
Βιώνουμετη τη μεγαλύτερη 
κρίση στην ιστορία 
του καπιταλιστικού 
συστήματος. Βουνά 

από χρέη (ιδιωτικά και δημόσια), 
ακατάπαυστη ροή χρήματος 
στα χρηματιστήρια και ζεστό 
κρατικό χρήμα σε χρεωκοπημένες 
επιχειρήσεις είναι οι κυρίαρχες 
πολιτικές των αστικών 
νεοφιλελεύθερων επιτελείων, 
λεηλατώντας κατακτήσεις και 
εισοδήματα των εργαζομένων 
και φτωχών λαϊκών στρωμάτων. 
Οι φαραωνικές ανισότητες που 
έχουν δημιουργηθεί, μαρτυρούν 
πως το σύστημα τρώει τις σάρκες 
της τεράστιας πλειοψηφίας της 
κοινωνίας, ώστε να πλουτίζει 
μια ισχνή παγκόσμια ελίτ. Ενώ η 
περιβαλλοντική καταστροφή και η 
απειλή των πολέμων – αποτέλεσμα 
του συστήματος και της λογικής 
του κέρδους – μετατρέπονται σε 
Αρμαγεδδώνα για το μέλλον όλης 
της ανθρωπότητας. 
  Σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις 

αποτυγχάνουν εδώ και 1,5 χρόνο 
να βρουν μια βιώσιμη λύση στην 
πανδημία, που έχει σκοτώσει 
εκατομμύρια. Γιατί συνεχίζουν 
τις άγριες νεοφιλελευθέρες 
πολιτικές της «αγοράς», 
εμπορευματοποιώντας τη δημόσια 
υγεία και τα κοινωνικά αγαθά, 
χτυπώντας τους εργαζόμενους. 
Και ενώ τα εμβόλια έχουν 
γίνει ένα ανθρωποφαγικό 
πεδίο κερδοσκοπίας των 
φαρμακοβιομηχανιών, με 
αφορμή την πανδημία φουντώνει 
παγκόσμια η κρατική καταστολή 
και τρομοκρατία.
  Στο ίδιο μήκος κύματος στην 
Ελλάδα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
δείχνει συνεχώς την ανικανότητα 
και διαφθορά της, αλλά κυρίως 
την χρεοκοπία διαρκείας και σήψη 
του ελληνικού καπιταλισμού. Ενώ 
έχει αποτύχει παταγωδώς στη 
διαχείριση της πανδημίας και έχουν 
χαθεί πάνω από 13.000 άνθρωποι, 
κόβει τις δαπάνες της δημόσιας 
υγείας (και όλων των κοινωνικών 

υπηρεσιών), τη μετατρέπει σε 
πανάκριβο εμπόρευμα για λίγους, 
ταΐζει διαρκώς κάθε ιδιώτη–
αρπακτικό. Προσπαθεί να κρυφτεί 
πίσω από την «ατομική εθύνη»και 
τον «κοινωνικό αυτοματισμό», 
καλλιεργώντας αισχρά τη 
διαίρεση «εμβολιασμένοι-
αντιεμβολιαστές». Παρά 
τα ψέμματα για ανάκαμψη 
και επενδύσεις, καθημερινά 
αποκαλύπτεται η πραγματική 
κατάσταση της οικονομίας: 
συσσώρευση χρεών και λουκέτων, 
«επενδύσεις» αεριτζίδικες, κέρδη 
που βγαίνουν παρασιτικά πάνω 
στην υπερεκμετάλλευση των 
εργαζομένων, τεράστια ανεργία 
και εξάπλωση των ελαστικών 
εργασιακών σχέσεων , «μισή 
δουλειά, μισή ζωή» και μισθοί 
των 300 ευρώ – και κτηνώδη 
χτυπήματα σε όλα τα εργατικά και 
λαϊκά δικαιώματα, ένα Μνημόνιο 
Διαρκείας.
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Η βίαιη προσαρμογή 
της εκπαίδευσης στην 
χρεοκοπία του ελληνικού 
καπιταλισμού αποτελεί 

