
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Όπως ήταν αναμενόμενο αντί απάντησης ή έστω σχολιασμού από το ΜΕ.Τ.Α.-

Ο.Τ.Α. για τους λόγους της «δημοσιογραφικής» επίθεσης γνωστής ιστοσελίδας 

προς την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αλλά και την παράταξή μας (τους οποίους εξηγήσαμε) γίναμε 

αποδέκτες μιας ανακοίνωσης με ύβρεις, λάσπη  και αήθης επιθέσεις, προφανώς λόγω 

πανικού και προσπάθειας μετατόπισης της μπάλας στην... εξέδρα. 

Εμμένοντας στην ουσία των όσων ευθαρσώς «καταγγείλαμε» ενημερώνουμε 

τα ηγετικά στελέχη του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. πως είναι στην διάθεσή τους οι 

«επαγγελματικές προτάσεις», η άρνηση των οποίων ήταν η αφετηρία του 

«δημοσιογραφικού διωγμού» της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της «Συνδικαλιστικής Ανατροπής 

στους Ο.Τ.Α.» από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα. 

Το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. αντί κραυγών οφείλει να τοποθετηθεί: 

• Διαφωνεί πως είναι τουλάχιστον αντιδεοντολογικό εκλεγμένα Μέλη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να μιλούν «ανώνυμα» συνεργώντας 

στην διαστρέβλωση και την παραπληροφόρηση που μόνο στόχο έχει την άσκηση 

πίεσης; 

• Το επικοινωνιακό-παραταξιακό όφελος είναι ηθικά αποδεκτό αντάλλαγμα; 

Εμείς υποστηρίζουμε πως όχι!!! Αντίθετα, ουδέποτε υποστηρίξαμε πως 

απαγορεύεται τα Μέλη του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. να μιλούν με όποιον επιθυμούν. 

Απαιτούμε μόνο επωνύμως ως οφείλουν να το κάνουν προκειμένου να μην 

«υποβοηθούν» στην εσκεμμένη διαστρέβλωση και παραπληροφόρηση που έχει ως 

στόχο την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για λόγους που φυσικά δεν έχουν συνδικαλιστικό υπόβαθρο 

αλλά… ευρώ!!! 

Επισημαίνουμε επίσης πως ουδέποτε αρνήθηκαν τον ρόλο του 

δημοσιογραφικού «ανταποκριτή» ή του «λαγού» της παραπληροφόρησης. 

Αυτός είναι και ο λόγος που παραληρούν και «πελαγοδρομούν». Κατηγορούν 

τα Μέλη της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» για…  

«εμποτισμό, παραγοντισμό και ιδιοτέλεια». Ας ονομάσουν ποιο Μέλος της 

«Συνδικαλιστικής Ανατροπής στους Ο.Τ.Α.» «στρογγυλοκάθισε» ως αποσπασμένος 

Δημοτικός Υπάλληλος σε γραφεία Βουλευτών ή Υπουργών, ασκώντας ταυτόχρονα τα 

συνδικαλιστικά τους καθήκοντα ακόμα και ως επικεφαλής συνδικαλιστικής παράταξης; 

Ας κοιταχτούν και λιγάκι στον καθρέπτη!!! 

Στο όριο της «αυτογελοιοποίησης» και τα όσα δήθεν αναφέρουν περί 

«αποκλειστικότητας» σε ανταγωνιστικό site της «δικής τους» δημοσιογραφικής 

ιστοσελίδας της επιστολής της Ομοσπονδίας προς την Πρόεδρο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Την ίδια ημέρα, της δήθεν αποκλειστικότητας το εν λόγω έγγραφο είχε 



αναρτηθεί στο επίσημο site της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. απ' όπου ο οποιοσδήποτε μπορούσε να 

λάβει γνώση. Ενδεχομένως και αυτό να μην το γνωρίζουν, αφού πέρα από την 

παραταξιακή τους ενασχόληση προφανώς θεωρούν πως δεν τους αφορά η καθημερινή 

λειτουργία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  

Πρέπει όμως να «νιώθεις» σπίτι σου την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για να την 

προστατέψεις τόσο από τον παραταξιακό φανατισμό όσο και από εξωγενείς 

παράγοντες. Γιατί με έμμεσο τρόπο και μέσω των όποιων ανίερων συμμαχιών, 

πράττουν όσα δήθεν αφορίζουν. Αποπροσανατολίζοντας τους εργαζόμενους από τα 

πραγματικά τους προβλήματα, ενισχύοντας την απογοήτευση, τον ατομισμό, την  

αποστράτευση.  Είναι το άγχος που σας οδηγεί συνάδελφοι του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. 

ενόψει του συνδικαλιστικού αφανισμού μετά την εσωτερική διάσπαση. Να 

επισημάνουμε στους συναδέλφους του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. ότι το σύνθημα «…φτάνει 

πια!!! Από την άμυνα να περάσουμε στην επίθεση!» μας βρίσκει απόλυτα 

σύμφωνους. Βέβαια χρειάζεται προσοχή το ποιος το λέει και γιατί το λέει. Γιατί για 

παράδειγμα οι μεγαλοστομίες και ο ανέξοδος ψευτοεπαναστατισμός δεν έγιναν πράξη 

στην περίπτωση της απόλυσης Συμβασιούχων-Παρατασιούχων στον Δήμο Νεάπολης-

Συκεών όπου Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου των Εργαζομένων είναι το ηγετικό 

στέλεχος του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. Μηνάς Μοναστηρίδης. Εκεί δίνοντας το σύνθημα του 

«ανένδοτου» αγώνα ο Πρόεδρος δήλωσε στην γνωστή «ιστοσελίδα»: «Είναι παράνομη 

η απόφαση του Δημάρχου και οι εργαζόμενοι οφείλουν να προχωρήσουν σε ασφαλιστικά 

μέτρα προκειμένου να διαφυλάξουν τις θέσεις εργασίας τους.» 

Κουβέντα για κινηματικές διεργασίες και απεργιακές κινητοποιήσεις για την 

ανάκληση της απόφασης απόλυσης των συμβασιούχων στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών. 

Ή έστω μια λεκτική καταγγελία… τίποτα. Με τα λόγια… χτίζω ανώγεια…!!! 

Και φυσικά θα πρέπει να απολογηθείτε για κάτι ακόμη στους εργαζομένους. 

Εάν πραγματικά η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» είναι όσα 

εξιστορείτε με αγανάκτηση, γιατί στο πρόσφατο Τακτικό Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

(Δεκέμβριος 2016) προτείνατε σε ανώτατο επίπεδο κοινή κάθοδο στις εκλογές; 

Τα εκλογικά αποτελέσματα τόσο στις εκλογές των Υπηρεσιακών Συμβουλίων 

όσο και σε όσους Συλλόγους πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση αποδεικνύονται «Βατερλό» για τις δυνάμεις του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. 

Αυτός είναι ο μόνος λόγος της αναζήτησης συμμαχιών τόσο σε επικοινωνιακό 

όσο και σε συνδικαλιστικό επίπεδο. Η επίθεση όμως στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αφορά 

στο σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και θεσμικά έχουμε 

ευθύνη ΟΛΟΙ να τους υπερασπιστούμε σε μια δύσκολη οικονομικά και πολιτικά 

συγκυρία. 

Άλλωστε είναι γνωστό… τα ισχυρά κάστρα πάντα πέφτουν εκ των έσω!!! Ας 

μην γίνονται καθημερινά οι «εφιάλτες» του κλάδου!!!  
 

  Αθήνα, Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 
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