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34 χρόνια έχουν περάσει από την μεγάλη παλλαική εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το

φοιτητικό κίνημα και οι εργαζόμενοι δώσανε την ηρωική μάχη για τρείς μέρες μπροστά

και μέσα στο Πολυτεχνείο, δείχνοντας ότι όταν ο λαός θέλει να αποτινάξει από πάνω του

την σκλαβιά, έχει την δύναμη να το κάνει.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν η αποκορύφωση της αντιδικτατορικής πάλης του λαού

μας, ενάντια στην φασιστική Χούντα και τα αφεντικά τους τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Η συλλογική μνήμη του λαού δεν θα ξεγράψει ποτέ την ηρωική στάση φοιτητών, μαθητών,

εργατών μπροστά στις σφαίρες και τα τανκς των Χουντικών, θα τιμά αγωνιστικά τους

νεκρούς της εξέγερσης, τους εκτελεσμένους, τους φυλακισμένους και εξορισμένους, τους

ανθρώπους του λαού που αγωνίστηκαν για να γίνει πράξη το σύνθημα:

Οι βαμμένες πύλες του Πολυτεχνείου με το σύνθημα είναι

φάρος για τον αγώνα των φοιτητών, εργαζομένων, όλου του λαού σήμερα. Για τον αγώνα

για την απεξάρτηση της χώρας μας απο τις ιμπεριαλιστικές οργανώσεις, του ΝΑΤΟ και τις

ΕΕ, που σπέρνουν φτώχεια και θάνατο σε όλους τους λαούς του κόσμου.

Η εξέγερση των συναδέλφων μας στο Πολυτεχνείο το 1973, μας δείχνει τον δρόμο του

αγώνα.

Η ΠΚΣ Ιταλίας προτάσει σήμερα, 34 χρόνια μετά, σταθερή

Αυτό ειναι το

σύγχρονο νόημα του Πολυτεχνείου και αυτό μας καθοδηγεί σε δράση.

Η ΠΚΣ Ιταλίας

Καλεί όσους φοιτητές

βρίσκονται στην Ελλάδα να πάρουν μέρος στις κεντρικές εκδηλώσεις 15-17 Νοέμβρη

στην Αθήνα στο χώρο του Πολυτεχνείου.

Η συμμετοχή όλων μας πρέπει να θεωρείτε αναγκαιά. Στο δρόμο που χάραξε ο

Νοέμβρης του 73, συνεχιζούμε το ίδιο αγωνιστικά για

“Ψωμί - παιδεία -

ελευθερία - εθνική ανεξαρτησία”.

“Έξω αι ΗΠΑ - Έξω το ΝΑΤΟ”

Τον δρόμο της κατάκτησης των δικαιωμάτων μας.

εργασία για όλους με μισθούς

που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας, παιδεία δημόσια και δωρεάν για όλους από το

σχολείο ως το πανεπιστήμιο, ελευθερίες στις σχολές, στους τόπους δουλιάς, στους

δρόμους, χωρίς κάμερες πάνω από το κεφάλι μας, απεξάρτηση της Ελλάδας από το

αιματοκυλισμένο ΝΑΤΟ και την ΕΕ που εκμεταλλεύεται τον λαό μας.

καλεί όλους τους συναδέλφους να τιμήσουν αγωνιστικά την εξέγερση του

Πολυτεχνείου, σε κάθε πόλη της Ιταλίας όπου σπουδάζουν.

μόρφωση - δουλειά - ζωή.
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Το καθεστώς της στρατιωτικής δικτατορίας που επιβλήθηκε από τις 21 Απρίλη 1967, ήταν

φασιστικό, στυγνό, τρομοκρατικό. Είναι γεγονός ότι αυτό το καθεστώς, η χούντα, έδωσε

ισχυρό χτύπημα στο προδικτατορικό λαϊκό - μαζικό κίνημα, κατάφερε να εμποδίσει για ένα

μεγάλο διάστημα το ξέσπασμα μαζικών αγώνων. Αυταρχισμός, πολιτικές διώξεις, φυλακές

και εξορίες, βασανιστήρια, λογοκρισία, διαφόρων ειδών απαγορεύσεις, χαφιεδισμός,

φακέλωμα βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη.

Στις αρχές της δεκαετίας του '70 - με κορύφωση το 1973 - η κατάσταση στο μαζικό λαϊκό

κίνημα αποχτάει νέα ποιότητα. Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων δυναμώνουν,

επεκτείνονται και αγκαλιάζουν όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομικής ζωής της χώρας.

Το Φλεβάρη του 1973 ακολουθεί η , με μαζικότατη

συμμετοχή φοιτητών και συμπαράσταση του κόσμου, που καταλήγει με μια μαζική

διαδήλωση φοιτητών και λαού.

Τον Οκτώβρη το φοιτητικό κίνημα ανασυντάσσεται. Οργανώνονται παλλαϊκές κινητοποιήσεις,

που το Νοέμβρη γίνονται σχεδόν καθημερινές, τόσο μέσα στις πανεπιστημιακές σχολές όσο

και στους δρόμους. Το σύνθημα «Κάτω η χούντα» ακούγεται όλο και πιο συχνά, όλο και πιο

δυνατά.

