλης της χώρας και παράλληλα δηλώνει ότι στέκεται δίπλα τους και στηρίζει τα 
αιτήματά τους. 

Στη δέσμευση πίστωσης 11.000.000€ έχει προχωρήσει η κυβέρνηση, με απόφαση 
Μαξίμου, για «υπηρεσίες επικοινωνίας» και «εκστρατεία στο πλαίσιο της προστασίας 
της δημόσιας υγείας και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19». 

Την ίδια ώρα που ο ιατρικός εξοπλισμός λιγοστεύει και οι μονάδες εντατικής θεραπείας 
για τον κορονοϊό είναι ελάχιστες, το ελληνικό κράτος αποφασίζει να χρηματοδοτήσει 
τα κόμματα με 13.500.000 ευρώ για “ερευνητικούς” και “επιμορφωτικούς” σκοπούς. 

Υπογράφεται σύμβαση ανάμεσα στον υπουργό μετανάστευσης Νότη Μηταράκη και 
ιδιωτική εταιρεία security για τη φύλαξη της νέας κλειστής δομής μεταναστών στο 
Κλειδί Σερρών για τρεις μήνες έναντι 153.760€, που αφορά το φυλάκιο της πύλης 
εισόδου με δύο άτομα σε τρεις βάρδιες κάθε ημέρα, την περιμετρική φύλαξη της δομής 
με όχημα περιπολίας, και την παρουσία επόπτη. 

Ξεκινούν κινητοποιήσεις σε διάφορες φυλακές της χώρας με αιτήματα όπως μέτρα 
προστασίας και η αποφυλάκιση κρατουμένων, και καταγγελίες για συνωστισμό σε 
πολλά “σωφρονιστικά ιδρύματα”, ενώ φυλακές Χανίων είναι για 3 μέρες χωρίς νερό. 
Παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης για σχετική ΠΝΠ, το μοναδικό μέτρο μέχρι 
στιγμής είναι η απαγόρευση των επισκεπτηρίων -την ίδια στιγμή που στη Λάρισα 
υπάρχουν καταγγελίες για 21 μεταγωγές την περασμένη μόλις εβδομάδα- και η 
απάντηση του κράτους είναι για ακόμα μία φορά η καταστολή. 

27/03 

Καταγγελία ΠΟΕΔΗΝ: Τα νοσοκομεία αναγκάζονται να αγοράζουν 52 φορές 
ακριβότερα τις μάσκες. 

Την ίδια στιγμή που το κράτος αποφάσισε να δώσει το πακέτο 30 εκ. σε ιδιωτικές 
κλινικές, οι επιστολές πανεπιστημίων όπου προσφέρονταν να διενεργούν δωρεάν τεστ 
για τον κορονοϊό, σύμφωνα με ρεπορτάζ, παραμένουν αναπάντητες. 

Προσθήκες λόγων μετακίνησης στην απαγόρευση κυκλοφορίας. 

Έκκληση για μάσκες υψηλής προστασίας στο νοσοκομείο Καστοριάς. 
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Πρόστιμο 50.000 ευρώ σε εταιρία αντισηπτικών για αισχροκέρδεια. 

Η κυβέρνηση κόβει το χρηματικό βοήθημα των προσφύγων μέχρι να εγκατασταθούν 
ΑΤΜ στα ΚΥΤ. 

Η Viohalco κηρύσσει προσωρινό κλείσιμο των θυγατρικών εργοστασίων της για ένα 
μήνα. Πολλοί εργαζόμενοι μπαίνουν σε διαθεσιμότητα με ένα μισθό καρατομημένο. 
Στους 250 εργαζόμενους της ΣΙΔΕΝΟΡ που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα έρχεται να 
προστεθεί η απόλυση 10 εργολαβικών εργαζομένων στην ΕΚΜΕ και ο καταναγκασμός 
αρκετών εργαζομένων στην Εγνατία Χυτήριο σε λήψη κανονικής άδειας για 2 
εβδομάδες. 

Δημοσιεύεται καταγγελία από το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «Διοτίμα» 
για την περίπτωση γυναίκας που πήγε στο τμήμα με τα παιδιά της καθώς και μάρτυρες, 
για να καταγγείλει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και οι μπάτσοι προσπάθησαν 
να την αποτρέψουν από το να καταθέσει μήνυση και έπειτα τους έδιωξαν από το τμήμα 
χωρίς να δεχτούν τα χαρτιά της. Κι αυτό σε μια συνθήκη που λόγω της εξαναγκαστικής 
παραμονής στο σπίτι, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας παγκοσμίως έχουν 
εκτοξευτεί. 

28/03 

Μέτρα προστασίας ζητούν οι εργαζόμενοι της ΕΛΤΑ Courier. Με απειλές για απόλυση 
απαντά η εργοδοσία, ενώ ανάλογες καταγγελίες υπήρξαν και για τη Γενική 
Ταχυδρομική. 

Στον αέρα 3.000 εργαζόμενοι της Aegean. Η εταιρεία τους ανακοίνωσε ότι αφού 
καταβληθεί ο μισθός του Μαρτίου, θα αναστείλει τις συμβάσεις εργασίας τους μέχρι 
το τέλος Απριλίου. Με βάση την ΠΝΠ, η Aegean (με κέρδη μετά τους φόρους 
68.000.000€ για το 2018) δεν είναι υποχρεωμένη, μετά το πέρας ενός μήνα ακόμα, να 
κρατήσει τους ίδιους εργαζόμενους με τις ίδιες εργασιακές σχέσεις. 

Πάνω από 5.000 γιατροί από όλη την Ευρώπη προειδοποιούν για τις καταστροφικές 
συνέπειες που μπορεί να έχει η πανδημία για τους μετανάστες, και κάνουν έκκληση για 
άμεση εκκένωση του καταυλισμού της Μόριας και αποδοχή των μεταναστών από τις 
υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Ταυτόχρονα όσοι μετανάστες φτάνουν στο νησί 
αναγκάζονται να παραμείνουν εγκαταλελειμμένοι για 14 μέρες στο σημείο άφιξής τους, 
λόγω της καραντίνας. 

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών καταγγέλλει το γεγονός ότι στην πλειοψηφία των 
εργοταξίων συντρέχουν κίνδυνοι που απειλούν την δημόσια υγεία, και ζητά να 
ανασταλεί η λειτουργία τους και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία της ζωής 
και της υγείας των εργαζομένων. 
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Πρόστιμο στα πλαίσια της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε γυναίκα πρόσφυγα που 
γυρνούσε με τα πόδια από το νοσοκομείο της Μυτιλήνης στο ΚΥΤ στη Μόρια. 

Καταγγελία του Σωματείου Τεχνικών Απασχολούμενων σε Ζωντανές 
Οπτικοακουστικές Εκδηλώσεις, μιας από τις κατηγορίες εργαζομένων που 
προσλαμβάνονται (συνήθως) με συμβάσεις έργου ή συμβάσεις εργασίας ορισμένου 
χρόνου, που με όλες τις ζωντανές εκδηλώσεις να ακυρώνονται, ζητάνε να 
συμπεριληφθούν στα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης. 

Επέκταση δικαιούχων της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ για 
εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία σε ατομικές επιχειρήσεις, σε επιστήμονες και 
ελεύθερους επαγγελματίες. 

29/03 

Καταγγελία 200 γιατρών-υγειονομικών του ΕΣΥ με αιχμές προς τους κρατικούς 
χειρισμούς αναφορικά με την επιδημία, όπως το γιατί δεν υπάρχει καθημερινή 
ενημέρωση και για τον αριθμό του μόνιμου προσωπικού που αναλαμβάνει καθήκοντα 
ή τον αριθμό κλινών ΜΕΘ που ανοίγουν, αλλά γίνονται μονίμως επικλήσεις στην 
“ατομική ευθύνη”, με ποιο σκεπτικό απαγορεύονται υπαίθριες συναθροίσεις άνω των 
δύο ατόμων αλλά όχι η λειτουργία επιχειρήσεων και βιομηχανιών παραγωγής αγαθών 
που δεν είναι πρώτης ανάγκης, με ποια λογική η καραντίνα για τους προσβληθέντες 
υγειονομικούς διαρκεί 7 και όχι 14 μέρες, γιατί δεν γίνονται μαζικά τεστ ιχνηλάτησης 
παρά τις συστάσεις του ΠΟΥ, κ.α. 

Εισβολή της αστυνομίας στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, έναν τεράστιο ανοιχτό 
χώρο πρασίνου, και διαταγή για εκκένωση του χώρου. 

Πλοίο που ξεκίνησε στις 18 Μαρτίου από λιμάνι της Γερμανίας (που είχε τότε 12.327 
επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19) και μεταφέρει ανεμογεννήτριες και σχετικό 
εξοπλισμό για το υπό κατασκευή αιολικό εργοστάσιο συμφερόντων Μυτιληναίου στην 
περιοχή της Οχτωνιάς Εύβοιας, που πλήγηκε μόλις πριν λίγα χρόνια από πυρκαγιές, 
δένει στο λιμάνι της Κύμης. Παράλληλα, εξαρτήματα και ανεμογεννήτριες συνεχίζουν 
να διακινούνται στα λιμάνια της Καρύστου του Λαυρίου και της Στυλίδας, φορτηγά να 
τις μεταφέρουν στα εργοτάξια και τις τοποθεσίες εγκατάστασης, και τα συνεργεία να 
μετακινούνται και να δουλεύουν κανονικά στα εργοτάξια. 

30/03 

Έχοντας έτοιμο γερανό και με την υποστήριξη από δύο κλούβες ΜΑΤ, συνεργείο της 
ΔΕΗ κόβει το ρεύμα στο αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ στις 6:30 το πρωί. 
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Εργατικό ατύχημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε εργοτάξιο στο οποίο γινόντουσαν 
κανονικά εργασίες. 

Κοινό αίτημα 23 περιβαλλοντικών οργανώσεων προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας να μην τεθεί προς ψήφιση το νομοσχέδιο για τον «εκσυγχρονισμό της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας» μέχρι την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας της 
Βουλής. 

Μέρος των κλήσεων που λαμβάνει ο ΕΟΔΥ διαχειρίζεται η εταιρεία Teleperformance, 
σύμφωνα με ρεπορτάζ. Η εταιρεία φέρεται να ανέλαβε εθελοντικά την παροχή της εν 
λόγω υπηρεσίας προς τον ΕΟΔΥ, έναν εθελοντισμό που προφανώς φορτώνονται οι 
εργαζόμενοί της. 

Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που περιλαμβάνει αναλυτικά οικονομικά 
μέτρα, σε μια προσπάθεια παροδικής τόνωσης της οικονομίας. Προβλέπεται μεταξύ 
άλλων η δυνατότητα για τους εργοδότες να καταβάλουν το “δώρο Πάσχα” ως και τις 
30 Ιουνίου, ενώ σε περίπτωση αναστολής της εργασιακής σχέσης το σχετικό ποσό θα 
καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπάρχουν επίσης προβλέψεις για 
καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών και παρατάσεις ενεργειακών αδειών, 
νέες διατάξεις για τη λειτουργία υπεραγορών και λαϊκών αγορών, ενώ απαλλάσσονται 
για το 2020 από την υποχρέωση καταβολής της ετήσιας δόσης για τις τηλεοπτικές 
άδειες, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ έκαστη, οι ιδιοκτήτες των έξι ιδιωτικών τηλεοπτικών 
σταθμών εθνικής εμβέλειας. 

Σκοπίμως παραπλανητικά ρεπορτάζ από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, με τη χρήση 
τηλεφακών, για να φαίνονται πολύ μικρότερες οι αποστάσεις, και τίτλων όπως 
“ρεσιτάλ ανευθυνότητας” αλλά και ειρωνικά σχόλια, με σκοπό να παρουσιαστεί μια 
κοσμοσυρροή στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης και να ενισχυθεί το αφήγημα της 
ατομικής ευθύνης. Καταγγελία από κάτοικο για προβολή πλάνων δύο εβδομάδων σε 
άλλο ρεπορτάζ. Σε σχετική ερώτηση, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ. 
Χρυσοχοΐδης απαντά λέγοντας ότι «Καλά έκανε η τηλεόραση, γιατί η πειθαρχία πρέπει 
να είναι απόλυτη». 

Ναυτεργατικά σωματεία καταγγέλλουν περισσότερες από 70 απολύσεις στο χώρο της 
ακτοπλοΐας, μειώσεις μισθών, καθώς και την απουσία μέτρων για την υγεία στην 
επισκευαστική ζώνη Περάματος. 

Καταγγελία ότι στην εταιρεία “Ελληνικός Χρυσός” συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά, 
παρά τις απαγορεύσεις, πάρα πολλοί άνθρωποι. 

10,9 εκατομμύρια κρατική “αποζημίωση” σε εταιρεία διοδίων, λόγω μειωμένης κίνησης 
το περασμένο εξάμηνο. 
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Δημοτικός αστυνομικός κάνει κεφαλοκλείδωμα μπροστά στις κάμερες στο κέντρο της 
Αθήνας σε ηλικιωμένο μετανάστη που δεν είχε στείλει μήνυμα έγκρισης μετακίνησης 
και αντέδρασε στην επιβολή προστίμου, αδυνατώντας προφανώς να το πληρώσει. 

Με εντολή του Ν. Χαρδαλιά, και κατόπιν επικοινωνίας με το δήμαρχο Θεσσαλονίκης 
και τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζεται η απαγόρευση 
κυκλοφορίας για 14 μέρες στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης από τις 14:00 ως τις 8:00 
της επομένης για τις καθημερινές, και για όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. 

31/03 

Μετανάστης οικοδόμος πέφτει στο κενό από τον 4ο όροφο εν ώρα εργασίας, σε έργο 
που έχει αναλάβει η εταιρεία «ΤΟΜΗ» του ομίλου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» και συνεχίζεται 
κανονικά παρά την καμπάνια “Μένουμε σπίτι”. Μεταφέρεται σε κρίσιμη κατάσταση 
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο, ενώ το Σωματείο Οικοδόμων Πάτρας 
καταγγέλλει την παντελή απουσία μέτρων ασφαλείας. 

Η κρίση γεννάει προφανώς ευκαιρίες για κάποιους, με τον υπουργό Ανάπτυξης Αδ. 
Γεωργιάδη να διαφημίζει διαδικτυακά μαθήματα “τώρα που είμαστε όλοι σπίτι”, με 
“κόστος μόνον 5€”. 

Θετική στον κορονοϊό βρίσκεται γυναίκα που ζει στη “δομή φιλοξενίας” στη Ριτσώνα, 
αφού πηγαίνει στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα για τη γέννηση του βρέφους της. Δεν 
υπάρχει λόγος ανησυχίας δηλώνει ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, 
Μάνος Λογοθέτης. «Εξάλλου, στη δομή αποφασίστηκε να υπάρξει αυξημένη 
επιτήρηση για τις επόμενες 14 ημέρες με διαρκείς ελέγχους της αστυνομίας». 

Δημοσιεύεται στη σελίδα του ΤΑΙΠΕΔ πρόσκληση υποβολής προσφοράς για 
πρόσληψη συμβούλου για το έργο αξιοποίησης των 10 Λιμένων, και πιο συγκεκριμένα 
την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών των Οργανισμών Λιμένων 
Αλεξανδρούπολης, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου και Βόλου. 

Καταγγελία για τις συνθήκες εργασίας στην ACS, με εντατικοποίηση, μηδενικά μέτρα 
προστασίας (το κατάστημα στη Λάρισα αναγκάστηκε να κλείσει λόγω κρουσμάτων 
του Covid-19) και προφανώς καμία αύξηση στους μισθούς, σε μία συνθήκη που τα 
κέρδη της εταιρείας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. 

Πρόσθετα περιοριστικά μέτρα για πέντε δήμους σε Ξάνθη και Καστοριά, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών από τις 20:00 ως τις 
8:00, η αναστολή της δυνατότητας μετακίνησης για άθληση, για μετάβαση σε τελετή 
και για παροχή βοήθειας (!). 

01/04 
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Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου «Σωτηρία» (που έχουν ήδη διαχειριστεί 44 
επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19 και μετράνε 4 γιατρούς που νοσηλεύονται γι’αυτό 
το λόγο) καταγγέλλουν πως τους δόθηκαν εντελώς ακατάλληλες, μη-ιατρικές μάσκες, 
ως μάσκες “υψηλής αναπνευστικής προστασίας”. Ο υφυπουργός υγείας Βασίλης 
Κοντοζαμάνης απαντάει λέγοντας πως «πρόκειται για την ψευδή είδηση της ημέρας». 
Σημείωση: ο κωδικός στην εξωτερική συσκευασία παραπέμπει στις ιατρικές μάσκες 
που υποτίθεται πως προμηθεύτηκε το νοσοκομείο, ενώ αυτός στο σελοφάν κάθε 
μάσκας μέσα στο κουτί στις πραγματικές -ακατάλληλες- μάσκες που πήραν στα χέρια 
τους. 

Ονομαστική καταγγελία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών 
Ελλάδας για τα ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια που προχώρησαν σε παράνομη 
αναστολή συμβάσεων εκπαιδευτικών, παρότι συνεχίζουν να εισπράττουν κανονικά 
δίδακτρα. Ορισμένα σχολεία αναιρούν αυτή τους την απόφαση. 

02/04 

Ανακοίνωση του Υπουργείου Αλιείας που διευκρινίζει ότι δραστηριότητες όπως το 
κολύμπι και η υποβρύχια αλιεία δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της απαγόρευσης 
κυκλοφορίας, και άρα απαγορεύονται. 

Η αστυνομία του Ρεθύμνου επιβάλλει πρόστιμο 150€ σε άστεγο επειδή δεν “έμεινε 
σπίτι”. Το πρόστιμο διαγράφεται έπειτα από δημόσια κατακραυγή. 

Λογοκρισία από την ΕΡΤ καταγγέλλει η Ομοσπονδία Ενώσεων Ομοσπονδιακών 
Γιατρών, λέγοντας πως ενώ πλήρες συνεργείο παρακολούθησε τη χθεσινή της 
συνέντευξη τύπου, δεν έγινε καμία απολύτως αναφορά στα δελτία ειδήσεων. 

