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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση

ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ, ΔΙΑΡΚΗΣ
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΩΡΑΚΙΖΕΤΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
●

●

●

Πρόστιμο ύψους 50.000 € καταλόγισε η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών
Παραβάσεων στον Αγαπητό Θανάση, περιφερειακό σύμβουλο Κεντρικής Μακεδονίας
και μέλος του Δ.Σ. του Β’ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Μετά από
καταγγελία του Αστυνομικού Τμήματος Σερρών, κρίθηκε ότι ο συνδυασμός, στον οποίο
είναι επικεφαλής, υπέπεσε στο «αδίκημα» να αναρτήσει την προεκλογική περίοδο 3 πανό με
τα συνθήματα: «Όχι στους αγωγούς του πολέμου και της προσφυγιάς. Ανταρσία στην Κ.
Μακεδονία» και «Ψωμί, Παιδεία, Γη και Ελευθερία. Κάνουμε Ανταρσία». Ο ρόλος αυτής
της Επιτροπής έρχεται να προστεθεί στα πολλά και τεράστια αντιδημοκρατικά νομικά,
χρηματικά και γραφειοκρατικά εμπόδια και αποκλεισμούς που βρήκαν μπροστά τους όσες
κινήσεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς πήραν μέρος στις τοπικές εκλογές. Τώρα
προχωρούν ένα βήμα παραπάνω, ποινικοποιούν την πολιτική παρουσία στις εκλογές της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς και επιδιώκουν να εξοντώσουν οικονομικά όσους
αγωνίζονται μαζί της.
5η στη σειρά κλήση για απολογία σε ανακριτή έλαβε ο Σμήλιος Ηλίας, δημοτικός
σύμβουλος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και γ. γραμματέας του Ζ΄ Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Π.Ε. Θεσσαλονίκης για συμμετοχή του στις κινητοποιήσεις κατά των πλειστηριασμών.
Κλήση που συμπληρώνει τη σειρά των δικαστικών διώξεων σε 5 μέλη του Συντονισμού
Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης (ανάμεσά τους ξανά και ο Αγαπητός Θανάσης) για τις
δράσεις τους ενάντια στην αρπαγή της λαϊκής κατοικίας από τις τράπεζες. Οι διώξεις
ενάντια στους αγωνιστές του κινήματος κατά των πλειστηριασμών στη Θεσσαλονίκη αλλά
και στην υπόλοιπη χώρα πάνε μαζί με τις δικαστικές διώξεις του Δικτύου Σπάρτακος,
εργαζόμενων που απαιτούν τα δικαιώματά τους από τους εργοδότες τους και νεολαίων για
συμμετοχή σε διαδηλώσεις.
Και μαζί με τα παραπάνω έρχεται και εγκύκλιος για την εφαρμογή Υπουργικής Απόφασης
του ΣΥΡΙΖΑ (ΦΕΚ ημ. 20/6/2019 με υπογραφή Τσακαλώτου) που δημιουργεί μητρώο
φακελώματος. Απαιτεί όλα τα εργατικά σωματεία, οι πολιτιστικοί-μορφωτικοί
σύλλογοι, οι κινήσεις που συμμετείχαν στις πρόσφατες τοπικές εκλογές και οι

συνδυασμοί που πήραν μέρος στις ευρωεκλογές ή τις βουλευτικές εκλογές να
καταθέσουν όλα τα ατομικά στοιχεία των μελών των προεδρείων τους,
προκειμένου να ελέγχονται για τυχόν «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» βάση του Νόμου 4557/2018. Ήδη,
τη συγκεκριμένη εγκύκλιο έχουν καταγγείλει και μια σειρά εργατικά σωματεία και οι
Παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Και είναι φανερό ότι από
τις κινήσεις περιφερειών και πόλεων ζητείται μια ακόμα γραφειοκρατική διαδικασία,
παρότι ήδη η Επιτροπή Ελέγχου Εκλογικών Δαπανών και το Πόθεν Έσχες έχει όλα τα
στοιχεία των υποψηφίων. Στόχος τους να δυσκολέψουν όσες κινήσεις δεν έχουν
επαγγελματικούς μηχανισμούς, ειδικούς και πλάτες αστικών κομμάτων για να ξεμπλέκουν
γρήγορα και εύκολα από τα γρανάζια τους.
Αστικά κόμματα, δικαστήρια, επιτροπές και κυβερνήσεις επικαλούνται ότι δρουν ισότιμα
απέναντι σε όλους, υπηρετούν την διαφάνεια και θέλουν τον έλεγχο για διασυνδέσεις με
εγκληματικές δραστηριότητες. Είναι υποκριτές ! Όλοι θυμόμαστε την προεκλογική περίοδο
ότι οι δημόσιοι χώροι γέμισαν με πολυτελείς διαφημίσεις των αστικών κομμάτων και
παρατάξεων με τις φάτσες των υποψηφίων και κανένας μέχρι τώρα δεν έχει καταδικαστεί σε
πρόστιμο και μάλιστα τέτοιου ύψους. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι πίσω από την άντληση
προσωπικών στοιχείων κρύβεται το φακέλωμα. Όλοι ξέρουμε ότι οι διαπλοκές με το ξέπλυμα
μαύρου χρήματος γίνονται μέσα από όσους διαπλέκονται με την εξουσία, τους εφοπλιστές,
τους βιομήχανους, τους μεγαλέμπορους και τα κάθε λογής funds και όχι από τα εργατικά
σωματεία και τις προσπάθειες παρέμβασης και παρουσίας της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς στις πολιτικές αναμετρήσεις.
Το δήθεν ουδέτερο κράτος οι μηχανισμοί του και οι κυβερνήσεις που το υπηρετούν με τα
πρόστιμα, τις δικαστικές διώξεις, τους ασφυκτικούς ελέγχους βγάζουν σήμερα τα νύχια
τους ενάντια σε όσους είναι ενοχλητικοί στο καθεστώς, αποκαλύπτουν τις διαπλοκές τους
με το κεφάλαιο και βάζουν εμπόδια στα σχέδια τους για την ασύδοτη δράση των
καπιταλιστών. Αν αφήσουμε σήμερα να περάσουν οι διώξεις ενάντια στην
αντικαπιταλιστική αριστερά, αύριο θα ακολουθήσουν αυτές οι μέθοδοι απέναντι σε κάθε
διαφορετική φωνή και η επιβολή ενός επικίνδυνου ολοκληρωτισμού με κοινοβουλευτικό
μανδύα.
Η Ν.Δ., συνεχίζοντας το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, εντείνει την
αντεργατική-αντιλαϊκή πολιτική της, με απαραίτητο συνοδευτικό την ποινικοποίηση
των αντιστάσεων, την καταστολή και την τρομοκρατία. Το μόνο που μαρτυρούν είναι
ο φόβος τους για την άνοδο των αγώνων από τις συνέπειες της πολιτικής τους. Το
ανερχόμενο φοιτητικό κίνημα, οι εργατικές αντιστάσεις, οι κινητοποιήσεις στις περιοχές
που λεηλατούν οι «επενδυτές» θα αρχίσουν να μετρούν αντίστροφα τις μέρες της αφθονίας
τους.
Δεν μας τρομοκρατούν. Θα συνεχίσουμε να είμαστε ενοχλητικοί για την εξουσία τους.
Απαιτούμε:
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●
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Ανάκληση του προστίμου στο Θανάση Αγαπητό.
Παύση κάθε δίωξης στους αγωνιστές των κινημάτων.
Απόσυρση της υπουργικής απόφασης για φακέλωμα των εργατικών σωματείων

και των πολιτιστικών συλλόγων.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ
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