πραγματοποιούνται παμφοιτητικές συνελεύσεις. Το Πολυτεχνείο είναι

περιτριγυρισμένο από αστυνομικούς κι οι φοιτητές που είναι συγκεντρωμένοι στο προαύλιο

τους πετούν νεράντζια. Στην παμφοιτητική συγκέντρωση της Νομικής πέφτει το σύνθημα ότι

στο Πολυτεχνείο γίνονται συμπλοκές και η συνέλευση αποφασίζει την κάθοδο στο

Πολυτεχνείο. Ταυτόχρονα, από το μεσημέρι και μετά αρχίσει να συγκεντρώνεται κόσμος και

έξω από το Πολυτεχνείο. Η κατάληψη έχει αρχίσει. Τις επόμενες δυο μέρες αποτελεί πόλο

έλξης του λαού της Αθήνας. Η κατάληψη μαζικοποιείται μπαίνουν μέσα μαθητές κι

εργαζόμενοι (οικοδόμοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι κ.α.), ενώ ταυτόχρονα, μοιράζονται

προκηρύξεις, λειτουργεί ο πομπός, ακούγονται παντού αντιαμερικανικά και αντιχουντικά

συνθήματα. Οι συγκεντρωμένοι μέσα κι έξω από το Πολυτεχνείο είναι χιλιάδες.

Το απόγευμα τις η αστυνομία αρχίζει να χτυπάει άγρια τις μαζικές

λαϊκές διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από το Πολυτεχνείο (έχουν

κινητοποιηθεί οι οικοδόμοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, άλλοι κλάδοι εργαζομένων, αγρότες από

τα Μέγαρα). Ακριβώς η ένταση των λαϊκών κινητοποιήσεων στην Αθήνα, με τους εργάτες να

πυκνώνουν τις γραμμές των διαδηλώσεων, συμπίπτει με τα μέτρα άμεσης καταστολής και με

τα όπλα, με το στρατό, από τη χούντα. Πνίγεται ο τόπος στα δακρυγόνα, πέφτουν οι πρώτες

σφαίρες, εμφανίζονται τεθωρακισμένα της αστυνομίας, απαγορεύεται η κυκλοφορία στο

κέντρο της Αθήνας και λίγο μετά τα μεσάνυχτα τα τανκς ζώνουν το Πολυτεχνείο.

διήμερη κατάληψη της Νομικής

Στις 14 Νοέμβρη

Παρασκευής 16 Νοέμβρη

Γιώργος Χατζοπλάκης

Πανεπιστήμιο Πάτρας, Φυσικό, 1971-1977

Μέλος της Αντι-ΕΦΕΕ

Διακίνηση «Πανσπουδαστικής»

Φοιτητικοί σύλλογοι

Πώς πλησιάζανε νέους;

“Αρχές του 1973 είχαμε το πρώτο έντυπο που

έπ εσ ε σ τη ν Πά τρα , τ η ν παρά νομη

«Πανσπουδαστική». (ήταν η Πανσπουδαστική

που εκδιδόταν κεντρικά στην Αθήνα). Ερχόταν

από την Αθήνα και μοιραζόταν στους φοιτητές.

Το ρίχναμε κάτω από τις πόρτες των φοιτητών

και μετά από λίγο χτυπάγαμε και το κουδούνι, για

να δούμε ότι το πήραν και να προκαλέσουμε και

ανάλογες συζητήσεις, τι είναι αυτό, τι λέει και πώς

τα λένε. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίναμε να

έχουμε συζητήσεις γύρω από τα θέματα που

έβαζε τότε το παράνομο έντυπο αυτό.

Η διακίνηση γινόταν κυρίως στα σπίτια των

φοιτητών. Δεν πετιόταν σε στιλ φέιγ-βολάν στους

δρόμους, έμπαινε όμως καμιά φορά όταν είχαμε

περίσσευμα σε καμιά εξάτμιση από κανά

αυτοκίνητο, 3-4 φύλλα μαζί, ούτως ώστε όταν

φύγει το αυτοκίνητο και βάλει μπροστά,

σκορπούσαν αυτά. Ήταν μια μέθοδος τότε που

συνηθιζόταν.”

“Μια κατεύθυνση που δόθηκε τότε από την

καθοδήγηση της Αντι-ΕΦΕΕ ήταν όπου υπάρχουν

δυνατότητες να δημιουργηθούν τοπικοί

σύλλογο ι . ” ” Ξ εκ ι νήσαμε , φτ ιάξαμε το

καταστατικό. Για πρώτη φορά γίνανε και συζητήσεις γύρω από καταστατικό, γιατί πολλοί δεν ξέραμε, μιας και

μεγαλώσαμε μέσα στη Χούντα, τι θα πει καταστατικό, πώς γίνεται. Είχαμε έρθει σε επαφή με δικηγόρο και φτιάξαμε το

καταστατικό. Ήταν για πολλούς φοιτητές η πρώτη επαφή με επεξεργασία δημοκρατικού καταστατικού. Όμως αυτό

μπλοκαρίστηκε από τη δικτατορία, δεν προφτάσαμε γιατί μεσολάβησαν και τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Παρόλα

αυτά, το ότι συζητηθήκανε κάποια πράγματα και κάποιοι φοιτητές μυηθήκανε σε αυτές τις διαδικασίες ήταν το θετικό

της υπόθεσης.“

“Πρώτα με κουβέντες, βλέπαμε τις αντιδράσεις κάθε νέου, τις αντιλήψεις του, κάναμε κουβέντα για το πώς βλέπει μια

οργανωμένη κίνηση πάνω στα προβλήματα πάντα που υπήρχαν. Και υπήρχαν αρκετά προβλήματα: σπουδαστικά, του

Πανεπιστημίου. Σιγά σιγά επεκτεινόμαστε, ότι αυτά δηλαδή για να βρουν την πραγματική τους λύση θα πρέπει να

επέλθει κάποτε και κάποια αλλαγή πολιτική και ότι παρότι μέσα στη χούντα δεν είναι εύκολο, χρειάζεται ένας αγώνας.

