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1. Στις φετινές φοιτητικές εκλογές της 7ης Μαΐου η σπουδάζουσα νεολαία πήρε θέση για όλα τα
κρίσιμα ζητήματα της νέας γενιάς. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν μια στάση καταδίκης για
όσα μαυρίζουν τις ζωές χιλιάδων νέων, μια στάση οργής και αγανάκτησης. Το ιδιότυπο αυτό
δημοψήφισμα πραγματοποιήθηκε κόντρα στις απόπειρες νοθείας των καθεστωτικών παρατάξεων
αλλά και στη δράση τυχοδιωκτικών ομάδων. Οι επιλογές των τελευταίων, ειδικά όπως εμφανίστηκαν
στην ΑΣΟΕΕ προσφέρουν την καλύτερη υπηρεσία στην προπαγάνδα των κυρίαρχων ΜΜΕ για
εκφυλισμένο φοιτητικό κίνημα, συνηγορούν στην προσπάθεια κατάλυσης του ασύλου και βοηθούν
στην απόπειρα των καθεστωτικών δυνάμεων να κρύψουν τα πραγματικά αποτελέσματα των εκλογών.
2. Όσο όμως και αν προσπαθούν, όσο και αν τα ΜΜΕ του συστήματος χρησιμοποιούν την τετριμμένη
καραμέλα για την απαξίωση του φοιτητικού κινήματος και συνδικαλισμού, τα αποτελέσματα έχουν
ένα σαφές μήνυμα. Καταδίκη της μνημονιακής πολιτικής, του μονόδρομου της ΕΕ και του
ΔΝΤ, σοβαρό πλήγμα στους κυβερνητικούς εταίρους. Ήττα της προσπάθειας να πειστούν
οι νέοι στα ψέματα της κυβερνητικής προπαγάνδας, στα νέα δίπολα και τους εκβιασμούς
3. Η ΠΑΣΠ καταποντίζεται, όντας ο αδύναμος κρίκος του κυβερνητικού μπλοκ που δέχεται τη
μεγαλύτερη φθορά των πολιτικών της εξαθλίωσης. Ταυτόχρονα, η πτώση της ΔΑΠ και σε
ποσοστό και σε απόλυτο αριθμό ψήφων, αποδεικνύει ότι η παραφιλολογία του success
story και του πρωτογενούς πλεονάσματος δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στη σκληρή
πραγματικότητα που διαμορφώνεται από τα μέτρα Κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ. Η ΔΑΠ συγκρατείται
σε σχέση με την ΠΑΣΠ καθώς εμφανίζεται ως ο βασικός εκφραστής του συντηρητισμού στα
πανεπιστήμια. Διατηρεί την ενότητα της “δεξιάς πολυκατοικίας” εκφράζοντας από τη
νεοφιλελεύθερη μεταρρύθμιση, το αντικινηματικό μπλοκ μέχρι και το φασιστικό σκοταδισμό της
Χρυσής Αυγής. Ταυτόχρονα, έχει αναλάβει κομβικό ρόλο στην προώθηση του επιχειρηματικού
πανεπιστημίου προωθώντας μέσα στις σχολές τη διαπλοκή με εταιρείες και την προώθηση
ελαστικών σχέσεων εργασίας μες τις σχολές.
4. Οι δυνάμεις της ΚΝΕ και της Πανσπουδαστικής επιτυγχάνουν μια σημαντική άνοδο σε
πανελλαδικό επίπεδο. Η ΠΚΣ καρπώνεται μεγάλο μέρος της αποστοίχισης από τις καθεστωτικές
δυνάμεις. Σ’ αυτή την κρίσιμη καμπή ωστόσο οφείλει να επιλέξει: Θα συνεχίσει να αναλώνεται σε
αγώνες χαμηλής έντασης και αύξηση της λασπολογίας απέναντι στην ΕΑΑΚ και αποχώρηση από τις
διαδικασίες του φοιτητικού κινήματος; Ή θα βάλει πλάτη, έστω κι από την δική της σκοπιά, για την
συγκρότηση αγωνιστικού μετώπου στη νεολαία για το οποίο μάχονται και καλούν σε κοινή δράση οι
δυνάμεις της Αντικαπιταλιστική Αριστεράς και της ΕΑΑΚ;
5. Χαρακτηριστικό των εκλογών είναι και η σημαντική υποχώρηση της “Αριστερής Ενότητας“
που αποδεικνύει την απουσία ενός ενεργητικού ρεύματος υποστήριξης για το σχέδιο του
ΣΥΡΙΖΑ στη σπουδάζουσα νεολαία. Η πολιτική προσπάθεια αξιοποίησης του κεντρικού ρεύματος
του ΣΥΡΙΖΑ αποτυγχάνει, ενώ η διαχειριστική και ενσωματώσιμη λογική δεν μπορεί να σταθεί
αυτοτελώς, ειδικά όπου υπάρχει οργανωμένη πάλη, κινηματικές διαδικασίες και συστηματική

παρουσία της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς. Η ΑΡΕΝ πέφτει περαιτέρω, από την αποχώρηση του
Αριστερού Δικτύου Νεολαίας που σημείωσε μια αξιόλογη πρώτη καταγραφή.
