


Απευθυνόμαστε 
σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες,
που στα ωραιότερα χρόνια της ζωής τους ζουν µέσα στο άγχος και το τρέξιµο.

Η Κοµµουνιστική Νεολαία Ελλάδας καλεί τη νέα γενιά, όλους και 
όλες που µοιραζόµαστε τα ίδια προβλήµατα, τις ίδιες αγωνίες, αλλά 
και το ίδιο όνειρο για µια δίκαιη κοινωνία, να µπουν στον αγώνα, 
για να κατακτήσουµε τη ζωή που µας αξίζει.

▶ Στους χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες που θέ-
λουν να σπουδάσουν στη σχολή που επιθυ-
µούν χωρίς να δαπανούν τον κατώτατο µισθό 
για το νοίκι ή να µένουν σε δωµάτια εστιών που 
θυµίζουν Μπρονξ.

▶ Στους χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες που θέ-
λουν να έχουν πρόσβαση σε επιστηµονικά 
συγγράµµατα και έργα που θα τους βοηθούν να 
εξερευνήσουν τον πλούτο της ανθρώπινης σκέψης 
και όχι να παίρνουν βιβλία και σηµειώσεις 1 µήνα 
πριν την εξεταστική.

▶ Στους χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες που θέ-
λουν στη διάρκεια των φοιτητικών τους χρόνων να 
συζητούν, να αλληλεπιδρούν και να αναζητούν την 
αλήθεια, κόντρα στον σκοταδισµό, την παραχά-
ραξη και τον σάπιο ατοµισµό του συστήµατος.

▶ Στους χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες που θέ-
λουν µετά τις θυσίες που έχουν κάνει µαζί µε τις 
οικογένειές τους να ξέρουν πού θα δουλέψουν
και όχι να υπολογίζουν ξανά αν µπορούν να αντα-
πεξέλθουν σε ένα κυνήγι πανάκριβων πιστοποιή-
σεων µε «ατοµική» τους ευθύνη.

Απευθυνόμαστε
σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες,
που αντί να µπορούν χωρίς περιορισµούς να απολαύσουν ό,τι πιο όµορφο και χρήσιµο µπορεί να τους 
προσφέρει το «ταξίδι» στη γνώση και την κοινωνική συναναστροφή, ζουν µε την ανασφάλεια ότι δε 
µαθαίνουν ολοκληρωµένα το επιστηµονικό αντικείµενο που επέλεξαν, µε την απειλή της ετεροαπασχό-
λησης και της ανεργίας.

▶ Στους χιλιάδες µαθητές και µαθήτριες που δεν 
µπορούν να ξέρουν αν τους αρέσει η λογοτεχνία, η 
ποίηση, η ροµποτική, η µουσική κ.λπ., γιατί µέσα 
στο διαρκές τρέξιµο από το σχολείο στο φροντι-
στήριο -για όσους µπορούν να πληρώσουν- µα-
θαίνουν να «παπαγαλίζουν» ή να «φιλτράρουν» 
τα SOS για τις εξετάσεις.

▶ Στους χιλιάδες µαθητές και µαθήτριες που θέ-
λουν να µάθουν για την τεχνητή νοηµοσύνη και 
την ψηφιοποίηση, αλλά το µόνο «τεχνικό» που βλέ-
πουν -αν είναι τυχεροί- είναι ηλεκτρονικοί υπο-
λογιστές προηγούµενων δεκαετιών.

▶ Στους χιλιάδες µαθητές και µαθήτριες, που «µαυ-
ρίζει» η καρδιά τους αντικρίζοντας τα σχολεία τους 
να είναι φτιαγµένα ή ανακαινισµένα -στην καλύτε-
ρη περίπτωση- τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

▶ Στους χιλιάδες µαθητές και µαθήτριες που θέλουν 
να γνωρίσουν άλλες χώρες και τις οµορφιές της Ελ-
λάδας και το µόνο που γνωρίζουν είναι το πάρκο της 
γειτονιάς τους και το προαύλιο του σχολείου τους.

▶ Στους χιλιάδες µαθητές και µαθήτριες που 
θέλουν το δίκιο να µην είναι ένα όνειρο, 
αλλά αγωνίζονται να το κάνουν πράξη!



Γιατί, ενώ πλέον όλοι, παλιές και νέες κυβερνή-
σεις, πίνουν νερό στο όνοµα της «πράσινης» ανά-
πτυξης και της «αντιµετώπισης της κλιµατικής αλ-
λαγής», το περιβάλλον συνεχίζει να καταστρέφεται, 
ο λαός να πληρώνει πανάκριβα «πράσινα» χα-
ράτσια και ολόκληρες περιοχές της χώρας «πνί-
γονται» από τον καρκίνο των χωµατερών και της 
ρυπογόνου καύσης;

Γιατί, ενώ πλέον όλοι έχουν γίνει «επαναστάτες» 
της 4ης βιοµηχανικής επανάστασης, παρουσιάζουν 

ως φυσικό φαινόµενο την αδυναµία να προστα-
τεύεται η ζωή και η περιουσία του λαού από 
τις φυσικές καταστροφές;

Γιατί, ενώ όλοι είναι φιλειρηνιστές, σε όλο τον 
κόσµο πληθαίνουν οι ξεριζωµένοι, τα θύµατα 
των ιµπεριαλιστικών πολέµων και επεµβάσεων;

Γιατί, ενώ πλέον όλοι έχουν γίνει «υπέρµαχοι» 
της καταπολέµησης της βίας κατά των γυναικών, 
τα βάσανα για τις γυναίκες και τις νέες κοπέ-
λες µεγαλώνουν;

Τα τόσα «παράλογα» και φρικτά που συμβαίνουν, δεν είναι «σημάδι» πως μπορεί να 
υπάρξει κάποια «καλύτερη» διαχείριση, αλλά απόδειξη του πόσο γερασμένος και 
αντιδραστικός έχει γίνει ο καπιταλισμός.

Απευθυνόμαστε 
σε όλους τους νέους εργαζόμενους και εργαζόμενες,
που αντί να αναπτύσσουν ανεµπόδιστα τη δηµιουργικότητα της συλλογικής τους δουλειάς, είναι «σκλα-
βωµένοι» στην εντατικοποίηση, τους χαµηλούς µισθούς και τα ανύπαρκτα δικαιώµατα. 

▶ Σε όλους και όλες που αγωνιούν για το ότι οι 
χώροι δουλειάς έχουν µετατραπεί σε ρώσικη 
ρουλέτα για την ανθρώπινη ζωή.

▶ Σε όλους και όλες που εκτός από τους αλγό-
ριθµους, τις γλώσσες προγραµµατισµού και τους 
κώδικες έχουν µάθει και τη «γλώσσα» του 
burn out.

▶ Σε όλους και όλες που το σώµα και η ψυχή 
τους ξέρουν τι σηµαίνουν τα «θαύµατα» της 
ελληνικής οικονοµίας, που κάθε χρόνο µα-
θαίνουν ότι είναι µια «οικογένεια» µε τη µε-
γάλη εργοδοσία και κάθε χρόνο δεν ξέρουν 
πώς να ζήσουν τη δική τους...

Ας σκεφτούμε: 

Καλούµε τη νέα γενιά, που είναι οργισµένη µε έναν κόσµο που σαπίζει ολοένα και 
περισσότερο, να αναζητήσει την αιτία στην ίδια τη λειτουργία του συστήµατος και τη 
διέξοδο έξω από τα όριά του. 
Έξω από τα όρια του συστήµατος δεν υπάρχουν όρια για τα όνειρά µας!





«Ανέφικτο» δεν είναι να βαδίσεις 
στον δρόμο της ανατροπής, 
το να «εξανθρωπιστεί» ο καπιταλισμός είναι!

Οι χιλιάδες νέοι και νέες που λένε πως «κάτι πρέπει να γίνει» χρειάζεται να προβληµατιστούν για τα εξής:

Σκέψη και δράση «έξω από το κουτί», 
αυτό είναι το πρώτο βήμα για την ανατροπή!

