«Πες μοσ ποιος ζε παινεύει για να ζοσ πω ηι λάθη έκανες.» Vladimir Ilyich Lenin
Πνπ έρεη ζπκβάιεη ζηελ ήηηα θαη ηελ θαηάληηα ηνπ εξγαηηθήο ηάμεο ζηελ κεηεκθπιηαθή ειιάδα. Πνπ ζεσξεί ηνπο ηαμηθνύο
αγώλεο ηζηθιίθη ηνπ, πνπ θαπειώλεη θάζε αγώλα ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο θαη ηηο γεηηνληέο θαη πξνβνθάξεη / ζακπνηάξεη όηη δελ
κπνξεί λα θαπειώζεη. Πνπ ζαλ ηνπο ρξηζηηαλνύο ζεσξεί όηη θαηέρεη ηελ πάζα αιήζεηα θαη ην αιάλζαζην πνιηηηθό πξόγξακκα.
Πνπ θαηεγνξεί όπνηα ζσκαηεία δελ είλαη ζην ΠΑ.ΜΕ. σο εξγνδνηηθά κε κνλαδηθό θξηηήξην ηε κε ηαύηηζε καδί ηνπ. Πνπ βιέπεη ηα
ζσκαηεία ζαλ θνκκαηηθά ζπλδηθάηα θαη ηνπο αγώλεο κε θξηηήξην αλ είλαη ππνζηεξηθηηθνί πξνο ην θόκκα θαη ηελ δηεύξπλζε ηνπ.
Έλα θόκκα πνπ κηιά γηα πόιεκν ζην κεγάιν θεθάιαην θαη γηα ζπκκαρία κε ηνπο κηθξνθαπηηαιηζηέο, ιεο θαη ην θεθάιαην είλαη
κεγάιν θαη κηθξό δελ είλαη ζρέζε.
Υπάξρεη έλα θόκκα πνπ νηηδήπνηε αδπλαηεί λα ειέγμεη ην θαηαζπθνθαληεί. Πνπ βάθηηζε ηνπο εμεγεξκέλνπο ηνπ Δεθέκβξε ηνπ
2008, πξάθηνξεο ηεο CIA, πξνβνθάηνξεο θαη εγθιεκαηίεο ηνπ θνηλνύ πνηληθνύ δηθαίνπ (ζσκαηέκπνξνπο, καθηόδνπο θαη εκπόξνπο
λαξθσηηθώλ) ελώ ππεξαζπίζηεθε ηελ θαηά πνιύ πην βίαηε εμέγεξζε ηνπ λεαληθνύ πξνιεηαξηάηνπ ζηα γθέην ησλ γαιιηθώλ
πξναζηίσλ γξάθνληαο: «…πξνθαιεί ε Γαιιηθή θπβέξλεζε θαη όζνη κηινύλ γηα ζπκκνξίεο, ζηεξίδνληαο ηελ πξνπαγάλδα ηνπο
απνθιεηζηηθά ζηηο κνξθέο πνπ παίξλεη ν αγώλαο θαη ππνβαζκίδνληαο ή θξύβνληαο ηηο αηηίεο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ, ηελ
απόγλωζε πνπ ληώζνπλ νη εμεγεξκέλνη…Τα ρηιηάδεο ππξπνιεκέλα απηνθίλεηα θαη ε νιηθή απώιεηα ηνπ θύξνπο ηεο πνιηηηθήο,
ζπκβνιίδνπλ θάηη πνιύ πεξηζζόηεξν από απιέο εθξήμεηο ηπθιήο βίαο…» Υπάξρεη έλα θόκκα πνπ δεκνζίεπζε ζηνλ
«Ρηδνζπάζηε» γξακκή ππεξάζπηζεο θαη αζώσζεο ηνπ εηδηθνύ θξνπξνύ Κνξθνλέα, δνινθόλνπ ηνπ Αιέμαλδξνπ
Γξεγνξόπνπινπ.
Υπάξρεη έλα θόκκα πνπ ε πινύζηα επαλαζηαηηθή ηζηνξία πνπ έγξαςαλ ρηιηάδεο αγσληζηέο ηνπ καο θάλ εη
πεξήθαλνπο πνπ είκαζηε – στα λόγια και στις πράξεις μας – θνκκνπληζηέο. Καη ηαπηόρξνλα έλα θόκκα πνπ αλ ε
δνκή, ε εγεζία θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ, αληηπξνζώπεπαλ ηελ θνκκνπληζηηθή πξννπηηθή ζα δειώλακε αλνηρηά θαη ρσξίο
ελδνηαζκνύο αληηθνκκνπληζηέο.

