
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

Κανένας από εμάς να μη λυγίσει, στους ταξικούς αγώνες βρίσκεται η λύση! 

 
Συναδέλφισσα και συνάδελφε που εργάζεσαι στο Δημόσιο,  
 

Εσύ που είδες το μισθό σου λόγω «ενιαίου μισθολόγιου» να συρρικνώνεται ως εκεί που δεν πάει άλλο. 

Που ακούς την κυβέρνηση να σε αποκαλεί διεφθαρμένο, κλέφτη και φοροφυγά και την ίδια στιγμή που σε 
χαρατσώνει εσένα και τους άλλους εργαζόμενους, να χαρίζει ανερυθρίαστα δεκάδες δις ευρώ στους 
βιομήχανους και στους τραπεζίτες. Εσύ που είδες τους οργανισμούς στους οποίους εργάζεσαι να 
συρρικνώνονται και να κλείνουν, να ιδιωτικοποιούνται οι υπηρεσίες που προσφέρεις στο λαό για να τις 

πάρουν τα μονοπώλια κι εσύ να οδηγείσαι στη «διαθεσιμότητα», στην «κινητικότητα», τελικά στην απόλυση. 
Που είδες τον εαυτό σου ή τους συναδέλφους σου να τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία επειδή δεν έσκυψαν το 
κεφάλι ή, απλά και μόνο επειδή έκαναν τη δουλειά τους, πριν καν κριθούν για το όποιο «παράπτωμα» 
κατηγορήθηκαν. Εσύ που πληρώνεις χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο στο ταμείο, για να μην έχεις φάρμακα, 

για να σου πετσοκόβεται η σύνταξη, για να μπορούν να τζογάρουν 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. ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ!!! Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε, έχουμε τα 
ίδια προβλήματα με κοινή αιτία, τον ίδιο εχθρό, τον ίδιο κοινό δρόμο να βαδίσουμε... 

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, αλλά και με ΛΑΟΣ, ΔΗΜΑΡ). Η διαρκής λιτότητα και η επιδοματική πολιτική, η 
επέκταση της ελαστικής δουλειάς στον Δημόσιο Τομέα, οι ιδιωτικοποιήσεις και η εκχώρηση της λαϊκής 
περιουσίας στα μονοπώλια, οι αλλαγές στο ασφαλιστικό με εφαρμογή της ανταποδοτικότητας (αύξηση των 
εισφορών και των ορίων ηλικίας με ταυτόχρονη μείωση συντάξεων, παροχών και εισφορών κράτους–
εργοδοτών) είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 ως εφαρμογή των 

κατευθύνσεων της Ε.Ε. (Μάαστριχτ) για την «απελευθέρωση» της αγοράς εργασίας, τη μείωση του «κόστους 
εργασίας», δηλαδή τη συρρίκνωση των μισθολογικών, ασφαλιστικών και υπόλοιπων εργατικών λαϊκών 
δικαιωμάτων. 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 το σύνολο της 
αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης-ΕΕ-μονοπωλίων. Όλο το προηγούμενο διάστημα στήριξε την 
πολιτική της κυβέρνησης για τη βήμα-βήμα αφαίρεση ακόμα και αυτού του τυπικού και 
απονευρωμένου αντικειμένου από τις δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες (νόμοι για τα αυθαίρετα, τους 
ελεγκτές δόμησης, τους ενεργειακούς επιθεωρητές κ.λπ.). Αναπαρήγαγε την άθλια κυβερνητική προπαγάνδα 
για τους «διεφθαρμένους δημόσιους υπαλλήλους» στηρίζοντας, αντικειμενικά, την κυβέρνηση να περάσει την 
πολιτική της πιο εύκολα στο λαό. Στον ίδιο τον οργανισμό της υπηρεσίας του ΤΕΕ, διαμόρφωσε ένα 
απαράδεκτο καθεστώς συμβασιούχων-ομήρων, τους οποίους στη συνέχεια έσπευσε να απολύσει, 
αντικαθιστώντας τους με ανά περίπτωση απευθείας αναθέσεις σε «ημετέρους». Αδράνησε προκλητικά 
όταν η κυβέρνηση, υλοποιώντας την πολιτική του ΣΕΒ και της ΕΕ, συρρίκνωνε το μισθό και τα δικαιώματά 
σου. Προώθησε ενεργά την ανταποδοτικότητα στην κοινωνική ασφάλιση, ψήφισε για τις αυξήσεις του 
μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας Αττικής ληστεύοντας τα αποθεματικά του ταμείου. Με τις δήθεν 
«κινητοποιήσεις» του τελευταίου εξαμήνου προσπάθησε να «ξεπλύνει» τις ευθύνες της, να 
αποπροσανατολίσει από τον πραγματικό αντίπαλο, την πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-μονοπωλίων και 
την αναγκαιότητα της σύγκρουσης, εμφανίζοντας ως αντιπάλους τα μέλη του …ΔΣ του ΕΤΑΑ, δηλαδή 
(μεταξύ άλλων) …τους ίδιους τους εκπροσώπους της!!! 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, της κυριαρχίας των μεγάλων ομίλων, αυτοί οι πόροι 
δεν θα πάνε για έργα που έχει ανάγκη ο λαός, δεν θα εξασφαλίσουν αντικείμενο εργασίας στις δημόσιες 
τεχνικές υπηρεσίες, δεν θα σημάνουν καλύτερους μισθούς και όρους εργασίας είτε στο Δημόσιο, είτε στον 
Ιδιωτικό τομέα. Αντίθετα, θα καταλήξουν κέρδη και νέες επενδύσεις των μεγαλομετόχων των ομίλων.   
 



