10/3 Επιστολή των 3 υυλακισμένων μελών του
Επαναστατικού Αγώνα :
ΕΠΙΣΟΛΗ ΣΩΝ ΣΡΙΩΝ ΦΤΛΑΚΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ
ΕΠΑΝΑΣΑΣΙΚΟΤ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΝΑ ΥΡΟΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ
ΕΝΟΠΛΗ ΤΜΠΛΟΚΗ ΣΗ ΔΑΦΝΗ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΕΕ
ΜΑΥΟΜΕΝΟ Ο ΕΠΑΝΑΣΑΣΗ ΛΑΜΠΡΟ ΦΟΤΝΣΑ

Η καλύτερη πολιτική τιμή
για έναν σύντρουο που έχασε
τη ζωή του στον αγώνα
είναι η συνέχιση του αγώνα του.
Σα μεκεξώκαηα ηεο 10 Μάξηε ηνπ 2010 ζηε Γάθλε ν ζύληξνθνο καο ζηνλ Δπαλαζηαηηθό
Αγώλα Λάκπξνο Φνύληαο έραζε ηε δσή ηνπ πνιεκώληαο ηα έλνπια ζθπιηά ηνπ θαζεζηώηνο.
Σα μεκεξώκαηα ηεο 10 Μάξηε ηνπ 2010 ήηαλ ν Δπαλαζηαηηθόο Αγώλαο πνπ έραζε έλα
θνκκάηη ηνπ εαπηνύ ηνπ ζηε Γάθλε. Δίκαζηε εκείο πνπ πέζακε θαη ζεθσζήθακε γηα λα
ζπλερίζνπκε ηνλ αγώλα καο, γηα λα ζπλερίζνπκε ηνλ αγώλα ηνπ ζπληξόθνπ.
Ήηαλ νη κέξεο πνπ ν Δπαλαζηαηηθόο Αγώλαο βξηζθόηαλ ζηελ ηειηθή επζεία γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ελόο αθόκα ρηππήκαηνο. Δλόο ρηππήκαηνο πνπ ζ’ απνηεινύζε έλαλ αθόκε
ζηαζκό ζηελ αγσληζηηθή πνξεία πνπ μεθηλήζακε ελ όςεη ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Σελ πνξεία απηή ραξάμακε καδί κε ηνλ ζύληξνθν Λάκπξν Φνύληα ζε κηα πεξίνδν πνπ ε
ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε βξηζθόηαλ ζηα αξρηθά ηεο ζηάδηα. Σόηε, δελ είρε γίλεη αθόκε
θαηαλνεηή ζε πνιινύο νύηε ε έθηαζε νύηε ην βάζνο ηεο. ηελ Διιάδα κεγάιν ηκήκα ηεο
θνηλσλίαο είρε πεηζηεί από ηελ θαζεζησηηθή πξνπαγάλδα ηεο ηόηε θπβέξλεζεο, πσο ε θξίζε
δελ πξόθεηηαη λα πιήμεη ηε ρώξα, ηεο νπνίαο ε νηθνλνκία ζηεξίδνηαλ ζε «γεξά ζεκέιηα», ελώ
αληηκεησπηδόηαλ σο κηα δύζθνιε κελ, αληηκεησπίζηκε δε επηπινθή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο, πνπ κε ηνπο θαηάιιεινπο ρεηξηζκνύο από ηελ νηθνλνκηθή
θαη πνιηηηθή ειίη κπνξνύζε λα κελ επεθηαζεί ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο.
Ωο πνιηηηθή ζπιινγηθόηεηα είκαζηε πεπεηζκέλνη πσο ε παγθόζκηα θξίζε πνπ ππξνδνηήζεθε
από ην ζθάζηκν ηεο θνύζθαο ησλ ελππόζεθσλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ ρακειήο θεξεγγπόηεηαο
ζηεο ΗΠΑ, ήηαλ έλα κεγάιν ρηύπεκα ζε κηα από ηηο πιένλ θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ
ζπζηήκαηνο -γηα λα είκαζηε πην αθξηβείο ζηνλ αηκνδόηε ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο- ηνλ
ρξεκαηνπηζησηηθό ηνκέα, πνπ ήξζε σο αλαπόθεπθην απνηέιεζκα ηεο ζπζηεκηθήο θξίζεο, ε
νπνία ππέβνζθε γηα δεθαεηίεο, πιήηηνληαο ηε κηα κεηά ηελ άιιε θάζε δηάζηαζε ηνπ
ζπζηήκαηνο: ηελ θνηλσληθή, ηελ νηθνλνκηθή, ηελ πνιηηηθή, ηελ πεξηβαιινληνινγηθή.
