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Ανακοίνωση του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση
Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαίας, σε μια από
τις μεγαλύτερες αντιφασιστικές διαδηλώσεις των τελευταίων χρόνων, ανακοινώθηκε η
απόφαση του δικαστηρίου που χαρακτηρίζει εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή και
καταδικάζει για συμμετοχή σε αυτή και διεύθυνση τα ηγετικά πολιτικά της στελέχη. Κάτω
από τη διαρκή κινητοποίηση του κινήματος, ειδικά μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα,
και την αποδεικτική διαδικασία στην αίθουσα του Εφετείου, το δικαστήριο κατέληξε σε αυτό
που η ίδια η ζωή είχε φωνάξει τόσες φορές, ακόμα και με το θάνατο αθώων ανθρώπων: η
Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση. Κι αυτό γιατί ήταν οργάνωση νεοναζιστική,
φασιστική και εθνικιστική, το μακρύ οπλισμένο χέρι του κράτους και του κεφαλαίου.
Η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί δικαίωση όχι μόνο για το κοινό περί δικαίου αίσθημα,
αλλά κυρίως για τον κόσμο του αγώνα και το αντιφασιστικό κίνημα, όλων όσοι
συνέβαλαν να μείνει το μέτωπο κατά της Χρυσής Αυγής και της φασιστικής απειλής ανοικτό.
Είναι το αντιφασιστικό κίνημα που έδωσε τις μάχες στους δρόμους και στη ζωή,
που έκοψε τον αέρα από τη νεοναζιστική συμμορία και διαμόρφωσε τους όρους για τη δίωξη
και την καταδίκη της. Αποδεικνύεται, για μια ακόμη φορά, ότι τα μαζικά λαϊκά και
νεολαιίστικα κινήματα μπορούν να γράψουν ιστορία, ότι ο αγώνας μπορεί να φέρει νίκες και
ανατροπές.
Η Χρυσή Αυγή δεν ηττήθηκε από τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τα δήθεν
δημοκρατικά τόξα τους, την αστική δημοκρατία και τους θεσμούς (ίσα ίσα
χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές σε βρόμικο ρόλο), νικήθηκε από το εργατικό, λαϊκό και
νεολαιίστικο κίνημα στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία. Νικήθηκε από το
πολύμορφο αντιφασιστικό δίκτυο, από τους συνηγόρους πολιτικής αγωγής και
όλους όσους έδωσαν και την μάχη της δίκης, με ξεχωριστή μορφή την Μάγδα
Φύσσα. Σε αυτό τον κόσμο που αγωνίστηκε και νίκησε ανήκει η σημερινή μέρα και όχι στα
μνημονιακά πολιτικά κόμματα, που κρύβουν τους Μπαλτάκους και τις κοινές επισκέψεις με
τη ΧΑ στο Καστελόριζο…
Αυτό τον κόσμο φοβάται η κυβέρνηση της ΝΔ και το αστικό σύστημα εξουσίας. Γι’ αυτό
εξαπέλυσε σήμερα την απρόκλητη αστυνομική επίθεση με σκοπό να διαλύσει την μεγάλη
συγκέντρωση και να δείξει πυγμή απέναντι στο «άλλο άκρο», να μην ξεθαρρέψουν οι

δυνάμεις του αγώνα. Επρόκειτο για προαποφασισμένη επίθεση, ενταγμένη στην
προετοιμασία των κατασταλτικών μηχανισμών για την αντιμετώπιση των οξύτατων
κοινωνικών εντάσεων που φέρνει η πολύπλευρη καπιταλιστική κρίση και η επίθεση του
κεφαλαίου στους εργαζόμενους και τη νεολαία.
Μετά τη σημερινή νίκη, ο αγώνας συνεχίζεται με νέα ορμή:
Πρώτο, για την ολοκλήρωση της δίκης και την επιβολή παραδειγματικών ποινών, έτσι ώστε
οι ναζί να μπουν επιτέλους στη φυλακή!
Δεύτερο, για την ήττα του φασισμού, του εθνικισμού και του ρατσισμού, καθώς και των
συμμοριών που γεννιούνται μέσα στα σαπρόφυτα της κρίσης, της φτώχειας και της ανεργίας.
Μέσα στο κλίμα του πολεμοκάπηλου ανταγωνισμού ελληνικής τουρκικής ολιγαρχίας και των
ιμπεριαλιστικών σχεδίων, της απάνθρωπης πολιτικής κυβέρνησης και ΕΕ κατά προσφύγων
και μεταναστών, του σκοταδισμού και του ανορθολογισμού. Η βάρβαρη πολιτική της
ακροδεξιάς γίνεται σε πολλούς τομείς κυρίαρχη πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης και της
ΕΕ.
Τρίτο, για τα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες, που τώρα τόσο εμφατικά
καταπατούνται από «Χρυσαυγίτες με στολή» και από ένα ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο του
κοινοβουλευτικού ολοκληρωτισμού, που βάζει στο γύψο το δικαίωμα στη διαδήλωση, στην
απεργία, στην ελεύθερη έκφραση.
Τέταρτο, για την ήττα και ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης-ΕΕ-κεφαλαίου. Η
κυβέρνηση της ΝΔ, που αναγκάζεται να βάλει στο περιθώριο τη ΧΑ, την ίδια στιγμή
ενθαρρύνει και αναπαράγει την ακροδεξιά, εθνικιστική και ρατσιστική πολιτική αντίληψη και
πρακτική. Για μια γραμμή ρήξης και ανατροπής του καπιταλιστικού συστήματος, που γεννά
το φασισμό και τη βαρβαρότητα.
Από την κυβέρνηση της ΝΔ και γενικότερα το αστικό πολιτικό σύστημα εμφανίζεται η Χρυσή
Αυγή ως ένα δημιούργημα του «λαϊκισμού», ακόμα και της «αντιμνημονιακής πάλης»(!), ως
μια παρένθεση που έκλεισε μέσω των αστικών θεσμών. Για την αντιμετώπιση των «άκρων»
θέλουν να επιβάλλουν από εδώ και πέρα μια ακραία αντιδημοκρατική πολιτική, που θα
στηρίζεται στη νομιμοποίηση της κάλπικης αστικής δημοκρατίας. Την εκδήλωση αυτής της
λογικής είδαμε και σήμερα, όταν ο «θεσμός» της ΕΛΑΣ επιτέθηκε στους αντιφασίστες.
Ακραία είναι η αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-κεφαλαίου και γι’ αυτό συχνά χρειάζεται
και τη σιδερογροθιά των φασιστικών ομάδων. Η «δημοκρατία» του κεφαλαίου δεν είναι το
φάρμακο, είναι η αρρώστια.
Το ΝΑΡ και η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όλες οι μαχόμενες
δυνάμεις του κινήματος και της Αριστεράς οφείλουν να ανεβάσουν σε ανώτερο επίπεδο την
παρέμβασή τους, να απορρίψουν τις λογικές «αντιφασιστικής δημοκρατικής
ενότητας» με τα αστικά μνημονιακά κόμματα και δήθεν «θεσμικής κάθαρσης».
Απεναντίας να αναπτύξουν την κοινή δράση και την ανατρεπτική τους παρέμβαση.
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