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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σταματημό δεν έχει ο «κατήφορος» της Δημοτικής Αρχής Λαμίας
Είναι απολύτως ξεκάθαρα πλέον ότι, οι συντάκτες της κατάπτυστης
ανακοίνωσης της Διοίκησης του Δήμου Λαμιέων κοιτούσαν τον εαυτό τους στον
καθρέπτη όταν χαρακτήριζαν «γκεμπελίστικης λογικής» την τελευταία ανακοίνωση
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και μιλούσαν «για σοβαρό πρόβλημα Δημοκρατίας»
αναφερόμενοι στις αντιδράσεις εργαζομένων και συνδικαλιστών.
Προφανώς οι κύριοι της Δημοτικής Αρχής Λαμιέων μπέρδεψαν το ρόλο
τους ή προσπαθούν να κάνουν το άσπρο-μαύρο. Δεν εξηγείται διαφορετικά το
γεγονός ότι αυτοί που κόπτονται να εξυπηρετήσουν τα ιδιωτικά και επιχειρηματικά
συμφέροντα να μιλούν για... διαπλοκή και ενώ στόχος τους είναι τα ιδία οφέλη να
βάζουν μπροστά τους πολίτες, ότι, δήθεν νοιάζονται για το καλό τους...
Φαίνεται σκέφτονταν πολλές ημέρες τί θα απαντήσουν στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
για να ξεπλύνουν τα αίσχη που έχουν κάνει, αλλά το παραμύθι που επιχειρούν να
πουλήσουν, δυστυχώς γι' αυτούς δεν έχει δράκο! Όλοι οι παροικούντες την
Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ακριβώς τι πρεσβεύει ο Δήμαρχος και η πλειοψηφία της
Δημοτικής Αρχής Λαμιέων.
Εμείς, απαντώντας στην ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής Λαμιεών θέτουμε
ορισμένα ερωτήματα:
Μιλούν για Δημοκρατία αυτοί που χωρίς καμία αιδώ απέλυσαν σαράντα
επτά (47) εργαζόμενους συμβασιούχους στην καθαριότητα και άφησαν το λαό
της Λαμίας να «πήξει» στο σκουπίδι προκειμένου να φανεί ως επιτακτική η ανάγκη
εκχώρησης των υπηρεσιών καθαριότητας στον ιδιώτη και μάλιστα με απευθείας
ανάθεση;
Μιλούν για Δημοκρατία αυτοί που μη μπορώντας να αντέξουν την
αντίδραση εργαζομένων, συνδικαλιστών και πολιτών του Δήμου Λαμίας
συνεδρίασαν κεκλεισμένων των θυρών μόνο με τους Δημοτικούς Συμβούλους
της πλειοψηφίας… κάνοντας μηνύσεις με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι
«ταραξίες» απολυμένοι εργαζόμενοι και με τα Μ.Α.Τ. να τους προστατεύουν από
ανθρώπους που διεκδικούσαν το δίκαιο και το ορθό; Την διατήρηση του Δημόσιου
και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της καθαριότητας και την
επαναπρόσληψη των εργαζομένων που είχαν απολυθεί.

Μιλούν για Δημοκρατία αυτοί που εμπόδισαν με χειροδικίες τους
εκπροσώπους της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να εξέλθουν από την αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου προκειμένου να τους συλλάβει η Αστυνομία γιατί τόλμησαν να μπουν
στην αίθουσα που φυλάσσονταν από δυνάμεις καταστολής και να εκφράσουν την
άποψη των εργαζομένων για τα έκτροπα που είχαν συμβεί στην προηγούμενη
συνεδρίαση;
Μιλούν για Δημοκρατία και νομιμότητα αυτοί που εντέχνως
«απαγόρευσαν» ουσιαστικά να συζητηθεί στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο το
ένα και μοναδικό θέμα που έβαλε σύσσωμη η αντιπολίτευση; Αυτό ήταν «η
στρατηγική διήμερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας, τα αδιέξοδα που
δημιουργούνται στη διαχείριση των απορριμμάτων, αιτίες και προοπτικές», για
ευνόητους λόγους όπως και ο κάθε αδαής μπορεί να καταλάβει…
Μιλούν για Δημοκρατία και νομιμότητα αυτοί που επιχείρησαν μια φορά
να δώσουν με απευθείας ανάθεση υπηρεσίες καθαριότητας σε ιδιώτη και ενώ η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση το ακύρωσε πήραν για δεύτερη φορά την ίδια απόφαση με
ποσό 100.000 μικρότερο;
Καλά θα κάνει ο Δήμαρχος Λαμίας κ. Σταυρογιάννης και η δημοτική του
ομάδα να είναι πολύ προσεκτικοί στον χειρισμό των όρων όπως «Δημοκρατία»
και «νομιμότητα», διότι οι ίδιοι με την συμπεριφορά τους τις καταπατούν, τις
παραβιάζουν και τις εξευτελίζουν.
Όσο για την έκφραση «γκεμπελίστικη λογική» με την οποία επέλεξε να
χαρακτηρίσει την ανακοίνωση μας, του την επιστρέφουμε, Προφανώς ο κύριος
Δήμαρχος κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια.
Την υπόσχεση που δώσαμε ως Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν την παίρνουμε πίσω… Ο
Δήμαρχος Λαμιέων και ο κάθε Δήμαρχος που υπονομεύει το Δημόσιο και
Κοινωνικό χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα μας βρίσκει συνέχεια
μπροστά του…!!!
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