Δίκαζηε πεπεηζκέλνη πσο ε θξίζε απηή ζα έπιεηηε κε ηδηαίηεξε ζθνδξόηεηα θαη ηελ Διιάδα,
θαζώο ε ρώξα γηα ρξόληα βνύιηαδε ιόγσ ηνπ ππέξνγθνπ δεκόζηνπ ρξένπο. Σν 2009 γηα ην
ζπγθεθξηκέλν δήηεκα γξάθακε: «ηελ Διιάδα, όπσο θαη ζε πνιιέο άιιεο ρώξεο,
βξηζθόκαζηε ππό έλα θαζεζηώο δνπιείαο, κε ην ππεξεζληθό θεθάιαην λα επηβάιιεη κε ηνλ
βνύξδνπια ηνπ ρξένπο θαη ησλ ειιεηκκάησλ, ηνπο πην απερζείο όξνπο θνξνιόγεζεο,
εξγαζίαο, ακνηβώλ θαη ζπληαμηνδνηήζεσλ, όξνπο πνπ θακηά θνηλσλία δελ κπνξεί θαη δελ

πξέπεη λα αλέρεηαη. Όπσο δελ πξέπεη λα αλέρεηαη γηα ην ζπκθέξνλ ησλ κεγάισλ ηνθνγιύθσλ,
ληόπησλ θαη μέλσλ, λα θόβνληαη νη δεκόδηεο δαπάλεο, λα μεςπρνύλ ηνκείο όπσο ε δεκόζηα
πγεία, λα θιείλνπλ λνζνθνκεία. Οη εγθιεκαηίεο πνπ εγνύληαη ηεο δηεζλνύο ρξεκαηαγνξάο,
ήδε έρνπλ μεθηλήζεη ηε κεγάιε θεξδνζθνπηθή εθόξκεζε ζηελ αγνξά ηνπ ρξένπο, θαζώο ηα
ζηνηρήκαηα γηα ηελ θαηάξξεπζε δηαθόξσλ ρσξώλ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ησλ πξνηηκήζεσλ
ηεο αγνξάο». (1)
ην ίδην θείκελν, ζηνπο πξώηνπο κήλεο ηνπ 2009, κηινύζακε γηα ηνπο όξνπο πνπ ε
ππεξεζληθή νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή εμνπζία ζα απαηηνύζε απν ηελ θαηαρξεσκέλε Διιάδα,
όξνπο πνπ έλα ρξόλν αξγόηεξα είδακε ζην κλεκόλην ηεο ηξόηθαο: «Η θπβέξλεζε ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο είλαη δηαηεζεηκέλε λα δερηεί ελ ιεπθώ θάζε όξν ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ, όζν
δπζβάζηαρηνο θαη αλ είλαη, λα επηβάιεη δηα ππξόο θαη ζηδήξνπ θαη ηηο πην αθξαίεο
λενθηιειεύζεξεο επηηαγέο πνπ ηηο ππνδεηθλύεη ε αγνξά θαη νη πνιηηηθέο ζπκκαρίεο πνπ ηελ
ππεξεηνύλ, όπσο ε Δ.Δ θαη λα καηώζεη ηελ ειιεληθή θνηλσλία, πξνθεηκέλνπ λ’ αληαπεμέιζεη
ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο πξνο ηνπο δαλεηζηέο ηεο. Πηζηεύεη βέβαηα πσο, γηα πνιηηηθνύο ιόγνπο
πνπ αθνξνύλ ηελ θαζεζησηηθή ζηαζεξόηεηα ζηε ρώξα θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, νη αγνξέο
δελ ζα ηελ εγθαηαιείςνπλ».
