
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Δεν περιμέναμε οι «συντάκτες» της απάντησης του Γ. Παναγόπουλου να απαντήσουν πολιτικά. 

Αλλά εκτός από συνδικαλιστικός καιροσκόπος είναι συκοφάντης και ψεύτης!!! 

 

Οι «συντάκτες» της απάντησης του Γιάννη Παναγόπουλου στην ανακοίνωση 

της παράταξής μας στις 20 Οκτωβρίου 2016 για την αποπομπή του αλλά και το 

ηθικό ζήτημα της παράδοσης της έδρας στην παράταξη με την οποία εκλέχτηκε 

Αντιπρόσωπος στο 36ο Τακτικό Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αλλά και ο ίδιος ο 

Γιάννης Παναγόπουλος απέφυγαν «όπως ο διάβολος το λιβάνι» να μπουν στην ουσία 

των καταγγελλόμενων και επιδόθηκαν σε ψέματα, αναλήθειες και σε προσωπική 

επίθεση στον πρώην Γραμματέα της παράταξης Θέμη Μπαλασόπουλο. 

Ας δούμε αναλυτικά τα ψέματα των «συντακτών» της απάντησης του Γιάννη 

Παναγόπουλου: 

 

ΨΕΜΑ 1ο: «… 6 μήνες μετά την αποχώρησή μου από την παράταξη της Συνδικαλιστικής 

Ανατροπής». Ο Γιάννης Παναγόπουλος αποπέμφθηκε από την Συνδικαλιστική 

Ανατροπή τον Ιούλιο του 2016, όταν από την σχετική Νομοθεσία προβλέπονταν η 

κατάθεση ψηφοδελτίων για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων στα 

Υπηρεσιακά Συμβούλια. Είχε απαιτήσει «συμφωνία» προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

πριμοδότηση και εκλογή του στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής σε 

βάρος όλων των συνυποψήφιων του!!! 

Ήταν η περίοδος που ο «φιλόδοξος συνδικαλιστής-κυνηγός-γεωργός» ικέτευε 

για τα… «κουκιά» της ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ. 

 

ΨΕΜΑ 2ο: «Ανεξάρτητος ήμουν, ανεξάρτητος θα είμαι…» Ο Γιάννης Παναγόπουλος 

είχε ενταχθεί στην Παράταξη και συμμετείχε στα όργανα και στις συνεδριάσεις της 

παράταξης και αν θέλει… ας το διαψεύσει!!! 

Και όμως ο ίδιος αναφέρει, «… οι επιλογές μου θα έχουν ως βάση το ελεύθερο και 

ανεξάρτητο πνεύμα μου…». Τον πληροφορούμε, σε περίπτωση που το έχει ξεχάσει, 

πως εντάχθηκε στα ψηφοδέλτια της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. (Π.Α.ΜΕ.-Κ.Κ.Ε.) για την 

ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

της Ανατολικής Αττικής. Κάτι που σίγουρα γνωρίζουν οι «συντάκτες» της 

Ανακοίνωσης γι’ αυτό άλλωστε δεν δίνεται καμία απάντηση για την «ταμπακιέρα»!!! 

Αντί λοιπόν να βγάζει μύδρους περί «ανεξάρτητου πνεύματος» καλό θα ήταν 

να πάψει να συμπεριφέρεται ως συνδικαλιστική μελισσούλα»!!! 

Οι εργαζόμενοι και γνώση έχουν και κρίση. Έχουν αντιληφθεί το ρόλο του και 

είναι σίγουρο πως θα πληρώσει ο κ. Γιάννης Παναγόπουλος τις συνδικαλιστικές του 

αναζητήσεις και φιλοδοξίες όπως τις πλήρωσε στο Δήμο Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης. 

Αθήνα, Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 
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