
Ο συνάδελφος Δ. Χρηστόπουλος βρίσκεται αντιμέτωπος με μία επίθεση η οποία αποτελεί προσπάθεια
ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής του δράσης!

Ο Θ. Καράμπαμπας, Διευθυντής Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του ΟΠΑΝΔΑ και Δημοτικός Σύμβουλος στο
Δήμο Δάφνης – Υμηττού (με την παράταξη που στήριξε η ΝΔ) έκανε μήνυση στον Διονύση Χρηστόπουλο
για «συκοφαντική δυσφήμιση κατ’ εξακολούθηση». 

Ο λόγος; Ο Δ. Χρηστόπουλος τόλμησε να δημοσιοποιήσει συγκεκριμένες καταγγελίες για παρατυπίες που
συνεπάγονταν νόθευση του αποτελέσματος των εκλογών που έγιναν στις 23/3/2017. Οι εκλογές έγιναν
για να αναδειχθεί εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΠΑΝΔΑ και ο μηνυτής Θ. Καράμπαμπας συμ-
μετείχε στην εφορευτική επιτροπή (παραδίδοντας μάλιστα τα ψηφοδέλτια και τα πρακτικά των εκλογών
στο γραφείο του προέδρου του ΟΠΑΝΔΑ εκ μέρους όλων των εφορευτικών επιτροπών, ως αυτόκλητος
πρόεδρός τους). 

Το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν εξαιρετικά οριακό! Σύμφωνα με το πρακτικό που συντάχτηκε ο Α. Στε-
φανόπουλος πήρε 302 ψήφους έναντι 301 ψήφων του Δ. Χρηστόπουλου! 1 ψήφος διαφορά! 

Ο Δ. Χρηστόπουλος ζήτησε τόσο προφορικά όσο και γραπτά την άμεση επανακαταμέτρηση των ψηφο-
δελτίων. Ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία της εφορευτικής επιτροπής (καθόλου τυχαία συγκεκριμένης
τοποθέτησης) συμπεριλαμβανομένου του Θ. Καράμπαμπα, αρνήθηκε λέγοντας ότι δήθεν θα θιχτεί η
αξιοπρέπεια και το κύρος της.

Την ίδια απάντηση έδωσε η εφορευτική επιτροπή και στον πρόεδρο του ΟΠΑΝΔΑ Κων. Μπιτζάνη ο οποίος
με γραπτή του πρόσκληση προέτρεψε επανειλημμένα την εφορευτική επιτροπή να προχωρήσει σε επα-
νακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων. 

***

Πέρα από την άρνηση της πλειοψηφίας της εφορευτικής επιτροπής για επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων,
μέλος της εφορευτικής επιτροπής κατήγγειλε εγγράφως τα ακόλουθα: κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης θέ-
λησε να καταθέσει ένσταση για αναιτιολόγητη ακύρωση ψηφοδελτίου υπέρ του Δ. Χρηστόπουλου. Ωστόσο ο
Θ. Καράμπαμπας την διαβεβαίωσε ότι η ένσταση θα έπρεπε να κατατεθεί μετά την καταμέτρηση όλων των
ψηφοδελτίων και την υπογραφή των πρακτικών και μάλιστα σε διαφορετικό χαρτί από τα πρακτικά. Όταν τα
πρακτικά υπογράφηκαν, ο Θ. Καράμπαμπας της είπε πως εφόσον έχει υπογράψει τα πρακτικά δεν μπορεί πια
να κάνει ένσταση και πως θα πρέπει να προσέχει που βάζει την υπογραφή της. 

Να σταματήσει 
η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης 

του Διονύση Χρηστόπουλου



Επιπλέον υπήρξαν μια σειρά προφορικές καταγγελίες ότι σε 2 εκλογικά τμήματα τα ψηφοδέλτια και οι
φάκελοι ούτε αριθμήθηκαν, ούτε μονογράφηκαν (πράγμα που επιτρέπει την αντικατάσταση τους αν κά-
ποιοι το επιδιώκουν) αλλά και ότι ψηφοδέλτια υπέρ του Δ. Χρηστόπουλου είχαν διαφορετική αντιμετώ-
πιση από ψηφοδέλτια υπέρ του αντιπάλου του Α. Στεφανόπουλου.

