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Οργανώσεις
Σπουδάζουσας της 

Μάθε τα δικαιώματά σου
πάλεψε για αυτά!

Στη νέα σου αρχή...
Κάνε το βήμα και μπές δυναμικά!
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Για σένα συνάδελφε-ισσα πρωτοετή...

Που πέρασες στο τμήμα της επιλογής σου και ανυπομονείς να γευτείς τους καρ-
πούς της επιτυχίας σου, να ανακαλύψεις τις νέες προκλήσεις που γεννά η επιστήμη 
που επέλεξες να ακολουθήσεις, να κάνεις το όνειρο σου πραγματικότητα.

Που ακόμα και αν δεν κατάφερες να περάσεις στο τμήμα της επιλογής σου, έχεις 
ανησυχίες για τη σχολή που πέρασες, θέλεις να μάθεις το αντικείμενό της, να 
ανακαλύψεις αν σου ταιριάζει.

Που έχεις ακούσει για την περιβόητη φοιτητική ζωή και θες να ζήσεις τις εμπει-
ρίες της, να κάνεις νέα πράγματα, να αξιοποιήσεις δημιουργικά τον χρόνο σου. 

Που έδωσες αγώνα μαζί με την οικογένειά σου για να περάσεις στο τμήμα σου. 

Που σκέφτεσαι να δουλέψεις παράλληλα με τις σπουδές σου για να τα βγάλεις 
πέρα, όπως άλλωστε κάνει 1 στους 2 πρωτοετείς φοιτητές σήμερα.

...έχει γραφτεί αυτό το βιβλιαράκι!

Έλα μαζί μας στον δρόμο του αγώνα… 

                          να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα!

Για την κοινωνία και το πανεπιστήμιο

που θα ζούμε και θα σπουδάζουμε όπως μας αξίζει!

Η προσωπική προσπάθεια για να κατακτήσουμε όση περισσότερη γνώση μπο-
ρούμε και να ζήσουμε δημιουργικά από μόνη της δεν φτάνει!  Οι κοινές ανησυχί-
ες, αγωνίες, προβληματισμοί και τα ίδια εμπόδια  που όλοι μαζί έχουμε για να τα 
καταφέρουμε  είναι λόγοι  για να το παλέψουμε όλοι μαζί! 
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Συλλογικά, οργανωμένα, αγωνιστικά να διεκδικήσουμε
τις σύγχρονες ανάγκες μας για μόρφωση-δουλειά- ζώη

Τίποτα δεν χαρίζεται στο σύστηµα της νόµιµης κλεψιάς,
της εκµετάλλευσης, της  αδικίας που σήµερα ζούµε!

Οι υπερασπιστές και οι εκπρόσωποι του σηµερινού συστήµατος:  

 Μας λένε ότι τα πράγματα σήμερα είναι «φυσιολογικά» για να θεωρούμε πα-
ράλογα αυτά που πρέπει να έχουμε. 

 Μας λένε ότι οι αγώνες, οι διεκδικήσεις, η συλλογική δράση είναι ξεπερασμέ-
νες για να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους και να μην τους δημιουργούμε προβλή-
ματα. 

 Υπερασπίζονται ότι δεν «υπάρχει κάτι άλλο», πως το μόνο εφικτό είναι να 
ζήσουμε στο σημερινό άδικο σύστημα για να μην το «ψάξουμε» έξω από τα όρια 
του σημερινού συστήματος. 

 Δίνουν εκατομμύρια σε ταινίες, βιβλία, αφιερώματα, δημοσιεύματα για να συ-
κοφαντήσουν τη μόνη κοινωνία που δεν είχε εκμετάλλευση, ανεργία, φτώχεια, 
τον σοσιαλισμό, για να τη θεωρήσουμε ξεπερασμένη και αποτυχημένη. 

Τα ιδανικά και τη ζωή μας δεν τους τα χαρίζουμε!
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Στη νέα σου αρχή κάνε...βήμα αγώνα!

Τη ζωή μας θα την κατακτήσουμε στον δρόμο του αγώνα…

με ψηλά το κεφάλι, ανυπότακτα, δυναμικά

Μαζί παλέψαμε ως μαθητές για το σχολείο που έχουμε ανάγκη, τώρα να συνεχί-
σουμε  ακόμα πιο πολλοί, πιο δυναμικά για να γεμίσει το κάθε αμφιθέατρο φωνή, 
διεκδίκηση για «να φτάσουμε στο αύριο... και ακόμα παραπέρα» για τις σπουδές, 
τη ζωή και το μέλλον που μας αξίζει! 

Ο άνθρωπος μπόρεσε να προοδεύσει και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του 
καιρού του μέσα από την κοινή προσπάθεια με τους συνανθρώπους του, με τους 
οποίους είχε τις ίδιες ανησυχίες και ανάγκες να καλύψει. 

Μπορούμε να ενωθούμε στη βάση των κοινών μας προβλημάτων, ενάντια σε 
αυτούς που μας τα δημιουργούν: 

 να παλέψουμε για το δικαίωμά μας στη μόρφωση και τις σπουδές,

 για  δουλειά στο αντικείμενό μας με σύγχρονα δικαιώματα

 για να συμβάλλουμε με την επιστήμη και την έρευνα στο καλό και την ανάπτυ-
ξη του λαού 

 για να έχουμε όλοι πρόσβαση ελεύθερη και δωρεάν στον πολιτισμό, τον 
αθλητισμό, την ψυχαγωγία

 για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής.

