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Να αποσυρθούν οι διώξεις και να ακυρωθούν τα πρόστιμα για τα 9 μέλη  

της δημοτικής κίνησης «Κίνημα στην πόλη του Ζωγράφου»  
  
Kαταδικάζουμε την προσαγωγή 9 μελών της δημοτικής κίνησης “Κίνημα στην Πόλη του 
Ζωγράφου”. 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 ενημερώνουνε 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, 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 των πιο 
επικίνδυνων παραβατών του κοινού ποινικού δικαίου, προφανώς χωρίς πια την τήρηση των 
απαραίτητων αποστάσεων και όλα αυτά στο όνομα της δημόσιας υγείας. Μάλιστα, μέσα στα 
περιπολικά τους ζητήθηκε να κλείσουν τα κινητά τους και να μην συνομιλούν ούτε με δικηγόρο, 
ενώ απειλήθηκαν να συμμορφωθούν με διαταγές αλλιώς θα τους “περνούσαν χειροπέδες”.  

Να σημειώσουμε ότι 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. Τελικά, έπειτα από τρίωρη κράτηση στο τμήμα, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 1350 
ευρώ στα μέλη της δημοτικής κίνησης, με τη μορφή κλήσεων τροχαίας παράβασης! Από όσα 
μάλιστα το Α.Τ. Ζωγράφου πληροφόρησε τους δικηγόρους και το δημοτικό σύμβουλο του 
Κινήματος στην Πόλη του Ζωγράφου, έχουν δρομολογήσει μηνυτήρια αναφορά ενάντια στα 
εννιά προσαχθέντα μέλη της κίνησης, κατόπιν εντολής Αντιεισαγγελέα, προκειμένου σχηματιστεί 
δικογραφία για άσκηση δίωξης. 

Χρειάζεται να γίνει σαφές με κάθε τρόπο ότι τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας που 
εφαρμόστηκαν ενάντια στην διασπορά του κορονοϊού δεν πρέπει να μετατραπούν σε μέτρα 
απαγόρευσης της πολιτικής και συνδικαλιστικής δράσης, σε μέτρα ενάντια στην ενημέρωση του 



πληθυσμού, ενάντια στο δικαίωμα στην διαμαρτυρία, όπως έγινε και με την παρέμβαση των 
αστυνομικών δυνάμεων στον Ευαγγελισμό.  

Τη στιγμή που, τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων και αποφυγής του συγχρωτισμού δεν 
εφαρμόστηκαν στους μεγάλους χώρους εργασίας που συνεχίζουν ακόμα να λειτουργούν (για 
παράδειγμα εργοστάσια που δεν παράγουν προϊόντα πρώτης ανάγκης), δεν ρυθμίστηκε η 
λειτουργία των σούπερ-μάρκετ ώστε να μη μαζεύονται κάθε Σάββατο ουρές δεκάδων 
καταναλωτών απέξω, δεν φρόντισε για τους πρόσφυγες που στοιβάζονται στα hot spot, είναι 
προκλητικό και απαράδεκτο αυτά να χρησιμοποιούνται ως πρόφαση για να χτυπηθεί η πολιτική 
και συνδικαλιστική δράση. Αυτό έγινε και στη δική μας περίπτωση, αλλά και με τα δεκάδες 
πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ήδη σε αγωνιστές και αγωνίστριες που διεκδικούν την ενίσχυση 
του δημόσιου συστήματος υγείας, όπως συνέβη χαρακτηριστικά στις κινητοποιήσεις της ΟΕΝΓΕ 
στις 7/4, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγείας, παρά το ότι σε όλες αυτές τις 
κινητοποιήσεις τηρούνταν όλα τα μέτρα προστασίας . 

Η πολιτική δράση του κινήματος δεν μπορεί να σταματήσει με πρόσχημα τον κορονοϊό από τη 
στιγμή που λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Ο αγώνας για να προστατευθεί η 
υγεία του πληθυσμού και να σωθούν οι ζωές μας, διεκδικώντας τεστ, ΜΕΘ, προσλήψεις, 
οργάνωση πρωτοβάθμιας υγείας πρέπει να συνεχιστεί. 

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

Δημόσια δωρεάν υγεία για όλο τον λαό! 

 


