
 

 

Συνάδελφε – Συναδέλφισσα , 

 

Ξέρουµε πως και µ’αυτές τις εκλογές η κατάσταση στο χώρο των µηχανικών δε θ’ αλλάξει . Θα ξαναζήσουµε 

και πάλι το κοµµατικό παζάρι των «µεγάλων» παρατάξεων αλλά και το ανάλογο προσωπικό ,όπου οι φράσεις 

και οι λέξεις θα µπερδεύονται σαν σε έκθεση ιδεών σε σχολικό διαγωνισµό για την αποταµίευση. 

Μπαινοβγαίνουν οι ίδιοι πάντα στην «εξουσία» του ΤΕΕ ,την διαχειρίζονται λες και είναι προσωπική τους 
υπόθεση, µε τις ίδιες πολιτικές ,αλλάζουν κάποια ονόµατα ενίοτε, την ίδια όµως στιγµή που η πλειονότητα των 

µηχανικών βιώνει έναν απίστευτο οικονοµικό µαρασµό, φτάνοντας στα όρια ακόµα και µιας ταυτοτικής 
Επιστηµονικής ανυπαρξίας. 

 
Συνάδελφε – Συναδέλφισσα , 

 
Βάλε τέλος σ’αυτό το παραγοντιλίκι . ∆είξε την οργή σου απέναντι στα φαινόµενα πολιτικής σήψης και 

υποτέλειας που ιδιαίτερα σήµερα έχουνε πάρει τροµακτικές διαστάσεις . Όσο θα συνεχίζεις να χάνεις την 
αξιοπρέπεια σου στο χώρο εργασίας  και στον συνδικαλιστικό σου χώρο , τόσο περισσότερο θα βλέπεις ν’ 

αποµακρύνεται η ζωή σου. Από µόνος του κανένας δε µπορεί να κερδίσει τίποτα , πολλοί όµως µπορούµε.   
 

• Αξιοπρεπής διαβίωση σηµαίνει κατώτατος µισθός σύµφωνα µε τις κοινωνικές ανάγκες , µε επαναφορά 

των νόµιµων αµοιβών στο ΤΕΕ σε συνδυασµό µε αφορολόγητο στα 12000 ευρώ.  
 

• Να µειώσουµε την τεράστια ανισότητα ανέργου µηχανικού – µεγαλοεργολάβου µηχανικού. Η ανεργία 
δεν είναι αποτέλεσµα της τεµπελιάς αλλά των δοµικών χαρακτηριστικών του συστήµατος που θέλει όλο 

και περισσότερους ανέργους µηχανικούς ώστε να πουλάει φθηνό επιστηµονικό προσωπικό. Το κράτος 

έχει υποχρέωση να βρει δουλειά για όλους και όχι να παράγει ανεργία ούτε να υπηρετεί τα συµφέροντα 

µιας οµάδας πολυεθνικών εταιρειών ή κρατικοδίαιτων βιοµηχάνων και εθνικών εργολάβων.   

 

• Να ξανασυνδέσουµε την επιστήµη µε την κοινωνία και το κοινωνικό όφελος. Να ξαναβρούµε το ρόλο 

µας µέσα σε ένα κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον  που θα σέβεται την ανθρώπινη ζωή και θα 

γεννά οικολογικές συνειδήσεις και δραστηριότητες. 

 

Να ξαναφτιάξουµε ένα καινούργιο ΤΕΕ από την αρχή. Τίποτα δε χαρίστηκε. Αντίθετα µε θυσίες κατακτήθηκε.   

Κι αν οι µέρες του µνηµονίου και όσων έπαιξαν εις βάρος του Ελληνικού λαού είναι νωπές έχοντας αφήσει 

βαθιά τα σηµάδια της µαχαιριάς για πολλά ακόµα χρόνια, άλλη λύση δεν υπάρχει .  

 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ και ΟΡΓΑΝΩΣΗ µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ και ΣΑΦΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ. 

