ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η επίσημη παράδοση παραλαβή των θεσμικών οργάνων διοίκησης του
ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε απόψε το βράδυ στα γραφεία
του στη Λάρισα. Ο απελθών πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Ντίνος
Διαμάντος παρέδωσε στον νεοεκλεγέντα Γιάννη Βαρνά, ενώ
προηγουμένως ο τελευταίος είχε παραδώσει στον Γιώργο Καρτσαφλέκη
την προεδρία της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.
Στην εκδήλωση όπου κυριάρχησε κλίμα συγκίνησης καθώς ο Ντ.
Διαμάντος άφηνε την προεδρία μετά από δεκαετή παρουσία εκλεγόμενος
τρεις συνεχείς θητείες, τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωπος του
μητροπολίτη κ. Ιγνατίου, ο αντιδήμαρχος Θαν. Μαμάκος ως εκπρόσωπος
του δημάρχου Λαρισαίων, οι πρώην πρόεδροι του ΤΕΕ Πέτρος Ηλιάδης
και Κώστας Μέγας, μέλη της απελθούσας και της νέας Διοικούσας του
ΤΕΕ καθώς και της Αντιπροσωπείας και από τις υπόλοιπες
συνδικαλιστικές παρατάξεις αλλά και πρόεδροι κλαδικών συλλόγων των
μηχανικών.
«Συγκινημένος αλλά έτοιμος από καιρό», αφού δεν είχε εκθέσει καν
υποψηφιότητα στις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου, ο Ντ.
Διαμάντος δήλωσε βέβαιος ότι «η νέα διοίκηση και ο πρόεδρος θα
κρατήσουν ψηλά το επίπεδο διεκδικήσεων του ΤΕΕ στα επαγγελματικά
θέματα αλλά και τον επιστημονικό ρόλο και την προσφορά στην
κοινωνία. Το ΤΕΕ ήταν, είναι και θα είναι στην πρωτοπορία. Αυτό είναι
στην κουλτούρα του, έχει τις παρακαταθήκες των 90 ετών της ύπαρξής
του, ανανεώνοντας διαρκώς τη φυσιογνωμία του». Εξήρε τη συμβολή
«των εκατοντάδων μηχανικών που δούλεψαν τα χρόνια της θητείας του
στην κυψέλη του ΤΕΕ και που χωρίς την συμμετοχή τους δεν θα υπήρχε
παραγωγή έργου ασχέτως αν ήταν ή όχι καλός ο πρόεδρος», αλλά και
τους τοπικούς φορείς για τη γόνιμη συνεργασία. Διαβεβαίωσε πως θα
παραμείνει «δίπλα στο ΤΕΕ και τους μηχανικούς προσωπικά αλλά και
από όποια θεσμική θέση του επιφυλαχθεί» και τόνισε ότι «η προεδρία
του ΤΕΕ είναι η πιο τιμημένη θέση που θα μπορούσε να έχει στη ζωή του
καθώς προέκυψε μέσα από βίωμα, από τα μαθητικά, φοιτητικά και
επαγγελματικά του χρόνια».

Στην παρέμβασή του ο νέος πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Γ.
Καρτσαφλέκης υποσχέθηκε εύρυθμη λειτουργία των οργάνων του ΤΕΕ
και ευχήθηκε στον Ντ. Διαμάντο κάθε επιτυχία στα μελλοντικά του
σχέδια.
Κάθε επιτυχία στην προσπάθεια του Ντ. Διαμάντου για τον Δήμο
Λαρισαίων ευχήθηκε και ο νέος πρόεδρος Γιάννης Βαρνάς, τονίζοντας
στην ομιλία του ότι «η λύση στα προβλήματα δεν μπορεί να προέλθει
από κομματικές προσηλώσεις. Τ΄ αφήνω από δω και πέρα όλα «στη
μπάντα» και το ίδιο ελπίζω ότι θα κάνουν και οι συνάδελφοι της νέας
Διοικούσας. Στόχος μας να βοηθήσουμε τους μηχανικούς και ιδιαίτερα
τους νέους, να κρατήσουμε γι αυτούς ανοιχτή την πόρτα του ΤΕΕ,
δημιουργώντας μια απαντοχή στους δύσκολους καιρούς που περνάμε.
Πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και για τη χώρα και για τους
μηχανικούς. Το ΤΕΕ, παρότι τα οικονομικά του στενεύουν διαρκώς, θα
συνεχίζει να παίζει με επιτυχία το ρόλο του Συμβούλου της Πολιτείας,
ενισχύοντας και τον εθελοντισμό που άλλωστε βρίσκεται στο DNA
μας…»
*Ακολούθησε η καθιερωμένη κοινή συνεδρίαση της απελθούσας και της
νέας Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ.

