
Ο
ι φετινές φοιτητικές εκλογές στις 13 Μάη γίνον-
ται σε κρίσιμες συνθήκες. Όχι μόνο στις σχολές
αλλά και συνολικά στην κοινωνία. Μετά την εκλογι-

κή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές του Γε-
νάρη και το τσάκισμα των κομμάτων της άρχουσας
τάξης, της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ένας ολόκληρος κό-
σμος διεκδικεί το τέλος των Μνημονίων και την επα-
νακατάκτηση όλων όσων μας λεηλάτησαν τα τελευ-
ταία πέντε χρόνια. Από την άλλη αυτές οι εκλογές
έρχονται να στείλουν ένα μήνυμα ότι η αριστερή
στροφή δε σταμάτησε αλλά αντίθετα συνεχίζει κόντρα
στις προσπάθειες της κυρίαρχης τάξης να πισωγυρίσει με εκβια-
σμούς όλο αυτό το κλίμα. 

Από την πρώτη στιγμή οι τραπεζίτες, η ΕΕ, το ΔΝΤ, τα αφεντικά
αλλά και η δεξιά ρίχνονται στη μάχη για να μην αλλάξει τίποτα μετά
τις εκλογές. Να συνεχίζουν να πληρώνονται οι δόσεις για τα δάνεια
και να υπογραφεί νέο Μνημόνιο με κάθε λογής απειλές. Όχι μόνο σε
οικονομικό επίπεδο, με τους εκφοβισμούς για Grexit και χρεοκοπίες
αλλά και στα ζητήματα με τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τις
απειλές για εισβολή των τζιχαντιστών, την προσπάθεια να πέσει η
ηγεσία της Χ.Α. στα μαλακά τώρα που ξεκίνησε η δίκη. Αν η κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ πιέζεται από τη μία από όλα αυτά, από την άλλη
πιέζεται από τη δύναμη του εργατικού και φοιτητικού κινήματος. Η
προσπάθεια όμως για εύρεση συναινέσεων με τους “θεσμούς” δε
βοηθάνε τον κόσμο που παλεύει. Δεν πρόκειται να αλλάξουν στάση
τα αφεντικά όταν δείχνεις υποχωρητικός απέναντί τους, ακριβώς το
ανάποδο. Σε κάθε υποχώρηση διεκδικούν ακόμα μεγαλύτερους συμ-
βιβασμούς. Προσπαθούν να υλοποιήσουν τη φράση του Σαμαρά για
“αριστερή παρένθεση”.

Είναι λοιπόν καθοριστικής σημασίας να συγκροτηθεί ένα κίνημα
που θα παίζει το ρόλο της αριστερής αντιπολίτευσης. Το διάστημα
πριν τις εκλογές το φοιτητικό κίνημα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην
αριστερή στροφή μετο κύμα των καταλήψεων που ξεδιπλώθηκε  κόν-
τρα στις διαγραφές των φοιτητών, την υποχρηματοδότηση των σχο-
λών, τους Φορτσάκηδες και τις επιθέσεις στο άσυλο. Τροφοδότησε
το εργατικό κίνημα να ξαναβγεί απεργιακά και τελικά να τσακίσουμε
τη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Αυτή η δύναμη είναι που υποχρεώνει
σήμερα τους υπουργούς της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνουν
ότι θα υλοποιήσουν βασικές από τις διεκδικήσεις μας και χρειάζεται
να δυναμώσει ακόμα περισσότερο. 

Ο υπ. Παιδείας τον Απρίλη παρουσίασε σημεία του νέου πολυνο-
μοσχεδίου που ετοιμάζει για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σ' αυτά
συμπεριλαμβάνονται η κατάργηση των Συμβουλίων Ιδρυμάτων, η
εκλογή των πρυτανικών αρχών από όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα,
δηλαδή, τους φοιτητές, τους εργαζόμενους και τους διδάσκοντες, η
κατάργηση των διαγραφών των φοιτητών. Ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι
θετικά βήματα αλλά στα μισά του δρόμου. Το κυρίαρχο πρόβλημα

της υποχρηματοδότησης παραμένει. Μέσα στα μνημονιακά χρόνια οι
προϋπολογισμοί των σχολών μειώθηκαν κατά 70%,
απολύθηκαν μαζικά διοικητικοί υπάλληλοι και συντα-
ξιοδοτήθηκαν χωρίς νέες προσλήψεις διδάσκοντες. Η
μάχη για να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την Παι-
δεία παραμένει ανοιχτή κόντρα στους εκβιασμούς της
ΕΕ και του ΔΝΤ. Η καλύτερη απάντηση από τη μεριά
του φοιτητικού κινήματος μέσα από τις γενικές συνε-

