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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  21η  

 

Επαναληπτική 

 

Της Αντιπροσωπείας του Τµήµατος 

Της 12ης  Νοεµβρίου 2013 

Ηµέρα Τετάρτη και Ώρα 19:30 

 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

 

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ  

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ  

 

 

 

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,  

ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ 

ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ,  ΚΟΚΚΙΝΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, 

ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 

ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ, ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,   

ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 

ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΓΟΥΡΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ,      

ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ, ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ,  ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΩΣΤΑΚΗ 

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ, ΛΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, 

ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΜΑΝΙΑ∆Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ 

ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,   

ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ, 

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, 

ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ, 

ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ. 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  53 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:26         ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 27  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 

1. Ανακοινώσεις Προεδρείου. 

2. Ενηµέρωση ∆ραστηριότητας της ∆ιοικούσας Επιτροπής. 

3. Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα 

Επιτροπή. 

4. Απολογισµός δράσης. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Καθίστε παρακαλώ, 

καθίστε σιγά – σιγά. 

 Καλησπέρα σε όλους κι όλες, η ώρα είναι οχτώ παρά 

δέκα περίπου, παρόντα µέλη είναι 15 συνεπώς µε βάση  το 

άρθρο 7 παράγραφος 9 του 1486/94 έχουµε απαρτία, καθώς 

είναι  επαναληπτική συνεδρίαση, της συνεδρίασης που είχαµε 

ορίσει για τις 4 Νοεµβρίου. 

 Σήµερα η συνεδρίαση είναι η τελευταία συνεδρίαση της 

περιόδου 2010 – 2013. Θα έλεγα είναι µία απολογιστική 

συνεδρίαση. Θα κάνουµε τον απολογισµό και σαν Προεδρείο 

και σαν ∆ιοικούσα Επιτροπή και σαν παρατάξεις και σαν 

άτοµα. Αλλά η συνάντησή µας είναι όπως λέει και ο 

συνάδελφος εδώ ο Γιάννης αποκαρδιωτική. Μόλις µετά βίας 

καταφέραµε να έχουµε µία απαρτία σε επαναληπτική 

συνεδρίαση. Πραγµατικά είµαστε λίγο9, η τελευταία 

συνεδρίαση αυτής της περιόδου αποκαρδιωτική και µάλιστα 

για συνεδρίαση απολογισµού. 

 Εγώ θα ξεκινήσω µε τις9, τα θέµατά µας είπαµε ότι 

είναι: 

•  Ανακοινώσεις Προεδρείου. 

•  Ενηµέρωση ∆ραστηριότητας της ∆ιοικούσας Επιτροπής. 

•  Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα 

Επιτροπή. Αν υπάρχουν που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγµή 

•  Και απολογισµός δράσης.  

Θα έλεγα να συγχωνεύσουµε, άλλωστε δεν έχουµε και 

πλούσια θεµατολογία. Σαν  Προεδρείο να κάνουµε ένα σύντοµο 

απολογισµό και να ακολουθήσει η ∆ιοικούσα Επιτροπή µε τον 

απολογισµό της δράσης της για την 3ετία και ακολούθως από 

κάθε παράταση ένας εισηγητής να τοποθετηθεί µε ερωτήσεις 

και ο καθένας και από εσάς, άλλωστε δεν είµαστε και πολλοί, 

να κάνει την τοποθέτησή του. 

Φαντάζοµαι ότι δεν έχουµε διαφωνία σ’ αυτό, άλλωστε 

είµαστε µία συνεδρίαση είπαµε απολογισµού και προχωράµε 

λοιπόν σε δύο – τρία σύντοµα πράγµατα κυρίως στατιστικά 
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που θα σας πω εγώ, σ’ ότι αφορά τις εργασίες της 

Αντιπροσωπείας την περίοδο αυτή. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Ανακοινώσεις Προεδρείου 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Κάναµε 30 συνεδριάσεις, οι 

6 ήταν συνεχιζόµενες, 24 τακτικές και άλλες 20 είχαν 

προσκληθεί αλλά δεν έγιναν λόγω έλλειψης απαρτίας. 

Συνολικά αν δει κανείς 24 και 6 = 30 δεν είναι λίγες 

συνεδριάσεις για µια 3ετία, σε σχέση µε άλλα περιφερειακά 

τµήµατα, πολύ περισσότερο δε µε το κεντρικό τµήµα. Το οποίο 

αµφιβάλλω αν έκανε 15, η Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ. 

Εσύ Κώστα συµµετείχες σε 10 – 15; Αµφιβάλλω. Ακριβώς. 

 Σηµασία όµως δεν έχει ο αριθµός, σηµασία έχει τ ι κάναµε 

την περίοδο αυτή. Για στατιστικούς λόγους πολύ σύντοµα θα 

περάσω έτσι έναν πίνακα, τον οποίο σας τον έστειλα µε e-

mail, στις συνεδριάσεις αυτές τι συζητήσαµε.  Κι από ‘κει και 

πέρα τα συµπεράσµατα είναι ο καθένας ας βγάλει τα δικά του 

συµπεράσµατα. Θα κάνουµε κι εµείς τα συµπεράσµατά µας 

εδώ και θα προχωρήσουµε. 

 7 Ιουνίου 2010 η πρώτη µας συνεδρίαση µε την εκλογή 

οργάνων του Τεχνικού Επιµελητηρίου, Προεδρείου, ∆ιοικούσα 

Επιτροπή κ.λ.π. 

 12 Ιουλίου 2010 η δεύτερη συνεδρίαση όπου είχαµε 

εκλογή της Νοµαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Νοµό 

Λασιθίου και ξεκινήσαµε και ορίσαµε και εισηγητές 

Πειθαρχικού Συµβουλίου. 

 2 Οκτωβρίου 2010, πρώτη συνεδρίαση, ήτανε µία 

ιδιότυπη συνεδρίαση αυτή, να σας την θυµίσω. Ήταν µια κοινή 

συνεδρίαση των Αντιπροσωπειών του ΤΕΕ/ΤΑΚ και του ΤΕΕ 

∆υτικής Κρήτης, που είχαν σαν θέµατα την ενηµέρωση και την 

ανάπτυξη των υποδοµών της Κρήτης από τον τότε Γενικό 
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Γραµµατέα Λαµπρόπουλο και επίσης είχε δύο άλλα θέµατα, 

ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Κρήτη και 

Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης.  

Μάλλον οι περισσότεροι που ήµασταν τότε εδώ ήταν µία 

επεισοδιακή συνεδρίαση µε τα παρεπόµενά της. Παρόλα αυτά 

όµως, τα δύο θέµατα που συζητήθηκαν ήταν ενδιαφέροντα 

τότε για τα απόβλητα. Και ήταν και η µοναδική κοινή 

συνεδρίαση που κάναµε την περίοδο αυτή µε το Τµήµα 

∆υτικής Κρήτης που δεν συνηθίζεται και τόσο. 

 Είχαµε κάνει και µία άλλη προσπάθεια πρόσφατα, νοµίζω 

Σεπτέµβριο, να κάνουµε µία τηλεµατική συνεδρίαση των δύο 

Αντιπροσωπειών, αλλά δυστυχώς λόγω ελλείψεως οικονοµικού 

χορηγού και από τη µια και από την άλλη τεχνολογικής 

δυνατότητας, δεν έγινε αυτή η συνεδρίαση.  ∆ηλαδή εµείς εδώ, 

αυτοί εκεί και µέσω αµφίδροµης έτσι τηλεµατικής παρουσίας 

δεν έγινε αυτό, διότι µε το απλό Skype δεν µπορούσε να γίνει. 

τελικά παρακολουθήσαµε µόνο τη δική τους συνεδρίαση µέσω 

της ιστοσελίδας του ΤΕΕ. 

 13 ∆εκεµβρίου του ’10 τέταρτη συνεδρίαση όπου εκεί 

συζητήσαµε για τις µόνιµες επιτροπές, για τη λειτουργία της 

∆ιοικούσας Επιτροπής µέσω δράσης και εκπροσώπους του 

ΤΕΕ στις αναθέσεις µελετών µε το νόµο 3316.  Αυτά για το 

2010, είχαµε δηλαδή το 2010 τέσσερις συνεδριάσεις. 

 Το 2011 είχαµε 8 συνεδριάσεις, το ’10 ήτανε και κουτσό 

ας πούµε. 

 24 Ιανουαρίου το ’11 συζητήθηκαν οι µόνιµες επιτροπές 

και το πλαίσιο δράσης της ∆ιοικούσας Επιτροπής, δηλαδή 

ποιες θα ήταν οι µόνιµες επιτροπές. Θυµάµαι τότε είχαµε 

ψηφίσει 10 επιτροπές.  Επίσης συζητήθηκε το θέµα: «Το 

ειδικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος του µηχανικού», 

αλλά επειδή δεν ολοκληρώθηκε προσδιορίστηκε µία συζήτηση 

της συνεχιζόµενης συνεδρίασης στις 27/1ου  οπότε και 

ψηφίστηκε µία πρόταση που υπέβαλλε η ΠΑΣΚ. 

 23 Μαρτίου του 2011 έκτη συνεδρίαση, συζητήθηκε ένα 

θέµα που είχε πει για το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό. Κατά 

πλειοψηφία ένα ψήφισµα που εισηγήθηκε η ΠΑΣΚ, στη 
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συνεχιζόµενη συνεδρίαση πάλι που έγινε στις 27/3ου , επίσης 

είχαν µπει σαν θέµατα: «Οικονοµική κρίση και οι συνέπειές της 

στους µηχανικούς», «Η αποποινικοποίηση στους µηχανικούς» 

και «η ένταξη της Σπιναλόγκα στα µνηµεία της ΟΥΝΕΣΚΟ» 

σαν µία ενηµέρωση.  ∆εν συζητήθηκαν όλα την ίδια µέρα, πήγε 

για τις 27 η συζήτηση σ’ ότι αφορούσε την οικονοµική κρίση 

και τις συνέπειες στους µηχανικούς. 

 30 Μαΐου του 2011 η έβδοµη συνεδρίαση. Ξανά 

συζητήθηκε το θέµα αποποινικοποίηση µιας και δεν είχαµε 

καταλήξει και ένα άλλο θέµα:  «ανάπτυξη ο µοχλός για έξοδο 

από την κρίση». Κι εδώ δεν ολοκληρώνουµε τη συζήτηση για 

κάποια θέµατα, επανερχόµαστε 28 Ιουνίου του 2011 στην 8η 

συνεδρίαση, οπότε καταλήξαµε σε ψήφιση µιας απόφασης µε 

προσθήκες για την ποινικοποίηση των µηχανικών. Ήταν µια 

πολύ ωραία θα έλεγα απόφαση που είχε βγάλει η 

Αντιπροσωπεία.  Συνάδελφοι θα σας παρακαλέσω µόνο, θα τα 

πω εν τάχει για να µην σας κουράζω, αλλά να µην τα λέω να 

τα ακούω µόνος µου. 

 Λοιπόν, η απόφαση συνάδελφοι που βγάλαµε για την 

ποινικοποίηση των µηχανικών, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ 

ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ σηµαντική. ∆εν ξέρω αν έγινε 

αντιληπτή τότε, ήτανε η δεύτερη φορά που η αντιπροσωπεία 

συζητούσε την απόφαση αυτή, συµµετείχαν όλες οι 

παρατάξεις, ψηφίστηκαν απ’ όλες τις παρατάξεις, εκτός από 

ένα συνάδελφο µεµονωµένα. Και οι προτάσεις όλων των 

παρατάξεων λήφθηκαν υπόψη, θα έλεγα το αφήνουµε 

παρακαταθήκη για την επόµενη Αντιπροσωπεία. Όποιοι είναι 

εδώ κι όποιοι ασχοληθούν. Γιατί; Πιστεύω ότι ήταν µια καλή 

απόφαση, φτιαγµένη καλά, εστάλη σε διάφορα µέρη.  ∆εν 

λήφθηκε υπόψη από κανέναν.  

 Το µεγάλο πρόβληµα όπως ξέρετε που έχουµε είναι ότι 

δεν µας λαµβάνει υπόψη κανείς. Αυτό είναι και ένα µέρος της 

απαξίωσης που υπάρχει. Όµως αυτό δεν σηµαίνει ότι θα 

πρέπει να επανέλθουµε. Για δεύτερη φορά τοποθετηθήκαµε 

για το θέµα αυτό, πρώτον το Κεντρικό ΤΕΕ δεν είχε ασχοληθεί 

καθόλου µ’ αυτό το θέµα, που να ασχοληθεί, που να προλάβει 
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να ασχοληθεί. Κάναµε µία καλή προσπάθεια ιδίως την δεύτερη 

φορά, κοινοποιήσαµε παντού, κανείς δεν ασχολήθηκε, Το 

αφήνουµε παρακαταθήκη για την επόµενη Αντιπροσωπεία, να 

ξανασχοληθεί, διότι δεν φτάνει µόνο να αποφασίσεις κάτι, 

πρέπει να το συνεχίσεις. 

 Θεωρώ ότι οι µηχανικοί είναι υπό διωγµό, υπό ποινικών 

διωγµών πέρα από τα υπόλοιπα και πιστεύω ότι πρέπει το 

θέµα να επανέλθει. Και να πρέπει να επανέλθει ενδεχοµένως 

και από θεσµικά όργανα, όχι από µεµονωµένους συναδέλφους, 

π.χ. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ή π.χ. οτιδήποτε άλλο. 

 9η συνεδρίαση 27 Ιουλίου 2011 ήρθαµε στη δυσάρεστη 

θέση τότε να αφιερώσουµε τον περισσότερο χρόνο µας στην 

εφαρµογή κάποιων διατάξεων του κανονισµού σε 3 

συναδέλφους. Εκ των οποίων ψηφίσαµε ο ένας να αποχωρήσει 

από την Αντιπροσωπεία. Ήταν µια από τις µη ευχάριστε 

στιγµές εδώ που αναγκαζόµαστε να κάνουµε τους 

χωροφύλακες, επειδή είχαν συνεχιζόµενες απουσίες. 

 Συνεχίσαµε 10η συνεδρίαση 28 επίσης τότε συζητήσαµε 

για τα θέµατα του Πειθαρχικού Συµβουλίου και για τη µία 

τράπεζα αίµατος του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Θυµάµαι την τράπεζα αίµατος 

την έφερε.., εσύ την έφερες ή ο  Πρόεδρος; Μάλιστα εσύ.  Ο 

Γιάννης ο Κασαπάκης, ωραία. Λοιπόν 10η συνεδρίαση 28 

Σεπτεµβρίου του 2011, είχαµε ενηµέρωση της µόνιµης 

επιτροπής (9) και πολιτικής προστασίας, συµπλήρωση – 

αντικατάσταση εισηγητών Πειθαρχικού Συµβουλίου, αυθαίρετη 

δόµηση και πολεοδοµικής σχεδιασµός και το ρυθµιστικό 

σχέδιο του Ηρακλείου. 

 Η 11η συνεδρίαση 25 Οκτωβρίου του ’11 η κρίση στον 

κλάδο των µηχανικών, συνέπειες – προτάσεις – δηµόσιος και 

ιδιωτικός τοµέας. Άλλο θέµα, ανάληψη ευθύνης από το ΤΕΕ 

για τη διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων, διάλυση των 

δηµοσίων τεχνικών υπηρεσιών και τη διάλυση των µικρών 

ιδιωτικών γραφείων. Στα περισσότερα από αυτά έχουµε πάρει 

αποφάσεις, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

ΤΕΕ, αλλά ποιος τις διάβασε και ποιος τις άκουσε αυτές τις 

αποφάσεις. 
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 Η 12η συνεδρίαση 14 ∆εκεµβρίου του 2011 ενηµέρωση 

της µόνιµης επιτροπής επαγγελµατικών  θεµάτων 

ασφαλιστικού και αλληλεγγύης µηχανικών για το πρόγραµµα 

δράσης της και θέµατα ασφαλιστικού ΕΕΤΑΑ και ΤΣΜΕ∆Ε. 

Συµπλήρωση και αντικατάσταση πάλι εισηγητών και 

ρυθµιστικό σχέδιο. 

 13η συνεδρίαση µπαίνουµε τώρα στο 2012, είναι η πρώτη 

συνεδρίαση του 2012 11 Ιανουαρίου του ’12 και εδώ έχουµε 

πάλι θέµατα για το ασφαλιστικό και για το ΤΣΜΕ∆Ε και 

συζήτηση επίσης του ρυθµιστικού που δεν είχε γίνει συζήτηση 

της προηγούµενη φορά. 

 14η συνεδρίαση 29 Φεβρουαρίου του ’12, απολογισµός – 

ισολογισµός του ’11, οικονοµικός προϋπολογισµός του ’12 και 

συζήτηση του ρυθµιστικού σχεδίου που δεν είχε ολοκληρωθεί. 

 15η συνεδρίαση 9 Μαΐου του 2012 ξανά εδώ 

αναγκαζόµαστε να κάνοµε τους χωροφύλακες, όπου παίρνουµε 

για δύο συναδέλφους διατάξεις του άρθρου 7 της παραγράφου 

12 του 1486. Εκεί δεν πάρθηκε κάποια απόφαση 

αποµάκρυνσης, απλώς έγιναν συστάσεις. 

 Και πάµε στην 16η συνεδρίαση 25 Ιουλίου του ’12 όπου 

συζητήθηκε ένα θέµα διασφάλισης των αποθεµατικών του 

ΤΣΕΜΕ µε εισηγητή τον Κώστα τον Μπάκιντα τότε. Νοµίζω 

πήραµε µία απόφαση, αλλά ποιος την άκουσε και ποιος την 

διάβασε.  

 17η συνεδρίαση 3 Οκτωβρίου του 2012, είχαµε ένα θέµα 

σχετικά µε έργα στην Κρήτη. 

 18η συνεδρίαση 5 ∆εκεµβρίου του 2012, παρουσίαση του 

έργου της οµάδας επιστηµονικού, του έργου ασφαλιστικά 

θέµατα µηχανικών, παρουσίαση τεχνικών εκθέσεων, 

προτάσεων οµάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τις πυρκαγιές 

στη Βιάννο και στη Μύρτο και είχε µπει και σαν θέµα το 

παρατηρητήριο έργων των αναγκών της Περιφέρειας το οποίο 

δεν προλάβαµε τότε να το συζητήσουµε. Αλλά τα άλλα για τη 

Βιάννο και για τα ασφαλιστικά είχε γίνει συζήτηση. 

 19η συνεδρίαση 30 Ιανουαρίου του ’13, µπαίνουµε στο 

’13 πλέον που είχαµε έξι συνεδριάσεις. Εδώ είχαµε µία 
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παραίτηση µέλους της ∆ιοικούσας Επιτροπής και εκλογή νέου 

µέλους, επειδή συνέβαινε να µην έχει αντικαταστάτη επιλέξαµε 

νέο µέλος, νοµίζω η συνάδελφος Βρέντζου είχε εκλεγεί τότε 

και επίσης είχαµε φέρει για συζήτηση, θυµάµαι το είχα φέρει κι 

εγώ, 30 Ιανουαρίου του ’13 λειτουργία συγχώνευσης τεχνικών 

υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδοµών. ∆εν 

καταφέραµε δυστυχώς συνάδελφοι τότε να καταλήξουµε 

κάπου. Ακούστε µε όµως λίγο σας παρακαλώ, τελειώνω, 

ακούστε µε λίγο. 30 Ιανουαρίου λοιπόν συζητήσαµε για πρώτη 

φορά, είχαµε συζητήσει και άλλες αλλά τότε το είχαµε φέρει 

πιο επισταµένως τι θα γίνει µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου 

Υποδοµών στην Κρήτη, δεν καταφέραµε. Μια από τις 

αδυναµίες µας να πάρουµε µία απόφαση, παραπέµφθηκε το 

θέµα στη ∆ιοικούσα, η ∆ιοικούσα έκανε ένα έγγραφο κι από 

‘κει και πέρα καληνύχτα µας, αποφασίσανε άλλοι για µας.  

χαρακτηριστική περίπτωση τόσων άλλων που αποφασίσανε 

άλλοι για µας.  Αυτό το θέµα είναι του (9) το θέµα.  Όταν 

δηλαδή το συζητούσαµε 30 Ιανουαρίου εµείς δεν καταφέραµε 

ούτε καν απόφαση να πάρουµε. 

 20η συνεδρίαση 3 Απριλίου του ’13 η οικονοµική 

κατάσταση του ΤΕΕ/ΤΑΚ, και ένα άλλο θέµα ανάπτυξη και 

περιβάλλον. 

 21η συνεδρίαση 12 Ιουνίου του ’13 ξανά το θέµα 

ανάπτυξη και περιβάλλον καθώς δεν είχε συζητηθεί την 

προηγούµενη φορά και απόψεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την πρώτη 

φάση µελέτης στην αναθεώρηση του χωροταξικού πλαισίου 

χωροταξικού σχεδιασµού.  Το οποίο και πάλι δεν είχε 

συζητηθεί και πήγε στη επόµενη στις 31 Ιουλίου του ’13 όπου 

είχαµε την 22η συνεδρίαση. 

 23η συνεδρίαση 23 Σεπτεµβρίου του ’13 απολογισµός – 

ισολογισµός του ’12 οικονοµικό προϋπολογισµό του ’13 και 

απόψεις σχετικά µε την αναθεώρηση του περιφερειακού 

σχεδίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης. 

 Μετά από 23 τακτικές και 6 συνεχιζόµενες και άλλες 20 

άκαρπες, φτάσαµε στην 24η συνεδρίαση 12 Νοεµβρίου του ’13, 

όπου ήρθαµε σήµερα να συζητήσουµε τι συζητήσαµε, τι 
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κάναµε, τι δεν κάναµε και εν πάση περιπτώσει να κλείσουµε 

αυτή την περίοδο. 

 Πριν λοιπόν πάρετε το λόγο, να παρουσιάσω και 2 – 3 

άλλα στατιστικά. Αυτή την περίοδο είχαµε 21 παραιτήσεις, εκ 

των οποίων οι 4 αφορούσαν τη ∆ιοικούσα9, συγγνώµη οι 5 τη 

∆ιοικούσα Επιτροπή, οι 17 παραιτήσεις µελών της 

Αντιπροσωπείας, από τις οποίες οι 8 ήταν µέλη της ΑΜΑΚ, 4 

της ΑΜΑΝ, 3 της ΠΑΣΚ και 2 της ∆ΚΜ, 5 παραιτήσεις µελών 

της ∆ιοικούσας Επιτροπής 4 από την ΠΑΣΚ και 1 από την 

ΑΜΑΚ. Και εδώ θα ήθελα έτσι να κάνω µία σύνοψη πολύ 

σύντοµη σε συνέχεια αυτής που είχαµε κάνει για το Μάιο του 

2012 σαν Προεδρείο, ότι δηλαδή πολλοί συνάδελφοι 

αντιµετώπισαν τη λειτουργία της Αντιπροσωπείας σαν 

αγγαρεία, καθαρά σαν αγγαρεία, απλούστατα γιατί δεν τους 

ενδιέφερε. Είχαµε πει τότε ότι θα πρέπει κυρίως οι νέοι 

συνάδελφοι να αφιερώσουν λίγο χρόνο να προετοιµάσουν 

θέµατα σχετικά µε προβλήµατα, να φέρουν εισηγήσεις και εν 

πάση περιπτώσει µέσα ή έξω από τις συνδικαλιστικές 

παρατάξεις να ξεκινήσουν να κάνουν κάτι.  ∆υστυχώς δεν έγινε 

τίποτα από αυτά, παρά τις εκκλήσεις.  

 Ανεξάρτητα όµως του ότι δεν έγινε αυτό, από το µέτριο ή 

λιγότερο µέτριο ή περισσότερο µέτριο έργο, κλείνοντας θα 

ήθελα να πω, ότι εµείς σαν Προεδρείο ευχαριστούµε όλους 

τους συναδέλφους που συµµετείχαν λιγότερο ή περισσότερο 

στις εργασίες της Αντιπροσωπείας, σε µια εποχή που τα 

πάντα αλλάζουν ή καταργούνται. Σε µια περίοδο που η 

συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων συνθλίβεται 

εργασιακά και οικονοµικά. Σε µια περίοδο που ήδη η 

υπόσταση και η λειτουργία του ΤΕΕ κινδυνεύει πλέον.  Εµείς 

σαν Προεδρείο, εγώ προσωπικά, ευχόµαστε η επόµενη 

Αντιπροσωπεία να είναι πιο ουσιαστική, παραγωγική και 

αποτελεσµατική. Και τα µέλη που θα εκλεγούν να είναι οι 

καλύτεροι. 

 Σ’ ότι µε αφορά προσωπικά, θα σας εξοµολογηθώ ότι 

πέρασα µια δύσκολη 3ετία. Η έννοια της δύσκολης 3ετίας δεν 

είναι ότι δυσκολεύτηκα εγώ, µου πέσανε πολλά µαζί. Πολλοί 
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συνάδελφοι ίσως ξέρανε, γνωρίζανε, αλλά παρόλα αυτά δεν 

έλειψα από καµία συνεδρίαση. Παρά τα πολλά ταξίδια που 

είχα στην Αθήνα, παρά το ότι ήµουνα ∆ιευθυντής σε δύο 

υπηρεσίες ταυτόχρονα, νοιώθω µια ευχαρίστηση ότι τελικά δεν 

έλειψα καµία φορά από εδώ και εν πάση περιπτώσει λίγο ή 

πολύ µπόρεσα να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις που µου 

αναθέσατε εσείς. 

 Με αυτά τα λίγα θα κλείσω.  Σας ευχαριστώ κι εγώ όλους, 

από όλες τις πλευρές κι από όλες τις παρατάξεις. ∆εν ξέρουµε, 

εγώ προσωπικά δεν ξέρω την επόµενη περίοδο πού κι αν 

βρίσκοµαι εδώ. Η ζωή συνεχίζεται, εύχοµαι σ’ όλους καλή 

συνέχεια όπου κι αν βρίσκονται. Και θα ήθελα να απευθυνθώ 

στα µέλη του Προεδρείου που µαζί εδώ συνυπήρξαµε τα 

τελευταία τρία χρόνια αν θέλουν να προσθέσουν κάτι.  

Συναδέλφισσα ή ο Γιάννης θέλει να πει κάτι; 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Θα πω µετά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία. Μετά από αυτά τα 

σύντοµα απολογιστικά τα δικά µας, θα καλέσω τον Πρόεδρο 

της ∆ιοικούσας Επιτροπής, για µια ενηµέρωση θα έλεγα 

παράλληλα, αν συµφωνείτε, που πιστεύω ότι συµφωνείτε, να 

κάνει κι έναν απολογισµό της δράσης της ∆ιοικούσας 

Επιτροπής.  Συµφωνούµε; Ωραία.  

   

ΘΕΜΑ 2ο 

 

Ενηµέρωση ∆ραστηριότητας της ∆ιοικούσας Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

 

Απολογισµός ∆ράσης 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πρόεδρε έχεις το λόγο. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Συνάδελφοι καλησπέρα, 12 

Νοεµβρίου 2013 η τελευταία συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας. 

