
ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

 

ύντρουοι και σσντρόυισσες, 

Δίκαζηε ηξεηο πνιηηηθνί θξαηνχκελνη, κέιε ηεο έλνπιεο νξγάλσζεο Δπαλαζηαηηθφο Αγψλαο 

θαη ζαο ζηέιλνπκε αγσληζηηθνχο ραηξεηηζκνχο απφ ηηο ειιεληθέο θπιαθέο. 

Έρνπκε ζπιιεθζεί ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 καδί κε άιινπο ηξεηο ζπληξφθνπο πνπ 

θαηεγνξνχληαη γηα ζπκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε θαη απφ ηφηε είκαζηε πξνθπιαθηζκέλνη 

πεξηκέλνληαο δίθε κέζα ζηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2011. 

Οη ηξεηο καο, κε κηα πνιηηηθή επηζηνιή πξνο ηελ θνηλσλία, έρνπκε αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα 

ζπκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε Δπαλαζηαηηθφο Αγψλαο, ππεξαζπίδνληαο κ’ απηφ ηνλ ηξφπν ηε 

δξάζε καο, ε νπνία ζηξεθφηαλ ελαληίνλ ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ θξάηνπο, ζπλεηζθέξνληαο κε 

ηελ πξαθηηθή θαη ην ιφγν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαηξνπήο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θνηλσληθήο επαλάζηαζεο, γηα κηα αθξαηηθή, 

αληηεμνπζηαζηηθή, θνηλνηηζηηθή θαη θνκκνπληζηηθή θνηλσλία φπνπ ηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή 

θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ζα αλαιάβνπλ νη ιατθέο Σπλειεχζεηο θαη ηα 

Σπκβνχιηα. 

Με ηελ αλάιεςε πνιηηηθήο επζχλεο ζέινπκε επίζεο λα ππεξαζπηζηνχκε ηνλ έλνπιν αγψλα, 

λα αλαδείμνπκε ηε δηαρξνληθφηεηά ηνπ θαη ηε ζεκαζία ηνπ σο κέξνο ηνπ επξχηεξνπ αγψλα 

γηα ηελ αλαηξνπή θαη ηελ θνηλσληθή επαλάζηαζε. Κπξίσο φκσο ζέινπκε λα αλαδείμνπκε 

πφζν επίθαηξνο θαη απαξαίηεηνο είλαη ζηελ επνρή καο, επνρή ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, φπνπ θαηά ηελ άπνςή καο έρνπλ δηακνξθσζεί νη θαηάιιειεο αληηθεηκεληθέο 

ζπλζήθεο γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ θαπηηαιηζκνχ πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε επνρή απφ 

ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη κεηά. 

Δπίζεο, κέζα απφ ηελ αλάιεςε πνιηηηθήο επζχλεο ζειήζακε λα απνθαηαζηήζνπκε ηε κλήκε 

θαη ηελ ηηκή ηνπ ζπληξφθνπ καο Λάκπξνπ Φνχληα, ν νπνίνο ήηαλ κέινο ηνπ Δπαλαζηαηηθνχ 

Αγψλα θαη ζθνηψζεθε ζε έλνπιε ζπκπινθή κε ηνπο κπάηζνπο ηνλ Μάξηε ηνπ 2010 θαηά ηελ 

απφπεηξα απαιινηξίσζεο απηνθηλήηνπ, ελέξγεηα πνπ απνηεινχζε πξνπαξαζθεπαζηηθφ κέξνο 

ελφο επξχηεξνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηεο νξγάλσζεο. 

Τν πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δεκηνπξγήζεθε θαη 

αλέπηπμε ηε δξάζε ηνπ ν Δ.Α. είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ζην νπνίν έδξαζαλ νη 

δπηηθνεπξσπατθέο νξγαλψζεηο αληάξηηθνπ πφιεο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ’70 θαη ηνπ ’80 κέρξη ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90. Τφηε επηθξαηνχζε ν δηπνιηζκφο, ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ΗΠΑ-

ΔΣΣΓ θαη ησλ πνιηηηθψλ-νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο. Ήηαλ ε επνρή πνπ βπζηδφηαλ ζηελ 

θξίζε θαη ηελ πνιηηηθή απαμίσζε ην κνληέιν ηνπ θευλζηαληζκνχ, θαζψο ην θεθάιαην 

επαλαθηνχζε ηελ ηζρχ ηνπ έλαληη ησλ πξνιεηάξησλ, ε κία κεηά ηελ άιιε νη θπβεξλήζεηο ησλ 

δπηηθψλ ρσξψλ εγθαηέιεηπαλ ηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ ζηελ νηθνλνκία, ηα ιεγφκελα 

«νηθνλνκηθά ηεο δήηεζεο», ηα αληηθαζηζηνχζαλ κε ηα «νηθνλνκηθά ηεο πξνζθνξάο», ελψ ηα 

θξάηε μεθηλνχζαλ ηελ επίζεζε ελαληίνλ ησλ εξγαζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ θαηαθηήζεσλ, 

πξναζπίδνληαο ηα ζπκθέξνληα ησλ νηθνλνκηθά ηζρπξψλ θαη επηβάιινληαο ην λενθηιειεχζεξν 

νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ κνληέιν δηαθπβέξλεζεο. 
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Τν νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ δεκηνπξγήζεθε ν Δπαλαζηαηηθφο Αγψλαο ήηαλ 

απηφ πνπ φξηδε ε κνλνθξαηία ησλ ΗΠΑ, ε νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε, ν 

λενθηιειεπζεξηζκφο θαη ν πφιεκνο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, ν νπνίνο θαη απνηειεί ηελ αηρκή 

ηεο πνιηηηθήο-ζηξαηησηηθήο παγθνζκηνπνίεζεο. Γηαηί γηα εκάο, ηφζν ν «πφιεκνο θαηά ηεο 

ηξνκνθξαηίαο» φζν θαη ν νινθιεξσηηζκφο ησλ αγνξψλ απνηεινχλ ηηο δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ 

λνκίζκαηνο, ηνλ πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληίζηνηρα ραξαθηήξα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε 

νπνία φπνπ δελ κπνξεί λα επηβιεζεί κε ηα φπια ησλ θεθαιαηνθξαηψλ θαη ησλ δηεζλψλ 

νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ (Γ.Ν.Τ., Π.Τ., Π.Ο.Δ., Δ.Κ.Τ., FED), κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

εξγαιεία ησλ δηεζλψλ ρξεκαηηζηεξίσλ, κε ηε θηψρεηα, ηελ πείλα θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, 

επηβάιιεηαη κε ηελ φμπλζε ηεο θξαηηθήο βίαο θαη ηζρχνο, κε ηελ θαηαζηνιή, κε ηνλ πφιεκν 

θαη ηηο ζηξαηησηηθέο επηδξνκέο, κε ηε θσηηά θαη ην ζίδεξν. 

Τελ πεξίνδν απφ ην 2003 πνπ μεθίλεζε ηε δξάζε ηνπ ν Δπαλαζηαηηθφο Αγψλαο έσο θαη ην 

2007 θαη ελψ ε εληεηλφκελε θνηλσληθή θξίζε δεκηνπξγνχζε έληνλε θνηλσληθή δπζαξέζθεηα, 

ήηαλ δπλαηή ε λενθηιειεχζεξε ζπλαίλεζε, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε θαπηηαιηζηηθή 

αλάπηπμε ζπλερηδφηαλ «απξφζθνπηα» κε δαλεηθά, σο θνχζθα παγθφζκησλ δηαζηάζεσλ πνπ 

κεγάισλε θφληξα ζηηο απαλσηέο νηθνλνκηθέο θξίζεηο πνπ ζπγθιφληδαλ ηνλ πιαλήηε (θξίζε 

Ν.Α. Αζίαο, νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε ζηελ Αξγεληηλή, θξίζε ησλ Dot.com ζηηο ΗΠΑ). 

Απφ ην 2007, ρξνληά πνπ ζεκεηψζεθε ε πξψηε «έθξεμε» απφ ην ζθάζηκν ηεο θνχζθαο ησλ 

ελππφζεθσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζηηο ΗΠΑ, δίλνληαο ην έλαπζκα γηα ηελ εθδήισζε ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, άξρηζε ε ρξενθνπία ηεο λενθηιειεχζεξεο ζπλαίλεζεο, 

νδεγψληαο ζε κηα φιν θαη πην βαζηά πνιηηηθή θαη θνηλσληθή απαμίσζε ηνπ θαζεζηψηνο. 

Τελ πξψηε πεξίνδν ηεο δξάζεο ηνπ ν Δπαλαζηαηηθφο Αγψλαο έζεζε σο δεηήκαηα αηρκήο ηνλ 

«πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο» κε ηηο ζηξαηησηηθέο επεκβάζεηο ησλ ΗΠΑ θαη ησλ δπηηθψλ 

ζπκκάρσλ ηνπο ζε ρψξεο ηεο πεξηθέξεηαο θαη κε ηελ έληαζε ηεο θξαηηθήο βίαο, θαηαζηνιήο 

θαη ηξνκνθξαηίαο ζηηο ρψξεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θέληξνπ θαη ηεο εκηπεξηθέξεηαο ζηελ νπνία 

νπζηαζηηθά αλήθεη ε Διιάδα (επίζεζε κε ξνπθέηα ελαληίνλ ηεο πξεζβείαο ησλ ΗΠΑ, επίζεζε 

ελαληίνλ πξψελ ππνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο, ελαληίνλ αζηπλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηθαζηεξίσλ), 

ηε λενθηιειεχζεξε επέιαζε, ηελ αγνξαηνπνίεζε θαη ησλ ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηελ επίζεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζε εξγαζηαθέο θαηαθηήζεηο 

(βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ελαληίνλ ππνπξγείσλ Απαζρφιεζεο θαη Οηθνλνκίαο). 

Σηε ζπλέρεηα θαη απφ ην 2008 ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε έγηλε γηα εκάο κηα πξαγκαηηθή 

πξφθιεζε γηα λα αλαβαζκίζνπκε ηε δξάζε καο, πξαγκαηνπνηψληαο επηζέζεηο ελαληίνλ 

νηθνλνκηθψλ δνκψλ θαη νξγαληζκψλ φπσο ην ρξεκαηηζηήξην, νη ηξάπεδεο Citibank θαη 

Eurobank. Φηινδνμία καο λα θέξνπκε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξα πιήγκαηα ζην επάισην 

ιφγσ θξίζεο ζχζηεκα, λα ζακπνηάξνπκε δπλακηθά ηηο πνιηηηθέο επηινγέο ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο θαη ηα ζρέδηα «δηάζσζεο» ηεο ρψξαο πνπ επηβάιινληαη θαηφπηλ ππνδείμεσο ηεο 

ηξφηθαο (Γ.Ν.Τ., Δ.Δ., Δ.Κ.Τ.). 

Απηφ ήηαλ, εμάιινπ, πνπ θνβφηαλ θαη ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΣΟΚ απφ ηνλ Δπαλαζηαηηθφ 

Αγψλα αθνχ, ζχκθσλα κε δειψζεηο θπβεξλεηηθνχ ζηειέρνπο, ε νξγάλσζε κε ηε δξάζε ηεο 

«ζα κπνξνχζε λα ηηλάμεη ζηνλ αέξα ηα νηθνλνκηθά κέηξα». Γη’ απηφ νη ζπιιήςεηο καο, πνπ 

έγηλαλ ιίγεο κέξεο πξηλ ηα ελία ηεο εμνπζίαο ζηελ Διιάδα αλαιάβνπλ εμ νινθιήξνπ ην 

Γ.Ν.Τ., ε Δ.Δ. θαη ε Δ.Κ.Τ., ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε θαζψο θαη απφ 

επξσπατθνχο θαη ακεξηθαληθνχο πνιηηηθνχο παξάγνληεο σο κεγάιε επηηπρία. 



Γηα εκάο ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δνχκε ζήκεξα είλαη ε πξψηε πξαγκαηηθά παγθφζκηα θξίζε 

ζηελ Ιζηνξία θαη ε κφλε απφ ηε κεγάιε χθεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’30, πνπ πιήηηεη κε ηφζε 

ζθνδξφηεηα ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θέληξνπ, ελψ ν ραξαθηήξαο ηεο είλαη 

ζπζηεκηθφο, αθνξά ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο θαη 

είλαη πνιπδηάζηαηε, θαζψο εθηφο απφ νηθνλνκηθή είλαη πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη 

πεξηβαιινληνινγηθή. 

Με αθνξκή απηή ηελ θξίζε νη νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ειίη αλά ηνλ θφζκν δηεμάγνπλ κηα 

νινκέησπε επίζεζε ελαληίνλ ησλ θνηλσληψλ, παιηέο θαηαθηήζεηο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο 

εληαθηάδνληαη νξηζηηθά ζην φλνκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ην θξάηνο πξφλνηαο απνηειεί 

καθξηλφ παξειζφλ, ελψ ζεζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο ην έζλνο-θξάηνο ράλνπλ ηε βαξχηεηά 

ηνπο, έλλνηεο φπσο ε εζληθή θπξηαξρία δελ έρνπλ νπζηαζηηθφ λφεκα θαη ε αληηπξνζσπεπηηθή 

δεκνθξαηία ζε πνιιέο ρψξεο, φπσο ε Διιάδα, πνπ κπαίλνπλ ππφ ηελ επηηήξεζε ηεο 

ππεξεζληθήο ειίη θαη ησλ νηθνλνκηθψλ νξγάλσλ ηεο (Γ.Ν.Τ., Κεληξηθέο ηξάπεδεο θ.ιπ.) 

