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Ή αποψινή άμεση έπαοή που βχω μέ τη Νεολαία του ΠΑΣΟΚ μοϋ 

δίνει ίδιαίτερη χαοά καί συγκίνηση„ Ή Νεολαία μας, ò πιό δυναμι

κός καί αγωνιστικός χώρος τσο Κινήματος μας, είναι πηγή ελπίδας 

καί περήφανειας γιά όλους μας καί εγγύηση γιά τη μελλοντική πορεία 

τοΰ Κινήματος μας. 

Γίνεται συχνά ή αντιπαράθεση ανάμεσα στους ωρίμους καί τους 

νεολαίους. Fi'επειδή στην περίπτωση μας ή Νεολαία είναι ενσωματω

μένη στό Κίνημα μας, αύτη η αντιπαράθεση πολλές οοοές παρουσιάζεται 

σάν μιά αντίθεση μέσα ττούς κόλπους του Κινήματος μας» 'Οφείλεται 

άραγες στό χάσμα τον γενέον•Καί τ ί σήμαί νε ι αυτό τό κλισέ ? *Λναμοι-

σβήτητα υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον νέο καί τόν ώριμο, πού έχει 

σχέση μέ την ηλικία μά καί ταυτόχρονο, μέ τή θέση του νεολαίου καί 

του ωρίμου στην κοινωνική δομή. Βιολογικό: ò νεολαιίστικος χώρος 

σημαδεύεται άπό πλαστικότητα καί ευαισθησία. Καί ή δραστηριότητα 

τοο νεολαίου χαρακτηρίζεται πάντα άπό μιά συνολική αναζήτηση πάνω 

σ'όλο τά φάσμα των προβλημάτων -πολιτικών.» κοινωνικών, πολιτιστι

κών- στά πλαίσια της καθημερινής έπαπη*ς του μέ τή ζωή, στην προσπά

θεια του νά ολοκληρωθεί καί ν'άφήσει τήν σφραγίδα του στην πορεία 

της κοινωνίας στην οποία ανήκει, Καί είναι φυσικό,κατά συνέπεια,, 

νά χαρακτηρίζεται ή όλη του δραστηριότητα άπό άμηισΡ-ήτηση καί άρ

νηση των συμβατικών ά̂ .ιών. Άπό μιά αποστροφή προς τίς αυταρχικές 

μέθοδες καί θεσμούς. "Ετσι, εϋναι λογικό νά αναμένει κανείς μιά 



διαφοροποίηση ανάμεσα στίο αντιλήψεις, τη νοοτροπία, τήν συμπεριφο

ράς πού στηρίζονται κατά κύριο λόγο στά διαφορετικά βιώματα.Αυτός 

είναι Ô κόκκος της αλήθειας πού περιέχεται στό κλισέ "χάσμα των 

γενεών
Η
. 

'Αλλά δσοι χρησιμοποιούν αυτό τόν όρο,, αυτό τΛ κλισέ, τό 

κάνουν συνήθως σκόπιμα, έκ τον πονηοου. Γιατί προσπαθούν νά τό 

έμοανίσουν σάν σύγκρουση πολιτική κσ,ί ίδεολογική. Κα£ τούτο, γιατί 

αυτό διευκολύνει τόν αποπροσανατολισμό, τήν συγκάλυψη των πραγμα

τικών αντιθέσεων μέσα στην κοινωνία, τό πέρασμα άπολίτικών αντιθέ

σεων μέσα στον Λαό, *Η πάλη τοϋ καινούργιου uè τό παλιό, ή πάλη 

ανάμεσα στην αλλαγή καί την συντήρηση, δέν είναι xr.í 3έν μπορεί 

νά είναι αντίθεση ανάμεσα σέ νέους καί σέ vépo^Q* 

Γέρα άπ'τήν Diacpcpá πού στηρίζεται στην ηλικία, υπάρχει βέ

βαια καί ή διαφορά πού ,̂επηδβ άπό τό γεγονός πώς ô νεολαίος βρίσκε

ται κοινωνικά σέ μεταβατική φάση„ Πώς βρίσκεται στίς αρχές της πο

ρείας πού οδηγεί στην τελική του ένταξη στην παραγωγή καί πού τελι

κό, θά προσδιορίσει τίς συμμαχίες του« KL'είναι φυσικό γι'αύτό τόν 

λόγο ò νεολαιίστικος χώοος νά αποτελεί τό κύριο πεδίο μάχης καί 

ανταγωνισμού ανάμεσα στίς δυνάμεις της συντήρησης καί της αλλαγής. 

