
 
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 

 

ΠΡΟ (επιμελέζηεροσς και με) ΤΠΕΡΜΑΥΟΤ ΣΗ 

ΜΠΟΛΟΝΙΑ... 
 

“Εξγνιαβηθά” έρεη αλαιάβεη, θαίλεηαη, ην θαζήθνλ ηεο “απάληεζεο” ζηηο ζέζεηο ηεο Παλεπηζηεκνληθήο, ε Ελσηηθή 

Κίλεζε Φεκηθώλ Μεραληθώλ. Φπζηθά, δε καο μάθληαζαλ θαζόινπ. Τν αλαγλσξίδνπκε όηη ε ΕΚΦΜ είλαη από ηνπο 

ζπλεπέζηεξνπο ληειάιεδεο ηεο πνιηηηθήο ηεο Ε.Ε. ζην ρώξν ησλ κεραληθώλ θαη, κάιηζηα, εθ ηεο ζέζεσο θαη ηνπ 

κεγέζνπο ηεο, έρεη ηελ (άραξε) επρέξεηα λα ιέεη ηα πξάγκαηα κε ην όλνκά ηνπο, όηαλ ζπρλά νη θπξίαξρεο παξαηάμεηο 

ςάρλνπλ ηξόπνπο λα “ζνιώζνπλ ηα λεξά” θαη λα απνθξύςνπλ ηε δηθή ηνπο επιαβηθή πξνζήισζε ζηηο ίδηεο αξρέο θαη ηηο 

πειώξηεο επζύλεο ηνπο γηα ηελ πξνώζεζή ηνπο. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ζα αζρνιεζνύκε κε ηα 

δεκνζηεύκαηα ηεο ΕΚΦΜ: επεηδή ιέεη μεθάζαξα όζα νη θπξίαξρεο δπλάκεηο ιέλε ζπγθαιπκκέλα... 

Αο ηα πάξνπκε, ινηπόλ, κε ηε ζεηξά. Αλαηξηρηάδνπλ εθεί ζηελ ΕΚΦΜ, κε ηπρόλ θαη ζηγεί ε ΕΕ πνπ ηε ζέιεη ην 95% 

ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. Τα ίδηα έιεγαλ θαη γηα ηνλ γαιιηθό θαη ηνλ νιιαλδηθό ιαό, αιιά ην ΟΦΘ ζην Επξσζύληαγκα έθαλε 

όινπο απηνύο ηνπο “ηδάκπα-κάγθεο” λα θαηαπηνύλ ηε γιώζζα ηνπο. Έπεηηα, είλαη ηόζν απνιαπζηηθό λα ζε απνθαινύλ 

...καδνρηζηή! Αλ ηνπο πηζηέςνπκε, ν ειιεληθόο ιαόο επηζπκεί λα παίξλεη ζύληαμε ζηα 70 αληί ηα 60, λα παίξλεη 600 θη όρη 

1300 επξώ, λα δνπιεύεη 12σξν αληί γηα 8σξν, λα ζάβεη ζηηο ρσκαηεξέο ηα πνξηνθάιηα αληί λα ηα εμάγεη, λα πιεξώλεη γηα 

λα κνξθσζεί αληί λα κνξθώλεηαη δσξεάλ, λα πεζαίλεη ζην ξάληδν επεηδή δελ έρεη λα πιεξώζεη δσκάηην ζην “Υγεία” θιπ. 

θιπ. Δελ πάηε λα ζαο θνηηάμεη θαλέλαο γηαηξόο, παηδηά; Εκείο, πάλησο, απηόρεηξεο δελ είκαζηε. Καη, αθνύ είζηε ηόζν 

ζίγνπξνη, θύξηνη ηεο ΕΚΦΜ θη όρη κόλν, γηαηί δε δεηάηε λα επηβεβαησζνύλ νη πνιηηηθέο απηέο θαη από ηνλ ειιεληθό ιαό 

κε δεκνςήθηζκα; Έηζη, γηα λα κελ έρνπκε θη εκείο νη “θνκκαηηθνί” λα ιέκε... 

