
Κάλεσμα για Παραστάσεις Διαμαρτυρίας για την Εξεταστική

Ενώ η περίοδος  της  εξεταστικής  προχωρά,  οι  φοιτητές  έχουν  να  αντιμετωπίσουν  άλλη  μια  δυσκολία:  την
παραξενιά  του  κάθε  καθηγητή.  Πριν  περίπου  μια  εβδομάδα  στην  εξέταση  του  μαθήματος  Μεταφορά
Θερμότητα Ι, ενώ είχε γίνει γνωστό ότι η εξέταση θα γίνει με ανοιχτό πρόχειρο τυπολόγιο του μαθήματος,
ξαφνικά αυτό άλλαξε την ώρα αυτής. Και σα να μην έφτανε μόνο αυτό, η κ. Σαγιά δήλωνε σε φοιτητές ότι δεν
έχουν λόγο να απαιτούν συγκεκριμένο τρόπο εξέτασης αν δεν έχουν παρακολουθήσει το μάθημα,  ενώ δεν
άργησαν τα σχόλια του στυλ «αν ρωτάς ακόμα κι αυτό είναι σαν να κοιτάζεσαι στο καθρέφτη και να λες είμαι
ηλίθιος». 

Επιπλέον το γεγονός ότι σημειώθηκαν ονόματα φοιτητών που αποχώρησαν πρόωρα ή αντέδρασαν κατά την
ώρα της εξέτασης μόνο άλλες εποχές θυμίζουν. Η στοχοποίηση έρχεται να συνδεθεί με ένα ακόμα αυστηρό
τομέα του οργανισμού ιδρύματος που κατατέθηκε πριν λίγους μήνες, του πειθαρχικού φοιτητών.

Αυτό αποτελεί ένα ακόμα δείγμα καθηγητικής αυθαιρεσίας τον τελευταίο καιρό. Η προσδοκία των φοιτητών
για απόκτηση του πτυχίου –όλο και πιο άμεσα συνεπικουρούμενης της οικονομικής κρίσης και της αναγγελίας
της διαγραφής φοιτητών έχει μεγαλώσει τα φαινόμενα εντατικοποίησης. Η προσμονή του πτυχίου και ο ρόλος
που έχει ο καθηγητής να ελέγχει την προσπάθειά του αυτή, δε του χαρίζει κάποια θέση υπεροχής απέναντι στο
φοιτητή To θέμα είναι όμως πως αυτό δεν θα έπρεπε να αποτελεί λόγο αυθαιρεσίας των καθηγητών απέναντί
τους  όπως συμβαίνει  τα τελευταία  χρόνια.   Κι  αυτό γιατί  μέσω της πειθάρχησης και  της εντατικοποίησης
χαράσσεται το προφίλ ενός μετέπειτα πειθήνιου ελαστικού εργαζομένου, που δε θα γνωρίζει να  διεκδικεί τα
δικαιώματά του από τον εργοδότη του.

Σε αυτή την δύσκολη περίοδο που οι φοιτητές δοκιμάζονται τόσο από την κατάσταση εκτός πανεπιστημίου
(οικονομικές  δυσκολίες,  ανεργία)  αλλά  και  εντός  πανεπιστημίου  (διαγραφές,  Οργανισμοί  με  εισαγωγή
διδάκτρων,  ανταποδοτικής  εργασίας  κτλ)  ζητάμε το  αυτονόητο:  να βοηθούν  κι  οι  ίδιοι  οι  καθηγητές τους
φοιτητές  στην  απόκτηση του πτυχίου  τους.  Χαρακτηριστικό  είναι  και  το  παράδειγμα της  Περιβαλλοντικής
Τεχνολογίας που μετά τα δύσκολα θέματα που μπήκαν, μίλησαν και τα νούμερα. Μόνο 46 (32%) από τους 140
φοιτητές κατάφεραν να περάσουν το μάθημα. 

Μετά κι από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του φοιτητικού συλλόγου καλούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας:

- Την Δευτέρα 22/9 στις 11.00 π.μ. στο γραφείο της κ.Σαγιά διεκδικώντας την διεξαγωγή του τρόπου εξέτασης με
ανοιχτές  σημειώσεις αλλά  και  την  σχετική  ενημέρωση  των  φοιτητών  τουλάχιστον  μια  βδομάδα  πριν  την
εξέταση μέσα από το  site  του  μαθήματος.  Ταυτόχρονα  διεκδικούμε την αξιοπρεπή συμπεριφορά απέναντι
στους  εξεταζόμενους και  φυσικά  να  μην  γίνει  καμία  στοχοποίηση  φοιτητών  που  είτε  αντέδρασαν  στην
συμπεριφορά των επιτηρητών και της υπεύθυνης του μαθήματος είτε έφυγαν πριν την προκαθορισμένη ώρα
αποχώρησης.

-  Την Τρίτη 23/9 ώρα 13.00 στο γραφείο του κ.Μπούρη διεκδικώντας κανονικοποίηση στην βαθμολόγηση των
γραπτών της προηγούμενης εξέτασης. 




