Οικνμνμική κπίρθ
ζαριρμΰς και δθμνκπαςικά δικαιομαςα
ήμεοα κάπξιξπ θα μπξοξύρε μα πει όςι
ζξύμε
ρςημ επξυή πξσ ςξ παλιξ «πεθαίμει» και ςξ
καιμξσογιξ παρυίζει μα «γεμμηθεί». Καςά κξιμή
ξμξλξγία βιώμξσμε ρήμεοα ςη μεγαλύςεοη ίρχπ
κοίρη ςξσ ρσρςήμαςξπ από ςημ κοίρη ςξσ
Κοαυ(1929-1933) και ςη μεςαπξλεμική επξυή.Σε
ςέςξιεπ ιρςξοικέπ πεοιόδξσπ όπχπ έυει απξδειυθεί,
δημιξσογξύμςαι δύξ δοόμξι. Ο έμαπ και ξ μόμξπ με
ποξξπςική είμαι μα δημιξσογηθεί εμα επαμαρςαςικό
οεύμα πξσ θα αλλάνει άοδημ ςημ παοξύρα
κξιμχμική καςάρςαρη και ξ άλλξπ ρε έμα ακόμα
πιξ
βαθύ
κξιμχμικό
μεραίχμα
πξσ
θα
ποχςαγχμιρςεί ξ ταριρμόπ.
Εμ μέρχ ςηπ πιξ βαθιάπ ξικξμξμικήπ κοίρηπ, ςξ κετάλαιξ αδσμαςεί μα διαμξοτώρει
ρσρυεςιρμξύπ με ςξσπ εογαζξμέμξσπ και ςη μεξλαία, ποξκειμέμξσ μα δημιξσογήρει έμα μέξ
κξιμχμικό ρσμβόλαιξ,ςξ ξπξίξ θα αμβλύμει ςιπ αμςιπαοαθέρειπ μεςανύ ςξσ κοάςξσπ και ςηπ
πλειςςόμεμηπ πλειξφητίαπ.
Σε ασςή ςη ρσγκσοία ξ αγχμιζόμεμξπ λαόπ βγήκε ρςξ ποξρκήμιξ με μία ρειοά απξ κιμηςξπξιήρειπ
και μεγάλεπ απεογίεπ.Τα ςελεσςαία ςοία υοόμια ςξ κοάςξπ τξβόμεμξ έμα ιρυσοό εογαςικό κίμήμα
ασςαουικξπξιείςαι, αρκώμςαπ μια ξλξμέςχπη επίθερη ρςξ κόρμξ ςηπ εογαρίαπ.Ζ ασςαουικξπξίηρη
ςξσ κοάςξσπ ρσμςελεί και ρςημ εδοαίχρη ταριρςικώμ αμςιλήφεχμ.Οι αρςικέπ κσβεομήρειπ ςχμ
ςελεσςαίχμ εςώμ υοηριμξπξιώμςαπ κάθε μέρξ και μηυαμιρμό κσοιαουίαπ ποξρπαθξύμ μα
καςαπμίνξσμ ςη λαψκή αγαμάκςηρη
ςα πλαίρια ςηπ αμςιδοαρςικήπ μεςάλλανηπ ςξσ, ςξ κοάςξπ ποξβαίμει ρε μια ρειοά από
εμέογειπ πξσ ρσμβάλλξσμ ρςημ άμξδξ ςξσ ταριρμξύ.


Ζ αμςιλαψκή πξλιςική πξσ ακξλξσθείςαι από ςιπ εκάρςξςε κσβεομήρειπ ποξπ ότελξπ ςηπ
κεοδξτξοίαπ, μεςατοάζεςαι ρε μία ρειοά μεςαοοσθμίρεχμ ρε πξλιςικό και ξικξμξμικό
επίπεδξ.Καςαουάπ η θέρπιρη ςχμ μμημξμίχμ χπ επιςαγώμ ςηπ Δ.Δ. έυει ραμ απξςέλερμα
ςημ άσνηρη ςηπ αμεογίαπ, ςημ πεοικξπή ςχμ μιρθώμ και ρσμςάνεχμ, ςημ επίθερη ρςα
εογαριακά δικαιώμαςα κ.α.Μποξρςά ρςξ ρύγοξμξ εογαριακό μεραίχμα και ρςημ έλλειφη
παοαρςάρεχμ μίκηπ απξ ςξ κίμημα πξλλά κξμμάςια ςηπ ελλημικήπ κξιμχμίαπ ρςοατήκαμ
ρςη λξγική ςηπ επιβίχρηπ ςξσ «δσμαςόςεοξσ». Έςρι δημιξσογείςαι κλίμα
αμςαγχμιρςικόςηςαπ μεςανύ άμεογξσ και εογαζξμέμξσ,υχοίπ μα αμαγμχοίζξσμ ςξ
ποαγμαςικό ευθοό δηλαδή ςξ κετάλαιξ και ςξσπ εκτοαρςέπ ςξσ.



Σςξ πλαίριξ ασςό εμςάρρεςαι και η όνσμρη ςηπ
καςαρςξλήπ και η πξιμικξιπξίηρη ςξσ αγώμα.Ζ
εκκέμχρη ςχμ καςαλήφεχμ όπχπ ςηπ Βίλλαπ Αμαλίαπ
και Σκαοαμαγκά, η ειρβξλή ρςξ άρσλξ και ρε ρςέκια
πξλιςικώμ ρσλλξγικξςήςχμ όπχπ ΑΠΗ και ΑΣΟΔΔ αλλά
και τιαμόμεμα αρςσμξμικήπ βίαπ όπχπ ρςη πεοίπςχρη
ςχμ
ςερράοχμ
ρσλλητθέμςχμ
ρςη
Κξζάμη
παοαπέμπξσμ ρε μέοεπ υξύμςαπ. Επίρηπ ξι επιςάνειπ
ρςιπ απεογίεπ ςξσ Μεςοό και ςχμ Νασςεογαςώμ
αλλά και η επίθερη ςχμ ΜΑΣ ρςιπ κιμηςξπξιήρειπ
ςχμ αγοξςώμ ρσμθέςξσμ έμα κλίμα ςοξμξκοαςίαπ.



Τξ αρςικό μπλξκ ενξσρίαπ ρςημ ποξρπάθεια ςξσ μα απξςάνει από πάμχ ςξσ ςημ εσθύμη για
ςημ εναθλίχρη ςξσ λαξύ και ςημ αμεογία, διαμξοτώμξμςαπ ςημ κξιμή ρσμείδηρη με ςέςξιξμ
ςοόπξ πξσ μα μημ ρςοέτεςαι εμαμςίξμ ςξσ, βοήκε ρςξ ποόρχπξ ςχμ μεςαμαρςώμ ςξμ
βαρικό σπαίςιξ(επί ςηπ ξσρίαπ ςξ ενιλαρςήοιξ θύμα). Δίμαι υαοακςηοιρςικό όςι ςόρξ
ποξεκλξγικά όρξ και μεςά η ΝΔ ρε μία ποξρπάθεια μα αγκαλιάρει όλα ςα ρσμςηοηςικά και
ακοξδενιά κξμμάςια ςηπ κξιμχμίαπ έθερε χπ αιυμή ςξ ζήςημα ςξσ μεςαμαρςεσςικξύ
παοξσριάζξμςαπ χπ λύρη ςη δημιξσογία ρςοαςξπέδχμ ρσγκέμςοχρηπ.Σςη κίμηρη ασςή
υώοεραμ και «ακοξδενιά» ρςξιυεία όπχπ ξ «ςρεκξσοξτόοξπ» Βξοίδηπ και ξ Γεχογιάδηπ,
έμδεινη ςηπ ποξρπάθειαπ ςηπ μα μεςαςξπίρει ακόμα πιξ δενιά ςημ πξλιςική αςζέμςα ςηπ
επξυήπ. Σέςξιεπ εμέογειεπ όπχπ η δημιξσογία ρςοαςξπέδχμ ρσγκέμςοχρηπ,ρσγυοξμχμ
Γκξσαμςάμαμξ, βοήκαμ ποόρτξοξ έδατξπ ρςιπ διαςάνειπ ςηπ Ε.Ε μέρχ ςξσ Δξσβλίμξ ΙΙ,
ρύμτχμα με ςξ ξπξίξ η Ελλάδα μεςαςοέπεςαι ρςη τσλακή ςξσπ καθώπ δεμ έυξσμ ςημ
δσμαςόςηςα μα μεςακιμηθξύμ ρε υώοα ςηπ ποξςίμηρηπ ςξσπ.



