
Ομιλία της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας (ΚΝΕ) στην 20η Γενική Συνέλευση της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών

Κύπρος, 3-6 Δεκέμβρη 2019

Αγαπητές συντρόφισσες και αγαπητοί σύντροφοι,

εκ μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας (ΚΝΕ),
χαιρετίζουμε τους αντιπροσώπους των Οργανώσεων Νεολαίας που παίρνουν μέρος στην
20η Γενική  Συνέλευση  της  Παγκόσμιας  Ομοσπονδίας  Δημοκρατικών  Νεολαιών
(ΠΟΔΝ).

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

ευχαριστούμε πολύ την ΕΔΟΝ  για την φιλοξενία των εργασιών μας εδώ στην Κύπρο.
Θέλουμε για ακόμη μια φορά να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς τα μέλη, τα στελέχη
και  τους  φίλους  της,  συνολικά  προς  τη  νεολαία  της  Κύπρου  που  γεννήθηκε  και
μεγαλώνει σε συνθήκες κατοχής σχεδόν της μισής πατρίδας της εδώ και 45 χρόνια. 

Ειδικά σήμερα είναι που δεν πρέπει να ξεχαστεί ότι:

- Με τη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και ισχυρών κρατών της ΕΕ επιβλήθηκε η στρατιωτική
δικτατορία στην Ελλάδα το 1967, και έχουν ευθύνες για την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο
το 1974.

- Και σήμερα τα Αμερικανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Βρετανικά και Ισραηλινά μονοπώλια έχουν
πέσει σαν τα κοράκια στους υδρογονάνθρακες της κυπριακής ΑΟΖ, ενώ καλλιεργήθηκαν
ψεύτικες  προσδοκίες  για  την  παρέμβαση  της  Total  και  της  Eni  για  την  αναχαίτιση  της
τουρκικής επιθετικότητας. Όμως στην πράξη αποκαλύπτεται πως υπάρχει συμφωνία για
συνδιαχείριση  με  την  Τουρκία  στο  οικόπεδο  7,  και  γενικότερα  και  γι’  αυτό  τον  σκοπό
δουλεύουν ισχυρές καπιταλιστικές χώρες.

- Έτσι στρώθηκε το έδαφος για να πραγματοποιεί η τουρκική αστική τάξη γεωτρήσεις στην
κυπριακή ΑΟΖ, να παρουσιάζει την περιοχή αυθαίρετα ως δική της υφαλοκριπίδα για να
εκμεταλλευτεί τον υποθαλάσσιο πλούτο, συνεχίζοντας παράλληλα να διατηρεί την κατοχή
και να προχωρά στην πράξη τη διχοτόμηση της Κύπρου.

- Η ΚΝΕ έχε αντιταχθεί σε κάθε είδους διχοτόμηση του νησιού και λύση συνομοσπονδιακού
χαρακτήρα, υποστηρίζει λύση ενός και όχι δύο κρατών.

Θέλουμε  να  χαιρετίσουμε  το  δίκαιο  αγώνα  του  λαού  και  της  νεολαίας  για  μια  Κύπρο
λεύτερη, στην οποία αφέντης θα είναι ο λαός της. Για μια Κύπρο Ενιαία και Ανεξάρτητη, με
Μία και Μόνη Κυριαρχία, μία Ιθαγένεια και Διεθνή Προσωπικότητα, χωρίς ξένες βάσεις και
στρατεύματα, χωρίς ξένους εγγυητές και προστάτες.
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Ακόμη,  εκφράζουμε τη  διεθνιστική αλληλεγγύη μας  στους λαούς και  τους νέους που
βρίσκονται στο στόχαστρο της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας, όπως είναι οι λαοί της
Κούβας,  της  Βενεζουέλας,  της  Συρίας,  της  Παλαιστίνης.  Στέλνουμε  διεθνιστικούς
αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο λαό της Βολιβίας που βιώνει τις τραγικές συνέπειες ενός
αμερικανόπνευστου πραξικοπήματος, αλλά και τους άλλους λαούς της Λατινικής Αμερικής,
όπως είναι οι λαοί της Χιλής, του Εκουαδόρ και της Κολομβίας -που παρά την κρατική βία
και την καταστολή- διαδηλώνουν μαζικά ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, για την κατάκτηση
των  δικαιωμάτων  τους.  Στους  λαούς  του  Ιράκ  και  του  Λιβάνου  που  πραγματοποιούν
μεγάλες διαδηλώσεις με δίκαια αιτήματα.

Τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ με σταθερότητα δείχνουν την έμπρακτη αλληλεγγύη της
στους  λαούς  που  αγωνίζονται  και  βρίσκονται  στο  στόχαστρο  της  ιμπεριαλιστικής
επιθετικότητας.  Το  προηγούμενο  διάστημα  οργανώσαμε  μια  σειρά  από  πρωτοβουλίες,
εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις ενημέρωσης του ελληνικού λαού και της νεολαίας για την
κατάσταση που επικρατεί σε αυτές τις χώρες, στήριξης και αλληλεγγύης. Ενδεικτικά:

 Βρισκόμαστε στο πλάι του συριακού λαού που εδώ και 9 χρόνια αιματοκυλιέται
εξαιτίας του ιμπεριαλιστικού πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, ισχυρές
χώρες της ΕΕ, η Τουρκική αστική τάξη κα, σε ανταγωνισμό με τη Ρωσία και το Ιράν
που έχουν τα δικά τους συμφέροντα στην περιοχή. Η ΚΝΕ -στο πλευρό του ΚΚΕ-
παλεύει  καθημερινά μέσα στα σχολεία, στις σχολές, στους τόπους δουλειάς,  στις
γειτονιές, παντού, για τον τερματισμό του εγκλήματος απέναντι στον συριακό λαό,
για  να  μη  συμμετάσχει  η  Ελλάδα  στο  μακελειό,  για  το  κλείσιμο  των  ΝΑΤΟικών
βάσεων οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί ή σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθούν εναντίον
του λαού σας, εναντίον των άλλων λαών της περιοχής. Τα τελευταία χρόνια, το ΚΚΕ
και  η  ΚΝΕ  έχουμε  οργανώσει  πολυάριθμα  συλλαλητήρια,  συγκεντρώσεις
διαμαρτυρίας, εκδηλώσεις ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Συρία. Πέρυσι,
η ΚΝΕ πραγματοποίησε μεγάλο φοιτητικό αντιπολεμικό συλλαλητήριο ενάντια στους
βομβαρδισμούς  των  ΗΠΑ-Βρετανίας-Γαλλίας.  Μάλιστα  στο  συλλαλητήριο  αυτό  οι
φοιτητές δέχθηκαν μεγάλη καταστολή, επειδή προσπάθησαν να ρίξουν το άγαλμα
του  μακελάρη  των  λαών  Τρούμαν  που  βρίσκεται  στην  Αθήνα.  Πιο  πρόσφατα
οργανώσαμε κινητοποιήσεις ενάντια στην 3η εισβολή της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία.
Η ΚΝΕ συμμετείχε με αντιπροσωπεία στην αποστολή αλληλεγγύης με το συριακό
λαό της  Παγκόσμιας  Ομοσπονδίας  Δημοκρατικών Νεολαιών και  του  Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ειρήνης που πραγματοποιήθηκε στη Δαμασκό το Νοέμβρη του 2018. 

 Το  ΚΚΕ  και  η  ΚΝΕ  από  την  πρώτη  στιγμή  καταδικάσαμε  την  απόπειρα
πραξικοπήματος στη Βενεζουέλα, μέρος της βρώμικης επέμβασης των ΗΠΑ, της
ΕΕ και των συμμάχων τους στη Λατινική Αμερική. Οργανώσαμε πορεία προς την
αμερικάνικη  πρεσβεία  και  τα  γραφεία  της  ΕΕ  στην  Αθήνα,  αλλά  και  αντίστοιχα
συλλαλητήρια σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, βροντοφωνάζοντας «Αλληλεγγύη στο
λαό της Βενεζουέλας! Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι
λαοί».  Στο  πλαίσιο  του  12ου  Συνεδρίου  της  ΚΝΕ,  στις  16  Φλεβάρη  2019
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πραγματοποιήθηκε  διεθνιστική  πολιτική-πολιτιστική  εκδήλωση  της  ΚΝΕ,  όπου
πήραν μέρος και οι διεθνείς αντιπροσωπείες που παρακολούθησαν το 12ο Συνέδριο
της ΚΝΕ. Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων μίλησε και η Εθνική Γραμματέας του ΚΣ της
Κομμουνιστικής Νεολαίας Βενεζουέλας. Η ΚΝΕ συμμετείχε με αντιπροσωπεία στη 2η

Αποστολή Αλληλεγγύης στο λαό και τη νεολαία της Βενεζουέλας που οργάνωσε η
ΠΟΔΝ στο Καράκας τον Απρίλη.

