
Τα Μαθητικά
 Φεστιβάλ της ΚΝΕ 

είναι εδώ!

Η ερώτηση αυτή είναι σήµερα στα χείλη χιλιάδων µαθητών.  
� Γιατί, ενώ όλοι µιλάνε για την ειρήνη και την ασφάλεια, η γενιά 

µας ζει ξανά τον πόλεµο σε ευρωπαϊκό έδαφος, σε όλο τον κόσµο πλη-
θαίνουν οι συγκρούσεις, οι ξεριζωµένοι, ο ανθρώπινος πόνος; 

� Γιατί, ενώ οι γονείς µας δουλεύουν όλη µέρα, δεν µπορούν να πλη-
ρώσουν λογαριασµούς, σούπερ µάρκετ και φροντιστήρια; 

� Γιατί, ενώ το webex µάς άφησε τόσα κενά, δεν έχει παρθεί κανένα 
µέτρο στήριξης για τους µαθητές, είµαστε µέσα στο άγχος αφού έχουµε 
µετατραπεί σε ροµπότ που παίρνουν µέρος αστάµατητα σε εξετάσεις; 

� Γιατί το σχολείο είναι βαρετό, µετατρέποντάς µας σε “παπαγάλους” 
των SOS, ενώ θα µπορούσε να είναι δηµιουργικό, να ανακαλύπτουµε και 
να εξελίσσουµε τις κλίσεις µας;

Έλα να 
ανακαλύψουµε 

µαζί 
την απάντηση 

στην ερώτηση: 
“τι µπορούµε 

να κάνουµε για 
όσα συµβαίνουν 

γύρω µας;”

Σ τα Μαθητικά Φεστιβάλ της ΚΝΕ, καθετί που βλέπει και ακούει κανείς είναι φτιαγµένο από µα-
θητές για µαθητές. Η δίψα και το µεράκι µας για τέχνη και αθλητισµό βρίσκει διέξοδο. Τραγου-

δάµε, χορεύουµε, ανεβάζουµε θεατρικές παραστάσεις, οργανώνουµε αθλητικά τουρνουά και άλλες, 
πολύµορφες δραστηριότητες. 

Τα τελευταία χρόνια περάσαµε και περνάµε πολλά. Η καθηµερινότητα µας “πνίγει”, µας γεµίζει 
άγχος και ανασφάλεια. Οι µέρες και οι ώρες των Μαθητικών Φεστιβάλ είναι αφιερωµένες σε 
εµάς: στις ανάγκες και τα όνειρά µας!

Όλοι οι δρόµοι, σε κάθε πόλη, 
χωριό και γειτονιά, σε όλη τη χώρα, 
οδηγούν στα Μαθητικά Φεστιβάλ 
της ΚΝΕ! Πάρε µέρος κι εσύ!



Ενώνουµε τη δύναµή µας για έναν κόσµο χωρίς εκµετάλλευση, ανισότητες και αδικία, τον σο-
σιαλισµό- κοµµουνισµό. Για να µη γραφτούν ποτέ ξανά οι λέξεις πόλεµος, φτώχεια,  προσφυγιά, 
φασισµός. Για να ζήσουν οι λαοί αδελφωµένοι, να προοδεύουν µε ειρήνη, να είναι πραγµατικά 
ελεύθεροι. Για να αποκτήσουµε ένα διαφορετικό σχολείο που να µορφώνει ολόπλευρα και ισότιµα.

Την ΑΛΗΘΕΙΑ!

∆ ε δεχόµαστε αµάσητο ό,τι µας σερβίρεται, 
σε πείσµα όλων εκείνων που θέλουν να 

είναι η σκέψη µας κλεισµένη σε «κουτί». Απο-
καλύπτουµε την αλήθεια κόντρα στα ψέµατα 
και σε ό,τι µας παρουσιάζεται ως δεδοµένο και 
ακλόνητο. Γι´ αυτό και αντέχουµε, συνεχίζου-
µε, κόντρα στην απογοήτευση του “τίποτα δεν 
αλλάζει” και στον αντικοµµουνισµό που µεγα-
λώνει µέσα και έξω από τις σχολικές αίθουσες.

Στην πανδηµία φωνάξαµε “κάτω από τη 
µάσκα έχουµε φωνή”, στο Πολυτεχνείο “σπά-
σαµε” την καταστολή στην πράξη, στον πόλε-
µο στην Ουκρανία δε χτυπήσαµε παλαµάκια 
στους ναζί µε εντολή του ΝΑΤΟ, δεν διαλέ-
ξαµε στρατόπεδο ληστών, αλλά στεκόµαστε 
πραγµατικά στο πλευρό του ουκρανικού λαού 
µε τους αντιπολεµικούς µας αγώνες, διεκδικώ-
ντας να σταµατήσει η εµπλοκή της Ελλάδας. 

Τον ΑΓΩΝΑ, το ∆ΙΚΙΟ & την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ! 

Ο ι µεγάλοι µαθητικοί αγώνες των τελευ-
ταίων χρόνων για τα δίκαια αιτήµατά 

µας µπλόκαραν ψηφισµένους νόµους της κυ-
βέρνησης για το εξεταστικό. 

Μας γέµισαν δύναµη και αισιοδοξία, για-
τί απέδειξαν πως όταν είµαστε ενωµένοι και 
αποφασισµένοι µπορούµε να “ταράξουµε τα 
νερά”. 

Κάνουµε όπλο την οργή και την αγανάκτη-
σή µας κόντρα στις διακρίσεις και τη βία. Τα 
βάζουµε µε τον φασισµό και τον ρατσισµό. Για 
τον Άλκη, τον Σαϊντού, για κάθε νέα και νέο, 
θύµα του βίαιου και σάπιου εκµεταλλευτικού 
συστήµατος.  Κανείς να µην είναι ή να νιώθει 
µόνος!

Εµπνεόµαστε από τους µεγάλους αγώνες 
όλων αυτών των χρόνων που µας δίνουν µα-
θήµατα ζωής, που µας δείχνουν τον δρόµο...

ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!

∆εν είµαστε «µικροί» και «λίγοι» 
για να  αλλάξουµε τον κόσµο!
Είµαστε οι ΠΟΛΛΟΙ και αυτός ο κόσµος είναι 
µικρός και λίγος για τα όνειρα & τις ανάγκες µας!

Βαρεθήκαµε συνεχώς να ακούµε «περίµενε να πε-
ράσουν τα δύσκολα...». Η κατάσταση δε θα φτιάξει 
αν «κάνουµε υποµονή»! Η πραγµατικότητα µας 
διδάσκει πως µπορούµε να κάνουµε πολλά, πως 
έχουµε δύναµη!

Έλα να ακουστεί δυνατά η φωνή 
πως αυτός ο κόσµος πρέπει να αλλάξει!

Ραντεβού 
στα Μαθητικά 
Φεστιβάλ της

Έλα να γνωρίσεις 
και να δυναµώσεις την ΚΝΕ!
Οι µαθητές και οι µαθήτριες, που εί-
µαστε µέλη της ΚΝΕ, έχουµε πάρει την 
απόφαση να ενώσουµε τα βήµατά µας 
µε αυτά χιλιάδων άλλων νέων ανθρώ-
πων, που παλεύουν για τον πιο όµορ-
φο σκοπό: το ΜΕΛΛΟΝ χωρίς εκµε-
τάλλευση και αδικία.

Φέρνουµε τα ιδανικά των κόσµων που γεννιούνται:


