
 

 
 

 

 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕλΕΜ» 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ  

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ε. ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι: 

 

   Η «ΕλΕΜ», η παράταξη που ΟΛΟΙ παραδέχονται ως πραγµατικά ανεξάρτητη και 

που επί πολλές δεκαετίες το έχει αποδείξει πανελληνίως µε την ασυµβίβαστη και 

ενίοτε «φωνή βοώντος εν τη ερήµω» πορεία της, διεκδικεί την ψήφο σας, όπως πάντα 

µε παρρησία και ειλικρίνεια, µε σταράτες κουβέντες, µε «λίγα λόγια και καλά»: 

 

• ΟΧΙ τα ΤΕΙ στο ΤΕΕ.
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• ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ για ΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ = ΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ για ΙΣΑ ΧΡΟΝΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ = ΙΣΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ για ΟΛΟΥΣ τους ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ αναλόγως των ετών που εργάστηκαν και των εισφορών 

που κατέβαλαν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από το πότε ΒΓΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ 

(προ ή µετά τις 13-5-2016).
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• ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ της ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ.
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• ΟΧΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ή ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΕΣ µέσω ΤΕΕ – θέσπιση 

ανωτάτου ορίου δύο θητειών (6 ετών) για εκλογή ενός µέλους στην 

Αντιπροσωπεία Μαγνησίας ή στην Πανελλήνια (σύνολο 6 έτη, ΟΧΙ 6 για την 

Μαγνησία και άλλα 6 για την Πανελλήνια).
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• ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της παρωδίας των τοπικών (ΤΕΕ Μαγνησίας) µόνιµων 

επιτροπών που συνεδριάζουν από καµµία έως µία φορά στην 3ετία και 

ουδέποτε παρήγαγαν κάτι – ναί σέ “AD HOC” Οµάδες Εργασίας για 

φλέγοντα ζητήµατα της επικαιρότητας που θα εκδίδουν πορίσµατα FAST-

TRACK δηλ. εντός ολίγων (<4) εβδοµάδων.
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• ΚΛΗΡΩΣΗ µεταξύ ΟΛΩΝ των δικαιουµένων που θα υποβάλουν (µε 

ηρεµία π.χ. µέσα σε ένα 10ήµερο) αίτηση για τα ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ για το «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον» – αυτό το χάλι µε 

το «ποιός θα µπεί πρώτος στό site» (θυµίζει ιπποδροµιακές κούρσες)         

δέν αρµόζει σε επαγγελµατίες µηχανικούς (χώρια που οδηγεί και στο 

ΦΙΑΣΚΟ µε τα αλήστου µνήµης «πεσίµατα» τού site λόγω της πρεµούρας και 

του συνωστισµού).
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{1} Σε µια διαδροµή 2½ ωρών (Βόλος-Λάρισα-Κοζάνη) φτάσαµε να έχουµε τρία 

Πολυτεχνεία·  για να δικαιωθούν οι αγώνες και τα συνθήµατα 5 σχεδόν δεκαετιών: 

«Ένα, δύο, τρία, πολλά πολυτεχνεία».  

Σε αυτό το σκηνικό λοιπόν διατυµπανίζεται ως επιτυχία, από τα πλέον υψηλά 

ιστάµενα συνδικαλιστικά µας στελέχη, το «Μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών στο 

ΤΕΕ»! ∆ηλαδή να πανηγυρίζουµε που: Μία πανστρατιά από υποµηχανικούς, 

τεχνολόγους, µηχανικούςΤΕ (για να δει κανείς το Τ.Ε. χρειάζεται το Τηλεσκόπιο 

Hubble), (νέο-)µηχανικούς Π.Ε. (τώρα που ΤΕΙ=Πανεπιστήµιο), µε ακριβώς τα ίδια 

επαγγελµατικά δικαιώµατα εδώ και 100 χρόνια, σύν εµείς (αλήθεια πώς θα 

ονοµαζόµαστε εφεξής;) = ΤΕΕ. ∆εν βλέπουν ότι αυτό είναι κερκόπορτα; Έτσι δεν 

έγινε και στο παρελθόν; Όσο υπήρχε ο όρος «υποµηχανικός», πράγµατι «δεν 

κουνιόταν φύλλο»·  όταν κάποιοι ξεκίνησαν να (αυτο-)αποκαλούνται µηχανικοί (όπως 

τους λέει τώρα και το κοµµατικό ΤΕΕ), «άρχισαν τα όργανα». Και εν πάση 

περιπτώσει τί σηµαίνει τεχνολόγος ή πτυχιούχος µηχανικός; Εµείς δεν έχουµε πτυχία; 