βασική επιδίωξη της αστικής τάξης και 
των νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων. 
Απαιτούν απαλλαγή του κράτους από 
την χρηματοδότηση των ιδρυμάτων 
και την κατεύθυνσή της στην 
ενίσχυση των ιδιωτών της παιδείας. 
Αυτή είναι η ταξική «μείωση του 
κράτους»: ξεπούλημα κάθε δημόσιας 
περιουσίας και κοινωνικού αγαθού σε 
βάρος των εργαζομένων και λαϊκών 
στρωμάτων, ασύλληπτος πλουτισμός 
του κεφαλαίου και μιας ελίτ. Για τους 
νεοφιλελεύθερους κανίβαλους, μια 
οικονομία τόσο βαθιά χρεοκοπημένη, 
δεν πρέπει να έχει δημόσια και δωρεάν 
παιδεία. Δεν γίνεται να μπαίνουν 
τόσοι δεκάδες χιλιάδες εισακτέοι στα 
πανεπιστήμια, αφού μένουν άνεργοι 
ή μεταναστεύουν στο εξωτερικό. 
Στόχος τους είναι: α) Η μετατροπή 
της εκπαίδευσης σε μια «αγορά 
υπηρεσιών». Κάθε νέος θα αγοράζει 
ό,τι αντέχει η τσέπη της οικογένειάς 
του. β) Η μείωση του χρόνου και 
της ποιότητας της εκπαίδευσης 

(εξώθηση στην επαγγελματική 
εκπαίδευση κ.λπ.). Πλατιά στρώματα 
θα βρεθούν αντιμέτωπα με τον 
ταξικό αποκλεισμό, το πέταγμα 
στη σύγχρονη αμορφωσιά, για να 
παρακαλάνε μετά να δουλέψουν 
σαν σύγχρονοι σκλάβοι. Αφού, όπως 
κυνικά μας λένε, «δεν είμαστε όλοι 
ίσοι»– αυτοί που στέλνουν τα παιδιά 
τους στα πιο πανάκριβα ιδιωτικά 
πανεπιστήμια παγκοσμίως!
Γι’ αυτό οι νόμοι Κεραμέως είναι μια 
στρατηγική επιδίωξη, με βαθιές και 
άγριες τομές:
• Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής 
(ΕΒΕ): 40.000 έμειναν φέτος εκτός 
πανεπιστημίων, κυρίως παιδιά των 
πιο φτωχών στρωμάτων. Η Τράπεζα 
Θεμάτων από τη νέα χρονιά θα 
μεγαλώσει την σφαγή.
• Πανεπιστημιακή Αστυνομία: με 
προσλήψεις σε κεντρικά ιδρύματα 
(ΕΜΠ, ΑΣΟΕΕ, ΑΠΘ) που 
προετοιμάζουν ακραία καταστολή, 
μαζί με τα Πειθαρχικά και μέτρα 
φύλαξης (κάμερες, σεκιούριτι κ.λπ.), 
που έχουν αρχίσει.
• Διαγραφές στα ν + 2 και ν + 3 
χρόνια.

• Διόγκωση των τίτλων-
εμπορεύματα τύπου ΙΕΚ και 
Κολλεγίων: μέσω της δήλωσής τους 
στο μηχανογραφικό αλλά και της 
εξίσωσής τους με τα πανεπιστημιακά 
πτυχία.
• Στη β΄ εκπαίδευση, με την 
«αυτονομία» των σχολείων και τις 
«αξιολογήσεις», ετοιμάζεται το 
κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων, με 
πρώτα θύματα αυτά των πιο λαϊκών 
περιοχών.
• Ο νόμος του Γενάρη 2020 
συνδέει την χρηματοδότηση των 
πανεπιστημίων με την «αξιολόγησή» 
τους, ανοίγοντας τον δρόμο για 
ιδρύματα «πολλών ταχυτήτων», για 
ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια στη 
χρηματοδότηση και λειτουργία των 
πανεπιστημίων (με μάνατζερ και 
«επενδυτές» κ.λπ.).
• Με νέο νομοσχέδιο, θα 
κλείσουν πολλές σχολές. Ενώ θα 
επιχειρηθεί ένα διαλυτικό χτύπημα 
στους συλλόγους και τους αγώνες 
των φοιτητών, με την προσπάθεια 
επιβολής ηλεκτρονικών ψηφοφοριών 
και «απολιτίκ» ενιαίων ψηφοδελτίων.
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«ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ» «ΑΠΟΝ» ΣΤΗΝ ΠΎΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
«ΠΑΡΟΝ» ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΟΎΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΎΣΕΙΣ

Στην τραγωδία των 
πυρκαγιών, οι ά(χ)-ριστοι 
Μητσοτάκης-Χαρδαλιάς-
Χρυσοχοϊδης άφησαν να 

καούν 1,3 εκ. στρέμματα και τους 
κατοίκους στο έλεος της καταστροφής, 
επικαλούμενοι αθλιότητες για 
πρωτοφανή φαινόμενα. Αυτή 
η παράλυση, ανικανότητα και 
απουσία τους δεν είναι τυχαία ή 
συγκυριακή. Οφείλεται στην ακραία 
νεοφιλελεύθερη πολιτική τους, που 
οδηγεί και στην απόλυτη εξαχρείωσή 
αυτών των ελίτ. Στην αρπαγή κάθε 
πλούτου, αφήνοντας τις κοινωνικές 
υπηρεσίες και υποδομές γυμνές (ενώ 
θεριεύουν οι εξοπλισμοί και η ενίσχυση 
των μηχανισμών καταστολής). Στο 

ελεεινό, αντιδραστικό δόγμα της 
«ατομικής ευθύνης», που σφραγίζει 
την αδιαφορία και ανικανότητά 
τους για κάθε σχεδιασμό, ακόμα κι 
όταν χρειάζεται να προστατευτεί 
στοιχειωδώς η ανθρώπινη ζωή και 
το περιβάλλον. Και σαν «λύση» 
ξεπουλάνε σε επενδυτές–κοράκια 
δάση και παραλίες!
  Με ραγδαίους ρυθμούς διαλύουν 
όποια κοινωνική κατάκτηση και 
εργασιακό δικαίωμα έχει απομείνει. 
Εξαπολύουν το μεγαλύτερο κύμα 
κρατικής τρομοκρατίας μετά την 
πτώση της Χούντας: απαγόρευση 
διαδηλώσεων, κατασταλτικά 
λόκνταουν και απαγορεύσεις 
κυκλοφορίας, αυθαιρεσία και 

αγριότητα των μηχανισμών 
καταστολής. Ενισχύουν διαρκώς 
ένα αστυνομικό κράτος, για να 
προλάβουν τις κοινωνικές εκρήξεις 
που έρχονται λόγω της εξαπλούμενης 
φτώχειας και εξαθλίωσης.
 Κορυφαίο έκτρωμά τους ο 
αντεργατικός νόμος Χατζηδάκη, μια 
θανάσιμη απειλή για την εργατική 
τάξη. Προκαλεί βαθιά χτυπήματα 
στα δικαιώματα και την οργάνωση 
των εργαζομένων: κατάργηση 
8ώρου, απαγόρευση πρακτικά της 
απεργίας, ηλεκτρονικό φακέλωμα στα 
συνδικάτα είναι μόνο μερικά μέτρα, 
που μετατρέπουν τον εργαζόμενο σε 
σύγχρονο σκλάβο.

Η παιδεία, πρώτη θυσία στον βωμό της κρίσης 
Να μην τους αφήσουμε!



 Για να περάσουν αυτή την επίθεση, 
μετά το «λόκ άουτ» στη νεολαία 
με την τηλεκπαίδευση, προωθούν 
τη διαίρεση σε εμβολιασμένους και 
ανεμβολίαστους, για να κρύψουν τις 
δικές τους εγκληματικές ευθύνες. 
Πρέπει να δώσουμε ξεκάθαρη 
απάντηση: Εμείς, οι νέοι, που 
αγωνιζόμαστε για το μέλλον μας, 
είμαστε αυτοί που παλεύουμε για 
να επεκταθεί ο εμβολιασμός (ένα 
απαραίτητο μέσο ενάντια στην 
πανδημία, αλλά όχι το μόνο) – και 
θα το πετύχουμε μέσα από τις δομές 
του κινήματός μας! Δεν έχει το 
δικαίωμα να κουνάει το δάχτυλο 
σε κανέναν η κυβέρνηση της 
«αγοράς», της «ατομικής ευθύνης» 
και των «ειδικών», που τα έκανε 
χειρότερα κι από μαντάρα! Να μην 

επιτρέψουμε τιμωρίες και ποινές σε 
κανέναν συμφοιτητή μας («είσοδο» 
με πληρωμή τεστ κ.ά.). Κανένας 
φοιτητής δεν πρέπει να πληρώσει 
ούτε 1 ευρώ για τεστ που θα έπρεπε 
να είναι δημόσια και δωρεάν. Να μην 
δεχτούμε το πέταγμά μας έξω από τις 
σχολές (και) με αυτό τον τρόπο.
  Η χρονιά αυτή είναι κρίσιμη. Από 
τους αγώνες μας, θα κριθεί αν και 
πως θα μπορούμε να σπουδάζουμε ή 
όχι. Πλέον δεν είναι κάτι μακρινό τα 
δίδακτρα και το πέταγμα χιλιάδων 
εκτός εκπαίδευσης:είναι γεγονός και 
έρχεται με άγριες διαθέσεις, για να 
μείνει!Η δημόσια εκπαίδευση αποτελεί 
κατάκτηση του ελληνικού λαού και 
του φοιτητικού κινήματος, μέσα από 
μακροχρόνιους, σκληρούς αγώνες και 
εξεγέρσεις. Δεν θα επιτρέψουμε να 

