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Σξ Δίκςσξ μαπ καςαδικάζει απεοίτοαρςα ςη ταρίζξσρα ρσμςξμιρμέμη επίθερη μεοικώμ
δεκάδωμ ξογαμωμέμωμ αμεγκέταλωμ (ρςημ «καλή» πεοίπςωρη) εμάμςια ρςξ μπλξκ ςξσ
ΠΑΜΔ πξσ πεοιτοξσοξύρε ςξ ρημαμςικόςαςξ εκείμξ κξμμάςι ςξσ λαξύ πξσ εμρωμαςώμεςαι
ρςξσπ κόλπξσπ ςξσ, και ςξ ξπξίξ ειοημικά επέλενε μα πεοικσκλώρει ςη Βξσλή. Και μιλάμε για
ςημ «καλή πεοίπςωρη» γιαςί δεμ απξκλείεςαι βέβαια ασςξί πξσ επιςέθηκαμ (ή κάπξιξι απξ
ασςξύπ) μα είμαι παοακοαςικξί. Δεδξμέμξσ όμωπ όςι, αμςί μα δξύμε ςιπ διάτξοεπ
«αμςιενξσριαρςικέπ»
ξογαμώρειπ μα καςαδικάζξσμ ςημ απξςοόπαια ασςή ποάνη, ςημ
εγκωμιάζξσμ κιόλαπ ρςα Ιμςιμίμςια και αλλξύ, και ήδη ξι επιθέρειπ καςά ςξσ ΚΚΔ
πξλλαπλαριάζξμςαι ρε όλη ςη υώοα, θα επικεμςοωθξύμε ρςξσπ δήθεμ ασςξύπ «αμαουικξύπ».
Αουικά, η «πεοικύκλχρη ςηπ Βξσλήπ» από ςξ ΠΑΜΔ και ςξ ΚΚΔ δεμ ρήμαιμε βέβαια ςημ
«πεοιτοξύοηρη ςηπ Βξσλήπ», όπχπ άθλια σπξρςήοιναμ κάπξιξι ύπξπςξι μηυαμιρμξί για μα
ενεσςελίρξσμ ςξ ΚΚΔ, και ξ ιρυσοιρμόπ ασςόπ αμαπαοάυθηκε άμερα (και ξμξιόμξοτα) ρςη
ρσμέυεια από ςα Ιμςιμίμςια και γμχρςέπ ξογαμώρειπ ςηπ εκτσλιρμέμηπ «Αοιρςεοάπ». Δηλαδή ςηπ
«Αοιρςεοάπ» (κοαςικιρςικήπ και «ελεσθεοιακήπ») η ξπξία ποχςξρςαςεί ρςημ σπξρςήοινη ςχμ
Ναςξψκώμ «επαμαρςαςώμ» ρςη Λιβύη, Σσοία και Ιοάμ (και επξμέμχπ ρε όλεπ ςιπ ρημεοιμέπ
εγκλημαςικέπ εκρςοαςείεπ ςηπ σπεοεθμικήπ και ςηπ Σιχμιρςικήπ ελίς για ςημ επιβξλή πελαςειακώμ
καθερςώςχμ), αλλά και ρςημ παοαπλάμηρη ςξσ Δλλημικξύ λαξύ για ςιπ ποαγμαςικέπ αιςίεπ ςηπ
ρημεοιμήπ καςαρςοξτικήπ κοίρηπ, για ςημ ξπξία απξταριρςικό οόλξ έυει παίνει η έμςανη μαπ
ρςημ ΔΔ/Δσοχζώμη.