εμεπηειίδεηαη, θαζψο αθπξψλνληαη ζηελ πξάμε ζεηξά ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ θαη γίλεηαη 

ην φρεκα γηα ηελ εγθαζίδξπζε ελφο παγθνζκηνπνηεκέλνπ νινθιεξσηηζκνχ, απηνχ ησλ 

αγνξψλ, ησλ πνιπεζληθψλ, ησλ ηξαπεδηηψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ νξγάλσλ ηνπο. 

Απέλαληη ζε απηή ηελ επέιαζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ειίη πεξηζψξηα δελ ππάξρνπλ 

γηα ηελ εθαξκνγή θευλζηαλψλ πεηξακάησλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ. Απηφ θάλεθε θαη ζηνλ 

ηξφπν πνπ νη θπβεξλήζεηο απάληεζαλ ζηελ θξίζε, εμαπνιχνληαο ηελ πην άγξηα 

λενθηιειεχζεξε επίζεζε ελαληίνλ ησλ κεζαίσλ θαη θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, 

θφληξα ζηε βνχιεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ αλζξψπσλ. Με αθνξκή ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

ζπληειείηαη ε κεγαιχηεξε ιεζηεία θαη ιεειαζία ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία θαη ε κεγαιχηεξε 

κεηαθνξά πινχηνπ απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο, κε απνηέιεζκα 

φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη λα νδεγνχληαη ζηελ πείλα, ηελ εμαζιίσζε, ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε θαη ην ζάλαην. 

Γηα κεγάια ηκήκαηα ησλ θνηλσληψλ ηφζν ηεο πεξηθέξεηαο φζν θαη ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

θέληξνπ, έρεη ρξενθνπήζεη φρη κφλν ην λενθηιειεχζεξν κνληέιν αλάπηπμεο, αιιά γεληθφηεξα 

ην ππάξρνλ νηθνλνκηθφ θαζεζηψο, ελψ ηελ ίδηα κνίξα αθνινπζεί θαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο. 

Η απνπζία θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο δελ εκπνδίδεη ηεο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο λα πξνρσξνχλ 

ζε δηαδνρηθά πνιηηηθά πξαμηθνπήκαηα, ζην φλνκα ηνπ μεπεξάζκαηνο ηεο θξίζεο, 

ζηεξηδφκελνη πιένλ ζε κεηνςεθίεο, πξνθαιψληαο έηζη ηελ νξγή θαη ηελ αγαλάθηεζε ησλ 

θνηλσληθψλ πιεηνςεθηψλ, πνπ φιν θαη πην ζπρλά εθδειψλεηαη κε βίαην ηξφπν ζηνπο δξφκνπο 

ησλ επξσπατθψλ πφιεσλ (Γαιιία, Αγγιία, Διιάδα, Ιξιαλδία, Ιηαιία…). 

Όια ηα παξαπάλσ θαηαγξάθνπλ κηα ζεηξά απφ ζπλζήθεο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο πνπ γηα 

εκάο είλαη νη πιένλ θαηάιιειεο γηα λα γίλεη πξάμε ε δηεζλήο πξνιεηαξηαθή αληεπίζεζε, λα 

πξαγκαηψζνπκε ηελ αλαηξνπή ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ηνπ θξάηνπο, λα επηρεηξήζνπκε ηελ 

επαλάζηαζε. Γηαηί ζήκεξα πηα ην δίιεκκα γηα ηνπο αγσληζηέο αιιά θαη γηα ηνπο 

θαηαπηεζκέλνπο γεληθφηεξα είλαη έλα: θνηλσληθή επαλάζηαζε ή νινθιεξσηηθή ππνηαγή θαη 

ζάλαηνο. 

Χξένο δηθφ καο είλαη λα δηακνξθψζνπκε ηηο ππνθεηκεληθέο απηέο ζπλζήθεο, δειαδή λα 

ζπκβάιινπκε ζηε δεκηνπξγία ελφο πνιχκνξθνπ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο δηεζλψο θαη ζε 

θάζε ρψξα, πνπ ζα βάιεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ πξαγκάησζε ηεο 

θνηλσληθήο επαλάζηαζεο. 



