
Εισήγηση στην 8η πανελλαδική συνάντηση του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών 
 
Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, 
Είµαστε η µοναδική Πανελλαδική Συσπείρωση φοιτητικών και σπουδαστικών συλλόγων 

σήµερα είµαστε εδώ εκατοντάδες αντιπρόσωποι από 44 φοιτητικούς και σπουδαστικούς συλλόγους, 
2 συνελεύσεις τµηµάτων, 8 επιτροπές ετών, 68 επιτροπές αγώνα. Το παρόν δίνουν στην σηµερινή 
συνάντηση µας, επιτροπών ετών από τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας που βρίσκονται από την αρχή του 
χρόνου σε κινητοποιήσεις. 

Η σηµερινή συνάντηση, η τεράστια συµµετοχή εκλεγµένων, συνδικαλιστών, αγωνιστών 
φοιτητών από όλα τα µέρη της χώρας, από την Κρήτη µέχρι τον Έβρο αποδεικνύει ότι η καρδιά, η 
ψυχή και η δύναµη του φοιτητικού κινήµατος βρίσκεται εδώ µέσα, χτυπάει σήµερα στην Αθήνα!!! 

 
Εδώ είµαστε ενωµένοι οι µαχητές, οι αγωνιστές, αυτοί που δεν σκύβουν το κεφάλι από όλη την 

Ελλάδα: 
• Είναι µαζί µας εκλεγµένοι εκπρόσωποι από τους συλλόγους Εστιών όλης της χώρας. Χαιρετίζουµε 
τους σπουδαίους αγώνες των εστιακών, που δεν έµειναν µε σταυρωµένα τα χέρια απέναντι στην κυβέρνηση 
που τους στερεί ακόµη και το φαγητό, εν έτη 2017!!! Είναι η πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία του 
φοιτητικού κινήµατος που ιδρύεται Συντονιστικό Εστιών µε τη συµµετοχή από 11 συλλόγων Οικότροφων. 
• Είναι εδώ οι εκατοντάδες φοιτητές που συµµετείχαν στις δεκάδες κινητοποιήσεις για την δωρεάν 
διανοµή των συγγραµµάτων. Η άµεση αντίδραση µας, οι κινητοποιήσεις σε όλες τις Πρυτανείες της χώρας, 
στο Υπουργείο Παιδείας πίεσαν, αυτός ήταν ο λόγος που καταφέραµε την δωρεάν διανοµή συγγραµµάτων!!! 
• Είναι µαζί µας οι µαχητές των ΤΕΙ, που δεν µάσησαν στην µπανανόφλουδα που έστησε η κυβέρνηση 
µε την "κούφια αναβάθµιση", βγήκαν µπροστά και διεκδικούν µε αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις ουσιαστικά 
µέτρα αναβάθµισης των σπουδών τους!!! 
• Είναι εδώ εκπρόσωποι από τις επιτροπές µετεγγραφέντων, που δεν έµειναν µε σταυρωµένα τα χέρια, 
διεκδικούν το αυτονόητο εν έτη 2017 να µην τους στερηθεί το δικαίωµα να σπουδάσουν επειδή δεν έχουν 
την οικονοµική δυνατότητα να νοικιάσουν σε άλλη πόλη. 
• Είναι µαζί µας εκλεγµένοι εκπρόσωποι Φοιτητικών Συλλόγων, που έδειξαν στην πράξη τι θα πει 
το σύνθηµα : "Όλοι για έναν και ένας για όλους" - Καθώς πρωτοστάτησαν στην αλληλεγγύη στα θύµατα 
του εγκλήµατος που πραγµατοποιήθηκε στην Μάνδρα και όπου αλλού η επικίνδυνη πολιτική των 
κυβερνήσεων του συστήµατος, αντιµετωπίζει την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια της ως κόστος!!!   
• Είναι µαζί µας οι εκπρόσωποι των Φοιτητικών Συλλόγων από δεκάδες φοιτητικούς συλλόγους 
που αντιδρώντας στις φιέστες των αναπτυξιακών συνεδρίων της κυβέρνησης προχώρησαν σε 
µεγάλα συλλαλητήρια µαζί µε όλο τον λαό!!! Έτσι έσπασαν στην πράξη τα παραµύθια της κυβέρνησης περί 
δίκαιης ανάπτυξης, αποκάλυψαν ότι από τις αποφάσεις αυτών των συνεδρίων οι µόνοι ευνοηµένοι θα είναι οι 
µεγάλες επιχειρήσεις που θα επενδύσουν στις περιοχές αυτές πατώντας στα τσακισµένα εργασιακά 
δικαιώµατα και παράλληλα θα εξασφαλίσουν ζεστό χρήµα από τα προγράµµατα Περιφερειακής ανάπτυξης.  
• Είµαστε όλοι µαζί,  που στις 7 Νοέµβρη στα µεγάλα Φοιτητικά Συλλαλητήρια  ενώσαµε τη φωνή µας 
τους δρόµους όλων των φοιτητικών πόλεων σε όλη την Ελλάδα!!! Που στείλαµε από τα µαχητικά µας 
συλλαλητήρια, τις παραστάσεις διαµαρτυρίας  µήνυµα ότι "Θέλουµε να σπουδάζουµε χωρίς εµπόδια, να 
µορφωνόµαστε ολοκληρωµένα και να δουλεύουµε στο αντικείµενο µας". 

 
Αυτή η µαζική συµµετοχή, οι αποφάσεις, οι συζητήσεις που προηγήθηκαν σε δεκάδες συλλόγους, σε 

δεκάδες έτη, σε δεκάδες τµήµατα είναι η καλύτερη απάντηση- σε όσους επιτίθενται στις σπουδές και τη ζωή 
µας: 
• Γιατί σπάει τα µούτρα της  κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και άλλοι πολλοί εκπρόσωποι του 
συστήµατος, που µέσω της καταστολής και των ρυθµίσεων για την κατάργηση του δικαιώµατος στην 
απεργία, θέλουν να επιβάλουν ΣΙΩΠΗ σε όλο το λαό και τη νεολαία. Είµαστε περήφανοι, για τους αγωνιστές 
φοιτητές που δεν µάσησαν και έσπασαν τον "τσαµπουκά" της κυβέρνησης, στο Υπουργείο Παιδείας, στο 
Υπουργείο Εργασίας, στο Μέγαρο Μαξίµου, το Μαρκετ ιν και όπου αλλού  τόλµησαν να χτυπήσουν το δίκαιο 
αγώνα εργαζοµένων-φοιτητών. Πήραν την απάντηση που τους άξιζε- Αν νοµίζουν ότι θα κάτσουµε µε 
σταυρωµένα τα χέρια είναι γελασµένοι!!! 



