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Συνάδελφοι
Χθες 10-3-2014 έγινε η πρώτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ
Πελ/σου προκειμένου για την ανάδειξη των νέων οργάνων του Τμήματος μετά
τις εκλογές του Νοεμβρη του 2013.
Όπως έχουμε ξαναπεί εδω και τουλάχιστον μια 4/ετία το τμήμα διοικείται από
μια ιδιόμορφη συμμαχία της ΔΚΜ με την ΕΛΕΜ.
Η «μικρή» παράταξη της ΕΛΕΜ δίνει με το αζημίωτο «γη και ύδωρ» στην
ΔΚΜ με αντάλλαγμα αξιώματα και θέσεις σε όργανα του ΤΕΕ που σε καμία
περίπτωση δεν δικαιούται με βάση την απλή λογική της δημοκρατίας και της
αναλογικότητας σύμφωνα με την οποία, η σύνθεση των συλλογικών οργάνων
πρέπει να είναι αντίστοιχη με την εκλογική τους δύναμη.
Με αυτές τις μεθοδεύσεις η ΔΚΜ , επιβάλλει στην πραγματικότητα μια
μοναρχία στο τμήμα, με τον μανδύα της δήθεν πολυφωνίας και του
πλουραλισμού που της προσφέρει η ΕΛΕΜ και η Πελ. Συμμαχία,
αποκλείοντας όμως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των μηχανικών , όλων αυτών
της Αγωνιστικής Συνεργασίας , της Ανατροπής και της Πανεπιστημονικης
Έτσι λοιπόν χθες με τις ψήφους της ΔΚΜ εξελεγη νέος πρόεδρος της
Αντιπροσωπείας ο συνάδελφος Σπηλιοπουλος εκπρόσωπος της ΕΛΕΜ
Παρεμπιπτόντως με το που ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα ακούσαμε και για
πρώτη φορά τη φωνή του διότι τόσα χρόνια δεν είχε κάνει ποτέ μια πρόταση ,
δεν είχε πάρει ποτέ μια θέση-μόνο σήκωνε το χεράκι του για να υπερψηφίζει
τις θέσεις της ΔΚΜ.
Αντιπρόεδρος εξελεγη ο συν. Βουρνάς μοναδικός εκπρόσωπος της Πελ.
Συμμαχίας πάλι με ψήφους της ΔΚΜ
Με λίγα λόγια στο προεδρείο της Αντιπροσωπείας τις δυο πρώτες θέσεις
πήραν η τελευταία και η προτελευταία παράταξη σε ψήφους.
Η …απόλυτη “δημοκρατία” και η τέλεια παραχάραξη του εκλογικού
αποτελέσματος
Στη συνέχεια ο συνασπισμός όπως αυτοαποκαλέστηκε της ΔΚΜ-ΕΛΕΜ –
Πελ. Συμμαχίας θέλησε να σπάσει τα ψηφοδέλτια σε 5 διαφορετικά με 5-6

υποψηφίους δικούς τους το καθένα ώστε να βγάλει 5 εκπροσώπους στην
9/μελη Δ.Ε. και έτσι να την ελέγχει απόλυτα.
Με λίγα λόγια η παράταξη της ΔΚΜ, προσπαθεί με τρόπο που δεν συμβαδίζει
με τα ήθη και την ιστορία του Τμήματος να έχει στη Διοικούσα Επιτροπή την
απόλυτη πλειοψηφία χωρίς αυτή να της την έχουν δώσει οι συνάδελφοι που
ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές .
Αυτό είναι κάτι που δεν πρόκειται να ανεχτούμε. Αποχωρήσαμε από την
συνεδρίαση λέγοντας τους ότι ήδη υποτίμησαν και ξεφτίλισαν την
Αντιπροσωπεία εκλέγοντας για πρώτους τους τελευταίους μόνο και μόνο
γιατί τους έχουν κάνει τσιράκια τους, ας ξεφτιλίσουν και τη Διοικούσα
Επιτροπή , αλλά χωρίς εμάς!
Που ακούστηκε η ΕΛΕΜ με 4 εκπροσώπους στην 59/μελή Αντιπροσωπεία
να παίρνει τον πρόεδρο της Αντιπροσωπείας και να στήνεται ολόκληρο
σκηνικό με σπάσιμο ψηφοδελτίων για να βγάλει και εκπρόσωπο στην
Διοικούσα Επιτροπή.
Συνάδελφοι, ένα τέτοιο ΤΕΕ πλήρως παραμορφωμένο σε σχέση με το
εκλογικό αποτέλεσμα, δεν πρόκειται να το ανεχτούμε !
Οι μεθοδεύσεις και η διαπλοκή ξεπέρασαν πλέον κάθε όριο ανοχής. Η
δημοκρατία μας φυλλοροεί κάθε ημέρα στην χώρα μας, αλλά δεν θα
επιτρέψουμε να συμβεί αυτό και στον χώρο που δραστηριοποιούμαστε
επαγγελματικά και επιστημονικά !
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 Πανεπιστημονικη που
ισοψηφούν με 4 ψήφους η καθεμία , για την 9η θέση

