
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  

 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

 

Αφού «έκλεισαν» το Σύλλογό μας… 

Τώρα προτείνουν Καταστατικό! 

Τον τελευταίο καιρό, λίγες μέρες πριν τις εκλογές του ΤΕΕ, λαμβάνουμε 
διάφορα ηλεκτρονικά μηνύματα από τον πρώην πρόεδρο του ΠΣΧΜ Άρη 
Γκορόγια, ο οποίος υπογράφει άλλοτε ως «Πρόεδρος του ΠΣΧΜ» και άλλοτε ως 
«υπηρεσιακός Πρόεδρος του ΠΣΧΜ». 

Ο συνάδελφος, ο οποίος είναι υποψήφιος για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ με 
τη ΔΗΣΥΜ, δηλαδή με την παράταξη του ΠΑΣΟΚ, στο πρώτο μήνυμα επιχειρεί να 
δώσει «χρηστικές» πληροφορίες για την εκλογική διαδικασία και στο δεύτερο 
αποστέλλει «πρόταση νέου καταστατικού του ΠΣΧΜ (sic)». 

Τα ερωτήματα πολλά και αυτονόητα, για τον «πρόεδρο» και την παράταξή του: 

 Με ποια νομιμοποίηση άραγε, υπογράφει ως, έστω και «υπηρεσιακός», 
πρόεδρος του ΠΣΧΜ, τη στιγμή που οι τελευταίες εκλογές στον Σύλλογο 
έγιναν τον Νοέμβριο του 2012; 

 Μέσα από ποιες διαδικασίες προέκυψε η πρόταση του καταστατικού και 
μάλιστα παραμονές εκλογών του ΤΕΕ; Μέχρι την τελευταία, με απαρτία, 
συνεδρίαση του ΔΣ η οποία έγινε τον μακρινό Νοέμβριο του 2016, παρόλο που 
από ΠΑΣΟΚ και Κρεμαλή συζητιόταν η θέληση για αλλαγή του καταστατικού, όλα 
τα σχέδια έμειναν κρυφά και ποτέ και τίποτα δεν συζητήθηκε.  

 Πόσο θράσος έχουν να εμφανίζονται ως υποψήφιοι σωτήρες του ΠΣΧΜ, αυτοί 
που ως πλειοψηφίες έφτασαν τον Σύλλογο σε αυτά τα οικονομικά χάλια; Φταίει 
μόνο η κρίση για την κατάσταση αυτή; Ξέχασαν το Επιστημονικό Επιμορφωτικό 
Κέντρο Χημικών Μηχανικών (ΕΕΚ ΧΜ) και τα τεράστια χρέη που δημιούργησαν 
ως διαχειριστές του από τις θέσεις των προεδρείων ΠΣΧΜ και ΕΕΚ; Τα χρέη 
αυτά δε χρηματοδότησε ο ΠΣΧΜ με τα δικά μας χρήματα από τις 
συνδρομές; 

 Πιστεύουν αλήθεια ότι η στάση τους η οποία στήριξε την πολιτική που 
ευθύνεται για την ανεργία, τους χαμηλούς μισθούς, την ανασφάλεια και τις 
αβάσταχτες εισφορές, θα πέρναγε απαρατήρητη; Αυτή η στάση της φαινομενικής 
«αδράνειας» οδήγησε στην απαξίωση του ΠΣΧΜ από την πλειοψηφία των ΧΜ. 

Καλούμε τους συναδέλφους να γυρίσουν την πλάτη σε όλους όσους ρημάζουν 
τις ζωές τους, με την πολιτική που ακολουθούν και υπηρετούν, είτε βρίσκονται 
στον ΠΣΧΜ είτε στο ΤΕΕ. 

Στις εκλογές του ΤΕΕ αλλάζουμε τους συσχετισμούς. στέλνουμε ηχηρό μήνυμα 
αντεπίθεσης για να οργανώσουμε από καλύτερες θέσεις την πάλη για το σύνολο 
των σύγχρονων αναγκών μας, ενάντια στην πολιτική της σημερινής και των 
προηγούμενων αντιλαϊκών κυβερνήσεων που υπηρετούν τον πραγματικό μας 
αντίπαλο, το κεφάλαιο και την ΕΕ. 

Στις 3 Νοέμβρη στις εκλογές του ΤΕΕ ψηφίζουμε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ! 