 Στεκόμαστε  δίπλα  στον  πολύπαθο  Παλαιστινιακό  λαό, στηρίζουμε  το  δίκαιο
αγώνα του για τη δημιουργία ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους,
στα  σύνορα  του  1967  με  πρωτεύουσα  την  Ανατολική  Ιερουσαλήμ  και  την
αποχώρηση  του  ισραηλινού  στρατού  από  όλα  τα  κατεχόμενα  εδάφη  του  1967.
Απαιτούμε να αναγνωριστεί άμεσα το παλαιστινιακό κράτος, σύμφωνα με τη σχετική
απόφαση της Ελληνικής Βουλής το 2015. Να σταματήσουν οι κοινές στρατιωτικές
ασκήσεις καθώς και η πολιτική, οικονομική και στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδας
με το  Ισραήλ.  Με  πολύμορφες  δραστηριότητες  εκφράζουμε  την  αλληλεγγύη μας.
Πέρυσι, συμμετείχε στο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή η Αχέντ Ταμίμι ενώ με αφορμή την
ημέρα Παγκόσμιας Αλληλεγγύης με το λαό της Παλαιστίνης οργανώσαμε εκδήλωση
με  χιλιάδες  συμμετέχοντες  και  θέμα  «Λευτεριά  στην  Παλαιστίνη!  Οι  λαοί  θα
νικήσουν!».  Για την έμπρακτη αλληλεγγύη της ΚΝΕ στον αγώνα του παλαιστινιακού
λαού,  η  ΚΝΕ  βραβεύτηκε  με  το  μετάλλιο  του  προέδρου  του  Κράτους  της
Παλαιστίνης.

 Σταθερά εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με τον κουβανικό λαό. Σήμερα σε μια
περίοδο που σημαδεύεται από τα σημάδια της αντεπανάστασης και της ανατροπής
του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ και άλλες χώρες, η Κουβανική Επανάσταση είναι ένα
από  τα  ορόσημα  για  την  υπεράσπιση  της  ιστορίας  και  της  προσφοράς  του
κομμουνιστικού  κινήματος,  για  την  ενίσχυση  του  προλεταριακού  διεθνισμού,  την
πάλη για το σοσιαλισμό. Ο ηρωικός αγώνας του κουβανικού λαού, που μέσα στο
στόμα του λύκου κατάφερε  να ανατρέψει  τον καπιταλισμό και  να οικοδομήσει  το
σοσιαλισμό, αποτελεί πηγή δύναμης και έμπνευσης για τους νέους και τις νέες στην
Ελλάδα,  τρανό παράδειγμα ότι  ο ιμπεριαλισμός δεν είναι  ανίκητος. Στα Φεστιβάλ
μας, κάθε χρόνο, αναδεικνύουμε σταθερά, με πολύμορφο τρόπο, την αλληλεγγύη
μας  στην  Κούβα.  Πέρυσι  πραγματοποιήσαμε  εκδήλωση  με  τίτλο:  «Κούβα:
Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών – Κάτω ο αποκλεισμός των ιμπεριαλιστών» και
φέτος, με αφορμή τα 60 χρόνια από την Επανάσταση, διοργανώσαμε εκδήλωση με
τίτλο  δανεισμένο  από  τα  λόγια  του  κομμουνιστή  ηγέτη,  Φιντέλ  Κάστρο:  «Η
επανάσταση δεν είναι ένα στρώμα από ροδοπέταλα. Είναι μια μάχη ανάμεσα στο
μέλλον και το παρελθόν». Μάλιστα, στο 39ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, παραδόθηκε
στο ΚΣ της  ΚΝΕ αναμνηστικό  μετάλλιο  της  «50ής Επετείου» της  Ένωσης Νέων
Κομμουνιστών της Κούβας.
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 Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έχουμε σταθερά στον προσανατολισμό μας, την ανάπτυξη
της διεθνιστικής αλληλεγγύης και της πάλης ενάντια στον αντικομμουνισμό,
την απαγόρευση ή τον περιορισμό της δράσης Κομμουνιστικών Κομμάτων
και Νεολαιών. Την εναντίωση στην ταύτιση κομμουνισμού-φασισμού και τη θεωρία
των «δύο άκρων», που αποτελεί επίσημη ιδεολογία και πολιτική της ΕΕ. Ιδιαίτερα
εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με τους συντρόφους του ΚΚ Ουκρανίας και  της
Νεολαίας του, που αντιμετωπίζουν συνθήκες απαγόρευσης. Καταδικάζουμε το όργιο
διώξεων  και  καταστολής  που  έχει  εξαπολύσει  σε  βάρος  των  κομμουνιστών  της
Ουκρανίας  το  αστικό  κράτος,  μαζί  με  φασιστικές  δυνάμεις  και  απολαμβάνει  τη
στήριξη της ΕΕ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και με το
ΚΚ Πολωνίας που αντιμετωπίζει αντίστοιχες συνθήκες στη χώρα του. Το ΚΚΕ και η
ΚΝΕ έχουμε οργανώσει παραστάσεις διαμαρτυρίας στις αντίστοιχες πρεσβείες, ενώ
οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ έχουν κάνει πολλές παρεμβάσεις στο ευρωκοινοβούλιο
καταγγέλλοντας τη στάση της ΕΕ που ενισχύει την κομμουνιστική εκστρατεία τόσο
στα  κράτη-μέλη  της  όσο  και  σε  τρίτες  χώρες,  όπως  η  Ουκρανία.  Πρόσφατα
πραγματοποιήθηκε  σημαντική  εκδήλωση  στο  Ευρωκοινοβούλιο  ενάντια  στα
αντικομμουνιστικά ψέματα της ΕΕ για το “Τείχος του Βερολίνου” και τον Σοσιαλισμό,
ενώ σημασία έχει  και η κοινή τοποθέτηση περισσότερων από 40 ΚΝ ενάντια στο
πρόσφατο κατάπτυστο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου με το οποίο εξισώνεται  ο
φασισμός με τον κομμουνισμό. 

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

η ΚΝΕ συμβάλλει στη συζήτηση με όλες τις τις δυνάμεις με γνώμονα  οι αποφάσεις της
20ης  Γενικής  Συνέλευσης  της  ΠΟΔΝ  να  υπηρετήσουν  τον  αγώνα  που  δίνουν
εκατομμύρια νέοι αγωνιστές και τις νέες αγωνίστριες σε ολόκληρο τον κόσμο που
παλεύουν ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Για να δυναμώσει, να πάει ένα βήμα παραπέρα,
να δικαιωθεί αυτός ο αγώνας.

Η ΚΝΕ από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της,  σε συνθήκες βαθιάς παρανομίας
ακόμα  εντάχθηκε  στην  ΠΟΔΝ, παίρνοντας  τη  σκυτάλη  από  τη  θρυλική  Ενιαία
Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ) που ήταν μία από τις 40 ιδρυτικές οργανώσεις της
ΠΟΔΝ στις 10 Νοέμβρη του 1945 στο Λονδίνο.

Η  ΠΟΔΝ  από  την  ίδρυσή  της  έχει  σημαντική  συμβολή  στην  ανάπτυξη  της
αντιιμπεριαλιστικής πάλης των νέων και  της αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς.
Ιστορική πορεία γεμάτη ηρωισμό εκατομμυρίων νέων. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες
ιδρύθηκε η ΠΟΔΝ, πριν από 74 χρόνια, σφραγίστηκαν από τη  Μεγάλη Αντιφασιστική
Νίκη των Λαών, τη μεγάλη νικηφόρα αντίσταση και πάλη πολλών κινημάτων ενάντια στο
φασισμό και  το  ναζισμό,  όπως του  ΕΑΜ και  του  ΕΛΑΣ στην Ελλάδα,  την  καθοριστική
συνεισφορά  του  πρώτου  σοσιαλιστικού  κράτους  στον  κόσμο,  της  ΕΣΣΔ.  Η  ίδρυση της
ΠΟΔΝ εκείνη την εποχή απαντούσε στην ανάγκη να συσπειρωθούν και να συντονιστούν οι
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αντιφασιστικές,  αντιιμπεριαλιστικές  και  φιλειρηνικές  δυνάμεις  σε  επίπεδο  νεολαίας,  με
όραμα την πραγματική απελευθέρωση των λαών του κόσμου, την κοινωνική δικαιοσύνη και
ειρήνη.

