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Δεν παίζουμε με το δημόσιο συμφέρον
και την ασφάλεια της καθημερινότητάς μας.
Το σημερινό σκηνικό, όπως διαμορφώθηκε από την κρίση, τα ενδημικά φαινόμενα του πελατειακού
κράτους και μία σειρά πρόσφατων στρεβλών επιλογών, επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο από:

Την πλήρη έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και των ηγετών τους. Από τη μία οι
απόπειρες ενοχοποίησης του συνόλου των Ελλήνων πολιτών, για οκνηρία έως φαυλότητα και από
την άλλη η συλλήβδην απαξίωση της πολιτικής, με αφορμή τα επανειλημμένα κρούσματα
οικονομικής διαφθοράς μεταξύ των ατόμων που την ασκούν.

Την αιτιολόγηση στο όνομα του μνημονίου επιλογών που θίγουν ανεπανόρθωτα την
κοινωνική συνοχή, καταργούν ουσιαστικές αναπτυξιακές διεξόδους, μπορεί ακόμα και να
αντιβαίνουν σε αρχές της Δημοκρατίας. Ένα εργαλείο άρσης της δημοσιονομικής ασφυξίας,
μετατρέπεται σε αυτοσκοπό, δε λειτουργεί συνδυαστικά με τις αναπτυξιακές επιλογές της χώρας
και διασπά την ενότητά της.

Την ολοκληρωτική απουσία, οποιασδήποτε αναπτυξιακής προοπτικής. Τα μέτρα
αποσκοπούν αποκλειστικά στη συγκέντρωση κονδυλίων χωρίς καμία διαρθρωτική αλλαγή
για αύξηση του ΑΕΠ. Οι δράσεις, θυμίζουν σχολαστικές εφαρμογές κακοεμπεδομένων
οικονομικών θεωριών, χωρίς ανάλυση και τεκμηρίωση. Η χώρα απεμπολεί τα ζητήματα
στρατηγικής και μεταρρυθμίσεων για χάρη όσων αφορούν αποκλειστικά τη λογιστική πλευρά της
κρίσης.
Επιπλέον, η πολιτεία αντί να αξιοποιήσει το επιστημονικό δυναμικό, το ισχυρότερο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτει η Χώρα, το αντιμετωπίζει ως εχθρικό στοιχείο, το
απαξιώνει και του επιτίθεται.
Σε αυτές τις επιλογές που θίγουν τη χώρα μας και την αξιοπρέπειά μας ως πολιτών και επιστημόνων,
εμείς οι μηχανικοί είμαστε αποφασισμένοι να αντιδράσουμε.
Την Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 09:00 θα γίνει συμβολική κατάληψη της Πολεοδομίας
του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των συμβολικών καταλήψεων πολεοδομικών γραφείων σε όλη
τη χώρα. Η κίνηση μας δεν είναι τυχαία. Σκοπός της είναι η ανάδειξη της ανυπαρξίας μηχανισμών
ελέγχου, των προβλημάτων που προκάλεσε η χωρίς προετοιμασία εφαρμογή του Καλλικράτη, των
ελλείψεων σε στελέχη και υλικοτεχνική υποδομή, της διαρκούς υποβάθμισης τέλος της Δημόσιας
Διοίκησης που δημιουργεί τα περιθώρια για χειραγώγηση από την εκάστοτε κυβέρνηση, ψηφοθηρική
εκμετάλλευση και παραβατικές συμπεριφορές.
Την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011, θα γίνει κατάληψη των γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ Θεσσαλονίκης,
για να καταδειχθεί η τριτοκοσμική κατάσταση λειτουργίας του.