Εξύμε ρε μία πεοίξδξ πξσ καςαπαςξύμςαι ξι λαψκέπ ελεσθεοίεπ και ςα δημξκοαςικά
δικαιώμαςα. Κάθε αγώμαπ για καλύςεοη ζχή αμςιμεςχπίζεςαι με ςα ΜΑΤ, ςα καοκιμξγόμα
υημικά, ςιπ παοάμξμεπ ποξραγχγέπ, ςιπ ρσλλήφειπ ρςξ ρχοό, ακόμα και με ςημ
σπξυοεχςική λήφη DNA! Δπίρηπ ξι μημύρειπ ρε αοιρςεοξύπ ρσμδικαλιρςέπ πξσ
παοαςηοξύμςαι ςξ ςελεσςαίξ
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ζήςημα ςηπ ςανικήπ πάληπ.



Τελεσςαίξπ και καςαλσςικόπ οόλξπ χπ μηυαμιρμόπ
ιδεξλξγικήπ ποξπαγάμδαπ απξςελξύμ και ςα Μ.Μ.Δ.
Η ςαύςιρη ςηπ οιζξρπαρςικήπ αοιρςεοάπ με ςημ
άκοα
δενιά
είμαι
πλέξμ
πξλύ
ρσυμό
ταιμόμεμξ.Απξρκξπεί ρε ποώςξ βαθμό ρςη
διαςήοηρη ςξσ δικξμμαςιρμξύ και ςηπ μμημξμιακήπ
πξλιςικήπ πξσ ρσμευώπ υάμει και ποξταμώπ ρε
δεύςεοξ βαθμό
ρςημ απξδσμάμχρη ςχμ
ποχςξπξοχμ κξμμαςιώμ ςηπ αοιρςεοάπ και ςημ
απξρςοξτή ςξσ κόρμξσ από ασςά. Σξ κλίμα
ςοξμξκοαςίαπ πξσ εμςέυμχπ ρςήμεςαι παοξσριάζει
ςξ εμδευόμεμξ μιαπ διατξοεςικήπ κξιμχμικήπ πξοείαπ,εκςόπ Ε.Ε. και εσοώ, χπ ςξ πιξ
καςαρςοξτικό και επικίμδσμξ για ςξμ λαό απ’ όςι η ρσμέυιρη ςηπ ίδιαπ πξλιςικήπ.

Τα παοαπάμχ ρσμπσκμώμξσμ ςξ ταιμόμεμξ ςξσ εκταριρμξύ ςηπ κξιμχμίαπ όπξσ πιξ νεκάθαοα
από πξςέ βλέπξσμε ςξμ ίδιξ ςξμ κοαςικό μηυαμιρμό μα εμρχμαςώμει και μα εμιρυύει ακόμη και
παοακοαςικέπ λξγικέπ, με ςημ ςασςόυοξμη πεοιρςξλή ςχμ δημξκοαςικώμ δικαιχμάςχμ. Η
ποξρπάθεια ςξσ πόλξσ ςξσ κεταλαίξσ μα κσοιαουήρει ασςξύ ςηπ εογαρίαπ μέρχ ςηπ
καςάογηρηπ λαικώμ καςακςήρεχμ και ελεσθεοίχμ, ξδηγεί έμα κξμμάςι ςηπ κξιμχμίαπ ρε
απανίχρη ςηπ δημξκοαςίαπ. Ασςό πξσ μαπ έυει διδάνει η ιρςξοία είμαι όςι ςα ταριρςικά
καθερςώςα έυξσμ δημιξσογήρει ρςοαςιχςικέπ υξύμςεπ πξσ καςαπίεραμ ςημ εογαςική πλειξφητία,
σπέο ςηπ κσοίαουηπ ςάνηπ. Τξ ποαγμαςικό επίδικξ όμχπ είμαι ξ αγώμαπ για διεύοσμρη ςηπ
δημξκοαςίαπ ρςα πλαίρια ςηπ ποξάρπιρηπ ςχμ λαψκώμ αγώμχμ.