Βέβαηα, ε θπβέξλεζε ηεο Ν.Γ. κεηά ηελ εμέγεξζε ηνπ Γεθέκβξε, απαμηώζεθε πιήξσο ζηα
κάηηα ηεο δηεζλνύο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ειίη, αθνύ θάλεθε αλίθαλε λα δηαρεηξηζηεί κηα
θνηλσληθή έθξεμε θαη θαη’ επέθηαζε θξίζεθε αθαηάιιειε λα δηαρεηξηζηεί έλα ηδηαίηεξα
επκεηάβιεην θνηλσληθό πεδίν, έηζη όπσο απηό δηακνξθσλόηαλ θαζώο ε ρώξα βπζηδόηαλ όιν
θαη πην βαζηά ζηελ θξίζε. Γη’ απηό θαη ε ίδηα ε ειίη «έζπξσρλε» ηελ ηόηε θπβέξλεζε πξόο
ηελ έμνδν απν ηελ εμνπζία, πξνσζώληαο ην ΠΑΟΚ σο ην πην θαηάιιειν θόκκα, γηα λα
δηαζθαιίζεη ηελ όζν ην δπλαηό νκαιόηεξε πνξεία ηεο ρώξαο πξόο ηελ λέα νηθνλνκηθή θαη
πνιηηηθή ζπλζήθε πνπ δνύκε ζήκεξα θαη πνπ νξίδεηαη απν ηελ θαηνρηθή ζπγθπβέξλεζε
ΠΑΟΚ-Σξόηθαο ( ΓΝΣ, ΔΔ, ΔΚΣ ).
Έλα ρξόλν πξίλ ηελ ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ ζην ίδην θείκελν αλαθεξόκαζηε ζηελ
αλαγθαηόηεηα κηαο επαλαζηαηεκέλεο θνηλσλίαο λα επηβάιιεη ζηάζε πιεξσκώλ, ιέγνληαο: «ε
πνιηηηθή βνύιεζε γηα κηα θνηλσλία λ’ απνηηλάμεη κηα γηα πάληα ην δπγό ηνπ ρξένπο απν πάλσ
ηεο, όρη κόλν γηαηί δελ ηνλ αληέρεη αιιά γηαηί δελ ηνλ ζέιεη, είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ
απόθαζε λ’ αληηπαξαηεζεί κε ην ζύλνιν ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, κε ηελ απόθαζε λα έξζεη ζε
ξήμε κε ην νηθνλνκηθό θαη πνιηηηθό ζύζηεκα, κε ηελ απόθαζε λ’ αλαηξέςεη ην θαζεζηώο πνπ
ηελ θξαηάεη ζθιαβσκέλε».
Όζνλ αθνξά ηελ αλαπόθεπθηε θαη ηππηθή πιένλ ρξεσθνπία ηνπ ειιεληθνύ νηθνλνκηθνύ
ζπζηήκαηνο, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2009 γξάθακε: «Η πξνζερήο θαηάξξεπζε ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο θαη ε θνηλσληθή αλαηαξαρή πνπ ζ’ αθνινπζήζεη, κπνξεί λα ππξξνδνηήζνπλ
αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο, θαζώο νη θνηλσλίεο ηνπο βξίζθνληαη
ήδε ζε δεηλή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζέζε».(2)
Δίκαζηε πεπεηζκέλνη ζαλ ζπιινγηθόηεηα θαη ην είρακε θαηαγξάςεη ήδε απν ην 2005 (3), πσο
ε ειιεληθή νηθνλνκία όρη κόλν δελ ήηαλ ηζρπξή αιιά πσο ήηαλ ηδηαίηεξα επηξξεπήο ζηηο
αλαηαξάμεηο κηαο επηθείκελεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν ζθάζηκν ηεο θνύζθαο ησλ
ελππόζεθσλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ ρακειήο θεξεγγπόηεηαο ζηηο ΗΠΑ, γηα εκάο απιώο
