
Η  Πρωτοβουλία  Πρωτοβάθμιων  Σωματείων  Θεσσαλονίκης  καταγγέλλει  την  τρομοκρατική 
σύλληψη  και  την  αντιδημοκρατική  δίωξη  των  αγωνιστών  συνδικαλιστών  Θανάση  Αγαπητού, 
πρωταγωνιστή  της  προσπάθειας  της  Πρωτοβουλία  μας,  Σαράντη  Αρβανίτη και  Θωμά 
Κυρατζόπουλου. Oι διώξεις δεν μας λυγίζουν, μας γεμίζουν αποφασιστικότητα να νικήσουμε.

Οι αγωνιστές δεν έκαναν τίποτε παράνομο, αντίθετα, άσκησαν το δικαίωμα της 
διαμαρτυρίας,  που  δεν  σκοπεύουμε  να  παραδώσουμε  σε  καμιά  χουντική 
κυβέρνηση.  Μόνη  αιτία  της  σύλληψής  τους  είναι  η  συμμετοχή  τους  στη 
διαμαρτυρία των σωματείων των εργαζομένων στους ΟΤΑ για την προκλητική 
συμπεριφορά  του  γερμανού  υφυπουργού  Φούχτελ  και  του  Πρόξενου  της 
Γερμανίας  στη  Θεσσαλονίκη.  Έγινε  στο  πλαίσιο  των  αγωνιστικών 
κινητοποιήσεων των εργαζομένων στους δήμους και της ΠΟΕ-ΟΤΑ ενάντια στις 
βάρβαρες  και  απάνθρωπες  απολύσεις  «φαστ  τρακ»,  τις  οποίες  ο  Φούχτελ 
προσπάθησε να δικαιολογήσει με το ψέμα ότι τρεις χιλιάδες έλληνες δουλεύουν 
όσο χίλιοι γερμανοί. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στη διάλυση και 
το ξεπούλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ελληνικά και ξένα συμφέροντα.

Η δίωξη αυτή, με πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης ΝΔ- ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ και κατ’ 
εντολή της ίδιας της Μέρκελ, έχει στόχο να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους 
και το λαό ώστε να περάσει το Μνημόνιο 3, που σκοπεύει να καταστρέψει τον 
λαό, και να εξασφαλίσει υπερκέρδη στο κεφάλαιο και κατεξοχήν στις τράπεζες. 

Ο  λαός  που  σφυροκοπείται  από  την  πολιτική  των  Μνημονίων  βλέπει  τους 
αγωνιστές  του  να  οδηγούνται  από  τα  κρατητήρια  και  τα  δικαστήρια,  ενώ 
παραμένουν  προκλητικά  ανέγγιχτοι  όλοι  οι  συνεργοί  της  SIEMENS,  οι 
φοροκλέφτες  των  offshore,  οι  πρωταθλητές  της εισφοροδιαφυγής,  και  όσοι 
αφήνουν απλήρωτους χιλιάδες εργαζόμενους.  

Η  τρομοκρατία  δε  θα  περάσει.  Το  δίκιο  δεν  δικάζεται. Οι  αγώνες  των 
εργαζομένων και της νεολαίας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της 
ζωής  μας  θα  συνεχιστούν,  πιο  δυναμικά,  πιο  αποφασιστικά,  ώσπου  να 
σαρωθεί  η πολιτική των Μνημονίων και  της Τρόικας και  να γεννηθεί  ξανά η 
ελπίδα για μια ζωή αντάξια αυτών που δημιουργούν τον πλούτο της κοινωνίας.

Απαιτούμε να σταματήσει άμεσα κάθε δίωξη των τριών συνδικαλιστών.

Θα υπερασπιστούμε αποφασιστικά το δικαίωμα  του λαού να αγωνίζεται.