***

Ο Θ. Καράμπαμπας θα μπορούσε να άρει κάθε ίχνος αμφισβήτησης της εκλογικής διαδικασίας και του
αποτελέσματος παίρνοντας θέση υπέρ του ξανανοίγματος του εκλογικού υλικού και της επανακαταμέ-
τρησης των ψηφοδελτίων. Απλά και καθαρά. 

Αντί γι’ αυτό προχώρησε σε μήνυση εναντίον του Δ. Χρηστόπουλου. 

Όλως τυχαίως η μήνυση κατατέθηκε όχι τον Μάρτη (που έγιναν οι εκλογές), ούτε τον Απρίλη, αλλά
στις 24 Μαίου*, λίγες μέρες μετά την δημόσια αναγγελία της ίδρυσης της παράταξης μας, του Avanti,
του οποίου ο συνάδελφος Δ. Χρηστόπουλος είναι ιδρυτικό μέλος!

***

Το μένος του Θ. Καραμπάμπα, όπως και πολλών ακόμα διευθυντών-συνδικαλιστών και στελεχών της
ΔΑΚΕ, απέναντι στον Δ. Χρηστόπουλο είναι παλιό. Ο Θ. Καράμπαμπας είχε χάσει στις αντίστοιχες εκλογές
του Νοέμβρη 2014 από τον Δ. Χρηστόπουλο. Επιπλέον ο Δ. Χρηστόπουλος είχε κάνει μέσα στο Δ.Σ. του
ΟΠΑΝΔΑ επανειλημμένα σκληρή κριτική για εισηγήσεις και πρακτικές των οποίων την τελική ευθύνη είχε
ο Θ. Καράμπαμπας (π.χ. επιχειρησιακό σχέδιο 2015-2019). Αυτά είναι μόνο δυο παραδείγματα από τα
δεκάδες γεγονότα που θα μπορούσε κανείς να αναφέρει βάζοντας τα πράγματα στη σωστή τους διά-
σταση.  Αλλά και συνολικά, στα παραπάνω πρόσωπα συγκρούονταν και συνεχίζουν να συγκρούονται δυο
κόσμοι: Ο εργοδοτικός συνδικαλισμός με τον αγωνιστικό συνδικαλισμό. Οι κατεστημένοι κομματικοί μη-
χανισμοί με την ανιδιοτέλεια, την άρνηση υποταγής, τη μαχητικότητα. 

Η μήνυση εναντίον του Δ. Χρηστόπουλου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προσπάθεια φίμωσης και
περιορισμού της συνδικαλιστικής του δράσης αλλά και μια προσπάθεια απομάκρυνσής του από τον
ΟΠΑΝΔΑ. Η προσπάθεια αυτή πάει χέρι – χέρι με μια εκστρατεία τρομοκρατίας των υπόλοιπων εργαζο-
μένων στον ΟΠΑΝΔΑ! Είναι όμως μια προσπάθεια καταδικασμένη σε αποτυχία! Θα αγωνιστούμε για την
υπεράσπιση των συνδικαλιστικών μας ελευθεριών μέχρι τέλους! 

Καλούμε τους εργαζόμενους να μη σκύψουν το κεφάλι στην εκστρατεία κατατρομοκράτησης που έχει
εξαπολυθεί.

Καλούμε κάθε σωματείο, συνδικαλιστική παράταξη, συλλογικότητα να καταγγείλει απερίφραστα αυτές
τις πρακτικές και να περιφρουρήσει την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων που έχει
κατακτηθεί με αιματοβαμμένους αγώνες. 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017

Avanti
___________________________
* Η μήνυση που κατατέθηκε στις 24/5/2017 κοινοποιήθηκε στον Δ. Χρηστόπουλο στις 19/6/2017


