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Δδώ και μια δεκαεςία βαθιάπ καπιςαλιρςικήπ κοίρηπ, η σπξςίμηρη και η επίθερη πξσ 
δέυεςαι ξ κόρμξπ ςηπ εογαρίαπ ξλξέμα και ξνύμεςαι. Παοόλξ πξσ ξι εκμεςαλλεσςέπ 
μαπ ποξρπαθξύμ μα μαπ πείρξσμ πχπ η επξυή ςχμ μμημξμιακώμ πξλιςικώμ 
λιςόςηςαπ έυει ςελειώρει, ρςη ρημεοιμή παγκόρμια σγειξμξμική κοίρη, 
ποξεςξιμάζξσμ ρχοεία μέχμ επιθεςικώμ αμαδιαοθοώρεχμ ρε μεσοαλγικξύπ ςξμείπ. 
Έςρι, ςξ ελλημικό κοάςξπ εσθσγοαμμιρμέμξ με ςιπ επιςαγέπ ςηπ Δ.Δ. και ςξσ ΔΒ 
ανιξπξιεί ςημ παμδημία για ςημ εταομξγή μξμξρυεδίχμ και πξλιςικώμ ποξπ ότελξπ 
ςξσ μςόπιξσ και διεθμξύπ κεταλαίξσ. 

Μια από ςιπ αμαδιαοθοώρειπ ασςέπ είμαι και ςξ μέξ μξμξρυέδιξ για ςα εογαριακά 
πξσ αμαμέμεςαι μα καςαςεθεί ποξπ φήτιρη ρςη βξσλή ςιπ επόμεμεπ βδξμάδεπ. Σξ 
ρσγκεκοιμέμξ μξμξρυέδιξ ποόκειςαι μα τέοει πεοαιςέοχ τςχυξπξίηρη και 
εναθλίχρη ρςξμ κόρμξ ςηπ εογαρίαπ ραοώμξμςαπ εογαριακά δικαιώμαςα πξσ 
καςακςήθηκαμ με αγώμεπ εδώ και έμαμ αιώμα. Πιξ αμαλσςικά, ςξ μξμξρυέδιξ 
ποξβλέπει σπεοδιπλαριαρμό ςξσ ξοίξσ ςχμ απλήοχςχμ σπεοχοιώμ (από 48 ρε 
120), ελαρςικά ρπαρςά χοάοια μεςά από αςξμική ρσμτχμία ςξσ εογαζόμεμξσ και 
ςξσ εογξδόςη, καθώπ και  εταομξγή 10χοξσ χοαοίξσ εογαρίαπ. Οι σπεοχοίεπ 
πλέξμ δε θα πληοώμξμςαι με ποξραύνηρη, αλλά θα δίμξμςαι χπ οεπό ή χπ 
μειχμέμξ χοάοιξ εογαρίαπ ρςξ μέλλξμ, κάςι πξσ μειώμει ςξμ μιρθό μαπ και ςρακίζει 
ςξμ ποξγοαμμαςιρμό ςχμ ζχώμ μαπ. Μάλιρςα από ςη ρςιγμή πξσ σπάουει 6μημη 
ποξθερμία για μα δηλχθξύμ ρσμξλικά ξι σπεοχοίεπ, είμαι ταμεοό όςι ακόμα και ςα 
μειχμέμα χοάοια δεμ ποόκειςαι μα δξθξύμ πξςέ. Σέλξπ, διεσούμξμςαι ξι κλάδξι πξσ 
θα λειςξσογξύμ ςιπ Ισοιακέπ. 