Μετά βοηθούσε και το έντυπο όταν άρχισε να κυκλοφορεί. Το ρίχναμε κάτω από τις πόρτες και μπαίναμε μετά από λίγο

μέσα, σα «καλοί μουσαφιραίοι», σα να μην ξέρουμε τίποτα. Δεν πρόφτανε και να το κρύψει ο συμφοιτητής μας, πού θα

το πήγαινε, κάπου εκεί γύρω θα ήτανε ή και καμιά φορά το βρίσκανε κάτω από την πόρτα όταν μας ανοίγανε. Ήτανε

ένας τρόπος να προκαλέσουμε συζήτηση, να δούμε τις αντιδράσεις του.”



Το νόημα της εξέγερσης
Το διαχρονικό μήνυμα της εξέγερσης του 1973, φοιτητών και εργαζομένων, κορύφωση της

αντιδικτατορικής πάλης του λαού, είναι σήμερα ακόμα πιο επίκαιρο.

σήμερα, ζητάς αξιοπρεπείς μισθούς για να μπορείς να καλύψεις τις σύγχρονες

ανάγκες σου. Ζητάς πλήρη και σταθερή δουλειά πάνω σε αυτό που σπουδάζεις.

, διεκδικείς δημόσια και δωρεάν παιδεία στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών

(χωρίς δίδακτρα κτλ), ζητάς να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 16 του Συντάγματος που οι θυσίες και

οι αγώνες τις αντιδικτατορικής πάλης θεσμοποίησαν στην πράξη. Διεκδικείς να φύγουν όλες οι

εταιρίες από τις σχολές. Το Πανεπιστήμιο, το σχολείο να αποτελούν χώρους ολόπλευρης μόρφωσης,

δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Διεκδικείς 15% για την παιδεία, όπως

διεκδικούσαν και οι συνάδελφοι μας το 1973.

διεκδικείς όχι απλά να μην καταργηθεί το άσυλο αλλά

διεύρυνση του σε σχολεία και χώρους δουλειάς. Διεκδικείς να ξηλωθούν οι κάμερες που

παρακολουθούν την ζωή μας. Ζητάς να αποσυρθεί όλη η αντιτρομοκρατική – αντιδημοκρατική

νομοθεσία, που στην πραγματικότητα στοχεύει στα ατομικά και λαϊκά δικαιώματα.

διεκδικείς να απαγκιστρωθείς από την ΕΕ

και τους ταξικούς φραγμούς που βάζει στην παιδεία και την εργασία. Ζητάς να απαγκιστρωθείς από

το ΝΑΤΟ. Να μπορούμε να αποφασίζουμε για τον εαυτό μας. Ζητάς η χώρα να μην παίρνει μέρος

στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, στο Λίβανο και την Παλαιστίνη, στο Ιράκ.

Ότι κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, πρέπει να βάζουμε στο προσκήνιο τις ανάγκες μας. Να μην

παζαρεύουμε στο όνομα του «εφικτού» τα όνειρα και τα δικαιώματά μας. Όσοι μιλούν για το

«εφικτό», το κάνουν εκ του πονηρού. Και τότε, έλεγαν, πως δεν είναι «εφικτή» η ανατροπή της

δικτατορίας.

Ότι ο αγώνας των φοιτητών και της νεολαίας μπορεί να έχει πραγματικά αποτελέσματα, όταν

συνδέεται με το εργατικό κίνημα και το λαό. Όταν γίνεται κι αυτός ένα ρυάκι, για να γκρεμιστεί η κοινή

ρίζα που γεννάει τα προβλήματα.

Την ασυμβίβαστη πάλη. Τη συνέχιση με διαφορετικές μορφές κάτω και από αντίξοες συνθήκες,

κάτω από συνθήκες απογοήτευσης και την καθημερινή προσπάθεια να μαζικοποιείται ο αγώνας, να

συμμετέχουν όλο και περισσότεροι κάτω από τον κοινό στόχο.

Ότι μπροστά σε συμβιβασμένες λογικές, που καθηλώνουν το κίνημα, οι φοιτητές μπορούν να

προτάξουν νέες μορφές οργάνωσης της πάλης. Τότε, απέναντι στην ξεπουλημένη ΕΦΕΕ, οι φοιτητές

προέβαλαν την Αντι-ΕΦΕΕ, που μπήκε μπροστά για τα δικαιώματα των φοιτητών.
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Όταν ζητάς ψωμί

Όταν ζητάς παιδεία

Όταν, σήμερα, ζητάς ελευθερία

Όταν σήμερα φωνάζεις για εθνική ανεξαρτησία

,

,

Το Πολυτεχνείο διδάσκει:

Το Πολυτεχνείο διδάσκει:

Το Πολυτεχνείο διδάσκει:

Το Πολυτεχνείο διδάσκει:
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Χαρμόσυνο γεγονός

«αυτή τη στιγμή, Έλληνες, αυτή τη στιγμή,

στην πόρτα μας σταμάτησε ένα τανκ!

