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Κρίση, αγώνες και καθήκοντα -   
oι ηγεσίες της αριστεράς, οι τοπικές εκλογές.  

Συμπεράσματα και απολογισμός της συνάντησης της πανελλαδικής συντονιστικής 

επιτροπής του Ξεκινήματος, στις 18 & 19 Σεπτέμβρη.  

 

ξ Ραββαςξκϋοιακξ 18 και 19 Ρεπςέμβοη ρσμήλθε η παμελλαδική ρσμςξμιρςική επιςοξπή ςξσ 
Ξεκιμήμαςξπ. Ρσζήςηρε ςιπ ενελίνειπ διεθμόπ καθόπ και ρςημ Δλλάδα, ςημ επίθερη ςημ ξπξία 
δέυεςαι ςξ ελλημικϊ εογαςικϊ, μεξλαιίρςικξ και λαψκϊ κίμημα, ςξμ οϊλξ ςχμ ρσμδικαλιρςικόμ 
ηγεριόμ και ςα αδιένξδα ςηπ επίρημηπ αοιρςεοάπ και καςάληνε ρςα καθήκξμςα ςηπ ξογάμχρηπ 
ρςημ πεοίξδξ πξσ έυξσμε μπει γεμικά και ειδικά για ςη ρςάρη μαπ ρςιπ δημξςικέπ εκλξγέπ.  

Του Ανδρέα Παγιάτσου  

Απϊ ςα πιξ ρημαμςικά ρημεία ςχμ ρσμπεοαρμάςχμ ςηπ παμελλαδικήπ ρσμςξμιρςικήπ επιςοξπήπ 
είμαι η απϊταρη για μη ρσμμεςξυή σπξφητίχμ ςξσ «Ν» ρςα φητξδέλςια ςξσ ΡΣΠΘΕΑ ρςιπ 
εουϊμεμεπ ςξπικέπ εκλξγέπ. Ιαι η απϊταρη, ρσμπληοχμαςικά, για εκρςοαςεία σπξρςήοινηπ 
γεμικά ςχμ κξμμάςχμ ςηπ αοιρςεοάπ, δηλαδή είςε ΡΣΠΘΕΑ, είςε ΙΙΔ, είςε ενχκξιμξβξσλεσςική 
αοιρςεοά, αμάλξγα με ςημ πεοίπςχρη.  

Ζ ποϊςαρη ασςή ρσζηςιέςαι ασςέπ ςιπ μέοεπ ρςιπ ςξπικέπ ξογαμόρειπ ςξσ «Ν» ϊπξσ παίομξμςαι ξι 
ςελικέπ απξτάρειπ πάμχ ρςξ θέμα.  

Οιξ αμαλσςικά, ςα βαρικά ρημεία ςηπ ρσζήςηρηπ και ςχμ απξτάρεχμ ςηπ κεμςοικήπ επιςοξπήπ 
ςξσ «Ν» αμαπςϋρρξμςαι ρςη ρσμέυεια. 

Διεθνής κρίζη 

Ζ διεθμήπ κοίρη πξσ νεκίμηρε απϊ ςιπ ΖΟΑ ςξ 2007 και επεκςάθηκε ρςξμ σπϊλξιπξ πλαμήςη 
ρσμευίζεςαι. Ζ πεμιυοή αμάκαμφη πξσ εμταμίζεςαι ρςιπ ξικξμξμίεπ ςχμ αμεπςσγμέμχμ υχοόμ, 
ιδιαίςεοα ςηπ Δσοόπηπ και ςχμ ΖΟΑ, δεμ απξςελεί έμδεινη επιρςοξτήπ ςηπ διεθμξϋπ ξικξμξμίαπ 
ρε μια μέα τάρη αμάπςσνηπ, πξλϋ πεοιρρϊςεοξ δσμαμικήπ. Αλλά απξςελεί μια αμαιμική και 
ποξρχοιμή αμάκαμφη ρε μια επξυή γεμικήπ κοίρηπ, υαμηλόμ οσθμόμ αμάπςσνηπ, ρςαριμϊςηςαπ 
και στέρεχμ ρςξ παγκϊρμιξ καπιςαλιρςικϊ ρϋρςημα. Λια μέα ϋτερη, μεςά ςημ καςαρςοξτική 
«βξσςιά» ςξσ 2008 - 9 είμαι η πιξ πιθαμή ενέλινη ρςξ ρϋμςξμξ μέλλξμ.  

Ξι άουξσρεπ ςάνειπ διεθμόπ, ατξϋ έυξσμ νξδέφει πξλλά ςοιρεκαςξμμϋοια δξλάοια για μα ρόρξσμ 
ςιπ ςοάπεζεπ και ςη βιξμηυαμία ςξσπ απϊ ςιπ δσμάμειπ ςηπ αγξοάπ, ςιπ ξπξίεπ ξι ίδιξι «λάςοεφαμ», 
τξοςόμξσμ ςόοα ςημ πληοχμή ασςόμ ςχμ κξλξρριαίχμ πξρόμ ρςξσπ εογαζϊμεμξσπ. Λεςά ςη 
ρςοξτή ςξσπ ςξμ κοαςικϊ παοεμβαςιρμϊ ςξσ 2008 και 2009 -μια μξοτή Ιεψμριαμιρμξϋ- 
επιρςοέτξσμ ρήμεοα ρςα γμόοιμα μξμξπάςια ςξσ μεξτιλελεσθεοιρμξϋ, υςσπόμςαπ με 
ποχςϊγμχοη -για γεμιέπ ξλϊκληοεπ- βαοβαοϊςηςα ςξ βιξςικϊ επίπεδξ και ςα δικαιόμαςα ςχμ 
εογαζξμέμχμ. ξ ελλημικϊ εογαςικϊ κίμημα είμαι ποόςξ ρςη ρειοά ςξσ «εκςελερςικξϋ 
απξρπάρμαςξπ» πξσ έυξσμ ρςήρει ξι διεθμείπ τίλξι και ποξρςάςεπ ςηπ ελλημικήπ κσβέομηρηπ. 

Ξι εκποϊρχπξι ςξσ κεταλαίξσ διεθμόπ εμταμίζξμςαι υαμξγελαρςξί και αιριϊδξνξι, 
διαβεβαιόμξμςαπ για ςημ μέα τάρη «αμάπςσνηπ» ρςημ ξπξία έυει, σπξςίθεςαι, μπει η διεθμήπ 
ξικξμξμία. α υαμϊγελα ςξσπ θα παγόρξσμ πξλϋ ρϋμςξμα καθόπ ϊλα ςα ποξβλήμαςα ςηπ 
διεθμξϋπ ξικξμξμίαπ παοαμέμξσμ ξνσμέμα ϊρξ πξςέ.  
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Αμερική και Εσρώπη 

Ξι ΖΟΑ παοαμέμξσμ η υόοα κλειδί για ςημ πξοεία ςηπ παγκϊρμιαπ κοίρηπ. Ζ εικϊμα κάθε άλλξ 
παοά εμθαοοσμςική είμαι για ςξσπ απξλξγηςέπ ςξσ ρσρςήμαςξπ.  

ξμ Θξϋλη είυαμε πςόρη ρςημ αγξοά καςξικίαπ καςά 27% εμό ακϊμα 131.000 θέρειπ εογαρίαπ 
υάθηκαμ. Ασςά μεςά απϊ 12 ξλϊκληοξσπ μήμεπ θεςικόμ οσθμόμ αμάπςσνηπ. Ξ ρσμξλικϊπ αοιθμϊπ 
ςχμ αμέογχμ ρςιπ ΖΟΑ έυει τςάρει ςα 27 εκαςξμμϋοια! ξ 2009 ποξρςέθηκαμ ρςξσπ άπξοξσπ ςχμ 
ΖΟΑ 4 ακϊμα εκαςξμμϋοια άμθοχπξι. Ξ αοιθμϊπ ςξσπ ρσμξλικά έτςαρε ςα 43.6 εκας. - ςξ 15% 
ςξσ πληθσρμξϋ. 

