
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Συνάδελφε αυτοαπασχολούμενε, αυτοαπασχολούμενη,   

Βιώνεις καθημερινά την κρίση στην ιδιωτική οικοδομή, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες του λαού για 

φτηνή, ασφαλή και ποιοτική κατοικία, καθώς και για αναγκαία έργα υποδομής, μένουν 
ανικανοποίητες. Βρίσκεις δουλειά όλο και πιο σπάνια και όποτε αυτό συμβαίνει δουλεύεις για 
ένα κομμάτι ψωμί. Βάζεις λουκέτο στο γραφείο σου εξαιτίας της συγκέντρωσης της πίτας των 

έργων σε μια χούφτα ομίλους, την οποία επιταχύνει η πολιτική της ΕΕ για την «απελευθέρωση». Το 
κράτος σε αποκαλεί κλέφτη και φοροφυγά (αλλά την ίδια στιγμή χαρίζει δισεκατομμύρια στα 
μονοπώλια) και σε χαρατσώνει από παντού, ενώ οι τράπεζες σε πνίγουν με τα δάνεια. Χρεώνεσαι 
χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο στο ταμείο, αλλά δεν έχεις φάρμακα και σου πετσοκόβεται η σύνταξη. 

Τζογάρουν τα αποθεματικά, τον ιδρώτα σου σε «επενδύσεις» και σε «κουρέματα», για να 

συνεχίζουν να κερδίζουν δις οι μονοπωλιακοί όμιλοι των τραπεζών, της βιομηχανίας, των 
κατασκευών, των εφοπλιστών.  Ένας στους δύο δεν έχει να πληρώσει το ταμείο, βρίσκεται 

ανασφάλιστος, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,  χωρίς κάλυψη των στοιχειωδών  σύγχρονων 
ιατρικών αναγκών, ενώ προετοιμάζονται και κατασχέσεις σπιτιών και καταθέσεων.  

Για την κατάσταση αυτή υπάρχει ένοχος και έχει ονοματεπώνυμο! Είναι το σάπιο σύστημα του 

καπιταλισμού, που γεννά και διογκώνει την κρίση και το χρέος. Είναι η διαχρονική αντιλαϊκή πολιτική 
της ανταγωνιστικότητας των ομίλων που προωθεί η ΕΕ και  όλες  οι  κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και 

ΝΔ (τα τελευταία χρόνια και μαζί και με ΛΑΟΣ, ΔΗΜΑΡ). Πολύ πριν το χρέος και την κρίση, αυτή η 
πολιτική έφερε τα ΣΔΙΤ, τις συμβάσεις παραχώρησης, τους νόμους για τις μελέτες και τις αναθέσεις 
των έργων, κατευθύνει τα έργα σε 3-4 ομίλους στερώντας τη δουλειά από χιλιάδες 
αυτοαπασχολούμενους και μικροεπαγγελματίες. Είναι η πολιτική που εφαρμόζεται διαχρονικά σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η στρατηγική της, γιατί αυτό απαιτεί η θωράκιση της 
ανταγωνιστικότητας των μονοπωλιακών ομίλων της.  

