
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

«Την αλήθεια, δηλαδή την πραγματικότητα και
την ισχύ της σκέψης του, ο άνθρωπος οφείλει 
να την αποδεικνύει με την πρακτική του».

Κ. Μαρξ

Πριν τα κατ’ εξοχήν ουσιώδη, μια εισαγωγική επισήμανση μεθοδολογικού χαρακτήρα:
Έχω πολλάκις διατυπώσει σε διαδικασίες αλλά και σε πολλούς συντρόφους μεμονωμένα τη 
διαφωνία  μου  με  ένα  μοντέλο  κριτικής  και  συμπτωματολογίας  που  γίνεται  με  επωδό 
εκφράσεις όπως «Υπάρχουν ορισμένοι που…» ή «Κάποιοι σύντροφοι…» ή «Διατυπώνεται μια 
λογική  που  λέει…».  Θεωρώ  προσωπικά  ότι  οι  δια  της  αφαίρεσης  γενικεύσεις  που 
επιτυγχάνουν αυτού του τύπου οι διατυπώσεις είναι πολύ πιο χυδαίες και βλαπτικές απ’ ότι 
θα ήταν μια συγκεκριμένη και φορές-φορές προσωποποιημένη πολιτική κριτική. Υποστηρίζω 
την θέση ότι δεν πρέπει να βλέπουμε συμπλεγματικά την προσωπική κριτική αλλά με όρους 
γόνιμης και δημιουργικής οργανωτικής δουλειάς, στην οποία χωράει και ο απολογισμός κάθε 
συντρόφου/συντρόφισσας ατομικά. Εν τούτοις,  οφείλω να ομολογήσω ότι σε κάθε τέτοια 
περίπτωση συνάντησα την ομόφωνη σχεδόν αντίδραση των συντρόφων, οι  οποίοι  μαζικά 
υποστηρίζουν ότι «πρέπει να μιλάμε γενικά και όχι συγκεκριμένα» και «δεν είναι σωστό να 
ονοματίζουμε».  Παρ’  ότι  θεωρώ  ότι  αυτή  η  θέση  της  γενικόλογης  τοποθέτησης  είναι 
λανθασμένη και υπαγορεύεται από το δικαιολογημένο άγχος της μη προσβολής κάποιων, εν 
τούτοις θα συμμορφωθώ με την άποψη των συντρόφων και θα μιλήσω κι εγώ γενικά και 
αόριστα. Και βλέπουμε. 

