
 Το τελευταίο διάστημα, και εν όψει των σαρωτικών αλλαγών τόσο στην εκπαίδευση 
όσο και γενικότερα στην κοινωνία, γίνεται ολοένα και πιο φανερός ο προβληματισμός 
των  φοιτητών  για  τη  χρησιμότητα  ή  μη  του  φοιτητικού  συνδικαλισμού  στο 
πανεπιστήμιο.  Κάθε  νέος  που  διαθέτει  κοινωνικά  αντανακλαστικά  διαπιστώνει 
καθημερινά την ανάγκη για αλλαγή του σκηνικού, ενώ ταυτόχρονα αμφισβητεί τις ήδη 
υπάρχουσες δομές έκφρασης και οργάνωσης του φοιτητικού κινήματος όπως επίσης 
και  τον  τρόπο  με  τον  οποίο,  σήμερα,  η  έννοια  του  «φοιτητικού  συνδικαλισμού» 
χρησιμοποιείται  από  τους  διάφορους  πολιτικούς  χώρους…  Ας  δούμε,  λοιπόν,  στην 
πράξη τους ρόλους που εξυπηρετούν τελικά οι γενικές συνελεύσεις, τα Δ.Σ.,  οι εκλογές, 
τα κεντρικά όργανα του φοιτητικού κινήματος. 

Τι είναι η Γενική Συνέλευση;

Η Γενική Συνέλευση είναι το  ανώτατο όργανο του συλλόγου κάθε κοινωνικού χώρου. 
Ιδιαίτερα  στο  Πανεπιστήμιο,  αποτελεί  τη  δομή  μέσα  στην  οποία  πραγματοποιείται 
πραγματική πολιτική ζύμωση των φοιτητών, η οποία τελικά οδηγεί στην έκφραση και 
οργάνωση του φοιτητικού κινήματος. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να καλεστεί με τρεις 
διαφορετικούς τρόπους:

• Μετά από ορισμό της από προηγούμενη Γ.Σ.

• Με συλλογή υπογραφών. 

• Αυτόκλητα, με την παρουσία στο αμφιθέατρο του απαραίτητου αριθμού ατόμων.

Η σωστή λειτουργία  της συνέλευσης,  αποτελεί  την απαραίτητη προϋπόθεση για να 
μπορούν οι φοιτητές να εκπροσωπούνται από τις δομές του φοιτητικού κινήματος. Τα 
τελευταία  χρόνια,   και  με  μεγάλη  ευθύνη  σε  αυτό  και  από  την  ίδια  την  Ε.Α.Α.Κ., 
παρατηρείται μια αποπτώχευση της κουβέντας εντός των φοιτητικών συλλόγων. Πρώτο 
βήμα λοιπόν είναι η κατοχύρωση πολιτικών και μαζικών γενικών συνελεύσεων που θα 
μπορούν  να  αποτελούν  πραγματικό  ζωντανό  κύτταρο  της  πολιτικής  κουβέντας  του 
φοιτητικού κινήματος. 

  Σε  μια  τέτοια  κατεύθυνση  και  για  να  ξεπεραστούν  αυτές  οι  αδυναμίες,  ώστε  να 
ανακτήσει ξανά η συνέλευση τη θέση της στη συνείδηση κάθε φοιτητή,  πιστεύουμε 
πως η ενδυνάμωση της υπάρχουσας δομής θα πρέπει να αποτελεί στόχο όλων μας. Ένα 
πρώτο βήμα θα μπορούσε  να αποτελέσει η επιλογή της σειράς των ομιλητών μετά από 



κλήρωση, ούτως ώστε όλοι να έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης τόσο σε άδειο όσο 
και σε γεμάτο αμφιθέατρο. Στη συνέχεια, μια προωθητική κίνηση θα αποτελούσε- κατά 
τη  γνώμη  μας-  η  σύσταση  επιτροπής  συντονισμού  η  οποία  θα  περιλαμβάνει  έναν 
εκπρόσωπο από κάθε πολιτική δύναμη που παρεμβαίνει στη Γ.Σ. Αυτή η επιτροπή θα 
είναι υπεύθυνη για τη διαφύλαξη της διαδικασίας από προσπάθειες εκφυλισμού της 
και σε αυτή θα δηλώνονται οι ερωτήσεις προς κάθε ομιλητή. Οι τοποθετήσεις να μην 
διαρκούν πάνω από 15 λεπτά και να υπάρχουν προκαθορισμένα χρονικά όρια για τις 
ερωτήσεις και τις δευτερολογίες. Προφανώς, μια οργανωμένη διαδικασία δε θα έχει 
κανένα νόημα αν μέσα σε αυτή δεν πραγματοποιείται ουσιαστική πολιτική συζήτηση 
πάνω στα καίρια κοινωνικά και φοιτητικά ζητήματα…

Τι είναι το ΔΣ;

Το  Δ.Σ.  αποτελεί  το  εκτελεστικό  όργανο  του  συλλόγου  και  αναλαμβάνει  να 
συγκεκριμενοποιεί  και  να  επανακατοχυρώνει  την  τοποθέτησή  του  όπως  αυτή 
προκύπτει  από  την  Γεν.Συν.  Στη  σχολή  μας  αποτελείται  από  9  έδρες  οι  οποίες 
μοιράζονται με βάση το συσχετισμό που καταγράφεται στις φοιτητικές εκλογές.

Πρέπει, λοιπόν, να ξεκαθαριστεί πως το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να αποφασίζει 
με  βάση  τις  κατευθύνσεις  της  γενικής  συνέλευσης,  επικυρώνοντας  στην 
πραγματικότητα τις αποφάσεις της, μακριά από τη λογική του «παραγοντομαζέματος». 
Σε μια τέτοια κατεύθυνση βρίσκεται και η τοποθέτησή μας για ανοιχτά πολιτικά Δ.Σ., 
που  θα  δεσμεύουν  και  θα  συγκεκριμενοποιούν  τις  αποφάσεις  των  γενικών 
συνελεύσεων,  που θα μπορούν  να παράγονται  ακόμα και  εκεί  πολιτικές  διαιρέσεις 
εντός  των  αμφιθεάτρων  ως  ένα  ακόμα  πεδίο  άσκησης  πολιτικής  (και  όχι 
συνδιαχείρησης).  

Τι είναι ο  ι φοιτητικές εκλογές;   

Οι  φοιτητικές  εκλογές  πραγματοποιούνται  μια  φορά το χρόνο και  σκοπό έχουν την 
καταγραφή των πολιτικών συσχετισμών του φοιτητικού κινήματος. 

Πρώτα  από όλα είναι  απαραίτητη  η  πάλη για  πολιτικοποίηση της  διαδικασίας  των 
φοιτητικών  εκλογών  (να  καλείται  ο  φοιτητής  να  στηρίξει  πολιτικό  σχέδιο  και  όχι 
φίλους-βύσματα  κοκ). Όσων  αφορά  την  διεξαγωγή  τους  οποιαδήποτε  τοποθέτηση 
εκτός από την αυτονόητη, ότι δηλαδή αυτές θα γίνονται κάθε χρόνο ώστε να μπορούν 
να επικαιροποιούνται  οι  συσχετισμοί  πάνω στα συγκεκριμένα πολιτικά επίδεικα της 
περιόδου, είναι τουλάχιστον προβοκατόρικη αν όχι επικίνδυνη… Προφανώς,  θα πρέπει 



ταυτόχρονα να διασφαλιστεί το γεγονός ότι η διαδικασία θα διεξάγεται υπό την αιγίδα 
των οργάνων του φοιτητικού κινήματος, χωρίς εξωτερικούς παράγοντες.), για πολιτικά 
ανοιχτά ψηφοδέλτια, ανοιχτής πολιτικής στήριξης, για ενιαίο εκλογικό κανονισμό που 
θα προβλέπει λευκά ψηφοδέλτια, παραβάν, κοινό τρόπο κατανομής εδρών στο Δ.Σ., 
καρτών για το Πανσπουδαστικό Συνέδριο κτλ.

Τι είναι η Ε.Φ.Ε.Ε.     (Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος);  
Τι είναι το Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων (ΣΓΣκΚ);

Η Ε.Φ.Ε.Ε. αποτελεί το κεντρικό δευτεροβάθμιο όργανο του φοιτητικού συνδικαλισμού 
και αποτελείται από το Κεντρικό Συμβούλιο (το οποίο έχει 21 έδρες) και συγκροτείται 
από το Πανσπουδαστικό Συνέδριο (τη συνέλευση των συνελεύσεων). 

Το Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων (ΣΓΣκΚ) αποτελεί, σε περιόδους 
όξυνσης,  το  όργανο  εκείνο  που  συντονίζει  τους  κινητοποιούμενους  συλλόγους  και 
συνολικοποιεί με έναν πιο άμεσο τρόπο τις πολιτικές θέσεις του φοιτητικού κινήματος . 

