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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ (18/2/2017) ΕΝΑΝΤΙΑ 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΑΣ 

 

Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ καταδικάζει τη συνεχιζόμενη δίωξη του 

κομμουνιστή δήμαρχου της Πάτρας, επειδή δε διευκόλυνε την εγκληματική ναζιστική 

οργάνωση της Χρυσής Αυγής να προπαγανδίσει τις φασιστικές της αντιλήψεις, 

δίνοντάς 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 σταθμούς του Δήμου. 

Ο δήμαρχος Πάτρας στέλνεται σε δίκη στις 13 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 

μετανάστες και ανθρώπους του λαϊκού κινήματος. 

Οι ευθύνες που βαραίνουν την κυβέρνηση αλλά και το διορισμένο από αυτήν 

γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που επιτρέπει τη συνέχιση αυτής της 

δίωξης, είναι πολύ μεγάλες. 

Η απόφασή αυτή του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 

προκαλεί, ιδιαίτερα τώρα, που συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τη δολοφονία του 

Παύλου Φύσσα από τους χρυσαυγίτες, τα δολοφονικά χτυπήματα στα μέλη του 

ΠΑΜΕ, τους Αιγύπτιους αλιεργάτες, τα γεγονότα στο σχολείου του νέου Ικονίου και 

τα πολλά ακόμα στοιχεία για την εγκληματική της δράση που καθημερινά βγαίνουν 

στο φως. 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. 

Ο λαός μας έχει μνήμη. Οι θηριωδίες των ναζί μαζί με τους ντόπιους 

συνεργάτες τους, τα ολοκαυτώματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μας θυμίζουν την 

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

αγώνες σήμερα. 

 

 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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