ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε ειδική συνεδρίαση, την Τρίτη 17 Μαρτίου, η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ‐
Τμήμα Κ&Δ Θεσσαλίας, ανέδειξε νέο πρόεδρο της Διοικούσας
Επιτροπής τον τοπογράφο μηχανικό Βασίλη Τσιώνα.
Ο μέχρι τώρα πρόεδρος της Ν. Ε. Καρδίτσας του ΤΕΕ εκλέχθηκε στη
δεύτερη ψηφοφορία, με σχετική πλειοψηφία, υπερψηφιζόμενος από
τις παρατάξεις ΔΚΜ και Δημοκρατική Συμπαράταξη. Στην πρώτη
ψηφοφορία ήταν επίσης υποψήφιοι ο Γ. Γκόγκος υποστηριζόμενος από
την Αριστερή Συμπαράταξη, τους Ενεργούς Μηχανικούς και τους
Μηχανικούς της Εκπαίδευσης και ο Κ. Ιακωβάκης με την υποστήριξη της
ΕλΕΜ. Η Πανεπιστημονική δεν μετείχε στη διαδικασία των
ψηφοφοριών. Εναντίον της εκλογής υποβλήθηκαν ενστάσεις από τις
αντιτιθέμενες παρατάξεις, οι οποίες θα εξετασθούν στα κεντρικά του
ΤΕΕ.
Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος θα συνεδριάσει ξανά για να εκλέξει
αντιπρόεδρο της Δ. Ε. μετά την παραίτηση που είχε υποβάλει ο Κ.
Τσαλαπόρτας ενόψει της εκλογής νέου προέδρου.
Ο νέος πρόεδρος του ΤΕΕ Β. Τσιώνας δήλωσε αμέσως μετά την εκλογή
του: «Θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου όλους τους
συναδέλφους που παραμέρισαν το εγώ και έμειναν στο εμείς και μου
ανέθεσαν την προεδρία στο Τεχνικό Επιμελητήριο Κ&Δ Θεσσαλίας. Η
τιμή είναι μεγάλη και η ευθύνη ακόμη μεγαλύτερη. Να είναι βέβαιοι οι
συνάδελφοι πως θα κάνω ό, τι μπορώ για να τιμήσω την εμπιστοσύνη
τους.
Σήμερα είναι μια μέρα δικαίωσης για όσους επί χρόνια στήριξαν και
στηρίζουν την κοινή μας προσπάθεια. Είναι και μια μέρα δικαίωσης και
για τον Γιάννη Βαρνά, που άφησε άξιους συναγωνιστές να συνεχίσουν
το έργο του. Παρά την θλίψη μας από τον απρόσμενο χαμό του

προέδρου μας, καταφέραμε μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες,
συλλογικά, να φανούμε αντάξιοι των συνθηκών και να συνεχίσουμε την
πορεία που αυτός χάραξε.
Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, πρέπει να καταλάβουμε
όλοι ότι στείρες αντιπαραθέσεις και αντιδικίες ανήκουν στο χθες.
Σήμερα σε μια τόσο δύσκολη περίοδο αν θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι
πρέπει να δράσουμε στην πράξη με λιγότερα λόγια και με περισσότερα
έργα. Απαιτείται διάλογος, ενότητα και πνεύμα συνεργασίας μακριά
από παραταξιακές καιροσκοπικές επιδιώξεις. Και με αυτές τις αρχές
δεσμεύομαι πως θα λειτουργήσω.
Εμείς οι μηχανικοί είμαστε πρακτικοί άνθρωποι. Γνωρίζουμε ότι τα
προβλήματα αντιμετωπίζονται με λύσεις. Λύσεις που δεν έρχονται
μόνες τους, αλλά απαιτούν ανθρώπους να δουλέψουν για κείνες. Σ΄
αυτό το πνεύμα καλώ να συστρατευτούμε, όλους τους συναδέλφους».