ζούμε για να πληρώνουμε το χρέος, 
την αστυνομία, τους εξοπλισμούς και 
τα κέρδη όσων γκρεμίζουν σχολεία, 
πανεπιστήμια, το μέλλον μας!
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Φοιτητές και νεολαία 
βγήκαν στο δρόμο 
έναντια στον νόμο 
Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη 

και την αστυνομοκρατία. Ήταν οι πιο 
σημαντικές φοιτητικές κινητοποιήσεις 
της δεκαετίας: Επέβαλλαν στην 
πράξη το δικαίωμα στη διαδήλωση, 
έσπασαν τις χουντο-απαγορεύσεις, 
συνέβαλλαν στην έκρηξη της Νέας 
Σμύρνης και των γειτονιών ενάντια 
στην αστυνομοκρατία. Έφεραν μια 
σημαντική υποχώρηση στα σχέδια 
της κυβέρνησηςότι τον Απρίλη τα 
πανεπιστήμια θα είναι κατεχόμενα από 
αστυνομία και κάμερες. Μεγάλωσαν 

την φθορά της, που σήμερα παίρνει 
μεγάλες διαστάσεις. Είναι ένα μικρό 
δείγμα ότι οι αγώνες δεν είναι μάταιοι, 
μπορούν να φέρουν νίκες.
 Όμως δεν τελείωσαμε με το 
αστυνομικό κράτος: αργά ή γρήγορα 
θα «συνέλθει», προσπαθώντας 
ν’ αντεπιτεθεί. Ο ν. Κεραμέως 
ψηφίστηκε για να εφαρμοστεί –όχι 
για να μείνει στα χαρτιά–, ενώ νέα 
μέτρα ετοιμάζονται. Η επιτυχία των 
προηγούμενων κινητοποιήσεων μένει 
ανολοκλήρωτη. Ο κίνδυνος είναι 
τεράστιος – ακόμα και για σοβαρές 
ήττες, αν το φοιτητικό κίνημα δεν 
ξεπεράσει αδυναμίες και σφάλματα. 

Δεν μπορούμε να νικήσουμε χωρίς ένα 
ξεκαθάρισμα ποιος είναι ο αντίπαλός 
μας και πως χτυπάει – χωρίς τη 
μαζικοποίηση των αγώνων μας – χωρίς 
τη δημιουργία δομών αυτοοργάνωσης 
(συνελεύσεις, επιτροπές, 
συντονιστικά) και κέντρων αγώνα. 
Που να λειτουργούν δημοκρατικά, 
να ενώνουν και να δυναμώνουν τον 
αγώνα, τραβώντας χιλιάδες νέους 
σ’ αυτόν. Να βοηθάνεστο ξεσήκωμα 
όλης της κοινωνίας. Να συγκρούονται 
σθεναρά με τις δυνάμεις καταστολής. 
Το αδυνάτισμα αυτών των στοιχείων 
έχει οδηγήσει σε κρίση το ίδιο το 
φοιτητικό κίνημα.

Να πιάσουμε το νήμα των φοιτητικών κινητοποιήσεων

Τα εμπόδια των «αυτόκλητων εκπροσώπων» και «αυτόνομων»

Κύριοι υπεύθυνοι γι΄αυτό 
είναι οι δυνάμεις των 
ΠΚΣ/ΚΝΕ και ΕΑΑΚ. Στις 
πρόσφατες κινητοποιήσεις, 

φάνηκε όχι μόνο ότι δεν έχουν 
σχέδιο αγώνων και κλιμάκωσής 
τους, αλλά αποτέλεσαν και εμπόδιο 
στην ανάπτυξη του αγώνα – 
ιδιαίτερα στο «κέντρο» της Αθήνας. 
Συμπορεύτηκαν ακόμα και στη βάση 
της αντι-κατάληψης, του περιορισμού 
και της περιχαράκωσης των 
κινητοποιήσεων. Αντί να κεντράρουν 
στην ανατροπή του νόμου και της 
κυβέρνησης, αποπροσανατόλισαν με 
συνθήματα τύπου «φοιτητές ξανά». 
Προώθησαν «Δελτία Τύπου» και 

