
ΧΡΕΟ ΜΑ Η ΑΝΤΠΑΚΟΗ, ΣΟΧΟ ΜΑ Η ΑΝΑΣΡΟΠΗ! 

Σζςςερα χρόνια ζχουν περάςει από τθν είςοδο τθσ χϊρασ ςτο μνθμόνιο και μετά τθν 

επιςτράτευςθ όλων των δυνάμεων του αςτικοφ μπλοκ, από τθ ΔΘΜΑΡ μζχρι το ΛΑΟκαι, 

φυςικά, τουσ κφριουσ εκφραςτζσ, ΝΔ – ΠΑΟΚ  φαίνεται με τον πιο ξεκάκαρο τρόπο ότι το 

κακοδικό ςπιράλ του κοινωνικοφ κανάτου που είχαν επιβάλλει οι δανειςτζσ κα ςυνεχίςει να 

βρίςκει εκφραςτζσ ςτθν ελλθνικι πολιτικι ηωι. τθν προςπάκεια αυτι χρθςιμοποιοφνται και 

νζα μορφϊματα, όπωσ θ «Ελιά» ι το «Ποτάμι» που, ενϊ ιςχυρίηονται πωσ εκπροςωποφν κάτι 

καινοτόμο και προοδευτικό, ςτθν πραγματικότθτα φζρνουν τισ πιο ςάπιεσ αντιλιψεισ 

απζναντι ςτον εργαηόμενο λαό. Θ κυβζρνθςθ των προκφμων που ζχει ςχθματιςτεί, μαηί με 

τουσ μθχανιςμοφσ ςτιριξθσ ΔΝΣ-Ε.Ε., ζχει κθρφξει πόλεμο, καταργϊντασ δικαιϊματα και 

κεκτθμζνα που ζχουν κερδθκεί μζςα ςε ζναν ολόκλθρο αιϊνα. τθν πραγμάτωςθ του ςχεδίου 

τουσ, ςυνζβαλε και θ νεοναηιςτικι ςυμμορία των δολοφόνων τθσ Χρυςισ Αυγισ, που δε 

ςυγκροφεται με τθν κυρίαρχθ πολιτικι, αλλά ςτοχοποιεί κάκε αγωνιηόμενο κομμάτι που 

παλεφει για τα δικαιϊματά του. τόχοσ τουσ είναι να πλθρϊςει ο εργαηόμενοσ κόςμοσ και 

ειδικά θ νεολαία μια κρίςθ για τθν οποία δεν ζχει καμία ευκφνθ και να ςυνεχίηουν να 

κερδίηουν όςοι τθ δθμιοφργθςαν. Θ απάντθςθ ςε αυτι τθν ολομζτωπθ επίκεςθ πρζπει να 

είναι ζνα πλατφ κοινωνικό και πολιτικό μζτωπο που κα καταφζρει να ςυςπειρϊςει όλα τα 

επιμζρουσ αιτιματα κάκε πλθττόμενθσ κοινωνικισ ομάδασ ςε βαςικοφσ άξονεσ, που κα 

απαντάνε ςτθν πολιτικι ρθτορεία τθσ «υπεράςπιςθσ» τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ. Κακϊσ θ 

πολιτικι τουσ δεν είναι μονόδρομοσ, αλλά μονόδρομοσ είναι θ ανατροπι τουσ! 

Θ προςπάκεια εμπζδωςθσ τθσ εκπαιδευτικισ αναδιάρκρωςθσ με το νόμο-ζκτρωμα των 

Διαμαντοποφλου-Αρβανιτόπουλου και το ςχζδιο «ΑκθνάΙ» - ςτοχεφει ςτθ κατάργθςθ των 

πτυχίων και ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ πανεπιςτθμίου πλιρωσ ευκυγραμμιςμζνου με τισ ανάγκεσ 

τθσ αγοράσ και τθσ εργοδοςίασ, προετοιμάηοντασ τον νζο φκθνό, ανακυκλϊςιμο, πεικινιο 

εργαηόμενο, χωρίσ επαγγελματικά και εργαςιακά δικαιϊματα-μια γενιά χωρίσ παρόν και 

μζλλον. Από τθν κακθμερινότθτα των ςχολϊν, με τθν εντατικοποίθςθ και πεικάρχθςθ να 

αποτελοφν γνϊριμα χαρακτθριςτικά, που ενιςχφουν τθν άνδρωςθ των ρευμάτων του 

ατομιςμοφ και του καριεριςμοφ, ωσ τισ απολφςεισ εργαηομζνων και τθν ειςαγωγι του 

ιδιωτικοφ παράγοντα ςτα ιδρφματα, επιτελείται θ διαμόρφωςθ μιασ νζασ πραγματικότθτασ.   