Ζ ξικξμξμία ςηπ ΔΔ ρημείχρε αμάπςσνη 1,7% ρςξ β’ ςοίμημξ ςξσ 2010 ρε ρϋγκοιρη με ςημ 
αμςίρςξιυη πεοίξδξ ςξσ 2009 κι ασςϊ ποξκαλεί ςα υαμϊγελα ςξσ διεσθσμςηοίξσ. Όμχπ κάθε άλλξ 
παοά ικαμξπξιηςικϊ μπξοεί μα θεχοηθεί ασςϊ καθόπ, απϊ ςη μια, νεκιμά απϊ ςξμ «πάςξ ςξσ 
πηγαδιξϋ» ϊπξσ έοινε ςημ ΔΔ η ϋτερη ρςη διάοκεια ςχμ πεοαρμέμχμ δϋξ υοϊμχμ, και απϊ ςημ 
άλλη, γιαςί υοειάζεςαι αμάπςσνη κξμςά ρςξ 3% απλά και μϊμξ για μα διαςηοείςαι ρςαθεοϊ ςξ 
πξρξρςϊ ςηπ αμεογίαπ!   

Ιι εμό η διεθμήπ ξικξμξμία έυει ςα υάλια ςηπ και η αμεογία μεγαλόμει, ρςημ Δσοόπη νεκιμά η πιξ 
ρκληοή μεξτιλελεϋθεοη λιςϊςηςα!  

Ρςη Βοεςαμία η μέα κσβέομηρη νεκιμά μια επίθερη πξσ ξδηγεί ρςη μείχρη ςξσ βιξςικξϋ επιπέδξσ 
ςχμ δημϊριχμ σπαλλήλχμ καςά 25% - μια επίθερη λιςϊςηςαπ αμςίρςξιυη ςηπ ελλημικήπ. Ρςημ 
Θολαμδία εταομϊρςηκε, ϊπχπ και ρςημ Δλλάδα, μια ρκληοή επίθερη λιςϊςηςαπ ρςη διάοκεια ςξσ 
2009, με σπξςιθέμεμξ ρςϊυξ ςη μείχρη ςχμ ελλειμμάςχμ και ςξσ υοέξσπ. ξ απξςέλερμα ήςαμ μια 
βαθιά ϋτερη πξσ έτςαρε ςξ -7% ςξσ ΑΔΟ (ρςημ Δλλάδα σπξλξγίζεςαι ρςξ –4%) και ραμ 
απξςέλερμα ςξ έλλειμμα αμςί μα μειχθεί μεγάλχρε (καθόπ, πέοα απϊ ςα κξλξρριαία εμβάρμαςα 
ρςξσπ ςοαπεζίςεπ και ςξσπ βιξμήυαμξσπ, η ϋτερη μειόμει ςα δημϊρια έρξδα απϊ τϊοξσπ κλπ και 
ασνάμει ςιπ δαπάμεπ για επιδϊμαςα). Ρςη Γαλλία ξ Ραοκξζί έυει νεκιμήρει μέξ γϋοξ επιθέρεχμ 
εμάμςια ρςιπ ρσμςάνειπ.  

Ζ Θολαμδία απξςελεί έμα εναιοεςικά διδακςικϊ παοάδειγμα. Απϊ ποϊςσπξ και «ςίγοηπ» μέυοι ςξ 
2007 ρήμεοα αμςιμεςχπίζει ςημ πιξ βαθιά ϋτερη απϊ ξπξιαδήπξςε εσοχπαψκή υόοα. Ζ 
κσβέομηρη πεομάει τέςξπ ρε δεϋςεοξ γϋοξ βάοβαοηπ επίθερηπ εμάμςια ρςξσπ εογαζϊμεμξσπ, 
μιαπ επίθερηπ ϊμχπ πξσ ρςημ ποαγμαςικϊςηςα δεμ έυει ςέλξπ. Απ ρημειχθεί μϊμξ ϊςι η ιολαμδική 
κσβέομηρη νϊδεφε ρσμξλικά για μα ρόρει ςιπ ςοάπεζεπ ςηπ ςξ 231% ςξσ ΑΔΟ ςηπ! Για λϊγξσπ 
ρϋγκοιρηπ, η ελλημική κσβέομηρη νϊδεφε, αμ ρσμσπξλξγίρξσμε οεσρςϊ και εγγσήρειπ ρςιπ 
ελλημικέπ ςοάπεζεπ ρσμξλικά 78 διπ €, πξσ αμςιρςξιυξϋμ πεοίπξσ ρςξ 1/3 ςξσ ΑΔΟ ςηπ! Ασςά… για 
ςξ μέλλξμ ςηπ Θολαμδίαπ. Ζ πιθαμϊςηςα υοεξκξπίαπ ςηπ ιολαμδικήπ ξικξμξμίαπ έυει αουίρει μα 
ρσζηςιέςαι αμξιυςά πια ρςη υόοα και ρςιπ γοαμμέπ ςχμ αμαλσςόμ ςξσ κεταλαίξσ.  

Κερδοζκοπία  

Ιι εμό ϊλξι ξι αμαλσςέπ ςξσ κεταλαίξσ είμαι σπξυοεχμέμξι μα απξδευςξϋμ ϊςι πίρχ απϊ ςημ 
ςοέυξσρα κοίρη βοίρκεςαι η κεοδξρκξπική μαμία ςξσ καπιςαλιρςικξϋ ρσρςήμαςξπ, η κεοδξρκξπία 
καλά κοαςεί.  

Ξι ιρυσοϊςεοξι πξλιςικξί ςξσ πλαμήςη ϊπχπ ξ Ξμπάμα ρςιπ ΖΟΑ και η Λέοκελ ρςη Γεομαμία 
εναγγέλλξσμ «μέςοα» (και ποξθέρειπ...) για μα «ελέγνξσμ» ςα κεοδξρκξπικά παιγμίδια ςχμ 
ςοαπεζιςόμ και ςχμ υοημαςιρςόμ. Απξςέλερμα; ξ παιυμίδι ρςιπ αγξοέπ ρσμαλλάγμαςξπ διεθμόπ 
έτςαρε ςξ 2009 ςα 4 ςοιπ δξλ. ςημ ημέοα καςά μέρξ ϊοξ! Για λϊγξσπ ρϋγκοιρηπ, ςξ 2007 ήςαμ 3,3 
ςοιπ $ ςημ ημέοα και ςξ 2004 $1,9 ςοιπ. Σπεοδιπλαριάρςηκε, δηλαδή, μέρα ρε 5 υοϊμια! Ασςϊ ςξ 
πξρϊ, ςχμ 4 ςοιπ ςημ ημέοα,  αμςιρςξιυεί ρε 70 τξοέπ ςξμ ϊγκξ ςξσ διεθμξϋπ εμπξοίξσ. Ξι 
κξοσταίξι 25 επικεταλήπ διεσθϋμξμςεπ ρϋμβξσλξι κεοδξρκξπικόμ ιδοσμάςχμ, είυαμ μέρξ 
ειρϊδημα ξ καθέμαπ $1 διπ  ρςη διάοκεια ςξσ πεοαρμέμξσ υοϊμξσ. ϊρξ απξςελερμαςικϊπ ήςαμ ξ 
έλεγυξπ ςηπ κεοδξρκξπίαπ!  