λεύσεις και τις καταλήψεις, μπορεί να δοθεί με τη διεκδί-
κηση να διαγραφεί το χρέος και όχι τα αποθεματικά των σχο-

λών μας. Έτσι μπορούν να βρεθούν τα λεφτά για να επιστρέψουν οι
διοικητικοί υπάλληλοι στις θέσεις τους, να έχουμε μόνιμο προσωπικό
φύλαξης, καθαριότητας, ικανό αριθμό διδασκόντων για να μη στοιβα-
ζόμαστε σε αίθουσες τριακόσιοι φοιτητές. Παράλληλα να έχουμε λε-
φτά για τα συγγράμματα μας που έχουν μειωθεί δραματικά, τα ανα-
λώσιμα των εργαστηρίων, τη σίτιση, τη στέγαση και τις μεταφορές. 

Πλάι σε αυτές τις μάχες είναι η πάλη ενάντια στο ρατσισμό και τη
φασιστική απειλή. Η Ευρώπη φρούριο των μνημονίων και της FRON-
TEX πνίγει χιλιάδες προσφύγων στα νερά της Μεσογείου που εγκα-
ταλείπουν τις χώρες τους για να γλιτώσουν από τους ιμπεριαλιστι-
κούς πολέμους. Ο καλύτερος τρόπος για να βάλουμε τέλος σε όλα
αυτά είναι να διεκδικήσουμε το ξήλωμα του φράχτη στον Έβρο, την
απόδοση ασύλου και φιλοξενίας σε όλους τους πρόσφυγες. Είναι
μία μάχη συνυφασμένη με τη μάχη για καταδίκη των δολοφόνων της
Χρυσής Αυγής. Οι νεοναζί της Χ.Α. βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για
την ανάπτυξή τους στις ρατσιστικές πολιτικές. Η παρουσία των φοι-
τητικών συλλόγων πλάι στα σωματεία και την ΚΕΕΡΦΑ στην έναρξη
της δίκης στις 20 Απρίλη στον Κορυδαλλό ήταν καθοριστικής σημα-
σίας. Είναι μια μάχη που χρειάζεται να συνεχίζουμε να δίνουμε σε
όλο το διάστημα που θα κρατήσει η δίκη. Δεν έχουμε καμία εμπιστο-
σύνη ότι οι θεσμοί των δικαστηρίων θα καταδικάσουν τους νοσταλ-
γούς του Χίτλερ. Μόνο κάτω από την πίεση του μαζικού αντιφασιστι-
κού κινήματος θα αναγκαστούν να το κάνουν. 

Η αντικαπιταλιστική αριστερά στις σχολές, η ΕΑΑΚ, έπαιξε πρω-
ταγωνιστικό ρόλο σε όλες αυτές τις μάχες το προηγούμενο διάστη-
μα με ενωτικές πρωτοβουλίες στο κίνημα και αιχμηρές ιδέες. Διεκδι-
κούμε ότι θα πάρουμε πίσω όλα όσα μας λεηλάτησαν τα τελευταία
χρόνια. Ξέρουμε ότι έχουμε να δώσουμε πολλές ακόμα μάχες για να
εξασφαλίσουμε ότι δε θα πληρώσουμε τα σπασμένα της κρίσης των
καπιταλιστών. Σ' αυτά έχουμε να συγκρουστούμε με την πληρωμή
του χρέους, με την ΕΕ και να επιβάλουμε τον φοιτητικό και εργατικό
έλεγχο σε όλα τα κρίσιμα κλειδιά της κοινωνίας. Αυτός είναι ο πιο
ρεαλιστικός τρόπος για να ανοίξουμε το δρόμο για μια κοινωνία
απαλλαγμένη από την κρίση, το ρατσισμό, τους πολέμους, την κατα-
πίεση. Σ' αυτή την προοπτική είναι αφιερωμένο το φετινό φεστιβάλ
“Μαρξισμός 2015” στις 21-24 Μάη. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του
ΣΕΚ σας καλούν να είστε όλοι εκεί για να χτίσουμε την κοινωνία
όπου κάθε μαγείρισσα θα μπορεί να κυβερνάει!
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