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Θα εγκατασταθούν ακριβώς απέναντι από τα δικά του

Αναφορά προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πρέβεζας, την Αστυνομική Διεύθυνση
Πρέβεζας και τον Δήμο Πρέβεζας έκανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας,
καταγγέλλοντας προσπάθεια της «Χρυσής Αυγής» να εγκαταστήσει πολιτικά γραφεία επί
της οδού Βύρωνα, τα οποία ουδόλως τυχαία θα βρίσκονται έναντι των γραφείων της
τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζας, στα οποία συστεγάζεται και το πολιτικό
γραφείο του βουλευτή.

Ο ίδιος επισημαίνει επιπρόσθετα ότι, στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σχολές χορού,
επιχειρήσεις, η τράπεζα AlphaBank, καθώς και διάφορα γραφεία.

«Θεωρούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία της Χρυσής Αυγής είναι μεθοδευμένη με στόχο τη
διαταραχή της τάξης στη περιοχή και τη δημιουργία ποικίλων και συχνών προβλημάτων
όπως έχει συμβεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Παρακαλούμε όπως επιληφθείτε της κατάστασης, που σας παρουσιάσαμε, ως οι πλέον
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αρμόδιοι και υπεύθυνοι. Δεν είναι δυνατόν, μια οργάνωση η οποία βρίσκεται κάτω από
δικαστικό έλεγχο για τη σύσταση εγκληματικής συμμορίας, της οποίας ο αρχηγός και
βουλευτές βρίσκονται προφυλακισμένοι, να προβαίνει σε τέτοια προκλητική ενέργεια, η
οποία βάλει ευθέως ενάντια στην ομαλή πολιτική, κοινωνική, εμπορική και πολιτιστική ζωή
της πόλης μας», αναφέρει ο Βουλευτής.

Όπως προκύπτει από την τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία παρεμβαίνει στο θέμα, η
απάντηση των αρμόδιων φορέων είναι ότι δεν τους καλύπτει το νομικό πλαίσιο να προβούν
σε κάποια ενέργεια διότι η νομοθεσία απαγορεύει μόνο σε εκλογικά κέντρα κομμάτων να
βρίσκονται σε κάποια απόσταση και όχι τα πολιτικά τους γραφεία.

Μετά απ' αυτό η οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Πρέβεζα καλεί τον δημοκρατικό λαό της πόλης
«να πάρει τα πράγματα στα χέρια του και να μην επιτρέψει στο ναζιστικό μόρφωμα της
Χρυσής Αυγής να ανοίξει πολιτικά γραφεία, και μάλιστα σε απόσταση περίπου 10 μέτρων
από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ».

Ταυτόχρονα ανακοινώνει πως κάτω από το βάρος αυτών των εξελίξεων, η
προγραμματισμένη ολομέλεια του ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζας της Τετάρτης 18-12, 6:30μμ στη Λαϊκή
Αγορά, αλλάζει χαρακτήρα, και δεν είναι δυνατό να ασχοληθεί με τις δημοτικές εκλογές,
αφήνοντας αναπάντητη αυτή τη πρόκληση της Χρυσής Αυγής.

«Καλούμε όλους τους φορείς της πόλης μας, όλα τα πολιτικά κόμματα, το δήμο, το
σωματείο των αστυνομικών υπαλλήλων, τους επαγγελματίες και όλους τους δημοκρατικούς
πολίτες να παρευρεθούν και όλοι μαζί να αποτρέψουμε την θρασύτατη χρυσαυγίτικη
πρόκληση», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ.
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