Ο λοχαγός σήκωσε το χέρι και μας χαιρέτησε!

Αυτή τη στιγμή, Έλληνες, αυτή τη στιγμή,

ο στρατός είναι δικός μας,

δε θα μας χτυπήσουν!

Αυτή τη στιγμή σήκωσε το χέρι και μας χαιρέτησε

ένας λοχαγός. Δε θα μας χτυπήσουν!

Μόνο το σίδερο είναι δικό τους,

οι καρδιές είναι δικές μας. Δε θα μας χτυπήσουν.

Αυτή τη στιγμή, αδελφώνονται στους δρόμους

πολίτες και φαντάροι.

Δε θα μας χτυπήσουν!»

…ένα άλλο χέρι σηκώθηκε και διέταξε «πυρ!»…

Στο Διομήδη Κομνηνό

"Μεταξύ των φονευθέντων , είναι ο

Διομήδης Κομνηνός, ετών 17, με

βεβαρυμένον παρελθόν".

Εφημερίδες - άπο επίσημη ανακοίνωση

Βεβαίως,

είχε βεβαρυμένο παρελθόν ο Διομήδης.

Πέντε χρονών, στους ώμους του πατέρα του

φώναζε για λευτεριά στην Κύπρο,

δέκα χρονών, ξυπόλυτος,

με μια φέτα ψώμι στην τσέπη,

βάδιζε στην πορεία της ειρήνης,

στα δώδεκα ζητούσε δημοκρατία.

Στα δέκα επτά

μ'ένα πλακάτ στο χέρι:

ψωμί - παιδεία - ελευθερία.



Έτσι ονομάζεται ένα είδος σεμιναρίου ή καλύτερα ένα παζάρι που εταιρίες της Ιταλίας θα αγοράζουν εργαζόμενους.Μέσα Οκτώβρη, το

Πανεπιστήμιο του Καμερίνο, με την υποστήριξη της Νομαρχίας, διοργανώνει ένα σεμινάριο που απευθύνεται, όπως λέει το φυλλάδιο,

σε όλους τους φοιτητές και τους νέους πτυχιούχους με σκοπό: Να γνωρίσει ο φοιτητής τις δυνατότητες της σχολής του στην αγορά

εργασίας, να προετοιμαστεί δηλαδή για το τι τον περιμένει, να πάρει μια πρώτη ιδέα στο πως θα ξεκινήσει την καριέρα του.

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν αυτό το

σεμινάριο, έχουν ως bonus, διδακτική μονάδα. Με αυτό τον τρόπο προσπαθούν να δελεάσουν τους φοιτητές να γίνουν θύματα των

εταιριών. Ο φοιτητής που θα υπογράψει για να συμμετάσχει έχει και την εξής επιλογή όπως αναγράφεται στην κάρτα συμμετοχής. «Σας

ενδιαφέρει μια επαγγελματική συνέντευξη;

Ειδικά ξέροντας

ότι η Ιταλία βρίσκεται σε οικονομική κρίση με χαμηλή ανάπτυξη και επίσης ξέροντας ότι έχει περάσει νόμος για την ανασφάλιστη

εργασία των νέων. Κάπως έτσι αρχίζει να δημιουργείτε στρατιά εργαζομένων με πτυχίο (που φυσικά δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω

εκτός από της δυνατότητες που ο νέος χρειάζεται να πληρεί για την εκάστοτε εταιρία).

Ρίχνοντας μια ματιά στο διαφημιστικό φυλλάδιο του Πανεπιστημίο, βλέπουμε ότι στις διάφορες συζητήσεις θα παίρνουν μέρος

στελέχοι εταιριών και θα αναλύουν θέματα ανάλογα με κάθε σχολή. Αρχίζουμε τα παραδείγματα:

Και αυτά είναι λίγα από τα παραδείγματα.Υπάρχουν κι άλλες εταιρίες που παίρνουν με τον ένα ή άλλο τρόπο μέρος στο συγκεκριμένο

σεμινάριο όπως:

Ειδικό βάρος πέφτει στις σχολές της φαρμακευτικής, βιολογίας και φυσικής – χημείας κι αυτό φαίνεται από την πληθώρα

επιχειρήσεων αυτών των τομέων. Για την νομική επιστήμη έχουν άλλο μέλλον. Καθηγητής του αστικού δικαίου μας λέει:

Στο χώρο του σεμιναρίου θα υπάρχει ειδικός χώρος για τις

επιχειρήσεις και φυσικά «Κέντρο για πρόσληψη εργαζομένων» για να δίνουν εκεί φυσικά τις συνεντέυξεις οι φοιτητές. Τέτοια

σεμινάρια γίνονται καθημερινά σε όλα τα πανεπιστήμια της Ιταλίας. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα.

