
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
«Γι’ αυτήν την καινούρια μουσική χρειάζονται και καινούρια αφτιά» 

Φρήντριχ Νίτσε.  Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Ρεθύμνου και 
μέλος του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. Παπαδογιάννης εξαπέλυσε κρεσέντο χυδαιότητας 
κατά του επικεφαλής της παράταξης μας συνάδελφου Γωνιωτάκη Μανώλη, 
κατά του ιστορικού στελέχους της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους 
Ο.Τ.Α.» συναδέλφισσας Κοτζαμπασάκη, και «φωτογράφισε» τον αείμνηστο 
Προεδρο του Συλλόγου του Δήμου Ρεθύμνης και πρώην Μέλος του Γ.Σ. της 
Π.Ο.Ε.-Ο,Τ.Α. Φωτάκη Γιάννη για «κακοδιαχείριση» των οικονομικών του 
οργάνου στο πρόσφατο παρελθόν… Το έπραξε μάλιστα εκμεταλλευόμενος την 
θέση που κατέχει στον Σύλλογο μέσα στον Απολογισμό Δράσης που θα καταθέσει 
στην επερχόμενη Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση! Αδυνατούμε να 
πιστέψουμε ότι τα Μέλη του Δ.Σ. είχαν επίγνωση του θρασύτατου κειμένου και ότι 
εν γνώση τους ψήφισαν τον οχετό λάσπης του Παπαδογιάννη!  

Γνωρίζουμε πολύ καλά το ήθος των υπόλοιπων Μελών του Δ.Σ. αλλά 
επίσης γνωρίζουμε καλύτερα το ήθος και τον Βοναπαρτισμό του Προέδρου που 
εδώ και χρόνια χρησιμοποιεί τον αγωνιστικό Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου 
για τις προσωπικές του επιδιώξεις. Στην ανυπαρξία κατάθεσης ουσιαστικών 
προτάσεων από την πλευρά του και εφόσον ήταν ΑΟΡΑΤΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ 
καταθέτει προσωπικές ύβρεις και ανυπόστατες κατηγορίες σε βάρος των στελεχών 
της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» που θα τις ζήλευε και ο 
Γκαίμπελς!  

Το έργο που παρουσιάζει είναι γεμάτο από τραπεζώματα και εκδρομές αλλά 
δεν αναφέρει λέξη για την αδιαφορία και ανικανότητα που επέδειξε στην 
επίλυση των πραγματικών προβλημάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους. Η 
παρουσία προφανώς της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» 
εδώ και 1,5 χρόνο στον Δήμο και η επίλυση σημαντικών θεμάτων που ο 
Παπαδογιάννης σφύριζε αδιάφορα τον έχει ενοχλήσει σε μεγάλο βαθμό. Οι 
δεκάδες ουσιαστικές παρεμβάσεις της παράταξης μας στους χώρους εργασίας, στον 
Δήμαρχο Μαρινάκη, αλλά και η παρουσία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
στον Δήμο με δικές μας ενέργειες τον έφεραν σε δύσκολη θέση και ξεμπροστιάστηκε 
στα μάτια των εργαζομένων. Δεν το ήθελε, το πολέμησε με πάθος για να μπορεί να 
συμπεριφέρεται ως «αυτοκράτορας», εκφυλίζοντας με την δράση του τον ιστορικό 



Σύλλογο του Ρεθύμνου. Ίσως τον έχει ενοχλήσει περισσότερο ότι η παράταξή μας 
του ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ πριν 1,5 χρόνο στο αίτημα του να είναι Μέλος της…  

Το ήθος της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» και των 
στελεχών της δεν συνάδει με τον ιδεολογικό οχετό του Παπαδογιάννη και 
κυρίως η αγωνιστικότητα των Μελών μας στο Ρέθυμνο με την δική του 
ανυπαρξία και ανικανότητα. Το Ρέθυμνο θα γυρίσει σελίδα, θα αποβάλλει από 
τις τάξεις του ανύπαρχτους, αόρατους και δήθεν συνδικαλιστές που στον πανικό 
τους να σώσουν την «καρεκλίτσα» τους στοχοποιούν μέχρι και αγωνιστές που 
έχουν φύγει απ την ζωή όπως τον ΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΑΚΗ. Η παράταξή μας 
δεσμεύεται ότι την επόμενη ημέρα των εκλογών το Ρέθυμνο θα έχει Σύλλογο 
πρωτοπόρο που θα αγωνίζεται για ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους! Έναν Σύλλογο 
πρωτοπόρο που θα έχει φωνή και στα ανώτερα όργανα του συνδικαλιστικού 
κινήματος βγαίνοντας από την αφάνεια που είχε επιβάλλει συνειδητά ο 
Παπαδογιάννης.  

Καλούμε τους εργαζόμενους να γυρίσουν την πλάτη στην αθλιότητα του 
απερχόμενου αόρατου Προέδρου του Δ.Σ. και καλούμε το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. να 
πάρει θέση αν συμφωνεί με την πολιτική πεζοδρομίου που ακολουθεί ο εκλεχτό 
τους. 

 
Αθήνα, Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 

της ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α. 
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