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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σημαντικές παρουσίες στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του
ΤΕΕ/ΤΚΜ
Παρουσία του υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Μαγκριώτη, του νομάρχη
Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Ψωμιάδη, βουλευτών και δημάρχων του πολεοδομικού
συγκροτήματος και της Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε στις 7
Φεβρουαρίου η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Σάκης
Τζακόπουλος επεσήμανε ότι, για να επιτύχει τους στόχους του, το ΤΕΕ/ΤΚΜ
χρειάζεται τη βοήθεια και των 13.000 μηχανικών-μελών του, από όλους τους
νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας.
«Οι μηχανικοί αποτελούν ένα σύνολο με πολύ μεγάλες, ενίοτε αγεφύρωτες
εσωτερικές διαφορές. Ωστόσο, έχουν βασικές ομοιότητες, που ξεκινούν από το
σκεπτικό που εφαρμόζουν στην επαγγελματική τους ζωή, ότι κάθε πρόβλημα έχει, αν
όχι τη λύση του, τουλάχιστον τη βέλτιστη αντιμετώπισή του. Βέβαια, η πολιτεία κάνει
ό, τι περνάει από το χέρι της για να καταλύσει αυτό το σκεπτικό, με τελευταίο
χτύπημα το νομοθέτημα της 31ης Δεκεμβρίου, όπου κάνει λόγο για νομοθετικά
ρυθμιζόμενη εκπαίδευση», υπογράμμισε ο κ.Τζακόπουλος.
Εξάλλου, ο Πρόεδρος του Τμήματος καυτηρίασε τους λόγους που ανάβουν
το «φυτίλι» της στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράκ, τονίζοντας ότι «παρά τις
προσπάθειες να ενδυθεί κάποιον ιδεολογικό μανδύα, ο επαπειλούμενος
πόλεμος αποβλέπει στην κτήση και χειραγώγηση του πετρελαίου, ως εργαλείου
συντήρησης του αναπτυξιακού μοντέλου που χρησιμοποιούμε».
Το «παρών» στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας έδωσαν οι
βουλευτές Χάρης
Καστανίδης, Ασημίνα
Ξηροτύρη, Σάββας
Τσιτουρίδης, Σωτήρης
Κούβελας, Γεώργιος
Ορφανός και Μιχάλης
Παπαδόπουλος.
Επίσης, στην τελετή παρευρέθησαν ·μεταξύ άλλων- ο γενικός διευθυντής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, ο πρύτανης του
ΑΠΘ, Mιχάλης Παπαδόπουλος, ο πρώην νομάρχης, Κώστας Παπαδόπουλος, ο
βοηθός νομάρχη Στάθης Αβραμίδης, ο αντινομάρχης Ιωάννης Μπίκος αλλά και
πλήθος εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και στελεχών επιστημονικών και
παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας.
Τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε στην τελετή ο κ. Βασίλης
Γάκης, ενώ παρών ήταν και ο αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού, Νίκος Ταχιάος. Τις
ευχές τους για μια καλή πορεία του Τμήματος το 2003 έδωσαν και οι παρευρισκόμενοι
δήμαρχοι
Ελευθερίου
Κορδελιού,
κ.Λαφαζανίδης,
Νέας
Χαλκηδόνας,
κ.Τσιτουρίδης και Κιλκίς, κ.Τερζίδης.
Για την ιστορία, το φλουρί της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΤΕΕ/ΤΚΜ «έπεσε»
στην ΕΜΔΥΔΑΣ, στην οποία παραδόθηκαν μια χρυσή λίρα και μία συλλεκτική πεντάρα
και δεκάρα.