Στην ιδιωτική εταιρία Interweave, με κόστος 72.000€, και όχι στις αρμόδιες υπηρεσίες 
του υπουργείου Παιδείας, ανατέθηκε η κατασκευή και η δημιουργία εικαστικού υλικού 
για αναρτήσεις στα social media και η δημιουργία της ιστοσελίδας του υπουργείου 
«Μαθαίνουμε στο σπίτι». 

Καταγγελία του Συλλόγου Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων και της Ένωσης 
Ελληνικού Βιβλίου για αιφνιδιαστική αύξηση στα τιμολόγια της ACS κατά 22,5%. Η 
απόφαση για την αύξηση θα ανακληθεί. 

Καταγγελίες για απελπιστικές συνθήκες και μέτρα “για τα μάτια του κόσμου” σε 
στρατόπεδο στην Ξάνθη, όπου σύμφωνα με την επιστολή υπάρχουν επιβεβαιωμένα 
κρούσματα Covid-19. 
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Την αύξηση της παρουσίας του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, με αφορμή και τον κορονοϊό, και 
την τεχνογνωσία του σε θέματα διαχείρισης κρίσεων ζητάει ο Νίκος Δένδιας, σε 
διάσκεψη των Υπ. Εξωτερικών των κρατών μελών. 

27 νέα κρούσματα του ιού στη χώρα μας και επιπλέον 23 κρούσματα στη “δομή 
φιλοξενίας” στη Ριτσώνα ανακοινώνει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας Σωτήρης 
Τσιόδρας, σαν αυτή να βρίσκεται σε μία διαφορετική χώρα. Αντί έστω για τα 
στοιχειώδη υγειονομικά μέτρα στο camp, η κυβέρνηση αποφασίζει τον αποκλεισμό 
του camp και των 3.000 ανθρώπων που μένουν εκεί, πολλοί εκ των οποίων ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες. 

Αφήνει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου 52χρονος από τη 
Θεσσαλονίκη, ο οποίος κόλλησε τη νόσο από συνάδελφό του σε εργοστάσιο χημικής 
βιομηχανίας στη Σίνδο, που συνέχισε να λειτουργεί παρά τα κρούσματα και χωρίς να 
γίνει ιχνηλάτηση στους εργαζομένους. 

Κάλεσμα της ΟΕΝΓΕ για πανελλαδικές κινητοποιήσεις στις 7 Απριλίου στα προαύλια 
των νοσοκομείων με αιτήματα: μαζικές μόνιμες προσλήψεις, την πλήρη επίταξη των 
υποδομών, του εξοπλισμού και του προσωπικού του ιδιωτικού τομέα περίθαλψης και 
ένταξή τους σε ενιαίο σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας, και μέσα ατομικής 
προστασίας για όλους τους υγειονομικούς. 

03/04 

Κυκλοφορεί έγγραφο στο οποίο η διοίκηση του Λαϊκού Νοσοκομείου γνωστοποιεί πως 
απαγορεύεται σε γιατρούς, νοσηλευτές και οποιονδήποτε εργαζόμενο να προβαίνει σε 
δηλώσεις στα ΜΜΕ σχετικά με τον κορονοϊό, κι ότι την επικοινωνία αναλαμβάνει 
κεντρικά το Υπουργείο Υγείας. 

Ακόμα μία καταγγελία από το υγειονομικό προσωπικό, συγκεκριμένα από το Σωματείο 
Εργαζομένων Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας», που σε επιστολή του αναφέρει μεταξύ άλλων 
πως η κλινική συνέχισε να λειτουργεί χωρίς τα απαραίτητα μέτρα και ελέγχους παρότι 
υπήρξαν επιβεβαιωμένα κρούσματα στο προσωπικό, πως οι μάσκες δεν επαρκούν και 
υγειονομικοί που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες βρίσκονται στην “πρώτη γραμμή”, ενώ 
καταγγέλλει και το γεγονός ότι οι καθαρίστριες είναι για μήνες απλήρωτες. 

Μέτρα απαγόρευσης της κίνησης πολιτών στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας και του 
Βόλου, αντίστοιχα με αυτά της Θεσσαλονίκης, μετά από συνεννόηση της Πολιτικής 
Προστασίας με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμαρχο Βόλου. 

Ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας ότι δύο μετανάστες σκοτώθηκαν από πυρά τον 
περασμένο μήνα προσπαθώντας να εισέλθουν στην Ελλάδα από την Τουρκία, ενώ μία 
ακόμη μετανάστρια από τη Συρία αγνοείται από τη στιγμή που Έλληνες στρατιώτες 
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πυροβόλησαν προς το μέρος της και θεωρείται νεκρή. Καμία σχετική αναφορά στα 
ελληνικά ΜΜΕ. 

Διαδοχικές καταγγελίες για επιβολή προστίμου σε άστεγους στη Θεσσαλονίκη, με την 
αιτιολογία της “άσκοπης μετακίνησης”. Ανάμεσά τους κι ένα ζευγάρι στο οποίο η 
αστυνομία επέβαλε πρόστιμο τέσσερις φορές. 

Επώνυμη καταγγελία για αστυνομική αυθαιρεσία και επιβολή προστίμου στην Ξάνθη 
σε εγχειρισμένο άνθρωπο που περπατούσε σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε από το 
γιατρό του, και είχε όλα τα απαραίτητα έγγραφα. 

Απεργία πείνας από μετανάστες στο Κέντρο Κράτησης Παρανεστίου, λόγω των 
συνθηκών διαβίωσης και διατροφής τους, αλλά και του αποκλεισμού τους χωρίς να 
έχουν κάποια ενημέρωση για την πανδημία. Το κράτος απαντάει άμεσα με άγρια 
καταστολή, με αποτέλεσμα σοβαρά τραυματίες και συλληφθέντες. 

Καταγγελία για νεαρή κοπέλα στη Θεσσαλονίκη που κάλεσε το αρμόδιο 
Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου για γυναίκες θύματα βίας, ζητώντας βοήθεια για 
εκείνη και τη μητέρα της και ένα σχέδιο διαφυγής από το κακοποιητικό περιβάλλον, 
και της απάντησαν να καλέσει από Δευτέρα. 

04/04 

Την παράταση της απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 27 Απριλίου, που θα 
επισημοποιηθεί την επομένη με ΦΕΚ, ανακοινώνει ο Υφυπουργός Πολιτικής 
Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, με αναφορές σε συνεπείς και ασυνεπείς πολίτες, 
συνεχίζοντας τη δημιουργία κλίματος διχασμού με σκοπό τον αποπροσανατολισμό της 
κοινής γνώμης από τις ευθύνες και την αδράνεια του κράτους. Ανακοινώνεται επίσης 
πως δεν διεκπεραιώνεται καμία δήλωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας ως και τη λήξη 
των μέτρων. 

Μοτοπορεία αναρχικών/αντιεξουσιαστών-τριών στους Αμπελόκηπους Ιωαννίνων. 

Καταγγελίες για έλλειψη νερού, ρεύματος και θέρμανσης στο νέο κλειστό κέντρο 
κράτησης μεταναστών στο Κλειδί Σερρών, λίγες μόλις μέρες αφού ανακοινώθηκε πως 
πάνω από 150.000€ θα ξοδευτούν για τη φύλαξη της δομής για τρεις μήνες. 

Μητέρα 52χρονου νεκρού από τον κορονοϊό στην Αθήνα καταγγέλλει ότι για μέρες δε 
δεχόντουσαν να του κάνουν τη σχετική εξέταση παρότι ψηνόταν στον πυρετό. 
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05/04 

Θετικός στον Covid-19 μετανάστης από την παλιά δομή της Μαλακάσας, στην οποία 
ζουν περισσότεροι από 1.800 άνθρωποι. Η κυβέρνηση αποφασίζει τον πλήρη 
αποκλεισμό της δομής για 14 μέρες. 

Εμφανής και προκλητική παρουσία αστυνομικών δυνάμεων έξω από την κατάληψη 
πρώην ΠΙΚΠΑ, στην οποία λειτουργεί αυτοοργανωμένη δομή αλληλεγγύης και 
συλλογής-προσφοράς ειδών πρώτης ανάγκης. 

Καταγγελία για αστυνομική βία απέναντι σε μετανάστη, ενώ οι αστυνομικοί φέρεται 
να του είπαν -μεταξύ άλλων- να γυρίσει πίσω στο Πακιστάν αν θέλει να περπατάει 
ελεύθερα στο δρόμο ή να γυμνάζεται, γιατί «εδώ απαγορεύεται». 

Ο ξενώνας του Δήμου Αθηναίων για τις κακοποιημένες γυναίκες έχει κλείσει τις πόρτες 
του και δεν υποδέχεται νέα περιστατικά «για λόγους προστασίας των ήδη 
φιλοξενούμενων από τον ιό», σύμφωνα με καταγγελία της Συλλογικότητας «Καμία 
Ανοχή». 

