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Τον βλέπουμε κάθε μέρα μπροστά μας* Είναι ο 
νέος, ο κουρασμένος, ό μπλαζέ, ό μελαγχολι-' 
κός, ο αδιάφορος, πού δέν ξέρει, τι να κάνει, 
Τόν κυριεύει μια μοναξιά, ένα άγχος. Οι νευ- 
ρώσεις5βρ ίσκονται στήν πρώτη γραμμή, Κι *δμως 
αυτός ό νέος δεν φταίει, 'Επρεπε νά είναι 
στήν πρώτη γραμμή ενός αγώνα γιά έναν καλλί
τερο κόσμο, 'Αλλά έχει γίνει κ ι ’αυτός ενα θύ 
μα* "Ενα θύμα πού κάθε τόσο ξεσπάει, ξετυλί
γει τόν δραστηριότητα του στον δρόμο* Ξεσπά
ει σέ ενα κίνημα πού ταράζει μιά κοινωνία ο
λόκληρη, "Οταν αύτός ό νέος μάθει νά κάνει 
αυτό τό ξέσπασμα συνεχή πάλρ, αγώνα συνεπή 
καί συντονισμένο, τότε θά είναι ή αρχή του 
τέλους γιά τόν καπιταλισμό καί τό ξεκίνημα 
ενός καινούριου κόσμου.

’0 σημερινός νέος δοκίμασε-τθ-κενόγ την άνικανοποίηση, πρώ
τα μέσα στο σπίτι, 'Η παλαιότερη οικογένεια στηριγμένη στήν 
αυστηρή πειθαρχία του πατέρα, στήν υποδούλωση τής μητέρας 
δέν άφηνε άλλα περιθώρια άπό τήν υποταγή, Στήν κοπέλλα νά 
προετοιμαστεί γιά τόν γάμο* στον νέο νά αρχίσει νά σκέφτε
ται όταν θά τό ήθελε 6 πατέρας, όταν θά μπορούσε νά κερδί
σει τό ψωμί του, αφού τελείωνε τό στρατιωτικό* "Ομως αυτή 
ή οικογενειακή πειθαρχία έσπασε μετά τόν πόλεμο, Πρβτα άρ
χισαν οί μανάδες, "Υστερα άπό τήν φοβερή δοκιμασία τού Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου, όπου για να έπιζήσει r¡ οικογένεια Χρει
άστηκαν οί- συντονοσμένες καί άγριες προσπάθειες όλων, ή γυ
ναίκα πού αγωνίστηκε σαν ίση προς ιση δέν μπόρεσε πια νά γυ
ρίσει στήν ίδια καθυστερημένη κατάσταση τής υποταγής. Πήρε 
νέα δικαιώματα θεληματικά. Οι σχέσεις μέσα αχό σπίτι άλλα
ξαν, Πολλές φορές πήραν βίαιο χαρακτήρα, μέ συχνές ρήξεις, 
πού φαινόντουσαν άσχετες από τό^βασικό κοινωνικό πρόβλημα. 
"Οτι ή γυναίκα μπήκε κι αυτή στήν βιομηχανική κοινωνία, ’Εκ
τός άπό τήν κουζίνα καί τήν πλύση, περνάει άπό τό εργοστά
σιο, τό μαγαζί, τό σχολείο. Μέσα σ ’αύτή τήν οικογένεια πού 
συνταραζόταν άπό συνεχείς κρίσεις, στήν μεταβατική κατάστα
ση ¡ς κοινωνίας μας, 
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δείγμα νά θεμελιώσουν τήν δίκιά τους» Προχώρησαν μέχρι τό 
σημείο, νά βλέπουν σάν προσωποποίηση της αποτυχίας, την γε
νεά των γονέων τους, Χωρίς νά μπορούν νά συλλάβουν την έν
νοια του σαπίσματος μιας καπιταλιστικής κοινωνίας ακόμα, 
θεώρησαν τούς γονεΐ'ς τους υπεύθυνους. Γενικά την περασμέ
νη γενεά» Οι γονείς τά έχασαν μπροστά στο νέο φαινόμενο.
'Ο πατέρας τά έρριζε στην μητέρα καί § μετέρα στόν πατέρα. 
Καί οι δύο μαζί έφτασαν στο αποτέλεσμα πότε νά δίνουν πολ
λά στα παιδιά τους για νά τά ικανοποιήσουν καί πότε νά μη 
δίνουν τίποτε γιά τιμωρία. Νά ανοίγουν πόλεμο μέ αυτά. Μέ 
αυτή την εισαγωγή μπήκε στην κοινωνία ή σημερινή νεολαία.