ξ ρϋρςημα, ρςημ ξσρία, βαδίζει ποξπ ςξμ γκοεμϊ με ςα μάςια κλειρςά. 
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Η ανηζστία ηφν αζηών αναλσηών  

Ζ Οαγκϊρμια οάπεζα, εκςιμά ϊςι πάμχ απϊ 60 εκας. άμθοχπξι (επιπλέξμ) θα ξδηγηθξϋμ τέςξπ 
ρε ακοαίεπ ρσμθήκεπ τςόυειαπ. Αματέοει ϊςι: 

«η σφηλή αμεογία και η σπξαπαρυόληρη έυξσμ σφηλό ξικξμξμικό και κξιμχμικό κόρςξπ ςξ 
ξπξίξ αμ δεμ αμςιμεςχπιρςεί, εμδέυεςαι μα απξμσζήρει κάθε ικμάδα αμάκαμφηπ, εμώ ξ 
μεγάλξπ κίμδσμξπ έγκειςαι ρςξ μα μεςαςοαπξύμ ξι βοαυσυοόμιεπ απώλειεπ θέρεχμ 
εογαρίαπ ρε μακοξυοόμια αμεογία με απξςέλερμα ςημ βαθμιαία απώλεια ςχμ 
(παοαγχγικώμ) ικαμξςήςχμ ςχμ εογαζξμέμχμ και ςξμ απξκλειρμό ςξσπ από ςημ 
παοαγχγική ξικξμξμία».  

«Σε μια ςέςξια πεοίπςχρη» ρϋμτχμα με ςημ Ο «η ξικξμξμία θα παγιδεσςεί ρε έμα κύκλξ 
ρςαριμόςηςαπ και σφηλήπ αμεογίαπ... πξσ μπξοεί μα δσμαμιςίρει ςημ κξιμχμική ρσμξυή».  

Ρςιπ 13 Ξκςόβοη έγιμε για ποόςη τξοά ρςημ ιρςξοία κξιμή ρσμδιάρκεφη ςξσ Διεθμξϋπ 
Μξμιρμαςικξϋ αμείξσ με ςη Διεθμή Ξογάμχρη Δογαρίαπ – δσξ ξογαμιρμόμ πξσ σπξςίθεςαι πχπ 
«βοίρκξμςαι ρςα μαυαίοια». Ξι δσξ «αμςίπαλξι» εκςίμηραμ πχπ ςξ 2008-9 υάθηκαμ διεθμόπ 34 εκ. 
θέρειπ εογαρίαπ ςημ ρςιγμή πξσ, για μα μείμει ρςαθεοή η αμεογία διεθμόπ, απαιςείςαι η 
δημιξσογία 440 εκας. θέρεχμ εογαρίαπ ςα επϊμεμα 10 υοϊμια! 

Ξ γμχρςϊπ και ρε μαπ Μςξμιμίκ Ρςοξπ Ιαμ, επικεταλήπ ςξσ ΔΜ, μίληρε για  

«αληθιμή ςοαγχδία ρ’ όςι ατξοά ςξ αμθοώπιμξ κόρςξπ ςηπ κοίρηπ», εκςίμηρε ϊςι «θα 
σπάονει μια γεμιά απξκξμμέμη από ςημ αγξοά εογαρίαπ με βαθμιαία απώλεια δενιξςήςχμ 
και κιμήςοχμ» και σπξρςήοινε ϊςι «όρξ λιγξρςεύει η ελπίδα για έμα καλύςεοξ μέλλξμ, ξι 
άμθοχπξι μπξοξύμ μα ρςοατξύμ ρε μη-παοαγχγικέπ ή και βίαιεπ δοαρςηοιόςηςεπ, πξσ 
πιθαμόμ μα ξδηγήρξσμ ρςημ αρςάθεια, ςημ καςάοοεσρη ςηπ δημξκοαςίαπ, ακόμα και ρςξμ 
πόλεμξ» και καςέληνε ϊςι «η ρςαθεοόςηςα ςξσ κόρμξσ μαπ είμαι ρε κίμδσμξ». 

Ξ επικεταλήπ ςξσ ΔΜ μιλά ραμ μα μημ έυει καμία ρυέρη ξ ξογαμιρμϊπ ςξσ με ςιπ κξιμχμικέπ 
ρσμέπειεπ ςηπ κοίρηπ και ςιπ πξλιςικέπ πξσ εταομϊζξσμ ξι άουξσρεπ ςάνειπ παμςξϋ 
(ακξλξσθόμςαπ ςιπ ρσμβξσλέπ ςξσπ).  

Ραμ απξςέλερμα ϊμχπ ασςόμ ςχμ διαπιρςόρεχμ ξι αμηρσυίεπ ςχμ ρξβαοόμ αμαλσςόμ διεθμόπ 
βαθαίμξσμ και ρε μεοικέπ πεοιπςόρειπ αγγίζξσμ ςα ϊοια ςξσ ποαγμαςικξϋ ςοϊμξσ.  

Ρςξμ βοεςαμικϊ «Ξμπρέοβεο» για παοάδειγμα, ξ Γξσίλ Χιξϋςξμ, ρϋμβξσλξπ ςηπ μέαπ βοεςαμικήπ 
κσβέομηρηπ, γοάτει:  

«Ασςό πξσ θα ποξκύφει θα είμαι μια Εσοώπη κξμςά ρε ασςήμ ςξσ 1930. Τοξμαγμέμη, 
ρςάριμη και βξοοά ρςη βιαιόςηςα οαςριρςικώμ και εθμικιρςικώμ ιδεξλξγιώμ». 

Δμό, ρςξσπ «Financial Times», ςημ κξοσταία πιθαμά ετημεοίδα ςξσ διεθμξϋπ κεταλαίξσ, ξ 
ιρςξοικϊπ Ρίμξμ Ρυάμα παοξμξιάζει ςη ρημεοιμή καςάρςαρη με ασςή ρςημ ποξεπαμαρςαςική 
Γαλλία ςξσ 1789, ρσγκοίμξμςαπ «ςξσπ πλξσςξκοάςεπ μαπ» με ςξσπ Γάλλξσπ εσγεμείπ ςξϋ ςϊςε. 

Αγώνες   

Ζ κοίρη έυει γεμμήρει μια ρειοά απϊ μεγάλξσπ αγόμεπ – και κας’ αουήμ ρςημ Δσοόπη.  

Ρςη Γαλλία είυαμε μέρα ρε 15 μέοεπ, ςξμ Ρεπςέμβοη, δϋξ γεμικέπ απεογίεπ με οεκϊο ρσμμεςξυήπ: 
ρςιπ 7 Ρεπς είυαμε πάμχ απϊ 2,5 εκ. ρςξσπ δοϊμξσπ ςχμ γαλλικόμ πϊλεχμ, και ρςιπ 23 
Ρεπςέμβοη κξμςά ρςα 3 εκ.  Ρςημ Οξοςξγαλία είυαμε, ςξμ Λάη πξσ πέοαρε ςη μεγαλϋςεοη 
διαδήλχρη ρςη Κιρραβϊμα απϊ ςημ επαμάρςαρη ςξσ 1974 - με ρσμμεςξυή 300.000 εογαζξμέμχμ. 
Ρςημ Θρπαμία είυαμε ςη γεμική απεογία ρςη υόοα ςχμ Βάρκχμ ρςα ςέλη Θξϋμη και ρςη ρσμέυεια ςξ 
κάλερμα για παμ-ιρπαμική γεμική απεογία ρςιπ 29 Ρεπςέμβοη για ποόςη τξοά εδό και δεκαεςίεπ.  

Ζ μέα καςάρςαρη αμςαμακλάςαι και ρςξ κάλερμα, για ποόςη τξοά, παμεσοχπαψκήπ μέοαπ 
δοάρηπ απϊ ςημ Ρσμξμξρπξμδία Δσοχπαψκόμ Ρσμδικάςχμ (ρςσγμξί γοατειξκοάςεπ, ξι ξπξίξι 
ϊμχπ έμξιχραμ ςημ πίερη ςχμ εσοχπαψκόμ κξιμχμιόμ και ρϋοθηκαμ ρςξ κάλερμα ασςϊ) καθόπ 
και ρςημ απϊταρη ςηπ Δσοχξμάδαπ ςηπ Αοιρςεοάπ μα σιξθεςήρει ςξ κάλερμα ςηπ 29ηπ Ρεπςέμβοη 
και μα ποξβάλλει έμα ιδιαίςεοα οιζξρπαρςικϊ ποϊγοαμμα: εμχςικξί αγώμεπ, ρσμςξμιρμόπ 
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παμεσοχπαψκά, η 29 Σεπςέμβοη μα είμαι μόμξ η αουή, κάςχ η δικςαςξοία ςχμ αγξοώμ, 
εθμικξπξίηρη ςχμ ςοαπεζώμ κλπ. Ζ ποχςξβξσλία για ςημ απϊταρη ασςή ςηπ Δσοχξμάδαπ αμήκει 
ρςξμ ρ. ζξ Χίγγιμπ, εσοχβξσλεσςή ςηπ ξογάμχρήπ μαπ ρςημ Θολαμδία.  

