
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

«Και όμως… έχουμε πολλά να δούμε ακόμα!!!»  

 
Θα περιμέναμε η απάντηση του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. στην καταγγελία μας για τα 

όσα τραγελαφικά συνέβησαν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Υπαλλήλων των 

Ο.Τ.Α. του Νομού Θεσσαλονίκης, με πρωταγωνιστή τον ανεκδιήγητο «συνδικαλιστή» 

Μηνά Μοναστηρίδη, να είχε πολιτικά χαρακτηριστικά. Θα πρέπει μάλλον από εδώ και 

πέρα να το συνηθίσουμε! 

Εκτός και αν και η θέση του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. (ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και ΛΑ.Ε.) είναι πως ο 

«αιρετός» εκπρόσωπος των εργαζομένων (ενώ ήδη οι αιρετοί αποτελούν μειοψηφία σε 

σχέση με τους διορισμένους) θα πρέπει να είναι έρμαιο της αίτησης κάθε εργαζόμενου 

που θα διαφωνεί με τη θέση του αιρετού. 

Είναι ξεκάθαρο πως ο «αιρετός» εκπρόσωπος απηχεί την άποψη και την ψήφο 

χιλιάδων εργαζομένων που τον επέλεξαν με την ψήφο τους και σε αυτούς απολογείται. 

Αποτελεί δημοκρατικό, συνδικαλιστικό και πολιτικό ατόπημα έστω και η 

σκέψη πως δύναται με μία «αίτηση εξαίρεσης» να παρακάμπτεται η βούληση των 

εργαζομένων. Πόσο μάλλον αιρετός εκπρόσωπος να ψηφίζει εξαίρεση άλλου αιρετού!!! 

Χυδαίο λοιπόν είναι να εκτρέπεσαι από τις βασικές αρχές του συνδικαλιστικού 

κινήματος για τα ψηφαλάκια και όχι όταν καυτηριάζεις την χυδαιότητα!!! 

Καλό είναι επίσης οι συνάδελφοι του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. να έχουν τουλάχιστον 

συνέπεια λόγου!!! 

Είναι αλήθεια ο Θέμης Μπαλασόπουλος συκοφάντης, «δικτάτορας», εκβιαστής, 

ρουσφετολόγος, διασπαστής, όπως υποστηρίζει η ανακοίνωση του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. ή 

αγωνιστής, σεβαστό συνδικαλιστικό στέλεχος, που χτυπήθηκε από το σύστημα, 

Πρόεδρος που ανέδειξε την δράση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τα σκληρά χρόνια των 

μνημονίων, άξιος αντίπαλος και πολλά άλλα όπως υποστήριξε για αυτόν ο επικεφαλής 

του ΜΕ.Τ.Α. Γιώργος Χαρίσης στην τελευταία Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.; 

Αλήθεια ποιος λέει την αλήθεια; Ποιος είναι εκτός γραμμής; Ή μήπως η 

διγλωσσία είναι πλέον καθημερινή συνήθεια, κάτι που αργά ή γρήγορα θα 

αντιληφθεί το σύνολο των εργαζομένων; Το ότι πατούν σε δύο βάρκες προκειμένου να 

μην «βραχούν» δεν τους δίνει το δικαίωμα να οπισθοχωρήσουν από διεκδικήσεις 

αυτονόητες. 

Εκτός και αν το ότι το σύνολο των Μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων θα 

πρέπει να είναι αιρετοί και όχι διορισμένοι, δεν είναι πάγια θέση του συνδικαλιστικού 

κινήματος!!! Και όπως προείπαμε… έχουμε πολλά να δούμε ακόμα!!! 

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
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