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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
(Νέα απάντηση στα συνεχιζόμενα ψεύδη του ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.GR)

Επειδή η Ηλεκτρονική Εφημερίδα AFTODIOIKISI.GR συνεχίζει τα ψεύδη σχετικά με την από-
φαση της Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. να κόψει κάθε πολιτική σχέση με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. γνωρίζουμε ότι:

1.  Από άποψη δεοντολογίας θα έπρεπε να δημοσιεύσει αυτούσια την απάντηση της 
Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ψευδές, αναληθές και προβοκατόρικο δημοσίευμα της 30-5-2011 
και όχι επιλεγμένα αποσπάσματα που δημιουργούν σύγχυση στον αναγνώστη.

2.  Επειδή τα ψεύδη συνεχίζονται… γνωρίζουμε στους «ανώνυμους» συντάκτες του 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.GR ότι ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και Γραμματέας της Συντονιστικής 
Επιτροπής της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. Θέμης Μπαλασόπουλος δεν συγκάλεσε καμία «σύσκεψη» 
με τους «στενούς συνεργάτες» για να αντιμετωπίσει το δημοσίευμα για τον απλούστατο 
λόγο ότι συμμετείχε στην 4η Ημερίδα Ενημέρωσης της Ομοσπονδίας για το Ασφαλιστικό 
που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης (Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011). Γεγονός 
που αν θέλατε θα διαπιστώνατε του λόγου το αληθές. Κατά συνέπεια και την εγκυρότητα 
των δήθεν αξιόπιστων πηγών σας…!!!

3.  Το ψευδές, αναληθές και προβοκατόρικο δημοσίευμα της 30-5-2011 αναφερόταν σε 
επικοινωνία αλλά και σε πιθανή συνάντηση… προφανώς για «να είναι μέσα σε όλα»…

4.  Η προβοκατόρικη επίθεση του ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.GR είναι πλέον ξεκάθαρο ότι εντάσσεται 
στο πλαίσιο συγκεκριμένων κυβερνητικών εντολών για την αποδόμηση με ψεύδη, της 
απόφασης της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. Καθώς όχι μόνο επικροτήθηκε από το σύνολο των μελών 
και φίλων της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. αλλά από την συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα ασχοληθούμε ξανά με τέτοια ψευδή δημοσιεύματα καθώς οι 
προτεραιότητές μας είναι η ανατροπή της βάρβαρης πολιτικής του μνημονίου και η αντιμετώπιση 
των καθημερινών προβλημάτων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που δημιουργεί 
η αντεργατική, νεοφιλελεύθερη πολιτική της Κυβέρνησης. 

Αθήνα, Τρίτη 31 Μαΐου 2011

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α.
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¶.A.™.K.E. - O.T.A.: http://www.poeota.gr/paskeota ñ e-mail: paskeota@poeota.gr
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