Μια συνεδρίαση νοµίζω ουσιαστική, αλλά και ιδιαίτερα 

συµβολική µε την έννοια ότι κλείνει ένας κύκλος, τόσο µιας 

δράσης του συλλογικού οργάνου µας, της ∆ιοικούσας 

Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας. Αλλά ταυτόχρονα κλείνει 

κι ένας κύκλος ανθρώπων οι οποίοι δεν ήταν απλά αυτά τα 

τρία χρόνια στο Τεχνικό Επιµελητήριο, αλλά ήταν για πολλές 

3ετίες µαζί µας, τίµησαν το Τεχνικό Επιµελητήριο και 

συνέβαλαν νοµίζω τα µέγιστα και αναφέροµαι βέβαια καταρχάς 

στην Αφρώ την Τσαγκαράκη, αναφέροµαι στον Γιάννη τον 

Βαϊλάκη, αναφέροµαι στον Κώστα τον Μπριλάκι, αναφέροµαι 

στον Αντώνη τον Ζερβό, αναφέροµαι στην Βάνα τη 

Σφακιανάκη, αναφέροµαι σ’ όλους αυτούς τους συναδέλφους 

οι οποίοι πραγµατικά ήταν παρόντες εδώ και 10ετιες στο 

Τεχνικό Επιµελητήριο και που η συγκυρία το έφερε να βάλουν 

την τελεία, την άνω τελεία βέβαια όχι τελεία, σ’ αυτή την 

περίοδο στις 12 του Νοέµβρη του 2013.   

 Ταυτόχρονα βέβαια αποχωρεί και µια σειρά νέων 

στελεχών κι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να µας 

προβληµατίσει, κι όλες τις παρατάξεις, γενιά δηλαδή των 35 µε 

45, οι οποίοι έχουνε εκλεγεί είτε µία είτε δύο φορές στα 

όργανα της Αντιπροσωπείας, αλλά τους σταµατάν τη δράση 

τους και θα πρέπει να προβληµατιστούνε πάρα πολύ, γιατί οι 

νέοι αυτοί άνθρωποι ενώ ξεκίνησαν πιστεύω µε πάρα πολλά 

όνειρα και πάρα πολλές φιλοδοξίες, σταµατούν και σίγουρα 

έχουν να κάνουν οι ασφυκτικές συνθήκες στο επαγγελµατικό 

και οικονοµικό επίπεδο του κάθε ένα από εµάς. 

 Έτσι λοιπόν µπορούµε να πούµε ότι ο αγώνας της 

ελληνικής κοινωνίας είναι και αγώνας των µηχανικών. Αυτό θα 

µπορούσε να είναι κάλλιστα ο τίτλος αυτής της 3ετίας. Οι 

αγώνες µας, δεν πρέπει να είναι ξεχωριστοί, δεν πρέπει να 

είναι ειδικοί, ειδικοί αγώνες, είναι οι αγώνες, δίπλα, µέσα στην 

ελληνική κοινωνία µπροστά σε µια πρωτόγνωρη συνθήκη την 

οποία βιώσαµε όλοι. 
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 Επιτρέψτε µου σήµερα να ακολουθήσω κείµενο, να 

ακολουθήσω ένα κείµενο το οποίο πρέπει να καταθέσουµε στο 

όργανο της Αντιπροσωπείας, για να καταγραφούν και να 

ειπωθούν νοµίζω σηµαντικά στοιχεία, γι ’  αυτή την τόσο 

κρίσιµη 3ετία την οποία περάσαµε. 

 ∆εν θέλω να σταθώ σε µεµονωµένες δράσεις, 

πρωτοβουλίες, τις οποίες έτσι κι αλλιώς τις έχουµε πει, τ ις 

έχουµε ξαναπεί, και που σίγουρα είναι πολύ σηµαντικές. Αλλά 

νοµίζω θα πρέπει να σταµατήσουµε στα πολιτικά γεγονότα, 

στην ουσία αυτής της σηµαντικής 3ετίας την οποία περάσαµε 

όλοι µαζί. 

 Τα τελευταία λοιπόν 4 χρόνια υπήρξαν οδυνηρά για την 

ελληνική κοινωνία και τους µηχανικούς. Οι εκφραστές του 

συστήµατος κατάφεραν να προχωρήσουν σε περισσότερες 

επαχθείς ρυθµίσεις για όλους µας, επιτείνοντας τη διάσωση 

του κοινωνικού κράτους και της δηµόσιας ασφάλισης. 

Περιορίζοντας το δηµόσιο χαρακτήρα στρατηγικών δοµών της 

παραγωγικής δοµής του τόπου. Ενισχύοντας απροκάλυπτα τα 

προβλήµατα του διεθνούς και του ντόπιου κεφαλαίου και 

υλοποιώντας την πιο εκτεταµένη κατεδάφιση εργασιακών και 

ασφαλιστικών δικαιωµάτων, που είχαν κατακτηθεί 

µεταπολεµικά µε πολύχρονους πολιτικούς και κοινωνικούς 

αγώνες. Παρόλα αυτά το δηµόσιο χρέος παρά τις προβλέψεις 

διατηρείται αλώβητο και η τάση αύξησης του προδιαγράφεται 

πια µε µαθηµατικό τρόπο, τα χειρότερα σενάρια, την 

υπονόµευση της οικονοµικής δοµής και της κοινωνικής 

συνοχής της χώρας.  

Είναι σαφές πως µέχρι τώρα έχουν εφαρµοστεί µόνο 

ταµειακά µέτρα, οριζόντιων περικοπών, και µειώσεων µισθών 

και συντάξεων που έχουν δηµιουργήσει ένα ασφυκτικό 

περιβάλλον απολύοντας µε ακαριαίο θάνατο κάθε ζωτική 

δυνατότητα που διαθέτει ο τόπος. Η προκλητική απουσία 

θεσµικών και διαχειριστικών αλλαγών, που θα έπειθαν για την 

αλλαγή νοοτροπίας και τους απαραίτητους µετασχηµατισµούς 

που έχουµε ανάγκη ως χώρα, δεν αποτέλεσαν ποτέ µέχρι 

τώρα πειστικά ζητήµατα για τους µετασχηµατισµούς που 



  Συνεδ ρί αση  21
η
 ( επαναληπτ ι κή )     12

η ς
  Νοεµβρί ου    2013               σελ ί ς    16  

 

έχουµε ανάγκη ως χώρα, και δεν αποτέλεσαν ποτέ έναν τρόπο 

για να αντιµετωπίσουµε τα µεγάλα ζητήµατα που έχει η χώρα. 

Βεβαίως µεγάλο βάρος έχουν οι9 

 

(υπάρχει κενό) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ακούγεται; Εντάξει;  

 Σίγουρα αυτό το πολιτικό σύστηµα, το παρόν πολιτικό 

σύστηµα της χώρας µας, δεν ενδιαφέρεται ούτε για την 

καταπολέµηση της φτώχειας και βεβαίως σε καµία των 

περιπτώσεων η Τρόικα, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, οι 

χρηµατοπιστωτές, το τραπεζικό σύστηµα, δεν ενδιαφέρεται 

ούτε για τη φτώχεια και την καταπολέµηση της τον πλανήτη. 

Ούτε ο απολογισµός της δυστυχίας και των ανθρώπινων 

µετακινήσεων που έχουν προκαλέσει κάνοντας τυχοδιωκτικούς 

πολέµους, όπου υπάρχουν πλουτοπαραγωγικές πηγές, γιατί 

στην περίπτωση αυτή θα είχαν αποδεχθεί ήδη από το 1992 την 

περίφηµη πρόταση Τόντεµ για την επιβολή ειδικού φόρου στις 

κάθε είδους συναλλαγές της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής 

δραστηριότητας, που µόλις πρόσφατα µε προκλητικό τρόπο 

επιχείρησαν να παραπέµψουν ξανά στις καλένδες. 

 ∆εν τους ενδιαφέρει επίσης η κοινωνική συνοχή και οι 

οµαλές δηµοκρατικές εξελίξεις και πολύ περισσότερο βέβαια 

δεν τους καίγεται καρφί για τον κοινωνικό χαρακτήρα του 

κράτους. Γιατί βέβαια στην περίπτωση αυτή θα όφειλαν να 

ενδιαφέρονται για πολιτικές αναδιανοµές του πλούτου και 

τόνωσης των επενδύσεων της παραγωγικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης που θα συνέβαλε στη διαµόρφωση ενός ισόρροπου 

διεθνούς εθνικού περιβάλλοντος που θα έχει ως το κέντρο των 

σχεδιασµών του, τη σωστή διαχείριση των ανθρώπινων 

πόρων.  

 Επίσης δεν τους ενδιαφέρουν οι µεταρρυθµίσεις, οι 

δοµικές αλλαγές που χρειάζονται στους θεσµικούς και τους 

επιχειρησιακούς µηχανισµούς ενός υδροκέφαλου και 

αναποτελεσµατικού κράτους, που κατασπαταλά δηµόσιους 

πόρους για να αναπαράγει µ’ όλους τους τρόπους την 
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επικράτηση για την παρουσία του διεφθαρµένου και 

αναποτελεσµατικού πολιτικού συστήµατος και των πιο 

παρασιτικών µηχανισµών που τον στήριξαν και εξακολουθούν 

να το συντηρούν σ’ όλα τα πεδία της πολιτικής και της 

παραγωγικής και κοινωνικής ιεραρχίας.  

 Σίγουρα επίσης δεν τους ενδιαφέρει το φυσικό και το 

ανθρωπογενές περιβάλλον. Ο πολιτισµός, η πολιτική 

κληρονοµιά, οι αξίες της παράδοσης, τα µνηµεία και η µνήµη 

του τόπου µας, η παραγωγική δοµή και η αειφορική 

αντιµετώπιση των πολύτιµων κοινών πόρων. Η κοινωνική 

ευρωστία και οι ανθρώπινοι δεσµοί, αλλά η ευηµερία των 

κερδών και των λίγων είναι ότι έχουνε ιεραρχήσει σαν (9) 

υψηλότερο και προσδοκώµενο γι’ αυτούς.  

 Σίγουρα δεν τους ενδιαφέρουµε εµείς, δεν τους 

ενδιαφέρουν οι επιστηµονικές κοινότητες του τόπου µας και η 

µέχρι τώρα συµβολή τους στην ανάπτυξη της παραγωγικής και 

κοινωνικής τους συνθήκη. Οι Έλληνες µηχανικοί, ο πιο 

πολυπληθής και δραστήριος επαγγελµατικά και κοινωνικά 

επιστηµονικός χώρος, αποτελούν σίγουρα πια εµπόδιο στα 

σχέδια της κυρίαρχης υπερεθνικής ελίτ και των ντόπιων 

εκφραστών της, καθώς εκπροσωπούν ένα ζωντανό και 

διεκδικητικό τµήµα της ελληνικής κοινωνίας, που έχει 

αποδείξει πως µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά στην 

οργάνωση και την ολοκλήρωση όλων των δράσεων που έχει 

πραγµατικά ανάγκη ο τόπος.  

 Παράλληλα υπήρξαν πάντα η πιο συγκεκριµένη και 

ενεργή οµάδα πίεσης που µπορεί να θέτει µε συστηµατικό 

τρόπο ζητήµατα και να τα επεξεργάζεται, δίνοντας λύσεις µε 

συλλογικό και άρτιο τρόπο, θέτοντας προτεραιότητες και 

στρατηγικές προτάσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Κι αυτό 

ξεκίνησε από τον αείµνηστο Νίκο Κιτσίκη, συνεχίστηκε απ’ 

όλες τις ηγεσίες όλου του συνόλου του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου και φτάνει µέχρι τις µέρες µας. 

 Με τις ρυθµίσεις που είχαν επιβληθεί σήµερα στο 

δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, οι µηχανικοί ουσιαστικά 

επιχειρείται να συντριβούν και να αποτελέσουν το νέο 
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επιστηµονικό προλεταριάτο, που θα βιώσει µε όλους τους 

τρόπους την απαξίωση, την ανεργία, την υποαπασχόληση και 

κυρίως θα υποχρεωθούν να αναζητήσουν όπως και συµβαίνει 

δυστυχώς, την τύχη τους µε µία νέα µεταναστευτική έξοδο, σε 

χώρες ενός εκτεταµένου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, που 

θα µετατρέπει τις περισσότερες χώρες και αρκετές ευρωπαϊκές 

µέσα σ’ αυτές και κυρίως του µεσογειακού νότου, σε 

προορισµούς φθηνής εργατικής δύναµης, µέλη ενός διαρκώς 

διευρυµένου µε εξαθλιωµένο καθηµερινά τρίτου κόσµου.  

 Αγαπητοί συνάδελφοι στη διάρκεια αυτής της περιόδου η 

αγωνιστική κινητοποίηση των µηχανικών εδώ στο ΤΕΕ/ΤΑΚ σ’ 

όλα τα πεδία της παραγωγικής τους απασχόλησης, υπήρξε 

συνεχής και ανέδειξε µε όλους τους τρόπους την απόπειρα 

κατεδάφισης των πιο σηµαντικών κατακτήσεων του κλάδου. Οι 

κινητοποιήσεις των νέων ανέργων µηχανικών, η διεκδίκηση 

ενός αξιοπρεπούς πλαισίου άσκησης του επαγγέλµατος που 

θα ανταποκρίνεται στις ουσιώδεις απαιτήσεις του διαρκώς 

ογκούµενου και απαιτητικού αντικειµένου της επιστηµονικής 

µας ενασχόλησης και υπεράσπισης του χαρακτήρα των 

τεχνικών υπηρεσιών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε τρόπο 

που θα εξυπηρετεί της πραγµατικές ανάγκες του τόπου µας, 

υπήρξαν διαρκή πεδία συµµετοχής  σε αγωνιστικές 

κινητοποιήσεις για την προάσπιση του ρόλου µας και των 

αναγκών της ελληνικής κοινωνίας. 

 Στη διάρκεια αυτής της δύσκολης για όλους τους 

κοινωνικούς µας ετέρους παραγωγικής και πολιτικής 

συνθήκης, οι µηχανικοί, εµείς όλοι ανταποκριθήκαµε µε όλες 

µας τις δυνάµεις που διαθέταµε και σταθήκαµε αλληλέγγυοι 

στις κινητοποιήσεις όλων των εργαζοµένων και ιδιαίτερα των 

στρωµάτων εκείνων που δοκιµάζονται µε σκληρό τρόπο από 

πλήρη κατεδάφιση των συνδικαλιστικών κατακτήσεων, την 

υπερφορολόγηση και την ουσιαστική εξαφάνιση των 

εισοδηµάτων τους. Ο αγώνας απέναντι στις διαδοχικές 

µνηµονιακές επιλογές που εφάρµοσαν µε αµείωτη ένταση όλες 

οι Κυβερνήσεις από το 2010 και µετά, είχε κι έχει για τον 

κλάδο µας σοβαρό πολιτικό και ηθικό έρεισµα, καθώς αποτελεί 
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το µοναδικό τρόπο εναντίωσης στην πλήρη συντριβή του 

επιστηµονικού µας ρόλου και την υποταγή της ελληνικής 

κοινωνίας σε σχεδιασµούς και ρυθµίσεις  που εξυπηρετούν 

µόνο τη λειτουργία του σηµερινού µονότροπου και 

αποτυχηµένου οικονοµικού πολιτικού προτύπου. 

 Εµείς οι µηχανικοί σε κάθε περίπτωση σταθήκαµε µε 

αίσθηµα ευθύνης απέναντι στα συσσωρευµένα προβλήµατα 

του τόπου, όλων των επιστηµονικών κλάδων, συµµετέχοντας 

πάντα ενεργά στο παραγωγικό, κοινωνικό και θεσµικό 

περιβάλλον και στηρίζοντας µε κάθε τρόπο τις συλλογικές 

διαδικασίες κι την κοινωνική συνοχή που έχει ανάγκη ο τόπος 

µας. ∆εν είναι όµως σε καµία περίπτωση διατεθειµένοι να 

υποκύψουν σε συνεχή αποδόµηση του ρόλου τους και στον 

καταναγκασµό που τους επιβάλλεται σήµερα οδηγώντας 

χιλιάδες από εµάς στην ανεργία, την υποαπασχόληση, και την 

αναζήτηση διεξόδου σε χώρες του εξωτερικού. 

 Καταστήσαµε και θα καταστήσουµε µε τους αγώνες µας 

ακόµα πιο σαφές, πως η υπεράσπιση του ρόλου των 

µηχανικών σήµερα, έχει άµεση σχέση µε τον αγώνα της 

πατρίδας µας να ανακάµψει και να καταφέρει να κερδίσει τη 

θέση που της αξίζει σ’ ένα ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, 

που δεν θα είναι δέσµιο εξωπολιτικών καταναγκασµών που 

έχουν επιβάλλει οι χρηµατοπιστωτικές ελίτ αλλά θα υπηρετεί 

τ ις πραγµατικές ανάγκες της µεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. 

 Οι πρωτοβουλίες, οι προτάσεις, οι εκδηλώσεις κι όλες οι 

δραστηριότητες που προτείναµε και υποστηρίξαµε αγωνιστικά 

στο χώρο των µηχανικών της Ανατολικής Κρήτης, είχαν ως 

κυρίαρχο άξονα την αναγνώριση του ρόλου µας και τη 

µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή µας, σε όλα τα µέτωπα της 

παραγωγικής κοινωνικής και πολιτικής διαπραγµάτευσης. Με 

αίσθηση της επιστηµονικής µας ευθύνης, µε9  (αλλαγή 

κασέτας)  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   ..υψηλή ανταπόκρισή µας σ’ όλα 

τα θέµατα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. 
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 Ο χώρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου, του τµήµατός µας. 

Του τµήµατος Ανατολικής Κρήτης, αποτέλεσε ένα διαρκές 

βήµα για όλες τις ιδέες, τις προσεγγίσεις και τα ανοιχτά 

ζητήµατα που µας αφορούν και παράλληλα έδωσε τη 

δυνατότητα να εκφραστούν µε συλλογικό τρόπο. Οι αγωνίες 

και οι προβληµατισµοί όλων των συναδέλφων για όλα τα 

ζητήµατα που έθετε η δύσκολη συγκυρία αλλά και η διαρκώς 

αυξανόµενες ανάγκες του κοινωνικού µας περίγυρου.  

 Η θεσµική εκπροσώπηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ σ’ όλα τα 

επίπεδα, επέτρεψε να διατυπωθούν και να εκφραστούν οι 

πάγιες επιστηµονικές θέσεις του Τεχνικού Επιµελητηρίου και 

παράλληλα συνέβαλε στην καλλιέργεια σχέσεων συναλληλίας 

και αλληλεγγύης µε όλους τους παραγωγικούς και κοινωνικούς 

κλάδους.  Η συνεργασία µε την Αυτοδιοίκηση και τη διοίκηση, 

αλλά και η κρητική στις παραλείψεις και στις πράξεις τους, 

όταν οι συνθήκες το επέβαλαν, έδωσε στο Τεχνικό 

Επιµελητήριο τη δυνατότητα να συµµετέχει ως σοβαρός και 

υπεύθυνος εταίρος σε όλες τις δηµόσιες υποθέσεις και 

διατήρησε αλώβητο το κύρος του, σε µία εποχή διαρκής 

αµφισβήτησης και υπονόµευσης των µελών του, από τις 

συνεχείς απορρυθµίσεις, που επέβαλε αδιακρίτως ένα 

αποτυχηµένο πολιτικό σύστηµα. 

 Η υπεράσπιση των δηµοκρατικών θεσµών και της αξίας 

του διαλόγου και της διαπραγµάτευσης µεταξύ των µελών του, 

για όλα τα ανοιχτά ζητήµατα και το διαρκές ενδιαφέρον 

συµµετοχής στις υποθέσεις των υπολοίπων εργαζοµένων και 

της τοπικής κοινωνίας, αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια για το 

ΤΕΕ/ΤΑΚ καταστατική συνιστώσα της παρουσίας του, στα 

όργανα διοίκησης και στην Αντιπροσωπεία. Η βεβαιωµένη 

ανάγκη ριζοσπαστικών πολιτικών και θεσµικών 

µεταρρυθµίσεων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του τόπου 

και της µεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, κι όχι τα συµφέροντα 

των διάφορων ελίτ, αποτέλεσαν για µας κεντρικά ζητήµατα 

που αναδείξαµε µε την παρουσία µας σε κεντρικά όργανα του 

ΤΕΕ και κυρίως µε τη διαρκή συµµετοχή, στις αγωνιστικές 
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κινητοποιήσεις του κλάδου, τόσο πανελλαδικά, όσο και 

περιφερειακά. 

 Το ΤΕΕ/ΤΑΚ ως χώρος επιστηµονικής συνάντησης και 

κινητοποίησης των µηχανικών, µπορεί να αποτελέσει 

συγκροτηµένη και ενεργή οµάδα πίεσης προς την πολιτεία και 

τους φορείς, να θέτει µε συστηµατικό τρόπο ζητήµατα και να 

τα επεξεργάζεται. Να δίνει λύσεις µε συλλογικό κι άρτιο τρόπο, 

έχοντας προτεραιότητες και προβάλλοντας στρατηγικές 

προτάσεις που έχει ανάγκη η κοινωνία της Κρήτης. Παράλληλα 

πρέπει να αναδειχτεί µε περισσότερη ένταση σε διαδραστικό, 

πολιτιστικό, κοινωνικό χώρο, όπου µπορούν να βρουν 

έκφραση όλες οι δυνάµεις που έχουν ειλικρινή διάθεση 

προσφοράς. 

 Η ενασχόληση του ΤΕΕ/ΤΑΚ µέσω επιτροπών και 

οµάδων εργασίας σε σοβαρές προσπάθειες ερευνητικού, 

επιστηµονικού χαρακτήρα - επιτρέψτε µου πολύ επιγραµµατικά 

να θυµίσω την απογραφή των οικισµών, το φάκελο της 

ΟΥΝΕΣΚΟ, παρατηρητήριο µελετών και έργων συµβολής στην 

αντιµετώπιση έκτακτων γεγονότων, ενηµέρωση σχολείων για 

την αντισεισµική προστασία – επέτρεψε να αναπτυχθεί µε 

ενεργό τρόπο η παρουσία των µελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ και 

ιδιαίτερα των νέων συναδέλφων, σε µια σειρά δράσεων και να 

καταστεί ο χώρος του Επιµελητηρίου ένα διαρκές περιβάλλον 

δηµιουργικής συνάντησης, για όλα τα ζητήµατα των µηχανικών 

και του τόπου και ένα ανοιχτό βήµα και εργαστήριο ιδεών για 

καινοτόµες και πρωτότυπες προσεγγίσεις. 

 Η παρουσία του ΤΕΕ/ΤΑΚ σε συνεργασία και πρέπει να 

το πω και να το τονίσω, µε τους κλαδικούς συλλόγους, µε 

όλους τους κλαδικούς επιστηµονικούς συλλόγους, σε µία σειρά 

αποδράσεις και εκδηλώσεις, µε στόχο την πληροφόρηση, την 

άρτια επιστηµονική τεκµηρίωση και την ανάδειξη τοπικών 

θεµάτων, η πραγµατοποίηση εκδηλώσεων ενηµέρωσης για 

τεχνικά ζητήµατα και η συµµετοχή σε συνέδρια, για όλα τα 

θέµατα που µας ενδιαφέρουν, έδωσε τη δυνατότητα στο 

ΤΕΕ/ΤΑΚ να αναδείξει το ρόλο του ως βασικού χώρου 

επικοινωνίας και συνάντησης των µελών του µε τις τρέχουσες 
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εξελίξεις και τις εφαρµογές, σε όλα τα πεδία τεχνικού και 

πολλές φορές πολιτιστικού και ακαδηµαϊκού ενδιαφέροντος. 

 Και είναι ενδεικτικό αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί 

συνάδελφοι, ότι µέχρι και την τελευταία στιγµή γίνονται 

σεµινάρια, αύριο ή µεθαύριο και την Παρασκευή τρεις µέρες 

συνεχόµενες θα γίνουν σεµινάρια για τα αυθαίρετα. Θα πάµε 

στη Σητεία, θα πάµε στην Ιεράπετρα. Αυτή τη στιγµή 

συνεδριάζει στην αίθουσα της ∆ιοικούσας η οµάδα εργασίας 

για την καινοτοµία. Αυτή η συνεχή και µέχρι τέλους συνάντηση 

συναδέλφων και τα µεγάλα ζητήµατα που µας απασχόλησαν, 

αποδεικνύει ακριβώς όλα όσα ανέφερα µέχρι σήµερα. 

 Η υποστήριξη τώρα, ένα άλλο κεφάλαιο πολύ σηµαντικό, 

των εκδηλώσεων πολιτισµού και το άνοιγµα του ΤΕΕ/ΤΑΚ σε 

προσωπικότητες τους πνεύµατος, επιστήµονες διεθνούς 

κύρους µε τη σχεδία λόγου που φιλοξένησε µεγάλο αριθµό 

καλλιτεχνών, λογοτεχνών και ανθρώπων της τέχνης, έδωσε τη 

δυνατότητα επαφής µε πεδία έκφρασης και ιδέες που 

συµβάλουν στην άνοδο το επιπέδου προσλήψεων των µελών 

µας και της τοπικής κοινωνίας, και ισχυροποιούν τη δύναµη 

της σκέψης, της µνήµης και του στοχασµού, απέναντι στους 

µηχανισµούς της λήθης και της βαρβαρότητας που εκφράζει η 

σηµερινή κρίση. 

 Ενδεικτικά κλήθηκαν προσωπικότητες όπως ο Μανώλης 

Βεληβασάκης από τις ΥΠΑ, ο Μιχάλης Χαραλαµπίδης, οι 

καθηγητές Θεοδόσης Τάσσιος από το Εθνικό Μετσόβιο, ο 

Ιωάννης Μάζης συνάδελφος Τοπογράφος από το 

Καποδιστριακό, ο ∆ηµήτρης Κιτσίκης από την Ακαδηµία της 

Οτάβα, ο Μιχάλης Μπλέτσας από το MIT. Ειδικοί µελετητές 

όπως η χωροτάκτης Ράνια η Κλουτσινιώτη πανεπιστηµιακοί 

για την προστασία του τοπίου όπως η Αίθρα Μαριά από το 

Πολυτεχνείο Κρήτης. 

