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ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΤΡΕΩΝ  ΚΩΣΤΑ ΠΕΛΕΤΙΔΗ. 

 
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στον 

Δήμαρχο Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη, ο οποίος διώκεται επειδή δεν διευκόλυνε τη δράση της 

ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής δίνοντάς της δημοτικό χώρο, για να 

προπαγανδίσει τις φασιστικές της  θέσεις και γιατί αρνήθηκε να παραδώσει στη Χρυσή Αυγή, 

στοιχεία για το πόσα παιδιά μεταναστών φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς.  

Το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης έστειλε σε δίκη το δήμαρχο της Πάτρας με 

την κατηγορία της παραβίασης καθήκοντος, την στιγμή που οι φασίστες της Χρυσής Αυγής, οι 

απόγονοι των ναζί, μέσα από την καθημερινή τους δράση, θέλουν να καταργήσουν δημοκρατικές 

ελευθερίες και δικαιώματα.  

Δεν μας εκπλήσσει το γεγονός ότι ο δήμαρχος Πατρών σέρνεται στα δικαστήρια. Πολύ συχνά 

ασκούνται διώξεις σε συνδικαλιστές που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ 

παράλληλα χαρακτηρίζονται παράνομες και καταχρηστικές απεργιακές κινητοποιήσεις προκειμένου 

να διασφαλίσει τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου.  

Η δίωξη του Δήμαρχου της Πάτρας εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας φίμωσης, όποιας 

φωνής αντίστασης. Θέλουν την πιστή εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων και την  απομόνωση όσων 

αποφασιστικά στέκονται απέναντι στην κερδοφορία των μονοπωλίων.   

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, συμπαραστέκεται στο διωκόμενο αγωνιστή δήμαρχο 

του Πατραϊκού λαού και ζητάει από την κυβέρνηση να σταματήσει να παίζει τον ρόλο του «Πόντιου 

Πιλάτου», στάση που αβαντάρει και ξεπλένει τα ναζιστικά ανδρείκελα, που είναι εκφραστές των πιο 

σκοταδιστικών αντιλήψεων.  

Ζητάμε επίσης, να παρέμβει και να αναλάβει πρωτοβουλία για να σταματήσει η δίωξη του 

δημάρχου, επειδή δεν «βάζει πλάτη» και δεν διευκολύνει τη δράση της φασιστικής εγκληματικής 

οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. 

 

 Για την Ε.Α.Κ.Π. 
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