Ο προσυνεδριακός διάλογος για το 3ο Συνέδριο της νΚΑ άνοιξε επίσημα με την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας ψήφισης από τις ΟΒ της απόφασης για τα οργανωτικά του Συνεδρίου και τη 
δρομολόγηση συγκρότησης της Οργανωτικής Επιτροπής. Στην ουσία, όλοι αναγνωρίζουν ότι 
τα κεφαλαιώδη ζητήματα στρατηγικής και τακτικής που τίθενται από κάποιους εν όψει και 
του Συνεδρίου έχουν «συζητηθεί» (εξαρτάται βέβαια και πώς ορίζει κάποιος τη συζήτηση) 
από  το  τελευταίο  Σώμα  του  ΝΑΡ  και  μέχρι  σήμερα.  Τα  ζητήματα  αυτά  εν  πολλοίς 
περιλαμβάνουν:
Α) Την ανάγνωση της πραγματικότητας ως πρώτο βήμα για κάθε προσπάθεια ανάλυσης της. 
Δεδομένου όμως ότι ακόμη και η απλή ανάγνωση της πραγματικότητας προσδιορίζεται από 
τα  «ταξικά  γυαλιά»  (που  λέει  κι  ο  ποιητής)  με  τα  οποία  βλέπει  κανείς  τα  πράγματα, 
οδηγούμαστε σε διαμετρικά αντίθετες διαπιστώσεις. Παραδείγματος χάρη, κάποιοι από εμάς 
αντιμετωπίζουν τον Δεκέμβρη σαν ευκαιρία για συμπεράσματα και χρήσιμα μαθήματα για τις 
μάχες  του  αύριο  και  κάποιοι  άλλοι  βλέπουν  στο  Δεκέμβρη  αποχρώσεις  κοινωνικής 
νομιμοποίησης της «συλλογικής αντιβίας του κινήματος». Κάποιοι από εμάς βλέπουν στην 
διαχρονική παρέμβαση της επαναστατικής Αριστεράς ένα από τα ρυάκια που κύλησαν στο 
ποτάμι  του  Δεκέμβρη  και  κάποιοι  αποθεώνουν  το  «νέο  υποκείμενο»  και  βλέπουν  την 
οργάνωσή μας σχεδόν απούσα από την εξέγερση. 
Β)  Το  περιεχόμενο  της  πολιτικής  μας  γραμμής.  Εδώ το  χάσμα είναι  ακόμη βαθύτερο.  Η 
ανάγκη μεταφοράς του κομμουνιστικού αιτήματος στο σήμερα οδηγείται από κάποιους σε μια 
ακραία  τοποθέτηση  που  καταλήγει  να  κάνει  τον  κομμουνισμό  τόσο  μεσσιανικό  όσο  και 
μεταφυσικό – φετιχιστικό σύμπλεγμα. Η θέση δε αυτή («όλα τώρα») αγνοεί βέβαια παντελώς 
τον Κ. Μαρξ που εδώ και 200 χρόνια προειδοποιεί ότι «η ανθρωπότητα θέτει στον εαυτό της 
τα καθήκοντα τα οποία μπορεί να λύσει». Κι αφού το κάνει η ανθρωπότητα, πολλώ μάλλον 
θα έπρεπε να το κάνει και η νΚΑ. 
Γ) Την τακτική μας. Τα προηγούμενα έχουν απολήξεις και στην τακτική αφού οι «επαΐοντες» 
δεν μπορούν να κάνουν πίσω κι έτσι απαιτούν από τις υπόλοιπες αριστερές δυνάμεις (αλλά 
τελικά και  από τους εργαζόμενους και  τη νεολαία)  να έρθουν να τους συναντήσουν στα 
υψίπεδα της πολιτικής τους διαύγειας. Έτσι, και σε καθεστώς αναμονής του πότε οι μάζες 
γενικά  θα  αφουγκραστούν  τον  ήχο  απ’  τις  σάλπιγγες  του μέλλοντος (που παιανίζουν  οι 
κομμουνιστικές πρωτοπορίες), κανείς δεν κάνει τίποτα κι όλοι λένε πως θα κάνουν τα πάντα. 



Δεν θα χρησιμοποιήσω κανέναν –ισμό, απλά θα πω ότι «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα 
χρόνια κοσκινίζει». 