Σ’ αυτή την πορεία η ηγεσία του ΤΕΕ, σε όλες τις εκδοχές της (ΠΑΣΚ, ΔΚΜ, ΔΚΜη-ΔΑΠ, 
ΣΥΝπαράταξη, ΔΗΠΑΜ, συντεχνιακές παρατάξεις όπως ΕΛΕΜ, Ενωτική Κίνηση ΧΜ, ΑΚΜΗ, 
Μηχ/κοι Επί τω Έργω κ.λπ.) είναι συνένοχη, και καμιά αλλαγή ονομάτων των παρατάξεων δεν 
μπορεί να ξεπλύνει αυτές τις ευθύνες. Όχι απλά δεν στάθηκε δίπλα σου όλο αυτό το διάστημα, 
αλλά προώθησε ενεργά την αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-μονοπωλίων με τις θέσεις της 
για το ασφαλιστικό, το φορολογικό, το πλαίσιο ανάθεσης μελετών και έργων, την απελευθέρωση των 
αμοιβών κ.λπ. Προώθησε την ανταποδοτικότητα στην κοινωνική ασφάλιση που οδήγησε στις 
υπέρογκες αυξήσεις των εισφορών, ψήφισε για τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της 
τράπεζας Αττικής ληστεύοντας τα αποθεματικά του ταμείου. Με ψευτοκινητοποιήσεις του 
τελευταίου εξαμήνου προσπαθεί να αποκρύψει τις ευθύνες της, να αποπροσανατολίσει από τον 
πραγματικό αντίπαλο, την πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-μονοπωλίων και την αναγκαιότητα της 
σύγκρουσης. Σήμερα, η ίδια ηγεσία, ζητά να δοθεί και νέος πακτωλός κρατικού χρήματος στα 
μονοπώλια, μέσα από το ΕΣΠΑ και την αύξηση του ΠΔΕ. Μην έχεις αυταπάτες! Στα πλαίσια αυτού 
του δρόμου ανάπτυξης και της κυριαρχίας των μεγάλων ομίλων, αυτοί οι πόροι δεν θα πάνε για έργα 
που έχει ανάγκη ο λαός, δεν θα σου εξασφαλίσουν δουλειά, αλλά θα δοθούν σε ΣΔΙΤ και σε 
συμβάσεις παραχώρησης, θα καταλήξουν στις τσέπες των ομίλων. Είναι πρόκληση το γεγονός 
ότι η «απάντηση» της ηγεσίας του ΤΕΕ στην πολιτική που σε πετά βίαια από το επάγγελμα, είναι η 
«εθελούσια αναστολή» της άδειας επαγγέλματος για έως και 3 έτη. Αυτό που επιδιώκουν τα 
μονοπώλια και η κυβέρνηση με την πολιτική τους να σε αναγκάσουν να κάνεις, η ηγεσία του ΤΕΕ σε 
καλεί «εναλλακτικά» …να το κάνεις από μόνος σου!!!    

Μην πιστεύεις τις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και όσων σου τάζουν ότι υπάρχει διέξοδος για το λαό 
«εντός των τειχών» χωρίς σύγκρουση με την εξουσία των μονοπωλίων και την ΕΕ, με μια απλή 
κυβερνητική εναλλαγή και  καλύτερη «διαπραγμάτευση». Το «άλλο μίγμα πολιτικής» είναι 



εναλλακτικό μόνο ως προς το μονοπάτι με το οποίο σε οδηγεί στην εξαθλίωση. Οι μηχανικοί έχουμε 
νιώσει στο πετσί μας τι πραγματικά σημαίνει «αριστερή κυβέρνηση» στην πράξη, αφού οι 
δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ (στις φετινές εκλογές με ψηφοδέλτια με διαφορετικές ονομασίες) βρίσκονταν τα 
προηγούμενα χρόνια στην ηγεσία του ΤΕΕ (για χρόνια μάλιστα και από τη θέση της προεδρίας) και 
πρωτοστάτησαν στην προώθηση της επίθεσης στα δικαιώματά μας. Μην πιστεύεις όσους, όπως η 
ΕΛΕΜ και άλλα συντεχνιακά σχήματα, υπόσχονται λύσεις που θα μας επαναφέρουν τάχα στα 
προηγούμενα «χρυσά χρόνια». Η πορεία εξαθλίωσης των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών 
είναι αναπόσπαστα δεμένη με τη γιγάντωση των μεγάλων ομίλων, με τη συγκέντρωση των 
έργων σε μια χούφτα χέρια, με την κερδοφορία τους. Το τσάκισμα μισθών και δικαιωμάτων των 
εργαζόμενων είναι προϋπόθεση για την καπιταλιστική ανάπτυξη της επόμενης περιόδου και πάει 
παράλληλα με το τσάκισμα και των δικών μας δικαιωμάτων. Δεν μπορεί να είναι κανείς 
ταυτόχρονα και με τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς και με τους μονοπωλιακούς 
ομίλους, το κράτος τους, την καπιταλιστική ανάπτυξη! Γι’ αυτό όλοι αυτοί (ΕΛΕΜ, ΣΥΡΙΖΑ κ.λπ.) 
στήριξαν ενεργά τις αποφάσεις της ηγεσίας του ΤΕΕ που μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. 

