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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
στην ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Επικεντρώνω την παρέμβαση μου σε 3+1 επισημάνσεις
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1η.
Σε ένα αποσαθρωμένο σύστημα δεν είναι μόνο η καθαριότητα που πάσχει. Μόνο ενας αφελής θα πίστευε
ότι όλα θα πήγαιναν καλά μόλις αναλάβαμε, επειδή το επιθυμούμε απλά.
Είναι σαν να ζητάμε μετά την κατάρευση του κομμονισμού ανόρθωση, εντος διμήνου!
Γιατί λοιπόν ζητά αυτοκριτική ο κ. Γκιουλέκας; Για τα μεγαλεία που άφησε η μητρική του παράταξη;
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2η.
Η εξωπραγματική αριστερά θεωρεί ότι οσο πιο πολύ φωνάζει, τόσο πιο πιστευτή θα γίνει; Θεωρεί ότι έχει
σύμβαση με τους εργαζόμενους και τους εκπροσωπεί; Δεν έχει αίσθηση της πραγματικότητας;
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3η.
Η συνδικαλιστική ηγεσία του Δήμου διαχρονικά δεν κατανοεί ότι χρειάζεται αίσθηση καθήκοντος; Γιατί δεν
έχει παρέμβει ποτέ όταν:
-εργάτες σωρηδόν γίνονται επόπτες κι επιστάτες, αθροιζόμενοι δε να είναι περισσότεροι από τους μονίμους
που εργάζονται στη καθαριότητα
-‘’εργάτες’’ σωρηδόν παίρνουν ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ υπερωρίες κι υπερωρίες εις βάρος άλλων
-εργάτες σωρηδόν έχουν εγκατασταθεί σε γραφεία και διοικητικές θέσεις, με βιομηχανική ροή
Ποιος λοιπόν υπερασπίζεται το δίκιο του εργάτη, δηλαδή αυτού που κυρίως είναι πίσω από το
απορριμματοφόρο;
Ας είναι καλά οι συμβασιούχου, γιατί οι μόνιμοι χάθηκαν…
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 4η.
Ο κ. Μάτης πρότεινε ένα σύμφωνο ανάμεσα στη διοίκηση, τους εργαζομένους και τους κατοίκους. Πρέπει
να σημειώσω όμως ότι σύμφωνο έχει γίνει στις δημοτικές εκλογές με την νίκη της Πρωτοβουλίας, η οποία με
ανοιχτές διαδικασίες κι ανοιχτή-δημοκρατική διακυβέρνηση προχωρά με πρόγραμμα και στοχοδιάγραμμα.
Σύμφωνο μπορεί να γίνει με τις Ενώσεις πολιτών, τους ενεργούς πολίτες και την πληθυντική αριστερά για
την ανάκαμψη και προκοπή της Θεσσαλονίκης, με βάση το προγραμματικό πλαίσιο της Πρωτοβουλίας.
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