
 

Ο ΚΑΙΡΟ  ΣΩΝ ΑΝΕΜΩΝ, Ο ΚΑΙΡΟ ΣΗ ΘΤΕΛΛΑ 
ΕΘΝΙΚΕ ΟΔΟΙ: ΟΙ ΑΡΣΗΡΙΕ ΣΗ 

ΚΑΠΙΣΑΛΙΣΙΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΕΤΗ 

Τνλ ηειεπηαίν θαηξό νη δξόκνη γίλνληαη όιν θαη πην 

όκνξθνη. Σε πνιιά κέξε ηνπ θόζκνπ, άλζξσπνη 

απειπηζκέλνη, άλζξσπνη θπλεγεκέλνη από ηε καλία ησλ 

αθεληηθώλ ηεο δσήο καο, θαηεβαίλνπλ ζηνπο δξόκνπο θαη 

ηνπο θιείλνπλ. Σηελ Αγγιία όπνπ νη θαηλνύξγηνη 

πεξηθεξεηαθνί πεξλάλ κέζα από θησρνγεηηνληέο, γεκίδνπλ κε 

κπιόθα θαη ηξύπεο από ηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρώλ απηώλ. 

Σηε Γαιιία  κεηά ηελ πεξζηλή θάζνδν ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ 

θαη άιισλ εξγαδόκελσλ ζηνπο δξόκνπο θέηνο είλαη νη 

θνξηεγαηδήδεο πνπ ηνπο θιείλνπλ γηα κηα αθόκα θνξά. Σηελ 

Ειιάδα  κεηά από πνιιαπιά θιεηζίκαηα ησλ δξόκσλ ησλ 

πόιεσλ, γηα δεύηεξε ρξνληά, θιείλνπλ ηηο θύξηεο νδηθέο 

αξηεξίεο νη αγξόηεο. 

Είλαη θαλεξό όηη νύηε κε ηελ άζθαιην ηα έρνπλ βάιεη, 

νύηε κε "ηνλ θνζκάθε πνπ ζέιεη λα πάεη ζπίηη ηνπ". Τα έρνπλ 

βάιεη κε ηνπο δπλάζηεο ηνπο, κε ηνπο ππεύζπλνπο ηεο 

εμαζιίσζεο, πνπ κέζα ηεο δνύκε θαη θιείλνπλ ηνπο δξόκνπο 

όπσο άιινη θάλνπλ απεξγία, γηα λα ηνπο δεκηνπξγήζνπλ 

θόζηνο, γηα λα δηεθδηθήζνπλ έλα θνκκάηη ηνπιάρηζηνλ από 

απηά πνπ νύησο ή άιισο ηνπο αλήθνπλ. Καη βέβαηα δε ζέιεη 

θαη πνιύ κπαιό γηα λα θαηαιάβεη θαλείο όηη κέζα ζηνλ 

θαπηηαιηζκό, όπνπ ό,ηη παξάγεηαη, κεηαθηλείηαη θαη 

θαηαλαιώλεηαη-παξάγεηαη, κεηαθηλείηαη θαη θαηαλαιώλεηαη 

κε ζηόρν ην θέξδνο, ην θιείζηκν ησλ δξόκσλ ρηππά 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν απηή ηε ιεηηνπξγία. Καη όια ηα άιια 

είλαη παξακύζηα. 

 

ΑΓΡΟΣΙΚΕ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΕΙ. ΚΑΠΟΙΕ 

ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Αο δνύκε ιίγν όκσο ηνλ αγώλα ησλ αγξνηώλ. Αο δνύκε 

ιίγν ηη δεηάλε θαη πώο νξγαλώλνπλ ηνλ αγώλα ηνπο απηνί νη 

άλζξσπνη σο δύν ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα καο βνεζήζνπλ 

λα θαηαιάβνπκε ηη γίλεηαη.  

Όζνλ αθνξά ζηα αηηήκαηα απηό πνπ εκθαλίδεηαη σο 

θεληξηθό, είλαη ε εμαζθάιηζε ελόο ζηαζεξνύ εηζνδήκαηνο. 

