
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για ακόμη μια φορά η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. με Ανακοίνωσή της που εξέδωσε την 

Παρασκευή 7-12-2018, όχι μόνο παραπληροφορεί και αποπροσανατολίζει τους 
εργαζόμενους άλλα ψεύδεται ασύστολα, προσπαθώντας λίγες ημέρες πριν τις εκλογές 
των Υπηρεσιακών Συμβουλίων να συσπειρώσει τις δυνάμεις της. Σε παρόμοια 
«γραμμή» και το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. που αποδεικνύει με την στάση του πως όσο μικραίνει 
συνδικαλιστικά, τόσο προσκολλάται και εξαρτάται στην Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. αφού αδυνατεί 
ακόμη και να εκφράσει αυτόνομο και ανεξάρτητο λόγο, στοχεύοντας πλέον στην 
«συνδικαλιστική του επιβίωση» και μόνο, αναπαράγοντας με άλλα λόγια, τα ίδια πράγματα.  

Ως «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» με καθαρό λόγο 
διατυμπανίζουμε πως η Ομοσπονδία είναι το συνδικαλιστικό μας σπίτι και μόνο μέσα 
από μια ισχυρή Ομοσπονδία μπορούν να λυθούν τα προβλήματα των εργαζομένων. 
Μπορούν να επικαλεστούν και εκείνοι το ίδιο; Φυσικά όχι!!! Γιατί για αυτούς 
συνδικαλιστικός στόχος είναι η αποδυνάμωση και η πολυδιάσπαση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
προκειμένου να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός τους για κομματικά και παραταξιακά συνδικάτα. 
Μεθοδευμένα και ύπουλα, υλοποιούν «πριονίζοντας» και όχι «χτίζοντας», τα σχέδια τους 
για κομματικοποίηση των συνδικάτων. Ένα σύστημα συνδικαλιστικής οργάνωσης όπου το 
κάθε κόμμα θα έχει και το συνδικάτο του, το οποίο θα ελέγχει με τα «στρατευμένα - 
διορισμένα - κομματικά - επαγγελματικά» στελέχη. Αυτή τη λογική εξυπηρετεί μέχρι 
σήμερα και η λειτουργία του Συνδικάτου Ο.Τ.Α. 

Ως «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» δηλώνουμε πως θα 
διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο την λειτουργική, οικονομική και θεσμική κατοχύρωση 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Μιας Ομοσπονδίας που θα αγκαλιάζει κάθε πολιτικοσυνδικαλιστική 
άποψη και τάση, που θα αποφασίζει και θα αγωνίζεται μέσα από συλλογικές, δημοκρατικές 
διαδικασίες και όχι με κομματικές γραμμές και καθοδηγήσεις. 

 Η δυναμική κάθε Ομοσπονδίας και οι κατακτήσεις της, διασφαλίζουν και την 
ενότητά της. Η τακτική της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. που υποστηρίζει πως οποιοδήποτε 
πρωτοβάθμιο Σωματείο μπορεί με μια αίτηση να προσχωρεί στις «κατακτήσεις» της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. χωρίς κατ’ ανάγκη να είναι Μέλη της, είναι καθαρά διασπαστική και 
επικίνδυνη για το συμφέρον των εργαζομένων. Και η συντριπτική πλειοψηφία των 
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που απορρίπτουν τον κομματικό εναγκαλισμό 
των συνδικάτων, θα σταθούν εμπόδιο στα σχέδιά τους. 

Ψευδή και ανυπόστατα είναι δε και όσα υποστηρίζει σχετικά με την δήθεν 
καταδίκη «αφισέτας» που κυκλοφόρησε εργαζόμενος στο Νομό Θεσπρωτίας. Η 
Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Τετάρτη 5-12-2018, 
ζήτησε να καταδικαστεί … «η Συνδικαλιστική Ανατροπή που εξέδωσε και τοιχοκολλεί την 
συγκεκριμένη αφισέτα στο Νομό Θεσπρωτίας».  



