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ΝΑ ΠΑΡΘΔΙ ΠΙΩ Η ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ ΣΡΙΜΔΛOY ΠΛΗΜΜΔΛΔΙΟΓΙΚΔΙΟΤ ΥΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΑΓΩΝΙΣΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΚΙΣΩΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΤΦΟΤΓΑΚΗ 

ηηο 27/4/2014 θαη ελ κέζσ πξνεθινγηθήο πεξηόδνπ, δύν αζηπλνκηθνί ηεο αζθάιεηαο επηηέζεθαλ 

ζρεδηαζκέλα ζηνλ αγσληζηή Βαγγέιε Κηηζώλε, ρηππώληαο ηνλ βίαηα ζην θεθάιη, θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ 

ζπλέιαβαλ θαη ηνλ νδήγεζαλ ζην αζηπλνκηθό Μέγαξν Υαλίσλ κε θαηεγνξίεο γηα απξόθιεηε επίζεζε, 

μπινδαξκό, αθόκα θαη θινπή ζε βάξνο ηνπ αζηπλνκηθνύ! ηε ζπλέρεηα θαη ρσξίο θαλέλα απνδεηθηηθό ζηνηρείν, 

θαηεγόξεζαλ γηα ζπλεξγό έλαλ αθόκε αγσληζηή, ηνλ Γηάλλε Φνπθνπδάθε, ππνςήθην ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο 

ζηνλ λνκό Ηξαθιείνπ κε ην ςεθνδέιηην ηεο ΟΚΓΔ. 

 ηε δίθε ησλ αγσληζηώλ ζηηο 16/10/2019, ύζηεξα από 4,5 ρξόληα θαη ηέζζεξηο αλαβνιέο, ν έλαο 

αζηπλνκηθόο δήισζε όηη απιώο έζπεπζε ζην ζεκείν λα βνεζήζεη ηνλ ζπλάδειθό ηνπ θαη όηη δελ κπνξεί λα 

δηεπθξηλίζεη πνηνο επηηέζεθε ζε πνηνλ (!) θαη ν άιινο ζθαξθίζηεθε έλα επθάληαζην ζελάξην κε πνύικαλ πνπ 

πήγαηλαλ γηα εθπαίδεπζε ζην βνπλό Οκαιό Υαλίσλ, ζε έλα παξαδνζηαθό νξκεηήξην αληαξηώλ! Με απηέο ηηο 

θαηαζέζεηο, ηηο αληηθαηηθέο θαη γεκάηεο ςέκαηα, όιεο νη θαηεγνξίεο θαηαξξίθηεθαλ, σζηόζν ε έδξα θαηά 

πιεηνςεθία απνθάζηζε λα εμαληιήζεη ηελ απζηεξόηεηά ηεο κε βαξηέο πνηλέο γηα ηα αδηθήκαηα ηεο αληίζηαζεο 

θαηά ηεο αξρήο θαη ηεο θζνξάο μέλεο ηδηνθηεζίαο.  

Σελ Σξίηε 12/10/2021 δηθάδεηαη ζηα Υαληά ε έθεζε ησλ δύν αγσληζηώλ, πνπ δελ ηξνκνθξαηνύληαη αιιά 

αληηζηέθνληαη ζην Κξάηνο Έθηαθηεο Αλάγθεο, πνπ εληζρύζεθε από όιεο ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξόλσλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα θηκώζνπλ θαη λα θαηαζηείινπλ θάζε αληίζηαζε. ε απηή ηελ θαηεύζπλζε, ε 

θπβέξλεζε Μεηζνηάθε δελ δίζηαζε λα απαγνξεύζεη ηηο δηαδειώζεηο θαη ηνλ ενξηαζκό ηεο επεηείνπ ηνπ 

Πνιπηερλείνπ, λα επηηεζεί θαη λα θπιαθίζεη ρσξίο ζηνηρεία λενιαίνπο θαη θησρνύο εθθνβηζηηθά κεηά ηελ έθξεμε 

ηεο θνηλσλίαο ζηε Ν. κύξλε.  

Οη εξγαδόκελνη, ε λενιαία θαη ηα θησρά ιατθά ζηξώκαηα δελ ηξνκνθξαηνύκαζηε! Με θσηεηλό 

παξάδεηγκα ηνλ ληθεθόξν αγώλα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ e-food, κε ηελ ελόηεηα θαη ηνλ αγώλα καο ζα βάινπκε 

ηέινο ζηε θησρνπνίεζε θαη ηνπο αληεξγαηηθνύο λόκνπο, ζην Κξάηνο Έθηαθηεο Αλάγθεο θαη ηελ θαηαζηνιή.  

Να αποζσρθούν όλες οι καηηγορίες ζε βάρος ηων αγωνιζηών Β. Κιηζώνη και Γ. Φοσθοσδάκη 

Η Γηνίθεζε ηεο ΠΔΝΔΝ 

 