Μαζί με τον εργαζόμενο λαό, τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς 
αγρότες που ασφυκτιούν στο σημερινό σύστημα, να γίνουμε πολλοί, να γίνουμε 
ένα όλοι απέναντι στο κοινό μας αντίπαλο. 
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Δικαιούσαι δωρεάν ένα σύγγραμμα ανά μάθημα στο πρό-
γραμμα σπουδών σου, το οποίο δίνεται μέσα από την ηλε-
κτρονική υπηρεσία «Εύδοξος». Κάποιες φορές το σύγγραμμα 
αυτό δεν καλύπτει όλη τη διδακτέα ύλη και αναγκαζόμαστε να 
αγοράζουμε άλλα βιβλία. Υπάρχουν μάλιστα Τμήματα, ιδιαίτε-
ρα αυτά των ξένων γλωσσών που η αγορά των συγγραμμά-
των από τους φοιτητές είναι καθεστώς.   

»» Διεκδικούμε την παροχή όλων των απαραίτητων συγγραμ-
μάτων  ώστε σε κάθε μάθημα να καλύπτεται η ύλη, κάθε φοι-
τητής να έχει τα απαραίτητα εγχειρίδια.

Δικαιούσαι δωρεάν πρόσβαση σε φωτοτυπίες-σημειώσεις 
που ανεβάζουν οι διδάσκοντες στο διαδίκτυο. Πιθανά θα σου 
ζητήσουνε να αγοράσεις αναλώσιμα.

»» Μην δεχτείς να πληρώσεις και διεκδίκησε να δίνονται δω-
ρεάν.

Δικαιούσαι με τους κωδικούς που θα λάβεις πρόσβαση στις 
διαδικτυακές σελίδες και πλατφόρμες στη σχολή σου. Από 
εκεί θα ενημερώνεσαι για σημειώσεις που αφορούν τα μαθή-
ματα σου, για τη βαθμολογία σου, για το περιεχόμενο διδα-
σκαλίας, για τους καθηγητές που διδάσκουν τα μαθήματα και 
άλλα.

Δικαιούσαι δωρεάν καθημερινή ποιοτική σίτιση στο εστιατό-
ριο της σχολής σου με την ευθύνη του κράτους.  

»» Οι αγώνες των φοιτητών πέρυσι κατάφεραν να αντιμετω-
πίσουν το κλείσιμο εστιατορίων που επέβαλαν τα επιχειρημα-
τικά συμφέροντα των μεγαλοεργολάβων.

Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καλύπτεται από την ασφάλι-
ση των γονιών σου αλλιώς θεωρείσαι ανασφάλιστος. 

»» Διεκδικούμε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για 
όλους.

#Γνώρισε_τα_δικαιώματά_σου    Πάλεψε για αυτά!

Με την εγγραφή στο τµήµα σου:
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Δικαιούσαι φοιτητικό πάσο. Με το πάσο πληρώνεις μισό ει-
σιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και μειωμένο εισιτήριο 
για τη μετακίνησή σου με υπεραστικά ΚΤΕΛ, πλοία κ.λπ., κα-
θώς και για την πρόσβαση σε μουσεία, θέατρα κ.λπ.  Ακόμα 
όμως κι έτσι, τα έξοδα για τις μεταφορές σου είναι μεγάλα, και 
αν προσθέσεις τα εισιτήρια για τα αστικά ΜΜΜ, με τα  υπερα-
στικά ΚΤΕΛ ή τα πλοία που πιθανά χρειάζεσαι. 

»» Διεκδικούμε δωρεάν μεταφορές για όσο σπουδάζουμε!

Δικαιούσαι μετεγγραφή υπό συγκεκριμένους όρους και κριτή-
ρια που ανακοινώνονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παι-
δείας. Όμως κάθε χρόνο χιλιάδες φοιτητές δεν παίρνουν με-
τεγγραφή, ακόμα και αν δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος 
σπουδών σε άλλη πόλη.

»» Διεκδικούμε το δικαίωμα της μετεγγραφής για κάθε φοιτη-
τή που το έχει ανάγκη.

Δικαιούσαι να σπουδάζεις σε σύγχρονες και ασφαλείς κτιρι-
ακές υποδομές. Από τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας μέχρι 
κατάλληλες υποδομές για ΑμΕΑ.

Δικαιούσαι πρόσβαση σε διάφορες υποδομές της σχολής 
σου, συγκεκριμένα σε βιβλιοθήκες των πανεπιστημιακών ιδρυ-
μάτων, σε γυμναστήρια, σε πολιτιστικές και αθλητικές ομάδες 
του ιδρύματος ή του τμήματος σου.

Δικαιούσαι να απευθυνθείς στον «ακαδημαϊκό σύμβουλο», 
έναν υπεύθυνο καθηγητή του Τμήματος σου που μπορεί να 
σε πληροφορήσει για ζητήματα που αφορούν την πορεία των 
σπουδών σου.

Δικαιούσαι αίτηση για χορήγηση υποτροφίας από το κράτος, 
το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και διάφορα κληροδοτήμα-
τα του Πανεπιστημίου.
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#Τα_δικαιώματά_σου_στη_φοιτητική_στέγη  

Τα ιδρύματα διαθέτουν φοιτητικές εστίες για τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά 
από την κατοικία τους. Τα κριτήρια και οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ανακοι-
νώνονται από το κάθε ίδρυμα. Συνήθως οι αιτήσεις γίνονται μέσα στον Σεπτέμβρη. 
Στην εστία πρέπει να σου παρέχονται όλες οι προϋποθέσεις για την αξιοπρεπή και 
σύγχρονη διαβίωση σου, όπως ζεστό νερό, κλιματισμός και όλες οι υποδομές υγι-
εινής. Ακόμα δικαιούσαι δωρεάν σίτιση 3 φορές τη μέρα στο εστιατόριο της εστίας.

