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ἴδε ΦΝ. ΚΕΙΤΣΙΚΗΣ -- ᾿Αφιέρωμα   

ΝΙΚΟΣ 
ΚΙΤΣΙΚΗΣ 
αφιερωμα 

  

  
  

Π[Π᾿ΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ, 80 ΧΡΟΝΙΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΥῸ ΦΟΡΕΣ ΠΡΥΤΆΑΝΙΣΤΊΤΟΥ ΕἘΜΙΠ 

  

ΩΡΑΙΑ ἀπόφαση τοῦ Τ.ΕΕ., μὲ τὴν εὐκαι- 
ρία τῆς χιλιοστῆς ἐκδόσεως τοῦ ἘἙ.Δ., νὰ ἀπο- 

τίσει͵ μὲ εἰδικὸ ἀφιέρωμα, ἐλάχιστο φόρο τιμῆς στὸ 
πρόσωπο τοῦ Νικολάου Κιτσίκη͵ μοῦ δίνει τὴν χαρὰ νὰ 
ἀναφερθῶ στὸ σημαντικώτατο ἔργο του καὶ ὡς ἐπιστή- 
μονα καὶ ὡς διδασκάλου. 

Ὁ Ν. Κιτσίκης ποὺ διετέλεσε Τακτικὸς Καθηγητὴς 
στὸ Ε.Μ.Π. ἐπὶ 30 ὁλόκληρα χρόνια --ς--Ἰ9)} 6---1935 
τῆς ἕδρας εΣιδηρῶν Γεφυρῶν, Στεγῶν καὶ ἔργων Σιδη- 
ροπαγοῦς Κονιάματος» καὶ 1] 936---]946 τῆς ἕδρας «Ἐ- 
φηρμοσψένης Στατικῆς καὶ Σιδηρῶν Γεφυρῶν»͵ ---- ὑπῆρξε 
ὁ θεμελιωτὴς τῆς ὑψηλῆς στάθμης καὶ παραδόσεως τῆς 
ἕδρας του. Εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ ἄνοιξε τὸν δρόμο καὶ 
εἰσήγαγε ἕνα νέο πνεῦμα στὴν Στατική͵ ἐλάμπρυνε τὴν 
θέσιν αὐτὴν καὶ δημιούργησε Σχολή, τὴν «Ἑλληνικὴ 
Σχολὴ Στατικῆς» Ἔτσι ὅσοι εἰδικεύτηκαν στὸν τομέα 
αὐτὸν εἶχαν μεγάλη ἀπόδοση μὲ τὶς γνώσεις καὶ τὴν 
ἐπιστημονικὴ κατάρτιση ποὺ ἀπέκτησαν ἀπὸ τὸν Ν. 
Κιτσίκη. 

ΑἴΌΜΗ, ὁ Ν. Κιτσίκης ὑπῆρξε δύο φορὲς Πρύ- 
τανις τοῦ Ἐ.Μ. Πολυτεχνείου, τὴν διετία 1939 - 

1941 καὶ τὴν διετία 1943 - 1945͵ συνετέλεσε δὲ κατὰ 
πολὺ καὶ ἀπὸ τῆς θέσεως αὐτῆς στὴν πρόοδο τοῦ “- 
δρύματος. 

Ὃ ὑπογράφων ὑπῆρξε μαθητὴς καὶ γιὰ ἕνα χρονι- 

κὸὺὶὸ διάστημα Βοηθὸς τοῦ Ν. Κιτσίκη, σήμερα δὲ ἔχει 
τὴν τιμὴ νὰ κατέχει τὴν ἕδρα ποὺ ἐκεῖνος ἐτίμησε καὶ 
στὴν ὁποία διεδέχθη τὸν ἐπίσης διακεκριμένον συνάδελ.- 
φον κ. Ἄθαν. Ρουσόπουλον. Τὴν ὑψηλὴ στάθμη, στὴν 
ὁποίαν εἶχαν φέρει τὸ μάθημα τῆς εΣτατικῆς» οἱ Ν. 
Κιτσίκης καὶ Α. Ρουσόπουλος, διετήρησε μὲ πλήρη ἐπι- 
τυχία καὶ ὁ ἀείΐμνηστος Εὐτύχιος Κοκκινόπουλος στὴν 
παράλληλο ἕδρα τῆς εΣτατικῆς» (1 958---Ἰ973). 

Στὶς νεώτερες γενεὲς τῶν μηχανικῶν τὸ ὄνομα καὶ 
τὸ πνεῦμα τοῦ Ν. Κιτσίκη εἶναι γνωστά, ἀκόμη καὶ 
ἀπὸ τὰ διδλία του ποὺ ἐπιτελοῦν τὴ συμδολή τους στὴ 
διαμόρφωση τῆς ἐπιστημονικῆς σκέψεως γύρω ἀπὸ τὰ 
δασικὰ θέματα ποὺ ἀντιμετωπίζονται ἐκεῖ. Τῶρα δίνε- 
ται ἡ εὐκαιρία νὰ ζωντανέψει μὲ τὴν ἔκδοση αὐτὴ 
ἡ πληθωρικὴ προσωπικότητά του καὶ νὰ ὑπομνησθεῖ ἡ 
ἔντονη παρουσία του στὸν ᾿Ἑλληνικὸ χῶρο, στὸν ἜἘπι- 
στημονικό͵ τὸν διδακτικὸ καὶ στὴν προάσπισηῃ τοῦ κύ- 
ρους καὶ τὴν ἀνύψωση τοῦ ἐπαγγέλματος τοῦ Πολιτι- 
κοῦ Μηχανικοῦ. 

Ὡς Πρύτανις τοῦ ΕΟΙΜ. Πολυτεχνείου, τοῦ ὁποίου 
ὁ Νικόλαος Κιτσίκης εἶναι σήμερα ὋὉμότιμος Καθηγη- 
τής͵ τοῦ ἐκφράζω αἰσθήματα μεγάλου σεδασμοῦ καὶ 
ἐκτιμήσεως γιὰ τὴν ὅλη πολύπλευρη προσφορά του. 

ΕΒ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΆΚΟΣ 
Πρύτανις Ἐθνικοῦ Μετσοδίου Πολυτεχνείου 

  

  

« Ἐνημερωτιχό Δελτίςῳ ΤΕ.» -- Χιλιοστό τεῦχος, Σάφξέατο 3. ᾿Ιουνίου 1978 

 



  Φ.Ν'. ΕἸΙἸΤΣΙΠΗΣ -- ᾿Αφιέρωμα 

  
Πρύτανις τό 1940---Σ} 

ἕω 

»Ἥ" ᾿.“- 3 ᾿ Ξ τϑᾷς- 

Ξε 3 --      
Ἢ Ὁ ἄπ ΗΝ Ἷ 

᾿ ΞΞΞΞ ᾿     

  

  

ΟΑ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙᾺ, ΤῸΝ 

ΝΙΚΟ ΚΙΤΣΙΚΗ 

Νιχόώλχος Κιτσίχης ὑπῆρξε 

λαμπρός ἐπιστήμων, ἐξαιρε- 
τιχά δραστήριος ἄνθρωπος, διο- 
πρεπήῆς χαϑηνητής τοῦ Ε.Μ.Π., 
διευϑυντήῆς δΔημοσίων ἜἜργων, 
προϊστάμενος ἐχτελέσεως σπου- 
δαίων τεχνιχῶν ἔργων ἐν Ἕλ- 
λάδι χαίΐ γενιχῶς ἀνήρ πολυ- 
πλεύρου χοινωνιχῆς ἀλλά χαΐ 
πολιτιχῆς δραστηριότητος. 

ὙὝπηῆρξε ὁ πρῶτος ποῦ εἰσήγας- 
γε τήν ἐπιστήμην τῆς Στατιχῆς 

εὶς τήν Ἑλλάδαν τήν ὁποίαν 

χαὶ δίδαξεν ἐπί πολλά ἔτη ὡς 
χαϑηνητής τῆς Σχολῆς Πολιτι- 
κῶν Μηχανιχῶν τοῦ ΕΑΚΙΜ. ΠΠο- 
λυτεχνείου ἢ δέ παρουσία τοῦ 
ὡς χαϑηγητοῦ χαί Πρυτάνεως 
τοῦ Πολυτεχνείου ἐχαροαχτήρι- 
σεν ἐπίσης τὸ γενιχότερον ἔρ- 
γῶν τοῦ μόνου τέτε ἔἤολυτε- 
χνείου, ᾿Αϑηνῶν ἘΚ.Μ.Π., ἐπί 
πολλά ἔτη. 

Μέ ὀαϑείαν φιλοσοφιχκήν μόρ- 
ἰ ι ἀνϑρωπιστιχήὴήν ἰδεο- 
λογίαν, ἐρνατιχός χαὶ ἀποδοτι- 
χός, χατηνάλωσε τήν ζωήν τοῦ 
νιά τούς μαϑητάς τυ, τόν τε- 
χνιχό κόσμο τῆς χώρας, καί τήν 
πατρίδα. του. 

Πάντοτε δέ μέ εὐφυχίαν, ἂ- 
νωτερέτητα χαΐ χαλωσύνη ἀἄν- 
τιπμετώπισεν τήν ζωήν, ἀχόμη 
καὶ τούς ἀδιχήσαντες ἐνίοτε 
αὐτόν. 

Οὶ μαϑηταί του, μεταξύ τῶν ὁ- 
ποίων χαίΐ ὁ γράφων, ϑά διατη- 
ροῦν ζωηράν ἀνάμνηση τοῦ ἂν- 
ὅρές χαί τοῦ ἔργου του. 

Α. ῬΟυσοπουλός 

  

  

ΓΈ Ν Ι: Γ ΔΒ ἘΞ  ὕ Ὁ ν Ἂ Π ἹΞΠ ἘΝ 
Ὃὦ Νίχος Ἐπιτοίχης μέ τόν καϑηγητή τοῦ Ε.Μ.Π. ΚΕ. Ὁ ΠΕΥΤΉΝΙΣ Ὁ ΤΩΣ 

Γεωργιχόπουλο 
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ΘΝ. ΠΚΙΤ ΣΙΗΝΗΣ --- ᾿Αφιέρωνα   

  
Τῶν Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗ, Καθηγητῆ ΞΕ.Μ. Πολυτεχνείου 

καί Σ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗ, Μέλους τῆς ᾿Αντιπροσωπείας τοῦ Τ.Ε.Ε. 

ΕΙΝΑΙ ΙΣΩΣ ΚΟΙΝΟΊΤΜΕΙΑ ἡ διαπίστωσῃη 
ὅτι ὁ εἰκοστὸς αἰώνας, ἡ ἐποχή μας, εἶναι ὁ 

πιὸ τρικυμιώδης στὴν ᾿ἱΙστορία τῆς ᾿Ανθρωπότη- 
τας, ὄχι τόσο γιατὶ δὲν ὑπῆρξαν καὶ ἄλλες ἐπο- 
χὲς μὲ θαθὺ καὶ πλατὺ ἐπαναστατικὸ χαρακτῆρα, 
ὅσο γιὰ τὴν καθολικότητα τῶν ἐπαναστατικῶν με- 
ταθολῶν σ᾽ ὅλα σχεδὸν τὰ πεδία τῶν ἀνθρώπι- 
νων ἐκδηλώσεων. Εἶναι ὅμως ἀδύνατο νὰ ἀποφύ- 
γουμε αὐτὴ τὴ διαπίστωση μιλώντας γιὰ τὴν προ- 
σωπικότητα τοῦ Νίκου Κιτσίκη. Εἶναι σπάνιο, ἵἴ- 
σως μοναδικό, τὸ φαινόμενο ἑνὸς ἀνθρώπου, ποὺ 
στὴ σκέψη του, στὴ δράση του καθρεφτίζεται τόσο 
πολυεδρικὰ ἡ δραματικότητα μιᾶς ἔντονα μετα- 
θαλλόμενης ἐποχῆς. 

Θὰ πρέπει νὰ συνυπάρχουν στὸ ἴδιο πρόσωπο 
δύο ἰδιότητες πού, καὶ μεμονωμένα ἀκόμα, σπά- 
νὰ συναντιοῦνται: τὸ πολυδιάστατο ποὺ ἀγκαλιά- 
ζει ὅλα τὰ ἀνθρώπινα ἐνδιαφέροντα, χωρὶς νὰ εἶς 
να! πολυπραγμωσύνη, καὶ ἡ ἱκανότητα τῆς ἀφο- 
μοίωσης τῶν νέων ἰδεῶν ποὺ ἀναπτύσσονται στὴ 
διαδικασία τόσο τῆς ἀέναης ἐπιστημονικῆς κίνη- 
σης ὅσο καὶ τῆς κοινωνικῆς πάλης. Καὶ ἡ σπανιό- 
τητα τοῦ φαινομένου ἐπιτείνεται ὅταν ἡ διακή- 
ρυξη αὐτῶν τῶν ἰδεῶν ἔρχεται σὲ ἄμεση ἀντίθε- 
σῇ μὲ τὰ στενὰ ἰδιωτικὰ συμφέροντα ποὺ συνή- 
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θως καθορίζουν τὴν ἰδεολογικὴ τοποθέτηση τῶν 
ἀτόμων. 

Ὁ Νίκος Κιτοίκης ὑπῆρζε ὁμολογουμένως ἡ 
ἐνσάρκωση μιᾶς τέτοιας προσωπικότητας. Παρόλο 
ποὺ δὲν εἶχε τὴ φιλοσοφία κύριο ἔργο του, ὡστό- 
σο ὑπῆρξε ἕνας εὐαίσθητος δέκτης τῶν φιλοσο- 
φικῶν ρευμάτων τῆς ἐποχῆς του καὶ θαθὺς γνώ- 
στης τῶν φιλοσοφικῶν προθλημάτων. Ἡ ἐξέλιξη 
τοῦ φιλοσοφικοῦ τοὺ στοχασμοῦ ἀκολούθησε τὴν 
ἐξέλιξη τοῦ πολιπικοκοινωνικοῦ τοῦ πιστεύω μὲ 
μιὰ ἁρμονία ποὺ ἀναδείχνει ἔντονη πνευματικό- 
τητα. 

᾿Αλλά, ὁ Νίκος Κιτσίκης δὲν ἦταν μόνο ὁ ἄν- 
θρωπος τῆς σκέψης, ἔστω τῆς ρωμαλέας σκέψης. 
Ἦταν τὸ ἴδιο ἄνθρωπος τῆς δράσης. Κι ᾿ δράση 
του αὐτή, σ᾽ ὅλους τοὺς τομεῖς, ἦταν ἐκείνη ποὺ 
τὸν ἀνέδειξε πολὺ περισσότερο: ὡς μηχανικό, ὡς 
δάσκαλο, ὡς ἀγωνιστή στὴν ᾿Αντίσταση, ὡς πολι- 
τικό, ὡς μελετητὴ τῶν προθλημάτων ἀνάπτυξης 
τῆς Ἑλλάδας. 

ΚΙΤΣΙΚΗΣ ΕἸΧΕ μιὰ εὐρύτατη ἐπιστη- 

μονικὴ μόρφωση ποὺ τὴν ἀπόχτησε μὲ 

σπουδὲς σὲ πολὺ διαφορετικὰ κέντρα: στὴν ᾿Αθή- 
να, στὸ Βερολίνο καὶ στὸ Παρίσι. Τὸ θασικό του 

Σάθῥατο 3 ᾿[ουνίου 1978 Ἷ



ΦΝ. ΕἸΤΣΊΒΚΗΣ --- ᾿Αφιέρωμαχ 
  

δίπλωμα πολιτικοῦ μηχανικοῦ τὸ πῆρε ἀπὸ τὸ 
ΕΜ. ΤΠιολυτεχνεῖο, ἀπ᾿ ὅπου ἀποφοίτησε τὸ 1907, 
πρῶτος κατὰ σειρὰ ἐπιτυχίας. Μὲ ὑποτροφία τοῦ 
ΠῸολυτεχνείου, συνέχισε σπουδὲς στὸ Βερολίνο 
καὶ τελικὰ συμπλήρωσε τὶς σπουδές τοῦ στὴ γνὼω- 
στὴ Σχολὴ γεφυρῶν καὶ ὁδοστρομάτων τοῦ Παρι- 
σιοῦ. Δέχτηκε ἔτσι ἐπιρροὲς διαφορετικῶν ἐκπαι:- 
δευτικῶν συστημάτων καὶ διαφορετικῶν ἐπιστημο- 
νικῶν ρευμάτων, πράγμα ποὺ ἐκφράστηκε ἀργύ- 
τερα μὲ γόνηιη ἀνασύνθεση στὴ δική τοῦ ἐπιστη- 
μονικὴ μεθοδολογία. 

Νεώτατος, 28 μόλις ἐτῶν, ἐκλέχτηκε τοκτικὸς 
καθηγητὴς στὸ ΕΚΜ. Πολυτεχνεῖο, στὴν Ἕδρα 
Στατκῆς καὶ Σιδηρῶν Κατασκευῶν. Ἢ μακρότα- 
τη καὶ ἐξαιρετικὰ ἀποδοτικὴ θητεία τοῦ στὸ Πο- 
λυτεχνεῖο διακόπηκε γιὰ ἕνα ἑξάμηνο μετὰ τὸ 
κίνημα τοῦ ΠΙλαοσοτήρα τὸ 1985, ὅταν ἀπολύθηκε 
γιὰ πολιτικοὺς λόγους, καὶ ἀργότερα μὲ τὴν ἀπό- 
λυσή τοῦ τὸ 1945 μετὰ τὰ Δεκεμθριανά. 

Ἢ παράδοση ποὺ διῃπουργήθηκε στὸ Πολυτε- 
χνεῖο ὕστερα ἀπὸ τὸν πρῶτο ΠΙΠαγκόοσμιο Πόλεμο--- 
καὶ ποὺ συνεχίζεται στὴν πραγματικότητα ὡς σή- 
μερα--- στὸ νευραλγικὸ τομέα τῆς Στατικῆς, ἄρα 
καὶ γενικότερα στὴ μύόρφωση τῶν ἑλλήνων πολ. 
μηχ., ὀφείλεται στὸν Κιισίκη. Τὰ συγγράμματά 
του (κυρίως τὸ μεγάλο δίτομο ἔργο του «Στατική» 
τοῦ 1997) μόρφωσαν γενιὲς μηχανικῶν καὶ ἀγο- 
ράζονται ἀκόμα καὶ τώρα. Σὲ διάφορες περιστά- 
σεις, ἰδιαίτερα ὅταν προκύπτουν δύσκολα προθλή- 
ματα, σὲ συνεδριάοεις τῆς Σχολῆς Πολιτικῶν Μη- 
χανικῶν ἔτυχε ν᾿ ἀκουσθοῦν συνάδελφοι καθηγη- 
τὲς ν᾿ ἀναφέρονται παραδειγματικὰ στὴν «ἐποχὴ 
τοῦ Κιτσίκη». Τ΄ ὄνομά του ἀναφέρθηκε τελευταῖα, 
ἐπίσης τηῃϊητικά, στὴ Σύγκλητο, καθὼς καὶ στὸ 
Σύλλογο τῶν Τακτικῶν Καθηγητῶν. Στὸ μεταζύ, 
τὸ Πολυτεχνεῖο τοῦ Βερολίνου ἀναγνώρισε τὴν 
ἔκταση καὶ τὴν ποιότητα τοῦ ἐπιστημονικοῦ του 
ἔργου, ἀνακηρύσσοντάς τὸν διδάκτορα μηχανικὸ 
«τιμῆς ἕνεκεν». 

ΓΙᾺ ΜΊΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗῊ περίοδο, ἀπὸ τὸ 1937 
ὡς τὸ 1945, ὁ Κποίκης θρέθηκε στὴν Πρυ- 

τανεία τοῦ ΠΟολυτεχνείου, ἐπὶ κεφαλῆς τῶν τυ- 
χῶν τοῦ ᾿Ιδρύματος σὲ καιροὺς δικτατορίας καὶ 
γερμανικῆς κατοχῆς. Κι ὅμως, παρὰ τὸ κρίσιμο 
τῶν καιρῶν, τὸ γόητρο τοῦ ᾿Ιδρύματος ἀνέβηκε 
ψηλότερα. Χάρη στὸν Κωνσταντῖνο Γεωργι:κόπου- 
λο καὶ στὸν Νίκο Κιηισσίκη, οἱ σπουδαστὲς τοῦ [10- 
λυτεχνείου, μοναδικὴ ἐξαίρεση στὴ μεταξικὴ δι- 
κτατορία, δὲν ὑποχρεώθηκαν νὰ γίνουν ὅλοι μέ- 
λη τῆς ΕΟ.Ν,, ὁ νόμος τοῦ Μεταξᾶ δὲν ἐφαρμό- 
στηκε στὸ ΠΟολυτεχνεῖο. Ὅταν ὁ κυθερνητικὸς ἐκ- 
πρόσωπος ζήτησε ἐξηγήσεις γι᾿ αὐτὴ τὴν ἀνυπα- 
κοή, ἔλαθε ἀπὸ τὴν ΠΕρυτανεία τὴν ἀπάντηση, ὅτι 
τὸ Καταστατικὸ τῆς ΕΚΟ.Ν. δὲν μπορεῖ νὰ ἐφαρ- 
μοσθεῖ σὲ ᾿Ανώτατο ᾿Εκπαιδευτικὸ Ἵδρυμα ἐπειδή, 
σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο του, κάθε μέλος τῆς ΕΟ.Ν. 
ὀφείλει ν᾿ ἀναφέρει στοὺς ἀνωτέρους του ὁτιδή- 

ποτε πέφτει στὴν ἀντίληψή του γιὰ τοὺς συμμα- 
θητές του, ἐνῶ ἡ ἔννοια τῆς κατάδοσης ἀπάδει 
πρὸς τὴν ἰδιότητα τοῦ σπουδαστῆ. 

Στὴ διάρκεια τῆς Κατοχῆς, ἐμεῖς ποὺ εἴμαστε 
τότε νεαροὶ σπουδαστὲς καὶ κάναμε ὅτι μπορούσα- 
με στὴν ᾿Αντίσταση. προσθλέπαμε στὸν Κιτσίκη σὰν 
πνευματικό μας ὁδηγητή, σὰν προστάτη μας, τὸν 
ἀναγνωρίζαμε σὰν ἀντάξιο τῆς θέσης ποὺ κατεῖχε. 
Θυμόμαστε τὴν ἐντύπωση ποὺ μᾶς ἔκανε τὸ πα- 
ρακάτω ἐπεισόδιο, ποὺ ἔγινε κατὰ τὸ 1943. - 
ταν σὲ περίοδο φοιτητικῆς ἀπεργίας καὶ ὁ περί- 
θολος τοῦ Πολυτεχνείου εἶχε γιομίσει μὲ «σπου- 
δαστές» χαφιέδες, μὲ μουστακάκι καὶ καθουράκι, 
μὲ σάκα, πινακίδα καὶ τὰφ (γιὰ τὸ πειστικότερο). 
πήγαμε ἀνήσυχοι στὴν Πρυτανεία καὶ τἄπαμε 
στὸν Κιπσίκη. Τἄκουσε, πετάχτηκε πάνω, ὀγῆκε 
στὸν περίθολο κι ἄρχισε νὰ μιλάει στοὺς χαφιέ- 
δες. Τοὺς ζητοῦσε σπουδαστικὴ ταυτότητα, τοὔ- 
δειχναν τὴν ἀστυνομική. Τοὺς ἅρπαζε ἀπὸ τὸ πέ- 
το, τοὺς ἔδγαζε ἔξω ἀπὸ τὴν πύλη (ἀπ᾽ αὐτὴ τὴν 
ἴδια τὴν ἱστορικὴ πύλη) καὶ τοὺς φώναζε νὰ ποῦ- 
νε σιὸν ἀρχηγό τοὺς νὰ μὴ τοὺς ξαναστείλει στὸ 
ΠῸολυτεχνεῖο. Εἴχαμε μείνει ὅλοι ἄναυδοι --- κι 
οἱ χαφιέδες ἀκόμη πιὸ πολὺ (ἕνας Π ρύτανις ποὺ 
ἤξερε τὶ θὰ πεῖ αὐτοτέλεια καὶ ἀπαραθίαστο ἑνὸς 
᾿Ανώτατου ἱἹδρύματος). 

ΣΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ὁ Κιισίκης εἰ- 
χε ἐπίσης ἀξιόλογες ἐπιδόσεις. Τοῦ ἄρεσε 

νὰ λέει ὅτι, ὅποιος δὲν προθληματίσθηκε φιλοοο- 
φικὰ γύρω στὰ εἴκοσι χρόνια του, δὲν πρόκειται 
νὰ τὸ κάνει στ΄ ἀλήθεια ἀργότερα. Πραγματικά, 
ὁ ἴδιος προθληματίσθηκε. πολὺ νέος καὶ παρακο- 
λούθησε συστηματικὰ μαθήματα Φιλοσοφίας, τόσο 
οτὸ Βερολίνο ὅσο καὶ στὸ ΠΙὯαρίσι. Τὴν ἐποχὴ ἐκεί- 
νη, ἦταν φυσικὸ νὰ ἐπηρεασθεῖ ἀπὸ τὶς ἐπιστημο- 
νικὲς καὶ φιλοσοφικὲς ἀντιλήψεις τοῦ ΜΑΓ(Η, ἑ- 
νὸς ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους ἐμπειριοκριπικοὺς 
καὶ διαμορφωτὲς τῆς θετικιστικῆς γνωσιολογίας. 
Ηταν τόσο περισσότερο φυσικό, ἀφοῦ τὴν ἐποχὴ 
ἐκείνη, λίγο πρὶν ἀπὸ τὸν πρῶτο Παγκόσμιο [16ό- 
λεμο, ἀνάμεσα στοὺς κυριότερους ἀπολογητὲς τοῦ 
ΜΑΓ(Ὴ ὑπῆρχαν πολλοὶ ποὺ θεωροῦσαν τοὺς ἑαυ- 
τούς τοὺς σοσιαλιστὲς καὶ μαρξιστές. ἼΕτσι, τὸ 
1916, μὲ πρόσκληση τῆς Ἑταιρείας Κοινωνικῶν 
καὶ ΠῺολπικῶν ᾿Επιστημῶν τοῦ Παπαναστασίου, ὁ 
Κιησίκης ἔδοσε μιὰ ἰδιαίτερα ἀξιόλογη διάλεξη μὲ 
θὲμα «Ἡ θετικισεικὴ θεωρία τῆς γνώσεως κατὰ 
ΕΕΝΘΤ ΜΑΟΘῊ» (δημοσιεύθηκε στὸ τεῦχος Σεπτ.- 
Δεκ. 1916 τῆς Ἔπιθ. Κοιν. καὶ ΠΙολιτικῶν Ἐπιστη- 
μῶν). Στὴ συζήτηση ποὺ ἐπακολούθησε πῆραν μέ- 
ρος προσωπικότητες ὅπως οἱ Καφαντάρης, Παπα- 
ναστασίου, Βαρθαρέσος, Δόσιος καὶ ἄλλοι. Ὅπως 
εἶναι γνωστό, οἱ θετικιστικὲς ἀντιλήψεις ἀναλύθη- 
καν διεξοδικὰ καὶ τοποθετήθηκαν σὲ σχέση μὲ τὸν 
διαλεχτικὸ ὑλισμὸ ἀπὸ τὸν Λένιν στὸ θιθλίο του 
εὙλισμὸς καὶ ἐμπειριοκριτικισμός» ποὺ ναὶ μὲν 
κυκλοφόρησε ρώσσικα τὸ 1909, ἀλλὰ στὴ Δ. Εὐ- 
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Ἔμπρες 
στεν 

μαυρο- 
πίνοιχοι 
--ἘΜΠ 
1942..-...3 

ρώπη ἔγινε γνωστὸ σὲ μεταφράσεις πολὺ ἀργότε- 
ρα, τὸ 1928. 

ΙΑ ΑΛΛΗ ΣΤΙΓΜΗ φιλοσοφικῶν ἐπιδόσε- 
ὧν ἦταν οἱ διαλέξεις στὶς ὃ καὶ 9 Μαΐου 

1947, ἀπὸ τὶς ὁποῖες, ὅλοι ὅσοι τὶς παρακολουθή- 

σαμε, κρατᾶμξδ. μιὰ λαμπρὴ ἀνάμνηση. Τὸ περιε- 
χόμενο ἐκείνων τῶν διαλέξεων δημοσιεύθηκε. σὲ 
κείμδνο μὲ τίτλο «Ἢ Φιλοσοφία τῆς Νεώτερης Φυ- 
σικῆφς» (ἔκδοση Παπαζήση, 1947). Τὸ τεῦχος αὖ- 
τὸ διαθάστηκε κι ἐκτηιήθηκε τόσο πολύ, ἀπὸ εὐ- 
ρύτερα στρώματα, κυρίως ἀπὸ τὸν ἐπιστημονικὸ 
κόσμο καὶ ἀπὸ τὴν νεολαία, ὥστε σήμερα νὰ θευ- 
ρεῖται σὰν κλασικὴ ἀναφορὰ στὴν περιοχή του. 
Πραγματικά, εἶναι ἀρκετὰ ἐντυπωσιακὸ τὸ γεγο- 
νὸς ὅτι ἕνας ἐπιστήμονας τεχνολόγος, μὲ θασικὸ 
δίπλωμα πολιπικοῦ μηχανικοῦ, κατάφερε ν᾽ ἀφο- 
μοιώσει σὲ θάθος τὶς πιὸ δύσκολες ἔννοιες τῆς 
Φυσικῆς καὶ νὰ τὶς συσχετίσει μὲ τὶς σύγχρονες 
φιλοσοφικὲς ἀντιλήψεις. Εἶναι ἐπίσης ἐντυπωσια- 
κὸὺ ὅτι μιὰ τέτοια προσωπικότητα, ποὺ προῆλθε 
ὡστόσο ἀπὸ τὰ ἀνώτερα στρώματα τῆς ἑλληνικῆς 
κοινωνίας, εἶχε τὸ θάρρος νὰ πεῖ, χωρὶς περιστρο- 
φές, φράσεις ὅπως: εἪ νεώτερη Φυσικὴ θρίσκει 
τὴ μεγάλη της δικαίωση στὸ διαλεχτικὸ ὑλισμό. 
Στὸ φῶς τοῦ διαλεχτικοῦ ὑλισμοῦ τὸ ναυάγιο τῶν 
ὑλιστικῶν φιλοσοφικῶν ἀντιλήψεων, ἡ κρίση τῆς 
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ἐπιστήμης, ἣ ἀναζήτηση καταφυγίων σὲ μεταφυ- 
σικὲς ἀκρώρειες, ἀποδείχτηκαν νοσηροὶ ἐκτροχια- 
σμοὶ μιᾶς παροδικῆς ἀλλοφροσύνης ἐπιστημόνων 
καὶ φιλοσόφων». 

Διαθάζοντας μόνο τὰ παραπάνω γιὰ τὶς φιλο- 
σοφικὲς καὶ ἐπιστημονικὲς ἐνασχολήσεις τοῦ ΝΙ,., 
θὰ κινδύνευε κανεὶς νὰ σχηματίσει μιὰ εἰκόνα ὃ- 
νὸς ἐπιστήμονα ξεκομένου ἀπὸ τὴν ἄμεση ἐπι- 
στημονικήῆ --- τεχνικὴ πράξη. Ἧ πραγματικότητα, 
κι αὐτὸ εἶναι τὸ σημαντικό, εἶναι τελείως ἀντίθε- 
τη. Ὑπῆρξε σ᾽ ὅλη τοῦ τὴ ζωὴ ἀκαταπόνητος δη- 
μιουργὸς --- μηχανικός, παρ᾽ ὅλες τὶς ἄλλες πα- 
ράλληλες ἀσχολίες του. Σὰν τὸ μυθικὸ ᾿Ανταῖο, 
ἀντλοῦσε δυνάμεις ἀπὸ τὴν τρέχουσα ἐπαγγελμα- 
τικὴ δράση τοῦ μηχανικοῦ. 

ΡΓΑΣΤΗΚΕ ΣᾺΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ στὸ Βερο- 

λίνο, ὅπου κατασκεύασε σιδηρὲς γέφυρες 
καὶ μεταλλικὲς κατασκευές. Τὸ ἴδιο καὶ στὴν Ἔλ- 
λάδα καὶ τὴ Μ. ᾿Ασία, ὅταν γύρισε πίσω. ὙὝὙπη- 
ρέτησε Νομομηχανικὸς στὴν Πρέθεζα καὶ τὴν 
ΠΡρεμετή, μετὰ τεχνικὸς σύμθουλος τῆς Γενικῆς 
Διοικήσεως Μακεδονίας. Ἔργάστηκε ὡς Μηχανι- 
κὸς τῶν σιδηροδρόμων Θεσσαλίας καὶ ὡς ἀρχιμη- 
χανικὸς τοῦ Δήμου Παγασῶν Βόλου. Στοὺς θαλ- 
κανικοὺς πολέμους πῆρε μέρος στὴν πρώτη γραμ- 
μή.



ΦΝ. ΕἸΤΤΣΙΕΚΗΣ -- ᾿Αςιέρωμα   

Τὸ 1917 ἡ Κυθέρνηση Ἔλ. Βενιζέλου τὸν δι- 
ὥρισε Γενικὸ Διευθυντὴ Δημοσίων Εργων ---- ἧ- 
ταν τότε 29 ἐτῶν. Στὴ θέση αὐτὴ ἔμεινε μέχρι τὸ 
1920, ὅταν παραιτήθηκε μετὰ τὶς γνωστὲς ἐκλο- 
γές. Ἡ τριετία τῆς παραμονῆς τοῦ ΝΙΚ. σιὴ Γεν. 
Δήνση Δημοσίων ᾿Εργων ὑπῆρξε, κατὰ γενικὴ ὁ- 
μολογία, ἡ λαμπρότερη περίοδος αὐτῆς τῆς Ὑπη- 
ρεσίας καὶ ἀνάδειξε, ἐκτὸς ἀπὸ τ᾽ ἄλλα, καὶ τὸ ὀρ- 
γανωτικό τοῦ δαιμόνιο. Ἢ ἵδρυση τῶν περίφημων 
γραφείων μελετῶν καὶ ἡ ἀνοικοδόμηση τῆς Θεσ- 
σαλονίκης ἦταν ἕνα μικρὸ δεῖγμα αὐτῆς τῆς δρα- 
στηριότητας. 

Μετὰ τὴν παραίτησή τοῦ ἀπὸ τὴ Γεν. Διεύθυν- 
ση ἔγινε τεχνικὸς διευθυντὴς τῆς ἀγγλικῆς ἕται- 
ρίας «Μὰκ ᾿Αλπάϊν» ποὺ κατασκεύασε τὸ λῃηιάν! 
τοῦ Ἡρακλείου καὶ τεχνικὸς σύμθουλος τῆς ἀμε- 
ρικανικῆς «Φαουντέϊσον» ποὺ μελέτησε καὶ κατα- 
σκεύασε τὰ ἀντιπλημμυρικὰ καὶ ἀποξηραντικὰ ἔρ- 
γα τῆς πεδιάδας τῆς Θεσσαλονίκης. ᾿Απὸ τὸ 1932 
ὥς τὸ 1940 ὑπῆρξε τεχνικὸς σύμθουλος τοῦ Ὃρ- 
γανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς. Ἢ ἔξοχη πραγματικὰ 
αὐτὴ ἐπαγγελματικὴ δράση ἐπιθραθεύεται γὲ τὴν 
ἐκλογή του (μὲ ουντριπτιικὴ πλειοψηφία) ὡς Προ- 
ἐδρου στὸ Τεχνικὸ ᾿Επιμδλητήριο τῆς ᾿Ελλάδας 
τὸ 1931. θέση ποὺ κράτησε μέχρι τὸ 1936. ΟἹ διοι- 
κητικὲς καὶ ὀργανωτικὲς ἱκανότητες τοῦ Ν.Κ. καὶ 
ἡ δημιουργική τοῦ φαντασία γίνονται τώρα ἣ κι- 
νητήρια δύναμη γιὰ τὴ δραοστηριοποίηση τοῦ 1. 
ΕΕ. σὲ ἄγνωστους μέχρι τότε τομεῖς. Τὸ σύνθη- 
πα γιὰ τὴν προγραμματισμένη μελέτη τῆς τεχνὶ- 
κῆς ἀνασυγκρότησης τῆς Ἑλλάδας καί, μέσα ο᾽ 
αὐτὰ τὰ πλαίσια, ἣ ὀργάνωση τῶν περίφημων δια- 
λέξεων τὸ 1931]. ποὺ τὶς παρακολουθοῦσαν τακτι- 
κὰ ὁ ἜΔλ. Βενιζέλος καὶ τὸ Ὑπουργικὸ Συμγθού- 
λιο, ἀνάδειξαν γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ΤΕΣ, στὸν 
πραγματικό τοῦ ρύλο, τοῦ τεχνικοῦ συμβούλου 
τοῦ Κράτους. Αὐτὸς ὁ σιόχος ποὺ ἐπιτεύχθηκε τό- 
τὸἮ σὲ κάποιο θαθμὸ ἀπὸ τὴ μὰ μεριὰ χάρη στὴν 
ὑψηλὴ προσωπικότητα τοῦ ΝΙΚ. καὶ ἀπὸ τὴν ἄλ- 
λη στὴν ὕπαρξη ἑνὸς κάποιου εὐνοϊκοῦ πολιτι- 
κοῦ κλίματος, ἐξακολουθεῖ σήμερα ἀκόμα ν᾿ ἀπο- 
τελεῖ θεμελιακὴ ἐπιδίωξη τοῦ ΤῊ. Τὰ «Τεχνι- 
κὰ Νρονικά» εἶναι ἕνα ἄλλο σημαντικὸ ὁρόσῃη)ιο 
τῆς προεδρίας τοῦ ΝΙΚ, στὸ ΤΒΕΕ. 

Αὐτὰ τὰ λίγα, ἀλλὰ καὶ ὅσα ἄλλα εἶναι γνωστὰ 
στοὺς παληότερους, δικαιολογοῦν τὴν κρίση ὅτι 
τὸ πέρασμα τοῦ ΝΙΚ. ἀπὸ τὸ Τ.Ε.Ε. ὑπῆρξε ἱστο- 
ρικό. Στὸ διάστημα ἀπὸ τὸ 1929 ὥς τὸ 1935 ὑπῆρ- 
ἕς. γερουσιαστής, ἐκπρόσωπος τοῦ τεχνικοῦ κό- 
σμου τῆς χώρας. 

ΔΙΚΤΑΤΟΡΤΙΑ τοῦ Μεταζξα, ποὺ ἀκολού- 

θησε. δὲν ἄφηνε περιθώρια γιὰ τὴ ουνέχι- 
ση τοῦ ἔργου ποὺ εἶχε ἐγκαινιάσει ὁ ΝΑΚ. καὶ 
ποὺ θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ τὸ περιγράψει ούντο- 
μα σὰν προσπάθεια γιὰ τὸν ἐκσυγχρονιομὸ τῆς 
τεχνικῆς ὑποδομῆς τῆς Χώρας στὰ πρότυπα τῶν 
δυτικῶν ἀναπτυγμένων χωρῶν. 

10 ι«ἘἘνημερωτιχώ Δελτίο 

“Ὅμως τὸ ἀνήσυχο πνεῦμα καὶ ἡ τίμια οὐυνεί- 
δησὴη τοῦ ΝΙΚ, δὲν τὸν ἄφηναν νὰ ἐφησυχάσει 
οὔτε ν᾿ ἀναπαυθεῖ στὶς δάφνες καὶ τὴν ἄνειη ζωὴ 
ποὺ τοῦ εἶχε ἐξασφαλίσει ἡ μέχρι τότε δραοτη- 
ριότητά τοῦ (ἦταν ἤδη δῦ χρονῶν). Μέσα οτὰ 
μαῦρα χρόνια τῆς κατοχῆς, ἕνα ἄλλο διαφορετικὸ 
φῶς ἄρχισε νὰ φωτίζει ὅλα τὰ πράγματα, καθὼς 
τὸ περίτεχνα κατασκευασμένο πέπλο ποὺ κάλυ- 
πτὲ τὴν κοινωνικὴ πραγματικότητα καταστράφηκε 
στὴ φωτιὰ τοῦ πολέμοιν. Κάτω ἀπ᾿ αὐτὸ τὸ κατα- 
λυτικὸ φῶς ὅλοι οἱ τίμιοι ἄνθρωποι μπόρεσαν νὰ 
ὑροῦν μιὰ διέξοδο στοὺς προθληγιατισμούς τοὺς, ν᾽ 
ἀνακαλύψουν ποιὰ ἦταν τὰ πραγματικὰ ὠμπόδια 
σὲ μιὰ ἀνοδικὴ πορεία τοῦ τόπου γιὰ γιὰ οἰκονο- 
μικὴ --- κοινωνικὴ --- πολιτιστικὴ ἀναγέννηση. Φυ- 
σικὰ δὲ φτάνει κανεὶς νὰ εξέρε:», πρέπει καὶ νὰ 
«μπορεῖ» γιὰ νὰ πάρει ἕνα δρόμο ποὺ δὲν ὑπό- 
σχεται παρὰ μύνο κινδύνους, πόνους καὶ θυσίες, 
Ὁ Ν.Κ. δὲ δίστασε. Μὲ τὸν πρυτανικὸ λόγο του 
στὴν ὑποδοχὴ τῶν νέων σπουδαστῶν τὸ 1943 μπαί- 
νεῖ πλησίστιος στὸν ἀπελευθερωτικὸ ἀγώνα ποὺ 
εἶχε φουντώσει παίρνοντας θέση δίπλα στὶς προο- 
δευτικὲς δυνάμγεις. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἀπὸ 
ἐπίσημα χείλη καταδικάζεται δημόσια ἡ θεωρία 
τῆς «ψωροκώσταινας» μὲ τὸ μεγαλοϊδεατικὸ ἔνδυ- 
ηα καὶ προτείνεται ἕνα ρεαλιστικὸ σχέδιο κοινὼω- 
νικοοικονομικῆς ἀνάπτυξης --- τῆς «ἀνοικοδόγιη- 
σης» ὅπιυς τότε λεγόταν --- τῆς χώρας: «ἡ ἐκθιο- 
ἡηηχάνιση τῆς χώρας πρέπει νὰ εἶναι ὁ σκοπὸς ὅ- 
λὼν ἐκείνων ποὺ θὰ ἡγηθοῦν τῶν τυχῶν τοῦ ἔς- 
θνουο...». 

Οἱ ἁπλοὶ καὶ ἀνώνυμοι ἐπιστήμονες καὶ τεχν!- 
κοὶ πού, μέσα στὴν πεῖνα καὶ τὴ συμφορὰ τῆς κα- 
τοχῆς, εἶχαν τὸ κουράγιο νὰ ὁραματίζονται καὶ νὰ 
σχεδιάζουν τὴ μεταπολεμικὴ Ἑλλάδα πάνω σὲ 
νέες θάσεις --- τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία, τὴ λαϊκὴ 
κυριαρχία, τὴν οἰκονογμηκὶὴ καὶ κοινωνικὴ ἀνάπιυ- 
ἕξη --- θρῆκαν στήριγμα πάνω στὸν πιὸ ἐπιφανὴ 
ἕλληνα τεχνικὸ ἐπιστήμονα, ποὺ τὸ κύρος καὶ ἡ 
ἀμεροληιϊμα. τοῦ ἀποδυνώχσαν κάθε καλόιπστη 
ἀντίρρηση. 

ἩἯἩ πίστη του στὴ θιωσιηπιότητα τοῦ ἔθνους, ποὺ 
τὴ θάσιζε στὴν ἐκμετάλλευση τῶν ἐγχώριων πλου- 
τοπαραγιυγικῶν πηγῶν, μακρυὰ ἀπὸ σωθινισμοὺς 
καὶ ἐπεκτατικὰ πηρύγματα, χρειάστηκε νὰ περά- 
σοῦν κάπου 835 χρόνια γιὰ νὰ γίνει πὰ πολιτικὴ 
γενικῆς ἀποδοχῆς καὶ ἀφοῦ μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ἀ- 
ποστόλους τοὺς, σὰν τὸν Δ. ΜΙπάτση. στήθηκαν 
στὸν τοῖχο. 

ΔΛΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς 
δὲν ἔγινε ἔτσι ὅπως τὴ φαντάστηκε καὶ τὴν 

ἤθελε ἡ πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Οἱ 
προοδευτικὲς δυνάμεις ποὺ σήκωσαν τὸ κύριο δά- 
ρος τῆς ἀντίστασης κατὰ τοῦ κατακτητῆ θρίσκον- 
ταν ὑπὸ διωγμό. Τὴ μοῖρα τοὺς συμμερίζεται ὃ 
Ν Κ. ποὺ ἀπολύεται ἀπὸ ὅλες τὶς θέσεις του. 

ΤΕ.» --- Χιλιοστό τεῦχος, Σάδέατο 3 ᾿Ιουνίου 1978.



  

Στενώτερα δεμένος τώρα μὲ τὸ λαϊκὸ κίνημα 
μπαΐνει ἐπικεφαλῆς, μαζὶ μὲ τὸ Μπάτση, τῆς ἐπι- 
στημονικῆς ἑταιρίας «ἘΠΙΣΤΗΜΗ͂ --- ΑΝΟΙΚΟ- 
ΔΟΜΗΣΗ» ποὺ μὲ ὄργανό της τὸ περιοδικὸ «᾽Αν- 
ταῖος» συνεχίζει τὸ ἔργο τῆς κατοχικῆς ΟΜΣΑ 
(Ὁμάδα Μελετῶν Σκχεδιοποιημένης ᾿Ανοικοδόμη- 
σης). Τὸ ἔργο τῆς ΕΠ---ΑΝ, παρόλο τὸ σύντομο 
χρόνο δράσης της ποὺ ἀνακόπηκε τόσο δραματικὰ 
μὲ τὸν ἐμφύλιο πόλεμο, ἔχει ἀναγνωρισθεῖ ἀπὸ ὅ- 
λοὺς σὰν ἐξαιρετικὸ καὶ σημαντικό,. Στὰ ἔργα της 

  

ΘΝ. ΕΙΤΣΙΚΗΣ --- ᾿Αφιέρωμα 

θὰ μπορούσαμε ν᾿ ἀναφέρουμε τὴ μελέτη γιὰ τὴ 
θαρειὰ θιομηχανία, ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ θεωρεῖται 
σὰν κλασικὸ ἔργο τοῦ εἴδους. 

Ἡ συντριθὴ τοῦ λαϊκοῦ κινήματος στὸν ἐμφύ- 
λιο πόλεμο καὶ οἱ οἰκογενειακές τοῦ περιπέτειες 
(ἡ γυναίκα τοῦ καταδικάστηκε σὲ θάνατο) δὲ γο- 
νατίζουν τὸ ΝΙΚ. Εἶναι πιὰ ὥρηϊιος γιὰ καθαρὰ 
πολιτικὴ δράση, ὅπου καὶ ἀφιερώνεται. Στὶς ἐἔκλο- 
γὲς τοῦ 1956 ἐκλέγεται γιὰ πρώτη φορὰ Βουλευ- 
τὴς ἀπὸ τὶς γραμῃιὲς τῆς ΕΔΑ καὶ ἐπανεκλέγεται 
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᾿Ὅλυμπικχ 
τῆς σχολῆς 

Π. Μηχανιχῶν 
-- Πάσχα 190]. 

᾿Απὸ τά ἀριστερὰ 
--ἐπάνω σειρό--- 
Μ’Ἕ» Διαμαχντόπου- 
λος, ᾿Ιωαννίδης. 

Σπ. Βασιλειαδης 
(δεύτερη σειρά) 

Γ. Γεωργαλᾶς, 
Ν. ιτσίχης. 
Τρ. Νάτοης. 

Ἔμ. Μεϊμάρῃης, 
Σ. Παπασωτηρίευ 
καὶ Ν. Παπάδορος 

(ἀρχικλητήρας). 

  

« Ἐνημερωτιχό Δελτίο ΤΕ.» --- Χιλιοστό τεῦχες, Σάαῤθθατο 3 Ἰουνίου 1978 1



ΦΝ. ΕΙΤΣΙΚΗΣ --- ᾿Αφιέρωμα   

συνέχεια τὸ 1958, 1961], 1963, 1964, μέχρι ποὺ κα- 
ταλύθηκε ἡ Βουλὴ ἀπὸ τὴ Δικτατορία. 

Στὸ διάστημα αὐτὸ ἀγωνίζεται πιὰ ἀπὸ τὸ ἐπί- 
σημο θῆμα τῆς Βουλῆς μαζὶ μὲ τὶς ἄλλες προο- 
δευτικὲς δυνάμεις γιὰ ν᾿ ἀνακόψει τὴν ἀντιδρα- 
στικὴ πλημμυρίδα καὶ ν᾽ ἀνοίξει τὸ δρόμο γιὰ 
μιὰ δημοκρατικὴ ἀναγέννηση τοῦ τόπου. Οἱ ἀγο- 
ρεύσεις του στὴ Βουλὴ μὲ ἀντικεΐιενο τὴν ἄντι- 
λαϊκότητα τῶν κυδερνητικῶν ἔργων καὶ τῶν διε- 
θνῶν συμδάσεων ποὺ πρόσθαλαν τὴν ἐθνική μας 
ἀνεξαρτησία ἔχουν μείνει ἱστορικὲς γιὰ τὴν πλή- 
ρὴ τεκμηρίωσή τοὺς καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ μεῦθὸο- 
δολογία τους. Στὸ διάστημα αὐτό, γράφει ἄρθρα 
καὶ μελέτες στὸ περιοδικὸ εΣύγχρονα Θέματαν» 
ποὺ συνέχισε, κατὰ κάποιο τρόπο, τὴν παράδοση 
τοῦ ε᾿Ανταίΐίου» στὰ πλαίσια μιᾶς νέας παρόμοιας 
ἑταιρίας, τῆς «ΕΜΟΚΑ». Ἡ λαϊκὴ ἀναγνώριση τοῦ 
ἔργου τοῦ ἔρχεται μὲ τὶς δημαρχιακὲς ἐκλογὲς 
τοῦ 1964, ὅπου πλειοψήφισε σὰν ὑποψήφιος Δή- 
μαρχος ᾿Αθήνας, παίρνοντας τὸ 3156 τῶν ψήφων. 

