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Ανακοίνωςθ για τα αποτελζςματα των εκλογών ςτθν ΠΕΤΟΜ -ΤΕΕ
Συνάδελφοι ςυνταξιοφχοι μθχανικοί, ομότιμα μζλθ του ΤΕΕ
Απευκυνόμαςτε ςε όλουσ εςάσ, γνωρίηοντασ πωσ ςτθ μεγάλθ πλειοψθφία ςασ αγνοοφςατε μζχρι ςιμερα
πωσ υπιρχε εδϊ και χρόνια μια Ζνωςθ, υποτίκεται δικι ςασ, θ Πανελλινια Ζνωςθ Ομοτίμων Μελϊν του
ΤΕΕ. Το φταίξιμο, φυςικά, δεν είναι δικό ςασ αφοφ τα ςυνδικαλιςτικά ςτελζχθ τθσ εκμεταλλεφονταν τθν
ιδιότθτά ςασ για επιδιϊξεισ, που καμιά ςχζςθ δεν είχαν με τισ δικζσ ςασ προςδοκίεσ. Κρατοφςαν τθν
ΠΕΤΟΜ - ΤΕΕ ωσ «Ζνωςθ – ςφραγίδα» επιλζγοντασ να τθν κρατιςουν ςτθν αφάνεια για να μθ
διακινδυνεφουν οι κϊκοι τουσ, χρόνια τϊρα τα ίδια άτομα. Προχωροφςαν κάκε δυο χρόνια ςε αρχαιρεςίεσ
και επανεκλζγονταν με τθ ςυμμετοχι μερικϊν δεκάδων «μυθμζνων» ςυναδζλφων, με μοναδικι εξαίρεςθ
τισ εκλογζσ του 2012 όπου για πρϊτθ φορά κινδφνεψε, αλλά δεν ανατράπθκε, θ μονοκρατορία τουσ, ενϊ οι
προθγοφμενεσ εκλογζσ διενεργικθκαν εν κρυπτϊ και με απαγόρευςθ ςυμμετοχισ τθσ Πανεπιςτθμονικισ.
Όλα αυτά όμωσ τζλειωςαν. Στισ εκλογζσ τθσ περαςμζνθσ Παραςκευισ (2/2/18) οι δυνάμεισ τθσ
Πανεπιςτθμονικισ, κατόρκωςαν να πάρουν ςτα χζρια τουσ τα θνία τθσ ΠΕΤΟΜ. Σε αυτό ςυνζβαλαν οι
δεκάδεσ νζοι ςυναδζλφοι που, εντόσ λίγων θμερϊν και παρά τισ τουλάχιςτον αποτρεπτικζσ ενζργειεσ τθσ
απερχόμενθσ διοίκθςθσ, κατάφεραν να εγγραφοφν ωσ μζλθ τθσ Ζνωςθσ και να ςυμμετάςχουν ςτθ Γενικι
Συνζλευςθ και τισ αρχαιρεςίεσ ενϊ αρκετοί αποκλείςτθκαν με διάφορεσ προφάςεισ.
Με όλουσ αυτοφσ τουσ ςυναδζλφουσ μασ ςυνδζουν δεςμοί που ςφυρθλατικθκαν μζςα από τθν κοινι μασ
δράςθ ςτθν ΕΣΤΑΜΕΔΕ, ςτο δρόμο με το αγωνιηόμενο ςυνταξιουχικό κίνθμα. Εμείσ, αποτελοφμε τθν πρϊτθ
«μαγιά», μποροφμε να βγάλουμε τθν ΠΕΤΟΜ απ’ τθ ςθμερινι μιηζρια, απ’ το τζλμα τθσ απραξίασ, να τθν
αναδείξουμε ςε πόλο ςυςπείρωςθσ όςων «δεν βολεφονται με λιγότερο ουρανό». Όςων θ αγανάκτθςθ για
τθν αδικία ξεχείλιςε μζςα τουσ ηωντανεφοντασ, και ίςωσ, ξεχαςμζνα βιϊματα αντίςταςθσ και πάλθσ
παλιότερων χρόνων. Μποροφμε να αναηωογονιςουμε το κίνθμα των ςυνταξιοφχων του πρώθν ΤΣΜΕΔΕ,
να απαλλάξουμε και τθν ΕΣΤΑΜΕΔΕ από τισ δυνάμεισ του κυβερνθτικοφ ςυνδικαλιςμοφ που δε διςτάηουν
προκειμζνου να κρατιςουν τθν «ςφραγίδα» να χειριςτοφν κάκε αντιδθμοκρατικι πρακτικι.
