
 
 

ΣΕΛΙΟ ΖΑΦΑΡΟΠΟΤΛΟ 

Αγρονόμος Σοπογράφος Μηχανικός.  

Τποψήφιος στις Ευρωεκλογές 2014 με τη  

«ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ – ΠΡΟΟΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ». 

E-mail:  szach@tee.gr   /  κιν. 6932622531  

 

 

 

Σο ιδιαίτερο φάσμα των προβλημάτων της περιόδου που διανύουμε 

-τουλάχιστο σε ότι αφορά τη νεότερη ιστορία της χώρας μας- δεν έχει 

προηγούμενο.  Η κατάσταση δεν σχετίζεται μόνο με τη δύσκολη 

οικονομική συγκυρία που παρατείνεται και απονευρώνει το Κοινωνικό 

μας σύνολο, επαγγελματικά, ηθικά, πολιτισμικά. υνδυάζεται και με όσα 

διαπιστώνονται σε επίπεδο καθημερινής απαξίωσης του δημοκρατικού 

μας βίου και των θεσμών που τον κατοχυρώνουν, μέσα από ένα 

γενικότερο κλίμα αμφισβήτησης «επί παντός επιστητού». 

 

Σο οικονομικό έλλειμμα της χώρας φορτώνεται στις πλάτες των 

άνεργων ή υποαπασχολούμενων πολιτών της. 

Ο παραγωγικός μας ιστός πλήττεται και αποδιοργανώνεται. 

Οι νέοι μας οδηγούνται στη μετανάστευση.  

Οι εξελίξεις, είναι κατά κανόνα αιφνιδιαστικές και ανεξέλεγκτες, με την 

πολιτεία μας να υποχωρεί διαρκώς και να αρκείται σε ρόλο πυροσβέστη. 

Ο κυκεώνας των προβλημάτων που μαστίζουν τον κλάδο των 

Μηχανικών είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των επιπτώσεων 

από τις πολιτικές επιλογές των κρατούντων. Εκτός από όλα τα άλλα, 

πρόσφατα και στο όνομα της δήθεν απελευθέρωσης των επαγγελμάτων 

φθάσαμε -δυστυχώς- στο σημείο να αμφισβητείται ευθέως και η 

επιστημονική  υπόσταση των Μηχανικών. 

 

τα πλαίσια αυτά, οι Ευρωεκλογές της ερχόμενης Κυριακής αποκτούν    

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σα αποτελέσματά τους φαίνεται ότι μπορούν να   

επηρεάσουν τις εξελίξεις στους κόλπους της Ένωσης και λόγω 

συγκυρίας μας αφορούν όσο ποτέ στο παρελθόν. 

Η αδιαφορία στις μέρες μας σίγουρα είναι πολυτέλεια. 
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Εάν δεν «πάρουμε την τύχη στα χέρια μας», ποτέ δεν πρόκειται να 

διασφαλισθεί ένα καλύτερο μέλλον, για το οποίο οι συμπολίτες μας 

χωρίς να φταίνε πλήρωσαν -και πληρώνουν- πανάκριβα και σε κάθε 

περίπτωση τους αξίζει.   

Οι ανάγκες για αγωνιστική μαζική συμμετοχή προέχουν όσο καμιά  

άλλη φορά και θεωρώ ότι αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα που πρέπει  

να σταλεί προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως προς τα μέλη του  

Σεχνικού Επιμελητήριου. 

 

 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟΤ 

Διπλωματούχος Αγρονόμος Σοπογράφος Μηχανικός, της Πολυτεχνικής 

χολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (1978). 

Ελεύθερος Επαγγελματίας Μελετητής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, με 

έδρα τη Λαμία.  Έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών που σπουδάζουν. 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ, ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. 

Αντιπρόεδρος (1991-1994) και Γραμματέας (1994-2002) της Διοικούσας 

Επιτροπής του Σ.Ε.Ε. / Σμήμα Ανατολικής τερεάς. 

Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Σεχνικού Επιμελητήριου 

Ελλάδας / Σμήμα Ανατολικής τερεάς, στις θητείες διοίκησης από το 2003 

και μέχρι τον Ιούνιο του 2010. 

Μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Σ.Ε.Ε. (2010-2013). 

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου τερεάς Ελλάδας 

την περίοδο 2010-2013. 

Μέλος του Περιφερειακού υμβουλίου και Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Π.Ε.Π. τερεάς Ελλάδας (2003-2010). 

Εκπρόσωπος του Σεχνικού Επιμελητήριου στο Περιφερειακό υμβούλιο 

Δημοσίων Έργων της τερεάς Ελλάδας (1994 - 2003). 

Μέλος Διοικητικού υμβουλίου του Πανελλήνιου υλλόγου Διπλ/χων     

Αγρονόμων Σοπογράφων Μηχανικών (Π..Δ.Α.Σ.Μ.) τη θητεία 2001-2002. 

Πρόεδρος της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) του Νομού 

Υθιώτιδας, από 1997 έως 2002. 


