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2 απλοί λόγοι για τουσ οποίουσ ςυμπαρατάςςομαι με την Πανεπιςτημονική. 

1. Γιατί είναι η μοναδική παράταξη που την προηγοφμενη τριετία ςταθερά κατζθετε τισ θζςεισ τησ 

ςχετικά με το θζμα τησ καφςησ ςκουπιδιών από την ΑΓΕΣ, τόςο ςτη Διοικοφςα όςο και ςτισ 

ελάχιςτεσ ςυνεδριάςεισ τησ Αντιπροςωπείασ. 

 Σο ΣΕΕ και το τμιμα Μαγνθςίασ, αν και κεςμοκετθμζνοσ «τεχνικόσ ςφμβουλοσ» τθσ 

πολιτείασ, με ειδικότθτεσ που άπτονται του αντικειμζνου, όπωσ Χθμικοφσ Μθχανικοφσ, 

Μθχανικοφσ Περιβάλλοντοσ  κ.α. , ενϊ κα ζπρεπε να είναι πρωτοςτάτθσ ςτον αγϊνα για τθν 

ενθμζρωςθ του λαοφ του Βόλου, των εργαηομζνων και φυςικά των μθχανικϊν,  ςχετικά με 

τισ ςυνζπειεσ τθσ καφςθσ RDF ςτθν υγεία μασ, ζβαλε πλάτθ ςτιριξθσ τθσ βιομθχανίασ, ενόσ 

μονοπωλίου που ςφμφωνα με τισ ίδιεσ ανακοινϊςεισ τθσ ΑΓΕΣ, χρθςιμοποιεί ωσ καφςιμθ φλθ 

RDF για να προλάβει το τρζνο τθσ «ανταγωνιςτικότθτασ», δθλαδι για ίδιον όφελοσ, 

αδιαφορϊντασ για τθν υγεία μασ. 

 τισ ελάχιςτεσ ςυνεδριάςεισ τθσ αντιπροςωπείασ (θ οποία δεν μποροφςε να ςυνζλκει ςε 

απαρτία με ευκφνθ των άλλων παρατάξεων και κυρίωσ τθσ ΔΚΜ που είχε τθν πλειοψθφία), 

το κζμα τθσ καρκινογόνου καφςθσ RDF από τθν ΑΓΕΣ ζμενε για το τζλοσ με αποτζλεςμα να 

μθ ςυηθτιζται, ςκόπιμα, ϊςτε να κρυφτεί θ ζνοχθ ςτάςθ τθσ πλειοψθφίασ αλλά και των 

υπόλοιπων παρατάξεων ςτο μείηον ηιτθμα τθσ καφςθσ.  

 Για το κζμα τθσ καρκινογόνου καφςθσ, θ Πανεπιςτθμονικι ζχει εδϊ και μινεσ εγγράφωσ 

κατακζςει αίτθμα για ςυγκρότθςθ τθσ Αντιπροςωπείασ με ςκοπό τθ ςυηιτθςθ και λιψθ 

απόφαςθσ, κάτι που ςκοπίμωσ δεν ςυγκαλείται ζωσ ςιμερα. 

 Μετά τον υποκριτικό «ντόρο» του τελευταίου μινα από τουσ βουλευτζσ τθσ ΝΔ, του ΤΡΙΖΑ, 

τθν περιφζρεια και τθ ςυηιτθςθ ςτθν ειδικι ςυνεδρίαςθ τθσ Βουλισ, ςχετικά με το κζμα τθσ 

καφςθσ, θ πλειοψθφία τθσ Διοικοφςασ του ΣΕΕ αποφάςιςε να αςχολθκεί ςε εκτόσ θμεριςιασ 

ςυηιτθςθσ κζμα με τθν «αζρια ρφπανςθ» και τθν  «ενοχλθτικι οςμι..» για να καταλιξει ςε 

πρόταςθ τοποκζτθςθσ μετρθτϊν που κα καταγράφουν τισ υπερβάςεισ των καρκινογόνων 

ορίων που κζτει θ ΕΕ, με ςκοπό «…τον ακριβι εντοπιςμό των πθγϊν ρφπανςθσ…» δθλαδι 

πολφ πίςω από τισ ανάγκεσ μασ για κακαρι ατμόςφαιρα και ποιότθτα υγείασ. 

 Η Πανεπιςτθμονικι είναι θ μοναδικι παράταξθ του ΣΕΕ που ςυντάςςεται με το οργανωμζνο 

εργατικό και λαϊκό κίνθμα ενάντια ςτθν καφςθ ςκουπιδιϊν, και παλεφει ςε όλα τα μζτωπα 

για τθν ανατροπι τθσ εξουςίασ των μονοπωλίων, που κθςαυρίηουν ςτισ πλάτεσ μασ 

αδιαφορϊντασ για τθν υγεία μασ. 



