
ÊÁÔÁÃÃÅËÉÁ
Ï×É ÓÔÇÍ ÇÈÉÊÇ 

ÍÏÌÉÌÏÐÏÉÇÓÇ ÔÙÍ ÍÁÆÉÓÔÙÍ 
ÔÇÓ ×.Á. ÓÔÏ ÊÅÑÁÔÓÉÍÉ 

ÁÍÔÉÍÁÆÉÓÔÉÊÇ ÐÑÙÔÏÂÏÕËÉÁ
Ãñáöåßá: ×áëêïêïíäýëç 35,ÁèÞíá,Ôçë-Öáî: 210-5232553, www.antinazi.gr, info@antinazi.gr

Αθήνα 08/02/2018

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΥΠΟΔΙΚΟ ΛΑΓΟ ΣΑΝ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΧΑ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ  ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ 
ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΡΕΤΤΑΚΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Στις 14/1/2018 έγινε μια εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο του Κερατσινίου «Αντώνης Σα-
μαράκης». Αυτήν την είχε διοργανώσει ο κερατσινιώτικος Σύλλογος Ακρωτηριανών Θήρας που κάνει μαθήματα χορού κύρια σε μι-
κρά παιδιά. Ο σύλλογος αυτός είχε καλέσει στην εκδήλωση και τον Λαγό σαν βουλευτή-εκπρόσωπο της «Χρυσής Αυγής». Δεν ήταν η 
πρώτη πρωτοβουλία αυτού του συλλόγου υπέρ της ΧΑ. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς πήγε με αντιπροσωπεία του με επικεφαλής 
τον Πρόεδρο του ΔΣ για να πουν τα κάλαντα στα γραφεία της ΧΑ στον Πειραιά! Στη συγκέντρωση στο «Αντώνης Σαμαράκης» συμ-
μετείχε και η αντιδήμαρχος Παναγιώτα Περδίκη η οποία φωτογραφήθηκε δίπλα στο Ναζιστή τραμπούκο, ο οποίος ήταν στην πρώτη 
σειρά σαν επίσημος προσκεκλημένος. Η φωτογραφία αναρτήθηκε από τη ΧΑ στο διαδίκτυο. 
Λίγες μέρες μετά την εκδήλωση 7 δημοκράτες δημότες του Κερατσινιού και ταυτόχρονα μέλη της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας κα-
τέβασαν κείμενο ψηφίσματος στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στο οποίο καταδικαζόταν η πρόσκληση που έκανε ο συγκε-
κριμένος σύλλογος στους ναζιστές καθώς και η νομιμοποίηση αυτής της πρόσκλησης από την αντιδήμαρχο με την παρουσία της δίπλα 
στον αρχιτραμπούκο. Παρά τις αρχικές τοποθετήσεις κάποιων ελάχιστων συμβούλων υπέρ του ψηφίσματος ο δήμαρχος Βρεττάκος έκα-
νε μια λυσσαλέα, προσβλητική και με αυταρχικό ύφος επίθεση στο ψήφισμα και στους δημότες που το έβαλαν, αρνήθηκε κάθε καταδίκη 

της πρόσκλησης στη ΧΑ από το συγκεκριμένο σύλλογο και κάθε 
κριτική στη στάση της αντιδημάρχου και σε αντιπαράθεση πέρασε 
από το Δημοτικό Συμβούλιο ένα ψήφισμα που επαναλάμβανε μια 
παλιότερη γενικόλογη καταδίκη της ΧΑ χωρίς οποιαδήποτε ανα-
φορά στο συγκεκριμένο γεγονός. 
Για να δικαιολογήσει τη στάση του ο δήμαρχος επικαλέστηκε με 
στόμφο την αντιφασιστική δράση του ίδιου, του Δήμου και της 
αντιδημάρχου. Όμως ο αντιφασισμός δεν είναι ένα ακίνητο που 
δίνει αιώνιο νοίκι. Είναι μάχη όλη την ώρα και μέχρι την τελευ-
ταία πνοή του κάθε ανθρώπου, μια μάχη που μπορεί και να χαθεί ή 
ακόμα και ξεδιάντροπα να προδοθεί όπως ήδη με τέτοια ωμότητα 
απέδειξε η περίπτωση του αποστάτη της δημοκρατίας Μίκη Θεο-
δωράκη. 
Εμείς καταλαβαίνουμε ότι με τη συγκεκριμένη στάση του και με 

ευθύνη όλων των δημοτικών παρατάξεων που σύρθηκαν πίσω από τον Δήμαρχο Βρεττάκο, ο Δήμος αντικειμενικά άνοιξε το δρόμο για 
την ηθική νομιμοποίηση της παρουσίας των εκπροσώπων των ναζιστών σε εκδηλώσεις που γίνονται στον Δήμο. Αυτή η ηθική νομιμο-
ποίηση όχι μόνο έρχεται να ενισχύσει τη διακομματικά αποδεκτή θεσμική νομιμοποίηση των ναζί αλλά γίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική 
σήμερα επειδή συνδυάζεται με μια σειρά άλλα γεγονότα, όπως είναι: 
1) η αναβίωση του πιο μαύρου σοβινισμού με όχημα το μακεδονικό η οποία παρέχει στους ναζί της ΧΑ ένα μαζικό έδαφος για την ενδυ-
νάμωσή τους μέσα στις πολιτικά πιο συντηρητικές μάζες, αλλά κυρίως μέσα στο στρατιωτικό, αστυνομικό και εκκλησιαστικό κράτος 
και παρακράτος
2) η πολιτική περιθωριοποίηση και αποσιώπηση της δίκης των δολοφόνων της ΧΑ που διεξάγεται -με αυτούς ελεύθερους και αποθρα-
συμένους όσο ποτέ- ερήμην της κοινής γνώμης με ευθύνη όλου του επίσημου πολιτικού κόσμου και των ΜΜΕ.
3) η αυξανόμενη μαζική στρατολόγηση ανέργων του Πειραιά από τη ΧΑ μέσα από το επίσης νομιμοποιημένο ανοιχτά ρατσιστικό συν-
δικάτο τους στη Ζώνη Περάματος και μέσα από τον ισχυρό ρόλο τους στις αποβάθρες φορτοεκφόρτωσης, δηλαδή στους δύο χώρους 
δουλειάς που ελέγχονται από το κινέζικο φασιστικό κράτος (ΚΟΣΚΟ). 
Αν δεν υπάρξει σαφής και ανοιχτή θεσμική αποδοκιμασία της πρόσκλησης-πρόκλησης των ναζι-δολοφόνων στο «Αντώνης Σαμαρά-
κης», όποια αντιναζιστική οργή και να εκφράζει κατ ιδίαν ο οποιοσδήποτε, ανοίγει ο δρόμος για να νομιμοποιηθούν ηθικά οι ναζιστές 
και μάλιστα σαν παράγοντες πολιτισμού στην πόλη όπου αυτοί δολοφόνησαν το αγαπημένο της παιδί Παύλο Φύσσα. Αν μια τέτοια 
πρόσκληση-πρόκληση δεν καταδικαστεί επίσημα και ανοιχτά στο Κερατσίνι τι θα γίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα; 


