
Κείμενο συμβολής στη συζήτηση για το συνέδριο της νΚΑ και την 
απο’δώ και πέρα δράση μας

Πριν ξεκινήσει  η όποια συζήτηση για το πολιτικό δια ταύτα του συνεδρίου, 
νομίζω ότι θα έπρεπε καταρχήν να συμφωνήσουμε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία 
δεν είναι μια παρθενογένεση. Δεν ξεκινάει από το μηδέν, έχει στις πλάτες της όλο το 
φορτίο του διαλόγου και των διαφωνιών καθώς και όλη την εμπειρία της περιόδου 
που διανύουμε.

Γνωρίζουμε πολύ καλά τι γίνεται και τι αντιλήψεις υπάρχουν, αφού αυτά τα 
πράγματα συζητάμε σε κάθε διαδικασία από τότε που προέκυψαν σαν αντιλήψεις 
από  όποια  πλευρά.  Ωστόσο  έχουμε  αναγάγει  το  συνέδριο  σε  κοσμοϊστορικό 
γεγονός, καθώς δεν έχουμε καταφέρει να υπερβούμε τις διαφωνίες μας διαλεκτικά 
και δημιουργικά, αλλά και γιατί η οργάνωση έχει να κάνει  συνέδριο από το 2000. 
Πράγματα απαράδεκτα για μια οργάνωση που θέλει  να θεωρείται  σοβαρή και να 
παίζει  σοβαρό  ρόλο  στις  εξελίξεις.  Βέβαια  είναι  και  ένα  συνέδριο  στο  οποίο  θα 
ξεκαθαρίσει το χάος που επικρατεί εδώ και μεγάλο διάστημα και θα αποφασίσουμε 
επιτέλους με κάποιον τρόπο τι τελικά κάνουμε και είμαστε.

Και  μιλάω  σύντροφοι  για  χάος,  γιατί  αυτό  ούτε  δημοκρατία  είναι  ούτε 
διάλογος. Αλλά μια διαλυτική κατάσταση,  από τη στιγμή που κανένας δε σέβεται 
τίποτα και κάνει αυτό που έχει στο μυαλό του γιατί θεωρεί ότι είναι το πιο σωστό. 
Βέβαια  όταν  δεν  έχεις  και  πουθενά να  απολογηθείς,  ή  όταν  δεν  αισθάνεσαι  την 
ανάγκη  να  απολογηθείς,  ή  αν  γνωρίζεις  πως  ότι  κι  αν  κάνεις  συνέπειες  δεν 
υπάρχουν, κάνεις ότι θες. 

Περιγράφουν και τα δύο κείμενα το τι οργάνωση θέλουμε να είμαστε, με ποια 
κουλτούρα,  με  ποιο  πολιτισμό,  πως  πρέπει  να  συμπεριφέρονται  τα  μέλη  κτλ. 
Γεννιέται  ωστόσο  μια  απορία.  Πώς τελικά  θα  γίνουν  όλα  αυτά;  Από μόνα  τους; 
Ξαφνικά μετά το συνέδριο θα φτιάξουν τα πράγματα ως δια μαγείας; Το παρελθόν 
και το παρόν άλλα δείχνουν.

Σε περιόδους που τα πράγματα τραβιούνται στα άκρα φαίνεται ποιος είναι, τι 
και αν πραγματικά μπορεί να πρεσβεύσει αυτά για τα οποία μιλάει. Όταν πχ. μιλάς 
για την αξία των ολομελειακών διαδικασιών και δε σέβεσαι  τις αποφάσεις αυτών 
επειδή πάρθηκαν κατά πλειοψηφία και ενάντια στην άποψή σου, όταν μιλάς για τις 
ΟΒ και τους συντρόφους και τους γράφεις στα παλαιότερα των υποδημάτων σου 
κτλ, φαίνεται ότι υπάρχει ένα ασυμβίβαστο.

Ωστόσο ας μη μένουμε μόνο σ’ αυτά. Κατά τη γνώμη μου η οργάνωση έχει να 
λύσει και άλλα πολύ σοβαρά ζητήματα πέραν της μετωπικής της πολιτικής και της 
απάντησης στην κρίση. Και γι' αυτό, το κείμενο δε θα είναι θεωρητικό και υπέρ του 
ενός ή του άλλου κειμένου αλλά για κάποια πιο πρακτικά ζητήματα.