Τπό τισ επιταγζσ τθσ Ε.Ε. και κάτω από τισ μνθμονιακζσ ςυμφωνίεσ, το υπουργείο επιχείρθςε 

να απολφςει το μιςό προςωπικό των εργαηόμενων ςτα ΑΕΙ και ΣΕΙ, ενϊ από τθ νζα χρονιά 

ετοιμάηονται νζα ςχζδια, όπωσ το ςχζδιο «Ακθνά ΙΙ», οι νζοι Εςωτερικοί Κανονιςμοί των 

ιδρυμάτων και πολυνομοςχζδια που πλιττουν τα πτυχία και τα μελλοντικά εργαςιακά μασ 

δικαιϊματα, με τα υμβοφλια Ιδρφματοσ να αναλαμβάνουν από το καλοκαίρι… «ενεργό 

δράςθ»... τρατθγικόσ ςτόχοσ είναι θ ζνταςθ τθσ ιδεολογικισ λειτουργίασ του πανεπιςτθμίου, 

θ εκχϊρθςθ πεδίων κερδοφορίασ ςε ιδιϊτεσ, θ επικφρωςθ των ψθφιςμζνων νόμων και θ 

προετοιμαςία του εδάφουσ για το νζο κφμα τθσ αναδιάρκρωςθσ. 

 

 



ΜΟΝΟ ΔΡΟΜΟ Ο ΤΛΛΟΓΙΚΟ! 
Αυτι θ κατάςταςθ όμωσ μπορεί να αλλάξει, κακϊσ είμαςτε μια γενιά που ζμακε να διεκδικεί 
τα δικαιϊματά τθσ, ζμακε να αγωνίηεται για τθ ηωι που τθσ αξίηει. Ζχουμε χρζοσ απζναντι ςτο 
μζλλον μασ να μθν υποταχκοφμε ςε όςουσ κζλουν να τςακίςουν τα δικαιϊματά μασ. ε αυτό 
το φόντο οι φοιτθτικζσ εκλογζσ τθσ 7θσ Μάθ αποτελοφν ζνα πολιτικό ςτοίχθμα για τθ νεολαία.  
τθρίηουμε και διαμορφϊνουμε ζνα φοιτθτικό κίνθμα που φζτοσ ζδωςε και ςυνεχίηει να δίνει 

μάχεσ ενάντια ςτισ απολφςεισ των εργαηομζνων και τουσ εςωτερικοφσ κανονιςμοφσ. ιμερα 

είναι περιςςότερο αναγκαίο από ποτζ να ςυνειδθτοποιιςουμε ότι αν δεν ενοποιιςουμε τθν 

πάλθ μασ ςτο ςυλλογικό δρόμο, τότε κα βγοφμε όλοι χαμζνοι ωσ γενιά. Για να βγει θ γενιά μασ 

νικιτρια χρειάηεται το πιο οργανωμζνο κομμάτι τθσ ελλθνικισ νεολαίασ, οι φοιτθτζσ, να βγουν 

μπροςτά και να αναςυγκροτιςουν το φοιτθτικό κίνθμα και τισ δομζσ του. 

Για αυτό παλεφουμε για τθ μαηικοποίθςθ και το άνοιγμα των διαδικαςιϊν του φοιτθτικοφ 

κινιματοσ. Οι ςφλλογοι πρζπει να είναι το «ςπίτι» του κάκε φοιτθτι και όχι μόνο των 

ςυνδικαλιςτϊν των παρατάξεων. Βιματα ςε μια τζτοια κατεφκυνςθ είναι οεκδθμοκρατιςμόσ 

τθσ διαδικαςίασ και θ αναβάκμιςθ τθσ πολιτικισ κουβζντασ ςτισ Γενικζσ υνελεφςεισ, θ 

ςυγκρότθςθ και λειτουργία ςυνελεφςεων ετϊν που κα ςυηθτάνε πιο ειδικά ηθτιματα, χωρίσ να 

αντικακιςτοφν τον αποφαςιςτικό χαρακτιρα τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, οι ανοιχτζσ πολιτικζσ 

διαδικαςίεσ του Δ.., θ μαηικι παρζμβαςθ των φοιτθτϊν ςτα όργανα διοίκθςθσ, θ 

αναςυγκρότθςθ του ςυνδικάτου των φοιτθτϊν, του φοιτθτικοφ ςυλλόγου όλων των ςυλλόγων, 

μακριά από λογικζσ ΕΤΦ. Μζςα από τζτοιεσ βακιζσ τομζσ ςε ςχζςθ με τθν πρότερθ 

κατάςταςθ, κα καταφζρουν οι φοιτθτζσ να ξαναβγοφν ςτο προςκινιο ωσ εκείνο το πιο 

μαχθτικό κομμάτι τθσ νεολαίασ, ςτθν πρωτοπορία των αγϊνων του λαϊκοφ κινιματοσ. 

