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ΘΕΜΑ: Δείξε μου τον καναλάρχη που ςε φιλοξενεί να ςου πω ποιοσ είςαι κ. 
Χρήςτο Βρεττάκο…. 

 
"Αν δεν πιςτεύεισ μη ρωτϊσ, κι αν δεν μ' ακούσ μη με κοιτϊσ... 

Αν δε φαντϊζεςαι φωτιϋσ, με κϊρβουνα μην παύζεισ...  

Μεγϊλα ψϋματα μη λεσ, γιατύ θα τα πιςτϋψεισ.. 

Για τον ψηλό ςου το λαιμό, χύλιεσ θηλιϋσ θα πλϋξεισ..." 

Στύχοι: Δανϊη Παναγιωτοπούλου 

 

Απάντηςη επικεφαλήσ Παρατηρητηρίου Διαφάνειασ κ. Δ. Μπακόπουλου 
ςτο φυςικό πρόςωπο με επαγγελματική ιδιότητα δαςκάλου και 
ονοματεπώνυμο "Χρήστος Βρεττάκος": 

 

1. Ενημερώνω τον exclusif Κερατςινολόγο - Δραπετςωνολόγο δϊςκαλο τησ 
ύβρεωσ κ. Φρόςτο Βρεττϊκο ότι πληροφορόθηκα τουσ υβριςτικούσ και 
ςυκοφαντικϊ δυςφημιςτικούσ ιςχυριςμούσ του ςε βϊροσ τησ τιμόσ, τησ υπόληψησ 
και τησ αξιοπρϋπειϊσ μου, οι οπούοι εν τη απουςύα μου και από ϊμβωνοσ 
διατυπώθηκαν ςε ςυνεδρύαςη του Δημοτικού υμβουλύου Δόμου Κερατςινύου - 
Δραπετςώνασ.  

2. Απαντώ ςτην πρόκληςη του exclusif Κερατςινολόγου - 
Δραπετςωνολόγου δάςκαλου τησ ύβρεωσ κ. Χρήςτου Βρεττάκου να 
καταθέςω εναντίον του αγωγή : κ. Βρεττάκο μη βιάζεςτε, θα γίνει και η 
αγωγή, αφού όμωσ πρώτα καταςτεί αμετάκλητη η κρίςη των αρμόδιων 

Παρατηρητήριο Διαυάνειας  

Λιμενικού Σσστήματος 
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ποινικών Δικαςτηρίων για τα ποινικά αδικήματα τησ εξύβριςησ και 
ςυκοφαντικήσ δυςφήμιςησ, τα οποία διαπράξατε ςε βάροσ μου.  

 

3. Σην αιρετό ιδιότητϊ ςασ κ. Φρόςτο Βρεττϊκο εγώ δεν τη φοβϊμαι. Σην ϋγκληςη 
δεν θα την υποβϊλω ςτο Δόμαρχο Κερατςινύου - Δραπετςώνασ, δεν αξύζει ςτουσ 
ηρωικούσ κατούκουσ αυτού του Δόμου να ςασ μηνύςω ωσ Δόμαρχο. Ψςτόςο, θα 
την υποβϊλω ςτο φυςικό πρόςωπο με την επαγγελματικό ιδιότητα δαςκϊλου και 
υβριςτό μου με το ονοματεπώνυμο "Χρόςτοσ Βρεττϊκοσ". 

4. Μπορεύτε να φϋρετε και τουσ φύλουσ ςασ ςτη δύκη κ. Φρόςτο Βρεττϊκο. Εγώ δεν 
τουσ φοβϊμαι. ασ διαβεβαιώ ότι θα υπϊρχει ϊπλετοσ χρόνοσ να ενημερωθούν για 
τα πεπραγμϋνα ςασ, όπωσ δεν τόλμηςε να τα παραθϋςει ο κ. Διαλινϊκησ (για τισ 
παρϊνομεσ απευθεύασ αναθϋςεισ ςτον κ. Διαλινϊκη από τον Οργανιςμό Λιμϋνα 
Ελευςύνασ ετοιμϊζουμε αναλυτικό ϊρθρο, το οπούο καθυςτϋρηςε, διότι, για να τισ 
μετρόςουμε, χρειϊζεται περιςςότεροσ χρόνοσ, από αυτόν, που αρχικϊ εύχαμε 
υπολογύςει).  

5. Μπορεύτε να φϋρετε και τον κ. Παντελό Καμϊ ςτη δύκη κ. Φρόςτο Βρεττϊκο, 
οψιγενό ςασ πολιτικό ςύμμαχο. Αλλϊ ςτη δικό μου πολιτικό ςταδιοδρομύα δε θα 
βρεύτε ούτε μιςό πρόταςη, ςτην οπούα να αναφϋρεται ο χαρακτηριςμόσ 
"προςκεύμενοσ ςτον Άκη Τςοχατζόπουλο".  Μικρόσ τόποσ η Ελλϊδα και 
γνωριζόμαςτε πρώην ςύντροφε τησ Σςοχατζοπουλικόσ πτϋρυγασ του ΠΑΟΚ 
Παντελό Καμϊ.  

