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Κύριε Πρόεδρε παρά τον «πόλεμο» που δεχτήκατε καταφέρατε και βγήκατε για άλλη μία
φορά νικητής στο πρόσφατο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.;
Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Και πριν, και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, δέχτηκα επιθέσεις
από κάποιους που θέλησαν να εκμεταλλευτούν μικροπολιτικά το Συνέδριο. Αποκορύφωμα ήταν η
ένταση και τα επεισόδια που κάποιοι μεθόδευσαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου χωρίς να έχω
καμία απολύτως εμπλοκή. Πίστεψαν πώς σπεκουλάροντας στο όνομα μου θα καταφέρουν να
κερδίσουν τις εκλογές. Διαψεύστηκαν όμως. Η ανεξάρτητη παράταξή μας, η «Συνδικαλιστική
Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.», κατέλαβε πάλι την πρώτη θέση με ποσοστό 41%, μέσα σε ένα περιβάλλον
όπου όλοι ήταν εναντίον μας. Κι αυτό ήταν μία τεράστια επιτυχία.
Κάποιοι σας ήθελαν να μην θέτετε εκ νέου υποψηφιότητα;
Αυτό θα τους βόλευε. Ήθελαν να φύγει ο Μπαλασόπουλος από τη μέση για να μπορέσουν να
ξεδιπλώσουν τα μικροπαραταξιακά τους σχέδια από τα πολιτικά γραφεία στα οποία είναι και όχι
από την πρώτη γραμμή του αγώνα στην οποία βρισκόμαστε εμείς 14 χρόνια. Οι εργαζόμενοι στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση γνωρίζουν όμως ποιοι είναι αυτοί που παλεύουν για τα δίκαια αιτήματα τους
και ποιοι είναι αυτοί που θέλουν απλά να καπηλευτούν την πιο δυναμική Ομοσπονδία στο χώρο του
Δημοσίου. Και με αυτό το κριτήριο ψήφισαν. Στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., αυτοί που νοιαζόμαστε για τον
κλάδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αγωνιζόμαστε για τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα της και
έχουμε μάθει να παραμένουμε ενωμένοι ακόμα και μετά από σκληρές αντιπαραθέσεις. Και αυτό θα
συνεχίσουμε να κάνουμε με τις νέες γενιές των συνδικαλιστικών στελεχών για το καλό του κλάδου,
των εργαζομένων και της κοινωνίας.
Ως συνδικαλιστής μας έχει συνηθίσει σε σκληρούς αγώνες απέναντι σε κυβερνήσεις, κυρίως
τις μνημονιακές των τελευταίων χρόνων. Πριν τις βουλευτικές εκλογές εκφραστήκατε φιλικά
προσκείμενα στον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Τώρα διαπιστώνουμε ότι ασκείται κριτική στην κυβέρνηση. Τι
πραγματικά ισχύει;
Το 2010 σας θυμίζω πώς αποχώρησα μαζί με συναδέλφους μου από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. λόγω
διαφωνιών με την κυβερνητική πολιτική. Εγώ, πάνω απ’ όλα στη δράση μου στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. βάζω
τους εργαζόμενους και τον κλάδο. Όχι προσωπικές επιδιώξεις και κομματικά συμφέροντα.
Υποστήριξα τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στις βουλευτικές εκλογές και στις ευρωεκλογές νωρίτερα ελπίζοντας σε

κάτι καλύτερο. Άλλωστε αυτό ήταν και το σύνθημα τους στην αντιμνημονιακή τους τακτική. «Θα
φέρουμε την ελπίδα». Όταν όμως αποφασίσαμε με τους συναδέλφους στη «Συνδικαλιστική
Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.» να κατέβουμε στις εκλογές της Ομοσπονδίας αυτόνομα, χωρίς κομματικές
ταμπέλες, τότε δεχτήκαμε έναν πόλεμο. Βουλευτές και κομματικά στελέχη του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. επιχείρησαν
να επηρεάσουν συναδέλφους-αντιπροσώπους ανά την Ελλάδα να μην μας ψηφίσουν στο Συνέδριο
της Ομοσπονδίας. Δεν τα κατάφεραν και πετύχαμε μια περήφανη νίκη.
Φάνηκε πώς όταν ένα κόμμα έρχεται στην εξουσία αλλάζει τακτικές και συμπεριφορές. Εκεί
που ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κατήγγειλε ως πραξικοπηματικές τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) τις
υιοθέτησε στην περίπτωση των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων. Εμείς αντιδράσαμε σε αυτή την
ενέργεια. Θα είμαστε δε, απέναντι σε κάθε απόφαση που στρέφεται κατά της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, την οποία η προηγούμενη συγκυβέρνηση είχε βάλει στο στόχαστρο. Δεν πρόκειται
να υποκύψουμε και να συμβιβαστούμε.
