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Κα ΤΟ ΡΑΚΗ:
Κυρί ες και κύρι οι καλημέρα σα ς. Το Τεχνικό Επιμελητήριο
αποφάσισε, μ ε αφο ρμή τα 80 χρόνια του κυρίο υ Τάσιο υ, του καθηγητή
κυρί ου Τάσιου, ν α τον τιμήσει για την προσφορά του σε τόσο υς
πολλο ύς το μείς, πο υ θα ακο ύσο υμε σε λίγο.
Θα θέλαμε να σας ευχαρισ τήσο υμε που ανταποκριθήκατε σ το
κάλεσμά μας σε αυτή εδώ την εκδ ήλωσ η. Ξέρο υμε ό τι το κάνατε για
τον κύρι ο Τάσι ο, αλλά θα μας επι τρ έψετε να μο ιραστούμε και εμ είς
λίγη από την χαρ ά και από την αναγνώριση αυτής της προσέλευσης
που έχ ει γίνει.
Οι ομιλητές, που θα ακούσο υμ ε στην συνέχεια, θα πουν πολύ
σημαντικά πράγματα σε πολλο ύς τομ είς σ το υς οποίο υς έχει προσφέρει
ο καθηγ ητής κύρι ο ς Τάσιος.
Εμείς θα σταματήσουμε εδώ. Οπότε ν α ξεκιν ήσουμ ε.
Κος ΣΕΚΕΡΗΣ:
Το Ίδρ υμα Ε ρευνώ ν και ο Πρό εδρος του Εθνι κού Ιδρ ύμ ατος Ερ ευνών
ήθελε να χαιρ ετίσει την ο μήγ υρη, ν α χαιρετί σει τον κύριο Τά σιο και
την ο ικογ ένειά το υ, την Ρέα και τον α γαπητό βιο λόγο υι ό.
Δυστυχώς δ εν μπο ρεί να είναι εδ ώ μ αζί μας ο Πρόεδρο ς, καθότι
το Εθνικό Ίδρ υμ α Ερευνών α υτή την σ τιγμ ή υφί σταται ιατρική
επέμβασ η ακρ ωτηριασμού, για την οποία ίσως ακο ύσετε με άλλη
ευκαιρία.
Σήμερα έχο υμε χα ρά. Και ο κύριος Πρόεδρος εκφράζει όλη το υ
την ευγν ωμοσύν η για την παρο υσία σας, για την ύπαρ ξή σας και την
συμβο λή σας στα δ ρώμενα της Ε λλάδ ας γενικά.
Αν μου επι τρέπετε, να προ σθέσω και εγώ την δ ική μο υ
προσωπική αγάπη. Γνωριζόμαστε όχι 80 χρόνια, αλλά το πολύ 76. Και
μέσα σ ε αυτά τα χ ρόνια διδάχθηκα π άρα πολλά.
Διδάχθηκα ό τι η ζωή είναι δ ημιο υργία. Και αν υπάρχει ένα
νόημα της ζωής εί ναι το να δημιο υρ γείς. Και συγχρ όν ως να ξέρεις ό τι
είσαι φθαρτός.
Και ο κύριος Τάσιος, ο οποίος οπτι κά θυμίζει Καστιλιάνο, όχι
Έλληνα, και μάλι στα Καστιλιάνο π ου με λίγη φαντα σία μπορεί να
φτάσ ει κανείς και στον Δον Κιχώτη, γιατί η πορεία το υ κυρί ου Τάσι ου
ήταν πραγματικά πορεία που είχε τον δονκιχ ωτι σμό μέσα της, μας
έμαθε πολλά πράγματα.
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Μας έμαθε, μπορώ να το πω , μ ε συγχ ωρεί τε για την έκφραση, να
μας δουλεύει ο κύρ ιος Τάσιος και να το ευχαρι στιόμαστε αυτό.
Λοιπόν, εύχομαι στα επόμ ενα 10 χρόνια, Θεοδ όση, να μας
δουλεύεις και να χ αιρόμαστε, πράγματι.
Κα ΒΙ Τ ΖΗ ΛΑΙΟ Υ :
Ευχαρισ το ύμε πο λύ, κύρι ε Σέκερη.
Να
περάσο υμε
τώρα
σ τι ς
ομιλί ες,
όπ ως
είναι
προγραμματισμέν ες. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ ό λο υς τους ομιλητές,
παρά το γεγονός ότι, αναγνωρίζω, εί ναι εύκολο να ολι σθήσ ει κα ν είς,
να προσπαθήσουμ ε να κρατήσο υμε το ν χρόνο των ομι λι ών μας.
Και θα παρακαλέσω, καταρχ ήν, τον κύριο Α λαβάνο, τον Πρόεδρο
του Τεχν ικο ύ Επιμελητηρίο υ, να μιλήσ ει για τις δρασ τηριό τητες το υ
κυρί ου Τάσιο υ στο Τεχνι κό Επιμελητήριο.
Κος ΑΛΑ ΒΑΝΟΣ:
Εγώ θα συν εχίσω στο ίδιο πν εύμα το υ κυρ ίου Σ έκερ η.
Σήμερα θα πο ύμε καλά λόγια για το ν καθηγ ητή Θ εοδό ση Τά σιο.
Αυτά που ακο ύγο νται σε επικήδειο υς, όπως τοποθετήθηκε σ τα Νέα
χθες.
Σιγά, λοιπόν, μην την γλι τώ σετε με μόνο 12 σελίδ ες
σταδιοδρομ ίας σε τίτλο υς. Με μόνο 414 επιστημονι κές δημοσι εύσεις
και 14 βιβ λία.
Στο Τεχνι κό Επ ιμελητήρι ο, πάντως, δεν σκοπεύουμε να
σταματήσο υμ ε τα Άπαντα, το υλάχι στον μετά το 20 00, Τ άσιου, σε αυτό
τον τόμο που είδατε έξω όπο υ περιλα μβάνονται αναλυτι κά τα στοιχ εία
που μόλις αναφέρθ ηκαν.
Δεν έχει καμία χροιά πρεσβεί ων ηλι κίας η σ ημεριν ή εκδήλω ση
και η έκδ οση.
Θα πούμε λόγια π ου ταιρ ιάζουν σ την συμπλήρω σ η της τέταρτης
20ετίας. «Από όλη μου την ζω ή προσπάθησα να φτιάξω μία πετρώδ η
νεότητα », γρά φεται στο Μαρία Νεφέλη, και ο σ τίχος το υ αρμόζει κατ’
εξοχ ήν σ τον καθηγ ητή.
Προσβ λέπο υμε σε αυτόν σαν προς έν α από τα ριζοσπαστικό τερα
και μαχητικότερα στελέχη μας.
Για τα 60 του χρόνια, το Εθνικό Μετσόβιο Πο λυτεχνεί ο
οργάνωσε το 199 2 ένα σημαντι κό διεθνές συμπόσιο. Ήταν τότε ο
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Πρόεδρος το υ Τεχνικο ύ Επιμελητηρίου, μία πο λύ σημαντική και
ενδιαφέρουσα ομι λία, ο Κώστας ο Λι άσκας.
Εμείς ο ργανώνουμε αυτή την εκδ ήλωσ η για τα 5 0 χρόνια
αδιάλειπτης, από το 1960, παρουσί ας του στις δραστηρι ότητες το υ
Τεχνικού Επιμελητηρίο υ Ελλάδας.
Το πρώτο γραπτό κείμ ενό το υ στα Τεχνι κά Χρονικά,
δημοσ ιεύεται πολύ νωρίτερα, τον Φεβρουάριο του 1955 με την
εργασία «Πρακτι καί Εφαρμογαί των Στατι στι κών Τεσ τ εις την
Εργαστηριακήν Έρ ευνα ».
Η πρώτη το υ παράγραφος αναφέρει:
Πάσα πληροφορία παρεχομένη υπό των πειραμάτων στηρίζεται επί
περιορισμού αριθμού δεδομένου και τα συμπεράσματα τ ου επιστήμονος
δεν δύναται να εξ αχθούν παρά μόνο επαγωγικώς, δηλαδή μετά τινός
λογικής αυθαιρεσίας και μετά μικράς ή μεγάλης πιθανοφανείας.
Έτσι πρωτο εμ φανίζεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο ο Τάσιος,
καταθέτοντας τα δ ιαπιστευτήρια ενός ανθρώπου πο υ αν τιμετωπίζει τα
σταθερό τυπα με την λογική και την γ λώσσα.
Αυτή η ει σαγωγική σκέψ η με δι ευκόλυν ε σ το να ξεπ εράσω τον
αρνητι σμό απέναν τι στο θ έμα μο υ. Τι να επι λέξεις απ ό ένα χ είμαρρο
προτάσεων και δράσεων και όταν η α ποτίμηση της επιρροής είναι πολύ
πέραν της προ σωπι κής παρο υσίας και των γραπτών κει μένων.
Στο Τεχνι κό Επιμ ελητήρ ιο σ υνηθίζ εται να λέγεται πως πίσω από
κάθε πέτρα πο υ σηκώνεις, και έχ ει κάποιο ειδι κό δ ημι ουργικό βάρος,
κρύβ εται ο Τάσιος.
Δεν έχει απόλυτη ισχύ αυτό. Δεν ι σχύει μόνο για το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος, όπως θα διαπιστώσο υμ ε και στην συνέχ εια,
αλλά το πρό βλημα παραμένει.
Θα αναφέρω σε παραδείγματα από την πολύ πρόσφατη
δραστηριότητα το υ Τεχνι κού Επιμελητηρί ου.
Σε ένα μ ήνα ορ γανώνουμε μία σειρά σεμ ιναρίων για τις
πραγματογνωμοσύνες σε ό λο το επισ τημον ικό τους φάσ μα. Ως πρό τυπ ο
χρησιμ οποιούμε την εργασία το υ Θεο δόση Τάσιου για τον
προσδιορισμ ό ευθυνών που απορρέο υν από τις αντισεισμικές μ ελέτες.
Προχθές συναντήσαμε τον Υπουργ ό Δι καιοσύνης, τον κύρ ιο
Δένδια. Τα θέμα τα που του θέσαμ ε στηρίζον ται στην λογι κή πο υ
διαπερνά τις μελέτες του Θεοδόσ η Τ άσιου για την ποιν ικοποί ησ η το υ
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επαγγέλματος και η αλλαγή στο άρθρο 286 για το απ αράγραφτο το υ
αδικήμα τος το υ Μηχανι κού, πο υ μπορώ να εκφράσω πια την
βεβαιότητά μου ότι θα γίνει, οφεί λεται στις σκέψεις το υ.
Ο άνθρωπος που έχει μ ιλήσει περι σσό τερο από οποι ονδήποτε
άλλον την προσφο ρά το υ Μ ηχανι κού, είναι και αυτός που μπορεί να
πείσει για το πώς θα αποδοθεί το δ ί καιο σ ε περιπ τώσ εις ελέγχο υ για
παραλείψεις στην εργασία του.
Το προηγο ύμενο μ ήνα καταγράφηκαν στο Τ εχνικό Επιμ ελητήριο
με πληρότητα, νο μική και τεχν ική, υποχρεώσ εις το υ επιβλέποντα,
σύμ φωνα με την σύμβαση που έχει ή υποκρ ύπτεται.
Μέχρι τώρα υπήρ χε μία σύγχυση για τις ευθύν ες, α πό ποιες
διατάξεις απορρ έο υν, για την αν επαρκέστατη αμοι βή μπροστά σ ε ένα
σύνο λο απαιτήσεω ν και δεσμεύσ εων νομικά, συν ήθως άκυρ ων, αλλά
απαιτητών α κόμ η και σε δι καστήρια.
Αφετηρία της παρέμβασ ής μας η σχετι κή τεκμηρ ίωσ η από τον
Θεοδό ση Τά σιο.
Το ίδιο για τον προσδιορισμ ό των ευθυνών ό λων ό σων τις
φέρο υν στην δ ημ ιουργία ενός έργ ου. Δεν αναφέρο μαι μόνο σ το
εντυπωσια κό έργο που παρήγατε στο ΙΟΚ.
Ας θυμ ηθο ύμε ότι στην δεκαετία το υ 19 60 ήταν Πρό εδρος της
Επιτροπής για την Ασφάλεια των Εργαζομένων στο Τ εχνικό
Επιμελητήριο.
Από την προηγο ύμ ενη βδομάδα, στα διπλώματα αποφοί τησης του
Εθνικο ύ Μετσόβ ιο υ Πολυτεχν είο υ αναγράφεται ότι είνα ι ισοδύναμα με
τα maste rs 5 ετο ύς κύκλου σπο υδών των ι σότιμ ων ευρωπαϊκών
πανεπιστημ ίων.
Το Εθνι κό Μ ετσόβιο Πο λυτεχνείο προχώρησε σε αυτή την
αναγκαία αποκατάσταση δι καιοσ ύν ης προς το υς ν έο υς α ποφοίτο υς το υ,
και το Τεχν ικό Ε πιμελητήριο θα το διευρ ύνει προς τους παλαιο ύς,
μόνο μετά την αναγκαία τεκμ ηρί ωση πο υ προέκυψε από ομάδα
μελετητών με επικεφαλής τον Θεοδό ση Τάσιο.
Για τα εκπαιδευτι κά θέμα τα, σ το σύνολό τους, τα θ έματα της
οργάνωσης της γενικής και της ανώτατης τεχν ικής παιδείας, τα
προβλήμα τα της α νώτερ ης επαγγελμ ατικής τεχνι κής εκπαίδευσης, ο
Θεοδό σης Τάσιος από το 1963 ως σήμερα λει τουργεί γνωμοδοτι κά και
συμβο υλευτι κά στο Τεχνι κό Επιμελητήριο.
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Σήμερα, στο Τ εχ νικό Επιμελητήρι ο έχουμ ε μία Διεύθ υνση
Διεθν ών Σχ έσεων, μετεξέλιξ η ενός π υρήνα γραφείο υ Διεθνών Σχέσεων
που ίδρ υσε ο Θεοδ όσης Τά σιος.
Ο ίδιος εκπρο σώ πησε το Τ.Ε.Ε. σε σ ημαντι κο ύς διεθνείς
οργανισμούς όπως είναι η FEANI.
Συνέβα λλε στο να έχει βαρύνον τα λό γο το Τ εχνι κό Επι μελητήριο
για μεγάλο χ ρονικό διάστημα, α λλά και να δι εκδι κήσ ει τη σ υμμ ετοχ ή
του σ ε δεκάδες πλέον διεθνείς οργαν ισμούς, όπο υ και εκπροσ ωπεί ται
σήμ ερα.
Σε σχ έση μ ε την τεράσ τια συν εισφορά το υ σ το Τεχνι κό
Επιμελητήριο στο ειδικό τερ ο επισ τημον ικό του αν τικείμ ενο θα
αναφερθώ με τί τλους μόνο, χωρίς κανένα σχόλιο, μ ε χρονολογι κή
σειρά ξ εκινώντας, υπενθυμ ίζω, το 19 60.
Σύνταξ η εν ημερ ωτικών βιβ λιογραφι κών δελτίων, για τα Τεχνικά
Χρονικά.
Πρόεδρος της ομ άδας εργασίας για την σ ύνταξη τεχνι κών
προδιαγραφών σκυροδέματος Τ. Ε.Ε ., πολλές από τις οποίες έγιναν
αργότερα πρότυπα του ΕΛΟ Τ.
Ίδρυση το υ Ελλην ικο ύ Τμ ήματος Σ κυροδέματος και έν αρξη του
θεσμο ύ των εθνι κώ ν επιστημονι κών σ υνεδρί ων το υ.
Έναρξη το υ μεγά λο προγράμματος του Τεχνι κο ύ Επιμελητηρ ίου
«Αν τισ ει σμικότητα υφι σταμ ένων κατα σκευών ».
Προώθηση το υ προγράμματος το υ Τ.Ε.Ε . για την εθνική
στρατηγι κή προ σει σμικής εν ίσχ υσ ης υφι σταμ ένων κτιρί ων.
Πριν από 10 μό λι ς ημέρ ες, ο Υπουργός Εσω τερι κών, ο κύριος
Παυλόπο υλος, καταρχήν συνηγόρ ησ ε σε μία σ ειρά δρά σεων πι λοτι κών
επεμβάσ εων σε υφι στάμενα δ ημόσια δ ημοτικά κτίρια, και νομοθετι κών
ρυθμίσ εων πο υ πρ οτάθηκαν από τον Θεοδό ση Τάσιο σ τα πλαίσια της
τρίτης φά σης το υ ΕΠΑΝΤΥ Κ.
Ίδρυση στο Τεχν ικό Επιμελητήριο του Ε λληνι κο ύ Τμήματος
Αντισ εισμ ικής Μ ηχανικής και πρώτο ς Πρόεδρος.
Διεύρ υνε το υς ο ρίζοντες το υ Τ εχ νικο ύ Επιμελητηρ ίου. Τ ου
πρόσφερ ε ένα πολύτιμ ο δώρο με την υπαγωγή σε α υτό της Εταιρ είας
Μελέτης Αρ χαίας Ελληνι κής Τεχνο λογίας, ΕΜΑΕΤ, μ ε τα συν έδρια,
τις εκδηλώ σεις, τις εκθ έσεις, τα ομ οι ώματα, τις ταινίες.
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Μας έδωσε ένα ισχυρό διαβατήριο γι α τις χώρες του εξωτερ ικο ύ
αλλά και για τα σχολεία της πρ ωτοβάθμιας και δευτερο βάθμιας
εκπαίδευσης.
Είμαστε υπερήφανοι για όσες φορές και για τον τρόπο με το ν
οποίο ο Θεοδ όσης Τάσιος εκπροσώπησε το Τεχνι κό Επι μελητήριο σ το
εξω τερι κό, σε συνέδρια, σε οργαν ώσεις, στο ραδιό φωνο και την
τηλεόρα ση.
Ακόμα και ό ταν σηκωνόταν και απο χωρούσε από τα σ τούν τιο,
δικαιώνον τας το κοινό αίσθ ημα, ή όταν προκαλούσ ε οργισμέν ες
αντιδράσεις υπουρ γών, αναλύον τας φαινόμενα σ τα οποία αποδίδουμ ε
ένα μεγάλο μ έρος της σημ εριν ής κρί σης.
Αναφέρθ ηκα σε μέρος της συν εισφορ άς του Θ εοδόση Τ άσιου στο
Τ.Ε.Ε. Ενδει κτική ήταν
η παράθεση. Π εριορι σμ ός ο αριθμός
δεδομέν ων που δεν οδηγ εί, όμ ως, σε πιθανοφάνεια αλλά σε προ σωπική
εκτίμ ησ η και βεβ αιότητες πο υ καταγράφονται στον πρόλογο στην
έκδο ση το υ Τ εχνικού Επιμ ελητηρίο υ με τις οποίες και θ α τελειώ σω.
Ο καθηγητής Θ εο δόσιος Τάσιος δια τυπών ει δημό σιο λόγο για
περισσό τερ ο από 50 χρόνια και από περισσό τερα το υ ενός β ήματα.
Από τις αίθο υσες των αμ φιθεάτρ ων, από τα επιστημονι κά το υ
συγγράμματα, από τις στήλες του ημερ ήσι ου τύπο υ, για θέματα
τεχνι κά όσο για θέματα ποίησης και φιλο σοφίας, αλλά και με γενναί ες
παρεμβάσεις σε δ ύσκο λα θέματα καυτής επι καιρότητας.
Έτσι, ό λα τα μέλη του Τ εχνικού Επι μελητηρίο υ κα τά τον ένα ή
τον άλλον τρόπο έχουμ ε υπάρξει μ αθητές το υ. Και όσα μας δίδαξε
είναι όντως πολλά.
Ο καθηγητής Τάσι ος μας μεταδίδει ένα επιστημονι κό ήθος που
ανιχνεύει εκλεκτικές συγγέν ειες σ ε εκείνων των πρώτων φιλο σόφων
της Ι ωνίας.
Είναι το ήθος που δεν θ έλει τον τεχνι κό επιστήμονα
αποχυμωμέν ο και άξεστο των θαυμά των. Ο τεχνι κός επιστήμονας που
μας προτείνει ο καθηγητής Τάσι ος, έχοντας εφα λτήριο τον θαυμασμό,
με την αρχι κή σημ ασία της έκπληξης , της εκτίμησης κα ι της μέθ εξης,
ερευνά και θεωρ εί το υς νόμο υς της ύλης ως νόμο υς ενός σύμπαντος
του θα υμαστού κό σμου.
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Όμως, για τον καθηγητή Τάσιο η τεχ νολογία δεν είναι μόνο ένα
μέσο για να εκπλησσόμαστε γόν ιμα, να ερμηνεύουμε και να
συμπληρών ουμ ε την φύση.
Η τεχνο λογία δεν είναι ένα λυχ νάρι του Α λαντί ν, χωρίς
ιδεολογία και χωρ ί ς κοινωνι κό στίγμα αναφοράς.
Μας διδάσκει ότι ο τεχνι κός επι στήμονας δεν πρέπει να είναι
ένας ιδιω τεύων διανοούμ ενος. Η επισ τημονι κή σ υσ κευή της
τεχνο λογίας. Είναι μία παρακαταθήκη όπου ο τεχνι κό ς επιστήμονας
οφεί λει να συνει σφέρ ει στο κοινωνι κό σύν ολο. Γιατί αν δεν προαχθεί
η παραγωγή και μέσα από αυτή και η οικονομι κή δικαιοσύν η, δεν
προάγεται και η δ ημοκρατία.
Και εδώ, στην αν τίληψη γ ια τον κο ινωνικό ρόλο το υ τεχνι κο ύ
επιστήμονα, εν το πίζεται το σ ημα ντικό τερο, ίσως, κομμάτι της
διδακτι κής προσφο ράς του καθηγ ητή Τάσιου.
Γιατί πάνω από όλα μας έμαθε ό τι αναγκαίο όρο για την
ευδό κιμ η υπόστα ση το υ τεχνι κο ύ επιστήμονα αποτελεί αυτό που ο
ίδιος ήταν και είν αι σταθερά και α καταπόνητα ό λα αυτά τα χρ όνια.
Πολί της έτοιμος και αποφασισμ ένος για την π εμπτο υσία της
δημο κρατίας. Έτοι μος, δηλαδ ή, και αποφασισμέν ος να μετέρχ εται την
όσμωσ η της αγ οράς, τον διάλογο, την αν τιπ αράθεση, την
διακινδύν ευση σε όλες της τις μορ φές.
Και εγώ ελπίζω ό τι στα 90 χρόνια, που έχουμ ε δεσ μ ευτεί, θα
είμαι σ το ακρ οατήριο και θα σας ακο ύω.
Κα ΒΙ Τ ΖΗ ΛΑΙΟ Υ :
Κύρι ε Μο υτζο ύρ η, κύριε Πρύτα νη, παρακαλώ την δική σας
παρουσίαση για την προσφορά το υ καθηγ ητή Τάσιο υ σ το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχ νείο.
Κος ΜΟΥΤ ΖΟΥΡ ΗΣ:
Ευχαρισ τώ.
Κύρι ε Καθηγ ητά και κυρία Τασί ου, δ ιακεκριμέν οι παριστάμενο ι,
καταρχήν θα εκφρ άσω την έκπληξή μου που γι ορτάζο υμε τα 80 χρ όνια
του καθηγ ητή μας, ενώ δεν είναι ο άν θρωπος 80 ετών.
Σπεύσαμ ε λίγο, δ εν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά έστω κα ι αυτό μ ε
αυτή την ευκαιρία θα πω αυτά που έχ ω να πω.
Και για να είμαι περισσότερο εμ φαντικός και για να διατυπώσ ω
καθαρά τι πι στεύω δεν θα π εριμέν ω, αφού πω ό λη την ομιλία μ ου, να
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καταλήξω στο συμ πέρασμά της. Θα π ω στην αρχή το σ υμπέρασμα της
ομιλίας μο υ και μετά θα αναπτύξω το σκεπτι κό της.
Αυτό πο υ έχω να πω είναι ότι ο καθ ηγητής Τάσ ιος λαμπρύνει με
την υπέρ 4 5ετή π αρουσία του και προσφορά του το Ίδρυμά μας, το
Εθνικό Μετσό βιο Πολυτεχνεί ο. Είμαστε υπερήφανοι που ο καθ ηγητής
Τάσιος είναι στο Ίδρυμά μας, ήταν και είναι.
Τώρα θα πω γιατί είμαστε υπερ ήφανοι , αλλά το είπα από πριν.
Όλοι ό σοι σπο υδά σαμε ή θητεύο υμε, υπηρ ετο ύμ ε σ ε αυτό το
μεγάλο ίδρ υμα της χώρας μας, ειλικρινά σας μιλάω, αισθανόμαστε
μεγαλύτερ η καταξί ωση από την παρο υσία του καθηγ ητή στο Ίδρ υμα.
Δεν είναι λίγ ες οι φορές που έχω ακο ύσει να λέν ε: το Ίδ ρυμα που
είσαι είναι αυτό που είναι ο καθηγητής Τάσιος. Πρ οσδιορίζ εται το
Ίδρυμά μας από την παρουσία και δ ιδασκαλία το υ καθ ηγητή Τασί ου.
Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα να συμ βεί.
Ο νεαρός Σάκης, γ ιατί τώρα φέτος, μ ε αυτή την ομιλία έμαθα ότι
ονομαζόταν και Σάκης. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ τον
Θεοδό ση Τά σιο, τον θερβαντι κό α υτό Τάσιο, ως Σά κη. Αλλά παρόλα
αυτά απεκα λεί το Σ άκης.
Ο νεαρός Σά κης μ ας ήρθε για πρώτη φορά στο Πο λυτεχνείο σε
δύσ κολη περίοδο, το 1948, αφο ύ θήτευσε σ τα προ πανεπιστημ ιακά
θρανία των Μεγάρων, όπου στα Μ έγαρα μεταφέρθ ηκε ο πατέρας του
από την Καστοριά.
Και είναι συγ κιν ητικό να διαβάζει κα νείς τι γράφει τώρ α ο τότε
Λυκειάρχ ης το υ στα Μέγαρα, ο μαθηματικός Ελευθ έριο ς Σύρ κος, που
λες από αφοσί ωση, και α υτός ακο λούθ ησε από την Καστοριά, στο
εκπαιδευτικό το υ έργο, την οι κογέν ει α Τασίου στα Μέγ αρα. Δεν ξέρ ω
για ποιο λόγο.
Γράφει ο Ελευθέριος Σύρ κος: το σπινθηροβόλο β λέμμα του
μαρτυρούσε δίψα γ ια μάθηση και γνώση, τότε. Το μυαλό και ο ψυχικός
κόσμος του λειτουργούν σαν σε διαφορετικές διαστάσεις από τις
συνηθισμένες. Είχα ενώπιόν μου στο Λύκειο όχι απλώς ένα άριστο
μαθητή, αλλά μία ιδιοφυία.
Σε ηλικία μόνο 34 ετών πρω τοεκλέγ εται καθ ηγ ητής στο
Μετσόβιο Πο λυτεχ νείο. Αν σκεφτείτε τις συνθήκες τις κρατούσες τό τε
στο Μ ετσόβιο, πο υ μπορεί να πει κανείς ότι ήταν σ την γ εροντο κρατία,
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εις ηλι κία 34 ετών για να εκλεγεί νέος καθ ηγητής ήταν κάτι το
ξεχωρι στό, κά τι έδ ειχνε α υτό .
Και από τότε, το 1964, αρχίζει η καταιγιστι κή δράση του στο
Πολυτεχνεί ο και στον τεχνικό κόσ μο και στην ελληνική κοινωνία.
Αφο ύ είχε θ ητεύσει προηγο υμ ένως στο Μετσόβ ιο επί 6ετία ως
επιμελητής.
Δεν υπάρχει σημαντική επι τροπή στο Εθν ικό Μετσόβι ο
Πολυτεχνεί ο όπου ο Τάσιος να μην δ ούλεψε και να μην πρωτοστάτησ ε,
να μην πρωταγωνί στησε.
Από την Σύγ κλητο , από την Κοσμητεία, από τον τομέα, από το
εργαστήριο το υ σκυρο δέματος. Σε όλα αυτά και σ ε άλλα πολλά ο
Τάσιος έβαλε το λιθάρι του και εμ εί ς οι μεταγεν έσ τερ οι χτίσαμ ε, αν
χτίσαμ ε, κά τι.
Δίδαξε σε τρεις σχο λές μας. Ξεκίν ησε από την Σχο λή
Τοπογράφων Μ ηχ ανικών, όταν πρω τοέγιν ε καθηγ ητής . Εν συνεχ εία
πέρασε στην «μητέρα» του, την Σχ ολή Πο λι τικών Μηχανικών. Και
επίσης δ ίδαξε στην Σχολή Αρχι τεκτόν ων Μηχανι κών.
Οργάνωσε και δι εύθυν ε για πάνω α πό 30 χρόνια το εργαστήρ ιο
του οπλισμ ένο υ σκυροδέματος. Τ ην «μ ητέρα » εργ αστηρ ίων των
Πολι τικών Μ ηχανι κών. Σ κυρ όδεμα.
Ορίστηκε επιβλέπ ων και μ έλος σ υμ βουλευτι κών επιτρ οπών σε
δεκάδες επι τυχώς ολοκληρ ωθει σών διδακτορι κών δι ατριβών, τό σο
στην χώρα μας όσο και στο εξω τερι κό .
Τα ξένα πανεπιστήμια κα λο ύσαν κα ι καλο ύν τον Τάσ ι ο να τον
έχουν ως μ έλος τριμελών επιτροπώ ν ή πενταμελών για διδακτορι κές
διατριβές. Αν εβαίν ει το κύρ ος διατρι βής αν ο Τάσιος είναι μέλος της
επιτροπής, πολύ περισσό τερο αν είναι επιβλέπων.
Υπήρξε υπεύθυνο ς ή μέλος σ ε δεκάδες, δεκάδες ερευν ητικά
προγράμματα, τα πλείστα των οποί ων ήταν ανταγων ι στι κά από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν υπ εύθ υν ος ή μέλος, α λλά πάντα είναι
υπεύθ υνος.
Ακόμα και τώρα, σας ομολογ ώ, κάνω προσπάθεια να τον
εμπλέκω σε προγ ράμματα του Πο λυτεχν είο υ γιατί θεωρώ ό τι θα
προσδώσ ει κύρος π έραν το υ αποτελέσματος που θα είναι καλύτερο.
Έχει δ ει μαθητές του, και νομ ίζω γ ια ένα δάσκαλο εί ναι πολύ
σημαντικό αυτό, να στελεχ ώνουν σε βαθμίδες καθηγητών και
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διοικήσ εως ό λων των πανεπισ τημίω ν και εδ ώ και έξω. Μαθητές το υ
βρίσκει παντο ύ. Εί ναι σημαντικό α υτό. Οι επίγονο ι.
Έχει συμμετάσχει ως Πρόεδρος ή προσκεκλημένος ομι λητής σε
δεκάδες εκατον τάδες επιστημονικά σ υνέδρια το υ αντι κειμένο υ το υ.
Έχει επι λεγ εί ως μ έλος συν τακτικών επιτροπών πο λλών διεθνών
και ελληνικών επι στημονι κών σ υνεδ ρίων και περι οδικών περιωπής. Θα
βρείτε το όνομά το υ στα περιοδι κά περιωπής του χ ώρο υ του.
Λαμβάνει τιμ ητικές διακρίσ εις απ ό πλείστες επισ τημονι κές
ενώσ εις και έχ ει αναγορευθεί επίτι μος διδάκτωρ και καθηγ ητής από
πολλά πανεπιστήμια το υ εσ ωτερι κού και του εξωτερ ικο ύ, στις
τέσ σερ ις γωνιές το υ κό σμο υ.
Θήτευσε
ως
εταίρος
και
Πρό εδρος
σ τις
μ εγ αλύτερ ες
επιστημονι κές ενώ σεις των ΗΠ Α και της Ε υρώπ ης.
Ελληνι κές
επιστημονι κές
ενώσεις
σκυρο δέματος,
εδαφομ ηχανικής, φιλοσο φίας αμιλλών ται ποια θα τον εξασφαλί σει σ τα
μέλη του Διοι κητι κού Σ υμβο υλίο υ της ή ως Πρ όεδρο.
Έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλο ς και εμπειρογν ώμων σε
σημαντικό τατες επ ιτροπές και αποσ τολές τόσο των Ην ωμένων Εθνών
όσο και της Ευρ ωπ αϊκής Κ οινότητας.
Επελέγ η να α ξιο λογήσει πανεπιστήμια της αλλοδαπής, της
Εσπερίας. Και το έκανε με επιτυχία. Και αυτό είναι π ολύ σ ημαντι κό
για μηχανικο ύς.
Έχει τεράστια μελετητι κή και τεχν ική δρασ τηρι ότητα τόσο όσ ο
μελετητής, ως σύμβουλος, ως συν τονιστής, ως εμπει ρογνώμων. Από
προσωπική εμπειρ ία ξέρω ότι οι πι ο σημαντι κές επιτροπές, τεχνι κές
στην χώρα μας, εγώ έγραψα έναν όρο εδ ώ, πιθανόν να είναι λίγο
τραβηγμ ένος, αλλά έτσι είναι, δ ιαγκωνίζονται να τον έχουν ως μέλος
τους. Μπορεί να μ ην το υ αρέσει ο ό ρος «δ ιαγκωνίζον ται» αλλά αυτή
είναι η α λήθ εια.
Ακόμ η και τώρα πρόσφατα, ό ταν θ έλαμε να κάνο υμε αυτό το
μεγάλο βήμα να χορηγο ύμε σ το υς φοιτητές μας την ισοτιμία των
διπλωμάτων τους, που το κάναμε πρι ν από λίγ ες μ έρες, με το master
της κεν τρι κής Ε υρ ώπης, σε αυτόν καταφύγαμ ε και α υτός επέλεξε μία
ομάδα για να τεκμηρ ιώσει αν αυτό που πάμε να κάνουμ ε όντως
ερείζ εται σε στερεές βάσεις. Εκείνος το τεκμηρ ίωσ ε και μας έκαν ε μία
έκθεσ η πάνω στην οποία πατήσαμε.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ Θ.Π. ΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Τ ΕΧ Ν ΙΚ Ο Ε Π ΙΜ Ε Λ Η Τ Η Ρ ΙΟ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