Μιὰ τέτοια προσωπικότητα δὲ μποροῦσε παρὰ 
νὰ ἐπισύρει τὸ μίσος τῆς ξενόφερτης δικτατορίας. 

Γηρασμένος πιὰ ἀρκετὰ (80 ἐτῶν) καὶ μὲ ἐπισφα- 

λὴ ὑγεία τὸν σέρνουν στὸ κολαστήριο τῆς Γιού- 

ρας. Τελικὰ αὐτοεξορίζεται στὸ Παρίσι μέχρι τὸ 

τέλος τῆς δικτατορίας. 

ΤΕ. ΔΙΚΛΙΟΥ͂ΤΑΙ νὰ αἰσθάνεται περη- 
φάνεια καὶ τιμή, γιατὶ μέσα ἀπὸ τὰ σπλά- 

χνα του, μέσα ἀπὸ τὸν τεχνικὸ κόσμο τῆς Νώρας, 
ἀναδείχτηκε μιὰ τέτοια προσωπικότητα. 

Ὅλοι ἐμεῖς ποὺ εἴχαμε τὴν ἐζαιρετικὴ τύχη 
νὰ τὸν ἔχουμε δάσκαλο στὴν ἀρχή, συναγωνιστὴ 
καὶ φίλο στὴ συνέχεια, θὰ θυμόμαστε πάντα, πέ- 
ρα ἀπὸ τὴν ἀκτινοθολία τῆς ὁλοκληρωμένης προ- 
σωπικότητάς του, τὴν προθυμία μὲ τὴν ὁποία πρόσ- 
φερε τὴ θοήθειά του, τὴ συνεργασία τοῦ καὶ τὴν 
εἰλικρινὴ φιλία του, χωρὶς καμιὰ ἔπαρση ἢ ἐπιφύ- 
λαΐξη. 

Θὰ θυμόμαστε ὅτι σπουδαστὲς ἀκόμα, στὰ εἴς 
κοσί μας χρόνια, μᾶς δέχονταν σπῖπι τοῦ --- πρύ- 
τανις τότε --- καὶ μᾶς ἄκουγε μὲ προσοχὴ ν᾽ «ἀ- 
ναλύουμε» τὰ μεγάλα ἐθνικὰ καὶ διεθνὴ προθλή- 
ματα, συζητοῦσε μαζί μας σὰν ἴσος πρὸς ἴσο καὶ 
δέχονταν ἀκόμα ὑποδείξεις γιὰ τὰ πράγματα τοῦ 
Πολυτεχνείου. 

Στὰ θαθειά του γεράματα σήμερα, ἐξακολουθεῖ 
νὰ δέχεται τοὺς παληοὺς μαθητές του, δοκιμάζον- 
τας ζωηρὴ συγκίνηση ὅταν θλέπει ὅτι τὸν θυμοῦν- 
ται καὶ τὸν τηιοῦν. 

ἩἯἩ τιιὴ αὐτὴ ἀνήκει ἀκέραιη στὸ ΝΑΚ. ποὺ ἐπὶ 
3,4 τοῦ αἰώνα δέσποσε στὴ δημόσια ζωὴ τοῦ τό- 
που, ποὺ λάμπρυνε ἰδιαίτερα μὲ τὴν ἀκεραιότητα 
τοῦ χαρακτήρα του, τὸ ἦθος καὶ τὴν τιμιότητά του. 

  

ἱμὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἀφιέρωσης τοῦ χιλιοστοῦ 
τεύχους τοῦ ᾿Ενημερωτικοῦ Δελτίου τοῦ ΤΙ Ε. στὸν 
Καθηγητὴ Νίκο Κιτσίκη, θἄθελα νὰ ἐξάρω δύο ἰδιαί- 
τερα χαρακτηριστικὲς πτυχὲς τῆς προσωπικότητάς 
το 

Πρῶτα τὴ μεστότητα, τὴν ἁπλότητα, τὴ σαφή- 
νεια ἀκόμα καὶ τὴν τερπνότητα τῆς διδασκαλίας του 
στὸ σπουδαῖο καὶ δύσκολο μάθημα τῆς ΣΤΑΤΙΚΗΣ 
γιὰ τοὺς σπουδαστὲς τῆς ᾿Ανωτάτης Σχολῆς Πο- 
λιτικῶν Μηχανικῶν Ε.Μ.Π. Εἶναι γεγονὸς δέδαια, 
ὅτι ἐξαιτίας τῶν πολλῶν του ἀσχολ τῶν περιόριζε 

τὸ χρόνο τῆς ὡριαίας διδασκαλίας του σὲ 
35 μὲ 40 λεπτά ἀλλὰ μέσα σ᾽ αὐτὸν τὸν λίγο χρό- 
νο ἦταν τόση ἡ συγκέντρωση τοῦ σπουδαστῆ καὶ 
εἶχε τόση ἀποδοτικότητα ἡ διδασκαλία τοῦ Κιτσίκη 
ποὺ μπορεῖ νὰ εἰπεῖ κανένας ὅτι αὐτὸ ἦταν ποὺ τὸν 

χαρακτήριζε ἀνάμεσα στοὺς καθηγητὲς τῆς προπο- 
λεμικῆς περιόδου. 

Ὅταν ἔτυχε καμιὰ φορὰ νὰ καταπιαστῶ μὲ θέ- 
ματα ὑπολογισμοῦ τοίχων ἀντιστηρίξεως, ποὺ δίδα- 
ξε ὁ Κιτσίκης στὴ χρονιὰ τοῦ 1938, μοὔρχονταν ἂς 
θελα στὴ μνήμη οἱ ίδιες του οἱ φράσεις͵ σχετικὰ μὲ 
τὸ μάθημά του αὐτὸ καθὼς καὶ τὰ σχήματα στὸν 
πίνακα τοῦ μεγάλου (τότε) ἀμφιθεάτρου Γκίνη, για- 
τὶ ὁ Κιτσίκης ἐντυτωσίαζε, ἄφηνε ἀνεξίτηλα τὰ ἴχνη 
τῆς προσωπικότητάς του στὴ διδασκαλία,   

Ὑπέροχος δάσκαλος καὶ μεθοδικὸς ὀργανωτής 
Ἧ μεταδοτικότητα στοὺς σπουδαστὲς καὶ τῶν 

πιὸ δύσκολων ἐννοιῶν τοῦ μαθήματός του ἦταν χα- 
ρακτηριστική. 

Ὁ Νῖκος Κιτσίκης ποτὲ δὲν κούραζε, ἦταν πάν- 
τα τερπνὸς καὶ σαφὴς͵ γιατὶ ἦταν αὐτὸ ποὺ λένε: 
ἕνας ΔΑΣΚΑΛΟΣ. 

Δεύτερον, θέλω ν’ ἀναφερθῶ στὶς ὀργανωτικὲς ἰ- 
κανότητες τοῦ Κιτσίκη ποὺ τὶς χαρακτήριζε θετικό- 
τητα καὶ μεθοδικότητα. 

Αὐτὰ τὰ προσόντα του διαγνῶώσανε σ᾽ αὐτὸν δύο 
μεγάλοι Πολιτικοὶ Ἄνδρες οἱ ᾿Ελευθέριος Βενιζέλος 
καὶ ᾿Αλέξ. Παπαναστασίου καὶ τοῦ αν σὰν 
Πρόεδρο τοῦ ΤΕ καὶ φυσικὸ Κυδερνητικὸ Σύμ- 
θουλο στὴν ἀξιολόγηση καὶ τὸν προγραμματισμὸ τῆς 
Μελέτης καὶ τῆς ἐκτέλεσης τῶν μεγάλων καὶ ὄδασι- 
κῶν παραγωγικῶν ἔργων τῆς Μακεδονίας͵ ποὺ ἀπο- 
τέλεσαν ἀπὸ τότε τὴ σπονδυλικὴ στήλη τῶν ἐγγειο- 
δελτιωτικῶν ἔργων τῆς μεγάλης καὶ εὐφόρου περιο- 
χῆς τῆς Βορ. ᾿Ὅ καὶ συνετέλεσαν τόσο πολὺ 
στὴν ἀνάπτυξη τῆς ἀγροτικῆς οἰκονομίας τῆς Χώρας 
μας. 

Ἕνας ἀπὸ τοὺς συντελεστὲς αὐτοῦ τοῦ ἐπὶιτεύγ- 
ματος ἦταν ἀναμφισδήτητα ὁ Καθηγητὴς ΝΙΚΟΣ 
ΚΙΤΣΙΚΗΣ. 

ΚΩΣΤᾺΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 
Πολιτικὸς Μηχανικὸς     
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γ᾽ 

ΠΕ 

ΣᾺ Ἔν δ 
Φοιτητῆς στὴ Δ΄ Τάξη Π. Μηχανιχῶν (1906 - 7) 

    

     
   

Ν ΜΠΟΡΟΥ͂ΣΕ κανένας νὰ χαρακτηρίσει 

μὲ μιὰ λέξη αὐτὸ τὸν ἐκλεκτὸ τῆς τεχνικῆς 
ἐπιοτήμης, τὸ δημιουργὸ ὡραίων ἐπιτευγμάτων 
στὸν τόπο μας, τὸν συγγραφέα, τὸν πολιτικό, τὸν 
ἀγωνιοτὴ τῆς ᾿Εθνικῆς μας ᾿Αντίστασης, τὸν ἄν- 
θρωπο μὲ τὸ πολυεδρικὸ τάλαντο, μόνο ἡ λέξη 
«Χαλκέντερο τ », νομίζω, θὰ τοῦ ταίρι:α- 
(ε. Γιατί, πρὶν ἀπ᾽ ὅλα, ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ Νίκου Κι- 
τσίκη εἶναι μιὰ ἀδιάκοπη, μιὰ πολύπλευρη ἐργα- 
σία, μιὰ δράση ἀποτελεσματικὴ καὶ γόνιμη, σὲ καί- 
ριοὺυς τομεὶς τοῦ κοινωνικοῦ καὶ ᾿Ἐθνικοῦ μας 
θίου. 

Τὸν γνώρισα καὶ συνδεθήκαμε μαζὶ στὰ χρόνια 
τοῦ Μεσοπολέμου. ἾΗταν ἕνας ἐπιθλητικὸς ἄν- 
δρας, ποὺ περισσότερο ὅμως ἐπιθαλόταν σ᾽ ὅσους 
τὸν πλησιάζαν καὶ τὸν παρακολουθοῦσαν μὲ τὴ 
στερεότητα τοῦ λόγου του. Ἔξω ἀπ᾽ τὸν κύκλο 
τῶν μαθημάτων του στὸ Πολυτεχνεῖο, σὲ συνε- 
δριάσεις ᾿Οργανιομῶν, σὲ δημόσιες ὁμιλίες του, 
σὲ θαθύτατα μελετημένα ἄρθρα καὶ πραγματεῖες 
του, σὲ ἐφημερίδες καὶ περιοδικὰ τῆς ἐποχῆς, ὧ 
ἀκαδημαϊκὸς δάσκαλος κατόρθωνε νὰ ἐπιτυγχάνει 

"πὰ ἀμεσότητα ἐπικοινωνίας μὲ τὸν ἁπλὸ ἀκροατὴ 

καὶ τὸ μέσο ἀναγνώστη. Τὰ ἐπιχειρήματά του, ἣ 

τέχνη τῆς ἁπλούστευσης καὶ τῶν πιὸ δύσκολων 

καὶ σύνθετων θεμάτων καὶ προθλημάτων, ἔδιναν 

οτὸ λόγο καὶ τὰ κείμενα τοῦ Ν. Κποίκη ἕνα κύ- 
ρος καὶ μιὰ αὐθεντία. Εἶχαν καθαρότητα ἔκφρασης 
καὶ διατυπωμένα μὲ ἐλεύθερη σκέψη, ὁδηγοῦσαν 

--ΦΝ. ΕἸΙΤΣΙΠΗΣ -- ᾿Αφιέρωμα 

Ὁ Νίκος Κιτσίκης 

4 πὼς Τὸν γνώρισα 
Τοῦ ΠΑΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ 

Δημοσιογράφου καί Συγγραφέα 

ἀθίαστα, μπορῶ νὰ πῶ, πρὸς ἕνα πόριομα γόνῃημο. 
Πρὸ πάντων ὅμως, ὁ ἐπιστήμονας αὐτὸς εἶχε ἕνα 
σπάνιο χάρισμα: Τὸ χάρισμα τῆς πειστικότητος. 

ΟΝ ΘΥΜΟΥ͂ΜΑΙ, ὅταν μᾶς μιλοῦσε πρὶν ἀπ᾽ 

τὸν πόλεμο γιὰ τοὺς ἀνεξάντλητους πό- 
ρους, τὶς ἄγνωστες πηγὲς τοῦ Ἐθνικοῦ μας πλού- 
του, ποὺ ἔκρυθε ἣ πατρίδα μας. Μερικοὶ μειδιοῦ- 
σαν. Ἧ θεωρία τῆς «'Φ0ἁΦΦωροκώσταινας» ἦταν πολὺ 
δύσκολο νὰ ἐξωστρακισθεῖ ἀπ᾽ τὴ συνείδηση τῶν 
τολλῶν. Ἦταν τόλμημα νὰ μιλοῦσε κανεὶς γιὰ 
παραγωγικὰ ἔργα καὶ γιὰ ἐπιχώριους κρυμμένους 
θησαυροὺς τῆς ἑλληνικῆς γῆς. Εἰδικά, γιὰ τὰ πα- 
ραγωγικὰ ἔργα τῆς Μακεδονίας μίλησε ἀπ᾽ τοὺς 
πρώτους ὁ Νίκος Κισίκης. Μέσα στὴ περίοδο 
1928.---1932, ἀπ᾽ τὴν ἡγετική του μάλιστα θέση σιὸ 
Ἰεχνικὸ Ἐπιμελητήριο Ἑλλάδος καὶ μὲ τὸ περιο- 
δικό του τὰ «Τεχνικὰ Χρονικά», ποὺ ἵδρυσε καὶ 
ἐζέδιδε, ἔκανε μιὰ ἀληθινὴ σταυροφορία, ἀφυπνί- 
ἴοντας τοὺς ἁρμόδιους. Σ᾽ αὐτόν, κατὰ μέγα μέ- 
ρος, ὀφείλεται καὶ ἡ ἔκθυμη συμπαράσταση ιοῦ 
τότες Πρωθυπουργοῦ, ᾿Ελευθερίου Βενιζέλου, ποὺ 
υἹἱοθέτησε πολλὲς ἀπ᾽ τὶς προτάσεις τοῦ Κιισίκη. 
Αὐτὸ ἦταν μιὰ μεγάλη κατάκτηση. Ὅσταν μάλλι- 
στα ληφθεῖ ὑπ᾽ ὄψει ἡ μυωπάζουσα στὸ κεφάλαιο 
αὐτὸ πολιτικὴ τῆς τότε ἀντιπολίτευσης τοῦ Λαϊῖ- 
κοῦ Κόμματος --- ποὺ ἄλλωστε. περεποιήθηκε τὸν 
Κιτσίκη, ἀπολύοντάς τον τὸν ᾿Απρίλιο τοῦ 1995 

ἀπὸ τακτικὸ καθηγητὴ τῶν Σιδηρῶν γεφυρῶν, 
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ΘΝ. ΕἸΤΣΊΒΗΣ -- ᾿Αφιέρωμα “- 

Στεγῶν καὶ ἔργων Σιδηροπαγοῦς Κονιάματος 
οτὸ Ε.Μ. ΠἊΟολυτεχνεῖο. 

ΥΤᾺ σὲ ὧρες περισυλλογῆς μᾶς διηγόταν 
μὲ ἀρκετὸ χιοῦμορ, σὲ κάτι νυχτέρια ὁ Ν. 

Κιτσίκης, μαζὶ μὲ ἄλλες ἀναμνήσεις τοῦ ἀπ᾽ τὰ 
πολλὰ σημεῖα τοῦ Ἑ Λληνικοῦ χώρου, ὅπου εἶχε ὑ- 
πηρετήσει. Γιατί, πρέπει ν᾿ ἀναφέρουμε πὼς ὁ ἐ- 
πιστήμονας αὐτὸς ξεκίνησε ἀπ᾿ τὴ παραγνωρισμένη 
ἐπαρχία. Δὲν ὑπῆρξε ποτὲ εὐτυχὴς μανδαρίνος 
τῶν δημοσίων μας ὑπηρεσιῶν, ἐγκατεστημένος ἄ- 
νετὰα σὲ γραφεῖο τοῦ Κέντρου, χωρὶς νὰ ὑποὔλη- 
θεῖ σὲ μιὰ δυσάρεστη μετακίνηση ἔξω ἀπ᾽ τὰ ὅρια 
τῆς ᾿Αθήνας. Νομομηχανικὸς Πρέθεζας τὸ 1919 κι 
ἀργότερα τῆς ΠΙρεμετῆς καὶ τεχνικὸς σύμθουλος 
τῆς Διοικήσεως Μακεδονίας ὡς τὶς ἀρχὲς τοῦ Πρώ 
τοῦ Παγκοσμίου Πολέμου. Κι αὐτὸ τὸ στοιχεῖο 
τὸν ἔφερε σὲ μιὰ καλύτερη ἐπαφὴ καὶ γνώση τῆς 
πραγματικότητας τοῦ τόπου μας, ποὺ ὕστερα τὸν 
γνώρισε καλύτερα, περιοδεύοντας σὰν Γενικὸς Δι- 
ευθυντὴς Δημοσίων ἔργων, μεταξὺ 1917---1020. 

᾿Ακριθῶς, αὐτὲς οἱ ἐμπειρίες τῆς ἑλληνικῆς 
πραγματικότητας, μαζὶ μὲ πολύπλευρες μελέιες 
ποὺ πάντοτε ἔκανε, θυσιάζοντας καὶ τὶς ὧρες τῆς 
ἀνάπαυσης, δημιούργησαν τὸν ὕριμο Κπσίκη τῶν 
χρόνων τῆς Κατοχῆς καὶ τῆς ᾿Εθνικῆς μας ᾿Αντί- 
στασης, ἀλλὰ καὶ τῶν μετέπειτα δύσκολων καὶι- 
ρῶν τοῦ Ἐμφυλίου Ιολέμου καὶ τῆς πολιτικῆς 
σταδιοδρομίας του. 

ΥΤΗ Η ΠΕΡΊΟΔΟΣ, ἰδίως τῆς Κατοχῆς καὶ 
τῶν θαρραλέων ἀγώνων τοῦ Νίκου Κιτσίκῃη, 

τὸν ἔκαναν νὰ μιλάει μὲ σεμνότητα καὶ ὑπερηφά- 
νειὰ σὲ κύκλο σιενῶν φίλων του. Εἶναι μιὰ ὁλό- 
κληρη ἱστορία ἀρετῆς καὶ λεθεντιᾶς ἣ στάση τοῦ 

στὰ χρόνια, ἰδίως 1948.---1945, ὅταν ἐπάξια κράτη- 

σε τὸ θῶκο τοῦ Πρύτανι τοῦ ΠΟολυτεχνείου. Στὴ 
ἡρωϊκὴ ἐκείνη ἐποχὴ ὁ Κισίκης μεθυσμένος ἀπὸ 
ἐνθουσιασμοὺς καὶ ὄνειρα, ἀλλὰ καὶ αὐστηρὸς ρε- 
αλιστής, ἦταν τὸ ἴνδαλμα τῆς σπουδάζουσας νεό- 

τας. Τὸν θλέπαμε σὰν ἕνα Ἡμίθεο. ταν ἡ 
ἐλπίδα, ἡ θεθαιότητα μιᾶς εὐτυχέστερης πατρίδας. 

Θυμοῦμαι στὸ Παρίσι, μετὰ τὰ πρῶτα ἀπελευ- 
θερωτικὰ χρόνια εἶχα σταματήσει ἕνα ἕλληνα ἀρ- 
χπέκτονα, ποὺ διωγμένος ἀπ᾿ τὴ θέση του οτὸ |“. 
Μ.6Π., ἦρθε ὅταν ἔφευγα στὸ σιδηροδρομικὸ στα- 
θμὸ τῆς Λυών, κρατῶντας μιὰ μπουκάλα γαλλικὸ 
κρασί. 

---λῶστο στὸν Κιτσίκη, μοῦ εἶπε. Καὶ πές τοῦ 
πὼς δὲν τὸν ξεχνᾶμε! 

Αὐτὸ τὸ φτωχὸ δῶρο τὸ δέχτηκε ὁ Δάσκαλος 
μὲ τὴ μεγαλύτερη συγκίνηση. ἮΗταν οἱ μέρες τῶν 
τικρῶν ἀπογοητεύσεων καὶ τῶν κατατρεγμῶν. ᾿Α- 
πομονωμένος ὁ Κιτσίκης στὸ ἐρημητήριό του, ἐξα- 
κολουθοῦσε νὰ μελετάει καὶ νὰ ἐλπίζει διατηρῶν- 
τας ἀμείωτη τὴν εὐψυχία του. Μὰ τὴν ὥρα ποὺ 
κρατοῦσε στὰ χέρια του τὴ προσφορά, δάκρυσε. 

----:Ἔστε μὲ θυμοῦνται; Ναΐ, μὲ θυμοῦνται καὶ 

μ᾽ ἀγαποῦν. Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο μου κέρδος κι 
η χαρά, πρόύόσθϑεσε. 

Ἂπ τὴν ἐπαφὴ αὐτὴ μὲ τὴ νεότητα, μὲ τὴ 
σηπυυδάζουσα νεότητα, ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς ἀνθρώ- 
ποὺς τοῦ λαοῦ, ἀντλοῦσε δύναμη καὶ αὐτοπεποί- 
θησὴ ο Κιισίκης. Καί, ἴσως, ἐκείνη ἡ περίοδος τῶν 
δοκηιασιῶν, ποὺ ἐκτοπίζεται ἀνάμεσα σιὸ 1947-- 
1950, ἦταν ἡ πιὸ μεστὴ σὲ εὐφορία σκέψης καὶ 
μελετῶν, μέσα στὴν πολυκύμαντη ζωή του. 

ταν μιὰ πνευματικὴ ἀπόλαυση γιὰ τὸ συν- 
ομιλητή του, ὅταν ἱστοροῦσε τὶς ἀκαδημαϊκὲς καὶ 
οικογενειακές τοῦ περιπέτειες καὶ τὴν ἀγνώωμο- 
σύνη ὡρισμένων ἀνθρώπων καὶ φίλων του, στοὺς 
ὁποίους εἶχε παρασταθεῖ. Τὸ μεγαλεῖο ὅμως τῆς 
ψυχῆς τοῦ Νίκου Κιτσίκη φαινόταν κάπου ἀλλοῦ; 
᾿ϊὰ κανένα, ἀπ᾽ ὅσους τὸν ἔθλαψαν, δὲν ἐκδήλω- 
νς δυσαρέσκεια, ἀλλ᾽ οὔτε τὸ ἐλάχισιο ἴχνος πι- 
κρίας. Δεχόταν ὅσα ἔρχονταν, ὅλες τὶς ἀντιξοό- 
τητες καὶ τὶς ἐχθρότητες, μὲ ἐγκαρτέρηση καὶ ἀ- 
γάπη. Ὅπως ἕνας καλὸς καπετάνιος ἀντηιετωπί- 
ζει ψύχραιμα τὰ ἀγριειμένα κύματα τοῦ πελάγου. 

Η ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΤΟΥ μέσα στὸ ᾿Ελληνικὸ Κοι- 

νοθούλιο, ἀπ᾿ τὸ 1956, σὲ πέντε συνεχεῖς 
συνόδους, ἦταν πολύτιμη. [ολύτιμη, ὄχι μόνο γιὰ 
τὸ κόμμα ποὺ διακονοῦσε, ἀλλὰ γιὰ ὅλες τὶς πτιέ- 
ρυγες τῆς Βουλῆς. Μέσα στὴν κατὰ πλειονότητα, 
μᾶλλον μετριότητα τῶν μελῶν της, ὁ Κιισίκης ἧ- 
ταν ἀπ᾽ τὶς λίγες ἐξαιρέσεις ποὺ δημιουργοῦσε 
ἕνα κλῖμα ἐνδιαφέροντος καὶ σεθασμοῦ. Πολλὲς 
τοῦ ἀγορεύσεις ἦταν ἀληθινὰ μνημεῖα ἐπιστημο- 
νικῆς καὶ φωπσμένης ἀντηιετώπισης μεγάλων κοι- 
νωνικῶν, οἰκονομικῶν καὶ ἐθνικῶν μας προθλημά- 
των. 

Ἕνα πρωΐ, πολὺ πρωΐ, μὲ ζήτησε στὸ τηλέφω- 
νο. Ἐκείνη τὴν περίοδο --- ἔχουν περάσει ἀπὸ 
τότε 15 χρόνια,--- δημοσιευόταν μιὰ ἔρευνα τοῦ 
ὑποφαινόμενου σὲ πρωϊνὴ ἐφημερίδα γιὰ τὶς ἀ- 
θρόες ἀγορὲς τουριστικῶν ἐκτάσεων τῆς ἑλληνικῆς 
γῆς ἀπὸ ξένους. 

-ΟΣὸ παρακαλῶ, μοῦ εἶπε, ἔλα ἂν εἶναι δυνα- 
τὸν ἐντὸς τῆς ἡμέρας στὸ σπίτι. Θέλω νὰ μοῦ δώ- 
σεις στοιχεῖα γι᾿ ἀὐτὸ τὸ ὕψιστο ἐθνικὸ θέμα, τῆς 
ἀπεμπόλισης τῆς ἑλληνικῆς γῆς. Θὰ μιλήσω στὴ 
Βουλή. 

Τοῦ ἔδωσα ἀρκετὰ στοιχεῖα. Τὰ μελέτησςε, μὰ 
ζητοῦσε καὶ ἐξονυχιστικὲς διευκρινίσεις καὶ πληρο 
φορίες. Σὲ μιὰ πολύωρη συνάντηση ἀντιμετώπι- 
ζα καταιγισμὸ ἐρωτήσεων. Ἤθελε νὰ διαλευκά- 
νεῖ καὶ τὶς πιὸ λεπτομερειακὲς πτυχὲς τοῦ θέμα- 
τος. ἾΗταν μιὰ ἐπίμονη προετοιμμιασία γιὰ τὸ λόγο 
του. Αὐτὸ γινόταν, πάγια, πρὶν ἀπὸ κάθε ὁμιλία 
του. Κι αὐτὸς ὁ σοφὸς δὲν ἔπαυε ποτὲ νὰ ρωτάει 
καὶ νὰ μαθαίνει. Ἧ πνευματικὴ οἴηση τοῦ ἦταν 
κάτι τὸ ἄγνωστο. 

Θὰ ἔπρεπε κάποτε νὰ ἐκδοθοῦν σὲ ἰδιαίτερο 
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Ἠερολιῖινὸ 910 .--ὄ- 
(ἀπὸ τὰ 
ἀριστερὰ) 
---ρϑιει-- 

ΝΜ όσχος 
Διαμαντόέπευλος. 
Πανταζῆς, 
Ν. Ειτσίχης 
-- χαϑιστοί--- 
ῶ νῶγρᾶαφος 

(ὐμέέρτος, 
᾿Αργυρός χαὶί 
Τσιθιδῆς. 

τύόμο αὐτὲς οἱ ἀγορεύσεις τοῦ Κιπσίκη στὴ Βουλή. 
Μᾶς ἔκανε ἐντύπωση, τότε, στὴν ἐποχὴ ἐκείνη 
τῶν πολιτικῶν ὀξυτήτων, μὲ τὶ προσοχὴ ἀκουγό- 
ταν ἀπ᾽ ὅλες τὶς πλευρές. Θυμοῦμαι τὸ Γεώργιο 
Παπανδρέου, ποὺ τὸν χώριζαν μεγάλες διαφορὲς 
μὲ τὸν Κιτσίκη, ποὺ κρατοῦσε σημειώσεις τῶν ἐπι- 
χειρημάτων τοῦ ἀντιπάλου του. Ὁ Κιισίκης κι ἀπ᾽ 
τὸ δῆγμα τῆς ᾿Εθνικῆς ᾿Αντιπροσωπείας δὲν ἔπαυξ 
νὰ εἶναι ἕνας Δάσκαλος, στὰ πιὸ ζέοντα, τὰ πιὸ 
μεγάλα προθλήματα τοῦ ᾿Ἑλληνισμοῦ. 

ΣΚΕΠΤΟΤᾺΝ, στοχαζόταν ἐλεύθερα, χωρὶς 
προκαταλήψεις καὶ δογματισμούς. Πστευεξ 

ΘΝ. ΕἸΙΤΣΙΚΗΣ --- ᾿Αφιέρωμα 

  
στὴ Δημοκρατία τοῦ λαοῦ καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς 

ἔκφρασης. Πολλὲς φορὲς οἱ ἀπόψεις τοῦ δυσα- 

ρεστοῦσαν πολλούς. ᾿Ακόμη καὶ τὴν ἴδια πολπικὴ 
του παράταξη. ᾿Απάνω ὅμως ἀπ᾿ ὅλα τοποθετοῦσε 

τὸ χρέος τοῦ πολιτικοῦ «--- καὶ τοῦ πνειηιατικοῦ, 

ἀνθρώπου ---- νὰ διατυπώνει τὴν ἀλήθεια. ᾿Εξέφρα- 

(ε τὴ σκέψη του. ᾿Εκδήλωνε μὲ παρρησία αὐτὸ 

ποὺ πίστευε, ἔστω κι ἂν αὐτὸ τοῦ στοίχιζε. Σκε- 

φτόταν πολύ --- ἀποφάσιζε γρήγορα. Νομίζω πὼς 

τοῦ ταιριάζουν τὰ λόγια τοῦ Ῥήγα: 

--α Ὅποιος στοχάζεται ἐλεύθερα, στοχάζεται 

σωστά». 
  

γου μᾶς γράφει: 

  

Ὁ συνάδ. Π. Δ. Ντούλης Πρόεδρος τοῦ Ἕλλ. Πολυτεχνικοῦ Συλλό- 

ς«.. Προσωπικῶς ἐγώ͵ κατὰ τὸ ἀκαδημαῖϊκὸν ἔτος 79) 6----19]7 ποὺ ὁ κ. Κιτσίκης δι- 
ὡρίσθη καθηγητὴς Ε.Μ.Π. εἰς τὴν ἕδραν τῶν εΣιδηρῶν κατασκευῶν καὶ ἔργων ἐκ σιδηρο- 
παγοῦς σκυροδέματος»᾽ ἤμην εἰς τὴν τελευταΐαν τάξιν (τετάρτην τότε) τῆς Σχολῆς Πο- 

λιτικῶν Μηχανικῶν καὶ σ᾽ ἐμᾶς πρωτοδίδαξε. Θυμοῦμαι δὲ καὶ ὅτι ὅταν κατὰ τὸ τελευταῖον 

τρίμηνον τοῦ 1916 ἐκάμαμε, ---Ὑὅλαι αἱ τάξεις τοῦ Πολυτεχνείου,͵--- μία ἀπεργία ποὺ δι- 

ἤρκεσε σχεδὸν δύο ἑδδομάδες, μία μικρὴ ὁμὰς ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς τεταρτοετεῖς τὸν συνην- 
τήσαμε τυχαίως εἰς τὸ Ζάππειον καὶ μᾶς μίλησε φιλικώτατα καὶ μὲ πολλὴν κατανόησιν, 

δὲν θὰ ἦτο δὲ κατὰ 10 τὸ πολὺ χρόνια μεγαλύτερός μας στὴν ἡλικία».     
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Θ Ν. ΕΙΤΣΙΚΗΣ -- ᾿Αφιέρωμα   

  
0 ΝΙ͂ΚΟΣ ΚΙΤΣΙΚΗΣ γυιὸς τοῦ ἐφέτη Δυμήτρη 

Κιτσίχη, γεννήθηχε στὸ Ναύπλιο στὶς 14 Αὐγού- 
στου 1881. 

Ἢ σταδιοδρομία του ἀρχίζει ἐντυπωσιαχά. Μπα! 
Ὑξι πρῶτος χατὰ σειρὰ ἐπιτυχίας στὸ Ἔθνιχὸ Μ-- 
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ἱπλωμαὰ τοῦ [Πολιτιχοῦ Μηχανι χοῦ. 
1901 ἕως τὸ 1908 ἐργάζεται: σὰν κηχλ- 

νιχὸς στὴν ἑταιρεία «Α. ζαχ χρίου» σὲ στατιχὲς κιι:- 
λέτες χαὶ χατασχευὲς ἀπὸ σιδηροπαγὲς σχυρόθϑειιλ. 
Τὰ 1908 προσλαμδάνεται σὰν ηχανιχὸς τῆς "Ἀ0: 
χαιολογιχῆς “Ἑπταιρίας. 

ἥετὰ ἀπὸ συμμετοχή, τοῦ στὸν ᾿Αὖ 
γωνισμό, πηγαίνει στὰ τέλη τοῦ 1908 γι 
σπουδὲς στὸ Βερολῖνο, ὡς ὑπότροφος τοῦ Ἕ. Η 
Τὴν τεχνιχή του ! ὀρφωση συμπλήρωσε στὴ συνέχε:α. 
στὴν περίφημη σχολὴ γεφυροδοποιῶν ΓΈΛΕΣ ΠΕ 
ΡΟΝΤΘ ΠῈ5 (ἨΛΙΒ5Ε5) τοῦ Παρισιοῦ. 

᾿Αγήσυχο υαλὸ ὅπως ἦταν, δὲν περεορ Τ ἡ δὲ 
νο στὶς σπουδες τοῦ στὶς τε) ἐπτῸς ξ 
ρολῖνο χαὶ στὸ Παρίσι παραχολ σ 
θήματα τιλοσοφίας χαὶ γράφει. πολλὲς φιλοσουφιχὲ 
μελέτες. ᾿Εντάσσεται στὴν χίνηση τῶν Κοινωνιολό- 
γὼν παϊξὶ ἐξ τοὺς Δελμοῦζο, Παπαναστασίου, Γληνό. 

Μὲ τὸ τέλος τῶν σπουδῶν του ἐργάζεται σὰν μ"η- 
χανιχὸς γὙερανγιχῆς ἑταιρίας στὸ Βερολῖνο (1911-- 
1913). Μελέτησε χαὶ χατασχεύασε ἼΣ λογ 
τῆς γέφυρες χαὶ μεταλλιχὲς χατασχευὲς σ 
στὴν Μ. ᾿Ασία, στὴν ἝΔλλάδα. 

Μὲ τὴν κήρυξη τῶν Βαλχαγιχῶν Πολέμων, τὸ 
1915. ἐπιστρέφει στὴν Ἑλλάδα χαὶ κχκατατάσσετα: 

Ὁ Ν. Ιπιτσίκη: σέ φωτογρχρία 
τοῦ 1922. 

ΝΙΚΟΣ ΚΙΤΣΙΚΗΣ 

Σύντομεῦ βιογραιρικὲῦ σημε! σεις 

Τῆς συναδέλφου ΧΑΡᾺΑΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗ͂ Π.Μ. 

στὸ στρχτὸ σὰν ἁπλὸς στρατιώτ τς Παίργει ττέρος 
στὶς πολεμιχὲς ἐπιχειρήσεις πάντοτε στὴν πρώτη 
ΜΉΝ 

πω ΓΣ τ 

γέχγεια Ἰίρεμετ ἧς: Κατόπιν διορίζεται χ 
θουλος τῆς Γενιχῆς Διοιχήσεως Μίακεδο ογίας ( 
1915), μηχαγιχὸς σιδηροδρόμων Θεσσαλίας (1915), 
χαὶ τέλος ἀρχιμηχαγιχὸς τοῦ Δύγνου Παγαστῶν ἢ ό- 
λο (191ἢ---1916). 

Διατέλεσε Νοὶ σμομηχανιχὸς, πε ταρα οἢ χαὶ τὴ σὺ- 

ΨΊΙΣ 31 Αὐγούστου τοῦ 1916, σὲ ἡλιχία 28 χρό- 
νων, ἐχλέγεται, μεταξὺ 

τοῦ, ταχτιχὸς χαθηγητὴς ὃ 
Η 

τεσσάρων συγυποϑγφ φίων 
στὴν ἕδρα Σιδηρῶν τεῷ υ- 

ρῶν, Στεγῶν χαὶ ἔργων Σιδηροῦ κονιάσι αν τοῦ Ἔ- 
θγιχοῦ Μετσοδίου ΠΠολυτεχνείου. 

Τὸ 1917 ἢ χυδέρνηση ᾿Ἐλευθερίου Βενιζέλου 
τὸν διορίζει Τεγιχὸ Διευθυντὴ τῶν δηἠδοίων Ἔργων. 

κ
α
 

ω
»
 

ἐ Ὡ 

ὅπου παραμένει μέχρι τὶς ἐχλογὲς τοῦ 1920 μπὲ "- 
᾿ Ὗ ᾿ " Ἂ γ" --Ἤ 

πουργὸ Συγχοινωγιῶν τὸν Αλέξανδρο Πα παναστα- 
σίου 

Ἢ περίοδος 1911--1020 ὑπῆρξε μίχ ἀπὸ τὶς 
λαμπρότερες γιὰ τὴν ὑπηρεσία τῶν Δυμοσίων Ἐρ- 
γων. Τότε μεταχλήθηχαν στὴν Ἑλλάδα οἱ διαπρε- 
πέστεροι Ἕλληνες πηχανιχοὶ τοῦ ἐξωτεριχοῦ, ἃ 
θηχαν τὰ περίφημα γραφεῖα μελετῶν, ἔγινε ἢ 11:}) 
ἀνοιχοδοιιήσεως τῆς εσσαλονίχης. 

Τὴν περίοδο αὐτὴ ἐχλέγεται χοσκήτορας τῆς 
σχολῖς Μηχανολόγων Ἤλεχτρολόγων γιὰ τὰ ἄχα- 
δηναϊχὰ ἔτ 1918. 1990. 

Μετὰ τὴν παραίτησή του ἀπὸ τὴ Γενικὴ Διεύ- 
θυνσὴ Δυμιοσίων ἔργων, ἀναλαμδάγει τεχνικὸς ὅι:- 
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Φωτογραφία ἀπό ἐχπαιδευτική ἐχδρομή. ᾽Ο Ν. Ειτσίκης χαϑιστός δεύτερος ἀπό 

τὰ ἀριστερά. 

ευθυντὴς τῆς ᾿Αγγλιχῆς 
(1921---1938), καὶ χατασχεύχσξε 

[ Κοήτης. Σὰν τεχνιχὸς οὐ 
ιεοιχάνιχης ἑταιρίας «Φκ χουντέσιον» (7998.--- 
' Σ ΉΕ ιχὰ χαὶ ἕ 

Θεσσαλονίχης 

χορίτοια. 
Ἐπὶ ὀχτὼ συνεχῆ ἔτη (1991---1θ046) 7 

χνικὸς σύμδουλος τοῦ ὀργανισιοῦ Λιμέγος πε 
Τὸ 1038 ἐχλέγ γιὰ μιὰ διετία χοῦ 

τῇ: Σχολῆς ἸΠολιτιχᾶ 
᾿ ΙΑΝΘΟΥΆΡΙΟ τοῦ 

" Νηχανιχῶν. 

1928 
τοῦ ΕΜ. 

τὸν συναντᾶμε 
πὸ τῶν χαθηγητῶν 

ἜΝ τοῦ ἡ εχνικοῦ Ἐπιιελητηρίου Ἑλλάϑο 
σὐμιθου λ ως 

πεηιοῦδιχα 

ἔγινε παιιϑηφεί. 

σεὼν τοῦ ΤΈΞΒ. ὀρίσχουνιε «τὴν 
Ν. Κιτσίχη, καθηγήτοῦ τοῦ 
ρουπιχατοῦ, γενομένη χατὰ 
ρουσίας τὴν 90ῃν ᾿Ιαγουαρίου 1980» σχετιχὰ 
πεταρούθ' ϑησὴ τῶν παλαιῶν ἀνολοίρωῦ σὲ 
χαὶ Γερου οουσία. 

-
 

  

ὶ 

γ. σὰν ἐχπρόσωπος τοῦ τεχνιχ 

ΡΥ ΜῚ ποὺ ἦταν ὄργανο δημοσιε 
" “- 

τὴν συγεῦρ! απιν τ 

᾿Αλπάϊν Ὁ 
Ἥ.- 

ὐὐ νι ᾿ 

ἜΝ Ἂ- 

στὴ Διοιχοῦτα ᾿ὑπιτρυπὴ 

ὙΞ 

μΣ τῇ 
Ἵν» 

Βου τὴ 

ἘΣ ε 
ξερὰ, Ε Δύο χρόνια ἀργότ Ξ ζοντας 

Ν. Κιτσίχη. Εἶναι ἢ ἐχλογή γεται στὴ ζωὴ τοῦ 
- -ο - ᾿ ᾿ 

ὡς προέξδρου τοῦ ἀνώτατου ὀργαγίσμοῦ τοῦ Τεχνιχοὶ 
- Ὶ Ἶ ᾿ ἐς ἢ 

χόψιου, τοῦ ΤΌΝ. μὲ ΕΣ ἱπτιχὴ πλειοψηφία. 

: τῶν «ΤΈΧΝΙΚΟΝ 
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αὐτὸ παρολιέγει ἱστορῖχ 

"ἢ τὸ μογαδιχὸ αὐτὸ τεχνιχὸ περι 
“Ῥλληνικῆς ἐπιστήμης. 

ὶ ὶ 
- 5" ἥ ᾿ “εν ἔν ὩΣ " - 

; πῆγες, ἀπὸ τὸ Δεχέμόδριο τοῦ 1951 ἕως 
παῖ γν καῖ με. ἢ ἢ “Ἄ,ι' ἔς ͵ Ἐπ ., -- ᾿ - εν -- ἔπι κκος ἐς ματι, μα τὸ Μάϊῖο τοῦ 1052, γίγονται ἀπὸ τοὺς διαπρεπέστε- 

ΨΕΥ " - -- - ἷ - , - Ἢ ΑΞ -- ξ ---- ρους λληνεξ τεχνιχοὺς χαὶ οἰχογομολόγουξ, οἱ πε- 
ἢ -ς ᾿Ξ ΨῪΡ -.- Ἢ Ἢ ᾿ -ᾧ -ὦϑ 5 

ρίφημες διαλέξεις τοῦ ΤΕΕ, στὴν χἴθουσα τῆς ᾿Αρ- 
Ἢ Ὁ ΕΓ Ε - Ἴ γι ὧν Ἂ Αἴ κε» ΡῈ ΡΝ --- “τα - χαιολογικῆς Ῥταιρίας. Τὶς διαλέξεις αὐτές, ποὺ π2- 

Γ “λσδΝ ῃε:τ -; πιο Γ ἜΣ [τὰ βέρηιης Η:-: 47 Ε1 »" “η “ἃ οαγχολουῦξει ταλτιχα ὁ λξυύεριεος ενίψελος γὰιτ τὸ 

δ: Ϊ,Ἔ,"»"κξαρν" ᾿ -ει ,ἾΡ Π,ν 1 Γ ἤῃ “σία -ν τῤ “-- ς Ν εἶ πουγιχό τοῦ ιυμδούλιο, ἀνοίγε: ὁ ἴδιος ὁ Ν. Κ--- 
τοίχης "νὲ 

ὸ τ 

λέτης τῶν ΤΕΥ χῶὼν ζΉ τὴ! 

χονομιχὸν συμδούλιον. Οἱ 
πολύτιπο οοήθημα γιὰ τοὺς μελετ 

τὴν ὁπιλία τοῦ 
ἜΠΟΣ ἥ εἰμ ΕἾΒΒΝ. 

[ΓΞνιχὴ εἶ τ τηση ἐπὶ 

μ ἥν
 

μ
ὶ
 - 

Ι 
ὦ
»
 

Γἔ τλο 

αὗτες ἀποτέλ 

ἐς πεγάλων 

τατον ὍΣ 

᾿Ξ σαν 
-- 

ὄφῷῶ 

᾿ ᾿ ΓΝ τς ἰΐμ - ας - Ὕ δ 

χνιχῶν ζητημάτων τῆς Ῥλλάδας. τὰ πρ ρῶτ ἢ φορ 
ἐπὶ προεδρίας τοῦ Ν. Κιτσίχη, τὸ ΤΕΕ. ἀσχολεῖτα: 
τ ᾿ προγραινατισμένη πελέτη τῆς τεχνιχῆς ἄνα- “ΑΙ 

ἔ 

τῆς Ελλάξας. 

ἐ 

ποὺ ξεσπᾶ τὸ χίνημα ἜἜΡΕΡΕΣ, Ὃ Ν. Κιτσίχη», 
φιλελεύθερος χαὶ φἴλος ᾿Ἐλευθερίου 
ἀτολὺ ὉξΞ τὰς 

ΓΞ παὺξ τοι 

ρουσία 

ἀπὸ τὸ ΤΈΡΙ: ἀπὸ τὸ 1 ο 
τὴν διάλυση τῆς 

  

«ἘἙἘνημερωτιχό Δελτίο ΤᾺ...» --- Χιλιοστέ τεῦχος, Σαθθχτὸ 3 Ἰουνίου 1978 

στὴν 1 τοῦ Μάρτη τοῦ 1988, 

17



  Φ Ν. ΕἸΙΤΣΙΚΗΣ -- ᾿Αφιέρωμα 

Τὸν χρόνο αὐτὸ τὸ Πολυτεχνεῖο τοῦ Σαρλόττειι- 
πουρΥὰχ τοῦ Βερολίνου τὸν ἀναχηρύσσει διδάχτορα ἱνη- 
χανυκὸ «τοιῆς ἔνεχεν» γιὰ τὶς πολυάριθμες χαὶ ἔξ’- 
χες ἐπιστηπονιχές τοῦ ἐργασίες. 

Στὶς 16 Ἰανουαρίου τοῦ 1986, ἐχλέγεται ξανὰ 
παμιϑυηφεὶ χαθηγητὴς στὴν ἔδρα τῆς Ἐφηρμοσμένης 
Στατικῆς χαὶ Σιδηρῶν Γεφυρῶν τοῦ ἃ. Μ. 

ὁ 1937 ἐχλέγεται ᾿Αντιπρύτανης βαρ πνα 
στὴν χορυφὴ τῆς Διοίχησης τοῦ ἘΜ... πότε ὡς 
Πρύτανης χαὶ πότε ὡς ᾿Ἃν τιπρύτανης, ἕως τὸ 1945. 
Τὰ ὀχτὼ αὐτὰ χρόνια, ἂν καὶ χρόνια διχτ τατορίας 
χαὶ χατοχῆς, τὸ Πολυτεχνεῖο γνωρίζε: ἐξαιρετιχηι 
ἀγιή. ἫἪἫ αὐτοτέλειά του δὲν παραδιάζεται χαὶ ἢ 
ΠῚ Πολ' τεχγεΐου δὲν ἀναπτύσσει οὐσιαστιχὴ δρά- 

Εἶναι τὸ πόνο ᾿Αγώτατο Ἵδρυμα ποὺ ὑπάρχουν 
τι τητὲς χωρὶς γὰ εἶναι ὀργανομένοι στὴν ΕΟΝ. 

δημιουργεῖ τὴν Π ολυτεχν!: 'χὴ Λέσχη φοιτητῶν, 
ποῦ δὲν λει: τουργεῖ μέχρι τὸ 104], ἐπειδγ, μὲ τὴν 
χύουξη τοῦ ΠΙολέμου, μετατρέπεται σὲ νοσοχομεια- 
χοὺς θαλάμους. Στὴν διάρχεια ὅιιως τῆς κατυχῆξ: 
σ᾽ αὐτὴ τὴ λέσχη θὰ γον Ὁ οἱ γνωστὲς δι ΕΙΣ δε ις τῶν 
ὍὉπμάξων Μελετῶν Σχεδιασιένης ᾿Δγοιχοδόνηστι: 
(ΟΜΣΑ), πρόδρομου τῆς αὐ τακε ἱευβερωτενὴς ΕΠ 
“δι 

Ὃ ἴστο ὌΝ χός του λόγος ΤΕΥ τοὺς σπουδὰ 
τὸν Νοέμδριο τοῦ 1943, ἐπ᾿ εὖ) τ 
τοῦ ἀχαδημαῖχο ἡ ἔτους, εἶναι χήρυγμα αἱ 
χαὶ πατριωτ!σιοῦ. 

Σὰν Πούτανης ἔλαδε μέρος στὴν ΠΡΡΣ ᾽Αντί- 
στάση. Πιάστηχε χαὶ φυλαχίστηχε, ο φορές, ἀπὸ 
τοὺς Ἰταλοὺς ἀρχιχά, καὶ μετὰ ἀπὸ ΤῊ Περηιανού:. 
ΜῈ τὴν ἐπέμδαση τοῦ τότε ΛΕ ἐπεακάπ Ὁ Δαμασχης 
γοῦ χαὶ τῆς συζύγου τοῦ σημπερινοῦ 1 ἊΣ ἐδρου τῇς 
Διημοχρατίας κ. Ἰωάγνας Τοάτσγυ, ε""χταιώγεται 1 
ἀποστολή τὸῦ σὲ γερμαγιχὸ στρατόπεδο συγχεντρώ- 
σεως. 

