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Κ αλούμε τη νεολαία, με τη συμμετοχή της στο 46ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδη-
γητή, να δώσει αποφασιστική απάντηση στην κυβέρνηση, το κράτος 

και το σύστημα, που, ενώ της “κλέβουν” τη ζωή, της κουνάνε το δάχτυλο, 
για να κρύψουν τις εγκληματικές ευθύνες τους. Να στείλει δυναμικό μήνυ-
μα “οργανωμένης απειθαρχίας” στη βαρβαρότητα που ζούμε, στη χρεοκο-
πημένη πολιτική εξυπηρέτησης των λίγων σε βάρος των πολλών!

Το μεγαλύτερο πολιτικό-πολιτιστικό γεγονός της χώρας, το Φεστι-
βάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, έχει τη δική του ιστορία και συμβολή στη μαχητική 
διεκδίκηση, την αλληλεγγύη και τη συλλογική δράση, στο να δει και να 
μάθει η νεολαία της χώρας μας να μη σωπαίνει, να μη “φιμώνεται”, αλλά 
να αμφισβητεί, με τους αγώνες της να δημιουργεί ρωγμές στο σύστημα της 
εκμετάλλευσης και της αδικίας. Το Φεστιβάλ είναι ΕΔΏ, σε μια ιδιαίτερη 
περίοδο, που ο λαός και η νεολαία της χώρας μας περνάει νέες σκληρές 
δοκιμασίες, απόδειξη πως ο καπιταλισμός, το σύστημα που ζούμε, δεν 
παίρνει από «θεραπεία»... Μονάχα ανατρέπεται!

Οι όποιες απαραίτητες προσαρμογές στην πολιτική δράση του ΚΚΕ και 
της ΚΝΕ, στη διεξαγωγή του Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή θα ενισχύσουν την 
πολυμορφία στον αγώνα, τη συζήτηση με περισσότερους νέους για το 
“τι πρέπει να γίνει”... Άλλωστε, φέτος, η νέα γενιά απέδειξε ότι «...και τα 
καλυμμένα στόματα βγάζουν φωνή»! Με την επιτυχία του 46ου Φεστιβάλ 
ΚΝΕ-Οδηγητή τη φωνή αυτή θα τη δυναμώσουμε για μέτρα προστασίας 
της υγείας και των δικαιωμάτων μας, για να μην πληρώσουμε ξανά την 
κρίση του συστήματος, για την απεμπλοκή της χώρας μας από τα επικίν-
δυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, για να ζήσουμε με βάση τις 
σύγχρονες δυνατότητες της εποχής μας.

Το σύνθημα του 46ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, «Σοσιαλι-
σμός, για να μπορούμε να ανασαίνουμε, για να νικήσει η 
ζωή!», θα ακουστεί δυνατά!

Αλλά όπως πάντα, το πρώτο
αγωνιστικό ραντεβού της χρονιάς!

Φέτος αλλιώς...



Φροντίζουμε για τις
μεταξύ μας αποστάσεις!

Τις εκδηλώσεις
τις παρακολουθούμε 

καθιστοί.

Kαι τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή!
Για τις εκδηλώσεις του 46ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή θα παρθούν όλα 
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας των διοργανωτών και 
επισκεπτών:

Θα λειτουργεί ιατρείο.

Η χρήση μάσκας είναι 
υποχρεωτική κατά  

την είσοδο, έξοδο και κατά  
τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Κατά την είσοδο 
στο Φεστιβάλ 

θα γίνεται 
θερμομέτρηση.

Θα διατίθεται 
αντισηπτικό και 
θα εξασφαλιστεί 

τακτική 
καθαριότητα.



ΠΕΜΠΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ
Χαιρετισμός του Ίάσονα Φανού,  

μέλους του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ

Stand-up comedy με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο

Αφιέρωμα στο λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Μαργαρίτη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

Ομιλία από τον Γραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ,  
Νίκο Αμπατιέλο

Συναυλία με το συγκρότημα “Υπεραστικοί”

Συναυλία με τον Μίλτο Πασχαλίδη

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

20:00 Ομιλία από τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ,  
Δημήτρη Κουτσούμπα

21:00 Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο 
Ενορχήστρωση: Θύμιος Παπαδόπουλος 

Συμμετέχουν: Ρίτα Αντωνοπούλου, Χρήστος Θηβαίος,  
Κώστας Θωμαΐδης, Γιώργος Κιμούλης, Γιώργος Μεράντζας,  

Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης


