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Εδώ και πάνω από ένα μήνα, σε συνθήκες πανδημίας και με το λαό αναγκαστικά σε
συνθήκες εγκλεισμού, ολόκληρη η χώρα υπολειτουργεί. Ολόκληρη; Όχι! Υπάρχουν κρατικές
υπηρεσίες που αντιστέκονται στην παράλυση, δουλεύοντας ακούραστα και υπερωριακά, με
πρώτο και καλύτερο τον κρατικό κατασταλτικό μηχανισμό. Τρανό παράδειγμα το διαβόητο
«Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος», υποδιεύθυνση της
Κρατικής Ασφάλειας, που ξεφύτρωσε το 2001, ενδυναμώθηκε επί μνημονίων και
αναβαθμίστηκε ακόμα περισσότερο επί ΣΥΡΙΖΑ για να «προβαίνει ιδίως στην αναζήτηση,
συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων για τη δράση ατόμων ή
οργανωμένων ομάδων που ενεργούν πράξεις που στρέφονται κατά της ασφάλειας του
κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος ή πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων,
καθώς και στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων αυτών
».

Στα πλαίσια των «αναζητήσεών» του και με τα δικαστήρια κλειστά, το εν λόγω Τμήμα
κάλεσε σε απολογία τον Παναγιώτη Λαφαζάνη για τη συμμετοχή του το 2017 σε
κινητοποίηση κατά των πλειστηριασμών. Η νέα αυτή κλήση έρχεται να προστεθεί στις
προηγούμενες διώξεις και απαγγελίες αυθαίρετων κατηγοριών εναντίον του, αλλά και
εναντίον πολλών άλλων μελών συλλογικοτήτων που παλεύουν ενάντια στους
πλειστηριασμούς σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία και αλλού.

Μακραίνει έτσι ο κατάλογος των επιθέσεων που έχουν εξαπολυθεί τελευταία σε βάρος
όσων διεκδικούν προστασία και βελτίωση της δημόσιας υγείας και των εργασιακών και
κοινωνικών δικαιωμάτων. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την πανδημία ως
ευκαιρία για ισοπέδωση και κατεδάφιση των δημοκρατικών και εργασιακών δικαιωμάτων
και για καταστολή των κοινωνικών αγώνων και κάθε είδους πολιτικής και συνδικαλιστικής
δραστηριότητας. Αυτό αποδεικνύει άλλωστε ξεκάθαρα τόσο η απαράδεκτη στάση της
αστυνομίας την ημέρα της κινητοποίησης των υγειονομικών, όσο και οι δεκάδες προστίμων
και προσαγωγών σε βάρος συντρόφων μας που εκπροσωπούσαν δημοτικές κινήσεις,
εργατικά σωματεία, αντιρατσιστικές συλλογικότητες κ.λπ. τις τελευταίες μέρες.

* Απαιτούμε να μπει τέλος στις κυβερνητικές διώξεις εναντίον αγωνιστών.
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* Να ακυρωθούν τα πρόστιμα, να σταματήσουν οι διώξεις για πολιτική και συνδικαλιστική
δραστηριότητα.

* Κανένας πλειστηριασμός (ηλεκτρονικός ή μη) λαϊκής κατοικίας - Καμία έξωση - Καμία
διακοπή ρεύματος και νερού - Διαγραφή των χρεών προς Δήμους και τράπεζες.

* Δηλώνουμε ότι δεν θα απεμπολήσουμε το δικαίωμά μας για ελεύθερη
πολιτική/συνδικαλιστική δράση ούτε θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε για τη λαϊκή υγεία και
παιδεία, για τη δουλειά και τα δικαιώματά μας.
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