Ελόο εηζνδήκαηνο πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα επηβηώζνπλ. Γη' 

απηό δεηάλε ηε κείσζε ηεο θαηαιήζηεπζήο ηνπο, πνπ γίλεηαη, 

κέζσ ησλ πςειώλ επηηνθίσλ ησλ ηξαπεδώλ, ηεο πςειήο 

θνξνιόγεζεο ηνπο -άκεζεο ή έκκεζεο (βι. πεηξέιαην)- ηεο 

πςειήο ηηκήο ησλ ιηπαζκάησλ θ.ά. Οξηζκέλα ζεζκηθά 

αηηήκαηα ζπκπιεξώλνπλ ην ζύλνιν ησλ δηεθδηθήζεσλ ελόο 

αγώλα πνπ θαίλεηαη λα κε δηαθέξεη παξά ζε ειάρηζηα ζεκεία 

από ην ζύλνιν ησλ αγώλσλ πνπ θαη πξνεγνπκέλσο 

αλαθέξακε θαη αληαλαθινύλ ηε λέα θαηάζηαζε πνπ 

νδεγνύληαη νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο θαηνίθνπο απηνύ ηνπ 

πιαλήηε. Αγώλεο -ζην ζύλνιν ηνπο ζρεδόλ- ακπληηθνί, 

θιαδηθνί πνπ δε βάδνπλ ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο θαη ηεο παγθόζκηαο δηάζηαζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ. 

Είλαη αιήζεηα πσο δύζθνια κπνξεί λα βγάιεη θαλείο 

νινθιεξσκέλα, αμηόπηζηα ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ην ηη 

πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη. Καη απηό γηα δύν ιόγνπο. Πξώηα από 

όια γηαηί νη αγξόηεο έρνπλ πέζεη ζύκαηα θαη σο έλα βαζκό 

έρνπλ δερηεί ηε κεζνιάβεζε ηνπ ιόγνπ ηνπο από ηα Μ.Μ.Ε. 

κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηό λα αμηνινγήζεη θαλείο 

εύθνια ην ζύλνιν ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ παίξλεη. 

Καηά δεύηεξν ιόγν γηαηί ε ίδηα κεζνιάβεζε εκθαλίδεηαη 

θαη σο απνηέιεζκα ηνπ ηξόπνπ νξγάλσζεο πνπ έρνπλ 

επηιέμεη θαη πνπ είλαη θαζνξηζηηθόο γηα έλαλ αγώλα. Είλαη 

αιήζεηα όηη (από πέξπζη θηόιαο) ε δπζπηζηία απέλαληη ζηα 

ηξηηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα (ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ, 

ΣΥΔΑΣΕ) έρεη κεηαηξαπεί ζε αλνηθηή ξήμε θαζώο απηά, 

ειεγρόκελα από θαζεζησηηθνύο ζπλδηθαιηζηέο θόκκαηνο 

έθαλαλ νινθάλεξε ηε δηάζεζή ηνπο λα ζηεξίμνπλ ηηο 

θπβεξλεηηθέο επηινγέο. Παξ' όια απηά θαη επεηδή ε θξηηηθή 

παξέκεηλε ζε επίπεδν αλζξώπσλ θαη όρη ζεζκηθώλ 

ιεηηνπξγηώλ, ην λέν κνληέιν νξγάλσζεο πνπ επέιεμαλ, 

δηαηεξεί ην δηαρσξηζκό. Η έθθξαζε ηνπ ιόγνπ ησλ αγξνηώλ 

θαη ε ξύζκηζε ηεο εμέιημεο ηνπ αγώλα ηνπο κέζα από 

ηέηνηνπο ζεζκνύο πέξα από ην όηη αιινηώλεη ην ιόγν ηνπο 

γελλά ζεηξά πξνβιεκάησλ σο πξνο ηελ εμέιημή ηνπ, ηελ 

επηηπρία ηνπ αιιά θαη ηε δπλαηόηεηά ηνπ λα νηθνδνκήζεη 

ζπλεηδήζεηο αλζξώπσλ πνπ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

νξζνινγηθά κε γλώκνλα ην ζπκθέξνλ ην δηθό ηνπο θαη -απηό 

πνπ νπζηαζηηθά καο ελδηαθέξεη- ην ζπκθέξνλ ησλ 

εθκεηαιιεπνκέλσλ ελάληηα ζηνπο εθκεηαιιεπηέο ηνπο. 

