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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Εκ μέρους όλων των Συναδέλφων, θέλουμε να εκφράσουμε την ανείπωτη χαρά μας διότι 

ενεφανίσθη η Συνδικαλιστική Ανατροπή και μάθαμε ότι είναι εδώ. Η απορία μας όμως είναι, για να 

ενημερώνονται και οι Συνάδελφοι, από πόσα τεμάχια αποτελείται και πού μπορούμε να τη βρούμε. Στο 

γραφείο του Δημάρχου; Στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα; Στο γραφείο του Αντωνίου; Ή σε αυτό του 

Αντιδημάρχου της Καθαριότητος; Να μη τη ψάχνουνε από γραφείο σε γραφείο μήπως και την 

εντοπίσουνε.  

Αν και είστε προφανώς αμνήμονες, αλλά έωλα αυτοπροσδιορίζεστε  ως «θεματοφύλακες των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων»,θα σας υπενθυμίσουμε ότι ποτέ δεν εκλέξατε εκπρόσωπο εργαζομένων 

στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Προφανώς εκπροσώπους σας «θεματοφύλακες» θα εννοείτε τους 

διορισμένους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής.  

 Το να λέτε ότι επιδιώξατε ευρύτερη συνεργασία, ενώ είναι γνωστό ότι σας επέβαλλαν να κάνετε 

την ουρά ενός Σωματείου της Καθαριότητος (όπως σε όλες τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις αποδέχεστε) είναι 

παραπληροφόρηση και δείγμα ντροπής για τις ενέργειές σας (έχετε όμως τη μερική κατανόηση μας). 

Κοροϊδεύετε τους εαυτούς σας, αλλά κυρίως τους εργαζομένους.  

Είναι πιο έντιμο να πείτε ότι πράγματι «εμείς είμαστε οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής και 

εκτελούμε πειθήνια εντολές» ή ότι «δεν το θέλουμε, αλλά μας το επιβάλουν, διότι δεν έχουμε τη δύναμη 

να αντισταθούμε». Έτσι και την πλήρη κατανόηση μας θα είχατε και σταράτες κουβέντες θα πείτε.  

Οι απεργοσπαστικοί μηχανισμοί στο Δήμο είναι χρόνια ολόκληρα, μια χαρά εξυπηρετούν τη 

Δημοτική Αρχή, όπως την εξυπηρετείτε και εσείς. Τα κροκοδείλια δάκρυα δεν αποτελούν δικαιολογία 

για τις φαρσοκωμωδίες στις οποίες συμμετέχετε.  

Θα είμαστε πάντα αγαπημένοι φίλοι και σαν τέτοιοι σας προτρέπουμε να επανακτήσετε τη 

χαμένη σας συνδικαλιστική αξιοπρέπεια, την οποία προ πολλού έχετε απολέσει παριστάνοντας το 

πρόθυμο δεκανίκι της Διοίκησης. Το ΔΣ έχοντας σοβαρότερα θέματα να ασχοληθεί σας αποχαιρετά, 

συμπάσχοντας μαζί σας για το βάρος της ευθύνης της στήριξης της Διοίκησης το οποίο έχουν επωμιστεί 

οι αδύναμοι ώμοι σας.  

 

ΥΓ: Όπως και να έχει το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Η ιστορική διαδρομή της Ανατροπής στο Δήμο 

Αθηναίων είναι εμφανές πως έχει ολοκληρωθεί.  

 

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και ο Σύλλογος θα παραμείνει ανοιχτός κατά τη διάρκεια 

όλης της καλοκαιρινής περιόδου. 
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