ϑ
 

ΗΝ ΠΆΝΤᾺ στὸ πλευρὸ τῶν φοιτητῶν του. 
Τοὺς ἐνέπγνεε χαὶ τοὺς ἐνθουσίαζε μὲ τοὺς λόγου: 

του. Πολλοὺς ἔσωσε ἀπὸ τὸ ἐχτελεστιχὸ ἀπόσπασμα. 
Ἣ ἀντιστασιαχή του δράτη εἶχε, σὰν ἀποτέλεσιια, 

μετὰ τὰ γεγονότα τοῦ Δεχέμόδρη, νὰ τεθεῖ σὲ διαθε- 
σιιότητα. Ἔτσι στὶς 29 Μαΐου 194 ὃ διεθνῶς ἄνα- 
γηυρισμένγος. ἐπιστήμονας χαὶ θαυμάσιος ἄνθοωπος 
τίθεται σὲ διαθεσιμότητα καὶ ἀπολύεται στὶς 21 (Ὁ- 
χτωδρίου 1946. Τὸ ΕΜ0Π. χάνει ἕνα ἐπίλεχτο στέ- 
λεχος. Ὕπηήρξε ὃ πρῶτος χαθηγητὴς ποὺ εἰσάγε: τὸ 
μόθημα τῆς Στατιχῆς στὴν Ἑλλάδα. Τὸ διδλίο τοὺ 
«ΣΧ ΤΑΤΊΚΗ», δύο ὀγχώδεις τόμοι ποὺ ἐχδόθηχαν 
τὸ 1951, θεωρεῖται χλασσιχό, ἐφάμιλλο τῶν ξένων. 
Γιὰ πρώτη φορά, οἱ ἽἌλληγες τεχνιχοὶ διδάσχονται 
τὴ θεωρία τῆς ἔλαστ τιχότητας. Γ:ὰ πρώτη φορὰ ἧ 
ἀνάπτυξη τῆς Σ Σ τατικῆς φθάνει σὲ δαθμὸ ποὺ τὸν 
συναντοῦμε ιιὖνο στὰ χαλύτερᾳαᾳ ἹἸΠολυτεχνεῖα τοῦ 
χόσμου. 

δρουτὴς μαζὲ πὲ τὸν Δημήτρη Μπάτση. τοῦ πε- 
ριοδιχοῦ «ΑΝΤΑΙΟΣ» χαὶ γενιχὸς γραμματέας τῆς 
Ἔπιστυρον: "πῆς Ἕταιρίας Νεοελληνιχῶν Προδληιά- 
τῶν, πὸ τὸν τίτλο «Ἐπιστήμη --- ᾿Αγοιχοδόπηση» 
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{1}. ΑΝ) συσπειρώνει γύρω τοῦ ὅλο τὸ ἐπιστημο- 
γιὸ δυναμιχὸ τῆς ἐποχῆς μὲ σχοπὸ « τὴν μελέτη τῶν 
ἘΠ ΑΉΡΟΙΟΥ τῆς ἀνοικοδόινησης, μέσα στὰ ὅποῖκχ 
αΐρνει χεντριχὴ θέση ἣ σχεδιασιιένη ξχδιοιηχάνιση 

Ἑλλάδας». ΠΙιστεύει ὅτι, «ἡ ἐχϑισιιηχάγιση τῆς Ξ ο ἱ ΓΝ, ἰ ἰ 

τὸ τὰς πρέπει νὰ εἶναι σχοπὸς ὅλων ἐχείνων ποὺ θὰ 
ρυθηίζουν στὸ μέλλον τὶς τύχες τοῦ ἔθνους» : χαὶ προ- 
σπαθεῖ τὴν πίστη τοῦ αὐτὴ γὰ τὴν μεταδώσει στοὺς 
γέου: ἐπιστηι ἰογες, ποὺ ἤδη ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς χα- 
τοχῆς ὁραματίζονται μιὰ χαινούργια Ελλάδα. 

Ὁ ΝΟΕΜΒΡΙΟ τοῦ 1947 συλλαμιοάνεται ἣ σύζυ- 
γός του, δ'χάζεται ἀπὸ στρατοδιχεῖο χαὶ χαταδιχά- 

ζεται σὲ θάνατο. Ὃ Ν. Κιτσίχης ἀρχίζει τότε τὸν 
ἀνώνα τῆς διάσωσής της, ποὺ θὰ χρατήσει μέχρι τὸ 
1991, ὁπότε χαὶ χατορθώνει νὰ πετύχει τὴν ἀπεέελευ- 
θέσωση τῆς. 

Τὸ 1951 φεύγουν γιὰ τὸ Ιαρίσε χαὶ μένου" 
ἐχεῖ μέ χρι τ τὸ 1956 ἀπ᾽ ὅπου ἐπιστρέφει στὴν ἝΔλά- 
δὰ χαὶ θέτει ὑποφηφιότητα στὶς θουλευτιχὲς ἔχλο- 

- - 
παι νῶν 

μ
 

’ Ὁ Ν. ἘΠ τ χης ἐχλέγεται τ πὴ τε τῆς ΔΑ 
σὲ πέντε συνεχεῖς δουλευτιχ ογές: 1906, 1958, 
1001. [968. 1904, στὴν π εἰὰ "τοῦ Δήμου ᾽Δ- 
θηγναΐων. Ἢ δοάση του στὴ Βουλὴ εἶνα: πολύπευργ. 
Ανάλυσξ θέπατ . πολιτιχά, πα νσι οἰκοδομιιχά, πα-- 
δείας. πάντα μὲ ἀντιχειιιενιχότητα χαὶ ἐπιστημον:- 
χῇ ἀχρίδεια. 

Στὶς δυημοτιχὲς ἐχλογὲς τοῦ 1964 ἦταν ὑποφη- 
φῖος Δήμαρχος ᾿Αθηνῶν. Πλειοφήφισε ἔγαγτι τῶν 
ἄλλων ὑποϑηφίων χωρὶς νὰ συγχεντρώσει τὴν ἀπό- 
λυτη πλειονηφί α χαὶ νὰ ἔχλεγεῖ ἄμεσα Δήμαρχος 

Στὴν ἄμμεση ἐχλογὴ ποὺ ἐπαχολούθησε, 
᾿ 

μεταξὺ Ν. κιτ τσοσίχη χαὶ [᾿. Πλυτᾶ, κατὰ περίεργο 

- 

τρόπο ἐχλέγετα!: δήμαρχος ὃ Γ΄. ΤΓλυτᾶς. 
Ἢ διχτατοοία τοῦ ᾿Ἀπρλὴ τοῦ 1967 τὸν ἔστε:λε 

ἐξορία στὴ Γ ιάρο͵ ὅπου μένει. μέχρι: τὸν ἜΟΡΗ τοῦ 
οὐ φεύγε: 

γιὰ τὴν [Γαλλία ἀδτηεξδριστος. Στὴν ᾿Αθήνα ἐπι- 
ι τὸ 1914, μετὰ τὴν μεταπολίτευση. 

Ὁ Ν. ΚΚιτσίχης εἶναι πολυγραφότατος. Πολλὲς 
πελέτες τοῦ ὑπάρχουν σὲ ἐπιστημογιχὰ χαὶ πολιτιχὰ 
περιοδιχά. Ἔνδειχτικὰ ἀναφέρουμε τά: 

«Θετικιστικὴ θεωρία τῆς γνώσεως χατὰ ΕΆΝΘΤ 
ΜΑΘΙ ποὺ δγι: τοσιεύτηχε στὴν Ἐπιθεώρηση τῶν 
ἐκοινωνικῶν χαὶ Πολιτιχῶν Ἐπιστηπῶν, Σεπτ. --- 

εχϑι. 1910. 
«ωτοδιχγνῳ 

1938. 
«Ἢ φιλοσοφία τῆς νγεώτερης φυσικῆς» 1947 -- 

Βιδλιοθήχη τῆς ΒΠ---ΑΝ. 
«Ἢ σημασία τῆς φυσιχῆς διὰ τὴν φιλοσοφίαν» 

1948. 
«Ὃ χόσμος ὑπὸ τὴν ἀπειλὴν τῆς ἐχμιηδενίσεως» 

1958. 
«Ἢ βιοιηχανία ἀλουμινίου 1960. 
«Ἢ θύελλα τῆς κοινῆς ἀγορᾶς» 1962, 
«Ὃἡ παρξισιὸς χαὶ ἢ φιλοσοφιχὴ ἀξία τῶν Μαρ- 

ξιστιχῶν σπουδῶν» 1966 --- Κέντρο Μαρξιστιχῶν Με- 
λετῶν χαὶ ρευνῶν. 

τιχὴ τῆς ἐντατιχῆς καταστάσεως» 

ΤῈ.» -- Χιλιοοτό τεῦχες, Σάῤῥατο 3. ᾿Ιουνίου 1978



  

ΝΙΚΟΣ 

ζῖν Ὥλω 

----Φ Ν. ΕἸΤΣΙΒΚΗΣ ---- ᾿Αφιέρωμα 

  
Ἐπιμέλεια τοῦ συνάδελφου ΓΙΩΡΕΓΟῪ ΜΠΆΛΑΦΑ ΠΑ. 

Εὐρύτατο εἶναι τό πνευματικό ἔργο τοῦ Ν. Κιτσίκη. Καί ἀπό τά θι- 
θλία του, τά πάμπολλα ἄρϑρα του, τούς λόγους του (σέ κρίσιμες περι- 
όδους), ρωμαλέα ξεχύνεται ἡ αἰσιοδοξία του γιά τό μέλλον τῆς πα- 
τρίδος, ἡ πίστη του στό ρόλο τοῦ τεχνικοῦ ἐπιστήμονα σάν Θασικοῦ κοι- 
νωνικοῦ στέλεχους, ἡ ἀγάπη του πρός τή νεολαία, τή ζωογόνα πνοή 
τοῦ ἔθνους, τό πάϑος του γιά τή παιδεία, ἡ φιλοσοφική του, τέλος, σκέ- 
ψη. Τά ἀποσπάσματα πού παρατίθενται ἀποτελοῦν ἁπλῶς «δεῖγμα 
γραφῆς» αὐτῆς τῆς προσφορᾶς τοῦ ὁραματιστῆ ὅσο καί πραγματιστῆ 
κορυφαίου τεχνικοῦ. 

Φ 01] ΣΚΟΠΟῚ ΤΟΥ ΤΕΧΝΊΚΟΥ ἘΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ͂ .-- Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤῸΝ ΟἸΚΟΝΟΌΜΙΚΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΓΙᾺ ΤΟΥ͂Σ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ͂Σ 

Τ᾿ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ᾿Ἐπιμελητήριον τῆς Ἐλ- 
λάδος ἀποτελοῦν ὀργάνωσιν τῆς παροα- 

γωγικῆς τάξεως τῶν Μηχονικῶν δέν ἔχει 
μόνον, ὡς σκοπόν τήν προαγωγήν καί πρυο- 
στασίαν τῶν γενικῶν οἰκονομικῶν συμφε- 

ρόντων τοῦ ᾿Ἑλληνικοῦ τεχνικοῦ κόσμου, 
ἀλλ᾽ ὡς συγκροτούμενον μόνον ἐξ ἐπιστη- 
μόνων, φιλοδοξεῖ ν᾿ ἀποτελέση ἕνα τῶν κυ- 
ριωτέρων παραγόντων ἐν τῆ 'ρυθμίσει τῆς 

δημοσιονομικῆς καί τεχνικῆς 

τῆς χώρας. 
"Ἔταξεν ἑαυτῶ ὡς 

πολιτικῆς 

: ξ κυριώτατον προορι- 
σμὸον τὴν προαγωγήν τῆς τεχνικῆς κινή- 
σεῶς τῆς χῶρας καί ἐπιδιώκει τήν πρα- 

γμάτωσιν τοῦ σκοποῦ τούτου διά τῆς δι- 

(Από τήν «Γενικήν εἰσήγησιν ἐπί τῆς οἰκονομικῆς μελέτης τῶν 
τεχνικῶν ζητημάτων» --- 14.12.1931)}. 

ἐνεργείας εἰδικῶν μελετῶν ἐπὶ σπουδαιο- 
τάτων θεμάτων ὑπό τῶν πολυπληθῶν του 
ἐπιστημονικῶν 

δόσεως ἐπιστημονικῶν συγγραμμάτων καί 
τεχνικοῦ περιοδικοῦ. Τέλος διά τῆς συγ- 
κλήσεως τεχνικῶν καί οἰκονομικῶν συνε- 
δρίων πρός ἐξέτασιν τῶν μεγάλων τεχνι- 

κῶν ζητημάτων. 

ΙΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟΝ τῶν τοιούτων ἐπι- 

διώξεων ἐναρμονίζονται ἑπομένως ἀ- 
πολύτως αἱ ὀργανωθεῖσαι διαλέξεις καὶ 

ἐπιτροπῶν διά τῆς ἐκ- 

τήριον, 

συζητήσεις μ΄ σκοπόν τήν διαφώτισιν τῶν 

πολιτικῶν͵ τῶν οἰκονομικῶν, τῶν τεχνικῶν 

ἐπιστημόνων, ὡς πρός τὴν σχεδόν ἀνε- 
ξερεύνητον εἰσέτι οἰκονομικὴν πλευράν τῶν 
ὑπό ἐκτέλεσιν μεγάλων τεχνικῶν ἔργων 

καί λοιπῶν τεχνικῶν καΐ ὄδιομηχανικῶν 
προδλημάτων. 

Τήν ἀνάγκην τῆς οἰκονομικῆς ἐρεύνης 

τῶν τεχνικῶν ζητημάτων ἀντελήφθησαν ἀ- 

πὸ μακροῦ τόσον τό Τεχνικόν ᾿Ἐπιμελη- 

ὅσον καί ὁ Πολυτεχνικός Σύλλο- 

  

«᾿ Ἐνημερωτιχό Δελτίςο ΤῊ.» --- Χιλιοστῴ τεῦχος, Σάῤφόαχτο 3 Ἴευνίου 1978 19



  

ΦΝ. ΕΙΤΣΙΚῊΗΣ -- ᾿Αφιέρωμα   

γος, ὅστις ἐσκέφθη μάλιστα τήν σύγκλη- 
σιν πραγματικοῦ συνεδρίου. 

Θέλομεν διά τῆς ἐρεύνης ταύτης νά ἐ- 
ξάρωμεν ἀκριδῶς τήν τοιαύτην σημασίαν 

ἐμπεριστατωμένων οἰκονομικῶν σπουδῶν͵ 
σημασίαν τοσούτω παραγνωρισθεῖσαν μέ- 
χρι τοῦδε, ὥστε νά παρέρχωνται ἄνευ σχο- 
λίου 'ἱρωμαντισμοί ἐνίων οἰκονομικῶν πα- 

ραγόντων καί πολιτικῶν καί νά ἐγκρί- 
νωνται τεχνικαΐ μελέται ἄνευ σαφοῦς προ- 
διαγραφῆς τῶν οἰκονομικῶν συνεπειῶν ἐκ 

τῆς ἐφαρμογῆς αὐτῶν...» 

9 0 ἘΠΙΛΟΙῸΣ ΤΟΥ͂ ἈΠΟΛΟΙΊΣΜΟΥ͂ ΤΟΥ͂ Τ. ΠΡΥΤΑΝῊ ΤΟΥ͂ ΜΠ ΚΑΘ. Ν. ΚΙΤΣΙΚΗ ΣΤῚΣ 8.9.1981 

ΑΤᾺ ΤΗΝ ΔΙΕΤΗ πρυτανικήὴν θητεΐαν 

μου ἔλαδον χώραν γεγονότα κολοσ- 
σιαίας ἱστορικῆς σημασίας. Ἢ ἀνάληφις 
τῶν καθηκόντων μου τήν Ἰην Σεπτεμόρίου 
1930 ἐσημειώθη μέ τὴν κήρυξιν τοῦ εὐ- 
ρωπαϊκοῦ πολέμου, τῆς διεθνοῦς αὐτῆς 
λαΐλαπος τερατώδους σφοδρότητος. Κα- 
τά τό δεύτερον ἔτος ἡ Ἑλλάς παρεσύρθη 
ἀπό τήν λαίλαπα ταύτην͵ τό Πολυτεχνεῖ- 
ον ἔκλεισε, ἐκλήθη δέ τό διδακτικόν προ- 
σωπικόν καί ἡ φοιτῶσα νεότης νά εἰσφέ- 
ρὴη τά πάντα ὑπὲρ τοῦ ἀγῶνος. 

Τό “Ιδρυμά μας ἐκτός τῆς χρηματικῆς 

εἰσφορᾶς ἐξ ἑνός ἑκατομμυρίου δραχμῶν, 
εἰς ἃς δέον νά προστεθῆ ἡ γενναία χρη- 
ματικῆ ἀρωγῆ τῶν καθηγητῶν καί τοῦ 
προσωπικοῦ του, ἀνερχομένη εἰς πολλάς 
ἑκατοντάδας χιλιάδων δραχμῶν, διέθεσε 

τά κτίριά του καΐ τἄς ἐγκαταστάσεις ὑ- 

πέρ τοῦ ἀγῶνος, μετατραπέν εἰς νοσοκο- 
μεῖον. 

Ὑπό τοιαύτας συνθήκας δέν ἦτο δυ- 
νατόν νά γίνη τί περισσότερον τῶν ὅσων 
ἐγένοντο ὑπέρ τοῦ “Ιδρύματος. 

ΡΙΝ Ἢ ΠΕΡΑΤΩΣΩ τήν λογοδοσίαν 

μου ἔχω ὑποχρέωσιν νά ὑπομνήσω τήν 
χαρακτηριστικῶς ἔντιμον καί γενναίαν 
στάσιν, ἣν ἐτήρησαν οἱ διοικήσαντες τό 
Ἵδρυμα κατά τήν τελευταΐαν πενταετίαν. 
Εἶναι ἄξιον ἐξάρσεως ὅτι μόνον τό ᾿ἜἜθνι- 

(Από τή λογοδοσία του μέ τή λήξη τῆς πρυτανικῆς του θη- 
τείας τοῦ ἔτους 1939 ---41). 

κόν Μετσόδιον Πολυτεχνεῖον ἐκ τῶν ἀνω- 
τάτων ἐκπαιδευτικῶν ᾿Ιδρυμάτων τῆς χώ- 
ραᾳς παρέμεινεν ἀμόλυντον ἀπό πᾶσαν ἐ- 
πέμδασιν, σκοποῦσαν τήν νόθευσιν τῆς 
αὐτοτελείας, ἥν κατωχύρωσαν προσπάθειαι 
μακρῶν δεκαετηρίδων. 

Ἢ νομοθεσία μας παρέμεινεν αὐστηρο- 
τάτη ὡς πρός ὅλας τάς διατάξεις ἐκεῖ- 
νας, αἵτινες καθώριζον τήν ὑπερτάτην λει- 
τουργίαν τοῦ συλλόγου τῶν τακτικῶν κα- 
θηγητῶν, ἥτις εἶναι ἡ ἐκλογή τῶν συνα- 
δελφὼων τῶν, 

ΜΕΙΝΑΜΕΝ μακράν ἐπιρροῶν ὑποῦὄιθα- 

ζουσῶν ἐπιστημονικά ἱδρύματα καί 
τούς ἀνήκοντας εἰς αὐτά, ἁ λλά κυ:- 
ιώτατα εἰς οὐδεμίαν 
ερίπτωσιν ὑπήρξαμεν 
απεινοί κόλακες, ἀνει- 

τὰάς ὁπ 
ιστεύσαμενν. 
Εἶμαι ὑπερήφανος ὑποστηρίζων ὅτι 

κατ᾽ ἐμέ ἡ μεγαλυτέρα ἀξία τοῦ ἀπολο- 
γισμοῦ τῆς παρελθούσης διετίας συνίστα- 
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ται εἰς τήν ἄκαμπτον καί πλήρη ἀξιο- 
πρεπείας στάσιν, τὴν ὁποίαν ἐτήρησεν ἧ 
πρυτανεΐα τοῦ ᾿Εθνικοῦ Μετσοδίου Πολυ- 
τεχνεΐου, ἔναντι ἰσχυρῶν ὀλεθρίων ἐπιρ- 
ροῶν, χωρίς παρά τήν στάσιν τῆς ταύ- 
την νά παραδλάψη τά συμφέροντα καΐ τήν 
προαγωγήν τοῦ ᾿Ιδρύματος. ᾿Αντιθέτως 
ἐπέτυχε νά καταστήση τοῦτο σεδαστόν εἰς 
πᾶσαν περίπτωσιν. 

Ἅ" ἩΜΕΡΑΙ τάς ὁποίας διέρχεται ἧ 
Πατρίς μας εἶναι σκληραί. Πρό ὀλί- 

γου ἠνοίξαμεν καί πάλιν τάς πύλας μας 
εἰς τήν φοιτῶσαν νεότητα. Θά προσπα- 
θήσωμεν μεταφέροντες αὐτήν εἰς ἀνώτερα 
ἐπιστημονικά ἐπίπεδα καί ἐμπνέοντες εἰς 
τούς νέους μας τόν ἁγνόν ἐπιστημονικόν 
ἐνθουσιασμόν, νά τούς ἀπομακρύνωμεν ἀ- 
πό τήν σκληράν πραγματικότητα. Ἐϊΐμεθα 
πλήρεις ἐλπίδων ὅτι ἐντός ὀλίγου θά ὑ- 
πάρξουν καί πάλιν ὡραῖαι ἡμέραι ἐξόχου 
τιμῆς καὶ δόξης διά τήν Ελλάδα. Οἱ νέοι 
"ας σφυρηλατούμενοι διά τῆς τεχνικῆς 
νετί προσλαμθάνοντες χάρις εἰς αὐτὴν ἐ- 
νλικτήν ἠθικήν καί πνευματικήν ὀντότητα 
θά κληθῶσι τότε εἰς ἕν ὑπέροχον ἔργον: 
Τήν ἀναστήλωσιν καί τὴν ἀναδημιουργῖίαν 
τῆς κατερειπωθείσης Πατρίδος μας». 

6 ἈΠΌΣΠΑΣΜΑ ἈΠῸ ΤῸ ΛΟΙῸ ΤΟΥ͂ ΠΡΥΤΆΝΗ Ν. ΚΙΤΣΙΚΗ͂ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ἘΜΠ ΤῸ 1943 

ΠΕΥΘΥΝΟΜΑΙ πρός σᾶς, νέοι μας φί- 

λοι, διά νά σᾶς σφίξω τό χέρι καί 
νά σᾶς εδαιώσω ὅτι μεγάλη ἡ χαρά μας 
διά τῆν πλουσίαν ἀνανέωσιν τοῦ τεχνικοῦ 
σπουδαστικοῦ κόσμου τῆς Ἑλλάδος. Ἡ 
εἴσοδός σας, ὕστερα ἀπό μίαν αὐστηράν 
ἐπιλογήν, δημιουργεῖ ἀναπτέρωσιν ἐλπί- 
δων ὅτι σέ λῖγο ὁ στρατός τῶν τεχνικῶν 
μας, πλούσιος σέ ἐφόδια ἐπιστημονικά, 
θά εἶνε ἱκανός νά δώση τήν μάχην τῆς τε- 
χνικῆς͵ διά νά ἐπιδιώξη τήν ἀναστήλωσιν 
τῶν ἐρειπίων, τήν δημιουργίαν μιᾶς νέας 
Ἑλλάδος, ἱκανῆς ν᾿ ἀνταποκριθῆ εἰς τάς 

τολμηροτέρας ἀπαιτήσεις 
της. 

᾿Αλλ᾽ ὁ χαιρετισμός μου στρέφεται καί 
πρός σᾶς τούς παλαιούς σπουδαστάς τοῦ 
Πολυτεχνείου, οἱ ὁποῖοι μέσα στή θύελλα 
πού κλυδωνίζει τόν τόπον μας, τέσσαρα 
χρόνια τώρα, ἐκρατήσατε ὑψηλά τήν ση- 
μαΐαν τῶν ἑλληνικῶν ἰδανινῶν, τῆς πα- 
τρίδος, τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τέχνης. 
Αἱ στερήσεις δέν ἐλύγισαν τήν ψυχήν σας. 

᾿Αντιθβέτως Ἢ ψυχῆ τῶν σπουδαστῶν 
μας ποτέ δέν ὑπῆρξε περισσότερον ρῶμα- 
λέα, περισσότερον γενναΐα ἀπό σήμερον. 
Τά δεινά πού ἐπεράσατε ἐχαλύδδωσαν τό 
φρόνημά σας. ᾿Εγίνατε προώρως σοθαροί. 
Εἰς τά καλλίτερα χρόνια σας ἐστερήθητε 

τήν χαράν τῆς ζωῆς. Τά μεγάλα ζητήμα- 
τὰ πού σᾶς ἀπησχόλησαν δὲν σᾶς ἄφι- 

τῶν τέκνων 

(Ἐκφωνήθηκε στίς 13.11.43 κατά τήν ἔναρξη τοῦ βκαδημον. 
κοῦ ἔτους). 

σαν, οὔτε στιγμή, νά ἀπολαύσετε τίς θεῖ- 
κές χαρές πού προσφέρει ἡ νεότης. 

Εἰς τά τραγούδια σὰς ὑπάρχει μόνον 
Ἑλλάς, ἡ αἰωνία Ἑλλάς καΐ αἱ αἱἰώνιαι 
ἀξίαι πού αὐτή ἐδημιούργησε καί αἱ ὁ- 
ποῖαι θά κατοχυρωθοὺν ἀκόμη καλλίτερα 
σέ μιά καινούργια ζωή, δοσμένη ἀπό σᾶς, 

ἀποκλειστικά μόνον ἀπό σᾶς! 
Οἱ παλαιοΐ σπουδασταί μᾶς γεμίζουν 

ὑπερηφάνεια. Εἶνε ὑπέροχοι εἰς αἴσθημα 
καί νόησι, ἱκανοΐ μ᾽ ἐνωμένα τά χέρια νά 
προχωρήσουν εἰς ἐπιτέλεσιν τῶν σοδαρω- 
τέρων ἐπιταγῶν, ἐκεῖ πού τά πεπρωμένα 

τῆς φυλῆς, ἐκεῖ πού ἡ ἱστορία τῆς ὋἋλ- 
λάδος τό ἐπιδάλλει. 

Οἱ νέοι σπουδασταί θά φανοῦν ἄξιοι 
τῶν συναδέλφων των, θά δείξουν πίστιν 
εἰς τά ἰδανικά τῆς Ἑλληνικῆς νεότητος, 
θά συντελέσουν ἀκόμη περισσότερον ὄχι 
μόνον εἷς τὴν τόνωσιν τῶν ἰδεολογικῶν 
ἐκεΐνων κατευθύνσεων τῆς ἀνθρωπότητος, 
πού θά τῆς ἐξασφαλίσουν ἕνα μέλλον καλ- 
λίτερον ἀπό τό παρελθόν, ἀλλά πρό παν- 
τός εἰς τήν ἐπίτευξιν μιᾶς ἑνώσεως ὅ- 
λων τῶν τέκνων τῆς Ἑλλάδος, χάρις εἰς 
τήν ὁποίαν κανέν θαῦμα δέν εἶνε ἀδύνα- 
τον... 

  

ἈΓΑΠΗ͂ΤΟΙ ΦΙΛΟΙ, ἐπί τῇ εἰσόδω τῶν 

νέων σπουδαστῶν καί τῆ ἐνάρξει τοῦ 
νέου ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους, μαζί μέ τόν ἐγ- 
κάρδιον χαιρετισμόν τῶν καθηγητῶν σας, 
σᾶς φέρω τόν νεαρόν νόμον, ὁ ὁποῖος θά 
ρυθμίζη ἐφεξῆς τάς σπουδάς σας. Ὁ νό- 
μος οὗτος σᾶς ἀνοίγει εὐρυτέρους ὁρί- 
ζοντας ἐπιστημονικῶν καί ἐπαγγελματι- 
κῶν ἐπιδιώξεων. Δέν ἀποτελεῖ ὅμως εἰμή 
τὴν ἀπαρχήν τῶν μέτρων πού πρέπει ἐν 

συνεχεία νά ληφθοῦν διά ν᾽ ἀποκτήσωμεν 
Πολυτεχνεῖον ἄξιον τῆς μεταπολεμικῆς 

Ἑλλάδος. 

Πρέπει νά ἐννοήσωμεν ὅτι ἡ Ἑλλάς τοῦ 

ἀμέσου μέλλοντος ἔχει. ἀπόλυτον ἀνάγκην 

ὅλων τῶν ἐπιστημονικῶν μέσων, πού δια- 
θΐτει ἡ τεχνικῆ, ὄχι ἁπλῶς διά νά ἐπου- 
λώση τά τρομερά τραύματά της͵ ἀλλά 
διά νά καταστῆ ἱκανή νά προσφέρη εἰς 
τά τέκνα της, πού ἀπέδειξαν πόσον πήν 

ἠγάπησαν, τά θεῖα δῶρα ἑνός προηγμένου 
τεχνικοῦ πολιτισμοῦ. Ὃ κυριώτερος συν- 
τελεστής τοῦ πολιτισμοῦ τούτου θά εἶνε 
τό ἀνώτατον τεχνικόν ἵδρυμα τῆς χώρας, 
τό Πολυτεχνεῖον. Πρέπει ὅλοι νά ἐνισχύ- 
σωμεν παντοιοτρόπως τάς προσπαθείας 
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του πρός ἀνάδειξιν καί ἐπιστημονικήν ἐ- 
πικράτησιν. Τά ἐργαστήριά του πρέπει 
νά πλουτισθοῦν μέ ὅλα τά μέσα καί τά 
ὄργανα τῆς ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης. Οὐ- 
δεμία θυσία εἶνε ὑπερδολική ὅταν πρόκει- 
ται διά τό Πολυτεχνεῖον. Τό Ἔθνος ὁλό- 

Φ ἈΠῸ ΤῸΝ ΠΡΟΛΟΙῸ ΤΟΥ͂ Ν. 
ΣΤΗ͂Ν ἙΛΛΆΔΑ.» (1947) 

ΑΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στήν Ἑλλάδα, 

δηλαδή ἀξιοποίηση καί μεταλλουργι- 
κή μετουσίωση τοῦ ἐκλεκτοῦ, ποικίλου καί 
ἄφθονου μεταλλευτικοῦ πλούτου της, μη- 
χανική ἐπεξεργασία τῶν προϊόντων τῆς 
μεταλλουργίας, κατασκευῆ μηχανῶν καί 
γενικότερα τῶν μέσων παραγωγῆς, ἵδρυ- 
ση ναυπηγείων, ἐγκατάσταση ἠλεκτροχη- 
μικῶν ἐργοστασίων, χωρῖς προ- 
νομιακές παραχωρήσεις 
στό ξένο κεφάλαιο, ἀπο- 
τελεῖ τή μόνη διέξοδο ἀπό τὴν οἰκονομική 
ἀποτελμάτωση, τόν μόνον τρόπο γιά μιά 
σταθερή προοδευτική οἰκονομική ἐξυγίαν- 

ση καὶ ἀνόρθωση, τόν λυτρωμό τῆς ἐλλη- 

νικῆς οἰκονομίας καί τῆς ἐθνικῆς ἐργα- 

οἷας ἀπό τά δεσμά τοῦ ξένου κεφαλαίου, 

κληρον πρέπει νά τό περιβάλη μέ ἐξαιρε- 
τικήν στοργήν καί εὐλάθειαν διότι τό Πο- 

λυτεχνεῖον θά ὁδηγήση τό ἔθνος πρός τήν 

εὐημερίαν. 
Σπουδασταί τοῦ Πολυ- 

τεχνείου γρηγορεῖτε. Θά 

τῷ Ν. ΕἸΙΤΣΙΚΠΗΣ -- ᾿Αφιερωμα 

-ληθῆτε νᾶ δώσετε ἐν- 

τός ὀλίγου τήν μάχην 

τῆς τεχνικῆς Εἶἴΐσθε 

Ἕλληνες. Πρέπει νά κερ- 

δίσετε καί τήν μάχην 

αὐ τήν. 

ΚΙΤΣΙΚΗ͂ ΣΤῸ ΒΙΒΛΙΌ ΤΟΥ͂ Δ. ΜΠΑΤΣΗ͂ « Η ΒΑΡΕΙ͂Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

τὴν ἐπιδίωξη κάθε πολιτικῆς πραγματικά 
ἐξυπηρετικῆς τῶν συμφερόντων τοῦ λαοῦ. 

Βαρειά διομηχανία στήν Ἑλλάδα, πά- 
νὼ σέ ὁρισμένες οἰκονομικές καί πολιτι- 
κές προῦὔποθέσεις, σημαΐνει διάσπαση τοῦ 
κλοιοῦ τῆς κακομοιριᾶς καί τῆς μοιρο- 
λατρείας, ἀποτίναξη τοῦ ζυγοῦ τῆς ξέ- 
νῆς κηδεμονίας καί ἔξοδο στήν πλατειά 
λεωφόρο, πού ὁδηγεῖ τίς μεγάλες λαϊκές 
μᾶζες στήν εὐημερία, στήν πρόοδο καί 
στόν πολιτισμό. 

Βαρειά διομηχανία μέσα σέ πλαΐσιο 
πραγματικῆς δημοκρατίας δημιουργεῖ λαό 
ἱκανό καί τοῦ παρέχει τά μέσα, γιά τήν 
ἀντιμετώπιση κάθε ἐπιδουλῆς τῆς ἀκε- 
ραιότητάς του, κάθε προσδολῆς τῆς ἀνε- 
ξαρτησίας του. 

« ΠΑΙΔΕΙ͂Α, ἈΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗ͂ΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝῊ ΑΓΌΡΑ͂ » 

(᾿Αποσπάσματα ἀπό ἄρθρο τοῦ Ν. Κιτσίκη στό περιοδικό «Παν- 
σπουδαστική» --- Φεθρουάριος 1963). 

Ὁ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙ͂ΑΣ εἶναι οἶκο- 
νομικό, ὄχι γιατί προκαλεῖ μεγάλες 

δαπάνες, ἀλλά γιατί ἀντίθετα ἀποτελεῖ 
τήν δάση τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως 
μιᾶς χώρας. Ἧ παιδεία ἀποτελεῖ τερά- 
στιο συντελεστή ἐπιτυχίας μιᾶς ὀρθῆς οἰ- 
κονομικῆς πολιτικῆς. 

Σήμερα τήν ἑλληνική οἰκονομία χαρα- 
κτηρίζει χαμηλή παραγωγικότης - “--- δηλα- 
δή μικρή παραγωγή ἀγαθῶν κατά ἀπα- 
σχολούμενον, μέ συνέπεια μέγα κόστος 
τῆς παραγωγῆς. Ἕνας ἀπό τούς συντε- 
λεστές τῆς χαμηλῆς παραγωγικότητας, 
ἴσως ὁ σημαντικώτερος, εἶναι τό χαμηλό 
μορφωτικό ἐπίπεδο τοῦ λαοῦ. Ἣ ὕψωση 
τοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου, ἡ ἐξάλειψη τοῦ 
ἀναλφαδητισμοῦ --- πού ὀρίσκεται σέ τρα- 
γικό ὕψος. στήν ᾿Ἑλλάδο---- πρέπει νά συ- 
νοδεύει σάν δασικό μέλημα τίς προσπά- 
θειες ἀνασυγκροτήσεως, γιά νά ἐπιτύχου- 

με τήν αὔξηση τῆς παραγωγικότητας, τή 
δημιουργία ἱκανότητας τῆς γεωργικῆς καί 
θδιομηχανικῆς παραγωγῆς μας ν᾽ ἀνταγω- 
νισθεῖ, ὕστερα ἀπό τή σύνδεσή μας, μέ 

τίς χῶρες τῆς Κοινῆς ᾿Αγορᾶς, δηλαδή 
τῆς συμπυκνωμένης. γεωργικῆς καί ὄιο- 

μηχανικῆς παραγωγῆς τῆς Εὐρώπης, πού 
ὀρίσκεται στό ὕψιστο σημεῖο τελειοποιή- 
σεως... 

ΛΛΑ ΓΙΑ ΝᾺ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ στήν 

οἰκονομική σημασία τῆς Παιδείας, το- 
νίζουμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶ- 
ναι τό σημαντικώτερο 
τῶν μέσων παραγωὼ γῆ ς. 
Τό ἀξίωμα αὐτό πρέπει νά ριζωθεῖ 6α- 
θειά στή συνείδησή μας καΐ νά στρέψου- 
με ὅλη μας τήν προσοχή στήν ἀνάπτυξη, 
στόν πολλαπλασιασμό, στήν καλυτέρευση 
αὐτοῦ τοῦ μέσου παραγωγῆς, δηλ. τοῦ ἀν- 
θρώπου. Ὁ νέος ἐργάτης καί ὁ νέος ἀ- 
γρότης πρέπει νά ἀποκτήσουν τήν ἀνάγ- 
κὴ τῆς μορφώσεως. Πρέπει νά γίνει στό 

λαό, καί ἰδίως στόν ἐργαζόμενο κόσμο, 
δαθύτατα συνειδητή ἡ σημασία τῆς ἐπὶι- 
στήμης γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν προ- 
δλημάτων τῆς ζωῆς, γιά τήν ἱκανοποίη- 
ση τῶν κοινωνικῶν καί ἀνθρωπίνων ἀναγ- 
κῶν, γιά τή μελέτη τῶν πολυσυνθέτων ζη- 
τημάτων τῆς παραγωγῆς... 

Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧῊ πού λεΐπουν 

θά τά δώσει ἡ τεχνική παιδεῖα, κλι- 
μακουμένη σέ πυραμίδα, μέ πλατειά δ6ά- 
ση πολυτεχνικῆς μορφώσεως ὁλοκλήρου 
τοῦ λαοῦ. Ἢ τεχνική παιδεία εἶναι ἕνα 
κεφάλαιο, πρωταρχικῆς σημασίας, τοῦ με- 
γάλου ἐθνικοῦ μας θέματος τῆς παιδείας, 
ὄχι μεμονωμένο, ἀλλά καθοριστικό τῆς 
τροχιᾶς ὅλης τῆς παιδείας μας, ἀπό τήν 
κατώτατη ὥς τήν ἀνώτατη δαθμίδα, κα- 
θοριστικό τῶν σκοπῶν της, τῶν ἐπιδιώ- 

ξεῶν της, τῶν ἰδανικῶν της. Ἢ τεχνική 

ἀνασυγκρότηση προὔποθέτει ὄχι μόνο τήν 

ὕπαρξη τεχνικῶν στελεχῶν σέ ὅλες τίς 

κλιμακώσεις, ἀλλά κάτι περισσότερο: τήν 

ὕπαρξη τεχνικῆς συνειδήσεως σέ ὁλόκλη- 

ρο τό λαό. 

Πρέπει νά ἀνέδει ἡ μορφωτική στάθμη 
τοῦ λαοῦ σέ σημεῖο, ὥστε νά γίνουν συ- 
νειδϑητές οἱ ἀνάγκες σέ ἔργα ἀνασυγκρο- 
τήσεως, γιά νά μπορεῖ ἔτσι νά ἀξιώσει 
τήν ἱκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἀπό 
τούς κυδερνῆτες του. Ἧ πολυτεχνική μόρ- 
φωση, πού πρέπει νά ἀποκτήσει ὁ λαός 
στό σχολεῖο, καί ἡ διασπορά ἀνάμεσά του 
ἀφθόνων τεχνικῶν στελεχῶν, ὅλων τῶν κα- 
τηγοριῶν, θά τόν κάνει νά γνωρίσει τήν 
Ἑλλάδα, θά τόν φέρει σέ ἐπαφή μέ τά 
προδλήματα τῆς ζωῆς, θά τόν κάνει νά 
τά νοιώσει, νὰ ζητήσει τήν λύση τους, 

Βαρειά διομηχανία στὴν Ελλάδα εἶἷ- 
ναι ἀπόλυτα δυνατή καί πραγματοποιή- 
σιμη. Ὅλες οἱ προὔποθέσεις ὑπάρχουν. 
Τό ἐνεργειακό μας δυναμικό, σέ ὑδατο- 
πτώσεις καί σὲ στερεά καύσιμα ἀνεδαΐίνει 
σὲ πολλά δισεκατομμύρια κιλοδατώρια τό 
χρόνο. Εἶναι ὑπεραρκετό γιά νά φέρει τὴν 
ἐνεργειακή κατανάλωση, κατά κάτοικο, γύ- 
ρῶ στούς μεγάλους ἀριθμούς, πού χαρα- 
κτηρίζουν τίς μεγάλες διομηχανικές χῶ- 
ρες τοῦ κόσμου. Τὰ δεθαιωμένα ἀποθέ- 
ματα μερικῶν μεταλλευμάτων εἶναι πολύ 

μεγάλα, ἄλλα ὁπωσδήποτε ἀρκετά, τά πι- 
θανά ὅμως ἀποθέματα ξεπερνοῦν τίς ἀ- 
νάγκες καί τίς δυντότητες τῶν πρώτων 
πολύχρονων σχεδίων, χωρίς ν᾽ ἀποκλείουν 
τό ἐνδεχόμενο ἀπόλυτης ἐπάρκειας γιά τό 
ἀπώτερο μέλλον... 

πού θά ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τήν ὕψωση 
τοῦ θδιοτικοῦ του ἐπιπέδου. 

ΤΟΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ τῶν τεχνι- 
κῶν στελεχῶν καί στό γεγονός ὅτι δέν 

εἶναι συνειδητές στῖς πλατειές λαϊκές 
μᾶζες οἱ δυνατότητες πού προσφέρει γιά 
μέν τήν ἐκθιομηχάνιση ὁ ὀρυκτός καί ὁ 
ἐνεργειακός πλοῦτος, γιά δὲ τήν ᾿ὅλοκλη- 
ρωτικήν ἀξιοποίηση τοῦ ἐδάφους ὁ ὑδατι- 
κός πλοῦτος, πρέπει κατά μέγα μέρος νά 

ἀποδοθεῖ ἡ τραγική καθυστέρηση τῆς ὋἙλ- 
λάδας στό ἐθνικό ζήτημα τῆς ἀνασυγκρο- 
τήσεως. 

“Ὅμως, τό πρόδλημα τῆς Παιδείας δέν 
εἶναι μόνο θέμα ἀναδιαρθρώσεως καΐ ἐμ- 
πλουτισμοῦ γνώσεων, ἀλλά πρό παντός θέ- 
μα ποιότητας. Δέν πρέπει νά λησμονοῦ- 
με τούς ἀνθρωπιστικούς σκοπούς τῆς παι- 
δείας. Εἶναι ἀνάγκη, ὄχι μόνο νά διαρθρω- 
θεῖ διαφορετικά μέ προοπτική τό ἔργο τῆς 
ἀνασυγκροτήσεως μέ ὅλη τήν πολύμορφη 
ποικιλία του, ἀλλά νά ὑψωθεῖ ἡ στάθμη 
τῆς μέσης καί Σ πνὺς παιδείας, νά ἀ- 
ποκτήσει προγραμματισμένο καΐ συντονι- 
σμένο πνευματικό περιεχόμενο ἐπάνω σέ 
στερεές θεωρητικές δάσεις, νά συντελέ- 
σει στό σχηματισμό ἑνός ὀργανικοῦ συ- 
νόλου, ὅπου τό κατ᾽ ἐξοχήν μορφωτικό 

στοιχεῖο καΐ τό τεχνικό στοιχεῖο νά δρί- 

σκονται στενά συνδεδεμένα. Μόνον ἕνα τέ 

τοιο ἄρτιο σύνολο μπορεῖ νά εἶναι δη- 

μιουργικό καί συντελεστικό ἐπιτυχίας ἀ- 

νωτέρων ἐκπολιτιστικῶν ἐπιδιώξεων. 

ΗΜΕΡΑ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ὄρίσκεται πολύ 
χαμηλά. Τά προϊόντα τῆς μέσης παι- 

δείας εἶναι οἰκτρά ἀλλά καί τῆς ἀνώτα- 
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  ΘΝ. ΕΙΤΣΙΚΗΣ --- ᾿Αφιέρωμα 

της, παρὰ τά μέτρα ἀμύνης ἐναντίον τῆς 
τελείας ἀπαϑλιώσεως μέ τήν ἀλυσιτελῆ 
παρεμδολή τῶν εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων, 
δέν εἶναι καθόλου ἱκανοποιητικά. Ἣ γε- 
νική μόρφωση, ἡ ὁποία παρέχεται στά γυ- 
μνάσια, εἶναι ἐλλιπεστάτη. Πρέπει στά 
γυμνάσια νά παρέχεται πολυτεχνική μόρ- 
φωση καΐ μάλιστα γενικά σέ ὅλα, ἀνε- 
ξαρτήτως ὁποιασδήποτε διαφοροποιήσεως 
καί εἰδικεύσεως τῶν γυμνασίων. Ἣ πολυ- 
τεχνική παιδεία δέν εἶναι ἐπαγγελματική. 
᾿Αποτελεῖ τρόπον ἐκπολιτιστικῆς μορφω- 
σεῶς, μέθοδον ψυχικῆς καΐ πνευματικῆς 
διαπλάσεως τῆς νεότητας, προπαρασκευή 
ἀγωνιστῶν γιά τήν κατάκτηση τῶν ἀγα- 
θῶν τοῦ φυσικοῦ κόσμου καί τῶν νόμων 
πού τόν διέπουν. Βαδίζει χέρι μέ χέρι μέ 
τή γενικήν ἀνθρωπιστική παιδεία, τῆς ὁ- 
ποΐας καθόλου δέν ἐλαττώνει τό κῦρος 
καί τή σημασία. Ἣ πολυτεχνική παιδεία 
ζωντανεύει ὅμως τή γενική θεωρητική κα- 
τάρτιση, ἀποκαθιστὰ τόν σύνδεσμο μετα- 
ξύ θεωρίας καί πράξεως, τὴν ἕνωση δι- 
δασκαλίας καί παραγωγῆς ἐργασίας, δη- 
μιουργεῖ τήν τεχνική συνείδηση. Οἱ μαθη- 
ταί πρέπει νά μάθουν στό γυμνάσιο ὅτι 
ἡ Ἑλλάς ἔχει ἀξιόλογο μεταλλευτικό 
πλοῦτο καί μάλιστα μεταλλεύματα μεγά- 
λης διομηχανικῆς ἀξίας. Εἴμαστε λαός 

φτωχός, ὁ φτωχότερος τῆς Εὐρώπης, ἀλ- 
λά πρέπει νά διαλυθεῖ ἡ ἐθνοκτόνος πλά- 
νῇ ὅτι εἴμαστε χώρα φτωχή, καταδικα- 

σμένη νά παρέχει στό λαό τῆς τό μικρό- 
τερο ἐθνικό εἰσόδημα ὅλων τῶν χωρῶν τῆς 
Εὐρώπης. Πρέπει νὰ μάθουν ὅτι ἡ ᾿Ἑλλά- 
δα, σύμφωνα μέ τίς μελέτες καί ἐκθέσεις 
τῆς Γεωλογικῆς Ὑπηρεσίας, εἶναι πλού- 
σια σέ νικέλιο, ἔχει μεγάλα κοιτάσματα 
ἐκλεκτοῦ δωξίτου ὑπό πολύ εὐνοϊκούς ὅ- 
ρους ἐκμεταλλεύσεως. “Ὅτι ἡ Ἑλλάς εἷ- 
ναι ἐπίσης μία ἀπό τίς πρῶτες χῶρες 
τοῦ κόσμου σέ μαγνησίτη (λευκόλιθο), ὅ- 
τι ὁ χρωμίτης ἀφθονεῖ, ὅτι τά σιδηρομε- 
ταλλεύματα ἐπιτρέπουν τήν ἀνάπτυξη σο- 
δαρωτάτης σιδηροδιομηχανίας καί τήν πα- 
ραγωγή εὐγενῶν χαλύδων. Ὅτι μέ τήν ἀ- 
νάπτυξη χάριν τῆς πατρίδος μας τῆς σι- 
δηρομεταλλουργίας καί τῆς λοιπῆς ὄιο- 
μηχανίας, θ᾽ ἀναπτυχθεῖ αὐτομάτως καί ἡ 
μηχανουργική διομηχανία, πού εἶναι ἀπα- 
ραίτητη γιά τόν ἐφοδιασμό τῆς γεωργίας 
μέ μηχανήματα καί ἐργαλεῖα. 

ΡΕΠΕΙ, ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, νά μάθει 

τόν μεταλλευτικό πλοῦτο καΐί νά ἐξοι- 
κειωθεῖ μέ τόν μεταλλευτικό χάρτη τῆς 
χώρας. Ἢ ἐπιστήμη αὐτή λέγεται οἰκο- 
νομικῆ γεωγραφία τῆς Ἑλλάδος καί γι᾿ 
αὐτήν δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνα διδλίο πού 
νά ἀναφέρει γι᾿ αὐτά τά θεμελιώδη οἰκο- 
νομικά θέματα. Δηλαδή οὔτε γιά τό Πα- 
νεπιστήμιο, οὔτε γιά τήν ᾿Ανωτάτη Σχο- 
λή Οἰκονομικῶν καί ᾿Εμπορικῶν ᾿Επιστη- 
μῶν, οὔτε γιά τό Γυμνάσιο... 