Κ ι ’άπό δίπλα ήταν καί τό σχολείο. 'Από τό Γυμνάσιο άρχισε 
ή αμφιβολία. Πάλη;: τά σχολεία στηριζόντουσαν στήν αυστηρή 
πειθαρχία τής αποστήθισης, Καμμιά δημιουργική σκέψη δέν έπι- 
τρεπόταν γιά τούς μαθητές» "’Ομως μέ τά νέα μέσα ένημερώσεως 
τήν ποσότητα των πληροφοριών, των εφημερίδων, τού τύπου, 
του ραδιοφώνου, τής τηλεοράσεως, τού κινηματογράφου, των 
κοινωνικών συγκρούσεων σέ ολόκληρο τόν κόσμο μας καί τό πέ
ρασμα από μιά οικογένεια σέ συνεχή κρίση, κλόνισαν τήν πί
στη στήν γυμνασιακή παιδεία» *Η αποστήθιση των αρχαίων συγ
γραφέων, η μάθηση των θρησκευτικών, ή διδασκαλία τής ιστο
ρίας, ξετυλίχτηκαν μπροστά στάς μάτια τους μέ δλη τήν πρα
γματική ηλιθιότητα πού περικλείνουν, Οι;άμφιβολίες των νέων 
αντιμετωπίστηκαν βάρβαρα μέ πνευματική αλλά καί πραγματική 
αστυνομική τρομοκρατία» "Ενας σάπιος καπιταλισμός προσπαθού
σε νά έπιβάλλει τήν πνευματική πειθαρχία στήν νεολαία, μέσω, 
τίς πιό πολλές «ρορές, δυδτυχιδμένων καί κακοπληρωμένων καθη
γητών πού καί αυτοί οΐ ίδιοι δέν πίστευαν στήν άξια τής δι
δασκαλίας τους. Καί στο τέλος νά πάρουν ένα απολυτήριο Γυ
μνασίου πού στό κάτω-κάτω δέν αποτελούσε καί κανένα μεγάλο 
έφόφι.ο γιά τήν ζωή.

*Η μεγάλη όμως απογοήτευση έρχεται δταν προχωρήσουν στά ’Α
νώτερα ’Εκπαιδευτικά ‘Ιδρύματα, Κάνουν τόσες πολλές προσπά
θειες νά πετύχουν τήν είσοδό τους, ώστε τούς δη^ιιουργεύται 
ή εικόνα ενός ναού τής ’Επιστήμης. ‘Η έντύπωση ότι θά είσ- 
δύσουν επί τέλους στο άδυτον τήρ Γνώσεως, ’Από τούς πρώτους 
μήνες καταλαβαίνουν οτι είναι αιχμάλωτοι μιας τρομερής μηχα
νής, Πρέπει νά συμμαζέψουν^γνώσεις καί γνώσεις^ πολλές φορές 
άχρηστες, Νά άποστηθήσουν υλη άπέραντη, συχνά ανώφελη. Νά 
περάσουν άπό σκαλοπάτια διαδοχικών εξετάσεων, μέσα άπό μαιάν 
δρουρ διοικητικούς καί στό τέλος ή έπιτυχία τους νά^έξαρτα- 
ται άπό κάποια τύχη τής ημέρας, άπό τό κάποιο κέφι ένό^ κα- 
θηγητού, Νά χάνουν μήνες καί χρόνια γιά νά άποκτήσουν ενα 
δίπλωμα, Πού στό τέλος, ή πολλή άνώφελη προσπάθεια σκότω
σε έκ τών προτέρων τή χαρά τού τελικού σκοποΰ-διπλώματος.
Στά χρόνια πού ή νεολαία περνάει μέσα στά>ανώτερα ιδρύματα, 
δέν εχει καμμιά βοήθεια, δέν έγει καμμιά επαφή μέ τό διδα
κτικό προσωπικό, Οί καθηγητές απομονωμένοι, απασχολημένοι 
μέ τόσες άλλες ασχολίες νά κερδίσουν λεφτά, βλέπουν τούς 
φοιτητές μέ κούραση, μέ μίσος πολλές φορές. Γιατί τού^ τρώ
νε πολύτιμες ώρες. Τήν καθηγητική έδρα χρειάζονται, τις πε-