6. Οι δυνάμεις της ΕΑΑΚ επιτυγχάνουνένα ακόμα θετικότατο αποτέλεσμα διατηρώντας την
ανοδική πορεία των τελευταίων ετών. Αυξάνεται σε ποσοστό, καταγράφοντας μάλιστα
εξαιρετικά αποτελέσματα σε μια σειρά από σχολές καισυγκροτήματα (Ενδεικτικά: Πρώτη δύναμη στο
ΕΜΠ, στη Φυσικομαθηματική και τις σχολές Υγείας στην Αθήνα, δεύτερη δύναμη στο ΑΠΘ κ.α., πάνω
από 15 πρωτιές σε σχολές σε όλη την Ελλάδα) Για την αντικαπιταλιστική αριστερά αλλά και για το
φοιτητικό κίνημα αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Η ΕΑΑΚ εκφράζει με τον πιο μαχητικό τρόπο την
πάλη για μια ριζικά διαφορετική προοπτική για τη νεολαία αλλά και συνολικότερα για την κοινωνία.
Η εκλογική άνοδος της ενισχύει τη δυνατότητα του φοιτητικού κινήματος να παίξει πρωτοπόρο ρόλο
στο κίνημα της νεολαίας αλλά και ευρύτερα στο εργατικό και λαϊκό κίνημα. Φέρνει στο προσκήνιο το
αντικαπιταλιστικό ρεύμα αμφισβήτησης ως υπαρκτή και αναπτυσσόμενη τάση μες τη σπουδάζουσα
νεολαία.
7. Σε κάθε σύντροφο και συντρόφισσα των σχημάτων της ΕΑΑΚ σε όλη την Ελλάδα αξίζουν
συγχαρητήρια για τη μάχη που έδωσε και δίνει καθημερινά εδώ και χρόνια. Για την
αποφασιστικότητα και την αυταπάρνηση με την οποία παλεύει σε μια εποχή τόσο δύσκολη σαν τη
σημερινή, γιατί δείχνει με την προσπάθεια και τα αποτελέσματά της, ότι το αντικαπιταλιστικό ρεύμα
μπορεί να είναι μαζικό, να πρωτοστατεί τους αγώνες και να συνδέεται με κάθε διεκδίκηση και λαϊκή
ανάγκη στους χώρους δουλειάς και σπουδών.
8. Ιδιαίτερη προσοχή οφείλει να δώσει η ΕΑΑΚ στην ενίσχυση των δυνάμεων της στα ΤΕΙ.
Παρότι, φέτος καταγράφηκε σε περισσότερους σπουδαστικούς συλλόγους, το ποσοστό της μειώνεται
και παραμένει χαμηλό. Η προσπάθεια στα ΤΕΙ έχει τεράστια σημασία, καθώς σε αυτά βρίσκεται το πιο
πληττόμενο και ταξικό κομμάτι της σπουδάζουσας νεολαίας που βιώνει με χειρότερο τρόπο την
ανεργία, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και τους μισθούς πείνας.
9. Είναι γνωστό, ότι το φοιτητικό κίνημα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Τα εκρηκτικά
κοινωνικά προβλήματα, η επίθεση σε κάθε κατάκτηση και προοπτική των νέων και η μέχρι στιγμής
ανεπιτυχής προσπάθεια για ανατροπή της καταστροφικής πορείας, δημιουργεί εδώ και χρόνια μια
νέα κατάσταση. Τα αποτελέσματα των φετινών εκλογών ενισχύουν αυτή την τάση, καθώς
αμφισβητούν εκ νέου την ηγεμονία των καθεστωτικών δυνάμεων και ανοίγουν σημαντικούς δρόμους
για την αριστερά και το κίνημα. Η ΕΑΑΚ δηλώνει πως θα συνεχίσει και θα εντείνει την προσπάθεια
για να αξιοποιηθούν τα υψηλά ποσοστά για την αντεπίθεση του φοιτητικού κινήματος, για να
ανατραπούν οι συσχετισμοί στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, για να μπει το κίνημα των φοιτητών και
των σπουδαστών στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών αγώνων για την αντικαπιταλιστική ανατροπή
της επίθεσης.
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