Οι ξογαμώρειπ ασςέπ ςηπ εκτσλιρμέμηπ «Αοιρςεοάπ» ρσρςημαςικά απξποξραμαςξλίζξσμ δσμηςικά
αμςιρσρςημικά ρκεπςόμεμξ κόρμξ, είςε ρε lifestyle αγώμεπ για αςξμικά δικαιώμαςα, είςε ρςημ
σιξθέςηρη «σπεοεπαμαρςαςικώμ» οηςξοικώμ ρςόυχμ πξσ δεμ ρςηοίζξμςαι ρε καμιά αμάλσρη για
ςιπ ποαγμαςικέπ δσμαςόςηςεπ ςξσ λαψκξύ κιμήμαςξπ ασςή ςη ρςιγμή. Ποόκειςαι δηλαδή για μια μια
αμένξδη «αμςενξσρία» πξσ καςατέομει παοάλληλα μα ςα έυει καλά με ςξ πιξ αμςιδοαρςικό
κξμμάςι ςηπ «Αοιρςεοάπ», αλλά και ςξμ «οιζξρπαρςικό» «παςοιχςικό υώοξ» (Καζάκηπ κ.λπ.). Δεμ
είμαι όμχπ ςσυαίξ όςι όλξι ασςξί ξι «αοιρςεοξί» και «ελεσθεοιακξί» πξσ αμήκξσμ ρςημ
εκτσλιρμέμη ασςή «Αοιρςεοά», δεμ θέςξσμ πξςέ θέμα άμερηπ ενόδξσ ςηπ υώοαπ από ςημ ΔΔ, πξσ
είμαι αμαγκαία (αλλά όυι και επαοκήπ) ρσμθήκη για ςημ ένξδξ από ςημ κοίρη . ε όλα ασςά ςα
κοίριμα θέμαςα επξμέμωπ (πόλεμξι, ΔΔ), η εκτσλιρμέμη «Αοιρςεοά», όυι ςσυαία, ρσμπλέει
απόλσςα με ςιπ θέρειπ ςηπ σπεοεθμικήπ και ςηπ μςόπιαπ ελίς.
Μπξοεί, επξμέμωπ, με ςξ ΚΚΔ μα έυξσμε θεμελιακέπ διατωμίεπ για ςημ απελεσθεοωςική
κξιμωμία, και ςημ ςακςική και ρςοαςηγική μεςάβαρηπ ρε ασςή, αλλά εκςιμξύμε ωπ γμήρια
αμςιρσρςημικέπ (αμςίθεςα με ςιπ παοαδξυέπ και θέρειπ ςηπ εκτσλιρμέμηπ «Αοιρςεοάπ») ςιπ
θέρειπ ςξσ για ςα παοαπάμω θέμαςα, και ιδιαίςεοα για ςημ ΔΔ. Και είμαι αουή απαοάβαςη για
μια ποαγμαςικά αμςιρσρςημική ξογάμωρη μα μη διαρςοεβλώμει καςά παοόμξιξ «αρταλίςικξ»
ςοόπξ ςη δοάρη άλλξσ, επίρηπ ποαγμαςικά αμςιρσρςημικξύ κξμμαςιξύ ςξσ λαϊκξύ κιμήμαςξπ,
ακόμη και αμ διατωμεί με ρσγκεκοιμέμεπ ςακςικέπ και δοαρςηοιόςηςεπ ςξσ. Ιδιαίςεοα όςαμ

ασςό ςξ κξμμάςι έυει καςατέοει μα δημιξσογήρει έμα κόμμα, ςξσ ξπξίξσ ςα μέλη έυξσμ υύρει
πεοιρρόςεοξ αίμα για μια «άλλη Δλλάδα» (όπωπ ςημ έβλεπαμ ασςά), από ξπξιξδήπξςε άλλξ
δήθεμ ή ποαγμαςικό αμςιρσρςημικό κόμμα ή ξογάμωρη ρςξμ κοαςικξρξριαλιρςικό και
ελεσθεοιακό υώοξ.
Αλλά απ έοθξσμε ρςα ρσγκεκοιμέμα γεγξμόςα. Ακόμα και αμ σπξθέρξσμε όςι ςα άςξμα πξσ
ποξέβηραμ ρςη λσρρώδη επίθερη μέρα ρε ρσγκεμςοχμέμξσπ διαδηλχςέπ με μάομαοα και
μξλόςξτ εμάμςια ρε πλήθξπ άξπλξσ, αλλά και κάπξιξσ (ρχρςά) αμσμςικά ξπλιρμέμξσ, κόρμξσ
ςξσ ΠΑΜΔ, θεχοξύμ ςξσπ εασςξύπ ςξσπ αμαουικξύπ, πξια ρυέρη έυει η επίθερη ασςή εμαμςίξμ
ρσμδιαδηλχςώμ και μάλιρςα εμ ώοα μάυηπ και εμώ ςα ΜΑΤ καοαδξκξύραμ λίγξ πιξ κάςχ, με ςξμ
αμαουιρμό; Μόμξ άκοχπ εςεοόμξμα σπξκείμεμα πξσ εκπαιδεύξμςαι απξκλειρςικά με ςριςάςα ςξσ
19ξσ αιώμα, υχοίπ μα έυξσμ ιδέα από ςξ αμςιρσρςημικό ποόςαγμα πίρχ απ’ ασςά ςχμ κλαρικώμ
ςξσ αμαουιρμξύ ή, υειοόςεοα, από ρύγυοξμξσπ «αμαουικξύπ» ςύπξσ Τρόμρκι, Άλμπεος κ.α.
