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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμπαράσταση στον Θέμη Μπαλασόπουλο
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της τη
σχετική ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., εκφράζει την αμέριστη στήριξη και
αλληλεγγύη του Δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου στον Θέμη Μπαλασόπουλο
που δικάζεται την ΤΕΤΑΡΤΗ, 28 ΜΑΡΤΗ 2018, στις 9.00 π.μ. και καλεί σε
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
και
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
στα
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ της πρώην ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Κτίριο 9).
Ο Θέμης Μπαλασόπουλος, πρώην Μέλος της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και
πρώην Πρόεδρος της Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δικάζεται με την κατηγορία
του «ηθικού αυτουργού» και «υπαίτιου» των επεισοδίων της 13ης Οκτωβρίου
2011 σε βάρος του Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών, Συμεών Δανιηλίδη.
Βρίσκεται κατηγορούμενος γιατί κατά τα επεισόδια στην Κ.Ε.Δ.Ε. την 13η
Οκτωβρίου 2011 δεν… εξακριβώθηκαν τα στοιχεία της ταυτότητας αυτών που
ισχυρίζεται ο κ. Δανιηλίδης, ότι του επιτέθηκαν.
Για μία ακόμα φορά, ένα Mέλος της Διοίκησης της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
καλείται να καθίσει στο εδώλιο, κατηγορούμενος για τις μεγάλες
κινητοποιήσεις του κλάδου το έτος 2011, όταν οι εργαζόμενοι της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ύψωσαν μαζικά το ανάστημα τους στις ασκούμενες αντιλαϊκές
πολιτικές και διεκδίκησαν τα δίκαια αιτήματα τους, κόντρα σε πολιτικά,
επιχειρηματικά και άλλα συμφέροντα.
Η ποινική δίωξη του συνάδελφου Θέμη Μπαλασόπουλο αποτελεί
συνέχεια δεκάδων ποινικών διώξεων που έχουν ασκηθεί σε βάρος
διαδηλωτών, συνδικαλιστικών στελεχών, αιρετών και εργαζομένων που
αγωνίζονται ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές και υπερασπίζονται εργασιακά
και κοινωνικά δικαιώματα, καθώς κάποιοι τους θέλουν μονίμως υπό... απειλή και
ομηρία.
Η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. αποδεικνύεται για ακόμη μία
φορά πώς αξιοποιεί τη Δικαιοσύνη για να τρομοκρατήσει και να
ποινικοποιήσει τους αγώνες των εργαζομένων σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη, για τους
εργαζόμενους και τη χώρα μας, περίοδο.
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Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. απαιτεί:
· Να σταματήσουν, επιτέλους, όλες οι ποινικές και πειθαρχικές διώξεις που
έχουν ασκηθεί σε βάρος εργαζομένων.
· Να σταματήσει η ποινικοποίηση των συνδικαλιστικών και κοινωνικών
αγώνων.
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, δεν εκβιάζονται και δεν τρομοκρατούνται
από τις εντεινόμενες διώξεις. Θα συνεχίσουν ενωμένοι τον αγώνα τους για την
ανατροπή της αντιλαϊκής μνημονιακής πολιτικής που εφαρμόζουν
συγκυβέρνηση και τρόικα, πολιτική που έχει διαλύσει την Ελληνική κοινωνία.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

