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ΝΑ ΠΑΡΘΕΙ ΠΙΣΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛOYΣ 

ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΙΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΥΦΟΥΔΑΚΗ 

Καλούμε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα δικαστήρια των Χανίων, 

Τρίτη 12/10/2021 

Στις 27/4/2014 και εν μέσω προεκλογικής περιόδου, δύο αστυνομικοί της ασφάλειας 

επιτέθηκαν σχεδιασμένα στον αγωνιστή Βαγγέλη Κιτσώνη, χτυπώντας τον βίαια στο κεφάλι, 

και στη συνέχεια τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων με 

κατηγορίες για απρόκλητη επίθεση, ξυλοδαρμό, ακόμα και κλοπή σε βάρος του 

αστυνομικού! Στη συνέχεια και χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, κατηγόρησαν για 

συνεργό έναν ακόμη αγωνιστή, τον Γιάννη Φουφουδάκη, υποψήφιο στις βουλευτικές 

εκλογές στον νομό Ηρακλείου με το ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ. 

 Στη δίκη των αγωνιστών στις 16/10/2019, ύστερα από 4,5 χρόνια και τέσσερις 

αναβολές, ο ένας αστυνομικός δήλωσε ότι απλώς έσπευσε στο σημείο να βοηθήσει τον 

συνάδελφό του και ότι δεν μπορεί να διευκρινίσει ποιος επιτέθηκε σε ποιον (!) και ο άλλος 

σκαρφίστηκε ένα ευφάνταστο σενάριο με πούλμαν που πήγαιναν για εκπαίδευση στο βουνό 

Ομαλό Χανίων, σε ένα παραδοσιακό ορμητήριο ανταρτών! Με αυτές τις καταθέσεις, τις 

αντιφατικές και γεμάτες ψέματα, όλες οι κατηγορίες καταρρίφτηκαν, ωστόσο η έδρα κατά 

πλειοψηφία αποφάσισε να εξαντλήσει την αυστηρότητά της με βαριές ποινές για τα 

αδικήματα της αντίστασης κατά της αρχής και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.  

Την ερχόμενη Τρίτη 12/10/2021 δικάζεται στα Χανιά η έφεση των δύο αγωνιστών. Σε 

αυτή την κατεύθυνση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν δίστασε να απαγορεύσει τις 

διαδηλώσεις και τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου, να επιτεθεί και να φυλακίσει 

χωρίς στοιχεία νεολαίους και φτωχούς εκφοβιστικά μετά την έκρηξη της κοινωνίας στη Ν. 

Σμύρνη.  

Οι εργαζόμενοι, η νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα δεν τρομοκρατούμαστε! 

Με την ενότητα και τον αγώνα μας θα βάλουμε τέλος στη φτωχοποίηση και τους 

αντεργατικούς νόμους, στο Κράτος Έκτακτης Ανάγκης και την καταστολή.  

 

➢ Να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες σε βάρος των αγωνιστών Β. Κιτσώνη και Γ. 

Φουφουδάκη 