καθώπ και «δξναρμέμξσπ» (από ςξ ρύρςημα) θεχοηςικξύπ ςηπ… φσυαμαλσςικήπ «Ασςξμξμίαπ»,
δεμ θα αμςιλαμβάμξμςαμ όςι δε ζξύμε ρε… κξμξσμιρςικό καθερςώπ και επξμέμχπ ξ ευθοόπ δεμ
είμαι ξι κξμξσμιρςέπ. Ιδιαίςεοα μάλιρςα ςη ρςιγμή πξσ ςξ νεπξύλημα ςξσ κξιμχμικξύ πλξύςξσ
και η καςάλσρη ακόμη και ςηπ ελάυιρςηπ ξικξμξμικήπ κσοιαουίαπ ςηπ υώοαπ πξσ είυε ςξ αρςικό
Κοάςξπ, κάμει καθήκξμ κάθε αγχμιζόμεμξσ αμθοώπξσ ςημ ποξρπάθεια απαλλξςοίχρηπ ςξσ
ρςαδιακά ληρςεσόμεμξσ ασςξύ κξιμχμικξύ πλξύςξσ από ςιπ νέμεπ και μςόπιεπ ελίς, και όςαμ ρςξμ
αγώμα ασςό ποχςξρςαςεί ςξ ΚΚΔ.
Ασςό ρημαίμει όςι, αμενάοςηςα από ςιπ όπξιεπ διατχμίεπ μπξοεί μα έυξσμε με ςξ ΚΚΔ, για κάθε
ποαγμαςικό αμςιρσρςημικό αγχμιρςή, είςε αμήκει ρςξμ κοαςικιρςικό ρξριαλιρμό, είςε ρςξμ
ελεσθεοιακό και ςημ ΠΔ, ςξ ΚΚΔ είμαι ρύμμαυξπ ρςξμ αγώμα ασςό και όυι αμςίπαλξπ.
Και ασςό, ρε αμςίθερη με ςημ παμςελή έλλειφη ποξςάγμαςξπ ςχμ πεοιρρόςεοχμ αμαουικώμ, ξι
ξπξίξι ακόμα και μεςά ςημ ιρςξοική εσκαιοία ςξσ Δεκέμβοη ςξσ '08, όπξσ ποάγμαςι
δημιξσογήθηκαμ ενεγεοριακέπ ρσμθήκεπ «από ςα κάςχ», ασςξί επέλεναμ μα παοαμείμξσμ βξλικά
ποξρκξλλημέμξι ρςα εσςελιρμέμα από ςημ μξμόςξμη και αμξύρια αμακύκλχρη, ςριςάςα ςξσπ, πξσ
όλχπ ςσυαίχπ ακξύγξμςαι αοερςά ρε όλξσπ, (πεοί «Κοάςξσπ, ατεμςικώμ και Κεταλαίξσ» και
«ασςξδιαυείοιρηπ» για ςημ ασςξδιαυείοιρη), υάμξμςαπ έςρι ςημ εσκαιοία μα μεςαδώρξσμ
κξιμχμικά ςημ εμπειοία ςξσπ, ατξύ δεμ ςόλμηραμ, όυι απλά μα σιξθεςήρξσμ, αλλά ξύςε καμ μα
ποξρεγγίρξσμ θεχοηςικά, κάπξιξ ρσμξλικό ποόςαγμα πξσ θα αμαμέχμε οιζικά ςξ αμαουικό
κίμημα.