Σ’ αυτή τη βάση λοιπόν θα συζητήσουμε. Και εδώ χωράνε τέσσερις ουσιώδεις παρατηρήσεις: 
1. Ένα συνέδριο είναι πρακτικά, λογικά και πολιτικά αδύνατον να αποφασίσει «κατά πάντα 
και  δια  πάντα».  Γι’  αυτό  και  στη  θεωρητική  κατασκευή  της  έννοιας  του  «συνεδρίου», 
ενυπάρχει  σύμφυτη  η  έννοια  της  αποκρυστάλλωσης,  ζύμωσης  και  συμπύκνωσης  ενός 
ολόκληρου προηγούμενου διαστήματος διαλόγου αλλά και  η δυναμική μιας απαιτούμενης 
συνέχισης της κουβέντας (σε ό,τι αφορά στις εξειδικευμένες απολήξεις της) μετά το συνέδριο 
υπό μορφή συνδιασκέψεων κλπ.
2.  Η  οργάνωση  φτάνει  βαθιά  τραυματισμένη  σε  αυτό  το  συνέδριο.  Τραυματισμένη 
οργανωτικά (λόγω αντικειμενικής παραλυσίας των δομών της που «σουλουπώθηκε» όπως – 
όπως μέσω της αυτοθυσίας ορισμένων), τραυματισμένη κοινωνικοπολιτικά (με τη διαφήμιση 
της εσωτερικής της κρίσης όχι με όρους εξωστρεφούς αναζήτησης αλλά με όρους σχεδόν 
λαϊκής σαπουνόπερας), τραυματισμένη πολιτισμικά (τουλάχιστον στο βαθμό που η επίκληση 
στον «εργατικό πολιτισμό» γίνεται με όρους γραφικού κλισέ και όχι με όρους ουσιαστικής 
συμβολής στην διατήρηση ενός στοιχειώδους επιπέδου αντιπαράθεσης).
3.  Από  τη  στιγμή  που  ως  γνωστόν  δεν  έχουμε  Κεντρικό  Συμβούλιο  (για  πολλούς  και 
διάφορους  λόγους  που  αξίζει  να  μας  απασχολήσουν),  είναι  τουλάχιστον  επιπόλαιο  και 
πολιτικά ανώριμο να εκδίδεται κείμενο – πλατφόρμα για το Συνέδριο με τον τίτλο «ΘΕΣΕΙΣ» 
και όχι «ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ». Και αυτό δεν είναι συνδικαλιστικό επιχείρημα αμφιθεάτρου, αλλά 
φτάνει πολύ βαθύτερα. Διότι μια τέτοια πρακτική δεν εμφορείται, κατά την άποψή μου, από 
μια  γνήσια  αναρχοαυτόνομη  αντιγραφειοκρατική  λογική  αμφισβήτησης  της  αξίας  των 
οργάνων (που θα έλεγε «Γιατί  να βγάζει  μόνο το ΚΣ θέσεις;»)  αλλά τουναντίον από μια 
στρεβλή στόχευση υποκατάστασης του εν απουσία ΚΣ (εν όψει και της διαφαινόμενης εκ των 
προτέρων αμφισβήτησης του ρόλου και του χαρακτήρα του πιθανώς επερχόμενου ΚΣ).
4. Το τελευταίο κείμενο που λάβαμε από τους συντρόφους που υπογράφουν την παραπάνω 
πλατφόρμα με τον τίτλο «ΘΕΣΕΙΣ», μας θέτει όλους προ των ευθυνών μας. Απέναντι στον 
λανθάνοντα γραφειοκρατικό συγκεντρωτισμό, απέναντι στον «σταλινισμό απ’ την ανάποδη», 
απέναντι στην τύπου Μπλανκί στάση κάποιων που μάλλον θεωρούν τους εαυτούς τους την 
«μικρή επαναστατική μειοψηφία», απέναντι στην υποβάθμιση του ρόλου και της θέσης του 
καθενός μας ξεχωριστά (αφού οι σύντροφοι μας ζήτησαν να ψηφίσουμε συλλογικά για να 
μας πουν μετά ότι η ψήφος μας είναι για τον κάλαθο των αχρήστων επειδή αυτοί διαφωνούν 
με αυτό που ψηφίσαμε – και ψήφισα λευκό για τους βιαστικούς), απέναντι σε όλα αυτά η 
οργάνωση  οφείλει  να  συνεχίσει  και  να  πραγματοποιήσει  την  συλλογική  της  απόφαση. 
Εκβιασμοί και αγοραίοι πολιτικοί «τσαμπουκάδες» δεν μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα σε 
κομμουνιστικές  οργανώσεις.  Είναι  γραμμή ήττας και  προκαλούν βαθιά θλίψη και  σοβαρά 
ερωτήματα.  
Εύχομαι  να  έχω  τόσο  άδικο  όσο  πιστεύω  ότι  έχω  δίκιο.  Εύχομαι  το  κείμενο  αυτό  να 
διαψευστεί  απ’  τη  ζωή  κι  από  ένα  ξαφνικό  τίναγμα  διαλεκτικής  σύνθεσης  μέσα  στην 
οργάνωσή μας. Θα το δούμε. 

Επί της ουσίας:
Μια κοινωνία που συλλογικά μοιάζει να αισθάνεται όπως ένας άνθρωπος που γυρίζει απ’ το 
καζίνο  χαμένος,  μια  κοινωνία  που  πόνταρε  τις  ελπίδες  και  τις  αυταπάτες  της  στην 
«αποχουντοποίηση» του Κ. Καραμανλή πρεσβύτερου, στην «αλλαγή» του Α. Παπανδρέου, 
στην  «κάθαρση»  του  Κ.  Μητσοτάκη,  στον  «εκσυγχρονισμό»  του  Κ.  Σημίτη  και  στην 
«επανίδρυση» του Κ. Καραμανλή νεώτερου, εθισμένη στον πολιτικό τζόγο πλέον, αλλά με 
μεγάλη δόση απελπισίας στην ψευδαίσθησή της, προσπαθεί να πείσει τον εαυτό της ότι η 
«πράσινη ανάπτυξη» και η «νέα αλλαγή» του Γ. Παπανδρέου ίσως και να έχει κάτι να της 
προσφέρει.
Το  χειρότερο  πράγμα  με  τις  αυταπάτες  είναι  ότι  δεν  γκρεμίζονται  τόσο  γρήγορα  όσο 
δημιουργούνται.  Τα άτομα – φορείς  πραγμάτωσης των συλλογικών αιτημάτων κοινωνικής 
χειραφέτησης και ισότητας έχουν πλέον εγχαράξει βαθιά στη συνείδησή τους την έννοια του 