ζήκαλε ηελ έλαξμε ηεο κεγάιεο θξίζεο, «ηεο κεγαιύηεξεο ζηελ ηζηνξία ηνπ θαπηηαιηζκνύ
θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο. Καη απηό γηαηί αθνξά ηελ πξώηε πξαγκαηηθά παγθόζκηα
θξίζε κεγάινπ κεγέζνπο, ε νπνία δηαρέεηαη ζε θάζε θάζκα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο
θαη εμαπιώλεηαη ζε όινλ ηνλ πιαλήηε ιόγσ ηεο έληνλεο αιιειεμάξηεζεο ζε ζπλζήθεο

νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο. Δπίζεο, παξά ηηο ζνβαξέο πνηνηηθέο δηαθνξέο κε ηελ θξίζε
ηνπ ’29, είλαη πην ζνβαξή απν εθείλε, όρη κόλν ιόγσ ηεο επξήηεηαο αιιά θαη ιόγσ ηνπ
γεγνλόηνο όηη ην ζύζηεκα εθείλε ηελ πεξίνδν κπνξνύζε πην εύθνια λα ειεγρζεί». (4)
Σελ ίδηα πεξίνδν κηινύζακε γηα ηελ επόκελε θξίζε ζηελ αγνξά ησλ ηξνθίκσλ πνπ ζα
εξρόηαλ σο απνηέιεζκα ησλ θεξδνζθνπηθώλ «παηρληδηώλ» ηεο νηθνλνκηθήο ειίη ζηα
ρξεκαηηζηήξηα, όπνπ «επελδύνληαη» ζηελ πείλα θαη ζηελ εμόλησζε νιόθιεξσλ θησρώλ
πιεζπζκώλ ηα πιενλάζκαηα θεθαιαίσλ πνπ ζπζζώξεπνληαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή
ζθαίξα.
Δίρακε κηιήζεη γηα ηηο επόκελεο εμεγέξζεηο ζηηο ρώξεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο πεξηθέξεηαο πνπ
ζα ππξνδνηνύζαλ νη ειιείςεηο ζην ςσκί θαη ζηα βαζηθά ηξόθηκα. ήκεξα ν ιατθόο
μεζεθσκόο ζηηο ρώξεο ηεο Β. Αθξηθήο, πνπ ζηε Ληβύε έρεη πάξεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο έλνπιεο
ζύγθξνπζεο γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ θαζεζηώηνο, απνηειεί κηα εηθόλα από ην κέιινλ ησλ
ρσξώλ ηνπ θαπηηαιηηηθνύ θέληξνπ. Δίλαη κηα εηθόλα από ην κέιινλ ην δηθό καο πνπ δελ
πξόθεηηαη λα αξγήζεη λα έξζεη.
Η θξίζε γηα εκάο, γηα ηνλ ζύληξνθν Λάκπξν Φνύληα, ζα άλνηγε λένπο νξίδνληεο γηα ηνπο
επαλαζηάηεο θαη ζα καο πξόζθεξε ηε κνλαδηθή επθαηξία, λα πξνσζήζνπκε ηελ επαλαζηαηηθή
ππόζεζε. «Απηή άιισζηε είλαη θαη ε επθαηξία πνπ πξνζθέξεη θάζε κεγάιε νηθνλνκηθή
θξίζε. Δίλαη ε επνρή πνπ θνξπθώλεηαη ε θνηλσληθή, πνιηηηθή αιιά θαη ε εζηθή απαμίσζε
απέλαληη ζε έλα θαζεζηώο πνπ βξίζθεηαη ζηε κέγηζηε παξαθκή ηνπ. Δίλαη ε επνρή πνπ
αλακέλνληαη νη κέγηζηεο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο θαη νη θνηλσληθέο εθξήμεηο. Δίλαη ε επνρε
πνπ κηα πξαγκαηηθά αηζρξή κεηνςεθία σθειείηαη πιένλ από ην νηθνλνκηθό θαη πνιηηηθό απηό
