
ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ…… ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ 

ΑΝΤΡΟ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Πριν τις εκλογές του 2014 η διοίκηση του δήμου , δίνοντας γη και ύδωρ, 

για να υφαρπάξει την εξουσία , μοίραζε αφειδώς υποσχέσεις , για 

προσλήψεις , εκμεταλλευόμενη την ανάγκη των νέων κυρίως 

ανθρώπων-δημιουργώντας τους ψεύτικες ελπίδες  για ένα  καλύτερο 

μέλλον - παίζοντας με την ανασφάλεια της ανθρώπινης ψυχής - , 

υποσχόμενη εργασία και μέλλον. 

Παράλληλα δεσμευόταν σε όλα τα επίπεδα ότι δεν θα προβεί σε 

απολύσεις και ότι θα λύσει τα οικονομικά προβλήματα των ήδη 

απασχολούμενων στις δημοτικές επιχειρήσεις.  

Ειδικότερα, στη δημοτική επιχείρηση ραδιοφωνίας, είχε  δεσμευτεί ότι 

θα διατηρήσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας-κλασσική μέθοδος 

λαϊκισμού -. 

 Με την άνοδο της στην εξουσία προέβη άμεσα στην απόλυση 

εργαζομένων με πρόσχημα την μείωση του κόστους της επιχείρησης. Οι 

απολύσεις όμως αυτές, έγιναν με  κύριο κριτήριο την απομακρυνση των 

πολιτικών της αντιπάλων  και όχι βέβαια την μείωση του λειτουργικού 

κόστους . Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι απολυθέντες 

αντικαταστάθηκαν από πολιτικούς της «φίλους» με αμοιβές 

‘‘υπερδιπλάσιες’’ από αυτές των απολυθέντων, εκτινάζοντας το 

πραγματικό κόστος στα ύψη. 

 Ήδη προ ολίγων ημερών παρατάθηκαν συμβάσεις, οι οποίες είχαν 

συναφθεί χωρίς την τήρηση καμμίας διαδικασίας διαφάνειας , μόνο και 

μόνο για την εξυπηρέτηση πολιτικών συμφερόντων της διοίκησης και 

την υφαρπαγή ψήφων. 

Στην ΚΕΑΕΔΗΑ Α.Ε , την κατασκευαστική δημοτική επιχείρηση, το ΔΣ 

αυτής έχει επιδοθεί σε σωρεία αδιαφανών προσλήψεων ημετέρων , και 

συγκεκριμένα μέσα στο Γενάρη του 2019 , μόνο…. έξι προσλήψεις, 

μεταξύ των οποίων φιγουράρουν   και υποψήφιοι στο προηγούμενο  

ψηφοδέλτιο της παράταξης της διοίκησης και συγγενείς εργαζομένων 



του Δήμου, εκμεταλλευόμενο ξανά τα ηνία της εξουσίας,  που  με 

ψεύδη υφάρπαξαν.  

Η διοίκηση λοιπόν ,γαντζωμένη στην εξουσία, επιδιώκει,  με 

παλαιοκομματικές πρακτικές , κατασπαταλώντας το δημόσιο χρήμα και 

εκμεταλλευόμενη την ανάγκη των ψηφοφόρων για εργασία (μέλλον) , 

να διατηρηθεί στην εξουσία.  

Ήδη έχουμε καταγγείλει κατ΄επανάληψη τα φαινόμενα αυτά και  το 

αρμόδιο κατά νόμο ΑΣΕΠ απασχολείται με την νομιμότητα των 

προσλήψεων αυτών, κατόπιν καταγγελίας της παράταξης μας.  

Πέρα όμως από αυτά εμείς σαν δημότες του Δήμου αυτού, που σε 

λίγους μήνες , θα κληθούμε να επιλέξουμε την νέα δημοτική αρχή 

οφείλουμε να απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα: 

1. Θα επιτρέψουμε να συνεχίζεται η παλαιοκομματική λογική των 

προσλήψεων με αδιαφανή κριτήρια  με αντάλλαγμα την 

παραμονή στην εξουσία? 

2. Θα επιτρέψουμε να συνεχίζεται η εκμετάλλευση της ανάγκης των 

συνανθρώπων μας για εργασία ? 

3. Θα επιτρέψουμε να κατασπαταλείται το δημόσιο χρήμα για 

ρουσφέτια? 

4. Θα επιτρέψουμε τα παιδιά μας να φεύγουν στο εξωτερικό για 

αναζήτηση εργασίας , επειδή κάποιοι έχουν την λογική να μην 

τους δίνουν καμμία ευκαιρία για εργασία? 

5. Θα επιτρέψουμε στον κάθε Δήμαρχο να εκμεταλλεύεται ακόμα 

και τους συνεργάτες του για  να υπογράφουν προσλήψεις της 

αρεσκείας του? 

6.  Θα επιτρέψουμε να συνεχίσουν να μας κοροϊδεύουν? 

Η πατρίδα μας έχει φτάσει σε οριακό σημείο.  

Τα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό . 

 Ο συνάνθρωπος μας αναζητά εργασία και αξιοπρέπεια.  

Έχουμε  πλέον ευθύνη όλοι μας για τις επιλογές μας!!!!!!  

                                                             ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΟΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 



                                                         Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                             ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ  

 