Αποδείχθηκε όμως περίτρανα πως η «αφισέτα» δεν είχε καμία σχέση με τη 
«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.», ενώ καταδικάστηκε από όλους η 
προβοκατόρικη μεθόδευση της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α., αλήθεια ξεχνούν τη δική τους 
προβοκατόρικη και φασιστικού τύπου αφίσα τους κατά του πρώην Προέδρου της 
Ομοσπονδίας… «ή με τους εργάτες ή με τις γραβάτες» ή θεωρούν ότι την ξεχάσαμε εμείς, 
όταν οι εργαζόμενοι πάλευαν κατά των περικοπών, των απολύσεων και των μνημονιακών 
πολιτικών αυτοί έβγαζαν αφίσες κατά του τότε Προέδρου της Ομοσπονδίας. 

 Ως «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» δηλώσαμε πως 
αγωνιζόμαστε με συνδικαλιστικά και πολιτικά επιχειρήματα και η αφισέτα προφανώς 
και δεν μας εκφράζει. Επισημαίνουμε όμως στην Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. πως ο φασισμός και ο 
ολοκληρωτισμός εκφράζεται με νοοτροπίες και συμπεριφορές προσώπων, που προφανώς 
δεν μπορούν να καλύπτονται και να αγκαλιάζονται από συνδικαλιστικές παρατάξεις. 

Αλήθεια, συνάδελφοι της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. είναι φασιστικό ή όχι, συνδικαλιστικό 
σας στέλεχος να τραμπουκίζει και να βρίζει με χυδαίο τρόπο συναδέλφους του επειδή 
δεν ασπάζονται τις πολιτικές του απόψεις; Ή να αποκαλεί συνάδελφο Α.Μ.Ε.Α. ως 
«ανάπηρο» επειδή υπερίσχυσε έναντι αυτού σε εκλογική διαδικασία; Λίγο καιρό πριν αυτό 
το συνδικαλιστικό σας στέλεχος, κάτω από τη γενική κατακραυγή των συναδέλφων του, 
εξαναγκάστηκε σε παραίτηση. Τώρα, επανέρχεται στα ψηφοδέλτια τη Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. στις 
εκλογές των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Μετανόησε ή συμμορφώθηκε συνάδελφοι; 

 Στο Νομό  Θεσπρωτίας συνάδελφοι της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α., δίνουμε έναν έντιμο 
συνδικαλιστικό αγώνα απέναντι σε ένα σκληρό «σύστημα» που δεν επιτρέπει σε 
οποιαδήποτε διαφορετική πρόταση και άποψη όχι μόνο να ακουστεί αλλού ούτε και να 
«ανασάνει». Και αυτό γίνεται με άκομψο, τραμπούκικο, υβριστικό, φασιστικό και όχι 
συνδικαλιστικό και δημοκρατικό τρόπο τις περισσότερες φορές. 

Η άποψη που έχει εκφραστεί στη Θεσπρωτία πως «επιτρέπεται» να ακούγεται 
στους εργαζόμενους μόνο η φωνή της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. (Κ.Κ.Ε.) και πως η Ομοσπονδία 
είναι ανεπιθύμητη, το «μπούλινγκ» που δέχεται από τοπικά στελέχη της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. η 
εκπρόσωπος της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» που προσπαθεί 
με δημοκρατικό τρόπο να θέσει μία διαφορετική οπτική και άποψη στην κρίση των 
συναδέλφων και πολύ δε περισσότερο η προσπάθεια σας να ταυτίσετε με χρυσαυγίτες, 
μια παράταξη που ιδιαίτερα τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια, έδωσε με κόστος σκληρούς 
αγώνες ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, αποτελούν τακτικές που μόνο με τη 
δημοκρατία, την πολυφωνία, την ελευθερία λόγου και έκφρασης δεν συνάδουν. Και 
επειδή πολλά είπαμε και γράψαμε... ΓΙΑ ΚΟΙΤΑΧΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΣΤΟΝ 
ΚΑΘΡΕΦΤΗ…!!! 

Αθήνα, Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της 
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