Τα συμπεράσματα που βγαίνουν από αυτή την κατάσταση στην ιταλική ανώτατη εκπαίδευση είναι πολλά. Σε τι βαθμό έχει υποβαθμιστεί

το Πανεπιστήμιο, ποιος καθορίζει τα προγράμματα σπουδών, ποιος διοικεί στην πράξη τα πανεπιστήμια και την έρευνα, πόσο έχουν

μπει οι εταιρίες στις σχολές, και επίσης δείχνει το μέλλον της ιταλικής νεολαίας στην εργασία. Σε τέτοια πανεπιστήμια δεν χωράνε

δικαιώματα των φοιτητών, συλλογικές κινηματικές διεργασίες, άσυλο, δωρεάν παιδεία πάνω από όλα. Όταν στην πράξη τα πάντα στα

καθορίζουν πολυεθνικές, γίνεται και το Πανεπιστήμιο γραφείο εύρεσης εργασίας.

Και φυσικά η έρευνα γίνεται μόνο για τις εταιρίες. Αδιάφορο αν τόσοι

χιλιάδες επιστήμονες θα μπορούσαν να καλυτερέψουν το επίπεδο ζωής του ιταλικού λαού. Πάνω από όλα προέχει το κέρδος των

πολυεθνικών και των μονοπωλιών. Και φυσικά η ιταλική εκπαίδευση και η κατάσταση της χτυπάει το κώδωνα του κινδύνου για το τι

σχέδια έχει το ευρωπαικό κεφάλαιο και η ΕΕ για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης πανευρωπαικά και φυσικά στην Ελλάδα.

Εργατικό δυναμικό χωρίς δικαιώματα, με πενιχρούς μισθούς αλλά πάντα με την

αυταπάτη του πτυχίου. Ο νόμος πλαίσιο στην Ελλάδα, το νομοσχέδιο για την έρευνα, οι νόμοι εξίσωσης με τα ΚΕΣ και τα κολλέγια, η

αναθεώρηση του άρθρου 16, βρίσκονται μέσα σε αυτό το σχέδιο ανατροπής της ανώτατης εκπαίδευσης.

Σε αυτό το σεμινάριο παρευρίσκεται όλο το ανώτερο εκπαιδευτικό δυναμικό (πρύτανης, πρόεδροι σχολών, καθηγητές βασικών

μαθημάτων) και φυσικά οι καθοδηγητές όλου αυτού του σκλαβοπάζαρου μεγάλες εταιρίες είτε πολυεθνικές, είτε ιταλικά μονοπώλια.

Προσκαλεσμένοι είναι το νέο εργατικό δυναμικό της Ιταλίας, δηλαδή οι φοιτητές.

Αν ναι να έχεται μαζί σας το βιογραφικό σας!» Δηλαδή οι εταιρίες δεν θέλουν να χάσουν

ούτε λεπτό για να βρούνε νέους εργαζόμενους, πτυχιούχους και μη, χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, χωρίς μέλλον.

Η Τράπεζα της Τοσκάνης θα μιλήσει για «Ο νομικός στον κόσμο των τραπεζών»

Η Sigma για τον «Ρόλο του μαθηματικού στην εταιρία»

Η Indesit σε ζητήματα που αφορούνε πτυχιούχους φυσικής.

Η Biofocus DPI (αμερικάνικη εταιρία) σε θέματα φαρμακευτικής έρευνας.

Η Novartis στέλνει πρώην πτυχιούχο του Πανεπιστημίου και νυν εργαζόμενο της να μιλήσει για της

εμπειρίες του στην συγκεκριμένη εταιρία. (πλήρη ελευθερία στο τι θα πει…)

Βιντεοπροβολές για το πώς δημιουργείτε μια επιχείρηση κ.α.

Bayer, Enel, Helix, Fiat, Assitalia, Nutrix, Pfizer, Foodinvest, Nanosystems, Pharmexx, Telecom Italia, Tetra Pak, Wind

και άλλες.

«Το Πτυχίο

νομικής: Το διαβατήριο για τράπεζες, επιχειρήσεις και δημόσια διοίκηση.»

Όταν η ανεργία φτάνει το 24% για μη πτυχιούχους

και το 20% για πτυχιούχους φαίνεται περίτρανα ότι πλέον τα πανεπιστήμια βγάζουν εργατικό δυναμικό για κατανάλωση, χωρίς

επαγγελματικό μέλλον στο πεδίο επιστήμης που σπουδάζει.

Η σχέση πανεπιστημίων και εταιριών είναι το σημαντικότερο από τα αντιδραστικά μέτρα που περνάνε η ΕΕ και οι κυβερνήσεις για το

μέλλον της έρευνας και της ανώτατης εκπαίδευσης.

•

•

•

•

•

•
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Η ΠΚΣ στην πλευρά της διεκδίκησης και του αγώνα,

Η αντιπροσωπεία των φοιτητών ζήτησε από τον Πρύτανη, ετήσιο πάσο για δωρεάν μετακινήσεις σε όλο

το Καμερίνο καθώς και έκπτωσης σε σινεμά - θέατρο, καλυτέρευση των συνθηκών εξέτασης για τους

ξένους φοιτητές, δωρεάν βιβλιάριο σπουδών και πτυχίου, καλύτερη λειτουργία των γραμματειών,

50% μείωση των τιμών των βιβλίων με το φοιτητικό πάσο, επίλυση του προβλήματος μη αναγνώρισης

της Νομικής σχολής από το ΔΟΑΤΑΠ, μείωση των διδάκτρων και ειδικά των χώρο για τους

Έλληνες φοιτητές στο χώρο του πανεπιστημίου για να μπορούν να κάνουν τις συζητήσεις τους, της

εκδηλώσεις τους.