 

ΚΟΤΚΙΑ ΦΑΓΑΝΕ ΚΟΤΚΙΑ ΜΑΡΣΤΡΑΝΕ. 

Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν απηή ηε ζηηγκή αληηιακβάλνληαη 

νη αγξόηεο ηα νμπκέλα πξνβιήκαηά ηνπο αληαλαθιά θαη ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν βηώλνπλ ηελ ύπαξμή ηνπο. Με θάζε 

έλλνηα θνηλόηεηαο δηαιπκέλε, απνκνλσκέλνη ζε αηνκηθά 

λνηθνθπξηά, κε ηελ εγγπεκέλε θαηαλάισζε, ηελ νηθνγέλεηα 

θαη ηελ ηειεόξαζε σο ηα κόλα πξάγκαηα πνπ δίλνπλ λόεκα 

ζηε δσή ηνπο, κέζα ζε κηα θνηλσλία όπνπ όινη παιεύνπλ 

ελαληίνλ όισλ δελ είλαη δπλαηόλ θαη κάιινλ δελ εμαξηάηαη 

κόλν από απηνύο, λα αληηκεησπίζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

πξαγκαηηθόηεηα κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. Η θνηλσλία σο 

νιόηεηα, ν θόζκνο σο παγθνζκηόηεηα, ν άιινο σο 

ζύληξνθνο  ζηνλ αγώλα γηα ηελ θνηλσληθή απειεπζέξσζε, 

παξακέλνπλ έμσ από ην νπηηθό ηνπο πεδίν. Εγθισβηζκέλνη 

πνιύ πεξηζζόηεξν κέζα ζε κηα πξαγκαηηθόηεηα πνπ ηνπο 

ζέιεη από ηε κηα ππαιιήινπο ησλ ηξαπεδώλ, ηνπ θξάηνπο θαη 

ησλ βηνκεραληώλ, θαη από ηελ άιιε αθεληηθά ηνπο ίδηνπο ζε 

αθόκα πην εμαζιησκέλνπο από απηνύο (βι. πξόζθπγεο 

εξγάηεο γεο), έξρνληαη κπξνζηά ζε έλα δίιεκκα. Είηε λα 

ζπγθξνπζηνύλ κε ην βιέκκα θαη ηελ εζηθή  ηνπ αθεληηθνύ 

πνπ θνπβαιάλε κέζα ηνπο, είηε λα ηα δηαηεξήζνπλ θαη έηζη 

λα κελ κπνξνύλ  λα αληηθξίζνπλ ζπλνιηθά ην πξόβιεκα. Καη 

αλ ε εγθισβηζκέλε νπηηθή ηνπ κηθξνύ-κεζαίνπ αγξόηε, δελ 

κπνξεί λα δεη όηη ε ύπαξμε-αλάπηπμε απηνύ ηνπ νθνλνκηθνύ-

θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο πεξλάεη αλαγθαζηηθά κέζα από ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ ίδησλ ησλ βάζεσλ ηεο επηβίσζήο ηνπ θαη όηη 

νη ακπληηθνί απηνί αγώλεο δελ κπνξνύλ λα έρνπλ θαλέλα 

πεξηζώξην επηηπρίαο, εληνύηνηο ηα γεγνλόηα, ηα πην 

πεηζκαηάξηθα πξάγκαηα ζηνλ θόζκν, έξρνληαη λα ηνπ  

δηδάμνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζπλνιηθήο αλαηξνπήο. 

Δηάθνξεο δπλάκεηο επηηίζνληαη ζηε κηθξή ηδηνθηεζία θαη 

ζην θξάηνο πξόλνηαο κέζα ζην "παγθόζκην ρσξηό".  