 Στη διάρκεια της τελευταίας 3ετίας 2010-2013 

υλοποιήθηκε ή βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης ένας µεγάλος 

αριθµός δράσεων. Τα είπαµε, µην τα ξαναπούµε:  

•  Παρατηρητήριο  

•  ∆ηµιουργία φακέλου για την ΟΥΝΕΣΚΟ  
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•  Καταγραφή βιοµηχανικών κτηρίων  

•  Ενηµέρωση µαθητών  

•  Εκπαίδευση καθηγητών για τη σωστή αντιµετώπιση των 

σεισµών  

•  Κλιµάκια άµεσης ανταπόκρισης για την αποφυγή 

πληµµυρικών φαινοµένων σε πυρόπληκτες περιοχές  

•  συνέδριο για την ύπαρξη υδρογονανθράκων  

•  Συνέδριο για τις ΑΠΕ 

•  Οµάδες εργασίας που δηµιουργήθηκαν και συνεχίζουν να 

υλοποιούνται µε πρωτοβουλίες των µελών µας σχετικά µε τη 

σκοπιµότητα εισαγωγής του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ 

στο ΣΗΕ Κρήτης  

•  Την αποτύπωση του δυναµικού που παραδόθηκε πριν από 

µία βδοµάδα του Αλµυρού ποταµού για την παραγωγή 

πόσιµου νερού  

•  Την οµάδα εργασίας για τα ασφαλιστικά θέµατα των 

µηχανικών  

•  Την παρακολούθηση του χωροταξικού σχεδίου και του 

ρυθµιστικού Ηρακλείου  

•  Τη διάχυση της καινοτοµίας στις παραγωγικές επιχειρήσεις 

Κρήτης  

•  Τη συγκρότηση του Ταµείου Αλληλεγγύης που καταθέσαµε 

στο ΤΕΕ και προβληµατίστηκε και το Κεντρικό ΤΕΕ και 

νοµίζω ότι σύντοµα θα κληθούν να το υλοποιήσουν και 

πρέπει να υλοποιηθεί για να υποστηρίξουµε ειδικότερα τους 

νέους συναδέλφους που ξεκίνησαν από εδώ, από το χώρο 

του ΤΕΕ/ΤΑΚ 

•  Η οµάδα εργασίας που συνεργάζεται αυτή τη στιγµή κάτω 

για την ποιότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος της πόλης 

µας του Ηρακλείου  

•  Ηµερίδες και σεµινάρια, διοργανώθηκαν µε πρωτοβουλία 

µας για τα επίκαιρα ζητήµατα που απαντούν στις σύγχρονες 

ανάγκες των µηχανικών και των πολιτών όπως το πρόβληµα 

της αυθαίρετης δόµησης και των σχετικών ρυθµίσεων 

•  Το ρυθµιστικό του Ηρακλείου 

•  Τον ΚΕΝΑΚ 
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•  Τους ευρωκώδικες 

•  Τα χωρικά δεδοµένα, καθώς και ποικίλες υποδοµές και τις 

επιπτώσεις τους στο περιβάλλον 

•  ∆ιάφορα καινοτόµα συστήµατα δόµησης 

•  Πρότυπα σκυροδέµατος 

•  Έργα ανακαίνισης και συντήρησης 

•  Θέµατα επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας 

•  Ζητήµατα του ασφαλιστικού των µηχανικών 

Με βασικό πυρήνα τις παραπάνω αναφορές και την 

πεποίθηση πως το νέο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον 

οφείλει να µετασχηµατιστεί µε ριζοσπαστικό τρόπο, θεωρούµε 

πως πρέπει να κάνουµε βήµατα που εκφράζουν µε ωριµότητα 

δηµοκρατική νοοτροπία και ανοιχτή και συνθετική µατιά, την 

αντίληψη που έχουµε υπηρετήσει τα τελευταία 7 χρόνια στο 

χώρο του ΤΕΕ/ΤΑΚ.  

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ τα χρόνια αυτά λειτούργησε ως επίσηµος 

φορέας και τεχνικός σύµβουλος της πολιτείας, συµβάλλοντας 

στην ανάδειξη του ρόλου των µηχανικών, προάγοντας τις 

δράσεις των κοινωνικών και κρατικών φορέων, λειτουργώντας  

υποστηρικτικά σε όσες περιπτώσεις χρειάστηκε 

προασπίζοντας παράλληλα τα ευρύτερα συµφέροντα του 

τεχνικού κλάδου και των Ελλήνων Μηχανικών. 

Καλούµε λοιπόν όλους τους συναδέλφους µε αφορµή την 

επόµενη ηµεροµηνία των εκλογών για την ανάδειξη των 

κεντρικών οργάνων και των περιφερειακών οργάνων, να 

συστρατευτούν µαζί µ’ όλους εµάς, µ’ όλους εσάς, που θα 

παραµείνετε στα όργανα. Θα συνεχίσουµε τον αγώνα µε τους 

µηχανικούς που είναι στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, και 

ιδιαίτερα τους νέους. Να συνεχίσουµε µαζί µε την ίδια 

αταλάντευτη ευθύνη και αποτελεσµατικότητα αυτή την 

προσπάθεια, διευρύνοντας το αγωνιστικό και οραµατικό 

πλαίσιο για το Τεχνικό Επιµελητήριο και την τοπική κοινωνία,  

που υπηρετήσαµε µε συνέπεια, αυτά τα 7 χρόνια.  

Πεποίθησή µας είναι ότι η υπεράσπιση των θεµάτων του 

κλάδου µας και των δηµοκρατικών θεσµών, πρέπει να γίνει µε 

ανοιχτό βλέµµα προς όλους και πίστη στην αξία πραγµατικών 
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µεταρρυθµίσεων και οργανωτικών πρωτοβουλιών, που θα µας 

καταστήσουν στην ελληνική κοινωνία πρωταγωνιστές, και θα 

είµαστε πραγµατικά αυτοί οι οποίοι θα δώσουµε λύση στα 

µεγάλα προβλήµατα που απασχολούν εµάς και τις ζωές µας.  

Σίγουρα λοιπόν ο αγώνας µας είναι αγώνας που 

συνδέεται µε τον αγώνα των Ελλήνων πολιτών και της 

ελληνικής κοινωνίας. 

Επιτρέψτε µου αγαπητοί συνάδελφοι κλείνοντας και 

τελειώνοντας, ζήτησα από το Νίκο τον Τσικαλάκη να ετοιµάσει, 

ετοίµασε ήδη, σας έχει αποσταλεί όλο αυτό το ένθετο το οποίο 

έχει ακριβώς όλες τις πρωτοβουλίες νοµίζω πολύ εκτενώς, µε  

υλικό, µε φωτογραφίες. Έχει βάλει όλα τα στατιστικά στοιχεία, 

τα µέλη των9, γιατί πρέπει να µένουν και πρέπει να 

καταγράφονται στην ιστορία, οι πρωταγωνιστές, τα πρόσωπα, 

τα φυσικά πρόσωπα και όλα αυτά έγιναν από φυσικά 

πρόσωπα. Τα οποία υπηρέτησαν νοµίζω µε ιδιαίτερο πάθος 

όλα αυτά τα οποία σας προανέφερα. Θα ήθελα να µου δώσετε 

ακόµα λίγο χρόνο Πρόεδρε, να πω κάποια στατιστικά στοιχεία 

τα οποία είναι νοµίζω σηµαντικά. 

Στις 12 οµάδες εργασίας συµµετείχαν 120 µηχανικοί. 

Ήταν 10 θεµατικές και 2 γεωγραφικές, οµάδες εργασίας της 

Ιεράπετρας και της Σητείας, 120 µηχανικοί. Έγιναν 

πραγµατογνωµοσύνες και κατατέθηκαν 91 αιτήσεις και από 

αυτές εισπράχθηκε συνολικό ποσό 126.465 και αποδόθηκαν 

92.188 στις πραγµατογνωµοσύνες. Εκδώσαµε 12 περιοδικά 

και τα οποία έχουµε και τα εξώφυλλά τους εδώ και έγιναν 

επίσης και 13 οµάδες εργασίας, πολλές εκ των οποίων ήταν 

βέβαια µη αµειβόµενες, έγιναν εθελοντικά από τα µέλη µας, 

στα οποία συµµετείχαν 287 συνάδελφοι.  287 µηχανικοί ήρθαν, 

συναντήθηκαν µε συναδέλφους τους στο Τεχνικό Επιµελητήριο 

Τµήµα Ανατολικής Κρήτης και προσέφεραν νοµίζω ένα υψηλής 

ποιότητας έργο. 

Απ’ αυτές αξίζει να πούµε, από το σύνολο αυτών των 13 

οµάδων εργασιών µε πολύ σηµαντική θεµατολογία, δεν 

χρειάζεται να τα ξαναθυµίσω, τα έχουµε πει επανειληµµένως, 

ένα σύνολο κοντά στις 450.000 ευρώ ήταν χρήµατα τα οποία 



  Συνεδ ρί αση  21
η
 ( επαναληπτ ι κή )     12

η ς
  Νοεµβρί ου    2013               σελ ί ς    26  

 

µέσα από προγραµµατικές συµβάσεις έφερε το Τεχνικό 

Επιµελητήριο και µοίρασε σε συναδέλφους µηχανικούς που 

δούλεψαν και πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στις 13 αυτές 

οµάδες εργασίας. Ένα σύνολο σ’ αυτή την περίπτωση 120 

συναδέλφων εργάστηκαν, πρόσφεραν, συνέβαλαν στην 

ολοκλήρωση αυτών των 12 οµάδων εργασιών που κάναµε στην 

3ετία 2010-2013.  

Είναι σίγουρα αγαπητοί συνάδελφοι µια ιδιαίτερη στιγµή 

και για µένα. Στην επόµενη θητεία δεν θα είµαι και εγώ στην 

παρέα σας, θα είµαι όµως δίπλα, όπως οφείλει νοµίζω κάθε 

µηχανικός. Φεύγω πιο πλούσιος, σε φιλίες, σε γνώση. Νοµίζω 

ότι είναι ένα µεγάλο σχολείο, ένα µεγάλο σχολείο που όποιος 

το περάσει συνειδητά φεύγει κερδισµένος και είµαι σίγουρος 

ότι θα συναντηθούµε σε πολλούς και σηµαντικούς αγώνες. 

Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, να ευχαριστήσω τα 

µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής, έναν – έναν ξεχωριστά για τη 

µεγάλη συµβολή τους, γιατί όλα όσα κάναµε έγιναν συλλογικά, 

έγιναν οµαδικά, µέσα από διαφοροποιήσεις, µέσα από 

συγκρούσεις, αλλά νοµίζω ότι όλες αυτές οι συγκρούσεις 

έβγαλαν και προσέφεραν σε όλους µας, αλλά στο τέλος νοµίζω 

ότι παρήχθη ένα σηµαντικό έργο κι αυτό το έργο ήταν κοινό 

έργο. 

Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω έναν – έναν 

ξεχωριστά. Να ευχαριστήσω τον Χάρη τον Αλεξάκη τον 

Πρόεδρο της Νοµαρχιακής Λασιθίου, ο οποίος θα βγει στο 

βήµα να µας πει για το Λασίθι, το οποίο οµόφωνα προχθές 

στήριξε η ∆ιοικούσα Επιτροπή αυτό το σηµαντικό έργο που 

έγινε στο Λασίθι. Όλους τους εκπροσώπους από το Λασίθι, 

που αυτή τη φορά πραγµατικά έβαλαν σε πρώτο πλάνο το  

Νοµό Λασιθίου, έγιναν απίστευτες εκδηλώσεις στο Λασίθι για 

πρώτη φορά µετά από πάρα πολύ καιρό και στις τρεις πόλεις. 

Και στον Άγιο και Ιεράπετρα και στη Σητεία και έβαλαν ξανά το 

Λασίθι στο επίκεντρο των συζητήσεων και των εκδηλώσεων 

του Τεχνικού Επιµελητηρίου, όταν πριν από µία θητεία 

ακριβώς, η Νοµαρχιακή στο Λασίθι δεν κατάφερε καν να 
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λειτουργήσει. Και συνεδρίαζε η Αντιπροσωπεία στο Ηράκλειο 

για να δούµε τι θα κάνουµε µε το Λασίθι για να λειτουργήσει. 

Αυτά ήτανε κατακτήσεις, σίγουρα υπήρχαν ζητήµατα σ’ 

ότι αφορά κυρίως την Αντιπροσωπεία και τη λειτουργία του 

οργάνου της Αντιπροσωπείας και νοµίζω τουλάχιστον όσοι 

είµαστε εδώ και σήµερα κι όσοι ήµασταν τις περισσότερες 

φορές, αυτοί οι 15 – 20 άνθρωπο που µαζευόµασταν, νοµίζω 

ότι θέλαµε µια ποιοτικότερη λειτουργία της Αντιπροσωπείας. 

Και σ’ αυτό θα πρέπει όλες οι παρατάξεις να συµβάλουν. 

Νοµίζω όµως το ίδιο το θεσµικό πλαίσιο δεν µας έχει βοηθήσει 

και δεν µας έχει αφήσει να έχουµε την Αντιπροσωπεία που θα 

θέλαµε. Νοµίζω ότι κεντρικά η επόµενη Αντιπροσωπεία του 

ΤΕΕ θα πρέπει να δει τα τεράστια αυτά κενά που υπάρχουν. 

Είναι µεγάλος ο αριθµός, τα 55 άτοµα για το ΤΕΕ/ΤΑΚ είναι 

τεράστιος αριθµός. Θα πρέπει να δούµε ζητήµατα για την 

εύρυθµη, την καλύτερη λειτουργία, µέσα ενδεχοµένως και από 

τη µείωση των οργάνων, όπως και στην Αθήνα.  200 

συνάδελφοι  κάθε δύο µήνες, ούτε τα οικονοµικά το 

επιτρέπουν νοµίζω, ούτε ήταν εύκολο να συνεδριάσουν, ούτε 

µπορούσαν να πάρουν αποφάσεις. 

Όπως επίσης θα πρέπει να δούµε άλλους τρόπους µε 

τους οποίους θα κάνουµε τη ζωή µας και την εκπροσώπηση 

των οργάνων µε καλύτερο τρόπο.  Η άµεση εκλογή 

ενδεχοµένως του Προέδρου και των µελών της ∆ιοικούσας 

ενδεχοµένως θα ήτανε µια πολύ καλή πρακτική. Το έχουνε 

εφαρµόσει κι άλλοι σύλλογοι κι άλλοι φορείς, άλλοι 

επιστηµονικοί φορείς και έχει µεγάλη επιτυχία.  

Ζητήµατα όπως η εκπροσώπηση η οποία δεν είναι όπως 

θα έπρεπε να είναι, γιατί υπήρχαν συνάδελφοι οι οποίοι 

βγήκαν στο όργανο και σχεδόν αµέσως από την πρώτη 

συνεδρίαση δεν ξαναπάτησαν τα πόδια τους.  Θα πρέπει να 

µας προβληµατίσει και θα πρέπει να το δούµε πολύ σοβαρά. 

Κι εγώ νοµίζω ότι η λύση σ’ αυτό και αυτό είναι σαν 

προβληµατισµός, µια κατάθεση προβληµατισµού µετά από 7 

χρόνια που είµαι στο όργανο, η πρόταση η οποία εγώ έκανα 

προσωπικά και την κάνω και την επαναφέρω για τα επόµενα 
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και την επόµενη 3ετία, ότι στα περιφερειακά όργανα 

ενδεχοµένως το ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο είναι µία πολύ 

σηµαντική λύση και η σταυροδοσία µ’ έναν σταυρό. Ώστε να 

αποφευχθούν τα φαινόµενα της συγκεκριµένης σταυροδοσίας 

που θα επιβάλλουν µετά οι πλειοψηφίες να ελέγχουν και να 

δηµιουργούνται παρατάξεις µέσα στην µία ενιαία παράταξη και 

στο ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κι αυτή την ανάγκη την καθιστούν 

οι συνθήκες ακόµα σηµαντικότερη. ∆εν είναι µόνο το ότι δεν 

συµµετέχουµε, δεν είναι µόνο το ότι δεν είµαστε σήµερα 50 

όπως έπρεπε να είµαστε. Είναι ότι οι ίδιες οι συνθήκες µας 

καλούν για µεγαλύτερο και πιο µαζικό και πιο ενωτικές 

ενέργειες και πρωτοβουλίες, µέσα από όργανα ενωτικά. 

Όµως αυτά θα δείτε που θα τα φέρει η ίδια η πράξη, η 

ίδια η ανάγκη θα µας τα επιβάλει και νοµίζω ότι η στιγµή που 

θα ξεπεράσουµε τους όποιους διαχωρισµούς είναι πολύ κοντά. 

Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για µια ακόµα φορά, κι 

εύχοµαι πραγµατικά καλή επιτυχία σε όλους και νοµίζω ότι ο 

δρόµος του αγώνα που θα συναντηθούµε ξανά είναι δίπλα, 

είναι κοντά µας. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούµε τον Πρόεδρο 

της ∆ιοικούσας Επιτροπής.  

 Και ήθελα να ρωτήσω, να ακολουθήσουµε την εξής 

διαδικασία όπως πάντα. Ερωτήσεις επί όσων αναφέρθησαν, αν 

δεν υπάρχουν ερωτήσεις να πάµε σε τοποθετήσεις. Ωραία, 

έχετε να κάνετε ερωτήσεις; Μετά, µετά αφού κλείσουµε την 

ενότητα αυτή θα κληθεί ο Χάρης να µας κάνει έναν 

απολογισµός της δράσης των δραστηριοτήτων της 

Νοµαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου. 

 Ας κλείσουµε όµως την ενότητα αυτή εδώ της 

Αντιπροσωπείας της Ανατολικής Κρήτης και µετά πάµε στο 

Λασίθι. 

 Ερωτήσεις έχει να υποβάλλει κάποιος ή να πάµε σε 

τοποθετήσεις; Ερωτήσεις κανείς; ∆εν βλέπω κανέναν να θέλει 
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να κάνει ερώτηση, πάµε λοιπόν σε τοποθετήσεις.  Α, θέλεις να 

κάνεις ερώτηση;   

 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:   ∆ιευκρίνιση καταρχήν. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆ιευκρίνιση, έλα στο βήµα, 

ωραία γρήγορα πες το. 

 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου)        

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Απολογισµό κάνουµε, τι 

κάναµε, τι δεν κάναµε την 3ετία που πέρασε, σαν ∆ιοικούσα, 

σαν Αντιπροσωπεία, σαν9 

 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου)   

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, α, συγγνώµη θέλεις 

να κάνεις τοποθέτηση επί του9  

 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:   Ερώτηση. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ερώτηση, ωραία, ο 

συνάδελφος Φανουράκης. 

 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:   Αν αντιλήφθηκα καλά τις προηγούµενες 

µέρες φάνηκε από εδώ ο Πρόεδρος ο Σπίρτζης, την είδηση9 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ησυχάστε, ησυχάστε όµως 

να προχωρήσουµε τη διαδικασία. 

 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:   Ήρθε ο Πρόεδρος Σπίρτζης εδώ στο τµήµα;  

 ∆εύτερον και συνεχίζω, ήτανε προειδοποιηµένη; Ήτανε 

για παραταξιακό λόγο; Γιατί δεν ενηµερώθηκαν τα υπόλοιπα 

µέλη; 



  Συνεδ ρί αση  21
η
 ( επαναληπτ ι κή )     12

η ς
  Νοεµβρί ου    2013               σελ ί ς    30  

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ποια µέλη; 

 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:   Εµείς, για την επίσκεψη του Σπίρτζη εδώ. 

Εγώ είδα κάποια στιγµή φευγαλέα ότι ήρθε ο Σπίρτζης, και 

ρωτάω τώρα εσείς τι ξέρετε; Ήρθε προγραµµατισµένα; Ήθελα 

να τον δω. Ήρθε για λόγους παραταξιακούς; Πώς βρέθηκε εδώ 

και εξαφανίστηκε, µια βραδιά τον είδα και µετά την άλλη µέρα 

εξαφανίστηκε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πρόεδρε θέλεις να 

απαντήσεις;  Ωραία. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Αγαπητέ Κώστα η κάθοδος του 

Χρήστου του Σπίρτζη ήταν σαν επικεφαλής της ∆ηµοκρατικής 

Συµπαράταξης Μηχανικών. Και δυστυχώς επειδή γινόταν σε 

ασφυκτικά πλαίσια, δυστυχώς ούτε τα στελέχη της παράταξης 

µας δεν πρόλαβαν να ενηµερωθούν και να έρθουν, δυστυχώς. 

 Η ενηµέρωση ήρθε σ’ εµάς Τρίτη βράδυ ή Τετάρτη πρωί 

και την Πέµπτη νοµίζω ήταν εδώ, οπότε δεν υπήρξε η 

προετοιµασία, γιατί εµείς βεβαίως αν ερχόταν κι άλλοι 

συνάδελφοι που θα του έθεταν ερωτήσεις βεβαίως κι ο ίδιος 

νοµίζω δεν θα είχε κανένα πρόβληµα να απαντήσει. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ξανά ερώτηση πάνω σ’ αυτό. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Έλα, έλα Ειρήνη. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Αφού ήταν η9, (δεν αποδίδεται καθαρά, υπάρχει 

πρόβληµα ήχου)  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ο Χρήστος ο Σπίρτζης είχε την 

επόµενη µέρα µια σειρά συναντήσεων µε διάφορους φορείς σε 

διάφορα επίπεδα. ∆εν ξέρω όµως ούτε το πρόγραµµα του ποιο 

ήτανε, ούτε που πήγε, ούτε τι έκανε. Εγώ τον συνάντησα εδώ 

την Πέµπτη το βράδυ σε µια συνάντηση της ∆ηµοκρατικής 
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Συµπαράταξης. Πέραν τούτου που πήγε, αν πήγε µετά στα 

Χανιά, όπως έµαθα ότι πήγε στα Χανιά, αυτά δεν τα ξέρω τα 

περαιτέρω. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, συνάδελφοι να 

προχωρήσουµε σε τοποθετήσεις κι όταν τελειώσουν οι 

τοποθετήσεις ο συνάδελφος ο Αλεξάκης θα µας κάνει µια 

ενηµέρωση απολογισµού για τη Νοµαρχιακή Επιτροπή 

Λασιθίου. 

 Ποιος συνάδελφος θέλει να κάνει τοποθέτηση; Ποιος ή 

ποια συναδέλφισσα θέλει να κάνει τοποθέτηση; Ο συνάδελφος 

Μπάκιντας, άλλος συνάδελφος ή συναδέλφισσα που θέλει να 

κάνει τοποθέτηση; Φανουράκης; Φανουράκης Κώστας, άλλος ή 

άλλη συναδέλφισσα; Κασαπάκης Ιωάννης, άλλος ή άλλη; 

Κλείνει ο κατάλογος αν δεν υπάρχει άλλος.  Λοιπόν ξεκινάµε 

µε το συνάδελφο9, ο συνάδελφος Νίκος Κατσαράκης.  Άλλος 

συνάδελφος ή συναδέλφισσα που θέλει να κάνει τοποθέτηση; 

Σγουρός το είπαµε. Λοιπόν διαβάζω, Μπάκιντας, Φανουράκης, 

Κασαπάκης, Κατσαράκης, Σγουρός, άλλος; Ξυλούρης, ένας – 

ένας το σκέπτεστε ρε παιδί µου, πολλή σκέψη σας έχει πιάσει 

τελευταία µέρα. Το σκέφτεται κανείς ακόµα; Κλείνει λοιπόν ο 

κατάλογος, Μπάκιντας, Φανουράκης, Κασαπάκης, 

Κατσαράκης, Σγουρός και Ξυλούρης. 

 Ξεκινάµε µε το συνάδελφο Μπάκιντα. Θα σας πρότεινα να 

µην ξεπεράσουµε το 5λεπτο για να συνεχίσει η συζήτηση µετά 

και µε το Λασίθι. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Καλησπέρα συνάδελφοι. ∆εν θα µιλήσω πολύ 

Πρόεδρε δυο πράγµατα µόνο να πω.   

 Καταρχήν θέλω να µείνω σε δύο πράγµατα που είπες 

Πρόεδρε στην αρχή, µία λέξη και µία φράση. Που αυτή τη 

στιγµή τη νοιώθω για το Επιµελητήριο κι εγώ. Η λέξη είναι 

απαξίωση και η φράση είναι ότι κανείς δεν µας λαµβάνει 

υπόψη. Αυτά είπε ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του 

ΤΕΕ/ΤΑΚ στην αρχή και δυστυχώς συµφωνώ. 
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 Θεωρώ ότι την 3ετία που διανύσαµε το Τεχνικό 

Επιµελητήριο Τµήµα Ανατολικής Κρήτης δεν στάθηκε στο ύψος 

των περιστάσεων. Να πω ότι µια σειρά από εκδηλώσεις και 

δράσεις που ανέφερε ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας πράγµατι 

έγιναν, δεν έχουµε καµία αµφιβολία σ’ αυτό, καµία διαφωνία, 

πράγµατι έγιναν και πολιτιστικές εκδηλώσεις και καλέσαµε 

διάφορους να τιµήσουµε και συζητήσεις. Θέλω όµως να πω ότι 

στη ∆ιοικούσα Επιτροπή αν και δεν είχαµε ιδιαίτερες, µάλλον 

σφοδρές συγκρούσεις, µε εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις ειδικά 

τον τελευταίο καιρό που δεχόµασταν επιθέσεις κυρίως από τον 

Αντιπρόεδρο, κατά τη γνώµη µου αδικαιολόγητες, υπήρχε 

όµως ανακολουθία λόγων και έργων.  

 Ακούσαµε στην απολογία του Προέδρου ειδικά στην αρχή 

της, ένα τροµερό λόγο πολιτικό, αντιµνηµονιακό, 

επαναστατικό, ριζοσπαστικό θα έλεγα.  Εν µέρει κι άλλες 

φορές κατά τη διάρκεια της 3ετίας τα έχει ξαναπεί αυτά ο 

Πρόεδρος, µόνο στα λόγια όµως. Θέλω να πω ότι πολλές 

φορές στη ∆ιοικούσα Επιτροπή παίρναµε αποφάσεις είτε 

συµφωνώντας όλοι ή οι περισσότεροι είτε τέλος πάντων είτε 

κατά πλειοψηφία είτε και οµόφωνα, οι οποίες όµως στην 

πορεία δεν γινόταν πράξη. Ή αλλάζανε στην πορεία, χωρίς να 

ενηµερώνεται η ∆ιοικούσα Επιτροπή. 

 Πολλές φορές µετά από πίεση των εκπροσώπων των 

δικών µας στη ∆ιοικούσα Επιτροπή, παίρναµε αποφάσεις ή 

µετά από πίεση συναδέλφων που ερχόταν στη ∆ιοικούσα 

Επιτροπή, οι οποίες για κάποιο λόγο δεν υποστηρίζονταν στη 

συνέχεια από το τµήµα. 

