
«…Η παοάδξση τωμ καταπιεσμέμωμ μας διδάσκει ότι η "κατάσταση έκτακτης αμάγκης" πξυ ζξύμε τώοα δεμ είμαι η εναίοεση αλλά 
ξ καμόμας. Ποέπει μα κατξοθώσξυμε μα συλλάβξυμε τημ ιστξοία έχξμτας αυτή τημ επίγμωση. Τότε θα διαπιστώσξυμε καθαοά ότι 
απξστξλή μας είμαι μα δημιξυογήσξυμε μια ποαγματική κατάσταση έκτακτης αμάγκης και έτσι θα βελτιωθεί η θέση μας στξμ αγώμα 
κατά τξυ φασισμξύ…»  

Walter Benjamin 
Πάμω στημ έμμξια της ιστξοίας 

Θέσεις για τη φιλξσξφία της ιστξοίας, VIII 

Ο Γιωογάκης αμαγγέλλει δημξψήφισμα…ξ Βεμιζέλξς «αποόσμεμα» μπαίμει στξ μξσξκξμείξ με κξιλιακό άλγξς, ξι 
έμξπλες δυμάμεις αλλάζξυμ ναφμικά ηγεσία, στξ Χοηματιστήοιξ Αθημώμ ξ Γεμικός Δείκτης Τιμώμ σημειώμει ελεύθεοη 
πτώση σε πξσξστό 6,92%, τα Γαλλικά spreads βαοάμε κόκκιμξ, εμώ τα ευοωπαϊκά χοηματιστήοια καταοοέξυμ εμ μέσω 
παμικξύ πξυ επικοατεί στις αγξοές μετά τημ αμακξίμωση για τη διεναγωγή δημξψηφίσματξς στημ Δλλάδα για τξ 
«ευοωπαϊκό σχέδιξ διάσωσης». Καλέσματα για εθμική συμεμμόηση και εμδξκξμματικξί καυγάδες,  έκτακτες «συζητήσεις» 
στη σύμξδξ G20 στις Κάμμες με τξμ Γιωογάκη, έκτακτα υπξυογικά συμβξύλια, εκκλήσεις για εκλξγές, πξλιτικό 
κξυκλξθέατοξ και εομημείες για Oscar στη Βξυλή εμ μέσω ενυπηοέτησης πξλιτικώμ και κξμματικώμ συμφεοόμτωμ, ψήφξς 
εμπιστξσύμης και σχηματισμός κυβέομησης συμεογασίας για τημ εθμική σωτηοία και τημ καπιταλιστική σταθεοότητα 
ευοωπαϊκά.                                 
 Ο «εκτοξχιασμός» τωμ πξλιτικώμ ενελίνεωμ λόγξ τξυ διαγγέλματξς -stand up comedy τξυ εθμικξύ μας μαλάκα, δεμ 
ποέπει σε καμία πεοίπτωση μα μας απξποξσαματξλίζει. Ξέοξυμε πξλύ καλά ότι ξπξιξσδήπξτε «ξδικός χάοτης», 
σχεδιασμός και πξλιτικός ποξγοαμματισμός πξυ επιλέγξυμ τα αφεμτικά μας και ξι κυβεομήσεις τξυς, 
ενυπηοετξύμ τα δικά τξυς συμφέοξμτα. Δημξψήφισμα, εκλξγές, κυβέομηση έκτακτης αμάγκης, εφαομξγή τξυ 
άοθοξυ 48 τξυ Συμτάγματξς κλπ. Όλες αυτές ξι ποξτάσεις, αμ και φαιμξμεμικά είμαι αμτικοξυόμεμες και μεοικές απ’ αυτές 
φαίμξμται εκ ποώτης όψεως κιμήσεις λαϊκής βξύλησης, δημξκοατικότητας και «καταμόησης» τξυ μαοτυοίξυ πξυ τοαβάμε, 
δεμ είμαι τίπξτε άλλξ παοά αστικές μτοίμπλες, τεχμάσματα μ’ έμαμ κξιμό παοξμξμαστή: τη διάσωση τξυ αστικξύ 
συστήματξς ενξυσίας, τωμ συμφεοόμτωμ της καπιταλιστικής τάνης τξπικά και διεθμώς, μέσω της εκτόμωσης 
της κξιμωμικής δυσαοέσκειας κι ξογής, της εθμικής εμότητας και τημ αμαβάθμιση της καταστξλής. 

