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Εισήγηση του Υπεύθυνου τού τομέα Δημ. Μαυρέκη πού εγινε αποδεκτή από τ <5 γραφείο των Α . Ε . Ι .  τής ’ Αθήνας.





Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέσα από τή διακήρυξή τής 3ης τού Σεπτέμβρη εχει  καθορίσει τούς στόχους πού πρέπει νά κατακτηθούν γίά νά γ ί ν ε ι  πραγματικότητα ό σοσιαλιστικός μετασχηματισμός στή χώρα·.μας. Οι στόχοι αύτοί εχοΰν έκ'φρασθεί μέσα από τό τρίπτυχο της· ’ Εθνικής ’ Ανεξαρτησίας,  της Λαϊκές Κυριαρχίας καί τή’ς Κοινωνικής ’ Απελευθέρωσης μέσα από Δημοκρατικές δια δικα σ ίες .  'θ' Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σ. ’ Ανδρέας Παπανδρέου εχε'ι προσδιορίσει μέ σαφήνεια ότι η κατάχτηση, της ’ Ε θ νι-  ' κ ή ς . ’ Ανεξαρτησίας αποτελεί τό πρώτο στόχο στή πορεία γιά- τή κατάχτηση του σοσιαλι'στικου μετασχηματισμού κι  ακόμη ότι· πάνω στή·. β-άση αό- τή στηρίζεται καί ,ό εθνικοαπελευθερωττικός χαρακτήρας τού Αγώνα πού αυτή τη στιγμή' προωθεί τό ΠΑ.ΣΟ..Κ, ένάντια στή ξένη έξάρτηση καί υπο- τ έ λ εια .Πάνω στη βάση αυτή ή έξάπλωση του αγ-ώνα γιά τό κατάχτηση της ’ Εθνικής ’ Ανεξαρτησίας εχ·ει σάν σκοπό την αποκάλυψη των δομών τής εξάρτησης, τής αλλοτρίωσης καί τής ύηρτέλε ια ς . 'Η Αποκάλυψη αύτή, -Αποτε-λεί βασική προϋπόθεση γιά τή συνε μδητοπο,ίηση καί ένεργοποίηση τού "Έλληνα έργαζόμενου καί τή ποιοτ ι,κή μετατροπή του, Από άβο.υλο δέ’κτη τής καταπίεσης σέ συνειδητό Αγωνιστή του Ααϊκου Κινήματος. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ, Υποστηρίζει σταθερά, ότι ή σ.υγε ιδητοπο ίηση καί ή ένεργοποίηση του "Ελ- ,ληνα έργαζόμε ν.ου, ^πού τώρα Αποτελεί αντικείμενο έκμετάλλευσης καίαλ- λοτροίωσης, αποτελεί τή καλύτερη έγγύηση γιά τήν άποδυνάμωση καί καταστροφή τώ μηχανισμώ ν τής έξάοτησης καί Υποτίλειας μέσα στήν 'Ελληνική κοινωνία καί Ακόμη τό κύροο 'όπλο γιά τή κατάχτηση ·τής ’ Εθνικής ’ Ανεξαρτησίας.,.Τά ,μέλη του.ΠΑ.ΣΟ.Κ. πού δουλεύουν στά Α . Ε . Ι .  τής χωράς καταλαβαίνουν ότ..ι δ αγώνας γιά ’ Εθνική ’ Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία καί ..Κοινωνική ’ Απελευθέρωση δέν θά κερδηθεί αν δέν γ ί ν ε ι  βίωμα καί καθη- μερινός αγώνας του "Ελληνα εργαζόμενου στούς χώρους δουλειάς του καί έπόμενα μέσα στους δικούς τους χώρους δουλειάς πού ε ίν α ι  τά Α . Ε . Ι .Τό 'Ελληνικό Πανεπιστήμιο, όργανο·γιά αναπαραγωγή τής ιδεολογίας τής άρχουσας τάξης., Αναχρον ιστ ικό-ν καί Αντ ιδ.