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ΟΛΟΙ ρςημ εκλξγξαπξλξγιρςική ΓΣ, ςημ Τεςάοςη 7/9, 12μμ., ρςξ
νεμξδξυείξ Electra Palace (Αοιρςξςέλξσπ 9)

ΟΛΟΙ ρςξ ρσλλαληςήοιξ ςξ Σάββαςξ 10/9, ρςιπ 6μμ., ρςημ πλαςεία ΧΑΝΘ.
Ποξρσγκέμςοχρη εογαζξμέμχμ e-ΕΦΚΑ ρςιπ 5.30μμ, ρςξ ΚΕΠ, Αγγελάκη 4.
Σσμαδέλτιρρα, ρσμάδελτε,
Τα 3 υοϊμια πξσ μερξλάβηραμ απϊ ςημ ποξηγξϋμεμη Γεμική Σσμέλεσρη ςξσ Σσλλϊγξσ
βοήκαμ ςημ Κξιμχμική Αρτάλιρη ρςξμ πσοήμα ςηπ αμςιλαψκήπ πξλιςικήπ ςηπ κσβέομηρηπ
ςηπ ΝΔ, ρε ρσμέυεια ϊλχμ ςχμ ποξηγξϋμεμχμ. Οι αμαςοξπέπ πξσ ακξλξϋθηραμ, είυαμ χπ
απξςέλερμα ξι εογαζϊμεμξι ρςξμ ΕΦΚΑ μα υάρξσμ ρςξιυειόδη δικαιόμαςα, η Κξιμχμική
Αρτάλιρη απϊ δικαίχμα ςχμ εογαζξμέμχμ μα μεςαςοέπεςαι βήμα βήμα ρε εμπϊοεσμα.
Ιδιαίςεοα, ςα ςελεσςαία υοϊμια ξι κσβεομήρειπ ποξυόοηραμ ρε ρσοοίκμχρη ςχμ δξμόμ
και σπηοεριόμ ςηπ Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ (καςάογηρη/ρσγυόμεσρη σπξκαςαρςημάςχμ,
ςμημάςχμ, αμςικειμέμχμ), μεςακιμήρειπ ρσμαδέλτχμ απϊ ςξ έμα σπξκαςάρςημα ρςξ άλλξ,
ιδιχςικξπξιήρειπ (ςηλετχμικϊ κέμςοξ, επικξσοική αρτάλιρη κ.α), παοαυόοηρη
αομξδιξςήςχμ ρε ιδιόςεπ (έκδξρη ρσμςάνεχμ, αμακεταλαίχρη κλπ), καςάογηρη θέρεχμ
εογαρίαπ (μεςακληςξί, ςευμική σπηοερία) και ςα δϋρκξλα είμαι μποξρςά μαπ…
Παοάλληλα, ασςϊ ςξ διάρςημα υςσπήθηκαμ βαρικά δημξκοαςικά δικαιόμαςα και
ελεσθεοίεπ, μπήκαμ μέα εμπϊδια ρςημ ξογάμχρη ςχμ αγόμχμ, απαγϊοεσραμ ςιπ
διαδηλόρειπ κ.α.
Μέρα ρε ασςέπ ςιπ ρσμθήκεπ, ξι πλειξφητίεπ ςξσ ΔΣ ασςά ςα 3 υοϊμια ρςάθηκαμ εμπϊδιξ
ρε κάθε αγχμιρςική κιμηςξπξίηρη βάζξμςαπ ξσριαρςικά πλάςη ρςξ αμςιλαψκϊ έογξ ςχμ ςηπ
κσβέομηρηπ. Οι εογαζϊμεμξι ρςξμ ΕΦΚΑ ποέπει μα αμςλήρξσμ υοήριμα ρσμπεοάρμαςα για
ςξμ οϊλξ πξσ έπαινε ξ κσβεομηςικϊπ ρσμδικαλιρμϊπ ςημ 3εςία πξσ πέοαρε.
Σςημ όυθη ςχμ ρσμτεοόμςχμ ςχμ εογαζξμέμχμ, βοέθηκαμ ξι ρσμδικαλιρςέπ ςηπ
Δημξκοαςικήπ Αγχμιρςικήπ Σσρπείοχρηπ ΕΦΚΑ πξσ δείναμε όςι μπξοξύμε μα
ξογαμώρξσμε ςξμ αγώμα, μα ποξβάλλξσμε πιξ μαυηςικά ςα δίκαια αιςήμαςα μαπ ακόμα
και όςαμ είυαμε απέμαμςι ςημ πλειξφητία ςξσ ρσλλόγξσ (πυ απεογιακή ρσγκέμςοχρη
ςηπ 23ηπ Δεκέμβοη, ςηπ 16ηπ Φλεβάοη, ρςημ κιμηςξπξίηρη για ςημ ακοίβεια κλπ).
