
Ψήφισµα συµπαράστασης στο δήµαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη. 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καισαριανής καταδικάζει τη δίωξη του δηµάρχου Πατρέων Κώστα 
Πελετίδη, που σέρνεται στα δικαστήρια επειδή, υλοποιώντας απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, µπήκε εµπόδιο στη βιοµηχανία απόλυσης των εργαζόµενων του ∆ήµου. 

Ο δήµαρχος Πατρέων αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία των ατοµικών φακέλων των 
εργαζοµένων για επανέλεγχο των συµβάσεών τους, χωρίς σε καµία περίπτωση να 
καλύπτει διαδικασίες πλαστών δικαιολογητικών, υπερασπιζόµενος το δικαίωµα στη µόνιµη 
και σταθερή δουλειά µε δικαιώµατα. 

Σηµειώνουµε ότι παρόµοιες αποφάσεις έχει λάβει οµόφωνα και έχει υλοποιήσει και 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καισαριανής, εκφράζοντας την αποφασιστικότητά του να 
αντιταχθεί στους αντεργατικούς σχεδιασµούς. 

Σήµερα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υλοποιεί µε τον ίδιο ζήλο, την ίδια αντιλαϊκή πολιτική 
της συγκυβέρνηση Ν.∆.- ΠΑΣΟΚ που έχει απαραίτητο στοιχείο την καταστολή και τις  
διώξεις όσων δεν συµµορφώνονται. 

Απαιτούµε η κυβέρνηση να προχωρήσει σε κατάργηση των επίµαχων διατάξεων, 
που είναι σε ισχύ και αποτελούν στοιχείο του αντιλαϊκού οπλοστασίου. 
Να σταµατήσουν οι διώξεις σε βάρος του δηµάρχου Πατρέων και σε όποιον άλλο 

αιρετό αγωνίζεται µαζί µε τους εργαζόµενους και το λαό ενάντια στην πολιτική που 
ισοπεδώνει κάθε εργατικό λαϊκό δικαίωµα. 

Ταυτόχρονα καταδικάζουµε την ανοιχτή στήριξη που προσφέρει η κυβέρνηση, µέσω του 
Υπουργού Εσωτερικών και ο κρατικός µηχανισµός, στην εγκληµατική ναζιστική οργάνωση 
της Χρυσής Αυγής, εγκαλώντας και στρεφόµενοι ενάντια στον κοµµουνιστή δήµαρχο 
Πατρέων που αρνήθηκε να διευκολύνει τη διακίνηση του φασιστικού δηλητηρίου µε 
οποιονδήποτε τρόπο.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καισαριανής και µε αυτή την αφορµή, δηλώνει ότι θεωρεί 
καθήκον και υποχρέωση απέναντι στο λαό και την ιστορία να υψωθεί τοίχος στην 
αναβίωση του φασισµού και του ναζισµού. ∆εν θα δείξει, όπως δεν έδειξε ως 
σήµερα,  καµία ανοχή στην επικίνδυνη και εγκληµατική δράση της Χρυσής Αυγής και 
δεν θα δώσει καµία διευκόλυνση για τη διάδοση των απάνθρωπων ιδεωδών της. 

Θα σταθεί αλληλέγγυο και συµπαραστάτης, σε όλους όσους πρωτοστατούν σε 
αυτό τον αγώνα, που θα κριθεί οριστικά από την λαϊκή παρέµβαση και πάλη. 
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