ημοκρατ ικό στά χέρια των ταχτικών καθηγητών πού··έκφράζουν τή δεξιά  συντήρηση καί ’ιδεολο- γική αντίδραση στό τόπο μας, εχ ει  Αποκοπεί Από τό Λαϊκό Κίνημα καί δέν έξυπηρετεί τ ί ς  πολιτιστικές  οικονομικές καί κανωνικές Ανάγκες τού τόπρυ μας.Γ  ν  ’ · . ;. * ; ·  ··. . 5 -Ν ................................ χΜέσα Από ενα Αντιδραστικό σύστημα επιλογής τών φοιτητών πού



- 2 -στηρίξεται ουσιαστικά στά φροντηστήρια καί στά Ιδιωτικά σχολεία κρατώ κλειδτες τ ι ς  πόρτες του γιά τά παιδιά των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα Παράλληλα τό ί δ ι ο  τό Πανεπιστημι μέ τά αναχρονιστικά προγράμματα σπουδών,με τήν ουσιαστική απουσία της οργανωμένης έρευνας καί με τ ί ς  άντιδημοκρατικές του δομές παράγει πτυχιούχους .πού δέν κατορθώνουν νά άνταποκριθούν στις παραγωγικές ανάγκες της χώρας τους καί πού τελικά καταλαμβάνουν μέ δυσκολία δευτερεύουσες θέσεις μέσα στά επίπεδα λήψης αποφάσεων της οίκονομίας τού τόπου.'Η κατάσταση αύτη ε ίν α ι  αποδέκτη από τήν άρχουσα-τάξη, ■ άφού μέσα στά πλαίσια της πολίτικης έ.ξάρτησης-καί τής-υποτέλειας τά κέντρα λήψης αποφάσεων βρίσκονται έξω άπό ,τή πατρίδα μας στά μητροπολιτικά κέντρα των Η.Π .Λ .  καί της Δ. Εύρώπης., "Οσο γιά τ ί ς  θέςοεις πού η άρχου-- σας τάξη_χρειάζεται .γιά νά διατηρεί τήν έπικυριαρχία .της πάνω στον εργαζόμενο καί καταπιέζομενο Λαό μας καί πού χρειάζονται κάποιες αύ- ^ξημένες ..γνώσε ις αυτές τ ί ς  καταλαμβάνουν κύρια τά παιδιά τώ.ν άν,ώτερων οικονομικών ε ισοδημώτων „μέσα άπό.τίς  σπουδές.στό εξωτερικό·."Ετσι τά ανώτερα στρώματα τ ή ς Ά σ τ ικ ή ς  τάξης έξασφάλιζαψ τήν έπι-· κυριαρχία τους άφού καί οσα παιδιά άπό' κατώτερα στρώματα κατορθώνουν νά διακμθαύν συνήθως μέσα άπό τίς- διαδικασίες αλλοτρίωσης τού συστήματος ξεχνούν τη ταξική τους προέλευση. ··Πάνω στη βάση αύτή δέν ε ίν α ι  καθόλου περίεργο τό γεγονός οτι π'άνω άπό Ί5°/ο  των 'Ελλήνων Καθηγητών στά Πανεπιστήμια· έχουν σπουδάσει στό έξωτερικό, όπως δέν ε ίν α ι  καθόλου περίεργο τό γεγονός οτι τά 'Ελλη,ν ικά. Πανεπιστήμια δέν έχουν -καταφέρε ι νά γίνουν· ή 'κύρια πηγή •Ικανοποίησης τών Αναγκών τού τόπου -σέ επιστημονικό δυναμικό ανώτερης στάθμης,. Οι έπιπτώσεις-τής πολιτικής έπιλογής τής έ;ξάρτησης σέ οτιά~ φορα-στά Πανεπιστήμιά μας ε ίν α ι  ή διαστροφή πάνω στό ρ’όλρ· τους καί στούς σκοπούς τους- σέ σχέση μέ τή κοινωνία. "Ετσι τά Πανεπιστήμια από όργανα στήν ύπηρεσία τού Λαού έχουν μεταβληθεΐ σέ, όργανα γιά άσκηση τής πολιτικής τής εξάρτησης καί σέ. χώρους ξένης έπιστημονικής, πολ ιτ ισ τ ικ ή ς ,  .