13

Το δημο σι ευμ ένο επιστημονικό το υ έργο σε δ ιεθν ή και ελληνι κά
επιστημονι κά
περιοδι κά
και
πρακτικά
σ υνεδρί ων
είναι
εντυπωσια κότα το.
Μόνο το επιστημ ο νικό, στον στενό χ ώρο, γιατί θα πάω και στον
ευρ ύτερο χ ώρο στην συνέχ εια, περι λαμβάνει άνω των 300 εργασι ών.
Είναι αριθμός φανταστικός.
Αλλά το κυρίαρχο στοιχ είο το υ Τασί ου δεν είναι α υτά που είπα
και άλλα πο λλά στον τεχνι κό κό σμο. Είναι η καθολι κό τητά το υ, είναι
ο Ho mo U niversali s. Είναι το αρχ έτυπο του Ho mo Univ ersalis, πέραν
του Ho mo Sapiens.
Δίνει δια λέξ εις, συντονίζει, αρθρογρα φεί, παρεμβαίνει σ ε θέματα
φιλο σοφίας, τέχν ης. Έχω δει άρθρο του και να υπογράφει ως
τεχνο κρι τικός. Παι δείας, θρησκειολογ ίας, και πολλά-πολλά άλλα.
Είναι παγκοίνως
γνωστός για τις επιδόσεις το υ. Υπάρχουν
Έλληνες που δ εν είναι μ ηχανικοί , δ εν είναι τεχνικοί, δεν ξέρουν τον
τεχνι κό κόσμο, και ξέρο υν τον Τάσι ο σαν παρουσιασ τή της τέχν ης.
Έχω τύχει να ακο ύσω να λένε έτσι.
Έχει συγγράψει πάνω από 110 εργασίας σε θέματα τέτοια,
επιστημονι κές εργ ασίες. Και όπως είπα σε μερ ίδα Ελλήνων , μ η
τεχνι κών, είναι περισσό τερο γνωσ τός τεχνο κρι τικός ως, διανοητής, ως
στοχασ τής.
Έτσι προ σπάθησα στις εφημερ ίδες των τρ ιών τελευταίων
ημερ ών, από την Κυριακή μ έχρι τώ ρα να δω. Και τι βρήκα; Σ τις
επιφυλλίδες το υ Β ήματος «Τι τα θ έμ ε τα μν ημεία; » Αν απτύσσ ει για τί
τα θέλο υμ ε τα μ νημεία. Εδ ώ αναπτύσ σει, στην Κ αθημεριν ή, τις
ανεμογενν ήτρι ες α πό την αι σθητική και την αναισθ ησί α τους. Είναι
δύο άρθρα στις τελευταί ες τρ εις μέρ ες.
Διαβάζω τι γράφει στο Βήμα, και αυτό τον χαρακτηρίζ ει, κάνω
cop y list στο Βήμα .
Η μονόχορ δη λογο κρατούμενη αντίληψη για τον άνθρωπο ως ένα
κατσουφιασμένο ον που ασχολείται μόνο με θέματα σοβαρά υποτιμά το
αισθητικό ενέργημα και την επανεύρεση του μύχιου εαυτού μας μέσω
της τέχνης, κάθε στιγμή, μέρα και νύχτα.
Αποτέλεσμα αυτής της υποτίμησης είν αι ο ευνουχισμός του είναι,
η υπονόμευση της ευτυχίας και ίσως και η αύξηση των νευρώσεων.
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Παλεύει ανάμεσα στην τεχνική και στα καλλι τεχν ήματα και στα
ενεργ ήματα ο Τάσι ος.
Ο ομιλών υπ ήρξε φοιτητής το υ στα θρανία. Και η γυν αίκα το υ
ομιλο ύντος υπήρ ξ ε φοι τήτριά του. Και αρκετές φο ρές έχουμ ε κάνει
αναπαραστάσεις του σό ου πο υ έκαν ε. Έκαν ε σόο υ σ το αμφιθέατρ ο.
Πολλές φορές δ εν πηγαίναμε σ ε μαθήματα στο Πολυτεχν είο.
Πηγαίναμε να δο ύμε το σόο υ του Τασίου.
Έκανε το πιο, για εμένα που ασχολο ύμαι με τα νερά, το πιο πεζό
μάθημα το σκυρόδ εμα, και όταν έπρ επε έκανε απέλπιδ ες προσπάθει ες
να δικαιολογ ήσει κάτι περί εργο υς σ υντελεσ τές σ ε τύπους 0,67 επί
διατομή δια τάδ ε, και προσπαθούσε να εξηγ ήσει το 0, 67 πώς
προέκυπτε και έκα νε σόο υ, να λέει «ο οπλισμ ός είναι στο 0,1 0 από την
άκρη το άλλο, τό σο επί τόσο, 0,67 ». Μας κα τέπλησ σε πο υ μας το
αποδείκν υε αλλά δ εν έπαυε να υπάρχ ει και κάποιο σόου εκεί πέρα.
Κυρί ες και κύρι οι, όλα αυτά δ εν θα ήταν δυνατά αν δεν υπήρχ ε η
ωραία Ρέα δίπλα του. Η ωραία Ρ έα είναι το alt er ego, το απαραίτητο
συμπλήρωμα του Τασίου και όλη η οικογέν ειά το υ. Α ν δεν υπήρχ ε η
Ρέα, δεν θα ήταν ο Θεοδό σης, λυπάμαι που το λέω. Λυπάμαι, κύρι ε
Τάσιε.
Αυτό έλειπε, να το έλεγα και να μην χαιρόσαστε. Το εί πα για να
χαρείτε.
Κυρί ες και κύριο ι, μετά από όλα αυτά, δικαιούμαι ως Πρύταν ης
του Εθνι κο ύ Μετσοβί ου Πο λυτεχν είου να πω ότι είμαστε όλοι
υπερ ήφανοι πο υ ήμαστε μαθ ηταί και που τον έχουμε σ το Πο λυτεχν είο.
Ευχαρισ τώ.
Κα ΤΟ ΡΑΚΗ:
Η κυρία Βι τζ ηλαί ου, καθηγ ήτρια στ ο Εθνικό Μ ετσόβι ο Πολυτεχν είο,
θα μας μιλήσει για την επιστημ ονική έρευνα.
Κος ΜΟΥΤ ΖΟΥΡ ΗΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μι κρό φωνο)
Συγνώμ η, λησμόν ησα κά τι. Θ έλω ν α εγχειρίσ ω κά τι. Δεν ήξερα τι
καλύτερο δώρο από κάποιες δύο νέες εκδόσ εις το υ Πο λυτεχν είο υ για
την Μονή ....και τα νεοκλασι κά της Αθήνας. Εγχείρ ισις .
Κα ΒΙ Τ ΖΗ ΛΑΙΟ Υ :
Κυρί ες και κύριο ι , είναι προ φανώς εντελώς αδύνα το μέσα σε λίγα
λεπτά να χωρ έσει μία έστω κα ι στοιχ ειώδ ης π αρουσίασ η του
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επιστημονι κο ύ έργ ου το υ καθηγ ητή Τάσιου, το οποίο συμποσ ούται μ ε
ένα μεγάλο πλήθ ος βιβλίων, άρθρ ων σε περι οδικά και γενικών
εισ ηγήσεων και εισηγ ήσεων σε σ υνέδρια, καθώς κα ι εκατον τάδων
διαλέξ εων.
Έτσι, λο ιπόν, δεν θα πέσω στην παγίδα να προσπαθήσω να
αναφέρω όλες του τις εργασίες. Αλλά θα προσπαθήσω να εντοπίσω
εκείνα τα στο ιχεία τα οποία, κατά την γνώμη μο υ, χα ρακτηρίζο υν το
επιστημονι κό έργο του Τάσιο υ.
Το πρώτο στοιχ είο είναι ότι ο καθ ηγ ητής Τάσιος έχ ει α σχοληθεί
και ασχολεί ται με ένα πολύ μ εγάλο πλήθος και μία πολύ μ εγάλη
ποικιλία αντι κειμ ένων και μάλισ τα σε πο λλά από αυτά υπήρξε
πρωτοπόρος. Α σχ ολήθ ηκε δ ηλαδ ή όταν διεθν ώς η έρευνα δ εν είχε
προχωρήσει σε α υτά τα θέματα.
Έτσι, ήδ η, στην δ εκαετία το υ ’50 τον βλέπο υμε να ασχο λεί ται με
την χρήση των πρόσθετων σ το σκυρόδεμα, με την τεχνο λογία
σκυροδέματος, όπ ως και με επιτόπου μη κατασ τρεπτι κές μεθόδο υς.
Στην δ εκα ετία του ’60 ασχολεί ται με την διάβρ ωσ η των χαλύβων
προεντάσ σεως μ ε θέματα εδαφομ ηχανικής και θεμελιώσ εων, όπως
επίσης και μ ε την βαριά προκατασ κευή.
Η ενασχ όλησή το υ με θ έματα της σ εισμι κής σ υμπερι φοράς και
του σχεδ ιασμο ύ των κατασ κευών από οπλισμ ένο σκυρόδ εμα,
τοποθετεί ται στις αρχές και στα μ έσ α της δ εκα ετίας του ’70 , δηλαδή
10 χρόνια το υλάχι στον πριν από την πρώτη μ εγάλη ρι ζική βελτίωσ η
του αντισεισμι κο ύ μας κανονισμού γ ια την οποία είναι ένας από τους
κύρι ους, αν όχ ι ο κύριος υπεύθ υνος.
Την ίδια εποχ ή το ποθετεί ται και η έναρξη της ενασχ όλησ ής το υ
με θέματα μν ημ εί ων και ι στορ ικών οικισ μών, ενώ από εκεί και μετά
έχουμ ε μία συστημ ατική ερευνητι κή δ ραστηρ ιότητά το υ σε θ έματα που
σχετίζονται μ ε την σεισμ ική συμπεριφορά των κατασ κευών, πράγμα
απολύτως λογι κό γ ια την χώρα μας, και μάλιστα σ ε θέμ ατα καίρια για
αυτή την σει σμική συμπερ ιφορά, όπω ς οι κόμ βοι πλαι σί ων, η συνά φεια
χάλυβα και σκυρο δέματος, η μηχανι κή των επι σκευών . Όπως και η
μεταφορά
δυνάμ εων
κατά
μ ήκος
διεπιφανει ών
οπλισμένο υ
σκυροδέματος.
Επίσης ασχο λεί ται , την ίδια περίπου εποχή, στην δεκα ετία το υ
’80, το άλλο μ εγάλο θέμα των κατασ κευών από οπλισμ έν ο σκυρ όδεμα,
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που είναι οι π εριβαλλον τι κές δρ άσεις και η ανθ εκτικότητα σ ε
διάρκεια. Όπως επίσης και μ ε την συμπερ ιφορά του οπλι σμένο υ
σκυροδέματος υπό πυρκαγιά.
Ενώ συν εχίζει να ασχολείται με καίρι α θέματα της συμπ εριφοράς
σε σει σμό, όπως είναι τα κον τά υποσ τυλώμα τα, τα τοιχ ώματα
οπλισμ ένου σκυρ οδέματος υπό σεισ μό, η πλα σ τιμότητα το υ
σκυροδέματος, η συμπερι φορά πλαισί ων με τοίχο υς πληρώσεως κλπ.
Την ίδια εκείν η επ οχή δρασ τηρι οποιείται πάρα πολύ έν τονα και
στον ά λλον τομ έα, τον τομέα των τοιχοποιι ών, άοπλων και
οπλισμ ένων, σύγχρ ονων και παλαιών, και επομένως και με τα θέματα
των μν ημεί ων και των ιστορι κών οικι σμών.
Άλλο ένα αντι κείμ ενο είναι οι ολό σω μες μετακιν ήσ εις ι στορι κών
κτιρί ων, και β έβαι α μία μεγάλη κατηγορία εργασιών, π ου σχ ετίζ ονται
με τον σχεδ ιασμ ό και την ανάπτυξη υλι κών κατάλληλων για
επεμβάσ εις σε μνημεία και ι στο ρικές κατασ κευές, όπως επίσ ης και μ ε
τον έλεγχο της αποτελεσματι κότητας από απόψεως μηχανικής αυτών
των επ εμβάσεων.
Και μόνο αυτή η απλή αναφορά θεμάτων μας δείχν ει πόσο ο
Τάσιος είναι πάντοτε ενημερω μένος στα θέμα τα τα οπο ία έχει ανάγκη
η πράξη είτε στον ελληνι κό χ ώρο εί τε και στον διεθν ή. Και αυτό σ ε
συνδ υασμό μ ε τον τρόπο δουλειάς του, στον οποίο θα αναφερθώ με
λίγα λόγια εν συνεχ εία, νομίζω ότι χαρακτηρίζει όλη το υ την
επιστημονι κή δραστηρι ότητα.
Πριν να περάσω στον τρόπο της δ ουλειάς το υς, θα ήθελα να
αναφέρω μερικές από τις εργασίες του. Υποχρ εωτικώς η έλλειψη το υ
χρόνου θα με κάν ει να κάνω μερι κά άλματα. Απλώς για να φανούν
μερικές εργασίες του, ο ι οποί ες εί τε έγιναν πολύ νωρίς και επομένως
ήταν πρω τοπορια κές, εί τε και οδήγησαν σ ε π ροσομοι ώματα
σχεδιασμ ού τα ο ποία έχο υν εν σω ματωθεί σ ε ελληνικο ύς και σε
διεθνείς κανονισμ ο ύς.
Έτσι, ας ξ εκιν ήσο υμε από το 1958, πολύ πριν από την πρώτη
εφαρμογ ή προεν τα ταμμένο υ σ κυροδέματος σ την Ελλάδα, αν δεν κάνω
λάθος.
Κος ΤΑΣΙΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μι κρό φωνο)
Λίγο μετά.
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Κα ΒΙ Τ ΖΗ ΛΑΙΟ Υ :
Λίγο μετά ήταν; Α πό εσάς.
Έχουμ ε ένα..... .
(.....)
Κα ΒΙ Τ ΖΗ ΛΑΙΟ Υ :
...από προεντεταμμένο σκυρόδ εμα. Την ίδια εποχή, δεδομέν ης της
μεγάλης
οικονομ ικής
σημασίας
για
την
χώρ α,
διερευνάται
συσ τηματι κά μέσω δοκιμών η επιρρο ή της Θ ηραϊκής γης στις φυσ ικές
και σ τις μηχανικές ιδιότητες του σκυροδέματος.
Έχουμ ε εργασίες για την συμπερ ιφορά των πασσάλων υπό
οριζόντι ες δράσεις.
Έχουμ ε την ανάπτυξ η μίας επιτόπου μεθόδου, έμμ εσης μεθόδου
μη κατασ τρεπ τικής για την εκτίμ ησ η των μ ηχανι κών χα ρακτηρισ τι κών
του σκυροδ έματος . Η εξό λκευσ η του ήλο υ, μία μ έθ οδος που ό λοι
ξέρο υμε ό τι εδ ώ και πολλά χρόνια είναι μία πρότυπ η μέθοδος που
χρησιμ οποιεί ται τρ εχόντως.
Έχουμ ε μία μεγ άλη κατηγορία εργασιών, όπως είπα και
προηγουμ ένως, πο υ σχ ετίζ εται μ ε την πειραματική και την αναλυτι κή
διερεύν ηση το υ μηχανισμο ύ της συνάφειας μεταξύ χάλυβα και
σκυροδέματος, πο υ όπως ξέρο υμ ε είναι και η προ ϋπ όθεσ η για την
λει το υργία αυτού του υλι κο ύ.
Στα μέσα της δεκαετίας το υ ’80 μία εργασία του καθηγητή
Τάσιου αναφέρ εται στην αλληλεπίδραση πλαι σίω ν και τοίχων
πληρώ σεως και οδ ήγησε στην διατύπωση των σχ ετικών διατάξεων πο υ
ενσωμα τώθηκαν γι α πρώτη φορά στο πρώτο σ χέδιο το υ ευρ ωκώδ ικα 8,
του ευρωπαϊκο ύ αν τισεισμι κο ύ κανον ι σμού.
Η συμπ εριφορά των διεπιφαν ειών οπλισμ ένου σκυρο δέματος,
είτε πρόκειται για φυσικές ρωγμές, εί τε πρόκει ται για διεπιφάνει ες σε
επισκευα σμένα ενι σχυμ ένα στοιχ εία, όπου αυτή η πειραματική και
αναλυτι κή έρευνα οδήγησε σε προσο μοιώματα που έχο υν ενσω ματωθ εί
στον πρό τυπο κα νονισμό το υ ΣΕ ΕΜΠΕ και εν σ υνεχ εία σ το υς
ευρ ωκώδ ικες και προσφάτως στον κανονισμό επεμβά σεων, ο οποίος
συν τάχθηκε με πρ ωτοβο υλία του Ο ΑΣΠ και βρί σκεται σε δημ όσιο
διάλογο.
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Ο σχ εδιασμός ολό σωμων μ ετακιν ήσεων ιστορι κών κτιρ ίων, ένα
θέμα που έγινε επ ίκαιρο μ ε την κα τασκευή μεγά λων έργων υποδομ ής
στην χώρα μας.
Η συμπ εριφορά των τοιχωμά των οπλισμ ένου σκυροδέματος
έναντι σεισμο ύ. Σ τοιχεία και αυτής της μελέτης βρίσκουμε σ το υς εν
ισχύ κανονισμούς μας.
Τα θέματα της αν θεκτικό τητας σ ε δ ιάρκεια τα οποία οδήγησαν
και σ την συγγραφή ενός σημαντι κο ύ, πιστεύω, βιβλί ου.
Τα θέματα της συμπεριφοράς το υ οπ λισμ ένου σ κυροδέματος και
των κα τασκευών από οπλισμένο σ κυρό δεμα έναν τι πυρκαγιάς, ένα
θέμα που τό τε που ασχ ολήθηκαν ο κύριος Τάσιος με τον κύριο
Χρονόπουλο μ ε αυτά τα θ έματα, έμοιαζε εξω τι κό , δυσ τυχώς οι
πυρκαγιές πριν απ ό λίγα χρόνια μ ε οδυν ηρό τρ όπο μας έδειξαν την
μεγάλη σ ημασία το υ θέμα τος.
Επίσης πολύ σημαντικές, νομίζω, είναι οι εργασίες που
σχετίζονται με την περίσ φυξη το υ σκυροδ έματος και την
πλαστιμό τητα, οι ο ποίες οδήγ ησαν σε ένα προσομοίωμα περίσφυξης το
οποίο περι λαμβάνεται σε εθνι κο ύς και δι εθνείς κανο νισμούς, όπως
επίσης και στις δ ιατάξεις για την όπλισ η των υπο στυλω μάτων που
βρίσκουμ ε και στο υς δικούς μας κανο νισμούς και στο υς ευρ ωπαϊκο ύς.
Η ενασχό ληση μ ε ερευν ητι κή, ανα λυτική και π ειραματική μ ε
στοιχ εία πολύ ευαίσθητα έναντι σ εισμο ύ, όπως είν αι η ...ζ εύξεως
μεταξ ύ τοιχωμά τω ν και τα κοντά υπ οστυλώματα.
Ερευν ητικές εργα σίες οι οποί ες, επ ίσης, έχο υν οδηγ ήσει σ την
σύν ταξη άρθρων προς ενσω μάτω ση στον αντι σει σμι κό κανονισμό μας.
Μία συστηματι κή πειραματική έρ ευνα για τον έλεγχο της
ορθότητας και της επάρκειας των σ ύγχρονων κανονι σμώ ν σε σχ έσ η με
την π λαστιμ ότητα των υποστυλωμάτω ν.
Και βεβαίως λυπούμαι που λόγω χρόν ου θα έπρεπε να ανοίξω μία
άλλη κα τηγο ρία, που πάρα πολύ την αγαπώ, για τα ερ ευν ητικά
αντικείμενα πο υ σχετίζονται μ ε τι ς ιστο ρικές κατα σκευές και τα
μνημεία. Α λλά αυτά ίσως για την επόμεν η φορά, γι α την επόμ ενη
τιμητι κή εκδήλωση.
Θα πάρω τώρα λίγα λεπτά για να αναφερθώ στον τρόπ ο με τον
οποίο ο Τάσιος δουλεύει, που θεωρ ώ ότι δίνει μεγάλη εμβέλεια και
μεγάλο βάρος στις εργασίες πο υ κάν ει .
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Ξεκινάμε με την επιλογ ή του θέματος, που βεβαί ως αυτό
επιλέγ εται με βά ση και το προσωπι κό επιστημονι κό ενδιαφέρον το υ
καθενός μας, αλλά στην περίπτωσ η του Τάσιο υ η επι λογή βασίζ εται
στις ανάγκες της πράξης, της εφαρμο γής, εθνι κές και δι εθνείς.
Εν συν εχεία τοποθ ετεί το πρόβλημα πηγαίνοντας σ την ουσία το υ
θέματος, στην μ ηχ ανική του πράγματος και με α υτό τον τρόπο κάνει
μία πρώτη προσομ οίωση, όπως θα δούμε είναι πολύ τολμηρός σε αυτό
και αποφασισμένος .
Και με αυτό το ν τρόπο μπορεί να εντοπίσει τις κύρι ες
παραμέτρους και να οργανώσει, επομένως και ένα επιτυχές
πειραματικό πρόγρ αμμα, το οποί ο δί νει σ τοιχ εία για τον έλεγχο και
την βαθμονό μηση των προσομ οιωμά των με σ τόχο να καταλήξουμ ε σ ε
απλουσ τεύσεις εύλογες, σε κα ταστα τι κούς ν όμο υς, σ ε προσομοι ώματα
σχεδιασμ ού τα οπ οία εντέλει θα ενσ ωματωμαθο ύν στο υς κανονισμ ούς
ή και μέσω των μ αθημάτων θα γίνουν κτήμα όλων τω ν μηχανικών με
στόχο την βελτίωση της ποιό τητας τω ν κατασκευών μας.
Μιας και στον τίτλο της ομιλίας μου αναφέρ οντα ι και οι
κανονισμοί , θα πω και εγώ μόνο δ ύο λόγια για μερι κούς από τους
κανονισμο ύς για τους οποίο υς μπορο ύμε να τον θεωρο ύμε υπ εύθ υνο.
Είναι ο κανονισμός της μ ελέτης έργων από οπλισμέν ο
σκυρόδεμα, εν ισχύ στην χώρα μ ας. Ο ελληνικός αντισει σμικός
κανονισμός. Ο πρότυπος κανονι σμός του ΣΕΕΜΠ Ε FIP του 1990 που
χρησίμ ευσε ως βάση για την σύντα ξη των ευρω κωδ ίκων .
Έχουμ ε έτοιμο το τρί το σχ έδιο για δημόσι ο διά λογο του
κανονισμο ύ των επεμβάσεων. Κ αι ένα ρυθμιστι κό κείμενο για
επεμβάσ εις σε ι στορι κά κτίρια, πο υ είναι σ ε πο λύ προχωρημένο
στάδιο. Όπως επίσης, από ό,τι ξέρω, και κανονισμοί για την Λα τινι κή
Αμερι κή και για την Αφρ ική, ενδ εχο μένως και άλλοι τους οποίο υς δεν
γνωρίζω.
Ως προς τον τρόπο της δουλειάς, όλοι μας έχουμε διάφο ρα τέτοια
σκι τσάκια για το πώς ξεκινάει να σ κέφτεται τα θ έματα ο Τάσιος. Εδώ
βλέπο υμε το πώς συμπερ ιφέρεται ένα ανεπαρκές μ άτισμα ράβδων
διαμήκων σε ένα υποστύλωμα, όπο υ βλέπ ετε ότι έχ ουμε εδ ώ ό λους
τους μ ηχανισμο ύς που υπει σέρχον ται, εντοπίζονται όλες οι παράμετροι
από απόψεως μηχα νικής.
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Και βέβαια, όπως έλεγα, είναι το λμ ηρός και αποφασισμ ένος. Δεν
διστάζει να χαρά ξει ακόμα και ένα πλήρη ν όμο συμπερ ιφοράς
περιμένον τας εν συνεχ εία το πείραμ α να τον επαληθεύσ ει ή να τον
διορθώσ ει.
Η αλήθ εια είναι ότι ακρ ιβώς επειδ ή πηγαίνει στην ο υσία των
θεμάτων το πείραμ α, τις π ερισ σότερες φορ ές, επαληθ εύει τουλάχισ τον
στον τρόπο με τον οποίο εξελί σσον ται αυτές οι καμπύλες τις αρχικές
υποθέσ εις του Τάσιου.
Παρά το γεγονός ότι είχα ετοι μάσει ένα συγ κεκριμ ένο
παράδειγμα για να σας δείξω αυτόν τον τρόπο σκέψης, θα το
ξεπεράσ ω, γιατί δ εν έχουμ ε χρόνο και γιατί θ έλω να κλείσω μ ε κάτι
που θεωρ ώ πάρα πολύ σημαντι κό.
Δεν υπάρχει επί λο γος σε α υτήν παρ ουσία ση γ ιατί η ζ ωή και η
δουλειά σ υνεχίζ εται. Έχω μερι κές φωτογραφί ες, εί μαι βέβαιη, θα έχ ετε
την λεπτό τητα ό λοι σας να μ ην πα ρατηρ ήσετε πόσο νέοι ήμασ τε σε
εκείνη την πάνω αριστερά φω τογραφί α.
Θα έλεγα κα λύτερ α να κοιτάξουμ ε τα δροσερά φρέσκα πρόσωπα,
στην κάτω φω το γραφία, των φοι τητών πο υ παρα κολο υθο ύν το
μεταπτυχιακό μάθημα του Τάσ ιου, καθώς και την καλή ατμό σφαιρα,
την φιλική διάθεση με φίλο υς Έλληνες και ξέν ους αγαπημένους.
Δεν μπορώ, πριν τελειώ σω, να μην αν αφερθώ σ ε ένα στο ιχείο της
δραστηριότητας του καθηγ ητή Τάσιου που το θεωρώ ίσως, θα
τολμο ύσα να πω και το πιο σημ αντικό το υ. Και αυτό είναι το
δασκαλί κι.
Όλοι ξ έρο υμε ό τι ο Τάσιος είναι έν ας χαρισματικός δ άσκαλος.
Ξέρο υμ ε, όπως έλεγε και ο κύρι ος Πρύτανης, ότι έχει και την
παρουσία και την ηθοποιία, που είν αι πολύτι μα στοιχ εία για να ένα
καλό μάθ ημα. Αλλά προφανώς δεν εί ναι μόνο αυτά.
Είναι η γνώ ση, η γνώσ η την οποία πάντοτε εμπ λουτίζει,
επεκτείν ει και εμ βαθύνει και πάντο τε σε σ χέσ η μ ε την πράξη, πο υ
είναι πολύτιμ ο για ένα μηχανι κό.
Είναι η κα λή προ ετοιμασία του, α κό μα και όταν έχ ει ν α διδάξει
πολύ απλά θέμα τα, όπως παραδείγμ ατος χάριν η κεντρική θλίψη τις
παλιές εποχ ές.
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Η επιθυμ ία αυτή την γν ώσ η να την μεταδ ώσει με τρ όπο απλό
αλλά και π λήρ η. Δηλαδή χ ωρ ίς να κάνει έκπτω ση στην
επιστημονι κό τητα.
Ο ενθο υσια σμός και η αγάπη το υ για τα αν τι κείμ ενα που
διδάσκει. Η γενι κότερ η κα λλι έργεια, η οποία εκτός του ότι κάνει το
μάθημα μία βαθιά αισθητική απόλαυσ η διδάσ κει και ό τι ο επιστήμονας
πρέπει να είναι ένα πολύπλευρο ον.
Το χιο ύμορ, που χ αλαρώνει την α τμό σφαιρα μίας έτσι και αλλι ώς
αυστηρ ής από την φύση της διδα σκαλίας και φέρνει πιο κοντά τον
δάσκαλο μ ε τον μα θητή συμβάλλον τας στην διαδικα σία της μάθ ησ ης.
Η συνέχεια και η συνέπεια στην διδασκαλία, πράγματα απλά
όπως το να είναι παρών κάθε φορά στο μάθημά το υ στην ώρα το υ,
ακόμα και ό ταν οι διεθνείς υποχρεώσεις πύκνωσαν.
Ο σεβα σμός προς τον διδασκό μενο α λλά και η σο βαρότητα και η
αυστηρό τητα, υψί στης σημασίας δ ί δαγμα και αυτό γ ια το υς νέους
πολίτες.
Και βέβαια η καθημερινή διαθεσι μότητά του προς όλο υς.
Και επειδ ή, όπως είδατε, έχ ω αποφύγει κάθε, ή προ σπάθησα να
αποφύγω κάθε πρ οσωπική σ υναισθ ηματι κή αναφορά, θα ήθελα να
τελει ώσω με αυτές τις δύο σελίδες α πό τις σημει ώσ εις που κρατο ύσα
πριν από 30 τό σα χρόνια ως 4 ετής φο ιτήτρ ια σ το μάθημα το υ
σιδηροπαγο ύς σκυροδέματος το υ κυρ ίου Τάσιου.
Δάσκα λε, καλή συνέχεια.
Κα ΤΟ ΡΑΚΗ:
Ο κύριος Β έττα ς θα μας μιλήσει για την μελετητι κή και
κατασ κευαστική δ ραστηρ ιότητα το υ κυρί ου Τάσιο υ.
Κος ΒΕΤΤ ΑΣ:
Η σημ εριν ή μέρα είναι για τον Τάσιο .
Θυμάμαι την πρώτη φορά πο υ δέχθ ηκε τιμητι κή εκδ ήλωση, την
είχε χαρακτηρίσει κάτι σαν μνημ όσ υνο εν ζω ή. Έκτο τε έχ ουν γίν ει
πολλά και θα γίνο υν ακόμα πολλά. Θα ήθελα να δ ω σ ήμερα τι έξυπνο
θα βρει να πει και τι άλλο θα κρα τήσει για τις επόμεν ες φορές.
Γιατί μιλά ω εγ ώ σε α υτή την ι στο ρική αίθο υσα, για πολλούς
λόγους. Για τί τον πρωτογνώρι σα το ’60 σαν δάσκαλο, με προσ έλαβ ε
σαν βοηθό το υ το ’66 και έκτοτε συν έχισε να με καθοδηγεί και να με
συμβο υλεύει και τον ευχαρι στώ για αυτό.
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Του ο φεί λω πο λλά αλλά δεν είναι για την παρο ύσα.
Ο Θεοδόσης Τάσιο ς παρότι είναι ένα τέρας τεχνο λογίας, έχει μία
φυσικά άπωση σε θέματα καθημερ ι νής τεχνο λογίας. Δεν ξέρω αν
ξέρετε ότι δεν το υ αρέσει να οδ ηγεί. Δο κίμασ ε μία φο ρά και δεν το υ
άρεσε, και ίσως α υτό το συνδύαζε και με κάποιο ανέκδοτο που δεν
θέλω να το πω τώρ α.
Όμως, ξεκιν ώντας και επ ειδή η πα ρουσία ση χρησιμο ποιεί το
Power Po int δ εν μπορώ παρά να θυμηθώ ένα χαρακτηριστικό
περιστα τικό.
Ο Τάσιος για και ρό αντιστεκόταν σ την χρ ήσ η το υ υπ ολογισ τή,
μέχρι που κάποια στιγμ ή το υ είπαν, και είπε και αυτός , ότι ο Τάσιος
θα κάνει τώρα παρουσία ση χ ωρίς Po wer Point;
Του ετοί μασαν οι συνάδελφοί του, ο ι συν εργάτες το υ το υλι κό,
του δεί ξανε και π ώς να πληκτρολογ εί ένα, δύο, τρία πλήκτρα, ήρθε
εκείνη η ώ ρα, ο Τ άσιος ζέστανε το α κροατήριο, ετοίμα ζαν οι άλλοι τα
εργαλεία, ο Τάσι ος έβλεπε κάποια αμηχανία, κάποιον ιδρώτα στα
πρόσωπα, τα μηχανήματα δεν δούλευαν.
Ο Τάσιος περίμενε λίγο ακόμα, και σε κάποια στιγμ ή ατάραχος
αναφωνεί: θα σας πω το ηπειρώ τικο ρητό ότι το καλύτερο τσακμά κι
είναι αυτό που έχ ει θήκη για εφεδρ ικά σπίρτα.
Βγάζει από την τσάντα το υ παραδοσιακές διαφά νειες και
συν εχίζει να μιλάει βγάζοντας όλο το ν κόσμο από την α πελπισία το υ τι
θα κάνουν με την τεχνο λογία η οπο ία δεν δούλεψ ε την ώρα που το
ήθελε.
Δεν θα εκφων ήσω τις διαφάνει ες. Θέλω να πω ότι ο Τάσιος
γεννήθ ηκε το ’30 από μία οικογ ένει α σφι κτή, ό χι πλο ύσια, α λλά μία
καλή αστι κή λόγια οικογέν εια.
Ο Σάκης, πο υ είπες, κύρι ε Πρ ύτανη, ότι είναι για το υς φίλο υς,
έχει και δ εύτερο όνομα, είναι Θεοδ όσης και Ρήγας. Το αποκρ ύπτει.
Αλλά το Ρ ήγας είν αι όνομα και πράγμα.
Η πρώτη το υ επαφή με τα πανεπιστήμια ήταν σ το μαθ ηματικό, το
1947, κάθισε ένα χρόνο, δεν του άρεσε. Εγώ λέω ότι δεν τον
συγ κινούσε το περ ιθώριο δράσης και πράξης που θα του έθετε. Τ ην
επόμεν η χρονιά έδ ωσε στο Πο λυτεχν είο, μπήκε πρώ τος , και έγινε ο
αγαπημένος των δασκάλων του και των συμ φοι τητώ ν του και της
επιστήμ ης που είχ ε διαλέξ ει.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ Θ.Π. ΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Τ ΕΧ Ν ΙΚ Ο Ε Π ΙΜ Ε Λ Η Τ Η Ρ ΙΟ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

