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 To ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής καταδικάζει τη συνεχιζόµενη δίωξη του 
κοµµουνιστή ∆ηµάρχου της Πάτρας, επειδή δε διευκόλυνε την εγκληµατική ναζιστική 
οργάνωση της Χρυσής Αυγής να προπαγανδίσει τις φασιστικές της αντιλήψεις δίνοντας της 
χώρο µπροστά στις Βουλευτικές εκλογές το 2015, καθώς και γιατί αρνήθηκε να παραδώσει 
στους χρυσαυγίτες στοιχεία µε τα πόσα παιδιά µεταναστών φιλοξενούνται στους παιδικούς 
σταθµού του δήµου. 

Ο ∆ήµαρχος Πάτρας στέλνετε σε δίκη από το Σώµα Επιθεωρητών- Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 
µε την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος στις 13 Φλεβάρη. Γι’ αυτούς φαίνεται θεωρείται 
παράβαση καθήκοντος το να µην αφήνεις το φασιστικό και ρατσιστικό δηλητήριο της Χρυσής 
Αυγής να εµποτίζει το λαό και κυρίως τη νεολαία της χώρας µας, να αποκαλύπτεις τον πραγµατικό 
της ρόλο ως απόγονοι των ναζί, να αναδεικνύεις την εγκληµατική της δράση απέναντι σε 
µετανάστες και ανθρώπους του λαϊκού κινήµατος.  

Οι ευθύνες που βαραίνουν την κυβέρνηση αλλά και το διορισµένο από αυτήν γενικό γραµµατέα  
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, που επιτρέπει τη συνέχιση αυτής της δίωξης, είναι πολύ µεγάλες.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καισαριανής εκφράζει την αποφασιστικότητά του να µην επιτρέψει  σε 
κανέναν να κατηγορεί δηµάρχους επειδή δε βάζουν πλάτη στα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής και 
την εγκληµατική της δράσης. Ο εγκληµατικός της χαρακτήρας απορρέει από την ίδια τη ναζιστική 
θεωρία την οποία πιστεύει. Απορρέει από τη δολοφονική δράση των ταγµάτων εφόδου της εναντίον 
µεταναστών, αντιφασιστών, µελών του εργατικού κινήµατος.  

Εξάλλου µε οµόφωνη απόφασή του το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο έχει αρνηθεί να δώσει οποιαδήποτε 
διευκόλυνση στο φασιστικό µόρφωµα στη πόλη µας. 

Ο λαός της Καισαριανή, όλος ο λαός της Ελλάδας έχει µνήµη. Οι θηριωδίες των ναζί µαζί µε τους 
ντόπιους συνεργάτες τους, τα ολοκαυτώµατα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, οι εκτελέσεις αγωνιστών 
µέσα στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής µας θυµίζουν την αντίσταση του λαού µας απέναντι στο 
τέρας του φασισµού, µας εµπνέουν για τους αγώνες του σήµερα.  

Ο ∆ήµαρχος Κώστας Πελετίδης έπραξε αυτό που κάθε αγωνιστική δηµοτική αρχή οφείλει να 
πράξει: να µην παραχωρεί κανένα χώρο, κανένα περιθώριο να σπέρνουν το δηλητήριο του 
φασισµού οι εγκληµατίες της Χρυσής Αυγής. 

Αυτοί που πρέπει να απολογηθούν δεν είναι ο δήµαρχος και το δηµοτικό συµβούλιο της Πάτρας, 
αλλά τα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής και όσοι τη στηρίζουν και την ανέχονται µέσα και έξω από 
τη Βουλή. Ο λαός µε τη δράση και τους αγώνες του, όπως έκανε και στο παρελθόν, θα τσακίσει 
και θα στείλει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας το εγκληµατικό, φασιστικό µόρφωµα της 
Χρυσής Αυγής. 
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