ζύζηεκα. Δίλαη ε επνρή πνπ αλνίγνπλ νη κεγαιύηεξεο ξσγκέο αλάκεζα ζηελ ειίη θαη ηνπο
ππεξαζπηζηέο ηνπο από ηε κία θαη ζην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο θνηλσλίαο πνπ καζηίδεη ε θξίζε
από ηελ άιιε. Δίλαη ε επνρή πνπ δίλεηαη ε κνλαδηθή επθαηξία ζηηο επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο
λα δξάζνπλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο επαλάζηαζεο». (5)
Έρνληαο σο ππμίδα πάληα ηελ ηειηθή ζύγθξνπζε κε ην θαζεζηώο γηα ηελ αλαηξνπή θαη ηελ
θνηλσληθή επαλάζηαζε, είρακε εθπνλήζεη σο νξγάλσζε καδί κε ηνλ ζύληξνθν Λάκπξν
Φνύληα έλα ζρέδην δξάζεο ην νπνίν είρε δπν θεληξηθέο πνιηηηθέο θαηεπζύλζεηο. Η πξώηε
αθνξνύζε ηελ όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξε ζπκβνιή καο ζηελ απνζηαζεξνπνίεζε ελόο ήδε
αζηαζνύο, ιόγσ θξίζεο, θαζεζηώηνο. Γηα ην ζθνπό απηό πξνγξακκαηίδακε βάζε ηεο
αλάιπζήο καο, ρηύπεκαηα πνπ ζηόρεπαλ ζε ζεζκνύο, νξγαληζκνύο θαη κεραληζκνύο νη νπνίνη
έπαηδαλ έλα ζεκαληηθό ξόιν ζηε δεκηνπξγία ηεο θξίζεο, ηόζν δηεζλώο όζν θαη ζηελ Διιάδα,
πνπ θαηέρνπλ θεληξηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε ησλ ζύγρξνλσλ νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ
ζπλζεθώλ, πνπ επζύλνληαη γαη ην λέν νινθιεξσηηζκό. Γηα εκάο ήηαλ θαζήθνλ επαλαζηαηηθό,
όρη απιώο λα κελ κείλνπκε ζεαηέο ζηε θξίζε, αιιά λα επηρεηξήζνπκε κε όιεο καο ηηο
δπλάκεηο θαη κε θάζε θόζηνο λα θάλνπκε ηε θξίζε απηή όζν πην ζνβαξή γίλεηαη γηα ην ίδην ην
ζύζηεκα, λα ζακπνηάξνπκε θάζε δπλαηόηεηα μεπεξάζκαηόο ηεο. Ήηαλ ρξένο καο λα
πιήμνπκε ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ειίη, λα πιήμνπκε απηνύο πνπ επζύλνληαη γηα ηε
θηώρεηα, ηε δπζηπρία, ηελ αλέρεηα, ην ζάλαην πνπ καζηίδεη ηε ρώξα καο θαη όιν ηνλ πιαλήηε.
Ήηαλ ρξένο καο λα ρηππήζνπκε ηελ ειίη πνπ όρη κόλν είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θξίζε αιιά
βιέπεη ζ’ απηήλ ηελ επθαηξία γηα λ’ απμήζεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο δύλακε, γηα λ’ απμήζεη ηελ
θνηλσληθή ηζρύ ηεο. Ήηαλ ρξένο καο λα ηελ πιήμνπκε όζν κπνξνύκε θαη λα βαζύλνπκε ηα
ξήγκαηα ζην ήδε επάισην θαζεζηώο, λα ζπκβάινπκε όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν ζηελ
παξαπέξα απνζηαζεξνπνίεζή ηνπ. Ήηαλ ρξένο καο σο επαλαζηαηηθή νξγάλσζε λα
ζπξώμνπκε ην θαζεζηώο πξνο ηελ θαηάξξεπζε.

