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Απηνί πνπ είλαη επηθίλδπλνη γηα ηελ αλζξσπόηεηα, απηνί πνπ απνηεινύλ ηελ ζύγρξνλε 

ηξνκνθξαηηθή απεηιή γηα ηελ θνηλσληθή πιεηνςεθία, απηνί πνπ θαηαπαηνύλ θάζε ειεπζεξία, 

πνπ επηβάιινπλ ηνλ λόκν ηνπ ηζρπξόηεξνπ θαη ζπληζηνύλ κόληκε απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα 

θαη ηε δηθαηνζύλε ησλ πεξηζζόηεξσλ αλζξώπσλ, είλαη απηνί πνπ καο δηώθνπλ, απηνί πνπ καο 

θξαηνύλ θπιαθηζκέλνπο, απηνί πνπ ζα καο δηθάζνπλ θαη ζα καο θαηαδηθάζνπλ ζε πνιιά 

ρξόληα εγθιεηζκνύ ζηηο θπιαθέο ηνπ θαζεζηώηνο. Καη ην θάλνπλ σο πηζηνί ππεξέηεο ηεο λέαο 

ρνύληαο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, ηνπ ΔΝΣ, ηεο ΕΚΣ θαη ηεο Ε.Ε. 

 

Να είλαη ζίγνπξνη πσο δελ αξγεί ε ζηηγκή εθείλε πνπ ζα θιεζνύλ νη ίδηνη νη εηζαγγειείο θαη νη 

δηθαζηέο καο καδί κε ηνπο εγθιεκαηίεο θαη ηξνκνθξάηεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ειηη 

λα ινγνδνηήζνπλ ελώπηνλ ηνπ ειιεληθνύ ιανύ ν νπνίνο ζα έρεη επαλαζηαηήζεη ελάληηα ζηελ 

ζύγρξνλε ηπξξαλία. 

 

Έλα ρξόλν κεηά ηηο ζπιιήςεηο καο θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ από ηελ θπβέξλεζε ηνπ 

ΠΑΟΚ πνπ απνηειεί ζύκβαζε ππνηαγήο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζην ππεξεζληθό θεθάιαην 

- γεγνλόηα πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα ζηελ ηζηνξία απηνύ ηνπ ηόπνπ-, νη κε 

πξνλνκηνύρνη ζηελάδνπλ θάησ από ηελ ρνύληα ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο θαη ηεο ηξόηθαο. 

 

Όζνλ αθνξά εκάο, ηνλ Επαλαζηαηηθό Αγώλα, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ηηο πξώηεο κέξεο ησλ 

ζπιιήςεσλ καο είρε νκνινγήζεη δηα ζηόκαηνο θπβεξλεηηθνύ αμησκαηνύρνπ πσο αλ δελ καο 

ζπιιακβάλαλε, ζα ηηλάδακε ηα νηθνλνκηθά κέηξα ζηνλ αέξα. 

 

Οκνινγνύκε πσο απηό επηδηώθακε λα πεηύρνπκε. Καη λα είλαη ζίγνπξνη νη δηώθηεο καο πσο 

αλ δελ είκαζηαλ ζηε θπιαθή, απηνί πνπ ζα ζηέλαδαλ ζα ήηαλ ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ειηη 

θαη όρη νη πξνιεηάξηνη απηνύ ηνπ ηόπνπ. 
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