
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ...  
(ή, πφς ο «αλέλδοηος» έγηλε ...2+2 δεζηές ζεζούιες) 

 
Αποθαισπηηθή από όιες ηης απόυεης ε ζσδήηεζε ζηελ Αληηπροζφπεία ηοσ ΤΕΕ, γηα ηο Αζθαιηζηηθό. 
Κάπνηνη, πξηλ αξθεηνύο κήλεο, δηεξξήγλπαλ ηα ηκάηηά ηνπο γηα λα κελ πεξάζεη ν λόκνο 3655/08, γηα ηελ ελνπνίεζε, 

αλαθεξύζζνληαο ηε κάρε απηή σο «κεηέξα ησλ καρώλ».  
Κάπνηνη, νη ίδηνη δειαδή, εμαπέιπαλ κύδξνπο θαηά όισλ όζσλ (κεηαμύ ηνπο θαη θαηά εκώλ) πίζηεπαλ θαη πηζηεύνπλ όηη ε 

αληηαζθαιηζηηθή επίζεζε είλαη εληαία θαη έρεη λα θάλεη ηόζν κε ηνπο αληηαζθαιηζηηθνύο λόκνπο ηνύθα, Ρέππα, όζν θαη κε ηνλ 3518/06, 
πνπ ε εγεζία ηνπ ΣΕΕ ζπλδηακόξθσζε, ρέξη-ρέξη κε ηελ θπβέξλεζε.  

Κάπνηνη, νη ίδηνη δειαδή, έθαλαλ όηη δελ αθνύλ γηα ηελ αζιηόηεηα ηνπ δήζελ «απηνδηνίθεηνπ» (εδώ γειάλε...) ΣΜΕΔΕ, γηα ηε 
ρείξηζηε κεηαμύ ησλ αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ θξαηηθή ζπκκεηνρή ζην απνζεκαηηθό, ηελ άζιηα ζρέζε εηζθνξώλ-παξνρώλ, ηελ θαζήισζε 
ησλ ζπληάμεσλ θάησ θη από ην ύςνο ησλ δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ, ηελ απεξίγξαπηε ηαιαηπσξία ησλ αζθαιηζκέλσλ. 

Κάπνηνη, νη ίδηνη δειαδή, είραλ ην απίζηεπην ζξάζνο λα θαηεγνξνύλ ηελ «Παλεπηζηεκνληθή» (αιιά θαη άιιεο δπλάκεηο θαη 
θνξείο) γηα ππνλόκεπζε ηνπ αγώλα ελάληηα ζηελ ελνπνίεζε, επεηδή, ηάρα, ε επηκνλή καο λα δεηάκε ηελ θαηάξγεζε θαη ηνπ 3518/06 θαη 
ησλ λόκσλ ηνύθα-Ρέππα ζα «αδπλάηηδε ην θνηλό κέησπν» θαη «ζα βόιεπε ηελ θπβέξλεζε»... 

Κάπνηνη, νη ίδηνη δειαδή, δηαβεβαίσλαλ ζε όινπο ηνπο ηόλνπο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λόκνπ Πεηξαιηά, όηη «δε ζα ππνζηείινπλ ηε 
ζεκαία» θαη όηη ζα ζπλερίζνπλ λα αγσλίδνληαη, ηάρα, «γηα ηε κε εθαξκνγή ηνπ λόκνπ ζηελ πξάμε». 

Από ηόηε, αιιά θαη ήδε από πνιύ παιηόηεξα, εκείο πξνεηδνπνηνύζακε όηη κόλν ε εληαία αληηπαξάζεζε κε ην ζπλνιηθό λνκνζεηηθό 
πιαίζην πνπ ςήθηζαλ ΝΔ θαη ΠΑΟΚ από ην 1992 κέρξη ζήκεξα, ε αγσληζηηθή θαηαδίθε ηεο ινγηθήο ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο θαη ε 
δηεθδίθεζε ελόο ζπλνιηθνύ πιαηζίνπ ζηόρσλ πάιεο ζηε ινγηθή ηεο δεκόζηαο, θαζνιηθήο, ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 
κπνξνύζε λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε καδηθή θηλεηνπνίεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εξγαδόκελσλ κεραληθώλ, κε πξσηνπόξνπο ηνπο 
ζπλδηθαιηζηηθνύο ηνπο θνξείο θαη, έηζη, λα αλνίμεη ην δξόκν γηα ηελ αλαραίηηζε ηεο επίζεζεο θαη ηελ αληεπίζεζε ηνπ θηλήκαηνο. 