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο νη επηινγέο ησλ ζηόρσλ καο γίλνληαλ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα
ηθαλνπνηείηαη ε πνιηηηθή αλάγθε λα δξάζνπκε ελαληίνλ θνκβηθήο πνιηηηθήο ζεκαζίαο
ζηόρνπο θαη ζπγρξόλσο λα είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ρηππεκάησλ πνπ δελ ζα είραλ
απιώο ζπκβνιηθό ραξαθηήξα, αιιά ζα θαηάθεξλαλ λα πιήμνπλ ζην κέγηζην δπλαηό βαζκό
πνπ καο επέηξεπε θάζε θνξά ε αληίζηνηρε ρσξνηαμία, ηηο ίδηεο ηηο ππνδνκέο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Η δεύηεξε πνιηηηθή θαηεύζπλζε αθνξνύζε ηελ όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξε ζπκβνιή καο ζηελ
πνιηηηθή θαη θνηλσληθή απνλνκηκνπνίεζε ηνπ θαζεζηώηνο. Φηινδνμία καο ήηαλ λα
ζπκβάινπκε όζν κπνξνύκε ζηε ζεσξεηηθή θαη ηδενινγηθή απνδόκεζή ηνπ θαη όζσλ ην
ζηεξίδνπλ. Δπίζεο, επηδηώθακε λα ζπκβάινπκε ζηνλ εκπινπηηζκό ηεο επαλαζηαηηθήο
επηρεηξεκαηνινγίαο ελάληηα ζηνπο δηάθνξνπο αξηζηεξνύο θαινζειεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ
βιέπνπλ ηε θξίζε σο επθαηξία γηα λα αλαβαζκηζηνύλ πνιηηηθά θαη γηα λα απνθηήζνπλ έλα
ξόιν – ξπζκηζηή ζηε «βειηίσζε» θαη ηνλ «εμαλζξσπηζκό» ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα απηνύο ηνπο
πνιηηηθνύο αξηβίζηεο νη εθδειώζεηο ηεο θνηλσληθήο αγαλάθηεζεο θαη νξγήο είλαη απιώο
εξγαιεία ρξήζεο γηα ηνλ δηθό ηνπο ζηόρν πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζπλδηαρείξεζε ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη κε ην κνίξαζκα ηεο εμνπζηαζηηθήο πίηαο.
Φηινδνμία ηεο ζπιινγηθόηεηάο καο ήηαλ λα βνεζήζνπκε ζηε ζεσξεηηθή «νρύξσζε» ηεο
αλαηξεπηηθήο δξάζεο πνπ πξόθεηηαη λα δνθηκαζηεί ηδηαίηεξα ελ κέζσ ηνπ ξεπζηνύ πνιηηηθνύ
πεξηβάιινληνο, έηζη όπσο απηό δηακνξθώλεηαη ιόγσ ηεο πνιπδηάζηαηεο ζπζηεκηθήο θξίζεο,
ε νπνία βαζαίλεη όιν θαη πεξηζζόηεξν.
Με βάζε απηό ην πνιηηηθό πιαίζην θαη ην ζπιινγηθό ζρέδην δξάζεο, ν Δπαλαζηαηηθόο
Αγώλαο άλνημε έλαλ θύθιν δξάζεο ελ κέζσ ηεο παγθόζκηαο θξίζεο κε επηζέζεηο ελαληίνλ
ζηόρσλ όπσο ε Citibank, ε Eurobank θαη ην Χξεκαηηζηήξην. ηε ζπλέρηζε απηνύ ηνπ θύθινπ
δξάζεο εληαζζόηαλ ε πξνπαξαζθεπαζηηθή ελέξγεηα ηεο απαιινηξίσζεο ηνπ νρήκαηνο ζηε
Γάθλε, ζηηο 10 Μάξηε ηνπ 2010, θαηα ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν ζύληξνθνο Λάκπξνο
Φνύληαο έδσζε ηε κάρε κε ηνπο κπάηζνπο.
Σειηθόο καο ζηόρνο, ηειηθόο ζηόρνο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπληξόθνπ καο, ήηαλ λα κελ επηηξέςνπκε
ε θξίζε ηνπ ζπζηήκαηνο λα γίλεη επθαηξία γηα ην θξάηνο θαη η’ αθεληηθά γηα κηα γεληθεπκέλε
πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αλαδηάξζξσζε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αθόκε κεγαιύηεξεο
ζπγθέληξσζεο θνηλσληθήο ηζρύνο ζηα ρέξηα ηεο θπξίαξρεο αηζρξάο κεηνςεθίαο. Να
κεγαιώζνπκε ηελ θξίζε αμηνπηζηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, λα ζπκβάινπκε ζηελ ηειηθή ρξενθνπία
ηνπ.
