
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΗ 

   Οι μαζικές κινητοποιήσεις 41 χρόνια μετά την εξέγερση του ’73, οι εκατοντάδες χιλιάδες λαού και νεολαίας που 

διαδήλωσαν επαναφέροντας στο σήμερα το ανεκπλήρωτο αίτημα για Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία, χρωμάτισαν 

εκρηκτικά την πολιτική συγκυρία. Άλλο τόσο όμως χρωματίστηκε και από τις μεθοδεύσεις του κράτους που 

διαμορφώνοντας ένα ασφυκτικό κλίμα αστυνομοκρατίας επέλεξε να χτυπήσει και να καταστείλει τις μεγαλειώδεις 

κινητοποιήσεις, να τρομοκρατήσει τον αγωνιζόμενο λαό και να οριοθετήσει το αντικυβερνητικό, αντικατασταλτικό 

και αντιιμπεριαλιστικό στίγμα των διαδηλώσεων. Για να διασφαλιστεί λοιπόν η σταθερότητα και η ομαλότητα το 

τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι ο κρατικός αυταρχισμός εντείνεται με αλματώδεις ρυθμούς μέσα από την 

καταστολή και την τρομοκράτηση κάθε αγωνιζόμενου κομματιού που αμφισβητεί έμπρακτα το κλίμα κοινωνικής 

συναίνεσης που τεχνιέντως επιβάλλεται. Μαθητές συλλαμβάνονται έξω από το Υπουργείο επειδή εναντιώνονται 

στο Νέο Λύκειο, φοιτητές ξυλοκοπούνται από τα ΜΑΤ έξω από τη Νομική και το Πολυτεχνείο  επειδή εναντιώνονται 

στον πρωτόγνωρο πρυτανικό αυταρχισμό, ενώ ταυτόχρονα το αγωνιζόμενο κίνημα ενάντια στην εξόρυξη Χρυσού 

στις Σκουριές πνίγεται στα χημικά και χτυπιέται βίαια από τις δυνάμεις καταστολής. Είναι φανερό ότι η  μνημονιακή 

πολιτική και η νεοφιλελεύθερη επέλαση των ιδιωτικοποιήσειων, του ΕΝΦΙΑ, της όλο και μεγαλύτερης συμπίεσης του 

κατώτατου μισθού, της μετάλλαξης των εργασιακών σχέσεων και των απολύσεων, του τσακίσματος των εργασιακών 

και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων θα συνεχίζει να εφαρμόζεται απρόσκοπτα  αν ο λαϊκός παράγοντας δεν ξαναβγεί 

επιθετικά στο προσκήνιο. 

Ωστόσο το κυβερνητικό δόγμα της βίας και της καταστολής υιοθετείται αυτούσιο πλέον και από τις νέες 

πρυτανικές αρχές που αποδεδειγμένα είναι οι πιο αυταρχικές πρυτανείες μεταπολιτευτικά. Οι νέοι πρυτάνεις με 

πρωτοπόρο τον Φορτσάκη, προβαίνουν από τους τρεις πρώτους μήνες ανάληψης της εξουσίας τους σε πρακτικές 

αυταρχισμού και τρομοκράτησης μέσα στο πανεπιστήμιο. Άλλοτε με ΜΑΤ κι εισαγγελείς, άλλοτε με μπράβους, 

θυματοποιημένες πλην επιθετικές καταγγελίες κι  απειλές πειθαρχικών διώξεων σε βάρος φοιτητών, οι νέες 

πρυτανείες παίρνουν ξεκάθαρα θέσεις μάχης ενάντια στα κεκτημένα του φοιτητικού κινήματος, στο 

πανεπιστημιακό άσυλο, στον φοιτητικό συνδικαλισμό, στις ριζοσπαστικές  μορφές πάλης και τις αγωνιστικές 

αποφάσεις των φοιτητικών συλλόγων. Οι εγκάθετοι λοιπόν πρυτάνεις που βαπτίζουν τις γενικές συνελεύσεις και τις 

δημοκρατικές διαδικασίες των συλλόγων «μειοψηφείες που κλείνουν τις σχολές» είναι οι ίδιοι που με την παρουσία 

ΜΑΤ και μπράβων επιχειρούν να αποκλείσουν φοιτητές και εργαζόμενους (ακόμη και με ανοιγμένα κεφάλια, όπως 

αυτά των συναδέλφων μας από το Σ.Φ. Οικονομικού Αθήνας) από τα διοικητικά όργανα του πανεπιστημίου και να 

οριοθετήσουν την υλοποίηση των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων αποφασίζοντας και διατάζοντας στο 

λεπτό lock-out ολόκληρων κτιρίων. Με τις κυβερνητικές πλάτες και τον Λοβέρδο να θαυμάζει την πυγμή και το 

σθένος τους, οι πρυτανείες στο σύνολό τους έχουν βαλθεί να αλλάξουν άρδην τη φυσιογνωμία του ελληνικού 

πανεπιστημίου παγιώνοντας το κυβερνητικό δόγμα "ησυχία, τάξη και ασφάλεια", στρώνοντας το δρόμο για ένα 

πανεπιστήμιο θεσμοποιημένου αυταρχισμού, έτσι όπως θα παγιωθεί από τον Οργανισμό, τις διαγραφές κλπ. 