• Γιατί αποδεικνύει ότι µέσα στις σχολές µας υπάρχει ένα µαχητικό µπλοκ φοιτητικών και 
σπουδαστικών συλλόγων, που δεν τσιµπάει στα παραµύθια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για το 
“δίκαιο που γίνεται πράξη”, για τη “δίκαιη ανάπτυξη” και έχει ξεκάθαρο πως στο άδικο σύστηµα που ζούµε το 
δίκαιο είναι αυτό που συµφέρει τα µονοπώλια, τους επιχειρηµατικούς οµίλους! 
• Γιατί φανερώνει ότι δεν ανεχόµαστε τον "ρεαλισµό" που επιβάλει εµείς να µένουµε στα λίγα για 
να έχουν τα πολλά οι συνήθεις ωφεληµένοι δηλαδή οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι. Για την κυβέρνηση 
“ρεαλιστικό” σήµερα είναι να µειώνεται συνεχώς η υποχρηµατοδότηση. Να βγαίνουν στο σφυρί οι υποδοµές 
των ιδρυµάτων, το περιεχόµενο των σπουδών µας και να δίνονται βορρά στους επιχειρηµατικούς οµίλους. 
Γιατί στο όνοµα αυτής της “ρεαλιστικότητας” είδαµε στην αρχή της χρονιάς απειλές για µη διανοµή των 
δωρεάν συγγραµµάτων και βλέπουµε σήµερα την κυβέρνηση να πετάει έξω από τις σχολές τους χιλιάδες 
εστιακούς και µετεγγραφέντες φοιτητές! 
 

Βάλαµε δίπλα στον καθηµερινό ατοµικό αγώνα - την συλλογική διεκδίκηση γιατί  όπως αλλιώς έλεγε 
ο µεγάλος φοιτητής-αγωνιστής Σωτήρης Πέτρουλας, “άτοµο και αγώνας έγινε αδιάσπαστη ενότητα, τόσο που 
αφαίρεση του αγώνα σηµαίνει αφαίρεση της ζωής µας”. 

 Για όλους αυτούς τους λόγους η 8η πανελλαδική συνάντηση του ΜΑΣ αποτελεί γεγονός στο φοιτητικό 
κίνηµα και σαν τέτοιο πρέπει να το αντιµετωπίσουµε σήµερα όλοι οι αντιπρόσωποι που θα πάρουµε το λόγο, 
συµβάλλοντας στην επιτυχία της αλλά και όλοι όσοι θα κληθούµε να µεταφέρουµε την πείρα από τη σηµερινή 
κουβέντα στα αµφιθέατρα από αύριο κιόλας. 

 

Οι σπουδές µας, η δουλειά και τα όνειρα µας για το µέλλον κερδίζονται στον αγώνα 
απέναντι σε κυβερνήσεις-ΕΕ-ΔΝΤ που µας τα στερούν!!! 

 
Η σηµερινή κυβέρνηση διεκδικεί να σπάσει όλα τα ρεκόρ στην εφαρµογή της πιο σκληρής πολιτικής 

απέναντι σε εµάς και τις οικογένειες µας. Την βλέπουν οι προηγούµενες κυβερνήσεις και την "ζηλεύουν", την 
βλέπουν τα κοράκια των θεσµών της τρόικας και τρίβουν τα χέρια τους, την βλέπουν οι µεγάλοι 
επιχειρηµατίες του τόπου και δεν χάνουν ευκαιρία να της δώσουν συγχαρητήρια.  

Τα ψέµατα και τα παραµύθια τελείωσαν έχουµε πλέον πολλά για τη "γούνα" τους, είναι κυβέρνηση που 
επιλέχθηκε από το σύστηµα για να φέρει εις πέρας όλη τη βροµοδουλειά. Γιατί είναι αδίστακτοι δεν έχουν 
πρόβληµα να µιλούν για κατάργηση µνηµονίων αλλά τελικά να φέρνουν δύο, δεν έχουν πρόβληµα να µιλούν 
για τέλος των µνηµονίων τον Αύγουστο του 2018 αλλά την ίδια ώρα να ψηφίζουν 95 προαπαιτούµενα φωτιά, 
να ξερογλείφονται µε τον Τράµπ και να προσκυνάνε τους δολοφόνους χαρίζοντας τους δισεκατοµµύρια για 
εξοπλιστικά προγράµµατα αφού πρώτα µάτωσαν τον λαό για να τα συγκενρώσουν στα περιβόητα 
πλεονάσµατα. 

Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά θέλουν να επιβάλουν ΣΙΩΠΗ νεκροταφείου, σπάζοντας κάθε ρεκόρ 
και στην καταστολή!!! Όχι µόνο προχώρησαν σε µαθητοδικία και εφαρµογή της καταστολής απέναντι σε 
µαθητές που κινητοποιήθηκαν για Σχολείο που µορφώνει και όχι εξοντώνει αλλά µέσα σε µία εβδοµάδα, 
ξεπέρασαν κάθε προηγούµενο. Χτύπησαν µε ΜΑΤ εργαζόµενους που διαµαρτύρονταν για τους 
πλειστηριασµούς των σπιτιών τους, φοιτητές που διεκδικούσαν δωρεάν σίτιση στις εστίες τους, 
εργαζόµενους που ζητούσαν τη δουλειά τους- Ενώ πρόλαβαν να φέρουν την τροπολογία για την κατάργηση 
της απεργίας. Αυτά µάλλον ήταν δίκαια για το κεφάλαιο για αυτό τα έκαναν πράξη!!! 

 Όλοι εµείς που: Προσπαθούµε να πάρουµε πτυχίο και βλέπουµε µπροστά µας ένα µέλλον µεταξύ 
ανεργίας και κακοπληρωµένης δουλειάς. Προσπαθούµε να σπουδάσουµε και αντιµετωπίζουµε τόσες 
δυσκολίες. Αναγκαζόµαστε να δουλέψουµε για να ανταπεξέλθουµε στις σπουδές µας. Βλέπουµε τους γονείς 
µας να παλεύουν για να τα βγάλουν πέρα µε το κόστος των σπουδών. Σκεφτόµαστε να φύγουµε στο 
εξωτερικό όταν τελειώσουµε για να βρούµε δουλειά.  

Είµαστε στην ίδια πλευρά, έχουµε κοινά όνειρα και ανάγκες.Στην απέναντι πλευρά όµως 
βρίσκονται παλιές και νέες κυβερνήσεις- ΕΕ- ΔΝΤ που θέλουν να είµαστε µια ζωή στα "λίγα" για να παίρνουν 
"πολλά" οι µεγαλοεπιχειρηµατίες 

Για αυτό το σύνθηµα µας: Θέλουµε να σπουδάζουµε χωρίς εµπόδια -Θέλουµε ολοκληρωµένη 
µόρφωση και δουλειά στο αντικείµενο µας βρίσκεται απέναντι από τους στόχους τους: Το 
"συµµάζεµα των δηµοσιονοµικών" της κυβέρνησης για τον κρατικό προϋπολογισµό του 2018 που 
κατατέθηκε για εµάς σηµαίνει: Νέες περικοπές σε Παιδεία, Υγεία και πρόνοια, ενώ για τους µεγάλους 