Ωο Δπαλαζηαηηθόο Αγώλαο, σο ζπιινγηθόηεηα καδί κε ηνλ ζύληξνθν Λάκπξν Φνύληα είρακε
κηα θνηλή επηινγή: Να δώζνπκε όιεο καο ηηο δπλάκεηο γηα λα θάλνπκε ηελ θξίζε επθαηξία γηα
ηελ αλαηξνπή ηνπ θαζεζηώηνο, επθαηξία γηα ηελ Κνηλσληθή Δπαλάζηαζε.
Σειηθά, ν ζύληξνθνο Λάκπξνο έδσζε ηελ ίδηα ηνπ ηελ δσή ζ’ απηό ηνλ ζθνπό. Έδσζε ηε δσή
ηνπ πξνεηνηκάδνληαο έλα αθόκε ρηύπεκα – απάληεζε ζην θαζεζηώο. Έδσζε ηε δσή ηνπ
πνιεκώληαο όρη απιώο ηνπο κπάηζνπο ζ’ έλα ζηελό ηεο Γάθλεο. Έδσζε ηε δσή ηνπ γηα λα
κελ πεξάζεη ε θαηνρή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, ηνπ ΓΝΣ, ηεο Δ.Δ θαη ηεο ΔΚΣ. Γηα λα κελ
πεξάζεη ε ζύγρξνλε ρνύληα ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ θεθαιαίνπ. Γηα λα κελ πεξάζεη ν λένο
νινθιεξσηηζκόο πνπ ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ειίη ζέιεη λα επηβάιιεη ζε όιν ηνλ πιαλήηε
κε αθνξκή ηελ παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Ο ζύληξνθνο έδσζε ηε δσή ηνπ πνιεκώληαο
ώζηε λα γίλεη ε θξίζε επθαηξία γηα ηελ Κνηλσληθή Δπαλάζηαζε.

Απηό ήηαλ ην πνιηηηθό θαη ηζηνξηθό πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη ν επαλαζηάηεο Λάκπξνο
Φνύληαο. Η δξάζε ηνπ ήηαλ άκεζα ζπλεδεκέλε κε ηα κεγαιύηεξα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ
ειιεληθή θνηλσλία αιιά θαη όιν ηνλ πιαλήηε. Γη’ απηό θαη ηνπ αξκόδεη λα γίλεη «ζεκαία»
αληίζηαζεο ζηελ θαηνρηθή θπβέξλεζε, «ζεκαία» αληίζηαζεο θαη αγώλα ελάληηα ζηελ
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ειίη, «ζεκαία» αληίζηαζεο θαη αγώλα ελάληηα ζην θξάηνο θαη ην
θεθάιαην. Γη’ απηό θαη ηνπ αξκόδεη λα γίλεη «ζεκαία» ζηνλ αγώλα γηα ηελ απειεπζέξσζε
όισλ ησλ αλζξώπσλ. Να γίλεη «ζεκαία» ηεο Κνηλσληθήο Δπαλάζηαζεο.
