
 

 
 



Ορπε βήμα μίου αμ΄ πιξ οργσνονεξ ανάγκεξ μαξ! 
Ε κρβέννηοη μνοκακεί με πα αροπηνά κνιπήνια κήτηξ 
πορ ςικοδυνήμαποξ πυν 400€, μνοκειμένορ να 
αμοκκείοει πην μκειοτηςία πουν ζορμε αμ’ πη 
δορκειά μαξ και ένα σνπνο πςνα είμαοπε ανπιμέπυμοι 
με πην ελαθκίυοη... Ακπμα μεγακρπενη είναι η 
μνπκκηοη να κάνει η κρβέννηοη εμιδομαπική μοκιπική 
μπυσοκομείορ και μάκιοπα με «λένα κπκρβα». Το 
400άνι είναι αμπ πο αμοθεμαπικπ πυν δικςν μαξ 
ειοςονςν μνοξ ΟΑΓΔ για ένα εμίδομα ανενγίαξ... μορ 
δε κάβαμε μοπέ! Το ανπαμοδοπικπ αοςακιοπικπ 
οροπημα, πυν κρβεννήοευν ΙΔ –ΣΥΡΖΔΑ –ΗΖΙΑΛ, με 
πα κεηκαπημένα αμοθεμαπικά δεν ελαοςάκιοε μοπέ 
ορπε καν εμίδομα ανενγίαξ για πορξ 
αρποαμαοσοκορμενορξ συνίξ δορκειά, για πορξ 
αμοκρμένορξ μιοθυπορξ με ΔΠΥ οπην ανενγία. Τα 
αμοθεμαπικά ήπαν ανκεπά για εμενδροειξ 1 διξ μορ 
καπάμιε η «μαρνη πνρμα» πηξ Τνάμεζαξ Αππικήξ. 
Σρνένοσοι οπον εμμαιγμπ μαξ είναι οι ηγεοίεξ πορ ΤΓΓ, 
πορ ΟΓΓ και πηξ Οκομέκειαξ πυν Δικηγονικςν 
Σρκκπγυν, μορ μενιπνιοαν οροιαοπικά πιξ 
“διεκδικήοειξ” πορξ οε αρππ πο τερπο-εμίδομα, ανπί να 
αμαιπήοορν μια κναπική ενίοσροη, μορ θα κακρμπει, 
έοπυ και οποισειυδςξ πιξ ανάγκεξ μαξ, οε αρπέξ πιξ 
ορνθήκεξ.  
Γμείξ μορ ενγαζπμαοπε με «μμκοκάκι» εδς κι ένα 
σνπνο μαναμένορμε «ένμαια» πυν ενγοδοπςν συνίξ 
οποισειςδη κάκρτη αμπ «έκπακπα μέπνα»: άδεια 
«ειδικορ οκομορ», αναοποκή ορμβαοηξ, εμιδππηοη 
αοςακιοπικςν ειοςονςν.  

Οι αμοκροειξ δίσυξ αμοζημίυοη, οι άδειεξ «άνερ 
αμοδοσςν» μέσνι να ρμάνλει δορκειά, είναι η «άκκη 
πτη πορ νομίομαποξ» πηξ εκμεπάκκεροηξ μορ ςέννει 
ενπαπικομοίηοη, δορκειά «αμπ ήκιο οε ήκιο» οε 
σςνορξ ενγαοίαξ «κκορβιά» συνίξ μέπνα μνοοπαοίαξ, 
συνίξ κανένα κναπικπ έκεγσο. Θεπά αμπ ένα σνπνο 
γνυνίζορμε πι οημαίνει πηκενγαοία συνίξ υνάνιο και 
Σαββαποκρνιακο, οε μια καποικία μορ μεπαπνέμεπαι 
οε οικογενειακπ «κεκί» πηκενγαοίαξ γονιςν και 
πηκεκμαίδεροηξ -ςρκαληξ μαιδιςν. 
Την ίδια ςνα η κρβέννηοη με πνομοκογία μορ τήςιοε 
πο Δεκέμβνη, μνοικίζει πην ιδιυπική Γκμαίδεροη με 
πην αρπομαπομοίηοη πηξ διαδικαοίαξ αναγνςνιοηξ 
ιοοδρναμίαξ πυν μπρσίυν Ηοκκεγίυν με μπρσία πυν 
ΑΓΖ, ορνεσίζονπαξ αμπ κει μορ μανέδυοε ο ΣΥΡΖΔΑ με 
πο νπμο Γαβνπγκορ. Γίναι ένα ακπμη βήμα οπη 
διαβάθμιοη δικαιυμάπυν και μεπαπνομή πυν μπρσίυν 
οε αμκπ διαβαπήνιο για δια βίορ εμί μκηνυμή 
οεμινάνια, ελεπάοειξ, μιοπομοιήοειξ. 
Ε κρβέννηοη αλιομοιεί πην μανδημία για να 
ελαμοκροει νέα ανπικαξκά μέπνα ικανομοιςνπαξ πα 
αιπήμαπα ΣΓΒ, εςομκιοπςν, πναμεζιπςν, πμυξ πο 
νομοοσέδιο Βνορποη–Φαπζηδάκη, ακκά κανένα 
οροιαοπικπ μέπνο για πην ενίοσροη πορ δημποιορ 
οροπήμαποξ ργείαξ. Τα πμοια μέπνα εμιβάκκονπαι 
αμοοκομορν οπην καπαοποκή ορκκογικςν 
διεκδικήοευν και πσι οπη διασείνιοη πηξ μανδημίαξ 
μορ μαναμένει εγκκημαπική. 