Σταθμό στη δράση της ΠΟΔΝ αποτέλεσε  το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νέων και Φοιτητών
(ΠΦΝΦ) που διεξήχθη για πρώτη φορά το 1947 στην Πράγα και από τότε πραγματοποιείται
κάθε 4 χρόνια. Το ΠΦΝΦ αποτελεί βήμα καταδίκης των ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων, των
πολέμων και των επεμβάσεων, βήμα ανταλλαγής εμπειριών για τους νέους του κόσμου
από την πάλη που διεξάγουν στις χώρες τους.

Ο θεσμός των ΠΦΝΦ, από τον ίδιο του το χαρακτήρα, δε θα μπορούσε παρά να πηγαίνει
χέρι χέρι με την πορεία της ταξικής πάλης σε διεθνές επίπεδο. Από το πρώτο ΠΦΝΦ που
διεξήχθη  δύο  χρόνια  μετά  το  τέλος  του  Β’  Παγκοσμίου  Πολέμου  και  το  τσάκισμα  του
φασισμού, η πάλη των λαών και της νεολαίας για ειρήνη και αλληλεγγύη είχε ουσιαστικό
πολιτικό περιεχόμενο: Ήταν η πάλη των λαών για την υπεράσπιση του σοσιαλισμού
από τον ιμπεριαλισμό, η έκφραση της διεθνούς αλληλεγγύης προς τις χώρες που
είχαν  καταφέρει  να  σπάσουν  τα  δεσμά  της  καπιταλιστικής  εκμετάλλευσης  και
οικοδομούσαν  τη  σοσιαλιστική  κοινωνία,  η  καταδίκη  των  εγκλημάτων  του
καπιταλισμού  διεθνώς, όπως  ήταν  οι  δύο  Παγκόσμιοι  Πόλεμοι  και  το  πυρηνικό
ολοκαύτωμα στο Ναγκασάκι και τη Χιροσίμα.

Γι'  αυτόν  ακριβώς  το  λόγο,  το  ΠΦΝΦ  ήταν  πάντα  ευπρόσδεκτο  στις  χώρες  του
σοσιαλισμού,  «ταξιδεύοντας»  στη  Μόσχα,  στην  Αβάνα,  στην  Πράγα,  στη  Σόφια,  στο
Ανατολικό Βερολίνο κ.ά. Για τον ίδιο λόγο πάντα, οι ιμπεριαλιστές έκαναν ό,τι περνούσε
από το χέρι τους για να αποκλείσουν τη συμμετοχή των νέων σε αυτό το Φεστιβάλ. Φτάνει
να θυμηθούμε το κλείσιμο των συνόρων από τις καπιταλιστικές χώρες της Ευρώπης στο
Φεστιβάλ  της  Πράγας  το  1947,  τις  προκλήσεις  ιμπεριαλιστικών  δυνάμεων  ενάντια  στα
Φεστιβάλ του Βερολίνου στη  Γερμανική  Λαοκρατική  Δημοκρατία,  αλλά και  τις  τεράστιες
προσπάθειες  των  νέων  αγωνιστών  να  ξεπεράσουν  αυτά  τα  εμπόδια,  διανύοντας
εκατοντάδες χιλιόμετρα με κάθε μέσο, ακόμη και με τα πόδια για να φτάσουν στο Φεστιβάλ.

Το 1989 - 1991, με τις αντεπαναστατικές ανατροπές στην ΕΣΣΔ και τις άλλες σοσιαλιστικές
χώρες,  δέχθηκε  σοβαρό  πλήγμα  και  η  ΠΟΔΝ.  Το  πλήγμα  αυτό  ήταν  αποτέλεσμα  του
χτυπήματος που δέχθηκαν βασικά στηρίγματα της Ομοσπονδίας: Κομμουνιστικές Νεολαίες
(ΚΝ)  διαλύθηκαν,  άλλες  μεταλλάχθηκαν  παίρνοντας  ουσιαστικά  ανοιχτά  το  μέρος  των
δυνάμεων  του  ιμπεριαλισμού.  Πολλές  οργανώσεις  δώσαμε  τότε  μάχη  για  να
διαφυλάξουμε τον αντιιμπεριαλιστικό χαρακτήρα της ΠΟΔΝ ενάντια σε όσους ήθελαν
μια ΠΟΔΝ μεταλλαγμένη,  διαχυμένη σε άλλα σχήματα,  σε διεθνείς  ΜΚΟ και  Κοινωνικά
Φόρουμ.

Παρά τις αρνητικές συνέπειες, με αυτήν τη μάχη η Ομοσπονδία διαφύλαξε το χαρακτήρα
της, ενώ μπορέσαμε να βγάλουμε και βασικά συμπεράσματα, όπως ότι το αδυνάτισμα των
ΚΝ αδυνατίζει την ίδια την Ομοσπονδία, πολιτικά και οργανωτικά. Το συμπέρασμα ισχύει
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και  σήμερα:  Η  σύσφιξη  των  σχέσεων,  η  κοινή  δράση  και  το  δυνάμωμα  των  ΚΝ
αποτελεί βάση για να δυναμώσει και η ΠΟΔΝ στις νέες, πιο σύνθετες συνθήκες.

Κουβαλώντας αυτή την ιστορική κληρονομιά, έχουμε την πεποίθηση ότι η ΠΟΔΝ σήμερα
μπορεί  και  πρέπει  να  παίξει  καθοριστικό  ρόλο  στην  ισχυροποίηση  του  διεθνούς
αντιιμπεριαλιστικού κινήματος σε συνθήκες όξυνσης των ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων και
της επιθετικότητας του κεφαλαίου απέναντι  στους λαούς.  Η ΚΝΕ πάντα συνέβαλε, και
από υπεύθυνες θέσεις ιδιαίτερα μετά το 1991, με τη θέση του προέδρου της ΠΟΔΝ
και  του  αντιπροέδρου  της  Περιφέρειας  Ευρώπης  και  Βορείου  Αμερικής,  στην
ενίσχυση της πάλης της ΠΟΔΝ.  Έτσι και σήμερα, μέσα από τη συζήτηση, μπορεί  να
συμβάλλει για να γίνει ένα βήμα μπροστά στην αντιιμπεριαλιστική δράση που αναπτύσσει η
ΠΟΔΝ, ώστε αυτή να αγκαλιάσει ακόμα περισσότερους νέους στις χώρες μας.

 Ο κόσμος που ζούμε σήμερα…

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

σήμερα  δρούμε  σε  σύνθετες  συνθήκες  που  εξακολουθούν  να  καθορίζονται  και  να
σηματοδοτούνται  από  τις  αντεπαναστατικές  ανατροπές.  Το  πισωγύρισμα  που
συντελέστηκε τη δεκαετία του 1990 με την παλινόρθωση του καπιταλισμού στην ΕΣΣΔ και
τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια του. 

Αυτό εκφράζεται στο εργατικό-λαϊκό κίνημα διεθνώς, στη χαμηλή γενικότερα συμμετοχή των
εργαζομένων,  του  λαού,  των  νέων  στους  αγώνες,  στην  έλλειψη  εμπιστοσύνης  στη
συλλογική διεκδίκηση. Επιδρά η μείωση των απαιτήσεων και η αυταπάτη της προσμονής
βελτίωσης  της  ζωής  των  νέων  με  αλλαγή  του  τρόπου  διαχείρισης,  με  ανάκαμψη  της
κερδοφορίας του κεφαλαίου. Οι μειωμένες απαιτήσεις καλλιεργούν το έδαφος αναζήτησης
μιας  ουτοπικής  στην  ουσία  «άμεσης  λύσης»,  στη  λογική  του  «μικρότερου  κακού»,  του
συμβιβασμού στο πλαίσιο του καπιταλισμού. Ενισχύεται διεθνώς η λογική του εφικτού,
η αναζήτηση λύσεων εντός του συστήματος, καλλιεργείται η λογική του «ουτοπικού»
της ανατροπής του καπιταλισμού, της οικοδόμησης μιας κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο, της σοσιαλιστικής κοινωνίας. 

Αυτή η λογική εκφράζεται επίσης ως πίεση στο ίδιο το Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα,
το οποίο δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι σήμερα είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες
που  επιτάσσει  η  ίδια  η  ανάπτυξη  των  υλικών  προϋποθέσεων  για  το  πέρασμα  στο
σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Στις σημερινές συνθήκες βιώνουμε την οξυμένη αντίφαση, από
τη μία να είναι υπερώριμες οι συνθήκες για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού και από την
άλλη να βρίσκεται σε μεγάλη υποχώρηση ο υποκειμενικός παράγοντας.