οίκο.νομικής .καί πολιτικής διείσδυσης ένάντια στά συμφέροντα τού Λαού μας. . . .. Ο'ι "Ελληνες πτυχιούχοι πού-γιά πολιτικούς, οικονομικούς ή άλλους λόγους δέν σπούδασαν στό έξωτερικό άλλά διάλεξαν τό δρόμο τής έπιστη- μονικής σταδιοδρομίας στά 'Ελληνικά Πανεπιστήμια,συγκροτούν στή μεγάλη πλειοψηφία τό ’ Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό τής χώρας στά
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Α . Ε . Ι .  καί την-,τοποθέτηση τους στο δρόμο της εξυπηρέτησης των συμφερόντων του λαού, μακριά από τ ι ς  ξένες έπιδράσεις πού μεθοδικά τά μητροπολιτ κά κέντρα έης Δύσης καί 'ιδιαίτερα ·ης ’ Αμερικής, έχουν έγκαταστόσει καί προωθούν τα τελευταία χρόνια μέσα σέ αυτά.'Ο Αγώνας όμως γιά τό κατάχτηση της ’ Εθνικές ’ Ανεξαρτησίας μέσα στά Πανεπιστήμια εχ ε ι  σάν Αναγκαίο συστατικό την πολιτικό συνειδη- τοποίηση των καταπιεζόμενων 'Ελλή’νων ’ Επιστημόνων πού έργάζονται μέσα στά Πανεπιστήμια καί αύτό προϋποθέτει σκληρό Αγώνα ενάντια στη δεξ ιά  στό δεξιά πολιτικό της απολίτικης έπιστημης καί τού απολίτικου έπιστόμονα πού η άρουσα τάξη περνά μέσα στά Πανεπιστόμι-α. Κύριο όπλο γιά τη κατάχτηση τού στόχου της πολιτικοποίησης τού "Ελληνα έπιστόμονα μέσα στά Α . Ε . Ι .  ε ίν α ι  ή ανάπτυξη ένός δυνατού διεκδικητικυύ συνδικαλιστικού Κινήματος πού θάμπορεΐ νά Αγωνισθεΐ μέ συνέπεια τόσο γιά τόν καλυτέρευση των συνθηκών δουλειάς όσο καί γιά τόν δημιουργία ένός σύγχρονου καί Δημοκρατικού Πανεπιστήμιου στόν ϋπηρεσία των συμφερόντων τού 'Ελληνικού Λαού. 'Η συνέπεια όμως στούς διεκδικητικούς συνδικαλιστικούς αγώνες προϋποθέτει την ολόπλευρη Ανάπτυξη τού πολιτικού φορέα μέσα στά Πανεπιστόμια γ ι ’ αύτό καί πρώτος στόχος γιά τη χρον.ιά. πού ερχεται πρέπει νά ε ίν α ι  η οργανωτική μας Ανάπτυξη σέ όλα τά Α , Ε . Ι . , σ έ  όλες τ ί ς  Σχολές, σέ όλα τά τμήματα.'Η συστηματικό καί μεθοδικό Ανάπτυξη μας, η προσεχτικό προσέλκυ- σηκαί έγγρ ,φό νέων μελών Αποτελεί τό πρώτο κα κύριο στόχο μας στό χρονιά πού ερχεται,  'Η προσέλκυση θα γ ί ν ε ι  κύρια μέσα Από τη συνδικαλιστικό δουλειά στη πιό πλατειά της έννοια καί ο'ι νέοι σύντροφοι θά πεισθούν νά έλθουν κοντά μας Από τό συνέπεια καί τόν Αγωνιστικότητα τμας.Αυτός όμως δ Αγώνας γιά Ακόμημεγαλύτερη Ανάπτυξη της οργάνωσης πρέπει απαραίτητα νά συ.