Είχα  ερωτηθεί  πιο  παλιά  από  έναν  σύντροφο,  τι  οργάνωση  είναι  η  νΚΑ. 
Δυσκολεύτηκα πολύ για να πάω πέραν του «κομμουνιστική». Γιατί ο συνομιλητής 
μου  ήθελε  κάτι  στο  επίπεδο  της  ιδεολογίας.  Ακόμα  αισθάνομαι  δυσκολία  να 
απαντήσω.  Γιατί  όταν  είπα  πως  «είμαστε  η  οργάνωση  της  κομμουνιστικής 
επαναθεμελίωσης», εκεί  η απανωτή ερώτηση ήταν «δηλαδή ο Μαρξ σήμερα που 
χρειάζεται επαναθεμελίωση;» ή «τι θα μου πρότεινες να διαβάσω για να μπω στο 
ΝΑΡ;». Είναι ένα γεγονός σύντροφοι μπροστά στο οποίο δεν πρέπει να κλείνουμε τα 
μάτια. Πέραν της συμφωνίας που πρέπει να έχει κάποιος για να οργανωθεί στο ΝΑΡ 
και τη νΚΑ με την ανάλυση μας για εκπαίδευση και εργασία, η οργάνωσή μας έχει 
μετά  τη  δυνατότητα  να  τον  «φτιάξει»;  Δε  μπορεί  να  έχεις  την  απαίτηση  για  να 
οργανωθεί κάποιος να ξέρει τη θεωρία περί Ολοκληρωτικού και το Διεθνές Πλέγμα 
και  γενικά ό,τι  λες.  Εσύ τον σμιλεύεις.  Οργανώνεται,  επειδή αντιλαμβάνεται  ότι  ο 
δρόμος σου είναι ο πιο σωστός, γιατί βλέπει πως σήμερα εσύ έχεις δίκιο και βάζεις 
την πιο νικηφόρα γραμμή, αλλά στα πιο γενικά και στρατηγικά θέλει δουλειά. 



Τα κείμενά μας είναι καλά, χρυσά πολλές φορές, αλλά έχουμε τη δυνατότητα 
να τον πείσουμε στο θεωρητικό επίπεδο; Και να μην ξεχνάμε ότι δεν απευθυνόμαστε 
μόνο  στους  μορφωμένους  ανθρώπους  των  αστικών  κέντρων.  Έχει  η  οργάνωση 
εκείνες τις δομές κι εκείνους τους μηχανισμούς γι’ αυτό το σκοπό; Κλείνοντας αυτό 
το κομμάτι, για να μην παρεξηγηθώ, υπάρχουν ελάχιστοι σύντροφοι που μπορούν 
να κάνουν αυτή τη «δουλειά» και άρα η οργάνωση πρέπει να δουλέψει και πάνω στο 
επίπεδο της θεωρίας πολύ σοβαρά. Αποτελέσματα της έλλειψης αυτής φαίνονται με 
γυμνό μάτι. Πόσοι σύντροφοι πχ. διαβάζουν Ουτοπία; Αν πάρουμε σαν δεδομένο το 
πραγματικό γεγονός ότι μεγάλο κομμάτι  συντρόφων δε διαβάζει  καλά-καλά ΠΡΙΝ, 
μάλλον  ακόμα  λιγότεροι  παρακολουθούν  και  μελετάνε  πολλά  άλλα  έντυπα, 
συζητήσεις  κλπ.  Εδώ θα πρότεινα  το εξής και  προς αξιοποίηση του θεωρητικού 
πλούτου μας. Να βγάλει η οργάνωση, με σοβαρούς όρους ένα θεωρητικό περιοδικό, 
ανοιχτό σε όλο το δυναμικό της Αριστεράς (όχι μόνο της αντικαπιταλιστικής), όπου 
θα αναλύονται διάφορα θεωρητικά ζητήματα. Εκτιμώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τη 
δουλειά μας σε αυτό το επίπεδο. Επίσης είναι αναγκαία η διενέργεια συστηματικών 
ιδεολογικών συσκέψεων σε κάθε μέρος όπου υπάρχουν σύντροφοι καθώς επίσης 
και η επανασύσταση και λειτουργία Ιδεολογικής Επιτροπής του ΚΣ.

