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Ο δήμαπσορ Θεζζαλονίκερ δεηά γπαπηέρ «εξεγήζειρ» από 
επγαδόμενε επειδή έλαβε μέπορ ζε κινεηοποίεζε  

 

 
Με έγγξαθό ηνπ ν δήκαξρνο Θεζ/λίθεο Μπνπηάξεο δεηά από ηε 

ζπκβαζηνύρν ζπλαδέιθηζζα Σνθία Εμαδαθηύινπ «λα παξέρεη εγγξάθσο ηηο 
εμεγήζεηο» ηεο γηαηί έιαβε κέξνο ζε θηλεηνπνίεζε. Τν έγγξαθν ηνπ 

δεκάξρνπ επηθαιείηαη αλαιεζή γεγνλόηα, πνπ ηνπ έγηλαλ γλσζηά, όπσο 
ιέεη, από «έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο θαη ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ 

αληηδεκάξρνπ». Η ζπλαδέιθηζζα θαηεγνξείηαη όηη «έθιεηζε ηελ πόξηα ζην 
ακαμνζηάζην» θαη «παξαθώιπζε» ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο» 

Καζαξηόηεηαο. Πξάγκαηη, ηνλ πεξαζκέλν Φιεβάξε, ε ζπλαδέιθηζζα καδί κε 
άιινπο ζπλαδέιθνπο ζπκκεηείραλ ζε θηλεηνπνίεζε, απνρή από εξγαζία 

Κπξηαθέο θαη αξγίεο, πνπ θάιεζαλ ν Σύιινγνο Εξγαδνκέλσλ δήκνπ 
Θεζ/λίθεο θαη ν Σύιινγνο Εξγαδνκέλσλ ΟΤΑ λνκνύ Θεζ/λίθεο. 

Κηλεηνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηαηί νη εξγαδόκελνη ηνπ δήκνπ ήηαλ, 
θαη παξακέλνπλ, απιήξσηνη γηα λπρηεξηλά- εμαηξέζηκα γηα κήλεο. Μηιώληαο 

ζην ακαμνζηάζην έπεηζαλ ζπλαδέιθνπο λα αςεθήζνπλ απεηιέο θαη 

εθβηαζκνύο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θηλεηνπνίεζε. Ούηε «εκπόδηζαλ» νύηε 
«παξαθώιπζαλ» θαλέλαλ. 

Η ζπλαδέιθηζζα Σνθία είλαη πξόεδξνο ηεο Εξγαζηαθήο Επηηξνπήο ζηνλ 
δήκν Θεζ/λίθεο ηνπ Σπιιόγνπ Εξγαδνκέλσλ ΟΤΑ λνκνύ Θεζ/λίθεο- ηνπ 

ζσκαηείνπ ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλε ε πιεηνςεθία ησλ ζπκβαζηνύρσλ 
ηνπ δήκνπ Θεζ/λίθεο, αθνύ ηα ζσκαηεία ηνπ δήκνπ δελ ηνπο δέρνληαη σο 

κέιε. Η ζπλαδέιθηζζα ζπκκεηέρεη θαη πξσηνζηαηεί ζηελ πξνζπάζεηα ηεο 
νξγάλσζεο ησλ αγώλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα κόληκε- ζηαζεξή δνπιεηά, 

γηα δνπιεηά κε δηθαηώκαηα. Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ εδώ θαη θαηξό, είηε κε 
«λνπζεζίεο» είηε κε απεηιέο, πξνζπαζνύλ λα θάκςνπλ ηελ αγσληζηηθόηεηά 

ηεο. Ελνρινύλ ηε δηνίθεζε Μπνπηάξε νη εξγαδόκελνη πνπ παιεύνπλ γηα ηα 
δηθαηώκαηά ηνπο. Η ελέξγεηα απηή, λα δεηεζνύλ γξαπηέο εμεγήζεηο από ηε 

ζπλαδέιθηζζα επεηδή ζπκκεηείρε ζε θηλεηνπνίεζε, είλαη πξνζπάζεηα 
ηξνκνθξάηεζεο όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Καινύκε ηνλ δήκαξρν Θεζ/λίθεο λα πάξεη πίζσ ην έγγξαθό ηνπ. Τνλ 

δηαβεβαηώλνπκε όηη όπνηα κέζνδν θαη λα αθνινπζήζεη δελ πξόθεηηαη λα 
θάκςεη ηελ αγσληζηηθόηεηά εξγαδνκέλσλ, εηδηθά απηώλ πνπ ζπζπεηξώλνληαη 

ζηηο ηαμηθέο αγσληζηηθέο δπλάκεηο.  
Καινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξάζηαζε 

δηακαξηπξίαο πνπ νξγαλώλεη ε ΔΑΣ ηελ Τξίηε 28 Ινύλε, ζηηο 5 κκ, γηα λα 
απαηηήζνπκε λα πιεξσζνύκε όια ηα δεδνπιεπκέλα καο. 
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