Πρόσθετα περιοριστικά μέτρα, που απαγορεύουν μεταξύ άλλων τη νυχτερινή 
κυκλοφορία, στο δήμο Μυκόνου. 

Κρατούμενοι ξεκινούν απεργία πείνας στο προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης 
(ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ) της Μόριας, απαιτώντας την άμεση αποφυλάκισή τους για να 
αποφευχθούν έστω και την ύστατη στιγμή οι καταστροφικές συνέπειες του 
ξεσπάσματος επιδημίας μέσα στη φυλακή. 

Στους 93 οι καταγεγραμμένοι νεκροί από τον κορονοϊό στην Ελλάδα. 

06/04 

Υπεγράφη η ΚΥΑ για τη σύσταση και τη λειτουργία των Κινητών Ομάδων Υγείας 
(ΚΟΜΥ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τη εμφάνιση και διάδοση του 
κορωνοϊού, ωστόσο ο υφυπουργός υγείας Βασίλης Κοντομαζάνης απέφυγε να δώσει 
σαφή ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της. 

Μέσω ΚΥΑ περιγράφονται οι διαδικασίες σύνταξης, διάθεσης και συντήρησης 
ψηφιακού χάρτη ο οποίος θα παρέχει όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα για την 
αδειοδότηση κάθε είδους και μεγέθους επένδυσης. 

Επεκτείνονται τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στους χώρους λατρείας όλων των 
θρησκειών και δογμάτων, και συνεχίζονται για το διάστημα από 12.04.2020 έως και 
20.4.2020. 
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Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) κάνει 
έκκληση προς την κυβέρνηση για την προστασία των εργαζομένων όσο τα περιστατικά 
της πανδημίας είναι ακόμα διαχειρίσιμα. Καταγγέλλει ότι οι οδηγίες του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) προς τις διοικήσεις των νοσοκομείων είναι 
αντικρουόμενες ως προς τη χρονική διάρκεια στην οποία θα τίθενται σε καραντίνα 
όταν εκτίθενται. Καταγγέλλει επίσης και πάλι την αισχροκέρδεια των εταιριών στην 
πώληση των προστατευτικών μασκών και ζητά την επέμβαση της κυβέρνησης. 

Σε “δωρεά” υγειονομικού υλικού αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά η ΔΕΗ 
παίρνοντας ουσιαστικά 0.8 ευρώ από τους λογαριασμούς των πελατών της κάθε χρόνο. 

Καταγγελία στη Νίκαια για ξυλοδαρμό αστέγου από μπάτσους επειδή παρέμεινε έξω 
παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας. 

Απόσυρση των προστίμων που καταβλήθηκαν σε άστεγους πολίτες της Θεσσαλονίκης 

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου με περίσσιο θράσος δήλωσε ότι θα κόβονται 
κανονικά πρόστιμα για μετακίνηση σε μετανάστες που διαμένουν σε κέντρα κράτησης. 
Τα πρόστιμα μάλιστα θα αφαιρούνται από το επίδομα που δικαιούνται. Ακόμα και 
αυτό το επίδομα όμως, έπειτα από αίτημα της κυβέρνησης στην Ύπατη Αρμοστεία, έχει 
σταματήσει να καταβάλλεται μέχρι να τοποθετηθούν ΑΤΜ στα camp. 

Στις καθημερινές δηλώσεις του ο Σ. Πέτσας, πέρα από τις απειλές για τις συνέπειες σε 
ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων, ισχυρίστηκε ότι τους τελευταίους 
2.5 μήνες οι ΜΕΘ αυξήθηκαν από 565 σε 910 ενώ έχουν εγκριθεί 4.824 προσλήψεις 
υγειονομικού προσωπικού εκ των οποίων 2.312 εξ αυτών έχουν ήδη γίνει. 

07/04 

Την παγκόσμια ημέρα υγείας επέλεξαν οι υγειονομικοί εργαζόμενοι στα δημόσια 
νοσοκομεία για την πραγματοποίηση πανελλαδικών κινητοποιήσεων για την 
υπεράσπιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις 
στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας από τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία με τη 
στήριξη αλληλέγγυων. 

Στο Νοσοκομείο της Καρδίτσας μετά τις κινητοποιήσεις των γιατρών οι μπάτσοι 
κάνουν έλεγχο ζητώντας ταυτότητες και τον λόγο που βρίσκονταν ο κόσμος στο σημείο 
των κινητοποιήσεων και κόβουν 9 πρόστιμα, ενώ όλοι είχαν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, ενώ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» η αστυνομία επιχείρησε να 
διαλύσει τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. 

Η Πρωτοβουλία Εργαζομένων στο Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο "Αγία 
Όλγα" καταγγέλλει μετά από 4 κρούσματα του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού 
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προσωπικού ότι υπάρχει προσπάθεια απόκρυψης των θετικών κρουσμάτων στους 
υγειονομικούς, εντολή για απαγόρευση δημοσιοποίησης των όσων συμβαίνουν στα 
νοσοκομεία (βλ. Λαϊκό) και επίσης απαράδεκτη, στην πραγματικότητα επικίνδυνη, 
διαχείριση των θετικών κρουσμάτων και των επαφών τους. 

Σε 15 απολύσεις προχωράει η Beat εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Ο CEO της 
«Google της Ελλάδας», Νίκος Δρανδάκης, ανακοίνωσε σήμερα σε προγραμματισμένο 
meeting με όλο το προσωπικό την απόλυση 15 εργαζομένων στην Ελλάδα και μερικών 
ακόμα στην Λατινική Αμερική, εκ περιτροπής εργασία για “non-critical” ρόλους, 
καθώς και “εθελοντικές” μειώσεις αποδοχών για όλους. 

Δημοσιοποιείται καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων στο Θέαμα-Ακρόαμα. 
Έπειτα από δύο εβδομάδες αναμονής και αγωνίας των ωρομισθίων στο Μέγαρο 
Μουσικής οι εργαζόμενοι πληροφορήθηκαν για την εγκύκλιο που τους αποκλείει από 
το επίδομα των 800 ευρώ. 

Τρεις Δίας στοχοποιούν και κόβουν πρόστιμο σε δύο μετανάστες στο Ηράκλειο. Την 
ίδια ώρα δύο άτομα που βρίσκονται εκεί για να παρέχουν βοήθεια και πράγματα σε 
άτομο που μένει στο σημείο και νοσεί, παρακολουθούν το περιστατικό και 
διαμαρτύρονται μαζί με τον συγκάτοικο του αρρώστου για την ασφάλεια αποστάσεων 
και γαντιών που δεν τηρούσαν οι αστυνομικοί. Εκείνοι δεν έχασαν αφορμή να κόψουν 
κι άλλα 2 πρόστιμα και να εκφοβίσουν χωρίς καμία δικαιολογία τους αλληλέγγυους. 

Κατέληξε 16χρονο παιδί μετά από συμπλοκή στη Μόρια. Όπως αναφέρει ο διασώστης, 
την ίδια στιγμή που ο ίδιος και το νοσοκομείο ήταν σε εγρήγορση προσπαθώντας να 
σωθεί το παιδί, δύο συνάδελφοί του δε σταμάτησαν να κάνουν ρατσιστικές 
παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της διάσωσης και διακομιδής του. 

Σε ανοιχτή δομή μετατρέπεται η δομή του δήμου Σιντικής Σερρών. Στο χώρο βρέθηκε 
τη Δευτέρα κλιμάκιο του ΔΟΜ και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ που κατέγραψαν 
όσους βρίσκονται στο κέντρο και ξεκίνησαν να δέχονται τις πρώτες αιτήσεις ασύλου. 
Η αλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε έπειτα από τις καταγγελίες της Επιτροπής 
Αλληλεγγύης Σερρών στους Πρόσφυγες, που ζητούσαν την άμεση μετεγκατάσταση 
των ανθρώπων σε ασφαλείς και υγιεινούς χώρους διαμονής σε αστικά κέντρα με 
διανομή μέσων ατομικής προστασίας και παροχή πλήρους ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

Επεκτείνεται μέσω ρύθμισης η έκπτωση του 40% στα μισθώματα για το μήνα Απρίλιο 
στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων καθώς και τις ίδιες τις επιχειρήσεις που 
πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού, και όχι μόνο σε αυτές που 
απαγορεύτηκε η λειτουργία τους. 
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Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τους υπουργούς Υγείας και 
Οικονομικών, καταργείται το άρθρο περί μετακινήσεων προσωπικού δημόσιων 
μονάδων υγείας και αίρονται αυτοδίκαια όσες μετακινήσεις ιατρών 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, άνευ τεκμηριωμένης 
αιτιολογίας. Στόχος αυτής της τροπολογίας είναι να μην μένουν ακάλυπτες 
περιφερειακές νοσοκομειακές μονάδες. 

08/04 

Παρατείνεται μέχρι και την 24η Απριλίου 2020, η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού. 

Μέσω υπουργικής απόφασης ορίζεται η επιβολή προστίμου ύψους 1.200€ σε 
εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους με αναστολή σύμβασης εργασίας. 