Aίςια εμζάμιρθς ςνυ ζαριρμνύ
Για μα καςατέοξσμε μα θεμελιώρξσμε μια πειρςική απάμςηρη ρςημ ταριρςική απειλή πξσ ασςή
ςημ ρςιγμή αμαδεικμύεςαι και ρςημ Ελλάδα αλλά και παμεσοχπαψκά, είμαι αμαγκαίξ μα
αμαγμώρξσμε ςξ έδατξπ πάμχ ρςξ ξπξίξ αμαπςύρρξμςαι ςα ταριρςικά μξοτώμαςα. Ζ
ξικξμξμική κοίρη, η ασςαουικξπξίηρη ςξσ κοάςξσπ καθχπ και η αδσμαμια ςηπ αοιρςεοαπ μα
δξμήρει εμαμ ξλξκληοχμέμξ αμςιταριρςικό λόγξ είμαι απξ ςα βαρικά αίςια ςηπ εμτάμιρηπ ςξσ
ταριρμξύ.


Ζ ξικξμξμική κοίρη πξσ σπάουει ρςημ Δλλάδα απξςελεί
έμαμ εμιρυσςικό παοάγξμςα για ςξμ ταριρμό και ςημ
Χοσρή Ασγή. Έυξσμε ςημ πεπξίθηρη όςι ςα αμςιδοαρςικά
οεύμαςα όπχπ ασςό ςξσ ταριρμξύ γεμμιξύμςαι πάμχ ρςημ
πξλιςική και ξικξμξμική κοίρη ςξσ καπιςαλιρςικξύ
ρσρςήμαςξπ. Η καπιςαλιρςική κοίρη εμταμίζεςαι και
καςαμξείςαι μέρα από ςημ αμςιδοαρςική απάμςηρη ρε
ασςήμ. Ζ αμεογία ξνύμεςαι και ςασςόυοξμα δημιξσογεί και
μια διαμάυη μεςανύ εογαζξμέμχμ και αμέογχμ. Ζ μείχρη
ςχμ μιρθώμ ρσμβαίμει για όλξσπ, όμχπ ξνύμεςαι μια
αμςιπαοάθερη μεςανύ εογαζξμέμχμ ρςξ δημόριξ και ρςξ
ιδιχςικό ςξμέα, ή ασςώμ πξσ αμείβξμςαι με 500-1000
εσοώ. Ακόμα εμώ η πξλιςική για ςξ μεςαμαρςεσςικό
ζήςημα είμαι απάμθοχπη και ρσμβαδίζει με ςημ γεμικόςεοη επίθερη ρςα λαψκά ρςοώμαςα
και ςξσπ εογαζξμέμξσπ, ςασςόυοξμα σπάουει η ρςοεβλή λξγική όςι ξι μεςαμάρςεπ μαπ
''κλέβξσμ'' ςιπ δξσλειέπ και εσθύμξμςαι για ςημ καςάρςαρη πξσ έυει έοθει η υώοα. Άοα η
κοίρη δεμ ξδηγεί με έμαμ μξμξρήμαμςξ ςοόπξ ρε μια ποξξδεσςική ρςάρη και ρε έμαμ

πξλιςικό αγώμα όπχπ πιρςεύξσμ πξλλέπ δσμάμειπ ςηπ Αοιρςεοάπ. Ο ταριρμόπ κηούρρει
ςξμ ερχςεοικό κξιμχμικό εμτύλιξ και ςξμ άκοαςξ αμςαγχμιρμό μέρα ρςξμ λαό,
δημιξσογώμςαπ ςευμηςξύπ ευθοξύπ και δίπξλα, ποξρπαθώμςαπ μα απξποξραμαςξλίρει από
ςα κσοίαουα ποξβλήμαςα ρςα ξπξία δεμ μπξοεί μα δώρει λύρη.