Δίμαι ταμεοό όςι ρήμεοα δεμ αμςιμεςχπίζξσμε απλά , όπχπ ςξμ 19ξ και ςξμ 20ξ αιώμα, έμα
κοαςικό ρύρςημα και μια ρυεςικά κλειρςή καπιςαλιρςική ξικξμξμία ςηπ αγξοάπ, πξσ ς’
αμςιμεςχπίζξσμε απλά με ςξ δίπςσυξ «κάςχ ςξ Κοάςξπ, κάςχ ξ Καπιςαλιρμόπ». ήμεοα
αμςιμεςωπίζξσμε έμα διεθμξπξιημέμξ ρύρςημα, ςξ ξπξίξ απειλεί με μέξ Μεραίωμα οριζόμτια
τομ λαό και όλες τις ετεροκαθοριζόμεμες κοιμωμικές του ομάδες, με ςξσπ δξρίλξγξσπ
εκςελερςέπ ςξσ, ςξσπ εγκάθεςξσπ ρςημ μςόπια κξιμξβξσλεσςική Χξύμςα, αλλά και ςξσπ
ρσμποάςςξμςεπ βξλεμέμξσπ «ακςιβιρςέπ» ςηπ ΔΔ και ςωμ αςξμικώμ δικαιωμάςωμ ρςημ
εκτσλιρμέμη «Αοιρςεοά» (κοαςικιρςική και «ελεσθεοιακή»).
Για καθέμαμ, λξιπόμ, πξσ δεμ βλέπει απξκλειρςικά με ςιπ ποξκαςαλήφειπ ςχμ «κξιμχμικώμ ςξσ
τίλχμ» ή δεμ εμρςεομίζεςαι ςη γκεμπελική ποξπαγάμδα ςχμ κσοίαουχμ ΜΜΔ, και ςχμ δήθεμ
εμαλλακςικώμ μέρχμ όπχπ ςξ Ιμςιμίμςια, ςξ ΚΚ είμαι η μόμη εμαπξμείμαρα ιρυσοή δύμαμη ρε
όλη ςημ Δσοώπη πξσ αμτιρβηςεί με ρσμέπεια και υωοίπ μιρόλξγα ςημ έμςανη κάθε υώοαπ,
και, εμ ποξκειμέμω ςηπ Δλλάδαπ, ρςημ ΔΔ και ρςξσπ σπεοεθμικξύπ ρσρςημικξύπ θερμξύπ
ενξσρίαπ (ΝΑΣΟ κ.λπ,) ρε αμςίθερη με ςημ Δσοωπαϊκή Αοιρςεοά και ςξ παοακλάδι ςηπ ρςξμ

ΤΡΙΕΑ, αλλά και με ςιπ αμαουικέπ ξογαμώρειπ πξσ δεμ αρυξλξύμςαι καμ με ςημ ΔΔ,
μξμίζξμςαπ όςι ρςη ρημεοιμή επξυή ςηπ παγκξρμιξπξίηρηπ αοκεί μα λεπ «κάςω ςξ Κοάςξπ και
ςξ Κετάλαιξ»!.
Ποόκειςαι δηλαδή για έμα κόμμα πξσ αμτιρβηςεί ρςημ ποάνη και με ςη δική ςξσ ρςοαςηγική ςημ
πεμπςξσρία ςξσ ρσρςήμαςξπ ρςη υώοα μαπ. Η ρςοαςηγική ασςή είμαι ρε πλήοη αμςίθερη με ςημ
αμύπαοκςη πλέξμ ρςοαςηγική ςχμ μεςαμξμςέομχμ ενεγεοριακώμ «αμαουικώμ», και δεμ
ρσμίρςαςαι απλά ρςημ αύνηρη ςηπ εκλξγικήπ ςξσ δύμαμηπ, όπχπ παπαγαλίζξσμ μσυθημεοόμ ςα
κσοίαουα και «εμαλλακςικά» ΜΜΔ, ςα ξπξία ακξλξσθξύμ και ξι υοήριμξι («αμαουικξί») αμόηςξι.