Στην βιολογική αναπαραγωγήτης κοινωνίας ή άρχουσα τά"η καί τό κατε

στημένο παρεμβαίνουν χρησιμοποιόντας όλα τά μέσα γιά τήν συντήρηση 

τοϋ συστήματος. Δυό είναι oí βασικοί μηχανισμοί πού διαθέτουν. 

"0 ένας είναι τό πέσασμα των άΉων της άρχουσας τά^ης. Τό πέρασμα 

δηλαδή της Ιδεολογίας της άρχουσας τά'ης. Ή παιδεία, ή ψυχαγωγία, 

διαμορφώνονται γιά νά υπηρετήσουν αυτόν τόν στόχο. Ταυτόχρονα, λει

τουργεί κι"ένας άλλος μηχανισμός. Άοορα τήν επάνδρωση της κρατι

κής μηχανής καί τήν στελέχωση των ηγετικών θέσεων σ*όλους τους το

μείς της κοινωνικής Γ,ωής. 'Εδώ πρόκειται γιά μιά διαδικασία επιλο

γής καί αφομοίωσης γιά τήν διαμόρφωση νεολαίων πού θά έπανδοώσουν 

. / .. 



τά στηρίγματα του συστήματος στην επόμενη Ιστορική ̂ άση, 

* 

•k * 

Είναι γενική ή διαπίστωση πώς ή ελληνική ΐϊεολαία εΕναι ρι
Γ
ο-

σπαστικοποιημένη
Γ
 πως ε ivo;, ι πολιτικά προσανατολισμένη προς τή με

γάλη αλλαγή , "Η συντριπτική πλειοώηοία της ελληνικής νέας γενιάς 

έχει τις καταβολές της σε τάζεις καί στρώματα πού συγκοαύονται με 

την σημερινή κοινωνική δομή καί τήν πολιτική της έκφραση, 'Επι

πρόσθετα ομως, ή συντριπτική πλειοψηωία των ν?·ων που μετέχουν ενερ

γά στην παραγωγή Ανήκει σέ κείνες τις τό/'εις καύ τά στρώματα πού 

είναι αντικείμενα μιας ιδιαίτερα στυγνές οικονομικής εκμετάλλευ

σης καί πολιτικής κο/ταουνάστευσης άπ'τό ~ένο καί ντόπιο οικονομι

κό κατεστημένο. '"'Γίτσι, ή Μεολαία μας? τόσο άπό τήν κοινωνική κατα

γωγή της όσο καί άπό τήν διαμόροωση του παοαγωγικοϋ της ρόλου, ανή

κει οργανικά στό κοινωνικοπολιτικό ωάσμα τον καταπιεζόμενων τάξε

ων καί στρωμάτων. Κατά συνέπεια-ή Νεολαία σάν κοινωνική κατηγορία 

στην χώρα με; ς συμπαρατάσσεται καί ε ί'να ι άρρηκτα δεμένη με τίς δυνά

μεις της ρι
7
*ικής αλλαγής, 

'Αλλά ή Νεολαία μας είναι ταυτόχρονα κληρονόμος των ηρωικών 

καί αγωνιστικών παραδόσεων των προηγούμενοι γενιών, 'Ανεξάρτητα 

άπό κομματική τοποθέτηση- ή σημερινή ελληνική Πεολαία έχει κληρο

νομήσει σάν υποθήκη καί παράδοση τους άγονες της γενιάς της ΕΓ'ν~, 

της γενιάς των δημοκρατικών αγώνων ανάμεσα στό 1961 καί 1967 καί, 

τέλος ; της γενιάς του πολυτεχνείου, "Η συνέχιση καί όλοκλήρο>ση 

του αγώνα -ολοκλήρωση πού διαοαίνεται στον οπί
Γ
οντα της νέας γε~ 

νι&ς-άποτελει γι"αυτήν ανυποχώρητη επιλογή. Κι'αυτή άκριΡώς ή αγω

νιστική υποχρέωση είναι ò πολιτικός καί ιδεολογικός συνεκτικός 



θεσμός του νεολαιίστικου χώροΌο Δένει τή νεολαία σάν πολιτική 

δύναμη με την παράδοση του χτες καί την προοπτική τοϋ αύριο. 

