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Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2011 

 

Οη δηπιωκαηούτοη κεταληθοί απεργούλ, έτοληας θαηά λοσ έλα ζαθές 

πιαίζηο αληίζεζες, ηασηότρολα θαη δηεθδίθεζες. Αληίζεζες ζηα όζα 

επηβάιιεη ε «ηρόϊθα», δηεθδίθεζες ζηα όζα τρεηάδεηαη ε τώρα. 

Το πιαίζηο ασηώλ θαηαζέηεη ο Πρόεδρος ηοσ ΤΕΕ Χρήζηος Σπίρηδες 

θαιώληας όιοσς ηοσς κεταληθούς ζε καδηθή ζσκκεηοτή ζηελ απεργία. 

 

Δπηιέρζεθε Βαξβαξόηεηα… 

 

ην δίιεκκα ζνζηαιηζκόο ή βαξβαξόηεηα, επέιεμαλ βαξβαξόηεηα. 

ην δίιεκκα ύθεζε ή αλάπηπμε, επέιεμαλ ύθεζε.  

ην δίιεκκα δηαθνξεηηθόηεηα ή ηζνπέδσζε, επέιεμαλ ηζνπέδσζε. 

ην δίιεκκα θνηλσληθό θξάηνο ή εμαζιίσζε, επέιεμαλ εμαζιίσζε. 

ε απηά ηα δηιήκκαηα έγηλαλ επηινγέο, όρη από ηνλ ιαό, όρη από ηηο πγηείο 

θνηλσληθέο δπλάκεηο, όρη από ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηεο εξγαζίαο, αιιά 

από ηελ Σξόηθα, ηα ζηεξίγκαηα ηεο θαη ηηο ρώξεο πνπ καο δαλείδνπλ. 

Κη επεηδή ε βαξβαξόηεηα δελ κπνξεί λα δηαθξίλεη δηαθνξέο, απνρξώζεηο, 

εηξεληθέο κεηαβνιέο, δηαιεθηηθέο κεζόδνπο, αλαπηπμηαθνύο ζηόρνπο ηεο 

θνηλσλίαο, εθαξκόδεη νξηδόληηεο πνιηηηθέο ηζνπέδσζεο, θνηλσληθήο 

αλαιγεζίαο, ηξνκνθξαηίαο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο ζε ό,ηη «αληηζηέθεηαη». 

Κάπνηα ζηηγκή, μεθεύγνληαο από ηηο αλνύζηεο αςηκαρίεο ησλ πνιηηηθώλ 

ζρεκάησλ, ζα έπξεπε λα αθνύζνπκε σο πνιίηεο κηα θξάζε απηνθξηηηθήο από 

όζνπο έρνπλ ηηο θύξηεο επζύλεο ηνπ ζεκεξηλνύ πνιηηηθνύ, θνηλσληθνύ θαη 

παξαγσγηθνύ νηθνδνκήκαηνο. Από όζνπο έρνπλ ηηο επζύλεο ελόο ξεκαγκέλνπ 

θώδηθα αμηώλ, κε θπβεξλήζεηο πνπ αλεβνθαηεβαίλνπλ, ιόγσ ζθαλδάισλ θαη 

θαθνδηαρείξηζεο. Από όζνπο έρνπλ ηηο επζύλεο κηαο θαηεζηξακκέλεο 

παξαγσγηθήο δνκήο, πνπ δελ θαιύπηεη ζηνηρεησδώο ηηο αλάγθεο ηνπ 

πξσηνγελή ηνκέα, ελόο αληηπαξαγσγηθνύ δεκόζηνπ ηνκέα, ελόο αλύπαξθηνπ 

εζληθνύ ζρεδηαζκνύ γηα ηελ παηδεία, ηελ πγεία, ηελ αλάπηπμε, ην πεξηβάιινλ. 

Θα έπξεπε λα αθνύζνπκε πσο έρεη επηβιεζεί ε αγνξά ηεο πνιηηηθήο, πσο ηα 

αηηήκαηα ηεο κεηαπνιίηεπζεο παξακέλνπλ επίθαηξα, πσο ην εζληθό ζρέδην 

είλαη δεηνύκελν. Θα έπξεπε λα αθνύζνπκε κηα θξάζε απηνθξηηηθήο, από 

όζνπο έρνπλ ηηο επζύλεο, γηα ην πώο ε πάγηα εμαγγειία όισλ ησλ θνκκάησλ 

ηεο κεηαπνιίηεπζεο πνπ δηαηππώζεθε σο αλαζπγθξόηεζε ηνπ θξάηνπο, σο 
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εθζπγρξνληζκόο, σο επαλίδξπζε, σο κεηαξξύζκηζε, σο θξάηνο κε επηηειηθό, 

ειεγθηηθό θαη θνηλσληθό ξόιν δελ πινπνηήζεθε θαη κεηεμειίρζεθε ζε ιηγόηεξν 

θξάηνο. Θα έπξεπε λα αθνύζνπκε κηα θξάζε απηνθξηηηθήο, από όζνπο έρνπλ 

ηηο επζύλεο, γηα ην πσο δηαπαηδαγσγήζεθε ε θνηλσλία λα ιεηηνπξγεί κέζσ 

αηνκηθώλ θαη ζπιινγηθώλ ξνπζθεηηώλ, πξνο εθινγηθό όθεινο αηνκηθώλ θαη 

θνκκαηηθώλ ζρεδηαζκώλ, γηα λα θηαίλε ζήκεξα γηα όια νη «ζπληερλίεο», λα 

έρνπλ απαμησζεί όινη νη θνηλσληθνί θαη ζπιινγηθνί ζεζκνί θαη καδί ηνπο θαη ην 

πνιηηηθό ζύζηεκα. 

Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ε πξνζπάζεηα ηξνκνθξάηεζεο ησλ πνιηηώλ είλαη 

εκθαλήο. 

Ο ζηόρνο επίζεο: Η πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ πνιηηώλ, 

ην μεξίδσκα ηνπ επξσπατθνύ εξγαζηαθνύ πνιηηηζκνύ, ε κεδεληθή πξόλνηα 

ζηελ αλάπηπμε, ε εκκνλή λα κελ εμνξζνινγηζζνύλ θαη λα κελ ειέγρνληαη νη 

αγνξέο. Μηα πνιηηηθή πνπ νδεγεί κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζηελ ύθεζε. 

Γελ κπνξεί λα κελ γλσξίδνπλ όηη ε αλάπηπμε θαη ε έμνδνο από ηελ θξίζε δελ 

κπνξεί λα γίλεη κε εμαζιησκέλνπο πνιίηεο. 

Γελ κπνξεί λα κελ γλσξίδνπλ όηη ε θαζεκεξηλή αζθνύκελε ηξνκνθξαηία, ε 

αλαζθάιεηα ηνπ θάζε αλζξώπνπ γηα ηε δσή ηνπ, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ηα παηδηά 

ηνπ, ηελ αζθάιηζή ηνπ δελ κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο θνηλσληθήο 

εηξήλεο, ζπλζήθεο θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο γηα ην μεπέξαζκα ηεο θξίζεο. 

Σελ ίδηα ώξα πνπ ν θύξηνο Σόκζελ κε ηελ παξέα ηνπ πεξηδηαβαίλνπλ ηα 

Τπνπξγεία επηβάιινληαο σο θαηαθηεηέο ηελ πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ηεο δσήο 

καο, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ακνηβώλ ζε δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα, ηελ 

θαηεδάθηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ θαη ησλ «επξσπατθώλ»  εξγαζηαθώλ 

ζρέζεσλ, ν θ. Ρέζιεξ, αληηθαγθειάξηνο, καο λνπζεηνύζε λα ζεθώζνπκε ηα 

καλίθηα, λα πεγαίλνπκε ζηελ εξγαζία κία ώξα λσξίηεξα ην πξσί θαη λα 

θεύγνπκε δύν ώξεο αξγόηεξα ην βξάδπ. 

Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ δεηνύλ από ηνπο Έιιελεο λα πεηλάζνπλ, δνπιεύνληαο 

«παξαπάλσ» κε άιινζη όρη ηε ζσηεξία, αιιά ηε δαλεηνδόηεζε, έξρνληαη μαλά 

λα επηβάιινπλ ηε Siemens, κε ηηο θνκπίλεο ηεο, ηα ιαδώκαηά, ηηο ζηεκέλεο 

πξνδηαγξαθέο, ηα θιεηζηά πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο, ώζηε λα κελ κπνξεί ε 

επέθηαζε ή ε ιεηηνπξγία ελόο έξγνπ λα κελ ρξπζνπιεξσζεί ρσξίο 

αληαγσληζκό, ζηε δήζελ γεξκαληθή ηερλνινγία. 