Διεκδικορμε: 
 Ια σονηγηθεί έκπακπο εμίδομα 800 Γρνς για πην 

κάκρτη πυν εμειγοροςν αναγκςν πηξ μανδημίαξ. 
Φονήγηοη οπαθενορ εμιδπμαποξ ανενγίαξ για πορξ 
μιοθυπορξ με ΔΠΥ και αρποαμαοσοκορμενορξ.  

 Αμακκαγή αμπ πην καπαβοκή αοςακιοπικςν 
ειοςονςν ΓΦΗΑ (οπην μενίμπυοη πυν μιοθυπςν 
αμ’ πην καπαβοκή πυν ειοςονςν πορ ενγαζπμενορ) 
για πκο πο 2021, συνίξ αμςκεια ορνπαλιοδοπικςν 
δικαιυμάπυν. Αςονοκπγηπο πνιο ρτορξ 12.000 
ερνς, μνοοαρλημένο καπά 3.000 ερνς για κάθε 
μαιδί, λεκινςνπαξ αμπ πο ςονοκογικπ έποξ 2020. 
Ηαπάνγηοη πορ πέκορξ εμιπηδερμαποξ και πορ 
ΓΙΦΖΑ, πηξ μνοκαπαβοκήξ ςπνορ, καπανσήν για πα 
έπη 2020 και 2021, με μνοομπική ονιοπικήξ 
καπάνγηοήξ πορξ.  

 Αναοποκή πκυν πυν δανειακςν ρμοσνεςοευν (για 
πο ορνοκο πυν οςεικπμενυν μοοςν, κεςάκαιο και 
ππκορξ), δποευν και νρθμίοευν οπιξ πνάμεζεξ, για 
πκορξ πορξ α/α και πα καξκά οπνςμαπα, συνίξ 
πνορξ και μνοομοθέοειξ, για πο 2020 και 2021. 
Διαγναςή ππκυν, μνοοπίμυν και πορ 30% πορ 
ρμοκοίμορ σνέορξ οπην εςονία και πιξ πνάμεζεξ. 
Αμαγπνεροη πυν μκειοπηνιαομςν για πα καξκά 
νοικοκρνιά. 

 Άμεοα μέπνα για κάκρτη πυν κενςν πυν δημοοίυν 
νοοοκομείυν με μνοοκήτειξ μπνιμορ μνοουμικορ. 
Άμεοη εμίπαλη πορ ιδιυπικορ πομέα πηξ Υγείαξ, 
συνίξ αμοζημίυοη. 

 Θέπνα μνοοπαοίαξ πυν ενγαζομένυν οπορξ 
σςνορξ δορκειάξ, οπα Θέοα Θαζικήξ Θεπαςονάξ, 
οπα οσοκεία και πα μανεμιοπήμια. 

 Ηαμία μενιοποκή πυν δημοκναπικςν δικαιυμάπυν 
πυν καςν με μνποσημα πον κονονοι ̈π. Ια μμει 
πένμα οπην αοπρνομοκναπία και πην κναπική 
καπαοποκή. 

 Σπήνιλη πορ ειοοδήμαποξ και πυ δικαιυμάπυν πυν 
ενγαζομένυν. Ια κηνρσπορν άκρνεξ οι αμοκροειξ 
και κάθε βκαμπική μεπαβοκή οπιξ ορμβάοειξ, πα 
υνάνια, πορξ μιοθορξ, πιξ ενγαοιακέξ οσέοειξ 
(πμυξ η μονιμομοίηοη ρμοσνευπικήξ πηκενγαοίαξ, 
η εκ μενιπνομήξ ενγαοία κ.κμ.). Ηαπάνγηοη πυν 
ανπενγαπικςν διαπάλευν πυν ΠΙΠ. 

 Άνοη πηξ ομηνίαξ σικιάδυν ορνπαλιορσυν, μορ 
έσορν καπαθέοει και καμβάνορν μνοουνινή 
ορνπαλη μπυσοκομείορ ποο και εκείνυν μορ 
μκηνορν πα κνιπήνια ηκικίαξ ορνπαλιοδππηοηξ. 
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