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Η ΠΕΜΠΤΗ ΦΑΛΑΓΓΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 

Η  συνέλευση  της  14ης Σεπτεμβρίου  καταχωρείται  ως  μία  εκ  των  μεγαλυτέρων  σε
συμμετοχή στην Σχολή μας: 627 άτομα ψήφισαν στο τέλος με ισχυρή πλειοψηφία 62%
(Ενιαίο Πλαίσιο: 53,6% και ΜΑΣ: 8,4%) υπέρ της συνέχισης της κατάληψης ως μέσου
αγώνα εναντίον του νομοσχεδίου Διαμαντοπούλου. Αυτό και μόνο είναι αρκετό για να μην
επαναληφθούν οι υστερικές φωνές περί «δυναμικών μειοψηφιών» και «φοιτητοπατέρων»
που  κλείνουν  το  Πανεπιστήμιο.  (Φυσικά,  ο  Άδωνις  Γεωργιάδης  δεν  πτοήθηκε,
αναφερόμενος και σήμερα σε «θλιβερές μειοψηφίες» που ασκούν βία στο εσωτερικό των
Πανεπιστημίων).  

Δεν έλειψαν και τα ευτράπελα. Όχι μόνο το strip show και το λοιπό τσίρκο της ΠΑΣΠ,
αλλά και οι «ανεξάρτητοι» φοιτητές υπέρ της ανοιχτής σχολής. Σημειώνοντας μία μικρή
αύξηση κατά 6% σε σχέση με την προηγούμενη συνέλευση και με μία μέσω facebook
καμπάνια,  κατάφεραν  να  κερδίσουν  ένα  23%  των  φοιτητών.  Βεβαίως,  το  αξιοπρεπές
αποτέλεσμα υπήρξε αντιστρόφως ανάλογο της παρουσίας τους τόσο κατά την διάρκεια της
συνέλευσης, όσο και στην μετέπειτα διαδικτυακή ανάλυση της διαδικασίας.

Παρερμηνεύοντας τον νόμο κατά το δοκούν, κατηγορώντας κάθε άλλη άποψη για διαπλοκή
και  διαφθορά,  «έλαμψαν»  δια  της  απουσίας  των  λογικών  επιχειρημάτων  τους.  Στις
διάφορες ερωτήσεις ή παρεμβάσεις, μόνιμη επωδός ήταν ότι: «έχουμε έρθει στην συνέλευση
για να ανοίξει η σχολή»!

Στην ανακοίνωσή τους στο facebook («Ψηφίζω ανοιχτή Νομική (Αθήνας)») έδειξαν ότι δεν
ξέρουν  να  χάνουν  αξιοπρεπώς:  κατά  την  γνώμη  τους,  αιτία  της  επικράτησης  των
«καταληψιών» ήταν η νοθεία (!) και όχι η αντίθεση του φοιτητικού κινήματος με τον νέο
νόμο!

Μίλησαν για προβλήματα, για εναντίωση στην αλλαγή. Αλήθεια, είναι «παραλογισμός»
(sic) η κατάληψη, αλλά απολύτως λογική η συγκατάνευση σε μία αλλαγή που είναι εναντίον
των  φοιτητικών  και  ευρύτερα  ακαδημαϊκών  αιτημάτων!  Μας  είπαν  ότι  οι  φοιτητές
αγνοούσαν το πλήρες περιεχόμενο του νόμου. Αυτό αληθεύει και δικαιολογεί τους φοιτητές
που ψήφισαν το συγκεκριμένο πλαίσιο. Σε καμμία περίπτωση όμως δεν δικαιολογούνται οι
πρωτεργάτες  αυτού  του  «κινήματος»,  που,  καίτοι  διάβασαν  τον  νόμο,  συνειδητά
παρασιώπησαν ή υπερτόνισαν σημεία του, ώστε να δημιουργηθεί μία θετικά αλλοιωμένη
εικόνα του.



Δύο μόνο παραδείγματα : 

➢ Επέμειναν ότι το νομοσχέδιο είναι ευνοϊκό για τους εργαζομένους φοιτητές, αρκεί οι
τελευταίοι να το αποδείξουν. Το γεγονός ότι τα ένσημα είναι κατά κανόνα άγνωστα
σε τέτοιου είδους εργασιακές σχέσεις είναι προφανώς κάτι αμελητέο.

➢ Επεσήμαναν  πως  η  δωρεάν  διανομή  συγγραμμάτων  συνεχίζεται  κανονικά,
παραλείποντας φυσικά να αναφέρουν ότι:

i) επισήμως έχει δηλωθεί ότι η δωρεάν διανομή σταματά μετά το 2014,

ii) ο νόμος ορίζει ως «σύγγραμμα» και τις σημειώσεις των καθηγητών!

Η άποψή μας ως Ανεξαρτήτων Νομικής για τον νόμο έχει ήδη κατατεθεί δημοσίως. Τα
άτομα  τα  οποία  παρίστανται  στην  Γενική  Συνέλευση  για  να  την  απαξιώσουν  και  να
αμφισβητήσουν  ατεκμηρίωτα  την  απόφασή  της,  που  κατηγορούν  την  διαπλοκή,
καταγγέλοντας ως «λάσπη» την αποκάλυψη των δικών τους ύποπτων διασυνδέσεων, που
χρησιμοποιούν  την  ελευθερία  του  λόγου  για  την  υπεράσπιση  του  καταργητικού  αυτής
νόμου, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η Πέμπτη Φάλαγγα της Νομικής Σχολής, οι φοιτητές
που  την  ώρα  της  επίθεσης  εναντίον  του  συνόλου  των  φοιτητών  συντάσσονται  με  τον
επιτιθέμενο, προδίδοντας τα δίκαια και την ανοχή των συναδέλφων τους. 

Γράφτηκε από τον Ιάσονα Κουτούφαρη-Μαλανδρίνο.
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