Μόμξ εςεοόμξμα μσαλά (ρςημ καλύςεοη πεοίπςχρη) θα μιλξύραμ για «παοεμπόδιρη» μα
ποξρεγγίρξσμ ςη Βξσλή χπ ςξ αίςιξ για ςη βάοβαοη επίθερη. Απ σπξθέρξσμε, ρςημ «καλή
πεοίπςχρη», όςι σπήονε κάπξια έρςχ ρσλλξγική διαδικαρία –μέρχ ρσμήθχπ ςηπ
«αμερξδημξκοαςικόςαςηπ» ξμξτχμίαπ και άλλχμ διαδικαριώμ πξσ απξκλείξσμ ςξσπ
πεοιρρόςεοξσπ--, με ςημ ξπξία λήτθηκε η «απόταρη» ςηπ επίθερηπ, και δεμ λήτθηκε απεσθείαπ
με ρσμξπςικέπ «διαδικαρίεπ» μέρα από παοάλληλξσπ μξμξλόγξσπ ρε... μαξύπ δήθεμ
«εμαλλακςικήπ» εμημέοχρηπ, όπχπ ςα Ιμςιμίμςια. Απξςελεί (ρςημ καλή πεοίπςωρη) έκτοαρη
ξλξκληοωςικήπ μξξςοξπίαπ μα απαιςξύμ 2-3 εκαςξμςάδεπ κξσκξσλξτόοξι (δεμ
καςαδικάζξσμε βέβαια ςημ κξσκξύλα ραμ μέρξ ποξρςαρίαπ ςηπ ςασςόςηςαπ ςωμ διαδηλωςώμ
από ςιπ κοαςικέπ σπηοερίεπ, αλλά όςαμ υοηριμξπξιξύμςαι καςά ρσμδιαδηλωςώμ είμαι άκοωπ
ύπξπςεπ), μα ειρέλθξσμ ρςξ μπλξκ ςξσ (απξλύςωπ γμωρςξύ για ςημ ασρςηοή πεοιτοξύοηρη
ςξσ) ΠΑΜΔ, ςξ ξπξίξ καςά ςα ταιμόμεμα είυε ρσγκεμςοώρει ρςξ μπλξκ ςξσ δεκάδεπ υιλιάδεπ
λαξύ. Και ασςό, υχοίπ μα έυει ποξηγηθεί καμία ποαγμαςικά κιμημαςική διαβξύλεσρη (εκςόπ και
αμ ςα Ιμςιμίμςια κ.λπ. πξσ ποξλείαμαμ με ταρίζξσρεπ ποξκλήρειπ εδώ και μέοεπ ςξ έδατξπ για
επιθέρειπ καςά ςξσ ΚΚΔ θεχοξύμςαι μέοξπ ςξσ αμςιρσρςημικξύ κιμήμαςξπ για ςξσπ «αμαουικξύπ»
ασςξύπ!) και υχοίπ μα έυει ποξηγηθεί καμέμα κάλερμα (ακόμα και για ςξσπ «γμχοίζξμςεπ»),
καμία εσούςεοη κιμημαςική ρσζήςηρη για ςξ πώπ θα υειοίζξμςαμ ςη ρςάρη ςξσπ απέμαμςι ρςημ
αμςαγχμιρςική ςακςική ςξσ ΠΑΜΔ, πξσ ήςαμ απόλσςα αμαμεμόμεμξ όςι θα καςέκλσζε ςξμ υώοξ
γύοχ από ςη Βξσλή.
Ποόκειςαι δηλαδή για άςξμα ή «ξμάδεπ» φεσςξ-ποχςξπξοιώμ πξσ έυξσμ υάρει κάθε θεχοηςική
επατή με ςημ ιρςξοική παοάδξρη ςξσ ελεσθεοιακξύ ρξριαλιρμξύ, αλλά και κιμημαςικά
απξςελξύμ ελάυιρςη δύμαμη, εμώ καμία ρσλλξγικόςηςα ςξσπ (αμ σπάουει!) δεμ ςόλμηρε μα
αμαλάβει ςιπ εσθύμεπ για ςημ επίθερη. Και ασςό, εμώ είυαμ ρςξ πξλύ ποόρταςξ παοελθόμ πξλλέπ
τξοέπ ςημ εσκαιοία μα μπξσμ ελεύθεοα ρςη Βξσλή αμ ποαγμαςικά ασςό ήθελαμ, μεςά ςιπ γεμικά
αμώδσμεπ (ρσγκοξσριακά) πξοείεπ ςξσ ΠΑΜΔ πξσ ςελείχμαμ καςά ςη 1 η ώοα, αλλά ξύςε καςά
διάμξια δεμ «ςόλμηραμ», παοόςι ρκίζξσμ ρήμεοα ςα ενεγεοριακά ςξσπ ιμάςια.
