Κάλεσμα συμπόρευσης
και αγώνα
για φοιτητικό κίνημα
μαζικό και ανατρεπτικό
Απευθυνόμαστε σε σένα που:
‣ Θέλεις να δυναμώσει η πάλη ενάντια στη βάρβαρη πολιτική που ακολουθεί η ΝΔ.
‣ Συναντηθήκαμε στα συλλαλητήρια ή τις Γενικές Συνελεύσεις και παρότι δεν συμφωνήσαμε σε
όλα, μας ενώνουν κοινές αγωνίες και προβλήματα.
‣ Αγανακτείς με το γεγονός ότι η ΔΑΠ είναι 1η δύναμη στους συλλόγους.
‣ Επέλεξες το προηγούμενο διάστημα να συμπορευτείς με τις δυνάμεις των ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ, αλλά
προβληματίζεσαι από τη λειτουργία και τη δράση
τους, βλέπεις τα πολιτικά τους αδιέξοδα.

Σε καλούμε σε κοινό αγώνα
και συμπόρευση
με την Πανσπουδαστική!
‣ 18 Μάη στις φοιτητικές εκλογές να γκρεμίσουμε τη ΔΑΠ από την πρώτη θέση!
‣ Να θέσουμε τις βάσεις για ένα φοιτητικό κίνημα μαζικό και ανατρεπτικό, πραγματικό αντίπαλο όλων των κυβερνήσεων, των αντιεκπαιδευτικών μέτρων, των μνημονίων διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Τι φοιτητικό κίνημα χρειαζόμαστε για να τα βάλουμε
με την αντιδραστική πολιτική που υπηρετούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις;
Με πάλη ενάντια στην
ενιαία στρατηγική όλων
των κυβερνήσεων που
εκφράζεται και στην Παιδεία με τις κατευθύνσεις της ΕΕ ή με άσφαιρες αντιδεξιές κορώνες που αθωώνουν την
πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, οι
οποίες άνοιξαν το δρόμο
στη σημερινή να σαρώσει ό,τι απέμεινε;

Με σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες
που αποφασίζονται από
τους ίδιους τους φοιτητές ή σε συμπαιγνία με
τη ΔΑΠ να βγάζουν «παράνομες» τις εκλογές των
φοιτητών στο ΔΙΠΑΕ,
που έσπασαν το απόστημα της νοθείας και τρομοκρατίας της ΔΑΠ;

Με πανελλαδικό συντονισμό των
συλλόγων όπως επιδιώκει η Πανσπουδαστική ή με το συντονιστικό
των ΕΑΑΚ όπου τσακώνονται μεταξύ τους οι συνιστώσες;
Με κοινή δράση των φοιτητών, ανεξαρτήτως εκλογικών προτιμήσεων, στον αγώνα για
τις σύγχρονες ανάγκες μας ή με διαχωρισμό
των φοιτητών σε «αριστερούς», «δεξιούς»,
«κεντρώους» που τελικά διευκολύνει την κάθε κυβέρνηση να «διαιρεί και να βασιλεύει»;

Με οργάνωση των φοιτητών
σε κάθε έτος, τμήμα, σύλλογο, σε κάθε πόλη ή με όσους
καταγγέλλουν τις συνελεύσεις ετών ως «διασπαστικές»; Μάλιστα, τμήμα των
ΕΑΑΚ έφτασε να καταγγέλλει
ακόμα και τον συντονισμό
των συλλόγων ενάντια στον
νόμο Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη ως «γραφειοκρατικό»!

Σε συμμαχία με το εργατικό κίνημα για να αποκρούσουμε την ενιαία επίθεση, με τους εργαζόμενους
στην COSCO, την e-food,
τη ΛΑΡΚΟ που έχουν τσαλακώσει τα αντεργατικά μέτρα και εμπνέουν με τους
αγώνες τους ή ο καθένας
μόνος του, με το “σχήμα”
των ΕΑΑΚ στη σχολή του
που η κυβέρνηση αγνοεί
ακόμα και την ύπαρξή του;

Με τις δυνάμεις που χτίζουν τείχος απέναντι στην αντιεκπαιδευτική πολιτική ή με αυτές που χτίζουν τοίχους μέσα στις σχολές
(ΣΕΜΦΕ), πρωτοστατούν σε τυχοδιωκτισμούς και συμπορεύονται
με ομάδες που εχθρεύονται το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα και
αξιοποιούνται στην προπαγάνδα
της ΝΔ για ένταση της καταστολής
& συκοφάντηση του κινήματος;

Μπορείς να εμπιστευτείς τον αγώνα σου
σε αυτές τις δυνάμεις;
Είπαν ότι αυτό που χρειάζεται τώρα είναι «να φύ-

γει ο Μητσοτάκης και μετά βλέπουμε», όμως αυτή η
λογική δοκιμάστηκε ξανά και οδήγησε στο 3ο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, στην ήττα του κινήματος. Αφήνει ορθάνοιχτο τον δρόμο για να συνεχιστεί η αντιλαϊκή επίθεση απ’ την επόμενη κυβέρνηση. Αυτή η λογική του
«μικρότερου κακού» οδηγεί πάντα από το κακό στο
χειρότερο, αφού κάθε επόμενη κυβέρνηση διατηρεί
και εμπλουτίζει το αντιλαϊκό έργο της προηγούμενης.