Στο ζήτημα των υπαρχόντων εντύπων και της ενημέρωσης. 
Πρώτο  κεφάλαιο,  το  ΠΡΙΝ.  Αυτό  που  ανέφερα  παραπάνω  είναι  γεγονός. 

Αναλογικά  η  εφημερίδα  μας  διαβάζεται  από  περισσότερους  ανθρώπους  εκτός 
οργάνωσης, οργανωμένων ή μη, απ’ ότι εντός. Αυτό είναι πρόβλημα και κυρίαρχα 
είναι  πρόβλημα  συντονισμού  και  ενημέρωσης.  Αφήνω  απ’  έξω  το  γενικότερο 
διάβασμα αστικών φυλλάδων κλπ. Κάθε Κυριακή στο ΠΡΙΝ υπάρχουν κείμενα για τα 
πάντα.  Μπορούμε  να  αντλήσουμε  θέματα  για  παρέμβαση  και  να  είμαστε 
ενημερωμένοι για το οτιδήποτε. Κι όμως, το αφήνουμε στην άκρη και μετά στις ΟΒ 
λέμε ότι δεν ενημερωνόμαστε για το «τι παίζει» και πως δεν έχουμε σχεδιασμό. Το 
ΠΡΙΝ ακόμα μπορεί άτυπα να παίξει και το ρόλο του συντονισμού της παρέμβασης 
των μελών της κάθε ΟΒ όταν αυτή δεν έχει συνεδριάσει. Πρέπει ωστόσο να δούμε 
και  το  κομμάτι  της  καλύτερης  διακίνησης  του.  Να  πηγαίνει  σε  κάθε  μέρος  που 
πωλούνται εφημερίδες. Από τη στιγμή που τυπώνεται κάθε Κυριακή να μένει για μια 
εβδομάδα «κρεμασμένο στα περίπτερα». Αυτό πώς το έχουν καταφέρει ΑΚ, ΚΚΕ(μ-
λ) και  διάφοροι  άλλοι  που τα έντυπά τους βγαίνουν πιο αραιά από το δικό μας; 
Επίσης μπορούμε να δούμε και το μοντέλο της διακίνησής του πόρτα-πόρτα κάθε 
Κυριακή όπως κάνει η ΚΝΕ με τον Ριζοσπάστη ή ακόμα και της συχνές παρεμβάσεις 
σε  περιοχές  πόλεων όπου πέρα  από τις  προκηρύξεις  θα μοιράζουμε  και  ΠΡΙΝ, 
όπως κάνει το ΣΕΚ (γενικά δεν είναι κακό να παίρνουμε τα θετικά από διάφορους 
χώρους).

Δεύτερο κεφάλαιο, «Αναιρέσεις» (έντυπο). Εδώ τα πράγματα είναι λίγο έως 
πολύ θολά. Καταρχήν απ’ ό,τι καταλαβαίνω το έντυπο όταν βγαίνει, αυτό συμβαίνει 
λόγω της προσωπικής δουλειάς και όρεξης κάποιων συντρόφων. Αυτό πρέπει να 
σταματήσει. Όταν λέμε ότι η νεολαία βγάζει «Αναιρέσεις» να το εννοούμε. Δηλαδή 
όπως στη καλύτερη των περιπτώσεων έχουμε υπευθύνους για το ΠΡΙΝ από κάθε 
πόλη, ένα τέτοιο μοντέλο να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε κι εδώ. Δεν είναι 
βέβαια και πανάκεια αλλά ίσως να βοηθούσε στην καλύτερη λειτουργία του. Επίσης 
πρέπει να δούμε έναν καλύτερο τρόπο διακίνησής του. Δε γίνεται το 2009 εμείς να 
πουλάμε-διακινούμε έντυπα όπως το κάνουμε τώρα. Πρέπει και οι «Αναιρέσεις» να 
βρούμε τρόπο να διακινούνται κανονικά σαν περιοδικό σε βιβλιοπωλεία και άλλους 
χώρους.  Και  ας  μη  φοβηθούμε  να  μπλέξουμε  με  εκδοτικούς  οίκους,  εταιρείες 
διανομής κλπ. Στον καπιταλισμό ζούμε. Αλίμονο αν εμείς φοβόμαστε να λερωθούμε. 
Όποιος κυκλοφορεί στην πιάτσα λερώνεται γιατί η πιάτσα είναι βρώμικη. Το ζήτημα 
βέβαια  είναι  να  γνωρίζουμε  και  μέχρι  πού.  Μπορούμε  ίσως  να  ιδρύσουμε  μια 
πολιτική-πολιτιστική λέσχη «Αναιρέσεις»,  όπου έντυπο και  φεστιβάλ θα ανήκουν. 



