
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Με ένα «αυτοκρατορικό παραλήρημα» με έντονες δόσεις αυταρέσκειας και 
αυτοθαυμασμού που αγγίζει τα όρια της μη δημοκρατικής αντίληψης και θεώρησης 
των πραγμάτων, αντέδρασε ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος της Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος 
Μίχος στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο των Εργαζομένων.  

Όλοι οι εργαζόμενοι, μηδενός εξαιρουμένου, σέβονται το οποιοδήποτε 
εκλογικό αποτέλεσμα, αρέσει δεν αρέσει. Απαιτούν όμως και οι Αιρετοί, μετά την 
εκλογή τους, να μην ξεχνούν τις Δημοκρατικές τους ευαισθησίες και να αναγνωρίζουν 
το δικαίωμα οι εργαζόμενοι και τα εκλεγμένα τους όργανα να… έχουν άποψη!!!  

Υποτιμά τον εαυτό του και την ιστορία του ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας 
Λάμπρος Μίχος, όταν αναγνωρίζει και μάλιστα δημοσίως πως την πρώτη ημέρα 
της ανάληψης των καθηκόντων του, μετακίνησε εργαζόμενους γιατί ήταν δήθεν 
«το παρεάκι» της προηγούμενης Διοίκησης. Αναγνωρίζει με κυνικό τρόπο πως οι 
μετακινήσεις του προσωπικού δεν ήταν το αποτέλεσμα αξιοποίησης δυνατοτήτων για 
το καλό της πόλης αλλά η επιβράβευση των «δικών του ανθρώπων» με βάση 
προεκλογικά χαρακτηριστικά!!! 

Και αφού ο Πρώτος Πολίτης της πόλης και «θεματοφύλακας» των 
δημοκρατικών θεσμών, αποδεχθεί πως ο Σύλλογος των Εργαζομένων δεν είναι, 
Γραφείο Τύπου της Διοίκησής του, αλλά θεσμός τον οποίο οφείλει να σέβεται, θεσμικά, 
νόμιμα και χωρίς εξαλλοσύνες και απειλές, του επισημαίνουμε…  

Αναφέρει στην ανάρτησή του «…το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου, με 
υπογραφές του Γιώργου Οικονόμου και της Αγλαΐας Παπαθανασάκη, μετά από 
«ώριμη σκέψη», όπως λέει, λίγο πριν σαπίσει δηλαδή…» και αναρωτιόμαστε… 
Τώρα διαπίστωσε την «σαπίλα» ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος; 
Λίγες ημέρες πριν, όταν προήγαγε τον Γιώργο Οικονόμου εν αγνοία του 
(τονίζοντάς του πόσο σημαντικό στέλεχος είναι για τον Δήμο), σε «Προϊστάμενο με 
ανάθεση» και μάλιστα σε Τμήμα με κανένα εργαζόμενο, είχε συνάχι και δεν του 
βρωμούσε η σαπίλα; Η αλήθεια είναι διαφορετική. Ανακάλυψε «σαπίλα» όταν ο 
Γιώργος Οικονόμου, ως Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου και εκπρόσωπος των 
εργαζομένων, αρνήθηκε να ενταχθεί στους «αυλικούς» του Δημάρχου, απορρίπτοντας 
επίδομα και θέση! Και την επόμενη ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος, 
ξέχασε τί είπε και τί έκανε και τον στοχοποίησε, εντάσσοντάς τον σε… «άλλο 
παρεάκι»!!! Τον καλούμε επίσης να μην αναμειγνύεται στην εσωτερική λειτουργία του 
Συλλόγου. 



 Αναφέρει επίσης στην ανάρτηση: «… καταγγέλλει τη νέα δημοτική αρχή… 
πως έκανε παράνομες και άδικες και σκόπιμες και βλαπτικές και αναξιοκρατικές 
επιλογές και ότι ο δήμαρχος δεν ενεργεί μόνος του, τον καθοδηγούν άλλοι και διχάζει 
τους εργαζόμενους, τους κυνηγάει και σκορπίζει το φόβο και την τρομοκρατία 
(χωρίς όμως να αναφέρουν κανένα συγκεκριμένο περιστατικό, γιατί δεν υπάρχει)…». 
Αλήθεια είναι δυνατό ο νυν Δήμαρχος να μην αντιλαμβάνεται ή να μην γνωρίζει 
πως για αυτά που διαμαρτύρεται, του τα καταλογίζουν οι πάντες εντός και εκτός 
του Δήμου της Αγίας Βαρβάρας, ακόμη και από την μεγαλομανία και τον 
εγωκεντρισμό των ίδιων των κειμένων του;;; Ξεχνά πως για προεκλογικούς λόγους 
κατηγόρησε τους εργαζόμενους, συκοφαντώντας τους, πως κανείς δεν δουλεύει; 
Και πως την επόμενη ημέρα οι «δήθεν τεμπέληδες» στρώθηκαν στην δουλειά; Δεν 
είναι τρομοκρατία και φόβος, ή δεν παράγει διχασμό όταν την πρώτη ημέρα 
ανακατατάσσει το προσωπικό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε σε θέσεις 
ευθύνης να τοποθετηθεί το δικό του «παρεάκι» όπως ο ίδιος παραδέχθηκε; Είναι 
τουλάχιστον ανήθικο, η κριτική, σωστή ή λανθασμένη, για τις ενέργειες ή παραλήψεις 
της όποιας Διοίκησης να πιστώνεται σε υπαλλήλους. Οι εργαζόμενοι είναι τα 
«εργαλεία» της εκάστοτε Διοίκησης και εμπλοκή τους στις προεκλογικές ή στις 
μετεκλογικές σκοπιμότητες είναι απαράδεκτη και κατακριτέα. Σειρά εκφράσεων και 
κατηγοριών που ελαφρά τη καρδία εκστομίζει, δεν αφορούν καν στους εργαζόμενους 
αλλά στην προηγούμενη Διοίκηση. Προφανώς είτε ευρισκόμενος σε σύγχυση, είτε 
ακόμη χειρότερα σκοπίμως, παραπληροφορεί για να θίξει εργαζόμενους. Δεν θα 
ανεχτούμε ως εργαζόμενοι συμπεριφορές απαράδεκτες που απαξιώνουν και 
προσβάλλουν τους εργαζόμενους τόσο ως υπαλλήλους όσο και ως προσωπικότητα. 

Αναφέρει «… το παρεάκι έπαιρνε τις άδειες χωρίς να τις περνάει στο 
πρωτόκολλο…». Στο μένος του όχι μόνο κατηγορεί… παραληρεί. Σύμφωνα με τους 
εργαζόμενους, με δική του εντολή, επί Δημαρχίας του, που διατηρήθηκε και μετά, οι 
άδειες του προσωπικού δεν έπαιρναν αριθμό πρωτοκόλλου και αυτό ίσχυε για τους 
πάντες και όχι για ολίγους. Αμετανόητα συκοφαντικός!!! 

Αναφέρει επίσης στην ανάρτησή του: «… Προχτές ζήτησε συνάντηση το 
Σωματείο, για χθες την κανόνισα, οι ίδιοι την ακύρωσαν. Για τη Δευτέρα μου 
ζήτησαν, αμέσως το δέχτηκα. Πριν συναντηθούμε όμως έβγαλαν την 
ανακοίνωση…». Φυσικά γνωρίζει ο Δήμαρχος πως η μισή αλήθεια ισοδυναμεί με 
ψέμα!!! Κρύβει και αποσιωπά ο Λάμπρος Μίχος πως το Προεδρείο του Συλλόγου 
συνόδεψε εργαζόμενο της Καθαριότητας του Δήμου στο Νοσοκομείο και στην 
συνέχεια στο Αστυνομικό Τμήμα της πόλης, μετά από περιστατικό ευθείας απειλής 
της σωματικής ακεραιότητάς του από δημότες. Περιστατικό που προέκυψε από 
την διαφωνία του αρμόδιου Αντιδημάρχου με τους Δημότες για θέση κάδου. 
Άφαντος ο Δήμαρχος ή έστω ο Αντιδήμαρχος από το Νοσοκομείο. Η κατάθεση 
«μήνυσης κατά αγνώστων» είναι συμπεριφορά «Ποντίου Πιλάτου» και αποφυγής 
καταλογισμού ευθυνών αφού ο Αντιδήμαρχος τουλάχιστον, έχει ιδία γνώση. Μπορεί το 
περιστατικό για την Διοίκηση να είναι αμελητέας σημασίας, για τους εργαζόμενους όχι. 



