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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του για το 2007 έκοψε το ΤΕΕ/ΤΚΜ
Με την έναρξη της νέας χρονιάς, αλλά και το τέλος της θητείας της σημερινής διοικούσας
επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με πρόεδρο τον Σάκη Τζακόπουλο, συνέπεσε η φετινή κοπή πίτας του
Τμήματος, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 18 Ιανουαρίου, στη Θεσσαλονίκη, παρουσία
του υφυπουργού Αθλητισμού, Γεώργιου Ορφανού, βουλευτών, προέδρων φορέων και εκατοντάδων
μηχανικών.
Κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο κ.Τζακόπουλος έκανε μια μικρή αναδρομή στη
«διαδρομή» του ως προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, υπογραμμίζοντας ότι η αγαστή συνεργασία, αλλά και η
έντιμη αντιπαράθεση με ανοιχτά χαρτιά και επιχειρήματα, όποτε αυτή χρειαζόταν, αποτελούν τον
καλύτερο απολογισμό της θητείας του. Ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι, μετά την αποχώρησή του από τη θέση του
προέδρου, δεν θα «χαθεί» από συνεργάτης του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αλλά θα εξακολουθήσει να αποτελεί μέρος της
«συνέχειας» του Επιμελητηρίου.
Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν οι βουλευτές Ασημίνα Ξηροτύρη Θόδωρος
Καράογλου, Αδάμ
Ρεγκούζας,
Δημήτρης
Γαλαμάτης,
Σταύρος
Καλαφάτης, Κώστας
Γκιουλέκας και Γιάννης Μαγκριώτης, ενώ τις ευχές τους για ένα αποδοτικό 2007 έστειλαν με
επιστολές τους- και οι συνάδελφοί τους, Γεώργιος Βαγιωνάς, Ευάγγελος Βενιζέλος, Γιάννης
Ιωαννίδης και Έλενα Ράπτη.
Γραπτά μηνύματα απέστειλαν και οι υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, Σάββας Τσιτουρίδης και Μακεδονίας-Θράκης, Γεώργιος Καλαντζής, που, λόγω
ανειλημμένων υποχρεώσεων, δεν παραβρέθηκαν στην εκδήλωση. Τηλεφωνική επικοινωνία με τη
Διοικούσα Επιτροπή είχε και ο νομάρχης Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Ψωμιάδης, που εξέφρασε τις
θερμότερες ευχές του για το νέο έτος.
Τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης ’νθιμο εκπροσώπησε στην κοπή της πίτας ο
Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Αλεξίου, ενώ τις ευχές των ξένων διπλωματικών αρχών
μετέφεραν στην εκδήλωση οι πρόξενοι της Μεγάλης Βρετανίας, Σάρα Έντουαρντς και της Βουλγαρίας,
Π. Ιβάνοφ.
Από πλευράς του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, στην κοπή παραβρέθηκε ο διευθυντής
Βιομηχανικής Ανάπτυξης, Ιωάννης Σκούρας, ενώ την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκπροσώπησε
ο γενικός διευθυντής της, Σταμάτης Τσακίρης και τον δήμο Θεσσαλονίκης ο κ.Βαγγέλης Δημητρίου.
Από την κοπή της πίτας του ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν μπορούσαν ασφαλώς να λείπουν οι «άνθρωποι της
πόλης»: οι πρόεδροι και τα στελέχη των ακαδημαϊκών, επιστημονικών, πολιτιστικών και παραγωγικών
φορέων της Θεσσαλονίκης. Έτσι, ευχές για το 2007 αντάλλαξαν με τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ ο κοσμήτορας
της Πολυτεχνικής Σχολής, Νίκος Μουσιόπουλος, οι διευθύνοντες σύμβουλοι της HELEXPO ΑΕ, Θέμης
Καρτσιώτης και της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ ΑΕ, Δημήτρης Κωτούλας, ο γενικός διευθυντής του
ΚΕΠΑ, Σπύρος Σκοτίδας και οι διευθυντές του ινστιτούτου «Γκαίτε», Karl Heinz Thalmann, του
ΙΤΣΑΚ, Βασίλης Λεκίδης, της ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδος, Κορίνα Σοϊλεμετζίδου και του
έργου του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Σιδέρης.
