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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΟΥΣΑΝ… ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΔΙ!!!

Στις 28 Φεβρουαρίου 2014 ο τότε Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Θέμης Μπαλασόπουλος και το Μέλος του Γενικού
Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Χριστόδουλος Ευθυμίου, συμμετέχοντας σε
Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., που
αφορούσε τις απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων από τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού
(Δημοτικοί Αστυνομικοί και Σχολικοί Φύλακες), κατέληξαν στο Νοσοκομείο
(Ευαγγελισμός), κατόπιν δολοφονικών χτυπημάτων, που δέχτηκαν από άντρες
διμοιρίας των Μ.Α.Τ., που αστυνόμευαν την Συγκέντρωση. Το περιστατικό
καταγράφηκε από παριστάμενους και τηλεοπτικά συνεργεία και κυκλοφόρησε
ευρέως στο διαδίκτυο, ενώ πολλοί ήταν οι εργαζόμενοι αλλά και οι Βουλευτές,
που ήταν παρόντες στο περιστατικό και έσπευσαν να καταθέσουν. Λίγες ημέρες
μετά υποβλήθηκε μήνυση κατ’ αγνώστων εκ μέρους των δύο (2) συναδέλφων,
αφού τα στοιχεία των αστυνομικών δεν ήταν γνωστά. Αρκετό καιρό μετά και
κατόπιν επιστολών και διαβημάτων σε κάθε αρμόδια αρχή, η υπόθεση τέθηκε στο
αρχείο από την Εισαγγελία, χωρίς κανείς να βρεθεί κατηγορούμενος.
Έξη (6) έτη μετά το περιστατικό, ένας εκ των Μελών της διμοιρίας των
Μ.Α.Τ., που κλήθηκε στον Πταισματοδίκη, προκειμένου να αναγνωριστεί από
τα θύματα, επανέρχεται στο επεισόδιο, υποβάλλοντας αγωγή εις βάρος των
συναδέλφων, διότι κατά τους ισχυρισμούς του, καταταλαιπωρήθηκε και
συκοφαντήθηκε καθώς κάποιοι τόλμησαν να ζητήσουν να αναγνωριστούν
αυτοί, που τους είχαν χτυπήσει δολοφονικά. Και σαν να μην ήταν αυτό αρκετό,
με την αγωγή αυτή, φτάνει στο σημείο να υποστηρίζει, ότι δήθεν δεν υπήρξε
κανένα περιστατικό, ότι κανείς δεν χτύπησε και ότι απλώς έκανε την δουλειά του.
Ζητά δε να του επιδικαστεί το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ για
αποζημίωση για την ηθική βλάβη, που επικαλείται, ότι υπέστη!!!
Εύλογα αναρωτιόμαστε, ποιες πολιτικές σκοπιμότητες και στοχεύσεις
εξυπηρετεί μία τέτοια ενέργεια, αφού φαντάζει τουλάχιστον αδιανόητο ένας
Αστυνομικός να επέλεξε να μπει σε έξοδα και δαπάνες υποβάλλοντας αγωγή
για ένα περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα πριν από έξη (6) έτη; Πιστεύουμε,
ότι δεν είναι υπερβολή να σκεφτεί κανείς, ότι μία τέτοια ενέργεια στόχο, αφενός

τον Θέμη Μπαλασόπουλο και τον Χριστόδουλο Ευθυμίου και αφετέρου την ίδια
την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., η οποία με την δυναμική και μαχητική της στάση έχει
αποδείξει, ότι ουδόλως τρομοκρατείται και ουδόλως κάμπτεται από τις πολιτικές
και κομματικές σκοπιμότητες όσων κατά καιρούς έχουν επιχειρήσει να
απειλήσουν ή να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και τους εκπροσώπους τους.
Προς γνώση δε όσων κατεργάζονται διάφορα σχέδια εις βάρος της
Ομοσπονδίας και των συνδικαλιστικών στελεχών της, ας γνωρίζουν καλά, ότι οι
εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι εκπρόσωποί τους δεν
εκβιάζονται, δεν τρομοκρατούνται και δεν υποχωρούν.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