Πότε υπήρξαν έστω και «µικρές ανάσες» 
ανακούφισης από τα τόσα προβλήµατα που 
ζούµε; Όταν κυριάρχησε το «δεν αλλάζει τί-
ποτα» ή όταν η οργή µας, η αγανάκτησή 
µας µετατράπηκαν σε δύναµη, σε µαχητι-
κό αγώνα για τα αυτονόητα δικαιώµατά µας; 

Πότε άντλησαν δύναµη πως τα πράγµατα 
πρέπει και µπορούν «να γίνουν αλλιώς»; 
Όταν πίστεψαν σε «σωτήρες» ή όταν ο 
λαός έδειξε ότι µόνο αυτός µπορεί να 
σώσει τον λαό;

Πότε φάνηκε να σπάει ο αυταρχισµός και η ασυ-
δοσία του κράτους και των καπιταλιστών; Όταν τα 
κόµµατα του συστήµατος καλούσαν σε «συνεννό-
ηση και κοινωνική συνοχή» ή όταν αφετηρία 
έγινε η υπεράσπιση του δίκιου του λαού;



& ψέματαΑλήθειες

Μπορεί μια “προοδευτική” κυβέρνηση, όπως προτείνει 
ο ΣΥΡΙΖΑ, να καλυτερέψει τις ζωές μας;

Τ ο κουρελιασµένο επιχείρηµα για προοδευ-
τικές κυβερνήσεις δεν είναι ούτε νέο και 

πολύ περισσότερο δεν είναι προοδευτικό. Από 
τις δεκαετίες του 1980, του 1990 και του 2000, 
το ΠΑΣΟΚ µιλούσε για «προοδευτικές δυνάµεις», 
προκειµένου να εγκλωβίζει τον λαό, για να διαφο-
ροποιείται δήθεν από τη Ν∆, µέχρι που έφτασε να 
συγκυβερνά µαζί της. Ακόµα και το 2009, στελέ-
χη του ΠΑΣΟΚ (τότε), µετέπειτα της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη, όπως ο πρώην υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ., 
Μ. Χρυσοχοΐδης, καλούσαν το ΚΚΕ σε «προοδευ-

τικό µέτωπο» ενάντια στη «δεξιά»… Η συνέχεια 
γνωστή: Κρίση, µνηµόνια, περιστολή δικαιωµά-
των κ.ο.κ. Σήµερα, το «αφήγηµα» αυτό επα-
ναφέρει -για πολλοστή φορά- ο ΣΥΡΙΖΑ, που 
βεβαίως δε δίστασε να συγκυβερνήσει µε ένα 
ακροδεξιό κόµµα, έχει ψηφίσει πάνω από 
τα µισά νοµοσχέδια της Ν∆, στήριξε το νέο 
υπερµνηµόνιο της ΕΕ, συµπλέει µε τα επι-
θετικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ κ.λπ.

Πλέον, ο λαός και η νέα γενιά έχουν πλούσια 
πείρα για να διακρίνουν τους τίτλους από το πε-

Θέλει το ΚΚΕ να κυβερνήσει;

Τ ο ΚΚΕ παλεύει µε όλες του τις δυνάµεις 
να προκύψει µία κυβέρνηση που δε θα 

έχει καµία σχέση µε τις προηγούµενες, 
µία κυβέρνηση που δε θα είναι µία από τα 
ίδια, που δε θα πρέπει να διαχειριστεί την 
εκµετάλλευση και την αδικία.

Η πεποίθηση του ΚΚΕ ότι µπορεί να προ-
κύψει µία άλλου τύπου διακυβέρνηση, όπου 
το ΚΚΕ όχι µόνο θα έχει πρωταγωνιστικό 
ρόλο, αλλά ρίχνει όλες του τις δυνάµεις και 
την καθηµερινή του δράση για να προκύψει 
µία τέτοια, πηγάζει από τη βαθιά εµπιστο-
σύνη στην εργατική τάξη και την αστείρευ-
τη δύναµη του λαού να επιβάλει τη δική του 
εξουσία. Μία εξουσία που δε θα «βολεύεται» 
σε µία εναλλαγή κυβερνήσεων-οργάνων των 
µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, των εφο-
πλιστών, των βιοµηχάνων, των τραπεζιτών, 
των καναλαρχών και των κερδών τους, αλλά 
θα είναι κυβέρνηση µίας εξουσίας που θα βά-
ζει στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες 
του λαού, θα κάνει κοινωνική ιδιοκτησία τα 
µέσα παραγωγής, δηλαδή θα απαλλάξει τη 
γη, τα λιµάνια, τις παραγωγικές µονάδες, τις 
υποδοµές, τις µεταφορές, τις τηλεπικοινωνί-
ες κ.λπ. από την ιδιοκτησία µίας χούφτας κη-

φήνων κάνοντάς τα κοινωνική ιδιοκτησία, σε 
έναν ριζικά άλλο δρόµο ανάπτυξης από αυτόν 
που υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις στο πλαί-
σιο αυτού του συστήµατος της αδικίας και των 
ανισοτήτων, του καπιταλισµού. 

