Published on Νέο Αριστερό Ρεύμα (http://narnet.gr)
Home > νΚΑ: Ανακοίνωση για τη φρικαλέα βομβιστική επίθεση στο Σουρούτς

νΚΑ: Ανακοίνωση για τη φρικαλέα βομβιστική επίθεση στο
Σουρούτς
21.07.15

Ανακοίνωση της νΚΑ για τη φρικαλέα βομβιστική επίθεση του ISIS στο
καραβάνι αλληλεγγύης των νέων της SGDF
Δὲ χύνουν δάκρυ
μάτια ποὺ συνηθίσαν νὰ βλέπουνε φωτιὲς
δὲ σκύβουν τὸ κεφάλι οἱ μαχητὲς
κρατᾶν ψηλὰ τ᾿ ἀστέρι
μὲ περηφάνεια
δὲν ἔχουμε καιρὸ νὰ κλαῖμε τοὺς συντρόφους
τὸ τρομερό σας ὅμως κάλεσμα
μὲς στὴ ψυχή μας
Ναζίμ Χικμέτ (1921), Στους δεκαπέντε συντρόφους
Ως νΚΑ στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια, αλλά και μήνυμα αλληλεγγύης για την
τραγωδία της βομβιστικής επίθεσης του ISIS σε τριακόσιους νέους και νέες της τουρκικής
οργάνωσης Socialist Youth Associations Federation (SGDF) κατά τη διάρκεια συνέντευξης
τύπου στο πολιτιστικό κέντρο ΑΜΑRΑ στο Σουρούτς. Ο απολογισμός της ισλαμοφασιστικής
επίθεσης είναι φρικτός, καθώς οι αδικοχαμένοι νεολαίοι υπολογίζονται το λιγότερο στους τριάντα,
ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε πάνω από εκατό.
Οι τριακόσιοι νέοι και νέες της νεολαίας SGDF αποφάσισαν φέτος να μην πραγματοποιήσουν το
ετήσιο κάμπινγκ της νεολαίας τους, αλλά αντί αυτού να διοργανώσουν καραβάνι αλληλεγγύης που
θα μετέβαινε στο Κομπάνι βοηθώντας έμπρακτα στην ανοικοδόμησή του. Με κύριο σκοπό να χτίσουν
ένα πάρκο και μια βιβλιοθήκη για τα παιδιά του Κομπάνι, ήθελαν να στείλουν μήνυμα αγώνα και
αλληλεγγύης στους μαχητές της Ροζάβα, αλλά και σε όλους τους λαούς που με το όπλο στο χέρι
παλεύουν για τη γη και την ελευθερία τους. Όπως δήλωναν, «εμείς είμαστε τα παιδιά του Γκεζί –
αυτό το καλοκαίρι θα είμαστε στο Κομπανί».
Εδώ και καιρό η φτωχή περιοχή του Σουρούτς έχει γίνει χώρος υποδοχής για χιλιάδες πρόσφυγες από
το Κομπάνι με την καθοριστική συμβολή εκατοντάδων εθελοντών από όλο τον κόσμο. Μερικούς
μήνες πριν, στο ίδιο κτίριο ακριβώς, βρεθήκαν τα μέλη της πολυάριθμης ελληνικής αποστολής του
Καραβανιού αλληλεγγύης στους προσφυγικούς καταυλισμούς, στην οποία συμμετείχαν το ΝΑΡ και η
νΚΑ.
Τιμώντας τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους, δίνουμε υπόσχεση πως θα συμβάλουμε με κάθε τρόπο
στην έμπρακτη διεθνιστική αλληλεγγύη, στο διεθνή συντονισμό και την αλληλοϋποστήριξη κάθε

λαού που αγωνίζεται, στην πάλη ενάντια στη βαρβαρότητα του σύγχρονου ολοκληρωτικού
καπιταλισμού. Από τη Ροζάβα μέχρι την Ουκρανία, ο επίμονος, ένοπλος και οργανωμένος αγώνας
αποτελεί για μας φάρο και ελπίδα.
Με θλίψη και οργή για τη νιότη του κόσμου που τόσο βίαια χτυπήθηκε στο Σουρούτς,
εμμένουμε στην προσπάθεια για να γίνει κτήμα και συνείδηση του εργατικού και
νεολαιίστικου κινήματος στην Ελλάδα κάθε αγώνας και κάθε προσπάθεια που με αίμα
πληρώνει τη μάχη ενάντια στο φασισμό και την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Κάθε φορά που ένας- μία από εμάς χάνεται, η πίστη μας και το πείσμα μας για την υπόθεση της
Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης ατσαλώνεται ακόμη περισσότερο.
Το γραφείο τύπου της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση
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