Κυρία Γιαννημάρα κόβεστε, γιατί δεν γνωρίζατε τα δικαιώματα των φοιτητών!
Με αφορμή το μαζικό κόψιμο φοιτητών στο μάθημα Διδακτική της Τέχνης 1 στην εξέταση τστις 3/2/2016

Η καθηγητική αυθαιρεσία δεν θα περάσει.Διεκδικούμε συλλογικά τα δικαιώματά μας.
Την Τετάρτη 3/2/2016 έλαβε χώρα μαζική αποπομπή φοιτητών από τις εξετάσεις του μαθήματος
Διδακτική της Τέχνης 1, εκ μέρους της καθηγήτριας Ρ.Γιαννημάρα. Η καθηγήτρια με απαξιωτικό τρόπο
δήλωσε στην αρχή της γραπτής εξέτασης ότι, όσοι δεν έχουν παραστεί στα θεωρητικά μαθήματα δεν
αξίζει να γράψουν γιατί θα κοπούν, ενώ όσοι δεν έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον τρεις φορές στα
εργαστηριακά μαθήματα δεν θα δείξουν τώρα τις ασκήσεις αλλά θα τις παρουσιάσουν όλες μαζί στο
επόμενο εξάμηνο, αποκλείοντας μεγάλο αριθμό φοιτητών και από την παρουσίαση των εργασιών.
Επιπλέον, εφαρμόστηκε τακτική στιγματισμού φοιτητών σημειώνοντας τα ονόματά τους με κυκλάκια,
αστεράκια και άλλων ειδών σημάδια, στα πλαίσια μιας τιμωριτικής λογικής.
Αυτή η κίνηση συνιστά καταπάτηση του φοιτητικού δικαιώματος της συμμετοχής στις εξετάσεις και της
βαθμολόγησης των γραπτών και εικαστικών εργασιών. Αποτελεί κατάχρηση της καθηγητικής εξουσίας
και λογική επιβολής της τάξης δια μαστίγιου, με τρόπο υποτιμητικό για το σύνολο των φοιτητών και
των δικαιωμάτων τους. Αποτέλεσε εμπόδιο στην άσκηση της υποχρέωσης των φοιτητών να εξετάζονται
στα μαθήματα που έχουν δηλώσει με αιτιολογίες που δεν καλύπτονται από τα όσα ορίζει για το
μάθημα το πρόγραμμα σπουδών. Δεν αποσκοπεί σε καμία επί της ουσίας μετάδοση γνώσης,
καλλιέργειας μιας όρεξης για την παρακολούθηση των μαθημάτων, αλλά ούτε κατανόησης των
αναγκών, της άποψης και των δικαιωμάτων των φοιτητών. Είναι μια καθαρά αντιδημοκρατική και
αυταρχική κίνηση, που καταργεί οποιαδήποτε έννοια σεβασμού και αντιμετώπισης των ζητημάτων
φοίτησης, σύμφωνα με τις φοιτητικές ανάγκες. Επιπλέον, η εντατικοποίηση και αυταρχικοποίηση των
σπουδών μέσω μέτρων, όπως οι απουσίες, το μαζικό κόψιμο στις εξετάσεις, κλπ αποτελεί μέτρο της
εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης που προωθείται εδώ και δεκαετίες στο ελληνικό πανεπιστήμιο, από τις
εκάστοτε κυβερνήσεις και υπουργεία υπό τις κατευθύνσεις της ΕΕ και της συνθήκης της Μπολόνια, και
δεν έχει εφαρμοστεί λόγω της μαζικής και ανυποχώρητης διεκδίκησης και πίεσης του φοιτητικού
κινήματος. Με αυτή την έννοια αποτελεί και πολιτική κίνηση εφαρμογής των αντιδραστικών αλλαγών
στην εκπαίδευση, που έχουν καταδικαστεί επανειλημμένα από το φοιτητικό κίνημα.
Τα φοιτητικά δικαιώματα δεν παραχωρούνται, κατακτιούνται με καθημερινούς συλλογικούς αγώνες. Το
φοιτητικό σώμα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της λειτουργίας του δημόσιου και δωρεάν
εκπαιδευτικού συστήματος και επιβάλλει μέσα από τα συλλογικά του όργανα την ικανοποίηση των
αναγκών και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των φοιτητών.

Βασικό φοιτητικό δικαίωμα, κατοχυρωμένο από τους αγώνες του φοιτητικού κινήματος, αποτελεί η
διαμόρφωση του τρόπου και του χρόνου φοίτησης κάθε φοιτητή, με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες,
τις επιθυμίες και τη συνείδησή του. Ως μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι ώριμο να λαμβάνει την
ευθύνη της διαμόρφωσης αυτής, η οποία δεν μπορεί να επιβάλλεται με αυταρχικά μέσα και τρόπους.
Όπως όλα τα ενήλικα άτομα θα κριθεί για τις επιλογές του από το κοινωνικό σύνολο και την ιστορία και
όχι από μεμονωμένα άτομα, κατόχους εξουσίας. Οι φοιτητές που εργάζονται θίγονται διπλά, αφού
έχουν ακόμα μεγαλύτερη έλλειψη ελεύθερου χρόνου, δυσχεραίνεται σημαντικά η φοίτησή τους και
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
Η διαπαιδαγώγηση και η προσωπικότητα του φοιτητή δεν διαμορφώνεται από τις υποχρεωτικές
παρακολουθήσεις των μαθημάτων αλλά από την συνολική καλλιέργεια, που περιλαμβάνει κοινωνικές
δραστηριότητες ποικίλων μορφών. Ως συλλογικό υποκείμενο, το φοιτητικό σώμα, έχει κατοχυρώσει την
δυνατότητα διεκδίκησης χρόνου για τέτοιες δραστηριότητες (εργασία, ενασχόληση με τα κοινά,
σύναψη κοινωνικών σχέσεων και πολλά άλλα) μέσω της αυτόβουλης και όχι υποχρεωτικής
παρακολούθησης των μαθημάτων. Οι παραπάνω φοιτητικές ανάγκες συμπυκνώνονται στο δικαίωμα
της μη υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων και στο δικαίωμα για συμμετοχή στις
εξετάσεις.
Δεν ζητάμε ούτε χάρες, ούτε ειδικές εξαιρέσεις. Τα δικαιώματά μας είναι σαφή και συγκεκριμένα.
Απαιτούμε να γίνουν σεβαστά με καθολικό τρόπο. Παλεύουμε ενάντια στον ατομικό δρόμο και το
ατομικό συμφέρον. Καλούμε όλους τους φοιτητές να εναντιωθούν έμπρακτα και μαζικά στην
καταπάτηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους. Η παρακολούθηση δεν αποτελεί παράγοντα
αποκλεισμού ή κοψίματος από κανένα μάθημα, πόσο μάλλον όταν δεν ορίζεται από το πρόγραμμα
σπουδών.
Το θέμα τέθηκε ήδη στα μέλη της Συγκλήτου την Παρασκευή 5/02. Καλούμε την υπεύθυνη καθηγήτρια
να εξετάσει όλα τα γραπτά που παραδόθηκαν στην γραπτή εξέταση και να πραγματοποιήσει νέα
εξέταση των εργασιών του εργαστηρίου για όσους αποκλείστηκαν. Απαιτούμε την ανάληψη της
ευθύνης βαθμολόγησης από τις πρυτανικές αρχές και πραγματοποιούμε παράσταση διαμαρτυρίας
στην Πρυτανεία για να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά μας.
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