2. Γιατί η Πανεπιςτημονική είναι η μοναδική παράταξη με ςαφή και ξεκάθαρη θζςη ςχετικά με τα 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τον τρόπο λειτουργίασ τουσ και τουσ ςτόχουσ που αυτά ζχουν, όπωσ το 

Εξοικονομώ Κατ Οίκον με το οποίο αςχοληθήκαμε πρόςφατα εκατοντάδεσ ςυνάδελφοι. 

 

 Σο εξοικονομϊ δεν μπόρεςε να καλφψει τισ λαϊκζσ ανάγκεσ ςε ςτζγαςθ και ενεργειακι 

αναβάκμιςθ των ςπιτιϊν κακϊσ θ «επιλεξιμότθτα» για μια ακόμθ φορά εξαρτικθκε από το 

πόςο υψθλι ταχφτθτα μεταφοράσ δεδομζνων είχε κάποιοσ κατά τθ διαδικαςία τθσ αίτθςθσ 

και όχι από τισ πραγματικζσ ανάγκεσ αναβάκμιςθσ. 

 Η αντικειμενικότθτα του ςυςτιματοσ δεν μπορεί παρά να αμφιςβθτείται αφενόσ γιατί ενϊ θ 

βάςθ δεδομζνων τισ περιςςότερεσ ϊρεσ τθσ θμζρασ δεν λειτουργοφςε, ξαφνικά τελείωςε θ 

δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ. Αφετζρου γιατί ςτθ διαδικαςία εμπλζκονται οι τράπεηεσ.  

 Σεκμθριϊνεται με πολλοφσ τρόπουσ ότι οι πραγματικά  ωφελοφμενοι δεν ιταν αυτοί των 

οποίων θ οικία είχε πραγματικά ανάγκθ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ, αλλά  όςοι είχαν τθ 

δυνατότθτα να ζχουν από καιρό πλθρϊςει και ετοιμάςει αιτιςεισ και από αυτοφσ όςοι είχαν 

τθν τφχθ να ολόκλθρϊςουν τθν αίτθςθ. 

  Αποδεικνφεται , ότι ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι ο εξωραϊςμόσ τθσ πολιτικισ ΕΕ και 

Κυβζρνθςθσ. Ενϊ μασ ζχουν καταδικάςει ςε ενεργειακι φτϊχεια και πολλά ςπίτια για μία 

ακόμθ χρονιά δεν ζχουν κζρμανςθ το χειμϊνα, μασ μετατρζπουν ςε απεγνωςμζνουσ 

ηθτιάνουσ , ηιτουλεσ ςτα ψίχουλα των προγραμμάτων του Εξ οικονομϊ, των οποίων τα 

περιςςότερα χριματα με τθν αγορά των προϊόντων επιςτρζφουν ςτισ πολυεκνικζσ, για τθν 

ανάκαμψθ των κερδϊν τουσ. 

 Η ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ είναι  θ μοναδικι παράταξθ που τεκμθριϊνει ότι θ δυνατότθτα 

κάλυψθσ τθσ Λαϊκισ τζγθσ με κατοικίεσ υψθλϊν προδιαγραφϊν, είναι εφικτι και ρεαλιςτικι 

ςτο πλαίςιο μιασ Εργατικισ Εξουςίασ μζςα από ζναν Ενιαίο Φορζα Τποδομϊν, που κα 

αναλάβει τθν καταςκευι και επιςκευι κτιρίων. Με ςτόχουσ τθν εξαςφάλιςθ 

λειτουργικότθτασ των κατοικιϊν, κερμικισ και ψυκτικισ άνεςθσ, με κεντρικό ςχεδιαςμό και 

ςυνεργαςία πολλϊν ειδικοτιτων μθχανικϊν. ε αντίκεςθ με ςιμερα, που ο μθχανικόσ 

ξθμεροβραδιάηεται ςτον υπολογιςτι για το πότε και αν κα ανοίξει το ςφςτθμα για να 

προλάβει να ολοκλθρϊςει τθν «υπαγωγι» ςτο πρόγραμμα. 

 Σο ΣΕΕ τόςο κεντρικά, όςο και ςε επίπεδο Μαγνθςίασ, «ξεροκατάπιε» με το …εκ των 

προτζρων γνωςτό μπλοκάριςμα του ςυςτιματοσ και εξζδωςε ανακοινϊςεισ για τθν 

απαίτθςθ άμεςθσ επαναφοράσ ςτθν …κανονικότθτα του προγράμματοσ, τάκθκε δθλαδι 

πολφ πίςω από τισ ςθμερινζσ δυνατότθτεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ και ακόμθ πιο 

πίςω από τισ ανάγκεσ μασ. 

 

υνάδελφε, 

τισ εκλογζσ 3 Νοζμβρη 2019 πάρε θζςη, ςτήριξε την ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ! 


