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	 Η	 ολομέτωπη	 επίθεση	 που	 διεξάγεται	 από	 το	 κεφάλαιο	 ενάντια	 στον	 κόσμο	 της	 εργασίας	
και	τη	νεολαία	τα	τελευταία	3	χρόνια	εφαρμογής	της	πολιτικής	των	μνημονίων	οδηγεί	σε	κοινωνική	
εξαθλίωση	και	υποθηκεύει	το	μέλλον	τους.	Η	κυβέρνηση	ΝΔ	–	ΠΑΣΟΚ	–	ΔΗΜΑΡ	πιστή	στις	επιταγές	
ΕΕ	–	ΔΝΤ	και	του	διεθνούς	κεφαλαίου.	
 Όλη	αυτή	η	κατάσταση	έρχεται	να	τοποθετηθεί	σε	μια	συγκυρία	που	η	παραφιλολογία	από	
μεριάς	αστικής	τάξης	λέει	«Τα	λεφτά	τελειώνουν»,	«τι	θα	γίνει	με	τη	δόση»,	«απειλούμαστε	με	χρεοκοπία»,	
«οι	Ευρωπαίοι	μας	πιέζουν	αλλά	εμείς	–εννοείται-	θα	παλέψουμε	μέχρι	τέλους	για	τα	δικαιώματα	του	
λαού»,	«λίγες	θυσίες	ακόμα	και	φτάνουμε	στο	τέρμα»…	Λόγια	χιλιοειπωμένα,	σαν	να	μην	πέρασε	μια	
μέρα	από	την	ψήφιση	των	προηγούμενων	δύο	μνημονίων	(ναι,	αυτών	που	θα	ήταν	τα	τελευταία	γιατί	
η	χώρα	«όπου	να	ναι	θα	ανασάνει»).	Λόγια	που	όσο	περνάει	ο	καιρός,	ακούγονται	από	διαφορετικά	
στόματα	(στην	αρχή	από	το	ΠΑΣΟΚ,	μετά	από	την	κυβέρνηση	Παπαδήμου,	τώρα	από	την	κυβέρνηση	
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ	και	πάει	λέγοντας…)	αλλά	στην	ουσία	τους	 (και	στο	ψέμα	τους)	παραμένουν	
αναλλοίωτες.	Άλλωστε,	τρία	χρόνια	μετά	την	πρώτη	δόση	,	δεν	είναι	και	εύκολο	πράμα	να	πείσεις	
τους	900.000	άνεργους	που	είναι	γραμμένοι	στις	λίστες	του	ΟΑΕΔ	να	κάνουν	κι	άλλες	θυσίες	για	τα	
σωθούν	οι	2000	της	λίστας	Λαγκάρντ…	Και	επειδή	αυτή	είναι	η	3η	φορά	και	τα	λεφτά	είναι	ξανά	πολλά	
επιβάλλεται	το	τίμημα	να	είναι	ακόμα	μεγαλύτερο.	Δεν	μιλάμε	πια	για	«πρώτες	μειώσεις	μισθών»	και	
«εξορθολογισμούς	του	δημοσίου».
	 Η	 πολιτική	 των	 μνημονίων,	 της	 καταστροφής,	 που	 εξαθλιώνει	 την	 κοινωνική	 πλειοψηφία,	
περιλαμβάνει	παρεμβάσεις	σε	όλα	τα	πεδία	του	δημόσιου	βίου	καθώς	αποτελεί	συνολική,	στρατηγικής	
σημασίας	απάντηση	από	τη	σκοπιά	του	κεφαλαίου	–ελληνικού	και	ξένου	–	στην	προσπάθεια	του	να	
ξεπεράσει	την	παγκόσμια	καπιταλιστική	κρίση.	Για	μια	ακόμη	φορά	τα	βάρη	της	θα	τα	σηκώσουν	
οι	εργαζόμενοι	και	η	νεολαία!	Τα	σχέδια	τους	είναι	ξεκάθαρα!	Θέλουν	να	δουλεύουμε	μέχρι	τα	67	με	
μισθό	που	θα	καθορίζουν	οι	εκάστοτε	ανάγκες	των	εργοδοτών	(400	ευρώ	και	κάτω)!	Να	βρισκόμαστε	
αντιμέτωποι	 με	 την	ανεργία	ή	 την	μετανάστευση.	Να	μας	βαραίνουν	συνεχώς	νέοι	 δυσβάσταχτοι	
φόροι.	Να	έχουν	πρόσβαση	στην	εκπαίδευση	μόνο	όσοι	έχουν	να	πληρώσουν.	Το	ίδιο	και	στην	υγεία.	
Και	η	βαρβαρότητα	δε	σταματά	εκεί	καθώς	 ιδιωτικοποιούν	τα	πάντα,	ξεπουλούν	ότι	απέμεινε	από	
δημόσια	αγαθά!	Ρεύμα,	νερό	κλπ	θα	κοστίζουν	χρυσό	και	θα	κόβονται	άμεσα	στους	«μη	συνεπείς»	
πληρωτές.	Είναι	χαρακτηριστική	η	αναφορά	που	γίνεται	στο	μνημόνιο	3:	«σύμφωνα με τους εθνικούς 
στόχους της πολιτικής, ο πληθυσμός θα έχει πρόσβαση σε βασικά δημόσια αγαθά και στις υποδομές 
που προτάσσει το εθνικό συμφέρον, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε συμμόρφωση με τη συνθήκη 
της ΕΕ και το κατάλληλο παράγωγο δίκαιο».
 Πλάι	 στην	 οικονομική	 βία	 το	 σύστημα	 αναπτύσσει	 την	 κατασταλτική	 βία	 των	 κρατικών	
(ΜΑΤ,ΔΕΛΤΑ)	και	παρακρατικών	μηχανισμών	(Χρυσή	Αυγή).	Απέναντι	στην	ολοένα	και	αυξανόμενη	
κοινωνική	 αντίδραση	 απέναντι	 στον	 κοινωνικό	 μεσαίωνα,	 το	 κεφάλαιο	 προωθεί	 την	 ουσιαστική 
περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.	Το	κράτος,	μετά την εγκαθίδρυση της 
«δημοκρατίας» της τρόικας και της επιτήρησης, θωρακίζεται εκ νέου αναβαθμίζοντας την κρατική 
– κυβερνητική, εργοδοτική και φασιστική τρομοκρατία. Έτσι βλέπουμε μια γενικευμένη προσπάθεια 
για τη συγκρότηση ενός ασφυκτικού απολυταρχικού πλέγματος. Ενός πλέγματος που θα ξεφεύγει 
από τα στενά όρια της «τυπικής» καταστολής του χημικού πολέμου και της αστυνομικής βίας και	
θα	φτάνει	μέχρι	την	κατάργηση	τυπικών	«δημοκρατικών	δικαιωμάτων»	της	αστικής	δημοκρατίας,	με	
ξεκάθαρο	στόχο	το	συντριπτικό	χτύπημα	του	κινήματος.	Έτσι,	κρίνουμε	πολύ	σημαντική	τη	μάχη	που	
έχουμε	να	δώσουμε	στο	πεδίο	της	δημοκρατίας	και	των	ελευθεριών,	καθώς	και	την	άμεση	ένταση	
της	 αντιφασιστική	 πάλης!	 Σε	 περιόδους	 οικονομικών	 κρίσεων	 όπου	 ο	 κίνδυνος	 των	 κοινωνικών	
εξεγέρσεων	 είναι	 εμφανής	 το	 σύστημα	 για	 να	 τρομοκρατήσει	 και	 να	 καταστείλει	 οποιαδήποτε	
εστία	αντίστασης	χρησιμοποιεί	 το	φασισμό.	Η	χρυσή	αυγή	αποτελεί	 το	ακραίο	όπλο	του	ακραίου	
καπιταλιστικού	συστήματος	όπου	οι	φασιστικές	συμμορίες	επιτίθονται	σε	όποιον	αγωνίζεται.Γι’	αυτό	
και	θεωρούμε	πως	ο	αντιφασιστικός	αγώνας	είναι	αγώνας	ταξικός,	επειδή	ο	φασισμός	προέρχεται	
από	την	τάξη	του	κεφαλαίου	και	κατευθύνεται	ενάντια	στην	τάξη	των	εργατών.