Δνίρξσ ρημαμςικξί είμαι ξι αγόμεπ πξσ βλέπξσμε ςημ ίδια ασςή πεοίξδξ ρςιπ υόοεπ ςξσ «3ξσ 
κϊρμξσ».  Ρςημ Θμδία και ςημ Μϊςια Ατοική είυαμε ρσγκλξμιρςικέπ γεμικέπ απεογίεπ. 100 εκ. 
εογαζϊμεμξι ρσμμεςείυαμ ρςημ Θμδία. Ρςξ Οακιρςάμ ξι εογαζϊμεμξι ρςιπ ςηλεπικξιμχμίεπ 
καςέβηκαμ ρςη δική ςξσπ γεμική απεογία διαοκείαπ. Δμό για ποόςη τξοά ρςημ ποϊρταςη ιρςξοία 
ςηπ, η Ιίμα ρσγκλξμίζεςαι απϊ απεογίεπ ρςα κξλαρςήοια ςχμ «ελεϋθεοχμ ζχμόμ» ςηπ. Λέρα απ’ 
ασςξϋπ ςξσπ αγόμεπ ποξυχοά η ρσμείδηρη: ϊλξ και μεγαλϋςεοξι αοιθμξί εογαζξμέμχμ 
καςαμξξϋμ ςη ρημαρία ςηπ ςανικήπ πάληπ, ςηπ αλληλεγγϋηπ και ςξσ κξιμξϋ αγόμα, χθξϋμςαι ρε 
ρσμπεοάρμαςα για ςξ ρϋρςημα και για ςημ αμαγκαιϊςηςα ςηπ αμαςοξπήπ ςξσ.     

Νέα εποτή  

Ζ κοίρη αμξίγει μια μέα επξυή διεθμόπ και ρςημ Δλλάδα. Λια μέα επξυή αγόμχμ και 
ποξυχοημάςχμ ρςη ρσμείδηρη. Ζ ρσμείδηρη μεγάλχμ κξμμαςιόμ ςηπ εογαςικήπ ςάνηπ και ςηπ 
μεξλαίαπ κιμείςαι με μεγάλη ςαυϋςηςα ποξπ ςημ αμαζήςηρη οιζξρπαρςικόμ απαμςήρεχμ, κι ασςϊ 
ποξρτέοει ιρςξοικέπ εσκαιοίεπ ρςιπ δσμάμειπ ςξσ μαονιρμξϋ. Ζ διαδικαρία ϊμχπ ασςή 
πεοιπλέκεςαι απϊ ςημ θλιβεοή εικϊμα πξσ παοξσριάζξσμ ςα κϊμμαςα ςηπ αοιρςεοάπ ρςημ Δλλάδα 
και διεθμόπ. Ραμ απξςέλερμα η αοιρςεοά παοαμέμει ρςάριμη ή σπξυχοεί, εμιρυϋξμςαι ςα 
ταιμϊμεμα ςχμ ςστλόμ εκοήνεχμ και ςχμ ενίρξσ αδιένξδχμ τιλξαμαουικόμ οεσμάςχμ. Δπίρηπ -
κι ασςϊ απξςελεί ςξμ ρημαμςικϊςεοξ κίμδσμξ - εμιρυϋξμςαι ξι δσμάμειπ ςηπ ακοξδενιάπ, ξι 
ακοξδενιξί λαψκιρςέπ και ξι μεξμαζί.  

Ραμ μαονιρςέπ ρςεκϊμαρςε και ρςηοιζϊμαρςε ρςιπ βαρικέπ ςάρειπ πξσ αμαπςϋρρξμςαι ρςημ 
κξιμχμία. Ιαςαμξξϋμε δηλαδή πόπ πέοα απϊ ςα ρκαμπαμεβάρμαςα, ςα μποξπ και ςα πίρχ ςηπ 
ρσμείδηρηπ, (και με ςημ καςαμϊηρη ϊςι η πξοεία ςχμ ποαγμάςχμ κι ακϊμα πεοιρρϊςεοξ ςηπ 
ρσμείδηρηπ δεμ μπξοεί μα είμαι και δεμ είμαι πξςέ μια εσθεία πξοεία) η εογαςική ςάνη δεμ έυει 
άλλξ δοϊμξ πέοα απϊ ςξ μα αμαζηςήρει ςιπ βαθϋςεοεπ αιςίεπ για ςξ «ρξκ και δέξπ» με ςξ ξπξίξ 
είμαι αμςιμέςχπη. Ιαι ασςϊ δημιξσογεί ςιπ ποξωπξθέρειπ για ςημ εμίρυσρη ςχμ μαονιρςικόμ ιδεόμ 
ρε μαζικϊ επίπεδξ και ρςημ αμαζήςηρη ςξσ ποαγμαςικξϋ επαμαρςαςικξϋ ςξσπ υαοακςήοα και 
πεοιευξμέμξσ - μακοιά δηλαδή απϊ ςιπ ρςαλιμικέπ παοαμξοτόρειπ και ςξσπ ρευςαοιρςικξϋπ  
παοαλξγιρμξϋπ, ϊυι ραμ δϊγμα αλλά ραμ εογαλείξ αμάλσρηπ.  

Ο ρόλος ηφν εργαηικών ηγεζιών  

Ξι αρςικέπ ςάνειπ διεθμόπ αμηρσυόμςαπ βαθιά για ςξμ κίμδσμξ κξιμχμικόμ εκοήνεχμ, ρςηοίζξσμ 
ςιπ ελπίδεπ ςξσπ ρε έμα, βαρικά, παοάγξμςα: ςιπ ηγερίεπ ςξσ εογαςικξϋ κιμήμαςξπ!  

Ξι ρσμδικαλιρςικέπ ηγερίεπ λειςξσογξϋμ ραμ τοέμξ, με ςξμ πιξ νεκάθαοξ ςοϊπξ. Έυξσμ ρςημ 
ξσρία απξδευςεί ςημ λιςϊςηςα ςχμ άουξσρχμ ςάνεχμ, και ποξρπαθξϋμ απλά μα ςημ πεοιξοίρξσμ 
αμαλαμβάμξμςαπ ςξμ οϊλξ ςξσ ρσμβξσλάςξοα ςχμ καπιςαλιρςόμ, ρυεςικά με ςξσπ κιμδϋμξσπ για 
ςξ ρϋρςημα ςξσπ. 

Ρςημ Δλλάδα, ξι 6 γεμικέπ απεογίεπ ςξσ ποόςξσ μιρξϋ ςξσ 2010 είμαι μεμ ρημαμςικέπ αλλά 
εμςελόπ πίρχ απϊ ςιπ αμάγκεπ και ςιπ απαιςήρειπ ςξσ αγόμα. Για μα αμαςοαπξϋμ ασςέπ ξι 
πξλιςικέπ απαιςξϋμςαι ςεοάρςιεπ κιμηςξπξιήρειπ: έμα απεογιακϊ κίμημα πξσ μα ρσμδσάζει 
κσλιϊμεμεπ απεογίεπ κλάδχμ και ξμξρπξμδιόμ με επαμαλαμβαμϊμεμεπ γεμικέπ απεογίεπ.  