Τν ρξεκαηηζηεξηαθό ρξήκα είλαη κία από απηέο. Έλα 

ρξήκα πνπ ζπζζσξεύεηαη θαη δελ επαλεπελδύεηαη ζηελ 

παξαγσγή,  εμαζθαιίδνληαο ηελ θεξδνθνξία ηνπ κέζα από 

ιεζηξηθέο νδνύο, πνπ κηα από απηέο είλαη ν δαλεηζκόο ησλ 

θξαηώλ. Απηό πνπ όινη ιέλε δεκόζην ρξένο δελ είλαη ηίπνηα 

άιιν παξά έλα ρξένο πνπ ζπλάςαλε ηα θξάηε, κε εγγπεηέο 

ηνπο ππεθόνπο ηνπο, γηα λα δηαηεξήζνπλ ηηο πξνλνκηνύρεο 

ζέζεηο ησλ ζηειερώλ ηνπο πάλσ ζηηο θνηλσλίεο. Καη βέβαηα 

απηό ην ρξένο απνπιεξώλεηαη ζηνλ θύξην δαλεηζηή - 

δπλάζηε, ηελ παγθόζκηα ηξάπεδα κε έληαζε ησλ 

εηζπξαθηηθώλ κέηξσλ. 

Οη ηξάπεδεο (κε δεζπόδνληα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε  ην ξόιν ηεο αγξνηηθήο ηξάπεδαο) είλαη κηα άιιε 

ηέηνηα δύλακε. Ο ξόινο ηνπο έρεη πηα νινθιεξσηηθά αιιάμεη. 

Εγθαηέιεηςαλ θαη απηέο αλαγθαζηηθά ην εζληθό πεδίν σο 

πεδίν όπνπ θεξδνθνξνύζαλ  κε ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ 

επέβαιε ην θξάηνο πξόλνηαο  ζηελ θίλεζε ηνπο θαη 

αλνίρηεθαλ αλαγθαζηηθά ζε έλα παγθόζκην πεδίν όπνπ ε 

θεξδνθνξία ηνπο δελ είλαη πηα ζπλάξηεζε θακηάο 

πξνζηαηεπηηθήο παξακέηξνπ. Μεηαηξάπεθαλ από 

ζπλεγγπεηέο κηαο θξαηηθήο-εζληθήο ξύζκηζεο ζε ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο. Επελδύνπλ πηα  εθεί πνπ ππάξρεη  ε κεγαιύηεξε 

δπλαηόηεηα θεξδνθνξίαο. Απηό ζεκαίλεη όηη ζηελ  

δαλεηνδόηεζε ηεο αγξνηηθήο θαιιηέξγεηαο  δελ κπνξεί λα 

ιεθζεί θαλείο άιινο παξάγνληαο ππόςηλ. Οη όπνηεο 

ξπζκηζηηθέο αλαδηαλνκεηηθέο πνιηηηθέο ηνπ παξειζόληνο 

εγθαηαιείπνληαη  θαη ε ινγηθή ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο 



απόδνζεο ηνπ θεθαιαίνπ δαλεηζκνύ θπξηαξρεί πξνζζέηνληαο 

έηζη έλα αθόκε βάξνο ζην ιαηκό ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. 

Καη πάλσ από όια ε αληαγσληζηηθόηεηα ζην παγθόζκην 

νηθνλνκηθό "ρσξηό", ην απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο ησλ 

νηθνλνκηθώλ δπλάκεσλ πνπ ην ίδην ην θξάηνο πξόλνηαο 

δηαηώληδε, αλαθόπηνληαο ηεο κόλν γηα έλα δηάζηεκα 

πξνζσξηλά. Ήδε είλαη  ειίζην λα κηιάεη θαλείο γηα 

πξνζηαηεπηηθέο ξπζκίζεηο ζε επίπεδν θξαηώλ ή νηθνλνκηθώλ 

κπινθ, θαζώο ν όγθνο ξνήο ησλ εκπνξεπκάησλ κεηαμύ ηνπο 

ηα κεηαηξέπεη ζε εμαξηήκαηα κηαο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο, 

όπνπ ν ξόινο ηεο πνιηηηθήο παξέκβαζεο είλαη αδύλαηνο. Ο 

κόλνο λόκνο επηβίσζεο ησλ νηθνλνκηώλ είλαη ε 

αληαγσληζηηθόηεηα θαη απηό δελ είλαη δηαπξαγκαηεύζηκν 

νύηε ζε θξαηηθό επίπεδν, νύηε ζε επίπεδν νηθνλνκηθώλ 

κπινθ. Ούηε θαη κπνξεί λα πεη θαλείο όηη είλαη δπλαηό λα 

ππάξμνπλ νηθνλνκίεο έμσ από απηή ηελ πξαγκαηηθόηεηα,  

γηαηί νύησο ή άιισο απηή είλαη παγθόζκηα, θαη  επηθπιάζζεη 

γηα ηηο νηθνλνκίεο πνπ ζα ηελ αξλεζνύλ ηελ εγθαηάιεηςε 

ηνπο σο ηόπσλ νηθνλνκηθήο παξαγσγήο.  