 Βλέπω εδώ στη συνοπτική παρουσίαση στις 

δραστηριότητες της ∆ιοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΑΚ, από 

21/9ου , την τελευταία, αυτή εδώ του ’13, έως 12-11-13.  Βλέπω 

για παράδειγµα ένα θέµα «Εισήγηση του Προέδρου της 

∆ιοικούσας Επιτροπής κ. Ινιωτάκη κοινού εκπροσώπου των 

περιφερειακών τµηµάτων του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης – 

∆υτικής Κρήτης, Νοµών ∆ωδεκανήσου και Βορειανατολικού 

Αιγαίου στην 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
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2007-2013» που πραγµατοποιήθηκε την 24-9-13 στο 

Ηράκλειο. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή δεν έχει ενηµερωθεί γι ’  αυτή 

την εισήγηση. Όπως και για πολλά άλλα πράγµατα. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Γιατί η Αντιπροσωπεία το ήξερε; 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Βεβαίως και η Αντιπροσωπεία δεν το ήξερε, η 

Αντιπροσωπεία δεν ήξερε πάρα πολλά θέµατα για τα οποία η 

∆ιοίκηση του τµήµατος έκανε διάφορες δράσεις. ∆υστυχώς 

απαξιώθηκε πλήρως την τελευταία 3ετία, ούτε συµµετοχή των 

συναδέλφων υπήρχε, αλλά ούτε και ουσιαστική συζήτηση, 

διάλογος και δηµιουργία θέσεων και πολιτικών για το 

ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

 Για να κλείσω γιατί είπα πως δεν θα µιλήσω πολύ και δεν 

θέλω να καθυστερήσω άλλο. Θα πω µόνο ότι, το τµήµα όπως 

και όλο το Τεχνικό Επιµελητήριο, γιατί είπε ο Πρόεδρος ότι 

είναι αντίθετος σ’ όλη αυτή την πολιτική που ακολουθείται 

κ.λ.π., αλλά εξακολουθεί και είναι δίπλα στον Σπίρτζη, 

εξακολουθεί και στηρίζει όλη αυτή τη συνεργασία που έγινε µε 

την Κυβέρνηση, η οποία α µη τι άλλο για όσους δεν το ξέρουν 

το Τεχνικό Επιµελητήριο κεντρικά έχει φτιάξει τ ις µόνιµες 

επιτροπές του, ανάλογα µε τα Υπουργεία της Κυβέρνησης. Με 

τις ∆ιευθύνσεις των Υπουργείων, αυτό πρωτοφανές.  

 Λοιπόν, θεωρώ ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο το τµήµα δεν 

στάθηκε δίπλα στο µηχανικό.  Την 3ετία που πέρασε αντί να 

ασχοληθούµε πραγµατικά µε τα προβλήµατα των µηχανικών 

που έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, ασχοληθήκαµε µε εκδηλώσεις, 

ασχοληθήκαµε µε πράγµατα τα οποία βοηθούν κάποιους 

προσωπικά κι όχι τους µηχανικούς. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο συνάδελφος Φανουράκης. 

 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:   Συνάδελφοι πρέπει να κρίνουµε κατά τη 

γνώµη µας ότι το έργο που κάναµε όχι µόνο από το τι έγινε, 

αλλά και το τι έπρεπε να γίνει. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο 

για µας λαµβάνοντας υπόψη προφανώς τις συνθήκες, το χρόνο 
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και την κατάσταση.  Και απ’ αυτή τη σκοπιά κάνοµε την κριτική 

µας.  

 Ένα σηµείο που εµείς κατ’ επανάληψη το βάλαµε, ήταν 

ότι η Αντιπροσωπεία από το θεσµικό της ρόλο δεν έπαιξε 

σωστά, δηλαδή γιατί αυτή έπρεπε να καθοδηγεί, να βοηθάει 

και να παίρνει τις πρωτοβουλίες και να κατευθύνει τη δράση 

του τµήµατος. Απόψε ουσιαστικά τι κάνουµε; Κάνουµε 

απολογισµό ουσιαστικά της ∆ιοικούσας κι όχι της 

Αντιπροσωπείας. Εµείς το βάλαµε πολλές φορές το θέµα αλλά 

δεν εισακουστήκαµε καθόλου. 

 Το Επιµελητήριο δεν είναι συνδικαλιστικός φορέας, και 

δεν µπορούµε να περιµένοµε από το ΤΕΕ να µας λύνει τα 

προβλήµατά µας, αυτό δεν το πιστεύουµε εµείς, ότι το ΤΕΕ να 

λύσει όλα τα προβλήµατα κι άµα έχουµε προβλήµατα έχουµε 

κακό ΤΕΕ, όχι.  Αλλά το Επιµελητήριο ακόµα και από το 

θεσµικό του ρόλο είχε υποχρέωση να προφυλάξει τον 

επιστηµονικό κόσµο της χώρας και την ανάπτυξή της, στην 

οποία δεν έδωσε φράγκο. 

 Σηµαντικό για το Επιµελητήριο είναι το επιστηµονικό 

έργο, το οποίο παράγεται στις επιστηµονικές επιτροπές.  Κι 

αυτό ποιο είναι το έργο των επιστηµονικών επιτροπών στο 

τµήµα µας π.χ.;  

 Εµείς δεν θέλουµε να µηδενίσουµε το έργο των 

συναδέλφων, ούτε είµαστε εµείς οι πιο ικανοί από τους όσους 

είχανε ‘ρθει στη ∆ιοικούσα συγκεκριµένα. Αλλά θεωρούµε ότι 

δεν ήτανε µόνο η ικανότητα του κάθε ενός, αλλά ήτανε και η 

επιλογή του.  ∆ηλαδή εµείς φέραµε θέµατα και αρνηθήκατε να 

συγκρουστείτε ας πούµε µε το ∆ήµο Ηρακλείου ως προς τα 

εργασιακά, ως προς κάποια θέµατα εκεί εκπτώσεων στις 

µελέτες.  ∆ηλαδή ήτανε επιλογή ο τρόπος που δούλεψε το 

τµήµα και η ∆ιοικούσα το προηγούµενο διάστηµα. Κι έτσι µ’ 

αυτή τη γενική θεώρηση θεωρούµε αρνητική τη 3ετία που 

πέρασε, αντικειµενικά το οµολογούµε πια όλοι γιατί κάποιες 

στιγµές µιλούσαµε για τη ρητορεία της κρίσης. Εµείς 

µιλούσαµε για την κρίση και τώρα πια δεν µπορεί να κριθεί 

αυτό.  (αλλαγή κασέτας)  
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   9και πρόκειται ν’ ανοίξει άλλος. Η ζωή 

συνεχίζει το ρουν της για αέναη κίνησις.  

Απολογισµός, ανάληψη ευθυνών. Απολογισµός στο 

πρόσωπο αυτών που µας ανέθεσαν την εκπροσώπησή τους 

στην όποια δυνατή λύση των προβληµάτων τους. Ανάληψη 

ευθυνών αν είµαστε άξιοι της εµπιστοσύνης τους. 

Όσον µ’ αφορά θεωρώ ότι κατέβαλα κάθε δυνατή 

προσπάθεια, δεν ξέρω πόσοι άλλοι θα µπορούσαν να έχουν 

ήσυχη τη συνείδησή τους. 

Πάντως ένα µεγάλο ευχαριστώ σ’ όλους αυτούς που µου 

έδωσαν τη δυνατότητα συµµετοχής στον ωραίο αγώνα 

επίλυσης προβληµάτων. Η εικόνα όµως του σήµερα 

αποκαρδιωτική. Κάποιοι σφετερίστηκαν την εµπιστοσύνη των 

πολλών µε τη µη τουλάχιστον συµµετοχή τους στην 

Αντιπροσωπεία. Αισθάνοµαι άσχηµα που ως Αντιπροσωπεία 

δεν τηρήσαµε τον κανονισµό λειτουργίας, δηλαδή του όρου 

αντικατάσταση για ελλιπή συµµετοχή. 

Καταψηφίζω τα πεπραγµένα και αυτό µετά από τις 

τελευταίες πληροφορίες για χρησιµοποίηση του ΤΕΕ για 

γρήγορη ανέλκυση σε ανώτερα κλιµάκια εξουσίας. Ο στόχος 

φάνηκε καθαρά. Ο σκοπός αγιάζει τα µέσα. Οτιδήποτε γινόταν 

ήτανε για να κολλούµε ένσηµα. Αντί για ένα ευχαριστώ στο 

θεσµό του ΤΕΕ που µας έδωσε, δίνει την ευκαιρία για 

συµµετοχή κοινωνίας στο κοινό γίγνεσθαι, για την απόλαυση 

της χαράς της δηµιουργίας, το άκρως αντίθετο. Μέσω για 

προσωπική προβολή.  Για καλύτερη. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συγγνώµη; 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   ∆εν γίνεστε πιο συγκεκριµένος; ∆εν 

καταλαβαίνω. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ερωτήσεις µετά κυρία µου, ερωτήσεις µετά. 

 

 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Μην διακόπτετε. 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Για καλύτερη κατανόηση; Με όρους 

ποδοσφαιρικούς, ο καλύτερος µπαλαδώρος να είσαι αν ο 

άλλος δεν σου δώσει το γήπεδο τη δυνατότητα να αποδείξεις 

ποιος είσαι, είσαι ένας από τους πολλούς. Άρα αξίζει ένα 

µεγάλο ευχαριστώ σ’ αυτόν που σου δίνει τη δυνατότητα. 

 Ανοίξαµε το ΤΕΕ, εξωστρέφεια κ.λ.π., τ ι κέρδισαν οι 

µηχανικοί; Ανοίξαµε το ΤΕΕ και διώξανε τους µηχανικούς. Μια 

µικρή απόδειξη οι ελλιπείς λίστες των παρατάξεων για τις 

προσεχείς εκλογές. Αυτό µήπως σας λέει τ ίποτα; 

 Τουλάχιστον ας έχουµε τη αυτογνωσία, χωρίς το ΤΕΕ δεν 

θα µας γνώριζε ούτε η µάνα µας και να µην το ξεχνάµε. 

∆υστυχώς τα βήµατα φαίνεται να είναι προδιαγεγραµµένα.  

Εύχοµαι να µην επαληθευτώ και η αχαριστία για µια άλλη φορά 

να µην επιπλεύσει. Εκδηλώσεις παρουσίας, βράβευσης 

φιλολόγων, οινοποιών κ.α. πολλά και άλλα. Υστερόγραφο και 

κόψιµο της πρωτοχρονιάτικης πίττας. 

 Τώρα ξεκαθαρίζουν γιατί και δυστυχώς µας επαλήθευσαν 

όταν και τότε αντιδρούσαµε για τις ψευδαισθήσεις και τα 

όνειρα απατηλά. Η έλλειψη ειλικρίνειας και το χρύσωµα στο 

χάπι τιµωρούνται πολλές φορές και σκληρότερα απ’ αυτούς 

τους οποίους θέλουµε να κερδίσουµε ξεγελώντας τους 

ευγενικά. 

 Καταψηφίζω εκδήλωση µη συνενοχής και αποδοχής του 

σκληρού εµπαιγµού µέσω του ΤΕΕ των µαχόµενων µηχανικών. 

Η υποβάθµιση της νοηµοσύνης έχει τα όριά της, συγκάλυψη 

ωραιοποίηση του τελικού στόχου, στόχου προσωπικού και όχι 

του συνόλου των µηχανικών. Έτσι «ποτέ να µην περιφρονείς 

τα πρώτα σκαλοπάτια γιατί σ’ αυτά πρωτοπατείς να ανέβεις 

στα παλάτια». «Το αψηλότερο σκαλί επεριγέλα τα άλλα, µα 

ένας διαβάτης πέρασε και γύρισε τη σκάλα». 

 Τελειώνω, ένα µεγάλο και πάλι ευχαριστώ στο ΤΕΕ κι ότι 

αυτό εκπροσωπεί. Γιατί µέσω των οργάνων του µου δόθηκε η 

χαρά της προσφοράς και κοινωνίας.  Ελπίζω µε τη βοήθεια 

των συναδέλφων να συνεχίζω να το υπηρετώ και στη νέα 
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περίοδο, µα και πάλι στο παλάγκο της ζυγαριάς κρίσης και 

αξιοκρατίας ξαναβρίσκοµαι.  

 Ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο συνάδελφος Σγουρός για 

µια σύντοµη τοποθέτηση. 

 

ΣΓΟΥΡΟΣ:   Συνάδελφοι ξεκινώντας απόψε την τοποθέτησή 

µου αισθάνοµαι την υποχρέωση να αναφερθώ σε  κάτι που 

έµαθα πριν από λίγο.  Θυµάστε ότι την Πρωτοχρονιά του 2011 

το Επιµελητήριο είχε τιµήσει ένα µεγάλο πνευµατικό άνθρωπο 

του τόπου µας τον Στυλιανό Αλεξίου. Πριν από λίγο έµαθα ότι 

ο Στυλιανός Αλεξίου πέθανε. Αισθάνοµαι ότι αποτελεί 

υποχρέωσή µου να το πω, σ’ αυτούς που θεωρούν ότι ο 

πολιτισµός είναι κάτι προς κατανάλωση. Όχι ο πολιτισµός δεν 

είναι κάτι προς κατανάλωση, ο τρόπος που βλέπαµε και 

βλέπουµε τους πνευµατικούς ανθρώπους και τον πολιτισµό 

στον τόπο µας, είναι τρόπος ουσιαστικός, είναι στάση ζωής. 

 Θέλω να πω ότι ο συνάδελφος Πρόεδρος έκανε έναν 

απολογισµό, ο οποίος µε βρίσκει απόλυτα σύµφωνο και στο 

πολιτικό και στο επίπεδο το ιδεολογικό. Στο επίπεδο το 

πρακτικό θα κάνω την αυτοκριτική µου, για όλα όσα πιστεύω 

καταφέραµε να υποστηρίξουµε αυτή την 3ετία και για όσα 

πολύ περισσότερα ίσως δεν καταφέραµε να διεκπεραιώσουµε. 

 Καταρχήν θα ήθελα ξεκινώντας να πω ότι η 

Αντιπροσωπεία αυτή, το τριµελές Προεδρείο της 

Αντιπροσωπείας, ο Γιώργος ο Αγαπάκης, η Αφρώ η 

Τσαγκαράκη και ο Γιάννης ο Κασαπάκης, κατάφεραν να 

διεκπεραιώσουν 30 συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας, είναι 

όπως και να το δούµε ένα µεγάλο  νούµερο. Σηµαίνει ότι 

ακόµα και στο επίπεδο το πρακτικό για να γίνουνε 30 

συνεδριάσεις, υπάρχει τουλάχιστον µία διάθεση συζήτησης, 

µία διάθεση διαλόγου, που ελπίζουµε να συνεχιστεί και από 

εδώ και πέρα. 

 Είναι βέβαια λυπηρό το ότι στην τελευταία συνεδρίαση 

είναι µόνο 20 άνθρωποι, αυτό ίσως µπορεί να αποτελέσει ένα 



  Συνεδ ρί αση  21
η
 ( επαναληπτ ι κή )     12

η ς
  Νοεµβρί ου    2013               σελ ί ς    38  

 

πρόκρηµα για όλους µας, για να αξιολογήσουµε πραγµατικά 

ποιες είναι οι αιτίες της σηµερινής απαξίωσης. Της σηµερινής 

απόστασης που υπάρχει. 

 Καθώς άκουγα προηγουµένως το συνάδελφο Κώστα 

Μπάκιντα προβληµατίστηκα αν η αναφορά του είχε να κάνει µε 

το Τεχνικό Επιµελητήριο το Τµήµα Ανατολικής Κρήτης ή µε 

κάποιο άλλο ΤΕΕ. Γιατί τουλάχιστον συνάδελφε Κώστα στη 

διάρκεια αυτής της 3ετίας, θεωρώ ότι στο επίπεδο τουλάχιστον 

της λειτουργίας της ∆ιοικούσας Επιτροπής, υπήρξε µία 

πρωτοφανής συνάντηση ανθρώπων και αισθάνοµαι αυτή τη 

στιγµή την υποχρέωση να αναφερθώ στην παρουσία της 

Βάνας της Σφακιανάκη, η οποία ήταν ένας άνθρωπος µε τον 

οποίο δεν συµφωνούσαµε σ’ όλα τα θέµατα, αλλά ήταν ένας 

άνθρωπος ο οποίος µπορούσε να οδηγήσει τη συζήτηση σ’ ένα 

επίπεδο. Θεωρώ ότι αυτό το επίπεδο χάθηκε απόψε µε την 

τοποθέτησή σου. 

 Εάν ο συνάδελφος θεωρεί ότι το να υπερασπίζοµαι τον 

εαυτό µου σε διάφορα τα οποία λέγονται στη διάρκεια της 

απουσίας µου σε µια συνεδρίαση της ∆ιοικούσας αποτελεί από 

πλευράς µου διάθεση αντιπαράθεσης, τον αφήνω να το κρίνει 

έτσι.  Τουλάχιστον στο επίπεδο το προσωπικό Κώστα δεν έχω 

διάθεση αντιπαράθεσης µε κανένα. Εάν εσείς οδηγήσατε τα 

πράγµατα εκεί µε τις συµπεριφορές σας κάποιες στιγµές, 

νοµίζω ότι πρέπει να σκεφτείτε περισσότερο πριν 

τοποθετείστε δηµοσίων. 

 Θα ήθελα η συζήτησή µας πραγµατικά στο χώρο του 

Επιµελητηρίου, να είναι µια συζήτηση µε ιδεολογικά και 

πολιτικά χαρακτηριστικά. Ο χώρος του Επιµελητηρίου είναι 

ένας χώρος στον οποίο ο καθένας αναπτύσσει µία αφήγηση µε 

διάφορους τρόπους. Η αφήγηση αυτή βεβαίως και αναφέρεται 

στα ζητήµατα της λειτουργίας ενός επιστηµονικού 

Επιµελητηρίου, αλλά βεβαίως µπορεί να περιλάβει και πολλά 

άλλα ζητήµατα, τα οποία καλώς περιλαµβάνει. Ο χαρακτήρας 

που απέκτησε το Επιµελητήριο τα τελευταία χρόνια, είναι ένας 

χαρακτήρας ανοιχτού βήµατος, είναι ένα ανοιχτό βήµα. Και 

πάνω απ’ όλα είναι ένα ανοιχτό βήµα το οποίο θέλησε να 
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καλλιεργήσει µία δηµοκρατική νοοτροπία. Η δηµοκρατική 

νοοτροπία όµως είναι ζήτηµα το οποίο δεν είναι εκ γενετής, 

κατακτάται. Και κατακτάται µ’ ένα συγκεκριµένο τρόπο και 

µέσα από συγκεκριµένη παρουσία του καθενός µας σε πολλά 

επίπεδα. 

 Θα ήµουνα άδικος αν δεν σταµατούσα σε 2-3 πρόσωπα 

στη διάρκεια αυτής της 3ετούς έτσι διαδροµής και σε 2-3 

περιστατικά που µ’ έχουν κάνει εντύπωση. 

 Αναφέρθηκα προηγουµένως στη Βάνα, θα ήθελα να 

αναφερθώ στη φυσική ευγένεια του Κώστα του Φανουράκη. Ο 

Κώστας ο Φανουράκης είναι ένας άνθρωπος µε τον οποίο 

έχουµε πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις και υπάρχει αν 

θέλετε και µια άλλη πολιτική ρητορεία από τον καθένα µας. 

Είναι όµως ένας άνθρωπος τον οποίο εκτιµώ πάρα πολύ και 

δεν τον εκτιµώ µόνο γι’ αυτά που λέει εδώ και για τον τρόπο 

που τα λέει. Αλλά τον εκτιµώ και για το βάθος των πολιτικών 

του αναφορών. 

 Εγώ δεν φοβάµαι συνάδελφοι κάποιες φορές να πω ότι 

το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας είναι ένας τιµηµένος χώρος 

πολιτικά και ιστορικά για τον τόπο µας. Κατ’ αυτή την έννοια 

λοιπόν οι άνθρωποι που εκπροσωπούνε απόψεις και ιδέες του 

Κοµµουνιστικού Κόµµατος εδώ µέσα, θεωρώ ότι θα έπρεπε να 

έχουνε µία πολύ ευρύτερη παρουσία.  Ειλικρινά µε στεναχωρεί 

το γεγονός της αιµορραγίας των στελεχών απ’ αυτό το χώρο, 

θα ήθελα να είναι περισσότεροι κουµουνιστές στο χώρο του 

Επιµελητηρίου κι αυτό το πιστεύω.  

Και βέβαια µια αναφέροµαι στα πρόσωπα θα ήθελα να 

σταθώ στην εµπιστοσύνη που µου έδειξε ο Πέτρος όλα αυτά τα 

χρόνια, που ήτανε µία εµπιστοσύνη που νοµίζω ότι την 

επέστρεψα µ’ όλους τους τρόπους. Ο Πέτρος ήτανε ο 

άνθρωπος πραγµατικά που άκουσε τις πιο ριζοσπαστικές, τις 

πιο ρηξικέλευθες πολλές φορές εισηγήσεις για θέµατα. ∆εν 

αρνήθηκε ποτέ να προχωρήσει κι αυτό δεν το έκανε µε την 

έννοια του αν αυτό αρέσει ή όχι στον ένα ή στον άλλο, γιατί σε 

καµία περίπτωση δεν βλέπουµε τους συναδέλφους εδώ ως 

αντιπάλους. Θεωρούσαµε ότι ζητήµατα που έπρεπε να 
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θέσουµε ήταν ζητήµατα που κάποια στιγµή το Επιµελητήριο θα 

έπρεπε να είχε το θάρρος να βάλει. 

Μ’ αυτή την έννοια αγαπητοί συνάδελφοι τουλάχιστον 

δύο ή τρεις φορές µπήκαν θέµατα των ροµά στη ∆ιοικούσα µε 

συνειδητό τρόπο, γιατί οι ροµά είναι στον πάτο του 

αποκλεισµού αυτή τη στιγµή. Εγώ θα χαιρόµουνα πάρα πολύ 

να έχουµε ένα ροµά συνάδελφο στην Αντιπροσωπεία, δεν 

πρόκειται να συµβεί αυτό τα προσεχή χρόνια. 

Χάρηκα πάρα πολύ όταν µου είπαν ότι στη ∆ηµοκρατική 

Συµπαράταξη είναι υποψήφιος ένας Παλαιστίνος συνάδελφος. 

Να ο χώρος του Επιµελητηρίου είναι ένας χώρος που πρέπει 

να εκφραστούν τα ιδιώµατα και οι προσεγγίσεις ανθρώπων 

που αισθάνονται πολύ µοναχικοί. Κι επιτέλους ίσως και ο 

καθένας από εµάς να αισθάνεται µοναχικός µ’ ένα τρόπο στο 

τέλος. 

Θέλω να πω ότι 3ετία αυτή στο Επιµελητήριο ήταν µια 

3ετία πραγµατικά µε φοβερή πολιτική δυστοπία. Η ελληνική 

κοινωνία έχει φτάσει στα όριά της κι αυτό δεν είναι ρητορικό. 

Υποστηρίχτηκε µ’ όλους τους τρόπους µέσα από την 

κινητοποίηση. Βεβαίως και η κινητοποίηση του Επιµελητηρίου 

θα όφειλε να έχει άλλα χαρακτηριστικά. Έχω πει παλιότερα ότι 

στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας έχουµε καταφέρει το εξής 

ακατόρθωτο, είµαστε το τελευταίο σοβιετικό κατάλοιπο λόγω 

δοµής και οργάνωσης, αλλά δυστυχώς δεν έχουµε αναφορές 

σε εκείνη την εξαιρετική πολιτικά περίοδο που ήτανε η 

σοβιετική πραγµατικότητα. Με κάποιους τρόπους τουλάχιστον 

αξιολογηµένη. 

Έχουµε λοιπόν µία κεντρική Αντιπροσωπεία 200 – 250 

µελών που αδυνατούνε πια να συνευρεθούν και να 

συνεδριάσουνε, και µια τοπική Αντιπροσωπεία 55 µελών. ∆εν 

ξέρω αν το ζήτηµα το αριθµητικό είναι το ζήτηµα σύµφωνα µε 

τις προτάσεις και του Προέδρου, το οποίο πρέπει να δούµε 

από εδώ και πέρα. Πάντως για µένα το ζήτηµα της ουσίας, 

δηλαδή της καταπολέµησης αυτής της διαρκούς απαξίωσης 

των οργάνων του ΤΕΕ, είναι ένα από τα σοβαρότερα ζητήµατα. 
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Νοµίζω ότι η παρουσία του καθενός µας εδώ πέρα και ο 

τρόπος που λειτούργησε στη διάρκεια αυτής της 3ετίας είναι 

ένα µικρό µάθηµα. Ας κάνει ο καθένας τον προσωπικό του 

απολογισµό και βέβαια στον προσωπικό του απολογισµό, τον 

οποίο κάνω κι εγώ, θέλω πραγµατικά να είναι έντιµος και 

ειλικρινής.  

Ναι εγώ πιστεύω ότι δεν καταφέραµε να κάνουµε όλα όσα 

θα µπορούσαµε να κάνουµε, γιατί; Γιατί ο χώρος του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου δεν είναι ένας χώρος αυτονοµηµένος από την 

υπόλοιπη πραγµατικότητα. Η διαδικασία συντριβής του κλάδου 

των µηχανικών, του χώρου µας και των δραστηριοτήτων που 

τους αφορούν, είναι µια διαδικασία που ακολουθεί µια 

συνολικότερη διαδικασία συντριβής, µιας περιφερειακής χώρας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός εισαγωγικών το Ένωσης αν 

θέλετε, όπως είναι η Ελλάδα. 

Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δυστυχώς ζούµε το τέλος της 

πολιτικής.  Η αγοραία βαρβαρότητα έχει εγκατασταθεί πλήρως 

σ’ όλα τα επίπεδα. Σήµερα πια αυτοί που καθορίζουνε τις 

αποφάσεις και τους προσανατολισµούς και περιφερειακά είναι 

οι τοπικές ελίτ, που λειτουργούν µέσα από τις υπερεθνικές ελίτ 

που δεν έχουνε καµία πολιτική και δηµοκρατική 

εξουσιοδότηση. Αλήθεια οι κύριοι του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου, οι κύριοι της Τρόικας από ποιον έχουνε εκλεγεί;  Μα 

απόλυτα από κανέναν. Αυτό και µόνο δείχνει πραγµατικά ότι 

και µόνο ακόµα η παρουσία ενός τέτοιου σχήµατος στην 

κεντρική πολιτική πραγµατικότητα την ελληνική, είναι κάτι το 

οποίο είναι ατιµωτικό  και πρέπει επιτέλους να σταµατήσει. 

Όταν λοιπόν αναφερόµαστε στην συνολικότερη πολιτική 

πραγµατικότητα την οποία έζησε και το ΤΕΕ τα προηγούµενα 

χρόνια, πρέπει να έχουµε το θάρρος να την ονοµάζουµε και να 

την πολεµούµε και πολιτικά και ιδεολογικά. Και αυτό βέβαια θα 

συµφωνήσω µε την προσέγγιση της Πανεπιστηµονικής, ότι 

αποτελεί θέµα προτύπου, αποτελεί θέµα παραδείγµατος. Είναι 

θέµα συστήµατος συνάδελφοι.  Το σύστηµα το σηµερινό, το 

συγκεκριµένο είναι ένα σύστηµα δοµηµένο, κουρδισµένο να 
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λειτουργεί λειτουργικά µε άλλους τρόπους και σε άλλες 

κατευθύνσεις. 

