
Εξεταστική 3 εβδομάδων;;;
Ευχαριστώ αλλά δε θα πάρω!!

Εδώ  και  περίπου  ένα  μήνα  έχει  ανακοινωθεί  το  πρόγραμμα  όλων  των  εξεταστικών  της 
σχολής(Ιανουαρίου-  Ιουνίου-  Σεπτεμβρίου).  Όλοι  όταν  το  πήραμε  στα  χέρια  μας  προφανώς 
σαστίσαμε  γιατί  κάτι  τέτοιο  είναι  πρωτοφανές.  Εξεταστική  Γενάρη  τριών(3)  εβδομάδων,  ή  15 
εργάσιμων ημερών ή 19 ημέρών μαζί με τα σαββατοκύριακα.

Είναι γεγονός ότι για τη σχολή μας αυτές οι ημέρες δε φτάνουν, όταν μάλιστα άλλες σχολές 
έχουν είτε συνεχείς εξεταστικές είτε εξεταστικές που υπερβαίνουν ακόμα και τον ένα μήνα. Η πιο 
προφανηής απορία ενός συναδέλφου είναι το “πλάκα μας κάνουν”, ωστόσο τα πράγματα είναι λίγο 
πιο περίπλοκα απο αυτό.

Απο το 2007, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, ισχύει ο νόμος- πλαίσιο της  
Νέας  Δημοκρατίας.  Ένας  νόμος,  σύμφωνος  με  τον  ΚΕΧΑΕ  και  όλες  τις  συμφωνίες  που  έχει 
υπογράψει  η  χώρα μας  σε  Μπολόνια,  Λισσαβόνα  κτλ.  Ένας  νόμος  που  εισήγαγε  τους  κύκλους 
σπουδών, τις αλυσίδες, τα προαπαιτούμενα και τις διαγραφές φοιτητών(εφαρμόζεται ως έχει σε πάρα 
πολλές σχολές πανελλαδικά). Νόμος ο οποίος μέσα σε όλα τα άλλα προβλέπει και εξεταστικές που 
θα κρατάνε το πολύ τρείς εβδομάδες.

Συνέχεια στη συγκεκριμένη νομοθεσία για την παιδεία δίνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στοχεύει σε πιο 
σκληρά μέτρα για την πλήρη επιχειρηματικοποίηση του πανεπιστημίου και την εντατικοποίηση των 
σπουδών μέχρι τελικής πτώσης. Άλλωστε οι σαρρωτικές αλλαγές στο εργασιακό, το Μνημόνειο αλλά 
και  το  Πολυνομοσχέδιο  της  Διαμαντοπούλου  που  αλλάζει  και  τα  επαγγελματικά  δικαιώματα  των 
αποφοίτων σχολών σαν τη  δική  μας,  δε  θα μπορούσαν να  μη φέρουν και  αλλαγές  σε  όλες  τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης. Για το λόγου το αληθές όποιος θέλει ας ψάξει να βρεί τις συζητήσεις στις 
τελευατίες συνόδους πρυτάνεων, της συνόδου στους Δελφούς και το κείμενο διαβούλευσης για την 
παιδεία. Βέβαια και μια καθημερινή ανάγνωση εφημερίδων θα μας κατατοπήσει όλους για το τί γίνεται 
σε όλο το φάσμα της κοινωνίας, σε όλους του τομείς της ανθρώπινης και όχι μόνο δραστηριότητας.

Θα περίμενε όμως κανείς σε ορισμένα σημεία να βρούμε κάποιους συμμάχους, οι οποίοι αν όχι 
να αγωνιστούν απέναντι σε όλα αυτά, τουλάχιστον να διευκολύνουν τον κάθε φοιτητή. Αυτοί είναι οι 
καθηγητές.  Γιατί  στην  τελική  δε  σπουδάζουμε  απο  χόμπυ  αλλά  για  να  βρούμε  μια  δουλειά.  Οι 
οικογενειές μας στερούνται πολλά πράγματα για να μας σπουδάσουν και πολλοί απο εμάς, αν όχι οι  
περισσότεροι  πλέον,  δουλεύουμε  για  να  ανταπεξέλθουμε  στις  καθημερινές  μας  ανάγκες.  Και  αν 
κάποιοι  απο εμάς έχουμε υπερβεί  κάποιο όριο φοίτησης δεν έγινε  απο καπρίτσιο αλλά απο την 
αναγκαιότητα της επιβίωσης ή απο κάποια άλλη ιεράρχηση προκειμένου να επιτύχουμε είτε στην 
επιβίωση είτε σε άλλους τομείς πέραν της σχολής.

Οι  καθηγητές  όμως  για  ακόμα  μια  φορά  μας  δείχνουν  ότι  είναι  εχθροί.  Ή  τουλάχιστον 
συμπεριφέρονται σαν τέτοιοι.  Γιατί μπορεί να υπάρχουν άνωθεν εντολές, αλλά αυτοί είναι που τις 
εφαρμόζουν. Χαμένοι στην επιστημονική κοσμάρα τους, λες και δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται έξω απο 
τα γραφεία  τους  κοιτάζουν το  υποτιθέμενο  καλό της  επιστήμης τους(που και  αυτή  βάλλεται  απο 
κυβερνήσεις-ΕΕ και κεφάλαιο) και κανέναν άλλον. Κρυμμένοι επί της ουσίας απο την πραγματικότητα 
κάνουν πλάτες στου λύκους που θέλουν να φαν τα πρόβατα και πολλές φορές βοηθάν κιόλας.

Εμείς  δε  θα  σταματήσουμε  να  πορευόμαστε  το  δρόμο  του  αγώνα  κόντρα  σε  λογικές 
ηττοπάθειας και  εφησυχασμού. Το ζήτημα της εξεταστικής δεν είναι  ξεκομμένο απο όλα αυτά και 
συνδέεται άρρηκτα με τις αλλαγές που γίνονται στην παιδεία όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό και όλοι 
πρέπει να συμμετέχουμε στις επόμενες Γενικές Συνελεύσεις του συλλόγου και στις πορείες ενάντια σε 
όλα τα μέτρα σε παιδεία και εργασία.

Πρέπει όμως να νικήσουμε και μέσα στη σχολή. Όλοι λοιπόν όχι μόνο στις συνελεύσεις του 
συλλόγου και αλλα και στις Γενικές Συνελεύσεις Τμήματος για να διαμαρτυρηθούμε μαζικά και τελικά 
να κερδίσουμε. Όχι μόνο για την εξεταστική αλλά και για όλα τα ζητήματα που αφορούν την έστω και 
παροδική ύπαρξή μας στη σχολή.

Μάζεμα υπογραφών για να μεγαλώσει η εξεταστική στον 1 μήνα, στο τραπεζάκι της Α.Ρ.Ε.Φ.

                                    Α.Ρ.Ε.Φ.            Ε.Α.Α.Κ.


