
ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑ
ΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙ- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛ
ΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

■ Προβληματισμός
■ Συζήτηση
■ Πρόταση

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΕΝΩ ΑΜΦΙΣΒΗ
ΤΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΝΑ 
ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ;



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ: «Οικονομική κρίση 
καί ΕΟΚ- Αύτοδύναμη οικονομική 
άνάπτυξη».
Τ. Ρουμελιώτης, Πανεπιστημιακός - 
Β. Παπανδρέου, οικονομολόγος - Δ, 
Παπαφιλίππου, Πανεπιστημιακός. 
19/2/81, Ά μφ. Βιομηχανικής, 7 μ.μ.

... « Αποκεντρωμένος 
δημοκρατικός προγραμματισμός γιά 
τήν αύτοδύναμη οικονομική άνάπτυξη»

Φ.Μ.Σ.: «Πυρηνική Ενέργεια - ναι ή
όχι»
συντονιστής: Γ. Λιάνης 
συμμετοχή: Σ. Χαραλάμπους, καθη
γητής Πυρηνικής Φυσικής ΦΜΣ - Τ. 
Μαρκόπουλος, Πρόεδρος ένωσης 
Πυρ. Φυσικών
20/2/81, Αμφ. ΦΜΣ, 8 μ.μ.

... «Ε= γπο2 «Στά χέρια τού 
τρελλοϋ πίθηκου»



ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ: «Γυναίκα-άντισύλλη- 
ψη-άμβλωση»
Α. Λεντάκης, Δήμαρχος Υμηττού - 
Μ. Περράκη, βουλευτής ΠΑΣΟΚ 
24/2/81, Ά μφ . Φιλοσοφικής 8 μ.μ.

... «ΟΧΙ ΕΞΑΝΔΡΙ- 
ΣΜΟΣ μά ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ τής γυ
ναίκας είναι τό ιδανικό τέρμα τού 
άγώνα της, όπως παραμένει καί τό 
ιδανικό τέρμα γιά τόν άνδρα...»

Δ. Γληνός

Γ.Δ.Σ.: «Κοινωνικές σχέσεις τών δύο 
φύλλων»
Α. Λεντάκης Δήμαρχος ' Υμητοΰ - Μ. 
Περράκη, βουλευτής ΠΑΣΟΚ - Μ. 
Φατούρου, καθηγήτρια ΦΛΣ 
25/2/81, Ά μφ. ΓΔΣ, 8 μ.μ.

... « Ή  σχέση άνδρα πρός 
γυναίκα είναι ή πιό ΦΥΣΙΚΗ σχέση 
άνθρώπου δντος πρός άνθρώπινο ον»

κ. Μάρξ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ «Παιδεία, έρευνα καί 
ή θέση τού Μηχανικού στήν Κοινωνι
κή άλλαγή».
Γ. Λιάνης, Πανεπιστημιακός - Ε. Κου- 
λουμπής, πρόεδρος ΤΕΕ - Δ. Ρόκκος, 
Πανεπιστημιακός.
26/2/81, Ά μφ. Πολυτεχνείου 7 μ.μ.

... « Κριτική άφομοίω- 
σης τής γνώσης σήμερα 
- "Ενταξη στήν παραγωγή αύριο».

ΝΟΜΙΚΗ: «Ανεξαρτησία τής δικαιο
σύνης καί Θεσμικές άλλαγές 
Κ. Σημίτης-Πανεπιστημιακός 
Α. Καζάζης-δικηγόρος 
27/2/81 Μεγάλο Ά μφ. Νομικής 7 
μ.μ.

... «Τό δίκαιο στούς γενι
κούς του καθορισμούς σάν μορφή, 
δέν ύπάρχει μόνο στά κεφάλια καί τίς 
θεωρίες τών νομικών, άλλά έχει τήν 
πραγματική του ιστορία στό σύστημα 
τών άνθρώπινων κοινωνικών σχέσε
ων...»

Ε. Πασουκάνις



ΙΑΤΡΙΚΗ: «Ψυχιατρική καί κοινωνικός 
της ρόλος»
Κ. Σφάγγος-ψυχίατρος, Ν, Παπακυ-
ριαζής-Παν/κός
3/3/81 Ά μφ. 'Ιατρικής 7 μ.μ.

... «Κάθε κοινωνική τάξη 
δημιουργεί εκείνες τίς μορφές χαρα
κτήρα πού χρειάζεται γιά τή συντήρη
σή της...»

Κ. Μάρξ

Τό ύψηλότερο γνώρισμα τοΰ πολιτι
σμού ενός λαού είναι ό βαθμός πού 
κατανοεί καί συμμετέχει συνειδητά 
στήν πολιτική ζωή. Καί ή ιδανικότερη 
έκφραση τού πολιτισμού είναι νά 
έχουν όλοι οί πολίτες πλέρια κατανό
ηση καί συνειδητή συμμετοχή στό 
πλάσιμο τής ομαδικής ζωής.

Δ. Γληνός

Συναδέλφισες καί συνάδελφοι
Ζοϋμε σέ μιά περίοδο βαθειάς καί 
ολόπλευρης κρίσης τοΰ κοινωνικού 
μας συστήματος. Εντονες είναι επι
δράσεις της σέ όλα τά επίπεδα τής 
έθνικής, πολιτικής καί κοινωνικής μας 
ζωής. 'Αποτελώντας μέλη τοΰ ίδιου 
κοινωνικού χώρου βιώνουμε τά ίδια 
προβλήματα. 'Αναζητούμε ένα άλλο 
σύστημα άξιων στήν καθημερινή μας 
ζωή. Διεκδικοΰμε καί διαμορφώνουμε 
νέους όρους καί πλαίσια γιά τή μόρ
φωση τόν πολιτισμό, τή ζωή μας.
Αναλύοντας τό χτές συνειδητοποι

ώντας τό σήμερα, σηματοδοτούμε τό 
αύριο. Μέσα άπό τήν κοινή προβλη
ματική τήν κοινή προσπάθεια συγκρο
τούμε τή δυναμική τού Φ.Κ. πού 
άνανεώνοντας καί σταθεροποιώντας 
τόν ένωτικό δημοκρατικό καί άντι- 
ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα καί προσα
νατολισμό του, μπορεί σήμερα νά 
άγωνίζεται γιά τήν δημοκρατική άνά- 
πλαση τών ΑΕΙ γιά τόν κοινωνικό 
έπαναπροσανατολισμό τών σπουδών. 
Μπορεί νά άμφισβητει τόν μονοπω
λιακό προσανατολισμό τού Κυβερνη
τικού Ν-Π καί νά προωθεί τίς δικές 
του έναλλακτικές προτάσεις. Ανοί
γει μιά πλούσια προβληματική γιά τήν 
οργάνωση τής κοινωνικής καί πολιτι
στικής ζωής. Διαμορφώνοντας τή δι
κή μας συνολική πρόταση γιά τό 
Πανεπιστήμιο σάν φοιτητές δενόμα
στε καί μέσα άπό τά μικρά καί μεγάλα 
προβλήματα τοΰ Λαού καί τής χώρας 
μέ τίς πλατιές λαϊκές μάζες στόν 
άγώνα γιά τήν ΑΛΛΑΓΗ στή χώρα μας.
Στόν άγώνα άνάμεσα σ ' έσένα καί τόν 
κόσμο ύποστήριξε τόν κόσμο. Φ
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