νοδευθεϋ απόαυξηση τού βαθμού της πειθαρχίας των μελών της οργάνωσης.Ε ίν α ι  Ανάγκη νά Αγωνισθοϋμε συστηματικά γιά τόν καταπολέμηση των φιλελεύθερων μικροαστικών Αντιδράσεων μας πού έμφανίζονται σέ ω- ρισμένες πειρπτώσεις. Σάν συνεπείς αγωνιστές τού Λαϊκού Κινόματος έφαρμόζουμε τόσο στό πολιτικό φορέα όσο καί στά συνδικάτα τόν πιό πλατειά Δημοκρατία, χωρ (ς όμως νά ξεχνάμε ότι η δημοκρατικό διαδικασία δέν ε ίν α ι  αύτοσκοπός, Αλλά ότι τόν χρησιμοποιούμε γιά νά κατα- χτόσουμε κάθε φορά κάποιο συγκεκριμένο στόχο. "Ετσι ένάντια στόν



-4·δημοκρατική διαδικασία της Ατέλειωτης ζύμωσης καί Αναποφασιστικότητας τό Κίνημα προωθεί τη Δημοκρατική Αποτελεσματικότητα πού σέ συνάρτη -  ση μέ τη βαθειά καί συνειδητέ πειθαρχία πού ναρακτηρίζει τό συνειδη- τό μέλος τού Κινήματος έπιτρέπει νά Υλοπο1 ησουμε τ ί ς  αποφάσεις καί νά καταχτούμε τούς στόχους.Πάνω στή βάση της πειθαρχίας καί της πολίτικης αποδοχής τού πολιτικού φορέα μπαίνει καί τό πρόβλημα της οικονομικής δυνδρομής τού μόλους. Για τη χρονιά πού ερχεται πρέπει νά γ ί ν ε ι  κατανοητό ότι καν^ένας σύντροφος δεν θά πρεπει νά καθυστερήσει τη μηνιάτικη συνδρο- μη τώυ έκατό δραχμών κι  αύτός ε ίν α ι  ένας στόχος πού ή οργάνωση βάζει πόρα κι  ανεξάρτητα Από τά θέματα της οικονομικής έξόρμησης καί της έκδοσης ημερήσια έφημερίδας. *Η πληρωμή της συνδρομής πάνω σέ πολίτικη βάση σημαίνει ότι τό μέλος Αποδέχεται τό καταστατικό καί τ ί ς  οργανωτικές δομές τού Κινήματος, Αγωνίζεται γ ι ’ αΥτές κι  εφοδιάζει τό Κίνημα μέ τ ί ς  οικονομικές δυνατότητάς γιά τή κατάχτηση των π ο λίτ ικων στόχων πού βάζει σέ όλα τά έπίπεδα.Στο συ\&καλιστικό χώρο ή οργάνωση θά Αγωνιστεύ μέ συνέπεια όπως καί στά προηγούμενα χρόνια καί θά βρεθεύ στην αιχμή τού Αγώνα γιά τη κατάχτηση ένός Δημοκρατικού Λαού. Πάνω στή βάση αύτη τό γραφεύο των Α . Ε . Ι .  έπεξεργάστηκε στη διάρκεια τού καλοκαιριού ένα ολοκληρωμένο σχέδιο Νόμου-Πλαίσιο γιά την ’ Ανώτατη Παιδεία, παίρνοντας Υπόψη όλη τή καταχτταένη πείρα των μελών του καί τώντρ'ών χρόνων Αγώνα. ’ Αποτ ε λ ε ί  ή πρόταση αΥτή σοβαρό ντοκουμέντο γιά την έναλακτική λύση μέσα στά δοσμένα προλικο-οικονομικά πλαίσια της χώρας μας.Στά πλαίσια τού Αγώνα αύτού, 0.1 κύριες αιχμές τών διεκδικήσεων γιά τή χρονιά πού ’έρχεται γιά τό Ε .Δ .Π  παραμένουν ή κατάχτηση τής μονιμδ τητας γιά τό Ε .Δ .Π .  