η αναπτυξη τους θα σαρωσει
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ένας	 νέος	 σήμερα,	 για	 τον	 οποίον	 η	 ανεργία	 αποτελεί	 πραγματικότητα,	 δεν	 έχει	 τη	 δυνατότητα	
να	 εξασφαλίσει	 βασικές	 βιοποριστικές	 του	 ανάγκες,	 πόσο	 μάλλον	 να	 σχεδιάσει	 το	 μέλλον	 του.Η	
κατάσταση	δεν	διαφοροποιείται	για	τον	κόσμο	που	εργάζεται,	καθώς	μεγάλο	κομμάτι	συμβιβάζεται	με	
δουλειές	λίγων	ωρών	την	εβδομάδα	και	ανασφάλιστης	-	απλήρωτης	εργασίας.	Όλο	και	περισσότεροι	
είναι	οι		νέοι	που	συμβιβάζονται	με	μια	δουλειά	άσχετη	με	την	προτίμησή	τους	ή	με	αυτό	που	έχουν	
σπουδάσει.	Όλη	αυτή	η	επίθεση	έρχεται	να	επισφραγιστεί	και	με	το	σχέδιο	δράσης	για	την	ενίσχυση	
της	απασχόλησης	 και	 της	 επιχειρηματικότητας	 των	 νέων,	 έχοντας	ως	αποτέλεσμα	πέρα	από	 την	
εξαθλίωση	 των	 εργαζομένων	και	 τη	διάσπαση	και	 την	όξυνση	 της	ανταγωνιστικότητας	 εντός	 της	
εργαζόμενης	νεολαίας.

απόρροια	 αυτής	 της	 κατάστασης,	 είναι	 το	 νέο	 κύμα	 μετανάστευσης	 στους	 νέους,	 οι	 οποίοι	
αναγκάζονται	να	φύγουν	από	τη	χώρα	τους,	προκειμένου	να	αναζητήσουν	μια	πιο	αξιοπρεπή	ζωή.	
Έτσι	χιλιάδες	νέοι,	θεωρώντας	πως	η	κατάσταση	σε	μια	ξένη	χώρα	θα	είναι	πιο	εύκολη,	αρκούνται	
στην	εύρεση	μιας	οποιασδήποτε	εργασίας	εκτός	Ελλάδας	η	οποία	θα	τους	εξασφαλίσει	τα	προς	το	
ζην.

Οι	 νέοι	 φτάνοντας	 σ’	 αυτό	 το	 τέλμα	
απομονώνονται	και	κλείνονται	στον	εαυτό	τους,	
προσπαθώντας	να	εξασφαλίσουν	έστω	και	τα	
ελάχιστα	που	τους	έχουν	απομείνει.
Το	 παραπάνω	 σε	 συνδυασμό	 με	 τους	
μηχανισμούς	 του	 κράτους	 που	 επιχειρούν	
να	 δημιουργήσουν	 τριγμούς	 ανάμεσα	
στους	 εργαζόμενους,	 έχει	 ως	 αποτέλεσμα	
να	 απομακρύνει	 πολλούς	 νέους	 από	 τις	
συλλογικές	 διεκδικήσεις,	 στέφοντας	 τους	 στην	
ανταγωνιστικότητα	και	στον	ατομικό	δρόμο.	
 

