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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η παρούσα –συμπληρωματική– ηλεκτρονική έκδοση
έχει ως στόχο να προσφέρει στον αναγνώστη ένα πιο
εμπλουτισμένο ενημερωτικό υλικό της πολύκροτης δίκης της Χρυσής Αυγής σε σχέση με την έντυπη έκδοση
Η δίκη της Χρυσής Αυγής. Η αποκάλυψη του πραγματικού προσώπου της εγκληματικής-ναζιστικής οργάνωσης. Περιλαμβάνεται σε αυτήν ένα σύντομο χρονικό της
δίκης, το πλήρες περιεχόμενο των αγορεύσεων των συνηγόρων της Πολιτικής Αγωγής των κομμουνιστών και
συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, όπως αναπτύχθηκαν στο δικαστήριο, οι οποίες λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης έκτασής
τους δεν ήταν δυνατό να περιληφθούν αυτούσιες στην
έντυπη έκδοση, καθώς και αναφορά και σχολιασμός
στην απόφαση του δικαστηρίου, η οποία κατά το χρόνο
εκείνο δεν είχε ακόμη εκδοθεί.
Η συγκεκριμένη δίκη ανέδειξε με αναμφισβήτητο
τρόπο δύο αλληλένδετα συμπεράσματα: Πρώτο, τη ναζιστική ιδεολογία της Χρυσής Αυγής, ως κίνητρο της
εγκληματικής δράσης της και, δεύτερο, τον εγκληματικό
χαρακτήρα της, που είναι συνυφασμένος με τη συγκρότηση και τη λειτουργία της ναζιστικής πολιτικής οργάνωσης.
Το ΚΚΕ δεν έχει την αυταπάτη ότι η Χρυσή Αυγή,
όπως και κάθε εγκληματική φασιστική-ναζιστική οργάνωση, αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά στις αίθουσες
των δικαστηρίων, χωρίς φυσικά να υποτιμάει και αυτήν
την πλευρά. Η καλύτερη απάντηση μπορεί και πρέπει
να δοθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, με την απομόνωσή τους παντού, σε κάθε χώρο
δουλειάς και μόρφωσης, σε κάθε γειτονιά. Με την πάλη
του εργατικού-λαϊκού κινήματος για την ανατροπή του
σάπιου καπιταλιστικού συστήματος που γεννά και τρέφει το φασισμό, με τον αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση, για το σοσιαλισμό.
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