Η ΠΚΣ θα είναι δίπλα τους.

Στην βάση αυτή στο Καμερίνο, με πρωτοβουλία της ΠΚΣ, την Δευτέρα Νοέμβρη, φοιτητές κάνανε

παράσταση διαμαρτυρίας στον Πρύτανη του Πανεπιστήμιου, για μια σειρά προβλήματα.

5

fuori corso,

, σταθερά τοποθετημένη, δεν μπορεί παρά να είναι

δίπλα στον φοιτητή και να παλεύει για την επίλυση των όποιων προβλημάτων συναντάει στην ζωή του.

Προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με το πανεπιστήμιο, με τις δωρεάν μεταφορές και τα πάσο, τα

πανάκριβα βιβλία, την μη σωστή αντιμετώπιση των ξένων φοιτητών αλλά και προβλήματα σε σχέση με

την κατοικία και την στέγαση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό που το πανεπιστήμιο δεν προσφέρει

στους φοιτητές.

Τα προβλήματα αφορούν όλους τους συναδέλφους ανεξαρτήτως της πολιτικής τους στάσης. Γι αυτό η

ΠΚΣ Ιταλίας, πρωτοστατεί ώστε να υπάρχουν συλλογικά δημοκρατικά όργανα των φοιτητών που θα

παλεύουν για την επίλυση όλων των προβλημάτων.

Η στάση

των γαλάζιων και πράσινων ηγεσιών ήταν για μια άλλη φορά αναμενώμενη. Τόσα χρόνια δεν

ασχολήθηκαν για το παραμικρό ζήτημα που απασχολεί τους Έλληνες φοιτητές. Ήταν και θα είναι

μακριά από το τι σκέφτεται, τι πονάει τον φοιτητή. Υπάρχουν μόνο για να “εξηπηρετούν” τους φοιτητές

σε περίοδο εθνικών εκλογών, άντε και καμιά ατομική βοήθεια σε σημειώσεις αλλά μακριά από

συλλογική διεκδίκηση και επίλυση των όποιων προβλημάτων οι φοιτητές έχουν. Γι’ αυτό φυσικά δεν

θέλουν και συλλογικά όργανα. Γιατί εκεί μέσα θα έχουν ευθύνη των λόγων και των πράξεων τους. Εκεί

θα αποδειχθεί περίτρανα ότι ΔΑΠ - ΠΑΣΠ είναι μακριά και αντίθετοι στα συμφέροντα των φοιτητών.

Η ΠΚΣ θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη συλλογικών οργάνων και καλεί όλους τους φοιτητές να

αγωνιστούν για τα ίδια τους τα προβλήματα.

Ο

τ

Ο αγώνας όμως πρέπει να συνεχιστεί με ενωμένους όλους τους Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στο

Καμερίνο, ώστε η Πρυτανεία να πιεστεί ακόμα περισσότερο.

Χρειάζεται όλοι οι φοιτητές να αρχίζουν να μπαίνουν στον αγώνα.

,

.

Πρύτανης δεσμέυτηκε για την λύση πολλών αιτημάτων και την προώθηση αυτών στην επόμενη

γενική συνέλευση του Συμβούλιου διοίκησης του Πανεπιστημίου ου οργάνου που έχει την ευθύνη

προς τους φοιτητές

ÌÝ÷ñé ôçí íßêç, ðÜíôá!
απόσπασμα από άρθρο του Νίκου Μπογιόπουλου
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μορφή του σε εδιπλώνεται σαν σημαία του ατόφιου ανθρωπισμού που

εμπνέει τους επαναστάτες όλου του κόσμου.

αν σήμερα, ριν από 40 ρόνια, τις 8 ρος 9 κτώβρη 1967,

ση προσπάθεια κι αν κατέβαλαν, σο μελάνι κι αν έχυσαν, ποια προβοκάτσια

κι αν έστησαν, , ι κι αν σκόπευαν με τη δολοφονία του, ον σε οτέ δεν

κατάφεραν να τον βγάλουν απ' η μέση.

ο έγκλημα, ντί να σβήσει τα ίχνη αυτού του ασθματικού γιατρού από την

Αργεντινή, ετατράπηκε σε βαθιά, ε ζωογόνα και ελπιδοφόρα ανάσα για τους

προλετάριους, ια τους λαούς όλου του κόσμου.

σως η εξήγηση της «αθανασίας» να είναι αυτή που έδωσε ο Ζαν Πολ Σαρτρ:

σε ει γιατί ήταν πολεμιστής. ταν πολιτικός. ταν στρατιώτης. ταν ο άνθρωπος της επανάστασης.

σε ει, ιατί ακόμα δεν έχει πεθάνει ο ιμπεριαλισμός.

ι' υτό παραμένει θανάσιμα επικίνδυνος για τους δολοφόνους του. ίναι επικίνδυνος τόσο ακριβώς όσο το

βλέμμα δείχνει πόσο ρεαλιστικό είναι το όραμά του για έναν κόσμο ελεύθερο, ημοκρατικό, ωρίς πείνα,

ωρίς φτώχεια, ωρίς εκμετάλλευση.