Είπαν ότι η ΚΝΕ επιλέγει αγώνες χαμηλής έντα-

σης όταν τα μέλη της συγκρούονταν με την απαγόρευση των διαδηλώσεων μέσα στην πανδημία, στην
επέτειο του Πολυτεχνείου, στο ΑΠΘ, στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης ενάντια στους φασίστες,
παντού. Συμβολική ήταν η δική τους συμμετοχή σε
πολλές από αυτές τις κινητοποιήσεις!

Είπαν ότι η ΚΝΕ κρατά «ίσες αποστάσεις» στον
πόλεμο στην Ουκρανία, επειδή επέλεξε το μέρος
των λαών που ματώνουν, αντί να επιλέξει στρατόπεδο ληστή. Έφτασαν στο σημείο να καταψηφίζουν
αντιπολεμικές κινητοποιήσεις και συναυλίες, όπως
αυτές που ενόχλησαν την κυβέρνηση, τη ΔΑΠ και
χάλασαν τη φιλοΝΑΤΟϊκή πλύση εγκεφάλου.
Είπαν ότι η Πανσπουδαστική ζητά κομματικά πι-

στοποιητικά όταν στα ψηφοδέλτιά της βρίσκονται χιλιάδες προοδευτικοί, αγωνιστές φοιτητές που μπορεί να μην συμφωνούν σε όλα, αλλά συμφωνούν ότι
υπάρχει διέξοδος στη διεκδίκηση και όχι στην υποταγή ή στην απλή εναλλαγή κυβερνητικού «χαλίφη».
Κομματικούς στρατούς να αναζητήσουν στις διαγραφές, στις διασπάσεις, στους τσακωμούς και τους τραμπουκισμούς μέσα στα «σχήματά» τους!

Η λασπολογία δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες του αγώνα, με
όποιον αισθάνεται αριστερός! Το μόνο που ενώνει αυτές τις ομάδες
είναι το μένος τους ενάντια στην Πανσπουδαστική και την ΚΝΕ!

Έχεις
επιλογή!

Αυτό που χρειάζεται είναι να δυναμώσει η συμμετοχή και η συλλογική διεκδίκηση των φοιτητών: Για αποκλειστικά δωρεάν σπουδές, για πτυχία με ολοκληρωμένη επιστημονική γνώση και ειδίκευση, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα πάνω σε
αυτό που σπουδάζουμε, για το δικαίωμα στη διεκδίκηση, τη συνδικαλιστική δράση,
την υπεράσπιση του ασύλου!
Αυτό που χρειάζεται είναι να οργανώσουμε την άμυνα, αλλά και την αντεπίθεσή μας, γιατί η επίθεση στα
δικαιώματά μας δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν την σταματήσουμε! Η επιχειρηματική λειτουργία των
Ιδρυμάτων, η κρατική υποχρηματοδότηση, η κατηγοριοποίηση πτυχίων, η ισοτίμηση με τα κολέγια, η αξιολόγηση με τα κριτήρια της αγοράς, η γενίκευση των διδάκτρων είναι ήδη εδώ και εμπλουτίζεται από κάθε κυβέρνηση! Αυτήν την πολιτική έρχεται να θωρακίσει η πανεπιστημιακή αστυνομία & τα πειθαρχικά, που θα μείνουν στα χαρτιά όσο υπάρχει και αναπνέει το φοιτητικό κίνημα μέσα στις σχολές!

Αυτός ο αγώνας θα είναι δύσκολος, μακρύς! Γιατί οι αποφάσεις αυτές δεν είναι «προσωπικές επιλογές» που φεύγουν όταν αλλάζουν οι υπουργοί, αλλά στρατηγικές επιλογές που μένουν όσο διατηρείται
η βάρβαρη πολιτική!

Αυτός ο αγώνας θα είναι νικηφόρος! Γιατί το μέλλον ανήκει στη νέα γενιά και θα

το κερδίσει με τον αγώνα της!

Αυτόν τον αγώνα
να τον δώσουμε μαζί!

Στις 18 Μαΐου
ψηφίζουμε-στηρίζουμε
Πανσπουδαστική Κ.Σ.