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, απλά με μια  κυβερνητική 
εναλλαγή και καλύτερη «διαπραγμάτευση». Το «άλλο μίγμα πολιτικής» είναι εναλλακτικό μόνο ως προς το 
μονοπάτι με το οποίο σε οδηγεί στην εξαθλίωση. Τι μπορεί να κάνει μια «αριστερή κυβέρνηση εντός των 
τειχών» απέναντι στην ανάγκη των μονοπωλίων για νέα πεδία κερδοφορίας που επιβάλλει τις 
ιδιωτικοποιήσεις και ένα πιο «μικρό» και «επιτελικό» (για τα συμφέροντα των ομίλων) Δημόσιο; Γι’ 
αυτό η «κυβερνώσα αριστερά  του  ΣΥΡΙΖΑ» που δεν αμφισβητεί και δεν αντιπαλεύει την ιδιοκτησία και την 
κυριαρχία των μονοπωλίων, που δηλώνει  σεβασμό στο πλαίσιο της ΕΕ, καταλήγει να «στηρίζει την υγιή 
επιχειρηματικότητα», όπως αντίστοιχα δηλώνουν οι πολιτικοί εκπρόσωποι της σημερινής κυβέρνησης. 
Άλλωστε, 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. Πρόθυμους 
συνοδοιπόρους σε αυτήν την πορεία βρίσκουν πάντα «αγωνιστικές» δυνάμεις από το χώρο της 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Οι δυνάμεις αυτές και η τακτική των «ρεαλιστικών μικρών νικών» οδηγούν σε συνδικάτα–ουρά 
του ΤΕΕ στις κινητοποιήσεις για το Ασφαλιστικό, πρόθυμη συνδικαλιστική οπισθοφυλακή των πρωτοβουλιών 
του ΣΥΡΙΖΑ στο εργατικό κίνημα, πρωτοβουλιών που όπου δοκιμάστηκαν (π.χ. ΟΛΜΕ) οδήγησαν σε ήττα και 
αποστράτευση. Το τελευταίο διάστημα είδαμε αυτές τις δυνάμεις να στηρίζουν τις άσφαιρες 
«κινητοποιήσεις» του ΤΕΕ για το ασφαλιστικό με «αίτημα» την αναβολή εφαρμογής των αυξήσεων!!!. 
Να συμβάλλουν, δηλαδή, στην εκτόνωση της αγανάκτησης των μηχανικών σε ανώδυνα μονοπάτια, να 
διευκολύνουν, αντικειμενικά, την καθεστωτική προπαγάνδα της «κυβερνώσας αριστεράς» και το 
«αντιμνημονιακό ξέπλυμα» της ηγεσίας του ΤΕΕ από τις πελώριες ευθύνες της. Γι’ αυτό και τμήματα της 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνουν σε κοινά ψηφοδέλτια στο ΤΕΕ (π.χ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ), και 
«συγκυβερνούν» σήμερα στα «αριστερά προεδρεία» στο Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ, που υπονόμευσαν στην 
πράξη τις κινητοποιήσεις ενάντια στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής, 
στηρίζοντας την κυβερνητική πολιτική κλοπής των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, του ιδρώτα των μηχανικών.  
 

Αλλάζουμε το συσχετισμό – ενισχύουμε την πάλη μας! 
Μπορούμε να γίνουμε ισχυροί, να αντεπιτεθούμε και να νικήσουμε. Αδύναμοι είμαστε όταν μένει ο καθένας 
μόνος του. Όλο το προηγούμενο διάστημα, δώσαμε μάχες αντίστασης στην προώθηση της πολιτικής 
κυβερνήσεων-ΕΕ-μονοπωλίων που κατεδαφίζει τα δικαιώματά μας, μέσα από τις γραμμές του ταξικού 
εργατικού κινήματος, του ΠΑΜΕ, σε συντονισμό με τα ταξικά συνδικάτα του ιδιωτικού τομέα, τις επιτροπές 
αγώνα μισθωτών τεχνικών και αυτοαπασχολούμενων μηχανικών. Βρεθήκαμε σε κάθε απεργιακή μάχη, 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 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. Είναι ο δρόμος 
στον οποίο κάθε κινητοποίηση, κάθε συγκέντρωση, κάθε δράση, είναι ένα ακόμα λιθαράκι για την 
οικοδόμηση της μεγάλης Λαϊκής Συμμαχίας, για τη συγκέντρωση δυνάμεων προς την αποφασιστική 
σύγκρουση, τη ρήξη με τα μονοπώλια και την εξουσία τους. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος που 
μπορεί να εξασφαλίσει κατακτήσεις και στο σήμερα και να φέρει πιο κοντά τις ριζικές αλλαγές που έχει 
ανάγκη ο λαός, την ανάπτυξη 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 της 
οικονομίας. Αυτός ο ριζικά διαφορετικός δρόμος, με τους Ενιαίους Αποκλειστικά Κρατικούς Φορείς στις 
κατασκευές, στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες, στις μεταφορές, με τον κεντρικό σχεδιασμό της 
μεταποίησης, 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  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
Ιστοσελίδα: http://www.dpk.tee.gr, Εmail: dpkmix@gmail.com, Τηλ  : 6946799833-6972669440  
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