Ξι ηγερίεπ ςηπ ΓΡΔΔ και ςηπ ΑΔΔΔΣ δεμ ποϊκειςαι μα καλέρξσμ για ςημ δημιξσογία εμϊπ ςέςξιξσ 
κιμήμαςξπ γιαςί τξβξϋμςαι ςημ δσμαμική ςξσ και καςαμξξϋμ πχπ θα ρημαίμει ςημ πςόρη ςηπ δικήπ 
ςξσπ κσβέομηρηπ, ςξσ ΟΑ.ΡΞ.Ι. Για ςημ αμάπςσνη εμϊπ ςέςξιξσ κιμήμαςξπ επξμέμχπ η 
ποχςξβξσλία και η εσθϋμη πεομά ρςξσπ ρσμδικαλιρςέπ ςηπ βάρηπ και ρςημ Αοιρςεοά. 

Κέγξμςαπ ασςϊ, καςαμξξϋμε απϊλσςα ςιπ δσρκξλίεπ πξσ κάςι ςέςξιξ πεοικλείει. Ξι δσμάμειπ πξσ 
ρήμεοα παλεϋξσμ ρ’ ασςϊ ςξ επίπεδξ και γι’ ασςϊ ςξ ρςϊυξ είμαι μικοέπ. Ρσμεπόπ ξ δοϊμξπ είμαι 
μακοϋπ. Όμχπ δεμ σπάουει άλλη επιλξγή. Ζ ρσγκέμςοχρη μιαπ μικοήπ αλλά κοίριμηπ μάζαπ 
αγμόμ ςανικόμ μαυηςόμ ςηπ βάρηπ, μπξοεί δσμηςικά μα παίνει ςξ οϊλξ ςξσ καςαλϋςη, 
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ποξκαλόμςαπ μαζικέπ οχγμέπ ρςξ ρσμδικαλιρςικϊ επίπεδξ αλλά και ρςιπ παοαδξριακέπ 
ξογαμόρειπ ςηπ αοιρςεοάπ.  

Η εικόνα ηης αριζηεράς 

ξ μεγαλϋςεοξ εμπϊδιξ, ρήμεοα, ρςημ ποξξπςική πξσ πεοιγοάτξσμε είμαι η εικϊμα πξσ 
παοξσριάζξσμ ςα κϊμμαςα ςηπ αοιρςεοάπ – πξσ για ςξ πλαςϋ μαζικϊ κίμημα είμαι εμςελόπ 
απξγξηςεσςική έχπ απξκοξσρςική. Ασςϊ αμςαμακλάςαι και ρςα εναιοεςικά υαμηλά πξρξρςά ςχμ 
κξμμάςχμ ςηπ αοιρςεοάπ ρςιπ δημξρκξπήρειπ.  

Έμα κξμμάςι ςχμ ηγεριόμ ςηπ αοιρςεοάπ θεχοεί σπεϋθσμξσπ ςξσπ εογαζϊμεμξσπ γι’ ασςϊ, 
καςηγξοόμςαπ ςξσπ, είςε έμμερα είςε και άμερα, για έλλειφη μαυηςικϊςηςαπ, ϊςι είμαι δέρμιξι 
κξμμαςικόμ μηυαμιρμόμ, οξσρτεςιόμ, κλπ. Ασςϊ απξςελεί απαοάδεκςξ ελιςιρμϊ! Ζ Αοιρςεοά 
ξτείλει μα νεκιμά απϊ ςξ «υαμηλϊ» -αμ έςρι είμαι, πξσ δεμ είμαι- επίπεδξ ςχμ εογαζξμέμχμ και 
μα βοίρκει ςοϊπξσπ μα αμεβάζει ασςϊ ςξ επίπεδξ και μα ςξσπ πείθει.  

Ασςϊ πξσ υοειάζεςαι είμαι ασςξκοιςική και ϊυι μεςατξοά ςηπ εσθϋμηπ ρςξσπ εογαζϊμεμξσπ. Όςαμ 
ρςημ επξυή ςηπ μεγάληπ κοίρηπ η αοιρςεοά δεμ αμαπςϋρρεςαι με άλμαςα και δεμ ποξκαλεί 
μεγάλεπ κξιμχμικέπ και πξλιςικέπ αμαςοξπέπ, ςξ ποϊβλημα βοίρκεςαι ρςιπ πξλιςικέπ ςχμ ηγεριόμ 
ςηπ και πξσθεμά αλλξϋ! 

Σο Κ.Κ.Ε.  

ξ Ι.Ι.Δ. παοαμέμει δέρμιξ ςξσ «απξμξμχςιρμξϋ» ςξσ, ρςξ ϊμξμα ςηπ «αοιρςεοήπ καθαοϊςηςαπ». 
Αομείςαι ξπξιαδήπξςε  ρυέρη, κξιμή  δοάρη και ρσμςξμιρμϊ  με ςξ μαζικϊ κίμημα!  

Ασςϊ είμαι  εμςελόπ ένχ και αμςίθεςξ απϊ  ςιπ παοαδϊρειπ ςξσ μαονιρμξϋ και ςξσ λεμιμιρμξϋ! Ζ 
ηγερία ςξσ Ι.Ι.Δ. ρσμπεοιτέοεςαι ραμ μα μημ έυει διαβάρει πξςέ ςιπ θέρειπ ςξσ Κέμιμ και ςιπ 
απξτάρειπ ςχμ ποόςχμ υοϊμχμ ςηπ Ιξμμξσμιρςικήπ Διεθμξϋπ (ποιμ ςημ  ρςαλιμξπξίηρη ςηπ) για 
ςξ «εμιαίξ μέςχπξ» - δηλαδή ςημ ρσμεογαρία και ςημ κξιμή δοάρη με άλλεπ δσμάμειπ μέρα ρςξ 
εογαςικϊ κίμημα  ξι ξπξίεπ διατέοξσμ ιδεξλξγικά και πξλιςικά απϊ ςξσπ 
μαονιρςέπ/ρξριαλιρςέπ/κξμμξσμιρςέπ. Ασςϊ πξσ ρςημ ποαγμαςικϊςηςα αμηρσυεί ςημ ηγερία ςξσ 
Ι.Ι.Δ. είμαι η αμάπςσνη ρςεμήπ, ρσμςοξτικήπ επατήπ ςχμ μελόμ ςξσ κϊμμαςξπ με άλλα κξμμάςια 
ςηπ αοιρςεοάπ, καθόπ τξβξϋμςαι ϊςι μπξοεί μα «μπξλιαρςξϋμ» με άλλεπ ιδέεπ, «βλαβεοέπ» και 
«επικίμδσμεπ».  

Ρςημ ποϊρταςη πεοίξδξ ςξ Ι.Ι.Δ. επιυείοηρε μια ρςοξτή ποξπ ςα αοιρςεοά, με μια έμμξια. Δμό 
μέυοι και ςξσπ ποόςξσπ μήμεπ ςξσ 2010 επέμεμε πχπ η διεθμήπ κοίρη δεμ είμαι παοά έμα φέμα, 
μια ρσμξμχρία για μα επιβληθξϋμ πξλιςικέπ ρκληοήπ λιςϊςηςαπ, ρςη ρσμέυεια μεςακιμήθηκε ρςη 
θέρη ϊςι η κοίρη είμαι πξλϋ βαθιά, ϊςι είμαι ρσμξλική κοίρη ςξσ ρσρςήμαςξπ. Ραμ απξςέλερμα η 
έμταρη ςξσ ςημ ςελεσςαία πεοίξδξ είμαι ρςημ αμάγκη αμαςοξπήπ ςξσ ρσρςήμαςξπ για ςημ 
καςάκςηρη ςηπ «λαψκήπ ενξσρίαπ» και ςηπ «λαψκήπ ξικξμξμίαπ». Οοξυχοά μάλιρςα ρςξ μα 
αμαπςϋρρει αοκεςά αμαλσςικά ςιπ έμμξιεπ ςηπ «λαψκήπ ξικξμξμίαπ» και ςηπ «λαψκήπ ενξσρίαπ». 

Οαοϊςι ςξ Ι.Ι.Δ. απξτεϋγει μα υοηριμξπξιήρει ςξσπ ϊοξσπ «εογαςική ενξσρία» και 
«ρξριαλιρμϊπ» (κι ασςϊ δεμ είμαι ςσυαίξ) εμςξϋςξιπ ξι ποξςάρειπ ςξσ είμαι πξλϋ κξμςά ρςημ 
ποϊςαρη ενξσρίαπ πξσ ξτείλει μα κάμει η Αοιρςεοά. Δπξμέμχπ η διατχμία δεμ είμαι εκεί. 
Δνάλλξσ ςημ ίδια, ή αμςίρςξιυη ποϊςαρη ενξσρίαπ παοξσριάζει ρςα γοαπςά ςξσ κείμεμα και ξ 
ΡΣΠΘΕΑ! 

Ζ αματξοά ϊμχπ ρςημ αμαγκαιϊςηςα ςξσ «ρξριαλιρμξϋ», γεμικά και αϊοιρςα, ρε κάπξιξ απόςεοξ 
μέλλξμ, δεμ είμαι αοκεςή. ξ κλειδί είμαι ξι ποξςάρειπ πξσ γίμξμςαι ρήμεοα ρςξ κίμημα, για μα 
αμςιμεςχπιρςεί ρήμεοα η ρσγκεκοιμέμη επίθερη, ξι ξπξίεπ ςασςϊυοξμα θα αμξίγξσμ ςξμ δοϊμξ 
και θα δημιξσογξϋμ ςιπ ποξωπξθέρειπ για ςημ αμαςοξπή ςξσ ρσρςήμαςξπ – ϊυι ρε έμα μακοιμϊ και 
ατηοημέμξ μέλλξμ αλλά ραμ ρσγκεκοιμέμη καςεϋθσμρη δοάρηπ ρςημ επξυή πξσ διαμϋξσμε. 
Χοειάζεςαι έμα ποϊγοαμμα μεςάβαρηπ, δηλαδή, απϊ ςξ ρημεοιμϊ ράπιξ καπιςαλιρςικϊ ρήμεοα ρςξ 
ασοιαμϊ ρξριαλιρςικϊ μέλλξμ. Έμα ποϊγοαμμα ϊπχπ είυαμ ξι Λπξλρεβίκξι ςξ 1917, έμα 
ποϊγοαμμα μεςαβαςικϊ. 

ξ ΙΙΔ δεμ έυει έμα ςέςξιξ ποϊγοαμμα. Λιλάει για ςημ λαψκή ενξσρία, αλλά δεμ δείυμει ςξ δοϊμξ 
μέρα απϊ ςξμ ξπξίξ πεομά η πάλη για ςημ λαψκή ενξσρία. Δεμ ενηγεί ρςξσπ εογαζϊμεμξσπ πόπ 
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ρήμεοα, με πξια ρσγκεκοιμέμα πξλιςικά αιςήμαςα και με πξιεπ ρσγκεκοιμέμεπ μξοτέπ πάληπ, θα 
μπξοέρξσμ μα μπξσμ ρςξ δοϊμξ για ςημ ασοιαμή ρξριαλιρςική κξιμχμία. Έςρι η μξμαδική 
ποακςική πξλιςική ςημ ξπξία ποξςείμει είμαι «φητίρςε ΙΙΔ», «εμςαυθείςε ρςξ ΟΑΛΔ» κςλ. 

Ασςή η ιδεξλξγική/πξλιςική ποξρέγγιρη βοίρκεςαι ρε άμερη ρσμάοςηρη με ςημ άομηρη ςξσ Ι.Ι.Δ. 
μα ρσμεογαρςεί με εσοϋςεοεπ δσμάμειπ ςηπ αοιρςεοάπ και ςξσ εογαςικξϋ κιμήμαςξπ.  

Ο ΤΡΘΖΑ 

Ξ ΡΣΠΘΕΑ νεκίμηρε ραμ ςξ πιξ ρημαμςικϊ εμχςικϊ εγυείοημα ρςημ ποϊρταςη ιρςξοία ςηπ 
ελλημικήπ αοιρςεοάπ. Ιαι καςάτεοε μέρα ρε πξλϋ ρϋμςξμξ υοϊμξ μα διαλϋρει ςιπ ελπίδεπ ϊρχμ 
πίρςεφαμ ρε ασςϊμ. ημ όοα ςηπ πιξ μεγάληπ κοίρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ ξ ΡΣΠΘΕΑ βοίρκεςαι ρε 
διαδικαρία διάλσρηπ. 

Ασςή η «ρϋμπςχρη» δεμ είμαι ςσυαία. Ξ ΡΣΠΘΕΑ βοίρκεςαι ρε διαδικαρία διάλσρηπ ακοιβόπ 
επειδή ςξ ρϋρςημα βοίρκεςαι ρςημ πιξ μεγάλη κοίρη. Ιαι, ασςϊ ρσμβαίμει επειδή ξ ΡΣΠΘΕΑ δεμ 
έυει ποϊςαρη πξσ μα απαμςά ρςιπ αμάγκεπ ςηπ κοίρηπ. Ασςϊ δεμ είμαι καιμξϋογιξ. Ρσμβαίμει κας’ 
επαμάληφη ρςημ ιρςξοία ςηπ αοιρςεοάπ ρε ϊλη ςη διαδοξμή ςηπ, με ςξμ έμα ή ςξμ άλλξ ςοϊπξ. 
Ιαι η ηγερία ςξσ ΡΣΠΘΕΑ, ποξπάμςχμ η ηγερία ςξσ ΡΣΜ, δεμ έυει ατξμξιόρει ςα ρσμπεοάρμαςα. 
Οαοϊςι σπήουαμ δσμάμειπ μέρα ρςξμ ΡΣΠΘΕΑ (και ςξ «Ν» πεοιρρϊςεοξ απ’ ϊλξσπ) πξσ 
ποξειδξπξιξϋραμ ϊςι αμ ξ ΡΣΠΘΕΑ δεμ αλλάνει πξοεία, ςξ μέλλξμ ςξσ είμαι η (διαλσμέμη) 
Κξμμξσμιρςική Επαμίδοσρη ρςημ Θςαλία. 

Ζ αδσμαμία ςηπ ηγερίαπ ςξσ ΡΣΠΘΕΑ και ιδιαίςεοα ςηπ ηγερίαπ ςξσ ΡΣΜ μα σιξθεςήρει έμα 
ποϊγοαμμα απάμςηρηπ ρςημ κοίρη, πξσ μα λειςξσογεί μεςαβαςικά ρςημ καςεϋθσμρη ςξσ 
δηλχμέμξσ (αλλά μϊμξ ρςα γοαπςά κείμεμα…) ρςοαςηγικξϋ ρςϊυξσ πξσ είμαι ξ ρξριαλιρμϊπ, 
ξδηγεί ρςημ απανίχρη ςξσ ρςημ κξιμχμία. Ιαι επειδή δεμ σπάουει η πξλιςική καςαμϊηρη για ςιπ 
βαθϋςεοεπ αιςίεπ η κοίρη ασςή παίομει ποξρχπικά υαοακςηοιρςικά και μεςαςοέπεςαι ρε μια 
άθλια, εκτσλιρςική διαμάυη αςϊμχμ και ϊυι ιδεόμ: Αλαβάμξπ εμαμςίξμ ρίποα και ρίποαπ 
εμαμςίξμ Αλαβάμξσ. Ζ οίζα ςηπ αδσμαμίαπ βοίρκεςαι ρςξμ ίδιξ ςξμ ΡΣΜ - καθϊλξσ ςσυαία η κοίρη 
παίομει ςξμ υαοακςήοα ςηπ ρϋγκοξσρηπ αμάμερα ρςξμ μσμ και ποόημ ποϊεδοξ. Όμχπ ενίρξσ 
ςεοάρςιεπ εσθϋμεπ τέοξσμ ασςξί πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςξ Μέςχπξ ςξσ Αλέκξσ Αλαβάμξσ ξι ξπξίξι 
ϊλη ςημ ποξηγξϋμεμη πεοίξδξ μεςέςοεφαμ ςημ κεμςοική γοαμμαςεία ςξσ ΡΣΠΘΕΑ ρε «αμαςξλίςικξ 
παζάοι» και λειςξϋογηραμ ραμ μια κλίκα-επικεταλήπ ςξσ ΡΣΠΘΕΑ με μξξςοξπία εμςελόπ 
ρςαλιμική, μέυοι πξσ ςξ ξικξδϊμημα ςξσπ καςέοοεσρε μεςά ςημ ήςςα ςχμ εσοχεκλξγόμ και απϊ 
ρσμεςαίοξι ςξσ ΡΣΜ πέοαραμ ρςημ αμςιπξλίςεσρη! 

