
           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Γιατί επιτίθεται λυσσαλέα στη παράταξή μας ο Χρ. Βούζας…;;; 

 

Όταν οι πιέσεις δεν πιάνουν, επιστρατεύονται οι «κίτρινες» πένες. 

Δημοσιεύματα συκοφαντικά, ψεύδη, αβάσιμες πληροφορίες και ύβρεις δίνουν τη 

θέση τους σε... ευγενικά e-mail. Όσοι, όμως, κινούνται σε επικίνδυνα μονοπάτια θα 

πρέπει να γνωρίζουν, πώς κινδυνεύουν να εκτεθούν ανεπανόρθωτα. Ιδίως, όταν 

υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις σε βάρος τους.   

 Ο κ. Χρ. Βούζας με «όπλο» την ιστοσελίδα «Aftodioikisi.gr», που 

διευθύνει έχει εξαπολύσει καθημερινό «πόλεμο λάσπης» κατά της κυρίαρχης 

σήμερα παράταξης στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.», όπως και στελεχών της. Η συνέχεια και η συνέπεια 

του σε αυτή την τακτική προκαλούν ωστόσο, ερωτήματα για το τι είναι αυτό που 

καθοδηγεί τον Συντάκτη-Διευθυντή και ποιο το μείγμα του... μελανοδοχείου του. 

 Είναι η... αγάπη του για τον συνδικαλισμό; Είναι η ευαρέσκεια του για 

συγκεκριμένες συνδικαλιστικές παρατάξεις; Ότι και να είναι, η δημοσιογραφία 

έχει κανόνες και όταν αυτός που θέλει να λέγεται δημοσιογράφος τους 

καταπατάει, τότε περί άλλου τυρβάζει. Η αλήθεια, όμως, λάμπει πάντα και όλες οι 

προθέσεις και οι επιδιώξεις αργά ή γρήγορα αποκαλύπτονται. 

 Ο κ. Χρ. Βούζας, πριν ξεκινήσει τα απαξιωτικά και συκοφαντικά 

δημοσιεύματα κατά της «πράσινης παράταξης» είχε επιδιώξει επαγγελματική 

συνεργασία αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ, εκ μέρους της ιστοσελίδας 

«Aftodioikisi.gr» με την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  

 Έτσι, είχε απευθυνθεί στην «πρώην πράσινη» ηγεσία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

και συγκεκριμένα στον τότε Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής Θέμη 

Μπαλασόπουλο, με την οποία τότε επιδίωκε φιλική σχέση, ευελπιστώντας 

φυσικά σε μια εξαιρετικά επικερδή για εκείνον επαγγελματική συνεργασία. Η 

πρόταση του για μετατροπή της έντυπης σε ηλεκτρονική εφημερίδα απορρίφθηκε 

από την «πρώην πράσινη» ηγεσία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (Θέμη Μπαλασόπουλο) διότι 

ήταν ιδιαίτερα ασύμφορη για το σύνολο των εργαζομένων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, που με ιδιαίτερο σθένος σήμερα δήθεν υπερασπίζεται. 

 Από εκείνη την στιγμή ξύπνησε το «συνδικαλιστικό ταπεραμέντο» του κ. 

Χρ. Βούζα και με αλλεπάλληλα συκοφαντικά, υβριστικά και απαξιωτικά 

δημοσιεύματα εις βάρος του τότε Προέδρου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. «πρώην 

πράσινου», συνδικαλιστή Θέμη Μπαλασόπουλο επεδίωξε την άρση της άρνησης που 

είχε εισπράξει στην πρόταση του. 



Για μια ακόμη φορά, όμως, δεν εκπληρώθηκαν οι ευσεβείς και δαπανηροί 

για τους εργαζόμενους πόθοι του κ. Χρ. Βούζα και η συνέχεια δόθηκε στις 

δικαστικές αίθουσες μετά από αγωγή, που κατέθεσε εναντίον του ο Θέμης 

Μπαλασόπουλος, με αποτέλεσμα «γονυπετής» ο κ. Χρ. Βούζας να ζητεί 

«εξωδικαστικό συμβιβασμό». 

Ο Θέμης Μπαλασόπουλος επέδειξε επιείκεια και δέχθηκε τον 

«εξωδικαστικό συμβιβασμό» με την υποχρέωση να επιβαρυνθεί ο ίδιος όλα τα 

δικαστικά έξοδα και  ταυτόχρονα δεσμεύτηκε να ανακαλέσει τα όσα είχε γράψει, 

να δημοσιεύσει συνέντευξη του κ. Μπαλασόπουλου και να μην υποπέσει ξανά στην 

ίδια αντιεπαγγελματική και συκοφαντική συμπεριφορά εις βάρος του. 

Γρήγορα, όμως, φαίνεται πώς ξέχασε την... αντικειμενικότητα του ο κ. Χρ. 

Βούζας και επανήλθε στα γνώριμα για εκείνον ολισθηρά μονοπάτια. Δεν 

γνωρίζουμε, αν η τακτική αυτή «πιάνει» σε κάποιους. Εμείς, ως 

«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» εμμένουμε και στηρίζουμε την 

άρνηση της πολυδάπανης επαγγελματικής προσφοράς του κ. Χρ. Βούζα, 

υπερασπιζόμενοι το συμφέρον των εργαζομένων, που εκπροσωπούμε.  

Η κριτική είναι καλοδεχούμενη. Την συκοφαντική, υβριστική και 

απαξιωτική  συνδικαλιστική επίθεση, στην οποία καθημερινά επιδίδεται ο κ. 

Χρ. Βούζας μέσω της ιστοσελίδας «Aftodioikisi.gr», ωστόσο, δεν είμαστε 

διατεθειμένοι να την υπομείνουμε.  

Υπηρετούμε τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και δεν 

δεχόμαστε πιέσεις και εκβιασμούς. Αντισταθήκαμε στους μεγαλοεργολάβους, 

αντιδράσαμε στις κυβερνήσεις των μνημονίων, δεχθήκαμε την μήνη πολλών και 

είχαμε απέναντι μας πολλούς «δημοσιογράφους» σαν τον κ. Βούζα. Παραμείναμε 

και παραμένουμε κυρίαρχη δύναμη στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., γιατί μας εμπιστεύεται η 

συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων, που δεν επηρεάζεται από τους λίβελους 

του κάθε «αντικειμενικού και αμερόληπτου» κυρίου Βούζα.    

 

Υ.Γ.: Η «αλληλογραφία», που αφορά στην επαγγελματική πρόταση του κ. Χρ. 

Βούζα είναι στην διάθεση του οποιουδήποτε, ιδιαίτερα του ιδίου σε περίπτωση 

φυσικά, που θελήσει να την δημοσιεύσει στην «έγκυρη και αντικειμενική» 

ιστοσελίδα… «Aftodioikisi gr.» 

 
Αθήνα, Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 
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