Οι φοιτητές που δεν μπαίνουν στην εστία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 
το στεγαστικό επίδομα (1.000 ευρώ τον χρόνο). Τα κριτήρια και οι ημερομηνίες 
υποβολής αιτήσεων ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας (συνήθως στο 
τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς, τον Ιούνη-Ιούλη). 

      Υπάρχουν Ιδρύματα που δε διαθέτουν καθόλου εστίες, ενώ και στις υπάρχουσες τα 
δωμάτια είναι ελάχιστα με αποτέλεσμα χιλιάδες φοιτητές κάθε χρόνο να μένουν εκτός. 
      

               Σήμερα μόνο 9 στους 100 βρίσκουν δωμάτιο σε εστία!
    Oι εστιακοί φοιτητές κάθε χρόνο έρχονται αντιμέτωποι με περισσότερα εμπόδια 

εξαιτίας της υποχρηματοδότησης: ετοιμόρροπα κτήρια, απαρχαιωμένες υποδομές, 
έλλειψη κλιματισμού και θέρμανσης, ζεστού νερού τον χειμώνα, τεράστια κενά σε 
θέσεις προσωπικού φύλαξης, συντήρησης και καθαριότητας.

Η κυβέρνηση ΝΔ συνεχίζει την πολιτική υποβάθμισης της φοιτητικής μέριμνας. Αρ-
νείται την ανέγερση νέων εστιών με ευθύνη του κράτους για όλους δωρεάν, που 
μπορεί να λύσει τα σημερινό πρόβλημα. Αξιοποιεί τη φοιτητική στέγη ως μια ακόμα 
κερδοφόρα  επιχείρηση στις πλάτες των φοιτητών. Οι συμπράξεις δημοσίου ιδιωτι-
κού τομέα με τις οποίες ανακοίνωσε ότι θα “στηρίξει” τις φοιτητικές εστίες υπάρχουν 
ήδη, με αποτέλεσμα είτε να κόβεται το φαγητό, το ζεστό νερό, η καθαριότητα, η συ-
ντήρηση όταν ο εκάστοτε ιδιώτης δεν βγάζει το επιθυμητό κέρδος, είτε να μπαίνουν 
νοίκια στις εστίες. 

Την ίδια στιγμή οι πρωτοετείς που αναζητούν σπίτι έρχονται αντιμέτωποι με απλησί-
αστες τιμές ενοικίων ή και με την έλλειψη κατοικιών σε κεντρικές περιοχές και σε αυτές 
που βρίσκονται κοντά στις σχολές (Ζωγράφου, Αιγάλεω, Κουκάκι) και σε επαρχιακές 
πόλεις.   

!

!
!
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Από κοινού εστιακοί και πρωτοετείς φοιτητές διεκδικούµε:
 να δοθεί άμεσα έκτακτο στεγαστικό επίδομα σε κάθε φοιτητή που 

σπουδάζει μακριά από το σπίτι του
 να υπενοικιαστούν δωμάτια σε ξενοδοχεία για όσους φοιτητές έκα-

ναν αίτηση αλλά δεν τους δέχτηκαν σε εστία 
 να κατασκευαστούν νέες εστίες στην ευθύνη του κράτους χωρίς ιδι-

ώτες και νοίκια
 να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση για τη συντήρηση των εστιών.
 Καμία σκέψη για επιβολή ενοικίων και ιδιωτικοποίηση των εστιών.
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#Τα_δικαιώματα_των_εργαζόμενων_φοιτητών

Οι εργαζόμενοι φοιτητές έχουν δικαιώματα για να διευκολύνονται τόσο στην 
παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων όσο και στην προετοι-
μασία και συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Οι διευκολύνσεις παρέχονται στους 
δικαιούχους σπουδαστές για διάστημα ίσο προς την κανονική διάρκεια σπουδών 
προσαυξημένη κατά δύο έτη (ν+2). Ως εργαζόμενος φοιτητής έχεις δικαίωμα να 
εγγραφείς στο σωματείο σου για να υπερασπίζεσαι τα δικαιώματά σου από την 
εργοδοτική τρομοκρατία και αυθαιρεσία. 

Τα δικαιώµατα των εργαζόµενων φοιτητών περιλαµβάνουν:

1. Οι εργαζόμενοι σπουδαστές - φοιτητές που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ και εργάζονται στον Ιδιωτικό Τομέα δικαιούνται πλην της κανονικής τους 
άδειας, επιπλέον άδεια τριάντα εργάσιμων ημερών τον χρόνο άνευ αποδοχών, 
άρα και άνευ ενσήμων, για να συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο / γραπτές 
εξετάσεις της σχολής που φοιτούν, σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ.

2. Οι άνω των 28 ετών φοιτητές πρέπει να φέρουν βεβαίωση από τη σχολή τους 
που να αναφέρει την ημερομηνία της πρώτης τους εγγραφής. Στην περίπτωση 
αυτή δικαιούνται την άδεια των 30 ημερών άνευ αποδοχών αλλά για τα προβλε-
πόμενα έτη σπουδών της κάθε σχολής συν δύο επιπλέον. Οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές που εργάζονται στην Ελλάδα και παρακολουθούν μεταπτυχιακό πρόγραμ-
μα (τόσο στον Ελλαδικό χώρο είτε στην Αλλοδαπή) για σπουδές έως δύο έτη, 
δικαιούνται ανά έτος δέκα ημέρες φοιτητική άδεια άνευ αποδοχών. Δικαιούνται 
επίσης, άδεια τριάντα ημερών, όσοι συμμετέχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση 
δεύτερου πτυχίου και εργάζονται στον Ιδιωτικό Τομέα.