Εάν ο τόπος αρχίσει να έχει µία διαφορετική πολιτική 

αφήγηση, που πραγµατικά οι ιδέες που έχουν να κάνουνε µε 

ιδέες της αριστεράς, όπως τουλάχιστον τη γνωρίσαµε ιστορικά 

στον 20ο αιώνα, η εξέλιξη των πραγµάτων µπορεί να είναι 

διαφορετική. Εγώ πιστεύω σε µια τέτοια αφήγηση, ακόµα κι αν 

είναι ουτοπική. Αυτή είναι η προσωπική µου πίστη αυτή. 

Κλείνοντας γιατί θεωρώ ότι είπα πολύ περισσότερα απ’ 

ότι επιτρέπει ο χρόνος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους 

συναδέλφους ανεξάρτητα από προσεγγίσεις, ανεξάρτητα από 

προσωπικές ακόµα αν θέλετε αντιπαραθέσεις, και να πω, ότι 

το ζητούµενο από εδώ και πέρα είναι να συνεχίζουµε να 

υπερασπιζόµαστε την ανάγκη, να υπάρχει το Επιµελητήριο. 

Γιατί νοµίζω ότι αυτό είναι αυτό που θα κριθεί τα επόµενα 

χρόνια. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Ξυλούρης. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Εγώ συνάδελφοι βλέπω πολύ συναίσθηµα 

απόψε, πολύ ρε παιδί µου, πολύ µελό το παίζουµε και δεν µ’ 

αρέσει. (∆εν αποδίδεται καθαρά, υπάρχει πρόβληµα 

µικροφώνου)9, Πρόεδρε, όταν κάνατε τις απατεωνιές και 

βγάζατε τα Προεδρεία µε τις απατεωνιές.  Μα ακούγεται ρε 

παιδιά; Ακούγεται; 

 Παιδιά εγώ είναι κλασσικός κι ακολουθώ την κλασσική 

µέθοδο, παλιά όταν κάναµε συνδικαλισµό πριν 35 χρόνια 

µπορεί να µην είχατε γεννηθεί τότε, όταν κάναµε έναν 

απολογισµό ενός οργάνου Πρόεδρε και Προεδρείο, πρέπει να 

δούµε αυτό το όργανο που στο διάολο, σε ποιο κοινωνικό 

περίγυρο δρα. ∆ιότι άµα είσαι εσύ µια επαναστατική 

επανάσταση στη Βενεζουέλα ας πούµε ή στο Καράκας ας 

πούµε ή στην Ινδία δεν είναι το ίδιο πράγµα. Πρέπει λοιπόν να 

δούµε αυτό το όργανο το οποίο είµαστε, αν είναι όργανο κι αν 

συµµετείχαµε γιατί µπαίνει θέµα και το τι είναι συνέλευση, τι 

σηµαίνει συµµετέχω. 
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 Αυτό το όργανο λοιπόν κατά τη γνώµη µας έδρασε στην 

πιο βάρβαρη καπιταλιστική επίθεση, στην πιο βάρβαρη 

επίθεση που έχουν δεχθεί οι εργαζόµενοι µετά τον 2ο 

Παγκόσµιο Πόλεµο για να µην πω κι ακόµα από πριν. Που δεν 

είναι τίποτα άλλο, παρά το πραγµατικό πρόσωπο του 

καπιταλισµού. Αυτός είναι ο καπιταλισµός τον οποίο ψηφίζετε 

και χαµογελάτε και ορισµένοι που είστε φιλελεύθεροι. Αυτός 

είναι ο καπιταλισµός και µάλιστα τα από µέσα δόντια, τους 

κυνόδοντες δεν τους έχετε δει ακόµα. Τα πρώτα δοντάκια του 

δείχνει. 

 Αυτός είναι ο καπιταλισµός και θα είναι χειρότερος και θα 

δούµε πράγµατα που θα λέµε, παναγία µου µα τέτοια 

πράγµατα!  Ναι, αυτός είναι ο καπιταλισµός, αυτή είναι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και να περιµένετε ακόµα χειροτέρα. Και το 

ξέρετε οι πιο πολλοί και οι ηγεσίες το ξέρουν, αλλά ποιούνε τη 

νήσαν και δεν κάνουνε τίποτα άλλο παρά να φεύγουνε από 

εδώ να γίνουνε Περιφερειάρχες και βουλευτάδες και όσο 

µεγαλύτερα αξιώµατα στο καπιταλιστικό σύστηµα.  

 Εγώ το ξέρω και το γνωρίζω ότι το γνωρίζουνε αυτοί. 

Όπως ξέρουνε κι αυτοί τη δικιά µου την αντίληψη, την οποία 

ποτέ δεν την έκρυψα και δεν είναι απλά παλαιού σοβιετικού 

τύπου, είναι η σύγχρονη αντίληψη των µαρξιστών λενινιστών 

που είναι οι κοµµουνιστές. Που τι λένε; Ότι την εξουσία άµα 

την έχουν οι καπιταλιστές, είναι ότι πιο βρώµικο υπάρχει. 

Πιστεύουµε λοιπόν στη εργατική λαϊκή εξουσία, αυτή 

πιστεύουµε γι’ αυτό είµαστε µειοψηφία. ∆εν ντρεπόµαστε γι ’  

αυτό, παλεύουµε γι’ αυτό και είµαστε και πλειοψηφία στο λαό 

µέσα. 

 Θεωρούµε λοιπόν ότι δράσαµε µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο 

της πιο βάρβαρης καπιταλιστικής επίθεσης της οικονοµίας της 

ελεύθερης αγοράς, και τι έγινε τώρα σ’ αυτό το διάστηµα; Τι 

έγινε; ∆ιαλύσανε τα πάντα. Ρωτήστε το συνάδελφο τον 

Πρόεδρο της ∆ΕΗ να σας πει τι έγινε, τον ∆ιευθυντή της ∆ΕΗ. 

∆ιαλύσανε τα πάντα. Όχι όµως ότι διαλύσανε τα πάντα µε την 

έννοια ότι δεν υπάρχει τίποτα όρθιο, λάθος ο κρατικός 

µηχανισµός υπάρχει για να υπηρετεί τα µονοπώλια. Αυτό που 
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χτυπήσανε και διαλύθηκε είναι ότι κατάκτηση είχε το εργατικό 

λαϊκό κίνηµα. ∆ηλαδή δικαίωµα στην εργασία, δικαίωµα να 

έχεις λίγο περίθαλψη, δικαίωµα να έχεις ένα σχολείο, δικαίωµα 

να έχεις µία σύνταξη. Βάλανε χέρι και σ’ αυτά οι απάνθρωποι, 

όχι απάνθρωποι, αυτοί τη δουλειά τους κάνουνε. Με 

αποτέλεσµα δηλαδή να διαλύσουνε τα πάντα ανεργία, 

ετεροαπασχόληση, υποαπασχόληση, κλέψανε το ΤΣΜΕ∆Ε 

όπως θα κλέβουνε σε όλα τα ταµεία, δεν είναι πρωτοτυπία των 

µηχανικών. Φάγανε λοιπόν το ΤΣΜΕ∆Ε, φάγανε τα πάντα και 

τι έκανε το Τεχνικό Επιµελητήριο; Πρώτα σε κεντρικό επίπεδο, 

κατά τη γνώµη µας συνειδητά, προσέξτε τι λέµε τώρα εµείς, 

συνειδητά υπηρετούνε αυτή την κατάσταση.  

 Κι εδώ ερχόµαστε εµείς να διαφοροποιηθούµε, δηλαδή 

όταν την τελευταία 4ετία που την κάνουνε 4ετία µε το ζόρι, µε 

κλοπή πάλι κι αυτό αντί για 3ετία, βλέπουµε η ανεργία να πάει 

στα ύψη, το ελεύθερο επάγγελµα να απελευθερώνεται, άκου 

όρος, απελευθέρωση, τους πρόστυχους τι όρους βάζουνε. Η 

κατάργηση των ελαχίστων αµοιβών. Εµείς τι κάναµε; Όχι µόνο 

δεν κάναµε τίποτα, αλλά αυτοί που διοικούνε το ΤΕΕ κάνουνε 

τα πάντα ώστε να µην κάνουµε τίποτα. Αυτή είναι η 

πραγµατικότητα ρε παιδιά κι εγώ εκεί κρίνω τους Προέδρους 

και τους Αντιπροέδρους και τα σώµατα. Γιατί αυτό για µένα 

είναι ντροπή να το λέµε σώµα και βάζω πρώτα τον εαυτό µου 

µέσα. ∆εν είναι αυτές συνελεύσεις, δεν είναι αυτές µαζώξεις 

ανθρωπίνων µυαλών που σκέφτονται. Εγώ όταν µαζεύοµαι σ’ 

ένα µέρος θέλω να πω τη γνώµη µου, να ακούσω του 

αλλουνού, να έρθουµε σε σύγκρουση και να βγει ένα 

αποτέλεσµα. Πότε µωρέ είδατε εδώ πέρα σύγκρουση; Πότε 

είπατε την άποψή σας; Πότε συγκρουστήκαµε; Μόνο µε 

στηµένες πλειοψηφίες παίρνετε αποφάσεις, διότι δεν έχετε 

πολιτική άποψη, διότι ντρέπεστε να την πείτε. Αυτή είναι η 

πραγµατικότητα.  Εµείς τη λέµε και είµαστε η µειοψηφία στις 

ψηφοφορίες, αλλά στην ουσία είµαστε η πλειοψηφία.  

∆ιότι βγήκε τώρα και λέω ρε Κώστα, λες απαξίωση, εγώ 

δεν θεωρώ ότι έχει απαξιωθεί το όργανο, µε συγχωρείς. Εγώ 

προσωπικά δεν το απαξίωσα ποτέ, ίσα – ίσα παρόλα που είµαι 
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απόλυτη µειοψηφία δέχοµαι και θεωρώ ότι ο Πρόεδρος είναι 

Πρόεδρος. Αυτοί που το απαξιώνουνε είναι αυτοί που δεν 

θέλουν Επιµελητήριο. Είναι οι ηγεσίες και που δυστυχώς η 

παράταξή σας έκανε το ίδιο παιχνίδι. Πού διαφώνησε επί της 

ουσίας η παράταξή σου µε την ΠΑΣΚ και τη ΝΕΑ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; Επί της ουσίας Κώστα δεν διαφωνήσατε και 

στο κύριο θέµα που συζητήσαµε για τις αιτίες της κρίσης και 

των προβληµάτων των µηχανικών βγάλατε κοινό ψήφισµα. 

Ένα ψήφισµα µωρέ βγάλαµε, ένα για τον πόλεµο στη 

Λιβύη και κατά λάθος ψηφίστηκε και ξεχάσανε να το δώσουνε 

στη δηµοσιότητα. Αυτά συνάδελφοι, θα µου πεις ποιος τα 

ακούει; Κανείς. Εγώ τα λέω γιατί αισθάνοµαι ότι πρέπει να το 

πω. Κανένας δεν θέλει να το ακούσει και κανένας δεν θα το 

µάθει, κι αύριο θα βγούνε, θα πάρουνε απόλυτη πλειοψηφία η 

ΑΜΑΚ. ∆εν έγινε τίποτα συνάδελφοι και το ξέρετε.  Θα βγείτε 

εσείς να διαχειριστείτε την εξουσία, διότι ο Πρόεδρος δεν 

κατεβαίνει τώρα, διότι βλέπει ότι έχουνε χάσει την πλειοψηφία.  

Κι αυτό ήτανε και το αποτέλεσµα τον ένα χρόνο που πήρανε 

την αναβολή, διότι τότε οι παρατάξεις είχανε διαλυθεί και δεν 

µπορούσανε να κάνουνε εκλογές και κάνουνε τεχνάσµατα και 

πήραν ένα χρόνο αναβολή, αυτή είναι η πραγµατικότητα. 

Η άλλη όµως πραγµατικότητα που οι µηχανικοί δεν έχουν 

να φάνε πώς θα τους ντολαντίσετε στις εκλογές; Τις θα τους 

πείτε;  Τι θα τους πείτε στις εκλογές ρε αδερφέ; Ότι εµείς θα 

σας λύσουµε το πρόβληµα, µα δεν είµαστε λίγο σοβαροί; Τι 

προβλήµατα θα λύσει το ΤΕΕ; Το ΤΕΕ και να µπορεί δεν 

θέλουνε Κώστα, δεν θα σε αφήσουνε άµα θα γίνεις Πρόεδρος ή 

η Ειρήνη. Αύριο που θα είσαι Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ.  ∆εν 

µπορείς να κάνεις τίποτα, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα 

πας στον Αρναουτάκη δίπλα να κάθεσαι να βγάλεις 

φωτογραφίες. Αυτή είναι, διότι9, ναι έτσι είναι, αυτός είναι ο 

ρόλος των ΤΕΕ και των διάφορων. Να σου πω κάτι, πήγαινε 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σ’ όλα τα συµβούλια που συµµετέχω 

ξέρετε ποιο είναι; Στην καλύτερη των περιπτώσεων να σ’ 

αφήσουνε να διαµαρτυρηθείς σε κάτι µικρολεπτοµέρειες. 

Βάλετε θέµα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δω εγώ πόση ώρα 
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θα είστε Πρόεδροι. Βάλετε θέµα για την καπιταλιστική 

ολοκλήρωση, βάλτε θέµα για τα µεγάλα έργα που τα τρώνε 

σαν τα κοράκια πέφτουνε επάνω. Ποιος έβαλε ποτέ θέµα γι’ 

αυτό; Εκεί σε θέλω εγώ να µπεις. 

Θα µου πεις εσύ πολλά τα λες, µπορεί κι εγώ αύριο να 

κωλώσω, όµως µέχρι τώρα το λέω κι έχω το δικαίωµα να το 

λέω. ∆ιότι η ανεργία που είναι 90% ρε συνάδελφοι, εγώ σε 

ρωτώ σαν Πρόεδρος τι έκανες; ∆εν έκανες τίποτα διότι 

εκτελούσες εντολές των παρατάξεων που σε εκλέξανε, µε 

παράνοµες διαδικασίες. Αυτός είσαι Πρόεδρε κι αυτή είναι 

πραγµατικότητα είτε εµένα µου αρέσει είτε εσένα δεν σου 

αρέσει. Αυτή είναι η αλήθεια κι η αλήθεια καίει. Η αλήθεια 

ξέρετε τι λέει; Ότι το ΠΑΣΟΚ χρησιµοποιώντας τους  

µηχανισµούς των πατεράδων, των µπαµπάδων, των 

Νοµαρχών, των Αντινοµαρχών εκλέγουν τα τέκνα τους για να 

‘ρθουν εδώ να µην πατάνε ποτέ. Ψέµατα το λέω; 

Εµένα δεν µε εκπλήσσει και δεν περιµένω από το γιο του 

Νοµάρχη να ‘ρθει να µου µιλήσει για τα προβλήµατά µου. Μ’ 

ενοχλεί όµως που νοµίζει ότι κοροϊδεύει ότι συµµετέχει στη 

διαδικασία. Όχι ρε φίλε δεν είναι έτσι, να είσαι ειλικρινής, ναι 

εµείς είµαστε µε το σύστηµα, και το υπηρετούµε και κάνουµε 

ότι µπορούµε να κρατήσουµε. ∆ιότι η ΠΑΣΚ που είναι 

παράνοµη πήρε 600 ψήφους κι εµείς πήραµε όλοι µαζί 30. 

Εντάξει είµαστε ο 1/20 της ικανότητάς τους. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   730. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   730 σωστά το λέει ο Πρόεδρος, διότι µε τον 

µηχανισµό που έχετε έπρεπε να πάρει 2.000 αλλά είστε 

ανίκανοι να τους πάρετε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   2.000 δεν ήταν όλοι οι µηχανικοί. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Μα θα τους πάρετε τους 1.800, το θέµα όµως 

είναι ότι αλλάξανε οι συσχετισµοί και εγώ σας λέω και σας 

προειδοποιώ ότι οι συσχετισµοί θα αλλάξουν απότοµα και 
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προσέξτε να δείτε κάτι. Θα τρέχετε και δεν θα προλαβαίνετε. 

∆εν είναι απειλή προειδοποίηση είναι. 

 Προβλέπουµε ένα µεγάλο, τεράστιο ποτάµι 

αγανακτισµένων ανθρώπων που δεν θα είναι οι µηχανικοί, δεν 

θα είναι οι µηχανικοί δυστυχώς, θα είναι οι εργαζόµενοι που 

δεν έχουν που πονούν τα δόντια τους και δεν µπορούν να τα 

βγάλουνε. Θα είναι οι πατεράδες µας που δεν έχουνε σύνταξη, 

η αδερφή µας που είναι απολυµένη και άνεργη. Και που εµείς 

περί άλλων τυρβάζουµε συνάδελφοι. 

 Εγώ κλείνω, θέλω να πω το εξής, η παράταξή µας, γιατί 

να κάνοµε και τον απολογισµό µας. Εγώ θεωρώ ότι είµαστε 

πολύ πιο κάτω από τις ανάγκες που υπάρχουν. Βέβαια 

συµµετείχαµε µε τον Κώστα αλλά λειψά. Θα σας πω όµως και 

κάτι άλλο και το λέω ειλικρινά. Έχω τόσο πολύ στεναχωρηθεί 

από τη συµµετοχή µου εδώ πέρα για ένα λόγο, ότι δεν άκουσα 

ποτέ έναν να µου αντιπαρατεθεί επί της ουσίας σ’ αυτά που 

λέµε. ∆εν είχα και την πρόκληση δηλαδή ρε αδερφέ. Μόνο το 

στυλ του είδους έλα µωρέ σταλινικέ ξεπερασµένε. Αυτό δεν 

καταδέχοµαι ούτε καν να το συζητήσω δηλαδή.   

 ∆εν είδα δηλαδή µια επί της ουσίας αντιπαράθεση να 

λέµε, ότι για παράδειγµα δεν είναι ρε φίλε δυνατόν το 

αεροδρόµιο να το δίνει ο Υπουργός πεσκέσι σε ένα 

επιχειρηµατία τον Ξυλούρη και να µην κάνει το Τεχνικό 

Επιµελητήριο να στήσει το µπέτι µπροστά. Μα γιατί να το (9) 

το Επιµελητήριο, αφού ούτε ο ∆ήµος το έκανε, ούτε η 

Νοµαρχία, ούτε η Περιφέρεια. Copy paste τάλε κουάλε είναι, 

όλα τα όργανα είναι έτσι. Είναι όλα διότι σ’ όλα τα όργανα 

είναι αν δεν είναι τα κοπέλια τους εδώ πέρα είναι οι πατεράδες 

τους και οι µπαρµπάδες τους και οι συµπεθέροι τους. Είναι 

ακριβώς οικογενειοκρατείς οι πολιτικές, οι οικονοµικές κι αυτό 

που µετράει είναι το χρηµατιστικό κεφάλαιο που κυριαρχεί. Κι 

εδώ φαίνεται η ουσία και η σύγκριση και θα είµαι πρώτα εγώ 

µε την παράταξή µας, είµαστε απέναντι σ’ αυτούς; ∆εν είµαστε 

στο επίπεδο που πρέπει και δυστυχώς εκλογικά είµαστε τόσο 

αδύναµοι που δεν µπορούµε.  
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 Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι η παράταξή µας δεν έκανε αυτά 

που έπρεπε να κάνει. Θεωρώ όµως ότι προσπαθήσαµε στο 

βαθµό που µπορούσαµε και σας το λέµε ειλικρινά. Με ένα και 

µόνο κριτήριο, δεν µας ενδιαφέρει το τι θα πει ο ένας ή ο 

άλλος, οι προτάσεις που κάναµε ήταν πάντα στη λογική να 

καλυτερεύσουµε όσο µπορούµε τους µηχανικούς που 

πλήττονται από την πολιτική αυτή. 

 Προσωπικά δεν θα είµαι υποψήφιος, και θα σας το πω 

ειλικρινά. Θεωρώ ότι τόσο πολύ που απογοητεύτηκα από τη 

διαδικασία αυτή που δεν έχω τη δύναµη δηλαδή δεν βλέπω το 

λόγο να µπορώ να µπορώ να είµαι σ’ αυτό το όργανο. Πιθανόν 

εγώ να µην έχω αντιληφθεί και να χρειάζεται διαφορετικός 

τρόπος αντίληψης. Ας παραχωρήσω λοιπόν σε κάποιο άλλο 

δικό µου σύντροφο, κι εγώ το λέω σύντροφο να έρθει εδώ 

πέρα, γιατί εγώ µάλλον δεν κάνω γι’ αυτό το χώρο και το λέω 

και πραγµατικά το λέω ότι ίσως δεν είµαι κατάλληλος, ποιος 

είναι ο µηχανισµός που δηµιουργεί. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θα πας αλλού συνάδελφε; 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  ∆εν πάω, εγώ δεν είµαι σαν τους άλλους που 

φεύγουν από τον ένα τόπο και πάνε στον άλλο σαν τους 

γαλονόµους. Εγώ δεν είµαι κι εκεί που είµαι γιατί το θέλω, 

προσέξτε να δείτε ποια είναι η διαφορά µας. Κι εµείς λέµε και 

το προτείνουµε στην επόµενη, όλοι που είστε Πρόεδροι να µην 

πληρώνεται κανένας σας. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν πληρωνόµαστε. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Εσύ δεν πληρώνεσαι, για ρώτησε τους άλλους 

Προέδρους να δεις ήντα παίρνουνε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ποιοι Πρόεδροι; 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Ε, τους Προέδρους, κατέχω εγώ ποιοι είναι οι 

Προέδροι; Ποιοι πληρώνονται; Το Τεχνικό Επιµελητήριο 
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αγαπητέ µου Πρόεδρε, εγώ µια φορά πήγα στο Τεχνικό 

Επιµελητήριο, που είχα ένα πρόβληµα επαγγελµατικό και πήγα 

λέει να δω και είδα 8 ορόφους, το µόνο που βρήκα ήτανε η 

αδιαφορία, το πρόβληµά µου το έλυσα µόνος µου. Και λέω, µα 

ήντα τούτο µωρέ το θεριό, ποιος το διατηρεί; 8 ορόφους µε πιο 

πολλούς υπαλλήλους από το Υπουργείο Εσωτερικών, ποιος το 

διατηρεί τώρα; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εννοείς κεντρικά τώρα, 

εννοείς κεντρικά. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Κεντρικά ναι, δηλαδή τα περιφερειακά καλύτερα 

είναι; Που εδώ, α, εδώ να πω. Πραγµατικά είναι απαράδεκτη η 

κατάσταση η εργασιακή από τα παιδιά που ήτανε εδώ. 

Απαράδεκτη, απαράδεκτη, το ξέχασα και ζητάω συγγνώµη. 

Απαράδεκτη δηλαδή να φεύγουνε παιδιά επειδή δεν είχαµε να 

τα πληρώσουµε; Μωρέ να πιάσουµε τον Σπίρτζη να τον 

πνίξουµε και τον Αλαβάνο και τον Σκώκο και όλους αυτούς 

τους κυρίους που χρυσοπληρώνονται για να µας 

κουλαντρίζουν και να παίρνουν τα λεφτά µας. 

 Εγώ εύχοµαι στις εκλογές που θα βγούνε – και το λέω 

έτσι9 - οι συνάδελφοι µετά από αυτό το πατατράκ που έχουµε 

πάθει, να δούνε πιο πραγµατικά την κατάσταση. Ας µην 

ψηφίσουνε ρε παιδί µου Πανεπιστηµονική, εντάξει. ∆εν είναι 

ίσως η κατάσταση9, ας µην το κάνουνε αφού δεν µπορούνε. 

Αλλά τουλάχιστον ας γυρίσουν λίγο την πλάτη ρε παιδιά. Αυτή 

η κατάσταση δηλαδή πρέπει να χτυπηθεί. Πώς θα το κάνουµε 

δηλαδή ρε συ Πρόεδρε. Και προφανώς είναι περιττό να πω ότι 

καταψηφίζω προφανώς την εισήγηση. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μετά το τέλος των 

τοποθετήσεων θα παρακαλούσα τον συνάδελφο τον Αλεξάκη 

από τη Νοµαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου, να µας κάνει το δικό 

του απολογισµό για τη Νοµαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου, 15 

λεπτά είναι καλά; Ωραία. 
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ΑΛΕΞΑΚΗΣ:   Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα κι από µένα. 

Σηµαδιακή µέρα για µένα, είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνω 

Πρόεδρε στο βήµα να µιλήσω στην Αντιπροσωπεία. ∆εν είχα 

την τύχη να είµαι µέλος της Αντιπροσωπείας, µε βάλανε 

κατευθείαν στα δύσκολα, Πρόεδρος της Νοµαρχιακής. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Με την ησυχία σου λοιπόν και χωρίς άγχος. 

 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ:   Χωρίς άγχος έτσι; Εντάξει θα προσπαθήσω. 

 Αναλαµβάνοντας την Προεδρεία της Νοµαρχιακής του 

Λασιθίου, ξεκινώντας δεν είχα καταλάβει το µέγεθος του 

βάρους που έπρεπε να σηκώσω. Στόχος µου και στόχος της 

Νοµαρχιακής εξαρχής ήταν να είµαστε παρών. Ξεκινήσαµε η 

Νοµαρχιακή να είναι παρών στο ΤΕΕ, θεωρώ κυρίως στη 

∆ιοικούσα, νοµίζω ότι µε είδατε αρκετές φορές, 

παρακολούθησα πάρα πολλές ∆ιοικούσες και για θέµατα που 

αφορούσαν το Λασίθι, αλλά και γενικότερα θέµατα. 

 Επίσης παρακολούθησα πάρα πολλές Αντιπροσωπείες, 

βέβαια δεν είχα πιθανόν το θάρρος, το θράσος, την εµπειρία 

να µιλήσω, το κάνω σήµερα. Επίσης θέλω να πω ότι η 

Νοµαρχιακή Επιτροπή του Λασιθίου ήτανε παρών σ’ όλες τις 

κινητοποιήσεις και αυτές που έκανε το Τεχνικό Επιµελητήριο, 

αλλά και αυτές που έγιναν στην κοινωνία του Λασιθίου για όλα 

τα προβλήµατα που αντιµετώπισε για την κρίση, για τις 

µειώσεις των δοµών όπως τα ΤΕΙ, όπως τα νοσοκοµεία, πάντα 

το Τεχνικό Επιµελητήριο και η Νοµαρχιακή του Επιτροπή 

ήτανε παρούσα.  (αλλαγή κασέτας) 

 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ:   9παρών στην αντιµετώπιση της 

καθηµερινότητας των µηχανικών. Ήταν η πρώτη φορά που 

πραγµατοποιήσαµε νοµίζω στο σύνολο όπως θα δείτε, όπως 

είδατε στον απολογισµό, πάνω από 20 εκδηλώσεις για θέµατα 

που αφορούν την καθηµερινότητα του µηχανικού και θέµατα 

νοµοθεσίας, θέµατα φορολογίας, θέµατα που αφορούν τους 

νόµους για τα αυθαίρετα. 
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 Θεωρώ ότι ήτανε µία πολύ παραγωγική 3ετία από 

πλευράς Νοµαρχιακής στο κοµµάτι αυτό. Ήµασταν παρών σ’ 

ένα ζήτηµα που είχε ταλανίσει όλο το Νοµό Λασιθίου τα 

προηγούµενα χρόνια, ήµασταν παρών στην Ιεράπετρα και τη 

Σητεία. Όπως προανέφερε ο Πρόεδρος ένα από τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα της µη λειτουργίας της 

Νοµαρχιακής ήτανε το τρίπολο που λέµε εµείς στο Λασίθι, 

µεταξύ Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας. 