καί ή δημιουργία τού ενιαίου φορέα τών διδασκόντων μέ τήν κατάργηση τής Αναχρονιστικής,αντιεκπαιδευτικής,Αντιδημο- Κρατικής καί φεουδαρχικής διάκρισης τού διδακτικού προσωπικού σέ ’ Ανώτερο καί βοηθητικό προσωπικό.Στό θέμα τής μονιμότητας τού Ε .Δ .Π .  στά Α . Ε . Ι .  τό ΠΑ.ΣΟ.Κ Υποστηρ ί ζ ε ι  ότι ό "Ελληνας έπιστήμονας υστέρα Από τρία χρόνια δοκιμαστικής θητείας μέσα Από τ ί ς  διαδικασίες πού προτείνει Αναλυτικά στή πρόταση τού γιά ένα δημοκρατικό Νόμο-Πλαίσιο πρέπειήνά φύγει Από τό Πανεπιστήμιο μέ έξασφαλισμένη τή μετάταξή του σέ δημόσια Υπηρεσία ή νά μον ιμοπο ι ε ΐ τ α ι .Καί αΥτό γ ια τ ί  όπως καί ο ’ίδιος δ Πρόεδρος τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. σ, ’ Α-
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I : - . .ντρόα.ς. Παπανδρ.όου δήλωσε στή βουλή στή συζήτηση γιά τό Σύνταγμα ........... η μονιμότης του Καθηγητικού προσωπικού Αποτελεί μια προστασία της έ^ευθερίας τήςσκόψεως δεν υπάρχε ι γί αυτό καμμιάάμφιβολία. . , ί: (Πρακτ. Βουλής γιά τό σύνταγμα σελ. /!-96'', Πάνω ακριβώς στη βάση τύ?ς έλεύθερης διακίνησης των Ιδεών μέσα στά Πανεπιστήμια Αλλά καί πάνω στη βάση πού δ ί ν ε ι  τό δικαίωμα τού κάθε έργαζομενρυ. 'νά Αγωνίζεται γ.ΐά. νά έξασφαλίσει τή δουλειά του, τά μέλη τού ΠΑ,ΣΟ.Κ'ίανήκουν στά Α . Ξ . Ι .  θά αγωνιστούν με ένταση, Αποφασΐστ ικότητα. κα ί  συνεπέια γιά τή’ κατάχτηση τής μονιμότητας όλων των μελών των Α . Ε . Ι .  πού έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια θητείας Καί έχουν κριθεΤ μιά φορά και μό ;βάση τ ι ς  Αναλυτικός θόσεις πού Αναπτύσσονται στις μεταβ.ατικός δια τάξεις  τού σχεδίου Νόμου-Πλαίσιου πού προτείνει  τό-ΠΑ,ΣΟ.Κ. ένάντια στίς δεξιός, θό,σεις τής κυβόρνησης, των Καθηγητών καί τόν συνασπισμό πού τό Κ .Κ ,Ε .  έσ.  εχ ει  φτειάξει μέσα στό χώρο τού Ε .Δ .Π .  καί :πού στήν ούριά προωθεί μόσα στά πλαίσια τών εύρύτερων δεξιών συμβιβασμών και τών μικροκομμα- τικών συμφερόντων πού έπ ιτρεπ ει ,νά  Αναπτύσσονται.Μό τή.ν ίδ ι α  ένταση καί Αποφασιστικότηταθά Αγωνιστούν τά μόλη τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. μόσα Από τά συνδικαλιστικά τούς όργανα' γιά τή κατάχτηση τού στόχου τού ενιαίου φορόα τών διδασκόντων. Στόχο πού Αποτελεί ενα Από τάπιό βασικά στοιχεία τής πολιτικής έκδημοκρατισμού τών Πανεπιστημιακών δομών, αφού σό συνάρτηση μό τ ί ς  δομόζ. πού προτείνοντ^κ στό σχόδιο Νόμου-Πλα ίσιου γιά τά-Α,Ε·. I .  τό Π Α .ΣΟ .