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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο Παναγιώτης Καρκατσούλης, αφού «εξαργύρωσε» την τιμητική πλακέτα 
του «καλύτερου Δημοσίου Υπαλλήλου» με μία θέση στο ψηφοδέλτιο 
Επικρατείας του Ποταμιού και μία θέση στο Κοινοβούλιο, την οποία σήμερα δεν 
διαθέτει γιατί οι υπηρεσίες που προσέφερε ήταν τόσο πολύτιμες που το Ποτάμι 
«στέρεψε», είπε να ασχοληθεί και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Έκανε δήλωση βαρυσήμαντη στο τέλος του 2017 για να δικαιολογήσει την 
ύπαρξη του στην πολιτική και την ταύτιση του με τις νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές που ακολούθησε το κόμμα το οποίο συνεχίζει να υπηρετεί. «Το 
πελατειακό γάλα δεν ξινίζει ποτέ...», είπε με αφορμή διάταξη που συμπεριλήφθηκε 
στο Ν.4483/2017 για την απόδοση του γάλακτος που παρανόμως δεν χορηγήθηκε 
από τους Δήμους την τελευταία πενταετία στους δικαιούχους εργαζόμενους. 

Προφανώς, κρίνοντας εξ ιδίων τα αλλότρια, ο Παναγιώτης  
Καρκατσούλης που γνωρίζει από «πελατειακό κράτος» και άσκηση 
μνημονιακών πολιτικών δεν ικανοποιήθηκε που δεν συμπεριλήφθηκε το γάλα των 
Δημοτικών Υπαλλήλων στις περικοπές των μη μισθολογικών παροχών. 

Συνεπής στη θέση του υπέρ των ιδιωτών εργολάβων, αφού και παλαιότερα 
είχε ταχθεί κατά των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στους Δήμους 
υποστηρίζοντας τα οικονομικά συμφέροντα που εποφθαλμιούν τα Δημοτικά 
Τέλη, δημιουργείται εύλογα το ερώτημα. Ποιον τίτλο διεκδικεί τώρα ο 
Παναγιώτης Καρκατσούλης; Του μνημονιακότερου των μνημονιακών ή του 
«κήνσορα» των ιδιωτικών συμφερόντων;  

Γιατί, πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί ένας άνθρωπος που φέρει τον 
τίτλο του «καλύτερου Δημοσίου Υπαλλήλου», αλλά αδιαφορεί ως πολιτικό 
πρόσωπο για τις συνεχείς παραβιάσεις του Νόμου σε βάρος των Δημοσίων 
Υπαλλήλων, δεν δίνει δεκάρα για τα δεκάδες θύματα των χιλιάδων εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών που οφείλονται στη μη παροχή των 
Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), την ελλιπή συντήρηση του μηχανολογικού 
εξοπλισμού, την υπερεργασία και τις ελαστικές μορφές εργασίας.  

Δημόσιος Υπάλληλος με πλακέτες και πολιτική καριέρα δεν γίνεται κανείς 
όταν πάει κόντρα στα αφεντικά, αλλά όταν εξυπηρετεί και προωθεί τα 
συμφέροντά τους. Κι αυτό ο Παναγιώτης Καρκατσούλης το γνωρίζει πολύ καλά. 
Και επειδή το Ποτάμι όπως όλα δείχνουν ξεραίνεται, είπε να συστηθεί εκ νέου και 
βεβαίως να δώσει τα διαπιστευτήρια του...    
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