Παρατηρείται	 ωστόσο	 και	 άλλη	 μία	 τάση	 στη	
νεολαία,	που	βλέπει	τις	εξελίξεις,	ιδιαίτερα	από	το	
ξέσπασμα	της	κρίσης	και	μετά,	και	 έχει	αρχίσει	
να	ριζοσπαστικοποιείται	απέναντι	στα	μνημόνια	
και	στη	συνέχιση	της	ίδιας	αστικής	πολιτικής	που	
οδηγήσει	σε	φτώχεια,	εξαθλίωση	και	κοινωνικό	
εκφασισμό.	 Έναυσμα	 για	 αυτή	 την	 τάση	
αποτέλεσαν	και	οι	συνελεύσεις	στις	πλατείες	και	
στις	γειτονιές	που	άφησαν	μια	παρακαταθήκη.	
Από	 τη	 μία	 συσπείρωσαν	 ένα	 μέρος	 του	
κόσμου	πιο	ενεργά	στο	συλλογικό	αγώνα,	στην	
αντιφασιστική	 δράση	 και	 στη	 συμμετοχή	 σε	
συλλόγους	και	σωματεία,	από	την	άλλη	όμως,	
ένα	 κομμάτι	 κόσμου	 έμεινε	 πιστό	 στη	 λογική	
της	ανάθεσης	 και	 του	 κοινοβουλευτισμού	που	
πρέσβευε	ο	ΣΥΡΙΖΑ.
 

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ

ανεργια  μεταναστευση

Τέλος	υπάρχει	και	ένα	μέρος	του	κόσμου	που	έχει	ταχθεί	με	τις	δυνάμεις	του	κινήματος	και	βάζει	
συγκεκριμένα	πολιτικά	κριτήρια	με	μια	ευρύτερη	αντικαπιταλιστική	δράση.	Είναι	οι	νέοι	οι	οποίοι	
επιλεγούν	τον	συλλογικό	δρόμο,	τον	δρόμο	του	αγώνα,	ως	το	μόνο	δρόμο	που	γεννά	προοπτικές	
για	μια	νέα	κοινωνική	πραγματικότητα.	Είναι	οι	νέοι	που	είναι	διατεθειμένοι	να	έρθουν	αντιμέτωποι	
με	τις	δυνάμεις	του	κεφαλαίου	και	να	αναδείξουν	τα	πραγματικά	προβλήματα	της	κοινωνίας.	Είναι	
αυτοί	που	θα	βγουν	στο	δρόμο	με	απεργίες,	θα	αντιταχθούν	στην	εργοδοτική	αυθαιρεσία,δεν	θα	
διαλέξουν	τον	ατομικό	δρόμο,	δεν	θα	αφήσουν	την	τρομοκρατία	να	κυριαρχήσει,	δεν	θα	αφήσουν	
το	φασισμό	να	ξαναγεννηθεί.Είναι	αυτοί	που	θα	αναζητήσουν	τις	συνθήκες	της	συνολικότερης	
ρήξης	και	ανατροπής	του	συστήματος	για	την	οικοδόμηση	μιας	άλλης	κοινωνίας.	

Η  ΓΕΝ ΙΑ  ΤΗ Σ  ΚΡ Ι ΣΗΣ  ΝΑ  Γ ΙΝΕ Ι 
Η  Γ Ε Ν Ι Α  Τ Η Σ  Α Ν Α Τ Ρ Ο Π Η Σ
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	 Είναι	γεγονός	ότι	στα	μάτια	πολλών	νέων	-	δεδομένου	της	βίαιας	πραγματικότητας	που	βιώνουν	
-	 έννοιες	 όπως	 η	 δικαιοσύνη	 και	 η	 αξιοκρατία,	 που	 ένα	 προηγούμενο	 διάστημα	 ο	 καπιταλισμός	
φαινομενικά	 μπορούσε	 να	 εγγυηθεί,	 σήμερα	 καταρρέουν.	 Παράλληλα	 το	 σύστημα	 φαίνεται	 να	
αδυνατεί	να	δώσει	ένα	θετικό	πρόταγμα,	να	προτείνει	ενα	εναλλακτικό	σχέδιο	πολιτικής	διαχείρησης,	
αδυνατεί	τελικά	να	εμπνεύσει	τους	νέους.	Αυτή	η	αδυναμία	του	συστήματος	έρχεται	σε	αντιπαράθεση	
τόσο	με	τις	άμεσες	ανάγκες	της	νεολαίας,	όσο	και	με	την	ανάγκη	των	νέων	να	οραματιστούν	το	μέλλον	
τους.	Έτσι	λοιπόν	δημιουργείται	ένα	αυθόρμητο	ρεύμα	αμφισβήτησης,	το	οποίο	δεν	αντιλαμβάνεται	
την	ταύτιση	των	συμφερόντων	του	με	αυτών	του	συστήματος.	
 

