
ΝΑ ΠΑΡΘΕΙ ΠΙΣΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΥΣ  

Β.ΚΙΤΣΩΝΗ ΚΑΙ Γ. ΦΟΥΦΟΥΔΑΚΗ! 

 

Στις 14 Απρίλη 2014 κατά την διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας  το μέλος της ΟΚΔΕ Β.Κιτσώνης  

δέχθηκε  επίθεση από ασφαλίτες στα Χανιά. Μετά από ξυλοδαρμό οδηγήθηκε στο αυτόφωρο όπου του 

κατηγορήθηκε  για παράνομη αφισοκόλληση και άλλες στημένες κατηγορίες.Μετέπειτα  η Ασφάλεια 

Χανίων ανακάλυψε και συνεργό τον Γ.Φουφουδάκη επίσης μέλος της ΟΚΔΕ όπου του απαγγέλθηκαν  οι 

ίδιες ανυπόστατες κατηγορίες παρόλο που δεν ήταν καν στη Κρήτη!Μετά από 5 χρόνια αναβολών το 

τριμελές Πλημμελειοδικείο  Χανίων  καταδίκασε τελικά τους δύο κατηγορούμενους και τώρα η δίκη  

βρίσκεται στο στάδιο της έφεσης,η οποία εκδικάζεται  στα Δικαστήρια Χανίων την Τρίτη 12/10. 

 

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο.Δεκάδες αγωνιστές σέρνονται αυτές τις μέρες σε 

πολιτικές  δίκες ανά την Ελλάδα με στημένα κατηγορητήρια με στόχο να ποινικοποιηθεί η πολιτική δράση 

και να εμπεδωθεί στο λαό ένα κλίμα τρομοκρατίας και καταστολής. 

 

Η περιστολή του  δικαιώματος της διαδήλωσης και της απεργίας,η κατάργηση του ασύλου προσπάθεια να 

δεθεί χειροπόδαρα η ανεξάρτητη ταξική  συνδικαλιστική δράση  μέσω του  κρατικού ελέγχου των 

σωματείων οικοδομούν ένα σιδερόφρακτο  νομικό οπλοστάσιο  φίμωσης οποιαδήποτε φωνής αντιστέκεται 

στην αντιλαϊκή πολιτική.Το πλαίσιο αυτό ήδη  επιχειρείται να εφαρμοστεί  με δεκάδες διαδηλώσεις να 

χτυπιούνται από την αστυνομία και απεργίες να κηρύσσονται παράνομες.Δίπλα σε αυτά ανθεί  ο 

αντικομμουνισμός,καλιεργείται ο εθνικισμός και βρίσκουν χώρο ύπαρξης διάφορα φασιστικά σκουπίδια 

προς πάσα χρήση απέναντι στο λαό και τους αγώνες του. 

 

Η  φασιστικοποίηση της δημόσιας και πολιτικής ζωής  αποτελεί κεντρική επιλογή του συστήματος και πάει 

χέρι χέρι με την ένταση της επίθεσης στο δικαίωμα του λαού και των παιδιών του στη δουλειά, στις 

σπουδές, στην υγεία, στη ζωή. Πάει χέρι χέρι με την μετατροπή  της χώρας απ' άκρη σ άκρη σε ένα 

προκεχωρημένο ορμητήριο των ιμπεριαλιστών. 

 

Η τρομοκρατία δεν θα περάσει!Θα τη σπάσει ο λαός με τους αγώνες του για ελευθερίες και δικαιώματα! 

 

Το ΚΚΕ (μ-λ) εκφράζει την αλληλεγγύη του στους διωκόμενους Β. Κιτσώνη και Γ.Φουφουδάκη και απαιτεί  

να αθωωθούν απ όλες τις κατηγορίες. 

 

Ολοι τη Τρίτη 12/10 στα Δικαστήρια Χανίων 

 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ! 

 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ! 

 

ΚΑΤΩ Η ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ!  

 

  


