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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

 

Μέσα σε διάστημα τριών ημερών κάποιοι εισήλθαν δύο φορές σε προστατευμένο από πρωτόκολλο 

εμπιστευτικότητας χώρο εργασίας κοινωνικής δομής του Δήμου Αθηναίων, με τρόπο ο οποίος προσιδίαζε 

σε εισβολή, πραγματοποιώντας θρασύδειλη επίθεση σε εργαζόμενους.  
 

 Μάλιστα και τα δύο περιστατικά είχαν τους ίδιους πρωταγωνιστές, οι οποίοι κατά δήλωσή τους είναι 

συνδικαλιστές(;;) σε κάποιο «συνδικάτο του ΠΑΜΕ», αλλά και σε ένα σωματείο σφραγίδα γνωστού 

παρατρεχάμενου προϊσταμένου. Οι δράστες παρά τις αντιδράσεις και τις παρακλήσεις του προσωπικού 

να αποχωρήσουν, με την άκρως εριστική συμπεριφορά τους δημιούργησαν έντονη αναστάτωση, μη 

σεβόμενοι ούτε καν το απόρρητο και την ψυχική ηρεμία των εξυπηρετούμενων της δομής (άτομα που έχουν 

υποστεί ενδοοικογενειακή βία, διακρίσεις κτλ). 
 

Όταν μάλιστα τους επισημάνθηκε ότι δεν εκπροσωπούν κανέναν και δεν έχουν καμία 

νομιμοποίηση να μιλούν εκ μέρους των εργαζομένων, έχασαν την ψυχραιμία τους και επιτέθηκαν 

φραστικά εναντίον τους. Εντέλει κατέληξαν με θρασύδειλο τρόπο να προσβάλλουν την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια, την υπόληψη και την κινητική αναπηρία συναδέλφου, κατηγορώντας τον ότι 

εκμεταλλεύτηκε την αναπηρία του για να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές του Συλλόγου!!! 
 

Θρασύδειλες συμπεριφορές, από «δήθεν αλληλέγγυους» επαναστάτες της δεκάρας οι οποίοι 

μόνο υποκριτικά και ανάλογα το συμφέρον τους θυμούνται τις δήθεν ευαισθησίες τους. Την ίδια ώρα 

βέβαια δεν διστάζουν να στοχοποιούν ακόμη και με ρατσιστικές επιθέσεις όσους είναι ανεξάρτητοι ή 

«δεν είναι της αρεσκείας του κόμματος» σαν γνήσιοι νοσταλγοί άλλων εποχών και καθεστώτων.  
 

Καλούμε τη διοίκηση να μην κωφεύσει στις καταγγελίες που έχουν ήδη γίνει και να ερευνήσει ως το 

τέλος τα δύο περιστατικά. Είναι επιτακτική ανάγκη να προστατευτούν οι εργαζόμενοι από όσους, πίσω 

από τον μανδύα μιας ανύπαρκτης συνδικαλιστικής δράσης, προσπαθούν με μεθόδους βγαλμένες από το 

παρελθόν τους, να εκφοβίσουν τους εργαζόμενους που δεν τους υπακούουν και δεν τους ακολουθούν, 

επιβάλλοντας με το ζόρι τον δικό τους νόμο. Σε κάθε περίπτωση ο ΣΕΔΑ θα στηρίξει τους συναδέλφους 

αν θελήσουν να προχωρήσουν περαιτέρω την υπόθεση.  
 

Ο ΣΕΔΑ δεν ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές και προειδοποιεί για πρώτη και τελευταία φορά 

τους «δημοκράτες της επανάστασης», να είναι πιο προσεκτικοί και λιγότερο ρατσιστές. Ο όποιος 

συναδελφικός σεβασμός ή είναι αμφίδρομος ή δεν είναι καθόλου.  
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