Όσο αναφορά, λοιπόν,  το δευτεροβάθμιο συνδικαλισμό,  είναι γεγονός, πως σε όλες 
σχεδόν  τις  στιγμές  στην  ιστορία  του  φοιτητικού  κινήματος  προέκυπτε  η  ανάγκη 
ύπαρξης  ενός  δευτεροβάθμιου  οργάνου,  το  οποίο  θα  μπορούσε  να  κατοχυρώνει 
τουλάχιστον την ενιαία πανελλαδική πολιτική έκφραση του  φοιτητικού σώματος και 
να  αναγκάζει  όλες  τις  δυνάμεις  να  τοποθετούνται  κεντρικά  επί  του  συνόλου  της 
πολιτικής  ατζέντας.  Μέχρι  και  τη  διάλυσή της  αυτό το  ρόλο έπαιξε  η  Ε.Φ.Ε.Ε.  .  15 
χρόνια μετά, είναι σήμερα πιο αναγκαίο από ποτέ να ανοίξει ξανά η κουβέντα σχετικά 
με  το  πως  θα  μπορούσε  να  συνολικοποιηθούν  οι  πολιτικές  θέσεις  του  φοιτητικού 
κινήματος σε πανελλαδικό επίπεδο. Συνεπώς, το πολιτικό πανσπουδαστικό συνέδριο 
πολιτικού πλαισίου, χωρίς αλλαγές στο καταστατικό της ΕΦΕΕ, χωρίς εκλογές βίας και 
νοθείας είναι δομές που κατοχυρώνουν παραδοσιακά την ενιαία πολιτική έκφραση του 
φοιτητικού κινήματος και ως τέτοια τα υπερασπιζόμαστε. Όμως δεν επαναπαυόμαστε, 
βρισκόμαστε  συνεχώς  σε  αναζήτηση  νέων  πιο  εκπροσωπητικών  και  δημοκρατικών 
δομών που θα μπορούν να συμπληρώνουν και να αναβαθμίζουν την πολιτική κουβέντα 
στο εσωτερικό των αμφιθεάτρων καθώς όπως αποδείχτηκε και με τη λειτουργία του 
συντονιστικού γενικών συνελεύσεων και καταλήψεων, σε περιόδους που οξύνεται η 
πάλη  των  φοιτητών,   η  δυνατότητα  αυτοϋπέρβασης  των  κεκτημένων  του  από  το 
φοιτητικό  κίνημα  είναι  πάντα  ένα  υπαρκτό,  και  ταυτόχρονα  απόλυτα  επιθυμητό, 
ενδεχόμενο.  Παρ’ όλα αυτά το ΣΓΣκΚ για να μπορέσει  να αναβαθμιστεί  ως όργανο 
οφείλει να συγκροτείται στη βάση αιρετών και ανακλητών εκπροσώπων των συλλόγων.



Και οι άλλες παρατάξεις το χαβά τους…

Προφανώς, δε θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να κλείσουμε τα αυτιά στις «Ερινύες» 
των  καθεστωτικών  παρατάξεων,  ΔΑΠ-ΝΔΦΚ  και  ΠΑΣΠ,  αλλά  και  στην  ΠΚΣ  που 
συντονισμένα από την αρχή της χρονιάς παίζουν το «θέατρο του Παραλόγου» σε όλους 
τους  συλλόγους  σε  μια  κατεύθυνση  αποδόμησης  του  φοιτητικού  συνδικαλισμού. 
Ανέκαθεν, ήταν γνωστή η διαλυτική δράση των εγκάθετων της ΔΑΠ και της ΠΑΣΠ σε μια 
σειρά συλλόγους που μονίμως σαμποτάρουν οποιαδήποτε προσπάθεια να καλεστεί 
Γενική Συνέλευση (π.χ.: ΔΑΠ ΠΑ.ΠΕΙ, ΠΑΣΠ ΑΣΣΟΕ, κ.ο.κ.). Σε όλα αυτά «ήρθε κι έδεσε 
το γλυκό» με τις νέες προτάσεις της ΔΑΠ για κατάργηση της ΕΦΕΕ και εκλογές κάθε δύο 
χρόνια,  με  δικαστικούς  αντιπροσώπους,  λες  και  το  πρόβλημα  είναι  οι  δομές  του 
φοιτητικού συνδικαλισμού και όχι π.χ. τα όργια βίας και νοθείας της 1ης δύναμης του 
ελληνικού πανεπιστημίου σε μια σειρά σχολές… Εκεί όμως που η κατάσταση αρχίζει να 
εκτροχιάζεται είναι όταν κανείς προσθέσει στην παραπάνω κατάσταση τη γραμμή της 
ΠΚΣ και του ΜΑΣ. Οι δυνάμεις της ΚΝΕ τους τελευταίους μήνες έχουν καταφύγει στη 
λύση της πλήρους αυτοσυγκρότησης, δημιουργώντας ένα μόρφωμα όπως το ΜΑΣ, για 
να υποκαταστήσουν τις Γενικές Συνελεύσεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα, ότι 
σε μια σειρά σχολών δεύτερης ταχύτητας καλούσαν σε Επιτροπές Αγώνα ίδιες μέρες 
και ώρες με τις προγραμματισμένες Γενικές Συνελεύσεις των συλλόγων. Πραγματικά, 
σήμερα είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να ανοίξει ξανά η πολιτική κουβέντα εντός των 
αμφιθεάτρων και να μπορέσουν οι φοιτητές και η νεολαία να επανέλθουν δυναμικά 
στο  προσκήνιο  ως  εκείνη  η  κοινωνική  κατηγορία  που  παραδοσιακά  στη  χώρα  μας 
μπορούσε να αποτελεί τη θρυαλλίδα για ευρύτερους κοινωνικούς αγώνες.   