Ερμηνευτική εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας με την οποία καθορίζεται το 
χρονοδιάγραμμα των υποβολών και διορθώσεων των ηλεκτρονικών εντύπων 
εργοδοτών-εργαζομένων, καθώς και των καταβολών των 800 ευρώ στους δικαιούχους. 

Κονδύλι 1,09 εκατ. ευρώ ενέκρινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την επικοινωνιακή 
προβολή της Αττικό Μετρό για το τρέχον έτος. 

Ανακοίνωση από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ: Σε καραντίνα τέθηκαν 29 εργαζόμενοι 
του νοσοκομείου Παπανικολάου λόγω τεσσάρων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο 
νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη 
σχετίζεται με τα μέσα ατομικής προστασίας που παρέχονται στο υγειονομικό 
προσωπικό. 

Αναγκάζονται να σταματήσουν την απεργία πείνας, λόγω αστυνομικής βίας, οι 
φυλακισμένοι στο κέντρο κράτησης (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) στη Μόρια. 

Προσωρινή επιβολή μέτρου απενεργοποίησης της δυνατότητας αλλαγής διεύθυνσης 
κατοικίας φορολογουμένου μέσω Taxisnet, για να περιορίσει τη μεταβολή στοιχείων 
μόνιμης κατοικίας των φορολογουμένων και τις μετακινήσεις τους. 

Συνεχίζεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας κλάδων των υπαίθριων αγορών 
μέχρι την 30 Απριλίου με συγκεκριμένες εξαιρέσεις. 

09/04 

Εξέγερση στις φυλακές Ελαιώνα Θήβας, μετά από το θάνατο 35χρονης κρατούμενης, 
για την οποία οι συγκρατούμενές της κατήγγειλαν ότι είχε όλα τα συμπτώματα 
κορωνοϊού και παρ’όλα αυτά δε μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. 
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Σε τρίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας από τις 3 έως τις 6 μ.μ. προχωρούν οι 
εργαζόμενοι της Beat, με απόφαση του ΔΣ του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων στις 
Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική (ΣΕΤΗΠ), απαιτώντας να παρθούν πίσω οι 
απολύσεις και να μην γίνει καμία αρνητική αλλαγή στους όρους και στις συνθήκες 
δουλειάς. 

Έναρξη των δηλώσεων συμμετοχής για το «Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με 
πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον Covid-19 που εντάσσονται στους 
6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το 
Υπουργείο Οικονομικών». Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους 
και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί και από ΕΣΠΑ μόνο εφόσον τηρηθούν ορισμένες 
προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ο συνολικός προϋπολογισμός της 
δράσης ανέρχεται στο ποσό των 192.965.940€ και συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 
180.342 επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες. Από αυτά τα 54 εκατομμύρια θα 
μοιραστούν μεταξύ των περίφημων ΚΕΚ και 30 εκατομμύρια θα καταλήξουν στα 
ταμεία των εταιρειών που θα ετοιμάσουν τα «εγκεκριμένα συστήματα 
τηλεκατάρτισης». Το υπόλοιπο ποσό θα καταλήξει στους «επωφελούμενους» οι οποία 
έπειτα από 100 ώρες παρακολούθησης θα μπορούν να λάβουν την ενίσχυση των 600€, 
με το συνολικό κόστος να βγαίνει τελικά υψηλότερο απ’ότι αν δινόταν και σε αυτούς 
τους εργαζομένους το ποσό των 800€ έκαστος. 

Πρόστιμο επιβλήθηκε σε μέλη του Συντονισμού για το Προσφυγικό – Μεταναστευτικό 
(εκ των οποίων οι δύο γιατροί) όταν επισκέφτηκαν το Α.Τ. Περιστερίου για να 
εξετάσουν τις καταγγελίες ότι κρατούνται συνωστισμένοι μετανάστες στο ίδιο κελί με 
κίνδυνο της υγείας τους. 

Δημιουργείται νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ που αφορά την 
πρόσληψη 36.500 ανέργων σε ΟΤΑ και Υπουργεία. 

Οικισμός στη Λάρισα τίθεται σε καραντίνα για 2 εβδομάδες έπειτα από τον εντοπισμό 
20 κρουσμάτων του ιού. Το ίδιο θα συμβεί και με κέντρο κράτησης μεταναστών στο 
Κουτσόχερο Λάρισας, έπειτα από θετικό κρούσμα. 

10/04 

Παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών, 
όπως αυτή ρυθμιζόταν στην προηγούμενη ΚΥΑ, έως και τις 10 Μαΐου 2020. 

Εργαζόμενος που δούλευε στη ACS καταγγέλλει ότι απολύθηκε χωρίς προειδοποίηση 
επειδή πήρε αναρρωτική άδεια λόγω αρρώστιας. 

Σταματάει η χρέωση στις γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης σύμφωνα με ανακοίνωση 
του Ν. Χαρδαλιά. 
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Σε διαβούλευση τίθεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για 
την περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου, κατά το οποίο τίθενται νέοι 
περιορισμοί στους αιτούντες άσυλο και προβλέπεται η δημιουργία των Κλειστών 
Ελεγχόμενων Δομών Νήσων. 

Στην αρμοδιότητα του Αδ. Γεωργιάδη και του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
μεταφέρονται με απόφαση της κυβέρνησης η ΕΡΤ ΑΕ, το Αθηναϊκό Πρακτορείο, τα 
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών - 
Θεσσαλονίκης, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων ΑΕ και άλλες 
εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

11/04 

Κλειστές έως τις 27 Απριλίου θα παραμείνουν όλες οι επιχειρήσεις που εντάσσονται 
στους ΚΑΔ και έχουν κλείσει προσωρινά για τον περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού. Ανάλογη απόφαση πάρθηκε για την παράταση της αναστολής λειτουργίας 
των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών καθώς και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών 
Λειτουργών. 

Πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για μακροχρόνια ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας 
ενέκρινε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ανακοινώνοντας 
8.500 θέσεις μερικής επιδότησης μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για 
ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών. 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) καταγγέλλει πως 
αστυνομικοί της ΟΠΚΕ προέβησαν στις 09/04 σε άσκηση σωματικής και ψυχολογικής 
βίας απέναντι σε άτομο με νοητική αναπηρία και μαθητή στο Εργαστήρι Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Πύργου Ηλείας. 

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει περιστατικό θανάτου ασθενούς που 
νοσηλευόταν στην παθολογική κλινική του Θριάσιου Νοσοκομείου, ο οποίος ενώ δεν 
αντιμετωπιζόταν ως κρούσμα κορωνοϊού τελικά βρέθηκε θετικός στον ιό. Με αφορμή 
το παραπάνω περιστατικό ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ τόνισε την ανάγκη να γίνεται 
εργαστηριακός έλεγχος για κορονοϊό σε όλους τους ασθενείς που εισάγονται στα 
νοσοκομεία και άρα να υπάρχει σε επάρκεια υγειονομικό υλικό σε όλα τα τμήματα και 
τις κλινικές των νοσοκομείων. 

12/04 

Ιερέας στο ναό του Αγ. Νικολάου στο Κουκάκι προσφέρει Θεία Κοινωνία σε πιστούς 
πίσω από την εκκλησία παρά τις απαγορεύσεις, ενώ ανάλογο περιστατικό έλαβε χώρα 
και στην Κέρκυρα. 
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13/04 

Παρέμβαση στο Κέντρο Διανομής Αθηνών των ΕΛΤΑ Courier από τη Συνέλευση Βάσης 
Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου (Σ.Β.Ε.Ο.Δ), ενάντια στην εκδικητική απόλυση 
ταχυμεταφορέα. 

Το Σωματείο Εργαζομένων Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου καταγγέλλει ότι 
εξαιρέθηκαν από την καταβολή της προβλεπόμενης από την ΠΝΠ έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης του υγειονομικού προσωπικού για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού, με την αιτιολογία πως «είναι κέντρο» και όχι νοσοκομείο. 
Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τονίζουν πως το νοσοκομείο είναι εδώ και χρόνια οργανικά 
ενταγμένο στο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας, και κάνουν λόγο για 
«γελοίες αιτιάσεις και προσπάθεια εμπαιγμού και απαξίωσης του ιατρικού, 
νοσηλευτικού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού». 120 εργαζόμενοι του Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, παρότι με την αναβολή του φεστιβάλ 
καταγγέλθηκαν οι συμβάσεις τους, παραμένουν εκτός επιδόματος των 800 ευρώ, την 
ώρα που η διοίκηση του Φεστιβάλ τους έχει γυρίσει την πλάτη. 

Με νέα Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου: 

αποφασίζεται η μη παράταση των προθεσμιών για έγκληση σε βάρος των τραπεζικών 
στελεχών, ακόμα και για αυτά που είχαν σχηματιστεί ποινικές δικογραφίες για 
κακουργήματα. Στην ουσία η κυβέρνηση ολοκληρώνει την προσπάθεια για παροχή 
ασυλίας στους τραπεζίτες και τα ανώτατα τραπεζικά στελέχη, καθώς και της 
απαλλαγής τους από ανοιχτές νομικές υποθέσεις. Μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει 
με νόμο τον περασμένο Νοέμβρη, ο οποίος έκανε αδύνατη την αυτεπάγγελτη δίωξη 
τους για το αδίκημα της «απιστίας». 