 

 Συνάδελφε – Συναδέλφισσα , 

 

Ν’ αγωνιστούµε και ως µηχανικοί και ως απλοί πολίτες (όπως το κάναµε µέχρι και σήµερα) µε κάθε ζωντανό 

κύτταρο της πόλης µας , ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή που συντελείται από την κατά τα άλλα 

ουδέτερη ανάπτυξη του κεφαλαίου , ενάντια στην καύση σκουπιδιών και πλαστικών από την  ΑΓΕΤ της 
LAFARGE-HOLCIM , ενάντια στην ανεξέλεγκτη λειτουργία επιχειρήσεων και βιοµηχανιών που ούτε 

γνωρίζουµε αν και πόσο ρυπαίνουν τον αέρα που αναπνέουµε , ενάντια στην υλοποίηση των σχεδίων της 
υπάρχουσας ∆ηµοτικής Αρχής του Βόλου για την ίδρυση εργοστασίου παραγωγής SRF ή RDF και την 

ιδιωτικοποίηση των νερών του Πηλίου , ενάντια στην καταστροφή των δασών και της περιβαλλοντικής 
αλλοίωσης µε τις ανεξέλεγκτες τοποθετήσεις ανεµογεννητριών σε οικολογικά προστατευόµενες περιοχές και 

τόσα άλλα. Πίσω από όλα τα παραπάνω φυσικά είναι τα χρήµατα των πολυεθνικών και των επιτήδειων , που 
εκµεταλλεύονται την οικονοµική κατάρρευση της Ελλάδας για να την αποµυζήσουν ακόµα περισσότερο και 

πάντα συµπορευόµενοι µε τους πολιτικούς εκπροσώπους τους στο ΤΕΕ , στα Συνδικάτα και στο Κοινοβούλιο. 
Χωρίς ντροπή ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός ανέλαβε καθήκοντα Τεχνικού Συµβούλου για το έργο 

στο Ελληνικό σαν γνήσιος εκπρόσωπος όχι των Μηχανικών αλλά των µεγαλοκαρχαριών. Αυτών που 



ξεπουλάνε τη δηµόσια περιουσία και δηµιουργούν αρχιτεκτονικά εκτρώµατα, παρακάµπτοντας όλους τους 

ελέγχους που ένας απλός Μηχανικός για ένα συνηθισµένο οικοδοµικό έργο θα υποστεί, καταστρέφοντας 

πνεύµονες πρασίνου και κοινόχρηστους χώρους  αλλά και που προσβάλλουν ευθέως ακόµα και τα σύµβολα 

του Ελληνικού Λαού και της ∆ηµοκρατίας όπως η Ακρόπολη κι ο Παρθενώνας.     

 

Όσο για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των Μηχανικών ούτε συζήτηση για το πόσο το ΤΕΕ τα προστατεύει , 

αφού ανέλαβε να βάλει στα µητρώα του τους πάντες υπό την ιδιότητα της «Μηχανικής» ( και δεν είναι µόνο οι 

υποµηχανικοί αλλά και µια σειρά άσχετα επαγγέλµατα που έχουν σχέση µε την «Μηχανική» χωρίς να είναι 
µηχανικοί) και σε σύµπνοια µε την Κυβέρνηση ετοιµάζονται να χορηγήσουν επαγγελµατικά δικαιώµατα σε 

απόφοιτους ιδιωτικών Κολεγίων αµφίβολης αξίας , ίδια µε των Πολυτεχνικών σχολών (βέβαια δεν µπορεί, θα 
βγάλουν και κανένα ψήφισµα για τα µάτια του κόσµου! ).  

 
 

 
Συνάδελφε – Συναδέλφισσα , 

 
Είναι πολλά αυτά που θα ’πρεπε να γράψουµε  αφού ακόµα και η αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Μαγνησίας υπό τη 

σηµερινή ∆ιοικούσα Επιτροπή (∆.Ε.)  έχει ουσιαστικά καταργηθεί αφού έχει τουλάχιστον δύο χρόνια να 
συνεδριάσει. Ουσιαστικά, για να µην κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας ,έχει καταργηθεί το ανώτατο 

όργανο του ΤΕΕ Μαγνησίας. Και δε νοιάζεται κανείς , µα πρώτα και κύρια αυτοί που εκλέχθηκαν  στη ∆.Ε. 
Αλλά και τα θέµατα που συζητούταν  όλα αυτά τα χρόνια στη ∆.Ε. ελάχιστα περιείχανε δράσεις που να 

βελτιώνουν ή να στοχεύουν στην βελτίωση της ζωής των Μηχανικών.  

Γινόµαστε µάρτυρες της υποβάθµισης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών (Πολεοδοµία κ.λ.π.) , τον εκφυλισµό των 

έλεγχων  και το σταδιακό πέρασµα στους ιδιωτικούς οµίλους , που φυσικά το πρώτο που θα κοιτάξουν θα είναι 

το ιδιωτικό τους συµφέρον και όχι το δηµόσιο , µάρτυρες της καταστροφής του συνταξιοδοτικού φορέα που 

αφού ληστέψανε τα αποθεµατικά , αφού αυξήσανε τα χρόνια εργασίας , αφού περικόψανε τις συντάξεις , µένει 

να µας οδηγήσουν και στην ιδιωτική ασφάλιση και να ολοκληρώσουν την καταστροφή. Όµως στη Τράπεζα 
Αττικής µας κρατάνε µε νύχια και µε δόντια , για να συνεχίζουν να δικαιολογούν την παρουσία τους µε το 

ανάλογο βέβαια οικονοµικό τίµηµα για εµάς .Αλλά κέρδος µόνο για τους λίγους , τους εκλεκτούς.   
 

