
Εκτελεστική Γραμματεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για την συνεδρίαση της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΜΑΣ

Στις 28/1 συνεδρίασε στην Αθήνα η Πανελλαδική  Γραμματεία του Μετώπου Αγώνα

Σπουδαστών. Συζητήθηκαν οι εξελίξεις και οι αγώνες του τελευταίου διαστήματος, έγινε εκτίμηση

της παρέμβασης των συλλόγων και των επιτροπών που συσπειρώνονται στο Μ.Α.Σ ενώ

καθορίστηκε ο σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα. Η συζήτηση έγινε σε μαχητικό κλίμα ενώ τον

λόγο πήραν  συναγωνιστές από όλη την Ελλάδα μεταφέροντας πολύτιμη πείρα από την δράση τους

στις σχολές και τις εστίες.

Πλούσια  πείρα μεταφέρθηκε από τους σπουδαστές στα ΤΕΙ, τον αγώνα για ουσιαστική

αναβάθμιση των σπουδών τους, με αφορμή το νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Ανέδειξαν την κατηγοριοποίηση των αποφοίτων, των πτυχίων και των ιδρυμάτων που ενισχύεται με

το νομοσχέδιο και την ίδρυση 2ετων προγραμμάτων σπουδών, τα οξυμένα προβλήματα που

αντιμετωπίζουν και θα παραμείνουν όπως η υποχρηματοδότηση, τα κενά  σε προσωπικό, σε

υποδομές και εξοπλισμό, οι ελλείψεις στη φοιτητική μέριμνα. Ανέδειξαν τα κριτήρια με τα οποία

γίνονται οι αλλαγές, στα πλαίσια των κατευθύνσεων της ΕΕ, των μνημονίων, της εξοικονόμησης

πόρων και των επιταγών των μονοπωλίων για φθηνό δυναμικό που οδηγούν σε άνοιγμα και

κλείσιμο τμημάτων μακριά από τις ανάγκες των φοιτητών και  του λαού. Την δική τους

αγωνιστική πείρα μετέφεραν οι οικότροφοι των εστιών που βρίσκονται σε συνεχείς κινητοποιήσεις

ενάντια στην υποχρηματοδότηση και τις εργολαβίες στις εστίες τους μέσα από το πανελλαδικό

Συντονιστικό των 11 εστιακών συλλόγων. Ξεχώρισε επίσης ο αγώνας των φοιτητικών και

σπουδαστικών συλλόγων πλάι στο εργατικό λαϊκό κίνημα ενάντια στην 3η αξιολόγηση, που

τσαλάκωσε την προπαγάνδα της κυβέρνησης και χάλασε το κλίμα αναμονής και προσδοκιών που

καλλιεργούνταν.

Τονίστηκε η ανάγκη να πολλαπλασιαστούν οι οργανωμένες συζητήσεις-συνελεύσεις σε έτη

και τμήματα για να αποκαλυφθεί η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης,  οι προσπάθειες για ένταξη

περισσότερων φοιτητών στην οργάνωση της πάλης, με την πρωτοπόρα συμβολή των ΔΣ και των

εκλεγμένων συνδικαλιστών. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να διαμορφώνεται αγωνιστικό κλίμα και να

ξεπηδάνε νέες εστίες αντίστασης.

Η συνεδρίαση κατέληξε σε αγωνιστικό πρόγραμμα δράσης για το επόμενο διάστημα.

Ξεχωρίζει η κλιμάκωση του αγώνα των σπουδαστών των ΤΕΙ για ουσιαστική αναβάθμιση των

σπουδών τους και η καμπάνια για το μεγάλο θέμα της εργασιακής προοπτικής των αποφοίτων

όπου επιδιώκεται να ανοίξει σε κάθε έτος, σε κάθε σύλλογο η συζήτηση και η διεκδίκηση για

ολοκληρωμένη μόρφωση και δουλειά με δικαιώματα πάνω στο αντικείμενο σπουδών. Κορύφωση

της καμπάνιας να αποτελέσουν εκδηλώσεις των συλλόγων και των Επιτροπών Αγώνα  με θέμα

"μετά το πτυχίο τι;" και μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο την ημέρα της 24ωρης απεργίας

που προετοιμάζει το ΠΑ.ΜΕ στα μέσα Μάρτη.



Ταυτόχρονα μέσα στην εξεταστική να εκφραστεί η αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης με τη

συμμετοχή στην καμπάνια της ΠΣΟ βγάζοντας φωτογραφίες παντού σε κάθε έτος και τμήμα  με

την αφίσα της Άχεντ Ταμίμι.

Αποφασίστηκε το δυνάμωμα όλων των εστιών αντίστασης για τα προβλήματα των εστιακών,

των μετεγγραφέντων, την απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας, τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά.

Τέλος συζητήθηκε η απόφαση της 8ης Πανελλαδικής Γραμματείας του Μ.Α.Σ για την διοργάνωση

του πανελλαδικού τουρνουά μπάσκετ με επίκεντρο την διεκδίκηση ελεύθερων χώρων για άθληση

και δημιουργία σύγχρονων, δωρεάν αθλητικών εγκαταστάσεων στα ιδρύματα για όλους τους

φοιτητές.