Πεξλώληαο ζην ζέκα, ηώξα, ε ΕΚΦΜ ηζρπξίδεηαη όηη ζσζηά πθίζηαληαη 2 θύθινη ζπνπδώλ ζηελ Ε.Ε., δηόηη δελ 

απαηηνύληαη γλώζεηο κεραληθνύ γηα κηα ζεηξά ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, νη νπνίεο έρνπλ ηππνπνηεζεί θαη “απνηππσζεί” ζε 

πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνύο. Σύκθσλα κε απηή ηελ πξσηόηππε, νκνινγνπκέλσο, ινγηθή, κεραληθόο ζα απαηηείηαη ζε 

ιίγν κόλν... ζηε NASA θαη παληνύ αιινύ ηε δνπιεηά ζα ηελ θάλνπλ 3εηείο, 2εηείο ή θαη θνηηεηέο αθόκε. Σνβαξεπηείηε, 

θύξηνη. Δε κηιάκε κόλν γηα ηα αζαλζέξ θαη ηα θαινξηθέξ. Εθηόο από απηά, ππάξρεη θαη ε παξαγσγή θζελήο, αζθαινύο 

θαη πνηνηηθήο ιατθήο θαηνηθίαο θαη ππνδνκώλ, ε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο ηεο ρώξαο, ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα 

γηα ηνλ εξγαδόκελν θαη ηελ θνηλσλία, ε πεξηβαιινληηθή κεραληθή, ε αληηζεηζκηθή θαη αληηπιεκκπξηθή έξεπλα θαη ε 

βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαζθεπώλ, ε επηζηήκε ησλ πιηθώλ, ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη θπζηθώλ πόξσλ θαη 

κηα ζεηξά άιιεο δπλαηόηεηεο ηεο ηερλνινγηθήο πξνόδνπ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αμηνπνηεζνύλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ιατθώλ αλαγθώλ θαη ζα κπνξνύζαλ θαη ζα έπξεπε λα είλαη ηα ζύγρξνλα πεδία καδηθήο εξγαζηαθήο απαζρόιεζεο 

ρηιηάδσλ κεραληθώλ, αλ... δελ είραλ ην “θνπζνύξη” ΝΑ ΚΟΣΤΘΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΓΘΑ ΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΘΑ θαη, έηζη, λα 

ππνβαζκίδνληαη.  

Είλαη ζαθέο, ινηπόλ, όηη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε έρεη κεηαηξέςεη κηα ζεηξά παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο από 

εξγαζίεο “κεραληθνύ-επηζηήκνλα”, ζε εξγαζίεο “εηδηθεπκέλνπ ηερληθνύ”. Ταπηόρξνλα, όκσο, έρεη δεκηνπξγήζεη έλα 

πιήζνο άιισλ, πνπ απαηηνύλ ηελ πην εμεηδηθεπκέλε ΕΠΘΣΤΗΜΟΝΘΚΗ γλώζε θαη πξνθαλώο απηή δελ παξέρεηαη, ζηνλ 
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 αηώλα, κέζα ζε 3 θαη 4 ρξόληα, όηαλ ήδε γηα ηελ γλώζε ηνπ 1960 απαηηνύληαλ 5. Αλ θάηη κπνξνύζε λα ζπκπεξάλεη 

θαλείο, από απηό, ζε κηα πξώηε αλάγλσζε, είλαη όηη απαηηείηαη έλα δεκόζην, αλαβαζκηζκέλν ζύζηεκα επαγγεικαηηθήο 

ηερληθήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν πνπζελά δελ έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ εμίζνπ αδήξηηηε αλάγθε γηα δεκόζηα θαη 

δσξεάλ εληαία αλώηαηε εθπαίδεπζε. Δε τρειάδεηαι να μεηαηρέυοσμε ηα πολσηετνεία ζε ΚΕΚ για να βγάδοσμε 