Ωρςόρξ, η επίθερη ρςα δικαιώμαςα μαπ δε ρςαμαςά εδώ. Σξ μέξ μξμξρυέδιξ 
πεοιλαμβάμει οσθμίρειπ ρυεςικέπ με ςημ άρκηρη ςξσ ρσμδικαλιρςικξύ δικαιώμαςξπ 
για ςξ ξπξίξ πλέξμ απαιςείςαι η απξγοατή ρςξ Γεμικό Μηςοώξ ρσμδικαλιρςικώμ 
ξογαμώρεχμ, τακελώμξμςαπ ξσριαρςικά όρξσπ ρσμδικαλίζξμςαι. Ζ ρσγκεκοιμέμη 
παοέμβαρη ρε ρσμδσαρμό με ςημ ηλεκςοξμική φητξτξοία για ξπξιαδήπξςε 
απόταρη ςξσ τξοέα, δσρυεοαίμει ξπξιαδήπξςε επιυειοηριακή ή κλαδική απεογία 
καθιρςώμςαπ ςημ παοάμξμη ή και αμέτικςη. ςξ ρημείξ ασςό ξτείλξσμε μα 
σπεμθσμίρξσμε ςη διάςανη πξσ φήτιρε η κσβέομηρη ΤΡΘΕΑ ςξμ Γεμάοη ςξσ 2018, 
βάρει ςηπ ξπξίαπ σπεοδιπλαριάρςηκε ξ αοιθμόπ ςχμ εογαζξμέμχμ πξσ απαιςείςαι 
ποξκειμέμξσ μα κηοσυθεί απεογία. Δπιπλέξμ, ςξ ποξρχπικό αρταλείαπ πξσ ποέπει 
μα ενακξλξσθεί μα εογάζεςαι ρε πεοίπςχρη απεογίαπ ρςιπ επιυειοήρειπ πξσ η 
λειςξσογία ςξσπ είμαι κοίριμη για ςξ κξιμχμικό ρύμξλξ, ρςξ δημόριξ και αλλξύ, 
ξοίζεςαι ρε ςξσλάυιρςξμ 40%. Σξ ςελεσςαίξ μάλιρςα απξςελεί μξμική σπξυοέχρη ςξσ 
εογξδόςη, ςξσ ξπξίξσ ξ εκποόρχπξπ εάμ δεμ καςατέοει μα κάμει “όλα όρα ποέπει” 
για μα διαρταλιρςεί ςξ ποξρχπικό αρταλείαπ, ςελεί πξιμικώπ κξλάριμη ποάνη. 
Έςρι, παοέυεςαι έμα ιδιαίςεοα ιρυσοό κίμηςοξ ρςημ εογξδξρία μα εναρταλίρει με 
ξπξιξμδήπξςε ςοόπξ ςημ «ξμαλή λειςξσογία ςηπ επιυείοηρηπ» με ό,ςι ρσμεπάγεςαι 
ασςό. Οοίζεςαι, κας’ ασςόμ ςξμ ςοόπξ, έμαπ απεογξρπαρςικόπ μηυαμιρμόπ 
αρτάλειαπ ρε μεσοαλγικξύπ για ςξ κοάςξπ ςξμείπ. Σέλξπ, η ποξρςαρία ςχμ 
ρσμτεοόμςχμ ςηπ εογξδξρίαπ εμιρυύεςαι, καθώπ αμ καςά ςημ διάοκεια απεογίαπ, ξι 
εογαζόμεμξι ποξβξύμ ρε καςάληφη εογαριακώμ υώοχμ (ακόμα και ειρόδχμ) ή ρε 
πεοίπςχρη πξσ αρκηθεί «φσυξλξγική ή ρχμαςική βία», η απεογία καθίρςαςαι 
παοάμξμη και όρξι μεςέυξσμ ρε ασςή ςελξύμ πξιμικά κξλάριμη ποάνη. Ο αρατήπ 
υαοακςήοαπ ςηπ «φσυξλξγικήπ βίαπ» απξςελεί βξύςσοξ ρςξ φχμί ςηπ εογξδξρίαπ, η 
ξπξία θα μπξοεί μα ςη υοηριμξπξιεί χπ δικαιξλξγία ώρςε μα βγάζει κάθε απεογία 
παοάμξμη, τςάμξμςαπ ρςξ ρημείξ μα διεκδικεί ακόμα και απξζημίχρη. 



Παοάλληλα με ςημ καςακοεξύογηρη ςχμ εογαριακώμ δικαιχμάςχμ, ήδη έυει 
φητιρςεί ρςη βξσλή ξ μέξπ πςχυεσςικόπ κώδικαπ, πξσ αμξίγει ςξ δοόμξ για ςξσπ 
πλειρςηοιαρμξύπ και ςιπ καςαρυέρειπ ποώςηπ καςξικίαπ. Δπίρηπ, επιυειοήρειπ πξσ 
σπάγξμςαι ρςξμ μέξ πςχυεσςικό κώδικα δεμ σπξυοεξύμςαι ρε καςαβξλή 
απξζημίχρηπ απόλσρηπ ςχμ εογαζξμέμχμ ςηπ. Δπιποόρθεςα, μιρθξί και ρσμςάνειπ 
ξτειλεςώμ θα καςάρυξμςαι από μξμιμξπξιημέμξσπ ςξκξγλύτξσπ ρε πεοίπςχρη πξσ 
σπεοβαίμξσμ ςξ όοιξ ςχμ 540 εσοώ για έμα άςξμξ και 900 για ζεσγάοια! Δίμαι 
νεκάθαοξ πχπ ξ πςχυεσςικόπ κώδικαπ δεμ είμαι ςίπξςα λιγόςεοξ από μια ακόμα 
ακοαία, αμςικξιμχμική και επικίμδσμη επίθερη ρςξ βιξςικό επίπεδξ ςξσ 
μεξποξλεςαοιάςξσ και ρςξ δικαίχμα ςξσ ρςημ καςξικία, ποξπ ότελξπ ςχμ ςοαπεζώμ 
και ςξσ κεταλαίξσ. 