Οι ηοπικές εκλογές και ο ΤΡΘΖΑ  

Ξ ΡΣΠΘΕΑ καςεβαίμει διαρπαρμέμξπ ρςιπ ςξπικέπ εκλξγέπ.  

Ξι δσμάμειπ ςξσ Μεςώπξσ (ςξσλάυιρςξ ςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςξσπ) επιδίχκαμ μεθξδικά ασςή ςημ 
διάρπαρη. Ξι εσθϋμεπ ςξσ ΡΣΜ ϊμχπ είμαι αμςίρςξιυα ςεοάρςιεπ, καθόπ σπξρςηοίζξμςαπ 
Ληςοϊπξσλξ ποϊρτεοε ςξ ιδαμικϊ άλλξθι ρςημ πλεσοά Αλαβάμξσ για μα καςαθέρει νευχοιρςή 
σπξφητιϊςηςα.  

 Ρήμεοα ςξ Μέςχπξ δίμει ςη μάυη ςηπ καθιέοχρήπ ςξσ ραμ μια πξλιςική δϋμαμη ένχ και πέοα απϊ 
ςξμ ΡΣΠΘΕΑ, είςε για μα επιβάλει ρςη ρσμέυεια ρςξμ ΡΣΠΘΕΑ ςξσπ δικξϋπ ςξσ ϊοξσπ είςε για μα 
ποξυχοήρει ρε μια ςελειχςική διάρπαρη και δημιξσογία εμϊπ μέξσ ρυημαςιρμξϋ ςηπ αοιρςεοάπ.  

Όμχπ η εμαλλακςική ςξσπ ποϊςαρη δεμ ρςηοίζεςαι ρε καμέμα πξλιςικϊ ποϊγοαμμα! Δεμ ρςηοίζεςαι 
ρε καμία ιδεξλξγική διατξοξπξίηρη! Ιαι ασςϊ καςαδικάζει αμεςάκληςα ςημ απϊπειοά ςξσπ! Δεμ 
μπξοεί και δεμ ποϊκειςαι μα δόρει λϋρη ρςα αδιένξδα ςηπ ρημεοιμήπ αοιρςεοάπ! 

Απέμαμςι ρςιπ διαρπαρςικέπ ςακςικέπ ςξσ Μεςώπξσ η ηγερία ςξσ ΡΣΜ έκαμε κάςι ρυεδϊμ 
απίρςεσςξ: ρςοάτηκε ρςημ σπξρςήοινη σπξφητίχμ απϊ ςξ υόοξ ςξσ ΟΑ.ΡΞ.Ι. ξι ξπξίξι δεμ 
εκποξρχπξϋμ ρσγκοξςημέμεπ αοιρςεοέπ δσμάμειπ, δεμ έυξσμ έοθει ρε ρϋγκοξσρη και δεμ 
διατξοξπξιξϋμςαι ιδεξλξγικά και ξσριαρςικά απϊ ςημ ηγερία ςξσ κϊμμαςξπ. Λε άλλα λϊγια, αμ 
επικεταλήπ ςξσ ΟΑ.ΡΞ.Ι. ήςαμ ξ Ληςοϊπξσλξπ θα ετάομξζε, ρήμεοα, ςημ ίδια πξλιςική πξσ 
εταομϊζει ξ Οαπαμδοέξσ! Λε ασςή ςημ κίμηρη, η ξπξία απέκξφε ςξμ ΡΣΜ απϊ ςιπ σπϊλξιπεπ 
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δσμάμειπ ςξσ ΡΣΠΘΕΑ, η ηγερία ςξσ ΡΣΜ έδχρε ςξ ςελικϊ υςϋπημα ρςιπ ϊπξιεπ ποξρπάθειεπ 
διαςήοηρηπ ςηπ εμϊςηςαπ ςξσ ΡΣΠΘΕΑ.  

Σο «Ξ» δεν ζσμμεηέτει ζηα υηθοδέληια ηοσ ΤΡΘΖΑ 

ξ «Ν» δεμ μπξοεί μα σπεοαρπίρει καμία απϊ ςιπ δϋξ πλεσοέπ, αμςίθεςα επιυειοεί ςη ρσμεογαρία 
με δσμάμειπ πξσ ρκέπςξμςαι με παοϊμξιξ ςοϊπξ ρςξ υόοξ ςξσ ΡΣΠΘΕΑ επιδιόκξμςαπ μια 
εμαλλακςική ποϊςαρη με πξλιςικά υαοακςηοιρςικά και μακοιά απϊ ρσρπειοόρειπ υχοίπ αουέπ. 

Λε ςξμ ΡΣΠΘΕΑ απανιχμέμξ ρςημ κξιμχμία και με ςα εμχςικά φητξδέλςια ςξσ ΡΣΠΘΕΑ μα είμαι 
ξσριαρςικά αμϋπαοκςα, δεμ είμαι δσμαςϊ για ςξ «Ν» μα ρσμμεςέυει με σπξφήτιξσπ ρε 
φητξδέλςια είςε ςηπ μιαπ ή και ςηπ άλληπ πλεσοάπ ξϋςε μα «απξλξγείςαι» ρςξ μαζικϊ κίμημα για 
ςα υάλια ρςα ξπξία βοίρκεςαι ξ ΡΣΠΘΕΑ. 

Ρ' ασςέπ ςιπ εκλξγέπ, επξμέμχπ, ςξ Νεκίμημα δεμ θα καςεβάρει σπξφήτιξσπ με ςα φητξδέλςια 
ςξσ ΡΣΠΘΕΑ. 

Ηεχοεί πξλϋ πιξ ρημαμςική ςημ μαυηςική εμπλξκή ςηπ ξογάμχρηπ ρςξσπ ςανικξϋπ αγόμεπ πξσ 
αμαπςϋρρξμςαι ασςή ςημ πεοίξδξ, και πξσ θα κοίμξσμ πξλλά για ςημ μελλξμςική έκβαρη ςχμ 
ενελίνεχμ. Αγόμεπ ϊπχπ ασςϊπ ςξσ ΞΡΔ πξσ βοίρκεςαι ασςή ςημ πεοίξδξ ρε ενέλινη, αλλά και 
ςχμ αρςικόμ ρσγκξιμχμιόμ, ςηπ ΔΔΖ, ςχμ ΔΚΑ, κξκ πξσ έουξμςαι, θα απξοοξτήρξσμ ςη 
μεγαλϋςεοη εμέογεια ςξσ «Ν» ςημ επϊμεμη πεοίξδξ.  

Ψήθο ζηις δημοηικές κινήζεις ηης αριζηεράς – μαύρο ζε ΠΑΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟ.  

Ασςϊ δεμ ρημαίμει αδιατξοία απέμαμςι ρςιπ εκλξγέπ. Ξι ςξπικέπ εκλξγέπ απξςελξϋμ μια 
ρημαμςική μάυη. Ξι δσμάμειπ ςξσ μμημξμίξσ ποέπει μα ηςςηθξϋμ. ξ ΟΑ.ΡΞ.Ι. ποέπει μα δευςεί 
πλήγμα, ςξ ίδιξ και η ΜΔ και η ακοξδενιά.   

