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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 

 

Καταδικάζουµε την ανιστόρητη και προκλητική προπαγάνδα εξίσωσης του φασιµού µε τον 
κοµµουνισµό. Στην Καισαριανή και το Χαϊδάρι, τις ηρωικές συνοικίες που το χώµα τους πότιστηκε µε το 
αίµα και το όραµα αυτών που πάλεψαν τους φασίστες και κάθε σπίτι και κάθε οικογένεια έχουν ζωντανές 
µνήµες από την προσφορά των κοµµουνιστών και τη βαρβαρότητα των ΝΑΖΙ, ο λαϊκός κόσµος πρέπει να 
αναρωτηθεί που στοχέυει αυτή η  προπαγάνδα,  σε µια εποχή που δίνει άγρια µάχη για την επιβίωση. 

Νωπά είναι ακόµα τα εγκλήµατα του φασισµού. Το στρατόπεδο Χαϊδαρίου και το Σκοπευτήριο της 
Καισαριανής έχουν βαφτεί µε το αίµα χιλιάδων αγωνιστών µε κορυφαία στιγµή την εκτέλεση των 200 
Κοµµουνιστών. Είναι σαφές ποιοι ήταν οι κατακτητές, οι ψυχροί δολοφόνοι και ποιοι πάλευαν για την 
λευτεριά αυτού του τόπου. Είναι προκλητικό να εξισώνεις τον θύτη µε το θύµα, τους φασίστες µε τους 
κοµµουνιστές. 

Με το φασισµό δεν µπορεί κανείς να παίζει. Με το φασισµό οφείλεις να έχεις ανοιχτό µέτωπο. Να τον χτυπάς 
στη ρίζα του, να αποκαλύπτεις τις αιτίες που τον γεννούν και να αντιπαλεύεις τόσο τους φασίστες όσο και το 
άδικο σύστηµα που τους εκτρέφει. 

Η στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι  υποκριτική και ανέξοδη. ∆εν µπορεί να καταδικάζεις 
στα λόγια τον φασισµό, αλλά να συµµετέχεις στα µεγάλα τραπέζια της Ε.Ε., να συνοµιλείς και να 
συνδιαµορφώνεις τη µοίρα των ευρωπαϊκών λαών µε νεοφασιστικές ηγεσίες που πίνουν νερό στο όνοµα του 
ΧΙΤΛΕΡ ή που βλέπουν τους µετανάστες ως µιάσµατα. 

 ∆εν µπορεί να καταδικάζεις στα λόγια τον φασισµό, αλλά να µη λές κουβέντα για τα σύγχρονα ευρωπαϊκά 
«ιδιώνυµα» µε τα οποία καταδικάζονται κοµµουνιστές και απαγορεύονται Κοµµουνιστικά Κόµµατα, ενώ 
δίνονται συντάξεις και  τιµούνται ως ήρωες οι συνεργάτες των ναζί και οι πολιτικοί τους απόγονοι. Και όλα 
αυτά µέσα στην καρδιά της «προοδευτικής» Ε.Ε., «της Ευρώπης των λαών»… 

Η Ε.Ε. συστηµατικά επιδιώκει την ανιστόρητη και επικίνδυνη εξίσωση του φασισµού µε τον κοµµουνισµό, 
θέλοντας να αµαυρώσει τα επιτεύγµατα του σοσιαλισµού που οικοδόµήθηκε  στον 20ο αιώνα και αποτέλεσε 
το µοναδικό δρόµο για µια κοινωνία απαλλαγµένη από τη φτώχεια, την ανεργία, µε δηµόσια δωρεάν και 
αναβαθµισµένη παιδεία, υγεία κ.ά. ∆εν είναι τυχαίο που αυτή η προπαγάνδα εντείνεται κάθε φορά που 
οξύνονται οι αντιλαϊκές πολιτικές της Ε.Ε., στοχεύοντας την λαϊκή συνείδηση που πρέπει να δέχεται µε 
µοιρολατρία την εκµετάλλευση ως µονόδροµο, αφού δεν θα βλέπει άλλο δρόµο.  

Η εξίσωση του φασισµού µε τον κοµµουνισµό συνιστά αθώωση του φασισµού, χτύπηµα της µόνης 
ελπίδας που έχουν οι λαοί για µια άλλη κοινωνία που θα έχει στο επίκεντρο της τις ανάγκες του λαού 
και όχι τα κέρδη των λίγων.  



Οι λαοί έχουν και τη µνήµη και τη δύναµη να τελειώσουν µε το φασισµό και το σάπιο σύστηµα που τον 
γεννάει.  

 

∆ήµαρχος Καισαριανής Ηλίας Σταµέλος 

∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος 

 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  

(απόντων : Αξιώτης Χρήστος, Εξαρχόπουλος Αθανάσιος, Σοφιανόπουλος  Γεώργιος, Βούρλος 
∆ηµήτρης, Αλεξοπούλου Μαρία,Κακανάκης Ευάγγελος, Γαβρίλης  Γεώργιος) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Οµόφωνα καταδικάζει την ανιστόρητη και προκλητική προπαγάνδα εξίσωσης του φασισµού µε τον 
κοµµουνισµό.  

Κατά πλειοψηφία  του συνόλου της µειοψηφίας σε επιµέρους ζητήµατα του κειµένου . 


