ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλλού
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
Το προσεχές διάστημα επίκειται η έναρξη της δίκης, σε δεύτερο βαθμό, της υπόθεσης
της Χρυσής Αυγής.
Θέλω να σας εκφράσω την έντονη ανησυχία μας αλλά και την κατηγορηματική
αντίθεσή μας στο ενδεχόμενο η διεξαγωγή της δίκης να πραγματοποιηθεί στη
δικαστική αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού.
Η συγκεκριμένη δίκη, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του
συνόλου των πολιτών της χώρας, των ΜΜΕ αλλά και εκατοντάδων οργανώσεων στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ευλόγως λοιπόν, αναμένεται η διοργάνωση καθημερινών συγκεντρώσεων χιλιάδων
ανθρώπων που θα εκφράσουν τα αντιφασιστικά τους αισθήματα, πολύ περισσότερο,
όταν στις περιοχές μας έδρασαν τα δολοφονικά τάγματά της Χ.Α. που δολοφόνησαν
τον Παύλο Φύσσα, επιτέθηκαν δολοφονικά κατά των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ και
των Αιγύπτιων ψαράδων και είχε δυστυχώς, την έδρα της ένας από τους πιο ενεργούς
πυρήνες της.
Στο πλαίσιο αυτό αντιλαμβάνεστε ότι η διεξαγωγή της δίκης της Χ.Α. στον Κορυδαλλό
εγκυμονεί ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης μας
και κυρίως για την ασφάλεια των συμπολιτών μας.
Θέλω δε να σας επισημάνω ότι η δικαστική αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού
βρίσκεται σε απόσταση λίγων μέτρων από 11 σχολικές μονάδες, βρεφονηπιακούς
σταθμούς και το αθλητικό μας κέντρο, ενώ ο μοναδικός δρόμος για την πρόσβαση
των χιλιάδων μαθητών και πολιτών που καθημερινά παρευρίσκονται στους ανωτέρω

χώρους, είναι η οδός Σολωμού, και άρα θα διέρχονται υποχρεωτικά, ακριβώς
μπροστά από την δικαστική αίθουσα.
Θα ήταν εντελώς άστοχο, την ώρα που οι πολίτες του Κορυδαλλού αναμένουν την
άμεση υλοποίηση της δέσμευσης του Πρωθυπουργού για την οριστική απομάκρυνση
των φυλακών Κορυδαλλού να ξαναζήσουν την ταλαιπωρία, την ανασφάλεια και την
διάψευση των προσδοκιών τους με την απόφαση για τη διεξαγωγή αυτής της δίκης
δίπλα από το σπίτι τους.
Ο Δήμος Κορυδαλλού αρνείται να επωμιστεί εκ νέου, ένα βάρος που δεν μπορεί να
αντέξει.
Οι δημότες, οι κάτοικοι, το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή της πόλης
συντάσσονται απόλυτα με το αίτημα των συνηγόρων πολιτικής αγωγής για τη
διεξαγωγή της δίκης στην αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών.

