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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Να σταματήσει τώρα η δίωξη του Δημάρχου Πατρέων
Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης παραπέμπεται σε δίκη στις 13 Φλεβάρη ύστερα από μήνυση
τέως βουλευτή της Χρυσής Αυγής με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Δικάζεται γιατί,
υλοποιώντας και αντίστοιχες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεν διευκόλυνε τη δράση της Χρυσής
Αυγής.
Η δίωξη του Δημάρχου, είναι εξέλιξη επικίνδυνη για όλο το λαό. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όχι μόνο για την ανοχή που δείχνουν απέναντι στο φασιστικό μόρφωμα
(πρόσφατα υπουργοί της “παρέλασαν” από κοινού με τους χρυσαυγίτες Βουλευτές στο Καστελόριζο και στη
Ρω), αλλά και για τη δυνατότητα δίωξης που είχε περιγράψει ο ίδιος ο πρώην υπουργός Εσωτερικών και
νυν πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, απαντώντας σε ερώτηση των φασιστών της Χρυσής Αυγής το
καλοκαίρι του 2015, για το αν θα αποδοθούν ποινικές ευθύνες στο Δήμαρχο Πάτρας.
Η ίδια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έθεσε ζητήματα νομιμότητας
των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που κρατά πολιτική θέση αρχής απέναντι στο χαρακτήρα της
Χρυσής Αυγής (ως καθαρά, ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης), με το αιτιολογικό ότι δεν έχει έλθει σε
γνώση της κάποια δικαστική απόφαση που να την χαρακτηρίζει εγκληματική οργάνωση!
Εκτός από τις πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης για την παραπομπή σε δίκη του Κ. Πελετίδη,
αποκαλύπτεται και ο χαρακτήρας του αστικού κράτους, κομμάτι του οποίου είναι και η Τοπική Διοίκηση. Γι'
αυτό έχει και “βαθμίδες”, που επιτρέπουν να ''διορθώνει'' τυχόν ''αστοχίες'' που σημειώνονται σε
περίπτωση που υπάρξει δημοτική αρχή που θα πάρει μια απόφαση κόντρα στους νόμους του. Το γεγονός
αυτό κάνει φανερό το γιατί η αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής πρέπει να γίνει υπόθεση του εργατικού λαϊκού κινήματος, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αυταπάτη για το αστικό κράτος και τους μηχανισμούς
του, πολύ περισσότερο που υπάρχουν όπως αποδεικνύεται, ορατά και αόρατα νήματα που συνδέουν τη
φασιστική οργάνωση με κρατικούς μηχανισμούς, με τμήματα του κεφαλαίου ως γνήσιο τέκνο του
συστήματος.
Σημειώνουμε ότι η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής περιγράφεται αναλυτικά και εμπεριστατωμένα
στο με αριθμό 215/2015 παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθήνας, με το οποίο
παραπέμφθηκαν οι βουλευτές - ηγέτες της, μεταξύ των οποίων και ο μηνυτής, σε δίκη που είναι ήδη σε
εξέλιξη, για τα κακουργήματα της ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και μια σειρά
άλλων εγκλημάτων, τα οποία διέπραξε, μέσω των ταγμάτων εφόδου που έχει συγκροτήσει.
Καλούμε την Πανεπιστημιακή κοινότητα, με την κινητοποίησή τους την ημέρα της δίκης (Δευτέρα
13/2/2017, 9.00πμ) κατά του Δημάρχου, να συνενωθεί με τους δεκάδες φορείς και λαϊκές οργανώσεις ώστε
να ακυρώσουν στην πράξη τη δίωξη για τη θέση αρχής που κρατά η δημοτική αρχή. Για να απομονωθεί η
Χρυσή Αυγή και κάθε φασιστικό μόρφωμα.
Απαιτούμε να σταματήσει τώρα η δίωξη του Δημάρχου Πατρέων και να αναλάβουν προς αυτή την
κατεύθυνση ανάλογες πρωτοβουλίες η κυβέρνηση και οι αντίστοιχες κρατικές υπηρεσίες.
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