«τιμήματος». Όλα έχουν ένα τίμημα: η ζωή, η πρόοδος, η ευτυχία. Αυτή η εκλογίκευση έχει 
πάρει  το κατ’ ευφημισμό όνομα του ρεαλισμού, του πραγματισμού. Και πολλές φορές το 
λογικό είναι παντελώς αδύναμο μπροστά στο λογικοφανές. Πόσοι νέοι εργαζόμενοι, πόσοι 
φοιτητές, πόσοι σύγχρονοι «προλετάριοι» (εάν και εφόσον αυτός ο όρος έχει σημασία πια – 
και ποια σημασία άραγε;) είναι πεισμένοι για τον ατομικό μονόδρομο, για τις «αναγκαίες 
θυσίες», για τη ματαιότητα της ουτοπίας, για το εξορθολογισμένο κοινωνικοανθρωπολογικό 
πρότυπο  του  «ελεύθερου  εργαζόμενου»,  για  την  εθελόδουλη  νοοτροπία  των  «ίσων 
ευκαιριών» και του «ζήσε τη στιγμή». Το στοίχημα της προσπάθειας για αποστοίχιση αυτών 
των  ανθρώπων  είναι  για  μας  χαμένο  εκ  των  προτέρων  εάν  «ζητήσουμε  από  δεκάχρονα 
παιδιά να καταλάβουν ανώτερα μαθηματικά». 
Η διαυγής ανάγνωση των χαρακτηριστικών του σύγχρονου ολοκληρωτικού καπιταλισμού, η 
διαπίστωση των σχέσεων αιτιότητας που συνδέουν τα σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα με τις 
σχέσεις παραγωγής και την εν γένει οικονομική πραγματικότητα, όλα αυτά που για μας είναι 
φορές-φορές βαρετά και χιλιοειπωμένα, μπορεί και να μοιάζουν «ανώτερα μαθηματικά» για 
νέους και νέες στους οποίους θέλουμε να απευθυνθούμε. Ο επαναστατικός ιστορικός υλισμός 
δεν είναι κομμάτι του συλλογικού υποσυνείδητου, δεν είναι κατακτημένη κοινωνική γνώση. 
Κι εδώ προβάλλει αναβαθμισμένο το καθήκον μας για ιδεολογική δουλειά στην κατεύθυνση 
της επαναθεμελίωσης και επανεξόρμησης των σύγχρονων κομμουνιστικών ιδεών, «για να 
φέρουμε τον κομμουνισμό κοντά στους εργάτες». Πώς και πόσο βιαστικά όμως; Και ποιον 
κομμουνισμό;
Σκεφτείτε  ότι  μπορεί  να  μιλάτε  με  ένα  συνάδελφό  σας  που  δεν  γνωρίζει  (και  δεν  τον 
πολυενδιαφέρει κιόλας) τη διαφορά του Μαρξ από το Λένιν, του Λένιν από το Στάλιν και του 
Στάλιν  από  το  Μάο  (ξεχωριστή  ανάλυση  χρειάζεται  για  τους  παράγοντες  που  μάλλον 
διασώζουν  τον  Τσε  απ’  το  σωρό).  Σκεφτείτε  να  απαντάτε  στον  4ωρίτη  ότι  μόνιμη  και 
σταθερή  αξιοπρεπή  δουλειά  θα  έχει  όταν  γίνει  «ελεύθερα συνεταιρισμένος  παραγωγός». 
Σκεφτείτε  να  απαντάτε  στον  απολυμένο  ότι  θα  ξαναπροσληφθεί  όταν  το  εργοστάσιο  θα 
διευθύνεται  από  το  εργατικό  συμβούλιο.  Σκεφτείτε  να  απαντάτε  στον  συνταξιούχο  που 
μαθαίνει  ότι  θα πτωχεύσει  το ΙΚΑ και  θα χάσει  τη σύνταξή του ότι  το πρόβλημα του θα 
αντιμετωπιστεί μόλις σχεδιαστεί «κεντρικά» η οικονομία – κι αυτό για λίγο (στην δικτατορία 
του προλεταριάτου) γιατί στο βασίλειο της ελευθερίας η σύνταξη θα είναι περιττή. 
Η  ύπαρξη  αξιόπιστων  απαντήσεων  για  το  σήμερα  (με  τα  μάτια  στο  αύριο),  η  νικηφόρα 
τακτική για την επίλυση του υλικού προβλήματος των εργαζομένων και της νεολαίας (αφού 
άλλωστε  «οι  επαναστάτες  είναι  οι  καλύτεροι  ρεφορμιστές»)  είναι  προϋπόθεση  για  να 
αποφευχθεί  το  φαινόμενο  του  να  οδηγούνται  οι  εργαζόμενοι  στη  λογική  του  «λιγότερο 
κακού» λόγω απουσίας εναλλακτικής απάντησης.
Πρώτιστό μας καθήκον είναι βέβαια η συγκρότηση ενός αντικαπιταλιστικού επαναστατικού 
ρεύματος στη νεολαία και για να γίνει αυτό πρέπει να διαμορφώσουμε μια συνολική πολιτική 
πρόταση που θα απαντάει στο σήμερα και στο αύριο έχοντας κλείσει τους λογαριασμούς της 
με το χθες. Με τα επαναστατικής ορμής βεγγαλικά που πετάμε για τους εργαζόμενους χωρίς 
τους εργαζόμενους, με το ανακάτεμα στη μαρμίτα του Δρυΐδη ολίγης από Μαρξ με ολίγη από 
Μπακούνιν και μια δόση  rebel attitude (που πιο πολύ προσιδιάζει  σε αυτοβαυκαλιζόμενο 
μικροαστικό ριζοσπαστισμό), δεν φτιάχνουμε μαγικό ζωμό αλλά μια σούπα όχι μόνο πολιτικά 
ανερμάτιστη αλλά κυρίως αναποτελεσματική.
Για να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα: Είναι γνωστό ότι ως ΝΑΡ και ως νΚΑ χρωστάμε 
στους εαυτούς μας μια συγκροτημένη και σοβαρή ανάλυση για το Κράτος – γενικά και ad hoc 
για  το  ελληνικό.  Χωρίς  συνολική  ανάλυση  για  το  κράτος  σε  συνθήκες  ολοκληρωτικού 
καπιταλισμού,  είναι  δικαιολογημένο να καταλήγει  κανείς  στην εξίσωση «αφού το κράτος 
είναι ο συλλογικός καπιταλιστής άρα κρατικό και ιδιωτικό είναι οι δύο όψεις του ίδιου κακού 
νομίσματος». Έτσι, δεν είναι για κάποιους κομμουνιστικώς ορθό να ζητάς την κρατικοποίηση 
επιχειρήσεων  που  κλείνουν,  την  μονιμοποίηση  των  stagiaires,  την  κρατική  γενικά 
παρέμβαση. Άρα (και αφού κάθε συλλογιστική αποδεικνύεται  τότε μόνο όταν αντέχει να 
ωθηθεί  στα ακραία όριά  της)  όχι  στην κρατική  παιδεία  και  όχι  στην κρατική  υγεία:  δεν 
θέλουμε να μαθαίνουμε όσα ο συλλογικός καπιταλιστής θέλει να μας μάθει και δεν θέλουμε 
να γιατρευτούμε με τα μέσα και τις μεθόδους που ο συλλογικός καπιταλιστής θέλει να μας 