9 «ἢ ΘΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗ͂Σ ΓΝΏΣΕΩΣ ΚΑΤᾺ ΕΕΝΘΤ ΜΑΓΗ͂» 

ΡΟΣΕΠΑΘΉΣΑ ἐν τοῖς ἀνωτέρω ν᾽ ἀ- 
ποδώσω ὡς ἀμέτοχος ψυχρός παρα- 

τηρητής τάς δύο χαρακτηριστικωτέρας ἀ- 
πόψεις τοῦ προδλήματος τῆς γνώσεως, 
τήν θετικὴήν καί τήν κριτικήν, ὑποστηρί- 
ξας μετά τῆς αὐτῆς εἰλικρινείας ---τοὐύὐ- 
λάχιστον ἐνδιαθέτον-.-.-- τά ὑπέρ καί τά 
κατά ἑκάστης ἐξ αὐτῶν. Παρέστημεν μέ- 
Χρι τοῦδε εἰς τό ἐνδιαφέρον θέαμα τῆς 
πάλης δύο γιγάντων τῆς σκέψεως, οἵτι- 
νες καλοῦνται δαςἢ καί Καπὶ, περί ζη- 
τημάτων θεμελιωδῶν. Νῦν προσεγγίζομεν 
εἰς τό ἀποτέλεσμα, ὅπερ ἀποτελεῖ συγ- 

χρόνως καί ὁμολογίαν πίστεως τοῦ συγ- 

γραφέως τῆς παρούσης μελέτης. Δυνάμε- 
θα ἤδη νά είπωμεν, ὅτι ἡ ἀπόπειρα ἀνα- 
στάσεως τοῦ Καπὲ ἀπέτυχεν. Βεδαίως εἶἷ- 
νε πολυάριθμοι εἰσέτι οἱ ὀπαδοίΐ τῶν ἀρ- 

χαίων μεταφυσικῶν, οὐ μόνον τοῦ Καπΐί, 
ἀλλά καί τῶν ᾿ιεΞςατγῖίος, ἰ οἱ πὶἔζ, Εἰ- 
εἰδ, Ηδαεὶ καὶ τῆς θεωρίας τῶν περί 
ἑνός αἰωνίου καί ἀπολύτου λόγου κοινοῦ 
εἰς ἅπαντας, περί ἀξιωμάτων γενικῶν καί 
ἀναγκαίων ὁδηγῶν τῆς γνώσεως, περί ἀ- 

ληθειῶν αἰωνίων καί ἰδεῶν προυπαρχουσῶν 
ἃ ΡΙΓΪΟΓΙ, ὡς στηριγμάτων στερεῶν καί ἀ- 
σαλεύτων τῆς ἐπιστήμης, ἥτις κατ᾽ αὐ- 
τούς, προχωρεῖ λίαν κοπιωδῶς καΐ ὄὅρα- 
δέως εἰς τὴν κατάκτησιν τῆς ἀληθείας, 

ἐνῶ οὗτοι τήν θέλουσιν ἄμεσον καΐ ἀπό- 
λυτον. ᾿Αλλ᾽ ἐναντίον αὐτῶν ἐγεΐρονται οἱ 
σημερινοΐ μεγάλοι ἐπιστήμονες ΚΟ ΠΟΙ͂, 

οἰσνμαγῖ, Οξίγννα! ἁ, Ρεϑδᾶῖξοπ, Ροϊπεαδτζγέ, 
Ὠυπαπι, ΡΙαπεκ, κ.ιτ.λ., ἔχοντες ἐπί κε- 
φαλῆς τὸν Μᾶς, συνεχῶς καί ἀδιαλεί- 
πτως ἐργαζόμενοι πρός μεγαλυτέραν δό- 
ξαν τῆς ἐπιστήμης, οἱ κατ᾽ ἐξοχήν εἰς 
θέσιν νά ἐκτιμήσουν τήν σημασίαν αὐτῆς, 
ἀλλ᾽ ἀναγνωρίζοντες μετριοφρόνως, ὅτι 

Τά παιδιὰ μας πρέπει νά γνωρίσουν 
τόν μεταλλευτικό χάρτη τῆς Ἑλλάδας, 
νὰ πληροφορηθοῦν ὅτι ἔχουμε ἄφθονες πη- 
γές ἐνεργείας, ὅτι ὑπάρχει ἕνας ἄλλος τε- 
ράστιος παραγὼν τῆς ἀνασυγκροτήσεως, 
τά παραγωγικὰ καί ἐγγειοθδελτιωτικά ἔρ- 
γα. Πρέπει ὁ λαός μας χάρις στό σχολεῖο 
νά ἀποκτήσει συνείδηση τῆς σημασίας 
τῶν ἁπλῶν εγγειοδελτιωτικῶν ἔργων. 

ΤΑΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ἡ πολυτεχνική μόρ- 

φώση στό δημοτικό καί στή μέση ἐκ- 
παίδευση γιά την τεχνική προπαρασκευή 
ὁλοκλήρου τοῦ λαοῦ, ὅταν σκορπίσουμε 
τεχνικά σχολεῖα στά πέρατα τῆς Ἑλλά- 
δας καί θεμελιώσουμε καλά στό λαό τε- 
χνικές γνώσεις ποὺ τοῦ εἶναι ἀπαραίτη- 
τες γιά τήν αὔξηση τῆς παραγωγικότη- 
τας, ὅταν ὀρθώσουμε στήν ἐπιδαλλομέ- 
νῆ ἐπιστημονικήῆ στάθμη τίς ᾿Ανώτατες 
Τεχνικές Σχολές μας μέ ἐμπλουτισμό 

τους σέ προσωπικό ποιότητας καΐ ἐργα- 

στήρια, ὅταν ἱδρύσουμε ἰνστιτοῦτα ἐπι- 
στημονικῶν ἐρευνῶν σέ διάφορα μέρη τῆς 
Ελλάδος μέ εἰδικότητα ἀντίστοιχη στόν 
χαρακτῆρα καί τήν ἀξιοποιητική δραστη- 
ριότητα κάθε περιοχῆς, θά μποροῦμε ν᾽ 
ἀντιμετωπίσουμε θαρραλέα τά μεγάλα 

προδλήματα τῆς 

ἀνταγωνιστικότητας καί τῆς εἰσόδου μας 

στήν Κοινή ᾿Αγορά. 

τῆς ἀνασυγκροτήσεως, 

(Τά συμπεράσματα τοῦ γνωστοῦ φιλοσοφικοῦ θιθλίου τοῦ Ν. 
Κιτσίκη ---- 19] 6). 

αὕτη δέν εἶνε εἰς θέσιν ν᾿ ἀποκαλύψη αἰω- 
νίας κοσμικάς ἀληθείας ὑπαρχούσας ἐκτός 
ἡμῶν ἤ νά δώση πιστόν ἀντί γρα- 
Φ ο ν τῆς πραγματικότητος ἐντός ἧ- 
μῶν. Ἢ ἐπιστημονική ἀλήθεια ἀποδάλλει 
παρ᾽ αὐτοῖς τήν ἀγέρωχον ἀκαμψίαν της, 
γίνεται πλαστική, ρέουσα, προσαρμοζομέ- 
νη εἰς τά φυσικά φαινόμενα. Δέν εἶνε ἀ- 
ποκάλιψις, ἀλλ᾽ ἐφεύρεσιςπς διά 
τάς ἀνάγκας τῆς ζωῆς. Εἶνε μηχανισμός, 
ὅστις ἁπλοποιεῖ τὴν σκέψιν, οἰκονομεῖ ἔρ- 
γον, εἶνε ὁ μίτος τῆς ᾿Αριάδνης εἰς τόν 
λαθδύρινθον τῆς πολυπλόκου φύσεως. Δέν 
προὔπάρχει τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως δέν προ- 

ὑπῆρξεν ὁ φωνογράφος τοῦ ΕαΐΞοη. Παύει 
ὁ προσανατολισμός τῆς σκέψεως πρός 
τό πρῶτον ὄν, πρῶτον ἀξίωμα, κατηγο- 
ρίαν, ὑποτιθεμένην ἀναγκαιότητα καί 
στρέφεται αὕτη πρός τό θέαμα τῆς συ- 
νεχοῦς ἐναλλαγῆς φαινομένων, ἐν ὅλη αὐ- 
τοῦ τῆ μεγαλοπρεπεία τῆς μεταθολῆς καί 
τῆς κινήσεως. 

ΑΥ̓ΘΑΔΕΣ ἐπιστημονικόν λογικόν ἐ- 

Ὑ ὦ, τό δημιουργοῦν τόν κόσμον κατ᾽ 
εἰκόνα καί ὁμοίωσίν του, ἐξαφανίζεται. 
Ὃ Μαδςοῇ σταματᾶ ἐδῶ. Θεωρεῖ ἐν τού- 
τοις τάς σκέψεις αὐτάς οὐχί ὡς συντε- 
τελεσμένην κοσμοθεωρίαν, ἀλλ, ὡς τάς 
γενικάς γραμμάς τοιαύτης, ἐχούσης ἀ- 

νάγκην μεγαλυτέρας ἐπεξεργασίας. Οὕτως 
ἄλλοι τόν παρακολουθοῦν μέχρι τῆς στι- 
γμῆς αὐτῆς, οὐδόλως παρεκκλίνοντες τῆς 
ὁδοῦ, ἥν αὐτός ἐχάραξεν, ἀλλά προῦδαί- 
νουν καί περαιτέρω. ἐξετάζουν τόν ἄν- 
θρωπον οὐχί μόνον ὡς ἐπιστήμονα μέ ἐ- 
λαττωθέντα τά κεφάλαια γνώσεως τόν 

λόγον καί τήν σκέψιν, ἀλλ᾽ ἀκέραιον, μέ 
τόν πλουσιώτατον θησαυρόν αἰσθημάτων, 
ἐνστίκτων, ὄδουλήσεων, ἀναγκῶν, ἐπιθυμι- 
ὧν, μή μεταφραζομένων εἰς ἰδέας διαυγεῖς, 
ἐν τούτοις ἐντελῶς ὡρισμένων ἀλλά μή ἀ- 
ναγομένων εἰς τήν λογικήν σκέψιν, ἰΠ|Π- 
16] θ 65, κατά τήν ἐτυμολογικήν σημα- 
σίαν τῆς λέξεως. Ἣ ἐπιστήμη, δημιουρ- 
Υγία τοῦ λόγου καΐ τῆς νοήσεως, δέν χρη- 
σιμεύει ἥ εἰς τό νά ἐξασφαλίζη ἀποτελε- 
σματικῶς τό κράτος ἡμῶν ἐπί τῆς φύσε- 
ως. Διδάσκει τήν χρησιμοποίησιν τῶν ὄὃν- 
τῶν, ἀλλ᾽ οὐδέν λέγει περί τῆς οὐσίας 
αὐτῶν. Ὃ ἀνθρώπινος λόγος ὑφίσταται 
μείωσιν. ᾿Αφαιρεῖται ἀπ᾿ αὐτόν τό δικαίω 
μα νά προσδλέπη τόν κόσμον ὡς ἀντικα- 
τόπτρισιν τῆς ἰδίας αὐτοῦ εἰκόνος. Εἰς 
τὴν θέσιν ὅμως τοῦ κρημνισθέντος ἐπι- 
στημονικοῦ ἐγώ ἐγείρεται μεγαλοπρεπές 
τό ἡθικόν ἐγώ. Εἰς τό δάθος αὐτοῦ τό 
πολλάκις ὑποσυνείδητον, ἀναζητεῖται ἡ 
λύσις τῶν αἰωνίων ἐρωτημάτων περί τοῦ 
τί εἴμεθα ἡμεῖς αὐτοΐ, τί ἡ φύσις, ἥτις 

μᾶς περιδάλλει, ποΐα ἡ ἀρχή καί ποῖον 
τό τέρμα τῆς πορείας μας, ποῖος ὁ σκο- 
πός τῆς ζωῆς. Τήν καθαράν ἐμπειρίαν 
συμπληροῖ ἡ καθολική ἐμπειρία, εἰς ἥν τά 
αἰσθήματα, αἱ ἠθικαί ἰδέαι, αἱ αἰσθημα- 
τικαΐ διαισθήσεις, αἱ θρησκευτικαΐ πεποι- 
θήσεις, εὑρίσκονται εἰς τό αὐτό, ἄν ὄχι 
ἀνώτερον, ἐπίπεδον ἀπό: τάς παρατηρή- 
σεις καί ἐπ᾽ αὐτῆς ἐφαρμόζεται μος 
ἐρεύνης αὐτή ἡ θετικιστική μέθοδος, ἀλλ 
ἥτις συμπληρουμένη καλεῖται πραγματι- 
στική μέθοδος. Τόν Εγπεὶ βοῇ διαδέχε- 

ται καί τελειοποιεῖ ὁ ΝΠ .}4Ππ|65». 
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  Φ οἱ περιοδιχκές ἐχδόσεις ΤΙ. 

ΟἹ ΠΕΡΙΌΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ͂ ΤΕΕ ΚΑΙ 
Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΕΝ ΔΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ἔντυπο ὁσοδήποτε εἰδικευμέ- 
νο παίζει εὐρύτερο ρόλο ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ συνή- 

θως τοῦ ἄναγ νωρίζουμε. Δὲν ἐνημερώνει μόνον 
ἀλλὰ ἔχει τὴν δύναμη νὰ ἑνώνει καὶ ἀντίστροφα 
νὰ χωρίζει τὰ ἄτομα. Αὐτὸ ἰσχύει ἀκόμη περισσό- 
τερο ὅταν τὸ ἔντυπο εἶναι «ἐπίσημο ὄργανο» μιᾶς 
ὁμάδας ἀνθρώπων, ποὺ τοὺς ἑνώνει ἡ ἐπαγγελ- 
ματικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἐνασχόληση καὶ τὰ κοινὰ 
ἐπαγγελματικὰ συμφέροντα, ἀνθρώπων δηλαδή, 
ποὺ ουνθέτουν μὲ μία λέξη μιὰ ἑνιαία κοινωνικὴ 
τάξη. 

ἼΒτσι, τὰ ἔντυπα τοῦ τεχνικοῦ κόσμου, ποὺ ἔ- 
χοῦν περισσότερο ἀπὸ δ0ὺ χρύνια ζωῆς σιὸν τόπο 
μας, ἔπαιξαν ἕναν ἰδιαίπερα σημαντικὸ ρόλο στὴν 
διαμόρφωση τῆς εἰκόνας τοῦ Μηχανικοῦ. ΠΠαράλ- 
ληλα, συνέθαλαν κι αὐτὰ μὲ τὸ περιεχόμενό τοὺς 
στὴν δημιουργία τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπηιελητηρίου σὰν 
ὄργανο ποὺ ὄχι μόνον ἐκπροσωπεῖ τοὺς “Ἕλληνες 
Γεχνικούς, ἀλλὰ ποὺ συντελεῖ στὴν διαμόρφιυση 
τῆς Κοινῆς Γνώμης γιὰ τὰ μεγάλα τεχνικὰ προ- 
ὑλήματα τῆς Νώρας μας. 

Αὐτὴ ἡ διαπίστωση ποὺ γίνεται 46 χρόνια ὕ- 
στερα ἀπὸ τὴν πρώτη ἔκδοση τῶν «Τεχνικῶν 
Χρονικῶν», τοῦ «ἐπίσημου ὀργάνου» τοῦ 1... 
ἀποτελεῖ ἀπόλυτη δικαίωση τῶν ἐπιδιώξεων καὶ 
τῶν προσδοκιῶν ἐκείνων ποὺ ἀποφάσισαν τὴν ἔκ- 
δοσή του. 

Ἧ σημαντικὴ συμθολὴ τοῦ ΤΙΕ.Ε, εἰς τὴν προ- 
αγωγὴν τῆς τεχνικῆς κινήσεως τῆς Χώρας, γρά- 
φει τὸ 1932 ἡ τότε Διοίκηση μὲ ΠΙρόεδρο τὸν Ν. 
Κιτσίκη, διὰ τὴν ὕψωσιν τῆς στάθμης τῶν τεχνι- 
κῶν, ἐπιστημονικῶν καὶ ἀπαγγελματικῶν δράσεων 
τῶν μηχανικῶν ἐπ᾿ ὠφελεία τοῦ 
κοινωνικοῦ συνόλου,, κατέστη- 
σεν ἐπιτακτικὴν τὴν δημιουργίαν ἐπισήμου δημο- 
σιογραφικοῦ ὀργάνου τοῦ 1.1.Ε..». 

᾿Απὸ τὴν πρώτη. δηλαδή, στιγμὴ ἡ τότε Διοί- 
κησηὴ τοῦ ΤΕ. τοποθετεῖ τὸν ρόλο τῶν δεκα- 
πενθημέρων Τεχνικῶν Χρονικῶν, σὲ ἕνα εὐρύτε- 
ρο πλαίσιο συσχετισμένο μὲ τὸ κοινωνικὸ σύνολο. 
Ὁ ρόλος τοὺς ὁριοθετεῖται πρὸς τὴν κατεύθυνση 
αὐτὴ ἀκόμη περισσότερο μὲ τὸ περιεχόμενο τοῦ 
πρώτου αὐτοῦ τεύχους, ποὺ περιλαμχμιθάνει: 
--- «Γενικὴν εἰσήγησιν ἐπὶ τῆς οἰκονομικῆς μελέ- 

της τῶν Τεχνικῶν Ζητημάτων». 
--- «Τὰ παραγωγικὰ ἔργα καὶ ἣἧ χρηματοδότησις 

καὶ ἐκμετάλλευσις αὐτῶν, καὶ ἕνα πρόγραμμα 
διαλέξεων τοῦ ΤΕ. γιὰ τεχνικο - οἰκονομικὰ 

Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΡΧΙΤΈΚΤΩΝ 

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΩ͂ΔΡΟΣ ΤΕ.Ε. 

προθλήματα ποὺ ἀντηιετώπιζε τότε ἡ Χώρα, 
καὶ ποὺ παρακολούθησαν καὶ πῆραν μέρος ὁ 
Πρόεδρος τῆς Κυθδερνήσεως, οἱ ὑπουργοὶ, οἱ 
ἀρχηγιι τῦν κομμάτων καὶ πολλοὶ γερουσια- 
στὲς. 11ρ. πεὶ θέθδαια νὰ σημειωθεῖ, ὅτι τότε 
πρωθυπουργὸς ἦταν ὁ ᾿Ελευθέριος Βενιζέλος. 

ΤᾺ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ θέματα τῶν πρώτων τευ- 
χῶν τῶν Ἰεχνικῶν Ἀρονικῶν δείχνουν αὐτὴν 

τὴν υουνείδηση γιὰ τὸν κοινωνικὸ ρόλο τοῦ ΤΙ. 
καὶ τὴν προσπάθειά τοῦ νὰ γίνει ὁ οὐσιαστικὸς 
Ἱεχνικὸς Σύμθουλος τοῦ Κράτους, προσπάθεια 
ποὺ πρέπει νὰ ὁμολογηθεῖ ὅτι θρίσκει τουλάχιστον 
σ᾽ αὐτὰ τὰ χρόνια ἔμπρακτη ἀνταπόκριση ἀπὸ τὴν 
πλευρὰ τῶν πολμπικῶν φορέων. 

Ὅλες αὐτὲς τὶς διαπιστώσεις, ποὺ προκύπτουν 
ἀπὸ τὴν ἁπλὴ φυλλομέτρηση τῶν Τεχνικῶν Χρο- 
νικῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, πρέπει νὰ ἐνταχθοῦν 
καὶ στὶς τότε διαμορφωμένες συνθῆκες ἀσκήσεως 
ἐπαγγέλματος τοῦ Μηχανικοῦ. 

Ὁ ἀριθμὸς τῶν μελῶν τοῦ ΤΕ. τὸ 1939. δὲν 
ξεπερνοῦσε τὰ 1.800. Ὁ Μηχανικὸς ἀπόφοιτος τοῦ 
ΠΙ}ολυτεχνείου εἶναι ὁ μόνος Τεχνικὸς μὲ μόρφω- 
σὴ οἐὴν παραγὼγ ικὴ διαδικασία, καὶ ὁ ρόλος του 
εἶναι ἀποφασιστικόύς. "Ας μὴν ξεχνᾶμε ὦ ὅτι ὄρισκό- 
μαστε ἀκόμη οτὴν ἐποχὴ ὅπου οἱ ἐλπίδες ποὺ 
προσέφερε ἡἧἡ τεχνολογικὴ ἀνάπηιυξη ἦταν πολλὲς 
καὶ μεγάλωναν μέρα μὲ τὴν μέρα καὶ ἀνακάλυψη 
μὲ τὴν ἀνακάλυψη. ἔχουμε συνεπῶς, ἕνα ἀνα- 
γνωστικὸ κοινὸ ποὺ περιμένει νὰ ἐνημερωθεῖ γύ- 
ρὼ ἀπὸ τὰ τεχνικὰ θέματα καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῆς 
τεχνολογίας σὲ ἄλλα κράτη. Τὰ ἐνημερωτικὰ ἄρ- 
θρα ἔχουν ἀξία χρονικὴ μεγάλη ἀφοῦ ὁ ρυθμὸς 
τῆς ἐξέλιξης εἶναι συγκριτικὰ μὲ σήμερα πιὸ ἀρ- 

, 
Ἥ 

᾿Αλλά, παρ᾽ ὅλο ποὺ ἡ ἀνάγκη γιὰ ἐνημέρωση 
εἶναι ὁπιτακτικῆ, οἱ Μηχανικοὶ δὲν περιορίζουν 
τὰ ἐνδιαφέροντά τοὺς, προσπαθοῦν νὰ διαμορφώ- 
σουν α συλλογικὴ συνείδηση καὶ νὰ παρουσιά- 
οοὺυν τὴν ἑνιαῖα εἰκόνα τοῦ ΠὙΙρωτοπόρου Μίηχα- 
νικοῦ ποὺ ἀποτελεῖ τὸν θασικὸ στυλοθάτη γιὰ τὴν 
ἀνάπτυξη τῆς Χώρας. 

Ὁ ρόλος τοῦ Ν. Κιτσίκη στὴν προσπάθεια αὖ- 
τὴ γιὰ ἑνότητα εἶναι ἀποφασιστικός. Ἐνῶ στὴν 
Βουλὴ τοῦ 1932 οἱ κομματικὲς διαμάχες εἶναι ἔν- 
τονες, στὶς ἐκλογὲς γιὰ Πρόεδρο τοῦ ΤᾺ. τὸν 
᾿Οκτώθρη τοῦ ἴδιου χρόνου, παρουσιάζεται μία ὁ- 
μοφωνία μοναδική. Ἧ ἐκλογή του γίνεται παμ- 

ψηφεί. 
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  Φ οἱ περιοδιχές ἐχδέόσεις ΤΕ... 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚᾺΑᾺ 
ἘΠΙΣΉΜΟΝ ΟΡΓΑΆΝΟΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ἘΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗ͂Σ ἙΛΛΆΔΟΣ 

ΕΤΟΣ ΒΗ Ι ἸΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1933 ἈΡΙΘ. 5 

  

"Εκμδίδετα, ἀνὰ δεκαπενθήμερον. ᾿Ἐτιιροπὴ Συντάξεωνς ἡ δΔιοικοῶοα ᾿Κπιτραπὴ τοῦ Τυχνικοῦ ᾿Κπιμελητῃρίον 

  

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ͂ κ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

Πρὸς τὸν χκ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΚΙΤΣΙΚΗΝ 

ΓΒΡΟΥΣΙΆΣΤΗΝ, ΠΡΟΞΑΡΟΝ ΤΟΥ͂ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ἘΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

Κύριε Πρόεδρε, 

᾿Επιϑυμῶ ν᾽ ἀπευϑύνω εἷς τὸ Τεχνιχὸν ᾿Επιμελητήριον ϑερμὰ συγχαρητήρια διὰ τὴν β 

συμπλήρωσιν τοῦ πρώτου ἔτους ἀπὸ τῆς ἐκδόσεως τῶν « Τεχνικῶν Χηονιχῶν». 

Διὰ τῆς ἐκδόσεως τοῦ περιοδικοῦ τούτου χατέστη γνωστὴ ὄχι μόνον εἰς εὐρυτέρους κύτ 

β αν μο Ἐπ ἀρόσε αὶ πιστημετοα συμβολὴ τοῦ Τεχνικοῦ ᾿Επιμελητηυίου εἰς τὴν προαγωγὴν. 

τῆς τεχνικῆς κινήσεω: τῆς χώρας μας, ἀλλὰ καὶ ἽΣ ἁρμοδίους κύκλους τοῦ ἐξωτερικοῦ ἧ 

ὕψωσις τῆς στόϑμης τῶν τεχνικῶν ἐπιστημῶν παρ᾽ ἡμῖν. 

Τὰ ζητήματα τὰ ὁποῖα ἀπησχόλησαν. τὰς διαλέξεις τοῦ ᾿Επιμελητηρίου ἐρὶ ἀστιρυνα 

ἔτος ἦσαν ἐξ ἐχείγων πρὸς τὰ ὁποῖα συνδέεται ἀμέσως ἡ πρόοδος τῆς χώρας, ἤμην τυχής, 

διότι εἰμπόρεσα νὰ παραχολουϑήσω αὐτοπροσώπως πολλὰς ἐχ τῶν 

ὁποίων πολλὴν ἐπορίσϑην ὠφέλειαν. : 

Εὔχομαι ὅπως τὸ Τεχνικὸν “Επιμελητήριον συνεχίσῃ μὲ τὸν αὐτὸν ζῆλον τὴν δρᾶσίν του 

διὰ τὴν μελέτην τῶν μεγάλων τεχνικῶν ζητημάτων ποὺ ἐνδιαφέρουν τὴν χώραν. 

τούτον δενον 

Σέ ἀναγνώριση 
τῶν ὑπηρεσιῶν 
ποῦ προσέφερε 
τό ΤῈ. μέ 
τήν ἔχδοση 
τῶν Τ.ῸΧ. χαί 
τήν ὀργάνωση 
τῶν διαλέξεων 
γιά τά 
παραγωγιχά 
ἔργα ὁ 
ἜἘλ. Βενιζέλος 
ἔστειλε στόν 

Τὰ Τεχνικὰ Χρονικὰ μᾶς προσφέρουν καὶ μία 
ἄλλη ἀποκαλυπιικὴ εἰκόνα. Τὸ 1937 στὴν παντο- 
δυναμία τῆς Μεταξικῆς δικτατορίας οἱ Τεχνικοὶ 
δὲν περιορίζουν τὸν ρόλο τοὺς σὲ ἐπιστημονικὰ 
καὶ ἐπαγγελματικὰ θέματα μόνον. Τολμοῦν καὶ 
ζητοῦν, ὅπως γράφει ἡ λογοδοσία τῆς Δ.Ε. στὶς 
11.3.1957, «προικοδότηση μὲ δικαιοδοσίαν τῆς ἁρ- 
μοδιότητός τους, ἥτις θὰ καταστήσει αὐτὸ παγίως 
αἰσθητόν, ὡς ζῶντα ὀργανισμόν...». 

Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ δικτατορία περιόρισε ἀντὶ νὰ 
δώσει τὶς πρόσθετες ἁρμοδιότητες ποὺ ζητοῦσε τὸ 
ΤΕ, δείχνει τὸ μέτρο τῆς δυναμικότητας τοῦ 
φορέα ὅλων τῶν Τεχνικῶν. 

ΣΉΜΕΡΑ ἡ ἐζειδίκευση τοῦ γνωσιολογικοῦ πε- 
δίου τοῦ Μηχανικοῦ ἀφ᾽ ἑνός, ἀλλὰ καὶ τὰ 

πολύπλευρα ἐνδιαφέροντα τῶν μελῶν τοῦ ΤΙ. 
δημιουργοῦν συνθῆκες διαφορετικές. Ἔτσι, στὰ 
23 000 μέλη του τὸ Τ.Ε.ΕΙ. πρέπει νὰ προσφέρει 

Μετ ἐξαιρέτου τιμῆς Ν. Ειτσίχη : 

ΕΛΕΥΘΕΡΊΙ͂ΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ τήν παραπλεύρως 
ἐπιστολή. 

ἕναν περιοδικὸ τύπο μὲ ἀντίστοιχη πολυεδρικότη- 
τα καὶ ἐξειδίκευση. 

Εἰδικώτερα, τὸ Ἐνημερωτικὸ Δελτίο δὲν διεκ- 
δικεῖ διάρκεια γιὰ τὶς πληροφορίες ποὺ παρέχει. 
᾿Αποτελεῖ μία γραπτὴ ἐξέδρα ὅπου δίνεται ζων- 
τανὴ ἡ παρουσία τοῦ Μηχανικοῦ στὴν καθημερινὴ 
ζωή, ἔστω καὶ ἐὰν αὐτὸ ἀποθαίνει πολλὲς φορὲς 
σὲ θάρος τῆς κάποιας θεωρητικῆς ἀντικεηιενικό- 
τητας. 

Γιατὶ καὶ σήμερα, ὅπως καὶ τότε, σημασία ἔχει 
ὁ κοινωνικὸς ρόλος τοῦ Μηχανικοῦ ποὺ συμμετέ- 
χεὶ ἐνσυνείδητα στὴν ἀνάπτυξη τοῦ τόπου καὶ ποὺ 
δὲν γίνεται εὔκολη λεία ὁποιασδήποτε ἐξουσίας. 
Γιατὶ ἡ ἠθική του καταξίωση δὲν θὰ προέλθει ἀπὸ 
τὰ ποσοτικὰ καὶ τεχνολογικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς 
προσφορᾶς του, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν θαθμὸ ποὺ αὐτὴ 
ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τοῦ εὐρύτερου κοινὼ- 
νικοῦ συνόλου. 
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Φ ἀναδρομή στήν ἱστορία τῶν ΤΙΧ. χαὶ Ε.Δ.. 

Τὸ πρῶτὸ 

«Ἐνημερωτιχό 
Δελτιον 
τῶν «Ὗ.Χ.ν 

μέ ἠμερόμηνία 
1Ξ.1.1959. 

  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 
ΕΠΙΣΉΜΟΝ ΟΡΓΑΝΟΩΝ ΤΟΥ͂ ΤΕΧΝΙΚΟΥ͂ ἘΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤῊΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ 1 

------- 
--Ἡ---΄1“,Η.«.-ὕΨὉ.-- 

| 
| 
ἱ 

  

ν ΔΕΑΤΙΟΝ 18 ἸΑΝΟΥΑΡΙΟΥ τ» 
Ἂ πεσον 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΤΕ: ῈΕ. 
  μαστῶν πἱἱννα-- ἘΠῚ Δεκεμβρίου 1958, προσῆλθον περὶ τόδε ἀμροῦνν ἐς ἮΝ 

Γνωστοποιεῖται εἰς τὰ Μέλη τοῦ Τ.5., ὑπογραφάντων, οἵτινες συνεζήτησαν τ᾿ ἀνωτέρω θέματα, ᾿ 

ὅτι ἡ Ὑπηρεοσία αὐτοῦ ἐνὶ τῶν γενιεωτέρων διαπιοτωθείσης πλήρους ταυτότητος ἀντιλήψεων ἐπὶ 
καὶ εἰδικωτέρων ἐπαγγελμετικῶν ζητημάτων 
τῶν Μελῶν περιλαμθάνει τὸν Διπὰ. Πολενμὸν τῇ ἀναφορᾷ θεμάτων. 
ματονυκὼν κ, 'Ἄυτ, μαρᾶτον, εὑρισκόμενον εὖ. 

“-- ..»- οο.... ............... ὡμνπλσν “ροω ἄνα» φκῖ 

ἩΝΑΔΡΟΜΗ ΣΊΗΝ ΙΙΣΤΟΡΙΑ 
ΩΝ 1.Χ. ΚΑΙ ΤΟΥ ἔξ. 4. 

Φ Ἐπιμέλεια Ο. Ἐργασίας τοῦ Π.Σ.Δ. ΑΓΡ. ἃ ΤΟΠ. ΜΉΧΑΝΙΚΩΝ 

Οἱ περιοδικὲς ἐκδόσεις τοῦ ΤΕ... ἀποτελοῦν ντοκουμέντα γιὰ τὴν κα- 
τάγραφὴ τῆς ἱστορίας τῶν Ἑλλήνων μηχανικῶν τὰ τελευταῖα 45 χρόνια, 
χωρὶς ὅμως νὰ σημαίνει αὐτὸ ὅτι εἶναι ἣ ἀποκλειστιεκὴ κι᾿ ἀπόλυτα ἀντικε:- 
μενικὴ πηγή. Γιατὶ οἱ ἐκδόσεις τοῦ ΤΕ... γενικά, ἀπηχοῦν ἀποκλειστικὰ 
ἢ κύρια τὶς ἀπόψεις τῆς Δ... τοῦ ᾿Επηιελητηρίου, ποὺ δὲν ἔκφραζε κατανάγ- 
κὴ τὸ προθδληματισμὸ τοῦ ουνόλου τῶν Ἑλλήνων μηχανικῶν καὶ μερικὲς φο- 
ρὲς οὔτε κἂν τὴν πλειοψηφία του. 

Παρ᾽ ὅλα αὐτά, ξεκάθαρα παρουσιάζεται μέσ᾽ ἀπ᾿ αὐτὲς ἡ πορεία καὶ 
οἱ διαφοροποιήσεις ποὺ γίνανε στὸ κοινωνικὸ στρῶμα τῶν μηχανικῶν ὅλ᾽ αὖ- 
τὰ τὰ χρόνια. Τὸ πρῶτο ποὺ θὰ παρατηροῦσε κανεὶς ξεφυλλίζοντας τὰ Τε- 
χνικὰ Χρονικὰ καὶ τὸ Ἔνημγεριωτικὸ Δελτίο τους, εἶναι ὅτι, τὰ κυριώτερα προ- 
βθλήματα (θεματολογικά) τῶν Ἑλλήνων μηχανικῶν παραμένουν τὰ ἴδια. Ζη- 
τήματα ὅπως ἡ ἀξιοποίηση τοῦ ΤΙῈΕΣ. σὰν Τεχν. Σύμθ. τοῦ Κράτους, ὁ ρόλος 
τοῦ μηχανικοῦ στὴ παραγωγή, ἡ ἀνεργία καὶ ἡ ἑτεροαπασχόληση, ἡ ἐπάν- 
δρώση τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν, ἡ χρησμῃιοποίηση ξένων μηχανικῶν, οἱ συν- 
τάζεις καὶ τὸ ἀσφαλιστικό, ἡ ἐπαγγ ελματικὴ κατοχύρωση τῶν εἰδικοτήτων μη- 
χανικῶν, ὁ τρόπος ἀνάθεσης μελετῶν κι᾿ ἐκτέλεσης ἔργων, ἡ Τεχνικὴ Παι:- 
δεία, τὸ κτηματολόγ ιο, τὸ χωροταξικὸ τῆς ᾿Αθήνας, ὁ ὀρυκτὸς πλοῦτος, τὸ συγ- 
κοινωνιτακύό, ἀκόμα, τὸ θεσμικὸ πλαίσιο καὶ τὸ στεγαστικὸ πρόδλημα τοῦ ΤΕ. 
μέσα σὲ πληθώρα ἄλλων ἐξακολουθοῦν νὰ παραμένουν τὸ ἴδιο ἔντονα, μὲ 
αὖ ζογμιετώσεις μόνο στὸν τρόπο προθολῆς τους, τὸ 1933, τὸ 1965, τὸ 1978. 

Ὅμως, τὰ ἴδια αὐτὰ προδλήματα ἀντηιετωπέίζονται μὲ διαφορετικοὺς στό- 
χοῦς, τακτικὴ κι᾿ ἱεράρχηση. Ἡ διαφοροποίηση αὐτὴ στὸν τρόπο ἀντιμετώπι- 
σης. στὸ μέγεθος καὶ τὴ ποιότητα τῶν προθλημάτων, δείχνει τὴ θέση καὶ το- 
ποθέτηση τῶν μηχανικῶν μέσα στὸ κοινωνικὸ σύνολο. 

Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, τὸ 1939 τὸ ΤῈ, ἘΣ. διεκδικοῦσε νὰ κατοχυρώσει γιὰ 
τὸ μηχανικὸ τὸ ρόλο τοῦ τεχνοκράτη, ποὺ σχεδὸν ἀποκλειστικὰ θὰ γνωμοδο- 
τοῦσε. γιὰ τὰ τεχνικοοικονομικὰ θέματα κι᾿ ἔθλεπε σὰ διέξοδο στὸ πρόδλημα 
τῆς ἀπεργίας τὸν ἀγώνα τοῦ νὰ πεισθοῦν οἱ Βιομηχανίες νὰ χρησῃιοποιοῦν 
μηχανικοὺς (πάντα θέθβαια σὲ διευθυντικὲς θέσεις) γιὰ τὴν «ε«ἐξασφάλιση ὀρ- 
θολογικῆς ἀνάπτυξης διώσητων Βιομηχανιῶν». 

᾿Αντίστοιχα σήμερα, ἣ πλειοψηφία τῶν μηχανικῶν δείχνει καὶ μέσα ἀπ᾽ 
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Φ ἀνχδρομή στήν ἱστορία τῶν ΤΙΧ. χαὶ Ε.Δ..   

τὸ Ἔνημ. Δελτίο, ὅτι ἔχει ουνειδητοποιήσει πὼς ἡ ἐπίλυση ζωτικῶν προθλη- 
μάτων τῆς Χώρας, ἀλλὰ καὶ δικῶν τοὺς περνᾶ μέσα ἀπὸ κοινοὺς ἀγῶνες μὲ 
τοὺς ἄλλους ἐργαζόμενους. ᾿Ακόμα ὅμως, πιὸ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶς 
ναι, ὅτι, ἐνῶ ἀπὸ τὶς περιοδικὲς ἐκδόσεις τοῦ ΤΙΕ;., ὅλ᾽ αὐτὰ τὰ χρόνια, σα- 
φῶς ἐμφανίζεται σὰν αἴτιο τῶν θασικῶν προδλημάτων τοὺς ἡ ἐξάρτηση τῆς 
Ἑλληνικῆς Οἰκονομίας καὶ οἱ μηχανικοὶ σταδιακὰ ἀρχίζουν νὰ τὸ ἐπισημαΐί- 
νοῦν καὶ νὰ τὸ ἐντοπίζουν. 

᾿πίσης, οἱ ἐκδόσεις τοῦ ΤΕ, δείνουν στοιχεῖα γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ τό- 
ποῖ μας, μιὰ καὶ ἀντανακλοῦν τὶς οἰκονομικές, πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς συν- 
θῆκες τῆς κάθε ἐποχῆς. Πολιτικὲς μεταθολὲς ἀπὸ Κοινοδουλευτικὲς δημοκρα- 
τίες σὲ δικτατορίες, ἐναλλαγὲς κομμάτων στὴν ἐξουσία, ἡ κατοχή, βθάζουν 
τὴν σφραγίδα τοὺς στοὺς ἀγῶνες τῶν μηχανικῶν καὶ στὴν προθολή του, μέσα 
ἀπ᾿ τὰ ἐνημερωτικὰ δελτία. Τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ΤΙΧ «κορυφώνεται ὅποτε ἡ 
ΔΕ (καὶ κύρια θέθαια, ὁ πρόεδρός της), σὲ συνθῆκες ποὺ ἐπέτρεπαν τὴν 
ἀνεμπόδιστη ἔκφραση τῶν ἀπόψεών της, προσπαθοῦσε νὰ μετατρέψει τὸ Τ. 
ΒΕ. σὲ κυψέλη δουλειᾶς γιὰ ὅλους τοὺς μηχανικούς, ἐνῶ σὰν ἔκδοση τὰ 
ΤᾺ. γίνονται ἀδιάφορα ὅταν οἱ Διοικήσεις τοὺς ἀκολουθώντας μιὰν «ἀπολί- 
ΠΚΠ» γραμμή, προσπαθοῦν νὰ ἐπιθάλλουν τὴν κυδερνητικὴ πολιτική. 

Μ᾿’ ὅλα τὰ παραπάνω, γίνεται φανερό, πὼς τὸ σημείωμα αὐτὸ δὲν μπο- 
ρΡεῚ νὰ ὀώσει, ἔστω καὶ περιληπτικά, κάποια εἰκόνα τῆς ἱστορίας τῶν μηχαν!- 
κῶν. ᾿Απλῶς κάνει νύξεις μόνο, καὶ μάλιστα ἐπιλεκτικά, γιὰ τὰ θέματα ποὺ 
ἀντηιετωπίζονται ἀπὸ τὶς περιοδικὲς ἐκδόσεις μας, ὥστε νὰ ὑπογραμμισθεῖ 
στοὶ ς συνάδελφους πὼς ἡ πλήρης τεκμηρίωση κάποιου θέματός τοὺς ἀπαιτεῖ 
καὶ τὴν ἀναδρομὴ στὰ ΤΧ, καὶ τὸ Ε.Δ. 

Ἡ ἔκδοση καὶ ἡ ἐξέλιξη τῶν «Τεχνικῶν Χρονικῶν» 

᾿ ΤΡΕΙΣ περιόδους θὰ μπορούσαμε νὰ χωρίσουμε 
τὴν “Ιστορία τῶν Τεχνικῶν Χρονικῶν. 

ἩἯἩ πρώτη περίοδος ἀφορᾶ τὸ διάστημα 
ἀπὸ 1].1].1 932 μέχρι καὶ τὸ Μμάϊο 1935 (ὡς τὸ τριπλὸ τεῦ- 
χος Τ.Χ. 82͵ 83, 84). Εἶναι ἡ περίοδος ποὺ τὸ ΤΕ. πα- 
ρὰ τὶς οἰκονομικὲς δυσκολίες ἀποφασίζει καὶ ἐκδίδει δικό 
του ἔντυπο μὲ ἐπιμέλεια τοῦ προέδρου του Ν. Κιτσίκη καὶ 
μὲ συντακτικὴ ἐπιτροπὴ τὰ μέλη τῆς ΔΙΕΕ. Μέχρι τότε σὰν 
ἀνεπίσημο δημοσιογραφικὸ ὄργανο τοῦ ΤΙ.Ε. ἐμφανίζον- 

ταν ἡ ἔκδοση «Ἔργα» τοῦ Κ. Φιλάρετου͵ ποὺ ἀπὸ ἄποψη 
ἐνημερωτικῆς ὕλης γιὰ τὴ δραστηριότητα τοῦ ΤΕ. , πε- 
ριεῖχαν τὴν ἴδια μ᾽ αὐτὴ τῶν Τ.ΙΧ. στὴν πρώτη τους ἔκ- 

Ἢ δεύτερη περ ἴο δος καλύπτει τὸ 

διάστημα ἀπὸ τὸ 1935 ὡς καὶ τὸ 1942. Στὸ διάστημα 
αὐτὸ ποὺ ξεκινᾶ μὲ τὴν ἀποπομπὴ ἀπὸ τὴν προεδρία τοῦ 
ΤΕ. τοῦ Ν. Κιτσίκη καὶ συμπίπτει μὲ τὴν παλινόρθωση 
τοῦ Γλύξμπουργκ, τὴ Μεταξικὴ δικτατορία καὶ τὴν κα- 
τοχή, οἱ δραστηριότητες τοῦ ΤΙΞΞΒ. καθηλώνονται στὰ «ἐ- 
πιτρετετά πλαίσια». ᾿Ανάλογο δέδαια ἐνδιαφέρον παρου- 
σιάζουν καὶ τὰ Τ.Χ., ποὺ ἂν καὶ διατηροῦν τὶς ἴδιες σχε- 
δὸν στῆλες, κάνουν μιὰ στροφὴ σὲ καθαρὰ «ἐπαγγελμα- 
τικοὺς προδληματισμούς». 

Ἢ τρίτη περίοδος ἀρχίζει μὲ τὴν ἐπαν- 
ἔκδοση τῶν Τ.Χ., τὸ 1945 καὶ τελειῶνει τὸ 1958. Περίο- 
δος ποὺ συμπίπτει μὲ τὴν προσπάθεια γιὰ συμμετοχὴ τῶν 
Ἑλλήνων μηχανικῶν στὴν ἀναγέννηση τοῦ τόπου, ἀλλὰ 
καὶ σημαντικὰ γιὰ τὴν ἱστορία του γεγονότα ποὺ δὲν ἄφη- 
σαν ἀνεπηρέαστο καὶ τὸ ΤΙΞ.Ε. Εἶναι ἡ περίοδος ποὺ τὸ 
θάρος τῆς ἐνημερωτικῆς ὕλης ὑπερκαλύπτει τὰ ἐπιστημο- 
νικὰ θέματα. 

Τέλος, ἀπὸ τὸ 19 5 9 ἔχουμε τὴν ἔκ- 

δοση τοῦ Ἐνημερωτικοῦ Δελτίου τῶν Τεχνικῶν Χρονικῶν, 

ποὺ ἀπὸ ἄποψη περιεχομένου μποροῦμε νὰ τὸ κατατάξου- 
μεσὲ τρεῖς χρονικὲς περιόδους, 
1959-- 967, 1967.- 1974 καὶ 1974 καὶ μετά. 

9 Ἢ πρώτη περίοδος ἔκδοσης 
τῶν «Τεχνικῶν Χρονικῶν» 

ἱ 
Η͂ ΠΡΩΤΗ περίοδος τῆς ἔκδοσης τῶν Τεχνικῶν Χρο- 

νικῶν συμπίπτει μὲ μιὰ ἀπ᾽ τὶς σημαντικώτερες γιὰ 
τὸ Ἐπιμελητήριο καὶ τοὺς Ἕξλληνες μηχανικούς. ταν ἡ 
περίοδος ποὺ τὸ ΤΕ. κατοχυρώθηκε σὰν τεχνικὸς σύμ- 
ὅουλος τοῦ Κράτους μὲ τὸν Ν. Κιτσίκη ποὺ σὰν πρόεδρός 
του ὑπῆρξε ὁ πρωτεργάτης τῆς ἔκδοσής του ἮἯ- 
ταν μιὰ ἔκδοση σημαντική, ὄχι μόνο γιὰ τοὺς μηχανικούς, 
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ εὑρύτερο κοινό. Τὸ τελευταῖο ἦταν μόνιμο 
μέλημα τῆς συντακτικῆς του ἐπιτροπῆς τὴν περίοδο αὐτή, 
κάτι ποὺ κατορθώθηκε μιὰ καὶ τὰ ΤΙΧ. εἶχαν πολὺ ἱκανο- 
ποϊητικὴ κυκλοφορία, πωλούμενα στὰ περίπτερα. (Ἦταν 
ἡ μόνη περίοδος ποὺ τὸ κατόρθωσαν, γιατὶ μὲ τὰ γενι- 
κότερου ἐνδιαφέροντος ἄρθρα τους ἀνταποκρινόντουσαν 
στὰ προδλήματα τοῦ τόπου). 

᾿Απ᾽ τὶς 64 σελίδες τοῦ κάθε τεύχους αὐτῆς τῆς περιό- 
δου͵ τὸ μεγαλύτερο μέρος καλύπτουν ἐπιστημονικὲς ἐργα- 
σίες μὲ περιεχόμενο ζωτικὰ γιὰ τὴ χώρα τεχνικοοικονο- 
μικὰ θέματα. Σύμφωνα μὲ δήλωση τῆς ἐπιτροπῆς σύντα- 
ξης «τὰ ΤΙΧ. δέχονται πρὸς δημοσίευσιν μόνον ἀντικει- 
μενικὰ ἄρθρα, ἀποδλέποντα εἰς τὴν ἐπιστημονικὴν προα- 
γωγὴν τῆς τεχνικῆς ἐν ἑκάστω κλάδω καὶ εἷς τὴν δημιουο- 
γίαν τεχνικῆς συνειδήσεως͵ οὗ μόνον εἰς τὰ μέλη τοῦ Ἐ- 
πιιελητηρίου ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς λοιποὺς ἐπιστήμονας. Ἐ- 
πιδιώκομεν ὅπως ἡ τεχνικὴ σκέψη ἐν Ἑλλάδι καταστῆ συ- 
στηματικωτέρα καὶ ἐπιστημονικωτέρα, ἀρτιωτέοα δέ, ἡ ἐ- 
πίλυσις τῶν διαφόρων τεχνικῶν ζητημάτων». Στὰ πρῶτα 
τεύχη μάλιστα͵ γίνεται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ ἀναδημοσί- 
ευση διαλέξεων͵ ποὺ ἔδωσε τὸ ΤΙ. ὅπως διακηρύτεται 
πάνω σὲ «σὲ μεγάλα τεχνικὰ ζητήματα, ἔχοντα ἀμεσώτατη 
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σχέση πρὸς τὴν ἀνάπτυξη τῆς δημόσιας κι Ἐθνικῆς εἰκο- 
νομίας τῆς Χώρας», τὶς διαλέξεις αὐτές, σημαντικὲς στὸ 
θέμα καὶ περιεχόμενο͵ τὶς παρακολούθησαν οἱ σημαντικώ- 
τερες προσωπικότητες τοῦ καιροῦ, μὲ πρῶτο τὸ πρωθυ- 
πουργὸ Ε. Βενιζέλο. 

Ὡς πρὸς τὴν ἐνημερωτικὴ ὕλη, τὰ ΤΙΑΧ. περιλάμθα- 
ναν τὰ ἐπικαιρα, τὰ πρακτικὰ τῆς ΔΙΞΕ. τμημάτων ΤΙ Ε, 
ἀντιπροσωπείας καὶ Γεν. Συνελεύσεών της, μελῶν τοῦ Τ. 
Ε.Ε., γραφεῖο ἐργασίας͵ διδλιογραφία, συνέδρια ἀποσπάς- 
σματα ἀπ᾽ τὸ ξένο τῦπο, ἀνακοινώσεις τοῦ Συλλόγου ᾿᾽Α»- 
χιτεκτόνων, διεθνῆ τεχνικὴ κίνηση͵ νομοθεσία͵ ἐπιστολὲς 
καὶ ἀπὸ τὸ 1934 ἐνσωματωμένο Δελτίο Πρωτυποποίησης 
ΕΝΟ καὶ Γραφεῖο Ἐπετηρίδας. 

- Πέρα ἀπ᾽ αὐτὲς τὶς μόνιμες στῆλες, ἀφιέρωναν ἄρθρα 
σε εἰδικὰ θέματα μηχανικῶν, ὅπως: ἡ προώθηση τοῦ 
ΤΣΜΕΔΕ͵ ὁ νόμος περὶ ἐκτελέσεως Δ.Ε., ἡ ἄσκηση ἐπογ- 
γέλματος μηχανικοῦ τὰ τεχνικὰ ἐπιδόματα μηχανικῶν δη- 
μοσίου, ἡ χορήγηση πτυχίου ἐργολάθου, ἡ ὕπαρξη Ἑλλη- 
νικῶν Τεχνικῶν 'Ἑταιριῶν͵ οἱ ἐπιστημονικὲς σπουδὲς κι᾽ ὁ 
ἐπαγγελματικὸς πληθωρισμὸς κιἄ. 

' ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ στήλη τῶν ἐπι- 
καιρῶν, ποὺ μέσα ἀπ᾽ αὐτὴ παρουσιάζονται σχολιασμένες 
οἱ δραστηριότητες τῶν τεχνικῶν, τὰ προδλήματα καὶ ἡ 

ΤΈΕΈΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 

Φ ἀναδρομή στήν ἱστορίὶχ τῶν ΤΙΧ. χαὶ Ε.Δ, 

νοοτροπία τους. 
᾿Εδῶ, κάνουμε μιὰ παρένθεση. Ἣ στήλη τῶν σχο- 

λίων ἐνῶ γιὰ τὸ σύγχρονο ἀναγνώστη δὲν εἶναι ἴσως ἢ 
σημαντικώτερη γιὰ τὸν ἱστορικὸ μελετητὴ εἶναι ἡ πιὸ 
ἐνδεικτικὴ γιὰ τὶς διαθέσεις καὶ τὴν πολιτικὴ τῆς κάθε 
ΔΙΕ. ἀπέναντι στὴν Πολιτεία, ἀλλὰ κοὶ τοὺς μηχανικούς. 
Εἶναι ἡ στήλη ποὺ ἐξαφανίζεται σὲ πε-εριώζους ποὺ ἡ ΔΕ. 
δὲν ἤθελε ἤ δὲν μποροῦσε νὰ ἀσκήσει κριτικὴ στὴν πολι- 
τικῆ τοῦ Κράτους. 

