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Το τέλος δεν είναι υποχρεωτικά κάτι κακό
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ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Το τέλος δεν είναι υποχρεωτικά κάτι κακό.  Η ίδια η νομοτελειακή του λειτουργία 
το  “βαφτίζει”  προπομπό και συνένοχο τής καινούργιας αρχής. Κι είναι οι καινούρ-
γιες αρχές που με τη σειρά τους φέρνουν την πρόοδο και την εξέλιξη, όσο επίπονα 
κι αν είναι ενίοτε τα πρώτα βήματα στο “απάτητο” έδαφος. 

Για να ξεκινήσει κάτι καινούργιο, κάτι παλιό τελειώνει από καταβολής κόσμου 
-διαφορετικά αντί για e-mails θα ανταλλάσσαμε ακόμη μηνύματα με ταχυδρομικά 
περιστέρια.

Φυσικά, αν η αρχή συνοδεύεται από το ρίγος του ενθουσιασμού, το τέλος είναι 
συνυφασμένο με τη συγκίνηση.  

Και για το “Τεχνογράφημα”, που φέτος κλείνει 23 χρόνια ύπαρξης και 500 τεύχη, 
το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας ή ξεφυλλίζετε ηλεκτρονικά στον υπολογιστή 
σας  είναι το τελευταίο και αυτό μας συγκινεί. 

Είκοσι τρία χρόνια συμβίωσης δεν είναι και λίγα! Είναι χιλιάδες σελίδες, εκατο-
ντάδες κείμενα, δεκάδες συνεντεύξεις,  είναι πιεστικές προθεσμίες, ακροβασίες 
πάνω σε καινούργια πράγματα, κρυφοκοίταγμα σε ξένα περιοδικά του είδους, πολ-
λές ώρες πρωινών συναντήσεων των μελών της εκάστοτε συντακτικής επιτροπής 
για να βρεθεί -μετά από ανελέητο brainstorming και ενίοτε αποφασιστικές κόντρες 
και διαφωνίες- εκείνη  η καλή ιδέα για ένα αφιέρωμα ή μια μόνιμη στήλη, το πρό-
σωπο που θα δώσει την επόμενη συνέντευξη ή θα γράψει το προσεχές άρθρο...

Το “Τεχνογράφημα” είναι άνθρωποι.  Μηχανικοί και δημοσιογράφοι, που συναντι-
όντουσαν κάθε εβδομάδα στις 8.30 ή τις 9 το πρωί για να καταθέσουν απόψεις, πριν 
καν πιουν πρωινό καφέ.  Οι εκάστοτε πρόεδροι του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που μέσα στις τόσες 
υποχρεώσεις, κάθονταν κι αυτοί “πουρνό-πουρνό’ σε αυτό το τραπέζι των ιδεών.

To “Τεχνογράφημα¨είναι χρονογράφημα. Καταγράφει την επικαιρότητα και τα 
γεγονότα και τα “κρατάει” για μελλοντική αναφορά. Και διηγείται δυστυχώς μια 
ιστορία επαναλαμβανόμενων αναγκών, επαναληπτικών αιτημάτων,  ζητημάτων 
copy-paste. Μετρό Θεσσαλονίκης, ρυθμιστικό σχέδιο, κυκλοφοριακό, ατμοσφαιρι-
κή ρύπανση, διαχείριση απορριμμάτων, αυθαίρετα, έλλειψη χώρων στάθμευσης... 
Ανεργία, αποβιομηχάνιση, οικονομικά προβλήματα... 

Είκοσι τρία χρόνια αναγκαστικό repeat -όχι βέβαια λόγω έλλειψης φαντασίας 
αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι πολύ λίγα άλλαζαν από χρόνο σε χρόνο... Repeat 
μέσα από τα υπομνήματα των ΔΕΘ προς τους εκάστοτε  πρωθυπουργούς, μέσα από 
δεκάδες εκδηλώσεις, μέσα από συνεντεύξεις Τύπου και άρθρα...

Ας ελπίσουμε ότι η νέα εποχή στην προβολή του ΤΕΕ/ΤΚΜ θα σημάνει και νέα 
ήθη και έθιμα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη 
και την Κεντρική Μακεδονία. Στο εξής θα ενημερώνεστε για τη δραστηριότητα του 
Τμήματος με τρεις διαφορετικούς τρόπους: ένα εβδομαδιαίο newsletter με ενη-
μερωτικό χαρακτήρα για θέματα που αφορούν τους μηχανικούς και την ατζέντα 
της εβδομάδας, ένα ιστολόγιο (blog) εξειδικευμένης θεματολογίας και μια σελίδα 
στο Facebook. 

 
Τέλος μιας εποχής, αρχή μιας άλλης! Σας θέλουμε μαζί μας στη διαδρομή!