Ποια είναι ή ελληνική Νεολαία (ηλικία 15-29)? Εϋναι δ"ό 

εκατομμύρια περίπου. 500.000 νέοι ερνάτες, 300.000 γεωργοί. 

500 „οοο στό γυμνάσιο καί τά λύκεια. 200.000 σέ τεχνικές καί 

έπαγγ ελματικ έ ς σχολέ e„ 80,00^ σ'Ανώτατe ς σχολές. 50.000 νέοι 

επιστήμονες. 150.ΟΠΟ στρατευμένοι. 'Αντιπροσωπεύει ατό σύνολο 

της τό 30? τοϋ ενεργού πληθυσμού τήο. χώρας. 

"Αντιμετωπίζει εκρηκτικά προβλήματα ò νεολαίος., σ'δποιο χώρο 

κι'άν βρίσκεται. Κι'αύτό "επηδα τόσο άπό την θέση τής "εολαίας 

μας στην σημερινή Τίοινωνικσ-Όΐκηνοϋΐνή δομή τής χώρας μας? όσο 

καί άπό τήν θέση τής χώρας μας στά πλαίσια τοϋ παγκόσμιου καπιτα

λισμού. Ή ΪΙεολαία μας, σέ μεγάλο βαθμό, αντιμετωπίζει τά Εδια 

προβλήματα με τίς ΐϊεολαϋες όλων τον χωρών πού βρίσκονται στό περι

θώριο του παγκόσμιου καπιταλισμού κι'αποτελούν έτσι αντικείμενο 

τής πιό στυγνής εκμετάλλευσης 

lì αυταρχικές δομές.: οι "'.ν̂ χοονιστικές μέθοδες, ή επιστη

μονική μετανάστευση καί διασπορά? ή σπουδαστική μετανάστευση, ή 

επαγγελματική αβεβαιότητα, αντανακλούν τά προβλήματα πού ^επηδοΰν 

άπ'τήν πολύμορφη ιμπεριαλιστική εξάρτηση τής χώοας μας. Ή επι

στημονική καί τεχνολογική εξάρτηση συνυπάοχει μέ τήν οικονομική 

εξάρτηση. Γι'αύτό? ή διάρθρωση της μέσης? ανώτερης καί ανώτατης 

Παιδείας μας φέρνει τά χτυπητά σημάδια τής εξαρτημένης δορυοορι-

κής καπιταλιστικής ανάπτυξης, πού έκηρά^.εταιι Πρώτο,μέ τίς φεου

δαρχικές δομές στά Πανεπιστήμια, τίς Τεχνικές Σχολές καί τά Γυμ

νάσια» τήν τροχοπέδηση της έ
!
"έλι'~ης των επιστημών? τήν δηυ.ιουργία 

αντιδραστικού κατεστημένου? τά στεγανά καί τόν αστυνομικό έλεγχο 

τής σκέφης καί τής δκ^οσσης» Δεύτερο,μέ τόν προσανατολισμό των 
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σπουδών στις ανάγκες των ξένων καί ντόπιων μονοπωλίων. Τρίτο,μέ 

την αβεβαιότητα της επαγγελματικής κατοχύρωσης, την ανυπαρξία 

προγραμματισμού στις μεταπτυχιακές σπουδές, την παντελή έλλειψη 

ινστιτούτων έρευνας» Τά φροντιστήρια, ή 'Ιδιωτική 'Εκπαίδευση, τα 

νυχτερινά σχολεία, πού καταντάνε μάστιγα τών μαθητών καί των σπου

δαστών, διαλύουν κάθε αυταπάτη γιά "δωρεάν παιδεία" καί "ίσες ευ

καιρίες" . 

Τό μεγαλύτερο ποσοστό των νέων πού εργάζονται στην βιομηχανία, 

τήν βιοτεχνία, τό χωράφι, δέν έχουν καμμιά ειδίκευση, δέν περνάν 

άπό κανένα κατευθυντήριο σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού. 