3. Οι ημέρες της άδειας μπορεί να είναι διακεκομμένες ή και συνεχόμενες. Ο 
ΟΑΕΔ δεν επιδοτεί τα ένσημα για το διάστημα χρήσης της άδειας και αμείβονται 
όλοι με το εκάστοτε κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη το οποίο 
αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που 
ισχύει κάθε φορά.
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#Τα_συνδικαλιστικά_σου_δικαιώματα  

Με την εγγραφή στη σχολή σου γίνεσαι αυτόματα μέλος του φοιτητικού συλλό-
γου. Ο φοιτητικός σύλλογος είναι η οργάνωση των φοιτητών 

•  για να υπερασπιζόμαστε και να διευρύνουμε τα δικαιώματά μας, να ενημερω-
νόμαστε και να συζητάμε για ό,τι συμβαίνει.

•  να οργανώνουμε τη μορφωτική, πολιτιστική, αθλητική δραστηριότητα μέσα 
στις σχολές, να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας σε όποιον το έχει ανάγκη. 

•  να συνεργαζόμαστε με το σωματείο των εργαζόμενων του κλάδου που αύριο 
θα βρούμε δουλειά, για να διεκδικούμε από κοινού τα εργασιακά μας δικαιώματα 
και να γνωρίζουμε τις εξελίξεις στο επάγγελμά μας.

Σαν πρωτοετής συνάδελφος μας πλέον, μπορείς να δώσεις μεγάλη δυναμική 
στον σύλλογο με τη ζωντάνια και τις ιδέες σου! Μέσα από αυτόν μπορείς να 
έρθεις σε επαφή με τους συμφοιτητές σου που έχετε κοινές αγωνίες και προβλή-
ματα, να ανταλλάσσετε απόψεις και να αναπτύσσετε κοινή δράση.

Ποια είναι τα όργανα του συλλόγου;

∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ): Ο Σύλλογος πραγματοποιεί κάθε χρόνο εκλογές 
για να εκλέξει το ΔΣ. Ο ρόλος του είναι να οργανώνει τη ζωή του συλλόγου, να 
πρωτοστατεί στη διεκδίκηση, να παίρνει θέση σε ό,τι αφορά τον φοιτητή. Σε αυτό 
μπορείς να απευθυνθείς οποιαδήποτε στιγμή για οποιοδήποτε πρόβλημα σου.

Γενική Συνέλευση: Είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, πραγματοποιείται 
για να συζητιούνται όσα προβληματίζουν τους φοιτητές, να διαμορφώνονται αι-
τήματα και να αποφασίζονται δράσεις.

Όλοι μας έχουμε δικαίωμα να συμμετέχουμε ενεργά στις διαδικασίες του Συλ-
λόγου μας, με την παρουσία μας στις Γενικές Συνελεύσεις, παίρνοντας τον λόγο 
στη συζήτηση, θέτοντας τις ιδέες μας προς ψήφιση,  κρίνοντας και υλοποιώντας 
τις δράσεις που αποφασίζουμε.

Συμμετέχουμε στις φοιτητικές εκλογές που γίνονται μία φορά τον χρόνο  ψηφί-
ζοντας τους εκπροσώπους μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, αλλά 
και θέτοντας οι ίδιοι υποψηφιότητα για να εκλεγούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
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Ο σύλλογός μας είναι η δύναμή μας! 

Η συλλογική αγωνιστική δράση και διεκδίκηση είναι τα όπλα μα για να υπερα-
σπιστούμε τα δικαιώματά μας,  ενάντια στο παρόν και το μέλλον που μας ετοιμά-
ζουν. Είναι γελασμένη η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως ήταν και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, εάν 
νομίζουν πως με την κατάργηση και τη συκοφάντηση του ασύλου θα ξεμπερδέ-
ψουν με τους αγώνες και τις διεκδικήσεις μας! 

Σήμερα που η επίθεση στις σπουδές και το μέλλον μας εντείνεται είναι πιο ανα-
γκαίο από ποτέ να δυναμώσει η πάλη μέσα από τους συλλόγους μας, να στοχεύει 
ο αγώνας μας τον πραγματικό αντίπαλο: την πολιτική και τις κυβερνήσεις που 
υπονομεύουν σήμερα τη δυνατότητα να σπουδάσουμε ολοκληρωμένα και χωρίς 
εμπόδια, να εργαστούμε στο αντικείμενό μας.
Με την πρωτοπόρα παρέμβαση της ΚΝΕ και άλλων αγωνιστών υπάρχουν φοιτη-

τικοί σύλλογοι που είναι δίπλα σε κάθε φοιτητή, στην πρώτη γραμμή του αγώνα 
ολόκληρου του φοιτητικού κινήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι στην πλειοψηφία αυ-
τών των συλλόγων είναι 1η δύναμη η Πανσπουδαστική ΚΣ, το ψηφοδέλτιο που 
στηρίζουν οι δυνάμεις της ΚΝΕ και χιλιάδες ακόμα αγωνιστές σε όλη την Ελλάδα.

Συγκεντρωτικά
αποτελέσματα
ΑΕΙ 2019

Συγκεντρωτικά
αποτελέσματα
ΤΕΙ 2019
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Το 2019 η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας κατέγραψε τη μεγαλύτερη 
άνοδο πανελλαδικά σε ψήφους και σε ποσοστά. Αναδείχτηκε πρώτη σε 62 συλ-
λόγους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ενώ σε 37 από αυτούς είναι Αυτοδύναμη. Μεταξύ 
άλλων έχει την πρωτιά σε Ιδρύματα όπως το ΕΜΠ, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
αλλά και το ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Υπάρχουν, όμως κάποιοι σύλλογοι που η λειτουργία και η δράση τους δεν ανταπο-
κρίνονται στον ρόλο τους ως στήριγμα του κάθε φοιτητή. Οι αγώνες των φοιτητών 
παρότι σημαντικοί δεν γενικεύονται σε όλες τις σχολές, ενώ δεν είναι πάντα ξεκάθα-
ροι οι στόχοι, τα αιτήματα και ο αντίπαλος που πρέπει να βάλουμε στο στόχαστρο.