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πρώτης περιόδου : 

Φ Διαπιστώνεται ὅτι τὸ ἐπάγγελμα τοῦ μηχανικοῦ δὲν εἶἷ- 

ναι προνομιοῦχο. Ὃ πληθωρισμὸς εἶναι ἀπειλητικὸς 

γιὰ τὸ στρῶμα τῶν μηχανικῶν καὶ γίνεται ἔκκληση 

περιορισμοῦ εἰσοακτέων στὸ Ε.Μ.Π. 

Ἡ ὑποτίμηση τῆς δραχμῆς ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα τὴν 

αὔξηση τιμῆς τῶν δομησίμων ὑλικῶν καὶ τὴν ἀδυναμία 

τῶν ἐργοληπτῶν μηχανικῶν ν᾿ ἀνταποκριθοῦν στὶς ὑπο- 

χρεώσεις τους. Τὸ μέτρο ἐπεριορισμοῦ τῶν εἰσαγωγῶν» 

τοὺς φέρνει ἐμπόδια. Περατηρεῖται μεγάλη ἀνεργία 

Μηχ. Ἤλεκ., ᾽Ἄρχιτ., Χημικῶν. 

Φ Ὁ μηχανικὸς δὲν ἔχει ὄρεῖ τὸ σωστὸ του ρόλο στὴ 
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ΤΑ ὝὍΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ͂, 
ὩΣ ΜΕΣΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΆΑΣΕΩΝ ΜΑΣ 

Ἢ σημαντικὴ συμβολὴ τοῦ Τεχνικοῦ Ἕκτι- οιοδικοῦ, ὅπερ θὰ ἀποκαταστήσῃ τὴν ἐπα: 

μελητηρίου τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν προαγωγὴν φὴν μεταξὺ ὅλων τῶν Ἑλλήνων Μηχα- 
τῆς τεχνικῆς κινήσεως τῆς λώρας, διὰ τὴ νιχῶν, τόσον τῶν ἐργαζομένων ἐν Ἑλλάδι, 
ὕψωσιν τῆς στάϑμης τῶν τεχνικῶν ἐπιστυμιῶν ὅσον καὶ τῶν ἐν τῇ ἀλλοδαπᾷ. Θὰ κατα. 

παρ᾽ ἡμῖν, διὰ τὴν ὀύϑμισιν τῶν ἐπιστημος στήσῃ δυνατὴν τὴν ἀνταλλαγὴν σκέψεων 

ἐπισήμον δημοσιογραφιχοῦ ὀργάνου τοῦ Τὸ- ᾿ Θὰ πληροφορήσῃ αὐτὰ περὶ τῶν ἐπιτελουρό- 

ἀν
α 

π
ὸ
 

συνειδητὴ εἰς τὰς Διοικήσεις τῆς ὀργανώ- δῶν Ἑπιτροπῶν τῶν καὶ θὰ χαταστήσῃ ὃνυ- 
ξ ᾿Π σεώς μας, ἀλλ' ἢ πραγματοκοίησις τῆς ἐχδό- ᾿ γατὴν τὴν συμβολὴν καὶ αὐτῶν τῶν ἀπώτατα , 

σεως ἰδίον περιοδικοῦ δὲν ἀπετολμᾶτο διὰ βιούντων μελῶν μας εἰς τὴν προαγωγὴν τοῦ ὁ 

ἢ στοργικὴ μέριμνα τῆς Κυβερνήσεως ἐδη- θ'σμοῦ του. Οὕτω ϑὰ ἐπιτύχωμεν ν' ἀνυψώ- 

Ἢ πρώτη σελίδα 
τοῦ πρώτου τεύχους 

τῶν «Τεχνιχῶν 
Χρονιχῶνν» 

ποὺ ἄρχισχν 
νά ἐχδίδονται 

τὴν Ιη ᾿Ιανουχρίου 

1932.     
  

« Ἐνημερωτιχό Δελτίο ΤῊ...» --- Χιλιοστό τεῦχος, Σάθέχτο 3 ᾿Ιευνίου 1978 21]



  Θ ἀναδρομή στήν ἱστορία τῶν ΤΙΧ. χαί Ἐ.Δ. 

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ν᾽ 

Τὰ «Τεχνικὰ Χρονικὰ. εἰσέρχονται εἰς τὸ δεύ- 
ἴερυν ἔτος τῆς ἐκδύσεώ: των μὲ πολλακπλὰ δείγματα 
ἀναγνωρίσεως τοῦ ἔργον, τοῦ ἐπιτελεσϑέντος κατὰ 
τὸ διιρρεῖσαν ἔτος παρὰ τοῦ Τεχνιχοῖ Ἐπιμελητη» 
ἜΡΡΌῚ Ἢ ὑπόμνησις παὶ ἡ ἐγασκύπησις τοῦ ἔογον 
ἕούτον, παρέλκει, ἀς οὗ παρ᾽ ὅλων παραχολονυϑεῖται 
μετὰ προσοχῆς ἀμειώτων. ᾿Αλλὰ δὲν νομίζω ὅτι δέον 
νὸ παρέλθῃ ἐν σιγῇ ἡ διὰ τῆς ἀτουνυμῆς τοῦ Μπενα- 
κείον βραβείοι παρὰ τῆς ᾿Ακαδημίας ᾿Α ϑηνῶν πα- 

Ὑπὸ ΚΩΝΣΤ. Χ. ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ͂, Καϑηγηνοῦ ΕΜ Π. 

ρεχομένη ἐπίσημος ἀναγνώρισις τῆς δράσεως τοῦ 
Τεχν. ᾿Επιμελητηρίου «ἥτις συντελεῖ εἰς τὴν ὀργά" 
νγωσιν τῶν τεχνιχῶν ἐφαρμογῶν τῆς Ἑπιστήμης ἐν 
Ἑλλάδι καὶ προάγει τὴν μελέτην τῶν μεγάλων 70» 

χνιχῶν καὶ οἰκονομικῶν προβλημάτων τῆς χώφοθν. 

Διὰ τῆς πράξεως ταύτης ἡ ᾿Ακαδημία 
νέται πρὸς τὴν φιλοπάτριδα ϑέλησιν τοῦ Δοιδίμον 

ἐϑνικοῦ εὐεργέτου. Τὸ βραβεῖον ἐτάχϑη, ἵνα ἄπο 
νέμηται εἰς τὸ Σωμανεῖον «ἅπερ διὰ τῆς ἐν γύναι 

ποῦ πρεσέφερε. "Ἄνω ἀπέσπασμα ἀπώ σχετιχό ἄρϑρε. 

παραγωγή. Οἱ Βιομηχανικὲς ἐγκαταστάσεις στὴν Ἑλ- 
λάδα ὑπάγονται σ᾽ ἐλάχιστους περιορισμοὺς͵ κι᾽ ἔτσι 
δὲν λαμδάνεται πρόνοια γιὰ τὴ σκοπιμότητα τῆς ἵδρυ- 
σης ἑνὸς ἐργοστασίου͵ τὴν ἀρτιότητα ἐκτέλεσης ἐργα- 
σιῶν, τὴν ἐκλογὴ τῆς διομηχανικῆς μεθόδου͵ τὴ προ- 
στασία ἐργαζομένων περιοίκων͵ περιδάλλοντος. Ὃ τε- 
χνικὸς ἐπιστήμονας κρίνεται περιττός͵ κι᾽ οἱ Ἕλλη- 
νες μηχανικοὶ ἀσχολοῦνται μὲ ξένα πρὸς τὴν εἰδικότη- 
τά τους ἐπαγγέλματα. Γίνεται ἔκκληση γιὰ σοδαρὴ 
ἀντιμετώπιση κι’ ἐξασφάλιση ὀρθολογικῆς ἀνάπτυξης 
διώστιμων Βιομηχανιῶν. 
Η τεχνικὴ λογογραφία ὄρίσκεται σ᾽ ἐμδρυώδη κατά- 
σταση μιὰ καὶ πολὺ λίγοι μηχανικοὶ συγγράφουν. 
Εἰδικὴ ᾿Επιτροπὴ ἐπεξεργάζεται τεχνικὸ λεξιλόγιο. 
Οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι μηχανικοὶ δυσπιστοῦν καὶ δὲν 
πλαισιώνουν τὸ ΤΙ. 
Δὲν γίνεται κατάλληλη ἐκμετάλλευση τοῦ Λιγνίτη στὴ 

χώρα μας. 
Οἱ ξένοι μηχανικοὶ στὴν Ἑλλάδα ἀμείδονται μὲ 5πλά- 
σιους μισθοὺς ἀπ᾽ τοὺς “Ελληνες. 
Τὸ πνεῦμα τοῦ Διεθνισμοῦ ἀπασχολεῖ τοὺς διομηχαν,- 
κούς͵ τεχνικοὺς καὶ οἰκονομικοὺς ὀργανισμοὺς τῆς Εὐ- 
ρώπης, σὰ διέξοδο στὴν οἰκονομικὴ ἄδυσσο. (Διεθνὲς 
σύμφωνο γιὰ τὸ γαιάνθρακα͵ Διεθνὴς ὀργανισμὸς δια- 
νομῆς ἠλεκτρικοῦ). 

Φ Ὃ ἀντιδραστικὸς γιὰ τὶς σημερινὲς συνθῆκες Νόμος 
4663 ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἄσκηση ἐπαγγέλματος Πολ. 
Μηχ., Ἄρχ. καὶ Τοπ. Μηγν. θεωρεῖται πρωτοποριακὸς 
γιὰ τὴν Εὐρώπη. 

Φ Τὸ διδλίο τοῦ ΤΕΣ ποὺ ἀναφέρεται σὲ οἰκονομ!κὴ 
ἔρευνα τῶν μεγάλων τεχνικῶν ζητημάτων τῆς χώρας 
τονίζεται ὅτι μπορεῖ νὰ παραδληθεῖ μόνο μ᾽ ἀντίστοι- 
χα Γερμανικά. 

Φ Ἐξετάζεται ἡ ἐκμετάλλευση ἀποξηρανθεισῶν γαιῶν ἀπ᾽ 
τὸ ὙὝὙπ. Γεωργίας (ἐνοίκιο ἢ συνεταιρισμοὶ ἣ τίτλος 
ἰδιοκτησίας). 

Φ Μετὰ ἀπὸ ἀναγγελία προσλήφεων μηχανικῶν σὲ Δή- 
μους, Κοινότητες καὶ Υ.Δ.Ε., τὰ « Ἐπίκαιοα» θεωοοῦν 
πὼς λύνεται ὁλοκληρωτικὰ ἧ ἀνεργία μηχανικῶν κιλ.π. 

Φ Τά «Τεχνικά Χρονικά» θραθεύονται 
ἀπό τήν ᾿Δκαδημία 

1933 ἀπονέμεται στὰ Τεχνικὰ Χρονικὰ τὸ δρα- 
δεῖο τῆς ᾿Ακαδημίας. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ὑπογραμ- 

μίζει τὴν ἄποψη ποὺ ἐπικράτησε στοὺς πνευματικοὺς κύ- 
κλους τῆς χώρας͵ ὅτι ἡ ἔκδοσή τους συνέδαλλε στὴ ζωὴ 
τοῦ τόπου. 

Δίκαια λοιπὸν πανηγυρίζει ἧ ΔΙΕ. στὸν ἀπολογισμό 

της: «Ἢ ἐνθουσιώδης ὑποδοχὴ ἧς ἔτυχον μεταξὺ τοῦ ἐπΊ- 
στημονικοῦ καὶ τοῦ ἐν γένει διανοουμένου κόσμου τὰ Τε- 
χνικὰ Χρονικά, ἐκδηλωθεῖσα διὰ σωρείας συγχαρητηρίων 
ἐπιστολῶν προερχομένων τόσον ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων 

ἐπιστημόνων ὅσο καὶ τῶν ἐν τῶ ἀλλοδαπῆ συγγενῶν Ὄρ- 
γανώσεων͵ ἐπιτρέπει νὰ πιστεύουμε, ὅτι ἡ διὰ τὴν ἔκδο- 
σίν τῶν ἐπιδειχθεῖσα στοργὴ τῆς Διοικήσεως τοῦ Ἐπιμε- 
λητηρίου καὶ αἱ μέγισται οἰκονομικαὶ θυσίαι εὗρον ἀπόλυ- 
τον ἱκανοποίησιν εἰς τὴν ἀναμφισδήτητον ἐπιτυχίαν των». 

Στὶς 9.6.35, τὸ ΤΈΚΕ. δέχθηκε μιὰ ὠμὴ ἐπέμδαση. 
Μὲ ἀπόφαση τοῦ τότε ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν διορίζεται 
ὑπηρεσιακὴ ΔΕ στὸ ᾿ΕἘπιμελητήριο͵ ποὺ ἀντικαθιστᾶ τὴ 
Διοίκηση Κιτσίκη. Ἢ ἀπομάκρυνση τῆς αἱρετῆς Διοίκησης 
ἔγινε μετὰ τὴ δριμύτατη καταγγελία ἀπὸ τὰ Τ.ΑΧ. γιὰ 
τὴν ἀπόλυση «διαπρεπῶν καθηγητῶν» ἀπὸ τὸ ἘἙ.Μ.Π., μὲ 
δάση τὸ νόμο επερὶ ἐκκαϑαρίσεως ᾿᾽Οργανισμῶν γενικῶς 
Δημοσίου Δικαίου», (τῶν καθηγητῶν Ν. Κιτσίκη͵ Δ. Λαμπα- 
δάριου͵ Ν. Κριτικοῦ͵ Κ. Βέη, Γ. ἱΜμαλτέζου, Α. Κουτσο- 
κῶστα ,.Α. Παππᾶ) καὶ γιὰ τὴν συνεχῆ ἀναδολὴ τῶν ἐκλο- 
γῶν στὸ ΤΕΙΞ. ᾿Αλλὰ αὐτὸ ἦταν ἁπλῶς ἡ πρόφαση. 
Ἢ τότε κυδέρνηση ἤθελε ἔτσι κι ἀλλιῶς νὰ ἀπομακρύνει 
τὴ Διοίκησῃ τοῦ ΤΕ. 

᾿Απὸ τὴ στιγμὴ αὐτὴ καὶ τὰ Τ.Χ, προσαρμόζονται στὴ 
νοοτροπία τῆς νέας ΔΕ. (ποὺ ἂν καὶ ὑπηρεσιακή ἔμεινε ] 
χρόνο) ὅπως τὴν ἔκφρασε ὁ πρόεδρός της Θ. Οἰκονόμου, 
μιλώντας γιὰ τὴν προηγούμενη Δ.ΒΕ. «Τὸ ΤΕ. εἰργάσθη 
ἀλλὰ ὄχι ὡς θὰ ἠδύνατο νὰ ἐργασθῆ .Τὸ ἀπερρόφησαν ἐν 
μείζωνι τοῦ προσήκοντος μέτρου οἱ δευτερεύοντες σκοποὶ 
τοῦ Ἐπιμελητηρίου καὶ δὴ καθ᾽ ἑρμηνείαν ὑπερθᾶσοαϊ τῆς 

μεγαλυτέρας εὑρύτητος τὰ ὅρια». Πάντως͵ λίγο πρὶν ἀπὸ 
τὴν ἐκλογὴ νέας ΔΙΕΕ. τοῦ ΤΕΓ.Ξ. (μὲ συμμετοχὴ στὴ ψη- 
φοφορία 695 μηχανικῶν͵ ἐνῶ τὸ 1933 στὴν ἐπανεκλογὴ 
τοῦ Ν. Κιτσίκη εἶχαν λάδη μέρος 1.274) καὶ ἐν ὄψη τῶν 
Κοινοδουλευτικῶν ἐκλογῶν ἔχουμε τὰ πιὸ πολιτικοποιημένα 
ἐπίκαιρα... Σ᾽ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἀναφέρεται ὅτι: «Τὰ ΤΑΧ. 
δὲν ἀνχολοῦνται μόνο μὲ νεκρολογίες καὶ ἐγκωμ᾽ασμοὺς 
ὡς εὐγλώτως πείθει ἀναδίφησις τοῦ περιεχομένου τῶν, 
διότι μαζὶ μὲ τὴν ἐπιδεδλημένην ἔξαρσιν δρισμένων γεγο- 
νότων (ἥτις καὶ τὰ κοινὰ συμφέροντα προάγει) καὶ ὀλ!- 
γας λέξεις δι᾽ ἐκλιπόντας συναδέλφους, δὲν παρέλειψαν 
ποτὲ ὁμοῦ μὲ τὴν ἐπιστημονικὴν ὕλην νὰ ἐκτείνωνται καὶ 
ἐπὶ τῶν γενικωτέρου ἐνδιαφέροντος ζητημάτων καὶ ου;-- 
φερόντων τῶν μελῶν». ᾿Αναδημοσιεύσαμε τὸ παραπάνω 
ἀπόσπασμα ὄχι μόνο γιὰ νὰ κατσοδειχτεῖ αὐτὸ ποὺ στὴν 
ἀρχὴ ἀναφέρθηκ: : πὼς τὸ Ε.Δ. δὲν ἔκφραζε πάντα τὶς 
ἀτόψεις ὅλων τῶν μηχανικῶν (σὲ ἐπιστολὴ τῶν ὁποίων 
ἀπαντᾷ τὸ παραπάνω σχόλιο) ἀλλὰ καὶ πὼς ἀπὸ τὸ σημε- 
ρινὸ σηιμείωμα μοιραῖα λείπει ἕνα στοιχεῖο : πῶς ὑποϑέ.-. 
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χόντουσαν καὶ πόσο πίστευαν ὅτι τοὺς ἔκφοαζαν τὰ ΤΑΧ. 
οἱ μηχανικοὶ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. 

᾿Απὸ τὸ τέλος τοῦ 1935 καὶ κύρια μὲ τὴ δικτατορία 
τοῦ Μειταξᾶ, ἐνῶ ἡ μορφὴ τοῦ περιοδικοῦ παραμένει στὰ 
ἴδια πλαίσια, τὸ περιεχόμενό του ἀλλάζει. Ἢ στήλη τῶν 
«ἐπικαίρων» ἀρχικὰ ἐκφυλίζετοι τελικὰ δὲ καταργεῖται 
(Τ.Χ. 114). Οἱ ἄλλες ἐνημερωτικὲς στῆλες παραμένουν οἱ 
ἴδιες ἀλλὰ προδάλλουν καθαρὰ κλαδικὰ ἐπαγγελματικὰ 
ζητήματα. Ἐπὶ πλέον καθιερώνεται ἡ στήλη εἐἐπαγγελμα- 
τικά». Νέες ἐπίσης στῆλες εἶναι τὰ «νέα διεθνοῦς τεχνικῆς 
κίνησης» καὶ τὰ «σύντομα τεχνικὰ νέαν. Στὸ τεῦχος 12] 

(1937) δημοσιεύεται ἡ ἐπετηρίδα τῶν μελῶν τοῦ ΤΙ. 
Τὸ περιοδικὸ διαπνέεται ἀπὸ φιλικὰ πρὸς τὴ δικτατο- 

ρία αἰσθήματα (ἀκόμα καὶ πρὸς τὸ Μουσολίνι), πάντως 

Φ ἀναδρομή στὴν ἱστορία τῶν Τ.Χ. χαί Ε.Δ. 

οἱ διαδικασίες λειτουργίας τῶν ὀργάνων τοῦ ΤΕ. συνεχί- 

ζονται ({π.Χχ. στὶς 17.4.37 ἔγινε γεν. συνέλευση τῶν μ-- 
λῶν τοῦ ΤΙΈΕ. χωρὶς ὅμως προηγούμενα νὰ ἔχει ἀναγ- 
γελθεῇ. 

᾿Ιδιαίτερο ἐνδισφέρον παρουσιάζουν τὰ θέματα τῶν 
ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν τῆς ἐποχῆς. Στὴν πλειονότητά 
τοὺς καλύπτουν πολεμικοῦ περιεχομένου τομεῖς. 

Μὲ τὴν κήρυξη τοῦ πολέμου ἡ κατεύθυνση αὐτὴ δί- 
ἦξται ἐπίσημα πλέον ἀπ᾽ τὴ ἘΚ ΉΚΗ ἐπιτοροπή. Τὸ 
περιοδικὸ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἐκφράξς εἰ τὰ αἰσθήματα τῶν 
ἑλλήνων μηχανικῶν γιὰ τὴν προάσπιση τῆς ἐδαφικῆς μας 
ἀκεραιότητας. 

Τὸν πρῶτο χρόνο τῆς κατοχῆς ἡ ἔκδοση γίνεται 

ΤΕΧΝΙΚᾺΑ ΧΡΟνικα᾿ 
μ᾿ 

ΠΕΡΊΟΔΟΣ Β΄. ΕΤῸΣ Α΄ 

  

ΤΟΜΟΣ ΧΧΙΙ - ΤΕΥ͂ΧΟΣ 253-254-255(1.23) ἘΚΑΙΔΕΤ 
ΟΠΙΠΕΡΊΟΔΟΣ Α΄1912.-1942 ἸΟΥΛΙΟΣ ΑΥ̓ΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1945 “λθηναὶ 

ἘΠΙΣΗΜΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ͂ ΤΕΧΝΙΚΟΥ͂ ἘΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟΥ ΤῊΣ ἙΛΛΆΔΟΣ 

Ἢ ΔΈΝΤΕΡΑΤ ΠΈΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ἡ 'ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ,, 

  

ἜΣ 
ὁλ ἐκ ἘΦ    

    
᾿ ες 

   

  

Ὡς: ἐρῶν 
ἘΠῚ θὰ, τ το τ δ 

.Σ Ἄ : Ὑ πὸ ἈΛΕΞΆΝΔΡΟΥ ΒΕΡΔΕΛΗ, ΠΜΙΗΜΟ 
ΧνΞ ΤΕ, ᾿Προέδρου τοῦ Τ' ει 

: τὰ ἃ ἐγεχνικά χρονικὸν περι αι ΓΞ γμασομδλνη καὶ τεχνικὴ νος Ὑπῆρξαν ἐπὶ μίαν : 

οὐ, ἀπὸ τοῦ 1932 μέχρι τοῦ 1942, μοναδικὸς φορεὸς τῆς φωνῆς τῶν Τεχνικῶν εἰς 
αυγὴς καθρέπτης τῆς ἑλληνικῆς τεχνικῆς προσπαθείας. Τὰ εΤεχνικὰ Χρονικάν 

ἤρξα: ντικειῖμε κὸν ὄργανον τοῦ τεχνικοῦ κόσμου τῆς χώρας καὶ τοῦ Τεχνικοῦ ἜἘπιμελη- 
. τηρίου. τῆς᾽ Ἑλλάδος, τὸ ὁποῖον καὶ ἀποτελεῖ τὴν ἐπίσημον καὶ καθολικὴν τοῦ τεχνικοῦ τούτου κό- 

τοι τ ν. Πρέπει γὰ εἴμεθα ἐὐγνόνονες εἰς τὸ παρελθὸν τοῦτο. 
. 

᾿ 4. 

ς τ καῖ ᾿ἀπὸ τον ᾿δνπὴν. ἀπαράμιλλον σιάσινϊ ἊΝ ἑτανιὰ Χρονικὸν 
γον. ἤδη δεκαπενταετῆ ἐν ὅλῳ βίον ἐὰν δὲν εἶχε διακοπῆ ἡ ἔκδοσὶς των. Θὰ ἐξηκο- 

᾿ λούθουν ἥρεμα, καὶ ἀτάραχα, τὴν ἀποσιολήν τῶν, ἐὰν εἶχον καὶ ὀλίγον ἀκόμη λυγίσει ἐνῶ- 

ἰῇ οὐπίον. τὶ οὔ, κατακτητοῦ. ἐ Θὰ ἐξησφαλίζετο ἀπόλυτα ἡ συνέχισίς τῶν, ἐάν εἶχον δεχθῆ νὰ σιτη- 
ἬΜεΙτοΣ 

    

᾿ Φ τ᾿ ν εἰς τὴν. 
ἐκ 

    

  

     

      

   
   

   
Στόώ πρῶτο ἜΝ 

μεταπελευϑερὼω- ρβάνει καὶ 
᾿ - Ἄν 2 Ὁ ἘΣΡΕ ΣΣΡΝᾺ 

τιχό τεῦχος ᾿ αοῦ ολιι τισμοῦ, ὅτι! 
τῶν «Τ.Χ.» Απὶσιεὼς τὶ 
τονίζονταν “γικά, τ 

ὅτι τό ΤΕΕ 
ἀνέστειλε τὴν 

ἔχδοσή τους 
ὅταν 

χατασχέϑηχε 
τεῦχος τοὺς 
τὸ 1942 χαὶ 

δέν ϑέλησε νά 
τὸ ἐπανεχδέσει 
συμμετέχεντας 

ἔτοι στὸν 
μεγάλο 

ἀπελευϑερωτιχό 
ἀγώνα. 

  

   

          

   
    
   

  

Ἐπ τ 

αν τοῦ δυνάστου, τῶν δορυφόρων του ἢ τῶν ὀργάνων τοῦ, βοήθειαν " 

ἐπανειλημμένως π προσεφέρθη εὐγενικά, ἄφθονα καὶ ἐπίμονα. Δὲν τὸ ἠθέλησαν. Ἕπροτί- 
« ἵν τὴν ν ὁδὸν τῆς τιμῆς καὶ τῆς ἀκαμφίας, συμμετασχόντα οὕτως εἰς τὸν μεγάλον ἐκεῖνον. 

ἄγος: ὃν ὁποῖον τὸ Ἔθνος ᾿ἐνεστερνίσθη καὶ ὡργάνωσεν ὅταν κατέρρεον τὰ κράτη τῆς Εὐρότπης ᾿- 

τ αἱ ἦλθε ἱμὲ τὴν σειράν της καὶ ἡ τυπικὴ ὑποδούλωσις τῆς ᾿"Ἑλλάδο. ι 

Υ Χρονι ὑπέκυψαν, διότι ἐπίστευσαν αὐτὸ ποὺ διεκήρυξε. ποὺ ἐπαναλαμ- 
εἰ! αἱ σήμερον » καὶ ποὺ θὰ διαλαλῇ εἰς τοὺς αἰῶνας ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον ἡ παναρχαία αὕτη κοιτὶς 

ἵναι ὡραῖον νὰ πληρώνῃ κανεὶς μὲ στερήσεις, μὲ θυσίας καὶ μὲ αἷμα τὸ τίμημα τῆς 

υ- πρὸς; τὴν ᾿ Ἐλευθερίαν, τὴν Πατρίδα, τὴν Θρησκείαν, τὴν Φυλὴν καὶ τά τόσα ἄλλα ἰδα- 

ἱκι ΑΥτὰ; ποῖα. ̓ ἐφύτρωσαν. ἐδολλίρννασαν. εξ ϑυνπερχϑησανὶ εἰς τὴν Ῥσρὰν ὁ ἀλλὰ πανένδυτον 

ἣν γωνίαν ᾿Εὐρῶὼ 
Χρι ἀἰδλτὰν ὃ δὲν παρεδόθησαν ἀδόξως. τεϑας δ  δανν, λείαν ἐς ἱκδοσὶν 

ς.“᾿Τὸ τελευταῖον πολεμικὸν τεῦχος των ἐξετυπώθη, ἀλλά δὲν ἐκυκλοφόρησεν. 

κλοφόρι ΣΕ ας κατεσχέθη ἀπὸ τὴν ἐχθρικὴν λογοκρισίαν. Οἱ τεχνικοὶ ἡμποροῦν. νὸ εἶναι 

"οἱ δι τὴν στατον τοῦτο τεῦχος τοῦ 1942. διότι συμβολίζει᾽ κατὰ. τὸν ὡρσιότερον. τρόπον 

ότητα πὶ: τὴν αὐταπάρνησιν τῶν τεχνικῶν. τῆς χώρας ἐπιστημόνων εἰς τὰ βουνὰ τῆς 

ρο καὶ τῆς Μακεδονίας: ᾿ "Πῶς ἦτο δυνατὸν νὰ μὴ κατοπτρίζεται εἰς τὸ εὐότσν 

ὁν᾿ λις ΡΟΣ τῆς χώρας ὄργανον ἡ ψυχὴ καὶ αἱ θυσίαι τοῦ τεχννι 

"πόλεμος ὑπῆρξε, πρὸ παντὸς ἄλλου τεχνικός Τὸ πρόβλημα τοῦ ἀλβα 

πρέ όβλημα. ὁδοποιΐας. καὶ μεταφορῶν. οι τεχνικοῖ, κατέλαβον πρότε, δΈ 

5 καὶ “εἰς, τὰ μετόπισθεν. Κατέβαλον καὶ 

ἐθοῖος ἘπρΝ πεγαλύτερος: Ἔ: Ἵ Ὡς Ἵ ἀ 

τ 

ἌΡΙ δῆ ἘΞ, αἱ τ ἰστας φως: 
ἌΣ ΞΟ ἘρεΑΘΕΩ γν “προς δ τ “ας 

:- πΌΒν Ἔ ἩρῪς ἔν. ἘΞ ΒΕΣ πὰ ρα ΨῚ     
“π᾿ - ΣΝ Ν 

εἷ - : βιὰ ν Ξε δ τ σι ορρεαδοιονσοο , χρρράνλφει θα ΕΟ Τα 
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Φ ἀναδρομή στήν ἱστορία τῶν ΤΙΧ. χαί Ε.Δ.   

ἐντελῶς τυπική. Δεῖγμα ὅμως τῆς διάθεσης τῆς πλειοψη- 
φίας τῶν Ελλήνων Μηχανικῶν τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἀποτελεῖ 
ἡ ἀναδημοσίευση ἀπὸ τὰ Τ.Χ. τοῦ ἀπολογισμοῦ σὰν πρύ- 
τανη Ἐ.Μ.Π. τοῦ Ν. Κιτσίκι τὸ 1941]. 

Ἡ ἔκδοση διακότιτεται τὸ 1942 (τεύχ. 245 --- 252) 
ἀφοῦ τὸ τελΞξυταῖο τεῦχος κατασχέθγκκε κι᾿ ἐνῶ ἡ ΔΕ. 
ἐπεδίωκε τὴν προκήρυξη ἐκλογῶν στὸ ΤΙΕΕ., μὲ τὴ 
συμπλήρωση τῆς κανονικῆς θητείας τῆς, ἀγομένη ἀπὸ 
Φρουραρχείου εἰς Ὑπ. Δυιμοσίας Τάξεως καὶ ἀντίστροφα. 

Μὲ τὴν ἐπανέκδοση τὸ 1945 τονίζεται ὅτι τὸ περιο- 
δικὸ δὲν ἔδγαινε στὴν κατοχὴ γιατὶ «δὲ δέχτηκε νὰ στη- 
ριχτεῖ στὴ δοήθεια τοῦ δυνάστου, τῶν δορυφέρων του 
καὶ τῶν ὀργάνων του, ποὺ τοὺς προσφέρθηκε εὐγενικὰ 
ἄφθονα, ἐπίμονα». 

9 Ἡ δεύτερη περίοδος τῶν «Τεχν. Χρονικῶν» 

Ε ΤῊ ΔΞΥΓΕΡῊ ΠΕΡΙΟΔῸ ΤῊΣ ΖΏΗΣ ΤΟΥΣ ΤᾺ 
ΤΟ. ξεκινᾶνε μηνιάτικα (πρὶν ἦσαν ᾿5ϑήμερα) ἂν 

καὶ γιὰ πολλὰ χρόνια θὰ ὄγαίνουν διμην:αἴα, τριμηνιαῖα 
ἢ καὶ ἐξαμηνιαῖα μὲ τιμὴ 300 δρχ. ποὺ ἀνὰ τεῦχος ὅιμιε:ς 
μεγαλώνει ἀστραπιοῖα. Στὸ πρῶτο μετακατοχικό, ἐντυ- 
πωσιακό, τεῦχος (253 - 4 - 5, Ἰουλ. - Αὐγ. - Σεπτ. 
1945) ἐκδίδετσι μ᾽ ἀφιερωμένη τὴν πρώτη του σελίδα 

στοὺς νεκροὺς μηχανικοὺς στὸν ἀγώνα κατὰ τοῦ κατα- 
«τητῆ. ᾿Εκτὸς δὲ τῆς ἄλλ΄ς ὕλης του δημοσιεύει καὶ τὸν 
κανονισμὸ τοῦ περιοδικοῦ «Τεχνικὰ Χρονικά». 

Ὅσον ἀφορᾶ τὸ περιεχόμενο τῆς ὕλης στὴν δεύτερη 
τους περίοδο τὰ ΤΑΧ, δὲν διάφεραν σημαντικὰ ἀπὸ τὴν 
πρώτη. Περιλάμδαναν : Νέα ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ μὲ εἰδή. 
σεῖς ἀπὸ τὸν διεθνῆ τεχνικὸ τύπο, Τεχνικὴ Κίνηση, Ἐ- 
πιμελητηριακὴ Κίνηση μὲ δημοσίευσι περίληψης τῶν πρα- 
κτικῶν τῆς ΔΕ., τῆς ἀντιπροσωπείας καὶ τῆς Γ.Σ. τῶν 
μελῶν τοῦ ΤΕ, σὲ πιὸ εὐανάγνωστη ἐμφάνιση ἀπὸ 
ὅτι παλιότερα, τὰ νέα διδλία, Τεχνικὴ Νομοθεσία, νέοι 
τεχνικοὶ ὅροι. Σταδιακὰ ἀρχίζουν καὶ ἐμφανίζονται κεί- 
μενα ἐπιτροπῶν τοῦ ΤΕ. καὶ καταστατικὰ οσυλλόγων 
μηχανικῶν (ΠΈΔΜΕΔΕ, ΕΜΔΥΔΑΣ, ουλλόγου πολιτικῶν, 
μηχανολόγων κἀπ., ὁπάρχει μάλιστα προδλ-ματισμὸς 
στὸ ΤΕΕ. κατὰ πόσον κρίνεται θετικὴ ἡ παρουσία τέ- 
τοιων συλλόγων. ἢ ἀντιστρατεύεται τὸ ἴδιο τὸ ΤΙ. .). 

Ὅμως ἡ κύρια ἀλλαγὴ ἔγκειται στὸ ὅτι δὲν εἶναι 
πιά τὰ ἐπιστημονκὰ ἄρθρα ποὺ ἔχουν τὴν κύρια δαρύ- 
τττα, ἀλλὰ ἐκτοπίζονται καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν πρώτη σε- 
λίδα ἀπὸ θέματα γενικότερης ἢ ἐπιμελητηριακῆς πολι- 
τικῆς ἢ νομοθεσίας. Τὴ μεγαλύτερη μερίδα στὰ πρῶτα 
μετακατοχικὰ χρόνια κατέχουν θέματα ἀνασυγκρότησης 
καὶ συμδολῆς τοῦ ΤΕ. στὴν μελέτη γιὰ τὴν ἀνοικο- 

δόμηση τῆς χώρας, ἀναδιάρθρωση τῆς γεωργίας κλπ. 
ἔτσι δὲν εἶναι περίεργυ πὼς ἕνα διπλὸ δελτίο Τ.Χ. 
(τὸ 277 - 8)͵ τὸ μεγαλύτερο στὴν ἱστορία τους μὲ 232 

σελ, περιλαμὄάνει τό: Πρόγραμμα ᾿Ανασυγκροτήσεως τῆς 
ρας, στὴ σύνταξη τοῦ ὁποίου συμμετεῖχε καὶ ὁ τότε 

πρόεδρος τοῦ ΤΙΕΕ. Βερδέλης. 
. Τὰ ΤΑ. αὐτῆς τῆς περιόδου (ἀπὸ 1946 --- 1950) 

εἶναι αὐτὰ ποὺ ἐκφράζουν ἐντονότερα ἀπὸ ὁποιασδή.- 
πῦτε ἄλλης περιόδου τὸ κλίμα τῆς ἐποχῆς. Παρατηρεῖ 
κανεὶς π΄ χ. τὶς συνεχεῖς συζητήσεις στὴν ἀντιπροσωπεία 
καὶ ἀναδολὲς μέχρι τελικῆς ἀποσιώπησης τοῦ θέματος τῶν 
δοσιλόγων μηχανικῶν͵ ψηφίσματα γιὰ τὰ ᾿Εθνικὰ Δίκαια 
πρὸς τὸν ΟΗΕ. καὶ τοὺς πρέσδεις Ν᾿. Βρεττανίας, ΗΠΑ, 
Γαλλίας, ΕΣ ΣΔ, προσκλήσεις γιὰ ουμμετοχὴ τῶν μηχα- 
νικῶν σὲ ἐράνους, νὰ χαιρετίζουν τὰ Τ.Χ. τὸ γεγονὸς 
ὅτι ᾿Αμερικανοὶ ἐνεργειολόγοι ἀνάλαδαν τὴ μελέτη τοῦ 
προδλήματος τῆς χώρας μας καὶ παράλληλα σὲ γεῦμα 
τοῦ ΤΕΕ. πρὸς τὴν ᾿Αντιπροσωπεία Μαχομένων νὰ 
πα:ανίζονται ἐκ παραλλήλου ὁ Ἑλληνικὸς καὶ ᾿Αμερι- 
κάνικος Ὕμνος. 

Τὸ 1948 ὄρισκόμαστε στὴ θερμότερη περίοδο τοῦ ἐμ- 
φυλίου πολέμου͵ ὅταν κάνει τὴν ἐμφάνισή του ἕνα «δεκα- 
πενθήμερο δελτίον τῶν Τ.Χ. καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς Τεχνικῆς 
Δράσεως τοῦ ΤΙΕ.Ξ. Ἡ «εΤεχνικὴ Δράσις» ἦταν παράρτημα 

τῶν ΤΑΧ,, μὲ πρῶτο τεῦχος τὴν 1 ᾿Ιουλίου 1948 (ἐκδόθηκαν 
συνολικὰ 8 δελτία). Ἂν καὶ ἀναφερόταν ΝΎ 
ἐκδόσεως τοῦ Δελτίου σκοπεῖται μιὰ στενωτέρα ἐπαφὴ τοῦ 
Τεχνικοῦ Κόσμου μεταξύ τους καὶ μετὰ τῶν μὴ τεχνικῶν, 
μετὰ τῶν ὁποίων εὑρίσκεται εἰς ἐπαγγελματικὰς σχέσεις 
θὰ ἐπιδιωχθεῖ νὰ γίνη καλλίτερον ἀντιληπτὴ ἡ Ἑλληνικὴ 
Τεχνικὴ» τὸ δελτίο ἀποτελοῦσε ὑπόδειγμα μισαλλοδο.- 
ξίας. (Ἔτσι εἶναι ἀξιομνημόνευτο τὸ γεγονὸς ὅτι ἀρνή- 
ϑηκαν νὰ περιλάδουν τὸ περιεχόμενό τους στὴν κοθαυτὸ 
ἔκδοση τῶν Τ.Χ.). 

᾿Απὸ τὸ τεῦχος 301] - 2 (Ἰουλ. - Αὐγ. 1949) μὲ 
τὴν ἐκλυγὴ νέας Δ.Ε. πέρα ἀπὸ τὶς δελτιώσεις στὴ ὃ οι- 

πὗχα." 

οΙ ΝΕΚΡῸΙ ἢ. 
1940 -194δ. χυττ 

ΑΓΓΕΛΆΚΗΣ κονσύαντινοὸΣξ μη΄-. 
ΒΕΣΑΝΗΣ ΑΝ ΝΗΣ πλό ἃ 

ΒΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πα. 

ΒΡΥΖΑΚΗΣ ΠΑΥΎΛΟΣ μ.. 

ΓΑΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΟΣ ην. 

ΓΚΙΘΚΑΣΥΙ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ χν. 

ΔΑΣΚΑΛΌΠΟΥΛΟΣ ΚΩΜΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πΜ 

ΔΗΜΟΛΙΤΕΑΣ ΣΠΥΡΊΙΔΩΝ πιν. -- 

Διαμαντοπουλοὶ γξεωργιοσ.. 

ΒΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΌΤΗΣ πν, 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΏΑΝΝΗΣ μη. - τς 

ΕΥ̓ΣΙΟΣ ΧΡΉΣΤΟΣ κμ Ξ: 34 

ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΌΣ ΑΝΝΙΝΟΣ πν, 

ΚΑΡΆΑΜΑΜΟΣ ΜΙΧΑΜᾺΑ Α, 

κλάαδασ ΛΥΚΟΥ͂ΡΓΟΣ "η, 

ΚΟΛΛΙΑΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΌΣ π΄ 

ΚΟΡΥΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ μ'".. “" 

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΧΑΡΊΛΑΟΣ Α. 

ΟΨΧΥΡΙΑΖΗΣ ΔΡΟΣΟΣ τὰὖ. 

Ὁ ἈΔΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΙΏΑΝΝΗΣ πω. 4. 

ΜΑΖιτζογλου ἸΘΑΝΝΗΣ πΜ. 

ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡῸΣ μ΄ 

-πππΠΠ ἌΨΜΜΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ἃ 

ο΄ μΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ γουλιξλμοσμν. " 

ἐξ Ομ δυρατοφ ΛΥσσάνδροσΣ πη δ 

Ε ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΏΡΓΙΟΣ πμ 

58 ος ΝΥ̓́ΕΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΑΣ πιν. 

ο΄ ΠΑΜΑΚΥΡΙΑΖΜΕ ΔΉΜΗΤΡΙΟΣ τιν. 

ὉΠ πΑΠΑΜΑΥΘΑΙΑΚΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ πν. 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΊΔΩΝ τμ -- 

ΟΠ ΜΑΠΙ͂ΠΑΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ κιν. 

ΠΟΓΓΗΣ ΒΡΑΣΙΔᾺΑΣ πιν. 

ΠΌΝΤΣΙΧΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ πν. 

ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ πν 

ΣΛΑΕΒΑΣ ΚΟΝΣΤΆΝΤΙΝΟΣ πν. 

ΣΑΡΡΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ μη. - 

ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΜΩΝΣΤΑΝΤΙΝΌΣ πν. 

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΔΙΌΝΥΣΙΟΣ τω. 

ΣΟΥΣΗΣ ΜΩΥ̓́ΣΗΣ πω. 

ΣΑΝΙΔΗΣ ἘΠΑΜΕΙΝΩ͂ΝΔΑΣ κχν 

ΣΤΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ πΜ 

ἁΤΕΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΜᾺ μη. 

ΤΣΙΚΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ α 
ΥΔΡΑΙΌΣ ἸΩΆΝΝΗΣ αὶ 

ΨΗΕΒΡΗΦΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΝ. 

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΜΑ πιν. 

  

"ἅς, 

    
πρὸ Ρ 

  

"Ξ 

Οἱ νεχροί μηχανικοί. Τά ὀνέματά τοὺς δημεσιεύ- 
τῆχαν στό Ε.Δ. 253,45. 
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κητικὴ λειτουργία τοῦ ΤΙΕΚΕΕ. ἔχουμε ἀλλαγὴ καὶ στὴν 
ἐμφάνιση τῶν Τ.Χ, Πιὸ συγκεκριμένα οἱ πρῶτες σελί- 
δες ἀφιερώνονται σὲ κάποιο σημαντικὸ γεγονὸς τῆς δρα- 
στηριότητας τοῦ ΤΙΕΕ., ποὺ συνδυάζεται μὲ τὴν παρου- 
σία τοῦ προέδρου τοῦ ΤΙΕΕ.͵ ποὺ ἡ προδολή του ἀπὸ 
τὶς στῆλες εἶναι ὄχι μόνο πρωτοφανὴς ἀλλὰ καὶ ἐντυ- 
πωσιακή. Ἐξ ἄλλου γιὰ πρώτη φορὰ στὴ στήλη τῆς 
Τεχνικῆς Κίνησης ἐμφανίζονται πιὸ ἀναλυτικὰ οἱ ἐνέρ- 
γειες καὶ ἀλλ΄ λογραφία τῆς Δ.ΙΕ. τοῦ ΤΙΕΕ. ᾿Απὸ τὸ 
δελτίο ἐπίσης αὐτὸ «καϑιερώνεται ξανὰ τὸ Γραφεῖο Ἔ;- 
γασίας καὶ ἐπαναλαμδάνεται ἡ ἀποστολὴ σ᾽ ὅλους τοὺς μη- 
χανικοὺς τῶν Τ.Χ. ἀνεξάρτητα μὲ τὸ ἂν εἶναι ταιςστοποι"- 
μένοι οἰκονομικά. 

᾿Απὸ τὸν ᾿Ιανουάριο τοῦ 1952 τὰ ΤΑΧ, χωρίζονται: 
σὲ δύο ἐκδόσεις. Στὴ Γενικὴ ἔκδοση ποὺ περιέχει τὴν 
ἐνημερωτικὴ ὕλη καὶ γενικότερου ἐνδιαφέροντος ἄρθρα 
καὶ στὴν ᾿Ἐπιστιμονικὴ Ἔκδοση. Ὑπεύϑυνος ὅλα τὰ 
χρόνια τῆς Γενικῆς ἔκδοσης ἦταν ὁ μετέπειτα πρόεδρος 
τοῦ ΤΕ. Ν. Παγώνης. Ἧ ὕλη τῆς ἔκδοσης αὐτῆς ποὺ 
χρονικὰ σημπίπτει σχεδὸν μὲ τὴ θητεία σὰν προέδρου 

Θ ἀναδρομή στήν ἱστορία τῶν ΤΙΧ. χαί Ε.Δ. 

τοῦ ΤΕ. τοῦ Καθηγητῆ Ρουσόπουλου περιλάμδανε : 
ἕνα κύριο ἄρθρο ποὺ ἀφορᾶ σημαντικὴ γιὰ τὸ ΤΙ.Ξ. 
δραστηριότητα ἢ πολὺ γενικοῦ ἐνδιαφέροντος ἐπιστη- 
μονικὸ ἄρθρο, τὰ Τεχνικὰ Χρονικά : στήλη τῶν σχολείων 
καὶ προδολῆς τῶν σπμαντικῶν πράγματι ἀπόψεων ΤΕΕ, 
Τεχνικὰ νέα ἐξωτερικοῦ, Ἑλληνικὰ Τεχνικὰ καὶ Οἰκονο- 
μικὰ νέα, γραφεῖο ἐργασίας, συνεδριάσεις ᾿Αντιπροσω- 
πείας ΤΙ. , ἐνέργειες ΔΕ. κλπ. 

Ὁ τελευταῖος χρόνος τῆς Γενικῆς Ἔκδοσης συμπίπτει 
μὲ μιὰ πολύπλευρη καὶ πάλι προδολὴ τῆς ἀνάγκης γιὰ 
γιὰ συμμετοχὴ στὶς δουλευτικὲς ἐκλογὲς τεχνικῶν ὑποψή- 
φιων καὶ γιὰ ὑποστήριξή τους ἀπὸ τοὺς μηχανικούς. Τὸ 
ΤΕ. ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια φέρει δαρέως» τὴ μι- 
κρὴ ἐκπροσώπηση τεχνικῶν στὴ Βουλή, γιὰ τοὺς ὃ- 
ποίους τεχνικοὺς δέδαια πιστεύει πὼς «θὰ μεθοδεύσουν 
εἰς τὴν π:λ:τικὴν ζωὴν τοῦ τόπου τὴν ὀρϑολογικὴν ἀντί- 
ληψιν καὶ τεχνικὴν σκέψιν καὶ θὰ φέρουν σὲ πέρας κατὰ 
τὸν καλλίτι ον τρόπον τὸ τεράστιον αἴτημα τοῦ ἐργα- 
ζόμενου Ἕλλ. Λαοῦ, τὴν δημιουργίαν δηλονότι τῶν συν- 
θηκῶν διὰ τὴν δελτίωσιν τοῦ διοτικοῦ του ἐπιπέδου....). 

Φ Ἡ ἔκδοση καὶ ὁ προβληματισμὸς τοῦ « Ἐνημερωτικοῦ Δελτίου» 

ΠΟ ΤΗΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟῪ 1959 καὶ ἐπὶ προδρίας 
Παγώνη ἀρχίζει νὰ ἐκδίδεται τὸ ἑδδομαδ:αἴἷο Δελτίο 

τοῦ ΤΕ. Περιλαμδάνει πιὰ μόνο ἐνημερωτικὴ ὕλη καὶ 
συνήθως εἶνοι τετροσέλιδο., Περιέχει τὶς ἐνέργειες τοῦ 
ΤΙ. ἐνδιαφέρουσες εἰδήσεις γιὰ τοὺς μηχανικούς, νο- 
μοθεσία͵ ρυμοτομικὰ καὶ ἄλλα πολεοδομικὰ διατάγματα, 
γραφεῖο ἐργασίας, ὑποτροφίες καὶ δημοπρασίες. 

Ὅλα δείχνουν πὼς ἡ ἔκδοση ἐπιδλήθηκε, καὶ μά- 

λιστα ἑδδομαδιαία, γιὰ νὰ καλύψει τὶς ἀνάγκες γιὰ ἔνη- 

μέρωση τῶν μηχανικῶν σὲ ἐπαγγελματικῆς φύσης τπτροδλή- 

ματα. ᾿Απὸ τὸ δεύτερο χρόνο ἐκδοσής του τὸ Ε.Δ. συνή- 
θως ἐκδίδεται ὀκτασέλιδο περιλαμδάνοντας καὶ ἄλλες ἐπί- 
καιρες γιὰ τοὺς μηχανικοὺς εἰδήσεις, μερικὲς ἀνοακοινώσεις 
συλλόγων͵ (τοὺς ὁποίους γιὰ πρώτη φορὰ ἡ σύνταξη κα- 
λοῦσε νὰ δώσουν ἐπᾶσαν αὐτῶν ἀνακοίνωσιν»), ἐπιστολές, 
συνεχῶς ἐμπλουτιζόμενο. “Ὅμως μέχρι τέλος τοῦ 964 δὲν 
ὑπάρχουν σχόλια καὶ πολὺ σπάνια προδάλλονται ἀπόψεις 
τοῦ ΤΕ. γιὰ θέματα ὄχι ἐπαγγελματικά. ς 

Μὲ τὴν ἐκλογὴ τῆς νέας ΔΕ. μὲ πρόεδρο τὸν Ι. 