∆εν είµαστε τεχνολόγοι; Τί είµαστε, βιολόγοι; 

Μεταξύ άλλων, τα κόµµατα που ψήφισαν όλες αυτές τις µεταµορφώσεις «τίτλων» 

(και οι κοµµατικές τους παρατάξεις συµπεριλαµβανοµένων των «ανταρτών» που 

απλώς θέλουν να γίνουν χαλίφηδες στη θέση του χαλίφη), απέδειξαν ότι το 4 είναι 

ίσον µε το 5: (Μηχανικοί ΤΕΙ)=(Μηχανικοί Πολυτεχνείων) � (4 χρόνια)=(5 χρόνια) 

� 4=5 … «ΟΠΕΡ Ε∆ΕΙ ∆ΕΙΞΑΙ»! Και να µην ξεχνάει κανείς την περίφηµη διά 

νόµου «ανωτατοποίηση του επιπέδου σπουδών» (red alert)… 

Η «ΕλΕΜ» πιστεύει ότι το ΤΕΕ πρέπει όχι µόνον να γίνει ανάχωµα σ’ αυτήν την 

κατρακύλα αλλά και να περάσει στην αντεπίθεση αξιοποιώντας την (προφανή) διεθνή 

πρακτική·  π.χ. οι απόφοιτοι τών “Engineering Technology Schools” τών ΗΠΑ 

λέγονται “Technologists” καί όχι “Engineers” (=Μηχανικοί) όπως λέγονται οι 

απόφοιτοι τών “Colleges/Schools of Engineering”, οπότε εδώ έχουµε να κάνουµε µε 

κάποιου είδους «αντιποίηση» (επαγγέλµατος ή ιδιότητας), και το ΤΕΕ Μαγνησίας δεν 

έχει βγάλει για όλα τα παραπάνω ποτέ ούτε µισή ανακοίνωση (έστω µια ντουφεκιά 

στον αέρα για τα µάτια του κόσµου)·  ενώ θα όφειλε να διερευνήσει ακόµη και τις 

νοµικές δυνατότητες (σε Ελλάδα αλλά και Ε.Ε.) για φρένο σ’ αυτό το «σουποειδές» 

αλαλούµ. Για να προστατευθεί και ο απλός κόσµος που ανυποψίαστος πέφτει θύµα 

τού «ότι δηλώσεις είσαι». 

 

{2} Εκκωφαντική σιγή από τη νέα κυβέρνηση (και τις παρατάξεις που 

αλληθωρίζουν προς αυτήν ή προς την προηγούµενη του υπουργού Κατρούγκαλου) 

για την πιο κατάφωρη παραβίαση ενός από τα πλέον θεµελιώδη ανθρώπινα 

δικαιώµατα, και φυσικά παραβίαση της κοινής λογικής: Να έχεις προσφέρει τα ίδια 

αλλά να απολαµβάνεις 40% λιγότερα (αυτές είναι οι µειώσεις ή «πρόνοιες» του 

νόµου Κατρούγκαλου). 

Η «ΕλΕΜ» θα πάει κόντρα: Παλιοί και νέοι συνταξιούχοι θα πρέπει να 

συνταξιοδοτηθούν µε τα ίδια κριτήρια, και αυτό πρέπει να διεκδικηθεί και 

αγωνιστικά αλλά και στα Ελληνικά και τα Ευρωπαϊκά ∆ικαστήρια, όπου είναι 

σίγουρη η δικαίωση κατά µιάς τόσο καραµπινάτης ανισο-νοµίας. 

