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Ενημερωτικό Δελτίο 5/11/2019 – Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!! 

 

Η ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, αποτελώντας 

πλέον και επισήμως την νέα, μεγάλη & σύγχρονη επιμελητηριακή δύναμη, 

ευχαριστεί δημοσίως όλους τους συναδέλφους Μηχανικούς που 

συμμετείχαν στις πρόσφατες εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου. 

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε ειδικότερα, όλους εκείνους 

που μας εμπιστεύτηκαν επιλέγοντας τη Νέα Δυναμική Μηχανικών και να 

τους εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για τον μοναδικό, υπέροχο 

"αγώνα" που πραγματικά δώσαμε όλοι μαζί !!!  

Θα θέλαμε επίσης να συγχαρούμε όλους τους υποψηφίους του 

Συνδυασμού για την προσπάθεια που κάθε ένας και κάθε μία κατέβαλε, 

προκειμένου να παραχθεί αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα, καθώς επίσης 

και όλους τους συναδέλφους μηχανικούς των υπολοίπων συνδυασμών 

με τους οποίους καλούμαστε να συμπορευθούμε, προκειμένου από 

κοινού να παράξουμε ουσιαστικό έργο. 

Η ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, σε λιγότερες 

από σαράντα ημέρες ύπαρξης, κατάφερε να αποτελέσει την πρώτη 

γνήσια επιμελητηριακή δύναμη με ένα πρωτόγνωρα υψηλό εκλογικό 

ποσοστό. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει επιτευχθεί σε 

περιφερειακό και πανελλήνιο επίπεδο στην ιστορία του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου, από έναν καθαρά επιμελητηριακό σχηματισμό, που δεν 

έχει οιαδήποτε επίσημη κομματική ή άλλη υποστήριξη. 

https://neadynamiki.blogspot.com/


Η ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, είναι πλέον η 

δεύτερη δύναμη στο τοπικό τεχνικό επιμελητήριο. Το εκλογικό της 

ποσοστό είναι μάλιστα διπλάσιο από το αντίστοιχο του 3
ου

, 4
ου

 & 5
ου

 

Συνδυασμού, οι οποίοι συμπλέουν διαχρονικά με μεγάλα κόμματα του 

Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς και πολλαπλάσιο του 6
ου

 και 7
ου

 

Συνδυασμού. 

Και όλα αυτά συνέβησαν σε ένα ευρύτερο πολιτικό “momentum” 

που πάνω και πέρα από πρόσωπα, σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο 

«αβαντάρησε» πρωτόγνωρα τη Δ.Κ.Μ. και την οδήγησε στην μέγιστη 

δυνατή συσπείρωση και σε ποσοστά που, κατά γενική ομολογία δεν 

έρχονται σε αντιστοιχία με τα οποιαδήποτε επιμελητηριακά πεπραγμένα.  

 Για να λέμε και να γράφουμε βέβαια τα πράγματά με το όνομά τους, 

ουσιαστικός νικητής ήταν δυστυχώς η τεράστια αποχή, η οποία 

ξεπέρασε κυριολεκτικά κάθε προηγούμενο (σχεδόν 60%), καθώς η 

συμμετοχή κυμάνθηκε οριακά πάνω από το 40%  (ψήφισαν μόλις 700 από 

τα 1700 εγγεγραμμένα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας). Το 

γεγονός αυτό, πιστοποιεί με τον πλέον εμφατικό τρόπο την ιδιαίτερη 

απαξίωση του Φορέα και επαληθεύει την διαμορφωμένη αντίληψη ότι το 

Επιμελητήριο δεν μπορεί πλέον να συνεισφέρει σε κάτι ουσιαστικό. Πέραν 

τούτου, η άρνηση των υπολοίπων παρατάξεων να συμμετέχουν στο δικό 

μας ευρύ ενωτικό κάλεσμα, προφανώς προβλημάτισε την πλειοψηφία των 

συναδέλφων και τους οδήγησε στο να επιλέξουν συνειδητά την αποχή. 

Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, οι εκ της τωρινής Δ.Κ.Μ. Μαγνησίας 

προερχόμενοι πανηγυρισμοί για «ιστορικές» επιτυχίες, παραπέμπουν 

απλώς σε συμπαθητικά αφηγήματα επιστημονικής φαντασίας.  

Χωρίς να έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία, καθώς όλα αυτά ανήκουν 

πλέον στο παρελθόν, απλά και μόνο προς αποκατάσταση της αλήθειας, η 

μεγαλύτερη επιμελητηριακή επιτυχία της Δ.Κ.Μ. Μαγνησίας, υπό εντελώς 

διαφορετικούς πολιτικούς συσχετισμούς και με ιδιαίτερα μεγαλύτερο 

ποσοστό συμμετοχής έχει καταγραφεί πριν έξι ακριβώς χρόνια, όταν 



πρώτος σε σταυρούς προτίμησης ήταν ο επί σειρά ετών Πρόεδρος των 

Πολιτικών Μηχανικών και σημερινός εκπρόσωπος της Νέας Δυναμικής 

Μηχανικών Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Όμως αυτή είναι μία αληθινή 

ιστορία, που κάποιοι επιχειρούν κάπως άκομψα να ξεχάσουν. 

Η Νέα Δυναμική Μηχανικών είναι εδώ και ενώνει Επιστήμονες 

όλων των ειδικοτήτων που χωρίς κάποιο αντάλλαγμα, αποφάσισαν να 

αθροίσουν δυνάμεις, με σκοπό την επαναδημιουργία ενός σύγχρονου 

επιμελητηριακού φορέα, που θα εκφράζει και θα υπηρετεί το σύνολο των 

Μηχανικών και θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής. 

Στην τοπική Αντιπροσωπεία, με την υποστήριξη των 

συναδέλφων, η Νέα Δυναμική Μηχανικών εξέλεξε οκτώ εξαιρετικούς 

Αντιπροσώπους, οι οποίοι, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, είναι οι: 

Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ιωάννης Αρέθας, Σπυρίδων Τσιρνόβας, 

Σταυρούλα Μαλαμούλη, Ευάγγελος Τσιρνόβας, Ινές Ψιμοπούλου, 

Κωνταντίνος Ντόβας & Ανθή Βαρελογιάννη. 

Επιπλέον, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, από την Νέα Δυναμική 

Μηχανικών εκλέχτηκε ο συνάδελφος Αντώνης Ραφανίδης. 

Σε κάθε περίπτωση και εν αναμονή της επικείμενης έναρξης των 

θεσμικά προβλεπόμενων διαδικασιών ανάδειξης νέων Οργάνων Διοίκησης, 

ως Νέα Δυναμική Μηχανικών, προτιθέμεθα να απευθύνουμε εκ νέου 

ενωτικό κάλεσμα, στη λογική της σύνθεσης απόψεων αλλά και  

διαφύλαξης της αντιπροσωπευτικότητας, ώστε όλοι μαζί να 

ανταποκριθούμε με τρόπο θετικό στην εμπιστοσύνη των συναδέλφων. 

Η υποστήριξή σας, μας έδωσε όλη την απαραίτητη δυναμική ώστε 

να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα, κερδίζοντας τον πρώτο αγώνα. Συνεχίζουμε 

δυναμικά την προσπάθεια για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί ένα σύγχρονο 

Τεχνικό Επιμελητήριο που θα γίνει ξανά το Σπίτι όλων των Μηχανικών !!! 

«ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» 

Τα Μέλη & ο Εκπρόσωπος Κων/νος Καραγιάννης 


