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Ψ Η Φ Ι  Μ Α   Τ Μ Π Α Ρ Α  Σ Α  Η    

 
πκπαξαζηεθόκαζηε ζηνλ Μάρκο κούθαλο επηθεθαιήο ηεο Λατθήο πζπείξσζεο Δ. 

Υίνπ θαη ζηειέρνπο ηνπ ΚΚΕ, Δεκνηηθό ύκβνπιν θαη αηξεηό ηνπ ΠΤΠΕ ΥΘΟΤ. Ο Μάξθνο 

θνύθαινο, ζύξεηαη θαη πάιη ζηα δηθαζηήξηα κεηά ηελ αλαβνιή ηεο δίθεο, ύζηεξα από κήλπζε 

ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ηζηνζειίδαο Chiospress θαη ηεο ΚΟΘΝΕΠ ΑΚΜΗ, επεηδή εμέθξαζε 

πνιηηηθή άπνςε ζηνηρεηνζεηεκέλε ελάληηα ζηηο ΚΟΘΝΕΠ. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηδηνθηήηεο έθηαζε ζην ζεκείν λα δεηά πέξα από ηελ πνηληθή 

θαηαδίθε θαη ην πνζό ησλ 70.000 επξώ, από ηνλ ίδην θαη ηνλ Γηώξγε Ακπαδή πξόεδξν ηνπ 

ζπιιόγνπ δαζθάισλ, ηνπ ηνπηθνύ παξαξηήκαηνο ηεο ΑΔΕΔΤ θαη ζηειέρνπο ηνπ ΠΑΜΕ θαη 

ηνπ ΚΚΕ γεγνλόο γηα ην νπνίν δηθαηώζεθαλ.  

Ο Μάξθνο θνύθαινο δε δηώθεηαη γηα θνηλά πνηληθά αδηθήκαηα, γηα πξνζσπηθνύο ή 

άιινπο ιόγνπο, αιιά γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ άπνςε θαη ζηάζε ελάληηα ζηηο ιεγόκελεο 

«Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Επηρεηξήζεηο» (ΚΟΘΝΕΠ) θαη ζηο γεγονός ηης διαζπάθιζης 

ηοσ δημόζιοσ τρήμαηος μέζα από ηις απ’ εσθείας αναθέζεις ηοσ ζσγκεκριμένοσ κσρίοσ με 

ηη δημοηική αρτή.  
Εμέθξαζε δεκόζηα ηε γλώκε ηνπ σο όθεηιε πξνο ηνλ ρηώηηθν ιαό λα αγσληζηεί γηα ηα 

δηθαηώκαηά ηνπ ελάληηα ζηε δξάζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΟΘΝΕΠ, ελάληηα ζηηο αδιαθανείς 

διαδικαζίες, ποσ ηις μεηαηρέποσν ζε προνομιακούς ζσνομιληηές ηων δήμων και ηοσς 

δίνοσν ηα έργα τωρίς καμιά διαγωνιζηική διαδικαζία.  
Δηεθδίθεζε ην δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ λα εργάζονηαι με ζηαθερές εργαζιακές 

ζτέζεις, ποσ απειλούνηαι από ηις ΚΟΙΝΕΠ, ενάνηια ζηις ιδιωηικοποιήζεις κοινωνικών 

δομών ποσ προωθούνηαι και μέζω ηων ΚΟΙΝΕΠ. 
Οη απόπεηξεο ηξνκνθξάηεζεο θάζε αγσληζηή, θάζε αλζξώπνπ ή θνξέα πνπ αληηηίζεηαη 

ζηηο αληηιατθέο πνιηηηθέο απ’ νπνπδήπνηε θαη αλ πξνέξρνληαη, πξέπεη λα πέζνπλ ζην θελό, λα 

ζπλαληήζνπλ ηελ θαζνιηθή αληίζηαζε όισλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ θνξέσλ, ησλ απιώλ ιατθώλ 

αλζξώπσλ, γηαηί αλνίγεη ηελ όξεμε ζε γεληθόηεξα ζρέδηα πνηληθνπνίεζεο ησλ αγώλσλ, ηνπ 

δηθαηώκαηνο ζηελ απεξγία, ηεο παξαπέξα πνηληθνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο δσήο.  

Η ηξνκνθξαηία δε ζα πεξάζεη. 

 

 Γηα ην Δ.  
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