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Εκπροσωπώντας  το  λαό  της  Καισαριανής,  που  έχει  ζήσει  τη  φρίκη  του  φασισμού,  τονίζουμε  ότι  η
συγκεκριμένη δίκη μπορεί να αξιοποιηθεί:

Α.  για  να  αποκαλυφθεί  η  εγκληματική  δράση  της  ναζιστικής  αυτής  οργάνωσης,  του  ρατσιστικού  της
χαρακτήρα,  των  διασυνδέσεων  με  τμήματα  των  επιχειρηματικών  συμφερόντων  και  του  κρατικού
μηχανισμού, η βαθιά απέχθεια που τρέφει για την εργατική τάξη και το κίνημά της, για κάθε αντιφασίστα
και προοδευτικό άνθρωπο.

Β.  για  να  τιμωρηθούν  όχι  μόνο  οι  φυσικοί  αυτουργοί  των  εγκλημάτων,  αλλά  και  η  ηγεσία  της
συγκεκριμένης εθνικοσοσιαλιστικής οργάνωσης.

Ως  δημοτικό  συμβούλιο  αντιτασσόμαστε  στην  όποια  προσπάθεια  αποστείρωσης  της  δίκης  από  τα
καθοριστικά πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της, που αντικειμενικά, εξυπηρετεί τη συσκότιση των
πραγματικών αιτιών και  κινήτρων της  εγκληματικής  δράσης της Χρυσής Αυγής.  Μας προβληματίζει  η
απουσία από τον κατάλογο των μαρτύρων που κλήθηκαν από την εισαγγελία εκπροσώπων των κομμάτων
που είχαν κληθεί να καταθέσουν κατά την προδικασία.

Οι ευθύνες για το πολύμορφο κλίμα ανοχής που καλλιεργείται ξανά απέναντι στη Χρυσή Αυγή είναι βαριές,
ειδικά  μπροστά  στην  έναρξη  της  δίκης,  γιατί  αντικειμενικά  ευνοεί  ένα  νέο  κύκλο  εγκληματικής
δραστηριότητας. Ο ναζισμός, ως βαθιά αντιδραστικό ρεύμα στην υπηρεσία του κυρίαρχου συστήματος, δεν
μπορεί  να επιβιώσει  πολιτικά,  παρά μόνο με  τη διάπραξη εγκλημάτων σε βάρος των λαών,  όπως έχει
αποδειχτεί  και  ιστορικά,  με  τραγικό  τρόπο  στην  Ευρώπη,  στη  χώρα  μας  και  την  αιματοβαμμένη
Καισαριανή.

Παράλληλα, ως Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζουμε την πλήρη στήριξη του αιτήματος που κατέθεσαν τα
δημοτικά  συμβούλια  της  περιοχής  γύρω από  τις  φυλακές  Κορυδαλλού  και  οι  μαζικοί  φορείς,  για  την
μεταφορά της δίκης της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής, χωρίς νομικά τερτίπια και δικονομικές
υπεκφυγές  που  θα  την  καθυστερήσουν,  σε  χώρο  όπου  θα  έχει  τα  εχέγγυα  της  χωρητικότητας  και  της
προσβασιμότητας. 

Θεωρούμε τον προεπιλεγμένο χώρο των φυλακών Κορυδαλλού τον πλέον ακατάλληλο καθώς βρίσκεται σε
απόσταση λίγων μέτρων από 11 σχολικές μονάδες της πόλης, 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς και 2 αθλητικά
κέντρα. Αυτό σημαίνει ότι η εντονότατη αστυνομική παρουσία που θα υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο, οι
συγκεντρώσεις  που  έχουν  προγραμματιστεί  κατά  τη  διάρκεια  της  δίκης  από  διάφορους  φορείς,  θα
επηρεάζουν  την  ομαλή  διέλευση  των  μαθητών  και  μάλιστα  σε  περίοδο  πανελλαδικών  εξετάσεων.
Επισημαίνεται ακόμα ότι ο χώρος της δίκης είναι πολύ κοντά στους τόπους «των εγκλημάτων των ναζιστών
κατηγορουμένων της Χρυσής Αυγής (δολοφονία Φύσσα, δολοφονικές επιθέσεις κατά των συνδικαλιστών
του ΠΑΜΕ στο Πέραμα και κατά των Αιγυπτίων ψαράδων) και δεν ενδείκνυται γενικά η πραγματοποίηση
δίκης στον τόπο των εγκλημάτων. 

Τα  δημοτικά  συμβούλια,  τα  εργατικά  συνδικάτα  και  οι  μαζικοί  φορείς  των  αυτοαπασχολούμενων  και
φτωχών αγροτών, της νεολαίας, των γυναικών, των επιστημόνων και καλλιτεχνών, μπορούν να κάνουν δική
τους  υπόθεση  την  αποκάλυψη,  απομόνωση  και  καταδίκη  στη  συνείδηση  του  λαού  της  ναζιστικής
εγκληματικής  δράσης,  να εντείνουν  τους  αγώνες  για τα δικαιώματά τους,  για  μια  κοινωνία  που δε  θα



γεννάει  φτώχεια,  κρίσεις,  πολέμους και ναζιστικά/φασιστικά τερατουργήματα. Να συμμετέχουνε μαζικά
στις διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί έξω από τη δικαστική αίθουσα.

(Προφανώς,  το  παρόν  κατατίθεται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  την  επιφύλαξη  τροποποιήσεων  αναλόγως  των
εξελίξεων.)

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ


