Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: 1091

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 - 12.00 Μ.Μ.

Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ
ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
7ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΤΙΡΙΟ 5
Χωρίς τη βουλευτική ασυλία, θα καθίσει στο εδώλιο του 7ου Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Αθηνών, την ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, ο Θεόδωρος
Πάγκαλος, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης κατά
συρροή μετά από μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Θεόδωρος Πάγκαλος μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή του «ΒΗΜΑ
FM», στις 11 Νοεμβρίου του 2014, είχε αποκαλέσει κατ’ επανάληψη τους
Δημοσίους Υπαλλήλους «κοπρίτες» και «κοπανατζήδες» κάνοντας επίθεση και
κατά των συνδικαλιστικών τους εκπροσώπων. «Γιατί να μην αξιολογηθούν οι
κοπρίτες που απουσιάζουν κατά δεκάδες χιλιάδες από τα γραφεία τους; Όλοι είναι
κοπανατζήδες! Οι μισοί την κοπανάνε και οι άλλοι μισοί είναι εκεί. Είναι Δημόσιο
αυτό; Και γιατί να μην το αξιολογήσουμε; Όλοι είναι στο σύστημα που δεν
καταδικάζεται κανείς κοπρίτης ποτέ και δεν εξοβελίζεται κανείς κοπρίτης ποτέ και τα
συνδικαλιστικά όργανα καλύπτουν τους κοπρίτες που δεν θέλουν την αξιολόγηση», είχε
πει.
Με τα λεγόμενα και τις πράξεις του, ο Θεόδωρος Πάγκαλος εξυπηρέτησε
τους στόχους της τρόικας και της τότε κυβέρνησης, να επιβάλλουν την πολιτική
των μνημονίων και συγκεκριμένα την αξιολόγηση μέσω της οποίας
δρομολογούνταν χιλιάδες απολύσεις στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Υιοθέτησε και εξυπηρέτησε και αυτός μία πολιτική, που τα τελευταία χρόνια έχει
ισοπεδώσει την Ελληνική κοινωνία, διέλυσε οικογένειες, έστειλε μετανάστες χιλιάδες
νέους με εξαίρετες σπουδές, ξεπούλησε την Δημόσια και Δημοτική περιουσία και
υποθήκευσε το μέλλον της χώρας και των πολιτών της.
Ο καθένας όμως βρίσκεται αντιμέτωπος με τις πράξεις του και τις ευθύνες
του. Έτσι και ο Θεόδωρος Πάγκαλος θα βρεθεί στο Δικαστήριο και θα
αντιμετωπίσει την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης ως απλός πολίτης.
Αυτός που ως Βουλευτής και Υπουργός των κυβερνήσεων ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπηρέτησε την
πολιτική που έφεραν την Ελλάδα στο χείλος της χρεοκοπίας, επιχειρώντας το 2014
να ρίξει τις ευθύνες (όπως και έκανε και με το «μαζί τα φάγαμε»), στους πολίτες και

τους εργαζόμενους και σήμερα εξακολουθεί να εξυμνεί την μνημονιακή πολιτική, να
συκοφαντεί και να σπιλώνει κλάδους εργαζομένων.
Απέναντι στη μνημονιακή γραμμή και τη νεοφιλελεύθερη πολιτική που
εξέφρασε και συνεχίζει ο Θεόδωρος Πάγκαλος, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. παραμένει
απόλυτα συνεπής στη δέσμευση που είχε δώσει τον Δεκέμβριο του 2014, όταν
κατέθετε την μήνυση εναντίον του, πώς θα συνεχίσει έως ότου λογοδοτήσει ο
πρώην Υπουργός για τις ύβρεις που είχε εκστομίσει εις βάρος του συνόλου των
Δημοσίων Υπαλλήλων και των εκλεγμένων εκπροσώπων τους.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αναμένει να δει αν την ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ο Θεόδωρος Πάγκαλος θα εμμείνει στους απαξιωτικούς και συκοφαντικούς
χαρακτηρισμούς σε βάρος των Δημοσίων Υπαλλήλων και στο υπεροπτικό ύφος που
είχε όταν κατατέθηκε η μήνυση εναντίον του από την Ομοσπονδία.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη της Ομοσπονδίας στην
Αττική να συγκεντρωθούν στο 7ο Μονομελές Πλημμελειοδικείου Αθηνών (κτίριο 5
– αίθουσα 4), στις 12.00 το μεσημέρι, προκειμένου να ακούσουν την απολογία του
Θεόδωρου Πάγκαλου και την απόφαση του Δικαστηρίου.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