Μέζα ζ’ απηή ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζπγθπξία ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη θεληξηθφ ξφιν 

κπνξεί λα παίμεη ν έλνπινο αγψλαο, θαζψο κπνξεί λα εθθξάδεη ηε ζπλνιηθή πνιηηηθή 

ζχγθξνπζε κε ην θαζεζηψο, λα πξναλαγγέιιεη ηελ έλνπιε πξνιεηαξηαθή αληεπίζεζε ησλ 

ιαψλ θαη λα πξνπαγαλδίδεη κε ηνλ πιένλ δπλακηθφ ηξφπν ηελ αλαηξνπή θαη ηελ θνηλσληθή 

επαλάζηαζε. 

Η δίθε καο ζέινπκε λα είλαη έλα πνιηηηθφ βήκα γηα λα εθθξάζνπκε δεκφζηα απηέο ηηο 

πνιηηηθέο ζέζεηο, ζέινπκε λα θαηαγξαθεί ηζηνξηθά σο κηα ζηηγκή ηνπ αγψλα γηα ηελ 

ειεπζεξία. Να αλαδείμνπκε ηε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο επαλάζηαζεο σο ηε κφλε απάληεζε 

ζηελ θξίζε πνπ θαηαδηθάδεη ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ αθαληζκφ ηα κεγαιχηεξα ηκήκαηα 

ηεο θνηλσλίαο. 

Να είλαη κηα δεκφζηα θαηαδίθε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ θάζε πνιηηηθήο απφρξσζεο 

ζπλνδνηπφξσλ ηνπ. Να αλαδείμνπκε πφζν δσληαλφο θαη επίθαηξνο είλαη ν έλνπινο αγψλαο 

παξά ηα ρηππήκαηα ηνπ θξάηνπο θαη πφζν ζεκαληηθφο είλαη κέζα ζηελ επνρή καο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηνπ επαλαζηαηηθνχ πξνηάγκαηνο. Να κηιήζνπκε γηα ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο 

επαλαζηαηηθψλ θηλεκάησλ παληνχ, πνπ ζα θαηαθέξνπλ λα επηρεηξήζνπλ ηελ θνηλσληθή 

επαλάζηαζε. 

Σε κηα ηέηνηα δίθε πηζηεχνπκε πσο νη θαιχηεξνη «κάξηπξεο ππεξάζπηζεο» είλαη νη 

ζπληξφθηζζεο θαη νη ζχληξνθνη πνπ επέιεμαλ ηε δπλακηθή ζχγθξνπζε κε ην ζχζηεκα. Δίλαη 

νη αγσληζηέο πνπ ππήξμαλ κέιε έλνπισλ νξγαλψζεσλ θαη πνπ παξέκεηλαλ ακεηαθίλεηνη θαη 

ακεηαλφεηνη ζηηο πνιηηηθέο ηνπο επηινγέο, ππεξαζπίδνληαο ηνπο αγψλεο ηνπο, ηνπο 

ζπληξφθνπο θαη ηηο ζπληξφθηζζεο πνπ πέζαλαλ ζηε θπιαθή, απηνχο πνπ έκεηλαλ γηα πνιιά 

ρξφληα θπιαθηζκέλνη. 

Με ηελ πνιηηηθή ηνπο θαηάζεζε ζην δηθαζηήξην ζα κηιήζνπλ γηα ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, 

ηνπο δηθνχο ηνπο αγψλεο έηζη φπσο ηνπο έδεζαλ κέζα απφ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Θα κηιήζνπλ γηα ηε δηαρξνληθφηεηα θαη ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηνπ 

θνηλσληθνχ θαη ηαμηθνχ πνιέκνπ, πνπ ζα δηεμάγεηαη κέρξη ηελ πιήξε θαηαζηξνθή ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Θα κηιήζνπλ γηα ηνλ αγψλα πνπ ζπλερίδεηαη θαη κέζα απφ ηηο 

θπιαθέο απφ ηνπο αηρκάισηνπο απηνχ ηνπ πνιέκνπ. Γηαηί εκείο δελ επηιέγνπκε ην δξφκν ηνπ 

αγψλα γηα λα απνδερφκαζηε ηηο ζπλζήθεο θπιάθηζεο πνπ καο επηβάιιεη ν ερζξφο 

πξνθεηκέλνπ λα καο θαηαβάιεη εζηθά θαη λα καο νδεγήζεη ζηελ πνιηηηθή ή αθφκα θαη ηε 

θπζηθή εμφλησζε. 

Απηφ ζα ήηαλ γηα καο ε θαιχηεξε έθθξαζε αιιειεγγχεο. Να γίλεη ε δίθε απηή κηα θξαπγή 

ειεπζεξίαο. 
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