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Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Σ  
 

Το Δ.Σ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε.  «ο Μακρυγιάννης» 

καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αγωγή που άσκησε η 

δημοσιογράφος Άννα Παναγιωταρέα εναντίον της συνδικαλίστριας στο 

Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟΑ) Δέσποινας Κουτσούμπα, μέλος του Δ.Σ του 

Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και περιφερειακή σύμβουλος της 

Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην περιφέρεια Αττικής, κατηγορώντας την 

για «συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου» και ζητώντας 15.000 € για την 

αποκατάσταση της τιμής και της υπόληψής της! 

Θεωρούμε απαράδεκτο να βαπτίζονται - και μάλιστα από Καθηγήτρια 

Δημοσιογραφίας στο Τμήμα ΜΜΕ του ΑΠΘ - «συκοφαντική δυσφήμιση δια 

του τύπου» οι δύο αναρτήσεις που έκανε η Δέσποινα Κουτσούμπα στο 

facebook (μία στην ομάδα «Κινητοποιήσεις Εργαζομένων Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού» και μία στην προσωπική της σελίδα), θέτοντας 

εύλογα ερωτήματα και σχολιάζοντας τα «έργα και τις ημέρες» της Α. 

Παναγιωταρέα στο πέρασμά της από το ΥΠΠΟΑ. 

Η κίνηση αυτή εναντίον της Δ. Κουτσούμπα δείχνει πόσο ενοχλητική 

είναι σε ορισμένους κύκλους η άσκηση κριτικής, ο έλεγχος των πράξεων της 

πολιτικής ηγεσίας και των συμβούλων της, άτυπων ή μη, η διατύπωση 

ερωτημάτων για την παρουσία εξωθεσμικών παραγόντων σε έργα και δράσεις 

της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 

H αγωγή της Α. Παναγιωταρέα εναντίον γνωστού στελέχους του 

συνδικαλιστικού κινήματος στο ΥΠΠΟΑ δεν είναι μια προσωπική υπόθεση. 

Στρέφεται εναντίον του δικαιώματος των εργαζομένων να κρίνουν και να 

ελέγχουν τις πράξεις της εξουσίας επί του αντικειμένου της εργασίας τους. 

Εκπορεύεται δε από την επί χρόνια ασκούμενη αυταρχική πολιτική στο 

ΥΠΠΟΑ και την προσπάθεια υπαγωγής του έργου του σε μικροπολιτικούς 

σχεδιασμούς, με αποκορύφωμα την επικοινωνιακή διαχείριση της ανασκαφής 

στην Αμφίπολη. 

Δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση πως η προσπάθεια 
εκφοβισμού και φίμωσης των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών 
τους εκπροσώπων θα πέσει στο κενό. 

Είναι αυτονόητο πως είμαστε στο πλευρό της Δ. Κουτσούμπα 

και τώρα και στην εκδίκαση της υπόθεσης στις 7 Μαΐου. 
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