ΔΑΠ, ΠΑΠ: Δεν είναι αμέτοχοι, ΕΙΝΑΙ ΤΝΕΝΟΧΟΙ! 
Ψιφοσ ςτθν ΠΑΠ ςθμαίνει ψιφοσ ανοχισ ςτθν υπάρχουςα κατάςταςθ. Ο πολιτικόσ 

«χαμελαιοντιςμόσ» και θ ςτάςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παράταξθσ μζςα ςτισ Γενικζσ υνελεφςεισ 

των ςυλλόγων, ςε πλιρθ ςφμπνοια με το κακθγθτικό κατεςτθμζνο, ςε κρίςιμεσ ςτιγμζσ 

προϊκθςε το παιχνίδι τθσ κυβζρνθςθσ ςτθρίηοντασ μια υποτικζμενθ νομιμότθτα, που ερχόταν 

ςε πλιρθ ςφγκρουςθ με τα δικαιϊματα και τα ςυμφζροντα των φοιτθτϊν και των 

εργαηομζνων. Παράλλθλα, ςτιριξε τισ αποφάςεισ τθσ διοίκθςθσ τθσ ςχολισ αποτελϊντασ τον 

καλφτερο ςυνομιλθτι «κάτω από το τραπζηι». Οι δικεν «προτάςεισ τθσ ΠΑΠ» γίνονται ςτο 

πλαίςιο των επιδιϊξεων του υπουργείου και των διοικιςεων δείχνοντασ ότι, όχι μόνο 

αποτελεί το φερζφωνο τθσ κυβζρνθςθσ μζςα ςτισ ςχολζσ, αλλά ότι αποτελεί το βαςικό όχθμα 

που κα επιλζξει κάκε κυβζρνθςθ για να νομιμοποιιςει ςτα μάτια των φοιτθτϊν κάκε πακζτο 

περικοπϊν ι ξεπουλιματοσ του δθμόςιου – δωρεάν – δθμοκρατικοφ πανεπιςτθμίου. 

Σρανταχτό παράδειγμα είναι θ κωλοτοφμπα τθσ ΠΑΠ ςτο κζμα τθσ διπλισ εξεταςτικισ, που 

ςε μερικζσ ϊρεσ ευκυγραμμίςτθκε πλιρωσ με τισ προςταγζσ του κοςμιτορα. 

Από τθν άλλθ μεριά ζχουμε τον ςυνεπι υποςτθρικτι τθσ κυρίαρχθσ πολιτικισ ςτισ ςχολζσ, τθ 

ΔΑΠ. Θ ΔΑΠ είναι ο επίςθμοσ εκφραςτισ τθσ Ν.Δ. και αποτελεί εδϊ και χρόνια εχζγγυο των 

κυβερνιςεων για τθν προϊκθςθ των αντιδραςτικϊν μεταρρυκμίςεων ςε εκπαίδευςθ και 

εργαςία, ενϊ πανελλαδικά, πλζον, οι μικροί «Μπαλτάκοι» τθσ ΔΑΠ ςε πολλζσ ςχολζσ 

μετατρζπονται ςε επίδοξουσ υποςτθρικτζσ τθσ Χρυςισ Αυγισ. Ψιφοσ ςτθ ΔΑΠ αποτελεί 



ςτιριξθ ςτθ ρουφιανιά, τθ διαπλοκι και τθν αντιεκπαιδευτικι πολιτικι που ό,τι και να κάνουν 

δεν μποροφν να το κρφψουν πίςω από πάρτι, ςθμειϊςεισ και εκδρομζσ. 

 
ΝΑ ΓΤΡΙΟΤΜΕ ΣΗΝ ΠΛΑΣΗ ΜΑ ΣΗΝ ΗΣΣΟΠΑΘΕΙΑ... 