Κ . ,  καταργεί τή σημερινή κάθετη καί αήταρχική δομή τού Πανεπιστημίου πού. στηρ ίζετα ι στή μονοκρατορία τού ταχτικού Καθηγητή. - · ·· < νΓιά τήν κατάχτηση αύτώντών δυο στόχωθ τά μέλη τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά Αγωνιστούν με ένταση καί -συνόπεΊα αποκαλύπτοντας τήν Αντιδραστική πολιτικ-ή τής Κυβόρνησης καώ τών. υπσστηριχτών τής όπως αύτή βγαίνει 5α~ ' πό τή συγ^κεκριμόνη πρόταση τής έπιτροπής Ταλιαδούροσ- Κουμάντου κ.λ-.π. καί όπως αύτή μορφοποιεύται Από τή συγκεκριμόνη ταχτική στά τρία χρόνια από τή μεταπολίτευση μέχρι σήμερα.Γιά τή κατάχτηση τών στόχων χουτού Δημοκρατικού καί ’Σύγχρονου θά Αγωνιστούν γιά νά δημγουργηθ'εύ τόσο μόσα' στό χώρο τού Ε .Δ .Π .  καί
αύτών Αλλά καί τού γεν,ικτερου στό- Πανεπιστημίου τά μόη τού ΠΑ.ΣΟ.Κ, ενα όσο τό δυνατό πνιό πλατύ μότωπο στό Πανεπιστήμιο όσο καί στό χώροτών προοδευτικώκ δυνάμεων.'Η προσπάθεια όμως αύτή σό ,καμμιά περίπτωση 'δόν' σημαίνει ότι  ο Αγώνας γιά τή κατάχτηση τών δυό αύτών στόχων-αίχμών θά βραδυπορήσει. //.



η οτ ι οί γενικοί, μας στόχοι καί οι βασικός μας θόσεις,θά. Αλλοιωθούν, Τόμόλη του ΪΙΑλΣΟ.Κ. θά παλόψουν με πείσμα καί Αποφαάιστικόΐητα γιά τά προώθηση τών'θόσεων τού Κινήματος.Παράλληλα όμως στό συνδικαλιστική δουλειά δόν θά αγνοηθούν τά έπί μόρους προβλήματα, αντίθετα οΐ συνδ ικαλ ιστός τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά άγων ιστούν με συνέπεια γιά τάνεπίλυσά τοις κάνοντας τη σωστό Ιεράρχιση, προκρίνοντας τ ί ς  πιό Αποτελεσματικός λύσ εις ,  συνδέοντας τά πάντα μό τ ί ς  βασικός α ι τ ί ε ς  πού τά δημιουργούν καί πού δόν ε ίν α ι  άλλες παρά οι Αντιδημοκρατικός, αντιδραστικός δομές τού συστάματος μόσα στό ο
ποίο έντάσσονται καί οί Πανεπιστημιακός δομές.' Στη σημείο αΆτό τά μέλη τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά πρεπε-ι νά έπιστρατεύσουν δλη τους τά προσοχή ιδιαίτερα Απόντμντι στό ταχτικό αποπροσανατολισμού τού Κ,.Κ,.Ε,. έσ. καί  τών Αριστεριστών-, Τό Κ .Κ .Ε .  έσ.. μόσα στά πλαίσια τύς Ε .Α . Δ . Ε .  εχ ει  σάν ταχτ-ικά νά-προσπαθεί έπί  μόρους προβλόματα Σχολών η καίΑτόμων πού δόν έχουν τόν Ανταπόκριση καί καθολικότητα τού χοίρου, μόσα από αστικο-φίλελεύθερη μισοπροοδευτ ικη φρασεολογία νά τά έπιβάλλει σάν Πανελλαδικά αίτάματα τού χώρου με * σκοπό τόν άποπροσα- νατολισμό τού Κινάματος τού Ε .Δ .Π ,  καί σε τελευταία Ανάλυση τόν έλάτ- τωση της πίεσης πάνω στη Κυβέρνηση κ α ίσ τ ο ύ ς  ταχτικούς Καθηγητός με τόνέλπίδα της έπίλυσης τών προβλημάτων μόσα από φιλικούς διακανονισμούς. ; "’ · . . . . .  