δίνεται προσωρινά η δυνατότητα στους αρμόδιους φορείς να επιβάλουν απορρύθμιση 
του ωραρίου, κυριακάτικη εργασία και κατάργηση του 5μερου-8ωρου για τους 
υπάλληλους των δήμων. 

αποφασίζεται η απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την 
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών, αντί να 
γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την στελέχωση των δομών υγείας. 

δίνεται «λευκή επιταγή» σε όλους τους φορείς του δημοσίου που εμπλέκονται με τον 
τουρισμό (από το υπουργείο Τουρισμού, έως τις 13 περιφέρειες και τους 325 δήμους 
της χώρας) να συμβάλλονται αποκλειστικά μέσω απευθείας ανάθεσης με την εταιρεία 
“Marketing Greece” για «δράσεις προβολής, διαφήμισης, προώθησης, επικοινωνίας 
και δημόσιων σχέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (...) ανεξαρτήτως αξίας 
σύμβασης». 
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Σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης αναφέρει 
πως η επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων της χώρας είναι αυξημένη, για την αποτροπή 
άφιξης μεταναστών από την Τουρκία, με φόντο τις πληροφορίες ότι η Άγκυρα επιχειρεί 
να προωθήσει άτομα με κορονοϊό στην Ελλάδα, ανεβάζοντας και πάλι τους τόνους 
περί «εισβολής». 

Ο πρωθυπουργός ανακοινώνει την ενίσχυση 155.000 μακροχρόνια άνεργων με 400 
ευρώ. Στην ουσία πρόκειται για ακόμα μία επικοινωνιακή ντρίπλα, μιας και ο αριθμός 
αυτός αντιστοιχεί σε λιγότερο του 1/3 των πραγματικών μακροχρόνια ανέργων -μόνο 
σε όσους είναι άνεργοι από 12 ως 24 μήνες- και το ποσό δεν φτάνει για να καλύψει ούτε 
το νοίκι και τα πάγια έξοδα ενός μήνα. Ταυτόχρονα, ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγορεί 
για φοροδιαφυγή και κρυφή εργασία όλους αυτούς που αφήνει ακάλυπτους το κράτος, 
ενώ την ίδια ώρα ο Χρ. Σταϊκούρας κάνει αναφορά σε σχέδια για «επίδομα 
επιβράβευσης» των αστυνομικών. 

Το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Ν. Αττικής 
καταγγέλλει κύμα απολύσεων σε Ελλάδα αλλά και εξωτερικό από τον όμιλο Viva. 

Παρατείνονται μέχρι τις 27 Απριλίου τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα (απαγόρευση 
της κυκλοφορίας από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί της επομένης, αναστολή της 
δυνατότητας κατ’ εξαίρεση μετακίνησης των περιπτώσεων Β4, Β5, Β6) που ισχύουν 
από τις 31 Μαρτίου σε Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και Ξάνθης. 

Παρατείνεται ο περιορισμός κίνησης πολιτών στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, μέχρι 
και τις 20 Απριλίου, ενώ ίδιου τύπος περιορισμός επιβάλλεται και σε αντίστοιχα σημεία 
των Ιωαννίνων. 

 

14/04 

Πραγματοποιούνται δύο συγκεντρώσεις έξω από το υπουργείο εργασίας, τις οποίες 
καλεί πλήθος σωματείων και ομοσπονδιών, απέναντι στην κλιμάκωση της 
αντιεργατικής επίθεσης που έχουν εξαπολύσει κράτος και εργοδοσία με αφορμή την 
επιδημία του κορωνοϊού. Η μέρα είχε κηρυχθεί ως «ημέρα δράσης για την υπεράσπιση 
των εργατικών δικαιωμάτων». 

Καταγγελία για τραμπούκικη εισβολή αστυνομικών δυνάμεων στην 
Πανεπιστημιούπολη της Αθήνας, κοντά στις εστίες του ΕΚΠΑ, με σκοπό τον διωγμό 
όσον έκαναν τον περίπατο ή την άσκηση τους. 

Στάση εργασίας των τεχνικών τηλεόρασης του Alpha, καθώς η διοίκηση εντείνει την -
εδώ και ένα χρόνο- προσπάθεια της να μειώσει τον αριθμό τους. 
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Η «Χαλυβουργία Ελλάδος» στον Βόλο αναστέλλει τη λειτουργία της, λόγω έλλειψης 
πρώτων υλών και μείωσης των παραγγελιών, με τους εργαζομένους να τίθενται σε 
διαθεσιμότητα για τουλάχιστον έναν μήνα. 

Το ΔΝΤ δίνει στη δημοσιότητα έκθεση για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές, 
όπου προβλέπει γενική ύφεση 3% για την παγκόσμια οικονομία το έτος 2020, όταν πριν 
την πανδημία οι εκτιμήσεις μιλούσαν για ανάπτυξη 3%, και επαναδιατυπώνει τη θέση 
ότι η παρούσα οικονομική κρίση θυμίζει τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930. Για 
την ελληνική οικονομία εκτιμά ύφεση 10% (οι αρχικές προβλέψεις ήταν ανάπτυξη 3%) 
και εκτίναξη της ανεργίας στο 22,3% από 16,4% τον πρώτο μήνα του έτους. Τα 
πράγματα φαντάζουν ακόμα πιο δυσοίωνα, μιας και οι αστοί προφανώς θα 
προσπαθήσουν να μετακυλίσουν το βάρος της ύφεσης στις πλάτες της εργατικής 
τάξης. 

Ο διευθυντής του Γυμνασίου-Λυκείου των φυλακών ανηλίκων Αυλώνας, Πέτρος 
Δαμιανός, κάνει έκκληση για αποσυμφόρηση των φυλακών, υπογραμμίζοντας ότι 
λόγω του υπερπληθυσμού οι κρατούμενοι αναγκάζονται να κοιμούνται ανά δύο σε ένα 
κρεβάτι ή και να κοιμούνται στο πάτωμα, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να 
λειτουργήσουν τα όποια προστατευτικά μέτρα για την υγεία τους. 

Με ανακοίνωση της η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ν. Ρεθύμνου αναφέρεται στην τραγική 
κατάσταση που βιώνει το τοπικό νοσοκομείο και την υποστελέχωση σε ιατρικό 
προσωπικό που αντιμετωπίζει, παρά τις προ μηνών υποσχέσεις, με ελλείψεις 
παθολόγων, πνευμονολόγων, αναισθησιολόγων, γιατρών ΜΕΘ και άλλων ειδικοτήτων. 
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) ανακοινώνει πρότασή του για 
εργαζόμενους προσωρινά μετακινούμενους, «δανεικούς» ή «ενοικιαζόμενους» μεταξύ 
επιχειρήσεων, στο πλαίσιο «συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων για τη διατήρηση των 
θέσεων εργασίας», καθώς και την καθιέρωση των έκτακτων αντεργατικών μέτρων που 
πήρε η κυβέρνηση με αφορμή την πανδημία, όπως η τηλεργασία «που στηρίχθηκε στην 
αμοιβαία συνεννόηση εργοδοτών και εργαζομένων». 

Αναστέλλεται η λειτουργία διαφόρων λαϊκών αγορών. 

Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος και οι Υπαλληλικοί Σύλλογοι και 
Σωματεία του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης καταγγέλλουν την εφαρμογή 
Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας σε 50 εργαζόμενους και προχωρούν σε ωριαία στάση 
εργασίας. 

15/04 

Νέα στάση εργασίας των τεχνικών στον Alpha, παρά τις προσπάθειες της διοίκησης να 
αντιμετωπίσει τον αγώνα με απειλές και απεργοσπαστικούς μηχανισμούς, όπως 
αναφέρει η ΕΤΙΤΑ. Η εργοδοσία απαγόρευσε την είσοδο στις εγκαταστάσεις του 
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σταθμού σε όσους εργαζομένους συμμετείχαν στην στάση, εμποδίζοντας τους να 
συνεχίσουν την εργασία τους μετά το πέρας της, όπως καταγγέλει η ΠΟΣΠΕΡΤ. 

Μειώσεις στις αμοιβές εφημεριών γιατρών πρώτης γραμμής καταγγέλλει με 
ανακοίνωσή της η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαίας. 

Πανελλαδική ημέρα δράσης για τους εργαζομένους στα super market, που βρίσκονται 
και αυτοί “στην πρώτη γραμμή” εν μέσω της πανδημίας. Πλήθος σωματείων και από 
άλλους κλάδους, καθώς και πολιτικών συλλογικοτήτων, δηλώσαν την αλληλεγγύη 
τους με διάφορες δράσεις σε πολλές πόλεις, και στηρίξαν τα αιτήματα των 
εργαζομένων στον συγκεκριμένο κλάδο. 

Οι κρατούμενοι των αντρικών φυλακών Κορυδαλλού ξεκινούν από σήμερα απεργία 
εργασίας, ενώ οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται σε διάφορες φυλακές με διεκδικήσεις 
που αφορούν την άμεση αποσυμφόρηση των κολαστηρίων και την λήψη και άλλων 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την προάσπιση της υγείας των 
εγκλείστων. 