23

Το Πο λυτεχν είο εί ναι το λί κνο το υ. Σε α υτό έδ ωσ ε τα πάντα.
Όταν μπήκε είν αι από τους λίγους που έγινε πλήρους και
αποκλει στι κής, στην κυρι ολεξία, απα σχόλησ ης. Σ ε πο λύ μεγάλο βαθμό
το έκτι σε με τα χέρια του. Και έχ ει δίκιο ο Πρύτανης να συνδέει το
όνομα το υ Πο λυτεχ νείου με το όνομα του Τάσιο υ.
Ξεκίν ησε το επάγγελμα το 195 4 αφού μ εσο λάβησε εν ός έτο υς
χρόνος στο Παρίσι για μετεκπαίδευση, έκανε δ ύο χρ όνια θητεία και
έστησ ε το περί φημ ο γραφείο γ εφυρο ποιίας και κατέσ τη ο κυρ ιότερος,
ο σοβαρότερος, ο σημαντικό τερ ος γεφυροποι ός της επο χής.
Το 1960 συναν τήθηκε με την ΕΔΟ Κ ΕΤΕΡ, έγινε β ασικό της
στέλεχος, σε ένα κατασκευαστι κό πανεπιστήμιο εκείν ης της εποχ ής, το
οποίο σε μεγάλο β αθμό δημιο ύργησε και ακτινοβό λησε από τον Τάσιο.
Ο Τάσιος είχ ε και έχει πο λυσχιδ ή δρ άση. Α σχολήθ ηκε, δεν ξέρ ω
αν υπάρχει κάτι πο υ να μ ην ασχο λήθ ηκε. Μ ερι κοί το υ το κατα λόγισαν
σαν πλάτος, όμως σε κάθ ε τομ έα έδ ωσε βάθος πο υ λί γοι θα το είχαν
δώσει.
Κυρίως
ο
Τάσι ος
υπήρξε
και
είναι
μηχανικός.
Με
προσανατολι σμό και αφοσίωση την πράξη. Έγινε καθ ηγητής σε πολύ
μεγάλο βαθμό για τί υπ ήρξ ε μηχανικός της πράξης. Η ιδιότητα το υ
μηχανικο ύ φαίνεται ακόμα και σε κείμ ενά το υ διαφορετι κά από το
μηχανιλί κι, ακόμα και σε θέματα φι λοσο φίας, ακόμ η και σε θέματα
δημοσ ιολογίας, α κόμ η και σ ε θέμ ατα τέχν ης, φαίν εται ότι είναι
γραμμένα από μηχανικό. Για αυτό και αποτελε ί ίνδαλμα των
μηχανικών και το αξίζει.
Οι γέφυρες που εί ναι το μεγάλο το υ αντικείμ ενο σ την περίοδο
’58 μέχρι και ’63, έχουν να επιδ είξο υν θαυμαστά έργα. Η γέφυρα το υ
Αλφειο ύ, η γέφυρ α του Ε υρίπου, η γέφυρα της κα το χής, η Άρ τα, η
Σταυρο ύπολη, είναι έργα τα οποία ακόμα και σήμ ερα έχ ουν εξαιρ ετική
δομή και τεχνική.
Κυριό τατα όμως έχουν μία σ ύνθεση και μία εφαρμογή μεθόδων
και σ υσ τημάτων τα οποία μονάχα έν ας άνθρωπος ο οπ οίος μπορεί να
συνθέσει , έχοντας γνώση σε επιμ έρ ους λεπ τομέρ ει ες, μπορεί να το
καταφέρει.
Εν συν εχεία ήρθ ε το μεγά λο κεφάλαι ο που λέγεται θεμ ελιώ σεις.
Ξεκίν ησε από ένα ας πούμ ε, παιχνί δι της εποχής, φτιάχνοντας ένα
τμήμα γ εω τεχνι κο ύ κλάδο υ σ την Ε ΔΟ Κ, το οποίο πολύ σύν τομα έγιν ε
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μία ανεξάρτητη ει δική εταιρ εία, ειδ ικών θεμ ελι ώσ εων , η Ελληνι κή
Εταιρεία Θεμελιώ σεων, μοναδι κός φορέας, για εκείν η την εποχή, με
εκπληκτι κή οργάνωση και εκπληκτι κά επιτεύγματα.
Ο Θεοδόσης Τά σι ος ήταν ο οργανω τής, η ψυχ ή, η κα θοδήγηση
της εταιρ είας αυτής.
Χρησιμοποιήθ ηκαν μέθοδοι οι οποίες ακόμα και σήμερα είναι
πρωτοποριακές. Χρησιμοποιήθ ηκαν μέσα τα οποί α ήταν κάτι
παραπάνω από μπροστά από την επ οχή τους. Και δια μορφώθ ηκε ένα
επιτελείο ειδι κευμ ένων ανθρώπων, οι οποίοι έκαναν θαύματα ακόμα
και σε πολύ δύσκο λες συνθ ήκες.
Όμως, ο μεγά λο ς του έρω τας εκείν η την εποχή ήταν η
εδαφομ ηχανική. Ίσως γιατί η εδα φο μηχανική σ υνδύαζ ε την μ ηχανική
με την φυσικο χημ εία, πράγμα το οποίο τον συνάρπαζε.
Δημ ιούργ ησε, πάλι μέσα στα π λαίσια της ΕΔΟΚ, μί α ειδική
εταιρ εία, την εται ρεία Γεω έρ ευνα, την οποία την έφτι αξε με τα χέρια
του, την συνέθ εσε, την καθοδ ήγησε, δεν υπ ήρχε δραστηριότητα πο υ να
μην εί χε βγ ει από τα χεράκια το υ, α πό το ένα απλό έν τυπο μ έχρι μία
δύσ κολη μ εθοδο λο γία.
Έφτιαξ ε ένα εκπληκτι κό εργαστήριο. Σχεδίασ ε και κα τασκεύασ ε
πλωτά μ έσα για ν α γίνονται εκείνη την εποχή θαλάσσ ιες γεω τρ ήσ εις.
Και ταυτό χρονα παρήγαγε επιστημο νικά δημο σιεύματα τα οποία ήταν
ταυτόχρονα καθοδ ήγηση για το υς εργαζόμενους και ενημ έρω ση για
τους τρί τους.
Εκτός από αυτά, ασχολήθηκε με τα μεγάλα έργα εκείνης της
εποχής. Ήταν η επ οχή των φραγμάτω ν. Ήταν σ ύμβο υλος για το φράγμα
Πηνειού. Συμμετεί χε σαν σύμβουλος στα φράγματα το υ Πο λυφύτο υ,
του Π ερδί κα. Ήταν ο κύριος σχεδιαστής και καθο δηγητής στην
εκτέλεση δ ύσκολω ν ....Και σφράγισε την δραστηρι ότητά του αυτή μ ε
εγχειρίδ ια.
Αυτό είναι ένα χει ρόγραφο του Τάσι ου. Δείτε το. Σ ε μι σή σελίδα
είναι σ υγ κεν τρωμένη γνώ ση, πυκνή δ ιατύπω ση, εμπειρι κές συστά σεις.
Δεί τε α υτό τον τύπο κάτω: Q=BD 2 , D είναι η διάμετρο ς σε ίν τσ ες της
αντλίας, Q είναι η παροχή σε κυβι κά την ώρα.
Ο Τάσιος συν έχι σε μ ε πυκνό τατη δραστηριό τητα να είναι
εμπειρογνώμ ων σε ένα τεράσ τιο πλήθος έργων, έργω ν σημαντι κών,
έργων πνοής.
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Και σε αυτή την δραστηριότητα χρησιμοποί ησε και αξιοποίησε
στο έπακρο μία τεχνική και μ ία μ ανία. Ο Τάσι ος ήταν και είναι
αρχειουργός. Δημι ουργεί αρχεί ο, για κάθε θέμα πο υ τον ενδια φέρ ει
φτιάχν ει ένα φάκελο. Και εκεί μ έσα ρί χνει ό, τι βρί σκει.
Τον έχω δει να διαμελίζει βιβλία και να ρίχνει μερι κές σελίδ ες
στον ένα φάκελο, μερι κές σελίδ ες στον άλλο φά κελο . Με αυτό τον
τρόπο δο ύλευε.
Ο Τάσιος παρήγαγ ε κανονι σμο ύς. Η κυρία Βιτζ ηλαίο υ μίλησε για
τους κανονισμο ύς. Εγώ εκείνο το οποίο θέλω να πω είνα ι ότι ο Τάσιος
παρήγαγε κανονισμούς, έχ οντας μεγ άλο βασι κό υπόβα θρο την τεχν ική
του εμπειρ ία της κατασκευής.
Δεν ήταν θεοθεωρ ητι κός, που έγρα φε, ήταν ο πρακτι κός ο οποίος
συν έγραφε. Δεν ήταν ο αφηρ ημένος επισ τήμ ονας που δ εν τον
ενδιέφερ ε το οτι δήποτε θα γράψει, αλλά ήταν αυτός ο οπ οίος ήξερε ότι
αυτό το οποίο θα γ ραφεί έπρεπε και ν α εφαρμόζεται.
Σε αυτή την δο υλειά, που δεν την έκανε μόνος το υ, αν έδειξε το
ταλέν το του να κινητοποιεί και να καθοδηγεί κό σμο . Πολύ κό σμο.
Υπήρχαν περιπ τώ σεις στις οποί ες κινητοποι ήθηκαν 100 άτο μα και
αυτά τα καθοδηγο ύσε ο Τά σιος.
Ασχολήθ ηκε τελευταία με τα δημ όσια έργα. Την τελευταία
δεκαετία. Τα περι στατι κά είναι πάρ α πολλά. Θα σας πω ένα για να
γελάσο υμε.
Σε μία φάση που υπήρχαν σ υντεχνια κές δι εκδι κήσ εις από αυτές
τις μικροδι εκδικήσεις που ένας προσπαθεί να πάρει από τον άλλο και
ανθίσταται ο άλλο ς, ο Τάσιος είπε ό τι οι βοθρατζ ήδες δεν μπορεί να
γίνουν ποτέ μι κροβιολόγο ι απλώς και μόνο επειδή παίρνουν
ακαθαρσίες στα χέρια τους.
Ασχολήθ ηκε τελευταία μ ε τις τεχνικές προδιαγραφές. Ένα
γιγαντιαίο εγχείρ ημα, το οποίο μ ακάρι να το συν εχίσει και να
συν εχίζεται και ν α συν εχίζεται γιατί είναι έργο πνο ής και υποδομής
για την χ ώρα.
Έχει υπο σχεθ εί ό τι θα ασχοληθεί με αναλύσεις τιμ ών και με
αναλυτι κά τιμο λό για που και αυτό είναι αίτημα και μακάρι να
μπορέσει να βρει τα μέσα να το κάνει .
Ο Τάσιος έχ ει δ ώσει π λήθος μ εθ όδων πρακτι κής εφαρμογ ής
θεωρητι κών θεμάτων. Ο ήλος, το καρφί, οι αγιογραφίες, η θηραϊ κή γη,
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όλα αυτά έγιναν π ρακτι κές σ υν ταγές για δράση. Ο Τά σιος οργάνωσε
συλλογι κές εξορ μήσεις μ εγάλης κλίμα κας.
Τι να πρωτοθ υμ ηθεί καν ένας; Το Τμήμα Σ κυρ οδέμα τος; Το
Τμήμα Αν τισεισμι κής Μηχανι κής; Τ ο συν έδριο για τα δημόσ ια έργα;
Το μεγάλο εγχείρημα της ενίσχ υσ ης κατασκευών;
Όλα αυτά ήταν μία κιν ητοποί ηση όπο υ κα ταρχ ήν έπεισε,
δεύτερον συγ κέν τρωσε, τρί τον καθοδήγ ησ ε, τέταρτον έφτιαξ ε
προγράμματα δράσης: εσύ θα κάνεις αυτό , εσύ θα κάνεις εκείνο,
εκείνο θα τελειώ σει εκείνο και θα τελειώσ ει το άλλο.
Μία δεξιο τεχνία την οποία την απολαύσαμε αν και μερι κές φορ ές
μας βασάνισε.
Το μέγα το υ επί τευγμα, για το ο ποίο θα μιλήσει ο κύρ ιος
Μπαμπινιώτης, εί ναι ο έρωτάς το υ για την γλώσσα. Και το λέω
επίτευγμα γιατί ο Τάσιος έμαθε τους μηχανικο ύς ότι αξίζει να μιλο ύν
ελληνι κά.
Ο τρόπος της έκφρασής του ήταν και είναι σαφής, α κριβής και
χαριτωμέν ος. Και έχει διατυπώ σει φράσεις, μερικές σας έχω βάλει
εδώ, οι οποίες ό λες έχο υν μείν ει στην αρχ ή σαν ένα ευχάρισ το
ξάφνιασμα και μετά: βρε, πού το βρ ήκε και το είπε;
Ο Τάσιος παρήγαγε μηχανικο ύς. Κ αι δεν αναφέρομαι μονάχα
στο υς πάνω από 8 .000-10.00 0 μ ηχαν ικο ύς που εδ ίδαξε. Αναφέρομαι
και στο ό τι έφτιαξ ε μηχανικούς με τις δικές το υ προδι αγραφές πάνω
από 100.
Είναι ένα πράγ μα το οποίο π ιθανόν να μην το έχ ει
συν ειδητοποι ήσει και ο ίδιος. Αλλά πάρα πολλο ί άνθρωποι
ευγνωμ ονούν τον Τ άσιο για αυτό που τους έκαν ε.
Θα κλείσω λέγοντα ς μερικές φρά σεις για τον Τάσιο.
Ο Τάσιος έλαβε αξιώματα πο λύ λιγό τερα από α υτά τα οποία θα
μπορούσ ε να διεκδ ικήσει και να αποκτήσ ει. Είναι ένας πολιτικός που
δεν έγ ινε πο λι τικό ς για να μ ην χάσ ει την ελευθ ερία του. Αλλά είναι
μηχανικός που έγι νε, είναι και θα είναι μηχανικός στην ψυχή ό λων
μας.
Έχει το χάρισμα ν α κάνει σ ημαντι κό ακόμα και το τίπ οτα. Και
όλα αυτά μ ε ένα συντηρ ητι κό αντικο μφορμισμό.
Αν και δ εν είναι π ιστευτό, ό λη αυτή η ι κανότητα του Τ άσιου να
μιλάει και να παρουσιάζει είναι προ ϊόν σκληρ ής δο υλειάς. Ο Τάσιος,
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δεν βρήκα άλλη λέξ η να πω, είνα ι μία υποδειγματι κή περ ίπτω ση
σπασίκλα, ο οποί ο ς οτιδ ήποτε το έκανε με μόχθο. Δεν άφησε τίπο τα
στην τύχη. Τ ον είδ α ακόμα και πρόβες να κάνει σε ομι λίες τις οποίες
θα παρουσίαζε.
Θεοδό ση Τά σιε, σε ευχαριστούμε γι α όσα έκανες για εμάς. Και
σας προσκα λούμε από τώρα στην εκδ ήλωσ η της 12 η ς Ιο υνίο υ 202 9 πο υ
θα γιορτάσο υμε τα 100 το υ χρόν ια.
Ευχαριστώ πο λύ.
Κα ΒΙ Τ ΖΗ ΛΑΙΟ Υ :
Πριν να βγούμε για το διάλειμμα που μας περιμένει γι α λίγη ώρα, θα
ήθελα να καλέσω, πραγματικά ό μως για 30 δευτερό λεπ τα, τον
συνάδελφο, κύριο Χάρη Μα κρυγι ώργο, ο οποίος....
(.....)
Κος ΜΑΚΡΥΓ ΙΩΡ ΓΟΣ:
Ευχαρισ τώ πάρα πολύ. Αν νομ ίζετε, αγαπητέ μ ο υ, ότι θα την
γλιτώ σετε, εί σαστε γελασμ ένος.
Τον ίδιο ρό λο δ υστυχώς είχα παίξει και στην συν ταξιοδότησ η
του αγαπημέν ου μ ας Γιώργου Νο υτσ όπουλο υ, και δ εν ξέρω γιατί δ εν
βρίσκεται ά λλος.
Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο έντονα αποσιωπάται και από τον ίδιο,
και κάποτε θα πρέπει επιτέλο υς, πρι ν από τα 100 χρόν ια, να ενδώσει
και να γράψει, είναι η προσφορά το υ στην μ ετάβασ η σ την δημο κρατία
στο Ίδρυμα από το 1974 και μετά. Τελεία.
Δεν το υ αρέσει να το α κο ύει αυτό ό τι πρέπει. Το θ έμα δεν είναι
μόνο για το υς Θεσσαλονι κείς.
Δεύτερον, φαντα στείς αν ο Ό μηρος είχ ε γράψει ότι κατάγομαι
από την Χίο δεν θα υπήρχε πρόβλημ α κανένα. Δεν θα έριζαν οι πόλεις.
Έτσι ομοίως δ εν ερ ίζουν και οι πολι τι κοί χώρ οι και οι ιδ εολογί ες.
Ο άνθρωπος δήλω νε σοσια λδημ οκρά της τον καιρό που το «ΕΟΚ
και ΝΑ ΤΟ » ήταν στο φόρτε του και
τον καιρό που η λέξ η
ελοιδ ωρεί το.
Και τέλος, γιατί τα 30 είναι 30, εγώ τώρα θα το βγάλω το
πουκάμι σο μπροστά σας, έχω βάλει και το τσιγάρ ο εδώ πέρα να
φαίνεται άσχ ημα, να φουσκών ει. Μ ε αυτό τον τρόπο ό μως μας μάζευε
εμάς τα ρεμά λια της αυλής και προσ παθούσε να μας μά θει μπετόν. Και
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προσπαθούσε να μας μάθει μπετόν. Και τον είχε προβ άρει τον τρόπο
σκληρά τρεις και τέσσερις φορές και ανεβοκατέβαζε μα νίκια.
Και τον αγαπάμε όλοι και τον ευχαριστο ύμ ε για ό λα για όσα
έκανε για εμάς.
Κα ΒΙ Τ ΖΗ ΛΑΙΟ Υ :
Κυρί ες και κύριοι, έχο υμε διάλειμμα μέχρι τις 12 πάρ α 5, ώστε στις
12.00’ ακρ ιβώς να ξεκινήσουμ ε μ ε το ν κύρ ιο Μμαμπινιώ τη.
Μπορείτε να πάρετε ένα καφέ, ένα αν αψυκτικό έξω από αυτή την
αίθουσα.
Κα ΤΟ ΡΑΚΗ:
Να σας παρακαλέσω, στη επισ τρ οφή, όποι οι θέλετε να πάρετε
ακουστι κά γιατί θα υπάρχει ξένος ομι λητής.
ΔΙΑΛΕ ΙΜΜΑ
Κα ΒΙ Τ ΖΗ ΛΑΙΟ Υ :
Να καλέσουμ ε το ν καθηγητή, κύρι ο Μπαμπινιώτη, Πρόεδρος της
Φιλεκπαιδευτι κής Εταιρείας, ο οποί ος θα αναφερθεί στα γλω σσι κά
πάρεργα του καθηγ ητή Τάσι ου.
Κύρι ε Μπαμπινιώτη.
Κος ΜΠΑΜ ΠΙΝΙ ΩΤΗΣ:
Κυρί ες και κύριοι, αγαπητέ κύρ ιε Καθηγητά, σ ε αυτή την σύναξη τιμ ής
σε ένα άνθρωπο πο υ τιμά την ελληνική επισ τήμη, το ελληνικό πνεύμα,
την ελληνι κή σκέψη, τα ελληνι κά γράμματα, σε ένα κατ’ εξοχήν
ελεύθ ερο και πνευματικό άνθρωπο, θα ήθελα να πω μερικές σκέψεις
για μία διάσταση της προ σωπικότητάς του, πο υ είναι η επαφή το υ με
την γ λώσ σα. Η ευα ισθησία το υ μ ε την γλώσσα.
Ο Θεοδόσης Τά σιο ς δεν είναι μόνο μία μεγάλη προ σω πικότητα
των τεχνι κών επιστημών, δ εν είναι μό νο ένα πρό τυπο πα νεπιστημια κού
καθηγητή που τί μησε το Εθνι κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και το
λει το ύργημα το υ πανεπιστημ ιακο ύ δασκάλο υ. Είναι συγχρόν ως μία
πνευματι κή προσωπικότητα διαλά μπουσα και αγω νιζόμενη σ τον
ευρ ύτερο πο λιτι σμι κό χώρο .
Ο καθηγητής Τάσι ος ανέπτυξε από παλιά μία ιδιαίτερ η σχέσ η με
την γ λώσ σα. Αυτή πηγάζει από τα γενικό τερα ενδιαφέροντά το υ για
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την ο υσία και την ιστορία των επιστημών, για τον πολιτισμό , για τον
άνθρωπο και τον α νθρωπισμό, για την φιλο σο φία, για την τέχνη.
Θα έλεγα ότι πηγάζει γενικότερα από τα ενδιαφέρ οντά του για το
πνεύμα το υ ανθρώπου και την έκφρα ση το υ πνεύματος, που είναι κατ’
εξοχ ήν η γλώ σσα.
Για την γ λώσσα εί τε στον χώρο των επιστημών, γεγονό ς που τον
οδήγησε στην ιδια ίτερ η ενασχό λησ ή του με την ορολογία, εί τε σ τον
χώρο των ανθρω πιστι κών γραμμάτων και της παιδείας, που ήταν
εκείνο το οποί ο το ν έφερ ε στην τέχν η και την τεχνι κή της γλωσσ ικής
επικοιν ωνίας, στα μονοπάτια της γλώ σσας.
Κυρί ες και κύριοι , λέω μονοπάτια για να δηλώσω ότι ο Τάσιος
περπατάει όχι μόν ο στις λεω φόρο υς της γ λώσ σας, θίγοντας μεγάλα
θέματα, όπως είν αι αυτό της ανάγκης συγ κρό τησης μιας εθνι κής
γραμματικής, έχει γράψει για όλα αυτά εκτενώς, επανειλημ μένως, μ ε
επιχειρ ηματο λογία κλπ, αλλά εδ ώ ο χρόνος δεν επιτρ έπει μία ειδι κή
αναφορά.
Αλλά περπατά ει, ο Θεοδό σης Τάσι ος, και σ τις σ τεν ωπούς της
γλώσ σας μας αναδεικν ύον τας θέματα χρήσ εως, για την ακρίβ εια
καταχρήσεως της γλώσσας μας. Λόγο υ χάρ η την κα τάχρηση του «πο υ».
Εγώ το έχω ον ομάσει παλιά «πο υπουισμό ». Π ου και πο υ και πο υ.
Σωστά υποστηρίζει ότι έχο υμ ε και το «ο οποίος » έχ ουμε και
μετοχ ές, έχουμ ε αυτό τον πλο ύτο της έκφρασ ης της ελλην ικής
γλώσ σας μέσα από μία καλλι έργεια 4 .000 ετών, που δ εν είναι ανάγκη
να προσκολλάσαι σε λεξίδ ια και να δίνεις ένα χ ρώμα συν εχο ύς
ηχητι κής και σημ ασιολογι κής επανάληψης πο υ η ελληνι κή γλώ σσα
μπορεί να το απο φύγει και να έχ ει μί α άλλη χροιά, μία άλλη ποιότητα.
Επίσης, αποφεύγει και στιγμα τίζει ά λλες κα κόζ ηλες χρ ήσ εις πο υ
αναδύονται, από ό,τι ο Τάσι ος εύστοχα αποκαλεί, είναι δικός το υ
όρος, γλωσσική ακηδία, από το κήδομαι, κηδ εμόνας κλπ, γλω σσι κή
ακηδία, δ ηλαδή έλλειψη γ λω σσι κής φροντίδας, μέρι μνας για την
γλώσ σα μας.
Ως άνθρωπος κα τ’ εξοχ ήν πεπαιδευμ ένος και ως προσ ωπικότητα
της παιδείας μας, ο καθηγητής Τάσι ος αναζητεί, και γι ατί όχι, απαιτεί
με ασ υνήθ η παρο υσία και με δημ ό σιο λόγο μία καλύτερη ποιότητα
ελληνι κής γλώ σσα ς.
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Ποιότητα γ λώ σσας ως θεμι τή ευαισθ ησία. Λέω «ως » και όχι «σαν
ευαισθ ησ ία», αυτές είναι οι ευαισθ ησί ες και του Τάσιου, προ σέχ ει
ακριβώς αυτά, ό πως τα πρόσεχε ο Δημαράς, ο Π απανούτσος, ο
Τριανταφυλλίδ ης, όλοι ο ι μ εγάλοι της δ ημοτικής. Πο ι ότητα γλώσσας
ως πνευμα τικό αίτημα. Ποιό τητα γλώ σσας ως παιδευτι κό στόχ ο.
Υψώνει δ ημόσια την φων ή του ως μ ορφή α τομι κής αν τίσ τασης
ενός υπεύθυνο υ πολίτη και πνευμ ατικο ύ ανθρώπου, σε τι; Στην
παραμέληση της συλλογικής γ λωσ σικής μας έκφρασ ης και πράξης.
Δεν παριστάν ει ποτέ τον ειδικό. Δεν κάνει τον γλω σσο λόγο.
Αλλά μιλάει μ ε το δικαίωμα το υ σκεπτόμενο υ και ευαί σθητου χρήστη
της γλώ σσας μας, ο οποίος, θα το το νίσω, μ ολον ότι μηχανικός ο ίδιο ς
δεν β λέπει την γλώσσα καθόλο υ μηχανιστι κά σαν, εδ ώ πάει το σαν,
απλό εργαλείο, σα ν να ήταν απλό εργ αλείο.
Την βλέπω σω στά ως αξία, ως πολιτισμι κό αγαθό, ως πολύτι μη
εθνική κληρονομιά . Και για αυτό νομ ιμοποιεί ται να υπερασπίζεται μία
πιο ποιοτική χρήση, μία εκφραστι κή αξιοποίηση της γλώσσας μας. Και
έχει ιδ ιαίτερη σημ ασία που η στεντό ρεια φων ή του Τάσιου είναι μία
ανιδιοτελής φων ή από τον χώρο της τεχνολογίας.
Ας θυμί σω επ’ ευκαιρία για την ι στο ρία των λέξεων, ό τι η λέξη
«τεχνο λογία » στην ελλην ική ξεκινάει στην αρχαιό τητα με την σημα σία
της
γραμματικο συν τακτικής
ανάλυσης.
Τεχνο λο γία
ήταν
η
γραμματικοσυν τακτική ανάλυσ η της γ λώσ σας.
Και τέχνη γραμματική, α υτό που λέμε γραμματι κή εί ναι κατά
παράλειψη το υ «τέχνη», τέχν η γραμ ματική είναι το πλήρ ες και κα τά
παράλειψη του «τέχνη» είναι η «γρα μματική», είναι η αρχική πλήρ ης
ονομασία της γρα μματικής. Και τεχ νολόγοι, κυρί ες και κύριοι, ένα
τέτοιο α κροατήριο , τεχνολόγο ι ήταν αρχικά οι αναλυτές της γλώ σσας,
οι γραμματικο ί οι αρχαίοι.
Έχει μία σημασία αυτό για την όλη ι στορία και αντί ληψη.
Έτσι ο Τάσιος, με τον δι κό το υ τρόπ ο, αναβιώνει σ την σύγχρον η
εποχή το ενδια φέρ ον για μία σωστή, πιο προσεγμέν η, πιο ευαίσθ ητη
και πιο ευαι σθητο ποιημέν η και τελι κά πιο υπεύθ υν η και πιο ποιοτι κή
χρήσ η της γ λώσσας μας.
Έχει αξι οπρόσεχτες θέσ εις για τον τονισμ ό, λόγου χ άρη, της
γλώσ σας μας. Για μία άλλη μορφή μονοτονι κού, μ ε μεγαλύτερο υς
βαθμούς ελευθ ερί ας και φωνητικής πραγματικότητα ς. Αφού είναι
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αλήθεια ότι πολύ βιαστι κά και βεβιασμ ένα κα θιερώθηκε ένα
μονοτονι κό σύστημα με σημαντι κές αδυναμίες για τον προσεχτι κό
χρήσ τη της γλώ σσας μας.
Έχει άποψη για τον τρόπο συγκρότησης της σχολι κής
γραμματικής. Και για την εγκυρότητα και αποτελεσμ ατικό τητα μίας
τέτοιας γραμματι κής με τα σημερ ινά δεδομένα.
Έχει εκφράσει, κατά καιρο ύς, σ ε σημ ειώματα και β ιβλία του,
ευτυχ ώς όλα αυτά υπάρχουν και σε β ιβλία πια και μπορεί κανείς να τα
βρει, και άλλες ενδιαφέρο υσ ες, ενί οτε τολμ ηρές αλλά ορθολογικές
απόψεις για την γ λώσσα.
Με κάποιες, μάλιστα, μπορεί ο ρισμένο ι γλωσσο λόγοι να
διαφωνο ύν. Α λλά ο Τάσιος έχει με το μέρος το υ το ισχ υρό επιχείρ ημα
του ευαίσθητο υ χρ ήστη και του τι εξυπηρ ετεί κα λύτερα τον γραπτό και
τον προφορικό μ ας λόγο, πέρα α πό σχολα στι κισ τι κές θ έσ εις και
υπεραπλο υστατευτικές γ ενικεύσεις.
Κυρί ες και κύριοι, δεν είναι τυχαίο ό τι με αυτές τις ευα ισθησίες
και αυτά τα ενδιαφέροντα ο Θεοδό σης Τάσιος ανέπτυξε από νωρίς μία
δραστηριότητα στην προβο λή των ιδανικών μ ίας ανθρωπιστι κής
παιδείας.
Ήταν και είναι ενεργό μέλος της Ελληνικής Ανθρ ωπιστι κής
Εταιρείας, παλιά μ ε τον αείμν ησ το Γουλβ έρ η, τώρα μ ε τους διαδόχο υς
κλπ, μ ε τον αεί μν ηστο Σ κιαδά κλπ, με έμ φασ η σ την γ λώσ σα και στα
κείμ ενα της ελληνι κής γραμματείας.
Δεν είναι τυχαί ο ότι θεωρ είται και είναι, εν Ελλάδι, ο πιο
έμπειρος γνώ στης των προβ λημά τω ν και της μ εθοδο λογίας για την
σωσ τή οργάνωση, καλλι έργεια και προώθηση της ελληνι κής
επιστημονι κής ορολογίας, το υ πώς δηλαδή ονομάζο υμε, παίρνοντάς
την σ υχνά από τους ξένους, το πλήθο ς των εννοιών και πραγμάτων της
σύγχρον ης τεχνο λο γίας και των συνα φών επιστημ ών.
Στον αγώνα και στην αγωνία περ ί ονομάτων ορθό τητας, να
θυμηθο ύμ ε ότι ο π ρώτος διά λογος πο υ υπάρχ ει για την ονομασία είναι
«περ ί ονομά των ο ρθότητας » ο διάλο γος, ο Κρα τύλος του Π λάτωνος,
όπου σ υζ ητείται εκεί πώς δίν ονται τα ονόματα, σε α υτό το θέμα λοιπόν
περί της ορθό τητας των ονομάτων ο καθηγητής Τάσιο ς παίζει, κατά
κοιν ή ομο λογία, σημαντι κό ρό λο.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ Θ.Π. ΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Τ ΕΧ Ν ΙΚ Ο Ε Π ΙΜ Ε Λ Η Τ Η Ρ ΙΟ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

32

Τέλος, δεν είναι τ υχαίο ό τι στις επι τροπές πο υ συγ κρ οτήθ ηκαν
κατά καιρο ύς, μ ε ποικίλες πρω τοβο υλίες για τα θέματα της γλώσσας
και της παιδείας μας, ο Θ εοδόσ ης Τάσιος κα λεί ται πάντοτε να
συμμ ετάσχει ως καταξι ωμένος εκπρόσωπος από τον χώρ ο της
τεχνο λογίας, μ ε β αρύνουσα γνώμ η για τα πνευμα τικά και γλωσσ ικά
θέματα της παιδεία ς μας.
Τελειώνον τας, κυρίες και κύρι οι, θα έλεγα ότι οι θέσεις, η
αγωνιστι κότητα κα ι η παρρησία το υ καθηγητή Τάσ ιου στα θ έματα της
γλώσ σας, πηγάζουν, αυτή είναι η δι κή μο υ εκτίμ ηση, από μία βαθιά
αίσθηση ελευθερία ς το υ πνεύματος που χαρακτηρίζει την ό λη σ κέψ η
και σ τάση το υ Θ εο δόση Τάσιο υ.
Όσοι τον γνωρ ίζουν ξέρουν ό τι πρόκειται για ένα οξυδ ερκές όσ ο
και ανυπότα κτο πνεύμα, πο υ χωρίς ι διοτέλεια, ιδιο τέλεια πνευματι κή,
ιδεολογική, υλι κή, με πίστη στην ελευθ ερία το υ πνεύμ ατος και σ τις
αξίες το υ ανθρωπι σμού, το λμά και λέει τα πράγματα με το όν ομά το υς
δίνοντας έτσι έκφραση στη σ κέψη χ ιλιάδων άλλων Ελλήνων πο υ δεν
έχουν την ευκαιρί α είτε το βήμα εί τε την τόλμ η να μιλήσουν δ ημόσ ια
για αυτά τα θέματα ουσίας.
Η τό λμη, η παρρησία, το θάρρος, κα ι γιατί όχ ι;, η αποκοτιά το υ
καθηγητή Τάσιο υ να αρθρώνει δημό σιο λόγο για μεγά λα θέματα, είναι
αυτά που τον έχο υν καταξιώ σει στην συν είδησή μας.
Και ας το πω και αυτό. Η γλώσσα του Θεοδόση Τά σιου έχ ει
έντονα τα χαρακτηρι στικά ενός ξεχωρι στο ύ ύφο υς, ενός λόγου
τρυφερ ού, α λλά κα ι δηκτι κο ύ, ενός λόγου όπο υ κυριαρχ εί η λογι κή και
το επιχείρημα α λλά που δεν λείπει η βιωμα τική γλώ σσα, το
συναίσθ ημα.
Ενός λόγου πο υ δ εν διστάζ ει να ανασύρει και να αναδείξει μία
αρχαία ή αρχαιοπ ινή λέξη και να την σ υνδυάσ ει ται ριαστά μ ε μία
γνήσια δ ημοτική και λαϊκή λέξη.
Έτσι, ο Τάσιος με το παράδειγμά του, χ ωρίς φανφά ρες και
μεγάλα λόγια, μας διδάσκει ό τι ανά πάσα στιγμ ή έχουμε τρόπους να
αξιοποιούμ ε την π ολύτιμ η γλωσσική μας κληρονομιά.
Κυρί ες και κύριοι, το Εθνι κό Μετσό βιο Πο λυτεχν είο π ρέπει να
είναι περ ήφανο πο υ εί χε το προνόμι ο να περιλάβει σ τους κόλπο υς του
μία τέτοια επι στημ ονική και πνευματι κή προ σωπικότητα.
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Και το Τ εχνικό Ε πιμελητήριο Ελλά δος απέδει ξε για μία ακόμ η
φορά ό τι ξέρει να τιμά τα στελέχ η το υ. Τι μών, ά λλω στε, τον Θεοδ όσ η
Τάσιο το Τ εχνι κό Επιμελητήριο Ε λλάδας, τιμάται και το ίδι ο αφού ο
καθηγητής, μηχαν ικός Θ εοδόσης Τ άσιος, δάσκα λος και μέν τορας
χιλιάδων τεχνολόγων επιστημόνων της χώρας μας, είναι κατ’ εξοχ ήν
σαρξ εκ της σαρ κό ς του.
Κύρι ε Καθ ηγητά μ ου, να έχ ετε υγεία και να σ υνεχί σετε να μας
δίνετε αυτά που μα ς δίνετε.
Ευχαριστώ.
Κα ΤΟ ΡΑΚΗ:
Ευχαρισ το ύμε τον κύριο Μπαμπινιώτη. Να σ υμπληρ ώσο υμε ότι ο
κύρι ος Τάσιος έχει ασχοληθ εί πολύ με την γλώσ σα και την ορο λογία
και ειδι κό τερα στα θέματα των μ ηχανικών. Και μάλιστα από το 1977
σε διάλεξη στην Σχολή Μωραΐτη είχε πει τό τε ό τι η γλώσσα είναι
πρακτική υπόθεση. Πολύ ενδια φέρον .
Λοιπόν, ο κύρι ος Βουδ ούρ ης, Πρόεδρος της Ελληνι κής
Φιλοσ οφι κής Εται ρείας, θα μας μιλήσ ει για τα φιλοσ οφικά έργα το υ
κυρί ου Τάσιο υ.
Κος ΒΟΥΔΟΥ ΡΗ Σ:
Αγαπητέ κύρι ε Κα θηγητά, ερίτιμη κυρία Τασίου, κύρι ε Πρύταν η, κύρι ε
Πρόεδρ ε το υ Επιμ ελητηρ ίου, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι.
Τα φιλοσο φι κά δημοσιεύματα το υ καθηγητή Θεο δόση Τάσιου,
βιβλία, άρθρα και επιφυλλίδες είναι πολλά και καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα θεμάτων των οποίων, βέβ αια, εμπλέκεται η φι λοσο φι κή
προβλημα τική.
Ο καθ ηγητής Τάσι ος δεν θεωρ ητικο λογεί, ο ύτε μιλεί in abstracto,
αλλά συν ήθως πιάνει ένα συγκεκριμ ένο πρόβλημα και επιδιώκει να το
αναλύσ ει και να το διασα φήσει με επιχειρ ήματα ώσ τε τελι κά να
προκύψει κάτι χρ ήσιμο και κα λό για τον αναγνώστη, τον επιστήμονα
και τον καθημ εριν ό άνθρωπο.
Οι φι λοσο φι κές του αναζητήσ εις δ είχνο υν ένα φι λό σοφο εν
δράση μ έσα στην καθημεριν ή ζω ή και πρακτι κή. Ένα δια νοητή πο υ δ εν
εμπλέκεται σε τεχν ικές φιλο σοφικές διαμάχες αλλά που αποσκοπεί σ το
να διαφωτί σει ζητήματα καίρια για την επιστημον ική και
κοινωνι κο κριτική μας ύπαρξη.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ Θ.Π. ΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Τ ΕΧ Ν ΙΚ Ο Ε Π ΙΜ Ε Λ Η Τ Η Ρ ΙΟ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

