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Με έκπληξη και δίκαιη αγανάκτηση διαβάσαμε στην ιστοσελίδα συναδέλφου στο facebook
τη θέση του Αντιδημάρχου Νεολαίας και Άθλησης κου Πολύδωρου Συρίγου, ότι το 60% των
δημοσίων υπαλλήλων αμείβεται με 850 ευρώ το μήνα για να «ξύνεται», αντιπαραβάλλοντας
το με τη δυσχερή κατάσταση των ανέργων και των αστέγων...
Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον Κο Αντιδήμαρχο να μας απαντήσει ποιοι είναι οι συνάδελφοι
που κατά τη γνώμη του πληρώνονται για να «ξύνονται»;
Μήπως οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας, όπου εργάζεται και ο συνάδελφος που
έλαβε το μήνυμα, οι οποίοι καλύπτουν ο ένας την εργασία του άλλου, προκειμένου να
καθαριστεί η πόλη, λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό;
Μήπως οι εργαζόμενοι στους Παιδικούς Σταθμούς; Στην Κοινωνική Υπηρεσία; Στο Δημοτικό
Κοιμητήριο; Στη Δημοτική Αστυνομία; Στις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες;
Στα Κ.Ε.Π. ; Στα Δημοτικά Γυμναστήρια; Στη Δημοτική Συγκοινωνία; Στα Κ.Α.Π.Η. ;
Μήπως όλοι εμείς που καθημερινά ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τον πολίτη και τα
προβλήματά του, προσπαθώντας με τα υπάρχοντα μέσα να βρούμε λύσεις ο καθένας στον
τομέα του;
Ας μας απαντήσει όμως και στο ερώτημα ο ίδιος από πού αντλεί τα εισοδήματά του;
Μήπως από το Δημόσιο; Κι εφόσον είναι έτσι τότε που ανήκει στο 60% ή στο 40%;
Απορούμε τώρα τελευταία με τις θέσεις κάποιων αιρετών αρχόντων (ευτυχώς όχι όλων)
κατά των δημοσίων υπαλλήλων και του έργου που παράγουν. Δηλαδή οι ίδιοι δεν έχουν
ευθύνη λόγω της θέσης τους για τα προβλήματα που υπάρχουν; Τότε γιατί κατέλαβαν τις
«καρέκλες» και τις κρατούν χρόνια τώρα;
Απορούμε επίσης και με τη θέση τους περί των προσλήψεων, όταν οι ίδιοι είναι οι πρώτοι
διδάξαντες την οικογενειοκρατία και το ρουσφέτι. Εμείς γνωρίζουμε τις απαντήσεις. Εσείς;
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
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