Το κλίμα γενικευμένου αυταρχισμού που βιώνουμε λοιπόν το τελευταίο διάστημα, καθόλου ξέχωρο δεν 

είναι από τις επικείμενες αναδιαρθρώσεις που Κυβέρνηση-Υπουργείο και Πρυτάνεις σχεδιάζουν για την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα οι υπό διαμόρφωση Οργανισμοί που θα αποτελέσουν το νέο καταστατικό 

λειτουργίας των ιδρυμάτων έρχονται να αναιρέσουν βίαια μια σειρά από κεκτημένα του φοιτητικού κινήματος και 

να διαμορφώσουν ένα εκπαιδευτήριο αποστεριωμένο από κάθε φοιτητική διεκδίκηση  που θα ευθυγραμμίζεται με 

τις πτυχές της συνθήκης της Μπολόνια και τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Σε αυτο το πλαίσιο οι Οργανισμοί έρχονται 

να εγγυηθούν τη διάλυση του πτυχίου με τη διάσπαση του κύκλου σπουδών σε 3+1,  μέσα από ένα μοντέλο 

ειδίκευσης και ταυτόχρονα συρρίκνωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων, πράγμα που εναρμονίζεται πλήρως 

με την αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και τις νέες μορφές απασχόλησης για τη νεολαία (προγράμματα 



ΕΣΠΑ, Voucher). Ειδικά για τον κλάδο των φιλολόγων συμβαδίζει πλήρως με τις νέες δηλώσεις του Υπουργείου για 

εθελοντική εργασία στο δημόσιο σχολείο αλλά και με τα υπέρογκα ποσοστά αδιόριστων εκπαιδευτικών που 

πετιούνται στην ανεργία ή στην ελαστική και ανασφάλιστη εργασία. Ταυτόχρονα οι Οργανισμοί έρχονται να 

επιδράσουν υλικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και να μετατρέψουν τις ελεύθερες ακαδημαϊκές διαλέξεις σε 

παρακολουθήσεις που θυμίζουν περισσότερο την λυκειακή μας καθημερινότητα. Πρόοδοι, αλυσίδες μαθημάτων, 

project, παρουσιολόγια, διαγραφή στις 6 φορές αποτυχίας σε ένα μάθημα, περιγράφουν τους άκρως 

εντατικοποιημένους ρυθμούς σπουδών με τους οποίους επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα μοντέλο φοιτητή που 

θα προσκολάται παθολογικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και θα πειθαρχεί στις καθηγητικές απαιτήσεις 

προκειμένου να μη διακυβεύεται η επιτυχία του στα μαθήματα. Ένα μοντέλο φοιτητή και μελλοντικά εργαζόμενου-

άνεργου αποστειρωμένο από κάθε έννοια συλλογικής έκφρασης και διεκδίκησης, που δεν θα αντιλαμβάνεται τα 

δικαιώματά του αλλά ακόμη και αν τα αντιλαμβάνεται δεν θα μπορεί να εγείρει αντιστάσεις αλλά θα καταπνίγεται 

από την εργοδοτική τρομοκρατία. Σε αυτό το πλαίσιο οξύνεται και το πειθαρχικό πλέγμα καθώς για πρώτη φορά 

ανοίγει τόσο επιθετικά η συζήτηση για τις διαγραφές φοιτητών. Είναι φανερό ότι οι διαγραφές δεν αφορούν μόνο τη 

μερίδα των «αιωνίων» και «λιμναζόντων» φοιτητών, καθώς το μέτρο αυτό λειτουργεί νομιμοποιητικά για 

γενικευμένες διαγραφές στο μέλλον και για την εφαρμογή του ορίου φοίτησης στα ν+2 χρόνια. Η διάσταση των 

διαγραφών, έτσι όπως αυτές παγιώνονται μέσα από τον Οργανισμό,ως πειθαρχική ποινή, θα πλαισιώνει το  υπό 

διαμόρφωση αυταρχικό πλαίσιο φοίτησης και θα λειτουργεί από τη μία φρονηματιστικά για το σύνολο των φοιτητών  

προκειμένου να επιταχύνουν την ολοκλήρωση των σπουδών τους υπό το βούρδουλα της διαγραφής και από την άλλη 

ως τιμωρία-ποινή για την αποκλίνουσα φιγούρα φοιτητή (φοιτητές που αποτυγχάνουν 6 φορές σε ένα μάθημα, 

φοιτητές που συνδικαλίζονται στο σύλλογό τους, που αμφισβητούν την καθηγητική αυθαιρεσία ).  

