Ιταλία: Το Μπέργκαμο αφαιρεί τον Μουσολίνι από το μητρώο επίτιμων δημοτών
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Δύο δημοτικοί σύμβουλοι ζήτησαν να ακυρωθεί η εγγραφή
του "Ντούτσε" από το μητρώο, διότι "έρχεται σε αντίθεση
με τις αρχές και τις αξίες του Συντάγματός μας".
Ο ιδρυτής του φασισμού Μπενίτο Μουσολίνι δεν είναι πλέον επίτιμος δημότης της πόλης
Μπέργκαμο, στη βόρειο Ιταλία. Ήταν στις 24 Μαΐου του 1924, όταν ο περιφερειακός
επίτροπος Αλφρέντο Φραντσεσκέλι απένειμε στον "Ντούτσε" τον τιμητικό αυτό τίτλο, τον
οποίο έκτοτε κανένας δεν είχε ενδιαφερθεί να του τον αφαιρέσει.

Σχεδόν έναν αιώνα μετά, δύο δημοτικοί σύμβουλοι, εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο της
Ενωτικής Αριστεράς κι έχοντας τη στήριξη μίας πάνδημης αίτησης που κατατέθηκε στη
δημαρχία του Μπέργκαμο το 2016, ζήτησαν να ακυρωθεί η εγγραφή του Μουσολίνι από το
μητρώο των επιτίμων δημοτών, διότι «έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές και τις αξίες του
Συντάγματός μας».

Το θέμα συζητήθηκε στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο κι εγκρίθηκε με 13 ψήφους υπέρ, 10
κατά, ενώ δηλώθηκαν και 10 αποχές.

Με την απόφαση αυτή, ο "Ντούτσε" θα διαγραφεί από το σχετικό μητρώο του Μπέργκαμο,
όμως ο ίδιος ο δήμαρχος Τζόρτζιο Γκόρι, εκλεγμένος με το κεντροαριστερό Δημοκρατικό
Κόμμα, επέλεξε να απέχει της ψηφοφορίας.

«Το να αφαιρέσουμε, ακόμη και να "μην αναγνωρίζουμε", σήμερα τον τίτλο του επίτιμου
δημότη στον Μουσολίνι 74 χρόνια μετά τον θάνατό του, κατ' εμέ δεν προσθέτει τίποτε. Και
πάνω απ' όλα δεν είναι η σύμπραξη σε ένα αίτημα, όπως πολλοί υπονοούσαν όλα αυτά τα
χρόνια, αφότου ξεκίνησε η συζήτηση για την αφαίρεση της επίτιμης αυτής ιδιότητας από
τον Μουσολίνι, αυτό που καθορίζει σε ποιoν και πόσο βαθμό είναι αντιφασίστας ο καθένας
μας», τόνισε ο δήμαρχος.
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https://www.news247.gr/kosmos/italia-to-mpergkamo-afairei-ton-moysolini-apo-to-mitroo-epitim
on-dimoton.6702071.html?fbclid=IwAR0xO0PnfYdzbJPFA1n2G__0jYf14PI6jhkfaIyhFjuD-dYgS
F8AopjqxRw
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