
Δελτίο Τύπου 

Αντιπροσωπεία του ΜΑΣ στο 2ο Συνέδριο του  Student's Front στην 

Ισπανία 

Στις 16-18 Φεβρουαρίου αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Γραμματείας του Μ.Α.Σ. 

παρευρέθηκε στη Μαδρίτη μετά από πρόσκληση του Frente de Estudiantes (Student's 

Front), στο 2ο Συνέδριο του. Παρακολούθησε τις εργασίες του και απηύθυνε μαχητικό 

χαιρετισμό στους συναγωνιστές φοιτητές της Ισπανίας. 

Οι ίδιες οι εργασίες του συνεδρίου με την παρουσία πάνω από 300 αντιπροσώπων από 

όλη την Ισπανία συνέβαλαν στον αγωνιστικό προσανατολισμό του φοιτητικού κινήματος 

της Ισπανίας. 

Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες και την πάλη των νεολαίων αγωνιστών της Ισπανίας για 

την αποτελεσματικότερη οργάνωση των φοιτητών μέσα από την μαζικοποίηση των 

συλλογικών διαδικασιών, την ανασύνταξη του φοιτητικού κινήματος και την συμπόρευση 

με το εργατικό κίνημα. Για την πιο μαχητική προβολή των  σύγχρονων αναγκών των 

νέων για σπουδές και ζωή με δικαιώματα. Για την  διεκδίκηση αποκλειστικά δημόσιας και 

δωρεάν εκπαίδευσης ενάντια στα  δίδακτρα στα ισπανικά πανεπιστήμια.  

Έλληνες και Ισπανοί φοιτητές έχουμε κοινά προβλήματα που δημιουργεί η πολιτική της 

ΕΕ στα Πανεπιστήμια. Για το λόγο αυτό έχουμε και κοινό προσανατολισμό στον αγώνα 

μας. Παλεύουμε κόντρα στον κοινό μας αντίπαλο, για να να έχουμε όλοι δουλειά με 

σύγχρονα δικαιώματα ενάντια στην εργασιακή ζούγκλα που φτιάχνουν οι κυβερνήσεις, η 

ΕΕ, τα αφεντικά. Δεν θα γίνουμε η γενιά που θα ζήσει χειρότερα από την προηγούμενη!    

Η θέση μας βρίσκεται μαζί με το ταξικό εργατικό κίνημα γιατί οι φοιτητές είμαστε οι 

αυριανοί εργαζόμενοι, αλλά και γιατί οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν λόγο για την 

παιδεία των παιδιών τους. Μαζί με τα ταξικά σωματεία γιατί τα αντιλαϊκά μέτρα που 

περνάνε οι εκάστοτε κυβερνήσεις τα νοιώθουμε στο πετσί μας μέσα από τις οικογένειες 

μας. Παλεύουμε στις σχολές μας για να δημιουργηθούν νέες εστίες αγώνα, για να 

αναζωογονηθούν περισσότεροι φοιτητικοί σύλλογοι και να μαζικοποιείται σήμερα στα 

πανεπιστήμια το ρεύμα της αντίστασης και της διεκδίκησης των σύγχρονων αναγκών 

της νεολαίας.  



Στηρίζουμε και δίνουμε από κοινού τον αγώνα των Ισπανών συμφοιτητών μας για τα 

δικαιώματα στις δωρεάν σπουδές, στην ολοκληρωμένη μόρφωση και στην δουλειά στο 

αντικείμενο μας με δικαιώματα. 

 

 