Ασςά ϊλα μεςατοάζξμςαι ρε φήτξ ρςιπ δημξςικέπ κιμήρειπ ςηπ αοιρςεοάπ. Ασςϊ μπξοεί μα 
ρημαίμει φήτξ ρςα φητξδέλςια ςξσ ΡΣΠΘΕΑ, ςξσ Ι.Ι.Δ. ή ςηπ ενχκξιμξβξσλεσςικήπ αοιρςεοάπ. ξ 
Νεκίμημα δεμ μιόθει πχπ έυει καμιά εσθϋμη για ςη θλιβεοή εικϊμα πξσ παοξσριάζει ρήμεοα ξ 
ΡΣΠΘΕΑ, και δεμ αμαλαμβάμει ςημ εσθϋμη μα βγαίμει ποξπ ςα ένχ, ρσμμεςέυξμςαπ ρςα 
«φητξδέλςια ςξσ ΡΣΠΘΕΑ» ποξρπαθόμςαπ μα δικαιξλξγήρει ςα αδικαιξλϊγηςα. Λαπ εμδιατέοει 
πάμχ απ' ϊλα μα βγει εμιρυσμέμη γεμικά η Αοιρςεοά ρ' ασςέπ ςιπ εκλξγέπ. Λεςά, θα δξϋμε ςα 
ρσμπεοάρμαςα πξσ θα βγάλξσμ ξι διάτξοεπ πλεσοέπ ρςξμ ΡΣΠΘΕΑ, θα δξϋμε ςελικά αμ θα 
σπάουει ΡΣΠΘΕΑ και ςι μξοτή θα έυει.  

Ρςιπ λίγεπ πεοιπςόρειπ πξσ ξ ΡΣΠΘΕΑ έυει εμχςικά φητξδέλςια και πξσ ξι επικεταλήπ δεμ έυξσμ 
ξοιρςεί κάςχ απϊ ςξσπ ατϊοηςξσπ εκβιαρμξϋπ είςε ςξσ ΡΣΜ είςε ςξσ Μεςώπξσ, ςξ «Ν» μπξοεί μα 
πάοει αμξιυςή θέρη σπεοφήτιρηπ. έςξιεπ πεοιπςόρειπ είμαι πυ ξ δήμξπ ςηπ Αθήμαπ με 
επικεταλήπ ςημ Δλέμη Οξοςάλιξσ.  

σμπέραζμα  

ξ «Ν» επιμέμει ρςα δϋξ ρημαμςικϊςεοα –καςά ςη γμόμη μαπ- καθήκξμςα ςηπ επξυήπ.  

ξ ποόςξ είμαι μια πξλιςική/ποξγοαμμαςική απάμςηρη ρςημ ποχςϊγμχοη εδό και ςοειπ γεμιέπ 
κοίρη και ρςη βάοβαοη επίθερη πξσ έυξσμ εναπξλϋρει ξι εκποϊρχπξι ςξσ καπιςαλιρςικξϋ 
ρσρςήμαςξπ εμάμςια ρςξσπ εογαζϊμεμξσπ ςη μεξλαία και ςα λαψκά ρςοόμαςα. Ασςή απαιςεί έμα 
ποϊγοαμμα επαμαρςαςικϊ-ρξριαλιρςικϊ ρςημ ξσρία ςξσ· δηλαδή έμα ποϊγοαμμα πξσ μα 
κιμηςξπξιεί ςξ μαζικϊ κίμημα ρςημ καςεϋθσμρη ςηπ οήνηπ με ςξ ρϋρςημα και ςηπ αμαςοξπήπ ςξσ. 
Ασςή η πάλη ρσμπσκμόμεςαι ςελικά ρςξ υςίριμξ μιαπ μέαπ μαζικήπ αοιρςεοάπ με επαμαρςαςικά 
υαοακςηοιρςικά. 

ξ δεϋςεοξ είμαι η κξιμή δοάρη ςηπ σπάουξσραπ αοιρςεοάπ και ςχμ πλαςιόμ μαζόμ ςξσ 
εογαςικξϋ κιμήμαςξπ αμενάοςηςα απϊ πξλιςική και ιδεξλξγική ςξπξθέςηρη. Ζ μεγαλϋςεοη δσμαςή 
εμϊςηςα, παίζει καςαλσςικϊ οϊλξ ρςξ μα μπξοέρει ςξ κίμημα μα αμςιρςαθεί πιξ απξςελερμαςικά 
ρςημ επίθερη πξσ δέυεςαι και μα μπει ρςημ αμςεπίθερη.  

Ζ έμςαρη ςηπ ςανικήπ πάληπ, ξι δσμαςϊςηςεπ ςξσ κιμήμαςξπ μα αμςιρςαθεί απξςελερμαςικά, είμαι 
καθξοιρςικξί παοάγξμςεπ ρςημ αμάπςσνη ςηπ ςανικήπ ρσμείδηρηπ, είμαι ςελικά άοοηκςα δεμέμξι 
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με ςξμ ρςϊυξ ςηπ εμτάμιρηπ ρςημ ελλημική κξιμχμία μιαπ μέαπ μαζικήπ επαμαρςαςικήπ αοιρςεοάπ. 
Αμςίρςξιυα κοιςήοια ιρυϋξσμ και για ςιπ σπϊλξιπεπ υόοεπ ςηπ Δσοόπηπ και διεθμόπ. Ασςή ςημ 
πάλη, για ςξ υςίριμξ μιαπ μέαπ μαζικήπ επαμαρςαςικήπ αοιρςεοάπ, δίμει ρε ϊλεπ ςιπ ηπείοξσπ ςξσ 
πλαμήςη η CWI, η διεθμήπ ξογάμχρη ρςημ ξπξία ρσμμεςέυει ςξ «Ν». 

Για ςημ επϊμεμη πεοίξδξ ρςξ «Ν» θα ρσμευίρει μα δίμει ςη μάυη ρε ϊλξσπ ςξσπ υόοξσπ και για ςξ 
υςίριμξ ςχμ δικόμ ςξσ δσμάμεχμ αλλά και για ςξ κςίριμξ γετσοόμ ρσμεμμϊηρηπ και ρσμεογαρίαπ 
με ςιπ σγιείπ δσμάμειπ πξσ σπάουξσμ ρςιπ γοαμμέπ ςξσ ΡΣΠΘΕΑ και ςξσ ΡΣΜ, με δσμάμειπ πξσ 
βοίρκξμςαι ρςξ υόοξ ςηπ ενχκξιμξβξσλεσςικήπ αοιρςεοάπ, και βέβαια με ρημαμςικά ςμήμαςα ςηπ 
βάρηπ ςξσ Ι.Ι.Δ. 

Λε πλήοη καςαμϊηρη ϊληπ ςηπ αμςιταςικϊςηςαπ πξσ υαοακςηοίζει ςη πεοίξδξ πξσ διαμϋξσμε, με 
καςαμϊηρη ςχμ δσρκξλιόμ και ςχμ πεοιπλξκόμ, ςξ «Ν» αμςιμεςχπίζει με εναιοεςική αιριξδξνία κι 
απξταριρςικϊςηςα ςημ επϊμεμη πεοίξδξ, ραμ μια πεοίξδξ ρςημ ξπξία ξι ιδέεπ ςξσ μαονιρμξϋ θα 
κεοδίζξσμ έδατξπ και ρςηοιγμέμξι πάμχ ρ’ ασςϊ θα δόρξσμε ςη μάυη για ςημ αμαγέμμηρη ςηπ 
αοιρςεοάπ, ςξσ εογαςικξϋ κιμήμαςξπ και ςχμ ξογαμόρεόμ ςξσ, έμαπ δοϊμξπ πξσ ϊρξ δϋρκξλξπ 
είμαι, άλλξ ςϊρξ είμαι και αμαπϊτεσκςξπ.  