σε υδέποτε αισθάνθηκε ότι ήταν «άγιος», στω κι αν είχε ήδη θεοποιηθεί από πολλούς ανθρώπους.

ρνέστο σε κεβάρα ήταν «ο πληρέστερος άνθρωπος της εποχής μας», λεγε ο Σαρτρ. ιατί στο

πρόσωπο του σε υμπίπτουν απόλυτα τα λόγια με τα έργα. υμπίπτουν απόλυτα οι ιδέες με τις πράξεις.

λλά, σε εν αφήνει, κόμη και τώρα, εριθώρια για «αγιοποίηση». ελικά, πως έλεγε ο ίδιος, ταν

απλώς ένας άνθρωπος που έκανε ό, ι πίστευε. αι πίστευε ό, ι έκανε.

* ανείς δεν είναι δυνατό να προσθέσει τίποτα περισσότερο στο θρύλο του ρνέστο σε κεβάρα.

ανείς πέρα από την Ιστορία.

ην ιστορία των απλών ανθρώπων που έχουν πυξίδα το όραμα, ους αγώνες, η θυσία του σε κεβάρα.
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σε ων

εργατών και των φοιτητών, σε ων κολίγων και των ανταρτών, α γινόταν το

σύμβολο γενεών και γενεών, α περνούσε στο πάνθεον της αιωνιότητας.

σε ει!

« σε κεβάρα είναι ένας από τους μεγάλους μύθους αυτού του αιώνα. ζωή του - λεγε ο Σαρτρ - ίναι η

ιστορία του πληρέστερου ανθρώπου της εποχής μας».

σε ει, ιατί συνεχίζει να πολεμάει τον ιμπεριαλισμό.

σε ολεμάει και δείχνει τη νίκη. ο βλέμμα του σε είχνει τη νίκη.

« εν είμαι απελευθερωτής (libertador). εν υπάρχουν libertadores. ι ίδιοι οι άνθρωποι

απελευθερώθηκαν μόνοι τους», λεγε ο σε.

ταν, ε άλλα λόγια, πως θα έπρεπε να είναι όλοι οι άνθρωποι.

ην

ιστορία των συντρόφων του, ε κάθε εποχή και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ου προχωρούν μαζί του

«Hasta la victoria - siempre»!



Το ρεμπέτικο, ια διαχρονική υπόθεση, ια τη οποία έχει γίνει πολύς λόγος, εν έπαψε ποτέ να αποτελεί καθημερινό

άκουσμα, τοιχείο της λαϊκής μουσικής μας παράδοσης. ια σειρά προβληματισμοί, στόσο, αίνεται να ταξιδεύουν στο

χρόνο.

α πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο ότι η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα

δεν μπορεί να είναι μονολεκτική. λειδί στην απάντησή μας είναι η

σκιαγράφηση της εξέλιξης του ρεμπέτικου στα χρόνια της εμφάνισης,

κμής και παρακμής, ε σχέση με την πορεία της ελληνικής κοινωνίας.

ι «λούμπεν» αποτελούν το κοινωνικό στρώμα μήτρα για το ρεμπέτικο

( εμπέτης = νυπόταχτος, λλά και περιθωριακός κατ' λλη ερμηνεία).

ι πρώτοι δημιουργοί του ρεμπέτικου, εν είναι άλλοι από τους

παρανόμους των πόλεων και της υπαίθρου που συνωστίζονται στα

λιμάνια .

τα επόμενα χρόνια, Μικρασιατική Καταστροφή αποτέλεσε ορόσημο

στην εξέλιξη του ρεμπέτικου.

χι μόνο μουσικά - που είναι αδιαμφισβήτες οι ομοιότητες, λλά και οι διαφορές του μικρασιάτικου και μάλιστα του

σμυρναίικου τραγουδιού με το ρεμπέτικο που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα - λλά κύρια κοινωνικά: ε την αλλαγή της σύνθεσης

του ελληνικού πληθυσμού.

ιο συγκεκριμένα, ε τη μετατροπή μιας ιδιότυπης αλλοεθνούς εμπορικής αστικής τάξης, ου αποτελούσαν οι Ελληνες στην

Τουρκία, ε πρόσφυγες, ου δεν έχουν προλάβει ακόμη να γίνουν προλετάριοι, λλά βρίσκονται σε μια μεταβατική

φάση που θα καταλήξει στην προλεταριοποίησή τους.

« ο τραγούδι αυτό, ου είχε ανατολίτικο χαρακτήρα, ύμιζε κατά κάποιο τρόπο μακρινούς κι αγαπημένους τόπους», ράφει ο

Β. απαδημητρίου στα 1949, τα «Ελληνικά Γράμματα, άτι που συντέλεσε σημαντικά στη διάδοσή του και κύρια στις λαϊκές

μάζες, που ήταν και περισσότερο οικείο.

την πραγματικά κρίσιμη αυτή στιγμή για την παραπέρα εξέλιξη του ρεμπέτικου, α συνυπάρξουν

για ένα διάστημα το περιθωριακό στην κοινωνική του βάση ρεμπέτικο με το αποδεκτό, πό τα

πλήθη των προσφύγων, ικρασιατικό τραγούδι.