συσκέψεις ΔΣ, δηλ. αποφάσεις λίγων 
«μυημένων και πεφωτισμένων», 
σε βάρος κάθε προσπάθειας για 
επιτροπές και συντονιστικά, ενώ 
κακομεταχειρίζονται τη συζήτηση, 
τις δημοκρατικές διαδικασίες και 
τις γενικές συνελεύσεις. Αυτά 
περιορίζουν τους αγώνες, αφού 
οι φοιτητές δεν τους νιώθουν ως 
δική του υπόθεση αλλά π.χ. απλά 
ως μια διαδήλωση που μπορεί να 
συμμετάσχουν. Είναι μια πολιτική 
αδιεξόδου και ήττας, ιδιαίτερα στη 
σημερινή κρίσιμη περίοδο.
 «Αναρχικά-αυτόνομα» σχήματα, 
αφού ξύπνησαν από βαθύ λήθαργο, 
επιχείρησαν να πλασαριστούν ως κάτι 

διαφορετικό. Όμως λειτούργησαν 
εξίσου διαλυτικά. Δεν δίνουν 
καμία μάχη ανασυγκρότησης των 
Συλλογών, κλείνονται κι αυτοί 
στο  δικό τους δήθεν «ανοιχτό» 
μαγαζάκι. Αναπαράγουν κάθε 
ιδεολόγημα των αντιπάλων μας, 
όπως την αποπολιτικοποίηση του 
«έξω κόμματα και παρατάξεις». 
Σπέρνουν σύγχυση και 
κατακερματισμό του αγώνα, μέσω 
μιας  επιδερμικής «αντικαταστολής» 
ή «διαθεματικών» δράσεων χωρίς 
κεντρικό στόχο.



ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΜΙΑ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΝΑ ΕΝΙΣΧΎΣΟΎΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Οι ν. Κεραμέως και η 
επίθεση που δεχόμαστε 
δεν θα αντιμετωπιστούν 
μόνο με μια εβδομαδιαία 

πορεία, έστω και με πρόσχημα 
δήθεν «πολύμορφες και συμβολικές 
δράσεις». Χρειάζεται ένα σχέδιο 
αγώνων: α) Βάζοντας στο επίκεντρο 
την πάλη για να φύγει η κυβέρνηση. 
Μόνο έτσι μπορούμε να πάρουμε 
ανάσα, να  αλλάξουμε πραγματικά 
τους συσχετισμούς μέσα στην 
κοινωνία. β) Με κοινές, ενωτικές, 
μαζικές κινητοποιήσεις Φοιτητών, 
Μαθητών και Εκπαιδευτικών, 
Εργαζόμενων και Φτωχών. Χρειάζεται 
η οικοδόμηση ενός αγωνιστικού 
μετώπου στον δρόμο. Αλλιώς 
κανένας μόνος του δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει την κυβέρνηση, τα 
«μεγάλα αφεντικά» της ελληνικής 
αστικής τάξης και της ΕΕ, που έχουν 
ορκιστεί να μας τσακίσουν για να 
σώσουν το καπιταλιστικό σύστημα. 
γ) Με δομές αυτοοργάνωσης 
(συνελεύσεις, επιτροπές κατάληψης 
κ.ά.). Κεντρικό στοιχείο πρέπει να 
είναι ο συντονισμός των γενικών 
συνελεύσεων και καταλήψεων μας, με 
δημοκρατική ενοποίηση τους τοπικά, 
σε κάθε πόλη και πανελλαδικά. δ) 
Μαχητικές μορφές πάλης (καταλήψεις 
σχολών και δημοσίων κτιρίων, 
αποκλεισμοί δρόμων, εξορμήσεις και 
πορείες σε γειτονιές κ.ά.). Οργάνωση 

