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Αμ δεμ ςαιοιάζαμε δε θα ρσμπεθεοιάζαμε… 

η ραπίλα ςξσ κσβεομηςικξύ ρσμδικαλιρμξύ 

σμαδέλτιρρεπ,  ρσμάδελτξι, 

ςιπ 9/12 ρσγκλήθηκε ρε ρσμεδοίαρη ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ςξσ ρσλλόγξσ ύρςεοα 

από 2 ξλόκληοξσπ μήμεπ (ποξηγξύμεμη ρσμεδοίαρη ςξσ Δ 5/10)! 

Η αποανία ςξσ κσβεομηςικξύ ρσμδικαλιρμξύ ασςό ςξ διάρςημα, παοά ςξ γεγξμόπ όςι 

σπήοναμ αγχμιρςικέπ κιμηςξπξιήρειπ (12/11 παμελλαδική ημέοα δοάρηπ για ςημ σγεία, 

17/11 Πξλσςευμείξ, 26/11 απεογία) από ρχμαςεία ςξσ ιδιχςικξύ και δημξρίξσ ςξμέα, 

δεμ πήγε «ρςοάτι»! 

Όλξι μαζί (σμαδελτική Εμχςική Κίμηρη-ΠΑΚΕ/ΤΡΙΖΑ, ΔΑΚΕ, Αδέρμεσςη Αγχμιρςική 

σμεογαρία) έπιαραμ ρςαρίδι μα ρςείλξσμ πελαςεία ςξσπ εογαζόμεμξσπ ςξσ ς.ΙΚΑ ρε 

μεγάλξ επιυειοημαςικό όμιλξ ρξύπεο μάοκες. Υςάμξσμ ρςξ ρημείξ κιόλαπ μα 

εκλιπαοξύμ μα ρςαλξύμ άμερα (ποξταμώπ ςξσπ πιέζει ςξ ατεμςικό ςξσπ) ςα απόοοηςα 

ρςξιυεία (ξμξμαςεπώμσμξ, αο. κάοςαπ κλπ) για μα ςα δώρξσμ χμά ρςξμ 

επιυειοημαςία!!! Σημ αποανία ςξσπ ποξρπαθξύμ μα ςημ καμξστλάοξσμ ρςξσπ 

ρσμαδέλτξσπ με ςέςξιξσ είδξσπ απαοάδεκςεπ εμέογειεπ! 

ε μια πεοίξδξ πξσ η αγχμία κάθε ρσμαδέλτξσ και ρσμαδέλτιρραπ βοίρκεςαι ρςξ 

βαρικό ζήςημα πξσ αμςιμεςχπίζει η υώοα μαπ και όλξπ ξ κόρμξπ, ρςημ παμδημία, εμώ 

εςξιμάζεςαι μέξ υςύπημα ρςη ρσμδικαλιρςική δοάρη, ρςξ δικαίχμα ςηπ απεογίαπ, ρςημ 

Κξιμχμική Αρτάλιρη, ξ κσβεομηςικόπ ρσμδικαλιρμόπ δίμει «οέρςα»! 

σμαδέλτιρρεπ,  ρσμάδελτξι, 

ςξ Δ ςηπ 9η Δεκέμβοη, η παοάςανη μαπ καςέθερε 2 φητίρμαςα. Σξ έμα ατξοξύρε 

ςημ ρσμπαοάρςαρη και έκτοαρη αλληλεγγύηπ ρςξσπ ρσμαδέλτξσπ ςξσ Δ  ςηπ Α ΕΛΜΕ 

ςηπ πεοιόδξσ  2017-18 πξσ δικάζξμςαι ρςιπ 7 Γεμάοη, γιαςί χπ μέλη ςξσ Δ ξμότχμα 

ενέτοαραμ ςημ ρσμπαοάρςαρή ςξσπ ρε έγκσξ εογαζόμεμη και καςαδίκαραμ ςημ ποάνη 

απόλσρήπ ςηπ από ςξμ εογξδόςη ςηπ. Με ποξςοξπή ςηπ Αδέρμεσςηπ Αγχμιρςικήπ 

σμεογαρίαπ και με ποόρυημα όςι είυε πεοάρει από Γ ςξ 2018(!) αμάλξγξ φήτιρμα 

απξοοίτθηκε από όλεπ ςιπ παοαςάνειπ (σμαδελτικήπ Εμχςική Κίμηρη-ΠΑΚΕ/ΤΡΙΖΑ, 

ΔΑΚΕ, Αδέρμεσςη Αγχμιρςική σμεογαρία). Δημιξσογξύμςαι 2 εοχςήμαςα. Ποώςξμ, 

ετόρξμ είυε πεοάρει από Γ γιαςί πξςέ δεμ δημξριεύςηκε ςξ φήτιρμα από ςξ ρχμαςείξ; 

Δεύςεοξμ, ατξύ όπχπ λέμε ςξ είυαμ φητίρει ςξ 2018 (!) ςι θα ςξσπ πείοαζε μα ςξ 

επικαιοξπξιήρξσμ και ςώοα;;; 

Σξ δεύςεοξ φήτιρμα ατξοξύρε κάλερμα ρςξσπ εογαζόμεμξσπ μα εκτοάρξσμ ςημ 

αλληλεγγύη ςξσπ ρςξσπ ποόρτσγεπ πξσ διαμέμξσμ ρε άθλιεπ ρσμθήκεπ με ςημ 

ρσγκέμςοχρη ταομάκχμ. Ακόμα πεοιμέμξσμε μα βγει ςα κάλερμα! 

Απξδεικμύεςαι πεοίςοαμα όςι ξ επικίμδσμξπ οόλξπ ςξσπ είμαι ασςόπ ςξσ Δξύοειξσ 

Ίππξσ ςωμ κσβεομήρεωμ και ςωμ εογξδξςώμ ρςξ εογαςικό κίμημα. Οι εογαζόμεμξι 

ςξσ ΕΦΚΑ ποέπει μα βγάλξσμ ρσμπεοάρμαςα και μα νεμπεοδεύξσμ γοήγξοα από 

ασςέπ ςιπ ηγερίεπ πξσ έχξσμ κάςρει ρςξ ρβέοκξ ςξσπ.  
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