6. Σο Παρατηρητόριο ποτϋ δεν διατύπωςε ύδια ϊποψη για την επικινδυνότητα τησ 
περιοχόσ των ¨Λιπαςμϊτων" για τη δημόςια υγεύα. Σο Παρατηρητόριο ανϋδειξε 
την ειςόγηςη του π. Αντιπεριφερειϊρχη Πειραιϊ κ. Γ. Γαβρύλη ςτο Περιφερειακό 
υμβούλιο Αττικόσ (ϋγινε δεκτό κατϊ πλειοψηφύα), ςύμφωνα με την οπούα, η 
ϋκταςη, όπου με παρϊνομεσ κατατμόςεισ πολλών χιλιϊδων ΕΤΡΨ χτύςατε θϋατρα, 
παιδικϋσ χαρϋσ και γόπεδα 5Φ5, εύναι ρυπαςμϋνη και επικύνδυνη για τη δημόςια 
υγεύα. Μην απαντϊτε, επομϋνωσ, ςε εμϋνα κ. Φρόςτο Βρεττϊκο, απαντόςτε ςτον 
από εςϊσ επιλεγϋντα μϊρτυρα υπερϊςπιςόσ ςασ κ. Γιώργο Γαβρύλη. Εύπε ψϋμματα 
ο κ. Γαβρύλησ ςτο Περιφερειακό υμβούλιο Αττικόσ κ. Φρόςτο Βρεττϊκο; 
Εξαπϊτηςε το Περιφερειακό υμβούλιο Αττικόσ ο κ. Γιώργοσ Γαβρύλησ κ. Φρόςτο 
Βρεττϊκο; Επηρϋαςαν οι ειςηγόςεισ του κ. Γιώργου Γαβρύλη την αποτύμηςη τησ 
αξύασ τησ απαλλοτριωτϋασ ϋκταςησ; Και εϊν ναύ, μόπωσ κ. Φρόςτο Βρεττϊκο 
γνωρύζετε ποιό ποινικό αδύκημα ϋχει διαπραχθεύ;  

7. Δεν περύμενα από εςϊσ κ. Φρόςτο Βρεττϊκο ούτε να παραδώςετε ςτον κ. 
Διαλινϊκη τισ ϊδειεσ οικοδομόσ των εγκαταςτϊςεων, που χτύςατε ςτα κατϊ 
Γιώργο Γαβρύλη ρυπαςμϋνα και επικύνδυνα για τη δημόςια υγεύα "Λιπϊςματα", 
ούτε να δώςετε εξηγόςεισ για το ςχεδόν 1,5 εκατ. ΕΤΡΨ τησ παρϊτυπησ 
απευθεύασ ανϊθεςησ ςτο ΚΕΚ του Δόμου για να οργανώςει .... ςυναυλύεσ, ούτε να 
απαντόςετε για το κόςτοσ των εκτόσ ΑΕΠ ςυμβϊςεων οριςμϋνου χρόνου (αυτϋσ 
που κϊποτε αποκαλούςατε ομηρεύα) με μακροχρόνια ανϋργουσ, ούτε να 
εξηγόςετε γιατύ ςυναινϋςατε ςε βιομηχανύα πολυϊριθμων κατατμόςεων, οι 
οπούεσ ευνόηςαν ςυγκεκριμϋνουσ επιχειρηματύεσ ςε βϊροσ τησ διαφϊνειασ και 
ϋχουν την υπογραφό ςασ. ε όλα όμωσ αυτϊ ΙΓΟΤΡΑ θα απαντόςετε κ. Φρόςτο 
Βρεττϊκο: ςτισ αρμόδιεσ ειςαγγελικϋσ αρχϋσ. 
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8. ασ προκαλώ και εγώ ςε κϊτι exclusif Κερατςινολόγε - Δραπετςωνολόγε 
δϊςκαλε τησ ύβρεωσ κ. Φρόςτο Βρεττϊκο: δώςτε ΑΜΕΑ ςτη δημοςιότητα 
ϋκθεςη αυτοψύασ τησ Ελληνικόσ Επιτροπόσ Ατομικόσ Ενϋργειασ (μόπωσ ωσ 
Δόμαρχοσ πρϋπει να ξαναςκεφτεύτε τη ςυμπόρευςό ςασ με τον φορϋα που 
αρνόθηκε να ερευνόςει με αυτοψύεσ τισ τεκμηριωμϋνεσ καταγγελύεσ για 
ραδιενϋργεια ςτη Υυλό;;;;), η οπούα να ϋλαβε χώρα ςτην ϋκταςη των 
¨Λιπαςμϊτων" ΠΡΙΝ ξεκινόςουν οι εργαςύεσ, που αρϋςκεςτε να αποκαλεύτε 
"ανϊπλαςη".  Επύςησ, δώςτε ΣΨΡΑ ςτη δημοςιότητα τισ μετρόςεισ οςμών του κ. 
Θωμϊ Μϊγγου ςτο ΜΑ χιςτού, ςτην Χυττϊλεια και ςτα "καζϊνια" Περϊματοσ. 
Ή μήπωσ όποιοσ έχει κανάλι δε μυρίζει exclusif Κερατςινολόγε - 
Δραπετςωνολόγε δάςκαλε τησ ύβρεωσ κ. Βρεττάκο; 