Σκέψου: σου λένε ότι, με τη δική τους πολιτική, θα «πέσει χρήμα στην αγορά», θα ανασάνεις. Όμως, 
όποιος  υπηρετεί τη γραμμή της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλιακών ομίλων  πρέπει να 
δώσει νέους πακτωλούς «ζεστού χρήματος» που θα δώσει ως «κίνητρα», «φοροαπαλλαγές», 
«μείωση εργοδοτικών εισφορών», για να έρθει η «ανάπτυξη». Από πού θα του βρει αυτά τα 
χρήματα, αν όχι και πάλι από το λαό; Εσύ που πλήρωσες την «ανάπτυξη» και την κρίση, εσύ θα 
πληρώσεις και την «ανάκαμψη». Μιαν «ανάκαμψη» η οποία όταν έρθει θα είναι αναιμική και 
πρόσκαιρη, θα «πατήσει» πάνω στα συντρίμμια των δικαιωμάτων του λαού, στην ακόμα πιο βίαιη 
«έξωσή» σου από το επάγγελμα, στην ακόμα ταχύτερη συγκέντρωση της παραγωγής σε μια χούφτα 
ομίλους.  

Συνάδελφε, αυτοαπασχολούμενε, αυτοαπασχολούμενη, 

Όλο το προηγούμενο διάστημα, δώσαμε μάχες αντίστασης στην προώθηση της πολιτικής 
κυβερνήσεων-ΕΕ-μονοπωλίων που κατεδαφίζει τα δικαιώματα μας, μέσα από  τις επιτροπές 
αγώνα αυτοαπασχολούμενων μηχανικών σε συντονισμό με τις επιτροπές αγώνα μισθωτών 
και το ταξικό εργατικό κίνημα, στις κινητοποιήσεις για τη μείωση των εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ, 
ενάντια στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής, για τα χαράτσια, για το 
σφράγισμα βιβλιαρίων υγείας ανέργων-υποαπασχολούμενων συναδέλφων κ.ά. Αυτόν τον 
αγώνα συνεχίζουμε! Έναν αγώνα όσο ποτέ επίκαιρο και αναγκαίο, αλλά δύσκολο, που για να 
φέρει αποτελέσματα  πρέπει να συγκρουστεί  με τις πραγματικές αιτίες της επίθεσης. Σε αυτόν 
τον δρόμο, της αντεπίθεσης για τα δικαιώματά μας σε καλούμε να βαδίσεις μαζί μας. Για να 
ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές, για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες 
κι όχι τα κέρδη των ομίλων, με αποδέσμευση απ’ την ΕΕ, κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, 
επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο. Σ’ αυτόν το ριζικά διαφορετικό δρόμο 
ανάπτυξης, ο  Ενιαίος Αποκλειστικά Κρατικός Φορέας Κατασκευών θα κάνει πράξη το δικαίωμα στη 
μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, θα κατοχυρώσει τις ανάγκες σου ως εργαζόμενου, θα 
αξιοποιήσει την επιστημονική σου γνώση σε όφελος του λαού, είναι ο μόνος που θα αναπτύξει τις 
ανεξάντλητες παραγωγικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας, θα επιτρέψει στους εργαζόμενους, 
μαζί και στους εργαζόμενους μηχανικούς, να ζήσουν και να δημιουργήσουν με αξιοπρέπεια.  

ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ ΚΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ,  

ΓΙΑ την ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ και την ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ του κινήματος!  

ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ ΔΡΟΜΟΣ! 

 

ΣΤΙΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΗ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ-ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ  
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