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“Il proprietario di schiavi si compra il lavoratore come si compra il cavallo” - Karl Marx

Μεντρε ιλ Γοϖερνο Μοντι, φαχενδο ιλ γιοχο
δελλε βανχηε, δει παδρονι ε δελλα γρανδε
σπεχυλαζιονε φινανζιαρια, χοντινυα α φραντυ−
µαρε ιλ ∆ιριττο δελ Λαϖορο ε λε τυτελε σοχιαλι,
υνα βυονα νοτιζια χι ϖιενε δαλλα
Μαγιστρατυρα. Θυαλχηε γιορνο φα λα Χονσυλτα
ηα διχηιαρατο χοστιτυζιοναλµεντε ιλλεγιττιµι ι
ϖεργογνοσι τεντατιϖι φαττι δαλλ∋αττυαλε
Γοϖερνο ε δα θυελλο πρεχεδεντε α γυιδα
Βερλυσχονι περ ρειντροδυρρε λε νορµε συλλα
πριϖατιζζαζιονε δελλ∋αχθυα ε δει σερϖιζι πυβ−
βλιχι λοχαλι, αβρογατε χον ιλ ϖοτο ρεφερενδα−
ριο δι Γιυγνο 2011. Θυεστα σεντενζα  χηια−
ραµεντε υνα ϖιττορια δελλα δεµοχραζια παρ−
τεχιπατιϖα ε σερϖε α χονφερµαρε, αηινοι,
χοµε Χαρτα Χοστιτυζιοναλε ε ϖολοντ◊ δελ
∀Ποπολο Σοϖρανο∀ µαρχινο ιν υνα διρεζιονε
µεντρε Γοϖερνο ε βοιαρδι δι Στατο ιν θυελλα
χοντραρια. Λα δεχισιονε δελλα Χονσυλτα, τρα
λ∋αλτρο, φα φαρε αλ Σινδαχο Αλεµαννο υν∋εν−
νεσιµα ε µεµοραβιλε φιγυραχχια: λυι, λ∋υτιλε
ιδιοτα ιν Χαµπιδογλιο, δα σεµπρε φαϖορεϖο−
λε α µεττερ συλ µερχατο ιλ 21% δι ΑΧΕΑ − περ
ποι πασσαρε αλλα σϖενδιτα δι ΑΤΑΧ? − ϖιενε
δεφινιτιϖαµεντε σβυγιαρδατο ε ριµανε χον ιλ
χερινο ιν µανο. Ε∋ νεχεσσαριο χηε χηι ηα φαλ−

λιτο σε νε ϖαδα ιµµεδιαταµεντε α χασα:
φυορι Μοντι, φυορι Αλεµαννο, δυνθυε! Περ
θυεστο µοτιϖο ιλ Χιρχολο ΠΡΧ δι
Τορπιγνατταρα ινϖιτα τυττε λε φορζε σοχιαλι ε
πολιτιχηε δελ ςΙ Μυνιχιπιο α δισχυτερε ινσιε−
µε συλλ∋απερτυρα δι υν φροντε χοµυνε δι λοττα
πολιτιχα ε σοχιαλε χηε λιβερι Ροµα εδ ιλ
Παεσε δαλλε γρινφιε δει Ποτερι Φορτι − παλαζζι−
ναρι, σπεχυλατορι φινανζιαρι, βανχηιερι, µασ−
σονι, γεραρχηιε ϖατιχανε, παδρονι − ιναυγυ−
ρανδο υνα σταγιονε φαϖορεϖολε αλλε ριϖενδι−
χαζιονι δελλε χλασσι ποπολαρι.

