
Τρίπολη, Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 
 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 
Στην  Ειδική  Συνεδρίαση  της  Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ  Πελ/σου  που  διεξήχθη  την 

Δευτέρα  11  Μαρτίου  2014  στα  γραφεία  του  ΤΕΕ  Π/Τ  Πελοποννήσου  στην  Τρίπολη,  η 
«Αγωνιστική  Συνεργασία  Πελοποννήσου»  απεχώρησε  από  τις  διαδικασίες  εκλογής  της 
Διοικούσας  Επιτροπής  (ΔΕ)  από  την  Αντιπροσωπεία  (Α)  και  κρίνουμε  σκόπιμο  να 
ενημερωθούν οι  συνάδελφοι  διπλωματούχοι  μηχανικοί  για  τους  λόγους  της  αποχώρησής 
μας. 
 

1) Προς  ενημέρωση  των  συναδέλφων,  σχετικά  με  τη  δομή  του  ΤΕΕ  Πελ/σου,  όπως 
ισχύει  και  στα  υπόλοιπα  περιφερειακά  τμήματα  και  αντίστοιχα  και  στο  Κεντρικό 
ΤΕΕ,  αυτό  αποτελείται  από  την  Αντιπροσωπεία  (Α)  του  Τμήματος  και  από  τη 
Διοικούσα  Επιτροπή  (ΔΕ).  Η  Α  αποτελείται  από  59  μέλη  οι  οποίοι  κατευθείαν 
εκλέγονται  από  τους  μηχανικούς  του  Τμήματος  ανά  Νομό,  όπως  έγινε  και  στις 
τελευταίες  εκλογές  του  ΤΕΕ  της  24‐11‐2013.  Την  «Α»  συνηθίζουμε  να  την 
αποκαλούμε  ως  τη  «βουλή  των  μηχανικών».  Στην  1η  (ειδική)  συνεδρίαση  της  Α 
εκλέγεται  το  νέο  προεδρείο  της  Α  (Πρόεδρος,  Αντιπρόεδρος  και  Γενικός 
Γραμματέας)  και  εν συνεχεία  εκλέγονται  τα μέλη  (9)  της ΔΕ.  Τέλος εκλέγεται από 
την Α το προεδρείο της ΔΕ (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας). 

2) Η ΕΛΕΜ, έχοντας λάβει το 6,6% επί του συνόλου των ψηφισάντων στις πρόσφατες 
εκλογές και 4 έδρες στην Α του Π/Τ  (επί συνόλου 59), λειτούργησε ως συνιστώσα 
της ΔΚΜ, «εκχωρώντας» της την πιθανή έδρα της στην ΔΕ της «Α» και παίρνοντας 
ως  «αντίτιμο»  για  την  συγκεκριμένη  «εκχώρηση»  την  προεδρία  της  «Α».  Με  τον 
τρόπο αυτό η ΔΚΜ του 44,4% (επί του συνόλου των ψηφισάντων) λαμβάνει 5 έδρες 
στην ΔΕ από τις 9 συνολικά, καταφέρνει επομένως με την «σιωπηρή» υποστήριξη 
της  ΕΛΕΜ  να  κατέχει  ολοκληρωτικά  την  ΔΕ  του  Π/Τ  (όπου  λαμβάνονται  όλες  οι 
αποφάσεις) αλλά και να ελέγχει, κατά το δυνατό, τη λειτουργία της «Α» μέσω του 
προέδρου.  