Είσαστε διατεθειμένος δηλαδή να εντείνεται την αντιπολιτευτική σας δράση απέναντι στην
κυβέρνηση;
Η κυβέρνηση ανέλαβε την εξουσία με την ψήφο του Ελληνικού λαού που ήθελε να μπει
επιτέλους ένα τέλος στις μνημονιακές πολιτικές και στα μέτρα της λιτότητας. Η κυβέρνηση του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. λοιπόν ή θα έρθει σε ρήξη με τους δανειστές αποτρέποντας νέες μειώσεις μισθών και
συντάξεων, νέα φοροεπιδρομή, νέα υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων ή θα
συνθηκολογήσει. Στους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να υπολογίζει μόνο αν
επιλέξει το πρώτο. Αν επιλέξει δηλαδή τη ρήξη με το μνημόνιο και τα αποτελέσματα που αυτό
έφερε στην κοινωνία. Διαφορετικά, θα μας έχει απέναντι. Και όπως δυστυχώς δείχνουν τα
πράγματα έως τώρα, η κυβέρνηση επιχειρεί να αμπαλάρει μια συμφωνία σε βάρος της κοινωνίας.
Είναι όντως τόσο άσχημη όσο την περιγράφετε η κατάσταση στους Δήμους σήμερα;
Η κατάσταση στους Δήμους ολόκληρης της χώρας έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Υπάρχουν
τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, οι οικονομικοί πόροι είναι ανύπαρκτοι, οι κοινωνικές υπηρεσίες
αποδιοργανωμένες. Κι όλα αυτά εξαιτίας των πολιτικών των μνημονίων. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
στοχοποιήθηκε όσο κανένας άλλος κλάδος. Επιχείρησαν να προχωρήσουν σε χιλιάδες απολύσεις με
διαφόρους τρόπους (κινητικότητα, διαθεσιμότητα, αξιολόγηση κ.α.) και την ίδια στιγμή θέλησαν να
εκποιήσουν τις υπηρεσίες της δίδοντας τα «φιλέτα» στους ιδιώτες.
Όλα αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζονται μόνο με τη δημιουργία ενός αρραγούς μετώπου
δημάρχων-εργαζομένων-πολιτών. Γι’ αυτό, καλώ για μία φορά ακόμα τους δημάρχους να
συμπορευτούμε σε αυτό τον κοινό αγώνα βάζοντας στην άκρη τις αντιθέσεις μας, μαζί με την
κοινωνία, που συνεχίζει να μαστίζεται και τους εργαζομένους, που αποτελούν τα «εύκολα θύματα»
των κυβερνητικών επιλογών.
Τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα την Τρίτη 16 Ιουνίου 2015 έχετε προγραμματίσει μία
κινητοποίηση. Για ποιο λόγο;
Καταγράφεται το τελευταίο διάστημα σε πολλούς Δήμους μια έντονη κινητικότητα από
πλευράς εργολαβικών-επιχειρηματικών συμφερόντων για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών

διαχείρισης απορριμμάτων. Αφορμή γι’ αυτό στάθηκε η απόφαση της κυβέρνησης να παρατείνει τις
«συμβάσεις» τους έως το τέλος του χρόνου. Αντί να καταργήσει τις διατάξεις που δίνουν την
δυνατότητα ανάθεσης σε ιδιώτες των υπηρεσιών καθαριότητας των Ο.Τ.Α., με νέα εγκύκλιο της η
κυβέρνηση διευκρινίζει πως όσοι εργαζόμενοι απασχολήθηκαν στα συγκεκριμένα αντικείμενα με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας θα επανασυνάψουν Σύμβαση Μίσθωσης Έργου έως το τέλος του
έτους. Δίνει την επιλογή μάλιστα στους αιρετούς 6ωρης ή 8ωρης διάρκειας.
Αυτό δεν πρόκειται να το δεχτούμε. Έχουμε δώσει αγώνες κατά της ανάθεσης των υπηρεσιών
καθαριότητας στα ιδιωτικά συμφέροντα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ζητούμε ταυτόχρονα
την κατάργηση της μνημονιακής «αναστολή προσλήψεων» για να ανοίξει ο δρόμος σε νέες
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που έχουν ανάγκη οι Δήμοι. Αυτός είναι ο σκοπός της
κινητοποίησης της 16ης Ιουνίου.

