
Βασικό  Εισόδημα Πανδημίας TΩΡΑ! 
Για να μην πληρώσουμε εμείς κι αυτή την κρίση, ενώνουμε τις δυνάμεις μας! 
 
Επί ένα σχεδόν ένα χρόνο οι κοινωνίες υφίστανται τις συνέπειες της Πανδημίας COVID -
19 τόσο στο επίπεδο της σωματικής και ψυχικής υγείας , όσο και σε εκείνο της 
δραματικής μείωσης των εισοδημάτων για μεγάλο μέρος των εργαζόμενων και της 
εκτίναξης των ποσοστών ανεργίας στα επίπεδα της κρίσης του 2008. Και ενώ οι 
κυβερνήσεις «παίζουν» στην κυριολεξία με τα ανοίγματα και κλεισίματα της οικονομίας 
προκειμένου να διασφαλίσουν τα κέρδη του κεφαλαίου αλλά και την δική τους 
επιβίωση και σταθερότητα , οι πληττόμενες κοινωνικές τάξεις συνθλίβονται χωρίς 
ουσιαστική προστασία της υγείας και της εργασίας. 
 

Πάλι εμείς θα πληρώσουμε; 

Κάθε μέρα που περνά, το κοινωνικό κόστος πληρώνεται από τα πιο ευάλωτα μέλη της 
κοινωνίας: απώλεια θέσεων εργασίας, απουσία εισοδημάτων για τους αυτο-
απασχολούμενους, επισφαλώς και μη δηλωμένους εργαζόμενους και τεράστιο 
οικονομικό άγχος που αυξάνεται εκθετικά. Παρά τα έκτακτα μέτρα, η συντριπτική 
πλειοψηφία ούτως ή άλλως επιβίωνε με ελάχιστες ως μηδενικές αποταμιεύσεις σαν 
αποτέλεσμα της λιτότητας των προηγούμενων δέκα χρόνων και της αναδιανομής υπέρ 
του κεφαλαίου που αυτή προκάλεσε. 
 
Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων μετατράπηκαν από την 
κυβέρνηση σε επιδοματούχους των 800 ευρώ για ενάμιση μήνα ενώ η περαιτέρω 
ενίσχυση της ευελιξίας των εργασιακών σχέσεων παρουσιάστηκε ως λύση στην 
ανεργία. Οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής, οι deliverαδες και οι εργαζόμενοι/ες στα 
supermarket, οι μπλοκάκιδες και οι αυτο-εκμεταλλευομένοι, αρνούνται να ζήσουν με ένα 
φιλικό χτύπημα της κυβέρνησης στην πλάτη και ένα επίδομα 400 ευρώ.  
 
Όμως οι επιπτώσεις του COVID-19 έχουν βαθιά ταξικό πρόσημο. Η επιβίωση όλων μας 
δεν μπορεί να ανάγεται σε ζήτημα ατομικής ευθύνης. Η απάντηση μας οφείλει να είναι 
άμεση και περνάει μέσα από τους κοινωνικούς αγώνες για μία καλύτερη ζωή. 

 

Στόχος της Καμπάνιας 

Βασικό μέλημα της καμπάνιας είναι να ενδυναμώσουμε την αυτό-οργάνωση της 
κοινωνίας στους χώρους εργασίας, τα πανεπιστήμια και τις γειτονιές και να στηρίξουμε 
το αίτημα για ένα διαφορετικό μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης( δίκτυα 
αλληλεγγύης, προώθηση της συλλογικής κατανάλωσης, νέες σχέσεις παραγωγών-
καταναλωτών, μορφές συνεργατικής οικονομίας). Προϋπόθεση για αυτή την 
προσπάθεια, είναι οι πληττόμενες κοινωνικές τάξεις να μπορούν να στηριχθούν και να 
σταθούν όρθιες. 
 

Τι είναι το ΒΕΠ; 

To Bασικό Eισόδημα Πανδημίας εγγυάται την αξιοπρεπή διαβίωση όλων των πολιτών 
ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής και δεν υποκαθιστά άλλες κοινωνικές παροχές (πχ 
επιδόματα αναπηρίας, οικογενειακά, ανεργίας). 
 



Για να αποτελεί πραγματικό δείκτη προστασίας κάθε πολίτη θα πρέπει να 
διαμορφώνεται και σε σχέση με τις πραγματικές δαπάνες διαβίωσης. Δεν είναι μέρισμα 
που δίδεται άπαξ και αποσπασματικά. Αντίθετα, συνεκτιμά τα όποια κόστη που 
προκύπτουν από δάνεια, ενοίκια, πληρωμές ΔΕΚΟ κλπ που βαρύνουν κάθε πολίτη και 
να καλύπτει βασικές προϋποθέσεις. 
 
Ο στόχος είναι, όχι απλά να καλύπτει τις ελάχιστες βιοτικές ανάγκες των ανθρώπων 
όπως τα προγράμματα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, μια νεοφιλελεύθερη 
πολιτική που στηρίζεται στην λογική του ελάχιστου κράτους/ κράτους ύστατης 
καταφυγής, άλλα να εγγυάται ανθρώπινη διαβίωση σε όλους και όλες. 
 
Παράλληλα, το αίτημα για Βασικό Εισόδημα Πανδημίας θα πρέπει να συνοδεύεται και 
από το αίτημα για την καθολική πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, δηλαδή στα δημόσια 
αγαθά (υγεία, παιδεία νερό, ενέργεια, στέγη), για πλήρη απασχόληση με αξιοπρεπή 
μισθό και μείωση των ωρών εργασίας και να συναντιέται με τα αιτήματα των 
κοινωνικών κινημάτων στους επιμέρους χώρους. 
 

Ερχόμαστε από διαφορετικούς κοινωνικούς χώρους, άλλα ενώνουμε τις φωνές μας για 
την θέσπιση ενός Βασικού Εισοδήματος Πανδημίας σε όλες/ους τις/ους 
πληττόμενες/ους. 

 
Ο λαός θα σώσει το λαό. Απευθυνόμαστε σε όλες τις δυνάμεις που δραστηριοποιούνται 
σε μαζικούς κοινωνικούς χώρους, εργασιακούς χώρους, πανεπιστήμια, γειτονιές, 
δημοτικά σχήματα, συνδικαλιστικές παρατάξεις, σωματεία και ομοσπονδίες που έχουν 
υποφέρει από την κρίση, δίκτυα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, και τους ζητάμε να 
στηρίξουν και να γίνουν φορείς του αιτήματος για Βασικό Εισόδημα Πανδημίας. 
 
Σας καλούμε να μοιραστείτε το παρόν κείμενο σε λίστες επικοινωνίας στις οποίες 
παρεμβαίνετε, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και μεμονωμένα σε 
εργαζόμενους/ες, μετανάστες/στριες, άνεργους/ες. 
 

 ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΔΩ 
https://secure.avaaz.org/community_petitions/el/admin/details/?petitionId=11
74063  

 
 Όλες οι ενημερώσεις και τα καλέσματα καθώς και οι εκδηλώσεις θα δημοσιεύονται στην 

σελίδα της Καμπάνιας στο FB  www.facebook.com/vasikoeisodimapandimias/  
 

 Πρώτο βήμα η διοργάνωση μεγάλης εκδήλωσης την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου στις 19.30 
θα το βρείτε LIVE εδώ https://fb.me/e/4HnaDiL3B  

 
Απαιτούμε σήμερα την θεσμοθέτηση του Βασικού Εισοδήματος. 

Οργανωνόμαστε να κερδίσουμε την ζωή που μας αξίζει!    
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