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Σχόλιο του Γραφείου του Κεντρικού Συμβούλιου της νεολαίας Κομμουνιστική
Απελευθέρωση
Για τα αποτελέσματα των φοιτητικών-σπουδαστικών εκλογών 2019
Xαιρετίζουμε τους χιλιάδες νέους και νέες που με την ψήφο τους και φέτος
έστειλαν μήνυμα αριστερής αντιπολίτευσης, ρήξης και ανατροπής, δυναμώνοντας
το ρεύμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η εδραίωση της ΕΑΑΚ
στην τρίτη θέση πανελλαδικά στα ΑΕΙ, και η ευρύτερη διατήρηση και ενίσχυση των
δυνάμεων της είναι το καλύτερο μήνυμα ότι η νεολαία δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με την
κουτσουρεμένη ζωή και μόρφωση που της ετοιμάζουν. Είναι ισχυρή ένδειξη ότι η
αντικαπιταλιστική αριστερά μπορεί να πρωταγωνιστήσει στις πολιτικές μάχες του
επόμενου διαστήματος. Παρά την απέλπιδα προσπάθεια να διεισδύσει στην σπουδάζουσα
νεολαία, ούτε και φέτος η κυβερνητική παράταξη BLOCO κατάφερε να αποτυπώσει μια
αξιόλογη δυναμική, αποδεικνύοντας ότι η κυβερνητική προπαγάνδα δεν περνάει στις σχολές.
Σημαντική επιτυχία είναι και φέτος το μπλοκάρισμα των φασιστικών-ακροδεξιών ιδεών στις
φοιτητικές εκλογές, έστω και αν αυτές φωλιάζουν στην ολοένα και πιο αντιδραστική ΔΑΠ,
μιας ΔΑΠ που παρά την άνοδο της, και την φλυαρία περί 34ης συνεχόμενης πρωτιάς στα
πανεπιστήμια πραγματοποίησε χαμηλή πτήση σε σχέση με τις προσδοκίες του Κούλη. Η
πολιτική που εκφράζει δέχθηκε το πρώτο πλήγμα στις φετινές φοιτητικές εκλογές και όχι
την πρώτη νίκη όπως ήλπιζε η κεντρική της αφίσα.
Σε κάθε σύντροφο και συντρόφισσα της ΕΑΑΚ σε όλη την Ελλάδα αξίζουν
συγχαρητήρια για τη μάχη που έδωσε και δίνει καθημερινά εδώ και χρόνια με πείσμα
και αποφασιστικότητα. Το φετινό αποτέλεσμα της ΕΑΑΚ, αποτυπώνει ένα δυναμικό
ανατρεπτικό-ριζοσπαστικό ρεύμα εντός της σπουδάζουσας νεολαίας, και αποδεικνύει ότι
ακόμα και σε δύσκολες και απαιτητικές περιόδους, οι ριζοσπαστικές ιδέες μπορούν να είναι
μαζικές και να συνδέονται με τις ανάγκες της πληττόμενης πλειοψηφίας στους χώρους
δουλειάς και σπουδών. Παρ’ όλ’ αυτά ο πραγματικός πήχης μπαίνει πολύ ψηλότερα για τις
δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς σε μια σε μια περίοδο κρίσιμη για τα μορφωτικά,
εργασιακά και δημοκρατικά δικαιώματα της νεολαίας και έντασης της επίθεσης από την
πλευρά του κεφαλαίου. Πόσο μάλλον όταν η φετινή εικόνα του φοιτητικού κινήματος
πανελλαδικά, έδειξε δυνατότητες επανεμφάνισης με μαζικούς και μαχητικούς όρους.
