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Η  χώρα  μας  αυτή  την  εποχή  βρίσκεται  αδιαμφισβήτητα  σε  μία  δύσκολη  συγκυρία,  με  την 
οικονομική  κρίση  να  έχει  προκαλέσει  αλυσιδωτές  επιπτώσεις  σε  όλους  τους  παραγωγικούς 
τομείς, με βασικότερη επίπτωση την διαφαινόμενη αναστολή της ανάπτυξης.   

Στις  δύσκολες  συνθήκες  που  έχουν  δημιουργηθεί,  καλούνται  όλοι  οι  παραγωγικοί  κλάδοι  να 
βρουν  τρόπο,  τόσο  για  να  επιβιώσουν  επαγγελματικά,  όσο  και  να  συμβάλλουν  στην 
αναδιαμόρφωση  των  αναπτυξιακών  στόχων  και  πρωτίστως  στην  έναρξη  μίας  νέας 
αναπτυξιακής πορείας της χώρας σε όλα τα επίπεδα.    

Στην  διαμόρφωση  του  ανωτέρω  πλαισίου  καταλυτικός  διαφαίνεται  ότι  είναι  ο  ρόλος  του 
σύγχρονου  μηχανικού,  ο  οποίος  αποτελεί,  σε  κάθε  περίπτωση  και  ειδικότερα  στην  παρούσα 
συγκυρία, την γέφυρα μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας ώστε να επέλθει οικονομική ανάπτυξη 
με  τη  μορφή  οικονομικού  πλούτου  των  κρατών  για  το  υψηλό  βιοτικό  επίπεδο  των  κατοίκων 
τους.  

Συνεπώς, οι μηχανικοί καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους και να διαμορφώσουν 
την  «κοινωνική»  ταυτότητα  αυτού,  που  θα  κινείται  στην  αναζήτηση  των  στόχων  και  στην 
διαμόρφωση του πλαισίου που θα βγάλει τον κλάδο και την χώρα από την κρίση.    

Στο  παρελθόν,  οι  τεχνολογικές  λύσεις  (ικανοποίηση  των  αναγκών  για  φυσικούς  πόρους, 
ενέργεια,  κτίρια,  δρόμους,  μηχανές,  διαχείριση  αποβλήτων,  μεταφορές  κλπ)  οι  οποίες  ήταν 
αποκλειστικά άρτιες τεχνικά εθεωρούντο ικανοποιητικές. Σήμερα όμως οι λύσεις αυτές πρέπει 
να  ενισχυθούν  με  στοιχεία  κοινωνικο‐οικονομικά,  πολιτικά,  περιβαλλοντικά,  ψυχολογικά  και 
πνευματικά για να αντιμετωπιστούν τα τρέχοντα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας και να 
επέλθει μία νέα οικονομική ανάπτυξη: η αειφορική οικονομική ανάπτυξη. 

Η ανάγκη  της αειφορικής οικονομικής ανάπτυξης προκύπτει από  το γεγονός ότι  η  τεχνολογία 
είναι  άρρηκτα  συνυφασμένη  με  την  κοινωνία  όσον  αφορά  στη  δημιουργία  της  και  τις 
επιδράσεις  της. Ο μηχανικός προτείνει  τεχνολογικές  λύσεις οι οποίες αλληλεπιδρούν με κάθε 
στοιχείο  της  ανθρώπινης  ύπαρξης –  φυσικό,  περιβαλλοντικό,  κοινωνικό‐οικονομικό,  πολιτικό, 
ψυχολογικό και πνευματικό – ώστε να συνδέονται πλήρως με τις ανθρώπινες ανάγκες. 

Έτσι  ο  μηχανικός  επιβάλλεται  να  εγκαταλείψει  τον  αμιγώς  τεχνικό  ρόλο  που  είχε  κατά  τις 
προηγούμενες δεκαετίες και να σταθεί απέναντι στα νέα δεδομένα, κινούμενος πρωτίστως με 
γνώμονα  το  αναπτυξιακό  αντίκρισμα  που  θα  έχει  η  κάθε  επιλεγόμενη  τεχνική  λύση  και  τον 
τρόπο  που  οι  ιδέες  και  οι  σκέψεις  που  θα  παράγει  θα  συμμετάσχουν  ουσιαστικά  στην 
αναπτυξιακή διαδικασία, που πρέπει να επιταχυνθεί άμεσα στην χώρα μας.  