Προφανώς  βέβαια,  σημαντικό  είναι  και  το  χρηματικό  και  αυτό  σημαίνει  ότι  όταν 
φεύγει ένας αριθμός τευχών από την Αθήνα προς τις υπόλοιπες πόλεις, τα ανάλογα 
χρήματα πρέπει να επιστρέφονται στην Αθήνα.

Τρίτο κεφάλαιο, ψηφιακή παρέμβαση της οργάνωσης. Θέλουμε να παίζουμε 
κυρίαρχο  ρόλο  στις  εξελίξεις,  αλλά  ακόμα  είμαστε  αναλογικοί  παίκτες  σε  έναν 
ψηφιακό  κόσμο.  Το  ότι  πλέον  έχουμε  site ΝΑΡ-νΚΑ  και  blog όπου  υπάρχει  η 
οργάνωση είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Επίσης θετικό είναι το ότι πλέον υπάρχει και 
ομάδα ηλεκτρονικής παρέμβασης και ανεβάζει  video στο youtube δικά μας, καθώς 
και φωτογραφίες από κινητοποιήσεις στα αντίστοιχα site. Ωστόσο κι εδώ υπάρχουν 
περιθώρια βελτίωσης. Το site του ΠΡΙΝ γιατί ανανεώνεται «μια φορά στο τόσο» και 
όχι κάθε Κυριακή; Δε θα έπρεπε κάθε Κυριακή να υπάρχει ανεβασμένο το αντίστοιχο 
φύλλο; Έστω και σε μορφή pdf όπως πήγε να γίνει ένα διάστημα. Αν δεν υπάρχει το 
δυναμικό ας μην είναι  το  site αυτό όπως των άλλων μεγάλων εφημερίδων. Αλλά 
επίσης δε χρειάζεται να τα αναλαμβάνουν όλα οι σύντροφοι από την Αθήνα. Κι εδώ 
ας γίνει μια συλλογική πανελλαδική δουλειά. Ωστόσο έμφαση θέλω να δώσω στη 
δημιουργία ενός ραδιοφωνικού σταθμού που θα εκπέμπει κυρίαρχα μέσω  internet 
και αν θέλουμε και στα ΑΜ (γιατί γνωρίζω ότι όπως είναι τα πράγματα σήμερα για 
σταθμό στα FM χρειάζονται κοντά 550.000 ευρώ). Είναι αρκετά σημαντικό κομμάτι, 
γιατί  πιστεύω πώς μπορούμε  να  κάνουμε  πολλά πράγματα.  Προπαγάνδιση  των 
δράσεών μας, της δική μας κουλτούρας και του δικού μας πολιτισμού, θεωρητικές 
και πολιτικές εκπομπές, συζητήσεις.

Στο  επίπεδο  των  μετώπων  και  κυρίαρχα  της  ΑΝΤΑΡΣΥΑ.  Πέραν  της 
εμβάθυνσης του πολιτικού της περιεχομένου πάνω στη διακήρυξη της και το κείμενο 
«κοινού προβληματισμού» αλλά και την καλύτερη οργανωτική συγκρότηση αυτής, 
πράγματα που πρέπει να τα βελτιώνουμε και να τα παλεύουμε ταυτόχρονα, πρέπει 
να δούμε και την καλύτερη εξώστρεφη παρέμβασή της. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα 
πολύ μεγάλο δυναμικό κόσμου στις γραμμές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ το οποίο είναι έτοιμο 
να προσφέρει.  Υπάρχει  επίσης μια σχετικά πολύ καλή πανελλαδική δικτύωση με 
ανθρώπους σε κάθε νομό. Πιστεύω πως πρέπει να κινηθούμε στην κατεύθυνση της 
δημιουργίας εφημερίδας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Υπάρχει η τεχνογνωσία από «ΠΡΙΝ» και 
«Εργατική Αλληλεγγύη». Υπάρχει επίσης η πανελλαδική δικτύωση από αγωνιστές 
και δε συμμετέχουν μία ή δύο, αλλά 11 οργανώσεις. Είναι κάτι πάρα πολύ εφικτό και 
μάλιστα για να τυπώνεται πάνω από μία φορά τη βδομάδα με νέα και απόψεις από 
κάθε  γωνιά  της  Ελλάδας  και  όχι  μόνο.  Βέβαια  η  πρόταση  για  τον  ραδιοφωνικό 
σταθμό της οργάνωσης θα μπορούσε να υπάρξει και για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Συνεχίζοντας  λίγα πράγματα  σχετικά με  τον  συντονισμό  των αγώνων,  της 
τάξης κλπ. Μιλάμε σύντροφοι για την ενότητα της τάξης, αλλά δεν έχουμε καταλάβει 
πως καλά-καλά η τάξη δε μιλάει μεταξύ της. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τον τρόπο να 
υπάρχει ενημέρωση και συντονισμός πέρα από τα συντονιστικά των σχημάτων μας 
και  των  σωματείων,  που  ενδεχομένως  κάνουμε  κάποια  βήματα  στην  Αθήνα  και 
μόνο. Άρα λοιπόν πρέπει να ψάξουμε τρόπους, εναρμονισμένους με τη σύγχρονη 
ζωή,  μέσω των  οποίων  θα  μπορέσουμε  να  βάλουμε  τους  εργαζομένους  και  τη 
νεολαία να ανταλλάσσουν ιδέες, να μιλάνε και να συντονίζουν τις δράσεις τους. Θα 
μπορούσα κι εδώ να προτείνω τη δημιουργία κατά τόπους εργατικών εντύπων με 
την  ευρύτερη  συμμετοχή  εργαζομένων  πέραν  της  οργάνωσης  αλλά  και  των 
συμμάχων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.  Ωστόσο νομίζω ότι  πιο πολύ θα βοηθούσε ένα  site. 
Απανωτά είναι τα παραδείγματα με εργαζομένους που δε μπορούν να βρεθούν να 
συζητήσουν και ανταλλάσσουν ιδέες-οργανώνονται μέσω mail κλπ. Επίσης αυτή τη 
στιγμή αυτό που παίζει ένα ρόλο στους αγώνες και στον συντονισμό αυτών είναι το 
indymedia. Διαφωνώ πολιτικά με το ίδιο το indymedia καθώς και την κατά καιρούς 
λειτουργία  του.  Πιστεύω  ότι  αυτού  του  είδους  η  αντιπληροφόρηση  πρέπει  να 
περάσει  στα  χέρια  αυτών που πραγματικά  προσπαθούν με  τον  ένα  ή τον  άλλο 



τρόπο να βρουν τρόπους για να αλλάξει η κοινωνία προς όφελος των εργαζομένων 
και όχι να μένει στα χέρια αυτών που απελευθερώνονται για τους εαυτούς τους και 
είναι  ευτυχισμένοι.  Θεωρώ  λοιπόν  αναγκαίο  η  οργάνωσή  μας  να  έρθει  σε 
συνεννόηση με άλλες οργανώσεις του χώρου και εργατικές συλλογικότητες για τη 
δημιουργία ενός «εργατικού indymedia».

Ζήτημα  επίσης  είναι  η  αξιοποίηση  του  αρχειακού  υλικού  της  οργάνωσης. 
Βγήκαμε από τα σπλάχνα του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Ούτε ντρεπόμαστε γι’ αυτό, ούτε 
φοβόμαστε  να  το  πούμε.  Είμαστε  μια  από  τις  πιο  ιστορικές  και  πιο  πολιτικές 
διασπάσεις. Επίσης υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πλούτος υλικού από τα χρόνια που 
ήμασταν στο ΚΚΕ και αποτελεί την ιστορία και της δικής μας οργάνωσης. Αυτά μαζί 
με όλο το υλικό από τη νεότερη ιστορία μας πρέπει να βρούμε ένα χώρο για να τα 
εκθέτουμε και να κάνουμε εκεί και εκδηλώσεις-συζητήσεις.

