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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο αντεργατικός κατήφορος του Δημάρχου Νισύρου έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
Μετά τις απαράδεκτες απαιτήσεις του για την παράδοση των Πρακτικών και του
Καταστατικού του Συλλόγου Εργαζομένων, την προκλητική συμπεριφορά απέναντι
στη Γραμματέα του Συλλόγου, σειρά τώρα έχει ο Πρόεδρος του Σωματείου. Έχει δει
τον Δήμο και τους εργαζόμενους ως τσιφλίκι του και συμπεριφέρεται ως... δερβέναγας.
Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος καλεί σε απολογία τον Πρόεδρο του Συλλόγου
Εργαζομένων Δήμου Νισύρου με την αιτιολογία ότι «συκοφαντεί» τον Δήμαρχο. Κι
αυτό γιατί ο Σύλλογος προχώρησε στην έκδοση δύο (2) Ανακοινώσεων υπερασπίζοντας
συνάδελφο οδηγό που τιμωρήθηκε με έναν μήνα στέρηση μισθού διότι «αρνήθηκε» να
εκτελέσει εντολές του Δημάρχου πέραν του ωραρίου.
Καταλαβαίνουμε ότι ο Δήμαρχος ενοχλείτε από τις ενέργειες του Συλλόγου
Εργαζομένων, γιατί συνεχίζουν να υπερασπίζονται τα δικαιώματα τους και τις
κατακτήσεις τους. Γιατί παλεύουν για να έχουν υπηρεσίες προς όφελος των
πολιτών της Νισύρου και όχι των εργολάβων. Γνωρίζουμε καλά και τους
σχεδιασμούς του Δημάρχου και τη πολιτική του. Μοναδικός στόχος και σκοπός είναι η
απαξίωση όλων των υπηρεσιών του Δήμου και η εκποίηση τους στους μεγάλους
επιχειρηματικούς ομίλους.
Για ακόμα μια φορά ο Δήμαρχος Νισύρου αποδεικνύεται «καλός μαθητής»
των κυβερνήσεων. Με τις ενέργειες του προσπαθεί να σπείρει τον τρόμο και τον
φόβο προκειμένου να προχωρήσει τους σχεδιασμούς του. Μάλιστα δεν διστάζει να
χρησιμοποιεί και μεθόδους άλλων εποχών, γιατί γνωρίζει και ο ίδιος ότι η πολιτική του
δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τον αυταρχισμό και την καταστολή.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τον Δήμαρχο Νισύρου να σταματήσει κάθε δίωξη
κατά των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι ούτε φοβούνται, ούτε τρομοκρατούνται.
Αντιθέτως τέτοιες ενέργειες τους πεισμώνουν ακόμα περισσότερο. Καλεί επίσης
όλους τους εργαζόμενους του Δήμου Νισύρου να μην φοβηθούν, αλλά να συνεχίσουν
να διεκδικούν ότι τους ανήκει.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζει και συμπαραστέκεται
στους εργαζόμενους του Δήμου Νισύρου και θα βρίσκεται στο πλευρό τους όποτε κι
αν χρειαστεί.
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