επιχειρηµατίες σηµαίνει ζεστό χρήµα πάνω από 6,7 δις ευρώ. Το "επιχειρηµατικό ανταγωνιστικό" 
πανεπιστήµιο για εµάς σηµαίνει : Ανύπαρκτη στέγαση, πανάκριβη µετακίνηση, να πληρώνουµε µέχρι και για 
να αναπνέουµε στο Πανεπιστήµιο. Ενώ παράλληλα η µόρφωση θα πετιέται εκτός πτυχίου σε πανάκριβα 
µεταπτυχιακά και πιστοποιητικά. Η "δίκαιη" ανάπτυξη της κυβέρνησης για εµάς σηµαίνει: Πλειστηριασµοί, 
καταστολή, δεκάδες νεκροί από µία καταιγίδα γιατί τα έργα για την ασφάλεια του λαού όπως αντιπληµµυρικά, 
αντισεισµικά κλπ. Είναι "µη αποδοτικά" για τα κέρδη των επιχειρήσεων. Το "ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα" 
που διαφηµίζει η κυβέρνηση στους επενδυτές είναι: Ανακύκλωση µεταξύ ανεργίας και δουλειάς, 
κακοπληρωµένη χωρίς δικαιώµατα δουλειά, µετανάστευση στο εξωτερικό, ένταση της εκµετάλλευσης στους 
χώρους δουλειάς. Στέρηση των συνδικαλιστικών µας ελευθεριών. Η "γεωγραφική αναβάθµιση της 
χώρας" για εµάς σηµαίνει: Ότι η χώρα µας µπλέκει σε επικίνδυνα σενάρια για το µοίρασµα των αγορών στη 
περιοχή, µετατρέπεται σε ορµητήριο ιµπεριαλιστικών επεµβάσεων, για το ΝΑΤΟ.  

 Να ακουστεί δυνατά η δική µας φωνή, η φωνή των αναγκών µας: Δεν µασάµε κουτόχορτο 
απορρίπτουµε τα παραµύθια κυβερνήσεων-επιχειρηµατιών-θεσµών, δεν θα αφήσουµε τα δικαιώµατα 
µας να γίνουν προσάναµµα για τα κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων. Σηκώνουµε ψηλά την σηµαία των 
δικών µας σύγχρονων αναγκών, δεν δεχόµαστε να ζούµε και να σπουδάζουµε µε "ψίχουλα" που θα 
περισσεύουν από το µεγάλο φαγοπότι της  ανάκαµψης των κερδών τους!!! Δεν µας ταιριάζει  ο συµβιβασµός 
µε τα ψίχουλα, η υποταγή στην επίθεση που βιώνουµε. Αλλά αντίθετα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να 
ζήσουµε πολύ καλύτερα, όπως επιτάσσουν σήµερα η άνοδος της επιστήµης και της τεχνολογίας, όπως είναι 
πραγµατικά σύγχρονο και ρεαλιστικό τον 21ο αιώνα! 

 
Απέναντι στα σχέδια κυβερνήσεων-Ε.Ε.-µονοπωλίων  στις σπουδές και τη ζωή µας - 
Βρίσκονται οι δικές µας ανάγκες. 

 
Συναγωνιστές/συναγωνίστριες 
Στον ίδιο δρόµο µε τις προηγούµενες κινείται η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και στην Ανώτατη 

εκπαίδευση. Και αυτό όχι µόνο γιατί διατηρεί όλες τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις που προωθήθηκαν τα 
προηγούµενα χρόνια όπως Νόµος-πλαίσιο, σχέδιο Αθηνά κ.α. αλλά ταυτόχρονα προχωράει και προετοιµάζει 
νέες αλλαγές. 
 
Απέναντι όµως στα δικά τους σχέδια για τις σχολές µας πρέπει να βρεθούν οι διεκδικήσεις και η πάλη µας: 

• Η κυβέρνηση προχωρά σε οικονοµικό στραγγαλισµό των σχολών  µας. Εφαρµόζοντας τα µνηµόνια στην 
ανώτατη εκπαίδευση, προχωρά τον λεγόµενο "εξορθολογισµό" δαπανών- σταθεροποιώντας τη χαµηλή 
κρατική χρηµατοδότηση- που έχει φτάσει σε µείωση ρεκόρ 80%. Με αποτέλεσµα προβλήµατα όπως οι 
ελλείψεις συγγραµµάτων, η διακοπή δωρεάν σίτισης, ελλείψεις σε καθηγητές να γίνονται πλέον καθεστώς. 
Απέναντι σε αυτή την πολιτική προτάσσουµε τον δικό µας αγώνα, για άµεση αύξηση της κρατικής 
χρηµατοδότησης στο ύψος των σύγχρονων αναγκών µας! Δεν ανεχόµαστε να αµφισβητούνται ακόµα 
και τα βασικά ώστε να µπορέσουµε να σπουδάσουµε. Δεν είµαστε πελάτες, δεν ανεχόµαστε η σίτιση, 
η στέγαση, τα συγγράµµατα µας να εξαρτώνται από εργολάβους που µε βάση τα κέρδη τους 
καθορίζουν τις ανάγκες µας!  
• Αντί για δωρεάν ολόπλευρη µόρφωση για τους φοιτητές- παρέχεται γνώση µε το κοµµάτι σαν εµπόρευµα. 
Σηµερινή και προηγούµενες κυβερνήσεις αξιοποιούν την υποχρηµατοδότηση και τις υπαρκτές ελλείψεις για 
να προωθήσει την λεγόµενη ανταποδοτικότητα των Ιδρυµάτων. Για αυτό µάλιστα η κυβέρνηση προχώρησε 
σε νόµο για την γενίκευση των διδάκτρων στα µεταπτυχιακά, για την ενίσχυση του εµπορίου τίτλων που έχει 
στηθεί. Με αποτέλεσµα να φυτρώνουν κάθε µέρα σαν µανιτάρια δεκάδες πιστοποιητικά, σεµινάρια επί 
πληρωµή, να ιδρύονται τµήµατα ξένων γλωσσών,- αυτές είναι οι λεγόµενες εναλλακτικές πηγές 
χρηµατοδότησης για να µας τα αρπάζουν από παντού!!! Ταυτόχρονα προωθεί τις επιταγές της Ε.Ε. και την 
εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ για τον Ενιαίο Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι πρόσφατες αλλαγές που προχωράει 
σε Πανεπιστήµια και ΤΕΙ, µε την λεγόµενη αναβάθµιση των ΤΕΙ, όχι µόνο δεν καταργούν αλλά διευρύνουν 
ακόµη περισσότερο την κατηγοριοποίηση των αποφοίτων, των Ιδρυµάτων και των πτυχίων. Δηµιουργεί 
διάφορους τίτλους σπουδών όπως πρόσφατα αναγνώρισε τα διετή προγράµµατα- Με νόµο σφραγίζει τους 
ταξικούς φραγµούς στην εκπαίδευση- Καθώς θεσµοθετεί την ύπαρξη Πανεπιστηµίων δύο ταχυτήτων. Ποιόν 
όµως βολεύει αυτή η κατηγοριοποίηση αποφοίτων; Φυσικά τους µονοπωλιακούς οµίλους καθώς  όλοι οι 
απόφοιτοι  µπαίνουµε µαζί σε ένα µαραθώνιο για µία θέση εργασίας, µε αποτέλεσµα τα δικαιώµατα όλων µας 