Εδώ λα ζηαζνύκε ιίγν ζηηο, αθειείο ή δόιηεο ιίγε 

ζεκαζία έρεη, δαηκνλνινγηθέο θσλέο πνπ δεηνύλ 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ Μάαζηξηρη όπσο θαη άιισλ 

ζπκθσληώλ  θαη πνπ επηθαινύληαη ιύζεηο κέζσ αιιαγήο 

ζπκθσληώλ ή ησλ δηαρεηξηζηώλ ηεο πνιηηηθήο. Γηα καο νη 

ζπκθσλίεο απηέο (Μάαζηξηρη, GATT, NAFTA...) δελ είλαη 

παξά ε έθθξαζε ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

ηάμεο πξαγκάησλ, ε νπνία δελ αιιάδεη κε θακηά 

επαλαδηαηύπσζε θακηάο ζπλζήθεο. Ο κόλνο, θαηά ηε γλώκε 

καο, ηξόπνο αιιαγήο είλαη κέζα από ηελ αλάπηπμε ησλ 

απηόλνκσλ θνηλσληθώλ αγώλσλ πνπ, απνθηώληαο ζπλείδεζε 

ηνπ εαπηνύ ηνπο, ηεο παγθόζκηαο θαηάζηαζεο, ησλ ερζξώλ 

ηνπο θαη νκνζπνλδηνύκελνη ηνπηθά - πεξηθεξηθά - παγθόζκηα, 

ζα θαηαξγήζνπλ θάζε "ηάμε πξαγκάησλ", αληηθαζηζηώληαο 

ηελ κε ηηο ειεύζεξεο θνηλσλίεο ηεο πνιηηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο ηζόηεηαο. Όια ηα άιια πεξί δεκνςεθίζκαηνο-

επαλαδηαπξαγκάηεπζεο θ.η.ι. δελ είλαη παξά αλαρώκαηα 

ζηελ αλάπηπμε ησλ απηόλνκσλ αγώλσλ, εγθαηάιεηςε, ζηελ 

νπζία, ηνπ θνηλσληθνύ αγώλα ζην όλνκα ησλ 

θνηλνβνπιεπηηθώλ ιύζεσλ. 

Σήκεξα ε "ζνζηαιηζηηθή" (ζηελ νπζία 

ζνζηαιθηιειεύζεξε) κνξθή ηνπηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

παγθόζκηνπ νηθνλνκηθνύ θαη θνηλσληθνύ βόζξνπ, επηρεηξεί 

ηελ πξώηε κεησπηθή επίζεζε ώζηε λα θαηαθέξεη λα 

"αλαδηαξζξώζεη" ηηο παξαγσγηθέο ζρέζεηο ζηελ Ειιάδα. 

Αλ θαη είκαζηε βέβαηνη όηη αθόκα θαη αλ νη αγξόηεο 

πξνζσξηλά αλαθόςνπλ ηελ επίζεζε, απηή ζα επαλέιζεη από 

άιινπο δξόκνπο, σζηόζν λνκίδνπκε όηη θάηη αξρίδεη λα 

αιιάδεη. Μέζα από απηέο ηηο  θηλεηνπνηήζεηο ζα αλαδεηρζεί ε 

αληίζεζε ησλ ζπκθεξόλησλ, κεηαμύ θαπηηαιηζηώλ ηεο 

ππαίζξνπ θαη απηώλ πνπ ην πεληρξό ηνπο εηζόδεκα 

ιεειαηείηαη από ηελ ηξάπεδα θαη ην θόξν, δεκηνπξγώληαο ηε 

δπλαηόηεηα, νη ηειεπηαίνη λα αξρίζνπλ λα κηιάλε απηόλνκα 

γηα ηνπο εαπηνύο ηνπο. Μέζα από απηέο ηηο θηλεηνπνηήζεηο νη 

άλζξσπνη-πξάγκαηα, νη ιεειαηεκέλνη απηναπαζρνινύκελνη, 

αξρίδνπλ λα ζπλαληηνύληαη θαη λα αληηιακβάλνληαη ηελ 

ηεξάζηηα δύλακε ηεο ζπλάληεζεο ηνπο, ην κέγεζνο ηεο 

παγθόζκηαο κάρεο πνπ έρνπλ λα δώζνπλ, ηνπο ερζξνύο θαη 

ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο ζε απηήλ ηε κάρε. 

