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Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, 

με μεγάλη έκπληξη αναγνώσαμε την άκρως προσβλητική και πέραν κάθε στοιχειώδους 

συναδελφικής αλληλεγγύης ανακοίνωση της «Κίνησης Μηχανικών Αιτωλοακαρνανίας», με την 

οποία η εν λόγω παράταξη πραγματοποίησε ανοίκεια και ανεδαφική επίθεση στο Προεδρείο 

της Δ.Ε. και της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και της τοπικής παράταξης 

της Δ.Κ.Μ. εφαρμόζοντας παρωχημένες πρακτικές αντιαισθητικής προπαγάνδας και 

επιδεικνύοντας αμετροεπή οίηση. 

Σε μία κωμική προσπάθεια να εμφανιστεί ως «βασιλικότερη του βασιλέως» και επικαλούμενη 

την «ανιδιοτελή» αγωνία της για την υστεροφημία των μελών της ΔΚΜ, που συμμετέχουν στη 

Δ.Ε. και την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος, αποφάσισε να διαρρήξει εκ βάθρων 

την απαιτούμενη ενότητα όλων των συναδέλφων Μηχανικών αναμειγνύοντας πραγματικά 

γεγονότα με αδικαιολόγητα ψεύδη, για λόγους που μόνο οι εκπρόσωποί της γνωρίζουν. 

Με αίσθημα απόλυτης ευθύνης απέναντι σε όλους τους συναδέλφους Μηχανικούς, 

απαντώντας στη συγκεκριμένη αντιδεοντολογική και βαθιά ανιστόρητη επίθεση προς τη 

Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών Αιτωλοακαρνανίας, την παράταξη επί των ημερών της οποίας 

το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας καθιερώθηκε μέσω της πρωτοπόρας επιστημονικής του δράσης στη 

συνείδηση όλων των συναδέλφων και εδραιώθηκε στην τοπική κοινωνία ως Τεχνικός 

Σύμβουλος της Πολιτείας, παραθέτουμε την αλληλουχία όλων των γεγονότων, προκειμένου να 

λάβουν γνώση άπαντες: 

Η Δ.Ε. του κεντρικού ΤΕΕ, συνεπικουρούμενη από το σύλλογο εργαζομένων ΤΕΕ υπερψήφισε 

κατά πλειοψηφία στην αλλαγή του οργανογράμματος του ΤΕΕ. 

Μεταξύ των αλλαγών είναι και η μετατροπή της υπηρεσίας των Περιφερειακών Τμημάτων με 

προσωπικό λιγότερο των 6 υπαλλήλων από τμήμα υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση σε 

γραφείο υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης & Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Η αλλαγή αυτή υπερψηφίστηκε από τις παρατάξεις της ΔΚΜ εκτός του εκλεγμένου από την 

Αιτωλοακαρνανία Κώστα Ψωμιάδη , της ΔΗ.ΣΥ.Μ, των «Μηχανικών επί τω έργω», και της 

ΔΗΠΑΜ (παράταξη της προέδρου της Αντιπροσωπείας Τόνιας Μοροπούλου). 

Όσο και να θέλουν οι συνάδελφοι της Κίνησης να κρυφτούν πίσω από την ανωνυμία της 

«ανεξάρτητης» παράταξης και όσο και να θέλουν να αποκηρύξουν το πολιτικό τους παρελθόν 
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ή να ντρέπονται γι’ αυτό, αν και δεν αντιλαμβανόμαστε το λόγο, όλοι γνωρίζουμε ότι η Κίνηση 

Μηχανικών εκφράζεται κεντρικά από την ΔΗΣΥΜ (πρώην ΠΑΣΚ) και τους συναδέλφους Μίλη  

 

 

Νικόλαο (Α’ Αντιπρόεδρος ΤΕΕ) και Ηλία Αναστάσιο (Γενικός Γραμματέας ΤΕΕ) οι οποίοι 

υπερψήφισαν την εν λόγω διάταξη. 

Συνεπώς, δε γίνεται και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ κύριοι της Κίνησης 

Μηχανικών. 