να τραβιούνται προς τα κάτω. Απέναντι όµως σε αυτό το "παζάρι" γνώσης υπάρχει η δική µας θέληση 
για ολοκληρωµένη µόρφωση. Για αυτό χρειάζεται να δυναµώσει η διεκδίκηση ώστε  Να υπάρχει ένα 
ενιαίο πτυχίο ανά επιστηµονικό αντικείµενο, αυτό να είναι η µόνη προϋπόθεση για να δουλέψουµε 
στο αντικείµενο µας. Με ενιαίο πρόγραµµα σπουδών που παρέχει όλες τις σύγχρονες επεξεργασίες 
και εξελίξεις του επιστηµονικού αντικειµένου. Να δυναµώσει η πάλη µας ώστε να σταµατήσει η 
άθλια µεταφορά µαθηµάτων εκτός πτυχίου σε πιστοποιητικά, µε αφορµή ακόµη και την έλλειψη 
καθηγητών. Που τελικά οδηγούν σε αλλαγές  στα προγράµµατα σπουδών, που αφερούν γνώσεις από 
το πτυχίο µας!  Να καταργηθούν τα δίδακτρα στα µεταπτυχιακά- Να µην µπουν δίδακτρα σε όσα δεν 
έχουν!  
• Αντί για έρευνα στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών- Γίνεται έρευνα που ξεπουλιέται σε επιχειρήσεις και 
στις ΝΑΤΟικές δολοφονικές µηχανές. Είναι πια ξεκάθαρο ότι τα εργαστήρια, οι έρευνες που 
χρηµατοδοτούνται είναι µόνο όσες έχουν "ζήτηση" από τις επιχειρήσεις. Στις  άθλιες µεθοδεύσεις και τις 
επιδιώξεις των επιχειρήσεων υποτάσσονται οι έρευνες όπως πρόσφατα το φακέλωµα στα ΕΛΠΕ. Για αυτό το 
τι µαθαίνουµε σε αυτά τα εργαστήρια και το πόσο µαθαίνουµε καθορίζεται από τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων, η δηµοσίευση ερευνών επίσης µε το "καθεστώς" της πατέντας. Για αυτό υπάρχουν εργαστήρια 
που οι υποδοµές, το ερευνητικό προσωπικό αξιοποιούνται Ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς των δολοφονικών 
µηχανών του ΝΑΤΟ.  Θέλουµε να µάθουµε ολοκληρωµένα το αντικείµενο µας, µε σύγχρονο 
εργαστηριακό εξοπλισµό. Δεν ανεχόµαστε το µυαλό µας, οι κόποι µας να αξιοποιούνται για να 
σπέρνουν δυστυχία, θέλουµε να προσφέρουµε στην κοινωνία και τις ανάγκες του λαού µας για την 
ευηµερία και την πρόοδο του. 

 
Η κατάσταση του φοιτητικού κινήµατος πρέπει να αλλάξει, είναι προϋπόθεση η 
αγωνιστική ανασυγκρότηση των συλλόγων µας για να δυναµώσει ο αγώνας µας 

 
Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, 
Οι προσπάθειες που κάναµε να σηκωθούν εστίες αντίστασης ήταν σηµαντικές, αναπτύξαµε σε όλες τις 

σχολές, τα έτη, τα τµήµατα πλούσια δράση. Πραγµατοποιήθηκαν αρκετές Γενικές Συνελεύσεις, 
συνελεύσεις....ετών. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκαν..… γενικές συνελεύσεις, … συνελεύσεις ετών, … 
συνελεύσεις τµηµάτων σε …  συλλόγους.   

Αυτή η προσπάθεια φανερώνει δυνατότητες, φανερώνει όµως και κάτι ακόµα. Ότι  παραµένουν 
σηµαντικά εµπόδια για την ανάπτυξη των αγώνων µας. Δεν µας απογοητεύουν σε καµία περίπτωση, όµως 
τώρα ήρθε η ώρα να ανοίξει πλατιά η συζήτηση για αυτό που απασχολεί χιλιάδες αγωνιστές φοιτητές σε όλη 
τη χώρα. Μπορεί άραγε να γίνει πιο αποτελεσµατικός ο αγώνας µας;  Δεν είναι  στρωµένος µε ροδοπέταλα. 
Ξέρουµε πολύ καλά, γιατί καθηµερινά βιώνουµε, ότι η κατάσταση υποχώρησης που υπάρχει αυτή τη στιγµή 
στο φοιτητικό κίνηµα δεν αντιστρέφεται εύκολα.  

Ποια είναι τα βήµατα που χρειάζεται να µετρήσουµε: 
• Να αναµετρηθούµε µε όσα κρατούν ένα σηµαντικό µέρος συναδέλφων µας έξω από τον αγώνα. Να 
δυναµώσει η εµπιστοσύνη προς την συλλογική διεκδίκηση κόντρα στον  «ατοµικό δρόµο». Να 
δυναµώσει η αντίληψη ότι η θέληση µας σπουδές και ζωή σύµφωνα µε τις ανάγκες µας είναι που µας οδηγεί 
στον µονόδροµο του συλλογικού αγώνα! Ότι από µόνος του ο ατοµικός αγώνας, είναι επιλογή λύση δεν είναι! 
Άλλωστε δοκιµάζεται καθηµερινά από χιλιάδες αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι οι όροι σπουδών και ζωής τους 
χειροτερεύουν!  Γιατί στα κοινά µας προβλήµατα και τις αγωνίες χρειάζονται κοινές απαντήσεις! Με τον 
ατοµικό αγώνα κανείς δεν γλίτωσε από τις επιπτώσεις της αντιλαϊκής πολιτικής! Να αναµετρηθούµε στα 
ίσια µε την απογοήτευση, το συµβιβασµό, τη µιζέρια του «τίποτα δε αλλάζει µε τον αγώνα». Το µόνο 
που καταφέρνουµε µε τον συµβιβασµό είναι όλα να αλλάζουν αλλά εις βάρος των δικών µας 
δικαιώµατων. Να αναδείξουµε τις κατακτήσεις που έχουµε από τους αγώνες µας, συζητώντας την πολύτιµη 
πείρα του εργατικού κινήµατος, εξηγώντας ότι ο αγώνας δεν είναι µονόπρακτο αλλά έχει διάρκεια, δεν είναι 
µια κι έξω αλλά στάση ζωής. Να θέσουµε ανοιχτά ερωτήµατα : Άραγε αν δεν αλλάζει τίποτα από τους αγώνες 
γιατί κυβερνήσεις και τσιράκια του συστήµατος διαχρονικά τον πολεµούν; 
• Να αναµετρηθούµε µε φαινόµενα που διώχνουν τους συµφοιτητές µας από τους συλλόγους και 
τις διαδικασίες τους. Χρειάζεται  να πάρουµε µέτρα για αντιµετωπίσουµε φαινόµενα εκφυλισµού των 
συλλογικών διαδικασιών. Να πάρουµε άµεσα όλα τα πρακτικά µέτρα που χρειάζεται για να αντιµετωπιστεί 