ρισσότερες φορές για νά Ανοίξουν τον δρόμο προς την μεγά
λη καπιταλιστική κοινωνία* 'Επιτροπές, συμβούλια? κλινικές, 
ιδιωτικοί πελάτες, λεφτά, δεξιώσεις, κοινωνικές υποχρεώσεις, 
Οι φοιτητές πλέον είναι βάρος,. Καί πολλοί άπ'αύτούς τούς κα
θηγητές είναι ανίκανοι, ^άνεπιστήμονες, αντιδραστικού, αδιά
βαστοι, ημιμαθείς Σταμάτησαν να μελετάνε όταν πήραν την έ
δρα, Σχηματίζουν μέ τή σειρά τους, μια κλίκα πού ανεβάζει 
κοντά της σάν νέους καθηγητές ανθρώπους σαν κι'αύτούς«. Κι’ 
αν καμμιά φορά βγούνε τίποτε καλοί, νέοι καθηγητές μέ όρεξη 
καί αγάπη νά δουλέψουν, αργά ή γρήγορα θά τούς συντρίψουν. 
Σπουδαστές καί καθηγητές Αντιμετωπίζονται σάν έχθροί, *0 φοι 
τητής είναι φτωχό προλεταριάτο πού αγωνίζεται νά πάρει ένα 
δίπλωμα, νά ζήσει, καί ό καθηγητής, ο αντιπρόσωπος τής αντι
δραστικής καπιταλιστικής κοινωνίας,

Τό καπιταλιστικό καθεστώς έχει Ανάγκη Από πολλούς έπιστήμο- 
νες, 'Αναγκάστηκε νά Ανοίξει τίς πόρτες των Πανεπιστημίων 
για πολλούς νέους., Αλλά βέβαια δέν τούς έδωσε καί την δυνα
τότητα άνετων σπουδών. Χιλιάδες νέοι συσσωρεύονται στίς πα
νεπιστημιακές αίθουσες, πεδεύονται σκληρά Από τίς άθλιες 
συνθήκες διδασκαλίας. Κατά κάποιο τρόπο τό κοπάδιασμα πού 
υφίστανται στά πανεπιστήμια, ή ένταξή τους στην φοιτητική 
αγέλη, τούς προετοιμάζει για ενα εργοστασιακό μέλλον, χωρίς 
τ ή ν χαρ& τής έ πιστη μ ο μιη ή ς δήμιου ργίας, χωρ ίς τήν βεβαιότη
τα της θέσης τους, χωρίς _αύτό πού τούς είχαν πει ότι θά εί
ναι ένας επιστήμονας, Πρίν Από μερικά χρό’μια Ακόμα ό έπιστή- 
μονας Αμέσως μετά τίς σπουδές του πηδούσε στην παραπάνω τάξη 
Σήμερα οι περισσότεροι επιστήμονες, γιατροί, μηχανικοί, οίκο 
νομολόγοι κλπ, είναι κι’αυτοί προλεταριάτο, "ίσως πληρώνον
ται λίγο καλλίτερα, Αλλά Ανήκουν σ ’αύτό, '0 καπιταλισμός 
χρειάζεται τόσους πολλούς, ώστε δέν μπορεί πλέον νά τούς 
προσφέρει τήν πολυτέλεια μιας κοινωνικής Ανωτερότητας. Οι 
φιλοδοξίες των νέων σπουδαστών σκοτώνονται κάθε μέρα μέσα 
στά πανεπιστήμια, Αύτό τό ιδιαίτερο έπιστημονικό προλεταριά
το των έκατομμυρίων νέων, όσο είναι Ακόμα στή σπουδαστική 
κατάσταση έπαναστατει, ξεσηκώνεται μπροστά στήν άθλια προ
οπτική τού μηχανοποιημένου μονότονου μέλλοντος. Πρίν νά_μπει 
στά γρανάζια τής απαίσιας μηχανής πού θά_τόν καταπιεί, έπανα 
στατει, άπεργει, οιο.δηλώνει, συνομωτει, ενάντια στους καθη
γητές, στήν αστυνομία, τήν κυβέρνηση, τό καθεστώς. Ενάντια 
σέ κάθε μορφή εξουσίας. Γίνεται μια επαναστατική πρωτοπόρε ία 
σ υ ν ε χ ώ ς ά ν α ν ε ο ύ μ ε ν η,
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ιΛ δεν φέρνουν τόν άπε?.ευθέρωση του άνθρώπου. Τί σημαίνει μιά 

κοινωνία οργανωμένη, τόσο καλά^¿ργανωμένη πού^τό σκιερά θά 
μοιάζει μέ τό αύριο. Θέλουμε νά ανατρέψουμε τόν καπιταλισμό, 
νά οργανώσουμε τόν σοσιαλιστικό κόσμο, (>πού θά στηρίζεται καί 
θά είναι γιά όλους τούς ανθρώπους. Σέ όλους καί γιά δλουςί 
Αυτό τό επαναλαμβάνουμε. "Οχι μόνον σέ "έξυπνες" πρωτοπο- 
ρειες πού αναλαμβάνουν τόν ρόλο του αντιπροσώπου, του εκ
προσώπου, του έκμαυλιστή στο τέλος. "'Οχι σέ οδηγούς καί ο
δηγούμενους. "Οχι σέ αρχηγούς καί οπαδούς. Μιά κοινωνία πού 
θά στηρίζεται στην δημοκρατία όλων. Πού ολοι θά οδηγουν καί 
όλοι θά οδηγούνται»
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