
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Στις πρόσφατες εκλογές της Ε.Δ.Ο.Θ. (Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) οι 

«γνωστοί-άγνωστοι» καρεκλοκένταυροι προκειμένου να διασφαλίσουν πως τίποτα 

δεν θα αλλάξει, «αποφάσισαν και διέταξαν» την απομόνωση των Συλλόγων των 

Ο.Τ.Α., με διαδικασίες που θύμισαν άλλες εποχές. Είναι άραγε τυχαίο που κόπηκαν 

από το Συνέδριο οι περισσότεροι συλλόγοι των Ο.Τ.Α. του Νομού Θεσσαλονίκης και 

δυσκόλεψαν με τερτίπια τους υπόλοιπους, ώστε να μην νομιμοποιήθουν αντιπροσώποι 

από Συλλόγους που τέσσερα (4) χρόνια τώρα δίνουν αγώνα ενάντια στα μνημόνια της 

συγκυβέρνησης. 

Τη στιγμή που αποδείχτηκε περίτρανα ότι οι Σύλλογοι των Ο.Τ.Α. είχαν 

αποστείλει πρακτικά εκλογών και καταστάσεις ψηφισάντων εμπρόθεσμα, με 

προφανή στόχο να μην εκφραστεί η δυναμική της παράταξής μας, αποκλείσανε  

εννέα (9) συλλόγους των Ο.Τ.Α. Αποδείχτηκε ότι αρκετοί από αυτούς, όχι μόνο 

απέστειλαν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, αλλά τα απέστηλαν και με 

συστημένες επιστολές. 

Μάλιστα, ο στόχος τους ήταν να μην νομιμοποιήσουν κανέναν από τους 

Συλλόγους των Ο.Τ.Α. που η συντριπτική πλειοψηφία των αντιπροσώπων τους, 

είναι μέλη της «ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», προκειμένου να 

ξεφορτωθούν ενοχλητικούς συνδικαλιστές που αγωνίζονται και ζητούσαν από το 

Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να αναλάβει πρωτοβουλίες για τις κινητοποιήσεις 

στο Νομό, τη στιγμή που η μνημονιακή κυβέρνηση ισοπέδωνε τα πάντα στο Δημόσιο. 

Λόγω δε της έντασης που δημιουργήθηκε από την δίκαιη  αντίδραση των 

Συλλόγων των Ο.Τ.Α. που αδίκως αποκλείονταν, θεώρησαν αυτονόητο να καλέσουν  

για τη δήθεν προστασία τους, τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές (ευτυχώς την 

τελευταία στιγμή αποφεύχθηκε η ... παρέμβαση των Μ.Α.Τ.!!!). 

Γνωρίζουν καλά πως η «ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» είναι 

πραγματικά ανεξάρτητη και μαχόμενη υπέρ των εργαζομένων συνδικαλιστική 

παράταξη που προέρχεται από τα σπλάχνα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., μιας  Ομοσπονδίας 

που «μάτωσε»  τα τελευταία χρόνια, αλλά και αντιστάθηκε κόντρα σε όλους, ακόμα 

και στη «στείρα» και πολλές φορές «ανύπαρκτη» δράση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αυτό 

προφανώς ήταν αρκετό γι` αυτούς ώστε να μεθοδεύσουν τον αποκλεισμό των 

αντιπροσώπων των Συλλόγων των Ο.Τ.Α. που στην συντριπτική τους πλειοψηφία 

ανήκαν στη «ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ». 



Δυστυχώς, όσα παρατηρήθηκαν στο τελευταίο Συνέδριο της Ε.Δ.Ο.Θ. δεν 

έχουν προηγούμενο.  Ακόμη και κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας, φοβούμενοι 

τυχόν διαρροές από τους αντιπροσώπους τους, δεν άφηναν κανένα να μπει στο 

παραβάν με τα ψηφοδέλτια που τους έδινε η Εφορευτική Επιτροπή.  Έπαιρναν από 

τα χέρια τους τα ψηφοδέλτια και τους έδιναν το ήδη σταυρωμένο παραταξιακό 

ψηφοδέλτιο ώστε να μην έχουν άλλη επιλογή όταν θα έμπαιναν μέσα στο παραβάν για 

να ψηφίσουν. Και όλα αυτά με την ανοχή των εφορευτικών επιτροπών. 

 

Θα το καταλάβουν αλλά θα είναι αργά για τους εργαζόμενους, ότι η απουσία 

της «ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» από την Ε.Δ.Ο.Θ., θα οδηγήσει 

το Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε πλήρη απαξίωση, σε αδράνεια και θα 

αποδειχθεί περίτρανα ότι το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να βολευτούν για άλλα τρία 

(3) χρόνια στις καρέκλες της συνδικαλιστικής ανυπαρξίας τους. 

 

Η «ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» θα είναι παρών και στην πρώτη 

γραμμή όλων των δύσκολων  αγώνων των εργαζομένων στο Δημόσιο, προκειμένου 

να αποτρέψουν τη διάλυση των Δημοσίων Υπηρεσιών και να προασπίσουν τον 

Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών στους Ο.Τ.Α. και στο Δημόσιο είτε 

βρίσκονται στα όργανα της Ε.Δ.Ο.Θ. είτε όχι. Θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους. 

 

Η «ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» δεν θα εγκαταλείψει των αγώνα 

της υπέρ των εργαζομένων. Δεν πρόκειται να υποκύψει σε κανένα κομματικό ή 

συντεχνιακό συνδικαλισμό. Δεν θα γίνουμε ποτέ σαν αυτούς!!! 

Δεν σκύβουμε το κεφάλι, δεν μας πτοεί ο αδιανόητος αποκλεισμός 21 

αντιπροσώπων-μελών της «ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ». 

 

Οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. αλλά και στο Δημόσιο να είναι σίγουροι πως παρά 

τα εμπόδια που κάποιοι εντέχνως σκαρφίζονται, η «ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ» θα είναι δίπλα τους για να αγωνιστούμε μαζί και να ανατρέψουμε τις 

μνημονιακές πολιτικές που προσπαθούν να διαλύσουν τα πάντα στην Ελλάδα, αλλά 

και να ανατρέψουμε ένα συνδικαλιστικό κατεστημένο που λειτουργεί με βάση 

«λογικές και προτεραιότητες» που δεν εξυπηρετούν και δεν προάγουν το συμφέρον 

των εργαζομένων. 

 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ  ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ… Η ΑΥΤΟΙ  Η ΕΜΕΙΣ!! 

 

Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 

Η Προσωρινή Γραμματεία της «ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 