Χριστοδουλίδη, τὸ Ε.Δ. ἀναλ σὰν διευθυντὴς 

ὁ Ο. Δουμάνης καὶ σὰν ἀρχισυντάκτης ὁ Α. ᾿Αλεξανδρό- 

πουλος. Ἡ ἀλλαγὴ εἶναι σαφής͵ τὸ Ε.Δ. ἀποκτᾶ περιποιη- 

μένη ἐμφάνιση, προδάλλει τὶς ἀπόψεις τοῦ ΤΕΕ. σ᾽ ἐ- 
πίμαχα ϑέματα καὶ τὸ περιεχόμενό του ἀντανακλᾶ τὴν 
ἔντονη συλυετοχὴ τῶν μηχανικῶν στὰ ζητήματα τοῦ 

τόπου (δοαστηριοποίΐηση τοπικῶν τμημάτων, συνεχεῖς 
ἀνακοινώσεις καὶ ἐνέργειες συλλόγων). Ἧ κατανομὴ της 
ὕλης στὶς ἐπιμελημένες αὐτὲς ἐκδόσεις εἶναι οὐσιαστικὰ 
ἴδια μὲ τὴν σημερινή. Ἐπὶ πλέον ὅμως ὑπῆρχον τὰ πλή- 
ρὴ πρακτικὰ ἐπιτροπῶν ὅπου μετεῖχαν ἐιςπρόσωποι τοῦ 
ΤΕΕ (πιχ. ΣΕΚΑΜ), οἱ κατάλογοι τῶν πραγματογνωμό- 
νων ποὺ ἀναλάμδαναν δουλειὰ κλπ. Οἱ σελίδες γίνον- 
ται Ἰό καὶ ἀπὸ τὸ 196ό͵, 24. 

Παραϑέτουμ: στὴν ουνέχεια τὰ κύρια θέματα ποὺ 
προδλήθηκαν ἀπὸ τὶς στῆλες τοῦ Ε.Δ. τὶς χρονιὲς ἀπὸ 
τὸ 1959 .ς--- 1967. 

1959: 
- Μείωση τῆς φορολογίας στοὺς μηχανικοὺς καὶ ἰδιαί- 

τερα τοὺς τοπογράφους. 
- Καθιέρωση τῶν Πολεοδομικῶν --- ᾿Αρχιτεκτονικῶν δια- 

γωνισμῶν. 
-- Ἢ ἐπάνδρωση τῶν Διμοσίων Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν 

μὲ μηχανικούς. Διαμαρτυρία τοῦ ΤΕΕ γιατὶ ἡ χώρα 
καταρτίζει 35 μηχανικοὺς ἀνὰ ἑκατομμύριο κατοίκων, 

ἐνῶ αὐτοὶ θὰ πρέπει νὰ εἶναι τὸ πολὺ 15. 
--- Τὸ νομοσχέδιο περὶ τεχνικῆς καὶ ἐπαγγελματικῆς ἐκ- 

παιδεύσεως. 
- - Γιὰ τὴν εὐρυθϑμότερη λειτουργία τοῦ Πολεοδ. γραφείου 

᾿Αθηνῶν. 
- Γιὰ τὴν ἵδρυση Ταμείου Προνοίας Ἐλεύθερων ΜΕελε.- 

τητῶν. 

1960 : 

-- Τὸ ΤΕΟΕ. ὑπὲρ τοῦ Ν.Δ. πεοὶ φοροδιαφυγῆς. μιὰ καὶ 
εἷ μηχανικοὶ εἶναι ἀπ᾿ τοὺς πλέον φορολογούμενους 
πολίτες. 

--- ΠΓρΡόταση τῆς ᾽Αν. Γεωπονικῆς Σχολῆς γιὰ ἵδρυση 
τμήματος ἐγγείων δελτιώσεων θεωρεῖται ἀπαράδεκτη 
ἀπ᾿ τὸ ΤΕ... ὡς ἐμπίπτουσα στὶς ἁρμοδιότητες τῆς 
σχολῆς ᾿Αγρονόμων καὶ Τοπογράφων ἡδηχ. 

-- -Ἐνέργειες ΤῈΕ γιὰ ἵδρυση διομηχανίας ᾿Αλουμινίου. 
--- Προωϑεῖται τὸ θέμα τῶν ᾽Ἄρχιτ. Διαγωνισμῶν. 
-- Προωθεῖται τὸ Νομοσχέδιο περὶ ΚΟῸ.Τ. 
---ἕ Διαμαρτυρία ΤΕ. γιὰ τὴ μετάκληση ξένου Πολεο- 

ϑόμου γιὰ τὸ ρυϑμιστικὸ σχέδιο ᾿Αθηνῶν. 
- Συζητήσεις στὸ Συντον:στικὸ Συμδούλιο Ἐπαγγελμα- 

τικῆς ᾿Εκπαίδευσης τοῦ Ὑπ. Παιδείας γιὰ τὴν ᾽᾿Ανω- 
τέρα ᾿Εκπαίϑευση. 

--- Προύβλετοι ἡ νέα ἔκδοση Ἐπιστημονικοῦ Τεύχους Τ. 
Ἑ. 

196] : 

-- ᾿ἀγώνας ΤΙΕΕΙΒΕ. νὰ μὴν ὀνομασθοῦν «᾿Ανώτερες» οἷ 
διάφορες ἐπαγγελματικὲς σχολές. 

-- Διαμαρτυρία τοῦ ΤΕΕ γιὰ τὴν ἄδικη καταφορὰ κατὰ 
τῶν τεχνικῶν σχετικὰ μὲ τὶς ὑπερδάσεις δαπανῶν σ᾽ 
ἔργα Τουρισμοῦ. 

- Ζητεῖται : 1) νὰ προσλαμδάνονται “Ἕλληνες μηχαν-:κοὶ 
στὶς ξένες ἑταιρεῖες ποὺ ἐγκαθίστανται στὴν Ἑλλάδα. 

2) νὰ ἔχουν οἱ Ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες ποὺ κάνουν ἔργα 
στὸ ἐξωτερικὸ τὶς ἴδιες διευκολύνσεις κι᾿ ἀπαλλαγὲς 
μ᾽ αὐτὲς ποὺ ἔχουν οἱ ξένες ἑταιρεῖες. 

-- ΔΕ. τοῦ ΤΕΕΙ. χαιρετίζει τὴν σύνδεση τῆς Ἑλ- 
λάδας μὲ τὴν ΕΚ. σὰν σημεῖο ἱστορικῆς καμπῆς 
τρρὸς ἀνιοῦσα ᾿Εθνικὴ πορεία. 

--Α' Πανελ. ᾿Αρχιτεκτονικὸ Συνέδριο στοὺς Δελφούς. 

1962: 
- ᾿Αποφασίζεται νὰ προκηρυχτεῖ ἀρχιτεκτονικὸς διαγω- 
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νισμὸς γιὰ τὸ Δικαστικὸ μέγαρο (στὶς φυλακὲς ᾿Αδέ- 
ρωφ). 

--- Θέμα Ὑπομηχανικῶν. ᾿Αγῶνες ΤΕΕ γιὰ «περιφρού. 
ρηση» τῆς τεχνικῆς ἐπιστήμης στὴ χώρα. 

-- ἀπαράδεκτη ἡ “χρησιμοποίηση ξένων μελετητῶν. 
-- Συγκροτεῖται ᾿Επιτροπὴ τοῦ ΤΕ. γιὰ τὴ μελέτη τῶν 

πολεοδομικῶν προδλημάτων Λεκανοπεδίου ᾿Αττικῆς. 
-- Μικροὶ μισϑοὶ καὶ δραδεία δαθμολογικὴ ἐξέλιξη μὲ 

συνέπεια τὴν ἀπροθυμία προσέλευσης Μηχανικῶν στὸ 
δημόσιο. 

τὴν οἰκο- - ᾿Αγῶνες τεχν:κῶν ἐναντίον τῶν πληττουσῶν 
δομὴν διατάξεων τοῦ Φορ)κοῦ Ν. 4242)62. 

--- Θεωρεῖται ἀπαραίτητη ἡ σύσταση τοῦ ᾿Ϊνστ:τούτου 
Πολεοδομίας. 

1963 : 
- Συνέδριο 800 ἐπιστημ. ΝΑΤῸ στὴν ᾿Αϑήνα, Προδάλ- 

λεται ἔντονα στὸ ᾿Ενημερωτικό. 
-- ΨῬηφίζεται ΝΟΣ. γιὰ τὸ ΚῪ.Τ. 
-- Πρυσπάϑεια ΤΕΕ γιὰ ἐ καὶ διάσρθρωση τοῦ 

᾿ Πολεοδ. γροφ. ᾿Αθήνας γιὰ νὰ λήξει τὸ χάος. 
-- ἑ Ῥυθμίζεται ὁ ᾿Άρχιτ. ἔλεγχος οἰκοδομῶν. 
-- Γίνονται δεκτὲς προτάσεις τοῦ ΤΈΕ γιὰ ἁπλούστευση 

διαδικασίος στὸ πολεοδομ'κὸ γραφε ἴο ᾿Αθηνῶν. 
- Πιστωτικὲς διεικολύνσεις σὲ τεχνικὲς ἐπιχειρήσεις ποὺ 

ἀναλαμδάνου; μελέτες ἢ ἔργα στὸ ἐξωτερικό. 
-- Καθιέρωση ᾽Άρχιτ. Διαγων. σ᾽ ἀξιόλογα ἔργα Δημοσίου. 
-- Μὲ ᾿συμμετοχὴ ἐκπροσώπων τῶν παραγωγικῶν τάξεων 

κατόπιν ἀπόφασης τοῦ προέδρου Κυδερ. (Γ. Παποαν- 
δοέςου) συνεστήθη γνωμοδοτιςκὸ Συμδούλιο Διερεύνη.- 
σπς Θεμάτων Οἰκον. ᾿Αναπτύξεως μὲ εὐρεῖες ἁρμοδιό- 
ἀερς, 

--- Μεγάλη προδολὴ τοῦ 3οὺυ Πανελ. Συνεδρίου Μηχ. Ἠ- 
λει, στὸ Ναύπλιο. Μὲ 6 φωτ. προδάλλεται ἡ παρου- 
σία τοῦ διαδ. Κων)νου, ἔτσι ποὺ ἀπὸ τὸ Ε.Δ. δίνεται 
ἡ ἐντύπωσις πὼς ἡ παρουσία τοῦ εἶναι τὸ σημαντικό- 
τερο γεγονὸς τοῦ συνεδρίου. 

1964 : 

-- Διαπίστωση ΤΙΕΕΕ.: «᾿Ἐθνικῶς ἐπωφελὴς καὶ ἀπαροί- 
τηήτὴ ἡ διείσξυση τῶν Ἑλλήνων τεχνικῶν στὶς χῶρες 
τῆς ᾿Αφρικῆς»". 

- 22.1.1964 ἡ ἀντιπροσωπεία ΤΕΕΞ συζητᾶ τὰ ἐπίκα:ρα 
προδλήματα τῶν Ἑλλήνων Τεχνικῶν : 
Χρησιμοποίησηῃ τοῦ ΤΕΕ παρὰ τῆς Πολιτείας, Κῦρος 
ΤΕΞ. Λαϊκὴ στέγη, χερσαῖαι μεταφοραί, Τεχνική, ἐπαγ- 
γελματικὴ ἘἘΚπαίδευση, Γ.Ο.Κ., ὀργαν. Πολεοδομικῶν 
Μελετῶν κι᾿ ἐφοαρμογῶν, φορολογία μ’χαν:κῶν, μιςοθο. 
λόγια, ἀναμόρφωση Κώδικα ἀμοιδῶν μελετῶν. ᾽Αρχιτ. 
διαγων., ἐργολ. πτυχία Μηχαν., νομοϑετικὴ κατοχύρω- 
σῃ ἐπαγ. Μεταλ. Συμφωνία Μηχαν. - Χημικῶν, ᾽Ανα- 
μόέρφ. ΤΣΜΕΔΕ, ὀργανισμὸς ΤΈΕ, κτίριο ΤΈΕ, Ταμεῖς 
Περιουσίας Ἔλευθ. Ἐπαγγελματιῶν. 

- ᾿Αντίδρασιῃ. ΤΕΕ γιὰ τὴν ὀνομασία Γ εὐὠῳ τεχν ι- 
κ ο ὕ ἐπιμελητηρίου. Γεωπονικοῦ εἶναι τὸ σωστό. 

---Ἠ-ϑ ὠἨ:πιδίωξη τοῦ Τεχνικοῦ κόσμου γιὰ ἐκλογὴ τῶν Μη- 
χανικῶν Ὑποψηφίων Δημοτικῶν Συμδούλων γιὰ ν᾽ 
ἀναπτιιχθοῦν οἱ πόλεις. 

----Συνεχεῖς προσπάθειαι ἀνέγερσης ἐκσυγχρονισμένου κτι- 
ρίου τοῦ ΤΞΕ γιὰ νὰ γίνει κέντρο ἔρευνας καὶ τεχν’- 

κῆς ἀνάπτυξης τῆς χώρας. 

1965: 
-- ᾿Αγώνας ἐπιδίωσης τῶν ἐργοληπτῶν κατατικευαστῶν 

Δ. Ἔργων λόγω ἀνατίμησης ἡμ) σθίων, ὁλικῶν, προ- 
οϑέτων φόρων, κοινων:κῶν εἰσφορῶν. 

- Συζητήσεις ΤΈΕ γιὰ τὴν Τεχνικὴ Παιδεία μὲ ἔντονη 
παρουσίαση σὲ πολλαπλὰ τεύχη. 

---Ἔ Ἔντονη δραστηριότητα περιφ. τμημάτων ΤΕΈΕ (θΘεσ- 
σαλίας, Κρήτης, ᾿πείρου) γιὰ τοπικὰ θέματα. 

-- Τὸ ΤΕΕ ζητᾶ νὰ μτεῖ στὸ Συμδούλιο Τουρισμοῦ. 

-- Ἔγκριση συμμετοχῆς τοῦ ΤΕΕ σὲ 3 Συμδούλια τοῦ 
Ὑπ. Βιομηχανίας. 

- Συγκροτοῦνται 15 Ἐπιτροπὲς Εἰδικεύσως καὶ Γραφεῖο 
ἜἘξωτ. σχέσεων στὸ ΤΕΕ. 

- Πρόταση ΤΕΕ γιὰ Τράπεζα ἔργων στὸ ΤΣΜΕΔΕ. 
-ὄ [4.8.65. -Σχόλιο γιὰ τὴν πολιτικὴ κρίση ἐκφράζει τὴν 
ἀνησυχία τοῦ Τεχνικοῦ κόσμου. 
--4.9.65. Ἔκκλησ“- ΤΕΕ στὴν πολιτικὴ ἡγεσία γιὰ ἄμε- 

σὴ ἄρση τοῦ πολιτικοῦ ἀδιέξοδου. 
-- Τραγικὲς μέρες γιὰ τοὺς μελετητὲς καὶ καταςκευα- 

στὲς Δ.Ε. 
-- ᾿Ανάγκη ουν) σίας ΤΕΕ - Πολυτεχνείου γιὰ τὴν κοινὴ 

ἐπιστὴμ. δραστηριότητα γιὰ ἐξύψωση τῆς ἐπιστημ. 
στάθμης τοῦ τεχνικοῦ κόσμου ποὺ δὲν ἐπιτυγχάνεται 
μὲ τὴν ἀπομόνωση τῶν 2 ᾿Ιδρυμάτων. 

-- Συντάξεις πείνας τοῦ ΤΣΜΕΔΕ (2.859 γιὰ 40 χρ.). 
-ααθιέρωση μόνιμης οἰκονομ. ἐνίσχυσης Συλλόγων Τε- 

χνικῶν. 
--- Ἔκκληση κινητοποίησης τοῦ τεχνικοῦ κόσμου γιὰ νὰ 

λυθηοῦν τὰ προδλήματα. 
-- Τὸ ΤΕΕ χαιοετίζει τὴν κατάθεση στὴ Βουλὴ τοῦ σχε- 

δίου Νόμου «Περὶ τ ιήσεως καὶ συμπληρώσεως 
τοῦ Ν. 5367)1932 περὶ ἐκτελέσεως τῶν Δημοσίων 

Ἔργων. 
-- Νὰ καταρτιστεῖ τὸ Κτηματολόγιο, 

Ι966 : 
-- ὉὈργάνωση διδλιοθήκης τοῦ ΤΕΕ. 
-- Τὸ ΝΙΣ. περὶ Ἑνιαίου Μισθολογίου ἀπαράδεκτο γιὰ 

τὸ ΤΕΣ. 
“- Τὸ 1965 χαρακτηρίζεται σὰν «ἔτος ἀφυπνίσεως» γιὰ 

τὸ ἸΈΕ. Ξανακέρδισε τὸ κῦρος του γιὰ νὰ ἐπιδληθεῖ 
στὸ μεγάλο καὶ ζωτικὸ χῶρο τῆς τεχνικοοικονομικῆς 
ἀναπτύξεως τῆς χώρας καὶ νὰ ἐκφράσει τὶς ἀπόψε - 
του καὶ πρὸς τὸ Κράτος καὶ πρὸς τὴν Κοινὴ Γνώμ-. 

-- Τὸ ΤΕΕ χαιρετίζει τὴν πρώτη ἀνάϑεση μεγάλου ὕδρο- 
ἡλεκτρικοῦ ἔργου σὲ κοινοπραξία ὙΡ τεχνικῶν ἐ- 
ταιρειῶν Ἑλληνικῶν (φράγμα Καστράκι), μέχρι τώρα 
τἄπερναν σὰν ὑπεργολάδοι ξένων ἑταρειῶν. 

ἐπ᾿ Ακρόαση Βασιλιὰ Προέδρου καὶ Γ.Γ. ΤΕΕ. Μεγάλο τὸ 
ἐνδιαφέρον τοῦ δασιλιᾶ γιὰ τὰ προδλήματα τοῦ τεχ." 
«οὔ κόσμου... 

-- Ἐπέμδαση ΤΕΕ γιὰ ν᾿ ἀποτραπεῖ ἡ ἀνέγερση Μου- 
σεΐου στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως. 

-- ἘΜΉΝ γιὰ τὸ κυκλοφοριακὸ πρόδλημα τῶν ᾿Αθ΄- 

Ἐπ γἐτῇ ἱδουϑεῖ φορέας Πολεοξδ. Χωροτ. γιὰ νὰ περισώ- 
σουμε ὅτι ἔχει ἀπομείνει ἀπ᾿ τοὺς δανδαλισμούς. 

-- Παράπονο ΔΙ. πρὸς Ὗπ. Ἔξ., Βασιλιᾶ ποὺ δὲν ἀπο- 
νέμονται τιμ-τικὲς διακρίσεις ἀπ᾿ τὴν Πολιτεία σ᾽ Ἕλ- 
ληνες Μηχανικούς. 

-- ᾿Αμέσως ὁ Βασιλιᾶς ἀπένειμε τὴ μέρα τῆς γιορτῆς του 
τιμητικὲς διακρίσεις σὲ πλειάδα τεχνικῶν ἐλευθ. ἐπαγ- 
γελματιῶν. Τὸ ΤΕΕ δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ ποιοί 
εἶναι οὔτε γιὰ τὰ κριτήρια. ᾿Αρκεῖ ποὺ εἶναι μηχανικοί. 

-- - Ἐπιφύλαξη; τοῦ ΤΕΕ γιὰ τὴ διαστικὴ ἀπόφαση ἐγκα- 
τάστασης πυρηνικοῦ ἀντιδραστήρα ἰσχύος 300 ΜΡΥ 
χωρὶς νὰ ἔχει γίνει ἡ ἀπαραίτητη τεχνικὴ προετοιμασία 
χρησιμοποίησής του. 

- Οἱ μελέτες γενικῆς ἀναπτύξεως νὰ κρίνονται ἀπ᾽ τὴ 
Δημόσια Γνώμη καὶ τὶς ἐνδιαφερόμενες τάξεις. 

- Ἡ ἵδρυση Τράπεζας Ἔργων τὸ σημαντικώτερο μετα- 
πολεμκὸ γεγονὸς γιὰ τὸν τεχνικὸ κόσμο. 

--- Καθορισμὸ πολιτικῆς γῆς πρὶν χορηγηθοῦν τὰ ὕψη 
ζητᾶ τὸ ΤΕΕ. 

-- Διαμαρτυρία γιὰ τὴν Ἐ ΩΣ ΤΣ, τῆς Ἐλευσίνας ἀπ’ 
τὴ διουμηχανοποίηση τῆς 

- Περίεσγες φῆμες γιὰ ἢ φεΣ Δέλτα. Ἐγικαταλεί- 
φθηκε ὁ ἀρχιτ. διαγωνισμός. 

-- ΡΣ γιὰ τίς ἀναθέσεις ἔργων σὲ ξένους με. 
λετητές. 
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1967 : 

- Ἐκσυγχρονισμὸς νομοθεσίας ποὺ διέπει εἰδικότητα τε- 
χνικῶν. 

- Τὸ ΤΕΕ προτρέπει μηχανικοὺς νὰ ἐκθέσουν ὑποψηφιό- 
τητὰ σ᾽ ἐκλογές. 

-- Ἢ ἀντιπροσωπεία μελετᾷ ὀργανισμὸ ΤΕΕ. 
- Τὸ ΤΕΕ ἐξαίρει τὸ νέο Κώδικα ᾿Αναθέσεως Μελετῶν. 
-- Διαπιστώνεται ἀνεπαρκέστατο τὸ ὁδικὸ δίκτυο τῆς 

χώρας. 
-- Τὸ ΤΕΕ ἀνολαυδάνει στὸ σύνολό του τὸ ἔργο ἐνη- 
μέρωσοης, ἐπιμόρφωσης μηχανικῶν. 
-- Αναγγέλλεται ἡ ἵδρυση Συντον:στικοῦ ᾿Οργάνου Ἔπι- 

στημονικῶν Συλλόγων. 

-» - - --- ώ«--.- 

Φ ἀναδρομή στήν ἱστορία τῶν ὙΤΙΧ. χαίΐ Ε.Δ. 

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΡΟΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ τεῦχος τοῦ Ε.Δ. 
κυκλοφορεῖ μὲ τὴ συνηθισμένη ὕλη στὶς 22.4.67. 

᾿Απ᾿ τὸ ἑπόμενο τεῦχος τὸ δελτίο γίνεται τελείως ἀπρό- 
σωπὸ χωρὶς σχόλια, ἀλλὰ μὲ μιὰ σημαντικὴ ἀλλανή. 
᾿ἘἘπανακαθιερώνεται ἡ καϑαρεύουσα. Γιὰ πολλὰ τεύχη δὲν 
παρουσιάζεται καμμιὰ δραστηριότητα ἀπὸ κανένα σύλλο- 
γο ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ΠΕΔΜΈΔΕ ποὺ ἡ τότε διοίκησή της 
δὲν ἔχανε εὐκαιρία νὰ συμπαρασταθεῖ στὴν «ἐθνική» κυ- 
δέρνηση». Τὴν ἀκολουθεῖ σύντομα ὁ σύλλογος Πολ. Μηχ. 
Ἢ στήλη τῶν τεχνικοοικονομικῶν μέσα στὰ πολλὰ ἀναδη- 

  

ενημερώτικο δελτιο τιε.ε. 
Ῥὸ εἰδεκὸ ἐρῦχω; νοῦ ΕΔ. ποὺ εἶναν ἀφιημωμένο στὴ θλιβερὴ ἐπέερυν “τ τῆς δικτατο. 

μι; τὴν ᾿λλόδκι ὅδν ἐρελοδοῖ»ῖ ὐὴν μορφὴ μὲ τὴν ὑνποίει 4:-- ιους μὰ συναλικὴ 
κειὶὶ ἐμε οὐκ ἡ ποτίσῃ τῶν οὐννεπενῶν φῇρ 5. οὖς Κυπρ : Ν Τεχνικῶν. 

Δὲν εἶν μηρὼ μηνὶ τηνώτῃ πεν »ϑϑ οὗ σῖ : οὖ βολῇ ἔχρι σήμερα καννυγοσρξνο ὀλὼ νον τ 66 ςῸ9 οὶ δούδέ!9 ἴθ᾽. ουρκικβ δἰ 
“λλύγων τῶν» δ΄ ᾿ στ! ' { 0} - νῈ 

εἴνωι } οὐσια ' ι ΐ συμηαρθῦ , ἢ Ἀλλ η ἜΡΏ ἀλὼὰ 
᾿ . ἘῸΝ ἰὴ. τ, 
ἜΚ ῊΝ, ιάποτροδὶ αὶ ἐξ να ύΆνι καννὰ δσκημα ας ς τὰν τος 

κοι τς οἰνπθοὶ χα. οὐὖν δε ὃ. εὐνῦκι ἦὲ 
ΦῸΝ ᾿εννυρη πῆς, ἜΛλήδος λα τὸ ΤΡ χυαλε δ ων ἘΡ ΡῈ ΥΣ Οὐ μεμ μα Ομ Ὲ ἘΝῚ κμέου δ} ΠΡ ΟΡ ΘΆΜΣΣ ως καθ οος ΥΟΜΝ δμσως 

καὶ τὸ γυ. 6δὰὲ. μεή' τα ομίν εἶα ΚΌΝΙΝ άνιου υἴες Ἐα ζρόρκν ορνκῖν μα ΓΙ 
: ΜΝ, ΑἹ ἜΣ τον νῶν Ξ ᾿ ὃ 

ν ἀκυνΝ ἐπ ναν ἐν Σ δήλωθῃ ΜΝ ἐξ ίωνοι τ - 

δ άρμήμιρν αΣ μειὼ νὩν Ε. τοῦ τ ᾿ “αὐ ξ , 

τακώνε νη ΔΜ τ ρἤκη 
τῶν Ηἱ 

ψλο ᾿ 

Δικτατορία: 
Τὸ ὑπόθαδρο τῆς ἀνοχῆες καὶ οἱ εὐδῦνεςε. 

Σελίδα ἀπό τό 
εἰδιχώ τεῦχος 
τοῦ Ἐ.Δ. πού 

ἐξέδωσε ἢ 
σημερινη 

διφίχηση τεῦ 
ΤΕῈΡᾺ στίς 26.4.75 
γιά τήν ἐπέτειο 

ἐπιθολῆς τῆς 
Διχτατορίας. 
Φ Στή μέση 

τίτλος τοῦ Ε.Δ. 
(24.8.14) πού 

ἀναφέρεται σέ 
μιά ἀπό τίς 

πρωτοθουλίες 
ὀρήϑειας, τῶν 

τεχνικῶν πρές 
τούς Ἑτυπρίου:. 

τὴ; τὴν ἀναπαρουγωγῆ της. ἢ 

. Ἐνημερωτκὸ δΔελτίο» ΤΕΕ,, Τεῦχος ὃΚ5 

Οἱ ἐμιιετύκενς τοῦ σιραν μι κοῦ δικτατορεκοῖν κα βεσιῶτος τῆς ὑπτεοετίος 61---ἶς οἱ ὅλα τὰ ἐπάπεδα εἶ 

νὼ: ἀντικεΐμενο ἐκιστομένης καὶ οὐ έθοκ γν-λένης. Μιὰ τέτοιο μελδιη δὲν θὰ δώση θέθωιο τὰ σιμστὰ --- 
καὶ ἀνεαγκηῖι ἑμδόγμιω ἂν δέν σονόφοη εἰς αἰείες τῆς ἐπδολῆς αὐτοῦ τοῦ καθεστῶτος μὲ τὴν πρὸ 

τοῦ; 67 πεχνεννκν. μεὶ τανν εἰναι τὰ κοινὴ ἐπτνείδηυι 

οἷνμκενό, ἀλλὰ ἦτειν ἀπόώργκνει κῶν οεννἐμηκῶν περὸ ὅτα μορμφώθιηγκαν τὴν ἐτισκὴ ἐκείνη. 

“Ἔργο πρώστμν καὶ ἐπείνασνο, τον δὲν μπορεῖ δέδια. νὰ χιωρέχνη στὰ περεθώρια ἑνὸς ἄρθρου. 

1 πῶς ἡ δικτατορία δὲν ἔπεσε σιὸν τόπο μος ἀπὸ τὸν 

ὅπως αὐτὴ 
Ἐδῶ θὰ θέλαμε νὰ σποδοῦ: μόνο οὐ ὁρισμένα στοιχκεία τῆς ἀνθρώκαντμ; συμειερωφορᾶς, ἜΤΟΣ ΕΣ 

ἑκειμορφινετε μέεκι αὐ ουγκεκρμένο κοινωνικὼ περίγυρο {καὶ δὲν ἀποτελεῖ δαρμένη «φύσην 

τὰ ότι πὸκ; εἶναι ὅρος ἀπωραίτητος καὶ ἐκ τῶν εὧῶν οὐκ ἄνευ» γιὰ τὴν ἐτοδίυση αὐτῶν τῶν καθεστώτων. 

Σ τοιχεῖω μιᾶς ὁλόκχηρης ἐδεολογίος ποὺ χρόνωι τώρ ἐσαμελημένα 

ριξε ἡ χούντα τὴν δίωμη καὶ ἀνεξέλεγκιη ἄσκηση τῆς ἐξμνυσίας τῆς, 

καλλιεργεῖται, καὶ ποὺ πιάνιω της στή- 
ἐπακείνοντάς τῆν καὶ ἐξροφαλίζον. 

"Ἕτον λοιμόν, χαρακετρασεικὸ καὶ ἐπαναλομδο νόμενο φιμνάμενο ἀπτέλεχκιν 
πο οτταττοὐὐννννιαανν 

Σάθδατο 2’ ᾿Απριλον 1775 

  

« Ἐνημερωτιχόώ Δελτίο ΤᾺ.» --- Χιλιοστό τεῦχος, Σάξξατο 3 Ἰουνίου 1918



  Φ ἀναδρομή στήν ἱστορία τῶν ΤΧ. χαί Ε.Δ. 

μοσιευόμενα ἄρθρα γιὰ τὴν πολιτικὴ τῆς νέας κυδέρνησης 
ἀναφέρει καὶ τὴν ἀποχώρηση ἀπ᾿ τὸ Υ.Δ.Ε. ὑπαλλήλων 
μηχανικῶν θάσει τοῦ ΑΙΝ. 4 «περὶ ἀποκαταστάσεως εὐ- 
ρυθμίας τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν». 

Στὸ τριπλὸ τεῦχος 434, 5, 6 (Αὔγουστος 67) ὑ- 
πάρχει μήνυμα τῆς νέας διορισμένης Δ.Ὲ. (ταυτόχρονα 
ἀλλάζει ἡ οὐνταξη τοῦ Ε.Δ.). Τὸ μήνυμα τῆς ΔΕ. ἀρ- 
χίζει «Τὸ ΤΕΕ εἶναι αὐτονόητο ὡς ΤΙΣ. τοῦ κράτους 
νὰ παραμένη μακρὰ τῆς πολιτικῆς» καὶ ὁμιλεῖ γιὰ «λελο- 
γισμένην διαχείρισιν τῶν πόρων τοῦ ΤΕΕ». Σ᾿ ὅτι ἀφο- 
ρᾶ τὸ δεύτερο, αὐτὸ σήμαινε πλήρη μαρασμὸ τοῦ ΤΕΕ. 
“Ὅσον ἀφορᾶ τὸ πρῶτο, ὅπως καὶ σὲ κάθε περίπτωσ“ ποὺ 
διασκηρύσσεται κάτι τέτοιο, τὸ ΤΈΕ πῆρε σαφῆ πολιτικὴ 
θέση. 

Σὲ προσφώνηση «ἀναμένομεν νὰ ὁρίσετε εἰς ἕκαστον 
ἐξ ἡμῶν τὴν θέσιν ου καὶ τὸν μερικώτερον οτςοπόν τοι;. 
Θὰ σᾶς ἀκούσωμεν μὲ ἄκραν προσοχήν» ἡ ἀπάντηση ἧ- 
ταῦ «Εἶναι ἀνάγκη ἐν τῇ ὅξει τῆς τοιαύτης δρά- 
σξώς σας νὰ ἐπιμεληθῆτε καὶ ὑμεῖς εἰς συνεργασίαν με- 
τὰ τοῦ κράτους μὲ τὴν δοήθειαν αὐτοῦ εἰς τὸν προσα- 
νατολισμόν του πρὸς τὸν ὀρθὸν δρόμον... Ἔχετε ὑπ’ 
ὄψιν σας ὅτι δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος 
τρῶτ᾽ ἀπ᾿ ὅλα εἶναι ἄνθρωπος καὶ ὡς ἄνθρωπος ἔχει 
ἀπαίτησιν ὁ καθένας δι᾽ ἑαυτὸν μιᾶς ἰδίας μεταχειρίσεως 
ἵνα ἀποδώση τὸ μέγιστον αὐτοῦ τὸ ὁποῖον δύναται ἢ νὰ 
παραμείνη ἐξηρτημένος συνεργαζόμενος ἁρμονικῶς μέσα 
στὸ ψηφιδωτὸ τῆς ὁμάδος τῆς κοινωνίας κλπ'΄.». 

Ἢ προσφώνηση ἦταν τοῦ πρυέδρου τοῦ ΤΕΕ Δ. Κο. 
ρωναίου καὶ ἡ ἀπάντηση τυχαῖο ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ 
λόγο τοῦ Παπαδόπουλου ποὺ καλοῦσε «τὸν Τεχνικὸ κο- 
σμο σὲ σταυροφορία». (Ε.Δ. 469)" ᾿Αναφέρεται ὁ ἀριθμὸς 
τοῦ δελτίου γιατὶ εἶναι ἴσως ἀπ᾽ τὰ ἐλάχιστα ὅλης τῆς 
δικτατορίας ποὺ ἔχουν κάποιο ἐνδιαφέρον. Θὰ ἀναφερθεῖ ἀ- 
κόμα τὸ Ε.Δ. 763 μὲ κύριο θέμα του τὴν περιγραφὴ πει- 
ράματος τοῦ ᾿Αρχιμήδη γιὰ τὴν πυρπόληση τοῦ Ῥωμαϊκοῦ 
στόλου μὲ κάτοπτρα! (Ἡμερομηνία 17.1].73). 

Βέδαια, οὔτε σ᾽ αὐτὸ οὔτε στὰ ἑπόμενα τεύχη δὲν 
ὁπῆρξε τὸ γεγονὸς κατάληψης τοῦ Πολυτεχνείου γα 
τὸ ἘΕ.Δ. ᾿Αντίθετα στὸ 769 τῆς 29.12.73, ὑπόρχει ἕνος 
«συγκινητικός» ἀπολογισμὸς τῆς ἀντίστασης τῆς Δ.Ξ. τοῦ 
ΤΕΕ στὸ καθεστὼς τοῦ Παπαδόπουλου, ποὺ ἐκφοάστεη.- 
κξΞ μὲ τὴν ἀντίθετη θέσ- ποὺ πῆρε ---ὅπως ἀκριδῶς ἀνα- 
φέρεται--- στὰ θέματα τῶν ὑπομηχανικῶν, τῆς φορολο- 
γίας ἐργολππτικῶν ἐπιχειρήσεων καὶ τῶν ραδιοηλεκτρο- 
λόγων! (ἦταν ἡ ἀντίσταση ποὺ ταίριαζε στὸ καθεστὼς Ἰ1|- 
ὠὡαννίδη). 

Ἢ στήλη ποὺ παρουσιάζει μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον 
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς χούντας εἶναι τοῦ γραφείου ἐργα- 
σίας, ὅπου ἀπ᾿ τὸ 1968 οἱ ζητήσεις ἐργασίας ἀπὸ 
μηχανικοὺς αὐξάνει ἀπότομα μεγαλώνοντας ἀπὸ χρονιὰ 
σὲ χρονιά. 

«ἙΤΕΈΧΝΙΙΚΑ ΧΡΟΝΙΒΚΑ͂» --- «ἘΘδομαδιχῖο Ἐνημερωτιχό Δελτίον. Θ Ἐπίσημο “ὥργανο τοῦ Ὑεχνι- 
χοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος. Φ Συντάσσεται ἀπό Συνταχτιχή Ἐπιτροκή σέ συνεργασία μέ συνοι- 

δέλφους. Θ 'ίαρ. Σερδίας 4, ᾿Αϑήνα 125 --- Τηλ.: 3244.948. Φ Γιά ἁλλαγές διευϑύνσεων: 32.36.16]. 

Φ Ἡ μεταδικτατορική περίοδος τοῦ Ε.Δ. 

Ὁ 1974 ἡ μεταπολίτευση ὄδρίσκει τὸ Ε.Δ. μὲ τὴ λιγο- 
στὴ τυποποιημένη ὕλη του καὶ τὶς πολλὲς διαφημή- 

σεῖς του. Χωρὶς νὰ ἀναφέρεται τίποτα γιὰ τὰ γεγονότα 
τῆς Κύπρου καὶ τὴν ἐπιστράτευση, δ΄μοσιεύεται μόνο μή- 
νυμα τοῦ προέδρου τῆς διορισμένης ΔΙΕ. Σφήκα πρὸς 
τὸ πρωθυπουργὸ ὅπου ἀναφέρεται ὅτι ε«ἑδραιοῦται ἡ 
ἑνότης τοῦ λαοῦ κι᾽ αὐξάνει ἡ ἰσχὺς τοῦ ἔθνους μὲ τὴν 
νέαν κυδέρνησιν». 

Ἢ ἀνάληψη τῆς Δ.Ε. τοῦ ΤΕῈ ἀπὸ τοὺς προέδρους 
τῶν ἐπιστηυονικῶν συλλόγων τῶν μηχανικῶν ἀποτελεῖ 
στοθμὸ στὴν ἱστορία τοῦ Ε.Δ. 

Ριζικὲς εἶναι οἱ ἀλλαγὲς στὴ γλῶσσα, στὴ μορφὴ 
καὶ κύρια στὸ περιεχόμενο τοῦ δελτίου. Μὲ ἀναλύσε:ς 
ζωτικῶν τεχνικοοικονομικῶν καὶ κοινωνικῶν θεματων, 
ποοδολὴ αἰτημάτων, ἔντονη παρουσία καὶ δραστηριότη- 
τα τῶν ουλλόγων, ἐμφάνιση τῶν δ'μοκρατικῶν παρατά- 
ξεωὼν τῶν μηχανικῶν καὶ τοῦ ἐλεύθερου δήματος. Τὸ 
ἐνημερωτικὸ δελτίο ἐκφράζει αὐτὸ τὸ καιρὸ τὸ παλμὸ 
τῶν Ἑλλήνων μηχανικῶν. Σ᾽ αὐτὸ δασικὰ ἐπηρεάζει 
τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπὸ τότε καὶ μέχρι τὸ 1977 συντάσ- 
σονταν ἀποκλειστικὰ ἀπὸ μηχανικούς. 

Ἢ ΔΕ. δὲν ἀποφεύγει ὅπως καὶ οἱ ἄλλες μέχρι τό- 
τε Δ... νὰ ὑποδείξει τὴν ὑπερψήφιση τῶν μηχανικῶν ὑ- 
ποψήφιων στὶς ὄδουλευτικὲς ἐκλογὲς τοῦ 1974 ἀλλὰ 
πραγματικὰ καινοτομεῖ (καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν παρα- 
τάξεων τῶν μηχανικῶν) στὴ προδολὴ ποὺ δίνει στις 
ἐκλογὲς τοῦ ΤΕ. τὸ 1975. Γιατὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἐκλο- 
γὲς τοῦ 1933 δύσκολα ἀντιλαμδάνεται κανεὶς, μέσα ἀπὸ 
τὰ ΤΙΧ. ὅτι γινόταν προεκλογικὴ μάχη γιὰ τὸ ΤΙ. 
κάθε φορὰ ποὺ ἔληγε ἡ θητεία μιᾶς Δ.Ε. 

᾿Απὸ τὴν ἐκλογὴ τῆς τελευταίας διοικούσας παύξι 
δέξδαια τὸ Ε.Δ. νὰ ἀντιμετωπίζεται σὰν ἱστορία. Εἶναι 
τὸ ἐνημερωτικὸ δελτίο ποὺ ζοῦμε καὶ ποὺ οἱ πιθανὲς ἀ- 
τέλειές του, οἱ δελτιώσεις ποὺ χρειάζεται, ἡ προσφοοά 
του στὸν Ἕλληνα μηχανικὸ ἐκτυμιοῦνται καὶ ἀντιμετωπί- 
ζοντα: σ᾽ ἄλλες στῆλες τοῦ ἸΟ0Ὸ δελτίου. Ἐκεῖνο ποὺ 
δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφισδητηθεῖ εἶναι ἡ ἀναγκαιότητά του 
καὶ πὼς ἡ παρουσία του θὰ συνεχίσει νὰ συνοδεύει καὶ 
νὰ καταγράφει τὰ δήματα τῶν Ἑλλήνων μηχανικῶν. 

Κλείνοντας ὅμως τὸ ἄρθρο αὐτὸ θὰ ἦταν παράλειψη 
νὰ μὴν ἀναφερθοῦν τὰ ὀνόματα ὁρισμένων συναδέλφων μη- 
χανικῶν, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων͵ ποὺ ἀποφασιστικὰ δοήθη- 
σαν στὴν σύνταξη τοῦ Δελτίου κατὰ τὴ τελευταία αὐτὴ 
περίοδο͵ αὐτοὶ εἶναι: Χριστίνα ᾿Αγριαντώνη ΑΙΜ., Γ. ᾿ἸΑ- 
λαθᾶνος ΤΙΜ., Ν. Γεωργιακάκης ΜιΛΜ., Γιῶργος Θεοδο- 
σόπουλος ΑΑΜ., Γιῶργος Καρᾶς ΤΙΜ., Ἐλισάδετ Παπα- 
ζώη Π.Μ., Ν. Σιαπκίδης ΤΙΜ. καὶ ᾿Ανθὴ Ταγκαλάκη ΑΜ. 

  

Φ Ὑπεύδυνος σύμφωνα μέ τῷ νέμο 1092}1938: Εὐάγ. Κουλουμπῆς. Πρόεδρος ΤῈ... Καρανεώργη Σερ- 
ἐίας Φ.Ἡ Φ Ὑπεύϑυνος Τυπογραφείου ᾿Αντώνιος Ξένος, Κεουμανούδη 19. ᾿δϑήνα Φ ᾿Απεστέλλεται 
δωρεάν στά μέλη τοῦ ΤΕ. Φ ᾿ἘἘτήσιαχ συνδρομή ἐσωτεριχοῦ ὄρχ. δῦ, ἐξωτερικοῦ ὄδρχ. 300 (10 δολ.). 
  

Φ ΔΙΑΦΗΜΊΙΣΕΙ͂Σ, ΓΡΑΦΕΙ͂Ο ἘΡΓΑΣΙΑ͂Σ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: ΤῊΗΔ. ἘΕΈΝΤ ΡΟ ΤῊ. 32.22.46έ, 
ΓΡΑΦΕΙῸ ΠΡΦΟΕΔΡΟῪΥ 32.26.5}1, ΑΜΟΙΒῈΣ 32.25.308. 
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ὙΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΚΟΚΆΡΣΙΑΣ ὕ 
ΒΞ ιοὶὰ “ν ΠΎΛΟΥ γΡ ΟΣ ἈΞ ΎΙΣ 

ὙΠΟΥΡΓῸΣ ΕΞ ΝΙΚΗΣ ΑΜΎΝΗΣ 
ΕΞΑΛΗΉΝΜΚΗ ΔΗΜΟ 

ΜΕΤΣΌΒΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ 
ὙΠΟΥΡΓΈΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚῸΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕῪΣ 

τῆς Πολιτείας. 

τανις ΕΜΠ. 

Ε
ρ
ε
υ
ν
α
 

ΤΕ
Ε 

λεςδομικά Γραφεῖο: καί τό ΤΣΜΕΔΕἝΕ. 

«Ποιά μέτρα (νομοθετικά, διοικητικά ἤ ἄλλα) 

πρέπει νά ληφθοῦν ἀπό κάβε ὑπηρεσία γιά νά ἀ- 

ξιοςποιηϑεῖ ἡ συμβολή τοῦ ΤΙΕ.Ε. σάν νομοϑετη- 

μένου Τεχνικοῦ Συμθούλου τῆς Πολιτείας;» 

Τό ἐρώτευα οὐτό θέσαμε στούς ἐκπροσώπους 

τῆς Πολιτείας μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔκδοσης αὐτοῦ 

τοῦ τεύχους τοῦ Ε.Δ. 
Στόχος τῆς ἔρευνας εἶναι, μέ τήν ἔκφραση τῆς 

γνώμτς τῶν ὑπεύϑυνωο. ὑπουργῶν, ὑφυπουργῶν, 

γεν. γραμματέων ὑπεουργείων, προέδρων ὀργανι- 
σμῶν καί δουλευτῶν νά φωτισϑεῖ τό καίριο θέμα 
τῆς ἀξιοποιήσεως τοῦ ΤΙ.Ε. σάν τεχνικοῦ συμ- 
βούλου τῆς Πολιτείας. 

Γράλλυλα ζητήσαμε δηλώσεις ἀπό τούς ἁρ- 
μόδιους ὑπουργούς καί ὑφυπουργούς γιά ὃρι- 
σμένα ἀπό τά βθασικό προθλήματα τῶν μηχα- 
νικῶν : 

    

Ι.ὨΡΥΤΑΝΕΙΙΑ 

Θ ἔρευνα ΤῊ. 

ΥὙΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ἃ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ὙΦΥΠΟῪΥΡΓΟΣ 

  

ὙΠΟΥΡΙΟΣ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ 
ΞΛΛΗΝΙΚΉΗ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥὙΔΑΤΩΝ 

ΠΡΘΕΔΙΡΟΣ. 

ὁΦ ΤῸ ΕΡΩΤΗΜΙ͂Α: 
Ποιὰ μέτρα (νομοθετικά, διοικητικὰ ἢ ἄλλα) πρέπει νὰ 

ληφθοῦν ἀπὸ κάθε ὑπηρεσία γιὰ νὰ ἀξιοποιηθεῖ ἡ συμ- 
βολὴ τοῦ ΤΕΕ σὰν νομοθετημένου Τεχνικοῦ Συμβούλου 

ο ΔΠΑΝΤΟΥΝ: 
Ὑπουργοί, Ὑφυπουργοί, Γ. Γραμματεῖς ὑπουργείων, 

Βουλευτές, Πρόεδροι ὀρνανισμῶν, τ. Πρόεδροι ΤΕΕ, ὁ Πρύ- 

Φ ΕΠΙΣΗΣ: ὋὉ ὑπουργός καί ὑφυπουργός δτμ. ἜἜργων καί ὃ ὑφυπουργός Κοιν. Ὑπη- 
ρεσιῶν μιλοῦν ἀντιστοίχως γιά τό Μητρῶο Κατοασκευσστῶν ᾿Ιδιωτικῶν ᾿Εργων, τά Πο- 

1) ᾿ἸΑπό τόν ὑπεουργό Δυιυ. ἜἜργων κ. Ν. Ζαον- 
τινίδη γιά τό Μητρῶο Κατασκευαστῶν ᾿Ιδιωτι- 
κῶν Ἔργων. 

2) Ἀπό τόν ὑφυπουργό Κοινωνικῶν Ὑπηρε- 
σιῶν κ. Γερόσ. ᾿ΑΑποστολᾶτο γιά τό ᾿Ασφαλιστι- 
κό Σχέδιο Ν'όμου. 

3) ᾿ΔΑ᾿'πό τόν ὑφυπουργό Δημ. Ἔργων κ. Μᾶ- 
νο γιά τό θέμα τῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ προθλή- 
ματος τῶν Πολεοδομικῶν Γραφείων, καί 

4) ᾿ΑΙἈπό τόν ὑπουργό Ἐργασίας κ. Λάσκαρη 
γιά τό ΣΙΝ πού ἀνσφέρεται στούς κανονισμούς 
ἀσφαλείας στά ἐργοτάξια καί τίς εὐθύνες τῶν μη- 
χονικῶν. 

Καί γιά τά τέσσερα αὐτά θέματα ἔχουν ὑπο- 
δληϑεῖ ἀπό ἀρκετό καιρό συγκεκριμένες προτά- 
σεις τοῦ ΤΙ... 
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Φ ἔρευνα ΤῊ. . 
  

Ν. ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗ͂Σ --- ὙΠΟΥΡΓῸΣ ΔΗΜΌΣΙΟΝ ἘΡΓΩΝ : ΠΡΟΩΘΕΙ͂ΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΤῸ Σ᾿Ν 
ΓΙᾺ ΤΟ ΜΗΤΡΟῸ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑῚ ΠΤΎΧΙΌ ΙΔ. ΕΡΙῺΝ 01] ΘΕΣΕΙ͂Σ ΤΟΥ ΤΕ. 
ΣΥΜΠΙΠΤΟΥ͂Ν ΜῈ ΑΥ̓ΤΕΣ ΤΟΥ͂ ΥΔῈ 

0 ἐπενδύσεις σέ ἰδιωτικὰ ἔργα 

στὴν Ἑλλάδα καλύπτουν σχε- 
δὸν τὸ 1)3 τῶν ἐπενδύσεων τοῦ 

παγίου κεφαλαίου στὸ σύνολγ τῆς 
οἰκονομίας (80 δις). 

᾿Ενῶ οτὰ Δημόσια "Εργα. ὑπάρ- 
χουν τεχνικὲς προδιαγραφές, γιὰ 

κάθε εἴδους κατασκευές, ποὺ ἐτ 
τελοῦνται ἀπὸ ἐλεγχόμεν:υς καὶ 

πεπειραμένους κατασκευαστάς. ποὺ 

ἀποκτοῦν τὴν ἰδιότητα τοῦ κατα- 

σκευαστοῦ ὕστερα ἀπὸ ἔλεγχο τῆς 
Πολιτείας, τὰ ἰδιωτικὰ ἔργα ἐκτε- 
λοῦνται χωρὶς προδιαγραφὲς συγ- 

κεκριμένες καὶ ἀπὸ οἰονδήποτε. 
ποὺ θὰ δηλώσει ὅτι εἶναι κατα- 

σκευασστής. 