να μεγάλο μέρος του, πό την άλλη, υνεχίζει να εκφράζει την κοινωνική του αφετηρία. σύνθεση

αυτών των δύο στοιχείων θα παρακολουθήσει την πορεία του ρεμπέτικου ως τα χρόνια της Κατοχής,

α καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το χαρακτήρα του, η σημασία των περιθωριακών κοινωνικών του

αφετηριών, ην επίδραση της Μικρασιατικής Καταστροφής στη μετεξέλιξή του.

υμπληρωματικά στοιχεία στην εικόνα αυτή είναι, αι πάλι μέχρι την Κατοχή, ι χώροι διάδοσης του

ρεμπέτικου, στάση των ρεμπετών στη διάρκεια της Κατοχής ( οποία συμπυκνώνεται στο εξής:

ύτε ενεργός ανάμε ιξη , ύτε πλήρης αδιαφορία στο δράμα του λαού).

ετά το 1947, πορούμε να μιλάμε για την αναγέννηση του ρεμπέτικου, ε κύριο στοιχείο τη θεματολογική, λλά και τη μουσική

του εξέλιξη. περίοδος 1947 - 1952 ίναι το μεταίχμιο του περάσματος στο λαϊκό τραγούδι .

ια νέα, λλαγμένη σημαντικά ως προς τη σύνθεσή της, ιο έμπειρη από παλιά, ργατική τάξη προβάλλει στο προσκήνιο. ο

ρεμπέτικο δε θα μπορέσει να γίνει το τραγούδι της. α διαφοροποιηθεί στο περιεχόμενο και τη μορφή στα τελευταία δείγματά του.

α τραγουδηθούν, υρίως αυτά τα τελευταία δείγματα του ρεμπέτικου, ε περιόδους αντίστασης του λαού μας, αν λαϊκά, αν

τραγούδια διασκέδασης. προϊστορία όμως κύρια του ρεμπέτικου τραγουδιού δε θα του επιτρέψει να γίνει ο εκφραστής των νέων

κοινωνικών δεδομένων: άτι τέτοιο θα σήμαινε την αυτοαναίρεσή του. ι ίδιοι οι ρεμπέτες, ξάλλου γράφοντας τραγούδια του

Εμφυλίου και της Κατοχής, ραγούδια με άλλο προβληματισμό και περιεχόμενο, επέρασαν τις ίδιες τις καταβολές του.
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ίναι τραγούδι του περιθωρίου;

ι Μικρασιάτες αυτοί έφεραν μαζί και τη μουσική τους.

ο παιδί που γεννήθηκε από την τελική ανάμειξη των ειδών έχει χαρακτηριστικά και των δύο

γονιών: ιευρυμένη κοινωνική θεματολογία και νεοτερική μουσική έκφραση.

ύρω στα 1955, ο ρεμπέτικο τραγούδι αρχίζει να υποχωρεί.

Για την εξέλιξη του ρεμπέτικου

Οι φοιτητές απ' όλες τις σχολές στη διάρκεια του φοιτητικού κινήματος,

συνειδητοποιήσαμε πως τα προβλήματά μας, σχετικά με τον εκδημοκρατισμό της

Παιδείας και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, δεν λύνονται χωρίς την

αλλαγή της συγκεκριμένης πολιτικής κατάστασης.

Αρχίζοντας έτσι πολιτικό αγώνα, οι φοιτητές και οι Έλληνες εργαζόμενοι που

κλείστηκαν στο Πολυτεχνείο, ξεκαθαρίζουν τις θέσεις τους και καλούν τον Ελληνικό

Λαό να συσπειρωθεί γύρω τους και να αγωνιστεί μαζί τους ως την τελική νίκη.

1.Πρωταρχική προϋπόθεση για την επίλυση όλων των λαϊκών προβλημάτων,

θεωρούμε την άμεση παύση του τυραννικού καθεστώτος της χούντας και την

παράλληλη εγκαθίδρυση της ΛΑΪΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΊΑΣ και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ.

2.Η εγκαθίδρυση της λαϊκής κυριαρχίας συνδέεται αναπόσπαστα με την ΕΘΝΙΚΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ από ξένα συμφέροντα που χρόνια στηρίζουν την τυραννία στη χώρα

μας. Η πλατιά κινητοποίηση του Ελληνικού Λαού κι η εκδήλωση συμπαράστασης απ'

όλες τις γωνιές της Ελλάδας είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους επιχείρησαν να μας

δυσφημίσουν.

Ελληνικέ Λαέ, ο αγώνας γύρω από τη Λαϊκή Κυριαρχία και την Εθνική Ανεξαρτησία

σήμερα συνίσταται στις άμεσες μαζικές διεκδικήσεις, στα οικονομικά,

επαγγελματικά και κοινωνικά σου προβλήματα, με απεργιακούς αγώνες, με μαζικές

κινητοποιήσεις, με συλλαλητήρια, με προοπτική τη γενική απεργία για την ανατροπή

της Δικτατορίας. Η παρουσία μας εδώ αποτελεί κέντρο συσπείρωσης, κινητοποίησης

και μαζικοποίησης του λαϊκού αγώνα.

ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ.

16 Νοέμβρη '73

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
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