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Αγαπητοί συνάδελφοι,  
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη και την 

στήριξη που μας προσφέρατε και αυτή τη φορά στις εκλογικές διαδικασίες του 
Δήμου και εν προκειμένω στην εκλογή των εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. 

Παρότι για μία ακόμη φορά αυξήσαμε τις δυνάμεις μας, δεν εκλέχτηκε 
εκπρόσωπος μας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των μονίμων εργαζομένων και αυτό 
διότι όταν κάνεις και κερδίζεις ατελείωτες εκλογές, κάποια στιγμή μπορεί να έχεις και 
μη ικανοποιητικά αποτελέσματα. Κυρίως όμως οφείλεται στο ότι εμείς δεν 

«κουβαλήσαμε» με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, μηχανές κτλ, αλά Δημοτ. 
Αστυνομία και Καθαριότητα (οι αριθμοί και οι φώτο όλων αυτών είναι στη 
κατοχή μας) τον κόσμο που δεν τον θεωρούμε πρόβατα. Δεν προχωρήσαμε ούτε 
πρόκειται να προχωρήσουμε ποτέ σε απαξιωτικές και περίεργες εκλογικές 
συμμαχίες που επιβάλλονται από τρίτους επιδιώκοντας πρόσκαιρα 

εκλογικά αποτελέσματα και καταρρακώνοντας την αξιοπρέπεια μας και την 
υπόστασή μας.  

Δηλώνουμε ότι όπως ήμασταν εδώ χθες, είμαστε και σήμερα και 
φυσικά θα είμαστε και αύριο για να κάνουμε ό,τι κάναμε μέχρι τώρα, αλλά πολύ 

πιο έντονα και πολύ πιο μαχητικά. Να υπερασπιζόμαστε δηλαδή το αξιακό 
μας σύστημα και τις εργασιακές διεκδικήσεις, μην επιτρέποντας σε κανέναν 
τυχοδιώκτη να μας πηγαίνει από το αυτί η από το χεράκι ως άβουλα όντα όπου 
θεωρεί ότι εξυπηρετείται ο ίδιος και οι επιδιώξεις του, οι οποίες δεν έχουν καμία 

σχέση με τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων. 
Και οι άλλοι θα συνεχίσουν να κάνουν ακριβώς αυτό που πολύ καλά 

έχουν μάθει να κάνουν μέχρι τώρα. Να παρουσιάζονται δηλαδή κάθε τρία χρόνια, 
να είναι κρυμμένοι στα πολιτικά γραφεία ή να κάνουν την ψήφο σας εργαλείο 

συναλλαγής και αποκόμισης παντός είδους ωφελειών. 
Ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά τους Συναδέλφους για την ψήφο 

τους και την στήριξη τους, όχι μόνο λόγω της αύξησης των δυνάμεων μας και 
της ασυμβίβαστης στάσης τους αλλά και διότι, εκτός των θλιβερών εξαιρέσεων, 
δεν υπέκυψαν σε πιέσεις, εκμαυλισμούς και εκβιασμούς οι οποίοι 

χρησιμοποιήθηκαν για μια ακόμη φορά από τις παντός είδους εξουσίες του Δήμου.  
ΥΓ: Φυσικά θα επανέλθουμε μετά τις γιορτές για πλήρη ενημέρωση και 
πληροφόρηση του τι ακριβώς έγινε, διότι αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο, 
αποτελεί δε πλήρη απεικόνιση του σημερινού τρόπου λειτουργίας και της 

πραγματικότητας του Δήμου. 
 

Ευχαριστούμε πολύ, θα συνεχίσουμε όπως πάντα μαζί. 
 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ-ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
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