
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Δεν περιμέναμε αλήθεια είναι, τόσο η συναδέλφισσα Κική Ιωαννίδου όσο και 
η «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» να μας εκπλήξουν θετικά 
δείχνοντας... συνδικαλιστική ηθική και δεοντολογία. Η καρέκλα έχει μέλι και 
προφανώς μόλις καθίσεις δεν διαφέρεις σε τίποτα από τους καρεκλοκένταυρους που με 
μεγαλοστομία καταγγέλλεις. 

Τόσο ο «συντάξας και διακινητής» της Ανακοίνωσης, πρώην Μέλος της 
παράταξης που αποπέμφθηκε και δεν κατάφερε να επιστρέψει παρά το ότι το 
επεδίωξε, όσο και ο «καθοδηγητής» αλλά και η ίδια η Κική Ιωαννίδου, 
συμμετείχαν πάντα στις συνεδριάσεις των οργάνων της παράταξης. Γι’ αυτό 
υπάρχουν ντοκουμέντα που αν προκληθούμε ευχαρίστως να προσκομίσουμε. Σήμερα 
μαθαίνουμε πως όχι μόνο Μέλη της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους 
Ο.Τ.Α.» δεν ήταν, αλλά ούτε και Φίλοι!!! Προφανώς στις συνεδριάσεις της παράταξης 
κατά λάθος ερχόντουσαν συνεχώς!!! 

Να θυμίσουμε επίσης πως στην «ΝΙΚΑΙΩΤΙΣΣΑ» Αντιδήμαρχο και στο 
Δήμαρχο Παύλου Μελά, αυτοί οι ίδιοι μας συνόδευσαν το 2016 κομπάζοντας για την 
στήριξη που τότε αφειδώς τους πρόσφεραν. Και τότε προφανώς ούτε καν «Φίλοι» της 
παράταξης δεν ήταν!!! 

Και για να καταλαβαινόμαστε... Όταν το 2016 στην φωτογραφία με την 
Διοίκηση του Δήμου Παύλου Μελά μετά την εθιμοτυπική συνάντηση συμμετέχουν 
τα «μη Μέλη» και «οι μη Φίλοι» της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους 
Ο.Τ.Α.» ανάμεσά τους και η συναδέλφισσα Κική Ιωαννίδου, αυτό ονομάζεται ορθή 
συνδικαλιστική πρακτική, όταν όμως το 2019 δεν είσαι στην φωτογραφία γιατί τα 
«έσπασες» με την Διοίκηση, αυτό ονομάζεται «εργοδοτικός συνδικαλισμός».  

Η Κική Ιωαννίδου διαγράφηκε γιατί αγνόησε θέση της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» πως στις συνεδριάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
όταν πρόκειται για θέματα κοινού ενδιαφέροντος συμμετέχουν τόσο οι εκλεγμένοι 
εκπρόσωποι των εργαζομένων Δημοσίου Δικαίου όσο και εκείνοι των Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Αποκλεισμοί κατά το δοκούν και μάλιστα με αποστολή 
εξωδίκων σε εργαζόμενους-συναδέλφους είναι ανεπίτρεπτοι και μη ανεκτά φαινόμενα 
για την παράταξή μας. 

Τέλος, τονίζουμε πως η Κατούδη Μαρία, όπως άλλωστε και οι υπόλοιποι 
εκπρόσωποι της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» στο Νομό 
Θεσσαλονίκης θα συνεχίζουν να «κυκλοφορούν» στους χώρους της εργασίας με 



γνώμονα πάντα το συμφέρον των εργαζομένων, κάτι που το αναγνωρίζουν ιδιαίτερα οι 
εργαζόμενοι στο Δήμο Δέλτα όπου με παρέμβαση της συναδέλφου και της παράταξης 
μας υπήρξαν μονιμοποιήσεις όλων σχεδόν των εργαζομένων στα Κοινωνικά 
Προγράμματα (Ε.Σ.Π.Α. Βοήθεια στο Σπίτι κ.λπ.). 

Δεν είμαστε ούτε του «καφενείου ούτε του υπογείου». Εκεί ας βρεθείτε με 
εκείνες τις δυνάμεις που πρόδωσαν τον κλάδο των Παιδαγωγών των Δημοτικών 
Παιδικών Σταθμών, στηρίζοντας την 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση απαξιώνοντας 
τη δουλειά τους, τα πτυχία τους και οδηγώντας πολλούς εργαζόμενους που εργάζονται 
για χρόνια μέσω των Προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. στην απόλυση. 

Φανταζόμαστε πως, και με τους νέους «συνομιλητές» δεν θα γίνεται ούτε 
«Φίλοι» ούτε «Μέλη». Μελισσούλες λέμε εμείς!!! Και βάζουμε μία άνω τελεία εδώ... 
 

 

Αθήνα, Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 
της ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α. 
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