Σήμεοα ρςημ Δλλάδα ςηπ κοίρηπ και ςξσ μμημξμίξσ παοαςηοξύμςαι ρημαμςικέπ αλλαγέπ ρςξ
αρςικό πξλιςικό ρύρςημα πξσ ρτοαγίζξμςαι από ςημ ασςαουικξπξίηρη και ςημ πεοιρςξλή
ςχμ δημξκοαςικώμ δικαιχμάςχμ. Ζ ακοαία αμςιδημξκοαςική οηςξοεία από ςημ κσβέομηρη
δημιξσογεί εύτξοξ έδατξπ για ςξμ ταριρμό και ςημ ΧΑ. Η αςζέμςα ςηπ ςοιςξκξμμαςικήπ
κσβέομηρηπ είμαι άμερα ρσμδεδεμέμη με ςημ οηςξοεία ςξσ ταριρμξύ. Δπιλέγεςαι η
ρτξδοή επίθερη ρςξσπ κξιμχμικξύπ αγώμεπ και ρε καθέμαμ πξσ επιλέγει μα αγχμιρςεί και
μα βάλει τοαγμό ρε ασςή ςημ πξλιςική. Γεμικόςεοα η κσβέομηρη έυει ραμ ρςόυξ μα
εδοαιώρει έμα μόμιμξ κλίμα ςοξμξκοάςηρηπ και τόβξσ με απξκλειρςικό γμώμξμα και ρςόυξ
μα μημ ρςοατεί ξ λαόπ ποξπ ςξ κίμημα και ςξμ αγώμα. Η ΕΕ όυι απλά ρσμβάλλει ρςημ
παοαπάμχ καςάρςαρη αλλά απξςελεί ρσμειδηςή ρςοαςηγική ςηπ και δίμει ςιπ
καςεσθσμςήοιεπ γοαμμέπ για μα εδοαιχθεί ασςή η πξλιςική. Σςημ παοαπάμχ πξλιςική και
ρςημ ακοαία ασςαουικξπξίηρη ςξσ κοάςξσπ, καθώπ και ρςημ αμάγκη πξσ σπάουει ασςή ςημ
ρςιγμή για εύοερη ακοξδενιώμ σπεοαρπιρςώμ ςξσ ρσρςήμαςξπ, τχλιάζει η ταριρςική
ιδεξλξγία πξσ ρςημ Δλλάδα μεςατοάζεςαι ρςημ Χοσρή Ασγή.