Σν ζρέδην είλαη πξνθαλέο: ή ζα ζπλερίζνπκε ηνλ δξόκν ηεο θηλεδνπνίεζεο 

ησλ απνιαβώλ, ώζηε λα κπνξεί ε Γεξκαλία θαη νη κεηξνπνιηηηθέο ρώξεο ηνπ 

θαπηηαιηζκνύ λα είλαη αληαγσληζηηθέο θαη νη εηαηξείεο ηνπο λα έρνπλ 

ππεξθέξδε ή ζα ζπλερίζνπλ λα κεηαθέξνπλ παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε 

ρώξεο ηνπ ηξίηνπ θόζκνπ. 
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Σν πξόβιεκα είλαη όηη ην 2ν ζελάξην ζηγά ζηγά ππνρσξεί κηα πνπ νη 

επελδύζεηο ζηηο ρώξεο ηνπ ηξίηνπ θόζκνπ είλαη πιένλ πςεινύ ξίζθνπ θαη ε 

ρώξα καο επηρεηξείηαη λα γίλεη, αλ δελ έρεη ήδε γίλεη, ρώξα ηνπ ηξίηνπ θόζκνπ 

πξνο αληηθαηάζηαζε. Μηα ρώξα κε επηζηεκνληθό δπλακηθό απαμησκέλν, κε 

κεραληθνύο 600€ ην κήλα, κε ηερληθό πξνζσπηθό αθόκε ρακειόηεξα 

ακνηβόκελν, κε εηδηθό θαζεζηώο αδεηνδνηήζεσλ γηα ηνπο κεγάινπο μέλνπο 

επελδπηέο, κε λένπο άλεξγνπο θαη κε επηζηήκνλεο πνπ αλαδεηνύλ ιύζε 

επηβίσζεο ζηα εξγνηάμηα ηεο Απζηξαιίαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη ησλ κνλνπαηηώλ 

ηεο μεληηηάο ησλ δεθαεηηώλ ηνπ ‘50 θαη ηνπ ‘60. 

Κάζε ιαόο, θάζε ρώξα έρεη ηηο παξαδόζεηο θαη ηελ ηζηνξία ηνπ.   

Η ηζηνξία έρεη δείμεη ηνπο ληθεηέο θαη ηνπο εηηεκέλνπο. Έρεη θαηαγξάςεη ηηο 

αγξηόηεηεο θαη ηα νινθαπηώκαηα από ηε κηα θαη ην κεγαιείν ηεο ζπζίαο, ηνπ 

αλζξσπηζκνύ θαη ηεο δεκνθξαηίαο από ηελ άιιε.  

Ρσηάκε ηνπο ζνθνύο ηεο «ηξόηθα», ηελ θπβέξλεζε θαη όπνηνλ ζπλαηλεί ζε κηα 

ηέηνηα πνξεία: 

 Πνην είλαη ην ζρέδην εμόδνπ από ηελ θξίζε; 

 Πόηε ζα απνδώζεη; 

 Η ρώξα ζα εθπνηεζεί ή όρη; 

 Σν βηνηηθό επίπεδν ζα δηαηεξεζεί θαη ζε πνηα επίπεδα; 

Ρσηάκε: 

 Γηαηί δελ ππάξρεη πξόβιεςε ζην κλεκόλην, ζην κεζνπξόζεζκν ή ζην 

ζεκεξηλό λνκνζρέδην γηα ηηο θιεηζηέο αγνξέο θαη ηα θαξηέι, ηελ ίδηα 

ώξα πνπ ππάξρεη γηα ηα θιεηζηά επαγγέικαηα; 

 Γηαηί δελ ππάξρεη πξόβιεςε ζην κλεκόλην, ζην κεζνπξόζεζκν ή ζην 

ζεκεξηλό λνκνζρέδην γηα απνπιεζσξηζκό ηνπ θόζηνπο δσήο ή έζησ 

ησλ εηδώλ δηαηξνθήο θαη γηα αμηόπηζηνπο κεραληζκνύο ειέγρνπ, ηελ 

ίδηα ώξα πνπ πεηζνθόβνληαη νη κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ; 

 Γηαηί δελ ππάξρεη πξόβιεςε ζην κλεκόλην, ζην κεζνπξόζεζκν ή ζην 

ζεκεξηλό λνκνζρέδην γηα ηηο απμήζεηο ηηκώλ πξντόλησλ, ζε κηα αγνξά 

ρσξίο δήηεζε, ηελ ίδηα ώξα πνπ ςεθίδεηαη ε εξγαζηαθή εθεδξεία; 

 Γηαηί δελ ππάξρεη πξόβιεςε ζην κλεκόλην, ζην κεζνπξόζεζκν ή ζην 

ζεκεξηλό λνκνζρέδην νη δεηνύκελεο απνθξαηηθνπνηήζεηο λα 

ζπλνδεύνληαη από έλα ζπγθεθξηκέλν θαη δεζκεπηηθό επηρεηξεκαηηθό 

ζρέδην, γηα λα κελ αθνινπζήζνπλ ηνλ δξόκν ησλ ηειεπηθνηλσληώλ θαη 

ησλ πξνηάζεσλ ηύπνπ ΔΤΡΗΚΑ; 
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 Γηαηί δελ ππάξρεη πξόβιεςε ζην κλεκόλην, ζην κεζνπξόζεζκν ή ζην 

