
Το Ε.Μ.Π. 
δεν θα το ξαναβρίσεις...

το Ε.Μ.Π.

Το Πανεπιστήμιο δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι 
άλλο ένα πεδίο αναπαραγωγής των κυρίαρχων 
προτύπων. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν γλείφεις 
καθηγητές και δεν συμμετέχεις στον φυτη-τικό 
ανταγωνισμό ΔΕΝ χωράς, αν είσαι μετανάστης 
θα νιώσεις τον ίδιο ρατσισμό, αν είσαι  γυναίκα θα 
νιώσεις τον ίδιο σεξισμό, αν είσαι ομοφυλόφιλος, 
λεσβία, τρανς θα νιώσεις τον ίδιο τραμπουκισμό 
και κοινωνικό αποκλεισμό.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το 
πρώτο πράγμα που συναντά κανείς, από τις 
εγγραφές ακόμα, είναι διάφοροι “εκπρόσωποι του 
συλλόγου”. Από τη μια έχεις την “επαναστατική” 
αριστερά που ζητά πτυχία με αξία για να ξεχωρίζει 
από τη “πλέμπα των ανειδίκευτων εργατών”, 
έχεις δηλαδή την αριστερή εκδοχή του πατάω επί 
πτωμάτων για καριέρα και κοινωνική ανέλιξη. Από 
την άλλη υπάρχουν οι κάθε λογής ανεξάρτητοι 
αγανακτισμένοι φυτη-τές που αγωνίζονται να 
απαλλάξουν το ελληνικό πανεπιστήμιο από τις 
“χρόνιες παθογένειες” του, δηλαδή τους βρώμικους 
τοίχους, τις καταλήψεις  των σχολών...



Προφανώς κάπου εδώ δεν πρέπει να ξεχάσουμε 
και την παραδοσιακή έκφραση αυτής της 
τάσης την ΔΑΠ και ΠΑΣΠ που όταν δεν είναι 
απασχολημένοι στο να διοργανώνουν πάρτι 
σε κυριλέ μαγαζιά αβαντάρουν απολύσεις 
εργαζομένων, ζητάνε δίδακτρα, σεκιούριτι, 
νοίκια στις εστίες  και όλα αυτά βέβαια για 
την “σωστότερη” λειτουργία του ιδρύματος. 
Και όμως η σαπίλα δεν τελειώνει εδώ, θα 
συναντήσεις συμφοιτητές που με τα χρόνια θα 
βλέπεις, γλείφοντας και σέρνοντας να σκάβουν 
το λάκκο σου για να γίνουν τα μελλοντικά 
αφεντικά σου. Ο ανταγωνισμός δεν είναι κάτι 
που έχει τελειωμό σε αυτήν την διαδικασία 
υιοθέτησης και αναπαραγωγής της  ¨φοιτητικής 
κανονικότητας”.

Πέρα από όλον τον κομματικό και φοιτητικό 
συρφετό που έχεις να αντιμετωπίσεις έρχεται 
και το ίδιο το ΕΜΠ. Οι καθηγητάδες του φορώ-
ντας κατ’ επίφαση το ανθρωπιστικό και ουδέτε-
ρο προσωπείο που τους χαρίζει η ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
τους, φροντίζουν να κάνουν κάθε λογής έρευνα, 
τρέχοντας πίσω από τα φράγκα, για κάθε αφε-
ντικό. Που είναι όμως τα φράγκα για την έρευ-
να στις μέρες μας; Είναι στο Φράχτη του Έβρου, 
στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στις θερμι-
κές κάμερες . Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο 
το ΕΜΠ συμμετέχει στο πόλεμο στα σύνορα! 

Όσο για όλους εμάς που έχουμε 
συνειδητοποιήσει τα κοινά μας ταξικά 
συμφέροντα και έχουμε αφήσει πίσω, τις 
αυταπάτες για καριέρα και κοινωνική 
ανέλιξη, και να παλέψουμε ενάντια 
σε αυτά που καταπιέζουν τις ζωές 
μας. Γιατί όσο ο καθένας νομίζει ότι θα τη 
βγάλει καθαρή μόνος του, τόσο τα αφεντικά 
μας θα κάνουν ανενόχλητοι τις βρωμοδουλειές 
τους.

μία επικίνδυνη επένδυση
να  κανουμε το Ε.Μ.Π.

Αίθουσα 11, κτ. Χημικών Μηχανικών

Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πολυτεχνείου

συνελεύσεις κάθε Δευτέρα στις 14.30