'Εντοπίζονται παντού καί κάθε μέρα ζητήματα άνισης μεταχείρισης 

πού αναφέρονται σέ διακρίσεις ηλικίας καί φύλου καί στίς ειδικές 

σχέσεις μαθητευομένου. *Η ανεργία καί ή υποαπασχόληση χτυπάει πρώ

τα άπ'ολα τους νέους εργαζόμενους. Ή μετανάστευση, εσωτερική καί 

εξωτερική, είναι μιά μόνιμη πληγή γιά τά νιάτα καί πιό συγκεκριμέ

να γιά τά νιάτα της υπαίθρου. Οι μισθοί, τά μεροκάματα, οι συνθή

κες δουλειάς καί διαβίωσης, ή αυθαιρεσία του κρατικού μηχανισμού 

καί xf)ç εργοδοσίας, ή κοινωνική ασφάλιση, ή παροχή άδειων, είναι 

δλα υποταγμένα σ'ένα πλέγμα διακρίσεων, πού έχουν στόχο τήν στυγνή 

εκμετάλλευση καί τήν καταπίεση της εργαζόμενης Νεολαίας. 

Αυτές είναι οι αντικειμενικές συνθήκες πού καθιστούν καί δυ

νατό καί απαραίτητο νά αναπτυχθούν τά μαζικά κινήματα της Νεολαίας, 

μέσα άπό τά όποια οι μάζες της νέας γενιάς θά κατακτήσουν μιά προ

οδευτική συνείδηση καί πολιτική κατεύθυνση. Πάνω σ'αύτή τήν αδήρι

τη ανάγκη στηρίζεται ή συγκρότηση καί λειτουργία τών πολιτικών ορ

γανώσεων τής νέας γενιάς, πού πρέπει νά παίξουν πρωτοποριακό ρόλο 

συνδέοντας στερεά τό νεολαιίστικο κίνημα μέ τό Λαϊκό κίνημα καί 

τους φορείς του. 



* 

* * 

Ή Νεολαία του ΠΛΣΟΚ ε ¿ε ι τρεις συγκεκριμένες καταβολές, 

προέρχεται άπό την συμβολή τριών ρευμάτων. Πρώτο, άπό την γενιά του 

δεύτερου ανένδοτου αγώνα., πού προδικτστορικά ήταν ή πιό προβληματι

σμένη καί συνειδητή τάση της αριστεράς πτέρυγας της "Ενωσης Κέν

τρου, Δεύτερο,άπό τήν γενιά πού έδωσε τίς μάχες της στά πλαίσια 

της αριστεράς πού στην χρονική διαδρομή πήρε στάση κριτική απέναντι 

στους παραδοσιακούς φορείς. Τρίτο,άπό τήν επαναστατική γενιά του 

Πολυτεχνείου. 

Αυτοί οι νέοι, με τήν διαφορετική προέλευση καί τά διαφορετι

κά τους βιώματα, πρίν ακόμα αποκτήσουν κοινό πολιτικό καί ιδεολογι

κό πιστεύω, είχαν περάσει καί σταθεί όρθιοι -ο καθένας στό μετερί

ζι του- άπό τό πολιτικό χωνευτήρι της εφταετίας, σφυρηλατόντας 

μεταΕύ τους,σ'ολους τους χώρους, ακατάλυτους αγωνιστικούς δεσμούς. 

*Η σημερινή ριζοσπαστικοποίηση καί πολιτική ωριμότητα της Νεολαίας 

μας είναι ή νομοτελειακή κατάληξη μιας μακρόχρονης διεργασίας καί 

εεέλι£ης
;
πού στά πλαίσια της καθημερινής πολιτικής δράσης καί αγώ

να, διαμόρφωσε μιά άδιάοπαστη καί ομοιογενή πολιτική ενότητα. 

Θά πρέπει νά τονίσουμε, πώς Ρ-ασικός σταθμός γιά τήν συσπείρωση των 

δυνάμεων της Νεολαίας μας ήταν ή λαϊκή εξέγερση του Νοέμβρη του 

'73. Έκεΐ, τό νεολαιίστικο κίνημα έγραψε μέ αίμα τήν δική του 

ιστορία καί εντόπισε τήν ρίζα των προβλημάτων τοΰ τόπου μας.Τήν 

έζάρτηση της χώρας μας άπό τά ιμπεριαλιστικά κέντρα της Δύσης καί 

τά ντόπια προγεφυρώματα της. 