καλύηεροσς (για ποιον;) “κασζηεραηδήδες”, κύριοι ηες ΕΚΥΜ! Όκσο, ηελ εμέιημε απηή ην θεθάιαην ηε 

“κεηαθξάδεη” δηαθνξεηηθά: αύμεζε θεξδώλ => κείσζε θόζηνπο => ιηγόηεξε θαη πεξηζζόηεξν “ειεγρόκελε” πςειά 

εηδηθεπκέλε επηζηεκνληθή εξγαζία => δηάζπαζε ησλ ζπνπδώλ ζε κηα πιέκπα “ηερληθώλ” από ηε κηα θαη ζε κηα ειίη (όρη 

κόλν από πιεπξάο γλώζεο, αιιά θαη θνηλσληθά θαη ηδενινγηθά) “κεραληθώλ” από ηελ άιιε => 2 θύθινη ζπνπδώλ. Η 

ζέζε ζαο, όπσο θαη όισλ ησλ επιαβηθώλ “πηζηώλ” ηνπ επξσκνλόδξνκνπ, ζεκαίλεη όηη θαιείηε: 

 Τε ιατθή νηθνγέλεηα λα παξαηηεζεί από ην δηθαίσκά ηεο ζηελ ηθαλνπνίεζε ζηνηρεησδώλ αλαγθώλ πνπ απαηηνύλ 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο ηε ζηειέρσζε κε επηζηεκνληθό δπλακηθό, ζην βαζκό πνπ θνζηίδνπλ ζηα κνλνπώιηα, 

 Τνπο κεραληθνύο λα παξαηηεζνύλ από ηε δηεθδίθεζε ησλ ζύγρξνλσλ αληηθεηκέλσλ εξγαζίαο ηνπο, κε βάζε ην 

επηζηεκνληθό ηνπο αληηθείκελν θαη ηηο ιατθέο αλάγθεο, ζην βαζκό πνπ ην θεθάιαην δελ έρεη ζπκθέξνλ λα 

επελδύζεη ζε ηέηνηνπο ηνκείο θαη λα απνδερζνύλ ηελ ππνβάζκηζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο θαη ηε ζηαδηαθή ζπξξίθλσζε 

ηνπ αξηζκνύ ηνπο ζε βάζνο ρξόλνπ, 



 Τα παηδηά ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ λα παξαηηεζνύλ από ην δηθαίσκά ηνπο λα επηιέμνπλ ζπνπδέο κεραληθνύ, ζην 

βαζκό πνπ ε ζπξξίθλσζή ηνπ αξηζκνύ ησλ ζέζεσλ κεραληθώλ ζηελ παξαγσγή, ζα ζπλνδεπηεί από έληαζε ησλ 

ηαμηθώλ θξαγκώλ ζηε κόξθσζε, 

 Τνπο λένπο πνπ, ηειηθά, ζα θαηαθέξλνπλ λα εηζέξρνληαη ζηα “αξηζηνθξαηηθά” πνιπηερλεία πνπ νλεηξεύεζηε, λα 

παξαηηεζνύλ από ην δηθαίσκα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο αγσληζηηθήο ζηάζεο δσήο θαη ηνπ αηζζήκαηνο επζύλεο 

απέλαληη ζηηο ιατθέο αλάγθεο θαη, είηε λα ζθύςνπλ ην θεθάιη θαη λα γίλνπλ παζεηηθό γξαλάδη ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

κεραλήο, είηε λα γίλνπλ θαη νη ίδηνη ελεξγεηηθνί ππνζηεξηθηέο θαη θεξέθσλά ηεο. 

Να είζηε ζίγνπξνη, όηη νη εξγαδόκελνη θαη ε λενιαία δελ πξόθεηηαη λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο πξνζθιήζείο ζαο. Σε ό,ηη 

καο αθνξά, ζα θάλνπκε ό,ηη κπνξνύκε γη απηό! 

(ζπλερίδεηαη) 

 


