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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Τo Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ικαρίας καταδικάζει τη συνεχιζόμενη δίωξη του
κομμουνιστή δημάρχου της Πάτρας Κώστα Πελετίδη, επειδή δε διευκόλυνε την
εγκληματική ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής να προπαγανδίσει τις φασιστικές της
αντιλήψεις δίνοντάς της δημοτικό χώρο εν όψη των βουλευτικών εκλογών του 2015,
καθώς και γιατί αρνήθηκε να παραδώσει στους χρυσαυγίτες στοιχεία με τα πόσα παιδιά
μεταναστών φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πατρέων.
Ο δήμαρχος Πάτρας στέλνεται σε δίκη τον ερχόμενο Φλεβάρη από το Σώμα
Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, με την κατηγορία της παράβασης
καθήκοντος. 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 συνδικαλιστές, μετανάστες και
ανθρώπους του λαϊκού κινήματος.
Ο λαός της Ικαρίας, 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, ανάμεσα τους οι Πίττακας –Τσερμέργας –Κρόκος (οι 3 Ικαριώτες
συμπατριώτες μας στους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές της Καισαριανής), μας θυμίζουν την

αντίσταση του λαού μας απέναντι στο τέρας του φασισμού, μας εμπνέουν για τους αγώνες
του σήμερα.

Ο δήμαρχος 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.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ικαρίας εκφράζει την συμπαράσταση του στον διωκόμενο
συνάδελφο, και θα συμβάλει με όλες τις δυνάμεις του ώστε κανείς να μην διώκεται,
επειδή δεν «βάζει πλάτη» στα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής και την εγκληματική της

δράση. Απαιτούμε την πλήρη απαλλαγή του Δημάρχου από τις δικαστικές διώξεις.
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