


Εισαγωγικό σηµείωµα Προέδρου ΤΕΕ/Τµήµατος 
Ανατολικής Στερεάς, Αθανάσιου Λυκόπουλου

ΤοΤο ρήµα µηχανεύοµαι είναι παλιό όσο σχεδόν και η ελληνική 

γλώσσα. Σηµαίνει επινοώ, σκέφτοµαι µια καλή ιδέα και την κάνω 

πράξη. Και είναι µέσα στη φύση του Έλληνα, που µέσα στις 

δυσκολίες ξέρει πάντα να βρίσκει λύσεις –δεν είναι τυχαίο, 

άλλωστε, ότι επί αιώνες µεγαλώνουµε µε την ιστορία του 

«πολυµήχανου Οδυσσέα» που µε το µυαλό του κατάφερνε να 

αντιµετωπίζει τις πολυάριθµες κακουχίες του ταξιδιού του.

ΕµείςΕµείς οι µηχανικοί, κατά βάθος δεν ξεχνάµε την κοινή ρίζα που 

έχει το επάγγελµά µας µε αυτό το ρήµα. Ως κλάδος που βίωσε 

όσο λίγοι την κρίση στην Ελλάδα, είναι φυσικό πολλοί από εµάς 

να στράφηκαν σε αυτή την αρχική έννοια. Να προσπάθησαν να 

µηχανευτούν, να βρουν νέες λύσεις για να επιβιώσουν. 

ΣτηνΣτην αρχή ακούσαµε για µία συνάδελφο που έχει αρχίσει να 

φτιάχνει κοσµήµατα. Μετά για κάποιον άλλον που παράγει και 

εµφιαλώνει το δικό του τσίπουρο. Μέρα µε τη µέρα, 

ανακαλύπταµε ότι όλο και περισσότεροι συνάδελφοι έβρισκαν 

εναλλακτικές λύσεις για να ενισχύσουν το εισόδηµά τους ή και να 

αλλάξουν κατεύθυνση στην κύρια εργασία τους. Άλλοτε 

αξιοποιώντας µε νέους πρωτότυπους τρόπους τις επιστηµονικές 

τουςτους γνώσεις και άλλοτε όχι. Πάντοτε, όµως, χρησιµοποιώντας το 

ερευνητικό πνεύµα, την ευρηµατικότητα και το µεράκι του 

ανθρώπου που µηχανεύεται. Με αυτές τις αφορµές, σκεφτήκαµε 

ότι είναι ευκαιρία να λειτουργήσουµε όλοι µαζί συναδελφικά και 

στα δύσκολα να φτιάξουµε µε αλληλεγγύη µια κοινότητα στην 

οποία ο ένας να βοηθάει τον άλλον. 2



Έτσι γεννήθηκαν τα «Μηχανεύµατα». Η νέα πρωτοβουλία που 

υλοποιούµε ως ΤΕΕ - Τµήµα Ανατολικής Στερεάς, για να 

παρουσιάσουµε ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τι έχουν σκεφτεί 

µηχανικοί του τµήµατός µας προκειµένου να επιβιώσουν 

επαγγελµατικά µέσα στην κρίση. Αναφερόµαστε πάντα σε 

συναδέλφους που έχουν «µηχανευτεί» νέες επαγγελµατικές ή 

επιχειρηµατικές ιδέες που ξεφεύγουν σε κάποιο βαθµό από τη 

στενήστενή δουλειά του µηχανικού και η προβολή τους δεν λειτουργεί 

ανταγωνιστικά προς τους άλλους. Εξυπακούεται ότι αυτό γίνεται 

δωρεάν και χωρίς κανέναν αποκλεισµό οποιουδήποτε κάνει 

νόµιµη επαγγελµατική/επιχειρηµατική δραστηριότητα (εκτός του 

πεδίου δράσης ενός µηχανικού) και θέλει να προβληθεί. Όλους 

τους υπόλοιπους τους καλούµε να προωθήσουν τα 

«Μηχανεύµατα» στο δικό τους κύκλο ώστε όλοι µαζί να 

βοηθήσουµεβοηθήσουµε τους συναδέλφους µας σε αυτή την προσπάθειά 

τους.

Επιπλέον, µε αυτή την προσπάθεια θέλουµε να ενισχύσουµε στην 

πράξη τη δηµιουργία, την καινοτοµία και την παραγωγή, που 

αποτελούν βασικούς πυλώνες στην προσπάθεια ανασυγκρότησης 

της χώρας µας.

Δεν παροτρύνουµε κανέναν, φυσικά, να εγκαταλείψει το επάγγελ-

µα του µηχανικού. Είναι καιρός, όµως, να θυµηθούµε ξανά ότι τα 

πολυτεχνεία είναι τρόπος σκέψης και αυτό είναι το µεγαλύτερο 

πλεονέκτηµα µας που µας βοηθά να ανταποκριθούµε σε πολλούς 

διαφορετικούς τοµείς επαγγελµατικής δραστηριότητας. Ιδίως 

τώρα, που σίγουρα τα δύσκολα δεν έχουν τελειώσει ακόµα, αυτό 

είναι το µεγαλύτερο όπλο µας. 
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