Στις	σημερινές	συνθήκες	αυξάνονται	οι	απαιτήσεις	 για	 την	Αριστερά	και	ο	ρόλος	που	καλείται	
να	 διαδραματίσει.	Μια	από	αυτές	 τις	απαιτήσεις,	 είναι	 η	αλληλεπίδραση	με	 τον	αυθορμητισμό	
και	το	ριζοσπαστισμό	της	νεολαίας,	ωστε	να	τον	μετατρέψει	σε	πολιτικό	κίνημα	ανατροπής	και	
συλλογικής	ανυπακοής.	Ο	αγώνας	που	καλείται	να	δώσει	η	νεολαία,	αλλά	και	συνολικότερα	ο	
ελληνικός	λαός,	δεν	θα	κριθεί	μόνο	στη	διασφάλιση	των	όρων	επιβίωσης	της	κοινωνίας,	αλλά	
και	 στην	 πολιτική	 στοχοθεσία	 που	 θα	 βάλει.	 Στοχοθεσία	 στην	 προοπτική	 της	 απελευθέρωσης	
της	κοινωνίας	από	τα	καπιταλιστικά	δεσμά	και	 τη	χειραφέτηση	του	λαού.	Γι	αυτό	θα	πρέπει	να	
παίρνει	ξεκάθαρη	στάση	ενάντια	σε	οποιονδήποτε	στηρίζει	πολιτικές	που	έχουν	φέρει	την	ελληνική	
κοινωνία	στα	όρια	της	εξαθλίωσης.
 

Αυτό	συνεπάγεται,	πως	η	νεολαία	θα	πρέπει	 να	δώσει	αγώνα	 ενάντια	στην	κυβέρνηση	και	 να	
απαιτεί	την	ανατροπή	της,	όχι	με	την	προοπτική	μιας	άλλης	πιο	φιλολαϊκής,	αλλά	της	ανάδειξης	του	
κόσμου	της	εργασίας	στο	προσκήνιο.	Επίσης,	είναι	αναγκαίο	να	αντεπιτεθεί	στις	κατευθυντήριες	
γραμμές	που	ορίζουν	η	ΕΕ	και	το	ΔΝΤ	και	να	παλέψει	για	την	απεμπλοκή	της	χώρας	από	την	ΕΕ	
αλλά	και	απο	το	ευρώ,	καθώς	και	τη	διαγραφή	του	χρέους	το	οποίο	δεν	δημιούργησε	ο	λαός,	ο	
οποίος	αυτή	τη	στιγμή	το	αποπληρώνει	μέσα	από	την	εξαθλίωσή	του.

Στην	περίοδο	της	κρίσης,	που	η	νεολαία	βλέπει	το	παρόν	της	και	το	μέλλον	της	να	καταστρέφεται,	
καλείται	 να	 διαλέξει	 αν	 θα	 ενσωματωθεί	 από	 την	 κατάσταση	 ή	 αν	 θα	 ξεσηκωθεί	 ενάντια	 στις	
ασκούμενες	πολιτικές	και	στο	σύστημα,	απαιτώντας	την	ανατροπή	του	και	συμβάλλοντας	στην	
οικοδόμηση	 μιας	 κοινωνίας	 πραγματικής	 αλληλεγγύης,	 μιας	 κοινωνίας	 χωρίς	 καταπίεση.	 Το	
φωτεινότερο	παράδειγμα	για	το	δρόμο	που	θα	πρέπει	να	ακολουθήσει	η	νεολαία	σήμερα,	είναι	
αυτό	που	έδωσε	η	ΕΠΟΝ	τη	δεκαετία	του	’50,	όταν	στον	δωδεκάλογο	της	ιδρυτικής	της	διακήρυξης	
ανέφερε:“Θα αγωνιστούμε παληκαρίσια να γκρεμίσουμε όλους τους πολιτικούς και οικονομικούς 
φραγμούς και όλα τα εμπόδια, που έστησε ο καπιταλισμός και ο φασισμός, για να καταχτήσουμε 
κι εμείς τα δικαιώματα της ηλικίας μας, και να επιβάλουμε το σεβασμό τους.”

	 Η	 ανάγκη	 για	 εκπαίδευση-μόρφωση	 του	 ανθρώπου	 υπήρχε	 ανέκαθεν	 στις	 κοινωνίες	 ως	
μοναδική	 προϋπόθεση	 για	 την	 ανάπτυξή	 τους.	 Αντιλαμβανόμαστε	 ότι	 η	 παιδεία	 αποτελεί	 βασικό	
πυλώνα	της	κοινωνίας	διαμορφώνοντας	το	χαρακτήρα	του	ατόμου,	ώστε	να	ενταχθεί	στο	κοινωνικό	
σύνολο.	Παράλληλα	προετοιμάζει	το	μελλοντικό	εργαζόμενο	με	όλα	τα	 ιδεολογικά	χαρακτηριστικα	
που	πρέπει	 αυτός	 να	 έχει,	 με	 εργαλειακή	 και	αυστηρά	 εξειδικευμένη	 γνώση	 -ανάλογα	 κάθε	φορά	
με	τις	ανάγκες	της	αγοράς-	ώστε	να	είναι	άμεσα	εκμεταλλεύσιμος	από	το	κεφάλαιο.	Τα	ιδεολογικά	
χαρακτηριστικά		εγχαράσσονται	στους	σπουδαστές	προκειμένου	να	μην	μπορούν	να	αμφισβητήσουν	
τη	θέση	τους	στην	εκπαίδευση,	στην	εργασία	και	στην	κοινωνία	γενικότερα.	Έτσι	και	στην	κοινωνία	
του	σήμερα,	η	παιδεία	 -όπως	αυτή	διαμορφώνεται	σε	όλες	τις	βαθμίδες	της	εκπαίδευσης-	έχει	ως	
στόχο	να	διαμορφώσει,	να	κατανήμει,	και	να	γαλουχήσει	το	μελλοντικό	φοιτητή,	 	εργαζόμενο	στα	
πλαίσια	και	τα	καλούπια	του	συστήματος.	