Αληίζεηα, πξνεηδνπνηνύζακε, ε γξακκή ηνπ «κηθξόηεξνπ θαθνύ», ε ιίγν-ιίγν δηνιίζζεζε ζην όλνκα ηνπ «θύξηνπ ζηόρνπ», είλαη 
γξακκή ήηηαο, είλαη γξακκή μεπνπιήκαηνο ησλ αζθαιηζηηθώλ καο δηθαησκάησλ. Απηό έρεη δείμεη ε πείξα από ηνπο πξνεγνύκελνπο 
λόκνπο, από ην 1992, κέρξη ζήκεξα. 

Ήρζε πηα ε ώρα λα δούκε ηη από ασηά επηβεβαίφζε ε ίδηα ε δφή θαη ηη ότη. 
ηε ζέζε ηνπ «αλέλδνηνπ» θαηά ηεο ελνπνίεζεο, έκεηλε ...κηα δηθαζηηθή πξνζθπγή, γηα ηε λνκηκόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο 

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΕΣΑΑ. Αθόκα θη απηήλ όκσο ηελ πξνζθπγή, απηό ην ιακπξό παξάδεηγκα ...αγσληζηηθήο ελαληίσζεο ζην λόκν 
Πεηξαιηά, ε εγεζία ηνπ ΣΕΕ ηελ απνδπλάκσζε ε ίδηα. Θαπκάζηε, ινηπόλ: ν Πξόεδξνο ηνπ ΣΕΕ, όρη κόλν ζπκκεηέρεη ζηελ επηηξνπή 
επηινγήο γηα ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΕΣΑΑ, εθαξκόδνληαο πηζηά ην λόκν πνπ, θαηά ηα άιια, ηνλ ζεσξεί παξάλνκν θαη ηνλ πξνζβάιιεη λνκηθά 
(κάιινλ, κόλν ηε λνεκνζύλε καο πξνζβάιιεη...), αιιά ζπκκεηέρεη θαη ζηελ ςεθνθνξία, ζηεξίδνληαο γλσζηό ζηέιερνο ηεο ΔΚΜ, πξνο 
δόμαλ ησλ δηαβεβαηώζεσλ όηη ...δε ζα εθαξκόζεη ην λόκν!!! 

α λα κελ έθηαλε απηό, ε θσκσδία νινθιεξώζεθε κε ηελ απόθαζε πνπ από θνηλνύ πήξε ε πιεηνςεθία ηεο εγεζίαο ηνπ ΣΕΕ 
(ΠΑΚ, ΔΚΜ, ΔΑΠ, πκπαξάηαμε, ΕΛΕΜ θιπ.) γηα λα ζηείιεη εθπξνζώπνπο ζηα όξγαλα ηνπ ΕΣΑΑ. Κη αλ αλαξσηηέζηε, ηη ζα πάλε λα 
θάλνπλ απηνί νη εθπξόζσπνη εθεί πέξα, αθνύζηε απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ θαη δηαιέμηε πνηα «ζαο ηαηξηάδεη» θαιύηεξα: 

«γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην Σακείν, από 1ε Οθηώβξε θαη λα κπνξεί λα ρνξεγεί ζπληάμεηο θαη εγγπεηηθέο», είπε ε ΕΛΕΜ (θαη πήξε κηα 
δεζηή ζεζνύια αλαπιεξσκαηηθνύ γηα ...ηνλ θόπν ηεο λα καο πείζεη) 

«γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηα απνζεκαηηθά ησλ κεραληθώλ από θάζε επηβνπιή», είπε ε ΔΚΜ (ε, θάηη ζα μέξεη απηή κηαο θαη δηεθδηθεί 
θαη ηνλ πξόεδξν, κε ...ηηο επινγίεο ηνπ ΣΕΕ) 

«γηα λα θέξλνπλ πιεξνθόξεζε θαη λα κπινθάξνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ», καο είπαλ πκπαξάηαμε θαη ΠΑΚ, έρνληαο 
πξνθαλώο εκπεηξία από ην πσο έδξαζαλ κέρξη ζήκεξα νη εθπξόζσπνί ηνπο ζην ΣΜΕΔΕ, νη νπνίνη ...θνπξάζηεθαλ λα κπινθάξνπλ 
αληηαζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο... 