Επίσης, παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) Μακεδονίας,
Κώστας Δρούτσας και οι αντιπρόεδροι του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης
Παπαδόπουλος (α αντιπρόεδρος), της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, Λεωνίδας Τσολέκας και της
Εγνατίας Οδού ΑΕ, Ρωμύλος Ντώνας, ο πρώην υπουργός, Σπύρος Βούγιας και η επικεφαλής της
μείζονος αντιπολίτευσης στο νομαρχιακό συμβούλιο Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου.
Δυνατά χτύπησε στην εκδήλωση η «καρδιά» του τεχνικού κόσμου της Θεσσαλονίκης και της
Βόρειας Ελλάδας, μέσω των εκπροσώπων των φορέων των μηχανικών και των κατασκευαστών.
Συγκεκριμένα, στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι πρόεδροι του Οργανισμού Ρυθμιστικού (ΟΡΘΕ), Λίτσα
Μπαϊρακτάρη, του Συλλόγου Τοπογράφων Μηχανικών Β.Ελλάδος, Δημήτρης Μήτρου, του Συνδέσμου
Εργοληπτών Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας- Θράκης, Παναγιώτης Μαυρουδής, των μηχανικών
ηλεκτρονικών υπολογιστών της Βόρειας Ελλάδας (ΣΜΗΥΠΒΕ), Γιάννης Μαυρίδης, της Πανελλήνιας
Ένωσης Κατασκευαστών Τεχνικών Έργων και του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων
Β.Ελλάδος, Κωνσταντίνος Ζήκας, του Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων Εργων Κεντρικής Μακεδονίας
(ΣΜΕΔΕΚΕΜ), Μαρία Γρηγοριάδου, του Συνδέσμου Οικοδομικών Επιχειρήσεων Β. Ελλάδος
(ΣΟΕΒΕ), Φίλιππος Παναγιωτίδης, της Νομαρχιακής Επιτροπής Χαλκιδικής του ΤΕΕ, Γιάννης
Λανταβός, ο αντιπρόεδρος του ΣΜΕΔΕΚΕΜ, Βασίλης Κωνσταντινίδης, o αντιπρόεδρος του
ΣΑΘ Τέλης Βασιλειάδης και ο γενικός γραμματέας της ΕΜΔΥΔΑΣ Κ.Μακεδονίας, Γεώργιος Μανασής.
Από πλευράς ΤΕΕ, στην εκδήλωση παραβρέθηκαν παλαιότερα και νέα στελέχη: οι πρώην
πρόεδροι
του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Παναγιώτης
Δέντσορας,
Σωτήρης
Κούβελας,
Γιάννης
Αικατερινάρης και Γιάννης Οικονομίδης, ο σημερινός αντιπρόεδρος, Βενέτης Μπούρας, ο γενικός
γραμματέας
της
Δ.Ε, Τάσος
Κονακλίδης και
τα
μέλη Σωτήρης
Πρέντζας,
Γιάννης
Δαρδαμάνης, Πηνελόπη Ράλλη και Γεώργιος Απότσος. Από την αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, παρών
ήταν ο Σωκράτης Φάμελλος. Επίσης, στην εκδήλωση βρέθηκαν ο Κώστας Λυσσαρίδης, μέλος της
αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ και ο Νικόλαος Ταχιάος, μέλος της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ.

Για την ιστορία, το «φλουρί» της πίτας έπεσε στη διευθύντρια της ΔΗΠΕΧΩ, Ευθυμία
Γιαννούλη. Το φλουρί συνοδευόταν δε, από ένα καλαίσθητο στυλό, ώστε η τυχερή της χρονιάς να
υπογράφει φέτος τα έγγραφά της με ένα «γουρλίδικο» αξεσουάρ._