νεα επιθεση στην
εκπαιδευση



	 Η	 εκπαιδευτική	 αναδιάρθρωση	 και	 οι	 μεταρρυθμίσεις	 που	 προωθούνται	 εδώ	 και	 χρόνια	
στις	βαθμίδες	της	εκπαίδευσης	-από	την	πλήρη	διάλυση	του	δημόσιου	και	δωρεάν	χαρακτήρα	του	
Πανεπιστημίου,	μέχρι	τις	ολοκληρωτικές	αλλαγές	στο	σχολείο-		δημιουργούν	μια	εκρηκτική	κατάσταση	
στον	χώρο	της	παιδείας,	η	οποία	στο	φόντο	της	κρίσης	και	της	πολιτικής	των	μνημονίων	εντείνεται.	Τα	
ιδρύματα	υποχρηματοδοτούνται,	οι	προυπολογισμοί	κόβονται	με	πρόσχημα	το	χρέος	και	τη	ρητορεία	
του	ότι	λεφτά	δεν	υπάρχουν.	(διάλυση	φοιτητικές	μέριμνας	και	απουσία	κοινωνικών	παροχών,	έλλειψη	
υλικοτεχνικών	υποδομών,	απολύσεις	προσωπικού,	εισαγωγή	διδάκτρων)	
 Το	 σχέδιο	 Αθηνά	 να	 έρχεται	 να	 ολοκληρώσει	 τη	 διάλυση	 του	 χάρτη	 της	 εκπαίδευσης,	
πετώντας	 φοιτητές	 στον	 δρόμο,	 πετσοκόβοντας	 	 επαγγελματικά	 	 δικαιώματα,	 διασπώντας	
γνωστικά	αντικείμενα	και	εφαρμόζοντας	κομμάτια	του	νόμου	Διαμαντοπούλου	–	Αρβανιτόπουλου.	
Παράλληλα	μια	σειρά	νομοσχεδίων,	σύμφωνων	με	τις	επιταγές	της	Ε.Ε	και	της	Μπολόνια,		διαλύουν	
το	Δημόσιο	και	Δωρεάν	χαρακτήρα	του	Πανεπιστημίου,	απογειώνουν	την	επιχειρηματική	λειτουργία	
και	δραστηριότητα	των	ιδρυμάτων,	υποτάσσουν	την	έρευνα	στις	ανάγκες	των	επιχειρήσεων	και	της	
αγοράς,	εντατικοποιούν	τις	σπουδές	-	θέτοντας	όριο	φοίτησης	ν+2-	και	μετατρέπουν	τα	πτυχία	σε	
τίτλους	σπουδών.		 Παράλληλα	προωθείται	η	διαμόρφωση	ενός		πιο	σφιχτού	πλαισίου	διοίκησης,	με	
σύσταση	ολιγομελών	συμβουλίων	στα	ιδρύματα,	που	απαρτίζονται	από	μάνατζερς	και	επιχειρηματίες	
και	 απαγορεύουν	 την	 παρουσία	 και	 το	 λόγο	 του	 φοιτητικού	 κινήματος	 στη	 διαδικασία	 λήψης	
αποφάσεων.	Τέλος	σε	μια	προσπάθεια	πειθάρχησης	του	φοιτητικού	σώματος	και	καταστολής	των	
κινητοποιήσεών	του,		ποινικοποιούνται	αγωνιστές	με	πειθαρχικά	στις	σχολές,	χτυπιέται	ο	μαχητικός	
φοιτητικός	συνδικαλισμός,	και	το	πανεπιστημιακό	άσυλο	καταργείται,	ανοίγοντας	τον	δρόμο	για	την	
αστυνόμευση	του	Πανεπιστημίου.		
 Όλα	τα	παραπάνω	συμβάλλουν	στη	δημιουργία	του	Νέου	Πανεπιστημίου	υποταγμένου	στις	
ανάγκες	της	αγοράς	και	στη	διαμόρφωση	ενός	νέου	μοντέλου	εργαζομένου,	ενός	εργαζόμενου	που	
θα	είναι	ευέλικτος,	πειθήνιος,	χωρίς	να	συνολική	εποπτεία	επί	του	αντικειμένου	του,	που	δεν	θα	μπορεί	
να	σηκώνει	κεφάλι,	δεν	θα	έχει	τη	δυνατότητα	συλλογικής	διεκδίκησης	και	πάνω	από	όλα	θα	«διαθέτει»	
φτηνά	την	εργασία	του.
 Το	φοιτητικό	κίνημα	έχει	δώσει	μάχες	για	την	ανατροπή	των	εκπαιδευτικών	μεταρρυθμίσεων,	
από	τις	μεγαλιώδεις	κινητοποιήσεις	του	06-07	που	μπλόκαραν	την	αναθεώρηση	του	άρθρου	16	και	
του	νόμου	Γιαννάκου,	τις	καταλήψεις	του	‘11	για	την	ανατροπή	του	νόμου	Διαμαντοπούλου	μέχρι	
και	 την	 καθημερινή	 πάλη	 για	 την	 μη	 εφαρμογή	 του	 σχεδίου	 του	 κεφαλαίου	 για	 την	 τριτοβάθμια	
εκπαίδευση.	

στην	 προσπάθεια	 διάλυσης	 της	

δημόσιας	και	δωρεάν	εκπαίδευσης,	

ως	ΕΑΑΚ	παλέυουμε	για
Ενιαία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.	