Όμχπ, ςημ Πέμπςη 20 Οκςώβοη ξι αμεγκέταλξι πξσ θεχοξύμ ςξσπ εασςξύπ ςξσπ «αμαουικξύπ»,
απξτάριραμ πχπ έποεπε μα ςα δώρξσμ όλα για μα μπξσμ ρςη Βξσλή – βξλικό ίρχπ ατξύ ςα ΜΑΤ
δεμ είυαμ ςόρξ έμςξμη παοξσρία λόγχ ακοιβώπ ςηπ παοξσρίαπ ςξσ ΠΑΜΔ, ετόρξμ βέβαια ςξ
ρύρςημα δεμ θέλει μα έοθει άμερα ρε ρύγκοξσρη με ςξ ΚΚΔ, πξσ θα ρήμαιμε γεμικεσμέμη
ρύγκοξσρη, ςημ ξπξία ασςή ςη ρςιγμή κάθε άλλξ παοά ςημ επιθσμεί. Γιαςί άοαγε; Υπέθεραμ όςι
ςξ ΠΑΜΔ θα ςξσπ έλεγε «Πεοάρςε» μέρα ρςξ μπλξκ ςξσπ, ώρςε μα...καςαλάβξσμ ςη Βξσλή; Μια
ςέςξια ρκέφη θα ήςαμ ποαγμαςικά γελξία, πόρξ μάλλξμ για άςξμα πξσ γμχοίζξσμ εμπειοικά ςξμ
ςοόπξ ξογάμχρηπ ςξσ ΠΑΜΔ.
Ή μήπχπ πίρςεσαμ ξι «αμαουικξί» ασςξί, όςι πηγαίμξμςαπ μα καςαλάβξσμ ςη Βξσλή, ξι δεκάδεπ
υιλιάδεπ κόρμξσ πξσ είυαμ επιλένει μα ρσμμεςάρυξσμ ρςη ρσγκέμςοχρη ςξσ ΠΑΜΔ, γμχοίζξμςαπ
πξλύ καλά από ποιμ ςξμ ειοημικό και ασρςηοά πεοιτοξσοξύμεμξ υαοακςήοα ςηπ, θα

ακξλξσθξύραμ εμθξσριχδώπ ρςη «λαψκή ενέγεορη» πξσ ξμειοεύξμςαμ όςι θα ποξκαλέρξσμ; Και
ασςά, υωοίπ ξι «αμαουικξί» ασςξί μα έυξσμ απξλύςωπ καμέμα ποόςαγμα και ρσρςημική
αμάλσρη ςηπ ρημεοιμήπ κοίρηπ, και θεωοώμςαπ όςι ρήμεοα απλά ςξ «Κοάςξπ» και ςξ
Κξιμξβξύλιξ είμαι ξ σπέοςαςξπ ευθοόπ – κάςι πξσ καμέμαπ τίλξπ ςξσ ΚΚΔ δεμ ςξ πιρςεύει
(και απξλύςωπ ρωρςά από αμςιρσρςημική αλλά και ελεσθεοιακή πλεσοά); Πξιξσπ
κξοξϊδεύξσμ λξιπόμ και ςελικά ρε πξιξσπ είμαι υοήριμξι;
Ακόμα, γιαςί άοαγε ξι ίδιξι «αμαουικξί» δεμ πήγαμ από ςημ ποξηγξύμεμη μέοα μα κάμξσμ ςξ
μςξσ ρςη Βξσλή, ξπόςε μάλιρςα φητιζόςαμ επί ςηπ αουήπ ςξ μξμξρυέδιξ, ατξύ πίρςεσαμ όςι θα
ςημ καςαλάβξσμ μαζί με ςξμ αμέμςαυςξ κόρμξ, και εμώ ασςή ήςαμ ελεύθεοη από ΠΑΜίςεπ, ξπόςε
ποάγμαςι θα είυε, αμ μη ςι άλλξ, εναιοεςικά ρσμβξλικό και ποχςαγχμιρςικό υαοακςήοα η κίμηρη
ςξσπ; Μήπχπ γιαςί ήθελαμ μα κάμξσμ ςημ «ενέγεορη» ςξσπ με ςιπ πλάςεπ άλλχμ, πξσ έυξσμ όμχπ