Σνλ ζύληξνθν Λάκπξν Φνύληα δελ ηνλ γλσξίζακε θπζηθά, ζηνπο θόιπνπο ηνπ
Δπαλαζηαηηθνύ Αγώλα. Όινη καο έρνπκε ηηο ίδηεο πνιηηηθέο θαηαβνιέο θαζώο πξνεξρόκαζηε
από ηελ ίδηα θηλεκαηηθή κήηξα. Όινη καο ζηνλ Δπαλαζηαηηθό Αγώλα είκαζηαλ, είκαζηε θαη
ζα είκαζηε αλαξρηθνί θαη κνηξαδόκαζηε πνιιέο θνηλέο ζηηγκέο αγώλα. Μηα ζεκαληηθή
αγσληζηηθή ζηηγκή γηα ηνλ ζύληξνθν θαη γηα θάπνηνπο από εκάο ήηαλ ην Πνιπηερλείν ηνπ
’95. Πνιπάξηζκεο άιιεο πνιηηηθέο ζπλαληήζεηο ζε αγώλεο είραλ πξνεγεζεί πξηλ
αληακώζνπκε ζηνλ Δπαλαζηαηηθό Αγώλα. ηε ζπιινγηθόηεηα πνπ ζεκάδεςε ηε ζπληξνθηθή
καο ζρέζε κε ηνλ Λάκπξν Φνύληα κε ηνλ πιένλ θαζνξηζηηθό ηξόπν. ηε ζπιινγηθόηεηα πνπ
θξάζεηο όπσο «ε νιόςπρε αθνζίσζε ζηνλ αγώλα» βξίζθεη ηελ έλλνηα ηεο ζην πξόζσπν ηνπ
ζπληξόθνπ. Καη πνπ εκείο δελ πξόθεηηαη λα εγθαηαιείςνπκε, γηαηί εγθαηαιείπνπκε κηα θνηλή
ηζηνξία, εγθαηαιείπνπκε ηηο θνηλέο επηζπκίεο, εθαηαιείπνπκε ηνπο θνηλνύο ζηόρνπο.
Δγθαηαιείπνπκε ηνλ ίδην ηνλ ζύληξνθν. Δγθαηαιείπνπκε ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηό.
Γηα εκάο ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ ζηνλ Δπαλαζηαηηθό Αγώλα δελ είλαη λεθξόο. Δίλαη ζην αίκα
καο θαη ζηνλ αέξα πνπ αλαπλένπκε ζαλ αγσληζηέο. Δίλαη κέζα ζηνπο ζηόρνπο θαη ηνπο
ζθνπνύο καο. Δίλαη έλα κε ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ αγώλα καο. Δίλαη θάζε κέξα, θάζε ζηηγκή
παξώλ. ΔΙΝΑΙ ΑΘΑΝΑΣΟ .
πγθέληξσζε ζηηο 10 Μάξηε θαη ώξα 16:00 κ.κ. ζηελ πιαηεία Καινγήξσλ ζηε Γάθλε θαη
πνξεία ζην ζεκείν πνπ ν ζύληξνθνο Λάκπξνο Φνύληαο έδσζε ηε κάρε κε ηνπο κπάηζνπο.

Κώζηαο Γνπξλάο, Πόια Ρνύπα, Νίθνο Μαδηώηεο

(1) Πξνθήξπμε αλάιεςεο επζύλεο γηα ηελ απόπεηξα αλαηίλαμεο ησλ θεληξηθώλ γξαθείσλ
ηεο Citibank ζηελ Κεθεζηά ζηηο 18/02 θαη ηελ έθξεμε ζην ππνθαηάζηεκα ηεο Citibank ζηε
Ν.Ισλία ζηηο 09/03 αληίζηνηρα.
(2) Πξνθήξπμε αλάιεςεο επζύλεο γηα ηελ έλνπιε επίζεζε ελαληίνλ ησλ ΜΑΣ ζην ππνπξγείν
Πνιηηηζκνύ ζηηο 05/01/2009.
(3) Πξνθήξπμε αλάιεςεο επζύλεο γηα ηελ έθξεμε ζην ππνπξγείν Απαζρόιεζεο ζηηο
02/06/2005 θαη ηελ έθξεμε ζην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο ζηηο 12/02/2005.
(4) Πξνθήξπμε αλάιεςεο επζύλεο γηα ηελ απόπεηξα αλαηίλαμεο ησλ θεληξηθώλ γξαθείσλ ηεο
Citibank ζηελ Κεθεζηά θαη ηελ έθξεμε ζην ππνθαηάζηεκα ηεο Citibank ζηε Ν.Ισλία.
(5) Πξνθήξπμε αλάιεςεο επζύλεο γηα ηελ έλνπιε επίζεζε ελαληίνλ ησλ ΜΑΣ ζην ππνπξγείν
Πνιηηηζκνύ.