αυτή η κατάσταση, µε ψηφίσµατα στις γενικές Συνελεύσεις, όπου θα καθορίζουν  πώς θα γίνονται οι 
συνεδριάσεις, ανοιχτές συνεδριάσεις των ΔΣ που θα συµβάλλουν ώστε περισσότεροι φοιτητές να 
µαζικοποιήσουν το σύλλογο. Να αξιοποιηθούν ως παράδειγµα λειτουργίας οι σύλλογοι που συσπειρώνονται 
στο Μ.Α.Σ. - Να προχωρήσουµε σε αποφασιστικά µέτρα αλλαγής της λειτουργίας των συλλόγων, ώστε να 
είναι ζωντανοί, να εκφράζουν στην πράξη τους φοιτητές τις ανάγκες, τα δικαιώµατα, τα ενδιαφέροντα τους. 
• Να κάνουµε στην άκρη, τους εκπροσώπους των συλλόγων που δεν ανταποκρίνονται στην 
οργάνωση του αγώνα µας. Όλο αυτό το διάστηµα από την έναρξη της ακαδηµαϊκής χρονιάς, έχει 
συγκεντρωθεί αρκετή πείρα. Χρειάζεται να απασχολήσει τελικά ποιόν βολεύουν; Ποίον εξυπηρετούν 
εκπρόσωποι που στηρίζουν ανοιχτά τα σχέδια υποχρηµατοδότησης των σχολών µας; Ποιόν εξυπηρετούν οι 
εκπρόσωποι που δεν βγάζουν άχνα για τις ελλείψεις σε στέγαση, συγγράµατα-ενώ παράλληλα στηρίζουν την 
επιχειρηµατική λειτουργία και τους εργολάβους µέσα στις σχολές αποτέλεσµα των οποίον είναι η 
εµπορευµατοποίηση της φοιτητικής µέριµνας; Για ποιόν ακριβώς δουλεύουν οι εκπρόσωποι που στηρίζουν 
ανοιχτά τις ΝΑΤΟικές συµφωνίες της κυβέρνησης; Είναι οι βασικοί υποστηρικτές της αντιλαϊκής πολιτικής 
µέσα στο Πανεπιστήµιο, είναι οι βασικοί οπαδοί του "καλού Πανεπιστηµίου" µόνο για όσους τα έχουν-και για 
όλους εµάς δεξιότητες και σκόρπιες γνώσεις. Άλλωστε στους συλλόγους που οι υποστηρικτές της 
αντιεκπαιδευτικής πολιτικής κυριαρχούν- οι σύλλογοι έχουν να συνεδριάσουν χρόνια ολόκληρα, οι φοιτητές 
δεν ενηµερώνονται για τίποτα, µόνο µπόχα πελατειακές σχέσεις και φαινόµενα σιχαµένα έχουν να επιδείξουν 
!!!   
• Να αναµετρηθούµε µε λογικές που υπάρχουν στο φοιτητικό κίνηµα, που κάθε φορά αποπροσανατολίζουν 
τον αγώνα µας από τον κύριο υπεύθυνο για όσα ζούµε. Είναι οι δυνάµεις που από την αρχή της χρονιάς 
αποκρύπτουν τις ευθύνες της κυβέρνησης µπροστά στα οξυµµένα προβλήµατα που προέκυπταν. Έβγαζαν 
λάδι την κυβέρνηση παρουσιάζοντας την ως εντολοδόχο ότι "κάνει ότι της λένε οι απέξω" κρύβοντας έτσι την 
δική της ευθύνη. Είναι δυνάµεις που την ίδια ώρα εχθρεύονται την πολιτικοποίηση αναπαράγοντας 
αντιδραστικές λογικές όπως το "έξω τα κόµµατα". 
• Να σπάσει στην πράξη η διαχρονική προσπάθεια κυβερνήσεων, Υπουργών, ΜΜΕ και άλλων 
καλοθελητών του συστήµατος ώστε οι σύλλογοι να µετατραπούν σε µαγαζάκια του συστήµατος. 
Θέλουν να πετάξουν την έξω από τις σχολές τη συζήτηση, την αναζήτηση και τον προβληµµατισµό. Θέλουν 
να πεταχτούν έξω η φωνή της αντίστασης και του αγώνα για να µείνει µέσα η φωνή του Υπουργείου, των 
κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων, της Ε.Ε.. Ανησυχούν για το γεγονός ότι υπάρχει και δυναµώνει στα 
Πανεπιστήµια η φωνή της ρήξης και της ανατροπής!  Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ΝΔ και οι υπόλοιπες 
δυνάµεις του συστήµατος κάνουν συγκεκριµένη προσπάθεια να παρέµβουν στους φοιτητικούς και 
σπουδαστικούς συλλόγους για να τους µετατρέψουν σε στηρίγµατα των υπουργείων και των 
επιχειρηµατιών στις σχολές. Είτε µε νόµους και οδηγίες είτε βάζοντας στο ίδιο καζάνι τη δράση των 
φοιτητικών συλλόγων µε φαινόµενα που καµία σχέση δεν έχουν µε τους φοιτητές. Προωθούν το δόγµα 
"νόµος και τάξη για να είναι τα επιχειρηµατικά συµφέροντα εντάξει" καλλιεργώντας την τροµοκρατία, τη 
καταστολή µε αποτέλεσµα οι φοιτητές να βρίσκονται µε την πλάτη στον τοίχο και να δέχονται την επίθεση και 
οι επιχειρηµατίες να αλωνίζουν ελεύθεροι στις σχολές. 

 

Υπάρχει ελπίδα. Είναι η ισχυροποίηση του ΜΑΣ! 
 
 Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, υπάρχει πρόταση που καταθέτουµε προς όλους τους φοιτητικούς 

και σπουδαστικούς συλλόγους, για την αναζωογόνηση και την ανασυγκρότηση των συλλόγων. Κάνουµε 
κάλεσµα σε κάθε εκπρόσωπο, σε κάθε αγωνιστή φοιτητή που δεν αντέχει την αδράνεια, την διάλυση των 
συλλόγων να συµµετάσχει στην ελπιδοφόρα αυτή προσπάθεια. Βάζουµε στοίχηµα να αλλάξουµε τον 
συσχετισµό στους συλλόγους µας. Να δράσουµε µέχρι την επόµενη Πανελλαδική συνάντηση ώστε νέοι 
σύλλογοι να κερδηθούν, ώστε νέα ρήγµατα να δηµιουργηθούν. Να µεταφερθεί σήµερα πείρα από το πώς 
άλλαξε η κατάσταση σε συλλόγους που ο συσχετισµός ήταν αρνητικός.  Να βάλουµε όλοι µαζί σε κάθε πόλη 
και σε όλη την Ελλάδα σχέδιο-στόχο για κάθε σύλλογό που µπορούµε να τραβηχθεί στο µπλοκ των 
αγωνιστικών-ριζοσπαστικών συλλόγων.   

