
 

                ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ 

Συνάδελφοι,  

Την Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2016 έχουµε εκλογές στο ΤΕΕ. 

Έχουµε όλοι µας καταλάβει καιρό τώρα, πως το ΤΕΕ µε τον τρόπο που 

λειτουργεί καθοδηγούµενο από πολιτικά και οικονοµικά συµφέροντα είναι 

ένας «µηχανισµός εξουσίας» κοµµάτι του συστήµατος, αυτού του ίδιου 

συστήµατος που µας οδήγησε στην σηµερινή Ελλάδα της κρίσης, των 

µνηµονίων, της λιτότητας και της εξαθλίωσης.  

Στην πρώτη γραµµή της εξαθλίωσης, οι µηχανικοί που τα τελευταία 

χρόνια βιώσαµε µε οδυνηρό τρόπο τις επιπτώσεις της κρίσης: ανεργία, 

υποαπασχόληση, καταλήστευση των αποθεµατικών του ΤΣΜΕ∆Ε, σκάνδαλα 

στη Τράπεζα Αττικής, ρευστοποίηση των επαγγελµατικών µας δικαιωµάτων, 

δυσβάστακτα ασφαλιστικά και φορολογικά µέτρα που οδήγησαν σε αθρόες 

διαγραφές µελών και µετανάστευση χιλιάδων νέων µηχανικών. 

Συµµεριζόµαστε την αγανάκτηση για  τις διαχρονικές ευθύνες αυτών που µας 

κυβέρνησαν και των παρατάξεων που είχαν την ευθύνη της ∆ιοίκησης του 

ΤΕΕ και των Ασφαλιστικών µας Ταµείων τα προηγούµενα χρόνια. 

Όµως πιστεύουµε, ότι η απάντηση µας  δεν θα πρέπει να είναι η 

παραίτηση και η αποχή . Γιατί το αποτέλεσµα θα είναι η τελική διάλυση του 

ΤΕΕ σε βάρος του κλάδου και προς πλήρη ικανοποίηση του ντόπιου και 

ξένου κατεστηµένου. Σ΄ αυτή τη λαίλαπα που µας καταδικάζει στην 

αναξιοπρέπεια,  σ’ ένα αβέβαιο µέλλον εργασιακής ζούγκλας, ζητάµε τη  

συµµετοχή σου ώστε να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή αυτών που 

επιδιώκουν µέσα από τη συλλογική δράση να αλλάξουν τα πράγµατα.  

 

Η «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» είναι µια παράταξη, µε 

ιστορία, που εδώ και δεκαετίες  µε τη συµµετοχή της στα όργανα του ΤΕΕ 

Ανατολικής Στερεάς έχει δώσει απτά δείγµατα αγωνιστικότητας, και 

συνέπειας. Κατά την διάρκεια των ετών που είχε την ευθύνη της ∆ιοίκησης 

του παραρτήµατος, µε τις παρεµβάσεις και τη δράση της απέδειξε ότι το ΤΕΕ 

µπορεί να είναι ένας ζωντανός οργανισµός, να είναι το «σπίτι του µηχανικού». 

Στα χρόνια που ακολούθησαν, επικράτησε, µέσα από την πρακτική των 

παρατάξεων, οι οποίες είχαν την πλειοψηφία στα όργανα του ΤΕΕ Αν. 



Στερεάς, η λογική των «ηµετέρων», της εξάρτησης από κόµµατα εξουσίας, 

των προσωπικών επιλογών και των συµφωνιών χωρίς αρχές. Από την 

πλευρά µας, ακόµη και  όταν οι εκπρόσωποί µας στα όργανα αποτελούσαν 

µειοψηφία, αγωνιστήκαµε  για τη διαφάνεια  και δηµοκρατική λειτουργία του 

παραρτήµατος, κάναµε προτάσεις µε πνεύµα ενωτικό και όχι στείρας 

αντιπολίτευσης(αλλά το 8 προς 1 ήταν σύνηθες αποτέλεσµα πολλών 

κρίσιµων ψηφοφοριών στην διοικούσα) και  προσπαθήσαµε να στρέψουµε το 

ΤΕΕ σε αγωνιστική, διεκδικητική  κατεύθυνση. 

Αρκετές παρατάξεις µε τα ίδια σχεδόν άτοµα µε την ίδια νοοτροπία και την ίδια 

πολιτική, άλλαξαν το όνοµα τους, ψάχνοντας ασφαλώς να βρουν την 

κολυµπήθρα Σιλωάµ  η όπως λέει ο λαός ‘’άλλαξε ο µανωλιός και έβαλε τα 

ρούχα του αλλιώς’. Θα πρέπει όµως να ξέρουν ότι τα πεπραγµένα δεν 

αλλάζουν. 

 

Στη σηµερινή κρίσιµη  συγκυρία, οι υποψήφιοι της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- παίρνοντας το νήµα από τους παλαιότερους 

συναδέλφους, ζητάµε τη στήριξη σου για να συνεχίσουµε να παρεµβαίνουµε   

µε βάση  τις ιδρυτικές αρχές και θέσεις της παράταξης µας. Θα  είµαστε 

παρόντες στις κινητοποιήσεις του κλάδου για αξιοπρέπεια και επιβίωση  

και θα αγωνιστούµε µαζί µε το λαϊκό κίνηµα  ενάντια στις µνηµονιακές 

πολιτικές της λιτότητας, την ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων αγαθών και 

υποδοµών, ενάντια  στο φασισµό και το ρατσισµό. 

Θα αγωνιστούµε για  ένα ΤΕΕ των µελών  και όχι των µηχανισµών που θα 

λειτουργεί ανοιχτά, δηµοκρατικά χωρίς παραγοντισµούς και εξαρτήσεις,  

θα λογοδοτεί για τα πεπραγµένα του (εκλογο-απολογιστική συνέλευση δεν 

έγινε) και θα προωθεί την επιστήµη και την έρευνα για την εξυπηρέτηση του 

δηµοσίου οφέλους. 

Συνάδελφοι,    κανένας δεν περισσεύει, για να αγωνιστούµε στην κατεύθυνση 

να γίνει πάλι το ΤΕΕ το δικό µας σπίτι, χώρος προστασίας των 

δικαιωµάτων µας, χώρος αγώνα για να ανατραπούν οι νόµοι, οι οποίοι 

διέλυσαν το ταµείο µας, το ΤΣΜΕ∆Ε, που έφεραν µισθούς πείνας στους 

συναδέλφους υπαλλήλους και  αδυναµία επιβίωσης στους ελεύθερους 

επαγγελµατίες.    

Σε θέλουµε µαζί µας στον αγώνα – αντιστάσου κι εσύ µαζί µας! 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
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