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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Πανηγυρικά και πάλι… αθώος ο Θέμης Μπαλασόπουλος 

 
Πανηγυρικά απαλλάχθηκε χθες από το Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο 

Αθηνών ο πρώην Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
Θέμης Μπαλασόπουλος, για τις αποδιδόμενες εκ μέρους του Σίμου Δανιηλίδη, 
Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών, κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας σε επικίνδυνες 
σωματικές βλάβες, που φέρονταν να έχουν τελεστεί εις βάρος του το έτος 2011. Ο 
Σίμος Δανιηλίδης πιστός στην μέχρι σήμερα συμπεριφορά του έναντι των 
εργαζομένων προσπάθησε μέσω της καταθέσεώς του με ζήλο να ενοχοποιήσει τον 
Θέμη Μπαλασόπουλο, εμμένοντας στις αβάσιμες κατηγορίες του, ότι δήθεν ο 
πρώην Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είχε προκαλέσει 
μέσω των δηλώσεών του στον Τύπο την εις βάρος του επίθεση. Λησμόνησε ωστόσο 
ο Σίμος Δανιηλίδης, ότι ήταν η δική του συμπεριφορά, που είχε προκαλέσει την οργή 
και την αγανάκτηση των εργαζομένων, όταν το έτος 2011 είχε υποδείξει τους 
εργαζόμενους, που έδιναν τον αγώνα τους κατά των περικοπών και των απολύσεων, 
προβαίνοντας σε συμβολική κατάληψη του Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης, υπόθεση για την 
οποία ο Σίμος Δανιηλίδης επιχείρησε ομοίως να ενοχοποιήσει τον Πρόεδρο της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. και για την οποία ο Θέμης Μπαλασόπουλος είχε πανηγυρικά απαλλαγεί. 

Το Δικαστήριο, αφού άκουσε την κατάθεση του Σίμου Δανιηλίδη, δέχτηκε 
την πρόταση της Εισαγγελέως, η οποία πρότεινε την αθώωση, καθώς δεν 
προέκυψε κανένα στοιχείο εις βάρος του Θέμη Μπαλασόπουλου, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι αυτός είχε την παραμικρή εμπλοκή στα επεισόδια στην Κ.Ε.Δ.Ε. 
τον Οκτώβριο του 2011. Αντιθέτως, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είχε και τότε καταδικάσει την ενέργεια αυτή και είχε προτρέψει τους 
εργαζόμενους να επιδείξουν ψύχραιμη αλλά μαχητική στάση. 

Η υπόθεση αυτή ήταν η τελευταία από μία μακρά σειρά ποινικών διώξεων 
εις βάρος του τότε Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και 
άλλων συνδικαλιστικών στελεχών για τις κινητοποιήσεις του 2011, οι οποίοι με 
την συνέργεια λίγων ευτυχώς Δημάρχων, βρέθηκαν κατηγορούμενοι με διάφορες 
αφορμές, από ρύπανση περιβάλλοντος μέχρι ηθική αυτουργία σε επικίνδυνες 
σωματικές βλάβες, γιατί τόλμησαν να υπερασπιστούν τα δίκαια αιτήματα των 
εργαζομένων και να παλέψουν για τα δικαιώματά τους, κόντρα στις ιδιωτικοποιήσεις 
των Δημόσιων και Δημοτικών υπηρεσιών, στις απολύσεις και στην βίαιη φτωχοποίηση.  



Η απαλλαγή του Θέμη Μπαλασόπουλου αλλά και όλων των άλλων 
συνδικαλιστικών στελεχών που αδίκως κατηγορήθηκαν στο παρελθόν, δεν μπορεί να 
μας οδηγήσει σε εφησυχασμό. To σύστημα, που χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων και την 
Δικαιοσύνη για να επιτύχει τους σκοτεινούς σκοπούς του, δεν πρόκειται να 
σταματήσει τις επιθέσεις του εις βάρος των συνδικάτων και των εργαζομένων, με 
σκοπό την περιστολή των εργασιακών δικαιωμάτων, την ιδιωτικοποίηση των 
Δημόσιων αγαθών και την ακραία φτωχοποίηση του ήδη ρημαγμένου Ελληνικού 
λαού. 

 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 


