
ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΛΕΒΕΝΤΕΣ!

             Η εξεταστική έφτασε! Για μια ακόμη φορά οι όροι διεξαγωγής της 
μόνο  τα  συμφέροντά  μας  δεν  εξυπηρετούν. Και  τώρα  βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις: Ξεκινώντας από την ανακοίνωση του 
προγράμματος  αλλά  και  της  ύλης  μόνο  λίγες  μέρες  πριν  την  έναρξη  της 
εξεταστικής.  Στο  διάστημα  της  εξεταστικής  τα  μαθήματα  του  εξαμήνου 
πολλές   φορές  στριμώχνονται  και  εμείς  αναγκαζόμαστε  να  διαβάζουμε 
παράλληλα την  ύλη  2  διαφορετικών μαθημάτων.  Εκτός   από αυτό,  φέτος 
ειδικά το τρίωρο εξέτασης έγινε δίωρο, πράγμα που απαιτεί τα θέματα να 
είναι προσαρμορμοσμένα στους χρόνους εξέτασης.

     Αυτό  το  χρόνο  δεν  είμαστε  λίγοι  αυτοί  που  αναγκαστήκαμε  να 
πληρώσουμε τις  σημειώσεις,  βγάζοντας φωτοτυπίες,  για να περάσουμε το 
μάθημα.  Μεγάλο  πρόβλημα,  επίσης,  η  ανικανότητα  των  ηλεκτρονικών 
προγραμμάτων  (mystudies-  eudoxus)  να  συμβαδίσουν  μεταξύ  τους,  με 
αποτέλεσμα οι φοιτητές συχνά να καλούνται να επιστρέψουν συγγράμματα ή 
να  μην  δύνανται  να   τα  παραλάβουν.  Συνέχεια   αυτού  είναι  η  περικοπή 
συγγραμμάτων.  Φέτος,  είναι  προφανές  ότι  τα  συγγράμματα  μας  έχουν 
μειωθεί κατά πολύ.

   Σε  κάθε  εξεταστική  επαναλαμβάνονται  κάποια  φαινόμενα  που  δεν 
εξυπηρετούν  τα  συμφέροντά  μας  και  δυσχεραίνουν  τις  σπουδές  μας.  Τα 
μαζικά   κοψίματα,  τα  θέματα  εκτός  ύλης,  ο  περιορισμός  του  χρόνου 
εξέτασης  είναι  ζητήματα  που  δεν  πρέπει  να  αγνοούμε. Όλα  αυτά 
μεταφράζονται  σε  παραπάνω  χρόνια  σπουδών,  επιπλέον  έξοδα  και 
μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των φοιτητών.

            Αυτός ο εντατικός ρυθμός σπουδών και μελέτης στοχεύει στην 
μείωση του ελεύθερου μας χρόνου και όχι στη μέγιστη κατάρτισή μας. Η 
όλο και περισσότερη αφοσίωση μας στο διάβασμα έχει  στόχο την στροφή 
μας προς τον ατομικό δρόμο. Η δημιουργία ενός πειθαρχημένου φοιτητή έχει 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αυριανού πειθαρχημένου εργαζομένου, 



που θα δουλεύει με τους χειρότερους όρους, που δεν θα έχει δικαιώματα και 
απαιτήσεις, δεν θα απεργεί και δεν θα αντιστέκεται.

   Απέναντι  σε  όλα  αυτά,  εμείς  πρέπει  να  απαντάμε  συλλογικά  και  να 
υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά  μας.  Εδώ και  πολλά χρόνια ο σύλλογος 
φοιτητών φιλοσοφικής έχει κατοχυρώσει τα δικαιώματα των εξεταζομένων.

 Και σ'αυτή την εξεταστική να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας. Δεν μας 
τα χάρισαν. Τα κατακτήσαμε!!!

• Δε δεχόμαστε να μας μιλούν απαξιωτικά καθηγητές και  επιτηρητές. 
Είμαστε ισότιμοι με τους καθηγητές, όταν δεν μας σέβονται κ θεωρούμε ότι 
μας προσβάλλουν δεν τους σεβόμαστε κι εμείς.

• Δε δεχόμαστε να μας αντιμετωπίζουν ως ύποπτους εγκληματίες για 
αντιγραφή και  να μας αλλάζουν 15 θέσεις  για  να τους βγουν  μέγιστες  οι 
αποστάσεις.

• Δε δεχόμαστε παράλογα θέματα, θέματα εκτός ύλης και ανεπαρκείς 
χρόνους εξετάσεις. 

• Δεν δεχόμαστε να κοπούμε επειδή δεν έχουμε πάσο. Την ταυτότητα 
μας μπορούν να πιστοποιήσουν οι συμφοιτητές μας.

• Σε  περίπτωση  μαζικών  κοψιμάτων  απαιτούμε  συλλογικά 
αναβαθμολόγηση ή άμεση επανάληψη της εξέτασης του μαθήματος.

• Δε  δεχόμαστε  στην  εξεταστική  να  πέφτουμε  θύματα  των 
συμπλεγμάτων και της παραξενιάς του κάθε καθηγητή και επιτηρητή 
που πιστεύει ότι έχει κάποια εξουσία πάνω μας.

• Είμαστε  αλληλέγγυοι  προς  τους  συμφοιτητές  μας  όταν 
αυθαιρετήσουν πάνω τους.

  Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής, η προσωπική αξιοπρέπεια είναι 
υπόθεση όλων!!!


