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Η τραγική κατάσταση στην οποία έχουµε περιέλθει τόσο εµείς οι συνταξιούχοι µηχανικοί, 
αλλά όσο, και κυρίως,  εσείς οι µαχόµενοι µηχανικοί είναι γνωστή. 

Οι αµοιβές σας και οι συντάξεις µας έχουν εξευτελιστεί και ισοπεδωθεί. 

Κάθε έννοια αξιοκρατίας έχει καταργηθεί. 

Πληρώναµε και πληρώνετε υποχρεωτικά υψηλές και πολλαπλές εισφορές για συντάξεις 
και τελικά οι µεν δικές µας έχουν κατακρεουργηθεί, εσείς δε είναι αµφίβολο αν, πότε και 
πόση σύνταξη θα πάρετε. 

Πληρώναµε και πληρώνετε υποχρεωτικά υπέρογκες εισφορές για ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη, και αυτή στην πράξη έχει καταργηθεί. Έχουµε την ίδια ( ανύπαρκτη στην 
πράξη) περίθαλψη µε αυτούς που δεν πλήρωσαν καθόλου ή πληρώνουν ελάχιστα. Σε 
πολλές περιπτώσεις έχουµε χειρότερη αντιµετώπιση ακόµα και από τους λαθροµετανάστες. 

Το άλλοτε κραταιό Ταµείο µας, που µε κόπο, ιδρώτα και νοικοκυροσύνη δηµιουργήσαµε , 
συγχωνεύτηκε µε άλλα προβληµατικά και τελικά µαζί µε όλα λεηλατήθηκε. 

Στον εργασιακό τοµέα η κατάσταση των µηχανικών είναι τραγική και εξευτελιστική. 

Οι εντατικές πενταετείς και υψηλού επιπέδου σπουδές µας εξοµοιώνονται µισθολογικά µε 
άλλες κατωτέρας στάθµης τετραετείς ή και ανύπαρκτες. 

Τα προσόντα µας και η συνεισφορά µας στην οικονοµία και την ανάπτυξη της χώρας όχι 
µόνο δεν αναγνωρίζονται αλλά έχουν τελείως απαξιωθεί. Ούτε λίγο ούτε πολύ µας 
αντιµετωπίζουν σαν µηχανικούς δούλους που πρέπει να εξυπηρετούµε όλους αυτούς τους 
αερολόγους και κοµπιναδόρους που έχουν αυτοονοµαστεί οικονοµολόγοι και µάνατζερς, 
και που στην ουσία απολαµβάνουν υψηλές αµοιβές και θέσεις χωρίς να προσφέρουν 
τίποτα.  

Υπεύθυνο γι’ αυτό είναι το πολιτικό,  κοµµατικό και συνδικαλιστικό κατεστηµένο το 
οποίο έχει εισχωρήσει παντού , και  αλλάζοντας µορφές, συστήµατα και συνθήµατα επιδιώκει 
και καταφέρνει το ίδιο µεν να επιβιώνει και να καλοπερνάει, εκείνοι δε τους οποίους 
υποτίθεται ότι εκπροσωπεί να δυστυχούν. 

Για όλους αυτούς τους λόγους έχω αποφασίσει από την αρχή της επαγγελµατικής µου 
καριέρας να αγωνίζοµαι για το συµφέρον του κλάδου µας και µόνο, ανεξάρτητος κοµµατικά 
και συνδικαλιστικά είτε ως ενεργό µέλος είτε ως οµότιµο, χωρίς καµία δέσµευση σε κανένα 
κόµµα και καµία ιδεολογία. Η µόνη ιδεολογία που έχω είναι η αξιοκρατία, και έχω 
κατοχυρώσει τυπικά κίνηση µε τον τίτλο  «Αξιοκρατική Πολιτεία». 

Τη στάση µου αυτή έχουν επιδοκιµάσει και µε έχουν τιµήσει διαχρονικά  µε την ψήφο 
τους πολλοί συνάδελφοι, γιατί είµαι πολιτικά και συνδικαλιστικά ενεργό άτοµο, και πάντοτε 
όπου έχω τη δυνατότητα,  φροντίζω να συµµετέχω και να υποστηρίζω τις απόψεις µου. 

Ο λόγος που κατεβαίνω ως µεµονωµένος υποψήφιος και αυτή τη φορά για ένα  τιµητικό 
και ανιδιοτελές αξίωµα, δεν είναι τόσο για να υπηρετήσω αποκλειστικά το αξίωµα αυτό, το 
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οποίο οπωσδήποτε θεωρώ πολύ σηµαντικό και ουσιαστικό, όσο για να έχω τη δυνατότητα µε 
τον τίτλο έστω αυτό να υπερασπίζοµαι µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα τα συµφέροντα 
των µηχανικών, τόσο των συνταξιούχων όσο και των εν ενεργεία, καθόσον έχω δύο παιδιά 
διπλωµατούχους µηχανικούς. 

Θέλω επίσης να εκφράσω την αντίθεσή και την αγανάκτησή µου στην πολιτικοποίηση και 
την κοµµατικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήµατος ακόµα και στο χώρο µας και στις 
εκλογές αυτές ,  και επί πλέον µε την ανεξάρτητη υποψηφιότητά µου,  να δώσω την 
ευκαιρία σε όλους εσάς που είµαι σίγουρος ότι έχετε τα ίδια συναισθήµατα, να 
εκφράσετε έµπρακτα τη δυσαρέσκειά σας χωρίς να κινδυνεύετε να ενισχύσετε την 
επιρροή κάποιας άλλης κοµµατική η συνδικαλιστικής παράταξης στα διοικητικά 
όργανα του ΤΕΕ. 

Στις προηγούµενες εκλογές οι πολλές εκατοντάδες συνάδελφοι που µε τίµησαν µε την 
ψήφος τους ήταν περισσότεροι από τους σταυρούς που έλαβαν όλοι σχεδόν όσοι εκλέχτηκαν, 
αλλά µε το εκλογικό σύστηµα που εφαρµόζεται, και όπου η κατανοµή των εδρών γίνεται 
κατά συνδυασµό,  τελικά δεν εκλέχτηκα. 

Για το λόγο αυτό σας ζητώ αυτή τη φορά να αγνοήσετε, τουλάχιστον για το όργανο 
αυτό, τις κοµµατικές η συνδικαλιστικές σας συµπάθειες ή υποχρεώσεις προς κάποιο 
συνδυασµό, και να µε  ψηφίσετε µαζικά. 

Τέλος θέλω να υπογραµµίσω ότι τουλάχιστον για ένα όργανο όπως το Πειθαρχικό 
Συµβούλιο, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κοµµατικοί – συνδικαλιστικοί συνδυασµοί, γιατί όσο 
καλή θέληση και να έχει κάποιος δεν θα µπορεί στην κρίση του να αγνοήσει την κοµµατική ή 
συνδικαλιστική τοποθέτηση του κρινόµενου και γιατί, όπως λέει και το σχετικό ρητό, η 
γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι αλλά πρέπει και να φαίνεται τίµια.  

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 

Ι. Κουλούρης 
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