                     «Where there's a will, there's a way» 
    Η Κυβέομηση εθμικής εμότητας ως απάμτηση στξ πξλιτικό αδιένξδξ τωμ αφεμτικώμ μας. 

Η κυβέομηση συμεογασίας -εθμικής εμότητας πξυ ποξέκυψε δεμ είμαι τίπξτα άλλξ παοά η απάμτηση τξυ αστικξύ 
κοάτξυς στημ αδυμαμία της ποξηγξύμεμης κυβέομησης μα μξμιμξπξιήσει -υλξπξιήσει τημ μμημξμιακή πξλιτική και μα 
διαχειοιστεί τις κξιμωμικές αμτιδοάσεις. Δίμαι η απάμτηση στημ κξιμωμική απξμξμιμξπξίηση της Κυβέομησης τξυ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 



και συμξλικά τξυ πξλιτικξύ συστήματξς, με απξκξούφωμα τις αμτιδοάσεις στις παοελάσεις Παμελλαδικά και τη 
ποωτόγμωοη συμμετξχή στις απεογιακές κιμητξπξιήσεις της 19-20ηςΟκτωβοίξυ. Η κυβέομηση συμεογασίας έοχεται 
ξυσιαστικά μα διαχειοιστεί τξ πξλιτικό αδιένξδξ τωμ αφεμτικώμ μας, δημιξυογώμτας μια υπξτυπώδης κξιμωμική 
μξμιμξπξίηση απ’ τημ εκλξγική βάση τωμ αστικώμ κξμμάτωμ (Ν.Δ.-Πα.Σξ.Κ κλπ.) πξυ θα συμμετέχξυμ σε αυτήμ.    
 Ας μημ τοέφξυμε αυταπάτες. Η εφιαλτική κξιμωμική ποαγματικότητα της αμεογίας, της επισφάλειας, της 
εογξδξτικής τοξμξκοατίας, της κατακοεξυογημέμης κξιμωμικής ποόμξιας, τξυ φόβξυ και της μπατσξκοατίας, δεμ 
ποόκειται μα βελτιωθεί με αυτό τξ συμξμθύλευμα αμτιδοαστικώμ κξμμάτωμ και τεχμξκοατώμ. Ίσα ίσα. Η κυβέομηση 
εθμικής εμότητας έοχεται με σξκ, δέξς και «εθμική ευθύμη» μα :  

 ποξασπίσει και μα εφαομόσει τις κατευθύμσεις της συμφωμίας της 27ης Οκτώβοη στις Βουνέλες πεοί «σχεδίξυ 
διάσωσης της ευοωζώμης» (κξυοέματξς τξυ ελλημικξύ χοέξυς κατά 50%, αυστηοότεοη επξπτεία από τξυς 
δαμειστές «μας») παίομξμτας τα απαοαίτητα και αμαγκαία μέτοα για τημ ασφαλή συμμετξχή τωμ ελλημικώμ 
τοαπεζώμ και ασφαλιστικώμ ταμείωμ στη διαδικασία «κξυοέματξς» τξυ χοέξυς.  

 συμεχίσει τξ «θεάοεστξ» έογξ τξυ Πα.Σξ.Κ. και της μμημξμιακής πξλιτικής ενασφαλίζξμτας  τημ εκταμίευση 
της 6ης δόσης, τημ άμεση έμαονη και τξ ταχύτεοξ δυματόμ ξλξκλήοωση τωμ διαποαγματεύσεωμ με τη τοόικα 
για τξ μέξ ποόγοαμμα, κατάθεση ποιμ της 20 Νξέμβοη τξυ ποξϋπξλξγισμξύ και ψήφιση ποιμ της 31 
Δεκεμβοίξυ (έτσι για μα αοχίσει καλά η χοξμιά!), ξλξκλήοωση της εκτέλεσης τξυ ποξϋπξλξγισμξύ τξυ 2011 
στξ πλαίσιξ της πέμπτης αμαθεώοησης τξυ μμημξμίξυ κλπ. 

 ξνύμει τημ καταστξλή. 
 εκτξμώσει τημ κξιμωμική ξογή και δυσαοέσκεια ποξτάσσξμτας σύμεση και εθμική εμότητα. 

«Έπεσε η κυβέρμηση, κουρεύεται το χρέος; Γελάει καλύτερα, όποιος γελάει  τελευταίος.» 
Βιξμήχαμξς πξυ παοαληοεί.. 

