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Όλεπ και όλξι ςημ Πέμπςη 26 Νξέμβοη 
ςημ 24ωοη Παμδημξριξϋπαλληλική-Παμεογαςική απεογία  

 

Σσμαδέλτιρρεπ,  ρσμάδελτξι, 

Σςιπ 26 Νξέμβοη Απεογξύμε! Για μα ποξρςαςέφξσμε ςη ζχή μαπ, ςημ σγεία μαπ, ςα 
δικαιώμαςά μαπ από ςημ άγοια επίθερη κσβέομηρηπ και επιυειοημαςικώμ ξμίλχμ. 

Tημ ίδια ώοα πξσ η κσβέομηρη βάζει ςξ λαό ρε δεύςεοξ lockdown, ανιξπξιεί ρςξ 
έπακοξμ ςημ παμδημία για μα πεοάρει ρςα μξσλχυςά αμςεογαςικά μέςοα. Ατξύ δεμ 
ανιξπξίηρε ςξμ πξλύςιμξ υοόμξ πξσ ςηπ δόθηκε καςά ςη διάοκεια ςξσ καλξκαιοιξύ για 
μα θχοακίρει ςξ δημόριξ ρύρςημα σγείαπ και μα πάοει ξσριαρςικά μέςοα ποξρςαρίαπ 
ςηπ σγείαπ και ςηπ ζχήπ ςχμ εογαζξμέμχμ έουεςαι μα ποξκαλέρει ςξσπ εογαζόμεμξσπ με 
ςξ μξμξρυέδιξ έκςοχμα πξσ τέομει ποξπ φήτιρη. Ποόκειςαι για ςιπ αμαςοξπέπ ςξσ 
αιώμα!! 

 Ποξχθεί ςημ 10χοη εογαρία και ςιπ απλήοχςεπ σπεοχοίεπ, ςημ επέκςαρη ςχμ 
ελαρςικώμ ρυέρεχμ εογαρίαπ. Θέςει ρςξ 40%(!!) ςξ ποξρχπικό αρταλείαπ ρςξ 
Δημόριξ και ρςξσπ Δήμξσπ, ςη μέοα ςηπ απεογίαπ. Πξιμικξπξιεί ςημ πεοιτοξύοηρη 
ςηπ απεογίαπ. 

 Ακσοώμει ςιπ μαζικέπ διαδικαρίεπ, όπχπ ςη Γεμική Σσμέλεσρη ςξσ ρχμαςείξσ, 
ξοίζξμςαπ χπ ποξϋπόθερη για ςημ κήοσνη απεογίαπ ςημ ηλεκςοξμική φητξτξοία. 
Ξέοξσμ πξλύ καλά όςι με ασςόμ ςξμ ςοόπξ θα μπξοξύμ μα υειοαγχγξύμ ςξσπ 
εογαζόμεμξσπ, μα γίμεςαι πιξ εύκξλξπ ξ  εκτξβιρμόπ. Φξβξύμςαι ςημ ζχμςαμή 
ρσζήςηρη, ςιπ ρσλλξγικέπ διαδικαρίεπ.  

 Φακελώμξσμ ηλεκςοξμικά όρξσπ εογαζόμεμξσπ γοάτξμςαι ρςα ρχμαςεία και 
υςσπάμε ςα ρχμαςεία με ποχςξπόοα δοάρη. 

Είμαι ποξταμέπ πχπ η κσβέομηρη θέλει μα σπάουει ριγή  μεκοξςατείξσ μέρα  ρςξσπ 
εογαριακξύπ υώοξσπ. Μαπ λέει μα κάςρξσμε ήρσυα λόγχ παμδημίαπ και ασςή μα 
μξμξθεςεί αμεμόυληςη όςι πιξ αμςιδοαρςικό, όςι πιξ αμςεογαςικό….Δε θα ςηπ κάμξσμε ςξ 
υαςίοι! 

Σσμαδέλτιρρεπ,  ρσμάδελτξι, 

Η εμςαςικξπξίηρη ςηπ δξσλειάπ ρςξσπ υώοξσπ ςξσ e-ΕΦΚΑ ρπάει κόκκαλα. Τξ αίρθημα 
αμαρτάλειαπ και αβεβαιόςηςαπ για ςξ «πξσ πάει» η καςάρςαρη με ςημ παμδημία είμαι 
καθημεοιμό ταιμόμεμξ. Κι εμώ ςα ποξβλήμαςα η αγχμία ςχμ ρσμαδέλτχμ «υςσπάει 
κόκκιμξ» ξι πλειξφητίεπ ςξσ ρχμαςείξσ και ςηπ ξμξρπξμδίαπ (ΠΟΣΕ) λάμπξσμ δια ςηπ 
απξσρίαπ ςξσπ! 

Οι σπξδειγμαςικέπ ρσγκεμςοώρειπ ρσμδικάςωμ και ρσμδικαλιρςώμ ρςξσπ 
ρσμβξλικξύπ εξοςαρμξύπ ςξσ Πξλσςεχμείξσ ρςιπ 17 Νξέμβοη, έδειναμ όςι ςξ 
ξογαμωμέμξ κίμημα έχει ςημ δύμαμη μα βάλει ιρχσοά εμπόδια ρςημ αμςεογαςική 
πξλιςική. Σξ όογιξ καςαρςξλήπ ςηπ κσβέομηρηπ απξδεικμύει όςι ρςόχξπ ςηπ είμαι ςξ 
χςύπημα ςωμ ρσμδικαλιρςικώμ μαπ δικαιωμάςωμ και ΟΧΙ η ποξρςαρία ςηπ δημόριαπ 
σγείαπ.  

Lockdown ρςημ πξλιςική πξσ θσριάζει ςημ σγεία και ςα δικαιώμαςά μαπ! 
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