 Κάναµε εκδηλώσεις και στην Ιεράπετρα και στη Σητεία 

που είχαν να γίνουνε, στη Σητεία µας είπανε και 10ετία. 

Ορίσαµε τις µόνιµες επιτροπές, τις δύο που υπάρχουν στο 

περιφερειακό τµήµα, µε γεωγραφικό ρόλο. Είπα η µόνιµη 

επιτροπή Ιεράπετρας και Σητείας το οποίο µας έδωσε ένα 

σηµαντικό εργαλείο και για τη Νοµαρχιακή, αλλά και για τη 

∆ιοικούσα, αντιµετώπισης των προβληµάτων Ιεράπετρας και 

Σητείας. 

 Ήµασταν παρών στην Τοπική ανάπτυξη.  Η Νοµαρχιακή 

βοήθησε τόσο για τη σύνταξη του φακέλου της ΟΥΝΕΣΚΟ το 

οποίο να πούµε ότι είχε οριστεί από την προηγούµενη 

Νοµαρχιακή, εµείς απλά παραλάβαµε στη µέση της δουλειάς. 

Όµως η παρούσα Νοµαρχιακή ανέλαβε το κοµµάτι των 

παραδοσιακών οικισµών, νοµίζω ότι ήτανε ένα πολύ µεγάλο 

στοίχηµα για το τµήµα. Νοµίζω το ανταπεξήλθαµε σε πολύ 

σηµαντικό βαθµό και τώρα περιµένουµε όπως αποφάσισε και η 

∆ιοικούσα, την παρουσίαση αυτής της δουλειάς. 

 Επίσης είχε εισηγηθεί κι άλλη µια οµάδα εργασίας, 

θεωρώ που αναδεικνύοντας τον κοινωνικό ρόλο του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου, η οποία δεν ολοκληρώθηκε. Ελπίζω στο 

µέλλον να ολοκληρωθεί, που αφορούσε την προσβασιµότητα 

των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στα κτήρια και σε 

κοινόχρηστους χώρους του Νοµού Λασιθίου. 

 Ήµασταν παρών εκπληρώνοντας το ρόλο του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου σαν τεχνικός σύµβουλος. Όποτε µας ζητήθηκε 

από οποιοδήποτε φορέα εκφέραµε την άποψή µας, εκφέραµε 

την άποψη του Τεχνικού Επιµελητηρίου, ακολουθώντας τις 

κατευθύνσεις της ∆ιοικούσας σε διάφορα ζητήµατα. 
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Απαντήσαµε σε ερωτήµατα που µας υποβάλλανε οι υπηρεσίες, 

οι φορείς και θεωρώ ότι παίξαµε ένα σηµαντικό ρόλο στον 

καθορισµό κάποιων απόψεων στην περιοχή µας στο Νοµό 

Λασιθίου. 

 Θεωρώ ότι ήτανε µια κατά την προσωπική µου άποψη µια 

πετυχηµένη θητεία σαν Νοµαρχιακή και στόχος µας είναι να 

συνεχίσει να είναι. Όπως σας είπα, µάλλον πριν πω αυτό, 

κλείσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω κατά πρώτον τα µέλη της 

Νοµαρχιακής, που παρόλες τις διαφορετικές παρατάξεις9 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Οι  οποίοι ήσαν; 

 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ:   Οι οποίοι ήσαν, ο Αντιπρόεδρος ήτανε ο Μιχάλης 

ο Χωραφάς, Γραµµατέας ο Μανώλης ο Ρουκουνάκης και µέλη ο 

Γιάννης ο Τσιχλής και η Αφροδίτη η Βαρκαράκη. 

 Παρόλο που ήµασταν από διαφορετικές παρατάξεις, 

νοµίζω όλες οι αποφάσεις µας, σχεδόν όλες οι αποφάσεις µας 

ήτανε οµόφωνες. Υπήρχε µία σύµπνοια, και το αποτέλεσµα της 

δουλειάς είναι αποτέλεσµα αυτής της συνεργασίας που υπήρχε 

στη Νοµαρχιακή Επιτροπή αυτό το διάστηµα. 

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη ∆ιοικούσα, που µε άκουσε, 

που µε υποµονή λίγο µε την ίδια αµηχανία µπορώ να πω 

συνέχεια, αλλά νοµίζω ποτέ δεν αρνήθηκε να ασχοληθεί µε το 

Λασίθι. Νοµίζω ότι τα αποτελέσµατα στα κοµµάτια που 

ανέφερα πριν νοµίζω ότι είναι σύµφωνο, ότι είναι και 

αποτέλεσµα του ανοιχτού πνεύµατος που είχε η ∆ιοικούσα. 

 Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα έναν 

άνθρωπο που µε βοήθησε στο πρώτο βήµα, γιατί όπως σας 

είπα δεν είχα αναλογιστεί το βάρος του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου όπως θα έπρεπε, τον Μανώλη τον Καραβελάκη. 

Όπως είπατε κ. Ξυλούρη έφυγε από τη ∆ιοικούσα για λόγους 

οικονοµικούς και το τελευταίο ενάµιση χρόνο η Νοµαρχιακή 

δεν έχει κάποιον υπάλληλο να υποστηρίξει και να βοηθήσει σ’ 

αυτή. Θα πρέπει ίσως να το δούµε αυτό. Ο Μανώλης ο 

Καραβελάκης µε βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβω το Τεχνικό 

Επιµελητήριο και νοµίζω ότι λείπει από εδώ µέσα. Και σαν 
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µέλος της Αντιπροσωπείας που ήτανε, αλλά και σαν στέλεχος 

και υποστήριξη όλων των ζητηµάτων. 

 Ευχαριστώ επίσης όλους όσους βοήθησαν, τον Πρόεδρο 

που µου έδειξε µια τόσο εµπιστοσύνη και νοµίζω ότι 

ανταποκρίθηκα σ’ ένα βαθµό. Τα υπόλοιπα στελέχη της 

Αντιπροσωπείας από το Νοµό Λασιθίου που αγκάλιασαν χωρίς 

να είµαι µέλος της Αντιπροσωπείας, αλλά είµαι ένας νέος 

συνάδελφος και υποστήριξαν την προσπάθειά µου. 

 Ευχαριστώ όλους όσους βοήθησαν ώστε η Νοµαρχιακή 

να λειτουργήσει µ’ αυτό τον τρόπο. 

 Κλείνοντας θα σας πω ότι σήµερα θεωρώ ότι ξεκινάω 

από αυτό το βήµα. Είναι η πρώτη φορά, κάποιοι µπορεί να 

τελειώνουνε, βέβαια θα τη θυµάµαι έντονα αυτή τη µέρα, γιατί 

είναι η µέρα, σαν σήµερα έγινα πρώτη φορά πατέρας. Άρα 

είναι σηµαδιακή. 

 Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούµε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούµε τον 

συνάδελφο τον Αλεξάκη. 

 Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλει να κάνει κάποιος 

ερώτηση για τα θέµατα της Νοµαρχιακής Λασιθίου, αν δεν 

θέλει να κάνει ερώτηση, αν θέλει κάποιος να κάνει 

τοποθέτηση. Τοποθέτηση ο συνάδελφος, ερώτηση ή 

τοποθέτηση; Ο συνάδελφος Ζερβός, άλλος που να θέλει να 

κάνει τοποθέτηση; Άλλος συνάδελφος ή συναδέλφισσα; Όχι, 

κλείνει λοιπόν, θέλεις; Τοποθέτηση, α ναι συνάδελφε 

συγγνώµη, λάθος δικό µου. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Για δεύτερη φορά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι, όχι είναι η µοναδική 

φορά που έκανα τέτοιο λάθος, στις 30 συνεδριάσεις είναι η 

µοναδική φορά που έκανα λάθος. 

 Συνάδελφε, ο συνάδελφος Κατσαράκης µου διέφυγε, να 

προηγηθεί συνάδελφε, συγγνώµη και πάλι, πρώτη και 

τελευταία είναι. 
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 Ο συνάδελφος Κατσαράκης. 

 

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ:   Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση σήµερα, είναι 

η τελευταία συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας. Ειπώθηκαν 

αρκετά πράγµατα τόσο από τον Πρόεδρο, όσο και από τους 

υπόλοιπους συναδέλφους.  

 Θα ξεκινήσω λίγο αντίστροφα αφού µίλησα µετά από τον 

Πρόεδρο της Νοµαρχιακής. Με βάση την εµπειρία και από την 

προηγούµενη θητεία που µου έχει µεταφερθεί, γιατί εγώ είµαι 

ένα καινούριο µέλος της Αντιπροσωπείας, θεωρώ ότι ήταν 

σηµαντική η επιτυχία της Νοµαρχιακής να µπορέσει να 

συνεδριάζει, να µπορέσει σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες και 

µε τα δεδοµένα γεωγραφικά προβλήµατα τα οποία υπάρχουν 

στο Λασίθι να είναι εκεί και νοµίζω Χάρη ότι είναι µία αρχή, 

πραγµατικά. Νοµίζω ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί, νοµίζω 

βλέποντας και τα ψηφοδέλτια για το Λασίθι ότι υπάρχουν 

αρκετοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα συνεχίζουν αυτό το έργο 

ποιο δυναµικά και πραγµατικά εύχοµαι στην επόµενη θητεία το 

Λασίθι να διαδραµατίσει ένα πολύ πιο σηµαντικό ρόλο απ’ ότι 

διαδραµάτισε στο Τεχνικό Επιµελητήριο στο Τµήµα Ανατολικής 

Κρήτης. 

 Γενικότερα τώρα, συνάδελφοι προφανώς και υπάρχει 

πρόβληµα. Υπάρχει πρόβληµα το οποίο το ανέφεραν οι 

περισσότεροι συνάδελφοι, γλαφυρά το ανέφερα ο Κώστας ο 

Ξυλούρης. Υπάρχει θέµα µε την Αντιπροσωπεία και προφανώς 

υπάρχουν ευθύνες οι οποίες ευθύνες τελικά καταλήγουν στις 

παρατάξεις µε τη δύναµη που έχει η κάθε παράταξη µέσα στην 

Αντιπροσωπεία. Άλλες παρατάξεις είναι εντελώς απούσες, 

κάποιες άλλες σε πολύ µικρό ποσοστό, άλλες µε µία συνεχή 

παρουσία όπως είναι για παράδειγµα τα δύο µέλη της 

Πανεπιστηµονικής. Κι εµείς ως ΑΜΑΚ έχουµε κάνει και 

κάνουµε από το βήµα αυτό την αυτοκριτική µας. ∆εν 

καταφέραµε, πολλές φορές βέβαια είχαµε µία σηµαντική 

παρουσία, αλλά και άλλες φορές, αρκετές φορές είχαµε πολύ 

λιγότερη παρουσία απ’ ότι θα θέλαµε. 
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 Νοµίζουµε και χωρίς να συνεχίσω σ’ αυτό γιατί δεν είναι 

κάτι που απασχολεί τώρα αυτή τη στιγµή την Αντιπροσωπεία, 

ότι µε την µεγάλη ανανέωση που έχουµε στα ψηφοδέλτιά µας 

για τις εκλογές τις επόµενες, θα προσπαθήσουµε όσο 

µπορούµε να λύσουµε το συγκεκριµένο πρόβληµα, δίνοντας 

βήµα στους νέους ανθρώπους, που όµως νέους που έχουν 

όρεξη για δουλειά, που έχουν όρεξη να αντιπαρατεθούν, που 

έχουν όρεξη να διατυπώσουν θέσεις, που έχουν όρεξη να 

εργαστούν και που δεν το κάνουν ως µια υποχρέωση. 

 Η πρόταση που έχει γίνει έχει συζητηθεί και στη 

∆ιοικούσα αν δεν κάνω λάθος και ειπώθηκε εδώ και από τον 

Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Κώστα νοµίζω. Νοµίζω ότι 

χρήζει συζήτησης. ∆εν έχω µελετήσει, δεν είµαι γνώστης 

ακριβώς των διαδικασιών του Τεχνικού Επιµελητηρίου, αλλά 

νοµίζω ότι µια µικρότερη αντιπροσωπεία ίσως θα µπορούσε να 

βοηθήσει στη λειτουργία του οργάνου και στην 

παραγωγικότερη ουσιαστικά απόδοση και λειτουργία του. Ίσως 

αυτό πρέπει να το συζητήσουµε, αλλά νοµίζω ότι αυτό που 

έλειψε και εδώ θα συµφωνήσω, θα συµφωνήσω µε τον Κώστα 

τον Ξυλούρη ξανά, είναι ότι ορισµένες φορές πραγµατικά 

κάποια πράγµατα δεν τα λέµε µε το όνοµά τους.  Έχουµε 

δηλαδή έτσι µία πλαδαρότητα θα έλεγα, ίσως σ’ ένα γενικότερο 

κλίµα υποτονικό κι αυτό ίσως δεν έχει βοηθήσει και τη 

λειτουργιά της Αντιπροσωπείας, µε την έννοια ότι εάν δεν 

ακούγονται ξεκάθαρες θέσεις, εάν δεν ακούγονται πολιτικές 

θέσεις, εάν δεν ακούγονται συγκεκριµένες προτάσεις  για 

διάφορες δράσεις, όπως για παράδειγµα για το θέµα της 

ανάπτυξης και θέσεις, τότε είναι δύσκολο κανείς, δεν βρίσκει 

ενδιαφέρον. 

 Εγώ παρακολούθησα σχεδόν όλες τις Αντιπροσωπείες, 

έλειψα σε κάποιες για λόγους προσωπικούς, αλλά γενικά 

νοµίζω σ’ ένα πολύ µεγάλο ποσοστό ήµουν παρών. Πολλές 

φορές η αλήθεια είναι ότι οι Αντιπροσωπείες ήταν βαρετές.  

Αυτό πρέπει να λυθεί µε κάποιο τρόπο και νοµίζω ότι τα 

όργανα που θα εκλεγούν την επόµενη µέρα πρέπει να το 

κοιτάξουν αυτό. 
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 Τώρα, δεν θέλω να αποφύγω τη συζήτηση, και τη 

γενικότερη πολιτική συζήτηση. Νοµίζω ότι πρέπει να είµαστε 

ξεκάθαροι σε ορισµένα πράγµατα και νοµίζω ότι η ΑΜΑΚ 

αδικείται εάν της καταλογίζεται ότι ήταν ξεκάθαρη σ’ ορισµένα 

πολιτικά ζητήµατα.  

 Από την αρχή νοµίζω ότι και µέσα στη ∆ιοικούσα, αλλά 

και στην Αντιπροσωπεία, ήµασταν εντελώς ξεκάθαροι απέναντι 

σ’ όλες αυτές τις µνηµονιακές πολιτικές, ήµασταν ξεκάθαροι 

απέναντι σ’ όλες τις Κυβερνήσεις της τελευταίας 3ετίας, 4ετίας 

πο λειτουργεί το συγκεκριµένο όργανο. Καταδικάσαµε µε τον 

πιο εµφατικό τρόπο όλα τα µέτρα τα οποία ήταν ενάντια στους 

µηχανικούς.  Είδαµε τα προβλήµατα, κατά τη γνώµη µου ένα 

πολύ σηµαντικό πρόβληµα συνάδελφοι είναι το θέµα της 

ανεργίας, πολύ σηµαντικό θέµα κυρίως των νέων µηχανικών. 

Λόγω της ιδιότητάς µου όπως γνωρίζετε είµαι εκπαιδευτικός 

στο ΤΕΙ Κρήτης, συναντώ συνέχεια νέους µηχανικούς, οι 

οποίοι έρχονται µε master, µε διδακτορικό, µε πολλές σπουδές 

στο εξωτερικό και ψάχνουν δουλειά. Κι αυτά τα παιδιά είναι 

άνεργα. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν σχεδόν καµία ελπίδα να 

βρουν δουλειά και πολλοί εξ αυτών φεύγουν και πηγαίνουν στο 

εξωτερικό.  

 Μία πρόσφατη εµπειρία µου έχει να κάνει µε µία 

συνάδελφο Πολιτικό µηχανικό, η οποία τελείωσε το Μετσόβιο 

µε 9,2 – 9,3, µία άριστη φοιτήτρια και η οποία µετά από δύο 

χρόνια ανεργίας αναγκάστηκε να µεταναστεύσει στη Γερµανία 

σ’ ένα µελετητικό γραφείο όπου από τους 12 µελετητές 

µηχανικούς οι 6 είναι Έλληνες. ∆εν υπάρχει νοσοκοµείο στη 

Γερµανία, για όσους γνωρίζουν, λόγω των σπουδών µου τα 

µεταπτυχιακά µου ήταν σ’ αυτό το χώρο, δεν υπάρχει ένα 

νοσοκοµείο που να µην έχει 2, 1, 2, 3  Έλληνες γιατρούς. 

 Φεύγουν οι Έλληνες επιστήµονες, µας κατηγορεί 

συνεχώς η Κυβέρνηση, η Νέα ∆ηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, η 

∆ΗΜΑΡ όσο ήταν στην Κυβέρνηση, ότι δεν λειτουργούν τα 

Πανεπιστήµια, δεν λειτουργούν τα ΤΕΙ, υπάρχει πολύ µεγάλο 

πρόβληµα, όµως τους δικούς µας επιστήµονες τους παίρνουν 
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στο εξωτερικό, ενώ οι γονείς τους έχουν πληρώσει αδρά, για 

να σπουδάσουν σ’ αυτούς εδώ τους χώρους. 

 Αντιλαµβάνεστε ότι αυτό είναι παράδοξο, είναι πολύ 

µεγάλο παράδοξο, δεν µπορεί όλα να είναι τόσο στραβά, 

προφανώς υπάρχουν πολλά προβλήµατα, αλλά από την άλλη 

δεν µπορεί οι Έλληνες επιστήµονες να πηγαίνουν στο 

εξωτερικό και να διαπρέπουνε εκεί, να εργάζονται εκεί µε 

επιτυχία, ας αφήσουµε τις µεγάλες κουβέντες κι εδώ να µην 

µπορούν να βρουν δουλειά. 

 Ένα λοιπόν σηµαντικό θέµα µε το οποίο πρέπει να 

ασχοληθεί το Τεχνικό Επιµελητήριο την επόµενη 3ετία, 4ετία, 

5ετία, είναι το θέµα των νέων µηχανικών.  Εγώ νοµίζω ότι 

πρέπει να υπάρξει ένα γραφείο νέων µηχανικών πρέπει να 

υπάρξει ένα οργανωµένο γραφείο µες στο Τεχνικό 

Επιµελητήριο, το οποίο να συζητάει, να κατευθύνει, να 

βοηθάει τους νέους µηχανικούς.  Αλλά παράλληλα κι αυτό είναι 

µία άποψη της ΑΜΑΚ, είναι µία άποψη δική µου, πρέπει να 

δείχνει κάθε φορά, όχι ίσως στο γραφείο αυτό προφανώς, αλλά 

πρέπει να εξηγούµαι τους λόγους της κρίσης πως έχουµε 

οδηγηθεί µέχρι εδώ και γιατί αναγκαζόµαστε να 

µεταναστεύσουµε στο εξωτερικό. 

 Ένα δεύτερο σηµαντικό ζήτηµα που νοµίζω είναι πολύ 

ιδιαίτερο θέµα, παρουσίασε ο Πρόεδρος και ο Πρόεδρος της 

Αντιπροσωπείας και ο Πρόεδρος του τµήµατος, παρουσίασε 

µια σειρά από εκδηλώσεις, µια σειρά από επιτροπές, µια σειρά 

από οµάδες εργασίας και µας είπε ότι ασχολήθηκαν εκεί πάρα 

πολλοί µηχανικοί. Εδώ δεν διαφωνώ, προφανώς πρέπει να 

υπάρχει αυτή η δουλειά, πρέπει να έχει δράση το 

Επιµελητήριο, δεν είναι σωστό να δαιµονοποιούµε αυτές τις 

δράσεις, δράσεις πρέπει να υπάρχουν. Πρέπει να υπάρχουν οι 

οµάδες εργασίας, πρέπει να καταλήγουν οι επιτροπές σε 

επιστηµονικά συµπεράσµατα, να παράγουν κάποιο έργο. Από 

την άλλη όµως δεν λύνεται έτσι το πρόβληµα της 

απασχόλησης των νέων µηχανικών, ούτε µπορούµε να 

προβάλουµε τη δηµιουργία των οµάδων εργασίας και τη 
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δουλειά που αυτή αναµφισβήτητα έχει γίνει, ως αντίδοτο στην 

εργασία των νέων µηχανικών. 

 Πώς θα γίνει αυτό; Θα γίνει όχι γυρίζοντας στο 2004, στο 

2003 και δεν λέω στο ’08, λέω στο 2003, στο 2002 εκεί που 

επί Σηµίτη, όλοι θεωρούσαν ότι ζούµε την εποχή της απόλυτης 

ευµάρειας. Ακόµα και τώρα δυστυχώς, πιστεύω ότι ακόµα και 

µέσα σ’ αυτή την αίθουσα, υπάρχουν κάποιοι που αν 

συζητήσουµε κατ’ ιδίαν, ίσως όχι δηµόσια, θα πουν ναι, ο 

Σηµίτης, ναι, µετά ίσως ο Καραµανλής, ακόµα θα 

υποστηρίζουν αυτή την ψεύτικη, την πραγµατικά ψεύτικη 

ευµάρεια, την ψεύτικη ανάπτυξη, όλους αυτούς τους δείκτες 

που κοιτάµε τους ψεύτικους δείκτες. Και θα θέλουν να 

γυρίσουν σ’ αυτή την εποχή. Τελείωσε αυτή η εποχή. Αυτή η 

εποχή δεν υπάρχει, δεν θα ξαναγυρίσουµε ποτέ πίσω εκεί. 

 Άρα λοιπόν η γνώµη µας ποια είναι; Και η προσωπική 

µου γνώµη. Είναι ότι πρέπει να µιλήσουµε για ένα διαφορετικό 

τρόπο ανάπτυξης, να µιλήσουµε για µια παραγωγική 

ανασυγκρότηση της χώρας και της Περιφέρειας. Ερχόµενοι σε 

ρήξη όµως µε το σύστηµα, το οποίο τόσα χρόνια έτρεφε αυτή 

την κατάσταση.  ∆εν µπορούµε, δεν µπορούµε να το κάνουµε 

αυτό χωρίς να έρθουµε σε ρήξη µε όλους αυτούς που µας 

οδήγησαν σ’ αυτή την κατάσταση, είτε αυτοί είναι πολιτικά 

κόµµατα είτε είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είτε είναι 

συνδικαλιστές οι οποίοι λειτουργούσαν µέσα σ’ αυτό το 

σύστηµα του δούνε και λαβείν είτε είναι οι τράπεζες είτε είναι 

κάποιοι εξωγενείς παράγοντες. Πρέπει να έρθουµε σε ρήξη µ’ 

αυτούς και να έχουµε ένα σχέδιο παραγωγικής 

ανασυγκρότησης της Περιφέρειας και της χώρας. 

 Κι εδώ µπαίνει ένα ενδιαφέρον ερώτηµα, κι εδώ υπάρχει 

ένας πολιτικός προβληµατισµός. Μπορεί να γίνει αυτό το 

πράγµα;  Ο συνάδελφος ο Κώστας ο Ξυλούρης λέει ότι δεν 

µπορεί να γίνει. Λέει ότι πρέπει να πάµε σε µια άλλη κοινωνία, 

ότι πρέπει να έρθουµε σε ρήξη µε τον καπιταλισµό, ότι πρέπει 

να δηµιουργηθεί ένα µαζικό κίνηµα, το οποίο θα ανατρέψει µια 

και καλή αυτή την κατάσταση και θα πάµε στον σοσιαλισµό 

όπως κάποιοι από εµάς, από εσάς, τον οραµατίζονται. 
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 Εγώ νοµίζω ότι αυτή η διαδικασία δεν µπορεί να γίνει 

αυτόµατα, είναι κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς σ’ ένα βαθµό 

αγαπητέ Κώστα είναι θολό, µε την έννοια ότι δεν γνωρίζουµε 

ακριβώς πραγµατικά – εγώ τουλάχιστον και το λέω µε την 

απόλυτη ειλικρίνεια – που ακριβώς για παράδειγµα θα θέλαµε 

να πάµε. Και το λέω αυτό για να µην  νοµίζεις ότι αποφεύγω 

τις νύξεις τις οποίες έκανες.  Αλλά νοµίζω ότι µέρα – µέρα, 

βήµα – βήµα πρέπει να προσπαθήσουµε να 

ανασυγκροτήσουµε αυτή την κατάσταση κι αυτό θα γίνει πώς; 

Συγγνώµη που σα κούρασα, θα γίνει πώς κατά τη γνώµη µου. 

Θα γίνει αναπτύσσοντας κίνηµα µέσα στους φορείς, µέσα 

στους διάφορους χώρους εργασίας, µέσα στους µηχανικούς.  

Εγώ δεν πετάω το χώρο των µηχανικών απέξω. Στο χώρο των 

µηχανικών υπάρχουν τόσες εκατοντάδες, στο ΤΕΕ/ΤΑΚ 

άνεργοι αυτή τη στιγµή.  Υπάρχουν άλλοι που οι εργασιακές 

τους σχέσεις έχουνε ξεφτιλιστεί, πληρώνουν 650 ευρώ χαράτσι 

τέλος επιτηδευµατία και ζήτηµα να βγάζουν το χρόνο 5 

χιλιάρικα. Αν τα βγάζουν αυτά και πολλά λέω. 

 Άρα λοιπόν πρέπει να το δουλέψουµε αυτό για να γίνει, 

δεν πρόκειται να γίνει ξαφνικά, µαγικά, πρέπει να το 

δουλέψουµε. Και για να το δουλέψουµε αυτό πρέπει να 

πείσουµε τον κόσµο. ∆εν είναι απλό, δεν γίνεται µε µέτρα, 

λέµε σήµερα ότι δεν λειτούργησε αυτό, την άλλη φορά όµως θα 

λειτουργήσει. Γιατί δεν ήρθε ο µηχανικός στις κινητοποιήσεις 

για παράδειγµα µαζικά; Γιατί ο συνάδελφος εδώ της 

Αντιπροσωπείας, πέρα από το προβλήµατα που έβαλε ο 

Γιάννης και που συµφωνώ εν µέρει µ’ αυτά, πρέπει λίγο να 

ξεφύγουµε από αυτή την κατάσταση, πρέπει λίγο να 

ξεφύγουµε, είναι πλέον, µπαίνοµε σε µια άλλη κατάσταση, ας 

ξεφύγουµε από αυτά. Αλλά υπάρχουν όµως και αντικειµενικοί 

λόγοι, δεν βλέπει να παράγεται κάτι το οποίο είναι κάτι 

σοβαρό. ∆εν βλέπει κάτι το οποίο πραγµατικά να οδηγεί κάπου 

αλλού.  