Αυτά δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της όξυνσης του αντικομμουνισμού και των πιέσεων και
της δουλειάς του οπορτουνισμού. Διαμορφώνονται στο έδαφος της μακροχρόνιας σχετικά
ειρηνικής αστικής κοινοβουλευτικής εξέλιξης και, μάλιστα, σε συνθήκες αντεπανάστασης,
συνολικού  πισωγυρίσματος  και  αρνητικού  συσχετισμού  δυνάμεων.  Στη  σημερινή
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κατάσταση   απαιτείται  κόπος  και  πάρα  πολλή  προσπάθεια  για  να  αλλάξει  σε  θετική
κατεύθυνση.

 …γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος

Ταυτόχρονα,  ζούμε  σε  μια  περίοδο  που  οξύνονται  οι  αντιθέσεις  του  καπιταλισμού.
Δρούμε σε συνθήκες που χαρακτηρίζονται από τα «νέα» προβλήματα που θα έχουμε να
αντιμετωπίσουμε, τα οποία προκύπτουν από την αστάθεια του καπιταλιστικού συστήματος,
καθώς διαφαίνονται τα σημάδια μιας νέας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης που θα
αγκαλιάζει τα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη και από την όξυνση των ιμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών  και  αντιθέσεων  για  το  μοίρασμα  και  τον  έλεγχο  των  αγορών  με
επίκεντρο τις πηγές ενέργειας, τον ορυκτό πλούτο, τις μεταφορές. Ζητήματα που οδηγούν
στο να πυκνώνουν οι αναδιατάξεις περιφερειακών και διεθνών συμμαχιών, να πυκνώνουν
οι πολεμικές στρατιωτικές συγκρούσεις και οι ανταγωνισμοί.

Στη διεθνή οικονομία η επιβράδυνση στις ΗΠΑ, στην Ευρωζώνη και στην Κίνα, αυξάνει
δικαιολογημένα την ανησυχία και  τις  δυσοίωνες προβλέψεις διεθνών οργανισμών (ΔΝΤ,
ΟΟΣΑ  κλπ)  για  την  αυξημένη  πιθανότητα  εκδήλωσης  νέας  διεθνούς  συγχρονισμένης
κρίσης.  Στις  αστικές  αναλύσεις,  επισημαίνονται  πλευρές  που  αναδεικνύουν  το  μεγάλο
μέγεθος  υπερσυσσωρευμένου  κεφαλαίου,  το  οποίο  δε  βρίσκει  σήμερα  διεξόδους
ικανοποιητικής  κερδοφορίας.  Αναγνωρίζεται,  επίσης,  η  περιορισμένης  δυνατότητα  της
αστικής διαχείρισης (π.χ.  της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, της μεταβολής των
νομισματικών ισοτιμιών,  του  φτηνού δανεισμού)  να μεταθέσουν  χρονικά και  αμβλύνουν
ουσιαστικά το βάθος της επερχόμενης κρίσης. 

Σε  αυτό  το  πλαίσιο  το  κεφάλαιο  προσπαθεί  να  βρει  νέα  πεδία  ικανοποιητικής
κερδοφορίας. Για  αυτό  το  λόγο  σήμερα  έχει  ανοίξει  η  συζήτηση  γύρω  από  νέα
προβλήματα που αναδύονται ως αποτέλεσμα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Ένα
τέτοιο παράδειγμα είναι η λεγόμενη “κλιματική αλλαγή”. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι
σήμερα παγκοσμίως υπάρχει  μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος. Αιτία της είναι  το
ανελέητο  κυνήγι  του καπιταλιστικού  κέρδους από τους μονοπωλιακούς  ομίλους που δε
λογαριάζει  την επίπτωση που έχει  στο περιβάλλον και  στις ζωές των ανθρώπων. Είναι
κοροϊδία,  λοιπόν,  να  μας  λένε  ότι  ξαφνικά  τους  έπιασε  ο  πόνος  για  τη  σωτηρία  του
περιβάλλοντος.

Η  “κλιματική  αλλαγή”  αξιοποιείται  για  την  ενίσχυση  των  καπιταλιστικών
επενδύσεων, ώστε το κεφάλαιο να βγάλει και κέρδος και απ' τα προβλήματα που το
ίδιο  προκαλεί. Οι  “πράσινες  τεχνολογίες”  και  η  λεγόμενη  “πράσινη  οικονομία”  που
προωθούνται στο όνομα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, αποσκοπούν στο να
ανοίξουν  νέα  επενδυτικά  πεδία  στα  μονοπώλια  με  μεγάλα  και  γρήγορα  κέρδη.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόταση για ένα “πράσινο new deal”, ένα νέο μεγάλο
επενδυτικό πρόγραμμα που θα στηρίζεται στην τεχνολογία της πράσινης ενέργειας και τη
δημιουργία νέων υποδομών.
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Αντίστοιχη συζήτηση έχει ανοίξει για τη λεγόμενη «ψηφιακή οικονομία» και την «τέταρτη
βιομηχανική επανάσταση». Οι επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις, η ανάπτυξη
δηλαδή των παραγωγικών δυνάμεων, σήμερα αντί να αξιοποιείται για την ικανοποίηση των
λαϊκών αναγκών, γίνεται η βάση για την ακόμα μεγαλύτερη ένταση της εκμετάλλευσης της
εργατικής  τάξης,  με  στόχο  την  κερδοφορία  των  καπιταλιστών.  Είναι  άλλη  μια  τρανή
απόδειξη ότι όσο η οικονομία κινείται στις ράγες του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, η
εργατική τάξη και οι λαοί θα αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα, δεν θα ικανοποιούνται οι
ανάγκες τους.

Οι  προτάσεις  αυτές  συνδέονται  άμεσα  με  την  όξυνση των αντιθέσεων ανάμεσα στα
ιμπεριαλιστικά κέντρα, αλλά και σε τμήματα του κεφαλαίου στο εσωτερικό των ΗΠΑ και
άλλων  ισχυρών  καπιταλιστικών  κρατών,  πάνω  στο  έδαφος  της  επιβράδυνση  της
καπιταλιστικής  ανάπτυξης.  Φυσικά,  οι  διάφορες  αστικές  προτάσεις  χρησιμοποιούν  το
μανδύα  της  «προστασίας  του  περιβάλλοντος»,  της  «αντιμετώπισης  της  κλιματικής
αλλαγής», της «διαφύλαξης της ειρήνης».

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα μέτρα «εμπορικού πολέμου» των ΗΠΑ απέναντι
στην  Κίνα  και  στη  Γερμανία-Ευρωζώνη, που  δεν  περιορίζονται  μόνο  σε  εμπορικές
συναλλαγές,  αλλά  αφορούν  κρίσιμους  τομείς  που  καθορίζουν  το  διεθνή  συσχετισμό
δυνάμεων (π.χ. την υπεροχή στον τεχνολογικό τομέα, στην αξιοποίηση της έρευνας).

Οι ανταγωνισμοί αυτοί είναι που αντικειμενικά οδηγούν τα καπιταλιστικά κράτη σε
συγκρούσεις οι οποίες πιθανά να εκφραστούν πιο έντονα το επόμενο διάστημα με
τη  μορφή  πολεμικών  συγκρούσεων. Εντείνονται  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  οι
πολεμικές  προετοιμασίες.  Στην  ΕΕ  η  ίδια  η  επιλογή  της  Υπουργού  Άμυνας  της
Γερμανίας, Φον Ντερ Λάιεν,  ως προέδρου της Κομισιόν σηματοδοτεί  την  ενίσχυση της
στρατιωτικοποίηση της Ένωσης και την αναβάθμιση των στρατιωτικών εργαλείων της
όπως η  PESCO, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Επεμβάσεων (με επικεφαλής τη Γαλλία), το
Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Άμυνας και  η  Ευρωπαϊκή  Στρατιωτική  Αξιολόγηση (CARD) τόσο σε
διασύνδεση με το ΝΑΤΟ όσο και αυτοτελώς.

 Η κατάσταση στην Ελλάδα

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

σε αυτό το πλαίσιο,  αναβαθμίζεται ο ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή, η χώρα μας
αναλαμβάνει  το  ρόλο  σημαιοφόρου  των  ΑμερικανοΝΑΤΟικών  επιδιώξεων. Αυτό
ακριβώς επιτυγχάνεται και με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ελλάδας, που υπογράφηκε τον Οκτώβρη,
η  οποία  προβλέπει  την  αναβάθμιση  των  υπαρχουσών  βάσεων  στην  Ελλάδα  και  τη
δημιουργία νέων.  Η κυβέρνηση της συντηρητικής Νέας Δημοκρατίας,  συνεχίζοντας
στο δρόμο που χάραξε ο σοσιαλδημοκρατικός ΣΥΡΙΖΑ, εμπλέκει όλο και πιο βαθιά
το λαό μας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια. 