* * 
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Με τήν ολοκληρωτική ενσωμάτωση της Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ στο κί-

νήμα, της δόθηκε ή ανεπανάληπτη ευκαιρία νά συμμετέχει ενεργά και 

ισότιμα στην διαμόρφωση της στρατηγικής και", της τακτικής του Κινήμα

τος, διατηρόντας παράλληλα τήν δική της έκφραση καί λειτουργία, 

*Η μακροπρόθεσμη προοπτική γιά τή Νεολαία πού έχουμε τώρα χα

ράξει, ύστερα άπό μιαν εμπειρία σχεδόν τριών χρόνων, καθορίζεται 

άπό τους παρακάτω άξονες: Πρώτο ; διατήρηση της ισορροπίας καί κατο

χύρωση της στην πράξη, ανάμεσα στην ιδιαίτερη Εκφραση πού πρέπει 

νά έχει ή Νεολαία καί στην συμβολή της ατή μαζική πολιτική δράση 

τών Τοπικών καί Κλαδικών "Οργανώσεων γύρω άπό τά προβλήματα τοϋ 

εργαζόμενου Ααοϋ, Δεύτερο: Προγραμματισμένη δουλειά γιά τήν ισομε

ρή ανάπτυξη όλοον τών χώρων της Νεολαίας με ειδικότερο βάρος στην 

εργαζόμενη, τήν αγροτική καί στό σπουδαστικό κίνημα τών μέσων καί 

κατώτερων Σχολών της Τεχνικής Παιδείας. Το_ίτο;Προγραμματισμένη δου

λειά για τό ανέβασμα τοϋ ιδεολογικού καί πολιτικού επιπέδου της 

Νεολαίας μέ άμεσο στόχο τήν αριθμητική καί ποιοτική αύξηση του στε

λεχιακού δυναμικού. Τέταρτο ;Προγραμματιαμένη πολιτική δράση καί 

παρέμβαση της Νεολαίας σέ όλους τους νεολαιίστικους χώρους -στή 

δουλειά, τή μόροωση, τήν ψυχαγωγία- γιά τό ξεσκέπασμα καί άποδυνά-

μωμα τών ιδεολογικών καί πολιτικών θέσεων πού προωθεί τό ντόπιο καί 

ξένο κατεστημένο, Ή Νεολαία μας, μέ πλαίσιο άγώναα "ψωμί-δουλειά-
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λευτεριά" πρέπει ν'αναπτύξει καί νά στεριώσει πλατειά, ενωτικά, 

δημοκρατικά, διεκδικητικά μσζικά κινήματα στους τόπους κατοικίας, 

στους χώρους δουλειάς, μόροωσης καί ψυχαγωγίας. 

"Εμεϊς του ΙϊΑΣΟΚ πιστεύουμε πώς τά συνολικά προβλήματα της 

Νεολαίας δέν μπορούν νά βρουν τη λύση τους στά πλαίσια της σημερι

νής κοινωνικής δομής. Καί τούτο γιατί αποτελούνε έκφραση του καπιτα

λιστικού χαρακτήηα της κοινωνίας μας καί τής ιμπεριαλιστικής εξάρτη

σης της χώρας μας, Γι'αυτό στοχεύουμε ριζικές ποιοτικές αλλαγές, 

παλεύουμε γιά τόν σοσιαλιστικό μετασχηματισμό, Αυτό όμως, δέν σημαί

νει ότι εφησυχάζουμε καί απλό, περιμένουμε ή ότι είμαστε δέσμιοι του 

"όλα ή τίποτα". 'Αντίθετα, είμαστε στην πρώτη γραμμή γιά τά καθη

μερινά προβλήματα πού αντιμετωπίζει ò Λαός
?
 προωθόντας την αγωνι

στική κατάκτηση αιτημάτων καί έπκοέροντας οριακές αλλαγές πού κα

λυτερεύουν τήν θέση των έργαζοχιένων« Γιατί ή γενική, ή ριζική κοι

νωνική αλλαγή συνδέεται άρρηκτα μέ τους βραχυπρόθεσμους καί τους 

έπί μέρους διεκδικητίί^ούς αγώνες του Ααοϋ μας. 