 

Αυτή είναι η  ελπίδα το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών και η ισχυροποίηση του! 
• Γιατί η σταθερή αύξηση που σηµειώνει στη συσπείρωση νέων φοιτητικών συλλόγων, νέων επιτροπών 
αγώνα και επιτροπών ετών,  σηµατοδοτεί ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να δυναµώσει ο αγώνας αυτός που 



χτυπάει τον αντίπαλο στην καρδιά του, να στραφεί πιο αποφασιστικά ενάντια τους επιχειρηµατικούς οµίλους, 
τους δολοφόνους του ΝΑΤΟ τις κυβερνήσεις που τους υπερασπίζονται.  Βάζει εµπόδια στο δυνατό χαρτί της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ- να εγκλωβίζει τις συνειδήσεις των φοιτητών στα αντιλαϊκά της σχέδια- γιατί από 
την πρώτη στιγµή αποκάλυψε και αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση αυτή είναι ο πιο πιστός υπηρέτης αυτού του 
συστήµατος, τσακίζει µε την πολιτική της τις ανάγκες µας για να κερδοφορούν οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί 
όµιλοι.  
• Γιατί οι σύλλογοι που συσπειρώνονται στο ΜΑΣ, αποτελούν πρότυπα σε µια σειρά πλευρές της 
αγωνιστικής τους δράσης. Με συχνές γενικές συνελεύσεις, συνελεύσεις ετών και εκλογή επιτροπών, 
αυξάνοντας το βαθµό οργάνωσης τους, πρωτοστατώντας στα µεγάλα φοιτητικά συλλαλητήρια, χτυπώντας 
πλευρές της υποχρηµατοδότησης µέσα στα ιδρύµατα, ζωντανεύοντας τους συλλόγους µε πολιτιστικές και 
αθλητικές οµάδες. 
• Γιατί το ΜΑΣ είναι η µοναδική πανελλαδική συσπείρωση φοιτητικών και σπουδαστικών συλλόγων που 
συνενώνει τους αγώνες µας σε πανελλαδικό επίπεδο, πολλαπλασιάζει τη δύναµη µας, συντονίζει τα 
χτυπήµατα ενάντια στις κυβερνήσεις, τις πολιτικές τους. 
• Γιατί δίνει το χέρι σε φοιτητές που το χρειάζονται για να σταθούν στα πόδια τους και να αγωνιστούν για τη 
ζωή τους! Οι σύλλογοι που συσπειρώνονται στο ΜΑΣ δείχνουν έµπρακτα την αλληλεγγύη τους στους 
φοιτητές που πετιούνται έξω από τις σχολές τους, στα θύµατα των ιµπεριαλιστικών πολέµων-τους 
πρόσφυγες, στους εργάτες που έχασαν την περιουσία τους µε τις πληµµύρες στη δυτική αττική, στους 
µαθητές συµµετέχοντας στα λαϊκά φροντιστήρια. 
• Γιατί µε την ενίσχυση του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών παίρνει σάρκα και οστά το σύνθηµα «φοιτητές, 
εργατιά- µια φωνή και µια γροθιά». Και αυτό γιατί οι µάχες που δίνει το εργατικό κίνηµα είναι και δικές µας 
µάχες, οι απεργίες των εργατών είναι τα δικά µας φοιτητικά συλλαλητήρια 

 
Το δρόµο τον δείχνει ο αγώνας µας µέχρι σήµερα, αντλούµε συµπεράσµατα και 
µπαίνουµε µπροστά για να δυναµώσει η συλλογική διεκδίκηση, η οργάνωση και ο 
αγώνας για τις σύγχρονες ανάγκες µας. 

 
Συναγωνιστές, συναγωνίστριες,  
Η δράση του ΜΑΣ κόντρα στην επίθεση της κυβέρνησης, κόντρα στα σχέδια της όλο το προηγούµενο 

διάστηµα αποτελεί το έδαφος για να βγούµε στην αντεπίθεση. Για αυτό χρειάζεται να συζητήσουµε σήµερα 
την πείρα που προκύπτει από αυτή, να κρατήσουµε τις δυνατότητες και να αντιµετωπίσουµε τυχόν  
αδυναµίες. 

Εκτιµώντας λοιπόν τη δράση αυτή, µπορούµε να πούµε ότι από την περσινή συνάντηση µας µετρήσαµε 
θετικά βήµατα στους άξονες που θέσαµε σαν βασικούς στην αγωνιστική µας παρέµβαση: 

i. Πρωτοστατήσαµε στην καθηµερινή και επίµονη διαδικασία αποκάλυψης της κυβερνητικής 
προπαγάνδας. Με ευθύνη της εκτελεστικής και πανελλαδικής γραµµατείας παρακολουθούσαµε σταθερά την 
προσπάθεια της κυβέρνησης να κάνει τους φοιτητές χειροκροτητές των αντιλαϊκών σχεδίων της, είτε µε τα 
παραµύθια για τη «δίκαιη ανάπτυξη», είτε µε αυτά της «γεωστρατηγικής αναβάθµισης », είτε πρόσφατα µε το 
«δίκαιο που έγινε πράξη». Κόντρα σε αυτή την προσπάθεια επεξεργαστήκαµε κατάλληλα πλαίσια πάλης, 
ανακοινώσεις και σχόλια του ΜΑΣ µε σκοπό να καταρρίψουµε την κυβερνητική προπαγάνδα, ανοίγοντας την 
κουβέντα πλατιά µέσα στα έτη, µέσα στις γενικές συνελεύσεις και τις υπόλοιπες συλλογικές διαδικασίες. 
Θετικό σε όλη αυτή την προσπάθεια ήταν ότι δε µείναµε στην καταγγελία των µέτρων και της προπαγάνδας 
αλλά παράλληλα αναδείξαµε τις δυνατότητες για να σπουδάσουµε ολοκληρωµένα, να δουλέψουµε στο 
αντικείµενο µας και να ζήσουµε όπως µας αξίζει τον 21ο αιώνα. Τονίζοντας ότι ο µόνος δρόµος για αυτό είναι 
η οργανωµένη και συλλογική πάλη. 

Χρειάζεται να επιµείνουµε ώστε πιο αποφασιστικά η παραπάνω προσπάθεια να διεξάγεται και 
στο επίπεδο του κάθε συλλόγου. Για παράδειγµα, τι σηµαίνει για ένα φοιτητή του φυσικού η αύξηση της 
υποχρηµατοδότησης; Πως επηρεάζει τις υποδοµές, τους καθηγητές, τα εργαστήρια του και την ίδια στιγµή 
πως αξιοποιείται αυτή η υποχρηµατοδότηση για να µπουν οι επιχειρήσεις µέσα στο τµήµα της φυσικής. ‘Ποια 
είναι η δράση αυτών των επιχειρήσεων, ποιοι καθηγητές εµπλέκονται, ποιες είναι οι σχέσεις εργασίας σε 
αυτές τις επιχειρήσεις; Η ποια δίκαιη ανάπτυξη θα ζήσουν οι απόφοιτοι του τµήµατος φυσικής όταν 3 στους 
10 είναι άνεργοι στον κλάδο των καθηγητών, ένα µεγάλο ποσοστό αναπληρωτές και αντίστοιχα στον τοµέα 



της έρευνας κυριαρχεί το µπλοκάκι και οι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Αντίστοιχα, ποιες δυνατότητες 
υπάρχουν αυτή τη στιγµή στους κλάδους που απασχολούνται οι απόφοιτοι του τµήµατος φυσικής για να 
δουλέψουν µε δικαιώµατα πάνω στο αντικείµενο τους.  

ii. Μπήκαµε µπροστά στη δηµιουργία εστιών αντίστασης δεκάδες συλλόγους σε όλη την Ελλάδα. 
Για να δυναµώσει ο αγώνας µας, η πίεση µας, να καθυστερήσουµε και να εµποδίσουµε αντιλαϊκά µέτρα, να 
φανερωθεί ο πραγµατικός ένοχος και να ισχυροποιηθεί η πάλη εναντίον του. Για να δυναµώσει η συζήτηση, 
η διεκδίκηση, για τα δικαιώµατα µας, τις σπουδές, το µέλλον και τη ζωή που πραγµατικά έχουµε ανάγκη. Για 
αυτό από την αρχή της χρονιάς δεν τσιµπήσαµε στους εκβιασµούς επιχειρηµατικών οµίλων- κυβέρνησης 
που απειλούσαν ότι θα κόψουν τη δωρεάν διανοµή των συγγραµµάτων διοργανώνοντας συντονισµένα 
κινητοποιήσεις στον Υπουργείο Παιδείας, στις διοικήσεις των σχολών µας κατακτώντας να δοθούν άµεσα τα 
βιβλία δωρεάν.  