Οι νέοι και οι νέες της Ελλάδας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, είμαστε μάρτυρες των
συνεπειών  της  φρίκης  του  πολέμου,  του  δράματος  των  χιλιάδων  ξεριζωμένων
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προσφύγων και μεταναστών, που αναγκάστηκαν να φύγουν από την πατρίδα τους, που
πνίγονται στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, που στοιβάζονται σε κέντρα υποδοχής και σε hot
spot στη χώρα μας και όχι μόνο. Έχουν ευθύνη η σημερινή και η προηγούμενη κυβέρνηση
που καλλιεργούν τον εφησυχασμό ενώ στην πραγματικότητα  ο πόλεμος είναι ήδη εδώ,
στη γειτονιά της Ανατολικής Μεσογείου.

Φυσικά, η εξωτερική πολιτική που ακολουθούν τα καπιταλιστικά κράτη πάει χέρι χέρι
και με την εσωτερική πολιτική.  Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια στιγμή που εντείνονται οι
συγκρούσεις μεταξύ των κρατών και  των αστικών τους τάξεων,  εντείνεται η αντιλαϊκή
πολιτική, η καταστολή του εργατικού κινήματος και ο αντικομμουνισμός.

Στην  Ελλάδα,  λίγους  μήνες  μετά  τις  εκλογές  που  έγιναν  τον  Ιούλη  του  2019  η  νέα
κυβέρνηση της ΝΔ έχει μπει αποφασισμένη να τελειώνει με τις αντιλαϊκές εκκρεμότητες που
άφησε πίσω του ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζει να φορτώνει νέα βάρη στο λαό και τη νεολαία γιατί
αυτό  απαιτούν  τα  κέρδη  των  μεγαλοεπιχειρηματιών,  η  ένταση  της  εκμετάλλευσης,  το
άνοιγμα των νέων πεδίων για «επενδύσεις».  Από το λεγόμενο «επιτελικό  κράτος»,  ένα
κράτος δηλαδή στην υπηρεσία της εκμεταλλευτικής καπιταλιστικής ανάπτυξης, μέχρι το νέο
αναπτυξιακό  νόμο  που  καταργεί  τις  κλαδικές  συλλογικές  συμβάσεις,  δίνει  ένα  ακόμα
χτύπημα  στα  συνδικαλιστικά  δικαιώματα,  και  χαρίζει  νέα  προκλητικά  προνόμια  στους
επιχειρηματικούς ομίλους.

Χειροτερεύει διαρκώς τη ζωή των πολλών, κάτι που αντικειμενικά δημιουργεί νέους
λόγους για την κινητοποίηση και τη συμμετοχή στον οργανωμένο αγώνα. Γι’ αυτό
παίρνουν  τα  μέτρα  τους.  Με  ένταση  της  κρατικής  καταστολής,  της  εργοδοτικής
τρομοκρατίας. Τέτοιας κοπής μέτρα είναι  τα μέτρα για τον περιορισμό του απεργιακού
δικαιώματος, η κατάργηση του ασύλου στα Πανεπιστήμια, ο νόμος που ψηφίστηκε από όλα
τα κόμματα – πλην του ΚΚΕ – για το γενικευμένο φακέλωμα του λαού. Τα νέα σχέδια
καταστολής  του  εργατικού  και  λαϊκού  κινήματος  ομολογούν  ότι  η  εχθρική  για  το  λαό
πολιτική πάει χέρι χέρι με την καταστολή και την εργοδοτική τρομοκρατία, για να επικρατεί
σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς και μόρφωσης.

 Η  προσπάθεια  της  ΚΝΕ  στην  Ελλάδα  για  την  ανάπτυξη  της  πάλης  της
νεολαίας

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

μέσα σε αυτές τις  συνθήκες στην Ελλάδα παλεύουμε ώστε η ΚΝΕ να δυναμώνει
ολόπλευρα ως Νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ). Για να αποκτά
η Οργάνωσή μας την ικανότητα να εκπληρώνει τον πρωτοπόρο ρόλο της, για να συμβάλλει
με νεανικές δυνάμεις στην ανασύνταξη του εργατικού και λαϊκού κινήματος, να συνδέει τις
ανησυχίες, την ανάπτυξη αγώνων των νέων από τις πιο μικρές ηλικίες με την προώθηση
της αντικαπιταλιστικής - αντιμονοπωλιακής πάλης, στο πλαίσιο της κοινωνικής συμμαχίας,
την πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, για την εργατική εξουσία.
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Η Οργάνωσή μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ιδεολογικοπολιτική θωράκιση των μελών
μας. Η ιδεολογική δουλειά στις γραμμές μας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τόσο
για  να  γινόμαστε  "πιο  ικανοί"  στην  αντιπαράθεση  με  την  αστική  ιδεολογία  και
πολιτική όσο και για να γινόμαστε "πιο πολλοί", διευρύνοντας τους δεσμούς μας με
νέους  και  νέες  σε  κάθε  χώρο. Σε  αυτή  τη  βάση  οργανώνουμε  ιδεολογικές  σχολές
μαρξισμού-λενινισμού διαφόρων επιπέδων για τα μέλη και τα στελέχη μας. Ταυτόχρονα,
φροντίζουμε για  την  άνοδο ιδεολογικοπολιτικού επιπέδου των μελών μας μέσα από τη
μελέτη του Ριζοσπάστη (όργανο της ΚΕ του ΚΚΕ), του Οδηγητή (όργανο του ΚΣ της ΚΝΕ),
της Κομμουνιστικής Επιθεώρησης (θεωρητικό – ιδεολογικό περιοδικό της ΚΕ του ΚΚΕ),
αλλά και του μαρξιστικού βιβλίου.

Μαθαίνουμε  πώς  να  αλλάξουμε  τον  κόσμο,  μελετώντας  την  επαναστατική  ιδεολογία,
συμμετέχοντας  στην καθημερινή πάλη,  αφομοιώνοντας την πείρα και  τα συμπεράσματα
από  την  ιστορία  του  κομμουνιστικού  και  εργατικού  κινήματος,  παρακολουθώντας  τις
εξελίξεις  της  επιστήμης  και  της  τεχνικής,  κατακτώντας  με  αγώνα  και  προσπάθεια  το
αναγκαίο μορφωτικό και επιστημονικό επίπεδο, με βάση τις ανάγκες της εποχής και της
πάλης, ερχόμενοι σε επαφή με τις τέχνες και τον πολιτισμό.

Η προσπάθεια αυτή δένεται με την καθημερινή προσπάθεια των νέων κομμουνιστών να
παρέμβουμε όπου ζει, εργάζεται και μορφώνεται η νεολαία.  Η ΚΝΕ έπαιξε καθοριστικό
ρόλο να αναπτυχθεί μαχητική δράση στους χώρους νεολαίας στην Ελλάδα, μέσα σε
μια περίοδο που κυβέρνηση και οι υπόλοιπες δυνάμεις του συστήματος κάνουν τα πάντα
για να επικρατήσει "σιγή νεκροταφείου". Δεν υποτιμάμε τις διεργασίες που γίνονται σήμερα
μέσα στις λαϊκές και νεανικές συνειδήσεις. Οι ίδιες οι ανάγκες των νέων είναι η βάση για
την  ανάπτυξη  αγωνιστικών  διεργασιών,  που  υπό  προϋποθέσεις  μπορούν  να
οδηγήσουν σε απότομα ξεσπάσματα.

- Στους νέους εργαζόμενους

Δουλεύουμε για την οικοδόμηση πλατιών αγωνιστικών δεσμών στους εργασιακούς κλάδους
και τις επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν χιλιάδες νέους ηλικιακά εργαζόμενους. Η ανάπτυξη
αγωνιστικής  στάσης  σε  όλη  τη  χώρα  μπροστά  σε  ζητήματα  απληρωσιάς,  απολύσεων,
εργατικών  ατυχημάτων,  συνθηκών  δουλειάς,  απέναντι  στα  εξοντωτικά  ωράρια  και  την
εργοδοτική τρομοκρατία επιβεβαίωσαν στην πράξη σε νέους την ανάγκη οργάνωσης και
συλλογικής διεκδίκησης, αλληλεγγύης μέσα στο χώρο δουλειάς.

Έχει δώσει  πολύτιμη πείρα η προσπάθεια για ανάπτυξη αγώνων και μαζικοποίηση των
σωματείων, για την ανάπτυξη και οικοδόμηση περισσότερων Οργανώσεων της ΚΝΕ στους
κλάδους,  ιδιαίτερα  των  τηλεπικοινωνιών,  του  εμπορίου  -  υπηρεσιών,  του  επισιτισμού  -
ξενοδοχείων,  της  υγείας,  των  μεταφορών  κ.ά.,  που  συγκεντρώνουν  χιλιάδες  νέους
εργαζόμενους.

