
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Και αφού συστηματικά και συντονισμένα η νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου 
Αγίας Βαρβάρας απαξίωσε τους εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων, 
τώρα με κάθε τρόπο εμπλέκεται και στις επερχόμενες εκλογές τους. Το σχέδιο 
απαξίωσης του θεσμού της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των εργαζομένων, 
κορυφώθηκε με την συνολική απουσία της Διοίκησης του Δήμου από την 
εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου των Εργαζομένων 
παρότι στο σύνολό της είχε κληθεί. Και αυτό σηματοδοτεί τα «δημοκρατικά 
αντανακλαστικά» της Διοίκησης του Δημάρχου Αγίας Βαρβάρας κ. Λάμπρου Μίχου. Η 
συστηματική και απροκάλυπτη εμπλοκή της όμως στις επερχόμενες εκλογές είναι 
ανεπίτρεπτη και καταδικαστέα.  

Ο «Βασιλιάς και οι πέριξ αυτού» καθημερινά καλούν σε τετ-α-τετ ραντεβού, 
εργαζόμενους του Δήμου πιέζοντάς τους με κάθε τρόπο να συμμετάσχουν ενεργά 
στην «άλωση» του Σωματείου. Συντονιστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο η γνωστή σε 
όλους ως «Δημαρχίνα» που πολλές φορές μιλά και αντ΄ αυτού ή εξ ονόματός του, 
ελπίζουμε εν αγνοία του Δημάρχου!!! 

Καταδικάζουμε απερίφραστα και κατηγορηματικά τις μεθοδεύσεις προς κάθε 
κατεύθυνση, που μόνο στόχο έχουν την απαξίωση και την «φίμωση» του Συλλόγου 
Εργαζομένων, προφανώς διότι δεν συμμορφώθηκε ως προς τις υποδείξεις.  

Δεν στεφόμαστε ενάντια σε κανένα συνάδελφο που λυγίζει κάτω από τις 
ασφυκτικές πιέσεις. Δεν αποδεχόμαστε όμως και καταγγέλλουμε τις 
αναχρονιστικές πρακτικές άλλων εποχών που εξακολουθούν να εφαρμόζονται στο 
Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Με όλες μας τις δυνάμεις θα σταθούμε όρθιοι δίνοντας το χέρι 
σε κάθε συνάδελφο που νιώθει αδύναμος στις πιέσεις που του ασκούνται. 

Και είμαστε σίγουροι πως οι πρακτικές αυτές, αφυπνίζουν και ενεργοποιούν τα 
δημοκρατικά αντανακλαστικά όλων των συνάδελφων, σε όποια παράταξη και εάν 
εντάσσονται, που επιθυμούν έναν Σύλλογο ανεξάρτητο, αδέσμευτο, αγωνιστικό, 
ενωτικό και δυναμικό που θα υπερασπίζετε με κάθε τρόπο τα δικαιώματα και τις 
κατακτήσεις των εργαζομένων.  
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