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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
ΟΛΑ ΤΡΙΓΥΡΩ ΑΛΛΑΖΟΥΝΕ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕΝΟΥΝ… !!! 

 

Μετά από 18 ολόκληρους μήνες η γνωστή παρέα των τρόφιμων του 2
ου

 

ορόφου της Βενιζέλου, βρήκε νέα στέγη στους διαδρόμους του 2
ου

 ορόφου του νέου 

Δημαρχείου… Οι πόρτες πρόθυμα να τους ανοιχτούν και οι καναπέδες να τους 

υποδεχτούν… Η ιστορία επαναλαμβάνεται… Απλά αλλάζουν οι οικοδεσπότες με την 

ρομφαία της εξουσίας να εντέλουν και αυτοί πρόθυμα να υπακούν… Κομματική τους 

προέλευση όπου φυσάει ο άνεμος και συνδικαλιστική συμπεριφορά να 

διαμορφώνεται ανάλογα με το ποιος θα εξυπηρετεί καλύτερα τα προσωπικά τους 

συμφέροντα !!! 

 

Επειδή επί πολλά χρόνια οι συνδικαλιστικές και παραταξιακές ταμπέλες 

αλλάζουν γι’ αυτούς σαν τα πουκάμισα, αλλά τα πρόσωπα στο προσκήνιο, 

παραμένουν πάντα τα ίδια… Αποχωρούν μόνο όταν συνταξιοδοτούνται και την κάλπη 

την φοβούνται !!! 

 

Σε μια πρωτοφανή συμπαράταξη για τα συνδικαλιστικά δρώμενα του Δήμου 

Θεσσαλονίκης εκτέλεσαν την τελευταία τους αποστολή… Ξεφορτώθηκαν τον  

«αναρχοκομουνιστή» Πρόεδρο… Την τελευταία πολιτική αντίδραση για να 

εξευμενίσουν με την δουλικότητα τους την πιο αντεργατική Διοίκηση που πέρασε 

από τον Δήμο μας… 

 

Το ποτήρι ξεχείλισε… Η πρόταση αναδιάρθρωσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Θεσσαλονίκης και το καινούριο 

προεδρείο ταιριάζει κουτί σε μια διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης που η 

πολυπολιτισμική δεξιά συνιστώσα που κάνει κουμάντο, μετά από 24 χρόνια  

καθεστωτικής λειτουργίας που οι πρωταγωνιστές της βρίσκονται ήδη στην φυλακή, 

αναμοχλεύει τα παλιά και φθαρμένα υλικά για να φτιάξει την τέλεια σαλάτα… Αλλά 

δεν έχει καταλάβει ότι στο τέλος με τα καμένα λάδια που χρησιμοποιεί, θα της 

κάτσει άσχημα στο στομάχι και θα ψάχνει γιατρό για να γίνει καλά… 

 

Και θα είναι πολύ αργά σε δυο χρόνια… Αλλά δεν τους νοιάζει, γιατί δεν 

καταλαβαίνουν ότι η πτώση θα είναι οδυνηρή…!!! 

 

Μετά από ενάμιση χρόνο η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης «πάντα με 

ταχείς ρυθμούς»,  προχώρησε επιτέλους σε υπηρεσιακές αλλαγές Διευθυντικών 



στελεχών που ο καθένας από αυτούς παρέμενε πάνω από δεκαετία στη θέση του …και 

μετά ψάχνουμε «ΣΑΞΩΝΗΔΕΣ»… Οι εταιρείες που δεκαετίες κάνανε κουμάντο στο 

Δήμο Θεσσαλονίκης ψάχνουν τον ρόλο τους στο νέο δημοτικό σκηνικό, μαζί με 

κάποιους όψιμους προμηθευτές που έλκουν την προέλευση τους από το παλιό 

καθεστώς… 

 

Δεν πάει άλλο… Η χώρα χρεοκόπησε… Η ιδιωτικοποίηση πολλών υπηρεσιών 

του Δήμου Θεσσαλονίκης, πάντα με τις προσταγές της τρόικας, πάει να ολοκληρωθεί… 

 

Οι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζονται σαν εχθροί από αυτήν την διοίκηση, 

προσπαθούν να επιβιώσουν με μισθούς πείνας… 

 

Και ποτέ δεν φταίει η πολιτική διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης για τις 

καθυστερήσεις των πληρωμών. Πάντα το Ελεγκτικό, η Περιφέρεια, η Πάρεδρος, η 

κυβέρνηση, το νέο λογισμικό, οι αυτιστικοί υπάλληλοι κ.λπ. 

 

Σας πληροφορούμε ότι καταφέρατε να ξυπνήσετε όλα τα υγιή πολιτικά και 

συνδικαλιστικά χαρακτηριστικά μας… Σας ψηφίσαμε, πιστεύοντας ότι κάτι θα 

άλλαζε… 

Εμείς όμως δεν εξαγοραζόμαστε με καθρεφτάκια γιατί όλοι βγάζουμε το ψωμί 

μας με αξιοπρέπεια... Αλλά όλα έχουν και ένα όριο… Να μας προσέχετε από εδώ και 

πέρα… 

 

Υ.Γ.: ΚΟΥΙΖ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΓΚΩΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΟΛΗ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧE ? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΙΔΕΡΑ !  

                                                                                                                                    

Θεσσαλονίκη, Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 

                                         

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 
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