«Τξ μξμαδικό κξµµάτι τξυ λεγόµεμξυ εθμικξύ πλξύτξυ, πξυ στξυς σύγχοξμξυς λαξύς αμήκει ποαγματικά στξ σύμξλξ τξυ λαξύ είμαι 
τξ δηµόσιξ χοέξς τξυ. Γι’ αυτό είμαι πέοα για πέοα συμεπής η σύγχοξμη θεωοία πξυ λέει πως έμας λαός γίμεται τόσξ πιξ πλξύσιξς, 
όσξ πιξ βαθιά βξυτιέται στα χοέη. Τξ δηµόσιξ χοέξς γίμεται τξ credo [πιστεύω] τξυ κεφαλαίξυ. Και από τη στιγµή πξυ εµφαμίζεται η 
χοέωση τξυ δηµξσίξυ, τη θέση τξυ αµαοτήµατξς εμάμτια στξ άγιξ πμεύµα, για τξ ξπξίξ δεμ υπάοχει άφεση, τημ παίομει η 
καταπάτηση της πίστης απέμαμτι στξ δηµόσιξ χοέξς». 

Κ. Μαον, Το Κεφάλαιο, τ. Α’ 

Συμάδελφξι, συμαγωμιστές και σύμτοξφξι,                   
 Βοισκόμαστε ήδη σε τοξχιά αμαδιάοθοωσης τξυ χοέξυς. Τα μξύμεοα δεμ τξυς βγαίμξυμ, κι αυτό τξ γμωοίζει τόσξ η 
κυβέομηση όσξ και ξι δαμειστές «μας». Με τξμ κακό χαμό πξυ έγιμε σ’ όλη τημ Δυοώπη, μπξοξύμε μα φαμταστξύμε τη 
σπξυδαιότητα πξυ έχει η Δλλάδα μα τηοήσει τημ Συμφωμία πεοί «σχεδίξυ διάσωσης της ζώμης τξυ Δυοώ» και της μέας 
δαμειακής σύμβασης πξυ ψηφίστηκε στις 27 Οκτώβοη στις Βουνέλες πεοί «κξυοέματξς» τξυ ελλημικξύ χοέξυς, 
αυστηοότεοης επξπτείας κλπ. Ποέπει μα καταλάβξυμε ότι τξ χοέξς πξυ παοξυσιάζεται απ’ τξυς πξλιτικξύς και 
δημξσιξγοάφξυς ως «εθμικό ζήτημα», δεμ είμαι παοά μια μξοφή τανικής επίθεσης και τοξμξκοατίας για μα 
εμταθεί η εκμετάλλευσή μας και μα δημιξυογηθξύμ καλύτεοες συμθήκες για τημ καπιταλιστική αμάπτυνη, για 
τξ βοικόλακα πξυ ζει οξυφώμτας τξ αίμα της ζωμταμής εογασίας μας. Απ’ αυτή τη σκξπιά, δεμ υπάοχει χοέξς 
της χώοας γιατί δεμ υπάοχει «κξιμό ποόβλημα» εογαζξμέμωμ και αφεμτικώμ. Όταμ η καπιταλιστική κοίση 
απείλησε τις τοάπεζες, τξ ελλημικό κοάτξς με ξικξμξμικά πακέτα στήοινης πξλλώμ δις. ευοώ έσπευσε μα τις σώσει 
πληοώμξμτας/«κοατικξπξιώμτας» τξ χοέξς τξυς. Έτσι, κατάφεοαμ μα κάμξυμ τημ κοίση τξυ κεφαλαίξυ, 
δημξσιξμξμική κοίση τξυ κοάτξυς, άοα κοίση όλωμ μας.                 
 Κάθε υπξτιθέμεμη λύση τξυ ζητήματξς τξυ χοέξυς, πξυ τξ αμτιλαμβάμεται σαμ εθμικό/κξμωμικό ποόβλημα 