«Η ενηιμόηηηα ζηην πολιηική είναι αποηέλεζμα ηης δύναμης, ενώ η σποκριζία αποηέλεζμα ηης αδσναμίας.» Vladimir Ilyich
Lenin
Πνπ όηαλ ην θνηηεηηθό θίλεκα δείρλεη αξηζηεξά απηή θνηηάεη δεμηά. Μηα λενιαία πνπ όπνπ έρεη δύλακε απνηειεί ην αληίπαιν δένο
ζηα ελσηηθά αγσληζηηθά πιαίζηα ζρεκαηίδνληαο κπινθ αληηθαηάιεςεο ζπζπεηξώλνληαο ζηνπο ςεθνθόξνπο ηεο όιν ην θάζκα ηεο
αληίδξαζεο ζηα παλεπηζηήκηα: από κέιε ηεο Π.Α..Π . θαη ηεο Δ.Α.Π. κέρξη αλέληαρηνπο αληηθαηαιεςίεο θνηηεηέο. Μηα λενιαία πνπ
όπνηε δελ θαιεί ην ΠΑ.ΜΕ. απεξγία ζακπνηάξεη ηηο γεληθέο ζπλειεύζεηο. Μηα λενιαία απηηζηηθή – κε όιε ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο –
ζην ηξόπν παξαγσγήο πνιηηηθήο ζθέςεο, ιόγνπ θαη δξάζεο. Μηα λενιαία ζερηαξηζηηθή θη αληί-θηλεκαηηθή πνπ απνρσξεί από ηηο
ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ θνηηεηηθώλ ζπιιόγσλ θηηάρλνληαο κέησπα εληόο εθηόο θαη επί ηνπ εαπηνύο ηεο. Μηα λενιαία πνπ
αξλείηαη ηνλ πνιηηηθό δηάινγν θαη ηελ ζύλζεζε θαη θαηαθεύγεη ζε πνιηηηθαληηζκνύο θαη γθεκπειηζκνύο γηα λα ρηππήζεη
νπνηνδήπνηε δελ ζπζηξαηεύεηαη καδί ηεο. Μηα λενιαία πνπ γηα απηό ην ζθνπό δελ δηζηάδεη λα επηθαιεζηεί λεθξνύο ηεο εξγαηηθήο
ηάμεο.

Εκάο ζαλ αληηεμνπζηαζηέο, λα ραιάκε πνιύηηκν ρξόλν θαη κειάλη γξάθνληαο αλαθνηλώζεηο γηα ηελ πάξηε ηνπο ηε ζηηγκή πνπ
βηώλνπκε κηα νινκέησπε ηαμηθή επίζεζε από πιεπξάο εξγνδνζίαο – θξάηνπο – ληόπησλ θαη μέλσλ αθεληηθώλ. Να ραιάκε πνιύηηκν
ρξόλν θαη κειάλη γξάθνληαο ηα απηνλόεηα: όηη ξε μεθηίιεο, νη λεθξνί ηεο εξγαηηθήο ηάμεο δελ αλήθνπλ ζε θαλέλαλ, όηη ην
αληαγσληζηηθό θίλεκα ρηίδεηαη από ηα θάησ, απηννξγαλσκέλα θαη απηόλνκα ζηε βάζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη αλαγθώλ ησλ εθάζηνηε
ππνθεηκέλσλ θαη όρη ζηε βάζε ηεο θνκκαηηθήο πεηζαξρίαο θαη ηεο ηδενινγηθήο θαζαξόηεηαο. Όηη ν πινύηνο πνπ αλνίγεηαη κπξνζηά
καο όηαλ αγσληδόκαζηε ζπιινγηθά θαη παίξλνπκε ηηο δσέο καο ζηα ρέξηα καο δελ ζπγθξίλεηαη κε θακηά επαλαζηαηηθή ηδενινγία, κε
θακηά αιήζεηα.
Καινύκε ηελ λενιαία ηνπ ΚΚΕ λα ηνπο γπξίζεη ηελ πιάηε θαη λα ζηξαηεπηεί κε ηα πξσηνβάζκηα ζσκαηεία, ηηο εξγαηηθέο
ζπιινγηθόηεηεο, ηηο ιατθέο ζπλειεύζεηο θαηνίθσλ, λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο γεληθέο ζπλειεύζεηο ησλ θνηηεηηθώλ ζπιιόγσλ, λα
απηό-νξγαλσζεί. Μαδί κε ρηιηάδεο άιινπο γλσζηνύο θαη άγλσζηνπο αλζξώπνπο ζ’ απηή ηε ρώξα. Μαδί κε καο, κε ηηο δπλάκεηο καο
θαη ηηο αδπλακίεο καο.

