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σμαδέλτιρρεπ, σμάδελτξι 

Σημ ώοα πξσ η ρκέφη και η αμηρσυία ςξσ λαξύ, βοίρκεςαι ρςιπ επικίμδσμεπ ενελίνειπ 

εμόπ ακόμη ιμπεοιαλιρςικξύ πξλέμξσ, ςημ ώοα πξσ η ακοίβεια ςρακίζει "κόκκαλα" και 

ξι εογαζόμεμξι ρςξμ ΕΥΚΑ καθημεοιμά ρςεμάζξσμε από ςιπ ςοαγικέπ ελλείφειπ ρε 

ποξρχπικό, ενξπλιρμό κλπ, ξ κσβεομηςικόπ ρσμδικαλιρμόπ δίμει ςα οέρςα ςξσ άλλη 

μια τξοά!  

Η πλειξφητία ςηπ ΠΟΕ ΕΥΚΑ (ΠΑΚΕ και ΔΑΚΕ, από κξμςά και ξι δσμάμειπ ςξσ 

ΤΡΙΖΑ), ποχςξρςαςξύμ ώρςε μα εταομξρςεί ξ καςάπςσρςξπ μόμξπ Φαςζηδάκη. Ποιμ 

μεοικέπ μέοεπ, εμεογώμςαπ ραμ ςξμ καλύςεοξ ρύμβξσλξ ςηπ κσβέομηρηπ, έρςειλαμ 

ξδηγίεπ!! ρςξσπ ποχςξβάθμιξσπ σλλόγξσπ μέρα από έμα απαοάδεκςξ κείμεμξ για ςξ 

πώπ ποέπει μα εταομξρςεί η ηλεκςοξμική φητξτξοία ρςιπ επεουόμεμεπ αουαιοερίεπ 

ςξσπ. Αουαιοερίεπ μάλιρςα πξσ ρε πεοιρρόςεοξσπ από δέκα ποχςξβάθμιξσπ σλλόγξσπ 

ςηπ ΠΟΕ ΕΥΚΑ έυξσμ ήδη ποαγμαςξπξιηθεί, γεγξμόπ πξσ δεμ δίμει ςη δσμαςόςηςα 

ρςξσπ εογαζόμεμξσπ ςξσ ΕΥΚΑ πξσ είμαι μέλη σλλόγχμ ςηπ ΠΟΠΟΚΠ μα ρσμμεςέυξσμ 

και μα εκποξρχπηθξύμ, ςημ ίδια ώοα μάλιρςα πξσ ξλξκληοώμξμςαι ξι ρσζηςήρειπ για  

«απξοοότηρή» ςξσπ από ςξσπ σλλόγξσπ ςξσ ποώημ ΙΚΑ. Υαίμεςαι πχπ «μέςοηραμ ςα 

κξσκιά και δεμ ςξσπ βγήκαμ» και έςοεναμ μα πιάρξσμ ςιπ καοέκλεπ… 

ε μια πεοίξδξ πξσ ξνύμξμςαι ςα ποξβλήμαςα ςχμ εογαζξμέμχμ, ςα δικαιώμαςα και ξι 

καςακςήρειπ καςαπαςξύμςαι, ςημ ρςιγμή πξσ υιλιάδεπ εογαζόμεμξι μέρα από ςα 

ρχμαςεία ςξσπ, ρσμμεςείυαμ μαζικά ρςιπ απεογιακέπ ρσγκεμςοώρειπ ςηπ 6ηπ Αποίλη 

και ςηπ 1ηπ Μάη,  πεςώμςαπ ρςα ρκξσπίδια ςξμ μόμξ - έκςοχμα Φαςζηδάκη, ξι 

δσμάμειπ ςηπ ΝΔ, ςξσ ΤΡΙΖΑ και ςξσ ΚΙΝΑΛ/ΠΑΟΚ οίυμξμςαι ρςη μάυη για μα ςξμ 

εταομόρξσμ ρςξσπ ποχςξβάθμιξσπ σλλόγξσπ ςξσ ποώημ ΙΚΑ! 

Δεμ μαπ ποξνεμεί όμχπ εμςύπχρη όςι ξ κσβεομηςικόπ ρσμδικαλιρμόπ ρςξιυίζεςαι 

πλήοχπ με ςημ κσβεομηςική πξλιςική. Άλλχρςε, όλξι μαζί σιξθέςηραμ ςξμ μόμξ 

Φαςζηδάκη ρςξ ποόρταςξ καςαρςαςικό σμέδοιξ ςηπ ΠΟΕ ΙΚΑ. 

σμαδέλτιρρεπ, σμάδελτξι, 

Γσοίρςε ςημ πλάςη ρε όλξσπ ασςξύπ  πξσ θέλξσμ χμαςεία και Ομξρπξμδίεπ 

ρτοαγίδεπ, ατσδαςχμέμεπ από ςιπ μαζικέπ διαδικαρίεπ, ςη ζχμςαμή ρσζήςηρη και 

διαπάλη. Ο μόμξπ Φαςζηδάκη ποέπει μα μείμει ρςα υαοςιά.  

Να απαιςήρξσμε μα ποαγμαςξπξιηθξύμ εκλξγικέπ διαδικαρίεπ ρςξσπ σλλόγξσπ, πξσ 

θα δίμξσμ ςη δσμαςόςηςα ποακςικά και υοξμικά, μα εκποξρχπηθξύμ όλοι ξι 

εογαζόμεμξι ρςξμ ΕΥΚΑ. 

Καλξύμε ςξσπ ρσμαδέλτξσπ μα κάμξσμ ρςημ άκοη ρσμβιβαρμέμεπ και νεπξσλημέμεπ 

ρσμδικαλιρςικέπ ηγερίεπ πξσ επιδιώκξσμ ςη υειοαγώγηρη και εμρχμάςχρη ςξσ 

ρσμδικαλιρςικξύ κιμήμαςξπ. 

 
                                                                                                                                                                                      

Μάηπ 2022 

mailto:dimosioypalliliki.enotita.ika@gmail.com