Το ασφυκτικό και πειθαρχημένο πλαίσιο σπουδών συμπληρώνουν και οι νέες δηλώσεις της πρυτανείας 

του ΕΚΠΑ για κατάργηση των φοιτητικών συλλόγων. Μια τέτοια δήλωση δεν προκύπτει εν κενώ αλλα συμπληρώνει 

τις τελευταίες κινήσεις των νέων πρυτανειών σε σχέση με το πως αμφισβητούνται οι αποφάσεις των φοιτητικών 

συλλόγων και στοχοποιούνται ριζοσπαστικές μορφές πάλης. Η κατεύθυνση αυτή αποκρυσταλλώνεται θεσμικά και 

μέσα απ΄ τον οργανισμό, ο οποίος μέσα απο συγκεκριμένες διαταξεις του (βλ. συνήγορος του φοιτητή), στοχεύει στην 

υποβάθμιση των συλλογικών του οργάνων των φοιτητικών συλλόγων και την υπονόμευση στη συνείδηδη των 

φοιτητών της αποτελεσματικότητάς τους καταλήγοντας τελικά στη διάλυσή τους. Απο την άλλη προδιαγράφει μέσα 

από τα πειθαρχικά, τις διαγραφές και την ποινικοποίηση των πρακτικών του φοιτητικού κινήματος, την οριοθέτηση 

του μαχητικού φοιτητικού συνδικαλισμού και τη μετάλλαξή του σε ένα μοντέλο που πολύ περισσότερο θα συναινεί 

ακόμη και ιδεολογικά στις τομές της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης ή τουλάχιστον θα φαίνεται ακίνδυνο για την 

εφαρμογή της.  

Ωστόσο το φοιτητικό κίνημα δεν έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπο με τη βία, τον αυταρχισμό και την 

καταστολή. Ίσα-ίσα οι φοιτητικοί σύλλογοι ανέκαθεν αντιπάλευαν τέτοιες αυταρχικές πολιτικές, πρακτικές και 

φυσιονωμίες, ανέκαθεν έρχονταν σε σύγκρουση με καθηγητές και πρυτάνεις νοσταλγούς και υποστηρικτές της 

χούντας. Οι δίκαιοι αγώνες του φοιτητικού κινήματος δεν δυσφημούνται, δεν στοχοποιούνται, δεν καταστέλλονται 

από μειοψηφείες (Πρυτάνεις-ΜΑΤ-Εισαγγελείς). Κόντρα σε όσους υπονομεύουν το παρόν και το μέλλον μας 

συνεχίζουμε μέσα από τις γενικές μας συνελεύσεις και τι δημοκρατικές διαδικασίες των φοιτητικών μας συλλόγων 

να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και την εργασιακή μας προοπτική . Τα χουντικά κατακάθια που επιχειρούν να 

μας αποστερήσουν το αναφαίρετο δικαίωμα να αγωνιζόμαστε και να αντιστεκόμαστε με αξιοπρέπεια ενάντια στο 

νέο πανεπιστήμιο-έκτρωμα δεν χωρούν μέσα στις σχολές μας.  

 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΕΣ, ΟΙ ΕΚΦΡΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΘΑ ΣΤΟΧΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΜΟΝΙΜΑ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ 

ΤΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΤΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ. 

 



 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 
-Ανατροπή της Κυβέρνησης, του μνημονίου, και των μέτρων που τα συνοδεύουν. Κάτω η αυταρχική πολιτική 
Κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεσοπρόθεσμο και κάθε επίδοξος διαχειριστής της κυβερνητικής εξουσίας. 
-ΚΑΜΙΑ ΜΕΙΩΣΗ σε μισθούς και συντάξεις, απαγόρευση των απολύσεων. Καμιά απόλυση διοικητικών υπαλλήλων. 
Λεφτά για την Εκπαίδευση, την Υγεία, την ασφάλιση, ούτε ένα ευρώ για το χρέος και τους τραπεζίτες.  
-Ανατροπή του Νόμου Διαμαντοπούλου και του συνόλου της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. 
-ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ν+2. Να ρυθμίζουμε εμείς ως φοιτητές τους 
ρυθμούς των σπουδών μας. 
-ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩΝ 33 ECTS ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. 
-Τσάκισμα κάθε φασιστικής και νεοναζιστικής συμμορίας όπως η Χρυσή Αυγή. 
-Αλληλεγγύη στους πολιτικούς κρατούμενους. Απελευθέρωση των συλληφθέντων αγωνιστών των εξεγέρσεων. Να μην 
εκδοθεί κανένας Τούρκος ή Κούρδος πολιτικός κρατούμενος στο φασιστικό κράτος της Τουρκίας.  
-Δωρεάν σίτιση και στέγαση για όλους τους φοιτητές. Όχι στην ιδιωτικοποίηση της Λέσχης. 
-Ένα πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο, ενιαίο γενικό, με ίσα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα, μοναδική 
προϋπόθεση για δουλειά. Όχι στο σπάσιμο κύκλου σπουδών σε 3 και 1 χρόνια. 
-Καμία στοχοποίηση και κατάργηση του ασύλου. ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΥΛΟ. ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΛΑΟ.  
-Να σταματήσουμε τον απαράδεκτο θεσμό – αγκάθι για μας τους φοιτητές των πληρωμένων σημειώσεων – corpora 
στα φωτοτυπάδικα της Μελενίκου. Δωρεάν διανομή τους από το Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο. 
-Ελεύθερη επιλογή μαθημάτων κορμού και ειδίκευσης. Κανένα αυθαίρετο παρουσιολόγιο σε μαθήματα κορμού και 
ειδίκευσης. 
-Καμιά οροφή στην ειδίκευση του ΜΝΕΣ. 
-Καμία αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας προς την κατεύθυνση περαιτέρω 
εντατικοποίησης. Ανθρώπινοι ρυθμοί σπουδών. Ενιαίο πτυχίο φιλολόγου, χωρίς αναγραφή της ειδίκευσης. Πτυχίο 
ενιαίο ως μόνη προϋπόθεση για διεκδίκηση αξιοπρεπούς εργασίας. Όχι στην εισαγωγή δύο επιπλέον υποχρεωτικών 
πτυχιακών  μαθημάτων στο ΜΝΕΣ.  
-Ο Σύλλογος Φοιτητών Φιλολογίας να ενημερώνεται με ημερήσια διάταξη για τη συνέλευση τμήματος κάθε φορά.  
 
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΕ: 
-ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΧΟΛΗΣ Τετάρτη 26 (την ημέρα της δίκης των 16 συλληφθέντων της 17/11/2012) και Πέμπτη 27 
ΝΟΕΜΒΡΗ (την ημέρα της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας).  
- Άμεση σύσταση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ υπόλογης στο Σύλλογο για την υλοποίηση της απόφασης 
της Γενικής Συνέλευσης.  
-ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΗ ΤΡΙΤΗ 25/11 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, 
ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ ΧΩΡΙΣ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ.  
-ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΩΝ 16 ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ 
ΣΥΝΕΛΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΝΑΙΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΤΗΝ 17Η ΝΟΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2012.  
 -ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ, ΠΕΜΠΤΗ 27/11 προσυγκέντρωση 10:30, στην Καμάρα  με τα πρωτοβάθμια σωματεία, 
και ενιαιομετωπική συμπόρευση με όλα τα αγωνιζόμενα και απεργιακά μπλοκ στο δρόμο. 
-ΚΑΤΑΛΗΨΗ  ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ, του πανεπιστημιακού τυπογραφίου, την Παρασκευή 28/11 για την δωρεάν εκτύπωση των 
σημειώσεων και των corpus. 
-Μπλοκάρισμα οποιασδήποτε απόπειρας συγκρότησης του Οργανισμού του Ιδρύματος. Μπλοκάρισμα οποιασδήποτε 
προσπάθειας διαγραφής φοιτητή. Μπλοκάρισμα της εφαρμογής κάθε πτυχής του νέου νόμου.  
-Παρέμβαση στη συνέλευση τμήματος και κοινοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευση.  
-Παρέμβαση του Συλλόγου στις επόμενες Γενικές Συνελεύσεις των Σπουδαστικών, των Φοιτητικών και των Μαθητικών 
Συλλόγων, αλλά  και στη συνέλευση του Συλλόγου των Διοικητικών υπαλλήλων  και κοινοποίηση της απόφασης της 
Γενικής μας Συνέλευσης  
-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/12 στις 14:00, στο αμφ. Α’.  
 
 


