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Δελτίο Σύπου   

TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

                                                                                                         
8 Νοεμβρίου 2012 

 
 
 

«Δεν μαρ πηοούν, δεν μαρ ηπομοκπαηούν. 

Σςνεσίδοςμε ηον αγώνα μαρ με ηε δύναμε ηερ γνώζερ και ηερ αξιοππέπειαρ μαρ» 

Δέζμεςζε ηος Πποέδπος ηος ΤΕΕ, Χπήζηος Σπίπηδε,  

ππορ ηοςρ Διπλωμαηούσοςρ Μεσανικούρ και ηοςρ Έλλενερ πολίηερ 

και μήνςμα ππορ ηεν Κςβέπνεζε 

 

 

Απέναντι στο άρθρο μόνο:  

 ηεο παξάδνζεο ηεο Φώξαο,  

 ηεο εμαζιίσζήο καο,  

 ηνπ μεπνπιήκαηνο,  

 ηεο ζπλερηδόκελεο ύθεζεο,  

 ηεο θαηαπάηεζεο ησλ θύξησλ ζπληαγκαηηθώλ άξζξσλ θαη πξνζβνιώλ ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο,  

 ηεο απώιεηαο ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο,  

 

απαντάμε 

κε κηα ππόζρεζε 

πξνο ηνπο Έιιελεο πνιίηεο, 

ηνπο ζπλαδέιθνπο καο  

θαη ηνπο επηζηήκνλεο, 

  

κε κηα ππόζρεζε 

πνπ πεγάδεη από ην ζπληαγκαηηθό θαζήθνλ καο σο Πνιηηώλ ηεο Φώξαο  

πνπ γελλήζεθε ε Γεκνθξαηία, 
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άξζξν 120 (παιαηό άξζξν 114), Αθξνηειεύηηα δηάηαμε: 

«…. 2. Ο ζεβαζμός ζηο Σύνηαγμα και ηοσς νόμοσς ποσ ζσμθωνούν με ασηό και η αθοζίωζη 

ζηην Παηρίδα και ηη Δημοκραηία αποηελούν θεμελιώδη σποτρέωζη όλων ηων Ελλήνων. 

…. 4. Η ηήρηζη ηοσ Σσνηάγμαηος επαθίεηαι ζηον παηριωηιζμό ηων Ελλήνων, ποσ δικαιούνηαι 

και σποτρεούνηαι να ανηιζηέκονηαι με κάθε μέζο ενανηίον οποιοσδήποηε επιτειρεί να ηο 

καηαλύζει με ηη βία» 

  

Θα αγσληζηνύκε γηα ηελ αλαηξνπή απηήο ηεο πνιηηηθήο θαη όζσλ ηελ ππεξεηνύλ. 

Θα θξαηήζνπκε όξζην θαη κε εληνλόηεξε δξάζε ην Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΤΔΔ) ζε 

πείζκα ηεο ζηνρνπνίεζεο θαη ηεο ζπλερηδόκελεο αληηδεκνθξαηηθήο απόπεηξαο δηάιπζεο ηνπ 

από ηελ Κπβέξλεζε πνπ ιεηηνπξγεί σο εληνινδόρνο ηεο ηξόηθαο θαη εθπξόζσπνο ηνπ ΣΔΒ. 

Θα ζπλερίζνπκε ηηο αθεδεκόλεπηεο θαη αηηηνινγεκέλεο ζέζεηο καο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο. 

Θα ζπλερίζνπκε λα αλαδεηθλύνπκε: 

 Τελ πνιηηηθή θησρνπνίεζεο ησλ Διιήλσλ θαη αλππαξμίαο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ 

 Τελ πνιηηηθή δηάιπζεο ηνπ ελαπνκείλαληα ειιεληθνύ παξαγσγηθνύ ηζηνύ 

 Τελ πνιηηηθή εμππεξέηεζεο ζπκθεξόλησλ, αδηαθαλώλ πξαθηηθώλ θαη εμάξηεζεο ηεο 

Φώξαο 

Θα ζπλερίζνπκε ηελ πξνζπάζεηα γηα ηνλ εμνξζνινγηζκό ησλ δηαδηθαζηώλ, ηε δηαθάλεηα, ηε 

απνηειεζκαηηθόηεηα, ηελ νηθνδόκεζε ελόο λένπ θώδηθα αμηώλ πνπ ζα ηνλ ηεξνύκε, επεηδή 

ηνλ πηζηεύνπκε. 