34

Ο φι λοσοφι κός το υ λόγος είναι δια υγής, τα επιχει ρήματά το υ
κατανοητά, στέρ εα και ισχ υρά. Ακόμ η είναι φαν ερό ό τι τα γραφόμενά
του στηρίζον ται εν πολλοίς σε αν τί στοιχα β ιώματα και εν γέν ει σ την
πλούσ ια εμπειρία του σχετικά μ ε το ν κόσμο τη ζω ή τον άνθρωπο και
την πο λιτική κοινω νία.
Τα θέματα που δι ερευνά έχο υν πιεσ τικό , τρόπον τινά, γι’ αυτό
και για άλλο υς, χα ρακτήρα, απασχολούν την ύπαρξή το υ και μπορο ύν
να εννοηθο ύν ως ανάγκες που εγείρονται και πο υ ζητο ύν να
ικανοποιηθο ύν, δ ηλαδή ζ ητο ύν να λά βουν συγ κεκριμ ένη απάντησ η εδ ώ
και τώ ρα.
Τούτο, ενίο τε, φα ίνεται και από το υς γλωσ σικο ύς όρ ους πο υ
χρησιμ οποιεί και που δεί χνουν όχι μό νο την γ λωσσι κή του δειν ότητα,
όπως τόνισε ο συν άδελφος ο κύρ ιος Μπαμπινιώτης, και την σπο υδαία
ανθρωπιστι κή το υ παιδεία, αλλά και την φιλοσο φική το υ τάσ η και την
πνευματι κή το υ εγ ρήγορση.
Έτσι, κάνει λόγο όχι μόνο για την αισθητι κή, αλλά για το
αισθητικό εν ένδ υμ α, αυτό το ενένδ υμα μετράει πολύ, ομιλεί για την
τεχνο λογία, αλλά και για το τεχνι κό ενέργ ημα, ... των αξιών και της
ηθικής, α λλά πάντως δίνει έμ φασ η σ ε σ υγκεκριμέν ες καταστάσ εις σ τις
οποίες εγείρ ονται αξιολογι κά προβλήματα και στα οποί α μπλέκεται ο
άνθρωπος και κυρί ως κω δικοποι εί τα της ηθι κής μ ε το ν όρον «ηθι κό
ενέργ ημα ».
Σχηματοποι ώντας και κα τηγορι οποιώ ντας πώς τα πράγματα, θα
μπορούσαμ ε να πο ύμε ότι το φιλο σο φικό έργο το υ καθ ηγητή Τάσιο υ
διερευνά προβλήμ ατα που έχουν σχ έσ η με την μεθ οδ ολογία και την
επιστημο λογία, με την υφή και το π εριεχό μενο των αξιών, αξιολογία.
Με την ηθι κή και αισθητι κή, με την φιλο σοφία της τέχνης και της
τεχνι κής, με την φιλοσο φία της παιδείας της επι κοινωνίας, της
ανταγωνιστι κό τητα ς, με την πολιτική και κοινωνική φι λοσο φία, με τα
φιλο σοφικά προβ λήματα της παγκοσ μιοποίησ ης, με την βιο- ηθική και
την φιλοσο φία το υ περιβάλλοντος.
Ένα τεράστιο εύρ ο ς θεμάτων.
Ειδικό τερα θα αναφερθώ μόν ο σε ορισμ ένες όψεις της
φιλο σοφικής προ βλημα τικής του Θεοδό ση Τά σι ου, όπως είναι
αντιλήψεις το υ για το περιβάλλον, γι α την τέχνη, για την επικοινωνία,
για την παγκοσμ ιοποίηση και την ανταγωνιστικότητα, για την
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τεχνο λογία και την εταιρι κή και κο ινωνική υπ ευθ υνό τητα, για την
παιδεία και την αυτοσυνειδ ησ ιακό τητα.
Για το περιβά λλον ο καθηγητής Θεοδ όσης Τάσι ος έχει α σχοληθεί
πιο πολύ μ ε την ενεργό συμμ ετοχ ή το υ σε συνα φή συν έδρια, με
επιστημονι κά δ ημ οσιεύματά το υ και αμέσως εμ μέσ ως με πολλές
επιφυλλίδες έρχ εται στις εφημερίδ ες . Τα κείμ ενά του εδώ τουλάχισ τον
είναι 15 κείμεν α που ασχο λο ύνται με την φιλοσο φία το υ
περιβάλλοντος.
Κατά τον Τάσιο η βι ώσιμ η αειφόρ ος ανάπτυξη θα πρέπει να
νοηθεί ως π εριβα λλον τι κή, οι κονομ ική, κοινωνι κή κα ι πολι τισμι κή.
Δηλαδή θα πρέπ ει η ανάπτυξ η α υτή ν α προστατεύει το περιβάλλον και
να προκύπτο υν εξ αυτής οι κονομι κά, κοινωνι κά και πο λι τισ τικά ο φέλη.
Το κρίσιμο σημ εί ο είναι φυσι κά ελλείψει της απόφασ ης και οι
στιγμ ές κα τάθεσης των περιβαλλον τικών μ ελετών, π ου πρέπ ει να
λαμβάνουν υπόψ η όλο υς το υς παράγοντες και κατ’ εξοχ ήν τον αξιακό
παράγοντα, τονίζει ο Τάσιος, πο υ εμ πλέκεται σε όλα τα στοιχ εία που
υπεισ έρχον ται σε μ ία τέτοια απόφαση.
Γράφει σχετικά: όλα τα στοιχεία εμπεριέχουν αξιολογικό
χαρακτήρα. Με άλλα λόγια όλα μας καλούν να συγκρίν ουμε ανόμοιες
οντότητες: χρήμα-ομορφιά, δίκαιο-ά δικο, άνθρωπ οι – άλλα όντα,
πολιτισμικών- μη π ολιτισμικών.
Το κάθε ένα από α υτά τα στοιχεία των ζευγών αυτών δεν μπορεί
να αναχθεί σε ένα σύστημα μονάδων κοινό με το άλλο στοιχείο του
ζεύγους. Επομένως τα στοιχεία αυτά δεν μπορούμε να τα
επεξεργαστούμε «αντικειμενικώς» δηλαδή μαθηματικώς μέσα σε μία
καθαρώς ορθολογική διαδικασία.
Το μόνο που μπ ορ ούμε να κάνουμε με τούτο ή με εκείνο είναι να
το προτιμήσου με ή να το α πορ ρίψουμε. Προ σθέτει δηλαδή μία
αξιολογική κρίση.
Αυτά γράφει στο τελευταίο το υ μ ελέτημα, Ηθι κά και Πολι τικά
Προβλήματα Σχ ετι κά με την Αει φόρο Ανάπτυξη.
Με την σπουδαία το υ επισ τημονι κή και πρακτι κή εμπειρία
επισημαίν ει στο άρθρο αυτό όλες τις κα ταστά σεις που πρέπει να
ληφθούν υπόψ η και καταλήγει λέγο ντας ότι αμφό τερ α τα ζητήμα τα
κλίμα κας, χρόνου και χώρου κα τ’ ελλείψει αναπτυξιακών αποφάσεων
είναι ηθι κά ζητήματα.
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Στα ηθι κά ζητήμα τα της περιβα λλο ντικής βι ώσιμ ης α νάπτυξης
αναγκαίως εμπλέκονται πολλές αξίες οι οποίες μολονό τι οι αξίες αυτές
δεν είναι ρευστές και ασταθείς, όπως ίσως κάποιοι μπορεί να
νομίζουν, εν τούτοις είναι μεταβ αλλόμ ενες και ω ς εκ το ύτο υ
χρειάζεται να γίνεται εκάστο τε αναδιάρθρωση των αξιών, η οποία
βέβαια συν τελείται μέσα στην ανθρώ πινη συν είδ ησ η κα ι φυσικά μέσα
στην ελεύθ ερη ανο ιχτή και δημο κρατι κή πολι τι κή κοινω νία. Τονίζω το
«ανοι κτή, δημ οκρ ατική, ελεύθ ερ η πολιτι κή κοινωνία », μία βασική
θέση το υ Τάσι ου.
Ο συγγρα φέας στο εν λόγω άρθρο δεν αποδέχ εται την
υποκεντρι κή θέση και πιστεύει οι η προσφυγή σ ε κατηγ ορικής μορφής
ειδικές αρχές δ εν βοηθο ύν προκειμ ένου. Η προσέγγι ση του θ έματός
του είναι πρακτι κώς εμπειριο κρατική με αναφορά, πάντως, σε
αξιολογι κές προ κείμενες πο υ θα π ροκύψο υν μ έσα σ το καμίν ι της
συν ειδήσεως και α φού πρ ώτα μας δεί ξει η εμπ ειρία τον δρόμο.
Έτσι γράφει: δεν ε κπληττόμεθα που οι περιβαλλοντικές ιδέες μόνο
τώρα διεισδύουν σιγά, σιγά μέσα στις κοιν ωνίες μας. Έπρεπε να
προηγηθεί η πικρή εμπειρία πρώτα.
Περαιτέρω ο Θεο δόσης Τάσιος τον ίζει πολύ σωστά το πόσο
σημαντικό είναι ν α επιλυθ ούν τρόπο ι και μορ φές ζ ωής των ανθρώπων
που θα είναι συμβ ατές με το ....αίτημα και που δ εν θα παραβλέπουν τα
επιστημονι κά και τεχνολογι κά επιτεύγματα, άρα συγκρο τούν ένα κα λό
μίγμα στοιχείων που θα μπορεί να ανταποκριθεί σ τις πολύμ ορφες
ανάγκες μας.
Με την τέχν η και την θεμελίωσ ή της ή τις πηγές της και την
σχέση προς την επιστήμη και την τεχνι κή, ο καθηγ ητής Θ εοδόσ ης
Τάσιος έχ ει αναπτύξ ει ν ωρίς τον προβληματισ μό του σε πολλά
δημοσ ιεύματα. Ε ί ναι περίπου γ ύρ ω στα 10 δ ημο σιεύματα πο υ
αναφέρονται σε α υτό το θέμα.
Σε ένα πρόσφα το άρθρο το υ μ ε τον τίτλο «Τέχν η, ελευθερία και
εξο υσία », ο καθ ηγητής Τάσι ος συζητεί το θέμα της τέχν ης και
επικεν τρών εται στο αισθητι κό εν έργ ημα. Κατά τούτον το αισθητι κό
ενέργ ημα είναι κυρ ίως η μορφή που προκύπ τει ό ταν συν ταιριαστούν τα
υλι κά που συγ κρο τούν το μέσα χάος του υποκειμένο υ.
Είναι αυτά στο ιχεί α στο υποσ υνείδ ητο, είναι μνήμες, εί ναι πάθη,
εικόν ες. Και όταν αυτά λάβουν , δια του δημι ουργο ύ το υς,
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αντικειμενι κή υπό σταση, ή α κόμ η μ πορεί να είναι η διαδικασία πο υ
κάνει ο καθένας μας όταν ταυτίζ εται ή βρίσ κει αρεστό ένα έργο
τέχν ης, εί τε είναι ανθρώπινο δημιο ύργημα εί τε φυσι κό τέχν ημα.
Κατ’ ο υσίαν το ενέργημα α υτό είν αι προσωπική υπό θεση που
διέπεται από περί πλοκο υς μ ηχανισμ ούς, και για τούτο κάθε έξωθεν
επέμβασ η πο υ έχει ως στόχο το ενέργ ημα αυτό, δεν νομι μοποιείται. Οι
έξωθεν επεμβά σεις μπορούν να σ τερ ήσουν την διαλεκτι κή επικο ινωνία
του κα λλι τέχν η με το π εριβάλλον το υ, να επηρ εάζει το κοιν ωνικό του
περίγυρο και πολλά άλλα κακά μπορ εί να προκαλέσο υν.
Για αυτό κάθε επέμβαση που έχ ει ω ς στόχο να περιορίσει ή να
ελέγξει α υτή την δ ημιο υργική διαδι κασία, είναι ανεπί τρ επτη.
Με σαφήνεια, μεστό λόγο και διεισδ υτι κή φιλοσο φική ανάλυση,
ο καθηγητής Θ εοδ όσης Τάσιος επι σ ημαίνει το τι καλό και τι κακό
μπορεί να προκύψει από κατασ τάσεις κοιν ωνικο πολιτι κής και
θρησκευτι κής ζωής , από την παράδοση, την θρησκεία, την αγορά, την
ιδεολογία, το κρά τος και εν γένει απ ό την εξο υσία που έχουν σχ έση,
μπορεί να επ ηρεάσουν το αισθ ητικό ενέργ ημα και εν γέν ει να
περιορίσο υν την ελευθ ερία της τέχν ης.
Το δημο σίευμά του «Φι λοσο φι κά ζητήματα επι κοιν ωνίας στο
πλαίσιο της παγκο σμιοποίησης » ο Τ άσιος διερευνά με πρωτογεν ή και
εξαίρετο τρόπο χω ρίς καταφυγή σε εξεζητημέν η τεχνι κή γλώ σσα και
ορολογία, το φαινό μενο της επικοιν ων ίας.
Αφετηρία το υ είν αι η αναφορ ικό τητα το υ ανθρώπινο υ είναι.
Δηλαδή η αναφορά το υ ανθρώπο υ και της σ υν είδησής το υς πως κάθε τι
το άλλο και ειδι κότερα η σ χέσ η το υ προς τον αντικειμενικό κόσ μο
μέσα στον οποίο, όπως λέει ο Τάσι ος, κολυμπάμε προς το πολύτιμο
ένδον χάος του κεν τρικού νευρι κο ύ συστήματος νοουμέν ου, κατά
αυτόν, ως αποθήκης μνήμ ης μ η σ υνειδητοποιημ ένων ή υποσ υνειδ ήτων
τάσεων.
Και τρίτον η αναφορά μας προς κάποια κινητά σώματα που έχο υν
για το είναι μας ιδιαίτερ η αξία όπω ς η μητέρα, η μάν α, οι άλλοι και
λοιπά.
Έτσι ο Τάσιος δι ακρίνει οντο λογι κά τρεις θ εμελιώδ εις μορφές
επικοιν ωνίας: την γνωστι κή, την αισθ ητι κή και την ηθι κή.
Η πρώτη μ ορφή, η γνωσιακή, δημ ιουργείται μ ε την επι στήμη και
την τεχνολογία. Η δεύτερ η, η αισθητι κή, κατά αυτόν φαίνεται να
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ Θ.Π. ΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Τ ΕΧ Ν ΙΚ Ο Ε Π ΙΜ Ε Λ Η Τ Η Ρ ΙΟ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

