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ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΝΑΥΑΓΙΑ
(Τ.Ε.Ε., ΤΣΜΕΔΕ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
«Πάρτε μαζί σας νερό!
Το μέλλον θα έχει πολύ ξηρασία».
Μιχάλης Κατσαρός, Κατά Σαδδουκαίων

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
- Σου είναι πια πολύ καθαρό και πολύ οδυνηρό το σημερινό σου επαγγελματικό αδιέξοδο, αλλά
αμφίβολο και ασαφές το επαγγελματικό σου μέλλον.
- Ο κύκλος της χρήσης και χρησιμότητας των επιστημονικών γνώσεων που με τόσο μόχθο
απέκτησες τείνει να κλείσει και η δαγκάνα της οικονομικής σου επιβίωσης σφίγγει καθημερινά.
- Προφανώς δεν μιλάμε για δουλειές επιπέδου, αλλά γραφειοκρατίας και μόνο.
- Είτε ως νέος μηχανικός είτε ως επαγγελματίας ή υπάλληλος, αλλά και ως απόμαχος της
επαγγελματικής καριέρας την ίδια κυνική και θλιβερή επιλογή ζεις, μιας προαποφασισθείσης
υποβάθμισης.
- Το Τεχνικό Επιμελητήριο που είναι εκ των πραγμάτων ο φυσικός σου φορέας, εξαντλεί μέρα με
τη μέρα τα θεσμικά του όρια, κινούμενο χωρίς ανακλαστικά στο σημερινό πολιτικό, οικονομικό και
μνημονιακό περιβάλλον. Το κύρος του και η αξιοπιστία του είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Κύριο
χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι τα πολλά μέλη του το εγκαταλείπουν. Πολλοί νέοι
μηχανικοί δεν εγγράφονται και πολλά μέλη του ζητούν τη διαγραφή τους. Κορωνίδα των
παραπάνω είναι η ομολογία, ότι με μεγάλη δυσκολία έγινε δυνατή η εκτύπωση των ψηφοδελτίων
για τις τωρινές εκλογές.
- Το ΤΣΜΕΔΕ μέσα από μία πορεία συνεχών απωλειών έχασε το «Μ» και απέμεινε ΤΜΕΔΕ, μαζί
βέβαια έχασε και τα περιουσιακά του αποθέματα. Το έχεις καταλάβει καλά, ότι το σύνολο των
εισφορών σου είναι πλέον στο δρόμο της διαρπαγής.
- Η Τράπεζα Αττικής δεν είναι τίποτε άλλο, παρά το ενδιάμεσο εργαλείο, μέσα από το οποίο τα
χρήματα του ταμείου μας, περίπου οκτακόσια εκατομμύρια ευρώ, εξανεμίστηκαν την στιγμή
που οι προνοιακές παροχές δίνονται με το σταγονόμετρο.
- Συνέδελφε, εμείς λέμε, ότι παρόλο αυτά υπάρχουν δυνατότητες και ελπίδα για το μέλλον. Είτε
γίνεται κατανοητό είτε όχι η επιστημονική σου γνώση και οι δεξιότητες είναι πάντα αναγκαίες. Εσύ
είσαι το Τεχνικό Επιμελητήριο και εσύ μπορείς και πρέπει να ξαναστήσεις το φυσικό σου φορέα.
Μην παραιτείσαι από τα δικαιώματά σου, αλλά και πάψε επιτέλους να τα εμπιστεύεσαι στο
τοξικό καλάθι των κομματικών παρατάξεων.
- Δώσε στο φυσικό σου φορέα τη δυνατότητα της αυτονομίας, της δικής του αυτεξουσιότητας και
δημιουργίας. Αγωνιζόμαστε για ένα Τ.Ε.Ε. ανεξάρτητο και αυτόνομο με μαχητικότητα και
αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του. Στήριξε τον συνδυασμό μας που δεν έχει κομματική σκεπή
και δεν βλέπει το Τ.Ε.Ε. σαν ένα σκαλοπάτι για ν’ ανέβουν οι μελλοντικοί γενίτσαροι του
μηχανικού.
- Δώσε ψήφο στον συνδυασμό:
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