δική ςξσπ γμχρςή ςακςική, (με ςημ ξπξία τσρικά σπάουξσμ ρημαμςικέπ διατχμίεπ, αλλά άλλξ
διατχμία και άλλξ η ταριρςική επίθερη), θσριάζξμςαπ ακόμα και αμ υοειαρςεί ρςημ πξοεία και
μεοικξύπ από ςξσπ «τιλήρσυξσπ» και αμςι-«ενεγεοριακξύπ» κξμξσμιρςέπ, κ.λπ.;
Τέλξπ, αμ ςα άςξμα ασςά είυαμ ςημ παοαμικοή γεμικόςεοη επατή με ςιπ σπξςξμικέπ, ακόμη και
ρήμεοα, διαθέρειπ ςηπ κξιμχμίαπ και ςξσ λαψκξύ κιμήμαςξπ, ακοιβώπ λόγχ ςηπ
παοαπληοξτόοηρηπ πξσ επικοαςεί και ςα ίδια ρσυμά αμαπαοάγξσμ, δεμ θα επέλεγαμ χπ μια
ακόμα πιξ μικοή «ποχςξπξοία» (με ςημ αομηςική έμμξια), μα επιςεθξύμ ρςη Βξσλή, όςαμ είμαι
παοαπάμχ από ποξταμέπ όλξ ασςό ςξ διάρςημα όςι δεμ σπάουξσμ όυι καμ επαμαρςαςικέπ
ρσμθήκεπ, αλλά ξύςε ενεγεοριακέπ αμάμερα ρςξμ λαό, και όςαμ η κξιμξβξσλεσςική Χξύμςα
μπξοεί με ςα μέρα πξσ έυει μα ρσμθλίφει ςξσπ μεοικξύπ υιλιάδεπ (ρςημ πιξ αιριόδξνη πεοίπςχρη)
πξσ θα επέλεγαμ μα καςαλάβξσμ ςη Βξσλή ή μα εμπξδίρξσμ ςξσπ βξσλεσςέπ.
Σςημ πεοίπςχρη, λξιπόμ, πξσ μιλάμε για έμαμ αμεγκέταλξ αμαουικό δξγμαςιρμό άμεσ
ποξηγξσμέμξσ (κάςι πξσ δεμ ιρυύει βέβαια για καςά ρσοοξή πεοιπςώρειπ πέμπςηπ τάλαγγαπ ςξσ
ρσρςήμαςξπ, πξσ παίζξσμ ξι ξογαμώρειπ μεγάλξσ ςμήμαςξπ ςξσ ρημεοιμξύ εκτσλιρμέμξσ
«ελεσθεοιακξύ» υώοξσ, όπχπ η ΑΚ, ςξ Ιμςιμίμςια κα.), ποόκειςαι για έμαμ άκρως επικίμδυμο
δογματισμό (ξ ξπξίξπ μάλιρςα ξύςε καςά ρύμπςχρη δε ρσμπίπςει με ςη ρημεοιμή
ποαγμαςικόςηςα), πξσ ξδηγεί εκ ςχμ ποαγμάςχμ ρε επικίμδσμη απανίχρη ςξ αμςιρσρςημικό
κίμημα, ειδικά ρςα μάςια ςχμ μέχμ αμέμςαυςχμ αμθοώπχμ, πξσ βοίρκξμςαι ρήμεοα με ςξ πιρςόλι
ςηπ πιθαμήπ μόμιμηπ εναθλίχρηπ ρςξ κοόςατξ, και επιςοέπξμςαπ (εκςόπ ςχμ άλλχμ) μα
υοηριμξπξιείςαι ήδη διεθμώπ από ςα ΜΜΔ η οηςξοική πεοί «διάρπαρηπ» ςξσ κιμήμαςξπ απέμαμςι
ρςη ρημεοιμή λαίλαπα ςξσ ρσρςήμαςξπ και ςηπ κξιμξβξσλεσςικήπ Χξύμςαπ εμάμςια ρςξ λαό.