Δίμαι ποξταμέπ πχπ η κσβέομηρη ποξρπαθεί μα εκμεςαλλεσςεί ςημ εσκαιοία πξσ 
ςηπ ποξρτέοει η έναορη ςηπ παμδημίαπ ποξκειμέμξσ, εμ μέρχ lockdown και ςηπ 
ρσρςημαςικήπ καλλιέογειαπ τόβξσ, μα πεοάρει μξμξρυέδια-ςατόπλακεπ για ςξσπ 
καςαπιερμέμξσπ ασςήπ ςηπ κξιμχμίαπ. Σξ έκαμε ρςξ ποξηγξύμεμξ lockdown με ςξ 
πεοιβαλλξμςικό μξμξρυέδιξ, πξσ δίμει ςξ ποάριμξ τχπ ρε πξλσεθμικξύπ κξλξρρξύπ 
για ςημ πεοαιςέοχ λεηλαρία ςηπ τύρηπ και με ςξ μξμξρυέδιξ για ςιπ διαδηλώρειπ, 
πξσ κηούςςει παοάμξμη ξπξιαδήπξςε διαδήλχρη απξταρίρει κάθε τξοά η 
κσβέομηρη. Σξ ζήςημα είμαι ςξ πόςε η ςάνη μαπ θα πεοάρει ρςημ αμςεπίθερη, 
καςαογώμςαπ ρςημ ποάνη ςιπ ρσμθήκεπ πξσ ςιπ έυξσμ επιβάλει μα ζει· με ςξσπ 
υαμηλξύπ μιρθξύπ, ςα ελαρςικά χοάοια, ςιπ απξλύρειπ, ςη μαύοη και αμαρτάλιρςη 
εογαρία. 

Όλα ςα παοαπάμχ απξςελξύμ έμα ρςιγμιόςσπξ ςηπ ιρςξοικήπ επίθερηπ πξσ 
βιώμξσμε από κοάςξπ και κετάλαιξ. Αμ ςξ επιςοέφξσμε, ςα ατεμςικά θα πεοάρξσμ 
πάμχ απ’ ςα κετάλια μαπ, για μα νεπεοάρξσμε «όλξι μαζί» ςημ σγειξμξμική κοίρη. 
Δίμαι υοέξπ μαπ, λξιπόμ, μα ρςήρξσμε ςανικά αμαυώμαςα ρςημ ξλξμέςχπη επίθερη 
πξσ δευόμαρςε. Να αμςιρςαθξύμε εμάμςια ρςημ κοαςική διαυείοιρη ςηπ παμδημίαπ 
πξσ μαπ ρκξςώμει λίγξ-λίγξ, πξσ μαπ ρςξιβάζει ρςα ΜΜΜ και μαπ πεςά ένχ από ςιπ 
ΜΔΗ, ςημ ώοα πξσ δίμξμςαι λετςά ρςα ΜΜΔ, ρςξσπ πξλεμικξύπ ενξπλιρμξύπ και ςημ 
καςαρςξλή. Να ξογαμχθξύμε ρςη βάρη εμάμςια ρςα μξμξρυέδια πξσ μαπ τέομξσμ 
όλξ και πιξ κξμςά ρςξμ εογαριακό μεραίχμα και μαπ σπξυοεώμξσμ μα ζξύμε μέρα 
ρςημ εναθλίχρη. Να διώνξσμε ςξμ τόβξ, μα ρπάρξσμε ςξ lockdown πξσ μαπ έυει 
επιβληθεί για μα διεκδικήρξσμε σγεία ποξρβάριμη για όλξσπ, δξσλειά με 
δικαιώμαςα, επαματξοά ςξσ ξκςαώοξσ πξσ είυε καςακςηθεί με αίμα και αγώμεπ, 
δικαίχμα ρςημ καςξικία και ζχή με ανιξποέπεια. Γιατί μόμο αμ οργαμωθούμε και 
αμτισταθούμε συλλογικά μπορούμε μα ελπίζουμε! 
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