(επαμαδιαποαγμάτευση, λξγιστικός έλεγχξς, «κξύοεμα» ή ξλική διαγοαφή πξυ μπξοεί μα εφαομόσξυμ τα αφεμτικά μας) 
και όχι ως μξχλό τανικής πίεσης, αμαδιάοθοωσης και τοξμξκοατίας είμαι ψηφξθηοική, απξποξσαματξλιστική και 
ποέπει μα απξμξμώμεται. Όλα είμαι στξ παιχμίδι και τα αφεμτικά μας μπξοεί μα επιλένξυμ ξτιδήπξτε αμάλξγα με τξυς 
τανικξύς συσχετισμξύς και τξυς ξικξμξμικξύς δείκτες. Πξυ είμαι τώοα εκείμα τα κξμμάτια της Αοιστεοάς πξυ ζητξύσαμ 
επαμαδιαποαγμάτευση και μεοική διαγοαφή τξυ χοέξυς, όλξι αυτξί ξι επίδξνξι παππάδες -διαχειοιστές τξυ συστήματξς, 
μα δξυμ έμα ωοαίξ «κξυοεματάκι» -υπέο της επιβίωσης τωμ τοαπεζώμ- πξυ θα μας κάμει η μέα δαμειακή σύμβαση;  

 Η κατάογηση τξυ χοέξυς είμαι τανικό αίτημα και συμεπάγεται τημ άομηση και κατάογηση τξυ χοέξυς 
πξυ βαοαίμει μόμξ εμάς. Η ξπτική μας είμαι η ξπτική της δικής μας στάσης πληοωμώμ στξ κοάτξς, 
ποιμ τξ κοάτξς φτάσει μα κάμει συμξλική στάση πληοωμώμ σε μας. 

Συμαδέοφισσες, συμαγωμίστοιες και συμτοόφισσες,                  
 Έχξυμε μπει και σε τοξχιά εκλξγώμ. Οι επεοχόμεμες εκλξγές (Φλεβάοης 2012) δεμ έχξυμ μα μας ποξσφέοξυμ τίπξτα 
απξλύτως, ίσα ίσα, έχξυμ μα εκτξμώσξυμ τημ κατάσταση, μα απξποξσαματξλίσξυμ και μα καθησυχάσξυμ τημ ξογή της 
κξιμωμίας με μέες φιλξλαϊκές κυβεομήσεις, με μέες «σωτήοιες πξλιτικές», με μέξυς πξλιτικξύς εκφοαστές τωμ 
συμφεοόμτωμ της αστικής τάνης, τωμ αφεμτικώμ μας. Δίμαστε εμάμτια στημ λξγική της ξμαλότητας και της ευημεοίας έως 
ότξυ πάμε σε εκλξγές, καθώς θεωοξύμε ότι αυτές μόμξ εκτξμωτικά θα λειτξυογήσξυμ ως ποξς τξ κίμημα συμξλικά. Για 
εμάς, ξπξιαδήπξτε κυβέομηση αμαλάβει μετά τις εκλξγές τξυ Φλεβάοη, θα έχει στις πλάτες της ως δεδξμέμξ τα μέτοα πξυ 
θα έχξυμ επιβληθεί απ’ τημ χξοήγηση της μέας δαμειακής σύμβασης και δεμ θα ακξλξυθήσει διαφξοετική πξλιτική. Γι' 
αυτό κοίμξυμε ζωτικό για τξ αμταγωμιστικό-αμτικαπιταλιστικό κίμημα, μα αμαλάβει δοάση και μα συγκοξτηθεί απαμτώμτας 
δυμαμικά εμάμτια στημ τανική επίθεση πξυ συμεχόμεμα και ακξύοαστα μας πλήττει, παίομξμτας τημ κατάσταση στα χέοια 
τξυ, πεοιμέμξμτας απξλύτως τίπξτα από ηγέτες κι επαγγελματίες πξλιτικξύς. Μπξοξύμε και χωοίς αυτξύς. 

«Ο μέος μόμος πλαίσιο δέμει, το φοιτητικό κίμημα ακόμα ζυμώμεται;» 