Ἢ Πολιτεία ἀπσφάσισε νὰ ἄσχο 
ληθεῖ μὲ τὸ θέμα αὐτὸ καὶ νὰ λά- 
θει τὰ σωστὰ μέτρα γιὰ τὴν ἑξυ- 

γίανση τῦ τομέως αὐτῶῦ. 
᾿Απαντώντας λοιπὸν στὰ σχετι- 

κὰ ἐρωτήματά σας, σῦς πληροφο- 

ρῶ : 

1. Ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ Γενι- 

κοῦ Γραμματέως ἡ Δ)νση Νομοθε- 
τικοῦ ἔργου τοῦ Ὑπουργείου ουν- 

τόσει σχέδιο Νόμου γιὰ τὴν καοθι- 

ἐρωση μητρώοι κατασκευαστῶν 

καὶ πτυχίων ἰδιωτικῶν ἔργων. 
2. Οἱ προτάσεις τοῦ Τ.Ε.Ε. πά. 

νω στὸ θέμα αὑτὸ εὐθυγρασμμί- 
ἔἕονται μὲ τὶς ἀπόψεις τοῦ Ὑπουρ- 
γείου. 

3. Οἱ σχετικές ἐργασίες προ- 

θλέπετοι νὰ τελειώσουν σὲ διάστη 
μα λιγώτερο τοῦ μηνός, ὁπότς καὶ 
τὸ Νομοσχέδιο θὰ τεθεῖ ὑπ᾽ ὄψΊ 
τοῦ ΤΕΕ., πρὶν τῆς εἰσαγωνῆς 
του στὴ Βουλή. 

Σχετικά μέ τὸ ἐρώτημα γιΐζ 
τὸ ρέλο τεῦ ΤΕΕ ὁ χ. ὑπουρ- 
γές εἶχε τή χαλωσύνη νά δη- 
λώσει τά ἕξξῆς: 

Τὸ χιλιοοτὸ τεῦχος τοῦ «Ἔνημε- 
ρωτικοῦ Δελτί:υ» μοῦ δίνει τὴν 

ἀφορμὴ νὰ τονίσω πόσο τὸ Ὑπουρ- 
γεῖο μας ἐκτιμᾶ τὴν σοθαρὴ ἐπι- 
στημονικὴ ἐργασία, ποὺ ἐπιτελεῖ- 

τοι ἀπὸ τὸ Τεχνικὸ ᾿Ἐπιμελητήριο 
τῆς χώρας μαα. 

Ἢ γόνιμη συνεργασία μας στὴν 

ἁντιμετώπιση δυσκόλων Τεχνικῶν 
προϑλημάτων, καὶ ἡ πάντοτε πρό- 
θυμὴ συμπαράστασὴῆ σας σὲ κόθε 

περίπτωση, ποὺ κρίϑηκε ἀναγκαία, 

ἀποτελοῦν τρανὴ ἀπόδειξη ὅτι τό- 

σο Τὸ Τεχνικὸ Ἐπιμελητήριο ὅσο 

καὶ εἰ συνεργάται μου σ ὦ Ὑπουρ- 
γεῖο Δημοσίων “Εργων ἔχουν ἀξι- 
οποιήσει πλήρως τὴν πρόθεσῃ τοῦ 
Νομοθέτου, ποὺ καϑώριζε τὸ ἜἘπι- 

μελητήριό σας, σὰν τὸν ἐπίσημο 

Τεχνικὸ Σύμθουλο τῆς Πολιτείαα. 
Γι᾿ αὐτὸ ἔχω τὴν γνώμη. ὅτι 

γρός τὸ παρὸν ἡ κειμένη νομοθε- 
σία δὲν χρειάζεται καμμιὰ τροπο- 
π:ίηση ἢ ἀλλαγή, γιὰ νὰ θδελτιώση 
ἢ ν᾿ ἀξιοποιήσει τὴν θέση τοῦ Τ. 
ΕΕ. σὰν Συμθούλου τοῦ ὝὙπ. Δη- 
μοσίων Εργων. 

᾿Αρκεῖ νὰ ἔχουν καὶ οἱ μέλ᾽ϊου- 
σξα διοικήσεις τοῦ ΤΕΕ σὰν ὑπό- 

δειγμα δραστηριότητας καὶ ἀἄντικει- 

μενικῆς τοποθέτησης, τὸ σημερινὸ 

Διοικητικὸ Συμθούλιο, ποὺ κάτω 
ἀπὸ τὴν φωτισμένη Πρ-:εδρία "σας 

κατόρθωσς ν᾽ ἀνεθάση σὲ ἱκανο- 
ποιητικὸ ἐπίπεδο τὴν συνεργασία 

τοῦ Τεχνικοῦ κόσμου καὶ τοῦ Ὑ- 
πουργεΐου Δημοσίων “Εργων. 

Οἱ πιὸ ἐγκάρδιες εὐχές μου. 
συνοδεύουν τὴν σημερινὴ ἕἔακδοση 
τοῦ Δελτίου σας. 

ΣΤ. ΜΑΝῸΣ - ΥΦΥΠΟΥΡΙῸΣ ΛΗΜΌΣΙΩΝ ΕΡΓῺΝ: ΜΈΤΑ ΤῊΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Γ. 

0Κ. ΚΑΙ ΤῊΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΟΜΗΣΕΩΣ ΘᾺ ΓΙΝῊ Η ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΣ ΣΤᾺ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙ͂Α 

Ὁ ΘΕΜΑ τῆς λήψεως ὅμέοων 

μέτρων γιὰ τὴ θελτίωση καὶ 
ἁπλοποίηση τῆς διαδικασίας ἃ «δό- 

σεως τῶν ἁἀδειῶν ἀπὸ τὰ Πολευδ. 
Γραφεῖα τὸ χερίζεται ὁ Γ. Γραμ- 
ματέας τοῦ Υ.Δ.Ε. κ. Τσιπλῦκος. 

Προσωπικὰ θὰ ἤθελα νὰ τον!- 
σω ὅτι ἡ ἀντιμετώπιση αὑτοῦ τοῦ 

προθλήματος πρέπει νὰ γίνη μὲ 
ἕνα ριζικὸ τρόπο διὰ τῆς λήυ Σως 
τῶν κατωτέρω μέτρων: 

ΓῚ ΠΡ πὶ νὰ ἁπλοποιηθεῖ ἡ νο- 
μοϑεσία ποὺ διέπει τὴν κατὰ 

σκευὴ διὰ τῆς λήψεως τῶν κα΄ αλ. 
λήλων νομοθετικῶν μέτρων. "δὴ 

προχωρήσαντες πρὸς τὴν κστεύ- 

θυνση αὐτὴ εἰσηγούμεθα τὴν κα- 
θιέρωση τοῦ ἀριθμητικοῦ συνττλε- 
στὴ δομήσεως τῶν οἰκοπέδων καὶ 

μὲ τὶς σχετικὲς περιοριστιμὲς δια- 
τάξεις του νὰ καθορίζονται ἔντε- 
λῶς συγκεκριμένα εἰ συντελες.ἐς 

δομήσεως. 

Μὲ τὸ σημερινὸ καθεστὼς τῆς 
ἐξαγωγῆς τοῦ συντελεστοῦ δομή- 
σεως θασικὰ μὲ ἔμμεσο τρόπο, τὰ 

Πολεοῦδ. Γραφεῖα καὶ οἱ Μηχοῶνι:- 
κοὶ χάνουν χρόνο σὲ ἀέναες συ ζη- 
τήσεις κλπ... ἐνῶ παράλληλα γί- 

νῶται σὲ πολλὲς περιπτώσεις ὥνι- 
οἡ μεταχείριση τῶν οἰκοπέδων. 

Σήμερα, ὁ κόάϑε ἐνδιαφερόμε- 

νος, προσπαθεῖ νὰ ὄγάλει τὸ ἀ- 
νώτερο δυνατὸ τοῦ συντελεοτὴ 

δομήσεως, ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὶς 
ἄμμεσες διατάξεις. 

Ω Α"όμο πρέπει νὰ θεσμοθετη- 

ϑεῖ ὁ νέος Γεν. Οἰκοδομκὸς 
Κανονισμόα. Τὸτε θὰ γίνει ἐντε- 
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“πα, 

λῶς σαφὲς ποιὸ εἶναι τὸ ἔργο τοῦ 
προσωπικοῦ τῶν Πολεοδ. Γρα. 
φείων. 

μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν μέ- 
τρων οὐτῶν θὰ ὀργονώσουμς τὴ 
ριζικὴ ἀντιμετώπιση τῆς κατάστα- 
σης ποὺ παρουσιάζουν σήμερ. τὰ 
Πολεοδ. Γραφεῖα. 

Τότε θὰ μελετήσουμε σὲ νέα 
Θόάσή τὴν ὅλη διαδικασία ἐκϑόσε- 
ως τῆς ἀδείας -- πόσα γραφεῖα 
χρειαζόμαστε καὶ Πόσο προσιωπι- 
κό, ἂν πρέπει νὰ μειώσουμε ιὸν 

ἔλεγχο ἢ νὰ γίνεται μὲ τὴν ευθδύ- 
νη τῶν Μηχανικῶν. 

Θ Η“ ἔχω ζητήσει νὰ ἐπισπευ- 
ἡ καθιέρωση τοῦ ἄμεσου 

συντελεστὴ δομήσεως σ᾽ ὅλη τὴὸἧὄἍν 
Ἑλλάδα μὲ θάση τὰ σημερινὰ ὃ: δ:- 
μένα - καλύψεως καὶ ὑψῶν -- καὶ 
γιὰ τὴν περιοχὴ ᾿Αθηνῶν πιστεύω 
ὅτι ἡ ἐργασία οὐτὴ θὰ ἔχε: ὁλο- 
κληρωθεὶ μέσα στὸν ᾿Ιούνιο. Πάν- 
τως πολιτικὴ τοῦ Ὑπουργείοι: εἰ- 

ναι παράλληλα νὰ ἐπιθάλλεταοι καὶ 
μία μείωση τοῦ ὄγκου τῶν εἰκο- 
δομῶν. 

Γιὰ τὸ ΓΟΚ ἑλπίζω ὅτι ἡ θε- 
σμοθέτησὴή του θὰ ἔχει ὁλοκληρω- 
θεῖ μέσα στὸ 1978. Στὴν ἐπεῖερ.- 

ἰα τοῦ νέου ΓΟΚ συμμετευχε 
ἐνεργὰ τὸ ΤΕΕ μὲ τοὺς ἐκπρυ-ώ- 
πους τοι ποὺ θὰ κληθοῦν πόλι 
νὰ βθοηθήσουν στὴν ὁλοκλήρω:ση 
τῆς ἐργασίας. 

Στὸν καθορισμὸ τῶν ὄμεσων 

συντελεστῶν δομήσεως τὸ ΤΕΕ 
συμμετέχει διὰ τῆς ἐκπροσωπήσε- 
ὡς του στὸ Συμθούλιο Δημ. “ρ- 
γων. 

Τέλος στὰ ἄμεσα μέτρα δελτι- 
σεως τῆς ὑφισταμένης καταυτό- 
σεως στὰ Πολεοδ. Γραφεῖα πρξπει 

νὰ ὑπολογιστεῖ καὶ ἡ ἄναμεν μένη 
ἐνίσχυση τοῦ προσωπικοῦ τους μὲ 
περίπου 35 μηχανικοὺς οἱ ὅποιοι 

πρόκειται νὰ ποοσληφθοῦν μέσα 
στὸν ᾿ἰούλιο. 

Φ ἔρευνα ΤῊ. . 

Φ Γιά τό ρόλο τοῦ ΤΕΕ ὁ χ. 
Μάνος εἶπε τά ἑξῆς: 

Κύριε Πρόεδρε, 

Π ΙΣΤΕΥΩ ὅτι γιὰ τὴν καλύτερη 

ἀξιοποίηση τοῦ Τ.Ε.Ε. πρέπει : 
1) Νὰ ἐνταθῆ ἡ ἐκπροσώπησὴῆ του 

στὶς Ἐπιτροπὲς ποὺ κρίνουν 
θασικὰ θέματα γιὰ τὴν οἱἷτιστι- 
κὴ ἐξέλιξη τῆς Χώρας. (Γοῦ- 
ΤΟ γίνεται ἐν μέρει : Συμθού- 
λιο Δημοσίων Ἔργων -- Ἐπ. 
᾿'Ἑνασκήσεως ᾿Αρχιτεκτον'κοῦ 

ἜἘλέγχου -- Ἐπιτροπὴ ΓΟ Κ. 
κλπ... 

2) Στὶς ὁμάδες ἐργασίας εἰδικῶν 
θεμάτων νὰ τοποθετηθοῦ μη- 
χονικοί, ἀμειθδόμενοι ἀπὸ τὸ 
ΤΕ. -ἰ ὁποῖοι νὰ ἐργάζον- 
ται μὲ τοὺς ὑπαλλήλους μος 
καὶ νὰ μεταφέρουν τὶς από- 

ψεις τοῦ ΤΙΕΕΕ. (χωρὶς κιθυ- 
στεοήσειοε). 

Φ ΑΡΙΣΤ, ἸΣΙΠΛΑΚΟΣ - Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΔ.Ὲ.: ΟΛᾺ ΤᾺ ΥὙΠΟΥΡΓΈΙΑ ΘᾺ ΠΡΕΙΕῚ ΝᾺ Α- 

ΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥ͂Ν ΤΊΣ ὙΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ͂ ΤῈ. ΜῈ ΑΝΑΛΟΙῊ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

Σ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ νοιώθω ὑπερη- 

φάνεια καὶ θέλω νὰ χα:ρττί- 
σω τὸ χιλιοστὸ τεῦχες τοῦ «᾿ἕνη- 
μερωτικοῦ Δελτίου» ποὺ ἀπὸ 20 
χρόνια ἀποτελεῖ τὴν κυρία πηγὴ 

συνεχοῦς ἐνημερώσεως ὅλων τῶν 
τεχνικῶν, γύρω ἀπὸ τὰ τρέχοντα 
προθλήματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν 
κλάδο τοὺς καὶ τὶς δραστηριότη- 

τές τους. 

Μὲ ἀπόλυτο αἴσθημα εὐθύνης 
ποὺ προέρχεται. ὄχ! μόνο ἀπὸ τῇ 

θέση ποὺ κατέχω, ἀλλὰ καὶ οπὸ 
τὴν ἀἁπλὴ ἰδιότητά μυ, τοῦ ᾿ξΕλ- 

ληνα Μηχανικοῦ, θέλω νὰ ἀντ: πο- 
κριθῶ οτὴ πρόστελησή σας καὶ νὰ 
ὀπαοντήσω οτὸ συγκεκριμένο ἐρώ- 
τημα τῆς ἔρευνός σας. 

«Ποιὰ μέτρα πρέπει νὰ λη- 
φθοῦν ἀπὸ κάϑε ὑπηρεσία γιὰ νὰ 

ἀξιοποιηθεῖ ἡ συμδολὴ τοῦ ΤΕΕ οἀὰν 
νομοθετημένου τεχνικοῦ συυδού- 
λου τῆς πολιτείας ; ». 

ΤΟΥ͂ ΤΕ . 

ἘΠ πολύπλοχο. προθλήμα- 
τὰ τοῦ χόσμου στόν ὁ- 

ποῖος ζοῦμε ἀπαιτοῦν πολύ- 
πλευρὴ ϑεώρηση καί ουν- 
εογασία στὴ λήψη ἀποφά- 
σεων ὅλων τῶν ἁρμοδίων 

Στὸ Ὑπουργεῖο Δημ. "Εργων 
τὸ σχετικὸ ν:μοθετικὸ πλαίσιο γιὰ 
τὴν ὀξιοποίηση τῆς συμθολῆς τοῦ 
ΤΕΕ σὰν τεχνικοῦ συμθούλοι; τῆς 
πολιτείας, ὑπάρχει καὶ δὲν νομίζω 

ὅτι χρειάζεται πρόσθετη δελτίιυση. 

Πρόσφατος πείρα γύρω ὑπὸ 
τὴν τελευταία ἐπικοδυμητικὴ 

συνεργασία μὲ τὸ ΤΕΕ καὶ ἢ ουμ- 

ϑολὴ τοῦ υτὴν ἐπίλυση ἀρκετῶν 

θεμάτων ἑδραίωσαν τὴν ἄπ' ψῇ 
ὅτι ὁ ρόλος του αὐτός τοῦ τῦγνι- 

κοῦ συμθούλου τῆς πολιτείας εἶνοι 
ἐπιδεθδλημένοε. 

Γιὰ τὴν πλήρη ἀξιοποίηση τῶν 

ἐπιστημονικῶν δυνατοτήτων τοῦ 
ΤΕΕ θὰ πρέπει καὶ ἄλλοι κροτικοὶ 
φορεῖς νὰ ἀκολουθήσουν τὸ πορά. 

δειγμὰ τοῦ Ὑπουργείου Δημ. Ἔρ- 
γων 5» ἀνάλογες νομοθετικὲς ρυ- 

Θμΐσεις. 
Πέρα ὅμως ἀπὸ τὸ συγκεκριμέ- 

ον ἐρώτημα θὰ ἤθελα νὰ προσθέ- 

9 Καὶ ΛΑΣΚΑΡΗ͂Σ - ἹΠΟΥΡΙῸΣ ἘΡΓΑΣΙ͂ΑΣ: ΝᾺ ΛΑΜΒΑΝΈΤΑΙ 

χατά περίπτωση παραγόν- 
των. 

Μηπροστὰ σὲ ἕνα τόσο ἀντιφτι- 
κὸ -- πολλὲς φορὲς -- κόσμο, 
ποὺ τὰ ὑλικὰ ἐπιτεύγματα, καὶ οἱ 

κστακτήσεια τῆς ἐπιστήμης καὶ 

σω ὅτι γιὰ νὰ ἀξιοποιηθοῦν ..λή- 

ρως οἱ καρποὶ τῆς συνεργασίας 

τοῦ ΤΕΕ μὲ τὴν πολιτεία, θὰ πρέ- 
πει οἱ Ἕλληνες Μηχανικεὶ νὰ 
προσπαθήσουμε ὥστε τὸ ΤΕΕ νὰ 
εἶναι στέγη ἐπιστημονικὴ καὶ τε- 

χνική, πέρα ἀπὸ κάθε κομματ'κὴ 

ἢ πολιτικὴ τοποθέτηση. 

Τότε καὶ τὸ κῦρος του θὰ αὐ- 
ξηθεῖ αἱ ἡ ροπὴ τῆς προσφυγῆς 
τῶν κρατικῶν ὑπηρεσιῶν οετὶς 
γνῶμες του θὰ πολλαπλασιυ "θεῖ. 

ἼΕτσι, σὸν συνέπεια ἀναπότρεπτη 
Θὰ ἀκολουθήσει ἡ ἄνοδ:ε τοῇ ἐ- 
πιπέδυσυ. τῶν Ἑλλήνων Μηχονι- 
κῶν, ποὺ τὴν εὐχόμαστε ὄχι μόνο 
γι᾿ αὐτοὺς {γιὰ μᾶς). ἀλλὰ γιὰ 
Ἄλο τὸ ἑλληνικὸ σύνολο, μὲ τὴν 

πλήρη ἐπίγνωση τοῦ ρόλου πο’; ἀ- 
ναγνωρίζετοι στοὺς Μηχανικοὺς 
ὄχι μόνο γιὰ τὴν πρό δο τῆς χώ- 
οα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀνοδικὴ πο- 

ρεία τῆς ἐπιθολῆς της καὶ στὸν ἔ- 
ξω κόσμο. 

ΣΌΒΑΡΑ ὙΠΟ ΨῊ Η ΓΝΏΜΗ 

τῆς τεχνικῆς ἀντιπολιτεύονται, ὡς 
ἕνα σημεῖο καὶ σὲ ὀὁρισμένες πε- 
ριπτώσεις ὕπουλα, θὰ μποροῦσε 
νὰ λεχθεῖ, τὶς πνευματικὲς καὶ πο- 
λιτιστικὲς ἀξίες τῶν λαῶν, οἱ πρω 

τρογάτες καὶ τὰ ὑπεύθυνα ὄργανα 
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Στὸ ἐρωτηματολόγιο, ἐξ ἄλλου, 

ποὺ μοῦ θέσατε. παραθέτω τὴν ἐ- 

ξῆς ἀπάντηση : 
«Πιστεύω ὅτι ἡ θέση τοῦ Τεχνι:- 

κοῦ ᾿ΕἘπιμελητηρίου Ἑλλάδος ὡς 
Τεχνικοῦ Συμθούλου τῆς Πολιτεί- 
ας εἶναι πλέον καθιερωμένη γκγοὶ ἡ 

ΠΝΕΥ͂ΜΑ ΣΥΝΈΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ἐν νομίζω ὅτι χρειάζονται νομο- 

Θθετικὰ μέτρα πέρα ἀπ᾿ αυτὰ 
ποὺ ὑπάρχουν σήμερα. ὅδεσ':- 

κότερο εἶναι νὰ δημιουργηθεῖ 
τόσο ὑπὸ τὸ ΤΙΕΚΕ. ὅσο καὶ 

ἀπὸ τὰ στελέχη τῶν δΔημοοί- 

ων Ὑπηρεσιῶν μιὰ νοοτροπία πιὸ 
ζεστῆς συνεργασίας. Ἢ συνεργα- 
οἷα αὐτὴ τὰ τελευταῖα χρόνια πέ- 

ΠΟΙΗ͂ΣΗ ΤΟΥ͂ ΤῈΕ 

Ὁ ὙΠΦΟΥΡΓΕΙΟΝ Ἐ.- 
ϑνιχῆς ᾿Αμύνης ἐχτιμᾶ 

ὡς ἀναγχαίαν τήν λῆφιν 
μέτρων πρός πλήρη δρο- 
στηριοποίησιν τῶν ἐκ τεῦ 
Νέμου, ἁρμοδιοτήτων τοῦ 
ΤΕΕ, λέγω τῶν συγχρέ- 
νων Τεχνολονιχκῶν ἐξελί- 
ξεων χαὶ τῆς ἀνάγχης ὑ- 
πεοστηρίξεως τῶν Ἐνόπλων 
Δυνάμεων διά Κυρίων Τε- 
χνιχῶν Ὑλιχῶν, ἀνταλ- 

ουμδολὴ του στὴν ἀνάπτυξη 1ῆςε 
Χώρας δεδομένη, γι᾿ αὐτὸ καὶ δὲν 

νομίζω ὅτι θὰ πρέπει νὰ ληφθοῦν 
εἰδικὰ νομοθετικὰ ἢ διοικητικὰ γι᾿ 

αὐτὸ μέτρα. 
Ἔχω τὴν γνώμη ὅτι ἡ Πολιτείω 

δὲν θὰ πρέπει νὰ δεσμευθεῖ εἰδι- 

Φ Μ. ΠΡΟΤΟΠΑΠΑΛΑΚΗ͂Σ - ΥΦΥΠΟΥΡΙῸΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ 

ρασε μία κρίση, ἴσως γιατὶ τὸ ΤΕΕ 
ἔδειξε ὑπερθδάλοντα ζΖῆλο στὴν ἐκ- 
τέλεση τοῦ ἔργου τοι σὰν Συμ- 
δούλου τῆς Πολιτείας, ἴσως γιατὶ 
οἱ Δημόσιοι Ὑπάλληλο; οτελέχη 
τῶν Ὑπηρεσιῶν, ἔδειξαν ἀρνητικὴ 

στάση, θεωρώντας κάθε προσι,ὅ- 

θεια τοῦ ΤΕΕ νὰ υυμθάλλει στὴν 
ἀντιμετώπιση τῶν Τεχνικῶν προ- 

Θ Ε ΑΒΕΡΩΦ - ΤΌΣΙΤΣΑΣ - ὙΠΟΥΡΓῸΣ ἘΘΝΙΚΗ͂Σ ΑΜΥΝΗ͂Σ : 

λοαχτικῶν χαί Τεχνιχῶν 
μελετῶν ἐκ τοῦ ἐγχωρίου 
δυναμικχοῦ. 

᾿Επίσης θὰ ἐπιδιώξη τὴν συνερ- 
γαοίαν τῶν ὑφισταμένων φορέων 
του μετὰ τοῦ ΤΕΕ πρὸς ἐκμετάλ- 
λευσιν τοῦ δυναμικοῦ τῶν ᾿Ελλή- 

νων Μηχανικῶν διά: ᾿ 

ΦΘ ᾿Εκπόνησιν μελετῶν σκοπιμό- 

τήτος παραγωγῆς Τεχνικῶν ὑ- 
λικῶν καὶ ἀνταλλακτικῶν μὴ κατα- 

κἁὰ γιὰ τὸ θέμα, ἀλλὰ τὰ ἁρμόδια, 

κατὰ περίπτωση, ὄργανά της νὰ 

κρίνουν ἐλεύθερα, ἄν, σὲ συγκε- 

κριμένο θέμα θεωροῦν ἀπαραιτη- 

τὴ τὴ γνώμη τοῦ Τεχνικοῦ Ἔπιμε- 

λητηρίου καὶ νὰ τὰ ζητοῦν». 

ΚΑΙ ἘΝΕΡΓΕΙ͂ΑΣ : ἈΠΑΙΤΕΙ͂ΤΑΙ 

θδλημάτων ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Πο 

λιτεία σὰν διείσδυση στὰ «ὄδυτά» 

τους. 
Μὲ χαρὰ μου θλέπω ὅτι τὸν 1ε- 

λευταοῖο καιρὸ ἀρχίζει νὰ δημιουρ- 

γεῖτοι ἔνα καλύτερο πνεῦμα συν- 

ἐργασίας, ποὺ εὔχομαι νὰ ἐπικρα: 

τήσει γιὰ τὸ καλὸ τοῦ Τόπου. 

ἈΝΑΓΚΑΙᾺ Ηὶ ΠΛΗ͂ΡΗΣ ΑΞΙ͂Ο - 

σκευαζομένων εἰσέτι ὑπὸ τῆς ἐγ- 

χωρίου Βιομηχανίας. 
(Ὁ Σύνταξιν προδιαγραφῶν καὶ 

κριτηρίων ἀποδοχῆς νεοκῦταοα. 
οκευαζομένων ὑλικῶν ἢ ὑλικῶν 

διὰ τὰ ὁπ-:ία δὲν ὑφίστανται τοι- 

σῦτα. 

Ὁ) ᾿Ἐκπόνησιν μελετῶν καθορι- 
σμοῦ παραγωγικῶν διαδικασι- 

ὧν καὶ ἐξοπλισμοῦ διὰ τὴν παρα- 

γωγὴν νέων ὑλικῶν καὶ ἀνταλλα- 

μκτικῶν. 

Φ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤῸΣ - ΥὙΠΟΥΡΙῸΣ ἘΣΟΤΕΡΙΚΩΝ : ΕΥ̓ΧΑΡΙΣΤΩ͂Σ ΘΑ ἘΞΕΤΑΣΘΟΥ͂Ν 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙ͂Σ ΓΑ ΤῊΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗ͂ΣΗ ΤΟΥ ΤῈΣ 

Ὁ Ἑνημερωτικὸ Δελτίο» ἐπὶ μία 

εἰκοσσετία ἐνημερώνει μὲ ἐπι- 

τυχία τὸν Τεχνικὸν κόσμον τῆε 
Χώρος. Τὸ Ὑπουργεῖο ἝἜσωτερ:- 

κῶν ὡς γνωστὸν συμθουλξεύεται 

τὸ ΤΕΕ καὶ μάλιστα διὰ τὰ πλέον 

σοϑαρὰ θέματά του, συνεργάζωται 

δὲ καὶ συμμετέχει εἰς διαφόρους: 

ἐκδηλώσεις του. 
᾿Εὰν ἐν τῷ μεταξὺ ἔχετε ἐπιση- 

μάνει εἰδικώτερα θέμστα ἀφορών- 

τὰ εἰς τὰς ἁρμοδιότητα τοῦ Ὑ- 
πουργείσυ Ἑσωτερικῶν (εἰς τηὖῶὲῶνν 

νομοθεσίαν ἢ τὰς δισφόρους ὅπο- 

φάσεις τῆς Διοικήσεως) εὐχορί- 

στως θὰ ἐξετάσω τίς ἀντίστοιγες 
περιπτώσεις μὲ σκοπὸν τὴν καλυ- 
τέρα ἀξιοποίηση τῆς συμβολῆς τοὐ 

ΤΕΕ σὰν Τεχνικοῦ Συμδούλου της 
Πολιτείαα. 

Εὔχομαι κάθε προκοπὴ στὸ ΤΕΕ 

Φ Γ᾿ ΠΛΥ͂ΤΑΣ - ὙΠΟΥΡΓῸΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ͂ ΚΑΙ ἘΠΙΣΤΗ͂ΜΟΝ : ΙΔΙΑΙΤΈΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 0] 

ΠΡΟΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ͂ ΤῈ ΓΑ ΤῊ ΔΙΑΣΟΣῊ ΤΗΣ ΑἈΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜᾺΣ ΚΛΒΡΟΝΟΌ- 

ΔΕ Ὸ τὸ Τεχνικὸ Ἔπιμελη: πραγματικὰ πολύτιμης γιὰ τὶς δη- τοῦ «᾿νημερωτικοῦ δελτίου- τοῦ 
τήριο Ἑλλόδος γιὰ τὴν κυ- 

κλοφορία τοῦ Ἰθθθου τεύχους τῆς 

μόσιες Ὑπηρεσίες καὶ τὸν Τεχνι- 
ἐκδόσεως κὸ Κόσμο τῆς Χώρας 

ΤΕΕ. 
Τόσον ἐγὼ προσωπικῶε ὕσο 
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καὶ ἡ Κεντρικὴ Ὑπηρεσία τοῦ Ὑ- 
πουργείου Πολιτισμοῦ καὶ Ἔπιστη- 
μῶν ἔχουμε ἀπολύτως κατανοήσει 
καὶ ἐκτιμήσει τὶς ποικίλες ὑπηρε- 

σίες ποὺ προσφέρει τὸ ΤΕΕ ς ὁν 

τόπο καὶ μάλιστα ὄχι μόνον ὑπὸ 
τὴν ἰδιότητά του ὡς νομοθετημέ- 

νου τεχνικοῦ συμθούλου τῆς ἴ0ολι- 
τείας (ἤδη ἐκπρόσωπος τοῦ ΤΕΕ 

-- ὁ ᾿Αντιπρόεδρος κ-. Ἢλ. Βο- 
γιοτζόγλου -- ἀποτελεῖ τυκτικὸ μέ- 

λος τοῦ Τεχνικοῦ Συμθουλίο. τοῦ 
ΥΠΠΕ]. 

Τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ 
Ἐπιστημῶν εἶδε μὲ εὐχαρίστηση τὸ 

κατὰ καιροὺς ἐνδιοφέοον τοῦ ΤΕΕ 
καὶ γιὰ τὴ διάσωση τῆς πολιτιστι. 
κῆς κληρονομιᾶς τῆς χώρας, ὅπως 
πχ. ἦταν ἡ ὡραία ἔκθεση φωτο- 
νοσαφιῶν κλπ. ποὺ ὀργάνωσε τὸ 
ΤΕΕ τὸ 1978 υὲ τὴν εὐκσιρία τοῦ 

ἑορταομοῦ τοῦ ἔτους 1975 ὡς ἔ- 

ΤῊΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ͂ ΠΡΟΣΦΟΡᾺ ΤΟΥ͂ 

Ε τὴν εὐκαιρία τῆς 1000ῆ- ἐκ- 

δόσεως τοῦ ἐνημερωτικοῦ οὐς 
Δελτίου, χαιρετίζουμε τὸ Τ.ΕΕ. 

ποὺ ἀποδεδειγμένυ τόσα ἔχει 

προσφέρει σὰν τεχνικὸς Σύυθου- 
λος. τοῦ Κοάτους, γιὰ τὴν ἐπίλι!:- 

ση τεχνικῶν θεμάτων καὶ τὴν κα- 
τάρτιθη ποωλεοδομικῆε νομοθε- 

σίας. 

Εὐχόμεθα οτὸ ΤΙΕ.Ε. νὰ οσυνε- 

χίσει τὴν πολύτιμη προσφορὰ του . σα φρονοῦμε ὄτι 

στὴν Πατρίδα, στὸ δὲ «Ἔνημε- 

ρωτικὸ Δελτίο» ποὺ ὁποτελεῖ τὸ 
σηϊίεῖο ἐποφῆς τοῦ τεχνικοῦ τό- 

σμου τῆς Χώρας, νὰ ἑἐξακολουθή- 
σε! τίς ὡραῖες ἐκδόσεις του. 

Νομοθετικά, διοικητικὰ ἢ ἄλλα 

μέτρα πιὺ γρέπει νὰ ληφθοῦν γιὰ 

νὰ ἀξιοποιηθεὶῖ περισσότερο ἡ 
ουμϑολὴ σας σὰν νοποθετημένοι! 
τεχνικοῦ Συμθδούλου τῆς Πολιτεί- 

δύναντοι νὰ 

Φ ἔρευνα ΤΙ. 

τους τῆς Εὐρωπαΐϊκης ᾿Αρχιτεκτο- 

νικῆῆς κληρονομιᾶς. Εἴμαστε δέ- 
θσιοι ὅτι καὶ στὸ μέλλον τὸ ΤΕΕ θὰ 
ἀνολάθει τέτοιες ἀνάλογες πρω- 

τοθουλίες καὶ θὰ συμθάλλει κι αὐ- 
τὸ στὸ τεράστιο καὶ πολύπλειιρο 

ἔργο τῆς διασώσεως τῶν ἀρχαίων 
καὶ ἱστορικῶν μνημείων τοῦ τό- 

που καὶ, γενικώτερα, τῆς πολιτι- 

στικῆς ἀναπτύξεως τῆς Χώρος.΄ 

Φ ΑΝΑΣΤ. ΜΠΑΛΚΟΣ - ὙΠΟΥΡΙῸΣ ΔΗ͂Μ. ΤΆΞΕΩΣ : ΕΥ̓ΧΟΜΕΘΑ Τὸ ΤῈ, ΝᾺ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ͂ 

προταθϑοῦν ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους 
φορεῖς τοῦ Κράτους, θὰ ἦτο δὲ 
εὐχῆς ἔργον, νὰ ληφθοῦν τὰ κα- 
τάλληλα αὐτὰ μέτρα, γιὰ νὰ γί- 

νει ἀκόμη πιὸ στενὴ καὶ ἀποδο- 

τικὴ ἡ συνεργασία τοῦ 'ζοάτους 

μὲ τὸ Τεχνικό του Σύμθουλο «ΤῊ 
ΤΕΕ... Τὸ Ὑπευργεῖο μας, στὰ 
πλαΐσια τῆς ἁρμοδιότητάς του. 

θὰ συμδάλλει εὐχαρίστως στὴν 
ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων αὐτῶν 

ΘΑ ΖΑΊΜΗΣ - Υ̓ΦΥΠΟΥΡΙῸΣ ἘΕΞΌΤΕΡΙΚΟΝ : ΠΟΛΛᾺ ἘΧΕΙ͂ ΝᾺ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΤῸ ΤΕΕ ΣΤῸΝ 

ΤΌΜΈΑ ΤῊΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΤῸΝ ΤΕΧΝΊΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤῚΣ ἈΝΑΠΤΥΣΣΟΜΈΝΕΣ 

ΧΟΡΕΣ 

ΑἸἹΡΟΜΑ͂Ι ἰδιαιτέρως 

ποῦ ἡ πανηγυριχή ἔχ- 
ὅδοσις τοῦ χιλιοστοῦ τεύ- 
χους τοῦ Ἐνημερωτιχοῦ 
Δελτίου τοῦ Τεχνιχοῦ Ἐ- 
πιμελητηρίου τῆς Ἑλλά- 
δος μοῦ παρέχει τήν εὑ- 
χαιρία νά ἐξάρω τήν συμ- 
δολή του, ὡς νομοϑετημέ- 
νῶυ ὀργάνευ, στήν ἀπο- 
στολή τοῦ ὑπουργείου Ἔ- 
ξωτεριχαῶν ὅσον ἄἀφορᾶ 
τήν ἀνάπτυξη τῶν οἴχονο- 
μιχῶν σχέσεων τῆς Ἕλ- 
λάδος μέ τρίτες χῶρες, 
πρᾶγμα πού ἔχει ὡς ἔμμε- 
σο ἀποτέλεσμα τήν ἔὄελ- 
τιἰωση τόσο τῶν πολιτιχῶν 
ὅσον χαὶ τῶν πολιτιστικῶν 
τῆς σχέσεων μαζί τους. 

Ἢ συμδολὴ αὐτὴ θὰ λάδη ἁ- 
σφαλῶς νέες διαστάσειεα τώρα 
ποὺ ἡ Ἑλλὰς ἀποδύεται σὲ μία 
συντονισμένη προσπάθεια νὰ δθο- 

ηθήση τὴν ταχυτέρα τοῦς ἀνώ- 
πτυξη καὶ τὸν τεγνικό τοὺς ἐκ- 

συγχρονιομὸ τὶς ἀραθικὲς χῶρεα, 
μὲ τὶς ὁποῖες τὴν συνδέουν ἀνέ- 
καθεν στενότατοι δεσμοὶ φιλίας. 

Πολλὰ ἔχει, πράγματι, νὰ προ- 

σφέρη τὸ Τεχνικὸ ᾿Ἐπιμελητῆριο 
στὸν τομέα αὐτόν, ὅπως διεπι- 

στώθη καὶ κατὰ τὴν πρόσφατη 

εἰδικὴ σύσκεψφη τῶν Πρέσθεων, 
ποὺ εἶναι διαπιστευμένοι στὶς 
Χῶρες τῆς Μ. ᾿Ανατολῆς, σύοκε- 

ψη στὴν ὁποία πσοέστη καὶ ἐκ- 

πρόσωπος τοῦ ΤΈΕΈΕ. 'ἘἜνδεικτι. 
κῶς καὶ μόνο θὰ ἀνσφέρω εδῶ 
ὡοισμένες ἀπὸ τὶς δυνατότητες 

ἀξιοποιήσεως τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ 
ΤΕΕ. ποὺ ἐπεσπιάνθησοαν κατὰ 
τὴν σύσκεψη αὐτή. Αὐτὲς εἶναι: 
Ἢ μελέτη. μὲ δάση τὶς εἰσηνή- 
σεις καὶ διαπιστώσεις τῶν ἐἘπὶ 

τόπου Πρεσθευτικῶν υας Αρχῶν 

τῶν δυνστοτήτων ἀναλήψεως ἔω- 

νων στὶς ἀνοπτυσσόμενες αὐτές 
νῶρες ὑπὸ ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσε- 

ων καὶ ἡ ἐνθάορυνσις ἐκείνων 
πιὸ θὰ ἐυφανίζουν τὶς μεναλύ- 
τεῶξε ἀντανωνιστικὲς ἱκανότητες 

ἔνσντι ἀντιστοίχζχυν ξένων ἑἐτσι- 

ρειῶν. Ἢ ἔοευνα καὶ ἡ κατάοτι. 
σις σχετικῶν υελετῶν γιὰ τὶς ἀ- 

νάνκες τῶν ἀναπτυσσομιένων χω- 

ρῶν υὲ ἀξιολονικὴ ἱεράοχπσὴ 

τς καὶ ἡ ἐνπιέοωσις τῶν ἐλ- 

ληνικῶν ἐπιχειρήσεων ἐπὶ τῶν 
ποοισιιάτων τῶν ἐν λόγω ιτιελε. 
τῶν. ᾿Ακόμη ἡ μελέτη τῆς δυνα- 

τότητος καὶ τῆς σκοπιμότητος δην 

ουργΐίσς ἑνὸς ᾿Οργάνου Ἔπιλο- 
γῆς τῶν ἙἙταιρειῶν, μὲ κριτήριο 
τὴν ποιότητά τους, ὥστε νὰ ἐν- 
θαρρύνωνταει νὰ ἀναλαμθάνουν 
τὴν ἐκτέλεση ὠναπτυξιακῶν ἔρ- 

γων οἱ καλλίτερες ἀπ᾽ αὐτές. Τέ. 
λος, ἡ μελέτη τῆς σκοπιμότητος 
ἐνθαρρύνσεως ἢ ἀποθαρρύνσε- 
ως, ἀνάλογα μὲ τὸν τομέα στὰν 
ὁποῖον. ὀφοροῦν, τῶν ἑλληνικῶν 
ἑἐταιρειῶν νὰ ἀναπτύξουν τὴν 

δραστηριότητό τους ἐκτὸς τῆα 
χώρσε μας πρὸς κσθιέρωση τῶν 
ἐνδεδειγυένων, κατὰ περίπτωσιν 

κι ἤτρων. 

Τὰ λίγα οὐτὰ παραδείγματα εἷ 
ναι ἀρκετὰ νὰ δείξουν πόσο εὑρὺ 

εἶναι τὸ πεδίο ποὺ διανοίγεται 
στὴν συνεργαοσία τοῦ Ὑπουργείου 
᾿ξωτερικῶν μὲ τὸ ΤΙΕΕ., ουν- 
εργασία ποὺ θὰ ἐπιτρέψῃ νὰ ἀ- 
ξιοποιηθϑοῦν ὅπως πρέπει οἱ ἀο- 
μοδιότητες καὶ οἱ ὑπηρεσίες του. 

Σ᾽ αὐτὲς ξεχωριστὴ δάση κατα- 
λαμθάνει τὸ ἐνημερωτικὸ Δελτίο, 
ποὼ τόσο χρήσιμο ρόλο διαδρα- 
ματίζει ἤδη στὴν ἐνημέρωση τῶν 

ἐνδιοφερομένων, ἰδίως ὅσον ἁ. 

φορᾷ στὴν ἔγκαιρη πληροφόρησὴ 
τους γιὰ τοὺς διεθνεῖς διαγωνι- 
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Φ ἔρευνα ΤΈΣ. 
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Στὸ ἐρωτηματολόγιο, ἐξ ἄλλου, 
ποὺ μοῦ θέσατε. παραθέτω τὴν ἐ- 
ξῆς ἀπάντηση : 

«Πιστεύω ὅτι ἡ θέση τοῦ Τεχν:- 
κοῦ ἘπιμελητηρίἼου Ἑλλάδος ὡς 

Τεχνικοῦ Συμθδούλου τῆς Πολιτεί- 
ας εἶναι πλέον καθιερωμένη γοὶ ἢ 

ΠΝΕΥ͂ΜΑ ΣΥΝΕΡΓΆΣΙΑΣ 

Δι" νομίζω ὅτι χρειάζονται νομο- 
θετικὰ μέτρα πέρα ἀπ᾿ αυτὰ 

ποὺ ὑπάρχουν σήμερα. Βηπ.-- 

κότερο εἶναι νὰ δημιουργηθεῖ 
τόσο πὸ τὸ ΤΙΕΕ. ὅσο καὶ 

ἀπὸ τὰ στελέχη τῶν δΔημοσί- 
ων Ὑπηρεσιῶν μιὰ νοοτροπία πιὸ 
ζεστῆς συνεργασίας. Ἢ συνεργα- 

σία αὐτὴ τὰ τελευταῖα χρόνια πέ- 

ΠΟΙΗ͂ΣΗ ΤΟΥ͂ ΤΕῈΕ 

Ὁ ὙΠΟΥΡΓΕΙΟΝ Ἐ.- 

ϑνιχῆς ᾿Αμύνης ἐχτιμᾶ 
ὡς ἀναγχαίαν τήν λῆφιν 
μέτρων πρός πλήρη δρα- 
στηριοποίησιν τῶν ἐχ τεῦ 
Νέμου, ἀἁρμοδιοτήτων τοῦ 
ΤΕΕ, λόγω τῶν συγχρέ- 
νων Τεχνολογνιχῶν ἐξελί- 
ξεων χαὶ τῆς ἀνάγχης ὑ- 
ποστηρίξεως τῶν ᾿Ενόπλων 
Δυνάμεων διά Κυρίων Τε- 
χνιχῶν Ὑλιχῶν, ἀἄνταλ- 

οσυμθολὴ του στὴν ἀνάπτυξη τῆς 
Χώρας δεδομένη, γι᾿ αὐτὸ καὶ δὲν 

νομίζω ὅτι θὰ πρέπει νὰ ληφθοῦν 
εἰδικὰ νομοθετικὰ ἢ διοικητικὰ γι᾿ 
αὐτὸ μέτρα. 

Ἔχω τὴν γνώμη ὅτι ἡ Πολιτεία 
δὲν θὰ πρέπει νὰ δεσμευθεὶ εἰδι- 

Φ ΜΝ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΛΑΚΗ͂Σ - ΥΦΥΠΟΥΡΙῸΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ρασε μία κρίση. ἴσως γιατὶ τὸ ΤΕΕ 
ἔδειξε ὑπερθδάλοντα ζΖῆλο στὴν ἐκ- 
τέλεση τοῦ ἔργου τοῦ σὰν Συμ- 

δούλου τῆς Πολιτείας, ἴσως γιατὶ 
οἱ Δημόσιοι Ὑπάλληλος στελέχη 
τῶν Ὑπηρεσιῶν, ἔδειξαν ἀρνητικὴ 

στάση, θεωρώντας κάθε προστιὦ- 
θεια τοῦ ΤΕΕ νὰ υυμθάλλει στὴν 
ἀντιμετώπιση τῶν Τεχνικῶν προ- 

9. Ε ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙ͂ΤΣΑΣ - ὙΠΟΥΡΙῸΣ ἘΘΝΙΚΗ͂Σ ΑΜΥΝΗ͂Σ : 

λαχτιχκχῶν χαὶ Τεχνιχῶν 
μελετῶν ἐκ τοῦ ἐγχωρίου 
δυναμιχοῦ. 

᾿Επίσης θὰ ἐπιδιώξη τὴν συνερ- 
γαοίαν τῶν ὑφισταμένων φορέων 
του μετὰ τοῦ ΤΕΕ πρὸς ἐκμετάλ- 

λευσιν τοῦ δυναμικοῦ τῶν ᾿Ελλή- 

νων Μηχανικῶν διά: ᾿ 

4 ᾿Ἐκπόνησιν μελετῶν σκοπιμό- 
τητος παραγωγῆς Τεχνικῶν ὑ- 

λικῶν καὶ ἀνταλλακτικῶν μὴ κατα- 

κἁ γιὰ τὸ θέμα, ἀλλὰ τὰ ἁρμόδια, 

κατὰ περίπτωση, ὄργανά της νὰ 

κρίνουν ἐλεύθερα, ἄν, σὲ συγκε- 

κριμένο θέμα θεωροῦν ἀπαραι!τη- 

τὴ τὴ γνώμη τοῦ Τεχνικοῦ Ἔπιμε- 

λητηρίου καὶ νὰ τὰ ζητοῦν». 

ΚΑΙ ἘΝΕΡΓΕΙ͂ΑΣ : ἈΠΑΙΤΕΙ͂ΤΑΙ 

Βλημάτων ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ ΠΟ 

λιτεία σὰν διείσδυση στὰ «ὄἄδυτά» 

τους. 
Μὲ χαρὰ μου θλέπω ὅτι τὸν τὲ- 

λευτοῖο καιρὸ ἀρχίζει νὰ δημιουρ- 

γεῖται ἔνα καλύτερο πνεῦμα συν- 

Εργασίας, ποὺ εὔχομαι νὰ ἐπικρα- 

τήσει γιὰ τὸ καλὸ τοῦ Τόπου. 

ἈΝΆΓΚΑΙΑ ΚΗὶ ΠΛΗ͂ΡΗ͂Σ ΑΞΙ͂0- 

σκευαζομένων εἰσέτι ὑπὸ τῆς ἐγ- 
χωρίου Βιομηχανίαας. 
(Ὁ Σύνταξιν προδιαγραφῶν καὶ 

κριτηρίων ἀποδοχῆς νεοκατα- 

σοκευαζομένων ὑλικῶν ἢἣ ὑλικῶν 
διὰ τὰ ὁπ:ἴῖα δὲν ὑφίστανται το!ι- 

σῦτα. 

9) Ἐκπόνησιν μελετῶν καθορι:- 
ομοῦ παραγωγικῶν διαδικασι- 

ὧν καὶ ἐξοπλισμοῦ διὰ τὴν παρα- 
γωγὴν νέων ὑλικῶν καὶ ἀνταλλα- 

κτικῶν. 

Φ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ - ὙΠΟΥΡΓῸΣ ἘΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΥ̓ΧΑΡΙΣΤΩΣ ΘᾺ ἘΞΕΤΑΣΘΟΥ͂Ν 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙ͂Σ ΓΑ ΤῊΝ ΚΑΛΥΤΈΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗ͂ΣΗ ΤΟῪ ΤῈΕ 

Ὁ ᾿Ενημερωτικὸ Δελτίο» ἐπὶ μία 

εἰκοσαετία ἐνημερώνει μὲ ἐπι- 

τυχία τὸν Τεχνικὸν κόσμον τῆς 
Χώρας. Τὸ Ὑπουργεῖο Ἔσωτερι- 

κῶν ὡς γνωστὸν συμδουλεύεται 

τὸ ΤΕΕ καὶ μάλιστα διὰ τὰ πλέον 
σοθϑαρὰ θέμστά του, συνεργάζοται 

δὲ καὶ συμμετέχει εἰς διαφόρους 

ἐκδηλώσεις του. ; 
Ἐὰν ἐν τῷ μεταξὺ ἔχετε ἐπ:ση- 

μάνει εἰδικώτερα θέματα ἀφορῶν- 

Τὸ εἰς τὰς ἁρμοδιότητα τοῦ Ὑ- 

πουργείσυ ᾿Εσωτερικῶν (εἰς τὧῶν 
νομοθεσίαν ἢ τὰς διαφόρους οὅπο- 

φάσεις τῆς Διοικήσεως) εὐχορξ 

στως θὰ ἐξετάσω τίς ἀντίστοιχες 

περιπτώσεις μὲ σκοπὸν τὴν καλυ- 

τέρα ἀξιοποίηση τῆς συμθολῆς τοῦ 

ΤΕΕ σὰν Τεχνικοῦ Συμδούλου της 
Πολιτείας. : 

Εὔχομαι κάθε προκοπὴ στὸ ΤΕΕ 

Φ Γ᾿ ΠΛΥ͂ΤΑΣ - ὙΠΟΥΡΓῸΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ͂ ΚΑΙ ἘΠΙΣΤΗΜΟΝ : ἸΔΙΑΙΤΈΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 0] 

ΠΡΟΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ͂ ΤῈΕ ΠΙᾺ ΤῊ ΔΙΑΣΟΣῊ ΤῊΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ͂Σ ΜᾺΣ ΚΛΒΡΟΝΌ- 

ΜΙΑ͂Σ 
ΥΓΧΑΙΡΩ τὸ Τεχνικὸ Ἐπιμελη- 

τήριο Ἑλλάδος γιὰ τὴν κυ- 
κλοφορία τοῦ Ἰθθθῦου τεύχους τῆς 

πραγματικὰ πολύτιμης γιὰ τὶς δη- 
μόσιες Ὑπηρεσίες καὶ τὸν Τεχνι- 
κὸ Κόσμο τῆς Χώρας ἐκδόσεως 

τοῦ «᾿Ενημερωτικοῦ δελτίου» τοῦ 
ΤΕΕ. 