9. Επιμϋνετε να επιτύθεςτε ςτο εθνικό επιςτημονικό asset, που ονομϊζεται 
Καθηγητόσ κ. Ευϊγγελοσ Φριςτοφόρου. Προφανώσ, δεν ϋχετε αντιληφθεύ ότι πριν 
λύγεσ μόνο ημϋρεσ ο αρμόδιοσ Τφυπουργόσ κ. Οικονόμου "ϊδειαςε" ςτο 
Κοινοβούλιο τη μελϋτη του "Δημόκριτου", την οπούα αρϋςκεςτε να επικαλεύςτε, 
ανακοινώνοντασ ότι δεν εύναι επαρκόσ και για το λόγο αυτό θα διεξαχθεύ νϋα 
μελϋτη από το ΑΠΘ. Ο κ. Οικονόμου "ϊδειαςε" επύςησ και την επιλογό τησ 
απευθεύασ ανϊθεςησ αξύασ 316.000 ΕΤΡΨ ςτον κ. Θωμϊ Μϊγγο, ζότημα ςτο οπούο 
θα επανϋλθουμε.  

10. Η δικό μου αριςτερϊ, ο δικόσ μου ΤΡΙΖΑ κ. Φρόςτο Βρεττϊκο δεν εύχε ούτε το 
2014, ούτε το 2020  τυχαύεσ ςυναντόςεισ ςτο "Γιαννη" με τον κ. Βαγγϋλη 
Μαρινϊκη και πολύωρεσ φιλοξενύεσ ςτο ΔΟΜ. Δυςτυχώσ για εςϋνα exclusif 
Κερατςινολόγε - Δραπετςωνολόγε δϊςκαλε τησ ύβρεωσ κ. Φρόςτο Βρεττϊκο η 
δικό μου Αριςτερϊ δε διςτϊζει να κϊνει εμπϊργκο ςτουσ ΔΟΛ, ΔΟΜ κ.ο.κ. Οχι γιατύ 
ϋχει κϊτι προςωπικό εναντύον του ςυγκεκριμϋνου, επιτυχημϋνου, αξιόλογου και 
υπόδικου επιχειρηματύα, αλλϊ απλϊ διότι η δικό μου Αριςτερϊ δεν 
ςυναναςτρϋφεται με αυτούσ που εποπτεύει, δε ζητϊει από αυτούσ δωρεϋσ εύτε 
επύπλων, εύτε τηλεοπτικού χρόνου και την πολιτικό τησ την υλοποιεύ κόντρα ςτο 
κύμα και όχι ςερφάροντασ ςτο κύμα με χαριτωμενιά μπαλαρίνασ ή μάλλον 
με χαριτωμενιά ΑΝΣΑΡΤΑ που καταλήγει υποςτηρικτήσ του Κωςτή 
Μπακογιάννη. Δε φταύσ όμωσ αποκλειςτικϊ εςύ exclusif Κερατςινολόγε - 
Δραπετςωνολόγε δϊςκαλε τησ ύβρεωσ , ασ όψεται ο κ. Βλαδύμηροσ Καλογρύτςασ 
και οι ςυνδαιτημόνεσ του, καθώσ και κϊτι χαμογελαςτϊ ουζϊκια χειροκροτητών 
ςτο Λιμανϊκι... Ξϋρεισ εκεύνο το Λιμανϊκι, πολύ κοντϊ ςτισ εγκαταςτϊςεισ 
MARPOL τησ ΟΛΠ ΑΕ, όπου κανεύσ κομματικόσ φύλοσ ςου δε διαμαρτυρόθηκε ότι 
του .... μυρύζει. Όπωσ και να ϋχει, δεύξε μου το φύλο ςου ό μϊλλον τον καναλϊρχη 
που ςε φιλοξενεύ, να ςου πω ποιόσ εύςαι κ. Φρόςτο Βρεττϊκο.  

 

ΤΓ: Επιβεβαιώνω την απεριόριςτη εκτύμηςό μου προσ την επαγγελματικό τϊξη 
των δαςκϊλων, χωρύσ τουσ οπούουσ δε θα μπορούςα να γρϊψω ςωςτϊ ούτε μια 
λϋξη από τα παραπϊνω.  

 
Δ Π Μπακόπουλοσ 