Σώξα βέβαηα, πσο είλαη δπλαηό λα κπινθάξεηο ηελ εθαξκνγή ελόο λόκνπ, εθαξκόδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ, πσο γίλεηαη λα 
ππεξεηείο ην ζηόρν ηεο θαηάξγεζεο ελόο θνξέα, ζηειερώλνληάο ηνλ θαη παζρίδνληαο γηα ηελ ζσζηή θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, απηό, 
κόλν ε εγεζία ηνπ ΣΕΕ κπνξεί λα καο ην πεη. Αιιά ηη λα καο πεη θη απηή, πνπ ε μεθηίια ηεο έρεη πιένλ θηάζεη ζε ηέηνηα κεγέζε πνπ 
δύζθνια κπνξεί λα θξπθηεί. Να ποσ οδήγεζε, γηα άιιε κηα θορά, ε ιογηθή ηες προζαρκογής, ηοσ κηθρόηεροσ θαθού φς αζπίδας 
θαηά ηοσ δήζελ κεγαιύηεροσ... Οδήγεζε ζηελ ήηηα, ζηελ εθαρκογή ηες θσβερλεηηθής ποιηηηθής. Καη βέβαηα, κελ πξνζπαζήζεη 
θαλείο ηνπο λα θξπθηεί πίζσ από γεληθέο αξρέο πεξί «ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ» θιπ., γηαηί όινη θαηαιαβαίλνπλ όηη εδώ δελ 
πξόθεηηαη δηόινπ γη απηό. Δε κπνξεί λα κηιάο γηα ζπκκεηνρή ζηε ιεηηνπξγία, όηαλ ππνηίζεηαη όηη δίλεηο ηε κάρε λα θαηαξγεζεί ν θνξέαο 
θαη ν λόκνο πνπ ηνλ ζύζηεζε θαη ε κάρε απηή δελ έρεη θξηζεί, απηό αθόκα θαη έλα κηθξό παηδί ην θαηαιαβαίλεη. Μόλν όζνη δε ζέινπλ λα 
θαλεί ε δηθή ηνπο άζιηα ζηάζε δπζθνιεύνληαη... 

Σώξα, πνπ έγηλαλ ηα πιήξε απνθαιππηήξηα θαη όινη ηνπο εθεί ζηελ εγεζία ηνπ ΣΕΕ, «εγεηηθή νκάδα» θαη «αληηπνιίηεπζε», ρέξη-
ρέξη θάλεθε όηη λνηάδνληαη κόλν γηα ηηο θαξέθιεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθνύ ηνπο ξόινπ κε δεδνκέλε θαη απαξαβίαζηε ηελ 
αληηαζθαιηζηηθή πνιηηηθή, ηώξα πνπ ν θαζέλαο αλαιακβάλεη ηηο επζύλεο ηνπ, είλαη ε ώξα λα νξζσζεί απέλαληί ηνπο ην αγσληζηηθό 



κέησπν ησλ εξγαδόκελσλ κεραληθώλ. Αμηνπνηώληαο ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ηνπο θνξέσλ, όπσο ηνπ σκαηείνπ 
Μηζζσηώλ Σερληθώλ, ζην βαζκό απηνί  πνπ ζα ζηέθνληαη ρσξίο ηαιαληεύζεηο ζηε γξακκή ηεο ζπλνιηθήο αληηπαξάζεζεο κε ηελ πνιηηηθή 
ηεο ΕΕ θαη ησλ θνκκάησλ ηνπ επξσκνλόδξνκνπ, είλαη ε ώρα γηα αποθαζηζηηθή θιηκάθφζε ηοσ αγώλα. Όηαλ ε εγεζία ηνπ ΣΕΕ ζα 
ζέξλεηαη λα πάξεη ηηο δεζηέο ζεζνύιεο ζηα όξγαλα ηνπ Σακείνπ, νη εξγαδόκελνη κεραληθνί ζα βαδίδνπλ ζηνπο δξόκνπο, καδί κε ηνπο 
ππόινηπνπο εξγαδόκελνπο, καδί κε ην ηαμηθό εξγαηηθό θίλεκα. Η θσλή ηνπο ζα αθνπζηεί πνιύ δπλαηή. Καη ηόηε, όινη όζνη ζήκεξα 
θάλνπλ πσο δελ αθνύλ, ζα βξεζνύλ πξν νδπλεξήο εθπιήμεσο. Σνπο δηαβεβαηώλνπκε όηη ζα θάλνπκε ην παλ γη απηό... 
 

  
 