Σε αυτή τη µάχη, για αυτού του τύπου τη 
διακυβέρνηση, που είναι και η µοναδική που 
µπορεί να σπάσει τα δεσµά της εκµετάλ-
λευσης, το ΚΚΕ είναι στην πρώτη γραµµή και 
θα συνεχίσει να είναι, αντιπαλεύοντας, διεκδι-
κώντας και αποσπώντας κατακτήσεις από τις 
αστικές κυβερνήσεις, µέχρι ο λαός να κάνει το 
αποφασιστικό βήµα, βαδίζοντας στον δρόµο 
της ανατροπής, του σοσιαλισµού.

µέσα παραγωγής, δηλαδή θα απαλλάξει τη 
γη, τα λιµάνια, τις παραγωγικές µονάδες, τις 
υποδοµές, τις µεταφορές, τις τηλεπικοινωνί-
ες κ.λπ. από την ιδιοκτησία µίας χούφτας κη-

θετικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ κ.λπ.
Πλέον, ο λαός και η νέα γενιά έχουν πλούσια 

πείρα για να διακρίνουν τους τίτλους από το πε-



Μπορούμε έξω από το ΝΑΤΟ & την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Τ ο ΝΑΤΟ και η ΕΕ είναι συµµαχίες, που 
έχουν δηµιουργηθεί από τους καπιταλι-

στές και τις αστικές τάξεις των χωρών τους, 
µε µοναδικό σκοπό να υπηρετούν και να διευ-
ρύνουν τα συµφέροντά τους. Τα συµφέροντα 
της µεγάλης πλειοψηφίας του λαού όχι µόνο 
δεν ταυτίζονται µε αυτούς τους ιµπεριαλιστι-
κούς οργανισµούς, αλλά αντίθετα είναι σε 
εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. 

Η εγκατάσταση νέων αµερικανοΝΑΤΟϊκών 
στρατιωτικών βάσεων, η επέκταση της βάσης 
της Σούδας, η µετατροπή της Αλεξανδρούπολης 
σε κέντρο προώθησης αµερικανικών στρατιωτι-
κών δυνάµεων προς την ανατολική Ευρώπη, οι 
υπέρογκοι εξοπλισµοί για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ 
κ.λπ. µετατρέπουν τη χώρα, µε τη στήριξη όλων 
των κοµµάτων του συστήµατος, σε θύτη άλλων 
λαών, εγκυµονώντας νέες επεµβάσεις, νέες αλ-
λαγές συνόρων, νέα κύµατα προσφύγων. 

Η λογική που λέει ότι «το ΝΑΤΟ µας προστα-
τεύει», λόγικη µε την οποία µας ζαλίζουν η Ν∆, ο 
ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ.λπ. δεν έχει καµία 

σχέση µε την πραγµατικότη-
τα. Είναι χαρακτηριστικό πως 
σήµερα, που τόσο η Ελλάδα 
όσο και η Τουρκία είναι στο 

ΝΑΤΟ, η τουρκική κυ-
βέρνηση αµφισβητεί 

σύνορα και κυρι-
αρχικά δικαιώ-

µατα µε την 
ο µ π ρ έ λ α 
του ΝΑΤΟ.

Το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ είναι πα-
ράγοντες αµφισβήτησης των κυριαρ-
χικών δικαιωµάτων της χώρας και 
εµπλοκής του λαού σε επικίνδυνες 
περιπέτειες. ∆εν προστατεύουν τους 
λαούς, τους δολοφονούν!

Ταυτόχρονα, συνεχώς αποτυπώνεται η λα-
ϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην επικίνδυ-
νη, αντιδραστική πολιτική και τα αντιλαϊ-
κά µέτρα που επιβλήθηκαν στους λαούς της 
Ευρώπης τα προηγούµενα χρόνια και συνεχί-
ζονται µέχρι σήµερα µε τα µνηµόνια διαρκείας. 