38

σημαίν ει ό τι θ έτον τας τάξ η στο μέσα χάος μας, μπορο ύμε κατόπιν δ ια
της τέχν ης ως γενικής και ειδ ι κότερ ης μορφής έκφρα σης να
επικοιν ωνήσουμε μ ε τον ά λλον.
Και τέλος η ηθι κή μορφή της επικοινωνίας συνι στά ουσι ώδεις
πλευρ ές του είναι μας, της υπόστασης του κάθε ανθρώπ ου.
Έτσι το είναι μο υ με τα πολλά πράγματα, γράφει ο Τάσιος,
ενεργήματα, ανοίγει παράθυρο ως πρ ος το εσύ, ως προς το άλλο και
καθιστά την επικοινωνία άρτον ζωής.
Με την διατύπω ση των ιδεο λογικών αυτών θέσεω ν για τα
προβλήμα τα της επικοινωνίας, ο κα θηγητής Τάσιος δ ιερευνά το τι
συμβαίν ει επικο ινωνιακώς, δηλαδή ποιες κιν ήσεις αναφαίνονται και τι
στρ εβλώ σεις
παρατηρο ύνται
στην
παγκοσμιοποί ησ η
και
πώς
εκδιπ λώνον ται
επικοινωνί ες
σ την
ανταγωνισ τικότητα,
σ την
οικονομι στική, δ ηλαδ ή όχι οικον ομική αλλά οι κο νομιστι κή την
αποκαλεί, αξιο λογ ική προτεραιό τητα , στην αδίσ τακτη διαδικασία της
διαφήμι σης και στο διαδίκτυο.
Διερ ευνώντας
τα
ιδιαίτερα
χαρ ακτηρισ τικά
α υτών
των
κατασ τάσεων με οξυδ έρκεια και δι εισδ υτι κό τητα, επι σημαίν ει το τι
μπορεί να συμβ εί ώστε η ο υσια στι κή π λευρά του εί ναι τελικά να
υποβαθμιστεί.
Εξίσο υ σπουδαί ες είναι οι παρατηρήσεις που κάνει για την
επικοιν ωνία των πολιτι σμών και τις στρ εβλώσεις που μπορεί να
προκύψο υν σε αυτό τον τομέα.
Κατ’ εξοχ ήν σπο υδαίες είναι οι α πόψεις του καθηγ ητή όταν
καταλήγοντας αναφέρ ει ότι η φι λοσο φία ξεκαθαρίζει ότι διαπροσωπική
επικοιν ωνία, η τό σο υφα σμέν η με την ...ιδι ότητα, ευωδο ύται μόνο
όταν έχο υμε μ υηθεί στο γλυκό κρα σί το υ είδ ους, και τούτο γίνεται
μόνο με μαθ ητεία και όχι με .. .γνώσεων. Α υτό ονο μάσαμε, λέει, η
καλλιέργ εια της α ξιολογι κής ευαισθ ησίας, πο υ όπως είπαμε, απαιτεί
ένα άλλο σχεδ ιασμ ό της εξ ωσχο λικής κυρί ως παιδείας.
Παρόμοια πράγματα υπο στηρίζει και ανάλογη μ εθο δολογι κή
τακτική α κολουθ εί στο άρθρο το υ για μία ... του παραδείγματος και της
αυτεν έργειας.
Με τα θέματα της παιδείας ο καθηγητής Τάσιος έχ ει ασχοληθεί
επί πολύ σε διά φορα δημο σιεύματά , άρθρα, βιβλία και περιοδ ικά.
Αυτά είναι πάνω από δέκα, με μεγ άλη σ ημασία που αποδίδει στην
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ανθρωπιστι κή παιδ εία για την οποία έχει α φιερ ώσει π ολύ χρόνο στο
πλαίσιο των δρ αστηρ ιοτήτων της Ελλην ικής Φι λοσο φι κής και
Ανθρωπιστι κής Ε ταιρείας, όπως τόνισε ο καθ ηγ ητής κύριος
Μπαμπινιώτης.
Η παιδεία για την οποία ομιλεί ο Θεοδό σης Τ άσιος δεν
συνί σταται σε μί α μετακίνηση γν ώσεων αλλά σε μία μύησ η των
παιδιών μας στο γ λυκό κρασί το υ αξιο λογικο ύ ενεργ ήματος.
Στην ηθική ζωή έχοντας ένα τέτο ιο στόχο, προβαί νει στην
συν έχεια σε μία ιχνογράφηση των διαδι κασιών εκείν ων πο υ
χρειάζονται για έν α τέτοιο σκοπό, ο μιλεί για τις διδακτικές πρακτικές
και η σημα σία του ηθι κού παραδείγματος που δεί χνει την ...που
προκύπτει από την βίωση το υ ηθικού ενεργ ήματος.
Αυτή
η
παιδεί α
φυσι κά
έχει
βραχυπρόθεσμο υς
και
μακροπρόθεσμ ους στόχο υς και σκοπούς ζω ής. Έχει ως σκοπό
βέλτισ τον βί ον και δεν αποβλέπει απ λώς σ την πρόσ καιρη ι κανοποίηση
ορισμέν ων μόν ο αναγκών οι κονομι κής τάξεως πο υ προτείνει να
επιβάλλει η παγκο σμιοποιητι κή διαδι κασία.
Για αυτή την διαδ ικασία και το πολι τικό της έλλει μμα, υπάρχει
άλλη ανακοίν ωση του καθ ηγητή κυρί ου Τά σιο υ. Ε κεί δι ερευνών ται τα
αίτια που προκαλούν τα ... φα ινόμενα και επ ισημαίν ει τα
χαρακτηριστικά αυτών των φαινομ ένων και συμπερ αίνεται ότι οι
παγκοσμιοποι ητι κές διαδικασί ες το υ παρόντος δεν δ ι αφέρο υν κα τά
πολύ από τις ανάλογες του παρελθόν τος, μολονό τι δεν αποκλεί εται να
αναφωνούν
και
νέες
κα ταστά σεις,
όπως
σ ήμερα
είναι
το
περιβαλλοντι κό πρ όβλημα αλλά και ά λλες τέτοι ες κατασ τάσεις όπως η
ευρ εία διάθεση ηλεκτρονι κής τεχνολογίας, επικο ινωνία , οικονομιστι κή
αγορά, το εμπόριο κλπ.
Ο κύριος Τάσιος, πάντως, σω στά επισημαίνει ότι η ελεύθ ερη
λει το υργία της αγοράς δεν μπορεί να αποκαταστήσει την ορθ ή
πολιτι κή θ εωρία, και ως προς αυτό η παγκοσμιοποίησ η έχει έλλειμμα
πολιτι κό. Γιατί ό λη η διαδι κασία της ανατρέπει αναιτίω ς αξιολογήσεις
και τρόπο υς και μο ρφές ζω ής για τις ο ποίες αξίζει να ζει ο άνθρωπος.
Συναφείς, δε, από ψεις ερ ευνά ο Τάσιος και σε ένα άρθ ρο το υ μ ε
τον τίτλο «Αν ταγωνιστικό τητα και διαμόρφω ση ζω ής». Σε αυτή την
μελέτη δι ερευνά την υφή και την γένεσ η της αν ταγωνι στι κότητας που
κατά αυτόν ξ εκινά από την βρ εφι κή ηλικία.
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Από την ανταγων ιστι κό τητα που υπάρχει μεταξύ ατόμων και
ομάδας σε κοιν ω νικό και οι κονομ ικό πλαίσι ο και αποσκοπεί σ τη
βελτισ τοποί ηση της ευημερ ίας και στην βελτιστοποίηση του είναι.
Η βελτι στοποί ηση, πάντως, του είναι μπορεί να επι τευχθ εί με την
οικείωσ η, την εκδ ίπλωση το υ ανθρώπινου, το υ ηθι κο ύ ενεργ ήματος
που θα τον βο ηθ ήσει να διαμορφώσει τον βίο το υ.
Εξάλλο υ στον κοινωνι κοπο λιτι κό τομ έα η
ο ικονομι κή
ανταγωνιστι κό τητα μπορεί να χαρακτηρίζ εται ως ήπια , ως ...μορ φής
ανταγωνιστι κό τητα και ως κεφαλαι οκρατική ανταγωνισ τικότητα. Όλες
αυτές δ ιαφέρ ουν μ εταξ ύ τους.
Οπωσδήπο τε
η
ανταγωνιστικό τητα
προϋποθέτει
την
αγωνιστι κότητα μπορεί κάποιος να αποδεχθεί και ν α εμπλακεί σε
αυτήν βασιζόμ ενος σε αξί ες και . ....
(......)
Κος ΒΟΥΔΟΥ ΡΗ Σ:
...πάλι με συμβο λή το υ καθηγ ητή Τάσ ιου στην έρευνα της τεχν ικής και
της φιλο σοφίας της τεχνο λογίας, όπως φαίνεται από τα πολλά άρθρα
και τα β ιβλία τα ο ποία έχει γράψει γ ια αυτό α κριβώς τον χώρο. Είναι
περισσό τερα από 20 άρθρα και τα βιβλία τα οποία ασχολο ύνται με
αυτό το θέμα.
Ο καθ ηγητής Τάσιος σ υζ ητεί τας ιδιοσ τασίας το υ τεχνικο ύ
ενεργ ήματος και δείχνει ό τι η φι λοσο φία της τεχν ικής δ εν έχει
προχωρήσει ό σον θα έπρεπε και έν εκα το ύτου επικρα τούν ακόμη και
σήμ ερα πολλές συγχύσεις και ανακρίβειες, όπως παραδείγματος χάριν
είναι λανθασμ ένη η άποψη ότι η τεχν ολογία είναι εφαρμο σμέν η
επιστήμ η.
Όμως το τεχνικό ενέργημα έχει ίδια χαρακτηρισ τικά, α ρχίζει να
συγ κροτείται ό ταν συνει δητοποιών τα ς τις ανάγκες μου βλέπω ό τι δεν
αρκούν τα φυσικά μου όπλα για την αντιμ ετώπισ ή τους και τότε
υιοθετώ στάση υπέρβασης των δυσχ ερει ών κατα φεύγοντας σε
τεχν ήματα που απαντούν στο ερώ τημα πώς μπορώ να ξεπεράσω το
συγ κεκριμέν ο πρόβλημά μο υ, που είναι η ικανοπ οίηση κάποιας
ανάγκης. Και στο ερώτημα αυτό απαντά πρώτον κάποιος τεχνι κός.
Έστω τεχν ικό ενέργημα....της επι στημονι κής αντιμετώ πισης το υ
προβλήμα τος. Α κό μα το τεχνικό εν έργημα, για να λά βει υπόσ ταση,
εμπλέκεται σε πο λλά άλλα ερ ωτήμ ατα σχετι κά με το κόσ τος το υ
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προϊόντος, την αι σθητική του και τις συν έπειές το υ. Τέτο ια βέβαια
ερωτήματα δ εν τί θενται στα επισ τημονικά ζητήματα, υποστηρίζ ει ο
Τάσιος.
Έτσι, μεταξύ τεχν ολογίας και επισ τήμης υπάρχει η δι άκρισ η. Η
τεχνι κή έχ ει προτεραιότητα, αλλά πά ντως υπάρχει η δι αλεκτι κή σχ έση
και αλληλοϋπο στήριξη σε πο λλά πρά γματα μεταξύ των δύο.
Στη μ ελέτη του «Νέες αξιο λογι κές προκλήσ εις σ τον σύγχρονο
κόσμο » ο καθηγ ητής Τάσιος θέτει το ερώτημα για το τι είδο υς
ωφέλειες μπορο ύν να έχουν οι επιχ ειρήσεις πο υ εν τά σσον ται σε ό ,τι
αποκαλεί ται επιχ ει ρησια κή κοιν ωνική υπευθυνό τητα.
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό κατ’ ανάγκη μας εμπλέκει σ ε
αξιολογι κο ύς, πολιτικούς και ηθικο ύς προβληματισμο ύς, δ ηλαδ ή σε
φιλο σοφικής υφής αναζητήσεις.
Ο συγγραφέας χ ειρίζεται έξοχα το θ έμα του, αποφεύγει
διαχρωστικές ...γραμμές, διάκρισ η μεταξύ υλικών κα ι πνευματι κών
αξιών, δέχεται την άποψη ότι αξίες χωρίς υλικά σύμβο λα και
ενσαρκώσεις είναι συν ειδησιακώς κεν ές περιεχ ομένο υ.
Ομιλεί κυρίως για ηθικά αξιο λογι κά συναισθ ήματα, ή ό πως λέγει
για ένα διευρυμ ένο φολιμισμό . Και ο ρθώς πιστεύει ό τι εν σχ έσει με το
πράττον πρόσωπ ο μέσα σ το α νοικτό, ελεύθερ ο , δημο κρατι κό
περιβάλλον το κα θετί αποφασίζ εται μέσα στο καμίνι της ατομι κής
συν ειδήσεως ενώ στο κοινωνι κό πο λιτι κό χώρ ο και σχετικά με την
δράση των κοινων ικών εταιρει ών ευθύνης, δεν μπορεί να γίνει λόγος
για ατομική συν εί δηση αφού οι εν λόγω εταιρ είες εί ναι συλλογι κές
οντότητες.
Έτσι, κατά α υτόν , οι επιχ ειρήσεις κοινωνι κής υπ ευθ υνότητας,
υπολογίζο υν το κέρδος και το κέρδ ο ς αυτό μπορεί να προκύψει μόνο
εφ' όσον μ έσα στην κο ινωνία, σ το πλαίσιο που δρο υν οι εν λόγω
εταιρ είες, έχ ει παγιωθεί ή θεμ ελι ωθεί και κυριαρχεί το αξιακό αίσθημα
το οποί ο οι επιχ ει ρήσεις κοινωνι κής υπευθυν ότητας επ ικαλο ύνται και
προς αυτό προβλέπουν ώστε να εί ναι δυνατόν μακρ οπρόθεσμα να
έχουν κέρδος και ν α μπορούν να λειτουργήσο υν.
Τούτο ακρ ιβώς δ εί χνει την πο λυπλο κότητα των παραγόντων πο υ
πρέπει να λαμβάν ονται υπόψ η ότι εγείρονται θ έμα επ ανιεράρχησ ης ή
αναδιάρθρωσης τω ν αξιών μέσα σ το κοινωνι κοπο λιτι κό περιβάλλον.
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Η αναγνωρισιμότητα το υ αξιακού κώδικα είναι αναμφίβολα
επιβλαβ ής, αλλά ο κώδικας αυτός δεν πρέπει ν α θεωρηθεί ότι
επιβάλλον ται δια εξωτερικής τινός δ υνάμεως εξουσίας.
Αναμφίβο λα ο Τάσιος πιστεύει τό σο στη σ ταθερό τητα τόσο των
αξιών, αλλά και στην μ εταβ λητι κότη τα αυτών και τονίζ ει ό τι η
διαλεκτι κή εξ έτα ση το υ θ έματος είνα ι μία ορθή μ εθοδο λογική τακτι κή.
Σε ένα τελευταίο δημο σίευμά το υ, κατ’ εξοχ ήν φιλοσοφι κής
υφής, μ ε τον τί τλο «Δόμηση του Ε γώ και αυτοσ υνειδ ησια κότητα » ο
καθηγητής Τάσιος προβαίνει σε ο ρισμέν ες παρατηρ ήσ εις για την
αυτο συν ειδησιακότητα, όπως το αποκαλεί, μπορ εί ν α αποτελέσο υν
υποθέσ εις εργασία ς και έρ ευνας προ κειμ ένο υ να φωτι σ τεί το μ υσ τήριο
της συν ειδ ήσεως.
Χρησιμοποιεί δεδ ο μένα από διάφο ρες επισ τήμ ες και δι α αυτών
επιχειρ εί να φωτίσει δυσχερ ή θέματα που έχουν σχέση με την ψυχή.
Έτσι, φαίνεται να καταλήγει στην άποψη ότι κατ’ α υτό ν η ψυχ ή δεν
είναι ... της εν μήτρας ελλείψεως αλλά δημιο υρ γείται από την
πυκνό τητα της κυκλο φορίας πο υ δια περνά την βιο λογι κή μηχαν ή για
να την καταστήσει πρόσωπο.
Οπωσδήπο τε αυτή η θέσ η χαρακτηρίζεται επ’ αυτο ύ ως
υπερβατι κή και πν ευμα τική, αλλά πάντως το μυστήριο δεν διαλύεται
βέβαια, κυριαρχεί ο .....ή η υπο φαινομενοκρα τία. Η άποψή το υ
πλησιάζ ει περι σσό τερο προς την θεω ρία της ανάθεσης.
Η φι λοσο φία το υ καθ ηγητή Θεοδόση Τάσιο υ είναι μία
εμπειριο κρατι κής μορφής πνευμα τοκρα τία, θα έλεγα, με κάποια
εισαγωγι κά στην περίπτωση αυτή. Στην διανόησή του το ηθικό
ενέργ ημα είναι αυθυπόστατο και έχει πρω τα ρχικό τητα στον
κοινωνι κοπο λιτι κό χώρο αλλά και εν γένει στην σ χέσ η μας με τον
κόσμο .
Στο έργο το υ φαίνεται ότι παρατηρούν ται τάσεις όχι
αναγωγισμού αλλά διασάφησης φι λοσο φι κών προβλημάτων μ ε την
χρήσ η των δ υνατώ ν λιγότερων αρχ ών και υλι κών.
Αλλά πάντως και για αυτόν το μυσ τήριο και τα παράδοξα δεν
υπερβαίνον ται αλλά συντήκονται στο καμίνι του είναι. Έτσι η
ανθρώπινη ζωή έχει χαρακτηρ ιστι κά τραγικό τητας αλλά και
ηδονο κρατίας που συναρτώνται σ τενά με την απλή παρουσία μας στον
κόσμο και μ ε το γλυκό κρασί που απο ρρέει από ηθικό εν έργημα.
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Κυρί ες και κύρι οι, ο καθηγητής Τάσι ος είναι ένας άνθρ ωπος των
καλών λόγων και των έργων. Δηλαδή υπάρχει ομολογία μεταξύ λόγο υ
και έργο υ στο είνα ι το υ.
Είναι ένας δάσκα λος της τέχνης το υ, της επισ τήμης του, της
τεχνι κής του και της ανθρωπιάς. Ακο ύει τον νέο άνθρω πο, σκύβ ει σ τα
προβλήμα τά το υ.
Μου έκανε εντύπω ση ότι πρόσ φατα σ ε ένα σ υνέδριο φι λοσο φίας
αφιέρω σε πάρα πο λύ μ εγάλο χρόνο γ ια ένα επισ τήμονα για να ακούσ ει
τα προβλήματά του.
Στέκεται αλύγιστο ς στις αντιξοότητες, έχ ει ορθή αντί ληψ η για
την πραγματι κότητα και υπερασπίζ εται το σω στό και το δίκιο παντο ύ
και ενώπιον πάντω ν.
Σοφία, τό λμ η, ευγ ένεια, προσφορά προς τον άλλον. Κοινωνι κή
προσφορά, προ σφο ρά στην επιστήμ η, είναι ... το υ είναι του. Ε ίναι ένα ς
άνθρωπος που δεν είναι άχθος αρούρ ης αλλά ευλογία γι α τον τόπο του,
την χώρα το υ, τους ανθρώπους του, το υς φίλους του και το υς
συνανθρώπο υς το υ.
Καθηγητά Θεοδό ση Τάσι ε, χαίρε υγι είναι και ευδαιμόν ει και εσ ύ
και η οικογ ένειά σου.
Ευχαριστώ πο λύ.
Κα ΤΟ ΡΑΚΗ:
Ευχαρισ το ύμε τον κύρι ο Βο υδο ύρ η. Κρατούμε α υτό πο υ είπατε για το
ελεύθ ερη και ανοι κτή κοινωνία.
Και η κυρία
Παλυβο ύ, καθηγ ήτρια
στο Αρι στο τέλειο
Πανεπιστήμιο, θα μας μιλήσει για τι ς δράσεις σχ ετι κές με την αρχαία
ελληνι κή τεχνο λογ ία.
Κα ΠΑ ΛΥ ΒΟΥ:
Αγαπητέ κύρι ε Τά σιε μας. Επιτρ έψτε μο υ, σας παρακαλώ, αυτή την
προσφών ηση για δ ύο λόγους.
Ο πρώτος είναι ότι θέλω να τονί σω το γεγονός ότι οι λίγοι που
έχουμ ε την τι μή και την χαρά να βρισκόμα στε σήμερα εδώ στο βήμα
αυτό και να μιλάμ ε για το έργο σας , μιλάμε σίγουρα εκ μ έρο υς των
πολλών, των πάρ α πολλών συναδέλφων, φί λων, γνω στών σας και
αγνώστων, ο ι οπο ίοι χρόνια τώρα παρακολουθο ύν το έργο σας και
κυρί ως απολαμβά νουν, απολαμβάνο υμε δ ηλαδ ή, τους καρπούς των
δικών σας κόπων.
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Το έργο το υ κυρί ου Τάσι ου το οποίο προσπαθούμ ε ελλειπτι κά,
έστω, να παρουσι άσουμ ε σήμ ερα εδ ώ, είναι αναμφίβο λα πλούσι ο και
πολύπλευρ ο. Θα έλεγα ότι μοιάζει με ένα δέντρο, έν α δέντρο το υ
οποίου κάθε κλαδί και παρακλάδι προκύπ τει από το μπόλιασμα με μία
καινούρ ια ιδέα. Εί ναι δε ένα δέν τρο αειφόρο, ένα δέν τρο σ ε διαρκή
ανάπτυξη και σε δι αρκή καρποφορία.
Ένα από τα κλαδάκια το υ αυτά, ένας κλάδος μεγάλος, μάλλον θα
έλεγα, είναι και η αρχαία ελληνική τεχνολογία. Θα έλεγα δε ότι είναι
ένας κλάδος ο οποίος γεννήθηκε απευθείας από τον κο ρμό αυτο ύ το υ
δέντρο υ, που τολμ ώ να πω ότι είναι ο άνθρωπος και η φιλο σοφία, και
που τρέφεται από την τεχνο λογία, την ας πούμε τον κατ’ επάγγελμα
φλοι ό αυτού το υ δέντρου.
Η γέννηση α υτο ύ το υ κλαδιο ύ, της αρχαίας ελληνι κής
τεχνο λογίας, τοπο θετείται κάπο υ στι ς αρχές της δεκαετίας του 1 990,
το 19 93 θα έλεγα συγ κεκριμένα, και η γ έννηση αυτή έλαβε χ ώρα σ το
γραφείο το υ κυρί ου Τάσιο υ στο Πολυτεχνεί ο με την ίδρυση της
γνωστής μας πλέον ΕΜΑΕΤ, της Εταιρείας Μελέτης της Αρχαίας
Ελληνι κής Τ εχνο λογίας.
Τα ιδρυτικά μ έλη που είχ ε κα λέσει στην σ υνάντησ η αυτή ο
κύρι ος Τάσιος, 30 αν θυμάμαι καλά , προέρχονταν από πολλο ύς και
διάφορο υς χώρ ους, που ν ομίζω ότι αυτό έθ εσε από την αρχή α υτή την
βασική ιδι ότητα της ΕΜΑΕ Τ, ό τι είναι ένας πολυφωνι κός χώρ ος,
πολυδιάσ τατος και ακριβώς αυτή η γόνιμη σ υνύπαρξη των πολλών
ειδικοτήτων είναι που επιδιώ κει η Ε ΜΑΕΤ.
Θα πρέπει να θυμί σουμ ε ότι το 199 3 , που ιδρύθ ηκε η ΕΜΑΕΤ,
ακόμα τότε πρώτο ν ήταν πολύ λίγοι εκείνοι οι οποίοι ασχολο ύν ταν με
την αρχαία τεχνο λογία. Υπήρχαν βέβαια, κυρίως μ ελετητές οι οποίοι
δούλευαν ανεξάρτητα ο καθένας. Κ υρίως όμ ως επι κρ ατούσε ακόμα
στην Ε λλάδα, αλλά και δι εθνώς, α υτή η λανθάνουσα α ντίληψη ότι οι
αρχαίοι Έλλην ες μ άλλον εχθρεύονταν την τεχν ολογία.
Θυμάμαι τις πολύ έντον ες αντιδράσ εις του κυρίο υ Τάσ ιου όταν
σχολίαζε την απουσία, την έλλειψ η, μάλλον, δ ημο σιεύσεων πάνω σε
αυτό το θ έμα και το γεγονός ό τι το π ερίφημο ΤΕΛ ΓΚ Ε ΙΤ, ο θησαυρός
της ελλην ικής γ λώσσας, ο οποίο ς ήταν πο λύ συστηματι κή και
σημαντική συλλογ ή κειμέν ων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας,
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άφηνε απέξ ω με γάλους συγγραφεί ς τεχνικών κειμένων, όπως ο
Αρχιμήδ ης και Ήρ ων.
Τολμώ να πω ότι 16 χρόνια μετά θα έλεγα ό τι η ΕΜΑ ΕΤ κά τι
κατάφερε. Πιστεύω ότι κα τάφερ ε σε αρκετά μεγάλο βα θμό να πετύχει
αυτο ύς τους αρχικούς στόχο υς πο υ ί σ ως να το υς διαβάσ ουμε εδ ώ πέρα,
αν και τους βλέπετε, βασι κά ήταν να καλλι εργήσει την επιστημονι κή
έρευνα και να διαδώσει τις ισ τορικές γνώσ εις γύρω από τα
τεχνο λογι κά επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων.
Και έτσι πιστεύω ότι σήμερα πι α έχει αρχίσει κάπως να
κάμπτεται, δεν έφυγε τελείως, αλλά έχει αρχί σει να κά μπτεται αυτή η
λανθασμέν η εικόν α για την σχέση της αρχαίας Ελλάδας με την
τεχνο λογία και ν α αντικαθίσ ταται, σιγά -σιγά, από θαυμασμό και
έκπληξ η, θα έλεγα.
Η μη κερ δοσκοπική εταιρ εία, η ΕΜ ΑΕΤ, προσπαθεί να πετύχει
τους σ τόχο υς της μ ε πολλά και ποικίλα μέσα. Θα πρέπει να πω αμέσ ως
εδώ, για να μη το λησμον ήσ ω, ό τι στην προ σπάθειά της αυτή έχ ει
βεβαίως πο λύ μεγ άλο αρωγό το Τεχνικό Επιμελητήρ ι ο Ελλάδας, το
οποίο από την αρχή σχεδ όν μας αγκάλιασε, μας έδω σε στέγ η, μας
έδωσ ε υλι κή, λειτο υργική και ηθι κή υποστήριξη.