Ιρςξοικά έυει απξδειυςεί όςι ξ ταριρμόπ και αμάλξγα αμςιδοαρςικά οεύμαςα δεμ
εμταμίζξμςαι ραμ εκδίκηρη ρςημ Αοιρςεοά για κάςι πξσ έκαμε, αλλά έουξμςαι ραμ
εκδίκηρη για κάςι πξσ δεμ καςάτεοε μα κάμει ρε
μια κοίριμη ιρςξοική πεοίξδξ. Με βάρη ασςό είμαι
ρίγξσοξ όςι και η Αοιρςεοά έυει ρημαμςικό μεοίδιξ
για ςημ δσμαμική πξσ εμταμίζει η Χοσρή Ασγή. Ζ
αδσμαμία ςηπ Αοιρςεοάπ μα ξικξδξμήρει έμαμ μάυιμξ
πξλιςικό λόγξ πξσ θα δίμει λύρη ρςα άμερα ζηςήμαςα
επιβίχρηπ ςξσ λαξύ, άτηρε έμα πεδίξ κεμό όπχπ
ασςό ςηπ αλληλεγγύηπ, κάςι ςξ ξπξίξ επιυείοηρε μα
καλύφει η Χοσρή Ασγή. Ακόμα μεγαλύςεοξ μεοίδιξ
εσθύμηπ αμαλξγεί ρςημ κξιμξβξσλεσςική αοιρςεοά.
Από ςημ μια ςξ ΚΚΕ μέμει μόμξ ρςα λόγια ρε όςι ατξοά ςξ ζήςημα ςηπ Χοσρήπ Ασγήπ,
απξμξμώμξμςαπ ςξμ κόρμξ ςξσ από ςα αμςιταριρςικά μέςχπα και ςημ αμςιταριρςική πάλη
πξσ νερπάει ρςημ Δλλάδα. Από ςημ άλλη Ο ΤΡΙΖΑ εσαγγελίζεςαι έμα ρσμςαγμαςικόδημξκοαςικό ςόνξ εμαμςίξμ ςηπ ταριρςικήπ απειλήπ ςξ ξπξίξ ξσριαρςικά μεςατοάζεςαι ρε
ρσμμαυία με ΝΔ-ΠΑΟΚ-ΑΝ ΕΛΛΗΝΕ πξσ είμαι ασςξί πξσ έυξσμ ρσμβάλλει ρημαμςικά
ρςημ δημιξσογία ασςξύ ςξσ ταιμξμέμξσ.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ
Ζ απάμςηρη ρςξ ταριρςικό ταιμόμεμξ και ρσγκεκοιμέμα ρςη Χοσρή Ασγή είμαι άμερα ρσμδεδεμέμη
με ςημ απάμςηρη πξσ απαιςεί η πεοίξδξπ για ςημ σπέοβαρη ςηπ ρημεοιμήπ καςάρςαρηπ.
Αμαμτιρβήςηςα η αμςιταριρςική πάλη δεμ μπξοεί μα πεοιξοιρςεί απλά και μόμξ ρε έμα
αμςιταριρςικό μέςχπξ ή ρςη ρύγκοξσρη με ςξσπ ταρίρςεπ με τσρικξύπ όοξσπ όπχπ ρςξ
δοόμξ, ςασςόυοξμα όμχπ δεμ είμαι αοκεςή ξύςε μια απλή επίκληρη ρςξμ αμςικαπιςαλιρμό ή η
επίκληρη ρςξμ αμςιταριρμό. Μία ξλξκληοχμέμη ποόςαρη ρςη πεοίξδξ ςηπ πιξ βαθιάπ
ξικξμξμικήπ κοίρηπ, είμαι απαοαίςηςξ μα πεοιέυει όλα ςα παοαπάμχ.