Χαρακτηριστικό είναι ότι εξακολουθεί να διατηρείται το ιστορικό κενό
αντικαπιταλιστικής πολιτικής πρότασης και αριστεράς στον κοινωνικά
νευραλγικό χώρο των ΤΕΙ – παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε ορισμένα ΤΕΙ
πανελλαδικά- ειδικά σε μια περίοδο όπου μέσα από τις εκτεταμένες συγχωνεύσεις που
προωθεί η κυβέρνηση τα προβλήματα των σπουδαστών οξύνονται. Τόσο η αποφασιστική

αντιστροφή της κατάστασης των συλλόγων όσο και η δημοκρατική, αντικαπιταλιστική
επανίδρυση της ΕΑΑΚ στο σήμερα είναι στόχος αποφασιστικής σημασίας για τις δυνάμεις
της ν.Κ.Α., και καθοριστικός παράγοντας για την υπέρβαση αυτής της κατάστασης.
Αν και η συμμετοχή στις φοιτητικές εκλογές παραμένει σε χαμηλές πτήσεις,
παρουσιάστηκαν ορισμένες ανοδικές τάσεις συμμετοχής σε συλλόγους, οι οποίες
δεν αποτυπώνονται καθαρά λόγω της μη διεξαγωγής εκλογών σε ορισμένα μεγάλα ιδρύματα
(ΑΣΟΕΕ, Πάντειος). Οι ανοδικές αυτές τάσεις αν και δεν εκφράζουν μια ισχυρή κίνηση
ανασυγκρότησης των συλλόγων και της αντικαπιταλιστικης αριστερας, αλλά και επειδή δε
συνδέονται ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με τη ΝΔ αποτελούν ένα ελπιδοφόρο μήνυμα στους
κόλπους της σπουδάζουσας νεολαίας. Μια δυνατότητα που στο μέλλον θα πρέπει να
αξιοποιηθεί, κόντρα στην τάση αποσυγκρότησης των συλλογικών διαδικασιών που
παραμένει δεσπόζουσα και ενισχύθηκε από το συντεταγμένο σχέδιο των καθεστωτικών
δυνάμεων ΔΑΠ και ΠΑΣΠ οι οποίες και φέτος επιχείρησαν να διασπάσουν συλλόγους και να
κάνουν «prive» εκλογές «βίας και νοθείας» υπό την κηδεμονία των δυνάμεων καταστολής
(π.χ. ΑΣΟΕΕ, Οικονομικό Νομικής). Δεν μας προκαλεί βέβαια καμία εντύπωση όλο αυτό. Η
διάλυση και αποσάθρωση των συλλόγων αποτελεί τον διακαή πόθο των καθεστωτικών
δυνάμεων, της Ε.Ε. και των επιχειρήσεων. Από την άλλη δεν έλειψαν και φέτος οι ομάδες
τυφλής βίας οι οποίες επιχείρησαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην απρόσκοπτη
έκφραση των φοιτητών (π.χ. Παντειος, Πολιτικοί Μηχανικοί ΑΠΘ). Δηλώνουμε αποφασιστικά
πως δεν θα τους περάσει αυτή η μεθόδευση, όπως άλλωστε έγινε και φέτος, στους
περισσότερους συλλόγους πανελλαδικά, αλλά και στους ιστορικούς χώρους του
Πολυτεχνείου και της Φυσικομαθηματικής στην Αθήνα, όπου με την καθοριστική συμβολή
των αγωνιστών της ΕΑΑΚ οι εκλογές έγιναν κανονικά, με μαζικότητα και στον φυσικό τους
χώρο, λειτουργόντας αποτρεπτικά για τα σχέδια ομάδων τυφλής βίας. Ανάμεσα στα άλλα,
ισχυρή αντικαπιταλιστική αριστερά σημαίνει και έμπρακτη υπεράσπιση των μαζικών
συλλογικών διαδικασιών, σε αντίθεση με την χαρακτηριστική απροθυμία των καθεστωτικών
δυνάμεων ΔΑΠ, ΠΑΣΠ να συμβάλλουν σε αυτή την υπόθεση ακόμη και σε συλλόγους όπου
έχουν την πρωτοκαθεδρία.
Ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση άφησε η στάση των δυνάμεων της ΚΝΕ σε αυτές τις
φοιτητικές εκλογές, και η εχθρότητα και επιθετικότητα με την οποία
αντιμετώπισαν τις δυνάμεις της ΕΑΑΚ, με αποκορύφωμα την προκλητική τους
στάση στην καταμέτρηση του Φ.Σ. Αρχιτεκτονικής Αθήνας. Με επανειλλημένη και
παντελώς αστήρικτη ακύρωση των ψηφοδελτίων της ΕΑΑΚ, επιχείρησαν να αλλοιώσουν το
αποτέλεσμα με πρακτικές που δυστυχώς θύμησαν καθεστωτικές δυνάμεις στα καλύτερα
τους. Αλίμονο εαν αυτή είναι η εργατική δημοκρατία και ο πολιτισμός που εξασφαλίζουν
αριστερές δυνάμεις, σε συλλόγους όπου μάλιστα έχουν αυτοδυναμία. Τέτοιες πρακτικές το
μόνο που μπορούν να προσφέρουν, είναι η ενίσχυση μιας άγονης και αδιέξοδης
ενδοαριστερής αντιπαράθεσης, και την ενίσχυση της ηττοπάθειας και του αφοριστικού
«όλοι τα ίδια είναι» στις πλατιές μάζες των φοιτητών. Αποκορύφωμα αυτής της στάσης
είναι η κανονική καταγραφή των αποτελεσμάτων της Αρχιτεκτονικής στο spoudastes.gr,
σαν να μην έγινε τίποτα, σε συνέχεια βέβαια μιας ολόκληρης πρακτικής αλλοίωσης των
αποτελεσμάτων της ΕΑΑΚ από το εν λόγω σάιτ.
Για εμάς το ουσιαστικό ερώτημα βρίσκεται εκτός του μικρόκοσμου της φοιτητικής
αριστεράς. Πρώτο μας μέλημα είναι η προσπάθεια να αναμετρηθούμε με τον πραγματικό

αντίπαλο, και να συμβάλλουμε στην αναγκαία αντεπίθεση του φοιτητικού κινήματος ειδικά
μπροστά στις σημαντικές μάχες της επόμενης περιόδου. Σε μια περίοδο επιθετικής
προώθησης της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης στα πανεπιστήμια, χτυπήματος της
εργασιακής προοπτικής αλλά και εντατικής πολεμικής προετοιμασίας με πρώτο υποψήφιο
θύμα τη νεολαία, αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια άλλη πορεία, το ξαναζωντάνεμα των
μαζικών διαδικασιών των συλλόγων μέσα από τις γενικές τους συνελεύσεις για ένα νέο
πολιτικό φοιτητικό κίνημα με ανατρεπτική κοινή δράση όλων των μαχόμενων δυνάμεων που
θα δώσει αγωνιστική πνοή στη σπουδάζουσα νεολαία και θα συμβάλει στο ξεδίπλωμα της
πάλης για τα σύγχρονα δικαιώματά της σε μόρφωση – αξιοπρεπή δουλειά– δημοκρατικές
ελευθερίες. Πρώτο ραντεβού η μαζική συμμετοχή στην σημερινή απεργία των καθηγητών
ενάντια στις αντιδραστικές αλλαγές Γαβρόγλου στα σχολεία. Στα νέα καθήκοντα που
ανοίγονται μπροστά μας ή θα μοιραστεί ο καθένας μόνος του τη μιζέρια διαλέγοντας τον
ατομικό δρόμο της αποχής από τις μάχες της γενιάς μας ή συλλογικά, μαχητικά και
διεκδικητικά θα μοιραστούμε τη χαρά του αγώνα και της νίκης!
Το γραφείο του Κ.Σ. της νΚΑ 12/04/2019
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