Και βεβαίως θα πρέπει να πω ό τι αυτό οφεί λεται σε μ εγάλο
βαθμό, φυσι κά στην προσωπι κό τητα του κυρίο υ Τάσ ιου και σ την
ανάγκη και στην διάθεση, μάλλον, του τεχν ικο ύ κό σμο υ να δώσει ως
αντίδωρο στον κύριο Τάσιο α υτή την βοήθεια στην Ε ΜΑΕΤ, για ό λα
όσα εκείνος έχει προσφέρει στον τεχ νικό κόσμο.
Βέβαια, πιστεύω ότι η ΕΜΑ ΕΤ με το έργο της επι στρ έφει πάλι
πίσω σ τον τεχνι κό κόσμο όλα αυτά τα αγαθά.
Λοιπόν, πολλοί κα ι ποικί λοι τρόποι μ ε το υς οποίο υς προ σπαθεί η
ΕΜΑΕΤ να πετύχ ει το υς σκοπο ύς της. Ο ι ανοικτές συν εδριάσεις,
δηλαδ ή οι διαλέξεις μας, μεταξύ αυτών παρουσιάσεις βιβλίων και
ταινιών, είναι θα έλεγα ο βασι κός λει τουργι κός κορμός της Ε ΜΑΕΤ.
Πολλές από α υτές τις διαλέξεις τις έχ ει δώ σει ο κύρ ιος Τάσιος ο
ίδιος.
Μία άλλη δραστηρ ιότητα της ΕΜΑ Ε Τ είναι οι αρχαιογνωστι κές
επισκέψεις. Προ σέξτε τι ωραίο όρο έδωσ ε ο κύριος Τ άσιος σε αυτό
που εμείς μεταξ ύ μας λέμε εκδρομ ή, θα πάμε εκδρομή. Όμως αυτή η
εκδρομ ή πραγματι κά εξελίσσεται σ ε μία αρχαιογνωσ τική επίσ κεψη
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αφού έχο υμ ε την χ αρά να έχο υμε εκε ί επί τόπο υ τους πιο ειδ ικο ύς να
μας δείξο υν και τις πιο κρυφές πλευρές της τεχνο λογ ίας την οποία
επισκεπτόμ εθα.
Και εδώ β λέπετε κάποιες ει κόν ες από τις επισ κέψ εις μ ας αυτές.
Δεξ ιά είναι μία φωτογραφία την οποία έχω, κατά κάποιο τρόπο,
υποκλέψει από τον κύρι ο Τάσιο, είχ ε μόνος το υ σημειώ σει από κά τω
αυτή την παρατήρ ηση. Ε ίναι σ τις Μ υκήνες, σ τον Θολωτό Τάφο το υ
Αιγίσθο υ, όπου προσπαθεί να εξηγ ήσ ει το εκφορι κό σύστημα του
τάφο υ.
Οι ημερίδ ες, μαζί με τα συνέδρια, εί ναι η πιο σημαντι κή, ας το
πούμε έτσι, δ ραστηριό τητα και προ σφορά της ΕΜΑ Ε Τ στον αμιγώς
επιστημονι κό τομέα, στην προώθηση της έρευνας και της επιστήμ ης.
Και οι τέσσερις ημερίδες έχο υν προκύψ ει από ιδέες του κυρίο υ
Τάσιου. Η πρώ τη ν ομίζω ό τι δ εν χρει άζεται και πολύ σχ ολιασμό, έχ ετε
ήδη κατα λάβει πι α πώς φαντάζομαι αυτό το δ έντρο και πώς το ένα
κλαδί το υ διασταυρώνεται μ ε το άλλο και δ ημιο υργεί κάτι καινο ύριο.
Η ημ ερίδα, λοιπόν , για τις αρχαίες ελληνικές γ έφυρες. Μα ένας
γεφυροποιός φυσι κά τις γέφυρες πρ ώτα θα κοί ταζε να μελετήσ ει και
να δει.
Πολύ σημαντι κές αυτές ο ι ημ ερίδες. Όπως και η άλλη για τις
σήραγγες, όπου μ ί λησαν για το Ευπ αλίνειο Όρυγμα και για πολλές
άλλες τέτοιο υ είδο υς κα τασκευές.
Ημερίδ ες καινούρι ες, πρωτοφαν είς, δ ηλαδ ή δεν έχο υν ξαναγίνει
τέτοιο υ τύπου, πο υ φέρν ουν κοντά μελετητές που κα μία φορά δεν
γνώριζε και ο ένας το έργο το υ άλλο υ.
Στην Χα λκίδα, επί σης, μία ημ ερίδα. Στην Χα λκίδα, ο τόπος που
επιστρ έφει κανείς όταν σκέφτεται την γεφυροποιία του κυρί ου Τάσιο υ.
Αυτές, λοιπόν, είν αι οι ημ ερίδες.
Τα συνέδρια είναι βεβαίως για εμάς ό,τι πιο σημαντικό , ό,τι πιο
σοβαρό και ό,τι πι ο δύσκο λο.
Το πρώτο δι εθνές συν έδριο για την α ρχαία ελληνι κή τεχνολογία,
έγινε στην Θ εσσαλονίκη το 1 997 στο πλαίσι ο της πολιτι στικής
πρωτεύο υσας της Ε υρώπης, πο υ ήταν τότε.
Και εδώ θέλω να πω ότι τό τε μας εί χαν καλέσει, είχαν καλέσει
τον κύριο Τάσιο, δηλαδ ή, και την ΕΜΑΕΤ να συνει σφέρ ουμ ε στην
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οργάνωση μίας έκθεσης, την οποία και κάναμε, θα σας δείξω σ ε λίγο,
μαζί με το Τεχνι κό Μουσείο Θεσσαλο νίκης.
Αμέσως ο κύριος Τάσιος σκέφτηκε, μα μόνο την έκθεση; Πρ έπει
η έκθ εσ η να υποστηρίζεται και με κάτι περισ σό τερο. Και έτσ ι
γεννήθ ηκε η ιδ έα το υ πρώ του σ υν εδρίο υ για την αρχαία ελλην ική
τεχνο λογία, το οποίο αυτό πρώ το σ υνέδριο β εβαίως έθ εσε αμέσως τις
βάσεις για ένα θεσμό. Έχουμ ε φτάσει στο δεύτερο, έχο υν πολλά ακόμα
να ακολο υθήσουν στο μ έλλον και από άλλο υς, β εβαίως.
Και θα πρέπει να πω ότι αυτό το πρ ώτο σ υνέδριο ήταν και ένα
είδος γνωριμίας μ εταξ ύ μας, δημιο ύργησε μ ία δεξαμεν ή, ας το πούμ ε
έτσ ι, όπου είδαμε και τις δ υνάμεις μ ας, είδαμε ποιοι α σχολο ύν ται με
θέματα τεχνολογίας, τι έχ ουν να προσφέρο υν και ούτω καθεξής.
Το δεύτερο συνέδρ ιο έγινε το 2005, έγινε περίπου 8 χρ ό νια μετά,
και νομίζω ότι πρα γματικά το δεύτερ ο αυτό σ υνέδρ ιο, μ ε την πληθώρα
των ανακοινώσεων , με την πο λύ σ ημ αντική συμβ ολή, μ ε πρω τότυπες
και ενδιαφέρουσες εργασίες που παρουσιά στηκαν, δεί χνει περίτρανα
αυτή την πολύ γόνι μη περίοδο που μ εσολάβ ησε από το πρώτο συνέδρ ιο
ως το δ εύτερ ο.
Ενδιαμέσως, β εβαί ως, έγιναν και άλλα συν έδρια μ ε συν εργασίες
με άλλους φορείς, με το Παν επιστήμ ιο της Πάτρας, την Γερμανία και
ούτω καθεξής.
Το εκδο τι κό έργο της ΕΜΑ ΕΤ, γιατί και από αυτό δ ιαθέτει η
ΕΜΑΕΤ, έχει σχεδ όν, μάλλον θα έλεγα εντελώς παντο ύ, την υπογραφή
του κυρί ου Τάσι ο υ. Και μάλισ τα όχι απλώς την υπογ ραφή το υ διό τι
έχει το μεγάλο βάρος της επιμ έλειας όλων α υτών των εκδόσ εων, α λλά
έχει επωμιστεί και όλη αυτή την διαδικασία, την δύσκολη διαδι κασία
από το να βρ εθούν τα χρ ήματα για να μπορέσ ει να γίνει αυτό το
πόνημα μέχρι να φτάσει στην ο λο κλήρωσή το υ.
Επάνω βλέπετε ενδεικτι κά κα ταλόγ ους από τις εκθ έσεις πο υ
έχουμ ε κάν ει κα τά καιρούς, ελλην ικά και αγγλικά, της Θεσ σαλονί κης,
στο Γκάζι. Πάνω δ εξιά είναι και ένας , ας τον πούμε κατάλογο, για τον
οποίο ο κύρι ος Τάσιος και εμ είς μαζί του αισθανόμαστε μ εγάλη
περηφάνια, έχει ν α κάνει με τις επ ιγραφές που έχο υν περιεχόμ ενο
τεχνο λογι κό, θα σα ς πω σε λίγο όμως και για αυτό.
Κάτω, όμως, είναι οι εκδ όσεις μας που αφο ρούν σ τα πρακτικά
των συν εδρίων. Είναι τόμ οι ογ κωδέσ τατοι , πρώ το και δ εύτερο
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συν έδριο. Είναι το συνέδριο πο υ έγι νε στη Γερμανία. Και η ημερίδα
της γ εφυροποιίας.
Οι εκθέσεις, λοιπό ν, είναι η ευκαιρί α, πρώτα από όλα, να φανεί
το έργο των μ ελετητών, διό τι οι εκθ έσεις α υτές έχουν να
παρουσιάσο υν ομ οιώματα, κατα σκευές δηλαδή τις οποίες έχο υν
φτιάξ ει οι ί διοι οι μελετητές, κά τι σαν ένα είδος πειραματικής
αρχαιολογίας, όπου μέσα από την διαδικασία της κατασκευής το υ
ομοιώματος κάθε μελετητής προ σπαθεί να κα τανοήσει τα κείμ ενα, να
επιβεβαιώ σει τις α πόψεις το υ, και γι α αυτό το λόγο ό λα τα ομοιώμα τά
μας είναι λειτουργικά, όσο δηλα δή εκ των πραγ μάτων θα ήταν
λει το υργικά και στην αρχαιότητα.
Αυτή, λοιπόν, η προσφορά των ομ οιωμάτων πο υ γίν εται από
πολλο ύς χορ ηγο ύς, στην αρχ ή δ ηλαδ ή γινό ταν από την προσφορά το υ
κάθε μ ελετητή, είν αι ταυτόχρονα α υτές οι εκθέσ εις και μία εξαιρ ετι κή
ευκαιρία βεβαί ως να παρουσιαστεί στο ευρ ύ κο ινό η ιστορία, η
υπόθεσ η της αρχα ίας ελληνι κής τεχ νολογίας με ένα τρόπο εποπτι κό
και διδακτικό.
Λοιπόν, η πρώτη μ ας έκθεση ήταν το 1997, είναι μία χρ ονιά πολύ
ιδιαίτερ η για την ιστορία της αρχαίας τεχνο λογίας κα ι της ΕΜΑΕ Τ
γενικό τερα, στην Θεσσαλονί κη όπως σας είπα και πριν.
Νομίζω ό τι είναι η έκθ εσ η που αγαπάμε περισ σότερο. Είναι η
έκθεσ η την οποία βγάλαμε εις πέρ ας με μ εγάλη δυσ κολία, ήταν η
έκθεσ η στην οποί α μετρ ήσαμ ε τις δ υνάμεις και ό λοι ό σοι είχαμε τό τε
για πρώτη φορά την εμπειρία του ν α συνεργαζόμαστε με τον κύρ ιο
Τάσιο, θα πρ έπει να το πω αυτό ότι πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε
πάρα πολύ, πολλές φορές μας ξεπερν ούσε στις αντοχ ές.
Και δεν ήταν μ ό νο οι φυσικές αν τοχές. Για τί αυτή η πρώ τη
έκθεσ η είχε πολλές δυσκο λί ες, τέλος πάντων, ακόμα – ακόμα και στο
να βρεθο ύν τα αντικείμ ενα α υτά τα ο ποία θα παρουσιάζ αμε. Και ήταν
φορές πο υ το δικό μας το ηθι κό εκάμ πτετο .
Εκεί φαίνεται πραγματικά η ηγετική φυσιογν ωμία ενός ανθρώπου
σαν τον κύριο Τ άσιο, το πώς λίγ ο να τον κοιτο ύσαμε και μόνο
πραγματικά αρκο ύσε για να πάρουμ ε κουράγιο και ν α πιστέψο υμ ε,
όπως και εκείν ος, ότι θα τα βγάλουμ ε πέρα.
Και φαίνεται ό τι όντως τα βγάλαμ ε πέρα, και πολύ καλά, διότι
αυτή η σ υγκεκρ ιμ ένη έκθ εση είχε πολύ μεγάλη επιτυχ ία, πολύ πέραν
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από τις αρχικές μ ας υποθέσεις, θα έλεγα. Και αυτό φαίνεται πολύ
καθαρά στον ημ ερ ήσιο τύπο αλλά και στο ογκωδέσ τα το βιβ λίο των
εντυπώσ εων το οποίο κρατο ύσαμε εκεί, το οποί ο έχει μ έσα πολλά και
χαριτωμένα κιόλας , δεν ξέρω αν προλαβαίνετε να τα διαβάσετε κάτι
στη μέση τι λέει έν α οκτάχρονο παιδί.
Το θέμα όμως είν αι ότι φαίν εται ότι οι κόποι μας πρ αγματικά
άξιζαν και ότι αυτό μας έδω σε κο υρ άγιο, μας έδωσ ε σ ε όλους εμάς,
που το κο υράγιο το ψάχναμε απέξω, διότι ο κύρ ιος Τάσιος το κουράγιο
φυσικά το έχει από μέσα.
Ακο λούθ ησαν βέβ αια και άλλες εκθ έσεις, όπως η έκθ εσ η αυτή
στο Ρ έθυμνο, πάντοτε με την σ υν δρομή και την σ υνεργασία το υ
Τεχνικού Επιμελητηρίο υ.
Δύο σημαντι κές εκθέσεις στην Γερμ ανία. Η μία μ ε αφορμή την
EXPO 2000 στο ελληνι κό περίπτερ ο. Η άλλη στη διεθνή έκθεση
βιβλίο υ στην Φρανκφο ύρ τη. Και ο ι δ ύο, πρω τοβο υλία, ι δέα, σ κέψ η και
υλοποί ηση, συγνώ μη για την λέξη υλοποίηση, δεν αρέσει τον κύρ ιο
Τάσιο, το ξ έρο υμε, πραγματοποί ηση το υ κυρί ου Τάσιου με την
συνδρομ ή φυσικά και των μελών της ΕΜΑΕΤ.
Θεωρώ πο λύ σημα ντικό το ό τι είχε αυτή την ιδ έα να υπάρξει
αυτή η συμμ ετοχ ή σε αυτά τα δύο περίπτερα, διό τι καταλαβαίνετε ότι
ήταν μία θαυμά σι α ευκαιρία να φα νεί σ το διεθν ές π λέον κοινό ό χι
μόνο η δραστηρι ότητα της ΕΜΑ ΕΤ α λλά κυρ ίως ό λη α υτή η υπόθεση
της αρχαίας ελληνι κής τεχν ολογίας.
Το 2002, στην Τ εχνόπολη το υ Δήμου Αθ ηναίων, έγινε μία
μεγάλη έκθ εση. Σε αυτή την έκθεσ η παρουσιάσ τηκαν και πολλά
καινούρ ια εκθέμα τα. Βλέπετε προ χωράμε σ τον χ ρ όνο, επομ ένως
εμπλο υτίζ εται και η συλλογ ή μας, αυξάνονται και τα ομ οιώματα.
Αυτό, όμως, που θέλω να τονί σω, ειδικά σ ε αυτή την έκθεση,
είναι η ιδ έα που εί χε ο κύριος Τάσιο ς στο πλαίσιο αυτής της έκθεσ ης
να γίνει και μία παρουσίαση εκμαγείων από επιγραφές τεχνο λογικού
περιεχομ ένο υ.
Για τον σκοπό αυτό απευθ ύνθηκε στο Επιγραφικό Μο υσείο, και
συγ κεκριμένα στον κύριο Κρι τζά, είχ αμε την αμέρι στη φυσικά βο ήθεια
του Μουσεί ου, υπήρξαν, μας δόθηκαν αυτά τα εκμαγεία. Και
καταλαβαίνετε ό τι έχο υμε και πάλι μία γόνιμη διασ τα ύρωσ η μεταξύ
τεχνο λογίας και ελληνικής γραμμα τείας που πάλι πα ραπέμπει, σ το
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μυαλό μου το υλάχι στον, σε αυτό το π λούσιο δ έντρο και το πόσα πο λλά
και σπο υδαία μπορεί να καρποφορήσει.
Το συγ κεκριμέν ο βιβλίο όμως αυτό, το οποίο είναι ένα είδος
καταλόγο υ, αλλά έχ ει και πο λύ περισ σότερ η πληροφορία, είναι
πραγματικά ένα εξαιρετι κό πόνημα το οποίο θα έλεγα, θα χαιρόμουν
αν έφταν ε στα χέρι α σας κάποια στιγμ ή.
Τέλος, κάναμε και μία έκθεση πρόσφατα, το 2005 στο πλαίσιο
του δ εύτερο υ συνεδρίου της αρχαίας ελληνι κής τεχνολο γίας.
Τώρα, σε θέματα εκπαίδευσης. Έχ ει ήδη ειπωθ εί και εί ναι στο υς
πάντες πάρα πολύ γνωστό το πόσο πολύ ο κύριος Τάσιος δίνει σημασία
και προτεραιότητα στα θέμα τα της παιδείας.
Επομένως και σε α υτό τον τομέα, εδ ώ στην υπόθεσ η της αρχαίας
ελληνι κής τεχνο λο γίας, η δρασ τηριότητα και οι ιδέες ήταν πολλές. Η
σημαντικό τερ η, ν ομίζω, ήταν τα σεμινάρια σ ε καθηγητές της
δευτερο βάθμιας εκπαίδευσης, πρ ωτοβουλία το υ κυρί ου Τάσιο υ, στο
οποίο φυσι κά συμ μετείχαν αρκετά μ έλη της Ε ΜΑΕΤ, τα οποία είχαν
πολύ μ εγάλη επιτυχία. Ο ι ίδι οι οι καθ ηγητές ζήτησαν να
επαναληφθο ύν μί α δυο χρονι ές, ετοιμά σαμε υλι κό , υπήρ ξε ένας
ενθουσιασμός.
Και πραγματικά εί ναι χαρά μεγάλη γ ια εμάς ακολουθώ ντας την
καθοδήγ ηση του κυρίο υ Τάσ ιου, να αισθανόμα στε ό τι κάτι
προσφέρ ουμ ε και εμείς στην παιδ εία στον τομέα α υτό .
Ειδικές ξεναγήσεις στο πλαίσιο των δια φόρων εκθέσ εων,
υπάρχουν και αυτές.
Τώρα, έχω κάπου εδώ ένα βιν τεάκι, είναι πολύ μι κρο ύλη, γιατί
με πολύ μεγά λο κό πο το βρ ήκα.
ΠΡΟΒΟΛ Η ΒΙΝ Τ ΕΟ
Κα ΠΑ ΛΥ ΒΟΥ:
Δεν είναι υψηλής ποιότητας αλλά δείχ νει τον κύρι ο Τάσι ο να μιλάει σε
μία ομάδα παιδιών του Δημ οτι κο ύ Σχ ολεί ου. Αν δ εν έβ λεπε κανείς το
κοινό θα έλεγ ε κανείς ότι εί τε μ ιλάει σε καθηγητές το υ πανεπιστημ ίου,
είτε σ το σχ ολείο, η σοβαρότητα, η αφοσίωση είναι η ίδι α.
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Βεβαίως,
από την άλλη μεριά ξέρει πάρα πολύ καλά να
προσαρμόζει στο κοινό το υ ώ στε να πετυχαίνει το αποτέλεσ μα, δηλαδή
να κινητοποιο ύντα ι, να ενδιαφέροντα ι και να μαθαίνουν κιό λας.
Εδώ και πάρα πο λλά χρόνια ο κύριος Τάσιος φρον τίζει και
μεριμνά ώστε να παράγονται καινούρια ομοιώμα τα, ομοιώματα
μηχανισμ ών της αρχαίας ελληνι κής τεχνο λογίας, τα οπ οία γίνονται με
υψηλότα τες επιστημονι κές προδιαγ ραφές και γ ενικά είναι και
υψηλότα της αι σθητικής.
Και αυτά τα ομοιώ ματα πλέον αποτελούν ιδ ιοκτησία της ΕΜΑΕ Τ
και το υ Τ εχνι κο ύ Επιμελητηρίο υ τα οποία τα φι λοξενεί στις αποθ ήκες
του. Τώρα πια έχο υμε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό από τέτοι ου είδο υς
ομοιώματα, λει το υργικά, επιστημονικά, εννοεί ται πάντο τε.
Επίσης έχ ουμ ε συγ κεν τρώσ ει, πάντα με πρωτοβ ουλία το υ κυρίο υ
Τάσιου, αρ κετές ταινίες οι οποί ες έχουν ένα τέτοι ο τεχνο λογι κό
ενδιαφέρον. Εξάλλου μία τέτοια ταιν ία θα δείτε αμέσω ς μετά. Είναι η
πιο πρόσφατη και δεν περι λαμβάνετα ι σε α υτές που έχω γράψει εδώ.
Και βεβαίως όλη αυτή είναι η προίκα της ΕΜΑ ΕΤ, η πρ οίκα μας,
την οποία ελπίζο υμε κάποια σ τιγμή να μπορέσο υμ ε να την σ τεγάσο υμ ε
κάπου.
Αυτό είναι ίσως ένα από τα όνειρα τα οποία ακόμα μ ένουν να
πραγματοποιηθούν . Μελλοντι κός στόχος, λοιπόν, είνα ι να αποκτήσει
επιτέλο υς η Ε λλά δα, η Αθήνα, η Ε ΜΑΕΤ ένα τεχνο λογικό μο υσείο.
Είναι κάτι για το οποίο έχει αγωνι στεί πάρα πολύ ο κύρι ος Τάσιος
αλλά τα γρανάζια της γραφειοκρατία ς δυστυχώς δ εν διευκολύνο υν τα
πράγματα. Αλλά κάπου πιστεύο υμ ε ό τι κά τι θα κα ταφέρ ει.
Τέλος θα ήθελα να πω ότι οι δραστηριότητες και οι δράσεις το υ
κυρί ου Τάσιο υ σχ ετι κά με την αρχα ία ελληνι κή τεχνο λογία δεν είναι
μόνο αυτές που είν αι μέσα στο πλαί σι ο της ΕΜΑΕ Τ.
Έχει δώσει, παραδείγματος χάριν, μί α πληθώρα διαλέξεων τό σο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερι κό. Θα λέγαμε ότι είν αι αναμφίβολα
ένας πρέσβ ης της αρχαίας ελληνι κής τεχνολογίας σε παγκό σμιο
επίπεδο.
Επίσης έχει γράψει πάρα πολύ, εκτενέστα τα για το θέμα αυτό.
Είναι γνωστές οι επιφυλλίδες το υ σ το Βήμα, πολλές από τις οποίες
έχουν θ έματα από την αρχαία ελληνι κή τεχν ολογία.
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Κάτω βλέπουμε α φιερ ώματα της Κα θημεριν ής, το Επτά Ημέρες,
πάλι τεχνο λογικού ενδιαφέρον τος. Μία εξ αυτών έχ ει την επιμ έλεια,
όλο το τεύχος, το υ κυρί ου Τάσιο υ. Στο Γεώραμα έχ ει γρ άψει.
Και πάνω δεξιά άλλο ένα κλαδάκι πάλι. Αυτή την φορά είναι τα
Ελληνι κά Ταχυδρο μεία. Είναι μία πρωτοβο υλία του κυρίου Τάσιο υ να
εκδοθο ύν πριν από λίγα χρόνια, να εκδοθεί μία σ ειρά 6, νομίζω,
γραμματοσήμ ων με θέματα από την αρχαία ελληνι κή τεχ νολογία.
Και παράλληλα εί ναι σε εξέλιξη η έκδοσ η ενός τόμ ου, ενός
λευκώματος μ ε θ έματα της αρχαίας ελλην ικής τεχνο λογίας, από τον
ίδιο τον κύριο Τάσιο.
Τέλος θα έλεγα ό τι ήταν θέμα χρόν ου και μόνο να προχω ρήσ ει το
ενδιαφέρον το υ κυρί ου Τάσ ιου σ ε θέματα της τεχνολογίας των
Ελλήνων και πέρα από τα στενά όρια της αρχαιό τητας.
Έτσι, το 2003 ο ίδ ιος είχε την σκέψ η, την πρωτοβο υλία και την
διοργάνωση μίας έκθεσης στην Τεχ νόπολη σ το Γκάζι , με θ έμα τον
Μαρίνο Χαρμπο ύρ η, α υτόν τον πολύ σπουδαίο Κ εφαλλονίτη μ ηχανικό
που έδρα σε στην αυλή της Μεγάλης Αικα τερίν ης της Ρωσίας, και ο
οποίος κατά φερ ε ένα άθλο, να μετα κι νήσει ένα τεράστιο βράχο.
Και τέλος πάντων όλα φάνηκαν από αυτή την έκθεση. Δεν ξέρω
πόσοι από εσάς εί χατε την τύχ η και την χαρά να την δείτε. Π ιστεύω
πως ήταν μία από τις πολύ ενδια φέρο υσ ες εκθέσ εις. Ε κδ όθηκε, φυσ ικά
με επιμ έλεια το υ κυρίο υ Τάσιο υ, και ένα τεύχος, ένας τόμος.
Και επίσης το περιοδικό αρχαιολογ ία, το οποίο επίσης κάποια
στιγμ ή φι λοξ ένησε αφιέρωμα σ την τεχνολογία των Ε λλήνων , και ένα
εξ αυτών στην τεχνολογία της αρ χαιότητας. Αλλά και όχι μόνο,
μάλλον ανα φέρομ αι στο τελευταίο τεύχος, όπου ο κύριος Τάσιος
συμπερ ιλαμβάνει και δύο ακόμα Έλληνες μηχανι κο ύς, τον Νικόλαο
Σόρβολο και τον Μιχαήλ Κοκκίν η, ο ένας στην Β ενετία και ο άλλος
στο Μεσ ολόγγι.
Τέλος, δ ε, δεν ήταν δυνατόν να μείνει απέξω και ο Μεγάλος
Μηχανι κός, ο Λεο νάρντο Ν τα Βίν τσι , τον οποίο σχο λιάζει, έχει κάνει
διαλέξ εις, έχει γράψει και γ ια αυτόν ο κύριος Τά σιος γι α να δείξει την
στεν ή σχ έση που είχε ο μεγάλος αυτός μ ηχανικός μ ε τα έργα των
αρχαίων Ελλήνων μηχανικών.
Και εδώ θα μπω στον πειρασ μό, μι α και νομίζω ότι ο κύρι ος