ν >  '.·  ·. · .  % '4’-.Μιά τότοια θόση πέρα Από τό δεξιά καί  σοσιαλδημοκρατικό Απόσταση της ε ίν α ι  ολοφάνερα λαθεμόνη Αφού καί βασικούς συνδικαλιστικούς κανόνες Αγνοεί Αλλά καί τό βασ.ικό στόχο της πολιτικ.οποίησης _καί συ- νειδητοποίησης τών μελών τού Ε .Δ .Π .  δεν Ικανοποιεί .'Η τακτικό, τού Κ .Κ .Ε .  έσ. καί τώ-ν δεξιών συμμάχων τους στούς χώρους τ-ού.Ε .Δ .Π . ,  όπου οί συνεπείς προοδευτικός δυνάμεις μό τ ί ς  θό- σεις πού πόραν δεν τό υποχρόωσαν νά τοποθετηθεί Απόνταντ ι·· στά προ- βλόματα ήταν_ ταχτικά έξαπάτησης τός βάσης χωρίς τό προσπάθεια Ανάπτυξης προβληματισμούκαί συνειδητοποίησης. "Ετσι γιά παράδειγμα τό Ε.Δ,,Π. της Νομικός Σχολής της ’ Αθάνας, ένώ στίς αντιπροσωπείες του εχει  συνεχεία, μέλη πού Ακολουθούν τό πολιτικό πού προτείνει η φιλική πρός τό Κ .Κ .Ε .  έσ. άτυπη παράταξη, σό όλες τ ί ς  κ-ι νητοπο ιόσε ις εχει  τοποθετηθέύ Αντιδραστικά μό κορύφωμα τόν άρνηση γιά συμμέτοχά στάν Απεργία γιά τό Δημοσιοϋπαλληλικό Νομοσχόδιο.’ Απόνταντι στό δ ε ξ ιά ,  καί λαθεμόνη γραμμό τού Κ .Κ .Ε .  έσ. καί
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- 7 -,των συμμάχων...τρυ, τά .μόλη τού..ΠΑ,.ΣΟ.Κ. θά άγωνιστούν τή χρα,νιά αύτή με αυνόπε,ια .γ ιά τή κατάχτση των κύριων στόχων δ ιεκδ ικόντας παράλληλα καί τά ..έπί μέρους πρ,,οβλήματα „κάνοντας τή σωστή, ιεράρχιση και σύνδεση μό τούς βασ,ικούς, στόχους, Αποκαλύπτοντας συνεχεία καί μ-ί ,τό .σωστό τρόπο τήνΑντιδραστική μορφή της Κυβερνητικής πολίτικης,  τ.ήν αντιδραστικό φύση των ταχτικών καθηγητών, ξεσκεπάζοντας τούς δήθεν προοδευ-τικούς στό χώρο τών καθηγητών καί τού Ε .Δ .Π .  καί πρρωθόγτας την ε ί λ ι -"8, «. . ■ '· .κρίνη καί τ ίμ ια  συνεργασία με τ ί ς  προοδευτικός δυνάμεις μάσα, κι  εξω Από τά Πανεπιστήμια.Σό ότι Αφορά τή συμμετο,χή στίς συνεδριάσεις των Σχολών καί των .. Συγκλήτων, ·θά συνεχίσουμε νά Απορρίπτουμε .τήν σ.ρ ιστερ ίστ μκη άποψη της μή συμμετοχής, Αντίθετα οι συνδικαλιστές μας θά έκμεταλλρυτούν όλες τ ι ς  δυνατότητες πού τούς προσφερονται γιά νά προωθήσουν τήν έπίλυσηΛ *· .... .. ' ν ·■ % ’ ? > ■ - ;τών προβλημάτων των συνεδόλφων μελών τού Ε ,Δ ,Π .  μάσα σό αύτά, θά συ- νεργασθούν στενά με τούς φοιτητός συγκροτωνταςτό εν ια ίο  μότωπο τών προοδευτικών δυνάμεων μόσα στά όργανα αύτά καί με Αποφασιστικότητα θά έφαρμόσουν τή πολιτική τής Αποκάλυψης τής σημερινής Αντιδραστικής καί Αντιεκπαιδευτικής φύσησ των οργάνων αύτών. τόσο,υόσα στό Ε .