Άρα λοιπόν κα κλείνοντας για να µην σας κουράζω, δύο 

πράγµατα, το πρώτο θεωρώ οι νέοι µηχανικοί, η 

καταπολέµηση της ανεργίας έµπρακτα. Για παράδειγµα µείωση 
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των εισφορών, όπως µέσα από τις παντεχικές συγκεντρώσεις 

που είχαν γίνει εδώ, είχαµε αποφασίσει να διεκδικήσουµε κι 

όπως εντέλει πιέστηκε το Κεντρικό ΤΕΕ. Κι εδώ θα κάνω άλλη 

µια παρένθεση και την κάνω καλοπροαίρετα, πραγµατικά την 

κάνω καλοπροαίρετα. ∆εν µπορεί Οδυσσέα, δεν µπορεί 

πραγµατικά το λέω αυτό δηλαδή, το λέω ειλικρινά και το λέω 

πραγµατικά επειδή το νοιώθω. ∆εν µπορείς εσύ αυτή τη στιγµή 

ως Οδυσσέας Σγουρός ή εγώ ο Νίκος Κατσαράκης, αλλά 

άνθρωποι που βάζουν ένα τέτοιο ιδεολογικό πλαίσιο, να είσαι 

στο ίδιο ψηφοδέλτιο µε τον Γαµβρίλης. ∆εν γίνεται αυτό το 

πράγµα, το λέω πραγµατικά, το νοιώθω. ∆εν γίνεται αυτό.  

Πολεµήσαµε, είχες µια ρητορική στη ∆ιοικούσα η οποία 

ήταν ξεκάθαρη και το πίστευες και λέω το πιστεύεις, ε, δεν 

µπορεί. Μέσα στη ∆ΥΣΥΜ είναι και ο Γαµβρίλης ο οποίος 

ψήφισε αυτές τις φορές, όπως για παράδειγµα στη ∆ΚΜ είναι ο 

Στασινός ο οποίος επίσης τις ψήφισε. ∆εν γίνεται, δηλαδή 

κάποια στιγµή έχει δίκιο σ’ αυτό ο κόσµος ο οποίος βλέπει 

κάποιες ανακολουθίες και µπορεί να τις βλέπει και στη δική 

µου παράταξη. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγµα, είναι 

πράγµατα τα οποία είναι ασύµβατα και πραγµατικά δείχνουν 

µία πολύ – πολύ σοβαρή ανακολουθία, τη δείχνουν ναι είναι 

αναµφισβήτητη αυτή. 

Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό για τους νέους µηχανικούς 

και για τις εισφορές, ότι πρέπει να παλέψουµε να µειωθούν και 

το δεύτερο κοµµάτι έχει να κάνει µε τις νέες θέσεις εργασίας, 

µε την ανάπτυξη, µε την επεξεργασία θέσεων από τους 

µηχανικούς που κατ’ εξοχήν είναι αυτοί που θέλουνε µία 

ανάπτυξη, µία άλλου τύπου ανάπτυξη είχαµε πει και την άλλη 

φορά και κάποιοι ειρωνεύονταν µέσα στην αίθουσα αυτή ότι 

δεν έχουµε θέσεις. Προφανώς έχουµε θέσεις, αλλά δεν 

θέλουµε ξενοδοχεία των 5.000 κλινών στην περιοχή σου 

Οδυσσέα και στο Λασίθι, δεν θέλουµε µεγάλες επεµβάσεις και 

τεράστια λιµάνια του νότου, δεν θέλουµε τις ΒΑΠΕ σ’ όλες, τις 

ΑΠΕ αν θέλετε, τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε να κλείσουµε 

σιγά – σιγά. 

 

ΚΑΣΤΑΡΑΚΗΣ:  Ναι, ναι θα κλείσουµε. Σ’ όλες τις 

βουνοκορφές του Νοµού Λασιθίου, του Νοµού Ηρακλείου στην 

Κρήτη, δεν θέλουµε αυτή την ανάπτυξη. 

 Ας δώσουµε λοιπόν χρήµατα στις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, ας δώσουµε χρήµατα στους µηχανικούς, να 

ενισχυθούν οι επιχειρήσεις αυτές, και να έχουµε νέες θέσεις 

εργασίας.   

 Λοιπόν αυτό το καινούριο µοντέλο, το νέο µοντέλο 

ανάπτυξης, του άλλου τύπου ανάπτυξη αυτό που λέµε την 

παραγωγική ανασυγκρότηση, νοµίζω ότι το Τεχνικό 

Επιµελητήριο στην επόµενη θητεία πρέπει κι αυτό να το 

παλέψει. 

 Κλείνοντας τώρα οριστικά, θα ήθελα πάλι να 

ευχαριστήσω όλους σας για τη συνεργασία που είχαµε σ’ αυτή 

τη θητεία, σ’ αυτή την Αντιπροσωπεία, και πιστεύω κι εύχοµαι 

πραγµατικά το εύχοµαι και νοµίζω ότι αυτό θα είναι εφικτό από 

τα ψηφοδέλτια όπως τα έχω δει, να έχουµε µια πιο 

δηµιουργική και πιο µαχητική Αντιπροσωπεία την επόµενη 

φορά. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, ο συνάδελφος 

Ζερβός. 

 

ΖΕΡΒΟΣ:  Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα σκοπό να µιλήσω, αλλά 

τα όσα άκουσα απόψε µάλλον έτσι λίγο µε κεντρίσανε κι έτσι 

µε την ευκαιρία του απολογισµού της Νοµαρχιακής Λασιθίου, 

είπα ότι θα µπορούσα να κάνω την παρέµβαση.  Είµαι από 

τους παλιούς, τους παλιότερους της παρέας. Η τελευταία φορά 

που συµµετέχω συνδικαλιστικά στο χώρο του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου, µια και µάλλον από την επόµενη χρονιά θα 

είµαι µε τους συνταξιούχους. Έχω 38 χρόνια ασφαλιστικά άρα 

δεν έχω λόγο µάλλον, µια και δουλειά δεν υπάρχει, να 
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βρίσκοµαι στον ενεργό χώρο πληρώνοντας µόνο τα 

ασφαλιστικά. 

 Σ’ αυτή την τελευταία περίοδο που συµµετείχα σιωπηλά η 

αλήθεια είναι, θα έλεγα ότι ο λόγος της απαξίωσης – αν 

υπάρχει απαξίωση ή όση απαξίωση υπάρχει – θα πρέπει να 

τον αναζητήσουµε πρώτα απ’ όλα σε εµάς, σ’ εµάς που 

συµµετείχαµε.  Μήπως η ξύλινη γλώσσα ή ο τρόπος 

αντιπαράθεσης που υπήρχε αποµάκρυνε τους νέους που 

συµµετείχαν αυτή τη φορά; Και θα έλεγα αγαπητοί συνάδελφοι 

ότι και απόψε και άλλες φορές έχουν ακουστεί σοβαρές 

πολιτικές κουβέντες, συµφωνώντας κανείς ή διαφωνώντας.  

Θεωρώ όµως ότι αυτό εδώ το βήµα έχει λόγο πολιτικού 

λόγου, όχι όµως κυρίως. Εάν θέλετε να βγαίνουµε εδώ πάνω ο 

καθένας για το κάθε ζήτηµα να αναλύουµε την προσωπική 

πολιτική του θέση είναι εύκολη ιστορία. Ο ρόλος όµως αυτού 

του βήµατος είναι άλλος. ακούστηκαν πάρα πολλά κι 

ακούγονται πάρα πολλά για την ανεργία των µηχανικών που 

µας µαστίζει και µας ταλαιπωρεί.   Θεωρούµαι ότι θα πρέπει 

να λυθεί µέσα από το Τεχνικό Επιµελητήριο; Πιθανόν. Η δικιά 

µου η άποψη µια και το Τεχνικό Επιµελητήριο σαν τεχνικός 

σύµβουλος της πολιτείας όπως καθιερώθηκε και σαν 

επιστηµονικός φορέας, θα έλεγα ότι δεν είναι αυτός ο κύριος 

ρόλος του.  Θα µου πείτε επειδή οι κλαδικοί σύλλογοι ίσως δεν 

µπόρεσαν ή δεν µπορούν να παίξουν το ρόλο καλείται το 

Τεχνικό Επιµελητήριο να καλύψει κι αυτό το ρόλο και ίσως. Μα 

τότε θα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγµατα και µε το 

θεσµικό του πλαίσιο και να έχουµε τη δυνατότητα πράγµατι 

µέσα από τις θέσεις που κατατίθενται να µπορούµε να έχουµε 

και αποτέλεσµα. 

Άρα φοβάµαι ότι αναλωνόµασταν κάνοντας πολιτική 

χωρίς να καταλήγουµε σε ουσία και γι ’  αυτό και έµεινε ο ρόλος 

αυτός ουσιαστικής δουλειάς µέσα στα πλαίσια να γίνεται από 

τη ∆ιοικούσα κι όχι από την Αντιπροσωπεία. 

Ελπίζω η επόµενη Αντιπροσωπεία που θα προκύψει και 

που εκ των πραγµάτων απ’ ότι είδα και µια µατιά από τους 

αριθµούς µητρώου, άρα και την ηλικία των µελών, να οδηγήσει 
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τα πράγµατα διαφορετικά γιατί είναι σίγουρο ότι οι νέοι 

συνάδελφοι δεν σκέφτονται όπως εγώ ή όπως οι παλιότεροι. 

Είναι διαφορετική η αξιακή τους λογική, διαφορετική η λογική 

επικοινωνίας και ίσως προς τα εκεί θα πρέπει να 

αναζητήσουµε άλλα πράγµατα. Έτσι ούτως ώστε να πειστούν 

οι νέοι συνάδελφοι ότι αξίζει τον κόπο να αφήσουµε το εγώ και 

να µπούµε στο εµείς, να ξαναποκτήσουν οι συλλογικοί φορείς 

την αξία που τους χρειάζεται9  (αλλαγή κασέτας) 

        

ΖΕΡΒΟΣ:   ∆ιότι η καθηµερινότητα σήµερα είναι πάρα πολύ 

καθηµερινή και πεζή για τον κάθε πολίτη κι έτσι µας αφαιρεί τη 

δυνατότητα να κάνουµε πιο σοβαρές σκέψεις για το πώς 

πράγµατι θα µπορέσουµε, γιατί µόνο αν βρεθούµε όλοι µαζί, 

θα µπορέσοµε να κάνουµε δουλειά. 

 ∆υστυχώς ο τρόπος λειτουργίας του παγκόσµιου 

συστήµατος θα έλεγα, η απόλυτη εξατοµίκευση στην οποία 

έχουµε οδηγηθεί, η αποµάκρυνση από τα συλλογικά όργανα, 

έχει συµβάλει στο να έχουµε φτάσει εδώ που έχουµε φτάσει. 

∆εν ξέρω πόσο µπορεί το Τεχνικό Επιµελητήριο να παρέµβει 

ουσιαστικά, και πολύ περισσότερο η περιφερειακή 

Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τµήµατος εάν θα µπορεί 

πράγµατι να παρεµβαίνει ουσιαστικά στα πολιτικά δρώµενα µε 

τις θέσεις της, γιατί µπορεί να τις καταθέτει, εάν όµως δεν 

διασφαλίζεται και η νοµοθετική αν θέλετε ή η τυπική ας το πω 

καλύτερα για να µην παρεξηγηθώ δυνατότητα των θέσεων της 

να παίρνουνε σάρκα και οστά, νοµίζω ότι θα πρέπει να 

αναζητήσουµε άλλες µεθόδους παρέµβασης. 

 ∆εν ξέρω αν µ’ αυτή την τελευταία φορά που µιλάω από 

αυτό το βήµα πρόσφερα κάτι σε όλους εσάς, έτσι κι αλλιώς 

χάρηκα που για µια άλλη φορά βρέθηκα στο συνδικαλιστικό 

χώρο, ίσως όπως είπα η τελευταία. Και ελπίζω να βρεθούν 

αρκετοί νέοι συνάδελφοι να µπορέσουν να πάρουν πάνω τους 

µε την παρουσία και των παλαιότερων, αξιολογώντας, 

αξιοποιώντας απορρίπτοντας ενδεχοµένως τις πρακτικές τις 

δικές µας, αλλά οδηγώντας τα πράγµατα σε µια διαφορετική 



  Συνεδ ρί αση  21
η
 ( επαναληπτ ι κή )     12

η ς
  Νοεµβρί ου    2013               σελ ί ς    64  

 

κατεύθυνση για να µπορέσουν, να µπορέσουµε όλοι µαζί να 

ξαναβάλουµε τα πράγµατα σε µια διαφορετική τροχιά. 

 Ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστώ το συνάδελφο 

Ζερβό. Θέλει κάποιος να τοποθετηθεί, υπάρχει κάποιος άλλος 

συνάδελφος;  Πρόεδρε. Τι χρόνο χρειάζεσαι περίπου; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Θα είµαι σύντοµος. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι νοµίζω ότι πρέπει να µιλήσω, για 

να αποκατασταθεί µία αδικία η οποία έγινε.  

 Το Επιµελητήριο έχει διττό χαρακτήρα, επιστηµονικό, 

πολιτικό, επαγγελµατικό. Τι έκανε το ΤΕΕ/ΤΑΚ και τα εφτά 

χρόνια; Να πάµε στο πολιτικό κοµµάτι. Ποιο Επιµελητήριο ή 

άλλος επιστηµονικός φορέας βγήκε στους δρόµους, ήτανε σε 

καταλήψεις, ήτανε σε συνεδριάσεις των οργάνων των 

παραγωγικών και κοινωνικών φορέων του Ηρακλείου, εκτός 

του Τεχνικού Επιµελητηρίου; Απάντησέ µου Κώστα, ποιος;  Ο 

∆ικηγορικός Σύλλογος; Ο Ιατρικός Σύλλογος; Το Εµπορικό 

Επιµελητήριο; Το Οικονοµικό Επιµελητήριο; Ποιος; Το 

Γεωτεχνικό, το Τεχνικό Επιµελητήριο Τµήµα Ανατολικής 

Κρήτης. 

 Και ο Σπίρτζης βεβαίως και ο Γαµβρίλης, γιατί δεν τα 

λέτε όλα για το Γιάννη τον Γαµβρίλη; Που είσαστε άνθρωποι οι 

οποίοι θέλετε να κατηγορείτε και µόνο να κατηγορείτε. Γιατί 

δεν λέτε ότι ο Γιάννης ο Γαµβρίλης αυτή τη στιγµή νοµικά έχει 

απάνω του ένα τεράστιο φορτίο και ότι είναι ο µοναδικός 

φορέας στο ΤΣΜΕ∆Ε ο οποίος δεν έχουνε επιβληθεί αυξήσεις. 

Στους γιατρούς δεν µπήκανε επιπλέον αυξήσεις στο ΕΕΤΑΑ; 

Τους δικηγόρους δεν µπήκανε επιπλέον αυξήσεις;  

 Να τα λέµε όλα µέχρι να τα βρούµε, θα αγαπάτε την 

αλήθεια και θα λέτε την αλήθεια, αλλιώς κάνεις 

παραπληροφόρηση. Θα λέτε την αλήθεια, εδώ µόνο που δεν 

ζητήσατε να τον στήσουµε τον άνθρωπο στο εκτελεστικό 

απόσπασµα. Το Γιάννη τον Γαµβρίλη. Κι έρχεστε και σήµερα 

να πείτε ότι είναι ντροπή να είναι ο Οδυσσέας ο Σγουρός µε 
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τον Γιάννη τον Γαµβρίλη στο ίδιο ψηφοδέλτιο, όταν είναι ο 

άνθρωπος µαζί µε τα µέλη της διοίκησης, ο οποίος πραγµατικά 

σταµάτησε τις παράλογες αυξήσεις.  

 Να τα λέµε όλα αγαπητοί συνάδελφοι. Να είµαστε 

ειλικρινείς και να κοιταζόµαστε στα µάτια. Γιατί αυτό αδικεί 

εσάς,  δεν αδικεί την ΠΑΣΚ, δεν αδικεί τον Πέτρο τον Ινιωτάκη. 

Όταν9, την Τράπεζα Αττικής; Σε τρία χρόνια θα είσαι εσύ που 

θα λες, ότι ευτυχώς που βάλαµε τα λεφτά αυτά στην Τράπεζα 

Αττικής και δεν χάσαµε κι αυτά τα λεφτά. Ήτανε µία επένδυση 

που κάποιοι πήρανε το ρίσκο και τους πυροβολούσατε από 

κάτω και προσωπικά πήρανε την ευθύνη και κάνανε την 

κίνηση. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Τα χάσαµε Πρόεδρε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Τα χάσαµε ε; Μπράβο.  Λοιπόν 

σου ξαναλέω σε τρία χρόνια θα είσαι εσύ αυτός που λες, 

ευτυχώς που κάναµε επένδυση και δεν κουρέψανε και τα 

λεφτά, γιατί επίκεινται κι άλλα κουρέµατα. 

 Θα είσαστε λοιπόν, θα έρθω και στο ΠΑΣΟΚ Κωστή, θα 

έρθω και στο ΠΑΣΟΚ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ηρεµήστε, ηρεµήστε 

συνάδελφοι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Θα είσαστε λοιπόν υπεύθυνοι 

απέναντι9 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:    (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ηρεµήστε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Γιατί όταν ήρθε ο Σπίρτζης που 

ήσουνα εδώ συνάδελφε Ξυλούρη δεν σε άκουσα να πεις τίποτα 

διαφορετικό. 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Σοβαρά το λες;  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Βεβαίως σοβαρά το λέω. Εδώ 

ήταν ο Χρήστος ο Σπίρτζης9 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   ∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου)   

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Ησυχάστε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ο Χρήστος ο Σπίρτζης ήτανε εδώ 

και ήσασταν µε τα σεις και µε τα σας. Εσύ ειδικά, εσύ ειδικά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παρακαλώ, παρακαλώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Να είστε λοιπόν  υπεύθυνοι, να 

αναλαµβάνετε τις ευθύνες σας, να λέτε τις ευθύνες9 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα έρθει η σειρά σου, 

περίµενε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Και θα λέτε και τα του Καίσαρα 

στον Καίσαρα.  ∆εν µπορείτε να κατηγορείτε, δεν µπορείτε να 

ρίχνετε ευθύνες και να µην λέτε έγιναν κι αυτά. 

 Ποια πολιτική παράταξη αγαπητοί συνάδελφοι έχει 

καταθέσει τα πολιτικά κείµενα που κατέθεσε η ΠΑΣΚ σήµερα; 

Αυτό το οποίο σας διάβασα εάν έχετε άλλο κείµενο φέρτε το να 

το ακούσω, γιατί δεν άκουσα τίποτα, τίποτα. Είναι συρραφή 

των θέσεων που καταθέτουµε από την πρώτη συνεδρίαση στη 

∆ιοικούσα Επιτροπή και στην Αντιπροσωπεία και που εκφράζει 

πραγµατικά µια ολοκληρωµένη πολιτική πλατφόρµα, η οποία 

δείχνει σήµερα τη σύγχρονη σκέψη της Αριστεράς. Ποια είναι η 

άποψή σας; Για να την ακούσω την Αριστερά τη µαχόµενη, του 

ΚΚΕ ή της ΑΜΑΚ; Πουθενά, φούσκα. 
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 Σε ποιο θέµα αγαπητή Ειρήνη, αγαπητέ Νίκο, αγαπητέ 

Κώστα έχετε πολιτική θέση και την έχετε διατυπώσει εγγράφως 

και την έχετε καταθέσει; Σε ποιο θέµα του ΤΕΕ/ΤΑΚ τα τρία 

τελευταία χρόνια. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ησυχία, ησυχία. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   ∆εν κατάλαβα Πρόεδρε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κάτσε παιδί µου, περίµενε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Σε ποιο θέµα, θα µου πείτε σε 

ποιο θέµα. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Θα µας πεις τώρα εσύ9 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Θα µ’ ακούσεις, θα µ’ ακούσεις. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε ησύχασε, 

ησύχασε, περίµενε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Θέλεις και δεν θέλεις θα µ’ 

ακούσεις, θα µ’ ακούσεις θες και δεν θες. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Εσύ θα µ’ ακούσεις. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Εσύ θα µ’ ακούσεις, κάτσε κάτω 

τώρα, κάτσε κάτω. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   ∆εν το κατάλαβα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα σταµατήσετε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Θα µ’ ακούσεις θες και δεν θες. 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα µιλήσεις µετά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Τι κάνω (9); 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θα ησυχάσετε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   ∆εν έχεις αντοχές ν’ ακούσεις. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παιδιά θα ησυχάσετε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Να µάθεις να έχεις αντοχές και να 

ακούς. 

 Όταν ο Κώστα ο Μπριλάκις κατέθεσε το κείµενο για την 

ανάπτυξη, που αυτό είναι το καλύτερο πολιτικό κείµενο που 

κατατέθηκε τρία χρόνια στην Αντιπροσωπεία, εσείς 

εξαφανιστήκατε. Γελάς Κώστα, αλλά είσαι µόνο γελάκια, έργο 

και σκέψεις και θέσεις είσαι εξαφανισµένος. ∆εν βγήκε κανείς 

να αντιπαρατεθεί µε τον Κώστα τον Μπριλάκι, βγες και 

απάντησε. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Καταθέσαµε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ ησυχάστε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Βγες και απάντησε στις θέσεις9 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Να τελειώσει. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   9για την ανάπτυξη και για το πώς 

η ελληνική οικονοµία και η ελληνική κοινωνία πρέπει να9 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Περίµενε, µην βιάζεσαι, 

βιάζεσαι περίµενε. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   9βγει από το τέλµα. Και είπε και 

η παράταξη την οποία εκπροσωπώ και είπε και ο Κώστας και 

είπαµε και όλοι. Η Ελλάδα και η Κρήτη θέλει µεγάλα έργα, 

κάνατε εκδροµή στο φράγµα Αποσελέµη, ποιος το στήριξε το 

φράγµα Αποσελέµη; Ποιοι; Ποιοι το πολέµησαν; Ποιοι θέλουν 

σύγχρονο ΒΟΑΚ από τη Σητεία ως το Καστέλλι; Ποιοι δεν 

θέλουνε µεγάλο αυτοκινητόδροµο σύγχρονο διευρωπαϊκό 

δίκτυο; Ποιοι; Όχι εσείς πάντως Κώστα έτσι; Ποιοι δεν θέλουν 

σύγχρονο αεροδρόµιο και να φύγει το αεροδρόµιο από το 

Καστέλλι; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πρόεδρε να τελειώσουµε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Από την Αλικαρνασσό; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Να τελειώσουµε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Τελειώνω Γιώργο, αλλά αυτά θα 

πρέπει να ειπωθούνε για να λέµε τα του Καίσαρα στον 

Καίσαρα και τα πράγµατα µε το όνοµά τους, γιατί αυτό αδικεί 

ξαναλέω εσάς. ∆εν µπορεί η ΑΜΑΚ να ψηφίζει το 80% των 

θεµάτων µαζί µας και να έρχεται και να λέει εδώ ότι δεν έγινε 

τίποτα. ∆εν κάναµε τίποτα. Ποιες προτάσεις φέρατε, σας 

προκαλώ να ονοµατίσετε, που δεν τις ψήφισε η πλειοψηφία, 

ποιες; Μία να µου πείτε. Μία. Που εµείς επειδή είχαµε την 

απόλυτη πλειοψηφία των 5 εδρών και των 25 στην 

Αντιπροσωπεία, κατεδαφίσαµε τις θέσεις σας και δεν αφήσαµε 

να περάσουν σωστές.  

∆εν ψηφίσαµε το ψήφισµα για τη Λιβύη;  Ποιοι µίλησαν 

για τη Λιβύη εδώ µέσα; Ποιοι έβαλαν για τη µεγάλη 

οπισθοχώρηση της ανθρωπότητας µε τις επιθέσεις πραγµατικά 

των Αµερικάνων στη Λιβύη και του δυτικού τρόπου ζωής; 

Ποιοι; Και έρχεστε σήµερα και λέτε δεν έγινε τίποτα; Το 

πολιτικό κοµµάτι το είπαµε, το επιστηµονικό; Παιδιά θέλει 
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περίσσευµα ψυχής, δεν το έχετε; ∆εν το έχετε; Να το 

αποκτήσετε γιατί η πολιτική θέλει περίσσευµα ψυχής. 

Κάνατε ρε παιδιά, πείτε το, κάνατε πολλές εκδηλώσεις, 

αύριο θα είναι εδώ 300 συνάδελφοι, 300, ονοµατισµένοι ένας – 

ένας.  Ο Αντώνης θα κάτσει στην έδρα µαζί µε τον 

Χαµηλοθώρη και 70 την Τετάρτη και 70 την Πέµπτη και 70 την 

Παρασκευή, 70 στον Άγιο Νικόλαο και 70 στη Σητεία. Κάτσε ρε 

συ Κώστα, ονοµατάκια 300 έχω στη λίστα που µου έστειλε ο 

Χαµηλοθώρης. Αυτό δεν µπορείτε να το παραδεχθείτε ότι είναι 

συµβολή µεγάλη σε µια περίοδο που πραγµατικά 

ισοπεδώνονται όλα, στην υποστήριξη των συναδέλφων µας 

µηχανικών που παλεύουν να βγάλουν το µεροκάµατο; Τα 

σεµινάρια του ΚΕΝΑΚ και της ενεργειακής επιθεώρησης, τις 

χιλιάδες δεκάδες ώρες που φάγαµε εδώ µέσα κάποιοι 

ελάχιστοι άνθρωποι για να τα οργανώσουµε δεν τα 

αναγνωρίζετε; ∆εν έγινε τίποτα; ∆εν υπήρξε το Τεχνικό 

Επιµελητήριο;  

Για την τοπική ανάπτυξη που βέβαια ο Κώστας δεν τον 

έχω ακούσει ποτέ, δεν έχει άποψη ενδεχοµένως ο άνθρωπος, 

για το ΠΕΠ Κρήτης και για τη διαχείριση των αποθεµατικών, 

βεβαίως ήτανε παράλειψη γιατί ήτανε σε ασφυκτικά πλαίσια κι 

αν θέλετε να ζητήσω και συγγνώµη που δεν πρόλαβα να το 

στείλω και δεν θυµάµαι ακριβώς τι έγινε και δεν πήγε η 

εισήγηση µου. ∆εν ξέρω πως δεν µπήκε πραγµατικά, γιατί δεν 

έχω κανένα λόγο. Γιατί αν σας φέρω το κείµενο να το 

διαβάσουµε απλά θα συµφωνήσετε όλοι. Γιατί τους είπα ότι 

είναι απαράδεκτο να φεύγουνε κονδύλια από την Κρήτη και να 

πηγαίνουνε σ’ άλλους αυτοκινητόδροµους κι ότι χρωστάτε 

στον ΒΟΑΚ, χρωστάτε να γίνει ο δρόµος στην Κρήτη;  

Επί της ουσίας λοιπόν δεν υπάρχει διαφωνία, στον τύπο; 

Στη διαδικασία; ∆εν µας τα είπε έγκαιρα; Μας τα είπε αργά; 

Εκεί βεβαίως µπορείτε να πείτε ότι θέλετε. Αλλά δεν µπορείτε 

να πείτε δεν έγινε έργο. ∆εν έγινε προσπάθεια και δεν 

υπήρξαν εδώ άνθρωποι που παλέψανε πραγµατικά για την 

πρόοδο και την ευηµερία9 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, να κλείσουµε 

Πρόεδρε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   ..των µηχανικών. Κι αυτό το λέω 

γιατί οφείλετε να είσαστε σωστοί απέναντι στις δικές σας 

προσφορές και συµβολή, την οποία εµείς αναγνωρίζουµε. Και 

τη συµβολή της ΑΜΑΚ και της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ανάλογα 

της δυνατότητας και της δυναµικότητας που είχαν. Της ∆ΕΜ. 