Αυτή η κατάσταση έχει υπεύθυνο με ονοματεπώνυμο! Είναι οι κυβερνητικές πα-
ρατάξεις, της ΔΑΠ (ΝΔ), της ΠΑΣΠ (ΠΑΣΟΚ) και του BLOCO (ΣΥΡΙΖΑ). Χρόνια 
τώρα μπαίνουν εμπόδιο στην οργάνωση των φοιτητών, με δική τους ευθύνη δεν 
λειτουργούν τα όργανα των συλλόγων, ενώ στήνουν μηχανισμούς εξαγοράς με 
τη βοήθεια διοικήσεων και μερίδας καθηγητών που συμβάλουν στον εκφυλισμό 
και τη συκοφάντηση των φοιτητικών συλλόγων. Υπερασπίζονται την κυβερνητική 
πολιτική, στηρίζουν την εμπορευματοποίηση της μόρφωσης,  τη μειωμένη κρατι-
κή χρηματοδότηση, τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, τα δίδακτρα, την κατάργηση του 
ασύλου.

Και οι δυνάμεις των ΕΑΑΚ, ΑΡΕΝ (ΛΑΕ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ) έχουν μερίδιο ευ-
θύνης αφού σιγοντάρουν με τον τρόπο τους τα φαινόμενα εκφυλισμού και 
διάλυσης, αποπροσανατολίζουν τον αγώνα από τον πραγματικό αντίπαλο. 

Στον σύλλογό σου πάρε την κατάσταση στα χέρια σου! 

Για να δυναμώσει ο αγώνας, η συζήτηση, η δράση, η διεκδίκηση. 

 Οργάνωσε συνέλευση στο έτος σου.

 Έλα στη συνέλευση του συλλόγου σου, πάρε τον λόγο για τα ζητήματα που 
σε απασχολούν. 

 Μαζί με τους συμφοιτητές σου φτιάξτε τη δική σας επιτροπή στο έτος για να 
συζητάτε και να οργανώνετε τη δράση σας.

 Μάθε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου σου. Έχουν ευθύνη 
να σε ενημερώνουν για το «τι παίζει» μέσα και έξω από τη σχολή. 
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Στήριξε τη δύναμη και ελπίδα του φοιτητικού κινήματος!

                 Το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών!

Το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ) είναι η μοναδική πανελλαδική συσπεί-
ρωση φοιτητικών και σπουδαστικών συλλόγων, συλλόγων οικότροφων, επιτρο-
πών αγώνα, επιτροπών ετών, φοιτητών και σπουδαστών.

Ιδρύθηκε το 2009 με την πρωτοβουλία των δυνάμεων της ΚΝΕ και εκατοντάδων 
ακόμη αγωνιστών. Τότε συμμετείχαν 17 φοιτητικοί και σπουδαστικοί σύλλογοι 
και 114 επιτροπές αγώνα. Σήμερα συμμετέχουν σε αυτό 59 φοιτητικοί και σπου-
δαστικοί σύλλογοι, 31 επιτροπές αγώνα, 4 Τμήματα και έτη.

Το ΜΑΣ είναι το πιο ζωντανό και πρωτοπόρο τμήμα του φοιτητικού κινήματος. 
Από την ίδρυση του ως σήμερα πρωτοστατεί στην οργάνωση και δράση των 
φοιτητών, κόντρα στις κυβερνήσεις και την αντιλαϊκή τους πολιτική που εμπο-
ρευματοποιεί τη μόρφωση  για να εξυπηρετούνται τα κέρδη των μονοπωλίων. 
Διεκδικεί τα σύγχρονα δικαιώματα των φοιτητών- σπουδαστών για δημόσιες, 
δωρεάν, ολοκληρωμένες σπουδές χωρίς εμπόδια, για δουλειά με πλήρη εργασι-
ακά δικαιώματα στο αντικείμενο των σπουδών μας.

14
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Το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ),
οι σύλλογοι και οι επιτροπές αγώνα
που συσπειρώνονται σε αυτό, την περασμένη χρονιά… 

       

Μπήκαν µπροστά στον αγώνα 
ενάντια στο νοµοσχέδιο κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ για την Παιδεία, 
ενάντια στις αντιδραστικές αλ-
λαγές, τη γενίκευση των διδά-
κτρων.

Συντόνισαν τους Συλλόγους 
µε το υπόλοιπο εργατικό- 
λαϊκό κίνηµα, βρέθηκαν στο 
πλευρό των αγωνιζόµενων 
εργαζοµένων και των σωµα-
τείων τους.

      

Οργάνωσαν τη δυναµική απάντηση 
ενάντια στην κατάργηση του ασύ-
λου.
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Πάλεψαν µε οικότροφους και υπό 
µετεγγραφή φοιτητές για τα δί-
καια αιτήµατά τους.

Έδωσαν «πνοή» στις σχολές µε 
επιστηµονικές ηµερίδες, πολι-
τιστικά Φεστιβάλ και αθλητικά 
τουρνουά. 

   

       

Στήριξαν τη λαϊκή αλληλεγγύη, οργα-
νώνοντας εκατοντάδες λαϊκά φροντι-
στήρια για µαθητές σε όλη την Αθήνα.

Εναντιώθηκαν στην εµπλοκή της 
χώρας στα ιµπεριαλιστικά σχέ-
δια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.