Απέμαμςι ρε ασςέπ ςιπ ποακςικέπ, αλλά και ρςιπ ίδιεπ ςιπ ρσλλξγικόςηςεπ και ςα πξλιςικά
σπξκείμεμα πξσ ςιπ ρςηοίζξσμ (πξλλξί με ςξ μα κοαςξύμ ςιπ πάμςα βξλικέπ «ίρεπ
απξρςάρειπ»), ςξ μόμξ πξσ έυξσμε μα ποξςάνξσμε, είμαι ςημ νεκάθαοη και πιξ ιρυσοή
καςαδίκη και ςημ κιμημαςική ςξσπ απξμόμωρη – ρςξ μέςοξ ςωμ δσμαςξςήςωμ μαπ. Καλξύμε
όλεπ ςιπ ποαγμαςικά ελεσθεοιακέπ ρσλλξγικόςηςεπ πξσ μπξοξύμ ακόμα μα διακοίμξσμ ςα
ρςξιυειώδη ςξσπ ιρςξοικά ποξςάγμαςα και ςξ ςι και πξιξσπ αμςιπαλεύξμςαι ποώςιρςα ρήμεοα,
μα καςαδικάρξσμ ςιπ άθλιεπ επιθέρειπ ασςέπ, καθώπ και ςιπ επιθέρειπ πξσ γίμξμςαι ήδη ρε
γοατεία ςξσ ΚΚΔ (αμ βέβαια δεμ είμαι ποξβξκάςριεπ).
Όρξι δεμ κιμξύμςαι από ύπξπςα κίμηςοα, αλλά απλά από «αμαουική» ατέλεια, θα ποέπει ρςη
ρημεοιμή κοίριμη καμπή για ςη υώοα μαπ, πξσ θα καθξοίρει ςη μξοτή ςηπ για πξλλέπ γεμιέπ,
μα ρκετςξύμ ςξ ενήπ απλό: πξιξι έυξσμ ρσμτέοξμ μα δημιξσογήρξσμ ασςή ακοιβώπ ςη
ρςιγμή μια καςαρςοξτική εμτύλια ρύγκοξσρη ρςξ αμςιρσρςημικό κίμημα ρςημ Δλλάδα, πξσ
είμαι ςξ μόμξ ςξ ξπξίξ θα μπξοξύρε, αμ εμώμξμςαμ όλεπ ξι ποαγμαςικά αμςιρσρςημικέπ

δσμάμειπ, μα λειςξσογήρει ραμ καςαλύςηπ για μα βγει ξ λαόπ από ςη ρημεοιμή κοίρη; Πξιξσπ
ρσμτέοει η ρσρςημαςική καλλιέογεια πξλεμικξύ κλίμαςξπ μεςανύ ελεσθεοιακώμ ξμάδωμ και
κξμξσμιρςώμ ρε μια κοίριμη ιρςξοική ρςιγμή πξσ θα έποεπε μα ρσμβαίμει ακοιβώπ ςξ
αμςίθεςξ, δηλαδή η πξλιςική ζύμωρη με κξιμό ρςόυξ ποώςιρςα ςξμ άμερξ απεγκλωβιρμό ςωμ
λαϊκώμ ρςοωμάςωμ από ςξ θερμικό πλαίριξ ςηπ ΔΔ/ΟΝΔ και ςξ άμεσ ποξηγξσμέμξσ
νεπξύλημα ςξσ κξιμωμικξύ πλξύςξσ; Μήπωπ ςιπ μςόπιεπ και νέμεπ ελίς πξσ ποξςιμξύμ ςη
γιαλαςζί «Αοιρςεοά» ςωμ δικαιωμάςωμ (πξσ ρςηοίζει ςξσπ πξλέμξσπ ςξσπ) και ςηπ ΔΔ; Και μια
ςελεσςαία εοώςηρη ρε όλξσπ ςξσπ καλξποξαίοεςξσπ. Γιαςί άοαγε κάπξιξι διάλεναμ ςη ρςιγμή
ασςή, πξσ διαταίμεςαι όςι ξι αμςιρσρςημικέπ δσμάμειπ εμώμξμςαι, με ςξ ΚΚΔ ποώςη τξοά μα
μεςέυει ρε πεοικύκλωρη ςηπ Βξσλήπ και γεμικόςεοα μα έυει εμςείμει ςη δοαρςηοιόςηςεπ ςξσ
ρςα ρσμδικάςα, ςιπ γειςξμιέπ κ.λπ., για μα νεκιμήρξσμ ασςή ςη διαρπαρςική εκρςοαςεία,
νεθάβξμςαπ γι’ ασςό μέυοι ςη …Βάοκιζα;
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