Σο εκρθκτικό τοπίο που δθμιουργεί θ κρίςθ αναδεικνφει περιςςότερο από ποτζ τθ δυνατότθτα 

ανατροπισ τθσ επίκεςθσ, κάνοντασ πιο ςαφι από ποτζ τισ αδυναμίεσ και τα αδιζξοδα τθσ 

κακεςτωτικισ αριςτεράσ. Θ ΠΚ με τθν ςτάςθ τθσ όλθ τθ χρονιά ζδειξε… ποφ ακριβϊσ κζλει να 

το πάει. Δεν πιςτεφει ςτθ δφναμθ του φοιτθτικοφ κινιματοσ και αμφιςβθτεί τθ δυνατότθτα 

αυτό να βγει νικθτισ ςτθ μάχθ απζναντι ςτθν αντιλαϊκι και αντιεκπαιδευτικι πολιτικι τθσ 

κυβζρνθςθσ. Με βάςθ αυτι τουσ τθν τοποκζτθςθ το μόνο που επιδιϊκουν είναι θ 

αυτοπεριχαράκωςι τουσ και θ διαςφάλιςθ τθσ περαιτζρω φπαρξισ τουσ ςτο πανεπιςτιμιο, με 

οποιοδιποτε μζςο (ςπάςιμο ςυλλόγων, ςαμποτάριςμα Γενικϊν υνελεφςεων κάνοντασ ςόου, 

λαςπολογϊντασ εναντίων τθσ ΕΑΑΚ). Θ ΑΡΕΝ από τθ μεριά τθσ ακολουκεί τα πολιτικά 

αδιζξοδα και τον υποχωρθτιςμότου ΤΡΙΗΑ ςτο ηιτθμα τθσ Ε.Ε., επιμζνοντασ ςτθ λογικι του 

«ϊριμου φροφτου». Αρκείται ςε ζναν άβουλο ακολουκιτιςμό των ΕΑΑΚ χωρίσ να προςκζτει 

κανζνα δικό τθσ πολιτικό ςτίγμα ςτο φοιτθτικό κίνθμα. 

ΜΕ ΣΗΝ ΑΡΙΣΕΡΑ ΣΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΝΑΣΡΟΠΗ! 

Σα Ε.Α.Α.Κ. αποτελοφν το αποτζλεςμα τθσ προςπάκειασ αγωνιςτϊν τθσ ριηοςπαςτικισ 

αριςτεράσ για τθ δθμιουργία μιασ πραγματικά «άλλθσ» αριςτεράσ ςτο ςφλλογο. Είμαςτε 

ανεξάρτθτοι από το κράτοσ και τουσ κεςμοφσ του, από κόμματα και παρατάξεισ, από 

οποιαδιποτε μορφι χρθματοδότθςθσ και ςυναλλαγισ και από εξωτερικζσ πολιτικζσ 

«γραμμζσ». Πραγματοποιοφμε ανοιχτζσ διαδικαςίεσ και με αυτό τον τρόπο εξαςφαλίηουμε ότι 

τα ερωτιματα που μασ απαςχολοφν και θ πολιτικι που παράγουμε γίνεται από και προσ τουσ 

ίδιουσ τουσ φοιτθτζσ. Θεωροφμε πωσ πραγματικά μποροφν να οικοδομθκοφν δθμοκρατικζσ 

διαδικαςίεσ βάςθσ που κα εκφράηουν και κα κινθτοποιοφν τουσ φοιτθτζσ. Θεωροφμε ότι 

ςιμερα ςτα Ε.Α.Α.Κ. ςυςπειρϊνεται θ πλειοψθφία του αγωνιςτικοφ δυναμικοφ των ςυλλόγων, 

γιατί εκεί υπάρχει το πιο ανιδιοτελζσ δυναμικό αγωνιςτϊν που παλεφει με κάκε μζςο για τα 

ςφγχρονα δικαιϊματά μασ ςε εκπαίδευςθ και εργαςία. Δεν ςταματάμε εκεί, παλεφουμε και 

για τθν επανίδρυςθ του ίδιου του μορφϊματοσ κακϊσ οι αναγκαιότθτεσ του ςιμερα μασ 

ωκοφν ςε μια κατεφκυνςθ πιο ριηοςπαςτικι, πιο μαχθτικι, πιο δθμοκρατικι. Θεωροφμε πωσ 

δεν είμαςτε φορείσ τθσ απόλυτθσ αλικειασ και για αυτό παλεφουμε διαρκϊσ για να κάνουμε 

βιματα προσ τα εμπρόσ. 