Δ .Π .  καί στους φοιτητές οσο και μέσα στα ιδιαχστίς παρατάξεις τιονπροσωπικων συμφερόντων των καθηγητών θά δξύνουν τ ί ς  Αντιθόσεις τους με τή πο- λ ιτικήτής Αποκάλυψηςκαί θά υποστηρίξουν σταθερά τ ί ς  έλάχιστες γνήσιες προοδευτικός δυνάμεις πού ύπάρχουν σε αύτες.’ Αλλά ή κατάχτηση τού στόχυυ τής 'Εθνωκής ’ Ανεξαρτησίας μόσα στά Πανεπιστήμια δόν έξαντλεύται με μόνη τή συνδικαλιστική διεκδίκηση.Τό Ε .Δ .Π .  στή χρονιά πού ερχεται θά Αποδείξει  ότι περιόχει  μόσα του τ ι ς  δυνάμεις πού Αποτελούν τήν έναλλακτική λύση γιά τή ’ Ελληνοποίηση των Πανεπιστημίων μας. Πάνω στή βάση αύτή θά άγωνισθεΐ γιά τή διάδοσή τής έπιστήμης μόσα στούς φοιτητές καί τό Ααό, δργανώνωντας δια λόξεις  μό έπιστημονικά θόματα. ’ Ακόμη ξεπερνώντας τούς φραγμούς πού οι τακ τ ικ ο ί  καθηγητός έχουν βάλλει πάνω στήν έπιστημονική του έ ξ ό λ ιξ η ,  θά οργανώσει σεμινάρια έπιμόρφο^σης των νέων συναδόλφων μό σκοπό τή κάλυψη των κενών πού ή ελλε ιψη μεταπτυχιακών σπουδών καί δργανωμόνης ερευνάς δημιουργεί. Τύλος τά μόλη τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.θά προωθήσουμ μό Αποφασιστικότητα τή πραγμάτοποίηση έπιστημονικών συνεδρίων γιά τήν Ακαδημαϊκή χρονιά 1978-79.Πάνω στή βάση των τριών αυτών στόχων τό γραφεΤο Α . Ε . Ι .  τού ΠΑ,ΣΟ.Κ. καλεΐ τά μόλη του νά Αγωνισθούν μόΑποφασιστικότητα γιά τήν όσο τό δυ-//.
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νατό μεγαλύτερη μαζική έπιτυχία των έκδηλώσεων αύτών. Τό Γραφείο „ πιστεύει οτι ή σωστό δουλειά των' μελών τόυ μάσα στίς’ έκδ-ηλώσεις αύτός πόρο άπό τη έπιστημονικ ■' άνόβασμα τού λ όρου και τή προσφορά στό Λαίέκό-Κ ίνημα. θά β-οηθήσει και στήν" ακόμη πιό μεγάλη μαζικοποίη- ση, τού γύρου μας.’ Εμπρός νά αγωνιστούμε γιά νάκάνουμε πράξη τη '’ Εθν.ική ’ ’Ανεξαρτησία μέσα στά 'Ελλη.νικά. Πανεπιστήμια, γιά νά μαζικοποιήσουμε τήν οργάνωση μόσα σ τ ό ·Ε .Δ .Π . ,  γιά νά καταχτήσουμε ενα Δημοκρατικό καί Σύγχρονο Πανεπιστήμιο στήν. όπηρεσία τού Λαού μας, γιά νά καταχτήσουμε τή μονιμότητα γιά τό Ξ .Δ .Π .  καί τόν έν ια ιο  φορέα των διδασκόντων γιά νά πετύχρυμε καλύτερες'··συνθήκες δουλειάς καί γιά βελτίωση των άποδοχων μας.. · - ■■' · ' ·’ Εμπρός νά άγωνισθούμε γιάνά διαδώσουμε τήν έπιστήμη στό Λαό και "νά ανεβάσουμε, άκόμη πιό πάνω τήν έπιστημονική μας στάθμη, γιά τό καλό τής Πατρ ίδας,·.