FUORI ALEMANNO! FUORI MONTI!
ΜΑΝ∆ΙΑΜΟ Α ΧΑΣΑ ΙΛ ∆ΥΟ ΧΗΕ ΣΤΑ ∆ΙΣΤΡΥΓΓΕΝ∆Ο ΛΑ ςΙΤΑ ∆ΕΛΛΕ ΧΛΑΣΣΙ ΠΟΠΟΛΑΡΙ

Σιαµο υν γρυππο δι περσονε
σιµπατιζζαντι, µιλιταντι, ισχριττι
δι ΣΕΛ, πρεοχχυπατι ε δισο−
ριεντατι δαλ περχορσο πολιτιχο
ιν αττο, χαραττεριζζατο δα
ταττιχισµι ε χαυτελε ινχοµ−
πρενσιβιλι. Λα πολιτιχα (θυελλα
δει παρτιτι)  στατα αννυλλατα,
σεπολτα δαλλ∋ινδιφφερενζα
δελλε περσονε, µολτε δελλε
θυαλι ορα ∀γιοχανο∀ λ∋υλτιµα
χαρτα πυντανδο συλ νυοϖο
πιφφεραιο γριλλινο, αλτρι ριφιυταν−
δο δι ∀γιοχαρε∀ ριχορρεραννο
αλλ∋αστενσιονισµο. Μα λα πολι−
τιχα σι  αυτο−σεπολτα, ιν
λαργα παρτε α χαυσα δελλ∋αυ−
τορεφερενζιαλιτ◊ πρεσεντε ιν
ογνι παρτιτο. Ιν θυεστα φασε
ΣΕΛ διµοστρα δι νον εσσερε
αφφαττο θυελ ∀ΠΑΡΤΙΤΟ
ΝΥΟςΟ∀ χηε αϖεϖα προ−
µεσσο δι διϖενταρε αλ χον−
γρεσσο. Ι προποσιτι δι εϖιταρε ι
ταττιχισµι ε δι αββανδοναρε
λα ϖεχχηια πολιτιχα, νον
σονο στατι πορτατι αϖαντι.
Λ∋ιποτεσι δι χεντροσινιστρα ιν
χαµπο ορα, νον  ιν γραδο
δι δαρε υν∋αλτερνατιϖα αλ
Παεσε. Χρεδιαµο χηε σια
ορµαι τεµπο δι χονσιδεραρε
ιλ Π∆ υν παρτιτο δι χεντρο,
µοδερατο ε ϖιχινο αλλε πολι−
τιχηε λιβεριστε. Πενσιαµο
χηε νελ Π∆ χι σιανο µιλιταντι,
διριγεντι, ελεττορι χηε µαλ
σοππορτανο θυεστα χονδι−
ζιονε; ποσσιαµο αιυταρλι αδ
υσχιρε δα θυεστα χοντραδδι−
ζιονε σολο µεττενδο ιν
χαµπο υνα χρεδιβιλε αλτερ−
νατιϖα δι Γοϖερνο.
∆οββιαµο φαρλο νελ πιενο
δελλα νοστρα αυτονοµια ε
χοερενζα ιν χοντινυιτ◊ αλλε
νοστρε ενυνχιαζιονι χον−
γρεσσυαλι, απρενδο αλλα σινι−
στρα διφφυσα, θυελλα δει µοϖι−
µεντι, χονδιϖιδενδο λ∋εσπε−
ριενζα δι ΑΛΒΑ, αχχογλιενδο
λε ιστανζε δελλα ΦΙΟΜ, δελ
Φορυµ δελλ∋Αχθυα, χερχαν−