Να πούµε όµως δυο λόγια και για τη λεγόµενη ηλεκτρονική ψηφιοποίηση της λειτουργίας των Υπηρεσιών και 
τα βήµατα που δήθεν έγιναν για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας .  

Όχι µόνο δε µείωσε τη γραφειοκρατία αλλά αντίθετα την αύξησε θέτοντας τον-την Μηχανικό και τον πολίτη να 
κάθεται µε τις ώρες απέναντι σ’ έναν υπολογιστή και να κοιτάει το άγνωστο και το απρόσωπο. Κάποτε για µια 

απλή αναθεώρηση επιβλέποντος Μηχανικού χρειαζόταν τέσσερα πέντε έγγραφα σήµερα µε την «κατάργηση» 
της γραφειοκρατίας απαιτούνται καµιά δεκαπενταριά. Κι όσο για τα «εξ οικονοµώ» ; Πέραν της 

ανθρωποφαγίας που δηµιούργησαν ήταν και η πρώτη σοβαρή εφαρµογή αυτής της εξόφθαλµης κοροϊδίας µε 
χιλιάδες έγγραφα που υπάρχουν ήδη σε άλλες υπηρεσίες και µε καταστάσεις λοταρίας για τους «τυχερούς». 

Και βέβαια εδώ προκύπτει και το µεγάλο ζήτηµα των προσωπικών δεδοµένων όπου οι Μηχανικοί γίνονται 

γνώστες χιλιάδων περιουσιακών στοιχείων πελατών αλλά και ο κάθε «άγνωστος» ελεγκτής το ίδιο. Μια 

ηλεκτρονική ψηφιοποίηση που ενώ θα ’πρεπε να ’ναι εύχρηστη και απλή για τον πολίτη , µετατρέπεται σε µια  

δαιδαλώδη διαδικασία  για «ειδικούς», δηµιουργώντας µεσολαβητές και ενδιάµεσους που ακριβοπληρώνονται, 

την ίδια στιγµή κάποιοι άλλοι, οι βασικοί διαχειριστές της υπόθεσης οι Μηχανικοί ,αν δεν παρέχουν µαύρη 

εργασία, τότε αµείβονται µε βάση τις άµεσες ανάγκες επιβίωσης του καθενός.  

 

Μια µεγάλη µπίζνα λοιπόν η Ελλάδα,  

µε το ΤΕΕ µπροστάρη και καθοδηγητή.  

Αυτό το ΤΕΕ δε µας αξίζει.  

Ένα δηλαδή ΤΕΕ Ανώνυµη εταιρεία µε Μετόχους τους «µάγκες» της «ιστορίας»  

και µε εξασφαλισµένη την πελατεία.  

Όλους εµάς .  

Τους πολλούς.  

 



Επιτακτική λοιπόν η ανάγκη να ξαναφτιάξουµε ένα καινούργιο ΤΕΕ που θα δίνει τη δυνατότητα ν’ ακουστεί η 

φωνή του κάθε Μηχανικού , που θα συγκεντρώνει τους προβληµατισµούς και τις αγωνίες του , θα του 

συµπαραστέκεται και οργανωµένα θα δρα µε στόχο την καλυτέρευση της ζωής του και της κοινωνίας. 

Εµείς από την πλευρά µας µετά τις εκλογές και ανάλογα µε τη δύναµη που η ψήφος των Μηχανικών µας δώσει 

, θα προκαλέσουµε εκδηλώσεις για όλα τα παραπάνω , µέχρι να κατορθώσουµε οι Γενικές Συνελεύσεις των 

Μηχανικών να γίνουν θεσµός και οι Μηχανικοί να συµµετέχουν και να συνδιαµορφώνουν τις θέσεις και το 

προγραµµατισµό  του δικού τους ΤΕΕ. Κι όχι του σηµερινού που είναι ξένο και εχθρικό.  

 

Στο κεντρικό ΤΕΕ κατεβαίνουµε µε τα ψηφοδέλτια της ΑΡΑΓΈΣ (Αριστερή Ενωτική Αγωνιστική 

Συσπείρωση) 
 

Για την ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
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