* 

* * * 

Θάτανε λάθος νά αγνοήσουμε τήν παρουσία προβλημάτων στον χώ

ρο τής Νεολαίας, Γιά νά παίζει τόν ιστορικό ρόλο πού τής ανήκει 

ή Νεολαία στά πλαίσια του λαϊκού κινήματος στην χώρα μας, γιο. νά 

φανεί αντάξια των μεγάλων αγωνιστικών παραδόσεων πού ¿χει κληρο

νομήσει, γιά νά οδηγήσει τελικά στή μεγάλη καί ριζική αλλαγή,, θά 

πρέπει νά αντιμετωπίσει καί νά αντιμετωπίζει καθημερινά νοοτροπί

ες, τάσεις καί κλίτισ, πού διοχετεύεται άπό πολλές πηγές σκόπιμα 

ή όχι α μά πού αποδυναμώνει τó νεολαιίστικο κίνημα καί τó αποσυν

δέει άπό τό γενικώτερο λαϊκό κίνημα τής χώρας. Τρεις είναι οι κίν-



δυνοι. Ή φυγή, δογματισμός,, σεχταρισμός. Στίς "Ηνωμένες 

Πολιτεις καί στίς περισσότερες χώρες της Δύσης
f
 άλλα όχι μόνο της 

Δύσης προωθήθηκε ή ου γ ή σάν μέθοδος αποδυνάμωσης του νεολαιίστικου 

κινήματος, Στή συνολική αναζήτηση του κάθε νέου γιά χήν τοποθέτηση 

του καί τόν ρόλο του στά πλαίσια της κοινωνίας στην οποία ζει,, εί

ναι πολύ θελκτικό τό δράμα πού εκπληρώνει όλους τους πόθους καί 

όλες τίς προσδοκίες του. Μέ τόν δυναμισμό της νιότης ρίχνεται στό 

καμίνι της πολιτικής πάλης, μέ τήν ελπίδα καί τήν πίστη πώς ή αλλα

γή, ή πραγμάτωση του οράματος του, βρίσκεται κοντά» Στην σύγκρουση 

πού ακολουθεί μαθαίνει πώς Ô δρόμος είναι ανηφορικός, πώς υπάρχουν 

ιστορικές νομοτέλειες, πώς ò καθένας μας κάνει τήν δικιά του προσ

φορά σ'ένα οικοδόμημα πού έχει άγνωστη προέκταση στό μέλλον.Αυτό 

μπορεί νά καταλήξει εύκολα στην φυγή, στό μηδενισμός στην στατικό-

τητα. Νά μετατρέψει τό νεολαιίστικο κίνημα σέ κίνημα διαμαρτυρίας 

χωρίς σταθερό πολιτικό προσανατολισμό» Μιά τέτοια όμως κατάληξη 

είναι μοιρολατρεία καί εκφυλισμός καί δημιουργεί αρνητικές εντυπώ

σεις στίς λαϊκές μάζες πού είναι δεμένες μέ παραδόσεις καί έθιμα. 

*0 νέος, μπροστά στην αντίσταση του κατεστημένου σέ κάθε αλλαγή, 

μπροστά στην καταπίεση καί τήν εκμετάλλευση, πρέπει νά απαντάει 

μέ μεθοδευμένη, οργανωμένη πολιτική πάλη. Μέ τήν <?υγή αναγνωρί

ζει ò νέος εκείνες ακριβώς τίς δομές πού θέλει νά αρνηθεί. Καί λύ

νει ίσως φαινομενικά υπαρξιακά του ποοΟλήματα χωρίς ποτέ νά αντι

παρατίθεται στίς κοινωνικές οίζες πού παράγουν καί αναπαράγουν 

τά σύνθετα προβλήματα της γενιάς του. Ό δογματισμός, ή τυολή 

προσήλωση σέ κάποια γνώση πού διαμορφώθηκε σ'άλλες εποχές καί κάτω 

άπό άλλες ιστορικές συνθήκες, είναι κι'αυτός στό κάτω-κάτω της 

γραφής, μιά μορφή φυγής. Γιατί αναπόφευκτα α,ποτέλεσμα του δογματι

σμού ε£ναι ή αποκοπή άπ'τήν καθημερινή πραγματικότητα, πού οδηγεί 
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σέ προβληματισμούς άσχετους άπό κείνους πού χαρακτηρίζουν την δια