Για αυτό ακόµα, οργανώσαµε την αντίσταση των µετεγγραφέντων και των εστιακών φοιτητών που η 
κυβέρνηση πέταξε έξω από τις σχολές τους µε αποτέλεσµα σήµερα ο αγώνας τους αυτός να δυναµώνει µέσα 
από τις επιτροπές τους και τους συλλόγους τους. 

Για αυτό οι σύλλογοι που συσπειρώνονται στο ΜΑΣ µέσα πήραν την πρωτοβουλία να διοργανώσουν 
φοιτητικό συλλαλητήριο όπου πάνω από 40 φοιτητικοί και σπουδαστικοί σύλλογοι ένωσαν τις φωνές τους 
χτυπώντας την προσπάθεια της κυβέρνησης να κάµψει και µε το καρότο αλλά και µε το µαστίγιο την 
οργανωµένη αντίδραση των φοιτητών. 

Με βάση όλα τα παραπάνω µπορούµε να πούµε ότι το ΜΑΣ είναι η αγωνιστική πρωτοπόρα δύναµη 
συλλόγων µέσα στο φοιτητικό κίνηµα που αναγνωρίζεται από όλο και περισσότερους φοιτητές και 
σπουδαστές γιατί αποδεικνύει ότι µπορεί να οργανώσει την αντεπίθεση µας! 

 Σε όλη όµως αυτή την θετική προσπάθεια φάνηκε ότι χρειάζεται να επιµείνουµε ώστε να 
συνδέουµε την πάλη για τα οξυµένα προβλήµατα µε την αποκάλυψη του υπεύθυνου για αυτά. 
Ταυτόχρονα χρειάζεται να δυναµώσει η διαπάλη για τα αιτήµατα και τις διεκδικήσεις του φοιτητικού 
κινήµατος, για να αντεπιτεθούµε χρειάζεται να δυναµώσει ο αγώνας που θα βάζει στο επίκεντρο τις 
σύγχρονες ανάγκες µας µε βάση της δυνατότητες για τις σπουδές και τη ζωή µας   στον 21ο αιώνα.  
Επίσης παρά τις αγωνιστικές διεργασίες µέσα στους συλλόγους υπάρχει ένα µεγάλο µέρος φοιτητών 
που µένει σταθερά έξω από αυτές. Άρα, πρέπει να σκεφτούµε πως θα γίνουµε πιο αποδεικτικοί στο να 
αποκαλύψουµε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δυναµώσει ο δρόµος του αγώνα για να γίνεται σε στέρεες 
βάσεις και ο προσωπικός αγώνας για την ολοκληρωµένη µόρφωση.  

iii. Πρωτοστατήσαµε στο να ανέβει ο βαθµός οργάνωσης των φοιτητικών και σπουδαστικών 
συλλόγων! Υπάρχουν σύλλογοι, που τακτικά πραγµατοποιούν γενικές συνελεύσεις µε ουσιαστικό 
περιεχόµενο, µε εισήγηση που από νωρίς µοιράζεται στους φοιτητές, µε περισσότερους φοιτητές και 
σπουδαστές να συµµετέχουν, να κάνουν προτάσεις και να συµβάλλουν στην λήψη αγωνιστικών αποφάσεων. 
Παράλληλα πραγµατοποιήσαµε ενισχυτικά, συνελεύσεις ετών, που εξειδίκευσαν αποφάσεις των συλλόγων, 
εκλέχθηκαν νέες επιτροπές ετών. Σε πολλές περιπτώσεις πραγµατοποιήσαµε ανοιχτές συνεδριάσεις των 
Διοικητικών Συµβουλίων, οι αποφάσεις που συντονίζουν και οργανώνουν τη ζωή και τη δράση του 
συλλόγου δεν πάρθηκαν µακριά από τα µέλη του. 

Ακόµα σε αυτά τα πλαίσια πήραµε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση εκδήλωσης – υποδοχής 
πρωτοετών µέσα από αποφάσεις των φοιτητικών και σπουδαστικών συλλόγων. Όπου αυτό δεν έγινε δυνατό 
οι  επιτροπές αγώνα πραγµατοποίησαν αντίστοιχες εκδηλώσεις.  

Μπήκαµε στην πρώτη γραµµή για το κοινό συντονισµό του αγώνα των συλλόγων οικοτρόφων, 
πραγµατοποιώντας συντονισµένες κινητοποιήσεις ταυτόχρονα σε µια σειρά πόλεις από όλη την Ελλάδα, 
καταλήψεις σε µια σειρά κτήρια διοικήσεων και φορέων, διαµορφώνοντας κοινό πλαίσιο αιτηµάτων, 
δυναµώνοντας τον αγώνα των εστιακών φοιτητών µε κορύφωση τη δηµιουργία του συντονιστικού τους.  

Χρειάζεται η θετική πείρα που υπάρχει στους συλλόγους που σταθερά συσπειρώνονται στο ΜΑΣ να 
µεταφερθεί και στους υπόλοιπους. Δεν είναι εύκολη διαδικασία όµως υπάρχουν δυνατότητες που ακόµα δεν 
έχουµε αξιοποιήσει όπως θα µπορούσαµε. Χρειάζεται να µετρήσουµε βήµατα δηλαδή στο πως σε κάθε 
σύλλογο θα µονιµοποιηθούν οι συνελεύσεις ετών, θα εκλεγούν επιτροπές, θα γίνονται πιο ταχτικά  γενικές 
συνελεύσεις.  Επίσης, οι κοινές συσκέψεις φάνηκαν ιδιαίτερα πολύτιµες για το συντονισµό του αγώνα µας. 
Είναι διαδικασίας που πρέπει να µονιµοποιηθούν. Υπάρχει πολύτιµη εµπειρία κύρια από τους συλλόγους της 
Πάτρας που µπορεί να µεταφερθεί στη συνέχεια και να αξιοποιηθεί. Ακόµα και στους συλλόγους όπου οι 
συσχετισµοί είναι ιδιαίτερα αρνητικοί θα πρέπει σήµερα να βάλουµε το στόχο να συγκροτηθούν άµεσα οι 



