ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΑΣΗ
Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα
ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΥΡΩΝΑ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΝΙΚΟ.
Όταν οι λέξεις χάνουν το νόημα τους, οι χαρακτηρισμοί απέναντι σε κοινωνικούς αγωνιστές,
δείχνουν την ποιότητα αυτών που τις ξεστομίζουν.

Την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012 στις 10 π.μ. οι εργαζόμενοι του Δήμου Βύρωνα συγκεντρώθηκαν στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να διαμαρτυρηθούν και να απαιτήσουν να μη γίνει ο διαγωνισμός
για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη Διαμόρφωση Συστήματος Κοστολόγησης
Βάσει Δραστηριοτήτων στο Δήμο Βύρωνα που θα κοστίσει στο Δήμο 73.800 ευρώ.
Στη συγκέντρωση χωρίς να έχει προσκληθεί παρενέβη και μίλησε ο Δήμαρχος Βύρωνα Χαρδαλιάς Νίκος.
Φανερά εκνευρισμένος από την παρουσία των εργαζομένων, άρχισε να φωνάζει. Στην προσπάθεια να πείσει
τους εργαζόμενους για την πολιτική του και το συγκεκριμένο διαγωνισμό, άρχισε να επιτίθεται με
χαρακτηρισμούς ενάντια σε όποιον του άσκησε πολιτική κριτική. Ιδιαίτερα επιτέθηκε κατά της Ανεξάρτητης
Αγωνιστικής Παρέμβασης και των στελεχών της, θεωρώντας τους υπεύθυνους για την κινητοποίηση των
εργαζομένων. Όταν τα στελέχη αυτά ζήτησαν να μη γίνει ο διαγωνισμός και να μην παρθούν προσφορές ο
Δήμαρχος έφτασε στο θλιβερό σημείο να επιτεθεί φραστικά στο Παναγιωτόπουλο Χρήστο μέλος του Δ.Σ. του
σωματείου των εργαζομένων και της διοίκησης της ΠΟΕ ΟΤΑ αποκαλώντας τον «χρυσαυγίτη» και ότι
εξαπατά τους εργαζόμενους συνεχώς.
Ο δήμαρχος Χαρδαλιάς δεν είναι πρώτη φορά που όταν εξαντλούνται τα επιχειρήματά του και
αντιλαμβάνεται ότι χάνει το χαλί κάτω από τα πόδια του και δεν πείθει κανέναν, βρίζει, χαρακτηρίζει,
συκοφαντεί και απειλεί όποιον τολμήσει να κάνει κριτική στην πολιτική του. Ξυπνάει μέσα του ο παλιός αλλά
όχι ξεχασμένος εαυτός του, άλλοτε του τραμπουκισμού και άλλοτε της γκεμπελικής πολιτικής σχολής πες πες ψέματα κάτι μένει, της εποχής των «Κενταύρων» και των «Ρέιντζερ» της ΟΝΝΕΔ της οποίας υπήρξε
στέλεχος. Το Φεβρουάριο του 2011 έστειλε το σωματείο των εργαζομένων στα δικαστήρια γιατί αντιστάθηκε
στην αντιλαϊκή πολιτική του. Πριν μερικές ημέρες δεν έκανε δεχθεί την παραίτηση δημοτικού σύμβουλου της
παράταξής του ο οποίος χειροδίκησε σε βάρος στελέχους της δημοτικής παράταξης της αντιπολίτευσης . Τα
γεγονότα αυτά που δεν είναι τα μόνα δείχνουν την πολιτική κουλτούρα που υποκρύπτεται πίσω το προφίλ
του δήθεν ανεξάρτητου και υπερκομματικού δημάρχου. Δυστυχώς για αυτόν. Όσο και αν αξιοποιεί τη
δύναμη της θεσμικής εξουσίας που έχει ως Δήμαρχος σιγά σιγά απογυμνώνεται η πολιτική του. Όσο και να
προσπαθεί δεν μπορεί πλέον να κρύψει τις ευθύνες που έχει για την πολιτική που ακολούθησε και έχει
οδηγήσει το Δήμο στα όρια της χρεοκοπίας. Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι και πολίτες αντιλαμβάνονται
ότι εφαρμόζει μνημονιακές πολιτικές με όποιο περιτύλιγα και αν χρησιμοποιεί.
Όσο και αν προσπαθεί να σπιλώσει κοινωνικούς αγωνιστές και προσωπικότητες σαν τα μέλη και στελέχη της
Ανεξάρτητης Αγωνιστικής Παρέμβασης δε θα το καταφέρει. Όσο και εάν χαρακτηρίζει ως δήθεν
«χρυσαυγίτη» τον Παναγιωτόπουλο Χρήστο που όλοι γνωρίζουν, δε θα τα καταφέρει. ΔΕ ΘΑ ΤΟΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΗΦΟΡΟ ΤΟΥ.

Είμαστε εδώ με επιχειρήματα και αντλώντας δύναμη από τους συναδέλφους μας να υπερασπιστούμε τα
συλλογικά και ατομικά δικαιώματα των εργαζομένων και το δημόσιο χαρακτήρα του Δήμου και των
υπηρεσιών του. Είμαστε εδώ για να στεκόμαστε εμπόδιο στη βάρβαρη πολιτική των μνημονίων τόσο
απέναντι στην κεντρική εξουσία όσο και απέναντι στη Δημοτική Αρχή και το δήμαρχο Χαρδαλιά που
προσπαθεί να εφαρμόσει.
Με τον αυταρχισμό και τη δύναμη της εξουσίας δε θα μπορέσετε να μας φιμώσετε.
ΟΣΟ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
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