
 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Είναι δυσάρεστο μερικές φορές ακόμη και να επιβεβαιώνονται όσα 

υποστηρίζεις!!! Λίγες ημέρες μετά την επίθεση του Υπουργού (των απολύσεων) 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Π.Ο.Ε.-

Ο.Τ.Α. με αιτία και αφορμή την αντίθεσή της στην νέου τύπου «αξιολόγηση», 

δυστυχώς παρατηρούμε η επίθεση αυτή να κλιμακώνεται από την πλευρά της... 

Π.Α.Σ.Κ.-Α.Δ.Κ. Δ.Υ.!!! Η επίθεσή τους μάλιστα στον Πρόεδρο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

δεν διαφέρει πολύ από την επίθεση του κ. Μητσοτάκη σε σημείο που μας κάνει να 

αναρωτιώμαστε τους πραγματικούς συντάκτες του Δελτίου Τύπου και τους σκοπούς 

του. 

Σε πρώτο επίπεδο θεωρούμε υποχρέωσή μας για μια ακόμη φορά να 

εντοπίσουμε πως για πολλοστή φορά οι «συντάκτες» του Δελτίου Τύπου της  

Π.Α.Σ.Κ.-Α.Δ.Κ. Δ.Υ., εμμένουν και επιμένουν να εκφράζουν τον κρυφό τους 

ανομολόγητο πόθο και όχι την πραγματικότητα. Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει «πρώην 

Πρόεδρο» και όχι νυν. Καλώς ή κακώς το τελευταίο εκλογικό Συνέδριο της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.... ΥΠΗΡΞΕ!!! Κάποιοι ενδεχομένως προσποιούνται  πως ποτέ δεν έγινε, 

αυτό όμως δεν αρκεί. 

Πέντε (5) μήνες πριν υπήρξαν καινούρια δεδομένα στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ., νέοι 

συσχετισμοί που πράγματι μέχρι σήμερα, ο φόβος και η ατολμία δεν τους έχει 

επιτρέψει να αναλάβουν το βάρος των ευθυνών τους, μετατρέποντας την 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε ένα «κονκλάβιο». Το «κονκλάβιο» λοιπόν, πέντε μήνες μετά το 

εκλογικό Συνέδριο, Πρόεδρο ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ!!! Η εμμονή του συστήματος 

όπως να παρουσιάζεται ως σημερινός Πρόεδρος κάποιος που απλά ...δεν είναι, 

προξενεί εύλογη απορία. Έτσι άλλωστε εξηγείται και η παρότρυνση της «αυλής» του 

συστημικού Προέδρου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.... «να περιοριστεί ο κ. Μπαλασόπουλος στα 

καθήκοντα του ως Πρόεδρου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α...». Θέλουν και ξεχνούν πως ο κ. 

Μπαλασόπουλος (τους αρέσει ή όχι) είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής 

της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και εκπρόσωπος της παράταξης «Δημοσιουπαλληλική 

Ανατροπή». 

Η... παρότρυνση των συντακτών του Δελτίου τύπου της  Π.Α.Σ.Κ.-Α.Δ.Κ. 

Δ.Υ. αναδεικνύει περίτρανα την καθεστωτική λογική που κάποιοι έχουν για την 



Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Είναι φυσικό για αυτούς, αναπολώντας «παλιές καλές εποχές» να 

υποστηρίζουν πως «... ο κ. Μπαλασόπουλος έχει κορυφαίες ευθύνες όπως και άλλοι 

για τη μη συγκρότηση των οργάνων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.». Προφανώς αν... δεν ήταν ο κ. 

Μπαλασόπουλος στην Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αν... δεν υπήρχε η  

«Δημοσιουπαλληλική Ανατροπή», αν... υπήρχαν οι ίδιοι συσχετισμοί δυνάμεων όπως 

παλιά, αν... δεν είχε γίνει το τελευταίο εκλογικό συνέδριο, αν... τίποτε δεν είχε 

αλλάξει, τότε όλα θα ήταν καλά και οι Δημόσιοι Υπάλληλοι θα κοιμόντουσαν 

ήσυχοι!!! 

Το ερώτημα όμως παραμένει αναπάντητο…!!! 

Γιατί τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, την στιγμή των κινητοποιήσεων της 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την λεγόμενη «αξιολόγηση», φιλοξενούν τον «Υπουργό των 

απολύσεων» κ. Μητσοτάκη ο οποίος καταφέρεται εναντίον της ηγεσίας της 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, «κόβουν» την παρέμβαση του 

Προέδρου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και «φιλοξενούν» ταυτόχρονα τον κ. Ντριβαλά, νυν μέλους της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και πρώην Πρόεδρο της, προσδίδοντάς του 

ρόλο και θέση που σήμερα δεν κατέχει; 

Και αυτό είναι ένα ερώτημα που μόνο οι υπεύθυνοι των συστημικών 

καναλιών, σε κρίση βαθειάς ειλικρίνειας, μπορούν να απαντήσουν... 
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