Μουτζούρ ης αναφέρθηκε σε ομοιό τητες μορ φής το υ κυρ ίου Τάσιο υ μ ε
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τον Δον Κιχώ τη, εγώ γιατί πάλι βλέπω ομοιότητες με τον Λεονάρν το
Ντα Βίν τσι και ίσω ς όχι μόνο μ ε την μορφή, θα μου επιτρέψετε.
Λοιπόν, θα ήθελα να κλείσ ω με ένα γενικό τερ ο σχ όλιο, το οποίο
κάπου αισθάνομαι ότι το ο φεί λω και προσωπικά στο ν κύριο Τάσ ιο.
Και θα ήθελα ν α πω ότι αυτό που θεωρ ώ ό τι είναι η μ εγάλη
συν εισ φορά το υ κυρίο υ Τάσιο υ σε όλο υς εμάς είναι η δ ύναμη το υ
παραδείγματος που μας δίνει μ έσα απ ό το έργο αλλά και την ζω ή το υ
συνο λικά.
Έχει γράψει ο ί διος για την δ ύναμη το υ παραδείγματος,
επομένως σας αφήνω καλύτερα στα δικά το υ τα λόγια. Να πούμε ότι
στις ημ έρες τις σημερινές ίσως είναι ακόμα πιο αναγκαία μία τέτοια
δύναμη γ ύρω μας ν α μας βοηθήσει.
Και ίσως να σχο λι άσω μόνο ότι οι σ υγχρω τισμός μας μαζί σας
μας έχει ήδ η διαποτίσει μ ε την α ύρ α σας. Και θέλω ν α ελπίζω και να
πιστεύω ό τι ί σως καταφέραμ ε να γίνο υμε και λίγο κα λύτερο.
Και σας αφήν ω μ ία πιο γελαστή φωτογραφία για τί στις άλλες
είσ τε λίγο σκυθρω πός.
Ευχαριστώ.
Κα ΤΟ ΡΑΚΗ:
Ευχαρισ το ύμε την κυρία Παλυβού.
Κος ΤΑΣΙΟΣ:
Κυρί ες και κύριοι , κύριο α καδημαϊ κο ί, κύρ ιοι πρόεδρο ι και πρυτάν εις,
θα παρακολουθ ήσο υμε τώ ρα, αν αντέχετε ακόμα, μία ταινία που είναι
πρόσφατη παραγωγή του Τεχνι κο ύ Επ ιμελητηρί ου της Ε λλάδας και της
ΕΜΑΕΤ, πο υ έχ ει ως θέμα τον σημαν τικό τερο, νομίζω, συγ κοινωνια κό
κόμβο το υ κό σμο υ που έγιν ε ποτέ, ακόμα και σήμερα. Π οίον;
Τα δύο λιμάνια της Αρχαίας Κορίνθ ου, το βόρει ον το Λέχαιον,
το νό τιον τις Κεχ ρ ιές, μ ε ενδιάμεσον τον δί ολκο, το στεριανό πέρασμα
των καραβι ών μήκους 7 χιλι ομέτρ ων. Αυτός ο κόμ βος λει το ύργησε
1.500 χρόνια.
Και έχο υμε μία μα ρτυρία, απευθύν ομ αι μεταξύ υμών φι λολόγο υς
και ισ τορι κο ύς, μ ία μαρτυρία το υ Θουκυδί δη το υ ίδ ιου, ο οποίος
νομίζω το 428 το ποθετεί την φράση όπου οι Λακεδ αιμόνιοι, ποιοι
άλλοι;, αυτοί ήτα ν πιο ζόρικοι μ ηχ ανικοί, σε μ ία κρ ίσιμη περίοδο
μαχών, έφτασαν εκεί και τι έκαναν; Από τις εταίρας θα λάσσ ης, εταίρα
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ήταν της Κορίνθο υ βέβαια γιατί ο άλλος ήταν Αθηναίος , εις την προς
Αθήνας θάλασσαν, υπερεν εγκότες τας ναυς......
(......)
Κος ΤΑΣΙΟΣ:
Η ταινία αυτή όπω ς έλεγα, γ υρίστηκε με την γενναιοδω ρία του Τ .Ε.Ε.,
δηλαδ ή των ελλήν ων μηχανι κών, πο υ το υσ τέρ ημά το υς δίνουν να γίνει
τι; Να αλλάξει η νοοτροπία του ελληνι κο ύ λαού γύρω από την
ελλιπέσ τατη ει κόν α που έχουμε για τον αρχαίο ελλην ικό πολιτισμ ό και
στο σ ημ είο αυτό, παρακαλώ το υς δημιουργο ύς της ται νίας, τον κύριο
Πολύζο και τον κύρι ο Μπίκα να εγερθούν, να τους δούμ ε, να
εκτεθο ύν.
Γιώργο, Νι κήτα. Τι να εγερθούν, που είναι εγ ερ μένοι. Ας
χειρο κροτήσουμ ε π ροκαταβο λικώς.
Κα ΒΙΝ Τ ΖΗ ΛΑΙ Ο Υ:
Να καλέσουμε τώ ρα τον τελευταίο μας ομιλητή, τον καθηγητή κύριο
Giorgio Ma cchi, ο μότιμο καθηγ ητή του Πανεπι στήμιο υ της Παδίας και
να μας μιλήσει για τις διεθν είς δρασ τηριό τητες το υ καθ ηγητή Τάσιο υ.
Καθηγητή Μacchi παρακαλώ.
Κος MACCH I:
Κυρί ες και κύριοι, είναι πολύ δύσκο λο για μένα να μιλήσω μετά από
αυτόν τον κατά λογ ο των απίστευτα εκλεκτών, φημι σμέν ων, διάσημ ων,
κυρί ων και κυρίων που παρουσίασαν τις εργασίες το υς για τον κύριο
Τάσιο.
Σε ό λα τα π εδία του γνω στι κο ύ πο υ κάλυψαν, είναι πρ αγματικά,
ήταν μία ειδι κή παρουσία ση. Πρ έπει να μιλήσω σ τα Αγγλικά δυστυχώς
και ελπίζω ότι θα με κα ταλάβετε.
Σε αυτήν την παρο υσίασ ή μ ου, αυτώ ν των δραστηριο τήτων, πο υ
ο Τέο συγ κρίθ ηκε με τον Ερατο σθέν η, αν με κα ταλαβαίν ετε τι λέω και
με τον Λεονάρν το Ντα Βίν τσ ι. Λέω λοιπόν, πισ τεύω, νο μίζω ό τι είναι
σωσ τό το να πούμ ε ότι ο Τάσιος είν αι πραγματικά ο Λεονάρν το της
εποχής μας και είναι γνω στός σ ε όλο τον κόσμο για αυτές τις
ιδιαιτερ ότητές το υ.
Τις ειδικότητές το υ, το υ να είναι ένα ς άνδρας που έχει παραχθεί
από μία κουλτο ύρα . Δεν είναι ο άνθρ ωπος δύο κο υλτουρών, αλλά μίας
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κουλτούρας στην ο ποία όλες οι ικανό τητες το υ ανθρώπο υ λαμβάνον ται
υπόψη.
Παρόλα αυτά, αν τί να αναφερθ ώ σ τον Λεονάρντο Ν τα Β ίντσι για
εμάς στην Ι ταλία προτιμο ύμε να συγ κρίνο υμε α υτό το τύπο των
ανδρών με έναν ά λλον Έλληνα, τον Ο δυσσ έα.
Τον άνδρα που μ ετακινήθ ηκε από την επιθυμ ία το υ, από τον
πόθο του για γν ώση. Να γνωρίζει καινούρ ια πράγματα, που πάει
ενάντια στο μυστήριο το υ κό σμο υ. Έ τσι με λίγες λέξει ς θα ήθελα να
αναπτύξω αυτή τη σύγ κριση, που είνα ι πάρα πολύ σπο υδ αία για μένα.
Σύμφωνα με τη φαντασία και τις σ τροφές του διάσ ημ ου Ιτα λού
ποιητή Ν τάντε Αλιγκέρι, από την Θ εία κωμ ωδία το υ «2 6 ο ς στίχος »,
3.000 χρόνια πριν ένας θαρραλέος Έλληνας βασιλιάς, ο Οδυσ σέας,
έχοντας ήδη δει κα ι βιώσει ό λα τα μ έρη και όλο υς το υς κατοί κο υς που
υπήρχαν γ ύρω από την Μ εσόγ ειο, ανέλαβε το τελευταί ο το ταξίδ ι σε
ένα πλοιάριο.
Διέσχισε την θά λασσα από ανατολή προς δύσ η και έφτασε σ το υς
Ηράκλειο υς Στήλο υς. Το τέλος του τότε γνωστού κόσμου και το
κατώ φλι το οποίο κανένας άνθρωπο ς δεν επετρ έπετο να διέλθ ει και
περάσει.
Σύμφωνα με τους στί χους το υ ποιητή, ο Οδ υσσέας δ εν
ενεθάρρυν ε το υς συντρό φο υς το υ να προχωρήσ ουν πέρα της άγνωσ της
θάλασσας, όπου επ ρόκει το να χάσο υν την ζω ή το υς. Με αυτά τα λόγια,
πρώτα θα τα πω στα ιταλι κά και μετά θα σας τα μεταφράσω. Σε μί α
φτωχ ιά μετά φρασή μου οι στίχ οι του ποι ητή μπορο ύσ ε να ήτανε,
αδέρφια μο υ δεν φτιαχ τήκατε να ζείτε σαν τα κτήν η, αλλά να
παραμείνετε προσηλωμένοι στην πο ρεία σας πίσω από την αρ ετή και
την γνώ σ η.
Η επιπόλαι η πτήση προς το άγνωστο είχ ε ήδη αναληφθεί. Ένας
τεράσ τιος κυκλών ας ξέσπασε και το πλοιάριο β υθί στηκε με το
θαρραλέο πλήρωμά του και α υτό σκο τώθηκε.
3.000 χρόνια αργό τερα, ένας ψ ηλός γ ενειο φόρος Έ λλην ας λόγιος
έφυγε από την Α θήνα και εξωθημ ένος από μία δυνατή εσω τερ ική
ανάγκη για γνώ ση, επισκέφθηκε εκατοντάδες χ ωρών στην Ε υρώπ η και
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τελικά έφθασε και αυτός επί σης σ το υς Ηρά κλειο υς Σ τήλο υς. Ήταν ο
Θεοδό σης Τά σιος.
Στον λόγιο αυτόν δεν άρεσε, παρ’ όλες τις φω τογρ αφίες που
είδαμε, δεν το υ άρεσε η πλο ήγησ η και έτσ ι αυτός ο μιμ ητής το υ
Οδυσ σέα δ ιέσχισε με ένα αεροπ λάνο το απαγορευμ ένο σ τεν ό και
έφτασε στα Βρ ετα νικά νησιά, την Α μερική, α κόμη και την Κίνα, όπου
τον υποδ έχτηκαν ω ς τον μεγά λο ιερ έα στο Πανεπιστήμι ο του TΟNG .
Όντας δραστήρ ιος σε τόσο υς πο λλούς κλάδο υς δ ιανοητικών
δραστηριοτήτων, ο Θεοδ όσης Τάσι ος έκαν ε πασίγνω στο το Εθνικό
Μετσόβιο Πο λυτεχνείων των Αθ ηνών στην δι εθνή επιστημον ική
κοινό τητα.
Ιδιαιτέρ ως σε ομά δες οι οποίες ενα σχολο ύν ται με την πολιτι κή
μηχανική. Ως ήτα ν πρώτα μέλος, εισηγ ητής, Π ρόεδρ ος και τελικά
Πρόεδρος διαφόρ ων ομάδων εργασ ίας, με τον σ κοπ ό του να είναι
πάντοτε η επί τευξ η των καλύτερ ων τεχνικών επιτευγμά των στο ύψισ το
επίπεδο επιστημον ικής γνώσης και τα πιο διανο ητι κά μέσα, όντας
πάντοτε περ ήφανος για τα επιτεύγματα τα οποία επιτυγχάνονταν από
την ανθρωπό τητα και ευτυχ ής ό τι συν εισέφερε σε α υτή τη πρόοδο.
Σε όλες τις χώρ ες του δ υτι κο ύ κό σ μου αντιπρο σώπευσε άρισ τα
τις αρχές, τις ελληνικές ρίζες το υ πολιτι σμο ύ μας. Στον ανατολικό
κόσμο απέδ ειξε ότι η δυτική γνώσ η θα μπορούσε να ανταγωνισ τεί μ ε
την ανατο λι κή. Ακόμα και σε τομείς της επισ τήμ ης και της
φιλο σοφίας.
Μετά τον 2 ο Παγκόσμι ο Πό λεμο εισήλθε ενθουσιασ τικά σ το
κίνημα, το οποίο α ποσκοπο ύσε στην δημιο υργία μίας αδελφότητας και
κοινών διανο ητικών προσπαθειών ολόκληρης της ανθρωπότητας,
τουλάχισ τον της Ε υρώπης.
Όντας ειδήμ ων της διαλογικής μ ηχανικής και τω ν υλικών
δοκιμών, μπήκε στο Rile m, τον σ ύνδ εσμο των εργασ τηρί ων και υλι κών
δοκιμ ής και συν ει σέφερε σε αυτό ως ένα επιτυχ ές μέσον για την
διεθνή εξάπλω ση των συνδ εδ εμέν ων τεχνι κών, γιν όμενος έτσι ο
Πρόεδρός το υ, όπω ς κάνει πάντο τε.
Όντας ειδ ήμων στο οπλισμ ένο σ κυρ όδεμα και των πρόσφατων
τεχνι κών το υ πεπιεσμ ένο υ σκυρ οδέματος, αφι έρ ωσε δεκαετίες
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συν εργατών το υ σε μία επι στημονι κή ανάλυσ η και προ τυποποίησ η της
σύνθετης συμπ ερι φοράς των διαφόρ ων συνδ έσεων το υ σκυρ οδέματος
και το υ χάλυβα.
Μπήκε στο SE B, COM MITTEE O N PRO DE BET ON την
Ευρωπαϊκή Επι τρ οπή για μπετόν και το FIP, FEN DERATIO N DE
NATIONA L DE LA PRE CO NTΕNT, την Ο μοσπονδία το υ
προεντεταμένο υ σκυρο δέματος και έγινε Πρόεδ ρος και των δ ύο
Συλλόγων, δ ίνοντας την υψίσ τη το υ σ υνεισφορά σ την τελει οποίησ η
των κωδί κων πρακτικής.
Η προεδρία το υ στο SE B θα μ είνει αξέχασ τη για την επιτυχία
μίας μεγάλης προσπάθειας για τον μετασχηματισμ ό των προηγούμ ενων
Ευρωπαϊκών συστάσεων και προ τύπ ων για δομές σκυροδέματος, σε
ένα πλήρ η κώδι κα προτύπων μ ε την π ρόθεσ η να είναι η βάση για το υς
Ευρω κώδι κες.
Ο κώδι κας προτύπου του 19 90 είναι ακόμα ο καλύτερο ς υπάρχον
οδηγός για την κα τανόηση και προτυποποίηση της συμπεριφοράς του
οπλισμ ένου και πρ ο εντεταμ ένου σ κυροδέματος.
Ο Θεοδό σης Τά σιο ς είναι πραγματικό ς συγγραφέας. Ο Πρόεδρος
Φράνκο Λέβι μ ετά από δεκαετίες κο ινής εργασίας, δ ήλωσε ξεκάθαρα
στον εγκώμιό το υ, αποκαλών τας τον Τάσιο ως μέλος της Ακαδ ημίας
των Επισ τημών το υ Τορίνο .
Εμείς ό λοι χρ ειάζεται να θυμ ηθο ύμ ε αυτά τα γεγονό τα και να
είμαστε ευγνώμον ες προς τον Θεοδόση Τάσιο για την ερ γασία του, που
ακόμα παραμένει καλύτερ η, καλή περ ιγραφή των δομών σκυροδέματος
και ο κα λύτερ ος οδ ηγός για το υς σχ εδ ιαστές και επι στήμ ονες.
Από την δ εκαετία του ’8 0 ο Τάσιος είχε ήδη κληθ εί μ αζί με τον
Λέβι να οργανώσει και εξαιρ ετι κά εκεί δ ύσ κολη εν αρμόνιση των
Ευρω κωδί κων. Η ορθολογι κή το υ πρ οσέγγισ η έχει εκτι μηθεί δ εόν τως,
στο πλαίσιο της προσπάθειας να αποφύγουν τον βασισμό των κωδί κων
σε ένα σύνο λο εμπ ειρικών κανόνων και να παράξει πρό τυπα βασισ μένα
στην μηχανική.
Περαιτέρω μ ελέτες , μεταξύ των οποί ων αυτές που αφο ρούν σ την
λιθοδομ ή και την ενδ υνάμωσ η της ως προς την αν τοχή και σ την
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σεισ μική αξιο λόγ ηση, οδ ήγ ησαν τον Θεοδό ση Τά σιο να συλλάβει και
να παράξει περαιτέρω συνει σφο ρές, υψηλώς εκτι μώμεν ες, ακόμα και
στο γο ητευτι κό κλάδο της δια τήρ ησης της κληρ ονομ ιάς, όπου είναι
ένας μάστορας και δάσκαλος επίσ ης.
Ας ευχ ηθο ύμε ό τι θα υπάρξουν π εραιτέρω πρόοδοι για το
επόμενο τιμ ητι κή εκδήλω ση. Ευχαρι σ τώ.
Κα ΤΟ ΡΑΚΗ:
Ευχαρισ το ύμε τον κύρι ο Macch i. Κ ύρ ιε Τάσιο η απόκριση.
Κος ΤΑΣΙΟΣ:
Μη φοβ όσαστε έχ ω χαρτί. Άρα δεν πρόκειται να σας απασχολήσω
πέραν της προβ λέψεως του προγράμματος. Π έσαμε έξω κά τι σαν 10
λεπτά, ζ ητώ και εγώ συγνώμ η, αλλά νομίζω ότι, απ’ ότι μο υ είπανε
ήταν τόσο α κριβ ής η υπόλοιπ η διαδι κασία κυρία Πρ όεδρος, ώσ τε δ εν
είχε ετοιμαστεί ο καφές όταν βγ ήκατε.
Αυτό σημαίνει ό τι ενυπάρχει ήδ η μία σημαντική πρόοδο ς. Ωραία
πράγματα ακούσαμε, μ έχρι και σε μένα αρ έσανε. Δηλαδή, τόσο
στρογγ υλεμένα και θετι κά και τα λοιπ ά.
Σε μένα λέω, για τί εγώ ξέρω την α λήθεια για τον Τάσ ιο, αλλά
έτσ ι όπως παρουσιάστηκα.
Παραδείγματος χάριν, αν είχανε οι
οργανωτές κα λέσει άλλο υς ομιλητές , κριτι κό τερο υς ή και εχθρούς.
Δόξα τω Θεώ καθ’ ην κατάρα μο υ άφησε ο πατέρας μου, έχ ω μεγάλο
πλήθος εχθρών.
Το οποίον σημαίν ει ότι κα λούτσ ικα στεκόμα στε, δεν είμασ τε
λαπάδες όπως είπ ε και γν ωσ τός. Λέω λοιπόν, θα ήταν άλλες οι
εντυπώσ εις, αλλά ήταν καλές οι εντυπώσ εις επειδ ή οι ομ ιλητές
ηθέλησαν από το περίσσευμα της γενναιοδωρίας τους να το
παρουσιάσο υν έτσι και σε λίγ ο θα τους παρο υσιά σω τις μύρι ες
ευχαρι στί ες μο υ.
Εις τούτο τω μεταξύ κύριοι Ακαδ ημαϊκο ί, κύρ ιοι Π ρυτάνεις.
Πρύταν ης είναι κα ι ο Υ φυπουργός Δημοσί ων Έργ ων, κύριοι Πρό εδροι,
αγαπητοί φίλοι. Π ώς να το φέρω λι γάκι αλλιώς, δι ότι εντάξει, την
δόξα ουδ είς εμ ίσησε, καλό είναι αυτό.
Αλλά από την ά λλη μ εριά, έχεις πλήρ η την αί σ θησ η της
ασημαντό τητάς σο υ, γιατί ο Ι σο κράτης τα έχ ει προ λάβει τα έχ ει πει
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αυτά, κάντο υς άλλους λάθη, σ ε αυτό οι συνειδ ήσ εις κα ι από την άλλη
μεριά καταλαβαίν εις ότι ένα άτομο και τα πεπραγμένα του δ εν μπορεί
παρά να είναι ένα είδος σημ είο υ συν αντήσ εως ά λλων π αραγόντων και
άλλων συλλογ ικό τερων μορ φωμάτων, για να το πω λίγο πιο πολιτι κά.
Εγώ λοιπόν υπο στηρίζ ω ότι θα μ πορούσ ε και από αυτή τη
πανήγυρη την σημ ερινή να βγει ένας έπαινος σε ορισμ ένους θεσμο ύς
ελληνι κο ύς, αρκετά τους κα τηγορ ούμε εν γέν ει, προς τους οποίο υς θα
υποστηρί ξω τα υπ όλοιπα 5 – 7 λεπτά, προς το υς οπο ίους πρέπει να
σταλεί ο έπαινος που ακο ύγεται εδώ.
Δηλαδή, θ έλω να πω, ας αρχίσουμε από το Εθνικό Ίδρυμα
Ερευν ών το οποίο μας φιλο ξεν εί και για το οποίο ο Ελληνι κός λαός
έτσ ι και αλλι ώς δεν ξέρει το απίσ τευτο έργο που κάν ει σε όλο υς το υς
τομείς. Δεν το ξέρ ει.
Και τώρα να ακο ύσο υμε, τώρα το πρωί, ότι απει λεί ται κιόλας
από υπονομεύσεις ή ενδεχόμ ενες και διαλύσεις. Ειλι κρινώς παίρνω
αυτήν την ευκαιρ ία κυρί ες και κύριοι να πω, ότι εγώ είμαι πολύ
ταραγμένος για αυτά τα περί εργα νέα .
Αν ο καθένας επ ειδή βρίσ κεται κάποια στιγμ ή σ την εξο υσία,
μπορεί να δ ιαμορ φώνει την πνευμα τική και την ι στο ρική ζω ή της
χώρας έτσι μ ε ένα μισό διάταγμα. Δεν κάνει να αγρι εύω, διότι έχ ουμ ε
και ταχ υπαλμίες.
Θα συν εχίσω με τους δα σκάλους μου, προς τους οποίους
επαναλαμβάνω θα πρέπει να ταιριαχτεί ένα μεγάλο κομ μάτι από τους
επαίνους που ακο ύστηκαν σήμερα. Την κυρία Λίνα και την κυρία
Μαρία στο Δημοτι κό, τον Σίρ κο και τον Μπερναδί στο Γυμνάσιο.
Άμα φανταστεί τε, όπως εγώ καλύτερα νοι ώθω, το πόσο οι
άνθρωποι αυτό συσσωμα τώθηκαν επ άνω στο άτομ ο, καταλαβαίνετε τι
εννοώ ό ταν λέω ότι πρέπει να απευθυνθο ύμ ε στα σ υλλογι κά
μορφώμα τα που δ ημιούργ ησαν ό λους μας, το καθένα χ ω ριστά.
Φυσι κά είναι πάρ α πολύ λογι κό ν α πάω σε άλλο συλλογι κό
μόρφωμα, το οποί ο βεβαίως και υπο τιμάται σήμ ερα στην πράξη. Όχι,
οι κοιν ωνιο λόγοι το επαινο ύν και υπαινίσσο υν την οικογέν εια και
εννοεί ται υπονο ούν.
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Εμείς όμως στην π ράξη κα τά μέσ ον ό ρο υποτι μούμ ε την τεράσ τια
σημασία αυτο ύ το υ μορφώματος και πως εγώ να μην καταθέσ ω έτσι
αυτή τη στιγμ ή την αγαπητική και σ υναισθηματι κή σχέση μο υ μ ε την
οικογέν εια την δι κή μο υ, την έμπν ευση και το στήριγμ α, λόγου χάριν
από την κυρία Ρ έα Ιωαννίδου, για να μην μνημ ονεύσ ουμε τα άλλα
μέλη της οι κογέν ει ας.
Όταν πάει καν είς σιγά – σιγά και διευρύν εται προς αυτά τα
συλλογι κά μορφώμ ατα, συγνώμ η που σας κουράζω επαναλαμβάνοντάς
το, β εβαίως όπως ειπώθηκε και από τον Πρ ύταν ή μο υ και από άλλο υς
ομιλητές, πας στο Εθνικό Μ ετσόβιο Πολυτεχνεί ο.
Εγώ κυρίες και κύριοι, δια τι να το κρύψωμεν ά λλωσ τε, που λέει
και ο γνω στός πο λιτι κός, χειμ ώνα μπήκα στο Πολυτεχνείο, πέδι λα
φορο ύσαν, έσταζαν τα τσίμπια της π αράγκας στον λό φο της Σι κελίας
όπου έμ ενα και βρ ήκα στο Πολυτεχνείο μία αγκαλιά.
Κάτι συγκιν ήσεις ορισμέν ες σ τιγμ ές επιτρ έπονται, αλλά εγώ
λόγω ν εότητας δεν θα υπο κύψω σ τον πειρασμό, αλλά το Πο λυτεχν είο
ήταν η αγ καλιά που μπαίναμε το πρωί και βγαίναμε την νύχ τα.
Τρώγαμε και το συσσίτιο μας εκεί μ έσα και εκεί μ έσα δημιο υργήθ ηκε
ένα μεγάλο μ έρος από την ανάπτυξη που πήρ ε η Ελλάδα εν συνεχ εία.
Τα υποβαθμισμένα μάρμαρά του σ ήμερα, με το συμπ άθιο για
όσους αγαπούν αυτές τις υποβαθμίσ εις, δεν δίνο υν αυτήν την εικόνα
της αγκα λιάς που ν οιώθαμε τότε, τους δασκάλο υς.
Θα υπομν ήσω μό νο την μν ήμη εν ός μεγάλο δασκά λου, το υ
Λεων ίδα του Μπι τσάκο υ, ανάμεσα σε άλλο υς. Ο ύτε ακόμα και τις
γενιές των φοι τητών, διό τι σκεφτείτε ό τι λάθος έκαν ε, ποιος
λογάριασε; Ο Βέττας λογάριασε. 15.000 είναι οι φοιτητές πο υ
περάσανε από τα χ έρια μας.
Αυτωνών το πάθο ς για την μάθηση και τη κρ ιτι κή τους σ τάση
διαμόρφω σαν, το υλάχιστον το δι κό μου δασ καλί κι, σε α υτο ύς το
χρωστάω . Ξέρεις τι θα πει να τρίβεσαι κάθε μ έρα, να περνάνε 50
χρόνια και να τρίβεσαι επάνω σε αυτό το ζωντανό υλικό; Θες δεν θες
θα γίνεις καλός δά σκαλος στο τέλος.
Εκτός αν εί σαι γομάρι, πράγμα το οποίο καθ όλο υ δεν
αποκλεί εται, διότι έχουμ ε και τέτο ια φαινόμενα. Πρ ος αυτές τις γ ενιές
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οι λόγοι που είπατε οι καλοί, απευθ ύνονται ο υσια στι κά έσ τω και
έμμεσα.
Βεβαίως