ζεκεξηλό λνκνζρέδην γηα επηηάρπλζε θαη νινθιήξσζε αλαπηπμηαθώλ 

θαη νξζνινγηθώλ δξάζεσλ, όπσο ν ρσξνηαμηθόο θαη πνιενδνκηθόο 

ζρεδηαζκόο, ε σξίκαλζε έξγσλ, ε απνξξόθεζε ηνπ ΔΠΑ, ε ζέζπηζε 

ζύγρξνλσλ πξνδηαγξαθώλ θαη κειεηώλ, ηελ ίδηα ώξα πνπ ην κλεκόλην 

θαη ε εθαξκνδόκελε πνιηηηθή έρεη αζηνρήζεη παηαγσδώο; 

Αλαξσηηόκαζηε: 

 Πώο ην δεκόζην ζα γίλεη παξαγσγηθό, όηαλ αθόκε θαη αλ απνδερζεί 

θάπνηνο ηελ εθεδξεία δελ ππάξρεη ίρλνο ζρεδηαζκνύ;  

 Τπάξρεη παξαγσγηθό δεκόζην ρσξίο κεραληθνύο θαη επηζηήκνλεο; 

 Τπάξρεη γλώζε ηνπ ηη είλαη επζύλε, όηαλ νη ππεύζπλνη Μεραληθνί ηνπ 

Γεκνζίνπ ηζνπβαιηάδνληαη ρσξίο θακηά δηαθνξνπνίεζε, ηελ ίδηα ώξα 

πνπ πάιη ξνπζθεηνινγηθά θάπνηνη εμαηξνύληαη; 

 Τπάξρεη ίρλνο θνηλσληθήο επαηζζεζίαο κε πξνηεηλόκελεο απμήζεηο ζηηο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, κεγαιύηεξεο από ην κεληάηηθν ησλ Μεραληθώλ, 

κε απμήζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 96%; 

ε απηά απαληάκε: 

Η θπβέξλεζε θαη ν πνιηηηθόο θόζκνο έρεη ρξένο λα παιέςεη θαη γηα ηε 

ζσηεξία ηεο παηξίδαο θαη ηνπ ιανύ θαη γηα ηελ αιιαγή δνκώλ θαη 

αγθπιώζεσλ ρξόλσλ. 

Γηα ην μεπέξαζκα ηεο θξίζεο, γηα ην ρηίζηκν κηαο άιιεο δηάξζξσζεο ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο παξαγσγηθήο δνκήο, γηα ηε δηάζσζε ηνπ θνηλσληθνύ ηζηνύ 

θαη ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο, γηα ην κέιινλ ησλ παηδηώλ καο, γηα ηνλ 

επαλαθαζνξηζκό ελόο θνηλσληθά απνδεθηνύ αμηαθνύ θώδηθα, ν ηερληθόο 

θόζκνο ηεο ρώξαο ζηήξημε θαη ζα ζηεξίμεη κε ζπζίεο ηελ εζληθή πξνζπάζεηα 

κε δύν όξνπο: 

Σελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε: ζηελ πξνζπάζεηα λα ζπκκεηέρνπλ όινη 

θαη ηελ εθαξκνγή ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο, κε επίθεληξν ηνλ 

Έιιελα πνιίηε. 

ηελ όπνηα δηαπξαγκάηεπζε ε θπβέξλεζε θαη ν πνιηηηθόο θόζκνο ζα έπξεπε 

ή πξέπεη λα επηιέμεη κεηαμύ ηνπ δηιήκκαηνο:  

ν ειιεληθόο ιαόο ζα πεηλάζεη, αιιά ε ρώξα δελ ζα μεπνπιεζεί  

ή  

ε ρώξα ζα πνπιεζεί, αιιά ζα θξαηεζεί έλα πςειό βηνηηθό επίπεδν. 
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Η ιύζε πνπ θαίλεηαη όηη πξνθξίλεηαη θαη ν ειιεληθόο ιαόο λα πεηλάζεη θαη ε 

ρώξα λα μεπνπιεζεί δελ ζα γίλεη απνδεθηή θαη θαλείο δελ έρεη ηελ πνιηηηθή 

εμνπζηνδόηεζε λα ηελ πινπνηήζεη. 

Ο αγώλαο καο γηα θνηλσληθή δηθαηνζύλε, εζληθή αλεμαξηεζία θαη αλάπηπμε ζα 

είλαη κόληκνο θαη δηαξθήο. 

 

Καινύκε ηνπο Γηπισκαηνύρνπο Μεραληθνύο λα ζπκκεηέρνπλ καδηθά 
ζηε 48σξε απεξγία πνπ έρεη εμαγγείιεη ε ΓΔΔ θαη ε ΑΓΔΓΤ  

ηελ Σεηάξηε θαη Πέκπηε 