Παρατείνεται μέχρι τις 27 Απριλίου ο περιορισμός κίνησης πολιτών στην παραλία του 
Βόλου καθώς και στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας. 

Διαδήλωση εκατοντάδων μεταναστών στο camp της Μόριας, που διαμαρτύρονται για 
την απόρριψη των αιτήσεων τους για άσυλο. 

Νέα στάση εργασίας -δίωρη αυτή την φορά- από τους εργαζόμενους του λιμανιού 
Θεσσαλονίκης που διεκδικούν την ανάκληση της αναστολής συμβάσεων για 50 
συναδέλφους τους. 

Το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής Ν. Αττικής 
καταγγέλλει την εργοδοσία της Singular Logic για επιβολή εκ περιτροπής εργασίας και 
αναβολή του δώρου του Πάσχα. 

16/04 

25χρονος καταγγέλλει άγριο ξυλοδαρμό και βασανισμό από μπάτσους του Α.Τ. 
Ιεράπετρας με αφορμή τον έλεγχό του για την απαγόρευση κυκλοφορίας. 

Στα πλαίσια πανελλαδικής δράσης των εκπαιδευτικών σωματείων πραγματοποιούνται 
παραστάσεις διαμαρτυρίας σε πολλές Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ανά 
την Ελλάδα, καθώς και στα Υπουργεία Παιδείας και Μακεδονίας-Θράκης, τις οποίες 
στηρίζουν επίσης μαθητές και γονείς, ενώ δίνεται πρόστιμο σε δημοσιογράφο που 
κάλυπτε διαμαρτυρία και είχε όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την κατ' 
εξαίρεση μετακίνησή του. Οι κινητοποιήσεις αφορούν εργατικές διεκδικήσεις του 
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κλάδου, αλλά κυρίως την αντίδραση στην προσπάθεια της κυβέρνησης να περάσει νέο 
«αντιεκπαιδευτικό» νομοσχέδιο εν μέσω πανδημίας. Το νομοσχέδιο επαναφέρει -
μεταξύ άλλων- τη βάση του 10 για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, την ίδια στιγμή που 
προωθούνται τα συμφέροντα των ιδιωτικών κολεγίων. 

Ψήφισμα με το οποίο ζητούν την άμεση απόσυρση του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου 
που επιχειρεί να ψηφίσει η κυβέρνηση εν μέσω της πανδημίας και της υπολειτουργίας 
της Βουλής, υπογράφουν 52 συλλογικότητες. Το νομοσχέδιο έχει στόχο την 
απλούστευση και την επιτάχυνση της αδειοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων, ακόμα 
και σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως προστατευόμενες. 

Εισβολή δεσμοφυλάκων στο κελί του Γιάννη Μιχαηλίδη (Ζ΄ πτέρυγα φυλακών 
Μαλανδρίνου), ενώ δυνάμεις της ΕΚΑΜ εισέβαλαν και απήγαγαν τον κρατούμενο 
Βασίλη Δημάκη από το κελί του (Δ΄ πτέρυγα φυλακών Κορυδαλλού). Έρευνα 
πραγματοποιήθηκε και στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. 

17/04 

Το αυτοοργανωμένο αθλητικό σωματείο Μαρίνος Αντύπας καταγγέλλει πως οι μάσκες 
που προσφέρανε -μαζί με την κατάληψη Ντουγρού- για τους εγκλείστους στις 
φυλακές Λάρισας δεν φτάσανε ποτέ στους κρατούμενους με τη δικαιολογία ότι σε 
περίπτωση εξέγερσης θα μπορούσαν να τις χρησιμοποιήσουν για να καλύψουν τα 
πρόσωπά τους. 

Δυνάμεις της ΕΚΑΜ μπουκάρουν και παίρνουν το Νίκο Μαζιώτη από το κελί του (Δ΄ 
πτέρυγα φυλακών Δομοκού) διαμηνύοντας του ότι θα κρατηθεί στο πειθαρχείο. 

Οι κρατούμενοι των φυλακών Δομοκού (Δ2 πτέρυγα) ξεκινούν κινητοποιήσεις με 
αίτημα την αποσυμφόρηση των φυλακών ως μέτρο αντιμετώπισης του ιού. 

Εκπαιδευτικοί στα σχολεία και τα ΙΕΚ που βρίσκονται σε φυλακές δημοσιεύουν 
κείμενο στήριξης των αιτημάτων των κρατουμένων για αποσυμφόρηση και 
διασφάλιση της υγείας τους. 

18/04 

Σε απόγνωση βρίσκονται οι ωρομίσθιοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί σε φροντιστήρια και 
κέντρα ξένων γλωσσών με πολλαπλούς εργοδότες, καθώς εάν έστω και ένας από τους 
εργοδότες εμφανίζεται ενεργός, δεν μπορούν να λάβουν το επίδομα από το ΕΡΓΑΝΗ 
με αποτέλεσμα να πρέπει να ζήσουν στις περισσότερες των περιπτώσεων με μάξιμουμ 
100€ το μήνα, λόγω των ελάχιστων ωρών την εβδομάδα στον έναν εργοδότη. 
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Αυστηροποίηση των συνεπειών της άσκοπης μετακίνησης -λόγω Πάσχα- έως και την 
Δευτέρα, με επέκταση σ’ όλη την Ελλάδα των μέτρων του διπλασιασμού του προστίμου 
στα 300€ και της αφαίρεσης των πινακίδων κυκλοφορίας. 

Καταγγελία της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού-
Δέρματος Ελλάδος ότι εργοδότες επιχειρούν να αποσπάσουν μέρος ή και ολόκληρο το 
ποσό των 800€ που έχει δοθεί σε πληττόμενους εργαζόμενους του κλάδου. Γίνεται 
αναφορά και σε εργοδότη που ζητούσε ακόμα και τις κάρτες με το PIN των 
εργαζόμενων, προκειμένου να τους δώσει τον απαραίτητο κωδικό για είσπραξη της 
ενίσχυσης. 

Η Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής καταγγέλλει πως μετά το 
εργοδοτικό όργιο αυθαιρεσίας και εκβιασμών στον ALPHA, την καταβολή του μισού 
δώρου σε ALPHA, STAR, ήρθε και η σειρά του Τ/Σ OPEN, όπου ανακοινώθηκε επίσης 
στους εργαζόμενους ότι θα λάβουν το μισό δώρο του Πάσχα, διότι η επιχείρηση έχει 
μπει στους ΚΑΔ. 

Δημοσιοποιείται ότι σε πρόσφατη διάσκεψή του το ΣτΕ έκανε δεκτή αίτηση του 
υπουργού εργασίας Ι. Βρούτση, αποφασίζοντας την ανατροπή προηγούμενής του 
απόφασης για την επιδίκαση αναδρομικών πολλών ετών σε όλους τους συνταξιούχους, 
και επιδίκασε την καταβολή αναδρομικών μόλις 11 μηνών μόνο σε όσους έχουν ασκήσει 
αγωγή. 

Εξέγερση μεταναστ(ρι)ών με ολονύκτιες συγκρούσεις με την αστυνομία ξέσπασε στο 
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ στην Χίο, έπειτα από τον θάνατο 
47χρόνης από το Ιράκ. Στους ανθρώπους αυτούς έχει κοπεί το επίδομα, η παροχή του 
νερού είναι ελλιπής και τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό ανύπαρκτα. 

19/04 

Τα ξημερώματα η αστυνομία συνέλαβε 3 μετανάστες κατηγορώντας τους για τα 
επεισόδια που έλαβαν χώρα το βράδυ στο Κ.Υ.Τ. της ΒΙΑΛ στη Χίο. Το Υπουργείο 
Μετανάστευσης, σαν να μην του φτάνει η θανατική καταδίκη που έχει επιβάλλει στους 
μετανάστες με την στέρηση της πρόσβασης στην υγεία και το στοίβαγμα τους σε 
κατάμεστους χώρους, είχε το θράσος να καλέσει την αστυνομία και να μην αρκεστεί σε 
αυτό τον αριθμό συλλήψεων, με αποτέλεσμα να σχηματισθεί δικογραφία 
κακουργηματικού χαρακτήρα για 16 άτομα, εκ των οποίων τα δέκα έχουν ήδη 
συλληφθεί. 

20/04 
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Με κοινή υπουργική απόφαση παρατείνονται μέχρι τις 10 Μαΐου όλα τα περιοριστικά 
μέτρα που αφορούν όσους διαμένουν στα κέντρα υποδοχής και κράτησης μεταναστών 
σε όλη τη χώρα. 

Θετική στον Covid-19 έγγυος γυναίκα, που ζει μαζί με άλλους 470 μετανάστες στο ίδιο 
ξενοδοχείο στο Κρανίδι Αργολίδας όπου την προηγούμενη μέρα έχασε τη ζωή της μια 
39χρονη. Λίγες μέρες νωρίτερα είχε βρεθεί θετική στον ιό μία εργαζόμενη στη δομή, με 
αποτέλεσμα να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Αθήνας. 