δημόσια	και	δωρεαν για ολους

ενιαία πτυχία	 ανά	 γνωστικό	

αντικείμενο	 με	 όλα	 τα	 επαγγελματικά	

εργασιακά	δικαιώματα	σε	αυτό,	μονη 
προϋπόθεση για δουλειά, 
δημόσια	και	δωρεάν	φοιτητική μέριμνα, 

ελεύθερη πρόσβαση	στην	τριτοβάθμια 

εκπαίδευση,	

κανένα διαχωρισμό	 τεχνολογικής	 και	
θεωρητικής	γνώσης	

ερευνα για	τις	κοινωνικες ανάγκες
φοιτητικος και εργατικός έλεγχος 
στη	λειτουργία	των	ιδρυμάτων



           ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
Ο	 εγγυητής	 της	 κυβερνητικής	 πολιτικής	 μέσα	 στα	 πανεπιστήμια,	 ζητά	 ευθέως	 «μεταρρυθμίσεις	
τώρα!»,	αφού	απέχει	συνεχώς	από	τα	όργανα	του	Φοιτητικού	μας	Συλλόγου	και	παρακωλύει	τη	λήψη	
αποφάσεων.	Η	ΔΑΠ	βρίσκεται	πάντα	ένα	βήμα	μπροστά	από	την	κυβέρνηση.	Ας	μην	ξεχνάμε	 το	
περιβόητο	«παιδεία	2020»	αλλά	και	το	νέο	επίτευγμα	της	-	τις	«5	θέσεις	για	τα	ελληνικά	πανεπιστήμια	και	
ΤΕΙ»	που	ούτε	λίγο	ούτε	πολύ,	ζητούν	περεταίρω	σύνδεση	της	χρηματοδότησης	με	την	αξιολόγηση	και	
τις	ανάγκες	της	αγοράς,	αύξηση	των	μελών-επιχειρηματιών	μέσα	στα	συμβούλια	διοίκησης,	ίδρυση	
ιδιωτικών	πανεπιστημίων,	 εστίες	 επί	πληρωμή	 και	 δημιουργία	ομάδων	φύλαξης	υπό	 της	 εποπτεία	
της	ΕΛΑΣ	μέσα	στα	πανεπιστήμια.	δίνει	και	αυτή	από	την	μεριά	της	τον	αγώνα	της	για	να	καταστείλει	
ότι	κινείται	και	να	μη	«στενοχωρήσει»	κυβέρνηση	και	ΕΕ.	Διαλύει	τους	συλλόγους,	εκφυλίζει	τις	Γενικές	
Συνελεύσεις,	 καταγγέλλει	 τις	 καταλήψεις	 και	 τον	οργανωμένο	αγώνα.	Όπου	 το	κλίμα	 το	 επιβάλλει,	
φοράει	το	αγωνιστικό	της	προσωπείο,	καλώντας	όμως	σε	μάχες-ντουφεκιές	που	μόνο	τα	σχέδια	του	
υπουργείου	εξυπηρετούν.	Επιπλέον	η	ΔΑΠ	αποδεδειγμένα	συσπειρώνει	όλα	τα	ακροδεξιά	στοιχεία	
μέσα	στις	σχολές.	Ψήφος	στη	ΔΑΠ	σημαίνει	ψήφος	στην	κυβέρνηση	και	τη	Χρυσή	Αυγή.	
Σημαίνει έγκριση των πολιτικών διάλυσης των σπουδών και των ζωών μας.    
            
                                
   ΠΑΣΠ 
Ο	δεύτερος	εγγυητής	της	κυβερνητικής	πολιτικής	μέσα	στα	πανεπιστήμια.	Η	ΠΑΣΠ	με	την	ηθελημένη	
σιωπή	της	αναλαμβάνοντας	τον	ρόλο	κομπάρσου	συνδράμει	στην	διαιώνιση	της	κατάστασης.	Είναι	
το	χέρι	του	ισοπεδωμένου	ΠΑΣΟΚ	μέσα	στις	σχολές	και	προωθεί	την	αναδιάρθρωση.	Όσο	και	να	θέλει	
να	λέει	<<άλλο	ΠΑΣΠ	και	άλλο	ΠΑΣΟΚ>>	δεν	μπορούν	πλέον	να	πείσουν	κανένα	φοιτητή	αφού	και	η	
στάση	της	μέσα	στις	γενικές	συνελεύσεις	των	συλλόγων,	στάση	είτε	υπεράσπισης	των	μέτρων	<<ως	
αναγκαίο	κακό>>	είτε	της	απόλυτης	σιωπής,	δείχνουν	ότι	αποτελεί	το	φερέφωνο	της	κυβέρνησης	μαζί	
με	την	ΔΑΠ.	Είναι τώρα που η ΠΑΣΠ πρέπει να δεχτεί το τελειωτικό της χτύπημα και να απομονωθεί 
από όλους τους συλλόγους πανελλαδικά.
                              

   ΠΚΣ 
Παρά	 τον	 αγωνιστικό	 της	 λόγο	 δεν	 πιστεύει	 ότι	 στο	 σήμερα	 με	 τους	 αγώνες	 μας	 μπορούμε	 να	
πετύχουμε	 συγκεκριμένες	 νίκες.	 Σε	 κρίσιμες	 στιγμές	 του	 κινήματος	 όταν	 βλέπει	 ότι	 δεν	 μπορεί	 να	
ελέγξει	πλήρως	τις	καταστάσεις	αποχωρεί	και	καταγγέλλει	 (π.χ.	το	κίνημα	των	πλατειών).	Η	ΠΚΣ	με	
την	επιλογή	της	για	δημιουργία	του	ΜΑΣ	και	των	επιτροπών	αγώνα	έχει	δείξει	ποια	πραγματικά	είναι	
η	έννοια	της.	Υποτιμώντας	τη	δυνατότητα	για	κατακτήσεις	στο	σήμερα,	τα	μεταθέτει	όλα	στην	λαϊκή	
εξουσία	(χωρίς	να	λέει	πως	θα	έρθει).	Στο	σύλλογο	μας	είναι	πρώτη	δύναμη	εδώ	και	πολλά	χρόνια.	
Παρ’	όλες	τις	ευθύνες	και	τις	δυνατότητες	που	πρέπει	να	έχει	δεν	κάνει	σχεδόν	τίποτα	για	την	καλύτερη	
λειτουργία	του	συλλόγου	μας.		 	 	 	 	 				      
                                  