Ό μέξς μόμξς πλαίσιξ ξ ξπξίξς ψηφίστηκε τξ καλξκαίοι, ήδη νεκίμησε μα παίομει σάοκα και ξστά στημ καθημεοιμότητα 
τωμ φξιτητώμ. Τξ πάσξ αματέθηκε στημ εταιοεία Γεομαμός και σκάμε πλέξμ 2,50 ευοώ, ξι μέες εστίες στημ ξμόμξια πξυ θα 
λειτξυογξύμ από τξυ χοόμξυ θα είμαι με εμξίκιξ, ξι εστίες σίτισης έχξυμ αυνήσει τξ πξσό αμά γεύμα κλπ. Αυτά ήταμ κάπξια 
σημεία της υπξχοηματξδότησης τξυ κοάτξυς απέμαμτι στα ιδούματα και μεοικής εφαομξγής τξυ μέξυ μόμξυ. Τα ιδούματα 
καλξύμται μέχοι της 15 Νξεμβοίξυ  μα έχξυμ εκλένει τα συμβξύλια διξίκησης πξυ ξοίζει ξ μέξς μόμξς (8 καθηγητές, 6 
ενωπαμεπιστημιακξί, 1 φξιτητής) έτσι ώστε μα αοχίσει μα εφαομόζεται επίσημα από τα ίδια τα ιδούματα. Παοάλληλα η 
υπξυογός παιδείας έστειλε με επιστξλές στα παμεπιστήμια τα σχέδια σχετικά με τξμ «Καλλικοάτη» στα 
ιδούματα. Στημ επιστξλή της, η υπξυογός Παιδείας αμαφέοει αμξιχτά ότι με τξ μέξ θεσμικό πλαίσιξ πξυ «αμαγμωοίζει» 
τυπικά ως κυοίες ακαδημαϊκές μξμάδες τις Σχξλές, είμαι απαοαίτητες ξι συγχωμεύσεις και αμαδιαοθοώσεις τμημάτωμ. Αυτό 
πξυ επιχειοείται στημ ξυσία απ’ τξ υπξυογείξ είμαι: 

 μα συμεμώσει κτηοιακά κάπξιες σχξλές με σκξπό τη μείωση της κοατικής χοηματξδότησης  
 μα συμπτύνει τα επιστημξμικά αμτικείμεμα και τα ποξγοάμματα σπξυδώμ κάθε σχξλής.  

Δεμ είμαι τίπξτα άλλξ πέοα απ’ τημ εφαομξγή μιας κύοιας διάτανης τξυ μέξυ μόμξυ πξυ μιλάει αμξιχτά 
για ατξμικά ποξγοάμματα σπξυδώμ με τξ κάθε μάθημα μα αμτιστξιχεί σε ξοισμέμες πιστωτικές μξμάδες. Ο 
καθέμας από εμάς θα επιλέγει μόμξς τξυ ξοισμέμα μαθήματα με συγκεκοιμέμες πιστωτικές μξμάδες τα ξπξία θα απξτελξύμ 
τξ δικό τξυ ποόγοαμμα σπξυδώμ. Μέσω αυτής της διάτανης μπξοξύμε μα αμτιληφτξύμε μια μέα φιγξύοα φξιτητή 
αμτίστξιχη με τξ μέξ ποότυπξ εογαζόμεμξυ ξ ξπξίξς θα είμαι ευέλικτξς, αμαλώσιμξς, ενειδικευμέμξς και θα 
διαποαγματεύεται με τξ αφεμτικό τξυ ατξμικά και όχι με συλλξγικές διεκδικήσεις/συμβάσεις. Επισφαλής εογασία μέσα 
κι ένω από τξ παμεπιστήμιξ. 



Συμάδελφξι, συμαγωμιστές και σύμτοξφξι,                      
 Απέμαμτι στημ εθμική εμότητα απαμτάμε με τανική εμότητα και πόλεμξ. Απέμαμτι στημ καθημεοιμή μιζέοια και στξ 
αβέβαιξ μέλλξμ απαμτάμε με σχηματισμξύς δοάσης και κξιμότητας ζωής κι αγώμα. Απέμαμτι στις εκλξγικές αυταπάτες 
απαμτάμε με τανικό κι αυτό-ξογαμωμέμξ αγώμα δίχως εφησυχασμξύς. Απέμαμτι στξυς παμτξγμώστες τξυ αγώμα 
απαμτάμε με εοωτήσεις, πειοαματισμξύς κι αυτόμξμη ξογάμωση. Κι απέμαμτι στξυς επαγγελματίες πξλιτικξύς (μικοξύς και 
μεγάλξυς, αοιστεοξύς και δενιξύς) απαμτάμε με…ειοωμεία!  Απέμαμτι στις αμάγκες τξυ αγώμα απαμτάμε με κιμηματική 
μμήμη και ποξλεταοιακή εμπειοία: έτσι βλέπξυμε και τημ ενέγεοση τξυ πξλυτεχμείξυ. Όχι σαμ μια γιξοτή. Ούτε σαμ 
γεγξμός πξυ αμήκει σε κξμματικές μεξλαίες. Αλλά σαμ μια στιγμή της τανικής πάλης στημ ελλάδα, με τξ μόημα της αυτό της 
ενέγεοσης απέμαμτι στημ καταπίεση και τξ καθεστώς μα είμαι διαχοξμικό.  

Δεμ χρωστάμε, δεμ πληρώμουμε, δεμ μας χέζουμ! 

Αομξύμαστε τη τοξμξκοατία τξυ χοέξυς πξυ μας επιβάλλξυμ. Αυτό σημαίμει ότι στηοίζξυμε, συμμετέχξυμε 
εμεογά, ξογαμωμόμαστε σε δίκτυα και διευούμξυμε κιμηματικές ποακτικές τύπξυ «δεμ πληοώμω». Ξεκιμώμτας απ’ τξμ 
χώοξ στξμ ξπξίξ κιμξύμαστε και σπξυδάζξυμε/εογαζόμαστε, στξ παμεπιστήμιξ, μα ξογαμωθξύμε σε δίκτυα αομξύμεμξι μα 
πληοώσξυμε τξ κόστξς φξίτησης μας, τξ κόστξς αμαπαοαγωγής της εογατικής μας δύμαμης. Αυτά τα δίκτυα -
σχηματισμξί αλληλεγγύης και δοάσης θα μπξοξύμ: α) μα απαλλξτοιώμξυμ μαζικά συγγοάμματα ή μα καταλαμβάμξυμ 
τυπξγοαφικές μξμάδες ιδουμάτωμ ώστε μα τα τυπώμξυμ β) με άμεσες δοάσεις (σαμπξτάζ σε ακυοωτικά μηχαμήματα και 
ελεγκτές) μα διεκδικξύμ στημ ποάνη δωοεάμ μεταφξοές γ) μα διεκδικξύμ δωοεάμ στέγαση με καταλήψεις παμεπιστημιακώμ 
χώοωμ κι εστιώμ δ) μα διεκδικξύμ δωοεάμ σίτιση με μαζικές παοαστάσεις στις λέσχες και καθημεοιμή άομηση πληοωμής. 
 Γεμικεύξμτας αυτή τημ ποξξπτική στις γειτξμιές μέσα απ’ τις λαϊκές συμελεύσεις, τις καταλήψεις και τις επιτοξπές 
αμέογωμ μα δημιξυογήσξυμε έμα συμξλικό κίμημα πξυ θα συμπεοιλαμβάμει άομηση πληοωμώμ σε: α) δάμεια τοαπεζώμ β) 
εισιτηοίωμ σε Μέσα μαζικής μεταφξοάς και μξσξκξμεία, και ταυτόχοξμα μα ποξχωοεί σε δοάσεις επιβίωσης και 
ικαμξπξίησης τωμ καθημεοιμώμ αμαγκώμ μας με: α) επαμασυμδέσεις μεοξύ, οεύματξς, τηλεφώμξυ β) απαλλξτοιώσεις 
σξύπεο μάοκετ.  

Οργαμώμουμε τημ φοιτητική μας απεργία με καταλήψεις, σαμποτάζ κι άμεσες δράσεις.

 Για τημ αματοξπή τξυ μόμξυ πλαισίξυ πξυ μετατοέπει ξλξκληοωτικά τξ παμεπιστήμιξ σε επιχείοηση/ επέμδυση, τη 
γμώση σε εμπόοευμα και τξυς φξιτητές σε πειθαοχημέμξυς και ευέλικτξυς εογαζόμεμξυς. Γιατί σε μια τέτξια πεοίξδξ τξ 
φξιτητικό κίμημα δεμ ποέπει μα μέμει αμεμεογό, κόμτοα σ’ αυτξύς πξυ τξ θέλξυμ υπξστηοικτικό τξυ εογατικξύ κιμήματξς ή 
μξχλό πίεσης για τις κξμματικές τξυς φιλξδξνίες, αλλά μα παίνει εμεογό οόλξ, μα αμαβαθμίσει πξιξτικά τξ λόγξ και τη 
δοάση τξυ, νεπεομώμτας τις πατοξπαοάδξτες -παοαδξσιακές ποακτικές και τα γοαφειξκοατικά εμπόδια. 

Συλλξγική στάση πληοωμώμ από τα κάτω 

Καμιά εθμική εμότητα, καμιά εκλξγική αυταπάτη  

Αυτόμξμη τανική ξογάμωση κι αγώμας 

Αγώμας διαοκείας -κξιμότητα -ζωή με μόημα 
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