λεκτική των αντιθέσεων τού παρόντος,γιατί διαμορφώνει ένα άκαμπτο 

πλαίσιο ανάλυσης της κοινωνικής πραγματικότητας πού την παραμορφώ

νει καί οδηγεί σέ λαθεμένες εκτιμήσεις, σέ λαθεμένη στρατηγική καί 

τακτική. Ό Μαρξισμός, σάν μέθοδος ανάλυσης των νόμων κίνησης του 

καπιταλισμού, σάν ή πιό βαθειά ερμηνεία της δυναμικής τής κοινωνικής 

αλλαγής μέσα άπ'τήν πάλη των τάξεων, δέν έχει ξεπεραστεί άπό κανέ

να σύστημα σκέψης. Είνσι τό πιό καλό εργαλείο γιά ανάλυση καί πάλη 

πού διαθέτουμε. *Η κωδικοποίηση όμως τής εμπειρίας άλλων λαϊκών κι

νημάτων πού έδρασαν σ'άλλες εποχές καί σ'άλλες χώρες καί ή μετατρο

πή τους σέ τυφλούς καθοδηγητικούς κανόνες στους κοινωνικούς καί πο

λιτικούς αγώνες του σήμερα, εδώ, αποτελεί λάθος, 'Αποπροσανατολίζει 

καί αποδυναμώνει τό λαϊκό κίνημα. Καί δέν είναι ίσως γι'αυτό πολύ 

παράξενο τό γεγονός δτι στίς πιό καταπιεσμένες χώρες άπ'τό παγκόσμιο 

καπιταλισμό ή δογματική φιλολογία κυκλοφορεί ελεύθερα καί άνετα. 

Χρειάζεται άραγες νά θυμίσω τήν εφταετία? Δογματικά μαρξιστικά ντο

κουμέντα μπορούσαν εύκολα νά αγοραστούν. "Οχι όμως βιβλία πού αφο

ρούσαν τους πρόσφατους αγώνες του ελληνικού Λαού, ΕΟικ Είδικώτε-

ρα στην χώρα μας, 6 δογματισμός αποπροσανατολίζει τους αγωνιστές 

του λαϊκού κινήματος οπό τό λπρόβλημα-κλειδί, πού είναι ή κοινωνι

κή, οικονομική, πολιτική, πολιτιστική καί στρατιωτική εξάρτηση 

τής χώρας μας άπ'τά μητροπολιτικά κέντρα του Δυτικού μονοπωλιακού 

καπιταλισμού - πραγματικότητα πού προσδιορίζει ότι ò όγώνας του 

εργαζόμενου 'Ελληνικού Λαού είναι κατά πρώτο λόγο έθνικοαπελευθε-

ρωτικός αγώνας. Τέλος, κάθε σεχταριστική αντίληψη υπονομεύει τό 

λαϊκό κίνημα. Ή σοσιαλιστική αλλαγή θά πραγματοποιηθεί μονάχα 

άπό ενα μαζικό., δημοκρατικό, αγωνιστικό λαϊκό κίνημα. Κάθε πράξη 

πού τό αποδυναμώνει ευνοεί τόν αντίπαλο, τίς δυνάμεις τοΰ ιμπερια

λισμού. Κάθε πράξη καί κάθε θέση πού διασπά τή Νεολαία άπό τόν 
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έργαζόμενο ελληνικό Λαό, τους αγρότες, τους εργάτες, τους βιοτέχνες, 

τους μισθωτούς, τους μικροεπαγγελματίες, στον βωμό μιας κό.ποιας 

αριστερής ή άριστερίστικης "γνησιότητας" τελικά οδηγεί σε ανάσχεση 

τών καταπιεζόμενων μαζών της χώρας μας. 

Ή ενότητα Νεολαίας κι'όλων τών εργαζομένων της χώρας,όλων 

εκείνων πού αποτελούν αντικείμενο στυγνής εκμετάλλευσης άπό τό μο

νοπωλιακό κεφάλαιο στά πλαίσια του σύγχρονου ιμπεριαλισμού, αποτε

λεί προϋπόθεση γιά τή νίκη., Ή πολιτικά ώριμη Νεολαία του ΠΑΣΟΚ 

μέ βαθειά επίγνωση «"ύτης της ιστορικής αλήθειας θά δώσει τό παρόν 

Θά παίζει τόν πρωτοποριακό της ρόλο και χέρι-χέρι με τόν "Ελληνα 

εργαζόμενο θά οδηγήσει στη Νίκη και τή μεγάλη αλλαγή« 