Η τοπική ΔΚΜ από την πρώτη στιγμή, ερχόμενη σε ρήξη  με τη διοίκηση του κεντρικού ΤΕΕ και 

καταγγέλλοντας αυτές τις αλλαγές, διατύπωσε σε κάθε επίπεδο και με κάθε τρόπο την 

αντίθεσή της. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας άμεσα ενημέρωσε τους προέδρους των άλλων 

Περιφερειακών Τμημάτων και δημιούργησαν από κοινού μέτωπο κατά της 

μεθόδευσης, που ανάγκασε την κεντρική Διοικούσα να ζητήσει την άποψή τους. 

 Το θέμα συζητήθηκε σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις της ΔΕ του Τμήματος και σε 

συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας και απεστάλη επιστολή αντίθεσης μαζί με τα 

υπόλοιπα περιφερειακά τμήματα 

 Ο Πρόεδρος έφερε το θέμα στο κεντρικό συνέδριο της παράταξης ΔΚΜ και απέσπασε 

δήλωση, ότι η παράταξη σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζει τη μείωση των 

περιφερειακών τμημάτων αλλά την αύξησή τους . 

 Ο Πρόεδρος ζήτησε από τους συναδέλφους που εκπροσωπούν κεντρικές παρατάξεις, 

πέραν της ΔΚΜ, να ασκήσουν πίεση έτσι ώστε να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη 

 Ο εκλεγμένος στην κεντρική αντιπροσωπεία από τη ΔΚΜ, και μέλος της κεντρικής 

Διοικούσας, Κώστας Ψωμιάδης προσπάθησε να αποτρέψει με την αποχή του δια 

ελλείψεως απαρτίας δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις, όπως έκανε και στην τελευταία, η 

οποία τελικά διεξήχθη,  λόγω της αδιανόητης παρουσίας της εκπροσώπου  του ΑΡΑΓΕΣ. 

Αν και τίθεται εύλογα το ερώτημα ποια στόχευση εξυπηρετεί η απολύτως συνειδητή επιλογή 

της Κίνησης Μηχανικών  να διαρρήξει την άκρως αναγκαία για την περίσταση ενότητα, τη 

δεδομένη μάλιστα κρίσιμη χρονική στιγμή, η Διοίκηση του Περιφερειακού  Τμήματος 
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Αιτωλοακαρνανίας, με νηφαλιότητα, σοβαρότητα, αίσθημα ευθύνης και ενώνοντας όλους 

τους μηχανικούς του Νομού μας, θα προχωρήσει στην αντιμετώπιση και αυτού του 

προβλήματος. 

Αντιλαμβανόμαστε, ότι κάποιοι ενοχλούνται από την πολυσχιδή δράση της νέας διοίκησης, 

που έχει ήδη επιφέρει αξιοσημείωτα αποτελέσματα και σε τεχνικό και σε κοινωνικό επίπεδο.  

 

Αντιλαμβανόμαστε επίσης, ότι η διαρκώς αυξανόμενη εξωστρέφεια του Τμήματος, που το έχει 

καταστήσει πρωτοπόρο σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο, εγείρει τα πλέον συντηρητικά 

αντανακλαστικά ορισμένων που επιθυμούν ένα ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας περιχαρακωμένο στα 

στενά όρια της απλής διαχείρισης μιας μίζερης καθημερινότητας, προκειμένου να έχουν λόγο 

συνδικαλιστικής ύπαρξης. 

 Όμως, δεν μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω. Με αίσθημα ευθύνης και χωρίς να εφησυχάζουμε 

ποτέ,  θα δώσουμε όλες τις μάχες  με όπλο τις ιδέες και το ήθος μας και κίνητρο την πρόοδο 

των συναδέλφων και την ανάπτυξη του τόπου μας.  

Αυτό θα το πράξουμε με όρους ουσίας και στρατηγικού βάθους και όχι με επικοινωνιακές 

πομφόλυγες, έστω και πλην «Λακεδαιμονίων». 

ΥΓ. Μη λάλει προς ηδονήν. (Ηράκλειτος) 


