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ΓΙΑ ΤΟΥΣ 9 ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Να αποσυρθούν οι διώξεις και να ακυρωθούν τα πρόστιμα για τους 9 του Ζωγράφου

Καταδικάζουμε  την  προσαγωγή  9  μελών  της  δημοτικής  κίνησης  “Κίνημα  στην  Πόλη  του
Ζωγράφου”, την επιβολή προστίμων και τις διώξεις, που τους έχουν ασκηθεί.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 11/04, εννέα μέλη του Κινήματος στην Πόλη του Ζωγράφου, ανάμεσά τους και ο
δημοτικός  σύμβουλος  της  κίνησης  Νίκου  Παναγιώτης,  λαμβάνοντας  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα
ασφαλείας, έχοντας μαζί τους βεβαιώσεις μετακίνησης, ασκούσαν το συνταγματικό τους δικαίωμα να
ενημερώνουν το λαό του Ζωγράφου, για τις θέσεις της κίνησης για την πανδημία του Covid-19, για τα
απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Στη διάρκεια της εξόρμησης, τα 9 μέλη του Κινήματος στην Πόλη του Ζωγράφου  περικυκλώθηκαν από
είκοσι και πλέον αστυνομικούς και οδηγήθηκαν στο Α.Τ. Ζωγράφου, μέσα σε 3 περιπολικά, με 5 επιβάτες
σε  καθένα  από  αυτά,  χωρίς  μάσκες  και  γάντια,  σε  μια  επιχείρηση  που  θύμιζε  μεταγωγή  επικίνδυνων
παραβατών του κοινού ποινικού δικαίου, προφανώς χωρίς πια την τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων
και όλα αυτά στο όνομα της δημόσιας υγείας. 

Οι προσαγωγές, όπως αναφέρθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις, υλοποιήθηκαν έπειτα από οδηγίες της
ΓΑΔΑ. Η όλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. είχε, λοιπόν, ξεκάθαρο στόχο τη διάλυση της παρέμβασης και την
απαγόρευση  της  πολιτικής  δράσης, αφού  όλα  τα  μέτρα  προστασίας  τηρούνταν  από  τα  μέλη  της
δημοτικής  κίνησης,  ενώ  δεν  τηρήθηκαν  από  την  Αστυνομία.  Έπειτα  από  τρίωρη  κράτηση  στο  τμήμα,
επιβλήθηκε  συνολικό  πρόστιμο  1.350  €  στα  μέλη  της  δημοτικής  κίνησης  !  Από όσα  μάλιστα  το  Α.Τ.
Ζωγράφου πληροφόρησε τους  δικηγόρους και  το δημοτικό  σύμβουλο,  έχουν δρομολογήσει  μηνυτήρια
αναφορά  ενάντια  στα  εννιά  προσαχθέντα  μέλη  της  κίνησης,  κατόπιν  εντολής  Αντιεισαγγελέα,
προκειμένου σχηματιστεί δικογραφία για άσκηση δίωξης.

Δεν  είναι  ένα  μεμονωμένο  περιστατικό.  Η  κυβέρνηση  ξεδιπλώνει  τον  αυταρχισμό  της,  καταλογίζοντας
πρόστιμα  παράνομης  μετακίνησης  σε  μέλη  κινηματικών  συλλογικοτήτων  και  σε  συνδικαλιστές  που
κινητοποιούνται  (στη  Νέα  Σμύρνη,  στη  Θεσσαλονίκη,  στη  Θεσσαλία,  στο  Περιστέρι,  σε  παράσταση
εκπαδευτικών σωματείων στο Υπουργείο Παιδείας κλπ),  παρά την επίδειξη  σχετικών εγγράφων και  την
τήρηση των αποστάσεων.

Η δράση του κινήματος δεν μπορεί να σταματήσει με πρόσχημα τον κορωνοϊό. Η κυβέρνηση της ΝΔ
θέλει  να  ποινικοποιήσει  τις  παρεμβάσεις  ενημέρωσης  και  τις  δράσεις  συνδικάτων  και  συλλογικοτήτων
ενάντια  στην  πολιτική  της,  για  την  υποστελέχωση του  ΕΣΥ,  για  τα  δώρα  που  παρέχει  απλόχερα  στο
κεφάλαιο  σε  βάρος  των  εργαζόμενων,  για  την  έλλειψη  μέτρων  προστασίας  για  τους  άστεγους,  τους
πρόσφυγες, τους εργαζόμενους σε μεγάλες μονάδες. 

