
ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ!
Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

Τον τελευταίο καιρό ακούγονται συνεχώς ιστορίες για την 
ανάπτυξη που έρχεται,  το τέλος της ύφεσης, της ανεργίας κλπ. 
Ταυτόχρονα, µπροστά στις εκλογές που πλησιάζουν, η επιβολή 
µέτρων έχει αντικατασταθεί από υποσχέσεις και πρόσκαιρες 
παροχές, τόσο από την Kυβέρνηση, όσο και από τις δηµοτικές 
αρχές.  Στην πραγµατικότητα βέβαια, η επίθεση που βιώνουµε 
όλα αυτά τα χρόνια όχι µόνο δεν έχει σταµατήσει, αλλά έχει 
καθιερωθεί ως η δήθεν µόνη δυνατή λύση. Για να το 
καταλάβουµε αυτό, δε χρειάζεται κάποια λεπτοµερής ανάλυση, 
νούµερα και στατιστικές, αρκεί µόνο να σκεφτούµε µε τι 
συνθήκες ζούµε και δουλεύουµε εµείς, οι γονείς µας, οι φίλοι 
µας, όλοι γύρω µας.

Η νεολαία στη χώρα µας, έχει µάθει να ζει στην ανασφάλεια. 
Από τη µία παλεύει µε την τεράστια ανεργία και από την άλλη µε 
τα µεροκάµατα της πείνας, τις απλήρωτες υπερωρίες, την 
ηµιαπασχόληση, τον µόνιµο κίνδυνο της απόλυσης κ.α. Ειδικά 
στη γειτονιά µας, όπου τα επίπεδα φτώχειας και ανεργίας είναι 
τεράστια, οι πιο πολλοί από µας έχουµε νιώσει πραγµατικά αυτό 
που περιγράφεται ως εργασιακή ζούγκλα. Απ’ την άλλη πλευρά, η 
µνηµονιακή πολιτική, η µειωµένη χρηµατοδότηση για την παιδεία 
και οι συνεχείς αναδιαρθρώσεις (βλ. Νέο Λύκειο, νόµος 
Γαβρόγλου κ.α.) έχουν διαµορφώσει µια εκπαίδευση για ολοένα 
και λιγότερους, κατακερµατισµένη, χωρίς ολόπλευρη µόρφωση 
και κριτική σκέψη, που µας προετοιµάζει για ένα µέλλον χαµηλής 
ζήτησης, στο οποίο θα είµαστε αναλώσιµοι εργαζόµενοι που δε 
φέρνουν αντιρρήσεις.

Παράλληλα µε τα παραπάνω όµως, η επίθεση που δεχόµαστε 
δε µένει µόνο στο πλαίσιο της εργασίας και τις εκπαίδευσης αλλά 
εκτείνεται σε όλες τις πλευρές της ζωής. Στις γειτονιές του 
Κερατσινίου και της ∆ραπετσώνας είναι εµφανής σε όλους η 
υποτίµηση της περιοχής. Η έλλειψη αθλητικών και πολιτιστικών 
δοµών, η ανυπαρξία ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου 
είναι εκκωφαντική. Η δυνατότητα που θα έπρεπε να έχουµε να 
ξοδέψουµε τον ελεύθερο µας χρόνο δηµιουργικά και να 
αναπτύξουµε τις διάφορες πλευρές της προσωπικότητάς µας, 
περιορίζεται σε ελάχιστες εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι 
υποστελεχωµένες, µε κακή συντήρηση και  σίγουρα δεν 
µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες µας.

Όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης ευδοκίµησε ένα πολύ 
επικίνδυνο πολιτικό ρεύµα, αυτό του φασισµού, είτε µε την 

τραµπούκικη µορφή των µαχαιροβγαλτών της Χρυσής Αυγής, 
είτε µε το µανδύα της «υπεύθυνης πατριωτικής δύναµης». 
Πατώντας πάνω στα υπαρκτά προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε 
καθηµερινά, έγινε µία προσπάθεια από όλον αυτόν τον συρφετό 
να µεταφερθεί η ευθύνη για την κατάσταση από το κεφάλαιο και 
την Κυβέρνηση, στον µετανάστη, τον φτωχό, τον «διαφορετικό» 
και αυτόν που αγωνίζεται. Τέτοιες αντιλήψεις δε χωράνε 
πουθενά, πόσο µάλλον σε µία γειτονιά εργατική και προσφυγική, 
που έχει ζήσει στο πετσί της τα αποτελέσµατα του εθνικισµού και 
του φασισµού.

Εµείς, σε αντίθεση µε όσα ισχυρίζονται οι περισσότεροι, 
θεωρούµε ότι όλη αυτή η κατάσταση δεν είναι µονόδροµος, αλλά 
µπορεί και πρέπει να ανατραπεί. Όχι µε την ψήφο στο φίλο ή στον 
πολιτικό που τάζει τα περισσότερα, αλλά µε τους οργανωµένους 
αγώνες της νεολαίας και γενικότερα των κινηµάτων. Όχι µε την 
ανάθεση και τις εκλογές κάθε πέντε χρόνια, αλλά µε την ενεργή 
συµµετοχή σε συλλογικότητες και πρωτοβουλίες 
αυτοοργάνωσης, τη συλλογική λήψη αποφάσεων και την 
κινηµατική πολιτική δράση. Από αυτή τη βάση ζητάµε τη στήριξη 
του ψηφοδελτίου της Εκτός Πλαισίου, πάντα µε γνώµονα την 
υπεράσπιση της ζωής και των συµφερόντων µας. 

Θεωρούµε ότι η νέα γενιά που σήµερα βρίσκεται στο 
στόχαστρο της επίθεσης, µπορεί και πρέπει να γίνει καταλύτης 
για τους αγώνες του αύριο. Γι’ αυτό εξάλλου παίρνουµε και την 
πολιτική επιλογή να καταθέσουµε στις εκλογές ένα ψηφοδέλτιο 
µε ιδιαίτερα έντονη παρουσία της νεολαίας σε αυτό, µε µέσο όρο 
ηλικίας µόλις τα 33 χρόνια. Μακριά από τις λογικές των ειδικών 
και των έµπειρων που θα φέρουν έτοιµες τις λύσεις, µε ένα 
σχήµα που λειτουργεί συλλογικά, συµµετχικά και ισότιµα.

ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ!
ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ,

ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ∆ΙΚΑ ΜΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΣΕ ΜΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΟΛΗ!

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΟΥ...
\\δε θα ψηφίσει τον θείο και τον ξάδερφο 

επειδή “του’ χει υποχρέωση”
\\δε θα σηκώσει τους ώµους µπροστά στην 

εκλογική µάχη, γιατί κι αυτή µετράει
\\θα µαυρίσει αυτούς που συντηρούν τις 
χαµηλές απαιτήσεις και τον συµβιβασµό

\\θα στείλει τους φασίστες 
στην τρύπα τους οριστικά
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