- Στους φοιτητές
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Στο φοιτητικό και σπουδαστικό κίνημα συντελούνται σημαντικές διεργασίες κάτω από την
καθοριστική παρέμβαση των δυνάμεων της ΚΝΕ. Αυτή εκφράζεται  με την ενίσχυση του
Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), όπου πλέον συσπειρώνονται 68 σύλλογοι από τους
17 που συνέβαλαν στην ίδρυσή του και με ορισμένα βήματα που γίνονται στους συλλόγους
που είναι πρώτη δύναμη η παράταξη της ΚΝΕ, η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας
(ΠΚΣ). 

Η  ΠΚΣ  είναι  δεύτερη  δύναμη   στα  πανεπιστήμια  της  Ελλάδας  και   συγκεντρώνει  τα
τελευταία χρόνια σταθερά πάνω από το 20% των ψήφων στις φοιτητικές εκλογές, ενώ στην
πλειοψηφία των συλλόγων που η Πανσπουδαστική ΚΣ είναι  1η δύναμη,  μέσα από την
αγωνιστική δράση που αναπτύσσουν, γίνονται βήματα και στη συμμετοχή και οργάνωση
των φοιτητών.

Σαν αποτέλεσμα των προσπαθειών μας εκφράζεται η αναγνώριση του ΜΑΣ από ευρύτερα
τμήματα  φοιτητών  ως  το  πιο  ζωντανό,  μαχητικό  κομμάτι  του  φοιτητικού  κινήματος.
Εκφράζεται  μια  πρωτοπορία συλλόγων που πρωτοστατεί  στο  μέτωπο με  την  αντιλαϊκή
πολιτική  κυβερνήσεων  -  ΕΕ,  τους  ιμπεριαλιστικούς  σχεδιασμούς  και  το  ΝΑΤΟ,  στην
οργάνωση, συμμετοχή και  δράση για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους φοιτητές,
στην αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και στον παλαιστινιακό λαό, στο μέτωπο στον φασισμό,
στον συντονισμό και κοινή δράση συλλόγων και σωματείων.

- Στους μαθητές

Έχουν γίνει βήματα στο ζωντάνεμα των μαθητικών κοινοτήτων, στην ανάπτυξη αγώνων με
πολύμορφες  δράσεις  διεκδίκησης  και  μαθητικής  δημιουργίας  γύρω  από  το  σύνθημα:
"Σχολείο να μορφώνει και όχι να εξοντώνει".

Οι δυνάμεις της ΚΝΕ άνοιξαν τη διαπάλη για πολλά περισσότερα θέματα που απασχολούν
τους  μαθητές  μαζί  με  αυτά  της  Παιδείας,  για  σοβαρά γεγονότα της περιόδου,  όπως οι
επιπτώσεις  της  καπιταλιστικής  κρίσης  στη  ζωή  των  μαθητών,  η  προσπάθεια
ποινικοποίησης των μαθητικών αγώνων, ο πόλεμος, ο χαρακτήρας και ο ρόλος του ΝΑΤΟ
και  της  ΕΕ,  η  ανάγκη  απομόνωσης  των  φασιστών,  δράσεις  αλληλεγγύης  για  τα
προσφυγόπουλα, τον Παλαιστινιακό λαό, πολιτιστικές - αθλητικές δραστηριότητες κ.ά. Τα
παραπάνω θέματα ακούμπησαν σε υπαρκτές ανησυχίες των μαθητών και έδωσαν "πνοή"
στο σύνολο της δράσης στο σχολείο, συνέβαλαν στη συμμετοχή περισσότερων στη δράση.

Τα  τελευταία  χρόνια,  με  ενεργή  συμμετοχή  των  μαθητών-μελών  της  ΚΝΕ,  έχουν
διαμορφωθεί Συντονιστικές Επιτροπές μαθητών, απαντώντας στην ανάγκη οργάνωσης και
συντονισμού των μαθητικών αγώνων.

- Στους νέους στρατευμένους

Η πολύμορφη δράση και διεκδίκηση της ΚΝΕ έχει συμβάλει να κατοχυρωθεί στην πράξη ότι
τα  δικαιώματα  των  νέων  στρατευμένων  δεν  σταματάνε  στις  πύλες  των  στρατοπέδων.
Ξεχωρίζει η διεκδίκηση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και η ενημέρωση με όλους τους
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τρόπους για τις εξελίξεις που αφορούν στη θητεία τους (στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική για
όλους τους άνδρες), αλλά και συνολικότερα τη ζωή τους. Είναι δίκαιες οι διαμαρτυρίες που
κάνουν  στρατιώτες  από  διάφορες  μονάδες  όλης  της  χώρας  καταγγέλλοντας  τις  κοινές
ασκήσεις  και  συνεκπαιδεύσεις  των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με τους μακελάρηδες
των λαών, όπως το ΝΑΤΟ και άλλες δυνάμεις, όπως το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ.

Οι θέσεις του ΚΚΕ όλο το προηγούμενο διάστημα βρήκαν σημαντική απήχηση σε νέους
στρατευμένους, αλλά και νέους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, μέσα από τη σταθερή
παρέμβαση των Οργανώσεων του Κόμματος και της ΚΝΕ.

 Οι θέσεις και η  δράση της ΚΝΕ για την ενίσχυση της ΠΟΔΝ

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

η  ΚΝΕ  αναγνωρίζοντας  ότι  η  ενίσχυση  της  ΠΟΔΝ  και  του  διεθνούς
αντιιμπεριαλιστικού κινήματος περνάει πρώτα από όλα μέσα από τη ισχυροποίηση
της  αντιιμπεριαλιστικής  πάλης  στην  κάθε  χώρα,  μάχεται  καθημερινά  ώστε  τα
παραπάνω στοιχεία να κατακτώνται από τις δυνάμεις μας και να δένονται με τον
καθημερινό αγώνα στην Ελλάδα.

Σήμερα μεγαλώνει η ανάγκη για ενίσχυση της δράσης της ΠΟΔΝ, ώστε να συμβάλει στην
κινητοποίηση  δυνάμεων,  οργανώσεων,  ενάντια  στις  πολιτικές  του  κεφαλαίου,  των
κυβερνήσεων και  των ενώσεών τους, τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.
Αυτό  προϋποθέτει  την  ενίσχυση  του  ίδιου  του  χαρακτήρα  της  ΠΟΔΝ  ως  διεθνούς
αντιιμπεριαλιστικής  οργάνωσης  νέων.  Η  πάλη  της  ΠΟΔΝ  πρέπει  να  στοχεύει  στον
πραγματικό  αντίπαλο,  τα  μονοπώλια,  τις  κυβερνήσεις  τους,  τις  διεθνείς
ιμπεριαλιστικές  συμμαχίες,  την  ΕΕ  και  το  ΝΑΤΟ,  να  στρέφεται  ενάντια  στους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις αιτίες που τους γεννούν. 

Η ΚΝΕ με βάση την πλούσια δράση της, τη συμβολή της στους αγώνες της νεολαίας
και τη διεθνιστική της παρουσία θέτει την υποψηφιότητα της για την επανεκλογή της
στη θέση του αντιπροέδρου της περιφέρειας Ευρώπης- Βορείου Αμερικής. Με βάση
τα  κριτήρια  που  θέτει  σε  αυτή  την  παρέμβαση  τοποθετείται  και  για  τις  υποψηφιότητες
άλλων οργανώσεων για τα όργανα της ΠΟΔΝ.

Πιο συγκεκριμένα: 

1. Ενισχύουμε την πάλη ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Συμβάλουμε με την πάλη
μας, με τις τοποθετήσεις μας, ώστε να συνειδητοποιηθεί από το λαό και τη νεολαία
των  χωρών  μας  πως  ο  ιμπεριαλισμός  δεν  είναι  απλώς  μια  επιθετική  εξωτερική
πολιτική, που μπορεί να υιοθετήσει η κυβέρνηση της μιας ή της άλλης μεγάλης ή
μικρότερης  καπιταλιστικής  χώρας.  Ιμπεριαλισμός  είναι  ο  μονοπωλιακός
καπιταλισμός,  είναι  η  παγκόσμια  καπιταλιστική  οικονομία,  ο  καπιταλισμός  που
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σαπίζει, που δεν έχει πλέον να δώσει τίποτα το θετικό στους εργαζόμενους και στον
οποίο η κάθε καπιταλιστική χώρα είναι ενσωματωμένη, βάσει της δύναμής της. 