της αυτοάμυνας του κινήματος 
ενάντια στους πραιτωριανούς ΜΑΤ 
και ΔΡΑΣΗ. ε)Ανέβασμα του αγώνα 
σε μια εξέγερση της νεολαίας.
Γι’αυτό η ανασύνθεση και 
ανασυγκρότηση του φοιτητικού 
και του νεολαιίστικου κινήματος 
είναι πλέον ζωτικής σημασίας, ο 
καθοριστικός παράγοντας. Απαιτείται 
μια αγωνιστική ενότητα και συμμαχία, 
όλων των ζωντανών δυνάμεων 
και φοιτητών που πραγματικά 
θέλουν να παλέψουν. Αλλά και μια 
αλλαγή των συσχετισμών,  υπέρ  
μιας  επαναστατικής πολιτικής. 
Ξεπερνώντας εμπόδια και αδιέξοδα 
των ΠΚΣ/ΚΝΕ-ΕΑΑΚ, την 
αποπολιτικοποιήση και αποσύνθεση 
που σπέρνουν «αναρχικοί-
αυτόνομοι». Είναι ανάγκη να 
σπάσουμε την ατομικοποίηση και την 
ανάθεση. Να πάρουμε έναν δρόμο 
συλλογικής αλλά και οργανωμένης 
δράσης. Με ιδεολογία και πρόγραμμα. 
Με σθένος και αποφασιστικότητα. 
Αυτά είναι τα εργαλεία που σήμερα 
απαιτεί το σκληρό περιβάλλον που 
διαμορφώνεται. Δεν πρόκεται να μας 
σώσει κανένας απατεώνας «Μεσσίας», 
όπως π.χ. ο άθλιος ΣΥΡΙΖΑ, που 
προσπαθεί να ξεχαστεί η εγκληματική 
πολιτική του, αλλά η αντίπολίτευσή 
του είναι «ανύπαρκτη», ενώ ψηφίζει 
μαζικά νόμους μαζί με τη ΝΔ και 
δεν τολμάει να πει ότι θα ακυρώσει 

τους ν. Κεραμέως. Πρέπει να 
στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις. 
Μόνοι εμείς οι ίδιοι, νεολαία και 
εργαζόμενοι μπορούμε να δώσουμε 
λύση στα τεράστια προβλήματα.
Η ΣΣΠ, με τους αγωνιστές και την 
πολιτική της, παλεύει έμπρακτα 
για την ενότητα και ανάπτυξη των 
αγώνων, για να διαμορφωθούν οι 
προϋποθέσεις για μια νικηφόρα 
προοπτική. Είμαστε μέσα σε όλα τα 
μικρά  και  μεγάλα κινήματα  και αγώνες, 
με μια ενωτική και αποφασιστική 
πολιτική, προοωθώντας την 
αλλαγή των συχετισμών υπέρ της 
νεολαίας και της εργατικής τάξης, 
για να μεταφέρουμε τον φόβο στο 
στρατόπεδο της ελίτ. Καθημερινά 
αποδεικνύεται ότι οι εχθροί μας 
χάνουν έδαφος, όπως δείχνει η 
ντροπιαστική ήττα των αμερικάνων 
ιμπεριαλιστών στο Αφγανιστάν – 
ενώ δεκάδες εκρήξεις και εξέγέρσεις 
εκτυλίσσονται σε όλες τις γωνιές 
του κόσμου, με πρωταγωνιστή τη 
νεολαία.Η πραγματική ανατροπή 
δεν θα πραγματοποιηθεί με 
«πυροτεχνήματα», αλλά με μια 
συνεπή πολιτική, με πρόγραμμα 
και σχέδιο. Με τα διδάγματα των 
αγώνων του παρελθόντος και 
ορμώμενοι από τις σύγχρονες 
ανάγκες μας, οργανωνόμαστε και 
προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη 
σύγκρουση που έχουμε μπροστά μας!

4

• ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΗΣ. ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΜΟΡΦΩΣΙΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΎΣ. ΟΧΙ ΣΤΗΝ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΚΑΙ 

«ΑΎΤΟΝΟΜΙΑ». ΑΎΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.
• ΟΧΙ ΣΕ ΕΒΕ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ –ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ–ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΩΝ- ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ.

• ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΣΤΎΝΟΜΙΑ. ΚΑΤΩ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ 
ΘΑ ΣΠΑΣΕΙ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ.

• ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΎΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΠΑΛΕΎΟΎΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ. ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ-
ΔΩΡΕΑΝ ΎΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΎΣ

• ΚΑΤΩ ΟΙ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ. ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎΣ ΚΑΙ 
ΠΛΟΎΣΙΟΎΣ.

• ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΎ ΧΡΕΟΎΣ. ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΎΡΩ – ΕΕ–ΝΑΤΟ. ΝΑ ΔΙΩΞΟΎΜΕ ΤΗΝ ΚΎΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. ΠΑΛΗ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΎΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.