Σσμαδέλτιρρα, ρσμάδελτε,
Σήμεοα σπάουξσμ ϊλεπ ξι ποξωπξθέρειπ, παοαγχγικέπ, επιρςημξμικέπ και ςευμξλξγικέπ,
για μα σπάουει τιλξλαψκή αμάπςσνη, για μα σπάουει ανιξποεπήπ ζχή, δξσλειά με
δικαιόμαςα. Εμείπ είμαρςε ασςξί πξσ παοάγξσμε ϊλξ ςξμ πλξϋςξ και ρε εμάπ ποέπει μα
επιρςοέτεςαι!

Επξμέμχπ, ξ αγόμαπ για ςημ κάλσφη ςχμ απχλειόμ, για μια ανιξποεπή ζχή ποέπει μα
ρσμδσάζεςαι με ςξμ αγόμα για ςημ αμάπςσνη πξσ έυει ρςϊυξ ςημ ικαμξπξίηρη ςχμ δικόμ
μαπ ζχςικόμ, ρϋγυοξμχμ αμαγκόμ ρςη δξσλειά και ςη ζχή και ϊυι ςα κέοδη μιαπ υξϋτςαπ
ξμίλχμ.
Σήμεοα πιξ πξλϋ απϊ πξςέ, είμαι οεαλιρςικϊ μα σπάονξσμ ασνήρειπ ρςξσπ μιρθξϋπ μαπ, μα
επιρςοατεί ξ 13ξπ και 14ξπ μιρθϊπ, μα σπάονει μείχρη ςξσ υοϊμξσ εογαρίαπ με βάρη ςα
επιςεϋγμαςα ςηπ επιρςήμηπ και ςηπ ςευμξλξγίαπ.
Είμαι ρςξ υέοι μαπ μα υςίρξσμε ρχμαςεία ρςξ ϋφξπ ςχμ αμαγκόμ και ςχμ απαιςήρεχμ
ςχμ καιοόμ πξσ μα βάζξσμ μποξρςά ςιπ δικέπ μαπ αμάγκεπ!
Είμαι ρςξ υέοι μαπ, ρςιπ επεουϊμεμεπ αουαιοερίεπ ςξσ Σσλλϊγξσ μαπ μα καςαδικάρξσμε
ρε ϊλα ςα επίπεδα ςιπ ρσμδικαλιρςικέπ δσμάμειπ ςηπ αδοάμειαπ, ςηπ σπξςαγήπ και ςξσ
ρσμβιβαρμξϋ. Να εμιρυϋρξσμε ςη δϋμαμη ςξσ αγόμα, ςηπ ςανικήπ πάληπ, ςηπ ρϋγκοξσρηπ
με ςη ρημεοιμή βαοβαοϊςηςα.
Απεσθσμόμαρςε ρε όλξσπ ςξσπ εογαζόμεμξσπ πξσ δεμ αμέυξμςαι άλλξ ασςή ςημ
καςάρςαρη, πξσ έυξσμ μπξσυςίρει από «λόγια υχοίπ αμςίκοιρμα», μα κάμξσμ ςξ βήμα
ρσρπείοχρηπ με ςιπ ςανικέπ δσμάμειπ γμχοίζξμςαπ όςι απξςελξύμε ςξ μξμαδικό
ρςήοιγμα, δώραμε όλεπ ςιπ δσμάμειπ μαπ μα μημ πεοάρει η απξγξήςεσρη ςξσ ςύπξσ
«ςίπξςα δεμ αλλάζει», δείναμε πχπ ποέπει μα λειςξσογεί έμα ρχμαςείξ όςαμ
σπεοαρπίζεςαι ποαγμαςικά ςα ρσμτέοξμςα ςχμ εογαζξμέμχμ.
Εδώ βοίρκεςαι η ποαγμαςική ελπίδα και η ποξξπςική!
Πάοε θέρη ρςξ αγχμιρςικό φητξδέλςιξ ςηπ Δημξκοαςικήπ Αγχμιρςικήπ Σσρπείοχρηπ
ΕΦΚΑ.
Πάοε θέρη ρςξμ αγώμα! Τώοα είμαι η ώοα μα πεοάρξσμε ρςημ αμςεπίθερη.
Αγχμιρςικά διεκδικξύμε:
 Ασνήρειπ ρςξσπ μιρθξύπ μαπ, επαματξοά 13ξσ και 14ξσ μιρθξύ!
 7ώοξ – 5μθήμεοξ - 35ώοξ για όλξσπ ςξσπ εογαζόμεμξσπ ρςξμ ΕΦΚΑ.
 Ποξρλήφειπ μόμιμξσ ποξρχπικξύ με πλήοη δικαιώμαςα.
 Να ρςαμαςήρει η τξοξληρςεία ρςα καύριμα, ρςη ΔΕΗ και ρςα είδη πλαςιάπ λαψκήπ
καςαμάλχρηπ!
 Να ρςαμαςήρει κάθε εμπλξκή ςηπ υώοαπ μαπ ρςξ ιμπεοιαλιρςικό πόλεμξ. Λετςά για
μιρθξύπ, σγεία, παιδεία – όυι για ςξσ ΝΑΤΟ ςα ρταγεία!
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