Μάθε περισσότερα για το ΜΑΣ στο site του spoudastes.gr
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Σε όσα ακούµε… σκέψου, σύγκρινε

                                      

ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος… 

 «Αυτοί που µας κλέψαν το βιβλίο απ’ το χέρι,
µας κατηγορούν ότι µείναµε αδιάβαστοι» 

Μπ. Μπρεχτ

Όσοι σήμερα μας λένε «ότι με τον αγώνα δεν μπορούμε να καταφέρουμε κάτι», 
ότι «πρέπει να δεχτούμε τη σημερινή κατάσταση» θέλουν να ξεχάσουμε μια για 
πάντα τα δικαιώματά μας, τη δυνατότητα να ζήσουμε καλύτερα, να συμβιβαστού-
με με την «κανονικότητα» των ελλείψεων στα Πανεπιστήμια, της υποχρηματοδό-
τησης και της δουλειάς χωρίς δικαιώματα. 

Μην τσιµπήσεις!

Αν «ο αγώνας µας δεν έχει σηµασία» γιατί ενισχύεται η καταστολή 
και η ποινικοποίηση;  

Όταν διεκδικούσες «σχολείο να μορφώνει και όχι να εξοντώνει» διάφοροι 
διευθυντές, καθηγητές, ο τότε Υπουργός Παιδείας, ακόμα και φασισταριά σου 
έλεγαν, ότι τα αιτήματά σου είναι «ανεπίκαιρα», ότι «τίποτα δεν αλλάζει». Μετά 
από κάθε μαθητική  κινητοποίηση, ωστόσο μοιράζονται αποβολές, γίνονται ει-
σαγγελικές παρεμβάσεις, μαθητές σέρνονται ακόμα και στα δικαστήρια.

Ακόμα και τα υποτυπώδη μέτρα που καταφέραμε φοιτητές και εργαζόμενοι να 
αποσπάσουμε τα τελευταία χρόνια: η διατήρηση της  παιδαγωγικής επάρκειας 
μέσα στο πτυχίο των καθηγητικών σχολών, μετεγγραφές που έγιναν δεκτές, 
ασφάλιση και μέτρα υγιεινής στους χώρους δουλειάς αποδεικνύουν ότι μόνο με 
σταθερό αγώνα, διεκδίκηση, κόντρα στις φωνές του συμβιβασμού και της υποτα-
γής μπορεί να μπει φρένο στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής.

Ο συλλογικός οργανωμένος αγώνας είναι αυτός που μπορεί να ανοίξει δρό-
μους  για τα δικαιώματα, το παρόν και το μέλλον μας. Ο αγώνας με προοπτική, 
συνέχεια και ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά ενάντια σε όλους αυτούς που εκμε-
ταλλεύονται τον εργαζόμενο λαό είναι ο δρόμος για να αλλάξει κάτι προς το 
καλύτερο σήμερα, για να αλλάξουμε συνολικά και ανατρεπτικά την κοινωνία.

?
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Όσοι σου λένε «πάλεψε το αλλά µόνος σου, µακριά από τα κόµ-
µατα» σε θέλουν αποµονωµένο έτσι ώστε οι κυβερνήσεις, τα κόµ-
µατα που υπερασπίζονται τη σηµερινή κατάσταση πιο εύκολα να σε 

τσακίζουν. Ο ατομικός αγώνας που ο καθένας μας κάνει για να μορφωθεί, να 
δουλέψει και να ζήσει με αξιοπρέπεια έχει αποτελέσματα μόνο όταν συνδυάζεται 
με τη συλλογική πάλη για τα προβλήματα που όλοι αντιμετωπίζουμε. Τα κόμματα 
που κυβέρνησαν και τώρα κυβερνούν, οι δυνάμεις τους μέσα στα Πανεπιστήμια 
φρόντισαν να δημιουργήσουν μια εκφυλιστική κατάσταση. Όμως για να ζήσουμε 
καλύτερα πρέπει να συμπορευτούμε κόντρα σε αυτή, κόντρα στα κόμματα που τη 
δημιούργησαν και τη συντηρούν.

Στη συκοφάντηση του ασύλου! Με την κατάργηση του ασύλου στο-
χεύουν τους αγώνες µας για να ανθίζουν ανενόχλητα τα επιχειρηµα-
τικά συµφέροντα στις σχολές. 

Δεν είναι το άσυλο που εμποδίζει τους φοιτητές να σπουδάζουν, αλλά η πο-
λιτική ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ που υποχρηματοδοτεί τα Πανεπιστήμια με αποτέλεσμα την 
ανυπαρξία φύλαξης, συντήρησης, αναγκαίου προσωπικού και υποδομών. 

Δεν είναι το άσυλο που έφερε τα ναρκωτικά μέσα στις σχολές αλλά η πολιτική 
τους και το νομοθετικό πλαίσιο που απελευθέρωσε το εμπόριο, τους χώρους 
εποπτευόμενης χρήσης, τη ναρκοκουλτούρα.

Θέλουμε άσυλο για τις διεκδικήσεις μας και την ελευθερία διακίνησης ιδεών! 
Όχι πανεπιστήμιο καταστολής που προστατεύει τα συμφέροντα των μεγαλοεπι-
χειρηματιών. 

            

«Ουδέποτε εν τέλει αποφεύγει τον αγώνα όποιος θέλει να τον αποφύγει. Καθώς 
για του εχθρού του την υπόθεση θα έχει παλέψει, όποιος για τη δική του δεν επά-
λεψε υπόθεση.»

Μπ. Μπρεχτ

!

-



Γνώρισε την ΚΝΕ και το ΚΚΕ από πρώτο χέρι!

«Η επιστήµη και η γνώση πάνε µπροστά
 µόνο αν αµφισβητούµε τους µεγάλους».