3) Προφανώς  όλες  οι  παρατάξεις  έχουν  το  δικαίωμα  αλλά  και  την  υποχρέωση  όταν 
δεν  υπάρχει  αυτοδυναμία,  να  συνεργάζονται  μεταξύ  τους  και  να  διεκδικούν  την 
πλειοψηφία  στα  όργανα  του  ΤΕΕ.  Θεμιτό  και  κατανοητό.  Στην  προκειμένη 
περίπτωση  όμως  η  ΕΛΕΜ  αρνήθηκε  ότι  συμπράττει  με  τη  ΔΚΜ  αλλά  απλώς  την 
«στηρίζει». Η στήριξη αυτή της ΕΛΕΜ οδηγεί στην απόλυτη αυτοδυναμία της ΔΚΜ 
στη ΔΕ, αφού όλα τα μέλη τα είναι της ΔΚΜ (και όχι 4 της ΔΚΜ και 1 της ΕΛΕΜ) και 
στερεί  τη  δυνατότητα  διεκδίκησης,  έστω,  έδρας  από  την  «Δημοκρατική 
Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών».  Κρατάει όμως η ΕΛΕΜ για  την στήριξη  της 
αυτή,  το  κουλουράκι  που  λέγεται «Πρόεδρος  της  Α»  (και  δεν  αναφερόμαστε  στο 
πρόσωπο αλλά στο θεσμό, προς αποφυγή παρεξηγήσεως).  

4) Τα συμπεράσματα της διαδικασίας είναι: 
a. Στην  χειρότερη  περίοδο  που  διέρχεται  το  σύνολο  των  διπλωματούχων 

μηχανικών  σε  οικονομικό,  επαγγελματικό  και  επιστημονικό  επίπεδο  όπου 
το ΤΕΕ καλείται να συμβάλλει – αν μη τι άλλο ‐ στην ανάταση του κλάδου, 
ορισμένοι  στη  ΔΚΜ  και  στην  ΕΛΕΜ  αρκούνται  στο  μοίρασμα  των 
«καρεκλών»  του  Π/Τ  ΤΕΕ  χρησιμοποιώντας  μίζερες  και  ξεπερασμένες 
μεθόδους,  οι  οποίες  οφείλουμε  να  ομολογήσουμε  ότι  δεν  στερούνται 
νομιμότητας  (κατά  το  γνωστό  στους  συναδέλφους  της  ΔΚΜ  «ό,τι  είναι 
νόμιμο είναι και ηθικό»). 

b. Οι  μηχανικοί  του  Τμήματος  που  στις  τελευταίες  εκλογές  ψήφισαν  ΕΛΕΜ, 
ουσιαστικά δεν ψήφισαν ΕΛΕΜ αλλά μέσω αυτής  τη ΔΚΜ. Δεν είναι κακό 



για τους εκλεγμένους της ΕΛΕΜ, αλλά αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν οι 
ψηφοφόροι τους. 

c. Η  ΔΚΜ  ενδιαφέρεται  μόνο  για  τις  καρέκλες  (ίσως  και  ενόψει  των 
περιφερειακών  εκλογών)  ώστε  να  «ηρεμήσει»  από  τις  διαδικασίες 
διαλόγου με τις λοιπές παρατάξεις. 

d. Η αποχώρηση της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ από τη 
διαδικασία της εκλογής των μελών της ΔΕ δεν ακυρώνει την τελική σύνθεση 
αυτής (η ΔΚΜ έχει και το πεπόνι και το μαχαίρι) αλλά θέλει με τον πιο σαφή 
και κατηγορηματικό τρόπο να τονίσει ότι τη στιγμή που οι διπλωματούχοι 
μηχανικοί  δεν  ξέρουν  αν  αύριο  θα  υφίστανται  ως  επαγγελματικές  και 
επιστημονικές οντότητες, η πρεμούρα ορισμένων στη ΔΚΜ είναι η με νύχια 
και με δόντια κατάκτηση της καρέκλας. 

e. Θα έχει ενδιαφέρον πλέον να δούμε πόσοι από τους 28 συναδέλφους της 
ΔΚΜ μέλη της Α θα παρουσιασθούν πάλι σε συνεδρίαση της Α ή ο ρόλος 
τους ως εκλεγμένα μέλη της Α τελειώνει στην εκλογή των οργάνων. Το ίδιο 
έργο  το  έχουμε  ξαναδεί  και  στο  τέλος  έχει  την  όλο  και  μεγαλύτερη 
αποστροφή των συναδέλφων προς το ΤΕΕ. 