Δεύτερη πυρκαγιά μέσα σε μια βδομάδα στα βουνά της Ευρυτανίας, σε περιοχή πολύ 
κοντά σε μελλοντικό αιολικό πάρκο. Σημειωτέον πως, σύμφωνα με το ΣτΕ, «είναι 
συνταγματικά επιτρεπτά τα αιολικά πάρκα σε αναδασωτέες εκτάσεις, υπό 
προϋποθέσεις». 

Οι μπίζνες και οι ανταγωνισμοί για τις εξορύξεις δε σταματούν φυσικά ούτε εν μέσω 
κορωνοϊού, με το τουρκικό γεωτρύπανο Γιαβούζ να πλέει προς τα οικόπεδα 6 και 7 της 
κυπριακής ΑΟΖ, συνοδεία φρεγάτας του τουρκικού ναυτικού. 

Συνεχίζονται οι καταγγελίες φαντάρων μέσα από το δίκτυο Σπάρτακος, που μιλούν για 
τραγικές συνθήκες υγιεινής, έλλειψη μέτρων ασφαλείας και στέρηση αδειών. 

21/04 

48ωρη απεργία στο σύνολο των εγκαταστάσεων της ΛΑΡΚΟ, όπου ανακοινώθηκε 
στους εργαζομένους ότι, στα πλαίσια των συνολικότερων περικοπών, θα καταργηθούν 
τα δώρα Πάσχα-Χριστουγέννων και τα επιδόματα, θα γίνει ποσοστιαία μείωση μισθών 
και οι αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης θα ενταχθούν στη λίστα πιστωτών. 

Μετά τις πολυάριθμες αντιδράσεις σωματείων υπογράφεται Κοινή Υπουργική 
Απόφαση σύμφωνα με την οποία διευρύνεται η στήριξη σε εργαζόμενους ειδικών 
κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των συνεπειών της πανδημίας. 

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης παραπέμπονται για να 
δικαστούν 19 άτομα που κατηγορούνται για υπερκοστολογήσεις ύψους 43 εκατ. ευρώ 
στην κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού. 

150 άτομα βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό, σύμφωνα με το Ν. Χαρδαλιά, στη δομή 
μεταναστών στο Κρανίδι, που θα μπει σε καραντίνα για 14 μέρες, ενώ για το ίδιο 
διάστημα απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 20:00 ως τις 08:00 σε όλο τον δήμο 
Ερμιονίδας, και περιορίζονται οι δυνατότητες μετακινήσεων κατ’εξαίρεσης. 
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Δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα για σταδιακή άρση των 
απαγορευτικών μέτρων, που θα ξεκινήσει στις 27 Απριλίου με το άνοιγμα των 
υποθηκοφυλακίων. 

Δηλώσεις του υφυπουργού αθλητισμού ότι αν όλα πάνε καλά, τότε στα τέλη Μαΐου-
αρχές Ιουνίου θα ξεκινήσουν και πάλι οι αθλητικές διοργανώσεις, με την προϋπόθεση 
να μην υπάρχουν φίλαθλοι στα γήπεδα, γεγονός που μάλλον χαροποιεί τους ιδιοκτήτες 
ΠΑΕ και τηλεοπτικών σταθμών, και τις στοιχηματικές εταιρίες. 

Καταγγελία από την Παρέμβαση Εργαζομένων στην ΕΡΤ3, που κάνει λόγο για επιβολή 
ενός ιδιότυπου καθεστώτος λογοκρισίας, όπου τόσο οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί 
όσο και η ΕΡΤ παρουσιάζουν μόνο ό,τι συμφωνεί με την ατζέντα της κυβέρνησης, και 
κάθε διαφορετική φωνή φιμώνεται ή περιθωριοποιείται. 

Για κλείσιμο… 

Όλα τα παραπάνω μπορεί σε πρώτη όψη να μοιάζουν ασύνδετα αλλά αν ψάξουμε λίγο 
παραπάνω μπορούμε να δούμε ότι κάθε τι έχει τη σημασία του. Δεν είναι τυχαίο ότι 
παρά τις εξαγγελίες και τις νομοθετικές διατάξεις για ενίσχυση του συστήματος υγείας, 
κάθε μέρα υπάρχουν καταγγελίες από υγειονομικό προσωπικό που κάνει έκκληση για 
εξοπλισμό, προσλήψεις και τήρηση μέτρων προστασίας. Δεν είναι τυχαίο που την ίδια 
ώρα που οι προσλήψεις γίνονται με το σταγονόμετρο για το ιατρικό προσωπικό -και σε 
καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τις 30.000 κενές οργανικές θέσεις-, τα σώματα 
ασφαλείας ενισχύονται με τη σέσουλα. Ούτε ότι μέσα ατομικής προστασίας 
παρέχονται στα σώματα ασφαλείας αλλά όχι στους εργαζόμενους που εξακολουθούν 
κόντρα σε κάθε λογική να αναγκάζονται να συνωστίζονται στους εργασιακούς τους 
χώρους. Δεν είναι τυχαίο που πρόστιμα πολιτικών διαγράφονται, που ξοδεύονται 
χιλιάδες ευρώ για τον εορτασμό της 25ης, που τα κόμματα ενισχύονται με 13.500.000€, 
που αντί να επιταχθούν οι ιδιωτικές κλινικές ενισχύονται με 30.000.000€, που 
ξοδεύονται 11.000.000€ για την καμπάνια «μένουμε σπίτι» και την ίδια στιγμή κόβονται 
πρόστιμα σε άστεγους επειδή παραβιάζουν την απαγόρευση κυκλοφορίας! Δεν είναι 
τυχαίο που τη μία μέρα οι μετανάστες παρουσιάζονται από το κράτος και τα ΜΜΕ ως 
λαθροεισβολείς που «απειλούν το έθνος» και την επόμενη θέλουν να τους 
χρησιμοποιήσουν για εργατικά χέρια. Δεν είναι τυχαίο που μπορεί να φάμε πρόστιμο 
αν βγούμε από το σπίτι μας, αλλά οι καταγγελίες κακοποίησης όσων γυναικών «μένουν 
σπίτι» απαξιώνονται από την αστυνομία. Δεν είναι τυχαίο που ενώ τα πάντα παγώνουν, 
η καταστολή αναβαθμίζεται και η αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις επιχειρήσεις της με 
την ίδια ή ακόμα και αυξημένη ένταση. Δεν είναι τυχαίο που απαγορεύουν τις 
συναθροίσεις λίγο καιρό αφότου κατατίθεται στο βουλή το νομοσχέδιο 
ποινικοποίησης των διαδηλώσεων, που απαγορεύουν τις άσκοπες μετακινήσεις την 
ίδια ώρα που κάνουν τα στραβά μάτια ενόσω αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε τα 
ΜΜΜ για να πάμε στη δουλεία μας όπου στοιβαζόμαστε σε κλειστούς χώρους χωρίς 
να τηρούνται μέτρα ασφαλείας. Που μας λένε να μη συνωστιζόμαστε ενώ κρατάνε 



57 

 

ανθρώπους έγκλειστους σε ψυχιατρεία, στοιβάζουν μετανάστες σε camp και 
κρατούμενες σε φυλακές, μέρη στα οποία οι συνθήκες υγιεινής είναι τουλάχιστον 
απαράδεκτες. Δεν είναι τυχαίο που απαγορεύουν τις μετακινήσεις αλλά αναγκάζουν 
τους φοιτητές να εκκενώσουν τις εστίες χωρίς να νοιαστούν για το πόσο επικίνδυνο 
μπορεί να είναι αυτό για τη διασπορά του ιού σε απομακρυσμένες περιοχές ή για το ότι 
μπορεί οι εστιακοί να μην έχουν αυτήν την επιλογή. Δεν είναι τυχαίο που ενώ 
λαμβάνονται μέτρα για τη «διάσωση της οικονομίας» αμέτρητοι εργαζόμενοι, άνεργοι 
και ανασφάλιστοι μένουν είτε εντελώς ξεκρέμαστοι είτε έρχονται αντιμέτωποι με το 
ξεζούμισμα και τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες. Δεν είναι τυχαίο που τα ΜΜΕ έχουν 
εξαπολύσει καμπάνιες τρομοκράτησης και προσπαθούν να μας πείσουν με εικόνες 
αρχείου και τηλεφακούς ότι εμείς φταίμε για την αυστηροποίηση των μέτρων επειδή 
είμαστε ανεύθυνοι, και όχι το κράτος που εδώ και δεκαετίες ξηλώνει το δημόσια 
σύστημα υγείας. 

Δε θα ξεχάσουμε λοιπόν τίποτα από όλα αυτά, ούτε θα τα δικαιολογήσουμε ως 
«αναγκαία μέτρα». Δε θα δεχτούμε να μετακυληθεί άλλη μία κρίση του καπιταλισμού 
στις δικές μας πλάτες. Θυμόμαστε λοιπόν και προετοιμαζόμαστε για την αντεπίθεση 
της τάξης μας, την οποία οφείλουμε να οργανώσουμε αν θέλουμε να επιβιώσουμε τόσο 
την υγειονομική όσο και την επερχόμενη οικονομική κρίση. 
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