Να σημειωθεί πως το ραντεβού της Δευτέρας ακυρώθηκε ως «τιμωρία» λόγω της 
Ανακοίνωσης που εξέδωσε το Σωματείο. Το Σωματείο θα εκφράζει τις απόψεις του και 
θα θέτει τα ζητήματα που αφορούν στους εργαζόμενους, είτε αυτά είναι αρεστά είτε 
όχι!!! Είναι ακόμη ένα παράδειγμα, πως η Διοίκηση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 
αντιλαμβάνεται τους πάντες, είτε ως φίλους που συνομολογούν και υποτάσσονται στην 
άποψη του «ενός» είτε ως εχθρούς. Κριτική και διαφοροποιημένη άποψη δεν 
επιτρέπεται. Εξ ιδίων κρίνετε τα αλλότρια Δήμαρχε!!! 

Τέλος μόνο λύπη προκαλεί ο επίλογος της μεταμεσονύκτιας ανάρτησης του 
Δημάρχου Αγίας Βαρβάρας, «…Το παρεάκι θέλει σύγκρουση με το Δήμαρχο, με τη 
Δημοτική Αρχή, με το δίκαιο, με την πρόοδο, με την κοινωνία με όλους τους 
δημότες; Θα την έχει!!!...» Ο Δήμαρχος Λάμπρος Μίχος πολιτεύτηκε και τιμήθηκε 
ως μέλος της Δημοκρατικής Παράταξης τις εποχές που ο σεβασμός στον διάλογο, 
στην Δημοκρατία, στην συνεργασία, στην διαφορετική άποψη, στην σύνθεση είχε 
κάποια αξία. Λυπούμαστε βαθύτατα να διαπιστώνουμε σήμερα πως ο συντηρητισμός, 
η εξουσιομανία, η αλαζονεία και ο αυταρχισμός χαρακτηρίζουν σήμερα την πολιτική 
και προσωπική του στάση ζωής. Φαινόμενα των καιρών!!! Τον καθιστούμε προσωπικά 
υπεύθυνο για την σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων αφού οι συκοφαντικές 
αναφορές του για αυτούς, προ και μετά των εκλογών, και οι ευθείες απειλές περί 
…«σύγκρουσης με το σύνολο της κοινωνίας και των δημοτών», δημιουργούν το «ηθικό 
υπόβαθρο» για επιθέσεις όπως αυτή που υπέστη ο συνάδελφος της Καθαριότητας. 

Θεσμικά πάντα του απαντάμε πως τις απειλές, είτε αυτές είναι δημόσιες είτε 
ιδιωτικές, οι εργαζόμενοι τις πετούν εκεί που πρέπει… στον «κάλαθο των 
αχρήστων»!!! Οι εργαζόμενοι της Αγίας Βαρβάρας δεν είναι μόνοι τους!!! Το 
σύνολο των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν καταδικάσει 
παρόμοιες συμπεριφορές στο χρονοντούλαπο της ιστορίας και εκεί θα μείνουν!!! 
Και η συμπαράσταση θα είναι μαζική, ενωτική, μαχητική, με μόνο κριτήριο το 
συμφέρον των εργαζομένων και των δημοτών του Δήμου που με τόσο μένος μέσω του 
«κοινωνικού αυτοματισμού» προσπαθεί η Δημοτική Αρχή του Λάμπρου Μίχου να 
βάλει απέναντι στους εργαζόμενους.  

Και εάν παρόλα αυτά ο Λάμπρος Μίχος συνεχίσει να συκοφαντεί, να εκφοβίζει, 
να απειλεί, να διχάζει εργαζόμενους και δημότες, η «σύγκρουση» θα είναι 
αναπόφευκτη. Παρόμοια παραδείγματα ακραίας αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς 
αιρετών είναι ευτυχώς λίγα και ως παραδείγματα προς αποφυγήν θα 
αντιμετωπιστούν από το σύνολο των εργαζομένων ιδιαίτερα της Αττικής που εν ριπή 
οφθαλμού θα βρεθούν στο πλευρό των εργαζομένων της Αγίας Βαρβάρας. Και αυτό 
είναι δέσμευση!!! Και επειδή γνωριζόμαστε και από την καλή και από την 
ανάποδη… ας αλλάξει γρήγορα στάση και συμπεριφορά. 

 

Αθήνα, Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 
της ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α. 


