ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πειραιάς 19-2-2020
Στις 17/2 στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γίναμε
μάρτυρες μιας ψηφοφορίας παρωδίας καταδίκης του φασισμού και της βίας.
Μια ψηφοφορία, η οποία μοναδικό αποτέλεσμα είχε να ασχολούμαστε
περίπου 3 ώρες με την Χρυσή Αυγή.
Καταλαβαίνουμε ότι για κάποιους, τα φαντάσματα και η πίστη σε αυτά
είναι υπαρξιακό ζήτημα, καθώς χωρίς αυτά δεν έχουν και λόγο ύπαρξης.
Επίσης κληθήκαμε να ψηφίσουμε ένα κείμενο, τουλάχιστον απαράδεκτο, το
οποίο εκτός από την μονομερή καταδίκη της βίας, μας προέτρεπε να
προκαταλάβουμε την δικαστική κρίση, αφού απαιτούσε καταδικαστική
απόφαση, σε μια εν εξελίξει δικαστική διαδικασία.
Φάνηκε καθαρά ότι υπήρξε μια έντονη αδυναμία συνολικής καταδίκης
του φασισμού και της βίας από όπου κι αν προέρχονται.
Όσον αφορά την Χρυσή Αυγή, ο Ελληνικός λαός, με το αποτέλεσμα
των πρόσφατων εκλογών, έδωσε τη λύση, αποδεικνύοντας ότι η Δημοκρατία
μας στηρίζεται σε γερές βάσεις και δεν έχει τίποτα και κανέναν να φοβηθεί.
Σχετικά με την δικαστική υπόθεση της Χρυσής Αυγής, εμείς, με πίστη
στην Ελληνική πολιτεία, την Ελληνική δικαιοσύνη και σεβόμενοι απόλυτα τους
θεσμούς του συντάγματος, δεν θα μπούμε σε διαδικασία να την κρίνουμε όσο
είναι σε εξέλιξη.
Έκφράζουμε για άλλη μια φορά την απόλυτη καταδίκη και την
απέχθειά μας, σε φαινόμενα φασισμού, βίας και τρομοκρατίας από όπου κι αν
προέρχονται, πολιτικές, ποδοσφαιρικές ή κοινωνικές ομάδες, εγκληματικές ή
τρομοκρατικές οργανώσεις.
Σεβόμενοι απόλυτα το δικαίωμα όλων στην ελευθερία σκέψης και
έκφρασης αυτής, θεωρούμε πως οι μονομερείς καταδίκες φασισμού και βίας,
μόνο αντίθετα αποτελέσματα μπορούν να έχουν.
Υποστηρίζοντας με σθένος τις αρχές μας, δεν επιτρέπουμε σε κανέναν
να γίνει ο αποκλειστικός τιμητής της Δημοκρατίας καθώς επίσης δεν
δεχόμαστε μαθήματα Δημοκρατίας από ανθρώπους που αδυνατούν να
καταδικάσουν τον φασισμό συνολικά.
Ο φασισμός και η βία δεν έχουν χρώμα, έχουν μόνο τραγικά
αποτελέσματα, θύματα και παραπάνω βία, την οποία η χώρα μας έχει
πληρώσει διαχρονικά πολύ ακριβά.
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