Άλµπερτ Αϊνστάιν

Θέλουμε η επιστήμη και η έρευνα να υπηρετούν τις ανάγκες των συνανθρώπων 
μας και όχι τα κέρδη των λίγων, για να ζούμε όλοι καλύτερα, όπως ταιριάζει στον 
άνθρωπο τον 21ο αιώνα!

Θέλουμε  δουλειά με δικαιώματα για όλους ώστε να προσφέρουμε με τις γνώ-
σεις μας στην κοινωνία και να ζούμε με αξιοπρέπεια.

Θέλουμε να απολαμβάνουμε καθολικά τον πλούτο και τα αγαθά που παράγο-
νται σήμερα από το μυαλό και τα χέρια εκατομμυρίων εργαζομένων.

Θέλουμε να αξιοποιούνται οι φυσικοί πόροι του πλανήτη μας προκειμένου να 
ζήσουμε καλύτερα χωρίς οικολογικές καταστροφές, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο 
το περιβάλλον και οι επόμενες γενιές για να κερδίζουν τα μονοπώλια.

Θέλουμε να ζούμε σε μια κοινωνία χωρίς φτώχεια, πολέμους κι εκμετάλλευση, 
χωρίς χιλιάδες συνάνθρωποι μας να ξεριζώνονται από τις πατρίδες τους.

Για να γίνουν τα «θέλω» µας πραγµατικότητα τα βάζουµε
µε το σηµερινό σύστηµα που στηρίζεται στην εκµετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο, τον καπιταλισµό.  

Στον κόσμο των γεµάτων
super market η παιδική 
φτώχεια στην Ελλάδα 

εκτινάχθηκε στο 55%
Στην Ελλάδα της «δίκαιης ανάτυξης» το 
36% των αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ είναι 

άνεργοι, το 57% όσων εργάζονται 

αμείβεται με 400 εώς 800€. 

στην «ατμομηχανή της Ευρώπης», την Γερμανία, 

13 εκατοµµύρια
φυτοζωούν στο όριο της φτώχειας 

οι 62 πιο πλούσιοι άνθρωποι
στον κόσµο έχουν σήμερα τόσο πλούτο
όσο το 50% του πληθυσμού της γης! Στον κόσμο των tablet 

υπάρχουν19 εκατ. 
άνεργοι στην ΕΕ

50% του πληθυσμού της γης!

19
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Αγωνιζόμαστε για την κοινωνία των σύγχρονων αναγκών μας, 
τον σοσιαλισμό- κομμουνισμό!

Σε αυτή την κοινωνία μπορούμε να έχουμε ένα πανεπιστήμιο τελείως διαφορετι-
κό από το σημερινό, πραγματικά σύγχρονο, που θα καλύπτει τις μορφωτικές μας 
ανάγκες, τις συνολικότερες ανάγκες της κοινωνίας. 

Το Πανεπιστήµιο που:
• διασφαλίζει ολοκληρωμένη επιστημονική μόρφωση στον κάθε επιστήμονα, 

στέρεα θεωρητική βάση, εμβάθυνση και έρευνα, διερεύνηση και άσκηση στις 
εφαρμογές κάθε επιστήμης.

• αντιμετωπίζει την επιστήμη ενιαία, χωρίς ανορθολογικούς διαχωρισμούς 
ανάμεσα σε θεωρία και πράξη, που παρέχει ένα μόνο πτυχίο, ανά επιστημονι-
κό αντικείμενο, πανεπιστημιακού επιπέδου. Χωρίς πτυχία πολλών διαφορετικών 
ταχυτήτων για το ίδιο αντικείμενο όπωs συμβαίνει σήμερα για παράδειγμα στη 
Νοσηλευτική που υπάρχουν απόφοιτοι από ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ.

• παρέχει όλη την απαραίτητη γνώση για την άσκηση κάθε επαγγέλματος ενταγ-
μένη στο πτυχίο, χωρίς επιπλέον εμπόδια και προϋποθέσεις (σεμινάρια, πιστο-
ποιητικά, μεταπτυχιακά) ανάμεσα στο πτυχίο και στην εργασία.

• εξασφαλίζει την απρόσκοπτη παρακολούθηση των σπουδών, χωρίς ταξικούς 
φραγμούς. Με δωρεάν σίτιση και στέγαση για όλους τους φοιτητές, σύγχρονα 
συγγράμματα, αναλώσιμα, μεταφορές. Που εξασφαλίζει την ιατρική περίθαλψη 
των φοιτητών του, την κάλυψη των πολιτισμικών, αθλητικών και ψυχαγωγικών 
αναγκών τους. 

• διαθέτει δωρεάν προγράμματα για την παραγωγή νέας γνώσης και έρευνας 
μετά το πτυχίο, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού τίτλου, για 
όσους  θέλουν να δουλέψουν στον τομέα της έρευνας και να εμβαθύνουν περαι-
τέρω στο επιστημονικό τους αντικείμενο.

• έχει στην ευθύνη του την επιμόρφωση των εργαζόμενων επιστημόνων και μετά 
το πτυχίο, χωρίς προσωπικά έξοδα και με κριτήριο τη σύνδεση και επικαιροποίη-
ση της εφαρμογής της κάθε επιστήμης με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες.

«Ο σοσιαλισµός δεν είναι µια επινόηση ονειροπόλων αλλά ο τελικός 
σκοπός και το αναγκαίο αποτέλεσµα της ανάπτυξης των παραγωγικών
δυνάµεων της σύγχρονης κοινωνίας» 

Β.Ι Λένιν
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Κρίνουμε όσα ζούμε με κριτήριο τις δυνατότητες της εποχής 
μας που έχει κάνει άλματα!  

Όχι µε αυτά που όσοι υπερασπίζονται το σηµερινό σύστηµα λένε ότι είναι 
«φυσιολογικά και αυτονόητα».