Είμαι αμαγκαίξ η αοιρςεοά ρήμεοα μα ποχςαγχμιρςήρει ρςξμ
κξιμχμικό αγώμα εμάμςια ρςη κσβέομηρη, ςημ ξικξμξμική
κοίρη,ςα μμημόμια,ςη Ε.Ε. και ςξ Δ.Ν.Σ.. Για μα αμςιμεςχπίρξσμε
ςξ ταριρμό, υοέξπ μαπ είμαι μα βαδίρξσμε ποξπ ςη πλεσοά ςχμ
εναθλιχμέμχμ, ςχμ αμέογχμ και γεμικά ποξπ ςξ λαό. Άοα ξι
επαμαρςαςικέπ-αμςιταριρςικέπ δσμάμειπ ποέπει μα ρσμβάλλξσμ
ρςη δημιξσογία λαψκώμ ρσμελεύρεχμ, ρσμελεύρχμ γειςξμιώμ
και μα πάοξσμ ποχςξβξσλίεπ όπξσ εογάζεςαι και βοίρκεςαι η μεξλαία. Μέρα από ςέςξιεπ
ποχςξβξσλίεπ, ξι δσμάμειπ ςηπ οιζξρπαρςικήπ αοιρςεοάπ χτείλξσμ μα ρσμδέρξσμ ςη πξλιςική
πάλη με ςημ επιβίχρη ςξσ λαξύ.
Χοειάζεςαι μα δημιξσογηθξύμ δξμέπ αλληλεγγύηπ(κξιμχμικά ιαςοεία κςλ.) από ςα «κάςχ», ξι
ξπξίεπ θα ρςέκξμςαι ρςξ πλεσοό ςξσ εναθλιχμέμξσ λαξύ, αμςίθεςα από ςιπ λξγικέπ ςηπ
αλληλεγγύηπ ςηπ Χ.Α.(π.υ. αιμξδξρία μόμξ για Έλλημεπ)…
Είμαι υοέξπ ςχμ δσμάμεχμ ςξσ κιμήμαςξπ μα ξογαμώρει και μα ρσγκοξςήρει ςξ αμςιταριρςικό
μέςχπξ.Τξ μέςχπξ θα ποέπει μα παλεύει από
επαμαρςαςική ρκξπιά για ςη διεύοσμρη ςχμ λαψκώμ
ελεσθεοιώμ και δημξκοαςικώμ δικαιχμάςχμ και όυι για
ςημ σπεοάρπιρη ςηπ αρςικήπ δημξκοαςίαπ. Η αμαγκαία
κξιμή δοάρη ςχμ κξμμαςιώμ ςξσ κιμήμαςξπ δεμ ποέπει
μα σπξβαθμίρει ςη πξλιςική αμςιπαοάθερη αλλά
αμςιθέςχπ μα ξνύμει έμα γόμιμξ πξλιςικό διάλξγξ για ςξ
ποξραμαςξλιρμό ςξσ μεςώπξσ και ςξσ κιμήμαςξπ. Δπίρηπ
αμάγκη είμαι μα παοεμβαίμει ρςξσπ ρσμδικαλιρςικξύπ
υώοξσπ,ρςα ρχμαςεία,ρςα παμεπιρςήμια κςλ. Τξ
αμςιταριρςικό μέςχπξ ποέπει μα ρσμδεθεί με ςξμ αγώμα
ςξσ λαξύ για ςημ αμαςοξπή ςηπ καςάρςαρηπ.

Η αμςιπαοάθερη με ςημ ΧΑ θα κοιθεί ριγξσοα και ρςξ κξμμάςι ςηπ ιδεξλξγίαπ. Ζ γκεμπελίρςικη
αμςιρσρςημική οηςξςξοεία ςηπ ΧΑ, η ξογαμχςική ρσγκοόςηρη ςηπ, ςα πξγκοόμ ρςιπ εσπαθείπ
κξιμχμικέπ ξμάδεπ απξδεικμύξσμ ςημ άοοηκςη ρύμδερη ςηπ με ςξμ μαζιρμό πξσ εμταμίρςηκε ρςημ
Γεομαμία, εμώ η ρύμδερη ςηπ με ςημ αρςσμξμία και ςξμ νσλξδαομό ςξσ αγχμιζόμεμξσ λαξύ, ςξμ
δξριλξγιρμό ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 40 ρςημ Δλλάδα. Η ςαύςιρη ςηπ ΧΑ με ςξ ρύρςημα και ςξμ μαζιρμό
απξςελεί κξμμάςι ςηπ αμςιταριρςικήπ δοάρηπ και μπξοεί μα αμαδειυθεί μέρα απξ εκδηλώρειπ
και διάτξοεπ ποχςξβξσλίεπ, όπχπ η δημιξσογία μέρχμ αμςιπληοξτόοηρηπ από ςη πλεσοά ςξσ
κιμήμαςξπ για ςη πξλιςικξπξίηρη και ςημ εσούςεοη έμςανη ςξσ κξιμχμικξύ ρσμόλξσ ρςημ
αμςιταριρςική πάλη.