Άιισζηε ην γεληθό θνηλσληθό απνηέιεζκα απηνύ ηνπ 

αγώλα δελ είλαη ρσξίο ζεκαζία, κηαο θαη ε ληθεθόξα έθβαζε 

ηνπ ζα ππξνδνηήζεη ηελ θνηλσληθή αλππαθνή, ελώ ην 

αληίζεην πηζαλόλ λα ηελ παγώζεη γηα αξθεηό θαηξό. 

 

ΑΡΙΣΕΡΑ Μ.Μ.Ε: Η ΝΕΑ ΠΕΜΠΣΗ ΦΑΛΑΓΓΑ 

Αλ θαη δελ πηζηεύνπκε όηη ε θνηλσλία είλαη έλα θαδάλη 

έηνηκν λα εθξαγεί θαη απηνί πνπ ηελ εκπνδίδνπλ είλαη ηα 

Μ.Μ.Ε θαη νη επαγγεικαηίεο ζπλδηθαιηζηέο, σζηόζν ν ξόινο 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο απηόλνκνπο αγώλεο είλαη εδώ θαη 

θαηξό θαλεξόο. 

Τα αξηζηεξά Μ.Μ.Ε, ζε αληίζεζε κε ηα άιια πνπ 

επηηίζνληαη αλνηθηά θάζε θνηλσληθό αγώλα, έρνπλ αλαιάβεη 

έλαλ πνιύ πην ύπνπιν ξόιν. Αληηκεησπίδνπλ ζηελ αξρή κε 

έλα θηιηθό ηξόπν ηηο θηλεηνπνηήζεηο έηζη ώζηε νη 

αγσληδόκελνη, όρη κόλν λα ελεκεξώλνληαη - ελεκεξώλνπλ 

κέζσ απηώλ, αιιά θαη  λα ηαπηίδνληαη εζσηεξηθά κε ην 

είδσιν πνπ ηα Μ.Μ.Ε παξάγνπλ γηα απηνύο. Καη όηαλ θηάζεη 

ε θξίζηκε ζηηγκή ηεο θαζεζησηηθήο επίζεζεο, λα ζπείξνπλ ηε 

ζύγρπζε θαη λα παξνπζηάζνπλ σο αληηθνηλσληθό ην 

ππνθείκελν πνπ ζπλερίδεη λα αγσλίδεηαη θαη σο "θνηλσληθά 

ππεύζπλν" απηό πνπ "είλαη ινγηθό θαη θαηαιαβαίλεη ηελ 

θαηάζηαζε". Η ζπκβνιή ηνπο ινηπόλ ζην θηύπεκα από ηα 

κέζα ησλ αγώλσλ είλαη ζεκαληηθή απνηειώληαο άιισζηε θαη 

κεγάιν θνκκάηη ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο δνπιεηάο.  

 

 
"... ν αγώλ καο δηα λα πάξεη 

νπζηαζηηθήλ ζεκαζίαλ πξέπεη λα 

νινθιεξωζεί κε ηελ θαηάξγεζελ θάζε 

πξνλνκίνπ θαη θάζε δηθαηώκαηνο ηα 

νπνία ππνβηβάδνπλ ηε πιεηνλόηεηα ηωλ 

γεωξγώλ εηο ηελ θαηάζηαζελ ηνπ 

δνύινπ. Η έλωζηο θέξεη ηελ δύλακελ 

θαη ζα καο δώζεη ηελ εμνπζία λα 

εθηειέζωκελ ηελ απόθαζελ καο. Η 

θνηλνθηεκνζύλε δελ είλαη δνξκπαιίθη 

αιιά έξγν δηθαηνζύλεο...". 

 
Απόζπαζμα από ηην διακήπςξη ηηρ  αγποηικήρ εξέγεπζηρ ηο 1824 

ζηην Άνδπο. 

 

ζπλδηθάηνζαιηαδόξσλ 