Ο νέος ρόλος του μηχανικού οφείλει να χαρακτηρίζεται από μία πολυπαραμετρικότητα που θα 
υπερβαίνει  την  παραδοσιακά  αποκλειστικά  τεχνική  εκπαίδευσή  του  και  εργασία  του.  Ο 
σύγχρονος  μηχανικός  καλείται  να  αναπτύξει  τις  δεξιότητες  που  θα  του  επιτρέπουν  να 
συμμετέχει  ουσιαστικά  στην  αναπτυξιακή  διαδικασία  με  το  τρίπτυχο:  Όραμα  –  Σχεδιασμός  ‐ 
Υλοποίηση Έργων.  



Η  βάση  για  την  έξοδο  από  την  κρίση  διαφαίνεται  να  είναι  η  δυνατότητα  των  μηχανικών  να 
οραματιστούν  έργα  τα  οποία  θα  συμβάλλουν  στην  πνοή  αναπτυξιακού  πνεύματος,  με  την 
δημιουργία αντικειμένου εργασίας, τόσο για τους ίδιους τους μηχανικούς, όσο και για λοιπούς 
κλάδους που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση των έργων.   Αυτός πιθανώς να μπορούσε να 
είναι ο ορισμός του «κοινωνικού» ρόλου του σύγχρονου μηχανικού.  

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αποτελούν τα πεδία που ο μηχανικός θα κληθεί να εφαρμόσει 
τις τεχνολογικές του γνώσεις με βασικό, όμως, και εδώ γνώμονα, την προώθηση λύσεων που θα 
συμβάλλουν  σε  βιώσιμες  λύσεις.  Λύσεις  δηλαδή  που  θα  καλύπτουν  κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και λοιπές ανάγκες, κατά τα προαναφερόμενα.  

Το έντονο πρόβλημα της ανεργίας που υπάρχει στην παρούσα φάση στους νέους μηχανικούς, 
προκειμένου  να  αντιμετωπισθεί  θα  μπορούσε  να  έχει  σαν  αρχή  ότι  εκτός  από  την  τεχνική 
κατάρτιση  υψηλού  επιπέδου  που  διαθέτουν,  οι  νέοι  μηχανικοί  οφείλουν  να  αναζητήσουν  το 
πλαίσιο που θα τους δώσει την δυνατότητα να αναπτύξουν το τρίπτυχο: Όραμα – Σχεδιασμός ‐ 
Υλοποίηση Έργων.     

Το  πλαίσιο  για  τις  κατασκευές  και  την  υλοποίηση  έργων  υποδομής  που  δίνει  η  Ευρωπαϊκή 
Ένωση,  παρέχει  πολλές  δυνατότητες  προς  αυτή  την  κατεύθυνση,  δεδομένου  ότι  παρέχει 
κίνητρα  για  έρευνα,  η  οποία  αποτελεί  σημαντική  παράμετρο  για  την  καλλιέργεια  οραμάτων. 
Επιπλέον,  δίνεται  το  πλαίσιο  (οικονομική  ενίσχυση,  νομοθετικοί  περιορισμοί  και  τεχνικές 
κατευθύνσεις) για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων.  

Συμπερασματικά  προκύπτει  ότι  ο  κλάδος  των  μηχανικών  οφείλει  να  ξεφύγει  από  την  στείρα 
επίλυση  των  συνδικαλιστικών  του  θεμάτων  (κατοχύρωση  αμοιβών,  δικαιωμάτων  κλπ)  και 
παράλληλα με αυτά να κινηθεί προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του «κοινωνικού» ρόλου 
του  σύγχρονου  μηχανικού,  που  θα  συνεισφέρει  στην  αναπτυξιακή  πορεία  της  χώρας  και  θα 
παράγει αντικείμενο εργασίας για τον κλάδο. Ο κλάδος των μηχανικών οφείλει να μεταλλαχθεί 
σε  ένα  πολύ  δυναμικό  κομμάτι  της  κοινωνίας  που  θα  αποπνέει  οραματισμό,  μεθοδικότητα, 
δυναμισμό  και  θα  γίνεται  σεβαστό από  την  κοινωνία.  Αυτός,  ίσως,  είναι  ο  καλύτερος  τρόπος 
διεκδίκησης των δικαιωμάτων του κλάδου, όχι ως απαίτηση, αλλά ως ανάγκη για να μπορέσει 
να «πάει η κοινωνία μπροστά».  
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