 

{3} Ακόµη και στην «πρωτεύουσα» του καπιταλισµού (ΗΠΑ) υπάρχει η έννοια 

κάποιων «ελαχίστων», π.χ. Μίνιµουµ Ωροµίσθιο. ∆εν υπάρχει λοιπόν καµµιά 

δικαιολογία ούτε για τους νεοεκλεγέντες λάτρεις του καπιταλισµού ούτε γι’ αυτούς 

που µας «έβγαλαν από τα µνηµόνια» (άρα «παίρνουµε µόνοι µας στρατηγικές 

αποφάσεις»), να κάνουν “BYPASS” σ’ αυτό το ζήτηµα. Βέβαια, εκκωφαντική σιγή 

τηρείται απ’ όλους. 



Πλήν της «ΕλΕΜ»! Θα αγωνιστούµε να ξανα-θεσπιστεί η ελάχιστη νόµιµη αµοιβή. 

Ενεργειακά πιστοποιητικά µε ένα 50άρι τέλος, όπως τέλος και σε όλα τα άλλα 

παρόµοια καραγκιοζηλίκια·  όχι άλλη ξεφτίλα ανακατεµένη µε πείνα. Συν το ότι θα 

αυξηθούν και τα έσοδα του κράτους. 

 

{4} Στην «ΕλΕΜ» δεν πιστεύουµε στους επίγειους σωτήρες·  6 χρόνια φτάνουν για να 

προσφέρει κανείς στα κοινά και να ικανοποιήσει την οιαδήποτε φιλοδοξία του, 

πράγµα απολύτως θεµιτό και σεβαστό και ευπρόσδεκτο. Χρειάζονται εθελοντές να 

τραβάνε µπροστά·  επαγγελµατίες ήρωες της κοινωνίας, όχι. Η πράξη απέδειξε ότι η 

«γραφειοκρατικοποίηση» και το κυνήγι της επόµενης θητείας εκφυλίζουν οργανώσεις 

και κοινωνίες. 

 

{5} Ας προσπαθήσει να θυµηθεί κανείς έστω µια ιδέα, έστω και «πτωχή» (γιατί για 

πράξεις δεν το συζητάµε), που να έχει αναδειχτεί ποτέ από αυτό το ανά 3ετία 

αλισβερίσι µε τις µόνιµες επιτροπές. 

 

{6} Και καλά η «πρώτη φορά Αριστερά» ήταν απασχοληµένη µε την επανάσταση, η 

«πολλοστή φορά ∆εξιά» όµως του «νόµου καί τής τάξεως», θεωρεί αυτό το µπάχαλο 

µε το «Εξοικονοµώ» (που επαναλήφθηκε για δεύτερη φορά) ως «τάξιν»; Γιατί όχι 

ΑΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ & ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΕΣ λύσεις αντί για µπαχαλοδουλειές;  

Η «ΕλΕΜ» δεσµεύεται (µε την όποια δύναµη της δώσουν οι ψηφοφόροι της) να 

απαιτήσει από το κράτος να κάνει ΚΛΗΡΩΣΗ µεταξύ ΟΛΩΝ των δικαιουµένων που 

(θα) υποβάλουν αίτηση, µε άνεση χρόνου και χωρίς καµµιά εξαίρεση, και ΟΧΙ 

ΜΟΝΟΝ για το «Εξοικονοµώ» αλλά για ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ που θα προκύψουν στο µέλλον. Άλλωστε  δεν χρειάζεται να  

ξανα-ανακαλύψουµε τον τροχό, τεχνογνωσία υπάρχει, βλ. π.χ. τις µηνιαίες  

«φορο-λοταρίες». 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ.  

ΟΜΩΣ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.  

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ. 

 

Κώστας Νταβανάς 

 

Ζωή Καραµούζη 

 

Υποψήφιοι της «ΕλΕΜ» για την Αντιπροσωπεία  

του Περιφ. Τµ. ΤΕΕ Νοµού Μαγνησίας 