Συνάδελφε
Στισ εκλογζσ τθσ Παραςκευισ ψιφιςαν 217 (ζγκυρα 216). Η Πανεπιςτθμονικι κατάκτθςε τθν απόλυτθ
πλειοψθφία με 110 ψιφουσ, και τζςςερεσ ζδρεσ ςτο 7μελζσ ΔΣ. Θα ζλεγε κανείσ ότι πρόκειται για δυο
ςταγόνεσ μπροςτά ςτον ωκεανό των δεκάδων χιλιάδων ςυνταξιοφχων μθχανικϊν, και από τθν πλευρά του
κα είχε δίκιο. Μα εμείσ δεν το βλζπουμε ζτςι. Το αποτζλεςμα αυτό αποτελεί μια ςπίκα, αδφναμθ τϊρα,
που όμωσ μπορεί να φουντϊςει ςε πυρκαγιά, αν κι εςφ ςυνάδελφε μετρϊντασ τα αποκζματα τθσ ψυχισ
ςου πειςτείσ ότι αξίηει τον κόπο να ςυμπαραταχκείσ με τισ δεκάδεσ χιλιάδεσ των ςυνταξιοφχων, που ιδθ
αγωνίηονται.
Οι λόγοι που μποροφν να ςε πείςουν είναι πολλοί: Είναι θ παραπζρα λεθλαςία τθσ ςφνταξισ ςου από το
χρόνο που ζρχεται (μείον δφο ςυντάξεισ το χρόνο), θ ανεργία που πλιττει τα παιδιά ςου, το κολό μζλλον
για τα εγγόνια ςου. Κι ακόμθ, θ δραματικι υποβάκμιςθ των παροχϊν υγείασ, θ εξοργιςτικι κακυςτζρθςθ
καταβολισ των ςυντάξεων, θ αναςτολι - ςτθν ουςία – καταβολισ του εφάπαξ, θ λθςτεία του 87% των
μικροεργολάβων, θ λθςτεία με τισ κρατιςεισ ΕΑΣ και ΕΟΠΠΥ, θ ςυνζχιςθ τθσ 60χρονθσ απαξίωςθσ του
κλθροδοτιματοσ Αξελοφ και πολλά άλλα.
Όλοι εμείσ που ηοφμε από τθ ςφνταξι μασ, μποροφμε να υπεραςπιςτοφμε τα δικαιϊματά μασ με οργάνωςθ
των αγϊνων μασ, ςε διαρκι αντιπαράκεςθ με τθν αντιλαϊκι πολιτικι. Σε ςυντονιςμό με το ανυπότακτο
ςυνταξιουχικό κίνθμα να δυναμϊςουμε τθν ελπίδα και τθν προοπτικι, γιατί μόνο ο λαόσ μπορεί να
αντεπιτεκεί να ανατρζψει αυτι τθ βάρβαρθ πολιτικι, που προωκεί θ εκάςτοτε αντιλαϊκι κυβζρνθςθ, οι
ξζνοι και ντόπιοι επιχειρθματικοί όμιλοι, θ Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ που τουσ ςτθρίηουν.

Είναι καιρόσ ν΄ ανοίξει καινοφργια ςελίδα ςτθν οργάνωςι μασ.