Η απόσπαση του ιμπεριαλισμού από το οικονομικό του περιεχόμενο και η ταύτισή
του  μόνο  με  την  πολιτική  που  ακολουθούν  συγκεκριμένα  ισχυρά  καπιταλιστικά
κράτη,  εγκυμονεί  κινδύνους  στήριξης  τμημάτων  της  αστικής  τάξης,  ακόμα  και
καπιταλιστικών  κρατών,  θεωρώντας  ότι  επειδή  δε  βρίσκονται  στην  κορυφή  της
ιμπεριαλιστικής  πυραμίδας  μπορούν  να  διεξάγουν  αντιιμπεριαλιστική  πάλη.  Η
ανισόμετρη  ανάπτυξη  είναι  κυρίαρχο  στοιχείο  στο  μονοπωλιακό  καπιταλισμό.
Ωστόσο, ο παρασιτισμός, η όξυνση της βασικής αντίθεσης ανάμεσα στον κοινωνικό
χαρακτήρα της παραγωγής και στην καπιταλιστική ιδιοποίηση των αποτελεσμάτων
της χαρακτηρίζουν όλα τα καπιταλιστικά κράτη, ανεξάρτητα απ' τη θέση τους στο
διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα. 

2.  Παλεύουμε  για  την  οικοδόμηση  της  σοσιαλιστικής  κοινωνίας.  Ο
ιμπεριαλισμός  όπως  περιγράφεται  παραπάνω  είναι  η  εποχή  περάσματος  στο
σοσιαλισμό  –  κομμουνισμό.  Η  πάλη  ενάντια  στον  ιμπεριαλισμό  αναπόφευκτα
συνδέεται με την πάλη για την ανατροπή του καπιταλισμού, για την οικοδόμηση της
σοσιαλιστικής  κοινωνίας,  όπου  δε  θα  υπάρχει  εκμετάλλευση  ανθρώπου  από
άνθρωπο.

Ο σοσιαλισμός είναι η μοναδική απάντηση στη βαρβαρότητα που ζει η νεολαία και ο
λαός,  το  πραγματικά  σύγχρονο  και  νέο.  Η  απελευθέρωση  των  σύγχρονων
δυνατοτήτων  της  κοινωνίας  μπορεί  να  γίνει  μόνο  με  την  κατάργηση  της
καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, με την ανατροπή της εξουσίας της, με την εδραίωση της
εργατικής εξουσίας, που θα κοινωνικοποιήσει τα μέσα παραγωγής, θα οργανώσει
την παραγωγή και τις κοινωνικές υπηρεσίες με τον κεντρικό σχεδιασμό, δηλαδή με
τις νέες κομμουνιστικές σχέσεις παραγωγής, θα αναμορφώσει όλες τις κοινωνικές
σχέσεις.

Μόνο στο έδαφος της εργατικής - λαϊκής εξουσίας, στο έδαφος του σοσιαλισμού,
μπορούν να ζήσουν οι λαοί ειρηνικά, δημιουργικά και να αξιοποιήσουν για δικό τους
όφελος,  για  την  ικανοποίηση  των  δικών  τους  αναγκών,  τις  πλουτοπαραγωγικές
πηγές που θα είναι λαϊκή περιουσία.

3. Παλεύουμε ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Ο πόλεμος είναι η συνέχεια
της αντιλαϊκής πολιτικής με άλλα μέσα, σημαδεύεται από τα συμφέροντα και τους
στόχους των αστικών τάξεων,  ο  χαρακτήρας του  πολέμου στην εποχή μας  είναι
ιμπεριαλιστικός.  Δίκαιος  μπορεί  να είναι  μόνο ο πόλεμος για  την  κατάργηση της
εκμετάλλευσης  ανθρώπου  από  άνθρωπο.  Η  πάλη  για  την  υπεράσπιση  των
συνόρων, της εδαφικής ακεραιότητας, από τη σκοπιά της εργατικής τάξης και των
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λαϊκών  στρωμάτων  είναι  μέρος  της  πάλης  για  την  ανατροπή  της  εξουσίας  του
κεφαλαίου,  του  καπιταλισμού,  που  γεννάει  πολέμους,  κρίσεις,  φτώχεια,  ανεργία,
προσφυγιά.

Το ΟΧΙ των κομμουνιστών στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο είναι μέρος της πάλης κατά
των αιτιών που τον προκαλούν, κατηγορηματική καταδίκη του καπιταλισμού, που τον
γεννά.  Ο  20ός  αιώνας  με  δύο  παγκόσμιους  ιμπεριαλιστικούς  πολέμους  και
εκατοντάδες τοπικούς και οι πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα προσφέρουν πολλές
αποδείξεις. Το ΟΧΙ των κομμουνιστών στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο είναι ΟΧΙ στην
οικονομική, στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική κάθε αστικής κυβέρνησης και των
ιμπεριαλιστικών  συμμαχιών  σε  συνθήκες  ''ιμπεριαλιστικής  ειρήνης'',  συνέχεια  της
οποίας είναι ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος. 

4.  Δυναμώνουμε  την  πάλη  για  την  αποδέσμευση  από  τις  ιμπεριαλιστικές
ενώσεις. Οι ιμπεριαλιστικές συμμαχίες είναι διακρατικές συμμαχίες που εκφράζουν
τα  κοινά  συμφέροντα  των  αστικών  τάξεων  των  κρατών  -  μελών  τους.  Τα  κοινά
συμφέροντα  αφορούν  τη  μεγέθυνση  των  μονοπωλίων  τους,  τη  θωράκιση  της
ανταγωνιστικότητάς  τους  σε  συνθήκες  όξυνσης  του  ανταγωνισμού  στο  διεθνές
ιμπεριαλιστικό  σύστημα,  καθώς  και  την  ενιαία  αντιμετώπιση  του  εργατικού
κινήματος,  την  υπονόμευση  της  πάλης  των  επαναστατικών  κομμουνιστικών
κομμάτων. Οι ιμπεριαλιστικές ενώσεις από τη φύση τους έχουν ταξικό χαρακτήρα.

Τέτοια  ιμπεριαλιστική  ένωση  είναι  η  ΕΕ.  Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  είναι  ένωση
καπιταλιστικών κρατών, από τη φύση της αντιλαϊκή. Η ιμπεριαλιστική ΕΕ δεν μπορεί
να  μετασχηματιστεί  σε  μια  «Ευρώπη των λαών»,  γιατί  από  την  ίδρυσή  της  έχει
οικοδομηθεί  και  στοχεύει  στην  εξυπηρέτηση  των  συμφερόντων  των  ευρωπαϊκών
μονοπωλίων. 

Τέτοια ιμπεριαλιστική λυκοσυμμαχία είναι η δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ. Για αυτό
δεν αρκούν τα ευχολόγια για τη διάλυση του. Η διάλυση μιας διακρατικής ένωσης
προς όφελος των λαών έρχεται μόνο με την αποδέσμευση των χωρών - μελών της
από αυτή.

Απαιτείται  πάλη  για  την  αποδέσμευση  από  το  ΝΑΤΟ,  την  ΕΕ,  από  κάθε
ιμπεριαλιστική ένωση. Πάλη, που τη θετική έκβασή της μπορεί να εγγυηθεί μόνον η
εργατική εξουσία, σπάζοντας την ιμπεριαλιστική «αλυσίδα», αποσπώντας τη χώρα
από τα νύχια των ντόπιων και ξένων μονοπωλίων και των ενώσεών τους. Η πάλη
για την αποδέσμευση από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις δεν πρέπει να συγχέεται με
την επιλογή των αστικών τάξεων να αποχωρήσουν από μία ιμπεριαλιστική ένωση
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της. Τέτοια είναι για παράδειγμα η
επιλογή σημαντικού τμήματος της βρετανικής αστικής τάξης που βλέπει τα κέρδη της
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να συμπιέζονται πλέον στα πλαίσια της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται για
παράδειγμα και το ρεύμα του αστικού «ευρωσκεπτικισμού». 

5. Παλεύουμε ενάντια στις πολιτικές του κεφαλαίου και τις κυβερνήσεις του. Η
αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, το τσάκισμα των δικαιωμάτων του λαού και της
νεολαίας,  το  πετσόκομμα  μισθών  και  συντάξεων,  η  φοροαφαίμαξη  του  λαού,  οι
ιδιωτικοποιήσεις  σε  Υγεία,  Παιδεία,  Πρόνοια  κ.ο.κ.  είναι  προϋπόθεση  για  να
κερδοφορεί  το  κεφάλαιο.  Είναι  η  άλλη  όψη του  ίδιου  νομίσματος  των  διάφορων
«αναπτυξιακών»  νόμων,  των  επιδοτήσεων,  των  φοροαπαλλαγών  και
φοροελαφρύνσεων για το κεφάλαιο. 