 Και κλείνω µε τη ∆ΕΜ. Ο Γιάννης ο Κασαπάκης, ένας 

άνθρωπος που τιµήσαµε κατ’ επανάληψη και στηρίξαµε µε την 

ψήφο µας και βγάλαµε στο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας. 

Και µονίµως να εστιάζει σε προσωπικά ζητήµατα. Θα του 

απαντήσω µε το εξής. Φέραµε σπουδαίους ανθρώπους στην 

Κρήτη9 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Όχι επί προσωπικού. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Τον Τσοµπάνογλου, άσε τον να 

µιλήσει ο Γιάννης ο Κασαπάκης, βεβαίως να µιλήσει. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πρόεδρε θα σε παρακαλέσω 

να κλείσεις. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Γυρνάει και λέει ο Τσοµπάνογλου 

σε εκδήλωση για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων µε 

αποκεντρωµένα συστήµατα, µακάρι σας δίνω µία ευχή, να 

µπορέσετε να αναδείξετε ανθρώπους µηχανικούς στη 

διαχείριση των τοπικών πραγµάτων. Να έχετε µηχανικούς που 

θα διαχειριστούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  Το είπε και ο 

Saint Simon µεγάλος φιλόσοφος του 18ου  αιώνα, σοσιαλιστής, 

οι Σενσιµονιστές που µιλάγανε για την ισχυρή 

βιοµηχανοποίηση που έπρεπε να υποστεί η κοινωνία και για το 

πώς τα µέσα παραγωγής πραγµατικά ένα εργαλείο που πρέπει 

να τεθούν στην εφαρµογή του λαού και των πολιτών και που 

µίλαγε για µεγάλα έργα βιοµηχανίας. 
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 Εµείς είµαστε αυτοί που είπαµε ότι η Ελλάδα χρειάζεται 

ισχυρή βιοµηχανία. Τι λέει η ΑΜΑΚ; Θέλουµε βιοµηχανία στην 

Ελλάδα ή δεν θέλουµε; Θέλουµε ΑΠΕ ή δεν θέλουµε; Θέλουµε; 

Θέλουµε βιοµηχανία Νίκο; ∆εν το έχω ακούσει ποτέ να το 

πείτε. Χαίροµαι που το λέτε σήµερα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα παρακαλούσα, Πρόεδρε 

παρακαλώ να κλείσεις. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Χαίροµαι που το λέτε σήµερα. 

 ∆εν µπορεί όµως να είσαστε αρνητές και µηδενιστές των 

πάντων. Επιτέλους πρέπει να δείτε ποιος συµβάλει, πόσο 

συµβάλει και να αναµετρηθείτε πραγµατικά µε τον εαυτός σας. 

 Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, ένα λεπτό. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Επί προσωπικού. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ένα λεπτό, ένας – ένας ρε 

παιδιά, ένας – ένας, µην σηκώνεστε κατευθείαν πάνω, ένα 

λεπτό. 

 Κάναµε µία ωραία συνεδρίαση µέχρι τώρα, ο καθένας να 

πει την άποψή του, ας µην χαλάσουµε το κλίµα. 

 Ποιος θέλει να µιλήσει; 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Εγώ. 

 

ΠΡΟΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πέντε λεπτά, εσύ µετά 

Γιάννη; Το πολύ πέντε λεπτά. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Φαίνεται ότι ισχύει η παροιµία ότι, «άµα 

τσιγκλήσεις τον άρκαλο βγαίνει έξω».  Εγώ χαίροµαι, χαίροµαι, 

(δεν αποδίδεται καθαρά). 

 Πρώτον, όταν ήρθε ο Σπίρτζης εδώ η παράταξή µου από 

µένα, τον αποκαλέσανε συνειδητά ότι συνέπραττε να φάνε τα 
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λεφτά του ΤΣΜΕ∆Ε. Συνειδητά ότι υπέγραψε την 

απελευθέρωση του επαγγέλµατος, συνειδητά ότι υπέγραψε την 

κατάργηση των αµοιβών και ξέρετε τι µου είπε ρε στο τέλος 

01:00 η ώρα το πρωί; Όταν οι ΠΑΣΟΚοι από κάτω του λέγανε 

απάντησε στον Ξυλούρη, όχι σ’ εµένα, στην 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ. Ξέρετε τι µου είπε; Γι ’  αυτό είναι άξιος ο 

µισθός του. Ένα το κόµµα µία η αλήθεια, σαν αλήτης κοινός. 

Ένα το κόµµα µου είπε µία η αλήθεια. Και µάλιστα του είπα, 

µην νοµίζεις ότι απευθύνεσαι σε ζουλού, πριν µιλήσεις έξι 

µήνες κατέχω ήντα θα πεις.  

 ∆εύτερον, για τον Γαµβρίλη που δεν τον ξέρω ούτε θέλω 

να τον γνωρίσω. Γέννηµα – θρέµµα του ΠΑΣΟΚ είναι. 

Εκτελούσε και εκτελεί εντολές να πουλήσουνε το ΤΣΜΕ∆Ε και 

γι ’  αυτό και µπαίνουνε µαζί στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Και δεν είναι 

προσωπικό το θέµα και η παράταξή µου δεν ψήφισε όταν 

µπήκε προσωπικά να δικαστούνε. Εµείς λέγαµε να δικαστεί το 

ΠΑΣΟΚ και η ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ που ψηφίζουν τους 

αντιλαϊκούς νόµους. 

 Αυτά λοιπόν αλλού, τα επαναστατικά κρεσέντο αλλού.  

 ∆εύτερον, λέει ποιος έχει προτάσεις, ντα αν ένα κόµµα 

µωρέ στην Ελλάδα, αν ένα κόµµα στην Ελλάδα έχει 

ολοκληρωµένη πρόταση, αν ένα κόµµα, αυτό είναι το 

Κουµουνιστικό Κόµµα. Πάνω στο οποίο πατάµε λυσσαλέα για 

να το κτυπήσουνε. Εµείς χαιρόµαστε το χτυπάνε αυτοί που δεν 

τους συµφέρει, αλλά αν το Κοµµουνιστικό Κόµµα δεν έχει 

αντίληψη, ε, µην τρελαθούµε ρε παιδιά. Εµείς βέβαια δεν λέµε 

ότι η σοσιαλδηµοκρατία δεν έχει άποψη, έχει και παραέχει 

άποψη που είναι η άποψη να ληστεύουνε τους εργαζόµενους. 

Είναι ο χώρος που γεννάει ΠΑΣΟΚους, που γεννάει 

Παπανδρέουδες, Καραµανλήδες, Σαµαράδες, 

Τσοχατζόπουλους, Σπώκους, και όλα τα καλά παιδιά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πιο σιγά. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Αυτή η παράταξη του γεννάει. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Κι αυτή η παράταξη είναι που βγαίνει να λέει ότι 

δεν έχουµε πρόταση.  

 Λέει ποιος δεν θέλει έργα; Ντα αν το Κοµµουνιστικό 

Κόµµα µωρέ µιλάει επί του Μπελογιάννη, να διαβάσετε τα 

βιβλία του Μπελογιάννη, ποιος ανέτρεψε τη θεωρία της 

Ψωροκώσταινας; Εµείς όµως λέµε τα δηµόσια έργα δεν είναι 

ούτε πανάκεια, ούτε νοµοτέλεια. Πρέπει να είναι δηµόσια, 

φθηνά, να εξυπηρετούν τα λαϊκά συµφέροντα και όχι της 

µεγάλες µονοπωλιακές µονάδες. Κι εδώ είναι η ουσιώδης 

διαφορά, γιατί λένε στο αεροδρόµιο αλλά δεν λένε ναι σ’ ένα 

φθηνό, κρατικό, προσβάσιµο για τον εργαζόµενο αεροδρόµιο. 

Αλλά µια επιχείρηση µε 700 ρεστοράν µέσα. Την οποία ο 

Σουφλιάς που είναι µηχανικός το έδωσε απευθείας στην 

Χόφτιχ, για την οποία Χόφτιχ ο Πάγκαλος είπε ότι, η σχέση για 

το Ελευθέριος Βενιζέλος είναι πάνω από το Κοινοβούλιο όµως. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα βραχνιάσεις συνάδελφε. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ο Πάγκαλος το είπε αυτό και τον κάλυπτε ο 

Παπανδρέου και ο Μητσοτάκης. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα βραχνιάσεις πιο σιγά. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Μην σε νοιάζει για τη φωνή µου. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ανησυχώ. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Αλλά εγώ και να βραχνιάσω είναι άλλοι που θα 

τα πούνε µετά.  

 ∆εν µπορείτε λοιπόν να προκαλείτε εσείς για το τι λέει το 

Κοµµουνιστικό Κόµµα. ∆εν µπορείτε να µιλάτε εσείς ότι οι 

τεχνοκράτες δήθεν, τάχα µου είναι οι µηχανικοί που θα 

διαχειριστούνε. Γιάντα µωρέ ο Ανδρουλάκης τι είναι; ∆εν είναι 

µωρέ µηχανικός; Ο Σουφλιάς δεν είναι µηχανικός; Ο 
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Τσοχατζόπουλος δεν είναι µηχανικός; Ο Σπώκος δεν είναι 

µηχανικός; Για να µην πω κι όλα τα καλά παιδιά. Γι ’  αυτό και 

οι µηχανικοί που είναι εδώ µέσα όλοι µηχανικοί είµαστε; Όχι 

συνάδελφοι, δεν σηµαίνει ότι επειδή είσαι διπλωµατούχος, 

είσαι και µε το λαϊκό κίνηµα ή ότι θέλεις να κάνεις έργα για το 

λαό. Όχι συνάδελφοι κι αν θέλετε εµείς σας προκαλούµε αλλά 

δεν έχετε τα κότσια να ‘ρθειτε να τα πείτε. Εµείς χαιρόµαστε 

να τα λέτε αυτά, αλλά όχι την τελευταία στιγµή και πίσω επειδή 

είδατε ότι ήπιατε την πορτοκαλάδα ξεστούµπωτη, όχι ρε 

παιδιά έτσι. 

 Εµείς έχουµε άποψη, την παλεύουµε και την πάµε 

µπροστά. Εσείς την πολεµάτε και ποιους έχετε συµµάχους; 

Την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα µεγάλα κανάλια, τη ΝΕΑ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, το ΠΑΣΟΚ και τους επιχειρηµατίες. Αυτοί είναι 

και γι ’  αυτό θα σου πω και κλείνοντας το εξής. Το µεγαλύτερο 

πρόβληµα στον καπιταλισµό ανέκαθεν και διαβάστε τους 

κλασσικούς, όχι τους κοµµουνιστές, διαβάστε τον Καλµπράιτ 

και τον Σµίθ, η µεγάλη ασθένεια που φάει τον καπιταλισµό 

είναι η ανεργία. Είναι σύµφυτη µε τον καπιταλισµό και επειδή 

το ξέρουνε αυτοί, δεν το ξέρετε εσείς, ξέρετε τι κάνουνε; 

Οµαδούλες και οµάδες εργασίας. ∆εν µας κάνετε ρε φίλε 

τέτοια; Εµείς δεν θέλουµε ούτε οµαδούλες, ούτε επιστηµονικές 

συσκέψεις. Την επιστήµη την κάνουν τα Πολυτεχνεία, εµείς 

απαιτούµε µόνιµη, σταθερή, αξιοπρεπή και καλά αµειβόµενη 

εργασία κι όχι εργασιακή σχέση του Τεχνικού Επιµελητηρίου 

που φεύγουνε γιατί δεν έχετε να τους πληρώσετε και µας 

κουνάτε και την ουρίτσα σας. 

 Όχι συνάδελφοι µπορεί να έχετε ψήφους, την αλήθεια δεν 

την λέτε όµως. Θα πάρετε ψήφους αλλά δεν λέτε την αλήθεια 

και το ξέρετε ότι δεν λέτε την αλήθεια. 

 Τώρα όσον αφορά Κώστα για να µάθετε να κάνετε 

κριτική, γιατί έχει δίκιο όταν σας λέει ότι έχετε επί της ουσίας 

την ίδια πολιτική, θα λέτε την αλήθεια.  Εµείς θέλουµε 

καπιταλισµό µε ανθρώπινο πρόσωπο, δεν γίνεται ρε Κώστα, το 

λιοντάρι ότι και να το κάνεις είναι λιοντάρι, η λιόχεντρα είναι 
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λιόχεντρα, αγγλικά να της µάθεις θα σε δαγκάσει. Κατάλαβέ 

το. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Όχι και ωραίος, να µας βγαίνουνε µετά στο τέλος 

έχουνε λέει προτάσεις. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κάτσε συνάδελφε Ξυλούρη, 

κάτσε τώρα, ένα λεπτό, είπες την άποψή σου µην κάνεις 

κριτική όλη την ώρα επί πάντων. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Γιατί; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Είπες την άποψή σου από το 

βήµα, όχι καθόλου, αν είναι δυνατόν. 

 Ο συνάδελφος Κασαπάκης. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ο συνάδελφος Πρόεδρος ανέφερε ότι µε 

στήριξε, όταν γίνεται µια συµφωνία γίνεται συµφωνία, αυτοί 

ήρθανε και βρήκανε εµένα, όχι εγώ αυτούς. Και η συµφωνία 

µας ήτανε απλή η τήρηση του κανονισµού λειτουργίας της 

Αντιπροσωπείας, την οποία αθέτησε, αθέτησε και δεν τήρησε.  

Αυτός την αθέτησε, δεν την αθέτησα εγώ και οι συµφωνίες 

υποτίθεται µπορεί να είµαστε µικροί κι αυτοί µεγάλοι, διότι 

εµείς δεν είµαστε κόµµατα εξουσίας να υποσχόµαστε και να 

εκβιάζουµε να παίρνουµε τους ψήφους, κάνουµε µια νοµίζω 

έντιµη συµφωνία. Αλληλοϋποστήριξη και το µοναδικό 

ζητούµενο από µας ήτανε η τήρηση του κανονισµού της 

λειτουργίας.  

 Πού βλέπει λοιπόν το προσωπικό και µόνιµα – µόνιµα 

είµαι κολληµένος; Κολληµένος θα είµαι ναι γιατί κατά τη γνώµη 

µου εκεί φταίει και δεν λειτουργεί η Αντιπροσωπεία. Έρχεται ο 

καθένας εδώ και θέλει µόνο για να επανέλθω πάλι, ορίστε 

άτοµα άµα γυρίσετε θα δείτε αυτοί οι οποίοι διεκδικήσανε τι 

κάνανε, παρόντες – απόντες και θέλουνε µόνο και µόνο επειδή 
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ήτανε κληρονόµοι κάποιου ονόµατος, να συνεχίζουνε στα 

δρώµενα του Ηρακλείου και να κάνουνε να µην πω και τι. Να 

κοροϊδεύουν και να υποτιµούνε τη νοηµοσύνη του συνάδελφου 

µηχανικού. Γιατί αυτά δεν τα βλέπετε; Γιατί καταντήσατε στην 

τελευταία ανάλυση αυτό το κόµµα που εσείς αντιπροσωπεύετε 

πήρε αυτούς τους ψήφους κι απ’ όλη την Κρήτη βγάλατε µόνο 

έναν βουλευτή;  Να το γυρίσουµε και στο πολιτικό και µου 

υπερασπίζεστε ακόµα αυτό το κόµµα µας έφερε εκεί που µας 

έφερε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Από όσα είπαµε απόψε κατάλαβες 

ότι υπερασπιζόµαστε αυτό το9 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ε, καλά εντάξει, και τα υπόλοιπα αυτά που 

είπατε ότι εσείς µε βγάλατε. Ποιος εσείς µε βγάλατε; Εµένα µε 

βγάλανε οι ψήφοι µου κι από ‘κει κι ύστερα κάναµε συµφωνία.  

∆εν την δέχεσαι ότι την κάναµε µε γεια σου µε χαρά σου. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι καλό είναι να 

ρίξουµε τους τόνους, η τελευταία συνεδρίαση συναισθηµατικά 

ξεκινήσαµε µην τσακωθούµε στο τέλος δεν υπάρχει λόγος. 

Άλλωστε τόσες συνεδριάσεις είπαµε και είπαµε. 

 Μήπως θέλει να µιλήσει κάποιος άλλος να προσθέσει 

κάτι; Όχι. Λοιπόν ένα λεπτό, ένα λεπτό. Συνάδελφοι, δεν ξέρω 

συναδέλφισσα θέλεις να πεις κάτι;  

 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:  Όχι δεν µπορώ πια. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, κλείνοντας εγώ θα 

ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, ανεξαιρέτως 

όλους τους συναδέλφους, ανεξαρτήτως παρατάξεων. Εγώ 

θεωρώ ότι όλοι συµβάλλανε ο καθένας στο µέτρο του κι ο 

καθένας9, όταν βέβαια – παρακαλώ λίγο ησυχία – όταν 

βέβαια όλα ξεκινούσαν από καλή πίστη. Πιστεύω ότι στην 

συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είχαµε καλή πίστη, 

παρά το ότι είχαµε διαφωνίες. Καλές είναι και οι διαφωνίες. 
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 Ξαναλέω για όσους δεν ήτανε από την αρχή εδώ, ότι 

εµείς σαν Προεδρείο προσπαθήσαµε να κάνουµε ότι 

περισσότερο, ότι καλύτερο µπορούσαµε στα πλαίσια του 

χρόνου που είχαµε και στα πλαίσια των δυνατοτήτων που 

είχαµε. ∆εν αποκλείσαµε κανέναν, ούτε σαν εισήγηση, ούτε 

σαν τοποθέτηση, ούτε σαν ερώτηση, ούτε σαν γενικώς οµιλίας. 

Οι διαφωνίες είναι θεµιτές, µας βοήθησαν σε πολλά πράγµατα 

και οι διαφωνίες και οι προτάσεις και οι παρανοήσεις κ.λ.π. 

 Ήµασταν λίγο ήπιοι στα θέµατα της τιµωρίας και 

κατηγορηθήκαµε γι’ αυτό, διότι µετά από δύο διαδοχικές 

κρίσεις σε θέµατα παρουσιών κ.λ.π. το Σώµα έτσι έκρινε, έτσι 

αποφάσισε. Θέλω να πω όµως γενικότερα ότι εντάξει είχαµε 

µία µετριότητα σαν Σώµα σ’ ότι αφορά την – να το πω έτσι – 

την αποτελεσµατικότητά µας, την παραγωγικότητά µας κ.λ.π., 

όµως κάτι βγήκε, δεν χάσαµε τελείως το χρόνο, κάτι βγήκε. 

 Εύχοµαι βέβαια η επόµενη αντιπροσωπεία να είναι µια 

δυναµική, παραγωγική, ουσιαστική, αν και αυτά είναι ωραία 

λόγια, κι όπως είπαν και πολλοί συνάδελφοι, πρέπει να 

παλέψουν πολλοί για να αλλάξει αυτό το πράγµα. 

 Εγώ από την πλευρά µου και πάλι να σας ευχαριστήσω 

όλους, κι εγώ πήρα από εσάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για 

όλα. Τώρα το θέµα του απολογισµού όπως το θέσαµε, δεν το 

θέσαµε µε την έννοια να πούµε µπράβο σε όλα καλά ή µπράβο 

σε όλα κακά, νοµίζω ότι τυπικά πρέπει να τεθεί σε µια 

ψηφοφορία στο Σώµα, τυπικά και µόνο. Από ‘κει και πέρα η 

ουσία νοµίζω ότι βγήκε. 

 Σ’ ότι αφορά λοιπόν τον απολογισµό της ∆ιοικούσας το 

Σώµα υπερψηφίζει;   Ερωτώ. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  ∆εν µπορούµε να ψηφίσουµε εµείς για τον 

απολογισµό της ∆ιοικούσας από τη στιγµή που εγώ δεν 

συµµετέχω στη ∆ιοικούσα, πώς θα ψηφίσω δηλαδή; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Από αυτά που άκουσες. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Όχι. 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Είθισται κάθε φορά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Έτσι είναι. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου)9, εµείς απολογούµαστε αγαπητέ Πρόεδρε για το 

όργανο το οποίο ανήκουµε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν διαφωνώ, αλλά 

πρόσεξε, ο απολογισµός ο δικός µας εδώ που δεν ήσουνα από 

την αρχή να τον ακούσεις, ήταν καθαρά όπως το είπε και ο 

συνάδελφος ο Σγουρός στη λογική της διαχείρισης.  ∆ηλαδή 

εµείς διαχειριστήκαµε κάποιες συνεδριάσεις, τι θα σου ζητήσω 

να µου πεις αν διαχειρίστηκα καλά τις συνεδριάσεις; 

Εποµένως αν παρήχθη ένα έργο, παρήχθη βέβαια και από το 

Σώµα αλλά και από τη ∆ιοικούσα, ετέθηκε µια εργασία 

συγκεκριµένη από τη ∆ιοικούσα και τίθεται στο Σώµα. Αν 

θέλετε να θέσουµε και την εργασία που κάναµε, την 

παρουσίαση που κάναµε στην αρχή σαν Αντιπροσωπεία να το 

θέσουµε κι αυτό. Αλλά είναι ξεχωριστά πράγµατα. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Μπορώ να πω κάτι επί της διαδικασίας Πρόεδρε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ορίστε, πες, πες. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Άκουσε, (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου)9, αλλά αυτό το όργανο είναι εξουσιοδοτηµένο 

µόνο για το όργανο. Μπορούµε να έχουµε εκτίµηση να πούµε, 

η ∆ιοικούσα έκανε ή όχι καλά τη δουλειά της, µια εκτίµηση. 

Όµως τον απολογισµό ενός άλλου οργάνου αυτό δεν είναι ούτε 

σωστό, ούτε δίκαιο να το κάνεις. ∆εν µπορείς. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆ηλαδή τι προτείνεις εσύ; 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Θα σου πω τι προτείνω εγώ. Ο απολογισµός είναι 

του οργάνου µας, της Αντιπροσωπείας το οποίο είτε το 

ψηφίσεις είτε δεν το ψηφίσεις για τη ∆ιοικούσα µπορείς (δεν 

αποδίδεται καθαρά)9, αλλά αυτό καθ’ αυτό ο απολογισµός της 

∆ιοικούσας ψηφίζεται στη ∆ιοικούσα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, να δεχθώ λοιπόν, 

συνάδελφε Ξυλούρη να δεχθώ την παρατήρησή σου και να το 

θέσω ως εξής, απολογισµός γενικώς λοιπόν. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Απολογισµός της Αντιπροσωπείας. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία της Αντιπροσωπείας 

που εµπεριέχεται µέσα και η παρουσίαση της ∆ιοικούσας κι 

όλα τα σχετικά. 

 Τίθεται λοιπόν στην κρίση του Σώµατος ο απολογισµός 

που έγινε απόψε στα πλαίσια της Αντιπροσωπείας, όλα µέσα 

όµως. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Όχι όλα µέσα όµως Πρόεδρε γιατί9 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ε, πώς ρε παιδιά τώρα, µην 

διαφωνούµε τώρα σε τυπικότητες, όλα µέσα. Θα πούµε 

χωριστά τη ∆ιοικούσα; 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Να ψηφίσουµε για το όργανό µας. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Για το όργανο συζητάω, 

ωραία απολογισµός εργασιών της Αντιπροσωπείας, τίθεται 

λοιπόν σε κρίση. 

 Ποιοι υπερψηφίζουν; Απολογισµό εργασιών της 

Αντιπροσωπείας, ποιοι υπερψηφίζουν; 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Όχι της ∆ιοικούσας. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι παιδί µου 

Αντιπροσωπείας το είπαµε. Μην κολλάµε σ’ αυτό, ποιοι 

υπερψηφίζουν.  Μέτρησε συνάδελφε. Εσύ θα µετρήσεις. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Μα ή µέσα ή έξω, ελάτε µέσα ή έξω. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποιοι υπερψηφίζουν τον 

απολογισµό των εργασιών της Αντιπροσωπείας. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   17. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Υπερψηφίζουν 17, ποιοι 

καταψηφίζουν, ρωτώ ποιοι καταψηφίζουν τον απολογισµό των 

εργασιών της Αντιπροσωπείας. Καταψηφίζουν. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   6. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Καταψηφίζουν 6. 

 Ποιοι παρών; Ποιοι παρών; Υπάρχει κανείς παρών; Όχι. 

 Εποµένως ο απολογισµός της Αντιπροσωπείας 

υπερψηφίζεται κατά 17 ψήφους και καταψηφίζεται κατά 6. 

 Εδώ συνάδελφοι τελειώνουµε9 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Στην απόφαση θα γράψεις ότι 

συνεµπεριέχεται ο απολογισµός της ∆ιοικούσας αυτής. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αφού παρουσιάστηκε, 

παρουσιάστηκε ρε παιδιά εντάξει τώρα, παρουσιάστηκε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει 

εκτός µικροφώνου)9, και το τέλος της Αντιπροσωπείας ήτανε 

αυτό. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν συνάδελφοι 

κλείνοντας και πάλι να σας ευχαριστήσω για όλα κι εγώ 

προσωπικά και το Προεδρείο. Να ευχαριστήσω καταρχήν και 
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το Προεδρείο που λειτουργήσαµε σαν οµάδα, ανεξαρτήτως 

από πού προερχόµαστε ο καθένας. 

 Και πάλι ευχαριστίες σε όλους, καλή συνέχεια σε όλους 

και το πεδίο της δόξης λαµπρόν για το µέλλον. Όχι 

τσακώµατα. 

 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:  Καλή επιτυχία στους συναδέλφους που είναι 

υποψήφιοι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αντιθέσεις ναι, αλλά9 

 Καλή επιτυχία βέβαια σ’ αυτούς που είναι υποψήφιοι κι 

εύχοµαι να εκλεγούν οι καλύτεροι. 

 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:  Καλή συνέχεια.    

 

 

   ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ  

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ  

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 