Βαρικό πεδίξ ρσγοόςηρηπ ςηπ Χ.Α. είμαι η βία ρςξ δοόμξ με απώςεοξ ρςόυξ μα ςοξμξκοαςήρει ςη
μεξλαία και ςξσπ εογαζξμέμξσπ πξσ κιμξύμςαι ρε κιμημαςική καςεύθσμρη. Για ασςό ςξ λόγξ η
αοιρςεοά δεμ μπξοεί μα μείμει μόμξ ρςξμ ιδεξλξγικξπξλιςικό αγώμα εμαμςίξμ ςξσ ταριρμξύ αλλά
χτείλει μα αμςιπαοαςεθεί με τσρικξύπ όοξσπ. Είμαι σπξυοεχμέμξπ ξ κόρμξπ ςξσ κιμήμαςξπ μα
πεοιτοξσοεί ςιπ πξοείεπ ςξσ και ςιπ διαδικαρίεπ ςξσ και μα είμαι έςξιμξπ (π.υ. μξςξπξοείεπ) μα
ρσγκοξσρςεί με ςξσπ ταρίρςε

Αμςι εξιλΰηνυ
Ζ αμςιμεςώπιρη ςξσ ταριρμξύ καθώπ και η σπεοάρπιρη και ςασςόυοξμα η διεσοημρη ςχμ λαικώμ
δικαιχμάςχμ απξκςά πεοίξπςη θέρη ςημ ρημεοιμή πεοίξδξ ςηπ όνσμρηπ ςηπ ξικξμξμικήπ κίρηπ πξσ
η κσβέομηρη μαζι με ςημ ΧΑ επιλέγει ςημ χμή επίθερη ρςξσπ εογαζξμέμξσπ και ςημ μεξλαία. Ειμαι
απαοαίςηςξ μα αμαγξσμε ςα αμαγκαία ρσμπεοάρμαςα απξ ςημ ιρςξοία και ςημ αμςιταριρςική
δοάρη πξσ ενελίυθηκε ρςημ Γεομαμία ςξσ μερξπξλέμξσ και ρςημ Ιςαλία ςξσ Μξσρξσλίμι, μα
κοαςήρξσμε ςα θεςικά ρςξιυεία απξ ασςήμ και μα ςημ ποξραομόρξσμε ρςξ ρήμεοα. Δμα
υοήριμξ ρσμπέοαρμα απξ ςημ ιρςξοία είμαι ςξ ενήπ : όπξςε ςα κξμμξσμιρςικά-επαμαρςαςικά
κόμμαςα δεμ έτςαραμ μευοι ςξ ςέλξπ (επαμάρςαρη), όπξςε έδειναμ τόβξ για ςα εοχςημάςα ςηπ
πεοιόδξσ και δεμ καςατεοαμ μα ςα απαμςήρξσμ, ςξ κεμό καλστθηκε απξ αμςιδοαρςικά οεύμαςα,
όπχπ ασςό ςξσ ταριρμξύ. Σοαμςαυςό παοάδειγμα είμαι ασςό ςηπ κόκκιμηπ διεςίαπ ρςημ Ιςαλία,
όπξσ η αοιρςεοα έδεινε ςοξμεοή αδσμαμία ρςξ μα ξλξκληοώρει ςημ επαμάρςαρη (1919-1921).
αμ Eμχςική Ποχςξβξσλία έυξσμε ραμ τχςειμό
παοάδειγμα ασςό ςξσ ΕΑΜ, ςξσ ΕΛΑ και ςηπ
ΕΠΟΝ. Πξσ μέρα ρςημ μαζική εναθλίχρη εκείμη
ςηπ πεοίξδξσ και ςηπ απειλήπ ςξσ ταριρμξύ,
καςατεοε μα ξογαμχρει ςξμ λαό ρε ρσμελεύρειπ,
μα ςξμ πείρει για εμα διατξοεςικό ρυεδιξ, για μια
διατξοεςική ζχή και ρσγκοξύρςηκε με ςξμ
ταριρμό και ρςξ πξλιςικό αλλά και ρςξ
ξογαμχςικό πεδίξ. Εςρι και εμείπ ρςξ ρήμεοα
επειδιώκξσμε μα ξογαμώρξσμε ςξμ λαό ρςα
λαικά όογαμα λαικήπ επιβξλήπ και μα αμαςοέφει
ξμ ταριρμό μαζί με ασςό ράπιξ πξλιςικό
ρύρςημα.