γιατρέψει. Οπότε, και μέχρι να φτιαχτούν τα αυτοδιαχειριζόμενα σχολεία και πανεπιστήμια 
και  τα  εργατικά  νοσοκομεία,  ας  μείνουμε  αμόρφωτοι  και  αθεράπευτοι  (σωματικά,  γιατί 
ψυχικά θα είμαστε απολύτως υγιής και σοσιαλιστικά ισορροπημένοι). «Η καταστροφή του 
λογικού»,  που  θα  έλεγε  κι  ο  Λούκατς.  Όσο  κι  αν  το  θέλουν  κάποιοι,  το  κάρο  είναι 
μαθηματικά αδύνατο να τραβήξει τα βόδια. 
Για να δώσω ένα ακόμη παράδειγμα: Βασικός στόχος της γραμμής μας είναι να βοηθήσουμε 
στη διαμόρφωση του σύγχρονου επαναστατικού υποκειμένου πάνω στο ιδεολογικό έδαφος 
του διάχυτου, αντανακλαστικού και εν πολλοίς αντιφατικού αντικαπιταλισμού (που παρόλα 
αυτά δεν είναι ορμέμφυτο, δεν είναι γενετήσια ορμή, δεν είναι φυσική ανθρώπινη λειτουργία 
ώστε  να  ξεπετάγεται  όπου  νομίζουμε  ότι  τον  βλέπουμε).  Προϋπόθεση  για  αυτό  είναι  να 
αναγνώσουμε τις βασικές αρχές πολιτικής και κοινωνικής νοοτροπίας, την πολιτική θέση και 
στάση  του  υποκειμένου  αυτού.  Αυτό  δεν  μπορεί  να  γίνει  αν  αναγάγουμε  τη  νεολαία  σε 
διακριτή  κοινωνιολογική  κατηγορία  και  τους  μετανάστες  σε  τάξη  (βλ.  αναλύσεις  για 
Δεκέμβρη)! Πράγματι, το να μιλάει κανείς π.χ. για μια «νεολαία που εξεγείρεται» γενικά και 
χωρίς  προσδιορισμό  κοινωνικών,  ιδεολογικών,  πολιτικών  χαρακτηριστικών,  χωρίς  καν 
ταξικό  συλλογικό  πρόσημο  ενότητας  του  συλλογικού  αυτού  υποκειμένου,  οδηγεί  στο  να 
αποδίδονται  γενικά  ιδεολογικοπολιτικά  χαρακτηριστικά  αμφισβήτησης  της  κατεστημένης 
κοινωνίας και εξουσίας σε μια ηλικιακά καθορισμένη κοινωνική κατηγορία, τη νεολαία. Μια 
νεολαία  μάλιστα  που  φαίνεται  μάλλον  να  διεκδικεί  το  να  συμμετέχει  σ'  αυτήν  την 
κατεστημένη κοινωνία από την οποία νοιώθει αποκλεισμένη (βλ. μαθητές το Δεκέμβρη) και 
όχι  να την διαλύσει.  Άλλη μια συζήτηση που δεν κάναμε, αφού ασχολούμασταν με άλλα 
πολλά και όχι τόσο ενδιαφέροντα.

