
12+1 ππάγματα πος δεν θα ήθελερ να ξέπειρ… 

… για την Αγγλική Φιλολογία 

 

1. Βηβιία γηοθ! Οη 7 ηόμοη Norton (ζςιιογή ιογοηεσνηθών 

θεημένυν) δεν δίνονηαη από πέπςζη, θη άιια ζςγγπάμμαηα (θςπίυρ 

γιυζζοιογηθά) είηε δεν παπέσονηαη θαζόιος είηε δίνονηαη γηα ένα εξάμενο 

θαη ππέπεη να επηζηπαθούν. 

 

2. Ωρ αποηέιεζμα ηερ ανεπάπθεηαρ ηυν ζςγγπαμμάηυν αναγθαδόμαζηε να 

πιεπώνοςμε θυηοηςπίερ θαη θόπποπα (οη ηημέρ θηάνοςν μέσπη θαη ηα 

12,50 εςπώ γηα ένα μάζεμα). 

 

 

3. Σηο 1ο
 θαη 2

ο
 έηορ δεν δηαιέγεηρ ηα μαζήμαηά ζος, θαζώρ ηο ππόγπαμμα 

είναη πποθαζοπηζμένο συπίρ δςναηόηεηερ επηιογήρ. Από ηο 3
ο
 έηορ 

ζευπεηηθά επηιέγεηρ αςηό πος ζέιεηρ. Ππαθηηθά, ιόγυ ηερ δςζιεηηοςπγίαρ 

ηος ζςζηήμαηορ δειώζευν αναγθάδεζαη να παπαθοιοςζήζεηρ μαζήμαηα 

δεύηεπερ ή θαη ηπίηερ επηιογήρ. Το δηδαθηηθό πποζυπηθό μεηώνεηαη (γηαηί 

όζοη θαζεγεηέρ θεύγοςν δεν αναπιεπώνονηαη)  θαη μαδί μ’ αςηό θαη ηα 

μαζήμαηα… 

 

4. Κη αν νομίδεηρ όηη γιίηυζερ από ηο αποςζηοιόγηο ηος ιςθείος, ζα 

ξενεπώζεηρ ιηγάθη. Οη αποςζίερ θαιά θπαηούν ζηο 1
ο
 έηορ, με μαζήμαηα 

πος θόβεζαη ζηηρ 5, 3 ή αθόμα θαη ζηε 1 αποςζία, με αποηέιεζμα να 

ζςνεσίδοςν να ενηαηηθοποηούν ηεν θαζεμεπηνόηεηά ζος. 

 

 

5. Τον πεπαζμένο Ιανοςάπηο, ζηα πιαίζηα ηερ εθπαηδεςηηθήρ αναδηάπζπυζερ, 

επησεηπήζεθε  με ηο ζσέδηο Αζενά
1
 ε ζςγσώνεςζε ηερ ζσοιήρ με ηα 

ςπόιοηπα ξενόγιυζζα ημήμαηα ζε ένα ενηαίο ημήμα ξένυν γιυζζών θαη 



θηιοιογίαρ. Τώπα αθούγεηαη γηα Σσέδηο «Αζενά 2» ηεν άνοηξε ηος 

2014… 

 

6. Οη γενηθέρ ζςνειεύζεηρ
2
 ποιιέρ θοπέρ δεν θαηαθέπνοςν να 

ππαγμαηοποηεζούν ιόγυ έιιεητερ απαπηίαρ θαη, μάνηετε! Δεν παηάεη ο 

εςγενέζηαηορ δαπίηερ/παζπίηερ πος ζε βοήζεζε ζηηρ εγγπαθέρ, γηαηί 

ζςμθέπεη οη αποθάζεηρ να παίπνονηαη απ’ ηοςρ ιίγοςρ (Δ.Σ.)
3
 θη όση από 

‘’ηα θάηυ’’. 

 

…γενικότεπα για το Α.Π.Θ. 

 

 

7. Η ιέζσε μέσπη ηώπα ιεηηοςπγούζε δυπεάν γηα όιοςρ. Τώπα 

ηδηυηηθοποηείηαη, ππάγμα πος ζεμαίνεη όηη ζα μπεη ανηίηημο γηα θάζε γεύμα 

είηε γηα όζοςρ δεν είναη θοηηεηέρ ηος ΑΠΘ (αποθιεηζμοί θοηηεηών από 

ΠΑ.ΜΑΚ. θαη ΤΕ.Ι., μεηαπηςσηαθών θοηηεηών, άνεπγυν, άζηεγυν θαη 

γενηθόηεπα όζυν θάιςπηαν ηηρ ανάγθερ ζίηηζερ ηοςρ μέσπη ηώπα ζηε ιέζσε) 

είηε αθόμα (ποηορ μαρ εγγςάηαη ηο ανηίζεηο;) θαη γηα ηοςρ θοηηεηέρ ηος 

ΑΠΘ. 

 

8. Το  πποεγούμενο έηορ μέζα ζε θιίμα αναζθάιεηαρ, αποπποζαναηοιηζμού 

θαη εθβηαζμών, αποιύζεθαν επγοιαβηθοί επγαδόμενοη
4
 ηος ΑΠΘ. 

 

 

9. Σηα πιαίζηα ηερ ίδηαρ ηαθηηθήρ, ηίζεηαη ζε δηαζεζημόηεηα ηο 1/3 ηυν 

δηοηθεηηθών ςπαιιήιυν ηος Α.Π.Θ. 

 



10. Από αςηό ηο θαιοθαίπη μπήθαν επίζεμα ηα δίδαθηπα ζηα 

μεηαπηςσηαθά (Μεν παπαξενεςηείρ εάν ζε ιίγο θαηπό ζος αναθοηνώζοςν όηη 

ζα μπούνε θαη ζηηρ πποπηςσηαθέρ ζποςδέρ). 

 

 

11. Δε μαρ έθηαναν ππςηάνεηρ θη ανηηππςηάνεηρ ζηα πανεπηζηήμηα, 

πποζηέζεθαν θαη ηα ζςμβούιηα δηοίθεζερ ανοίγονηαρ ηο δπόμο ζηεν 

πεπαηηέπυ εμποπεςμαηοποίεζε . 

 

12. Οη ππόεδποη ηυν ζσοιών (ζςμπεπηιαμβανομένος θαη ηος δηθού μαρ 

Καιογεπά) όπυρ θαη ο ππύηανερ έβαιαν ηεν ςπογπαθή ηοςρ γηα να 

εηζβάιιοςν ηα ΜΑΤ ζηο Α.Π.Θ. ,να ζπάζοςν ηεν θαηάιετε θαη ηεν 

απεπγία ηυν επγοιαβηθών ςπαιιήιυν, ζςιιαμβάνονηαρ 11 από αςηούρ. 

Λίγερ μέπερ νυπίηεπα, μεηά ηεν ποπεία ηερ 17 Νοέμβπε, γηα άιιε μηα 

θοπά ε ππςηανεία με ηε ζηυπή ηερ επέηπετε ηεν έθοδο ηυν μπάηζυν,  ηε 

ζύιιετε θαη ηον ξςιοδαπμό 16 θοηηεηών. 

 

 

13. Αςηό πος ζςνανηάμε θαζεμεπηνά ζηο Α.Π.Θ. είναη οη θιεηδυμένερ 

αίζοςζερ, οη θιεηζηέρ ζσοιέρ μεηά ηηρ 9, ηο νέθπυμα θαη ε αποζηείπυζε 

ηος πανεπηζηεμίος. 

 

Τώπα βέβαηα μποπεί ε σαμογειαζηή  δαπίηηζζα να με ζος μηιήζεη γηα όια αςηά 

θαη να ζε θαζεζςσάδεη  δηόηη, ‘Τη να θάνοςμε? Λεθηά δεν ςπάπσοςν.’ Εάν όμυρ 

ούηε θη εζύ δεν σοπηαίνεηρ με ηα παπεγοπεηηθά γιςθόιογα ςπάπσεη θαη ε επηιογή 

ηερ αμθηζβήηεζερ, ηερ ζςιιογηθοποίεζερ, ηερ ανηεπίζεζερ, μέζα από 

αμεζοδεμοθπαηηθέρ θαη ανηηηεπαπσηθέρ δομέρ, όπυρ οη γενηθέρ ζςνειεύζεηρ. Κη 

επεηδή δε δούμε ζηεν πανεπηζηεμηαθή γςάια, ούηε αναγνυπίδοςμε ηοςρ εαςηούρ 

μαρ μόνο υρ θοηηήηπηερ  επηιέγοςμε να ζςμμεηέσοςμε θαη ζε θοηνυνηθούρ – 

ηαξηθούρ αγώνερ, ζςνδεόμενερ θαη με ςπόιοηπα αγυνηδόμενα θομμάηηα.  



Επ πεπίμενε, δεν ηειεηώζαμε αθόμε, πίξε μηα μαηηά θαη ζηηρ ςποζεμεηώζεηρ… 

 

 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΦΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΟΥ 

 [Το αςηόνομο ζσήμα αγγιηθού είναη μηα ζςιιογηθόηεηα πος ιεηηοςπγεί με    

ανηηηεπαπσηθέρ δομέρ θαη ζςνδηαμόπθυζε απότευν, δε ζςμμεηέσεη ζηηρ εθιογέρ,  

 δε γοςζηάπεη θόμμαηα θαη θαζίζηερ.  ] 
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1 Το ςχζδιο ΑΘΗΝΑ προζβλεπε τθ μετακίνηςη, ςυγχϊνευςη, κατάργηςη μεγάλου ποςοςτοφ των τμθμάτων των ΤΕΙ και τθν 

ευφυζςτατθ και ςοφι (εξοφ και το όνομα) ςυγχώνευςθ κάκε ξενόγλωςςου και μεταφραςτικοφ τμιματοσ (από 534 τμιματα 

ΑΕΙ-ΤΕΙ απομζνουν τα 405). Ωσ αντίδραςθ ςε αυτό το νομοςχζδιο, το Αγγλικό  από τισ 19 Φεβρουαρίου ζωσ και τισ 20 Μαρτίου 

προχώρθςε ςε κατάληψη και εξωςτρεφείσ δράςεισ (μοιράςματα, πορείεσ, μικροφωνικζσ, κλείςιμο δρόμων και ΟΣΕ, 

παρεμβάςεισ ςε ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ, ςυμμετοχι ςτθν πανελλαδικι πορεία τθσ Ακινα). Τελικά, θ ςυγχώνευςθ δεν ζγινε. 

2
   Η Γενικι Συνζλευςθ είναι το ανϊτατο όργανο του ςυλλόγου και μπορεί να αποφαςίςει για κάκε κζμα. Στθ ςυνζλευςθ 

μποροφν να ςυμμετζχουν και να ςυναποφαςίηουν όλα τα μζλθ του ςυλλόγου, δθλαδι όλοι οι φοιτθτζσ του τμιματοσ. 
 
3
  Δ.Σ. = Διοικθτικό Συμβοφλιο = Οι εκλεγμζνοι από τον φοιτθτικό ςφλλογο αντιπρόςωποι. Το Δ.Σ. είναι η αναπαραγωγή του 

κοινοβουλευτικοφ μοντζλου εξουςίασ, που είναι μόνο κατ’ επίφαςη δημοκρατικό. Δημοκρατία είναι μόνο η άμεςη. Α! Και 

ανηιπροζώποσς-ζωηήρες δεν τρειαζόμαζηε, μπορούμε μόνες και μόνοι να αποθαζίζοσμε. 
 
4
  Ο εργολαβικόσ κεςμόσ υπάρχει ςτο Α.Π.Θ. εδώ και 25 χρόνια. Ο εργολάβοσ αναλαμβάνει μζςω διαγωνιςμοφ  να παρζχει 

απαςχόλθςθ ςε εργαηομζνουσ για τον κακαριςμό, τθ φφλαξθ, τισ γραμματείεσ και οριςμζνεσ άλλεσ υπθρεςίεσ. Απ’ τον κρατικό 
προχπολογιςμό που προβλζπεται από το κράτοσ για τισ εργολαβίεσ, ο εργολάβοσ, καρπϊνεται το 8% του ςυνολικοφ ποςοφ 
χωρίσ να παράγει ουςιαςτικό ζργο ενώ το 23% είναι το Φ.Π.Α. Με αφορμή τη λήξη των ςυμβάςεων και την μη πληρωμή των 
δεδουλευμζνων τουσ για 2 μήνεσ, οι εργολαβικοί προχϊρηςαν ςε απεργία και κατάληψη του κτιρίου διοίκηςησ για ςχεδόν 
2 μήνεσ.
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