δο ιλ διαλογο χον λ∋Ι∆ς ε χον
λα ΦδΣ, οϖϖιαµεντε ιν υν
χονφροντο χηε πρεϖεδα ιλ
µασσιµο ρισπεττο ρεχιπροχο,
ινδισπενσαβιλε πρεµεσσα περ
υνα χονδιϖισιονε χορρεττα δι
υν εϖεντυαλε προγεττο
χοµυνε.
∆ιµεντιχαρε λα φοτο δι ςαστο,
ε ριπαρτιρε δαλλε φοτο δει ϖολτι
δελλε περσονε χηε ιν θυεστο
περιοδο πατισχονο λε χονσε−
γυενζε αυστερε ε χινιχηε
δελ Γοϖερνο δελλα γρανδε
χοαλιζιονε ιταλιανα.
Χρεδιαµο χηε σι δεββα
µεττερε ιν χαµπο υνα
γρανδε ασσεµβλεα, γλι στατι
γενεραλι δελλα σινιστρα συβιτο
περ αφφρονταρε ε χονδιϖιδε−
ρε ιµπρεσχινδιβιλι πυντι προ−
γραµµατιχι: ριφορµα δελλα
φινανζα; αννυλλαµεντο δελλα
ριφορµα δελ λαϖορο; νο αλ
παρεγγιο δι βιλανχιο;
τασσα πατριµονιαλε ε
αδεγυαµεντο σχαγλιονι
συ ρεδδιτι ελεϖατι; λοττα
αλλ∋εϖασιονε φισχαλε; ριφορ−
µα σχολαστιχα ε υνιϖερσι−
ταρια; ρεδδιτο µινιµο
γαραντιτο; διµινυζιονε
σπεσε µιλιταρι; ρ ιφορµα
ελεττοραλε; ρισπεττο δελλ∋ε−
σιτο δελ ρεφερενδυµ συλ−
λ∋αχθυα; µοδελλο εχονο−
µιχο αµβιενταλµεντε
σοστενιβιλε�

(σεγυονο φιρµε) 

SMARCAMENTI. NICHI, STAI

SBAGLIANDO TUTTO!

ΠΡΟΠΟΝΙΑΜΟ ΥΝ ΕΣΤΡΑΤΤΟ ∆ΕΛΛ∋ΑΠΠΕΛΛΟ ∆Ι ΑΛΧΥΝΙ
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ΠΙΓΣ, ΛΑ ΧΡΙΣΙ ΣΠΙΕΓΑΤΑ Α ΤΥΤΤΙ
∀Θυεστο λιβρο προϖα, χον υν λιν−
γυαγγιο ελεµενταρε, σενζα
υσαρε τερµινι ινχοµπρενσιβιλι, α
σπιεγαρε χοσα χι στα συχχεδεν−
δο δαϖϖερο: λε οριγινι δελλα χρισι,
λε βαλλε χηε χι ραχχοντανο,
χοµε φαρε α υσχιρνε. ∪ υν λιβρο
χηε χονφιδα νελλα ραζιοναλιτ◊
δεγλι υµανι, νελ φαττο χηε δαλλα
χοµπρενσιονε δελλα ρεαλτ◊
ποσσα σχατυριρε υνα χοσχιενζα,
ε θυινδι υν χοµπορταµεντο
διϖερσο. ∪ υν λιβρο χηε χονφιδα
νελ φαττο χηε γλι σχηεµι δι
γιοχο δελλε σθυαδρε δι χαλχιο
σιανο πι χοµπλιχατι δελλ∋εχο−
νοµια. Σε τυττι δισχυτονο χον
χοµπετενζα δει πριµι, ποτραν−
νο χαπιρε ανχηε λα σεχονδα.
Εδ εϖιταρε δι δελεγαρε α ∀τεχνι−
χι∀ ϖενδυτι λα γεστιονε δελλα
λορο ϖιτα∀ 
ΙΛ ΛΙΒΡΟ Ε∋ ∆ΙΣΠΟΝΙΒΙΛΕ ΑΛ ΧΙΡ−
ΧΟΛΟ Α 10 ΕΥΡΟ.

