
Oh shit! It’s Monday… 

Σςα πλαίρια ςξσ παμεπιρςημίξσ παοάγξμςαι επιρςήμη και γμώρη, όυι ραμ ασςανίεπ αλλά ρε 

ρύμδερη με ςημ παοαγχγή και ςημ εογαρία ρςημ κξιμχμία και ρε ασςό ρσμτχμξύμ όλξι 

αμενάοςηςα από ςξ ποόρημξ πξσ δίμει ξ καθέμαπ ρε ασςό ςξ γεγξμόπ. Τξ ίδιξ ςξ γεγξμόπ 

εμταμίζεςαι ρε εμάπ από ςη μια μεοιά καθαοά αςξμικά καθώπ ςξ παμεπιρςήμιξ μαπ σπόρυεςαι 

καλύςεοεπ ρσμθήκεπ εογαρίαπ ρςξ μέλλξμ, και από ςημ άλλη ρσμξλικά ςξ παμεπιρςήμιξ 

αμαπαοάγει ςιπ εκμεςαλλεσςικέπ ρυέρειπ εογαρίαπ-κεταλαίξσi. Ασςή ςημ αμαπαοαγχγή ςχμ 

ρυέρεχμ εογαρίαπ-κεταλαίξσ ςημ τέομει ειπ πέοαπ πεςσυαίμξμςαπ έμποακςα ςξμ αμαγκαίξ 

καςαμεοιρμό ςηπ εογαρίαπ, ςημ ενειδίκεσρη ςξσ εογαςικξύ δσμαμικξύ ρε ρσγκεκοιμέμξ εύοξπ 

γμώρεχμ αλλά ςασςόυοξμα και με ςημ καλλιέογεια ςηπ απαιςξύμεμηπ κξσλςξύοαπ. Σσμθεςικό 

ρςξιυείξ ασςήπ ςηπ κξσλςξύοαπ είμαι ςξ κσμήγι ςξσ αςξμικξύ δοόμξσ με αμςαγχμιρςικξύπ όοξσπ. 

Σςα ρύγυοξμα πλαίρια όπξσ η παοαγχγικόςηςα ςξσ αςόμξσ γίμεςαι κοιςήοιξ ςηπ ηθικήπ ςξσ 

σπόρςαρηπ. Και όλα ασςά καλσμμέμα ρε έμα δημξκοαςικό πλαίριξ διαςανικήπ τύρηπ ρςξ βχμό ςηπ 

“ξσδέςεοηπ” επιρςήμηπ ςημ ξπξία όλξι σπηοεςξύμε και όλξι απξλαμβάμξσμε ςξσπ καοπξύπ ςηπ. 

Απξςέλερμα όλχμ ςχμ παοαπάμχ είμαι η απόκοσφη ςηπ εκμεςαλλεσςικήπ τύρηπ ςηπ εογαρίαπ ςημ 

ξπξία όμχπ αμςιλαμβαμόμαρςε ρςημ καθημεοιμόςηςά μαπ. Τημ αμςιλαμβαμόμαρςε ρςημ 

εμςαςικξπξίηρη ςχμ μαθημάςχμ και ςχμ εογαριώμ και ρςξ άγυξπ ςχμ ενεςάρεχμ. Και είμαι λξγικό 

διόςι παοά ςα όπξια ρςξιυεία επιλξγήπ ρςξ αμςικείμεμξ ρπξσδώμ και ςξ πεοιρςαριακό εμδιατέοξμ 

πάμχ ρε μαθήμαςα, η εογαρία ρςξ ρήμεοα(με ςη μξοτή πξσ βιώμεςαι) επιβάλλεςαι χπ ςξ μόμξ 

μέρξ βιξπξοιρμξύ για ςιπ ποξλεςάοιεπ. Σςημ ποξρπάθεια αμςιμεςώπιρηπ ασςήπ ςηπ 

ποαγμαςικόςηςαπ εμταμίζξμςαι δύξ δοόμξι πξσ καμέμαπ ςξσπ δεμ μαπ καλύπςει. Ο αςξμικόπ 

αμςαγχμιρςικόπ και ξ δοόμξπ ςηπ ρσρςοάςεσρηπ με κάπξια παοάςανη πξσ αμςιποξρχπεύει μια 

έςξιμη πξλιςική γοαμμή. Είμαι λειςξσογία ςξσ κοάςξσπ γεμικά μα διαρταλίζει ςημ αμαπαοαγχγή ςχμ 

εκμεςαλλεσςικώμ ρυέρεχμ και μέρχ ςξσ παμεπιρςημίξσ ειδικά. 

Εμείπ απεμαμςίαπ επιλέγξσμε μα ρσγκοξςξύμαρςε με βάρη ςημ ςασςόςηςα πξσ μαπ επιβάλλεςαι και 

εμ μέοει επιλέγξσμε, ποξςάρρξμςαπ όμχπ ςιπ αμάγκεπ και ςιπ επιθσμίεπ μαπ. Αμάγκεπ και επιθσμίεπ 

πξσ διεκδικξύμε αδιαμερξλάβηςα και με ρσλλξγικξύπ αμςιιεοαουικξύπ όοξσπ. Μέρα από μια 

διαδικαρία ρςημ ξπξία θεχοξύμε όςι παίζξσμ πξλύ ρημαμςικό οόλξ ξι ρυέρειπ πξσ υςίζξσμε μεςανύ 

μαπ. Συέρειπ πξσ μπξοξύμ μα δξμηθξύμ μόμξ εμάμςια ρε κάθε είδξσπ λξγική αμάθερηπ και 

ποχςξπξοίαπ. Συέρειπ και διαδικαρίεπ πξσ γεμμξύμ ασςόμξμξσπ αγώμεπ και δεμ ατήμξσμ υώοξ ρε 

ενξσριαρςικέπ ρσμπεοιτξοέπ. 

                                                           
i Είμαι λειςξσογία ςξσ κοάςξσπ γεμικά μα διαρταλίζει ςημ αμαπαοαγχγή ςχμ εκμεςαλλεσςικώμ ρυέρεχμ και 
μέρχ ςξσ παμεπιρςημίξσ ειδικά. 

 

 

Συνέλευση ΑΠΗΜ Κάθε Δευτέρα στις 17:00  

στο στέκι δίπλα στο φουαγιέ 

 
 

 

 

Αυτόνομη Παρέμβαση στους Ηλεκτρολόγους-Μηχανολόγους 