Όλες οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν χρόνια τώρα τις οδηγίες της ΕΕ στην εκπαί-
δευση. Ξέρουμε πλέον από πρώτο χέρι τι σημαίνει για αυτούς «σύγχρονο Ευρω-
παϊκό πανεπιστήμιο»… 

Πανεπιστήμιο που βάζουμε βαθιά στο χέρι στην τσέπη για να 
σπουδάσουμε και να ζήσουμε. 

Προγράμματα σπουδών που δεν εξασφαλίζουν την αναγκαία και 
απαραίτητη γνώση για να μπορέσουμε να δουλέψουμε στο αντικεί-
μενό μας και αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε πανάκριβα μεταπτυχι-
ακά, πιστοποιήσεις για μια ζωή. 

Πτυχία κουρελόχαρτα ή όπως τα λένε με «προσόντα». Χωρίς να 
κατοχυρώνουν ότι μπορούμε να δουλέψουμε κατευθείαν και πλή-
ρως στο επάγγελμά μας. 

Περιεχόμενο σπουδών που μας καλλιεργεί ως αρετές του ανθρώ-
που «τον ατομικό δρόμο», τον «ανταγωνισμό». Μας διδάσκει την 
υποταγή και τον συμβιβασμό για το «καλό των μεγαλοεπιχειρημα-
τιών». 

Η επιχειρηµατικότητα δεν σώζει τα πανεπιστήµια αλλά τα κάνει χειρότερα! 
Μας έκανε πελάτες μέσα στις ίδιες μας τις σχολές. Μείωσε τον κρατικό προϋπο-
λογισμό με αποτέλεσμα τις ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, γενίκευσε τα 
δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, διέλυσε τη φοιτητική μέριμνα με αποτέλεσμα να μην 
μπορούμε να σπουδάσουμε ολοκληρωμένα.

Η «ανταγωνιστικότητα» και αξιολόγηση των Ιδρυµάτων µε τα κριτήρια της 
καπιταλιστικής αγοράς δεν αναβαθµίζει αλλά υποβαθµίζει τις σπουδές µας! 
Οδήγησε στο άνοιγμα και κλείσιμο σχολών μέσα σε λίγα χρόνια με αποτέλεσμα 
να παίρνουμε πτυχία χωρίς αντίκρισμα, σε μείωση εισακτέων και των μετεγγρα-
φών, μείωση εκπαιδευτικού προσωπικού, στη διαμόρφωση πανεπιστημίων 1ης 
και 2ης κατηγορίας. 

σπουδάσουμε και να ζήσουμε. 
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 Έλα μαζί μας, δυνάμωσε την ΚΝΕ!

Η ΚΝΕ, δίνει όλες της τις δυνάμεις στον αγώνα για τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουμε καθημερινά, στον αγώνα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης αν-
θρώπου από άνθρωπο, για την ανατροπή του σημερινού σάπιου εκμεταλλευτικού 
συστήματος που γεννά φτώχεια, ανεργία, πολέμους, φασισμό.
Δίνει όλες της τις δυνάμεις στον αγώνα ώστε περισσότεροι νέοι να γυρίσουν 

την πλάτη στην κυρίαρχη πολιτική του κεφαλαίου, να απορρίψουν την ΕΕ και τις 
υπόλοιπες ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, να επιλέξουν τον συλλογικό δρόμο του 
αγώνα για την εργατική εξουσία.

Κάθε ένας μετρά σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση! Κάθε νέος και νέα που οργανώ-
νεται στην ΚΝΕ, σημαίνει μια μεγάλη αποτυχία του συστήματος να τον βάλει στο 
χέρι, να τον εξουδετερώσει! Σημαίνει ότι κανένας δεν θα είναι μόνος του απένα-
ντι στο σύστημα της εκμετάλλευσης και της εξαπάτησης!

Μέσα από τη συλλογική δράση, την αλληλεγγύη, την αγάπη προς τη μόρφωση 
και την ίδια τη ζωή, μέσα από τη συμμετοχή στην πάλη, η προσωπικότητα, η γνώ-
μη, οι κλίσεις του καθενός και της καθεμίας, απελευθερώνονται και συμβάλλουν 
στην εκπλήρωση ενός μεγάλου στόχου, αυτού της κοινωνικής απελευθέρωσης. 
Ανοίγουν νέοι ορίζοντες στη σκέψη, αποκτάμε αξίες και ιδανικά, μαθαίνουμε να 
αναζητάμε την αλήθεια και να κατακτάμε τα δικαιώματά μας.

Μέσα σε ένα συλλογικά οργανωμένο σχέδιο για την αλλαγή της κοινωνίας, για 
το γκρέμισμα του γερασμένου κόσμου ο καθένας μας βρίσκει την πραγματική 
ελευθερία, πολεμάει τον ατομισμό, μαθαίνει να είναι ανυπότακτος σε κάθε πτυχή 
της ζωής του, να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με ψηλά το κεφάλι. Μέσα από την 
οργανωμένη πάλη για την αλλαγή του κόσμου αλλάζουμε και εμείς οι ίδιοι!
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“Θα πάμε στο φεγγάρι
και ακόμα πιο μακριά
εκεί που και τα τηλεσκόπια είναι τυφλά
μα πότε εδώ πάνω στη γη μας
κανένας πια δεν θα πεινά;
Κανένας άλλον δεν θα φοβάται;
Κανείς κανέναν δεν θα υποβαθμίζει;
Κανείς ελπίδα δεν θα κλέβει κανενός;
Κομμουνιστής αν είμαι είναι γιατί
έδωσα απάντηση σ’ αυτά.”

Ναζίμ Χικμέτ


