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Πολυαγαπημένη μου Κλαρίσα, 
 
Τι είναι ελευθερία; Η ελευθερία, ειδικά όταν οι πολιτικοί μιλούν γι’ αυτήν, είναι 
συχνά ξεγυμνωμένη από την ουσία και τη σημασία της, απομένοντας άδειο 
κέλυφος – σαν τα μυαλά και τις καρδιές όσων έχουν την εξουσία και την 
ερμηνεύουν όπως τους βολεύει. Αλλά, για μένα, η ελευθερία είναι ο πιο 
σημαντικός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί από όσους λαούς είναι θύματα της 
αποικιοκρατίας, της νεοαποικιοκρατίας και της σκλαβιάς, από όσους λαούς δεν 
είχαν ποτέ την ευκαιρία να απολαύσουν την ελευθερία και να ασκήσουν το 
αναφαίρετο και θεμελιώδες δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση. 
 
Τα 73 χρόνια που ζω σε τούτο τον κόσμο, είμαι υποκείμενο της 
βορειοαμερικανικής αποικιοκρατίας. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει θέσει το Πουέρτο 
Ρίκο κάτω από αποικιοκρατικό ζυγό από το 1898, όταν αποφάσισε να εισβάλει 
και να το καταλάβει στρατιωτικά. Από εκείνη τη στιγμή, η βορειοαμερικανική 
κυβέρνηση χρησιμοποίησε κάθε μέσο που είχε στη διάθεσή της ώστε το Πουέρτο Ρίκο 
να μην γίνει ποτέ ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος. Όσοι Πορτορικάνοι 
τόλμησαν να αγωνιστούν για το ξερίζωμα της αποικιοκρατίας και για ένα 
ανεξάρτητο και κυρίαρχο Πουέρτο Ρίκο θεωρήθηκαν θανάσιμοι εχθροί των ΗΠΑ. Οι 
ΗΠΑ τους καταδίωξαν, τους χαρακτήρισαν εγκληματίες, τους φυλάκισαν, τους 
εξόρισαν… ακόμη και τους δολοφόνησαν χωρίς κανέναν ενδοιασμό, δίχως τον 
παραμικρό σεβασμό στα δικαιώματά τους, την αξιοπρέπειά τους και τη ζωή τους. 
Για να διαπιστώσει πόσο αληθινά είναι όλα αυτά, αρκεί κάθε Πορτορικάνος και 
κάθε άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία και τη δικαιοσύνη να μελετήσει την 
ιστορία των θαρραλέων ανδρών και γυναικών που βρέθηκαν στο στόχαστρο της 
βορειοαμερικανικής κυβέρνησης, και ιδίως όσων πέρασαν χρόνια στη φυλακή και 
έζησαν για να μιλήσουν και να γράψουν τις εμπειρίες τους.  
 
Δεν είχα ποτέ την εμπειρία της ελευθερίας. Αλλά τη λαχταράω και ελπίζω να τη 
βιώσω. Η λαχτάρα κι η ελπίδα έχουν γίνει μέρος αυτής της ζωοποιού ενέργειας 
που με κρατά όρθιο, ώστε να συνεχίζω να αγωνίζομαι και να αντιστέκομαι. 
Μπόρεσα να παρακολουθήσω κάποιους από τους αγώνες των λαών των αποικιών, 
την αντίσταση και την επίτευξη ανεξαρτησίας για τη χώρα τους. Έχω 
αποτυπωμένες στο νου μου τις εικόνες κάποιων να πανηγυρίζουν τις νίκες τους. 
Δύο εικόνες όμως είναι οι πιο ζωντανές στη μνήμη μου, αυτές του Πατρίς 
Λουμούμπα:  μία στη διάρκεια του αγώνα, να μιλά ως Πρόεδρος του Κονγκό, και 
μία από την κτηνώδη και βάρβαρη δολοφονία του. Στην ομιλία του είχε ασκήσει 
κριτική στο Βέλγο βασιλιά Μποντουέν και στο βελγικό λαό για τις κτηνώδεις και 
εγκληματικές πρακτικές τους ως αποικιοκράτες στο Κονγκό. Ο Βέλγος βασιλιάς, το 
1961, δεν μπορούσε να ανεχθεί την κριτική ενός Αφρικανού που τολμούσε να πει 



την αλήθεια. Έτσι, με τη βοήθεια της βορειοαμερικανικής κυβέρνησης, διέταξε τη 
δολοφονία του Προέδρου Πατρίς Λουμούμπα. Η φρικτή εικόνα της δολοφονίας του, 
δεμένου και με τα χαρτιά του λόγου του χωμένα στο στόμα του, μου θυμίζει πάντα 
πόσο βάρβαροι και εγκληματίες είναι οι αποικιοκράτες. 
 
Φυσικά, πολύ θα ήθελα να βιώσω την εμπειρία της ελευθερίας. Αλλά, κι αν δεν τη 
βιώσω, ελπίζω ότι μια μέρα εσύ, η Καρίνα και οι γενιές σας θα καταφέρετε να 
απολαύσετε την ελευθερία και να εξασκήσετε σε όλη του την πληρότητα το 
αναφαίρετο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Ελπίζω οι γενιές σας να μετατρέψουν το 
Πουέρτο Ρίκο στο έθνος που μπορεί να είναι: σε έναν παραδεισένιο κήπο της 
Καραϊβικής, τον οποίο θα απολαμβάνουν οι Πορτορικάνοι κι ολόκληρη η 
ανθρωπότητα.  
 
Με πολύ αγάπη, μικρέ μου κόσμε, και με RESISTENCIA Y LUCHA (Αντίσταση και 
Αγώνα),  
 
Όσκαρ Λόπεζ Ριβέρα 
 
 
* Ο Όσκαρ Λόπεζ Ριβέρα είναι η πιο εµβληµατική φιγούρα των Πορτορικανών πολιτικών 
κρατουµένων στις ΗΠΑ. Συνελήφθη το 1981 και καταδικάστηκε σε 55 χρόνια κάθειρξης για 
«ανατρεπτική συνωµοσία». Παρόλο που δεν κατηγορήθηκε για καµία συγκεκριµένη πράξη 
βίας, ο Πορτορικάνος µαχητής παραµένει εδώ και 35 χρόνια στη φυλακή (από τα οποία 12 
σε πλήρη αποµόνωση). Ο Όσκαρ Λόπεζ Ριβέρα αρνήθηκε το 1999 να λάβει προεδρική 
χάρη, διότι είχε ως προϋπόθεση να αποκηρύξει το παρελθόν του, και επίσης επειδή η χάρη 
δεν περιλάµβανε όλους τους φυλακισµένους συντρόφους του. Μέχρι σήµερα διακηρύττει 
ότι είναι αιχµάλωτος πολέµου κι ότι ο αγώνας για Ανεξαρτησία είναι δίκαιος και νόµιµος. Η 
παρούσα επιστολή του στην κόρη του Κλαρίσα δηµοσιοποιήθηκε ενόψει της Διεθνούς 
Ηµέρας Αλληλεγγύης στον Όσκαρ Λόπεζ Ριβέρα, που διοργανώνεται σε 35 χώρες σε όλο 
τον κόσµο την 20ή Ιουνίου 2016 – µεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα (περισσότερες 
πληροφορίες τις επόµενες µέρες στο www.facebook.com/ResistanceFestivalAthens).  
 