Θα ζπλερίζνπκε, ζε πείζκα ησλ δπλάκεσλ ηεο ύθεζεο, ηεο θηώρεηαο, ηεο εμάξηεζεο, ηνπ 

ςεύδνπο, ηνπ ξαγηαδηζκνύ, ηεο παξάδνζεο, λα ππεξεηνύκε ηηο πγηείο παξαγσγηθέο δπλάκεηο 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ηε Γεκνθξαηίαο, ηελ ππεξεθάλεηα, ηελ επζύλε θαη ην θύξνο ησλ 

κεραληθώλ, ηελ αλάπηπμε, ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ην θνηλσληθό θξάηνο. 

 

 

Κύξηνη ηεο Κπβέξλεζεο, 

Γελ πξόθεηηαη λα καο πηνήζεηε κε ηελ θαηάξγεζε, εληόο ηξηώλ εκεξώλ, ησλ πόξσλ ηνπ ΤΔΔ.  

Θα βξνύκε ηξόπνπο λα ππάξρεη ην ΤΔΔ, γηα όια όζα ζέιεηε λα κελ ππάξρεη.   

Γελ πηννύκαζηε από ηνπο Δηζαγγειείο Οηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο.  Αληίζεηα ζεσξνύκε όηη ε 

έξεπλά ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία λα αλαδεηρζνύλ νη επζύλεο ησλ ζπθνθαληώλ θαη επηθξηηώλ καο.  

Γελ πηννύκαζηε νύηε κε όζνπο «απζόξκεηνπο» αγαλαθηηζκέλνπο καο πβξίδνπλ, απεηινύλ 

θαζεκεξηλά αθόκε θαη κε ηε δσή καο νύηε κε πεκπηνθαιαγγίηεο πνπ πξνζπαζνύλ λα 

δηαζπάζνπλ ην εληαίν κέησπν. 
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Γελ πξόθεηηαη λα ζηακαηήζνπκε ηνλ αγώλα καο, όηαλ, όρη κόλν δελ ζπδεηάηε ελαιιαθηηθνύο 

ηξόπνπο εθαξκνγήο ηεο άζιηαο πνιηηηθήο ζαο, αιιά, πξνζβάιινληαο ηελ επηινγή ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ, επαλαθέξαηε ηελ έληαμή καο ζηνλ ΔΟΠΥΥ. 

Θα ζπλερίζνπκε πην δπλαηνί θαη πην ελσκέλνη από πνηέ. 

Θα ζπλερίζνπκε λα ππάξρνπκε είηε ην ζέιεηε είηε όρη. 

Τηο επόκελεο εκέξεο ζα απνθαιύπηνπκε γξακκή – γξακκή  

 ηη πεξηιακβάλεη ην άξζξν κόλν,  

 πνηεο πνιηηηθέο ππεξεηεί, πνηα ζπκθέξνληα εμππεξεηεί,  

 πνηνπο επλνεί θαη πνηνπο θαηαζηξέθεη,  

 πνηα ξνπζθέηηα πεξηιακβάλεη θαη πνηνπο θαιύπηεη. 

Γξακκή – γξακκή, κέρξη λα αλαηξαπεί θαη ε ηειεπηαία ιέμε από ό,ηη εθβηαζηηθά, αλάιγεηα, 

αληηζπληαγκαηηθά, αληηδενληνινγηθά, κπνξέζαηε νξηαθά λα πεξάζεηε. 

Δίκαζηε θαη ζα είκαζηε εδώ… 

Τελ Παξαζθεπή, 9 Ννεκβξίνπ 2012, ζα ζπγθιεζεί ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ ΤΔΔ, γηα λα 

εθηηκήζεη ηηο λέεο ερζξηθέο, αληηζπληαγκαηηθέο ελέξγεηεο ηεο Κπβέξλεζεο θαη, επηπιένλ, ζα 

θιεζνύλ εθηάθησο ζε ζύζθεςε νη Πξόεδξνη ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Τκεκάησλ ηνπ ΤΔΔ. 

Θα δεηεζνύλ ζπλαληήζεηο από ηνπο Αξρεγνύο ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ θαη ησλ βνπιεπηώλ 

αλά Πεξηθέξεηα.  

 

 
 

Ο Πξόεδξνο ηνπ ΤΔΔ 
 

Φξήζηνο Σπίξηδεο 
 