Για  αυτό  το  λόγο,  στο  έδαφος  του  καπιταλισμού,  καμία  κυβέρνηση,  όπως κι  αν
ονομαστεί,  νεοφιλελεύθερη  ή  σοσιαλδημοκρατική,  δεν  μπορεί  να  είναι  φιλολαϊκή.
Είναι  χαρακτηριστικό  παράδειγμα  ότι  στην  Ελλάδα  η  δήθεν  «αριστερή»,  η
σοσιαλδημοκρατική  κυβέρνηση  του  ΣΥΡΙΖΑ  παίρνοντας  τη  σκυτάλη  από  την
προηγούμενη  κυβέρνηση  ΝΔ-ΠΑΣΟΚ  πέρασε  ένα  ακόμα  μνημόνιο,  πρόσθεσε
μεγαλύτερα βάρη στην εργατική τάξη και το λαό της Ελλάδας, έβαλε τις βάσεις για
την κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία, μετέτρεψε τη χώρα μας σε απέραντη
ΝΑΤΟική βάση. Και τώρα η δεξιά, φιλελεύθερη ΝΔ συνεχίζει πιο αποφασιστικά στο
δρόμο που έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική τους δε διαφέρει στην ουσία της, γιατί δε
διαφέρει ο σκοπός που εξυπηρετούν, δηλαδή τα συμφέροντα των μονοπωλίων.

Συνολικά  η  πείρα  της  αντιλαϊκής  διακυβέρνησης  του  ΣΥΡΙΖΑ  επιβεβαιώνει  τις
εκτιμήσεις  του  ΚΚΕ,  τεκμηριώνει  και  ενισχύει  το  ιδεολογικοπολιτικό  μέτωπο  στο
διεθνές κίνημα, απέναντι σε δυνάμεις που έχουν στην καρδιά της πολιτικής τους την
σοσιαλδημοκρατικού  τύπου  διαχείριση  του  καπιταλισμού  και  τις  λεγόμενες
“αριστερές”  και  “προοδευτικές” κυβερνήσεις.  Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται  τόσο
από την εμπειρία των “προοδευτικών” κυβερνήσεων στη Λατινική Αμερική, όσο και
από  την  ιστορική,  αλλά  και  την  σύγχρονη  πείρα  των  σοσιαλδημοκρατικών
κυβερνήσεων στην Ευρώπη, όπως π.χ. σε Πορτογαλία και Ισπανία.

6. Δυναμώνουμε τον προλεταριακό διεθνισμό. Απέναντι στην ενιαία επίθεση που
δέχονται σήμερα οι λαοί μας από τους ιμπεριαλιστές, απάντηση μπορεί να είναι μόνο
ο προλεταριακός διεθνισμός που μας δείχνει το δρόμο της πραγματικής ενότητας,
της ταξικής ενότητας των εργαζομένων όλου του κόσμου. Δεν πρόκειται απλά για
ένα συναίσθημα αλληλεγγύης των εργαζομένων, αλλά γα τη συνειδητοποίηση ότι η
εργατική  τάξη  όλων  των  χωρών  έχει  κοινό  συμφέρον  να  ανατρέψει  την  αστική
εξουσία. Σε αυτή τη βάση χρειάζεται να ισχυροποιηθεί η κοινή δράση, ο συντονισμός
της πάλης των Κομμουνιστικών Νεολαιών σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο για
την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος, για την εργατική εξουσία.
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Η ΚΝΕ, μαζί με άλλες ΚΝ, δίνει τη μάχη ενάντια σε απόψεις στο διεθνές κίνημα που
απορρίπτουν  την  ανάγκη  ενίσχυσης  της  κοινής  δράσης  και  των  μορφών
συντονισμού των ΚΝ, που επιχειρούν να μειώσουν αυτή τη σημαντική προσπάθεια
με  χαρακτηρισμούς  περί  σεχταρισμού  και  τον  ισχυρισμό  πως  έρχεται  σε
αντιπαράθεση με τη δράση της ΠΟΔΝ. Η πείρα δείχνει πως η συζήτηση, ο υγιής
προβληματισμός,  ο  συντονισμός  και  η  κοινή  δράση  των  ΚΝ,  όχι  μόνο  δεν  είναι
εμπόδιο για την ενίσχυση της ΠΟΔΝ, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση
του  αντιιμπεριαλιστικού  της  χαρακτήρα,  είναι  το  στέρεο  έδαφος  και  για  τον
προσανατολισμό και την ενίσχυση της δράσης της ΠΟΔΝ, ώστε να συμβάλει στην
κινητοποίηση δυνάμεων, οργανώσεων, ενάντια  στις πολιτικές του κεφαλαίου, των
κυβερνήσεων  και  των  ενώσεών  τους,  τους  ιμπεριαλιστικούς  σχεδιασμούς  και
πολέμους.  Το  επιχείρημα  περί  σεχταρισμού  είναι  αβάσιμο  και  επιζήμιο,  βάζει
εμπόδια στη διεθνή κοινή δράση των κομμουνιστών και έρχεται σε αντίθεση με την
πείρα  του  διεθνούς  κομμουνιστικού  κινήματος,  όπως  προκύπτει  από  τις
περιφερειακές  και  διεθνείς  συναντήσεις  των  Κομμάτων.  Η  εκδήλωση  που
πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του 19ου ΠΦΝΦ με την συμμετοχή 36 ΚΝ από
όλο τον κόσμο για  τον εορτασμό των 100 χρόνων από την  μεγάλη Οκτωβριανή
Επανάσταση,  απέδειξε  πως παρά τις  ιδεολογικοπολιτικές  διαφορές ανάμεσα στις
οργανώσεις, υπάρχει σημαντικό έδαφος και ανάγκη ενίσχυσης της συζήτησης και
της κοινής δράσης σε διεθνές επίπεδο ανάμεσα στις Κομμουνιστικές Νεολαίες.

7. Δυναμώνουμε τον αντιιμπεριαλιστικό χαρακτήρα του ΠΦΝΦ. Οι οργανώσεις-
μέλη  της  ΠΟΔΝ πρέπει  να  παλέψουμε  για  να  διαφυλάξουμε  το  χαρακτήρα  του
Παγκόσμιου  Φεστιβάλ  Νέων  και  Φοιτητών.  Τα  τελευταία  χρόνια  έχει  γίνει
προσπάθεια  από  αστικές  κυβερνήσεις  να  το  βάλουν  στο  χέρι  τους,  να  το
μετατρέψουν  σε  δεκανίκι  των  δικών  τους  συμφερόντων.  Η  προσπάθεια  αυτή
κορυφώθηκε  στο  19ο ΠΦΝΦ,  όπου  ήρθαμε  αντιμέτωποι  με  την  προσπάθεια  της
ρωσικής κυβέρνησης να παρέμβει ωμά και να ελέγξει το περιεχόμενο, το πρόγραμμα
και τις διαδικασίες του Φεστιβάλ.

Τα τελευταία γεγονότα πρέπει να σημάνουν συναγερμό για τις οργανώσεις-μέλη της
ΠΟΔΝ που θέλουμε να διαφυλάξουμε τον πραγματικό χαρακτήρα του Φεστιβάλ. Να
βάλουμε εμπόδια στη μετατροπή του Φεστιβάλ σε φόρουμ διάφορων οικονομικών
συμφερόντων.  Το  ΠΦΝΦ  θα  καθιερώνεται  ως  θεσμός  και  θα  αγκαλιάζεται  από
χιλιάδες  νέους  και  νέες  από εργατικές-λαϊκές  οικογένειες  σε  όλο  τον  κόσμο  στο
βαθμό  που  θα  συγκρούεται  με  τέτοιες  επιδιώξεις  και  θα  βαθαίνει  το
αντιιμπεριαλιστικό του περιεχόμενο. 

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

“Εμπρός για το μέλλον μας! - Μέχρι να χτίσουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε και
παλεύουμε για αυτόν!” όπως λέει το σύνθημα της Γενικής Συνέλευσης.
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Εμπρός λοιπόν  για την ανατροπή του σάπιου συστήματος, του καπιταλισμού, που
βρίσκεται στο ανώτατο -το μονοπωλιακό- στάδιο του, τον ιμπεριαλισμό. 

Εμπρός  για  τον  σοσιαλισμό,  τον  κόσμο  χωρίς  εκμετάλλευση,  πόλεμο,  κρίση,
προσφυγιά, φασισμό.  Τον νέο κόσμο που αξίζει να ονειρευόμαστε και να καταβάλουμε
κάθε θυσία και προσπάθεια ώστε να τον ζήσει η νεολαία, οι εργαζόμενοι, οι λαοί. 

Γιατί  όπως λέει  και  το  σύνθημά  του  ΚΚΕ και  της  ΚΝΕ:  “Το μέλλον μας  δεν  είναι  ο
καπιταλισμός, είναι ο νέος κόσμος ο Σοσιαλισμός!”
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