 
Από τη στιγμή που η συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας δεν ολοκληρώθηκε, θα 

επανέλθουμε  στην  Αντιπροσωπεία  απαιτώντας  να  αποτυπωθεί  πλήρως  στα  όργανα  του 
τμήματος το εκλογικό αποτέλεσμα χωρίς καμία παραχάραξη. Για εμάς η μόνη επιλογή που 
μπορεί  να  εκφράσει  δίκαια  και  μαθηματικά  σωστά  το  εκλογικό  αποτέλεσμα  είναι  να 
προχωρήσουμε σε εκλογή μελών Διοικούσας Επιτροπής με ενιαία ψηφοδέλτια, να πάρει η 
κάθε παράταξη ότι πραγματικά  της αναλογεί  δηλ.  ΔΚΜ 4  ,  Α.Σ 2  και Ανατροπή 2  και στη 
συνέχεια να γίνει κλήρωση ανάμεσα στην ΕΛΕΜ και στην Πανεπιστημονική που ισοψηφούν 
με 4 ψήφους  η  καθεμία,  για  την 9η  θέση.  Εκτός  βέβαια αν  η  ΕΛΕΜ αναλάβει  ρητώς  και 
ανεπιφύλακτα, την ευθύνη «παράδοσης» της πιθανής έδρας της στην ΔΕ στην ΔΚΜ. 

Η  πλειοψηφία  των  συναδέλφων  και  ειδικότερα  οι  νεότεροι  μηχανικοί,  τόσο  σε 
περιφερειακό  επίπεδο  όσο  και  μέσα  στην  Αντιπροσωπεία  του  τμήματος  νιώθουμε  ότι 
αυτού  του  τύπου  οι  αντιπαραθέσεις  μεταξύ  προβεβλημένων  στελεχών  όλων  των 
παρατάξεων βρίσκονται πολύ μακριά από τα πραγματικά μας προβλήματα και κατά κάποιο 
τρόπο τεκμηριώνουν την γενικευμένη αποστροφή των συναδέλφων μηχανικών από όλους 
τους χώρους. Στόχος της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου» είναι η ανάδειξη των 
προβλημάτων των μηχανικών καθώς και η κατάθεση προτάσεων προς επίλυσή τους.  

Η  αποχώρηση  της  «Αγωνιστικής  Συνεργασίας  Πελοποννήσου»  από  τη  διαδικασία 
εκλογής  των  μελών  της  ΔΕ  στην  Ειδική  Συνεδρίαση  της  Α,  είχε  το  αποτέλεσμα  που 
αναμέναμε να έχει και εστάλη το μήνυμα όπως έπρεπε. Πλέον θα πρέπει να ασχοληθούμε 
με  τα  θέματα  ουσίας.  Είτε  το  θέλουμε  είτε  όχι  η  ΔΚΜ  η  ΕΛΕΜ  και  η  Πελοποννησιακή 
Συμμαχία  έχουν  την  αυτοδυναμία.  Θέλουμε  να  είμαστε  μέρος  της  λύσης  και  όχι  του 
προβλήματος, έστω κι αν είμαστε μόνοι. 

 
Για την Αγωνιστική Συνεργασία Μηχανικών Πελοποννήσου, 
 

1. ΛΟΥΚΑΣ Αθανάσιος, ΜΜ (Ν. Αρκαδίας) 
2. ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ Θεόδωρος, ΠΜ (Ν. Αρκαδίας) 
3. ΣΕΛΛΗΣ Τρύφων, ΠΜ (Ν. Αργολίδας) 
4. ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΗΣ Νικόλαος, ΠΜ (Ν. Αργολίδας) 
5. ΚΑΡΑΒΑΣ Σπυρίδων, ΠΜ (Ν. Κορινθίας) 
6. ΓΙΑΞΟΓΛΟΥ Ιωάννης, ΑΤΜ (Ν. Λακωνίας) 
 

7.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Παναγιώτης, ΠΜ (Ν. Μεσσηνίας) 
8.ΤΡΟΧΑΤΟΣ Δημήτριος, ΜΜ (Ν. Μεσσηνίας) 
9.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΠΜ (Ν. Μεσσηνίας) 
10.ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ Γεώργιος, ΜΜ (Ν. Μεσσηνίας) 
11.ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΧΜ (Ν. Μεσσηνίας) 
 

 
 


