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Ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ φαίνεται ότι είναι αδιόρθωτος.

ΕΞΗΓΟΥΜΑΙ:

1. Πριν 2,5 χρόνια περίπου επί συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ο κ. Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ,
εξωκοινοβουλευτικός τότε Υπουργός, έπαιρνε τηλέφωνο από το Υπουργείο Παιδείας σε
χιλιάδες πολίτες όλων των επαγγελμάτων ευχόμενος Καλά Χριστούγεννα και Καλή
Πρωτοχρονιά για το έτος 2012. Μεταξύ αυτών που έλαβαν τηλεφώνημα από το Υπουργείο
Παιδείας, ήμουν εγώ, δύο ανίψια μου δικηγόροι και μηχανικοί, η νύφη μου που είναι
φαρμακοποιός και πολλοί φίλοι μου διαφόρων επαγγελμάτων. Άλλωστε τι τον ένοιαζε τον
κ. Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ, αφού το Υπουργείο πλήρωνε τους λογαριασμούς σε κινητά!!!
Τότε το γεγονός το είχα καταγγείλει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά και ο κ. Β.
Μιχαλολιάκος το υποβάθμισε λέγοντας ότι «γκρινιάζει ο μίζερος ΣΥΡΙΖΑ».

2. Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2012 ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό μου και όπως
διεπιστώθη και στα κινητά άλλων χιλιάδων πολιτών με θέμα: ότι ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ
Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΝ Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ». Ο τότε επίσημος ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ το διέψευσε με
ένα δημοσίευμα αλλά έμεινε σε χιλιάδες κόσμο ότι ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στηρίζει
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ και έτσι ο εν λόγω εξελέγη ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ με τη ΝΔ.
Κατήγγειλα και πάλι τη συμπεριφορά αυτή ως παλαιοκομματική στο Δ.Σ. της πόλης και
όλοι (και ο κ. Β. Μιχαλολιάκος) τότε γελούσαν!!!

3. Σήμερα, δύο χρόνια μετά, έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο ο φάκελος από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ που αποστέλλεται ταχυδρομικώς (ΕΛΤΑ) σε παραλήπτες και προσκαλεί
Πειραιώτες να παραστούν στο ΜΕΓΑΡΟ ΚΟΜΝΗΝΟΥ όπου παρουσία του κ. Γ. ΜΩΡΑΛΗ, Β.
ΜΑΡΙΝΑΚΗ και Ε. ΝΤΑΙΦΑ θα αναπτυχθεί το θέμα «Ανάδειξη της Πολιτιστικής Ταυτότητας
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του Πειραιά». Ο κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ αποδεικνύεται σωστός παλαιοκομματικός με
χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν σε ελληνικές ταινίες και στηρίζει αυτούς που τον
στήριξαν.

Πριν μερικές ημέρες και συγκεκριμένα στις 6/5/2014 ο κ. Β. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ που σήμερα
διαμαρτύρεται για τις συμπεριφορές του Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, έφερε στο Δ.Σ. θέμα
«προσλήψεων 210 συμβασιούχων διμηνιτών», 10 ημέρες προ των εκλογών!!!

Με γεια σας και χαρά σας Πειραιώτες-ισσες που πάτε και τους ψηφίζετε. Συνεχίστε!!!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ «Λιμάνι της Αγωνίας-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ»
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