
 
Just ink ace ? 

Just in case … 

Συνάδελφε, 

Μετά  την – πιστεύω ευχάριστη – έκπληξη του προηγούμενου άρθρου μου, θα σου απευθύνω λίγα 

ακόμη λόγια για τα δικά μας. Για περισσότερα, όπως και για να ανταλλάξουμε απόψεις και ευχές, 

μπορείς να μπεις στη βασική σελίδα μου στο facebook. 

Πάντως, αν σε ενοχλεί το ότι θέτω στις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας θέματα 

πολιτικής, μάλιστα όχι μόνο Ελληνικής, τότε έχουμε πρόβλημα επικοινωνίας. Το πρόβλημα είχα 

επισημάνει και στην ένστασή μου κατά του κύρους των προηγουμένων εκλογών μας. 

Είχα θεωρήσει τις εκλογές του ΤΕΕ ’10 «εκτός τόπου και χρόνου». Με μία – ομολογώ και 

συναισθηματικά φορτισμένη – επιστολή είχα προηγουμένως επιστήσει την προσοχή όλων στην  

ανάγκη «Nα μεγαλώσουμε την πίττα». Ξέρεις καλά τι συνέβη από τότε. 

Και, το ξενόγλωσσο λογοπαίγνιό μου, σκέτο ως άρθρο στο τότε Ε.Δ. μας, φαινόταν λογοπαίγνιο … 

Στο ίδιο μήκος κύματος, αρκετοί συνάδελφοι Τοπογράφοι μπορούν να σου πουν ότι δυστυχώς 

δικαιώθηκα στις τεχνοκρατικής φύσεως ανησυχίες μου για την πορεία του Εθνικού Κτηματολογίου.  

«Κώστα γελοιοποιήθηκες» μου είπε καλός φίλος, όταν κατέβηκα από το βήμα ημερίδας του ΤΕΕ 

το ‘96. Κάπου στις αρχές της χιλιετίας μας είχε τον ανδρισμό να μου πει «Κώστα είχες δίκιο». Είχε 

μεσολαβήσει η απένταξη του προγράμματος από τα κοινοτικά κονδύλια και η επιβολή ατιμωτικού 

πρόστιμου κατά της Χώρας μας ύψους κάπου 30 δις δραχμών. 

Εκείνο που ούτε είχε συναισθηματισμούς ούτε επαφίεται σε προσωπικές αναμνήσεις είναι η 

εισήγησή μου σε διημερίδα του ΤΕΕ για το Θεσμικό πλαίσιο μελετών τον Σεπτέμβριο του ‘09. 

Τίτλος : Γιατί όχι στον τεχνικό ανταγωνισμό ;  

Καταχειροκροτήθηκα, αλλά μέχρι εκεί. Ο τότε Πρόεδρος του ΤΕΕ προσήλθε μόνο για να 

απαντήσει στη στοιχειοθετημένη αιχμή μου που τον αφορούσε. Ούτε πρόσεξε ότι ουσιαστικά 

απάντησε ότι έχει κατά Νόμον πτυχίο-μαϊμού, ούτε έμεινε για να ακούσει την απάντησή μου : «Η 

γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι τίμια αλλά και να φαίνεται. Το ίδιο ισχύει κατά 

μείζονα λόγο για τον ίδιο τον Καίσαρα.» 

Η πρόθεσή μου δεν είναι να εκθέσω καλούς φίλους και συνάδελφους, που μάλιστα με έχουν 

βοηθήσει καθοριστικά σε κρίσιμες περιόδους της επαγγελματικής μου καριέρας. Στη λήξη της και 

την αρχή της αντίστοιχα. 

«Όταν τα πράγματα γίνουν αλλόκοτα δύσκολα, ο ευφυής άνθρωπος, κοιτάζει πίσω για να δει 

μπροστά» είχα καταλήξει στο πρώτο μου βιβλίο, από τον Αύγουστο του ’10. Ο λόγος περί της 

Οδύσσειας. Με το ίδιο άρχιζε και το δεύτερο, τον Σεπτέμβρη του ‘12, «Με τα μάτια ενός πατέρα». 

Υπότιτλος : «Οδηγός στροφής 180 μοιρών στις ράγες του τούνελ». 

Η ερώτησή μου, συνάδελφε, είναι αυτή : Πού πάμε με τις προσωπικές λύσεις, τις προσωπικές 

προσπάθειες ; Πού πάμε με τις τρέχουσες επιδιώξεις ; Προσωπικές, συνδικαλιστικές, κοινωνικές, 

πολιτικές. Πού πάμε συντηρώντας το σημερινό επίπεδο σκέψης ; 

Πού πάμε χωρίς το κοινωνικό big bang που προτείνω ; 

Συνάδελφε, 

Εμείς οι μηχανικοί, στις εκλογές της 24
ης

 Νοεμβρίου 2013, μπορούμε να γράψουμε μαζί Ιστορία. 

Ιδίως αν πας να ψηφίσεις μετά από χρόνια ή και για πρώτη φορά. 

Κόρινθος 13/11/13 

Φιλικά - συναδελφικά 

Κώστας Τζαναβάρας 

υ.γ. : Ως εισαγωγή στα ειδικά θέμα των υ.γ. του προηγούμενου άρθρου μου, δύο videos 

«ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» και «ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ». Τα λέμε σύντομα στο fb. 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_HOME_NEW/ekloges_tee_2013/tzanavaras.pdf
https://www.facebook.com/pages/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82/343673042365274
http://oneirokolakairinisnyktas.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=24408&blid=396
http://oneirokolakairinisnyktas.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=23652&blid=396
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1815276072493&set=a.1815276032492.166321.1557820074&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4249424724688&set=a.4249415644461.230312.1557820074&type=3&theater
http://www.scribd.com/doc/101996641/120731-%CE%9C%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1-A4
https://www.facebook.com/kostas.tzanavaras.1
http://www.dailymotion.com/video/x15lbd0_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%83-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9_news
http://www.dailymotion.com/video/xtxurt_yyyyyyyyy-yyyyyyyyy-yyyyyyyyyyyy-yyyyyy-yyyy_tech
http://www.dailymotion.com/video/xtw3xv_get-to-internet-or-die_tech

