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Αλαθνίλσζε γηα ην απνηέιεζκα ησλ εθινγώλ 

 ζην Π.Σ. ΣΕΕ Αηηι/λίαο 

ηηο εθινγέο ηεο Ιπξηαθήο 3/11/2019 ζην TEE, ε Παλεπηζηεκνληθή Παλειιαδηθά ζεκείσζε 

άλνδν ζε ςήθνπο θαη πνζνζηά γηα ηελ θεληξηθή αληηπξνζσπεία, ελώ ζηελ αληηπξνζσπεία ηνπ 

ΣΕΕ Αηη/λίαο δηαηήξεζε ηηο 4 έδξεο. Η βειηίσζε ησλ ζπζρεηηζκώλ Παλειιαδηθά,  δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα λα δπλακώζνπκε ηελ αληίζηαζε καο απέλαληη ζηελ πνιηηηθή ΕΕ-άξρνπζαο ηάμεο, 

λα παιέςνπκε από θαιύηεξεο ζέζεηο. Επραξηζηνύκε όινπο ηνπο θίινπο καο πνπ δώζακε ηελ 

εθινγηθή κάρε καδί.  

Επραξηζηνύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ αθόκα θαη αλ δελ ζπκθσλνύλ ζε όια κε ηελ 

Παλεπηζηεκνληθή ζηήξημαλ ηα ςεθνδέιηηά καο, αλαγλσξίδνληαο ηελ δξάζε πνπ 

είρακε ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα.  

Πιένλ από θαιύηεξε ζέζε ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζηαζνύκε ζην πιάη ησλ ζπλαδέιθσλ ζε 

θάζε πηπρή ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπο, πνπ γίλεηαη όιν θαη πην δύζθνιε από ηηο αληηιατθέο  

πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη θαη ζπξξηθλώλνπλ ην επάγγεικά καο. Θα πξνζπαζήζνπκε λα 

αλεβάζνπκε ην επίπεδν ησλ δξάζεσλ ησλ κεραληθώλ  ηόζν ζην επηζηεκνληθό-επηκνξθσηηθό 

πεδίν, όζν θαη ζηελ αγσληζηηθή δξάζε πνπ πξέπεη λα αλαπηύμνπκε δηεθδηθώληαο ηελ δσή πνπ 

καο αμίδεη.  

Δελ μεπεξλάκε ην γεγνλόο όηη ν ζπζρεηηζκόο παξακέλεη αξλεηηθόο. Όπσο θαη ε πξνεγνύκελε 

δηνίθεζε ηνπ ΣΕΕ, έηζη θαη ε λέα πνπ ζα πξνθύςεη, από ηνπο λένπο εθινγηθνύο ζπζρεηηζκνύο, 

είλαη ηαγκέλε ζηελ ππεξεζία ηεο άξρνπζαο ηάμεο θαη ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζήο ηεο.  

Σνλ ίδην αληηιατθό ζρεδηαζκό ππεξεηνύλ ηόζν νη δπλάκεηο (ΔΙΛ) ΜΔ θαη (ΙΘΜΗΗ 

ΛΗΥΑΜΘΙΩΜ ΑΘΣ/ΜΘΑ) ΤΡΘΖΑ - ΠΑΟΙ - ΙΘΜΑΚ, πνπ παξόιν δειώλνπλ ζηα ιόγηα όηη 

βξίζθνληαη ζε αληίπαια ζηξαηόπεδα, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζπκθσλνύλ ζε όια (βιέπε 

ςεθίζκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο ζπλαδέιθνπο επαγγεικαηηθά, αζθαιηζηηθό, θιπ.)  

"ζπγθπβέξλεζαλ" ηελ πξνεγνύκελε θαη πξννξίδνληαη λα "ζπγθπβεξλήζνπλ"  ζηε λέα 

Δηνίθεζε ηνπ ΣΕΕ ΑΘΣ. Σόζν ε ΔΚΜ όζν θαη ε «Κίλεζε» δίλνπλ όξθνπο πίζηεο ζηελ 

πξνώζεζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ αλαγθαίσλ αλαδηαξζξώζεσλ γηα 

ηε ζσξάθηζή ηεο, όπσο πξάηηεη ε ΝΔ θαη έπξαμε πξηλ ν ΤΡΙΖΑ επί πέληε ρξόληα από 

ηε ζέζε ηεο θπβέξλεζεο.  

Ο αξλεηηθόο απηόο ζπζρεηηζκόο αληηκεησπίδεηαη πξώηα θαη θύξηα κε ηε δύζθνιε δνπιεηά πνπ 

έρνπκε κπξνζηά καο, γηα ηελ νξγάλσζε ηεο αληεπίζεζεο ηνπ θηλήκαηνο θαη ηελ αγσληζηηθή 

ζπκπόξεπζε λέσλ δπλάκεσλ, αλεμάξηεηα από ηελ ςήθν ζηηο εθινγέο, ζηελ πξώηε γξακκή 

ηεο πάιεο γηα ηελ αθύξσζε ησλ αληηιατθώλ λόκσλ θαη επηινγώλ, ζηε κάρε γηα ηελ 

ππεξάζπηζε ησλ εξγαζηαθώλ, κηζζνινγηθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ καο δηθαησκάησλ, ελάληηα ζηελ 

εξγνδνηηθή ηξνκνθξαηία ησλ απνιύζεσλ θαη κείσζεο κηζζώλ θαη δηθαησκάησλ, γηα ηελ 

ππνγξαθή Ε γηα αλαπιήξσζε ησλ απσιεηώλ. ηελ πάιε γηα ηελ απόθξνπζε ηεο λέαο 

επίζεζεο ζην αζθαιηζηηθό, ηελ θαηάξγεζε ηνπ λόκνπ Ιαηξνύγθαινπ θαη ηεο 

αληαπνδνηηθόηεηαο ζηελ αζθάιηζε, ελάληηα ζηηο θαηαζρέζεηο, ελάληηα ζηελ "απειεπζέξσζε" 

ηνπ επαγγέικαηνο, ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ απαμίσζε ησλ πηπρίσλ κέζσ 

ηεο πνιηηηθήο ηεο ΕΕ θαη ησλ ξπζκίζεσλ πνπ ζηεξίδεη ην ΣΕΕ.  

Ο δξόκνο απηόο είλαη δύζβαηνο θαη αλεθνξηθόο, σζηόζν κηα κόλν ππόζρεζε 

δίλνπκε: ζα βξεζνύκε, όπσο θαη όια ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, ζηελ πξώηε γξακκή 

ηεο πάιεο ελάληηα ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή, κέζα θαη θπξίσο έμσ απ' ην ΣΕΕ, 

ζεκαδεύνληαο ηνλ πξαγκαηηθό αληίπαιν ηελ άξρνπζα ηάμε, ηελ ΕΕ θαη ην ΝΑΣΟ πνπ 

ηε ζηεξίδνπλ. 


