
                                                       
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Η ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΓΕΛΟΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ…!!! 

 
Κωμικοτραγικές καταστάσεις λαμβάνουν χώρα στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας. 

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ευστάθιος Ραγκούσης, προφανώς με την 
κάλυψη και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Λάμπρου Μίχου έστειλε 
ονομαστικό απειλητικό «μπιλιετάκι» σε τέσσερις (4) εργαζόμενους του Δήμου, 
απειλώντας τους με πειθαρχική διαδικασία, διότι οι τρεις (3) εξ αυτών βγήκαν 
(άκουσον άκουσον) έξω από την πόρτα του Δημαρχείου για να καπνίσουν, και ο 
άλλος ένας (1) διότι πήγε τουαλέτα χωρίς να χτυπήσει κάρτα!!! 

Είτε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου «ανέλαβε» να διεκπεραιώσει μια 
γελοία και εξευτελιστική διαδικασία στοχοποίησης συγκεκριμένων εργαζομένων, 
είτε κάποιοι «καλοθελητές-αυλικοί» που λειτουργούν ως εξαπτέρυγα της Διοίκησης 
λανθασμένα την πληροφορούν και την εκθέτουν ανεπανόρθωτα.  

Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος ο Δήμαρχος του Δήμου Αγίας Βαρβάρας έχει την 
απόλυτη ευθύνη των ενεργειών του Γενικού Γραμματέα που στοχοποιεί και 
συκοφαντεί εργαζόμενους που έχουν αποδεδειγμένα προσφέρει υπηρεσιακά 
υπερβάλλοντας εαυτόν χρόνια τώρα στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Συνάδελφοι που 
στοχοποιούνται γιατί πιθανόν, δεν «προσκύνησαν», δεν υποτάχθηκαν, δεν 
ευθυγραμμίστηκαν !!!    

Και εάν είναι απαξιωτική η στάση της Διοίκησης, «εξευτελιστική» είναι η 
στάση «δήθεν συνδικαλιστών» που λειτουργούν ως προέκταση της Διοίκησης και 
όχι ως εκπρόσωποι των εργαζομένων. 

Αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους ως ανόητους που θα ξεγελαστούν από 
γελοίους τακτικισμούς που απεργάζονται σε απόλυτη συνεννόηση με την Διοίκηση 
του Δήμου. 

Η συνδικαλιστική παράταξη του Δημάρχου «Προοδευτική Συμμαχία 
Εργαζομένων Δήμου Αγίας Βαρβάρας» όχι μόνο σιωπά για τις απαξιωτικές και 
απαράδεκτες ενέργειες της Διοίκησης (όχι πως είχε κανείς μεγαλύτερες 
προσδοκίες), αλλά αντίθετα σε συνεννόηση με την Διοίκηση, ανέλαβαν δήθεν 
πρωτοβουλία, προκειμένου οι εργαζόμενοι να μην χτυπούν κάρτα όταν βγαίνουν για… 
τσιγάρο ή πηγαίνουν τουαλέτα!!! Απόλυτος ξεπεσμός… 



Τους καλούμε έστω και τώρα να περισώσουν όσο είναι καιρός την 
συνδικαλιστική και συναδελφική τους αξιοπρέπεια. Λειτουργούν καθ’ υπόδειξη 
και μόνο κατόπιν εντολής της Διοίκησης του Δήμου. Όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουν 
πως λειτουργούν ως συνδικαλιστικά «εξαπτέρυγα» της Διοίκησης του Δήμου. 

Οι εργαζόμενοι του Δήμου Αγίας Βαρβάρας έχουν και κρίση και άποψη. Δεν 
γελιούνται από εκείνους που τους αντιμετωπίζουν ως ιθαγενείς που θα 
εντυπωσιαστούν από «αστραφτερά καθρεφτάκια». Οι «μουγγοθόδωροι της 
Διοίκησης» ας ψελλίσουν έστω και μία λέξη για τα πολλά προβλήματα των 
εργαζομένων του Δήμου και ας μην συμμετέχουν στην στοχοποίηση των συναδέλφων 
τους!!! 

Καλούμε την Διοίκηση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας να ανακαλέσει τα 
απαράδεκτα έγγραφα που ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ευστάθιος 
Ραγκούσης απέστειλε στους τέσσερις (4) συναδέλφους, και τα εκλεγμένα Μέλη της 
«Προοδευτικής Συμμαχίας Εργαζομένων Δήμου Αγίας Βαρβάρας» να ασχοληθούν 
με τα σοβαρά προβλήματα των εργαζομένων και να σοβαρευτούν!!! 

 
Αθήνα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 

της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» 
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