Αυτή η δυσαρέσκεια για να βρει ανταπόκρι-
ση και νόηµα πρέπει να συνδεθεί µε την πάλη 
για αποδέσµευση από τέτοιου είδους οργανι-
σµούς. Η εργατική τάξη στη χώρα µας έχει µα-
τώσει αρκετά για τα κέρδη των αφεντικών της. 
Αυτός ο πλούτος που παράγεται στη χώρα 
και τώρα καρπώνεται ληστρικά από τους 
καπιταλιστές είναι το εισιτήριο για να ζή-
σει ο λαός µας έξω από την ΕΕ. Μόνο έτσι 
ο λαός θα καταφέρει να είναι αφεντικό στον 
τόπο του και να βάλει στο επίκεντρο τις δικές 
του ανάγκες, µακριά από τις ενώσεις των καπι-
ταλιστών. Μόνο σε ένα πλαίσιο που τα κλειδιά 
της οικονοµίας θα ανήκουν στον λαό, οι διε-
θνείς και αµοιβαίες συµφωνίες που θα κάνει η 
χώρα θα είναι προς το συµφέρον της συντρι-
πτικής πλειοψηφίας και θα µπορέσουν να ανα-
πτυχθούν όλες οι παραγωγικές δυνατότητες σε 
διάφορους τοµείς που σήµερα θυσιάζονται 
µπροστά στο καπιταλιστικό κέρδος.

ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ.λπ. δεν έχει καµία 
σχέση µε την πραγµατικότη-

τα. Είναι χαρακτηριστικό πως 
σήµερα, που τόσο η Ελλάδα 
όσο και η Τουρκία είναι στο 

ΝΑΤΟ, η τουρκική κυ-
βέρνηση αµφισβητεί 

σύνορα και κυρι-
αρχικά δικαιώ-

µατα µε την 
ο µ π ρ έ λ α 
του ΝΑΤΟ. διάφορους τοµείς που σήµερα θυσιάζονται 

µπροστά στο καπιταλιστικό κέρδος.

ριεχόµενο. Γιατί δεν είναι «πρόοδος» τα µνη-
µόνια και τα αντεργατικά-αντιεκπαιδευτικά µέτρα, 
το να παίρνονται πίσω δικαιώµατα δεκαετιών και 
η ανυπαρξία δηµόσιων συστηµάτων υγείας και 
παιδείας. ∆εν είναι «πρόοδος» τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης προσφύγων και να µετατρέπεται 
η Ελλάδα σε αµερικανοΝΑΤΟϊκό ορµητήριο πο-
λέµων και επεµβάσεων, ούτε να προσδοκάς προ-
οδευτικές αλλαγές υπερασπίζοντας την ΕΕ και τις 
αντιδραστικές κατευθύνσεις της.

Βαρύτατο χρέος µας και ιστορική ευθύνη του 
ΚΚΕ και της ΚΝΕ είναι ο πόθος του λαού και της 
νέας γενιάς για καλύτερες µέρες να µην εγκλω-
βιστεί στην ασφυκτική προσαρµογή στο «λίγο», 

στο δήθεν «µικρότερο κακό», που συνεχώς απο-
γοητεύει και τελικά δίνει ανάσες και ισχυροποιεί 
το σύστηµα της εκµετάλλευσης. Απάντηση είναι η 
ενίσχυση του πόλου της µαχητικότητας, της αξιο-
πιστίας και της ανατροπής, η ενίσχυση του ΚΚΕ 
παντού, για να δυναµώνει ο αγώνας ενάντια στην 
πολιτική που «κοστολογεί» την ανθρώπινη ζωή, ο 
αγώνας για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανά-
γκες του λαού. Αυτό ήταν, είναι και θα είναι το 
σύγχρονο, το νέο και το προοδευτικό για τον λαό 
και τη νεολαία. Αυτό µπορεί να βάλει εµπόδια, να 
φέρει νίκες, να δώσει ελπίδα, για να ανοίξει ο δρό-
µος της µοναδικής εναλλακτικής προοπτικής, του 
σοσιαλισµού.



Δύναμη μάχης και πραγματικής ανατροπής:

Έλα μαζί μας! 

Δυνάμωσε την

Αυτοί είμαστε!

Έλα μαζί μας! 

Δυνάμωσε την

Στον δρόμο της αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ.

Στην ανυποχώρητη πάλη και διεκδίκηση της ζωής που 

μας αξίζει, στην προοπτική για ένα μέλλον που δε 

χωράει στα μέτρα τους, αλλά ικανοποιεί τα όνειρα 

της νέας γενιάς για μια καλύτερη ζωή.