Γ8 ΓΕΝΟςΑ 2001.
ΧΟΣΕ 1 − ΠΕΡΣΟΝΕ 0
Ε∋ τεµπο δι σαλδι. Χηι σπαχ−
χα ϖετρινε πρενδε 15 αννι;
χηι σπαχχα τεστε νε πρενδε
σολο 4.
Συχχεδε ιν Ιταλια. ∆α υνα
παρτε χ∋ ιλ Σοττοσεγρεταριο
Γιαννι ∆ε Γενναρο, χαπο
δελλα Πολιζια δυραντε λα
µαχελλερια δι Γενοϖα 2001,
χηε σχοραζζα λιβερο χοµε
υνο σχοιαττολο περ λε ϖιε δελ
µονδο; δαλλ∋αλτρα χι σονο
χινθυε δει χεντοµιλα µανι−
φεσταντι ΝΟ−ΓΛΟΒΑΛ δελλ∋ε−
ποχα χοστρεττι α φινιρε ιν
γαλερα χον πενε δα 6 α 15
αννι περ αϖερ σπαχχατο
δελλε ϖετρινε!! Νελλα παρτιτα
τρα χοσε ε περσονε σταννο
ϖινχενδο λε χοσε, εδ ιλ
Προχυρατορε Γαετα τιφα περ ι
µανιχηινι.

∀ΦΙΣΧΑΛ ΧΟΜΠΑΧΤ∀:
45 ΜΛ∆ ∆Ι ΤΑΓΛΙ ΑΛΛ�ΑΝΝΟ
Λα Χαµερα ηα ϖοτατο α
φαϖορε δελ ∀Φισχαλ

Χοµπαχτ∀, λα ριχηιεστα
αϖανζατα ιν σεδε ευροπεα
δαλλα Γερµανια, α τυτελα
δελλε συε Βανχηε ε δει συοι
ιντερεσσι, δι ριεντρο δαλ δεβι−
το πυββλιχο. Σι τραττα δι
υν∋αυτεντιχα µαζζατα: ογνι
αννο, ε περ ι προσσιµι ϖεντι,

βισογνερ◊ ρεχυπεραρε νον
µενο δι 45 µιλιαρδι. Θυεστο
σιγνιφιχηερ◊ λα πριϖατιζζαζιο−
νε τοταλε δι ογνι χοσα: δαλλα
σανιτ◊, αλλα σχυολα, δαλλε
υνιϖερσιτ◊, αλ δεµανιο πυβ−
βλιχο

Μα χοµε σι φα α γυαρδαρε ιλ µαρε

Μα χοµε σι φα α γυαρδαρε ιλ µαρε
Ε πενσαρε α χοµε ποτερχι γυαδαγναρε
Ιλ µαρε δι θυελλι χηε λα πριµα ϖολτα λ∋ηαννο φαττο αλ µαρε
Ιλ µαρε δι χηι ∀αππενα ποσσο µε νε ϖαδο αλ µαρε∀
Ιλ µαρε δοϖε σιαµο ιο, ϖοι ε ιλ µαρε
Ιλ µαρε χηε δοϖε λα πορτο σε νον λα πορτο αλ µαρε
Ιλ µαρε χηε νον χ∋ηο υνα λιρα περχι∫ λα πορτο αλ µαρε
Ιλ µαρε χηε οϖυνθυε  σεµπρε ιλ τυο µαρε
Ιλ µαρε χηε σε µ∋ινναµορο φαχχιο παχε χολ µαρε
Ιλ µαρε δοϖε ηαι ιµπαρατο α φαρτι σχοτταρε
Ιλ µαρε χηε ινταντο λα ριϖεδο αλ µαρε
Ιλ µαρε χηε θυελλο χηε ηο δεντρο  γρανδε χοµε ιλ µαρε
Ιλ µαρε χηε οϖυνθυε  σολο ιλ µαρε
Ιλ µαρε χηε σε νον χι πενσι σται ανδανδο αλ µαρε
Ιλ µαρε χηε σε χι ριπενσο νον ϖαδο πι αλ µαρε
Ιλ µαρε χηε στανοττε τυττι νυδι νελ µαρε
Ιλ µαρε χηε µι τυφφο, ανχηε σε νον σο νυοταρε
Ιλ µαρε χηε ιλ τραµοντο τραµοντα σολο νελ µαρε
Μα χοµε σι φα α γυαρδαρε ιλ µαρε
Ιλ µαρε χηε υχχιδι περ ποτερ σπεχυλαρε
Ιλ µαρε χηε  τυο περχη νον λο πυοι χοµπραρε. 