επιτροπές αγώνα, τουλάχιστον σε µεγάλα ιδρύµατα όπως ΠΑΠΕΙ, ΠΑΜΑΚ, ΑΣΟΕΕ, ΠΑΝΤΕΙΟΣ, όπου η δράση 
µας παραµένει αδύναµη. Υπάρχει όµως σηµαντική πείρα για το πώς αλλάζει η κατάσταση σε αυτές τις σχολές, 
πρόσφατα στο ΕΜΠΟ στην ΠΑΝΤΕΙΟ και τη Λογιστική του ΠΑΜΑΚ πραγµατοποιήθηκαν συνελεύσεις 
τµηµάτων, που κατέληξαν σε δράσεις αποφάσισαν ότι δεν θα συµβιβαστούν µε την κατάσταση διάλυσης που 
υπάρχει στους συλλόγους τους. Υπάρχουν δυνατότητες που αποτελούν τα βέλη στη φαρέτρα µας για να 
δώσουµε αυτή τη µάχη. 

iv. Πρωτοστατήσαµε, ώστε οι σύλλογοι να αποκτήσουν πολύµορφη δραστηριότητα, να αποτελούν 
αποκούµπι για τις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα µας. Για αυτό πραγµατοποιήσαµε τη δηµιουργία 
πολιτιστικών και αθλητικών οµάδων µε πολύµορφη δράση σε ορισµένες πόλεις όπως τα Γιάννενα και στην 
Αθήνα . Όµως χρειάζεται να δυναµώσει καθοριστικά η προσπάθεια αυτή. Να µαζικοποιηθούν οι ήδη 
υπάρχουσες οµάδες και να δυναµώσει η διεκδίκηση χώρων και υποδοµών για να µπορούν να 
λειτουργήσουν απρόσκοπτα. Για να ζωντανέψει ακόµα περισσότερο ο σύλλογος. Μπορεί να αξιοποιηθεί η 
πείρα των προηγούµενων χρόνων και συγκεκριµένα τα φεστιβάλ συλλόγων όπως στο Ιστορικό – 
Αρχαιολογικό ΕΚΠΑ, στο σύλλογο Τουρκικών Σπουδών, ή η εκδήλωση µε τη µεγάλη συγγραφέα και 
λογοτέχνη Άλκη Ζέη µε αυξηµένη συµµετοχή από τους φοιτητές που πραγµατοποιήθηκε από τους 
συλλόγους δασκάλων και νηπιαγωγών. Τέλος, χρειάζεται να πάρουµε και άλλες πρωτοβουλίες που θα 
δώσουν ζωντάνια στους συλλόγους, όπως για παράδειγµα επιστηµονικές ηµερίδες. Χρειάζεται να 
συζητήσουµε σήµερα και να καταλήξουµε στο σχεδιασµό µας σε τέτοιες πρωτοβουλίες. 

v. Μπήκαµε µπροστά για να συντονίσουµε ακόµα περισσότερο τον αγώνα µας µε το ταξικό 
εργατικό κίνηµα, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Βρεθήκαµε µαζί στο δρόµο, δώσαµε από κοινού 
απεργιακές µάχες και συλλαλητήρια. Σταθήκαµε αλληλέγγυοι στις κινητοποιήσεις των εργαζόµενων στην 
καθαριότητα και στη σίτιση, τους στηρίξαµε µε κάθε τρόπο. Πρέπει το επόµενο διάστηµα να δυναµώσει η 
κοινή µας δράση µε τους εργαζόµενους. Είναι οι φυσικοί µας σύµµαχοι. Η πείρα του εργατικού κινήµατος 
είναι πολύτιµη, δυναµώνει τον αγώνα µας. Ο κοινός µας συντονισµός πρέπει να παίρνει και πρακτική 
υπόσταση. Για παράδειγµα, θετικές πρωτοβουλίες που µπορούµε να πάρουµε το επόµενο διάστηµα είναι η 
συµµετοχή κοινών συσκέψεων για θέµατα που απασχολούν τους κλάδους και τις συνθήκες των αποφοίτων 
εκεί, περιοδείες εργαζόµενων στα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ, αλλά και προσπάθεια µαζικοποίησης των 
σωµατείων µε εργαζόµενους φοιτητές.  

 

Για το σχεδιασµό µας το επόµενο διάστηµα 
 
 Το επόµενο διάστηµα έχουµε όλοι µάχες να δώσουµε, να καταλήξουµε σήµερα σε ένα πρώτο σχέδιο 

δράσης. Να συντονίσουµε και να εµπλουτίσουµε σήµερα µε σκέψεις και προτάσεις αυτό το σχέδιο δράσης. 
Χρειάζεται να είναι συντονισµένα σε όλη την χώρα τα βήµατα µας για να δυναµώσει ο αγώνας µας: 
• Πρώτο δυνατό µήνυµα να δοθεί στην πανεργατική-πανελλαδική απεργία. Αποφασίζουµε σήµερα 
όλοι οι σύλλογοι, οι επιτροπές αγώνα, οι επιτροπές ετών να διοργανωθούν σε όλη την χώρα την ίδια µέρα 
φοιτητικά συλλαλητήρια παντού!!! 
• Να συνεχίσουµε την οργάνωση, της αλληλεγγύης για τους πληµµυροπαθείς της Μάνδρας. Να 
δείξουµε την δύναµη µας όταν είµαστε ενωµένοι όλοι όσοι πληττόµαστε από την πολιτική κυβερνήσεων- ΕΕ- 
µονοπωλίων.  
• Προχωράµε σε ψηφίσµατα στήριξης και αλληλεγγύης στον δοκιµαζόµενο λαό της Παλαιστίνης που 
για άλλη µία φορά δέχεται επίθεση από τις ιµπεριαλιστικές δυνάµεις των ΗΠΑ και Ισραήλ.  
• Καλούµε σε κάθε πόλη την διοργάνωση συσκέψεων φοιτητικών συλλόγων, επιτροπών αγώνα, 
επιτροπών ετών και άλλων αγωνιστών που ανησυχούν για την επίθεση που δεχόµαστε στα δικαιώµατα 
µας. Σε αυτές τις συσκέψεις προτείνουµε σχέδιο δράσης κατά πόλη και σχολή ώστε να συντονιστεί και να 
οργανωθεί καλύτερα ο αγώνας µας. 
• Το επόµενο διάστηµα σε κάθε σχολή, Πανεπιστήµιο και πόλη να παρθούν πρωτοβουλίες για το 
επιστηµονικό αντικείµενο, την προοπτική των αποφοίτων µετά το πτυχίο. Να συνδιοργανωθούν αυτές 
οι εκδηλώσεις µε εκπροσώπους αντίστοιχων σωµατείων, επιστηµονικούς φορείς, καθηγητές. Να θέσουµε 
ερωτήµατα και προβληµατισµό για το τι έρευνα και επιστήµη θέλουµε- στην υπηρεσία ποιανού; Να 
αποκαλύψουµε τις εργασιακές σχέσεις που υπάρχουν για τους αποφοίτους της κάθε σχολής. 
• Να παρθούν πρωτοβουλίες που να αφορούν όλη τη ζωή και τα ενδιαφέροντα των µελών του 
συλλόγου. Όπως αθλητικά τουρνουά και πολιτιστικά φεστιβάλ στα πλαίσια των συλλόγων.  


