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«Για το καλό μας»… 

Έγινε και αυτό. Ενώ σε όλη την Ελλάδα καταργήθηκε το μέτρο της προεπιλογής υποψηφίων 

πρυτάνεων, ένα μεσαιωνικής αντίληψης μέτρο, στο ΕΜΠ το Συμβούλιο Ιδρύματος με 

«πονηριά» πρόλαβε τις εξελίξεις. Έτσι θα «απολαύσει» ακόμη και την τελευταία σταγόνα 

εξουσίας του. «Για το καλό μας», βεβαίως. 

Για μας το κύριο πρόβλημα δεν είναι μόνο το κραυγαλέα αντιδημοκρατικό μέτρο της 

προεπιλογής υποψηφίων πρυτάνεων, αλλά όλη η λογική του Νόμου  Διαμαντοπούλου- 

Αρβανιτόπουλου, η οποία (ανάμεσα σε πολλά άλλα κακά) ανακηρύσσει σε «σοφούς» 

κάποιους εξ ημών, δίνοντάς τους παράλογες εξουσίες. Από κει και πέρα, δε θέλει και πολύ 

να «αρπάξει» κανείς και να το παίζει σοφός επί των υπολοίπων. Ιδιαίτερα, αν αδιαφορεί για 

κάθε όριο ακαδημαϊκότητας, ακόμη και σοβαρότητας (παρεμπιπτόντως, τα τελευταία 

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ» του Συμβουλίου Ιδρύματος ακούγονται αρκούντως κωμικά). 

Όμως,  αν το Συμβούλιο Ιδρύματος θέλει με κάθε τρόπο να επιβεβαιώσει την εξουσία του, 

παίζοντας το ρόλο του παιδονόμου, είναι στα δικά μας χέρια να την προστατέψουμε, 

αρνούμενοι να δεχθούμε την προσβλητική αυτή διαδικασία.  

Για μας είναι, επίσης, εξαιρετικά αρνητικό το γεγονός του αποκλεισμού από τη διαδικασία 

των άλλων μερών της πολυτεχνειακής κοινότητας, των φοιτητών  και εργαζομένων, για 

λόγους αρχής. Ειδικά στις σημερινές συνθήκες, που το Πολυτεχνείο είναι μια 

πυριτιδαποθήκη οξύτατων προβλημάτων,  η συζήτηση και η συνεννόηση όλων των μερών 

είναι ο μόνος δρόμος για την επιβίωση. Όσοι φανατικά κηρύσσουν το «Νόμος και Τάξις» (επί 

των υπολοίπων, πάντα),  ιδιοτελώς, κατά τη γνώμη μας, για να ενισχύσουν τις δικές τους 

θέσεις, αγνοούν  το τεράστιο φορτίο αδιεξόδων και απελπισίας που γεννά η κρίση σε 

ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, και ειδικά στη νεολαία. Μια στάση επιδεικτικής αγνόησης 

των φοιτητών και των εργαζομένων θα γεννήσει, και δικαιολογημένα, θύελλες.  

Απαιτούμε: 

- Κατάργηση των Συμβουλίων Ιδρύματος- Κατάργηση του Νόμου Διαμαντοπούλου- 

Αρβανιτόπουλου 

- Άμεση ψήφιση του κατατεθειμένου νομοσχεδίου για την Παιδεία 

- Ελεύθερες και συμμετοχικές εκλογές στο ΕΜΠ.  
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