Κλείνοντας,  κάποιες  σκέψεις  για  το  camping της  οργάνωσης  αν  και  είναι 
χειμώνας.  Εάν  κάνουμε  σύντροφοι  camping για  να  περνάμε  απλά  καλά  και  να 
κάνουμε ωραίες διακοπές τότε να μην το κάνουμε καθόλου. O στόχος του camping 
και μάλιστα σε διαφορετικό μέρος κάθε χρόνο είναι άλλος. Να φτιάχνουμε οργάνωση 
σε  ‘κείνο  το  μέρος  που  πηγαίνουμε.  Και  αν  όχι  να  φτιάχνουμε  οργάνωση, 
τουλάχιστον να αποκτούμε επαφές με τις οποίες θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία 
για να μαθαίνουν τι λέμε και ενδεχομένως να προσπαθούν να υλοποιούν ένα σχέδιο 
που θα βάζουμε. Με το μάτι λοιπόν στραμμένο εκεί θα πρέπει να γίνονται και τα 
πολιτικά-πολιτιστικά  δρώμενα  εκείνης  της  εβδομάδας.  Γιατί  διαφορετικά  θα 
συνεχίσουμε να στηριζόμαστε στις πόλεις που υπάρχουν πανεπιστήμια και στους 
συγγενείς συντρόφων που περνάνε στα ΑΕΙ-ΤΕΙ, πράγματα αρκετά τραγελαφικά για 
την  οργάνωση  που  θέλουμε  να  είμαστε,  δηλαδή  μια  σοβαρή  κομμουνιστική 
οργάνωση που υπάρχει παντού και έχει  λόγο για τα πάντα. Και δεν είναι νομίζω 
πολύ δύσκολο να βλέπουμε πχ. το εκλογικό μας αποτέλεσμα σε ‘κείνον τον τόπο 
που πάμε, και έτσι να μην πατάμε στα τυφλά.

Προφανώς όλα τα παραπάνω για να γίνουν έστω και σταδιακά, χρειάζονται 
χρήματα.  Και  σε  αυτόν  τον  τομέα  υπάρχει  πρόβλημα.  Πολλές  φορές  δεν 
αντιλαμβανόμαστε  ότι  η  οργάνωση είμαστε  εμείς,  ότι  επί  της ουσίας  είμαστε  μια 
ομάδα που η ύπαρξή μας εξαρτάται από εμάς. Τελικά καταλήγουμε να μη δίνουμε 
της  συνδρομές  μας  παρά  μόνο  αν  φτάσουμε  στο  χείλος  του  γκρεμού  και 
καταλάβουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν κάθε μέλος πρέπει να καταλάβει 
ότι  οι  συνδρομές  δεν είναι  ένα καπρίτσιο  κάποιων για να  μας  φεύγουν από την 
τσέπη  χρήματα,  αλλά  είναι  ουσιαστικό  ζήτημα  επιβίωσης.  Και  αν  όλοι  είμαστε 
συνεπείς  σε  αυτόν τον  τομέα τότε  δε  θα έχουμε προβλήματα  στο  πρακτικό  των 
εξώστρεφων δράσεων. Δε μας έβαλε κανένας στη νΚΑ με το ζόρι.

Μπορεί να κούρασα λίγο με όλα αυτά τα πρακτικά, αλλά είναι σκέψεις που 
κάποτε έπρεπε να ειπωθούν. Επίσης εκτίμησή μου είναι πως αν σιγά-σιγά θέτουμε 
σε λειτουργία αυτές αλλά και άλλες ιδέες συντρόφων για την εξώστρεφη δράση τη 
δική  μας,  των  μετώπων  και  της  τάξης,  πλάι  στο  πολιτικό  περιεχόμενο,  τότε  θα 
μπορούμε να μιλάμε και με πολύ καλύτερους όρους για την πάλη μας απέναντι στον 
καπιταλισμό.

Καραμπατζάκης Ηλίας