Τελικά, κι αυτό είναι το πιο σημαντικό, μια κομμουνιστική οργάνωση νεολαίας δεν μπορεί να 
πάει πουθενά χωρίς να δρα και χωρίς να αποτιμά τη δράση της. Μια οργάνωση που δεν 
αποτιμάει τίποτα είναι μια οργάνωση σε κοινωνική φορμόλη. Η αλλαγή της κοινωνίας δεν 
είναι άσκηση επί χάρτου ούτε γίνεται  όταν και επειδή το θέλουμε. Ίσως, λοιπόν, αυτό το 
συνέδριο θα αρκούσε να ασχοληθεί με μια σοβαρή συνολική αποτίμηση των τελευταίων έξι 
χρόνων. Να δούμε τι κάναμε και πώς το κάναμε, τι δεν κάναμε και γιατί δεν το κάναμε. 
Πολιτικά και οργανωτικά. Να βγάλουμε τα συμπεράσματα και να επιμερίσουμε τις ευθύνες. 
Έχουμε πολλά να μάθουμε ώστε να μπορέσουμε να ασχοληθούμε πιο σοβαρά με τα πολλά 
που θέλουμε (;) να κάνουμε. Έτσι θα ξαναμπούμε στο δρόμο της πολιτικής δουλειάς, ώστε 
όταν οι εκμεταλλευόμενοι επαναστατήσουν, θα έχουμε κερδίσει το δικαίωμα να είμαστε μαζί 
τους. Ούτε μπροστά τους, ούτε πίσω τους. Δίπλα τους. 

Χρήστος Γραμματίδης


