
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η έκφραση στήριξης και αλληλεγγύης σε συναδέλφους που διώκονται ποινικά 

για λόγους καθαρά υπηρεσιακούς, για εμάς είναι πάντοτε ξεκάθαρη και όχι 

ευκαιριακή. Γι’ αυτό άλλωστε καταγγείλαμε τον Οκτώβριο του 2013 τις διώξεις 

και την τρομοκρατία που δέχονταν στο Δήμο Νέας Ιωνίας από τον Δήμαρχο ο 

εκπρόσωπος των Αγωνιστικών Κινήσεων-Συσπειρώσεων Νίκος Αδαμόπουλος, σε 

αντίθεση με κάποιους άλλους που δεν το έπραξαν για λόγους παραταξιακών και 

κομματικών αγκυλώσεων… αλλά σήμερα έχουν το θράσος να μας καταγγέλλουν!!! 

Η στήριξη όμως αυτή, σε καμία περίπτωση δεν παρέχεται και δεν μπορεί να 

προσφερθεί με την επίδειξη παραταξιακής ή κομματικής «ταυτότητας». Δεν  

«κρυβόμαστε πίσω απ’ το δάχτυλό μας» ούτε κρίνουμε επί δικαίων και αδίκων. 

Από την πρώτη στιγμή ωστόσο ξεκαθαρίσαμε πως στηρίζουμε συναδέλφους που 

διώκονται ποινικά γιατί ακριβώς άσκησαν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα 

προασπίζοντας ταυτόχρονα τη Δημόσια περιουσία.  

 Η πορεία όμως της Χριστίνας Μακνέα δεν ξεκινά ούτε τελειώνει στο Δήμο 

Καλαμαριάς, τονίζουμε δε πως πρωτόδικα έχει καταδικαστεί για αδικήματα που 

καμιά σχέση έχουν με την άσκηση των καθηκόντων της ούτε πολύ περισσότερο με 

την προάσπιση της Δημόσιας περιουσίας. Επιλέγουμε λοιπόν να είμαστε πολύ 

προσεχτικοί και καλούμε τους «δήθεν επικριτές μας» φωστήρες της λάθος εννοούμενης 

συναδελφικής αλληλεγγύης που κρύβει μόνο κομματικά κριτήρια, το ΜΕ.Τ.Α.-

Π.Α.Σ.Κ.Ε./Ο.Τ.Α. να δώσει αυτό στην δημοσιότητα για τι ακριβώς καταδικάστηκε η 

Χριστίνα Μακνέα!!!  

 Εκτός και εάν όσα αναφέρει η με αριθμ.: 16350/2013 απόφαση του Γ΄ 

Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάστηκε 

πρωτόδικα: 1. Για ψευδή καταμήνυση, 2. Συκοφαντική δυσφήμιση και 3. Νόθευση 

εγγράφου από υπάλληλο κατ’ εξακολούθηση, εμπεριέχονται στα υπηρεσιακά 

καθήκοντά της και στον αγώνα της για την προστασία της Δημόσιας περιουσίας. 

Μετά από μία σκληρή περίοδο, όπου το σύνολο των έντιμων, σκληρά 

εργαζόμενων του Δημοσίου στοχοποιήθηκαν ως τεμπέληδες και διεφθαρμένοι 

εξαιτίας  όπως αποδείχθηκε ελαχίστων εξαιρέσεων, θα πρέπει και εμείς να είμαστε 

εξαιρετικά προσεχτικοί παραμερίζοντας το κακώς κοινώς εννοούμενο παραταξιακό και 

κομματικό όφελος. 

Όσοι δε προσπαθούν να εμφανίσουν δήθεν ως αντίδικο της Χριστίνας Μακνέα  

την Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Δέλτα, Μέλος του Γενικού 

Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και στελέχους της παράταξής μας, το κάνουν στο 

πλαίσιο της αισχρής κομματικής τους συκοφάντησης και προπαγάνδας. Είναι και το 

μόνο που κάνουν με επιτυχία!!! 
 

   Αθήνα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής  

 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.: http://www.poeota.gr/sindanatropi • e-mail: sindanatropi@poeota.gr 

 


