
 

Για τις εξοργιστικές τοποθετήσεις της ηγεσίας                                             
του κυβερνητικού συνδικαλισμού με αφορμή τις συλλήψεις που έγιναν 

Θα ήταν απλά λυπηρό, εάν δεν ήταν τόσο εξοργιστικά όλα όσα γράφουν οι ηγεσίες των 

παρατάξεων του κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισμού για τις συλλήψεις υπαλλήλων της 

Δ/νσης Μεταφορών του ΚΤ, που έγιναν στις 24/11/2022. 

Είναι αποκαλυπτικές οι γραπτές τοποθετήσεις μελών του Γ.Σ. της Ομοσπονδίας (ΟΣΥΑΠΕ) 

στην προσπάθειά τους να κουκουλωθεί το ζήτημα και να μην βγει ανακοίνωση καταδίκης από 

τον Σύλλογο Αττικής (ΣΥΠΑ) και την Ομοσπονδία (ΟΣΥΑΠΕ), όταν η πρόεδρος ΣΥΠΑ & ΟΣΥΑΠΕ 

Βέτα Πανουτσάκου ενημέρωσε τις διοικήσεις των συνδικαλιστικών οργάνων με το εξής μήνυμα: 

«Συνάδελφοι όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγο, σήμερα το πρωί η αστυνομία συνέλαβε 4 

υπαλλήλους της Δ/νσης Μεταφορών Κεντρικού Τομέα. Ανάμεσα τους είναι και ο εκλεγμένος στο 

ΓΣ της ομοσπονδίας και στο ΔΣ του ΣΥΠΑ Τ. Γ. Όπως καταλαβαίνετε το ζήτημα είναι σοβαρό. 

Περιμένουμε ενημέρωση και υπεύθυνη στάση από την παράταξη της Περιφερειακής Συμμαχίας, 

στην οποία ανήκει.» 

 Δεγαϊτη Βασιλική (εκλεγμένη με Αναγέννηση/Περιφερειακή Συμμαχία/ΔΑΚΕ):  «Το τεκμήριο 

της αθωότητας είναι η βάση κάθε νομικού πολιτισμού».  Επιπλέον σκόπιμα ανακάτεψε  την 

υπόθεση των πλημμυρών στη Μάνδρα και κυρίως έβαλε στο ίδιο τσουβάλι των κατηγοριών 

τις «στημένες» αίθουσες για τις εξετάσεις οδήγησης και της «σύστασης εγκληματικής 

οργάνωσης» στη Δ/νση Λαϊκών Αγορών,  με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος 

του συνάδελφου που ο Σύλλογος πήρε απόφαση να στηρίξει, δεδομένου ότι δεν 

κατηγορείται ούτε για δωροληψία ούτε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση…  

 Φαββατάς Δημήτρης (εκλεγμένος με ΠΑΕΚ/Σύριζα):  «Είναι ντροπή να γίνονται τέτοιες 

αναρτήσεις από την πρόεδρο (εννοεί του ΣΥΠΑ και της ΟΣΥΑΠΕ) τη στιγμή που δεν έχει 

αποφανθεί η δικαιοσύνη!!!» «κάποιοι στηρίζουν την πολιτική  αλητεία που έκανε η 

πρόεδρος» 

 Ευστρατίου Χαράλαμπος (εκλεγμένος με Περιφερειακή Συμμαχία/ΔΑΚΕ):  «Είναι επίσης 

Ντροπή οι γνωστοί άγνωστοι σε όλους μας, να δίνουν πληροφορίες στα ΜΜΕ ότι οι 

συνάδελφοι είναι μέλη της ΔΑΚΕ». 

 Κυριακόπουλος Γιώργος (εκλεγμένος με Αγωνιστική Συνεργασία/ΠΑΣΚΕ):  «Για άλλη μία 

φορά η πρόεδρος μας δείχνει τη συμπάθειά της για τις διευθύνσεις μεταφορών». 

Τα σχόλια είναι περιττά… Ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε συνάδελφος που κερδίζει το ψωμί του 

τίμια και καθαρά μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα που χρειάζονται και όχι μόνο να τους 

καταδικάσει, αλλά και να τους γυρίσει την πλάτη… 

Εμείς θα συνεχίσουμε όχι μόνο να καταδικάζουμε τα φαινόμενα αυτά και να αναδεικνύουμε το 

σαθρό και διάτρητο πλαίσιο, που αφήνει περιθώριο να «ανθίζουν» όλα αυτά, αλλά και  να 

στηρίζουμε όλες και όλους τους συναδέλφους που εργάζονται και διεκδικούν με το κεφάλι 

ψηλά, που αγωνίζονται και δεν ξεπουλιούνται για τίποτα…, τους συναδέλφους των Δ/νσεων 

Μεταφορών που στάθηκαν όρθιοι απέναντι στους εκβιασμούς. 

28/11/2022 