Η ελεύθερη συνδικαλιστική και πολιτική δράση, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση – ιδιαιτέρα στην εποχή
της πανδημίας- για την αποτελεσματική άμυνα των εργαζομένων απέναντι στην σαρωτική κυβερνητική και
εργοδοτική επίθεση. Ο αγώνας για να προστατευθεί η υγεία του πληθυσμού, για να σωθούν οι ζωές
μας, αλλά και για να σωθούν οι εργαζόμενοι και ο λαός και όχι τα κέρδη των αφεντικών, πρέπει να
συνεχιστεί. 

Καμία δίωξη της πολιτικής και συνδικαλιστικής δράσης. Να αποσυρθούν οι διώξεις και να
ακυρωθούν τα πρόστιμα για τους 9 του Ζωγράφου. Να διαγραφούν όλα τα πρόστιμα σε

αγωνιστές/τριες.

Περιφερειακές κινήσεις

1. Ανταρσία – Αντικαπιταλιστική Αριστερά στην Κ. Μακεδονία



2. Ανταρσία στο Αιγαίο-Αντικαπιταλιστική Αριστερά
3. Ανταρσία στο Μωριά - Συμπόρευση για την ανατροπή
4. Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική- Ανταρσία σε κυβέρνηση – Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ.
5. Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια
6. Ανυπότακτη Κρήτη- Αντικαπιταλιστική Αριστερή Παρέμβαση
7. Αριστερή Αντικαπιταλιστική Παρέμβαση – Ανταρσία στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη
8. Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία - Ανταρσία για την Ανατροπή
9. Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα
10. Αριστερή Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα
11. Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο
12. Αριστερή Συμπόρευση για την Ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία

Δημοτικές κινήσεις

1. Ανταρσία στην Κοκκινιά της Προσφυγιάς και της Αντίστασης
2. Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας
3. Ανυπακοή στις Γειτονιές των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης
4. Ανυπότακτη Κίνηση για τα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας
5. Ανυπότακτη Πετρούπολη 
6. Ανυπότακτη Πόλη – Αντικαπιταλιστική Παρέμβαση στις γειτονιές Αγ. Αναργύρων-Καματερού
7. Ανυπόταχτη Καισαριανή-Αριστερή Αντικαπιταλιστική Κίνηση
8. Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα - Ανταρσία σε κυβέρνηση – Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ
9. Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Πάτρα – Ανταρσία σε Κυβέρνηση – ΕΕ – Κεφάλαιο
10. Αριστερή Ανατρεπτική Δημοτική Κίνηση Καλλιθέας "Μια Πόλη στο Δρόμο" 
11. Αριστερή Αντικαπιταλιστική Κίνηση Πειραιά Ανταρσία στο Λιμάνι
12. Αριστερή Κίνηση Ιλίου (ΑΡΚΙ)
13. Αριστερή Κίνηση Περιστερίου
14. Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα
15. Αριστερή Παρέμβαση στα Γιάννενα
16. Αριστερή Πρωτοβουλία Γλυφάδας – Με την αριστερά της ρήξης και της ανατροπής
17. Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση Εκτός των τειχών Αμαρουσίου
18. Εκτός Πλαισίου - Αριστερή Ανατρεπτική Παρέμβαση σε Κερατσίνι & Δραπετσώνα 
19. Εκτός Πλάνου – Αντικαπιταλιστική Κίνηση Ελληνικού Αργυρούπολης
20. Εκτός Σχεδίου – Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση στη Νέα Ιωνία
21. Κίνημα στην Πόλη του Ζωγράφου
22. Κόκκινη Ρωγμή - Αγώνας-Ρήξη-Ανατροπή στο Ηράκλειο
23. Μαχόμενη Αριστερή Δύναμη Ανατροπής Δάφνης Υμηττού Μ.ΑΡΙ.Δ.Α.
24. Μαχόμενη Ηλιούπολη Αριστερή Ανατρεπτική Κίνηση
25. Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής
26. Μια πόλη Ανάποδα – Αριστερή Παρέμβαση στους δρόμους της Νέας Σμύρνης
27. Πόλη Ανάποδα - Δύναμη Ανατροπής Δήμου Θεσσαλονίκης 
28. Ρήγμα στα Δυτικά 

*Η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται

https://kokkinirogmi.home.blog/