κάποια

στιγμ ή

είχα

σ υν εργάτες.

Σας

λέγω

τώρα

ανωνύμως, ότι η ποιότητα αυτών των παιδιών, που είναι τώρα κάτι
50αρηδες 60αρηδ ες δηλαδ ή, πο υ εγ ώ δεν τους κάνω πα ρέα για να μην
μου λένε ότι είμαι γέρος.
Η ποιότητα σε γν ωσιακή ι κανότητα και σ την καρδιά το υς ρε
παιδάκι μου. Καλά εδώ είναι. Στην ποιότητα καρδιάς και αυτό είναι
ουσι ώδες στην εν επαρκεία και κατα λαβαίνετε γιατί θέλω ένα μεγάλο
μέρος των επαίνων να πάνε προς τα εκεί.
Το επόμενο μ εγάλο σχολείο για μέν α ήταν ο Ελληνι κό ς τεχνι κός
κόσμος και ο Ε υρ ωπαϊκός. Τεχν ικός κόσμος. Ε κείνον για τον οποίον
συν ήθως ακο ύγονται μομφές. Α ο εργολάβος που έκλεψε παρθένον
στην τάδε επαρχία. Γιατί υπήρχ ε και αυτό το πρόβλημα στο παρελθόν,
ή ο εργολάβος πο υ τα έτρωγε.
Λες
και
δ εν
τα
τρ ώνε
ό λα
τα
υπόλοιπα
σινάφια,
περιλαμβανόμεν ων και των δι καστών και των πολι τι κών. Οι εργολάβοι
μας φταίνε πο υ τα τρώνε και όχι αυτο ί που τους τα δίνο υνε.
Είπαμε να μ ην φω νάζουμε, αλλά να. Στον τεχνι κό κό σμ ο εγώ της
Ελλάδος εμαθήτευσα σε μεγάλους μηχανικο ύς δα σκά λους όπως ο
Διον ύσιος Κ λαδια νός λόγου χάριν ή στην Ε υρώπη σε μεγάλους
μηχανικο ύς δασκά λους όπως ο Φράν κο Λέβι. Αυτό το κατάλαβες.
Να το πω και αυτό; Εγ ώ δεν έπ εσα στο Παν επισ τήμι ο με
αλεξίπτωτο από τη Σορβόννη. Είναι μεγάλο το θράσο ς εκείν ων που
ισχυρίζ ονται ότι μπορούν να διδάξουν τεχν ολογία χ ωρίς να έχουν
μυηθ εί για χρόνια συναπτά πάνω σ το τεχνι κό ενέργ ημα, το οποίο είναι
ευρ ύτερο, σπο υδαιότερο φιλο σοφι κώς και κοινων ικώς, α π’ ότι είναι το
επιστημονι κό ενέρ γημα.
Από αυτήν την άποψη λοιπόν, εγώ χ ρωστώ στον τεχνι κό κόσμο
της Ε λλάδος πο λλά και δεν έχω απλώσ ει ακό μα την οφει λή μο υ. Το
Τεχνικό Επιμ ελητήριο της Ε λλάδος είναι το άλλο μ εγάλο σ υλλογι κό
μόρφωμα από 100. 000 ετερό κλητους μηχανικο ύς.
Ένας οργανισμός διεισδι οίκητος και δύσκο λος, ο οπο ίος παρά
ταύτα κατα φέρν ει να επιβιώνει από την πρ ώτον, την εχθρότητα το υ
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ελληνι κο ύ λαο ύ κατά της τεχνολογί ας. Όπως ξέρετε εμείς εί μαστε
καβαλημένοι
α κόμα
στο
κα λά μι
Μπαμπινιώτη, να το πούμε και αυτό.

του

λογιο τατισμο ύ

κύρι ε

Τεχνικό Επιμελητήριο το οποίο εμένα μου προσέφερε πάρα
πολλές δυνατότητες για να ικανοποιήσω το πάθος μου μ ε τα κοινά αφ’
ης σ τιγμής απεδεί χθην ανίκανος να πολιτευτώ. Έχω συγ κεκριμέν ες
φάσεις της ζω ής μ ου όπου συν έχεια αποδείχθηκε αυτή η ανικανό τητα,
αλλά σ το Τεχνι κό Επιμελητήριο μου δόθ ηκε η δ υνατό τητα να
ασχοληθώ μ ε την τεχνι κή παιδεία, να ασχοληθώ μ ε τις τεχν ικές
προδιαγραφές, να ασχοληθώ με την αρχαία ελληνική τεχ νολογία, με το
πρόβλημα της αν τι σεισμικής σ τρατηγ ικής.
Τέλος πάντως, αυτά τα χρωστάω σε α υτό το σ υλλογι κό μόρφωμα
και γι’ αυτό σας λέω, ετο ύτα που ελέχθησαν, πρέπει ν α πάνε εκεί και
μετά ερχόμα στε στο άλλο, το ευρύτερο συλλογικό μόρφωμα, η
ελληνι κή κο ινωνία .
Και λέει, άστα Τάσιε εχθές δεν έλεγες στα Νέα ότι δεν πάμε
καλά, η ελληνι κή κοινωνία πάει και ολίγον κατά διαβόλο υ, διότι
έχουμ ε αντι κειμ ενι κούς δείκτες που δ είχνο υν χρονιά με την χρονιά τα
τελευταία 20 χρόνι α, ότι πέφτο υμ ε, πέφτουμ ε, πέφτουμ ε;
Βεβαίως, αλλά, αυτός είναι ο μό νος περίγυρος που έχο υμε.
Αυτός είναι ο περ ίγυρος πο υ με εγέννησ ε, με έθρ εψε, με πληρών ει.
Μην με ρ ωτήσετε πόση σύνταξη παίρνω και σ τον οποίον ακόμα και
εντάξ ει, εσείς ήσαστε δίπλα, εσείς ήσα στε το κομμ άτι αυτο ύ του
ευρ ύτεροι μ ορφώμ ατος.
Εγώ, για να ικανοποιήσο υμ ε και την φιλοσο φική πλευρά που
είναι ο κύριος Βο υδο ύρης, εγώ επιβ εβαιώνομαι υποστασιακώς, για τί
καθρεφτίζομαι στα μάτια σου Γιώργ ο. Και τούτο το πράμα είναι, ότι
σε αυτή τη κοινωνί α, νομίζω ότι εγώ χρωστάω άπειρα και τις φί λες και
τους φί λους μ ου μ έχρι σήμερα δεν έχ ω αποδώσει το χρ έος που έχ ω.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσ ει, προς αυτο ύς θα παρακαλούσα, να
φαντασ τεί τε ότι ρεαλιστικά, όχι από ρητορ ική ανάγκη, πάνε οι έπαινοι
που ακο ύστηκαν σήμερα, α λλά β εβαί ως αυτο ί οι έπαινοι προήρθαν από
συγ κεκριμέν ους ομ ιλητές.
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Με τας μυρίας ευχ αριστίας μου εκ μέσης καρδίας, να το ρίξουμε
λίγο στις παλαιότερες μορφές της Ελληνι κής γλώ σσ ας, για να μην
μπορεί κανένας να μας κάνει τον Ινσ τρούχτορα και να μας πει, ότι αχ
αυτές άσ τες είναι χουντι κές. Α υτές είναι Ελληνι κές, είναι μέσα σ το
πνεύμα το υ λαού και δεν μπορ εί κανένας να μας στερήσ ει από μία
πλούσ ια κληρ ονομι ά και εδ ώ που τα λέμε, καμία άλλη κληρον ομιά δεν
έχουμ ε από το παρελθόν, εκτός από την γλώ σσα, διό τι τα άλλα δεν τα
κάναμε εμ είς και ν α αφήσο υμ ε τα ψέματα.
Λέω λοιπόν, ότι προς την Διοι κο ύσα Επιτροπή το υ Τεχνι κού
Επιμελητηρίο υ, αι σθάνομαι πραγματική υποχρ έω ση, δι ότι σε καιρο ύς
κρίσ εως δέχθ ηκε την εισήγηση να γίνει αυτή η πανήγυρ ης που είχε και
ένα κό στος όπως βλέπετε. Η εισήγηση βέβαια πρ οήρθε από τον
Πρόεδρο.
Τον νυν Πρόεδρ ο για τους παλαιότερ ους ακο ύσ τηκαν όσα
ελέχθησαν. Τον ν υν Πρόεδρο τον ήξερα λίγο ως παιδί α πό τον πατέρα
του, τον καιρό της δικτα τορίας υπο στηρίζαμε σ τα δι καστήρια τους
φοιτητές, αλλά πο υ να φαντασ τώ ό τι το παιδί αυτό που μεγάλωσ ε μ ετά
και έγινε και Πρ όεδρος, μετά τον Λιάσκα κιό λας που ήταν και
δύσ κολο πράγμα περίπου και πρ έπει να πω, ότι σε αυτόν τον
λιγομίλητο.
Μην κοιτά τε πόσα είπε σ ήμερα. Τον λιγομίλητο και α ποδοτικό
άνθρωπο, ο οποίο ς παρά ταύτα χα μογελάει κιόλας, άκου να δεις.
Πράγμα το οποίο στην Ελλάδα δεν θεωρεί ται πλεονέκτημα. Λέγω ότι
πρέπει να πω τις ευχαρι στί ες μο υ στον Π ρύτανή μου τον κύριο
Μουτζούρ η, ο οπο ίος για λόγους ανεξαρτήτως θελήσεώς το υ και τα
λοιπά, διό τι είναι και Παρασκευή σ ήμερα, Σ ύγκλητος, δεν είναι αυτή
τη στιγμ ή εδώ.
Πρέπει να πω ότι αισθάνομαι το περ ίσσευμα της γεννα ιοδωρίας
του, άλλωστε στον πρόλογο που έγραψε στο βιβλίο το υ, το ξέρετε σ το
Επιμελητήριο, μ ε τα δημοσ ιεύματα της τελευταίας δεκαετίας, το υ
ξεφύγανε και κάτι λόγια πολύ βαριά και τα οποία τα αντέγραψαν οι
εφημερί δες και τώ ρα και να θέλει να μετανιώ σει, δεν γί νεται.
Θέλω να πω ευνοϊ κά για μένα, Κώστα σε ευχαρι στώ . Προς την
καθηγήτρια κυρ ία Βιντζ ηλαίο υ, εντάξει, δεν πάθαμε ακόμα άνοια,
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αλλά και να παθαίναμε, είναι δ ύσ κο λο να ξεχάσ εις την διπλωματι κή
της εργασία, το διδακτορι κό της, όλες τις συνεργασ ίες επί πάρα πολλά
χρόνια μαζί με άλλους σπο υδαίους συναδέλφους, για να κάνουμ ε τι;
Για να δο υλέψουμε σ ε εκείνο το άλλο μετερίζι που μας
ανοίχτηκα, πο υ ήταν η Ευρώπη κα ι όχι μόν ον. Ε κεί όπου είχαμε
συμβά λει όλοι ό πως ακούσατε ει ς τα Ευρωπαϊκά δρώμενα και
επομένως και με α υτήν την ευκαιρία, όχι μόνο την κυρί α Βιντζηλαίο υ,
τι έγιν ε, έφυγε;
Όχι μόνο την κυρί α Βιντζηλαίο υ, αλλά τα μέλη της Ορ γανωτικής
Επιτροπής, τον Γιάννη, τον Σπύρ ο , την Νατα λία, την Κα τερίνα,
καταλαβαίνετε

ότι

η

ευγν ωμοσύν η

μο υ

είναι

άπειρη

και

θα

παρακαλούσα να φανταστείτε και τα λόγια τα κα λά που λέγον ται, να
πηγαίνουν προς αυτούς.
Τον κύριο Β έττα που με εξέπληξε, διότι ευμνημ όν ως βρήκε
πράγματα, φωτογρ αφίες, ιδέες και τα είπε και εγώ να το υ βγάλω τώρα,
τον λέγαμε ξανθό πρίγκιπα, μ ην κοιτάτε τώρα πο υ δεν είναι τόσο
ωραίος. Ήταν φοβ ερός.
Όταν, πο υ λέει ό τι τον προ σέλαβα εγ ώ και τα λοιπά, τι ήθελα και
το έκανα. Πρ ώτα – πρώτα μας έτρω γε όλες τις γ κόμεν ες, διό τι ήταν ε
ωραίος ως πρίγκηψ και σε λίγο ο Βέττας ήταν εν τεχνο λογία μαθητής,
από τον οποίον άρ χισα τον καιρό εκείνο να μαθαίνω.
Δεν θυμά ται, αλλά δεν επιτρέπει η κλεψύδρα να σας πω και εγώ,
να βγάλω από το τσεπάκι τι με έμαθε ο Β έττας και τι σ υνεχίζ ει να με
μαθαίνει σήμ ερα ως σπουδαία προσωπικό της του τεχνικο ύ κόσ μου.
Πάνο σε ευχαρι στώ.
Γιατί να μ ην κάνω και εδώ μία το λμηρ ή γ λωσ σοπλα σίαν, των
γλωσ σοπλό κων, το ν Γιώργο Μπαμπιν ιώτη. Ευχαριστώ γ ια όσα είχε την
καλοσ ύν η να π ει, στρογγυλευμ έν α. Το είπε βέβ αια εμμέσως,
αντικειμενι κός είν αι, ότι εντάξει, δεν συμ φωνο ύμε όλο ι.
Δηλαδή, θέλει να πει, ότι όσα έκανε ο Τάσιος ενδέχ εται να είναι
και παραστρατήμα τα, αλλά εν πάση περιπτώσ ει είναι ωραίο ότι είναι
εδώ και είναι ωραί ο και τον ευχαριστώ, γιατί; Από α υτά τα άλλα πο υ
κάνει, προσφέρ ει σε αυτή τη καλλι έργεια πάρα πολύ, όχι μόνο της
φιλεκπαιδευτικής η οποία βγήκε όπως ήδ η σ τα Βαλκάνια, αλλά μέσω
του Ι δρύμα τος Ελληνι κο ύ Πο λιτισμ ού και το υ Ωνασ είου ακόμα και
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γιατί να το κρύψωμεν και ήτανε και Γενικός Γρ αμματέας της
Ελληνι κής Ανθρωπιστι κής εταιρείας την οποία εμν ημόν ευσε.
Και ο νέος μας Πρόεδρος της Ανθρω πιστι κής εταιρείας, ο κύρι ος
Παπαδημητρίου εί ναι παρών απόψε. Επομένως, όπου να ακουμπήσ εις
εγώ χρεωμένος είμ αι σε ό λους και σε σένα Γιώργο.
Τον Πρόεδρ ό μου, τον καθ ηγητή κύριο Βουδ ούρ η. Πρ όεδρο της
Ελληνι κής Φι λοσο φικής Ε ταιρ είας κα ι Πρό εδρο της δι εθ νούς εταιρ είας
για την Ε λληνι κή Φιλοσοφία και να σας πω ότι το επόμενο σ υνέδρ ιο
αυτής γίνεται σε λί γους μήν ες στην Π άφο της Κ ύπρου.
Έμαθα ότι είναι Κύπριοι φί λοι εδ ώ και εδώ άλλος κόμπος. Διότι
εδώ εγώ είμαι ο πι ο ευσυγ κίνητος Ε λλαδίτης με την Κ ύπρο. Μία φορά
μάλιστα σ την πρώτη επέτειο της εισβ ολής των Το ύρ κων , ήμο υνα κάτω
στην Λεμ εσό μαζί με το Επιμελητήριο, το Τ. Ε.Κ. το υ οποίο υ είμαι
μέλος και..
(..)
Κος ΤΑΣΙΟΣ:
Το τραγο ύδι, Ζ ορί νια μάνα μου. Ο Τ άσιος δάκρια, α υτά που λένε ότι
οι άνδρες δεν κλαίνε, σαχλαμάρες. Δάκρια, δάκρ ια, και δίπλα μο υ
ήτανε ένας συνάδ ελφος που ήταν του ΠΑΣΟ Κ, Γενικός Γραμματέας,
συνάδελφος αρχιτέκτων . Ντρ έπομαι π ου δεν θυμάμαι το όνομά το υ.
Λίγο νάτρ ιο λείπ ει σ τον εγκέφα λο, δεν είναι τίπ οτα. Μ ην
ανησυχεί τε. Και εν πάση περιπτώ σει, με σ υμμάζευε. Ό λα αυτά
προεκλήθ ησαν από την εκτροπή πο υ έκανα, Κωνσ ταντίν ε σε ευχαρισ τώ
πολύ.
Την καθηγ ήτρια κυρία Παλυβο ύ και μαζί και τα γερά στελέχ η
της ΕΜ ΑΕΤ, ευχαριστώ. Εί δατε τι καθηγ ήτρι ες, ιστορί ες της
αρχιτεκτον ικής είν αι, μας … εδώ ι στορί ες, αλλά αρχ ιτεκτον ημ ένες,
εικόν ες πράγματα, κόλπα, βίντεα, μίντεα. Από το π ερίσ σευμα της
δικής της γενναιο δωρίας και από το γεγονός ότι πρόβαλε αν θέλετε
αυτό το καινούρ ιο πάρεργο που είναι ο Ζωναράς.
Την εισαγωγ ή της ιστορ ίας όπως ξέρετε, διαβάστε όλη την
ιστορία, το εξώ φυλλο που κάνει και λέει, ότι κοί τα να δ εις, εγώ επειδ ή
επί το πάρεργων ετράφη, έτσ ι την έγ ραψε την ι στορ ία, ως πάρεργων.
Λοιπόν, δεν μ ετα νιώνω που εις β άρος βεβαίως άλλων πραγμάτων
υπάρχει και αυτό το πάρεργο. Συναγω νίστρια Κα λλιρρ όη ευχαρι στώ.
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Τον ρόλο το υ κυρί ου Παπαφωτί ου γι α τον Δίολπο, τον ακούσατε
μόνον από την τελευταία σημ είω ση, που έλεγε ό τι ήταν σύμβο υλός μας
για την ταινία, τώρ α τον είδα κύρ ιε Ν ομάρχα.
Τώρα, και για να τελειώνο υμε. Τον φίλο καθηγητή και
συναθλητή στα δι εθνή επιστημονι κά και κανονισ τι κά θέματα, τον
κύρι ο Giorgio Mac chi, τον ευχαρι στώ από καρδιάς. Δεν είναι η στιγμ ή
να του ανταποδώσω πάρα πολλές λεπτομέρ ειες. Α υτός που λέτε, έχ ει
όλες τις εκδώ σεις τις ελληνι κές πο υ έχουν γίνει σ την Βενετιά, ό λες.
Είναι ένα φοβερό ς συλλέκτης της ελληνι κής κουλτο ύρας και
άλλα πο υ έχω εν αντίον του, δ εν μπορώ να τα πω τώρα. Για μία
Ευρώπ η για την οποία τον καιρό που σ την Ελλάδα υπήρχ ε ένας
μανιώδης αντιευρω παϊσμός, κάμποσοι από εμάς ήμαστα ν ξεφων ημέν οι
φεν τεραλιστές και συν εχίζουμε να είμ αστε.
Αυτήν την Ευρ ώπη είναι μία άλλη μά να, αγαπητέ Gior gi o. …….,
Κυρί ες και κύριοι νομίζω ό τι το τέλος της ημ ερίδα ς ήρθε εδώ, η
γενναιοδωρία το υ Τ.Ε.Ε. και ο ι φρον τίδες της Οργανω τικής Επι τροπής
φρόντι σε να τυπωθ εί και ένας τόμος των δ ημοσι εύσεων τον τελευταίο
καιρό, τον οποίον έλεγα θα τον πάρετε στο τέλος για ν α σας ελέγξο υν
αν μείνατε μέχρι το τέλος, αλλά σας τον δώσανε από την αρχή για να
μπορούν να φύγο υν όσοι θέλο υνε
Και βεβαίως εδώ , ο τόμος αυτός δ εν έγινε από εμ ένα ή την
Οργανωτι κή Επιτροπή και σ υγνώμ η Έ λλη, έγιν ε α πό την κυρία
Κασάζη. Δηλαδή, από το ότι έπαυσε να κοιμάται τον τελευταίο δ ίμην ο,
την ευχαρι στούμ ε πολύ.
Την κυρία Γραμ ματικοπο ύλου, την κυρία Κον τογι άννη το υ
Εθνικο ύ Ιδρύματος που φρόν τισαν γι α πάρα πολλά. Ευχ αριστο ύμε στο
σημ είο αυτό και τους τεχνι κούς της αίθουσας, τους μ εταφρα στές και
όλο υς εσάς που αντέξατε, παρά το γεγονός ότι η ώρα ήταν ώρα
λει το υργίας, πως το λέν ε και εργάσιμ η.
Και εν πάση περι πτώσει, παρηγορ ηθείτε από το γν ωστό ποί ημα
του Κ ελα ηδόν η, που είπ ε για κάποιο ν ταλαίπωρο που π ήγε να ακο ύσει
μία διάλεξ η. Λέει εντάξει, λέει πολλά, αλλά πέρασε η ώρα, γλίτωσε
και κάνα δυο τσιγάρα.
Ευχαριστώ πο λύ.
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