               ΑΡΕΝ
Μένει	στις	λογικές	ενσωμάτωσης	και	διαπραγμάτευσης	και	πως	όλα	θα	λυθούν	με	μια	«αριστερή»	
κυβέρνηση	υπό	την	ηγεμονία	 του	ΣΥΡΙΖΑ.	Την ίδια ώρα που μιλάει για αλληλεγγύη και αντίσταση 
αποχωρεί από τους φοιτητικούς συλλόγους και προσπαθεί να κρατήσει το κίνημα σε μια ρηχή, 
ακίνδυνη διαμαρτυρία χωρίς να προσφέρει ουσιαστικά στους αγώνες, προκειμένου να αναδείξει 
τη ”λύση” της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.μένει	στην	καταγγελία	των	μνημονίων	χωρίς	να	αναφέρει	τίποτα	
για	τους	μηχανισμούς	του	κεφαλαίου(ΕΕ,	ΝΑΤΟ	,κτλ	και	πως	για	να	ανατραπούν	όλα	αυτά	χρειάζεται	
ένα	μαζικό	πολιτικό	κίνημα	που	θα	έρθει	σε	ρήξη	με	τους	πυλώνες	που	στηρίζουν	τον	καπιταλισμό...	
Το	αδιέξοδο	της	πρότασής	τους	φάνηκε	στην	περίπτωση	της	Κύπρου	που	παρά	το	αρχικό	“όχι”	στη	
Βουλή,	η	παραμονή	και	διαπραγμάτευση	μέσα	στην	Ευρωπαϊκή	Ένωση	μόνο	το	λαό	μπορεί	να	βγάλει	
χαμένο.Όσον αφορα τη σχολή μας η ΑΡΕΝ απότελεί τα τελευταία 3 χρόνια μόνο ένα ψηφοδέλτιο και 
τίποτα παραπάνω εξυπηρετώντας την ανάγκη της να καταγραφεί πανελλαδικά. 
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     ΚΚΕ-ΜΛ(ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ) 
Εναποθέτοντας	τα	πάντα	στη	λαϊκή	κυβέρνηση	που	θα	έρθει	κάποια	στιγμή	με	κάποιον	τρόπο	(!)	στερεί	από	
το	 ίδιο	 το	κίνημα	τη	δυνατότητα	να	αναπτύξει	 τις	απελευθερωτικές	του	δυνατότητες	εγκλωβίζοντας	το	απλά	
σε	αντίσταση	 και	σε	άρνηση	 των	μέτρων	που	 έρχονται	 χωρίς	 επιθετικά	προτάγματα	που	περιγράφουν	 τις	
ανάγκες	του.	Αντ’	αυτού	αναδεικνύει	αιχμές	ως	μητέρες	των	μαχών	ανά	περιόδους	αγνοώντας	τη	ρίζα	του	
προβλήματος.	Έχει	φετιχισμό	με	την	κοινή	δράση	ανεξάρτητα	του	πολιτικού	πλαισίου	στο	οποίο	αυτή	θα	γίνει	
ξεχνώντας	ότι	το	περιεχόμενο	είναι	από	τους	σημαντικότατους	παράγοντες	που	θα	καταστήσουν	τον	αγώνα	
νικηφόρο.	Κάνει	κριτική	στην	ΕΑΑΚ	χωρίς	θεωρητικό	και	πολιτικό	υπόβαθρο	με	χαρακτηριστικό	το	κίνημα	του	
Σεπτέμβρη	αλλά	και	το	αντικαπιταλιστικό	πρόγραμμα	που	προτείνει.

  ΣΣΠ
Η	 ΣΣΠ	αν	 και	 εκ	 πρώτης	 όψεως	φαίνεται	 να	 έχει	 ένα	αγωνιστικό	 πρόγραμμα	φανερώνει	 μεγάλες	
αδυναμίες	 στο	 να	 αντιληφθεί	 ποιος	 θα	 το	 παλέψει.	 Προσκολλημένοι	 στις	 γραφειοκρατικο	 και	
ξεπουλημένο	 εργοδοτικό	 συνδικαλισμό	 	 των	 ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ	 που	 καθηλώνουν	 και	 προδίδουν	 τους	
αγώνες	 των	 εργαζομένων,	δε	βάζει	πλάτες	στην	 ταξική	ανασυγκρότηση	 του	 εργατικού	κινήματος	
μέσα	από	τα	πρωτοβάθμια	σωματεία	και	το	συντονισμό	τους	που	ήδη	μετράει	άλματα.	