Ψιφοσ ςτθν ΕΑ.Α.Κ. ςθμαίνει ουςιαςτικι και μαχθτικι καταδίκθ τθσ πολιτικισ τθσ κυβζρνθςθσ 

τθσ Ε.Ε. και του ΔΝΣ από τθ μεριά τθσ νεολαίασ. Δεν είναι μια ψιφοσ ςτείρασ καταγγελίασ και 

ανάκεςθσ ςτουσ «ειδικοφσ», αλλά μια ψιφοσ ςυλλογικισ ςτράτευςθσ ςτισ μάχεσ που μασ 

περιμζνουν από τθν επόμενθ μζρα των εκλογϊν. Μάχεσ ςτισ οποίεσ το φοιτθτικό κίνθμα 

πρζπει να ςυγκρουςτεί με ςχζδιο και προοπτικι. Για να θττθκοφν όςοι κζλουν να διαλφςουν 

τισ μορφζσ οργάνωςθσ του φοιτθτικοφ κινιματοσ! Για να δυναμϊςει το αντίπαλο δζοσ μεσ ςτισ 

ςχολζσ, ενάντια ςτο πανεπιςτιμιο τθσ αγοράσ, ςτουσ αντιεκπαιδευτικοφσ και αντιλαϊκοφσ 

νόμουσ των κυβερνιςεων και των υπουργείων, ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ, 



ςτο νόμο ζκτρωμα των Διαμαντοποφλου-Αρβανιτόπουλου, ςτο κλείςιμο και ξεποφλθμα των 

ςχολϊν μασ από τα ςχζδια «Ακθνά». Με ζνα κίνθμα αμεςοδθμοκρατικό και ενιαίο, που κα 

αντιδρά ςτθ φίμωςθ τθσ φοιτθτικισ φωνισ, κόντρα ςε λογικζσ εκφυλιςμοφ και 

γραφειοκρατικοποίθςθσ των διαδικαςιϊν των ςυλλόγων. 

Ψιφοσ και ςτιριξθ ςτθν Ε.Α.Α.Κ., ςθμαίνει δζςμευςθ για ζνα ςφλλογο πιο μαηικό, πιο ενεργό, 

πιο μαχθτικό. Για ζναν ςφλλογο που εκπροςωπεί τουσ φοιτθτζσ βάςει των αναγκϊν τουσ και 

όχι βάςει τθσ πολιτικισ τουσ ταυτότθτασ. Για ζναν ςφλλογο που ςυμβάλλει αφενόσ ςτθν 

άρκρωςθ των μεγάλων αντιςτάςεων του φοιτθτικοφ κινιματοσ, αφετζρου όμωσ παλεφει για 

μια καλφτερθ κακθμερινότθτα μζςα ςτθ ςχολι. Για τθν ενίςχυςθ τθσ λογικισ τθσ κοινισ 

δράςθσ τθσ αριςτεράσ που ζχει ανάγκθ θ εποχι για τθν ανατροπι τθσ αντιλαϊκισ επίκεςθσ. Για 

να γίνει κακαρό ςε όλουσ ότι θ νεολαία δε ςυναινεί, αλλά παλεφει με τθ ριηοςπαςτικι και 

αντικαπιταλιςτικι αριςτερά και βρίςκει τθν ελπίδα ςτουσ αγϊνεσ και τισ ανατροπζσ του αφριο 

απζναντι ςτο καταςτρεπτικό και βάρβαρο ςφςτθμα. 

 

ΚΑΛΕΜΑ 

Καλοφμε κάκε αγωνιςτικι πολιτικι δφναμθ και ανζνταχτο αγωνιςτι που κζλει να 

ςυςτρατευτεί με το πολιτικό πλαίςιο το οποίο κατακζτουμε ςε κοινι παρουςία ςτθ μάχθ των 

φοιτθτικϊν εκλογϊν. Θεωροφμε ότι όλα τα παραπάνω ςυνκζτουν ζνα πολιτικό ςχζδιο που ςτο 

ςιμερα κεωροφμε ότι υλοποιείται από τθν Ε.Α.Α.Κ. και τα ςχιματά τθσ και το οποίο πρζπει να 

ενιςχυκεί με κάκε τρόπο για να μπορζςει θ νεολαία το επόμενο διάςτθμα να αναδειχκεί ςε 

πρωταγωνιςτι των εξελίξεων, κρυαλλίδα για ευρφτερουσ κοινωνικοφσ αγϊνεσ, ςτισ πρϊτεσ 

γραμμζσ του λαϊκοφ κινιματοσ. Μόνο ζτςι μποροφμε ςτο ςιμερα να διεκδικιςουμε τα 

ςφγχρονα δικαιϊματά μασ ςε εκπαίδευςθ και εργαςία. Ασ είμαςτε ρεαλιςτζσ, να κυνθγιςουμε 

το αδφνατο.  

ΣΙ 7 ΜΑΘ 

ΨΘΦΙΗΟΤΜΕ-ΣΘΡΙΗΟΤΜΕ 

 

ΕΝΣΡΟΠΙΑ – Χ.Α.Μ.Α.. 

ςχιματα που ςυμμετζχουν ςτθν Ε.Α.Α.Κ. 