ακυρο   αποχη  ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΛΥΣΗ, ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ
Σημαντικό	επίσης	είναι	να	διασφαλιστεί	ότι	σε	αυτές	τις	φοιτητικές	εκλογές	θα	υπάρχει	και	η	μαχητική	
συμμετοχή	 του	συνόλου	 του	φοιτητικού	 κόσμου.	 Ιδιαίτερα	σε	 μια	στιγμή	 που	 βασικό	 επίδικο	 των	
επιτελείων	της	κυρίαρχης	πολιτικής	είναι	η	διάλυση	του	φοιτητικού	κινημάτων	και	των	οργάνων	του	
σε	όλα	τα	επίπεδα!	Ως	ΑΡΕΦ-ΕΑΑΚ	θέλουμε	μάχιμη	πολιτική	καταγγελία	των	καθεστωτικών	δυνάμεων	
από	 τις	φοιτητικές	 εκλογές	ώστε	 να	 βγει	 ενισχυμένο	 το	 ίδιο	 το	 κίνημα.	 Γνωρίζουμε	 πολυ	 καλά	ότι	
μέσω	 των	 εκλογών	 δεν	 αλλάζει	 ο	 κόσμος	ωστόσο	 η	συμμετοχή	στην	 εκλογική	 διαδικασία	 και	 το	
αποτελεσμά	της	πρέπει	να	φανερώσει	ότι	το	φοιτητικό	κίνημα	δε	συναινεί	στις	αποφάσεις	τους.Να	
καταδικαστεί	η	πολιτική	της	συγκυβέρνησης	και	των	ΕΕ-ΔΝΤ.	Η	επιλογή	του	άκυρου	και	της	αποχής	
είναι	μια	 επιλογή	 του	ατομικού	δρόμου	παραγνωρίζοντας	 την	ανάγκη	για	συλλογική	ανατρεπτική	
έκφραση	και	αναφορά	όλων	των	φοιτητών.	Η	επιλογή	του	άκυρου	και	της	αποχής	σημαίνει	ότι	η	
νεολαία	υιοθετεί	το	«δεν	γίνεται	αλλιώς»,	ότι	σκύβει	το	κεφάλι	και	υποχωρεί.	Είναι	επιλογή	που	σε	καμία	
περίπτωση	δεν	εκδηλώνει	τις	τάσεις	αμφισβήτησης	που	υπάρχουν	στην	νεολαία.

Μ Ε  Μ Ι Α  Α Λ Λ Η  Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α 
ψηφιζουμε οπως αγωνιζομαστε



Ψήφος στην Α.Ρ.Ε.Φ. Ε.Α.Α.Κ. σε αυτές τις τόσο κρίσιμες φοιτητικές εκλογές, 
σημαίνει ουσιαστική και μαχητική καταδίκη της χούντας ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΕΕ και 
ΔΝΤ από τη μεριά της νεολαίας. Δεν είναι μια ψήφος στείρας καταγγελίας 
αλλά ρήξης με τις λογικές του καπιταλιστικά «εφικτού», που προβάλει το 
ρεαλισμό των κοινωνικών αγώνων.. Η	ενίσχυση	της	ΕΑΑΚ	είναι	στήριξη	του	
πολιτικού	σχεδίου	που	δηλώνει	ρητά	πώς	η	πραγματικότητα	που	χτίζουμε	ως	
φοιτητές	και	σπουδαστές	μέσα	στο	πανεπιστήμιο	είναι	άμεσα	συνδεδεμένη	
με	 την	 εργασιακή	μας	προοπτική,	 τον	 τρόπο	που	θα	 εργαζόμαστε	 και	θα	
παλεύουμε,	τον	τρόπο	που	θα	ζούμε.	
Η	 ΕΑΑΚ	 ήταν	 παρούσα	 σε	 κάθε	 μικρή	 και	 μεγάλη	 μάχη	 των	 τελευταίων	
είκοσι	χρόνων,	στις	μεγάλες	απεργίες,	στα	νικηφόρα	κινήματα	της	δεκαετίας	
του	 90	 από	 τους	 αγώνες	 του	 φοιτητικού	 κινήματος	 ενάντια	 στο	 νόμο	
κοντογιαννόπουλου	το	’91	μέχρι	τις	μάχες	έξω	από	τα	εξεταστικά	κέντρα	του	
ΑΣΕΠ	το	‘97	που	κατοχύρωσαν	αυτά	που	ακόμα	σήμερα	υπερασπιζόμαστε	
και	απολαμβάνουμε.	
Πρωτοστάτησε	 στον	 αγώνα	 ενάντια	 στην	 αναθεώρηση	 του	 άρθρου	 16	
του	συντάγματος	για	 τη	Δημόσια	και	Δωρεάν	εκπαίδευση	και	στο	σύνολο	
της	 εκπαιδευτικής	 αναδιάρθρωσης,	 οδηγώντας	 σε	 μεγαλειώδη	 νίκη	 των	
φοιτητικών	συλλόγων.	Ήταν	μαζί	με	 τους	αγωνιστές	 του	Δεκέμβρη	 του	08,	
των	πλατειών,	των	μεγάλων	απεργιών.	
Σε	αυτό	 το	 κρίσιμο	δημοψήφισμα	 τη	στιγμή	που	 ετοιμάζεται	 και	η	 επόμενη	
συγκυβέρνηση	 του	 κεφαλαίου	 θεωρούμε	 πως	 είναι	 πολύ	 σημαντικό	 να	
αποτυπωθεί	 ξεκάθαρο	 αντικαπιταλιστικό	 στίγμα	 καταδίκης	 της	 πολιτικής	
κυβερνήσεων-ΕΕ-ΔΝΤ	 και	 της	 προοπτικής	 ενός	 άλλου	 δρόμου	 που	 με	
αγώνες	θα	βαδίσουμε.με	γνώμονα	το	αντικαπιταλιστικό	πλαίσιο	πάλης	για	
τα	νικηφόρα	ανατρεπτικά	κινήματα.	

Στα	πλαστά	τους	διλήμματα	τους	απαντάμε	πως	θα	είμαστε	απέναντι	
τους	 και	 θα	 παλεύουμε	 για	 μια	 εργατική	 διέξοδο	 και	 θα	 δίνουμε	 το	
παρόν	σε	κάθε	μάχη	και	στις	17	και	στις	18	και	κάθε	μέρα	μέχρι	να	τους	
ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ 
ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ !

η  κρ ι σ η  α νη κ ε ι  σ τ ο  σ υσ τ ημα         

  Τ Ο  Μ Ε Λ Λ Ο Ν  Σ Ε  Ε Μ Α Σ

Α.Ρ.Ε.Φ. ΕΑΑΚ