Τόσον ἐγὼ προσωπικῶς ὥσο 
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καὶ ἡ Κεντρικὴ Ὑπηρεσία τοῦ Ὑ- 
πουργείου Πολιτισμοῦ καὶ Ἔπιστη- 
μῶν ἔχουμε ἀπολύτως κατανοήσει 
καὶ ἐκτιμήσει τὶς ποικίλες ὑπηρε- 
σοἷες ποὺ προσφέρει τὸ ΤΕΕ ο ὁν 

τόπο καὶ μάλιστα ὄχι μόνον ὑπὸ 

τὴν ἰδιότητά του ὡς νομοθετημέ- 

νου τεχνικοῦ συμθούλου τῆς ἴ7η᾽ ολι- 

τείας (ἤδη ἐκπρόσωπος τοῦ ΤΕΕ 
-- ὁ ᾿Αντιπρόεδρος κ-. Ἢλ. Βο- 

γιοτζόγλου -- ἀποτελεῖ τυκτικὸ μέ- 

λὸς τοῦ Τεχνικοῦ Συμθουλίο. τοῦ 
ΥΠΠΕῚ. 

Τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ 

᾿Επιστημῶν εἶδε μὲ εὐχαρίστηση τὸ 

κατὰ καιροὺς ἐνδιαφέοον τοῦ ΤΕΕ 
καὶ γιὰ τὴ διάσωση τῆς πολιτιστι.- 
κῆς κληρονομιᾶς τῆς χώρας, ὅπως 

ἤ.χ. ἦταν ἡ ὡραία ἔκθεση φωτο- 
νοσαφιῶν κλπ. ποὺ ὀργάνωσε τὸ 
ΤΕΕ τὸ 1978 υὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ 
ἐορταομοῦ τοῦ ἔτους 1975 ὡς ἔ- 

ΤῊΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ͂ ΤΟΥ͂ 

Ε τὴν εὐκαιρία τῆς 1 000ῆ- ἐκ- 

δόσεως τοῦ ἐνημερωτικοῦ οας 
Δελτίου, χαιρετίζουμε τὸ ΤΕ. 

ποὺ ἀποδεδειγμένυ τόσα ἔχει 

προσφέρει σὰν τεχνικὸς Συύυθου- 
λος τοῦ Κοάτους, γιὰ τὴν ἐπίλιι- 

ση τεχνικῶν θεμάτων καὶ τὴν κα- 
τάόρτιση ποηυλεοδομικῆε νοῦοθε- 

σίσα. 

Εὐχόμεθα στὸ ΤΙ. νὰ σιινε- 

χίσει τὴν πολύτιμη προσφορὰ του . σε φρονοῦμε ὅτι 

στὴν Πατρίδα, στὸ δὲ «Ἔνημε- 

ρωτικὸ Δελτίο» ποὺ ἀποτελεῖ τὸ 
σηιϊίεῖο ἐπαφῆς τοῦ τεχνικοῦ τό- 

σμου τῆς Χώρας, νὰ ἑἐξακολουθή- 
σει τὶς ὡροῖες ἐκδόσεις του. 

Νομοθετικά, διοικητικὰ ἥ ἄλλα 
μέτρα πιὺ γρέπει νὰ ληφθοῦν γιὰ 
νὰ ἀξιοποιηθεῖ περισσότερο ἡ 

ουμϑολή σας σὰν νο!ποθετημένου 
τεχνικοῦ Συμθδούλου τῆς Πολιτεί- 

δύναντοι νὰ 

Φ ἔρευνα ΤΙΕΕΕ. 

τους τῆς Εὐρωπαΐκης ᾿Αρχιτεκτο- 

νικηῆς κληρονομιᾶς. Εἴμαστε δέ- 
θαιοι ὅτι καὶ στὸ μέλλον τὸ ΤΕΕ θὰ 

ἀναλάθδει τέτοιες ἀνάλογες πρω- 

τοδουλίες καὶ θὰ συμθάλλει κι οὐ- 

τὸ στὸ τεράστιο καὶ πολύπλειιρο 

ἔργο τῆς διοσώσεως τῶν ἀρχαίων 

καὶ ἱστορικῶν μνημείων τοῦ τό- 

που καὶ, γενικώτερα, τῆς πολιτι- 

στικῆς ἀναπτύξεως τῆς Χώροσς." 

Φ ΑΝΑΣΤ. ΜΠΑΛΚΟΣ - ὙΠΟΥΡΙῸΣ ΔΗ͂Μ. ΤΆΞΕΩΣ : ΕΥ̓ΧΌΜΕΘΑ ΤῸ ΤῈ. ΝᾺ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ͂ 

προταϑοῦν ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους 
φορεῖς τοῦ Κράτους, θὰ ἦτο δὲ 

εὐχῆς ἔργον, νὰ ληφθοῦν τὰ κα- 
τάλληλα αὐτὰ μέτρα, γιὰ νὰ γί 
νει ἀκόμη πιὸ στενὴ καὶ ἀποδο- 

τικὴ ἡ συνεργασία τοῦ ἰκοάτους 

μὲ τὸ Τεχνικό του Σύμθδουλο «ΤῊὸἮ 
ΤΕΕ... Τὸ Ὑπειυργεῖο μας, στὰ 

πλαΐσια τῆς ἁρμοδιότητάς του. 
θὰ συμδάλλει εὐχαρίστως στὴν 
ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων αὐτῶν 

Φ.Α ΖΑΊΙΜΗΣ - ΥΦΥΠΟΥΡΙῸΣ ἘΞΟΤΕΡΙΚΟΝ : ΠΟΛΛᾺ ἘΧΕΙ͂ ΝᾺ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ͂ ΤῸ ΤΕΕ ΣΤῸΝ 

ΤΌΜΈΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗ͂ΤΑΣ ΤῸΝ ΤΕΧΝΊΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤῚΣ ἈΝΑΠΤΥΣΣΟΜΈΝΕΣ 

ΧΟΡΕΣ 

ΑἸΡΟΜΑ͂Ι ἰδιαιτέρως 

πού ἡ πανηγυριχή ἔχ- 
ὅφοσις τοῦ χιλιοστοῦ τεύ- 
χοὺυς τοῦ ἙἘνημερωτιχοῦ 
Δελτίου τοῦ Τεχνικοῦ Ἐ- 
πιμελητηρίου τῆς Ἕλλά- 
δος μοῦ παρέχει τὴν εὑ- 
καιρία νά ἐξάρω τήν συμ- 
δωλή του. ὡς νομοϑετημέ- 
νῶυ ὀργάνου, στήν ἀπὸο- 
στολή τοῦ ὑπουργείου Ἐ- 
ξωτεριχαῶν ὅσον ἄφορᾶ 
τήν ἀνάπτυξη τῶν οἴχονο- 
μιχῶν σχέσεων τῆς Ἕλ- 
λάδος μέ τρίτες χῶρες, 
πρᾶνμα. πού ἔχει ὡς ἔμμε- 
σῷ ἀποτέλεσμα τήν ἔελ- 
τἰωση τόσο τῶν πολιτιχῶν 
ὅσον χαὶ τῶν πολιτιστιχῶν 
της σχέσεων μαζί τους. 

Ἢ συμβολὴ οὐτὴ θὰ λάβη ἀ. 
σφαλῶς νέες δοιαστάσεις τώρα 

ποὺ ἡ Ἑλλὰς ἀποδύεται σὲ μία 
συντονισμένη προσπάθεια νὰ θὸο- 
ηθήση τὴν ταχυτέρα τους ἀνώ- 

πτυξη καὶ τὸν τεγνικό τους ἐἠκ- 
συγχρονιομὸ τὶς ἀραθικὲς χῶρεα, 
μὲ τὶς ὁποῖες τὴν συνδέουν ἀνέ- 
καθεν στενότατοι δεσμοὶ φιλίας. 

Πολλὰ ἔχει, πράγματι, νὰ προ- 

σφέρη τὸ Τεχνικὸ Ἐπιμελητήριο 
στὸν τομέα αὐτόν, ὅπως διεπι- 
στώθη καὶ κατὰ τὴν πρόσφατη 

εἰδικὴ σύσκεψφη τῶν Πρέσθεων, 

ποὺ εἶναι διαπιστευμένοι στὶς 
Χῶρες τῆς Μ. ᾿Ανατολῆς, σύσκε- 
ᾧη στὴν ὁποία παρέστη καὶ ἐκ- 
πρόσωπος τοῦ ΤΈΡΕ Ἐνδειπκτι. 
κῶς καὶ μόνο θὰ ἀνσφέρω ἐδῶ 

ὡοισμένες ἀπὸ τὶς δυνατότητες 
ἀξιοποιήσεως τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ 
ΤΕΕ. ποὺ ἐπεσηυόνθησον κστὰ 
τὴν σύσκεψη αὐτή. Αὐτὲς εἶναι: 
Ἢ μελέτη. μὲ δάση τὶς εἰσηγή- 
σεισ καὶ διαπιστώσεις τῶν ἐπὶ 

τόπου Πρεσθδευτικῶν υας Αρχῶν 

τῶν δυνατοτήτων ἀναλήψεως ἔο- 
γων στὶς ἀναπτυσσόμενες αὐτὲς 
νῶρες ὑπὸ ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεη- 

ων καὶ ἡ ἐνθάορυνσις ἑκείνων 
πιὸ θὰ ἐυφανίζουν τὶς μεναλύ:- 

τεῦ ἀντανωνιστικὲς ἱκανότητες 

ἔνοντι ἀντιστοίγων ξένων ἑἕτον- 
ρειῶν. Ἢ ἔοευνα καὶ ἡ κατάοτι. 

σις σχετικῶν ιεελετῶν γιὰ τὶς ἀ- 

νάνκες τῶν ἀναπτυσσοιένων γω- 

ρῶν υἱὲ ἀξιολονικὴ ἱερόοχπσή 

τοὺς καὶ ἡ ἐνπιέοωσις τῶν ἐ- 
ληνικῶν ἐπιχειρήσεων ἐπὶ τῶν 

ποοισιιάτων τῶν ἐν λόγω ιιελε.- 

τῶν. ᾿Ακόμη ἡ μελέτη τῆς δυνσ- 

τότητος καὶ τῆς σκοπιμότητος δι. 
᾿ουργίσς ἐνὸς ᾿Οργάνου Ἔπιλσ- 

γῆς τῶν Ἑταιρειῶν, μὲ κριτήριο 
τὴν ποιότητά τους, ὥστε νὰ ἐν- 

θαρρύνωνται νὰ ἀναλαμθάνουν 
τὴν ἐκτέλεση ὠνσπτυξιακῶν ἔρ- 
νων οἱ καλλίτερες ἀπ᾿ αὐτές. Τέ. 
λος, ἡ μελέτη τῆς σκοπιμότητος 
ἐνθαρρύνσεως ἢ ἀποθαρρύνσε- 
ως, ἀνάλογα μὲ τὸν τομέα στὸν 
ὁποῖον, ἀφοροῦν, τῶν ἑλληνικῶν 
ἐταιρειῶν νὰ ἀναπτύξουν τὴν 
δρσστηριότητά τοῦς ἐκτὸς τῆα 

χώρσε μας πρὸς καθιέρωση τῶν 
ἐνδεδειγμένων, κατὰ περίπτωσιν 
κι᾿ αἥτρων. 

Τὰ λίγα αὐτὰ παραδεΐγματα εἷ- 
ναι ἀρκετὰ νὰ δείξουν πόσο εὐρὺ 
εἶναι τὸ πεδίο ποὺ διανοίγεται 
στὴν συνεργασία τοῦ Ὑπουργείου 
᾿Εξωτερικῶν μὲ τὸ ΤΙΕΕ., συν- 
ἐργασία ποὺ θὰ ἐπιτρέψῃ νὰ ἀ- 
ξιοποιηθοῦν ὅπως πρέπει οἱ ἀο- 
μοδιότητες καὶ οἱ ὑπηρεσίες του. 
Σ᾽ αὐτὲς ξεχωριστὴ δάση κατασ- 
λαμδάνει τὸ ἐνημερωτικὸ Δελτίο, 

ποῦ τόσο χρήσιμο ρόλο διαδοα- 
ματίζει ἤδη στὴν ἐνημέρωση τῶν 

ἐνδιοφερομένων, ἰδίως ὅσον ἀ. 
φορᾶ στὴν ἔγκαιρη πληροφόρησὴ 
τους γιὰ τοὺς διεθνεῖς διαγωνι- 
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ἃ ἔρευνα ΤῊ. .   

Φ ΒΕ ἸΣΙΟΥ͂ΝΗ͂Σ - ΓῈΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ὙΠ]. ἘΜΠΟΡΙΟΥ͂ : ΤῸ ΤΕΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ͂ ἈΠΟΦΆΑΣΙ- 

ΣΤΙΚΑ ΣΤῊΝ ἈΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΑΆΘΕΙΑ ΤΗ͂Σ ΧΩΡΑΣ 

Τ᾽ Ε.Δ. διὰ τῆς δημοσιεύσεως 
τῶν ἀπόψεων τοῦ ΤΕΈ, ἐνηως. 

ρώνει εὐρύτερον κοινὸν ἐπὶ τῶν 

τεχνικῶν ἐξελίξεων. 

Τὸ ΤΕΕ διὰ τῶν ἀπόψε" του 

ἐπὶ τῶν ἀναπτυξιακῶν ἔργων, τῆς 

ἐνημερώσεως ἐπὶ τῶν δ᾽ εθνῶν τε- 
χνικῶν ἐξελίξεων κιλιπ. συμϑάλ- 
λει ἀποτελεσμοτικὰ εἷς τὴν προ- 
σπάθεια τῆς Πολιτείας διὰ τὴν ὁ- 

Φ ΧΡΗ͂ΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΠΑΝΝΗ͂Σ 

ΛΙΑΣΕΙ͂ ΤῸ ΤῈ. 

ΝΊΙΝΑΙ πράγμστι πολύτιμεε 

οἱ ὑπηρεσίες ποὺ προσ- 

φέρε! τὸ «Ἐνημερωτικὸ Δελ- 
τίο» στὸν τεχνικὸ κόσμο, εἰ- 

δικώτεραο στὴ σημερινὴ δύ- 

σκολη ἀπὸ κάθε ἄποψη γιὰ 
τοὺς τεχνε-οὖς περίοδο. 

Σὲ ὅτ' ὀφορᾶ τὸ ἐρώτημα ποὺ 

τέϑηκε γιὰ τὴν ἀξιοποίΐηση τοῦ 

ΤΕΕ σὰν νομ-:θετημένου τευνι οὔ 

συυϑούλου τῆ-: πολιτείας θὰ ὃ α- 
τι ππσω συνοπτιὰ τὶς πὸ κάτω 

σκέψεια. 

Φοονῶ ὅτι δὲν εἶναι ἀπαροΐί- 

τῆτες πρόςϑετες νομοθετικὲς ἢ 

γόύπτυξιν τῆς Χώοας. 

Τὸ Ὑπουργεῖον ᾿Εμπορίου ἐτιε!ι- 
δὴ δὼν ἔχει ἁρμοδιότητα εἰς τὸν 
τεχνικὸ τομέα δὲν δύναται νὰ προ 
τείνει συγκεκριμένα μέτρα περα- 

τέρω ἀξιοπ:᾿ιήσεως τῆς συμβολῆς 

τοῦ ΤΕΕ. Τὸ Ὑπουργεῖον ᾿Εμπορί- 
ου ὅμως ὡς φορεὺς διενεργεῖας 

τῆς ἐμπορικῆς πολιτικῆς τοῦ Κρά- 

τους, διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τῆς ὁποί- 

Διοικητικὲς ρυθμίσεις ἢ ἄλλα 

μέτρα διὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς 

προσφορᾶς τοῦ ΤΕΕ πρὸς τὴν 

πολιτεία. προσφορὰ π-ιὼ προδιο- 

γρόφετοι κατὰ ἔνα τρόπο στὶξα 
σοχετικὲς περὶ ΤΕΕ νομοθετημΐῦ- 

νες διςτάξεις (ἄρϑρηγυ 26 κλπ)Ὶ 
ἀρκεῖ: ς 

Θ Τὸ ΤΕΕ. μὲ κατανόηση και 

Ξέω ἀπὸ ὀὁποιεσδήποτε σκο- 

πιμότητες, νὰ ποοσφέρει τὶς κα- 

λὲς του ὑπηρεσίες στὴν πολιτεία. 

στὸν τομέα τῆς ἀομοδιότητός 

του. 

Ἢ πολιτεία νὰ ἀγκαλιάσπη τὸ 

ΤΕΕ. πράγμστι μὲ ἐνδισφέ- 

ας ἐπιδρᾷ θετικὰ ἡ συνεργασια 

Κράτους - ᾿Επιμελητηρίων, ἐπιθυ- 
μεῖ καὶ εὔχεται ἡ συνεργασία οὐὖ- 

τὴ νὰ ἀναπτυχθεῖ ὅσον γίνεται πΕ- 

ρισσότερον πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἐπι- 

δάλλουν :-ἰ σημερινές συνθῆκες 

ἐν ὄψει μάλιστα καὶ τῆς εἰσόδου 

εἰς τὴν ΕΟΚ, πρὸς τὸ συμφέρον 

τῆς Χώρας. 

- ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤῊΣ : Η ΠΟΛΙΤΕΙ͂Α ΝᾺ ΑΓΚΑ- 

ρῖν, μὲ ἐμπιστοσύνη Βεωρῶντας 

τὸ εἰλικρινῆ συνεργάτη. μὲ κυτα- 

νόηση ἀξιοποιώντας ἔτσι τὴν μὲ- 
γάλη ὄντως προσφορὰ ποὺ μπο- 

ει νὰ τοῦ παράσχει ὄχι μόνον 
“τὸν καθαρὰ τεχνικὸ τομέοα, ἀλ- 
λὰ καὶ σὲ εὐρύτερους τεχνικῦοι 

κονομικὰ τομεῖς ἀναπτύξεως. 
ἫἊΑν αὐτὲς τἰ προὔποθέσεις ὕ- 

λοποιηθοῦν (καὶ δὲν χρειάζονται 

εἰδικὰ μέτρα ἀλλὰ καλὴ πίστη) 
τότε πιστεύω ὅτι θὰ ἔχη ἐπι: ευ- 

χθεῖ κάτι πολὺ σημαντικὸ γιὰ τὸν 
τόπο, διότι πράγματι τὸ ΤΕΕ ἔ- 
χει τὴν δυνατότητα (τὰ τελει"- 
τοῖα χρόνια αὐτὸ ἔχει φανεῖ νῦ- 

θαρὰ νὰ προσφέρει π:λλά. 

Φ ΑΧ. ΚΟΛΙΟΥΣΗ͂Σ - ΒΟΥΛΕΥΤῊΣ : ΝᾺ ἘΚΠΡΟΣΩΠΗ͂ΘΕΙ ΤῸ ΤΕΕ ΣῈ ΟΛΑ ΤᾺ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

ΤΗ͂Σ ΔΙΟΙΚΗ͂ΣΗΣ 

Τ᾿ ΤΕ. μὲ τὴ σημερινὴ αἱρετὴ 

του διοίκηση, τὴν πρώτη μετὰ 

τὴν ἀποκοτάσταση τῆΞ: Δημοκρα- 

τία στὴν πατρίδα μας, ἔχει προῦσ- 

φέρει σημαντικόταοτο καὶ πολύ- 

πλευρο ἔργ» ποὺ ἔχει ἀναγνώωρι- 

σθεὶ σὲ Πανελλήνια κλίμακα 

Παίΐρνοντας ἀπόλυτα τεκμπηριω- 
μένες θέσεις σὲ μιὰ σειρὰ ἀπὸ τε- 

χνικὰ θέματα Κοινωνικοῦ περιε- 
χομένου (ὀεροδρόμιο, χαδούζο κ 

λ.π.) καταξιώθηκε δικαιολογημένα 

ατὴ συνείδηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Λο- 

οὔ σὰν ὁ ὄξιος σύμθουλος καὶ ἐκ- 

φραστὴς του. 

Μὲ τὸ τεράστι) ἔργο ποὺ πρόσ- 

φερε αὐτὸ τὸ διάστημα ὀπέδειξε 

  
ΠΞΞ ΞΞΘο 

ξυπρακτα ὅτι ἔχει τὴν ἱκανότητα 

καὶ τὴν θέληση νὰ θδοηθήσει ὁπο- 
τελεσματικὰ στὴν προώθηση ὅλων 

τῶν τεχνικῶν προθδλημάτων τῆς 
πατρίδας μας. 

Δυστυχῶς ὅμως ἡ τεράστια σὺ- 

τὴ προσφορὰ καὶ τὸ ἔργο του δὲν 

ἀξιοποιήθηκε ὅπως ἔπρεπε ὁπὸ 
τὴν Κυδέονηση καὶ σὲ πολλὲς πε- 
ριπτώσεις ἀγνοήθηκε. ἜἝκεῖνο λοι. 

πὸν ποὺ πρέπει πρὶν ἀπὸ ὅλα νὰ 
γίνει εἶναι|ω νὰ ἀλλόξει πολιτικὴ 

καὶ τακτικὴ ἡ Κυθέρνηση, νὰ ἀξι- 

οποιήσει τὸ ἔργ» τοῦ ΤΙ. καὶ 

νὰ καθιερώσει τὴν ὁπαραίτητη συμ 

μετοχὴ ἐκπροσώπων του σὲ ὅλα 

τὸ Συμθούλια. 

Ὀφείλω νὰ ἐπισημάνω ἀκομῇ 

τὴν σημαντικὴ προσφορὰ τοῦ ἔνη- 

μερωτικοῦ δελτίου τοῦ Τ.ΕΕ.. τοῦ 
ὁποίου ἡ ἀποστολὴ στοὺς Β΄υλευ- 
τὰς εἶναι καὶ τὸ πρῶτο θῆμα γιὰ 
τὴ συνεργασία καὶ τὴν ἀξιοποίηση 

τῶν δυνατοτήτων τοῦ ΤΙΕ.Ε. ἀπὸ 
τὴν Βουλή. 

Καὶ εἶναι πραγματικὰ πολὺ ἀιτα- 

ραΐτητη ἡ ἀξιοποίηση τῆς προσφο- 
ρᾶς τοῦ ΤΙΕ.Ε. ἀπὸ τὴν Βουλὴ καὶ 

τὰ Κόμματα καὶ ἀπὸ τὴν πλευρά 

μας τοὐλάχιστον τῶν συναδέλφων 

Βουλευτῶν τοῦ ΠΑ.ΙΣΟΚ., θὰ κασ- 

ταθληθεῖ κάθε προσπάθεια γι᾿ οὐ- 

τό. 
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«᾿ΕἘνημερωτιχῴ Δελτίο ΤΕ.» --- Χιλιοστὸὲ 

9 Δ ΠΙΤΣΙΩΡΗ͂Σ - ΒΟΥΛΕΥΤΗ͂Σ : Ηὶ ΠΟΛΙΤΕΙ͂ΑΔ ΟΦΕΙΛΕΙ͂ ΝᾺ 

ΤΟΥ ΤΕΈΕ. 

Τ᾽ ἔργο αἱ ἡ προσφορὰ τοῦ 7Ξ:ε- 

χνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τὰ τέσ- 

σερα τελευταῖα χρόνια ἀποτελοῦν 
σταθιὸ στὴν πορεία τοῦ Τ.Ε.Ε. 

Ἢ ἐκλεγμένη μὲ πλειοψηφία δ:οἱί 

κηση καὶ τὰ ὄργανα κινητ:ποίηοῦν 

περισσότερους ἀπὸ χίλιτυς (. 

000) μηχανικοὺς στὸ κέντρο καὶ 
στὴν περιφέρεισ. Τὸ ἀποτέλεσμα 

ἦτον ἡ ἀδιάκοπη παρουσία, τοπο- 

θέτηση καὶ παορέμθαση τοῦ ΤΕ. 

σ᾽ ὅλα τά θέματα ποὺ ἐνδιαφέ- 

ρουν τοὺς Μηχανικοὺς καὶ τὸν χῶ 

ρ0 τους, ἢ πολύτιμη συμδολὴή τους 

στὴν ἀναπτυξιακὴ προσπάθεια τοῦ 
λαοῦ υας, τὸ παράδειγ'"". τῆς ἀξί- 
σς τῆς συλλογικῆς δουλειᾶς στὶς 
ἀμέτρητες ἐπιτροπὲς καὶ ὁ-πάϑες 

δουλειᾶς. τῆς χώρας ποὺ ὁ συγ- 

κεκριμένος ἀντιπροσωπευτικὸς Φ5- 

ρέσε τῶν τεχνικῶν πρόσφερε. 

ἼΑν αὐτὸ τὸ τεράστιο ἔργο μο- 

ἐὺ μὲ τὰ ὑλικὰ καὶ τὰ πορίσμα- 

τα τῶν μεγάλων συνεδρίων γιὰ τὸ 

ἐνεργειοκό. τὴν ΕΟΚ, τὸν ὁρυκτὸ 

ΛΗΨΕΩΣ ἈΠΟΦΆΣΕΩΝ 

ΤῊΝ ἐποχὴ μας ἐντείνεται 

ἡ διαδικασία ἔνταξης τῶν 

ἐπιστημόνων στὴ μισθωτὴ ἐρ- 
γασία καὶ μάλιστα κάτω ἀπὸ 
τοὺς δυσμενέστερους ὄρους. 

Διευκολύνεται ἔτσι ἢ παρσ- 

πέρα προσέγγισή τους πρὸς 
τὴν ἐργατικὴ τάξη καὶ τὴν 

ἰδεολογία της. Προσφεύγουν 

σὲ μορφὲς πάλης ποὺ μέχρ! 

σήμερα χρησιμοποιοῦσε μόνο 

ἡ ἐργατικὴ τάξη. Κατανοοῦν 
ὅλο καὶ περισσότερο τὴν ση- 
μασία τῆς πολιτικῆς πάληα. 
Καὶ συνειδητοποιοῦν προσ- 
δευτικὰ ὅλγ καὶ περισσότεροι 
ἐπιστήμονες τὴν ἀναγκαιότη- 

τὰ συμπαράταξης μὲ τοὺς 

ἄλλους ἑργαζ:μένους, γ'ὰ 
τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία, τὴ 

δηυοκρατία καὶ τὴν κοίνων!- 

κἡὴ πρόοδο. 

ΟἹ ἕλληνες τεχνικοὶ μὲ τὶς ὀὁρ- 
γονώσεις τους καὶ εἰδικὰ τὸ ΤΕΕ, 
σὸν νομικὸ πρόσωπο δημοσίου δι- 
κοαοίΐίου, νομοθετημένος τεχνικὸς σὺμ 
θουλος τῆς πολιτείας. ἔχουν ση- 

μοσντικὸ ρόλο νὰ διοδροματίσουν 

πλοῦτο, τὶς μεταφορέες, τὰ ἐπιστη- 

μονικὰ καὶ ἐκπαιδευτικὰ θέματα 
καὶ τὶς πολύτιμες τεκμηριώσεις 

δὲν ἀξιοπ-:ιήθηκαν ἀπὸ τὴν πολ’- 
τεία καὶ τοὺς ἐκπροσώπους της 

ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πολλοὺς διαμορφω.- 
τὲς τῆς πολιτικῆς θούλησης ὅσο 

ἔπρεπε αὐτὸ εἶνα! λυπηρὸν ἀλλὰ 
καὶ συγχρόνως ἀνησυχαστικὸ γιὰ 

υἱὰ ἐξουσία ποὺ περιχαρακώτεται 

στὶς ἐλεγχόμενες ἀπ᾿ αὑτὴν φιλι- 

κἐς δυνάμεις καὶ ἀγνοεῖ τὶς ὑπό- 

λοιπεα. 

Γιατὶ τὸ ΤΙΕΙΕ. συμπερ'λαμθά- 

νεται σ᾽ ἐκεῖνες τὶς φωτεινὲές ἐ- 

ξαιρέσεις συλλογικῶν ὀργάνων ποὺ 
δὲν ἔχουν κανένα κοινὸ σημεῖθ 
μὲ τὴν θολή, ἀπόκρυφη, παρασκη.- 

νιακὴ καὶ τὶς περισσότερες φυρὲς 

ἀνεξέλεγκτη ἀπὸ τὴ δάση τους 
λειτουργία ἀρκετῶν φορέων συμ- 

φερόντων ποὺ προτιμᾷ ἡ κυθϑθέὲρ- 
νήση νὰ λομδάνει ὑπ᾽ ὄψη της 

Ἢ ἐλάχιστη προὔπόθεση λειτουρ 
γίας μιᾶς πλουραλιστικῆς ποινωνί- 

ας ἁπαιτεῖ τὴν θεομοθέτηση τῆς 

στὴ διαμόρφωση ἑνὸς δημοκρατι- 
κοῦ πρυγραμματισμοῦ. νὸς προ- 
γραμματισμοῦ ποὺ θὰ ἀντιπαρατί- 

θεται στὶς κρατικομονοπωλιακὲς 
«ρυθμίσεια» τοῦ κράτους τῶν μο- 

νοπωλίων. 

Στὰ πλαίσια ἑνὸς τέτοιου προ- 
γραμματισμοῦ ϑϑλέπω σημοντικὰ 
διευρυμένο τὸ ρόλο τοῦ ΤΕΕ. 

Μετὰ τὴν πϑλιτικὴ ἀλλαγὴ τοῦ 
74 τὸ ΤΕΕ μὲ τὴν ἐκλεγμένη δη- 

μοκρατικὴ διοίκηση καὶ ἕνα πρό- 

γραμμα ἀντιμονοτπωλὶα- 
κῆς, ἀντιμπεριαλιστικῆς κατεύθυν- 
σης ἔχει νὰ ἐπίδείξη σημαντικὴ 

παρουσία στὰ γενικότερου ἐνδιο- 
φέροντος Ζητήματα. 

Οἱ θέσεις του στὴ σύμθαση τῆς 
Ὅσεάνικ, γιὰ τὸ νόμο - πλαΐσιο 
γιὰ τὴν παιδεία, σὲ Ζητήματα ἐκ- 
δημοκρατισμοῦ τῆς χώρας. Τὰ ου- 

νέἐδριά του γιὰ τὸ ἐνεργειακὸ πρό- 

θλημα στὴν ΕΟΚ καὶ τοῦ ὀρυκτοῦ 
πλούτου, ἡ δ-:ἡθειά του στὴν το- 

πικὴ αὐτοδιοίκηση, δείχνουν τὶς 
δυνατότητες ποὺ ἔχει μιὰ δηιιο- 
κρατικὴ διοίκηση ἀκόμα καὶ στὶς 
σημερινές συνθῆκεας. 

Οἱ ἀγωνιστικὲς πσροδόσεις τῶν 

----- Θ ἔρευνα ΤᾺ. 

ΑΞΙΟΠΟΙΗ͂ΣΕΙ ΤΙΣ ὙΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ἰσότιμηςσ καὶ ἀντιπροσωπευτικῆς 

συμμετῦχῆς ὅλων τῶν φορέων τῶν 
κοινωνικῶν ὁμάδων στὴν διαμύόρ- 
φώση τῆς πολιτικῆς θούλησης καὶ 

πράξης. Σ’ αὐτὴ τὴν πρόσκληση 
γιὰ τὸ στέρειωμα καὶ τὴν λειτοὺβ- 

γία τοῦ δημοκρατικοῦ καθεστῶτος 
τὸ ΤΕΕ ὀπέδειξε ὅτι εἶναι ἔτοιμο 
νὰ ἀἁνταποκοιθῆ. 

Ἢ Κυθδέρνηση ἔχει στὸ ἀκέραιο 
τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν συνέχιση αὖ- 

τῆς τῆς ἀνησυχαστικῆς κατάστα- 

σης ποὺ οἱ συνέπειές τῆς ὅμως 
θαρύνουν ὁλόκληρο τὸν Ελλην!κὸ 
λαὸ καὶ τὴν τύχη του. 

Τὸ ΤΕΕ ἀπέδειξε ἐπίσης ὅτι 
κάθε ἄλλο παρὰ στενὴ συντεχνισ- 
κη νοοτροπία ἀναλόγων φορέων 

υἱοθετεῖ. Αὐτὸ ὅμως δὲν πρέπει 

νὰ ἑρμηνευθεῖ ἀπὸ τὴν Πολιτεία 
καὶ τοὺς ἐργοδότες σὸν ἀδυναμία 

τοῦ ΤΕΕ καὶ τῶν Μηχανικῶν στὸ 

νὰ ἀποτρέψουν τὸν ὑποθιθασμὸν 
τῆς ἐπαγγελματικῆς, ἐπιστημον!- 

κῆς, μισθολογικῆς καὶ συνταξιοδο- 

τικῆς θέσης τῆς μεγάλης κατηγο- 

ρίας τῶν ὑπαλλήλων μηχανικῶν. 

Φ ΓΙΡΗΓ. ΦΑΡΑΚΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗ͂Σ : ΟΥ̓ΣΙΑΣΤΙΚΗ͂ ΣΥΜΜΈΤΟΧΗ ΤΟΥ͂ ΤΕΕ ΣΤᾺ ΚΕΝΤΡΑ 

ἑλλήνων μηχανικῶν καὶ ἡ ἄνοδος 
τοῦ δηυοκροτικοῦ κινήματος ἐπι- 
τρέπουν τὴν αἰσιοδοξία γιὰ τὴν 

συμυδιλὴ ποὺ θὰ ἔχει τὸ ΤΕΕ στὴν 
ἐξυπηρέτηση τῶν λαϊκῶν συμωφε- 
ρόντων. . 

Τὸ Τεχνικὸ ὋἘπιμελητήριο, οἱ 
ἔλληνες μηχανικοὶ πρέπει νὰ διεκ- 
δικήῆσουν τὴν οὐσιαστική τους συ 
μετοχὴ στὶς διαδικαοίες ἐλέγχου 
καὶ προγραμματισμοῦ. 

᾿Ἀπὸ τὴν πλευρά μας θὰ ἐπιδι- 
ὠξουμε, στὰ πλαίσια τῶν δυνατο- 

τήτων μας τὴ συμμετοχὴ ἐκπρο- 
σώπων τοῦ ΤΕΕ καὶ τῶν μαέξικῶν 
φορέων τῶν τεχνικῶν σὲ κόθε ὄρ 
γανο, συμθδούλιο ἢ ἐπιτροπὴ ποὺ 
ἐπεξεργάζεται λύσεις καὶ παΐρνει 
ὀποφόσεις, στὸ δημόσιο ἢ τοὺς 
ὀργανισμούες. ᾿ 

Πιστεύω πὼς ὅλες οἱ προοδευ- 
τικὲς δυνάυεις ἐκτιμοῦν θετικό, γε 
νικά, τὸ ρόλο τοῦ ΤΕΕ ἰδιαίτερα 
στὸν τομέα τῆς ἐνημέρωσης τῆς 

κοινῆς γνώμης. 
Θὰ πρέπει ὅμως νὰ καταδληθεῖ 

προσπάθεια ἀκόμα μεγαλύτερης 
ἐκλαΐκευσης καὶ διάδοσης τοῦ ἔρ- 
γου του καὶ πέρα ἀπὸ τὰ καθο- 
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ἃ ἔρευνα ΤΙΈΕ- 3 

ρισμένα πλαίσια τῶν τεχνικῶν ἢ 

καὶ μερικῶν ἀκόμα τεγνυκρυτῶν. 
Τὸ Ἑνημερωτικὸ Δελτίο τὸ πιό 

ζωντανὸ κομμάτι τῆς πολύπλευ- 

ρης ἐκδοτικῆς δραστηριότητας θὰ 

μποροῦσε ἁποκτώντας καὶ ὕλη γε- 

νικότερου ἐνδιαφέροντος νὰ γνω- 

ρίσει πλατύτερη διόδοση. Θὰ βοη- 
θοῦσε σημοντικὰ τὴν προσπάθεια 
πληροφόρησης τῆς κοινῆς γνώμης 
τῆς χώρος καὶ θὰ διευκόλυνε ὥ-: 
ἔνα δαθμὸ τὴν ἀποδοχὴ τῶν εἰ 
σηγήσεων τοῦ ΤΕΕῈ ποὺ συστημυ- 

τικὰ ἀγνοοῦνται ἀπὸ τοὺς ἁρμό- 
διους κυθερνητικοὺς φορεῖς 

Φυσικά. ἀποραίΐίτητη ποοῦὔπόθεση 
γι σὑτηῆ τὴν προοπτικὴ εἶνοι ἢ ὅ- 
νότητου τῶν δημοκρατικῶν δυνά- 

μεων πάνω σ᾽ ἔνο συνεπὲές πρό- 

γράμμα πάλης κοι ἢ συντονισμένη 

δρόση ὅλων τῶν μοζικῶν φορέων 

τῶν ἑλλήνων τεχνικῶν. 

9. Εἰ. ΠΑΝΑΠΩΤΟΥΝΆΚΟΣ - ΠΡΥΤΑΝΙ͂Σ ΕΜ.Π. : ΕΥ̓ΧΟΜΑΙ ΚΑΘῈ ΕΠΙΤΎΧΙΑ ΣΤῸ ΕΔ. 

Α ἩΦΕΛΑ͂ πρῶτα να 

σᾶς συγχαρῶ γιά τήν 
χυχλεοφορία τοῦ χιλιεστοῦ 
τεύχεους τεῦ «Ἔνημερωτι- 
χοῦ Δελτίου»ν. Μέσα στά 
20 χρένια τῆς ἐχδέσεώς 
του ἀποτέλεσε σημαντιχόν 
ἐχφραστῇ τῶν ἀπόφψεων 
τῶν Μηχανιχῶν χαὶ γεν!ι- 
κέτερα ἕνα ἀνοιχτέ παρό- 
βϑυρο ἐχφράσεως τῆς χοι- 
νῆς γνώμης. ᾿Απέδειξε - 
τοι πέος ἀναγχαῖο ἦταν 

καὶ κάλυψε τέ χενό ποὺ 
ὑπῆρχε στὴν ἐνημέρωσῃ 
τῶν μηχανιχῶν στὰ ζωτι- 
κα θϑέματο πεὺῦ καϑημε- 

ρινὰ ἐμςχνίζονται στήν 

δημιφυργιχή 
τους. 

προσπάϑειά 

Στὸ ουγκεκριμένο ἐρώτημὰ σας 
τῶρο γιὸ τὰ γυμοθετικὰ καὶ λοιπὰ 
μέτρα, ποὺ πρέπει νὰ ληφθοῦν 
γιὰ νὰ ἐπιτευχϑεῖ ἡ πλήρης οξιο- 
ποίηση τῆς νομοθετημένης ἀπυςτο- 
λῆς τοῦ ΤΕΕ, εἶναι φυσ κὸ τὸ Ε. 
Μ.Π., ποὺ μέρος μόνο τῶν σχετι- 

κῶν προὔλημάτων γνωρίέξει, νὰ μὴ 

μπορεῖ νὸ ἔχει ὁλ- κκληρωμένη γνὼ 

μη. Θὰ ἧταν δυνατὸ πολὺ γενικὰ 

νὰ ὀνοφερθεῖ ὅτι θὰ ἔϑλεπε τερ:0 
σόιερο εἕἐνεργὸ τὴν συμμετοχὴ 

τοῦ ΤΕΕ στὴν ἐπίλυση προδλημᾶ- 

των σχετικὰ μὲ τὴν Πολεοδομιι, 
Χωσοοταξικὴ ᾿Ανόπτυξη, Συγκόοινω. 

νίο κἂἈπ 

Εἰδικώτερα ἕνα θέμα ποῦ ὑπα- 
σχολεῖ καὶ ἀπαοσχόλησε τὸ Πολυ- 
τεχνεῖο εἶναι ἡ διαδικασία γιὰ τῆν 
χορήγηση ἀδείας ἀσκήσεως ἐπὸν 

γέλματος στοὺς διπλωματυύτχους 
μηχανικοὺς τοῦ ἐξωτερικοῦ, θέμα 
γιὰ τὸ ὁποῖο σήιερο τὴν ἀποχλε:- 

στικὴ εὐθύνη φέρει τὸ “Ιδριμὸ 
Στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς ἁρμοδιότῃ- 
τάς του τὸ ΕἘΜΠ ὑπέϑαλε ουγκὺ- 

κριμένες προτάσεις στὸ ἁρμόδιο 

Ὑπουργεῖο ποὺ προθδλέπουν τὴν τ 

σότιμη συμμετοχὴ ἐ-προοώπων 

τοῦ ΤΕΕ καὶ τῶν Τεχνικῶν Ὕπο:μ 

γείων στὴν ἐξεταστικὴ ἐπιτρηπι: ἃ 

Εὔχομαι καὶ πάλι κάθε ἐπιτιχ'ῦ 

στὸ Ἐνημερωτικὸ Δελτίς. 

Ν. ΠΑΓΩΝΗ͂Σ - Τ᾿. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤῈΕ : ΤΌ ΤΕ. ΕἾΝΑΙ ΤΑΓΜΕΝῸ ΝᾺ ΟΡΘΟΤΌΜΕΙ ΤῸ Δ0- 9 
ΓῸ ΤῊΣ ΤΕΧΝΙΚΗ͂Σ ἈΛΗΘΕΊΑΣ 

0) ο". τὸ 1953, ἡ περὶ ἐμὲ Διοί- 
ση τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελη- 

τηρίου τῆς Ἑλλάδος ἀπεφάσισε 
τὴν ἔκδοση τοῦ ᾿Εὔδομοδιαίου Δελ 

τίου γιὰ τὴν ἐνημέρωση τῶν Με- 
λῶν τοῦ ΤΙΕ... ἤταν βεθοίο ὅ- 
τι ἢ ἐνέργειά της αὐτὴ ἦτον ἐτύ- 

δεθληυένη καὶ ὅτι ἢ κυκλοφορία 

κάθε ἐδθδιμάδα ἐνὸς τέτοιου Δελ- 
τίου θὰ ταν ἀπολύτως χρῆσιμη 

καὶ ἀπαραίτητη γιὰ τὰ Μέλη τοῦ 

ἘΞΕΞ. 
Παρὰ τὴν ἀρχικὴ αὐτὴ θεθοιό- 

τΤῆτα, οἱ συνάδελφοι ποὺ ἀποτε- 

λοῦσαν τότε τὴν Διοίκηση τοῦ Τε- 

χνικοῦ ᾿Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἐλλά- 
δος, δικαιολογημένα εἶναι σήμερα 
-- ἔπειτα ἀπὸ τόσα χρόνια -- Οἱκα 
νοποιημένξι γιὰ τὴν ἐνέργειά τους 

αὐτὴν. ποὺ τόσο πολὺ πέτυχε, ὧ- 
στε νὰ φθάσουμε τὸ 1.000 τεῦ- 

χος καὶ τὰ εἴκοσι χρόνια τῆς ἄνελ 

λιποῦς ἐκδόσεως, ἡ ὁποία ὅπως 

ἐπιτυχῶς τὴ χαροκτηρίζετε «ἔχει 
ἐξελιχϑεῖ σὲ ἕν εἶδος θευμοῦ 
τῶν ᾿Ελλήνων Μηχανικῶν». 

᾿Ορθῶς λοιπὸν τιμᾶται τὸ γεγο 
νός. Μὲ τὴν εὐκχοιρία ὅμως αὐτὴ 
τὸ Τεχνικὸ ᾿Επιμελητήριο ἐπιδιώ- 
κει σήμερα νὰ ἐπιτύχει «τὴν ὄξιο- 
ποίηση τοῦ ΤΙΕΕ. σὰν νομοθετη- 
μένου Τεχνικοῦ Συμθούλου τῆς 
Πολιτεῖαασ», ὅπως διατυπώνεται 
στὸ ἔγγραφο ποὺ μοῦ στείλοτε 
καὶ στὸ ὁποῖο ζητεῖται ἢ γνώμη 
μου ὅσον ἀφορᾷ «στὰ μέτρα (νο- 
μοθετικά, διοικητικὰ ἢ ἄλλα) ποὺ 
πρέπει νὰ ληφθοῦν ἀπὸ κάθε Ὕπη 
ρεσία γιὰ νὰ ἀξιοποιηθῆ ἡ συμθο- 
λὴ τοῦ ΤΙΕΕΕ. σὰν νομοθετημένου 
Τεχνικοῦ Συμθούλου τῆς Πολιτεί- 
ας». 

Ἢ γνώμη μου εἶναι ὅτι σὲ κανέ- 

να τέτοιου εἴδους ἀναγκοστικὸ μέ- 
τρο δὲν πρέπει νὰ ἀποδλέπουμε γ.α- 
τὶ εἶναι σὰν νὰ ὁμολογοῦμε τὴν ἀδυ 
ναμία μας νὰ ἐπιθάλουμε τὴν ἀξι- 
οποίηση τοῦ Τεχνικοῦ ᾿Ἐπιμελητη- 
ρίου διὰ τῶν ἰδίων του δυνάμεων 

καὶ τῆς ἐπιτυχοῦς δράσεώς του. 
δηλαδὴ διὰ τῆς ἀνυψώσεως τοῦ 

κύρους τοῦ καὶ τῆς ὑπολήψεώς 

τοῦ οτὴν κοινὴ γνώμη καὶ υτῇ 

Κρατι«ἡ Δι-ἰκηση. 

Τὸ Τεχνικὸ ᾿ΕἘπιμελητῆριο Εἰ 
τεταγμένο ἀπὸ τὸν ἱδρυτικὸ του 

νόμο νὰ ὀρθοτομεῖ τὸν λόγον τῆς 

Τεχνικῆς ἀληθείας. ἼΑν ἐκπληροῖ 

ἐπιτυχῶς τὸν προοριομόὸ του σὺ- 
τὸν καὶ περιορίζεται εἷς αὐτὸ καὶ 

μόνο, τότε πρέπει ὅλοι νὰ εἴμεθα 
θέθδαιοι, ὅπως ἄλλωστε τοῦτο πολ- 

λὲς φυρὲς ἔχει ἐπιδεθδοιωθεῖ, ὅτι 
καὶ τὸ κῦρος τοῦ Τεχνικοῦ Ἔπιμε 
λητηρίου θὰ ἀἁνυψωθεὶ καὶ ἡ ὑπό- 
ληψίς του στὴν κοινὴ γνώμη καὶ 

οτὴν Κρατικὴ Διοίκηση θὰ αὐξηθή 
καὶ τόσο ὥστε καὶ ἡ μία καὶ ἡ ἄλ- 
λη, ὄχι ἁπλῶς νὰ ἐπιδιώκουν ἀλ- 
λὰ νὰ ἀξιοῦν -- καὶ τοῦτο χωρὶς 
κανένα ἀναγκαστικὸ μέτρο “-- τῆ 
ουμδολὴ τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελη- 
τηρίου στὴν μελέτη καὶ ἐπίλυση 

τῶν σοθαρῶν τεχνικῶν θεμάτων 
ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν χώρα καὶ τῇ 
συμμετοχὴ του στὴν Κρατικὴ μη- 

χανή. 

ΦΊ. 0. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ͂Σ - Τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤῈΞ. - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ Η ἈΡΜΟΔΙΟΤΗ͂ΤΑ 

ΤΟΥ ΤῈΕ ΣᾺΝ ΤΕΧΝ; ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤῊΣ ΠΟΛΙΤΈΙΑΣ 
Ι] ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ἁρμοδιό- κύπτει καθαρὰ ἀπ’ τὸ ἄρθρο 26, 

τητα τοῦ ΤΕ. σὰν Τεχνι- παράγραφος α τοῦ Καταστατικοῦ στὸ ΤΙΕῸΓΞ. νὰ ἐκφέρει τὴ γνώμη 
κοῦ Συμδούλου τῆς Πολιτείας προ- του. 

Τὸ ἄρθρο αὐτὸ δίνει τὸ δικαίωμα 

του εἴτε ἐρωτηθῆ, εἴτε ὄχι σὲ κάθε 
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τεχνικοοϊικονομικὸ θέμα ποὺ ἀντιμε- 
τωπίζει ἡ Πολιτεία. 

Σὲ συνέπεια κάθε γνώμη τοῦ Τ. 
Ε.Ε. εἶναι πάντα συμδουλευτικὴ καὶ 
σὰν τέτοια δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ εἷ- 
ναι ὑποχρεωτικὴ γιὰ τὴν Πολιτεία. 
Οὔτε μπορεῖ νὰ ζητηθεῖ κάτι τέτοιο. 

Βέδαια μιὰ γενικὴ ἐγκύκλιος 
διαταγὴ προερχόμενη ἀπὸ τὸν Πρό- 
εδρο τῆς Κυδέρνησης πρὸς ὅλες τὶς 
Ὑπηρεσίες ποὺ ἀντιμετωπίζουν τε- 
χνικοοικονομικὰ θέματα γιὰ νὰ ζη- 
τοῦν ὑποχρεωτικὰ τὴ γνώμη τοῦ Τ. 
Ε.Ε. θὰ ἦταν διευκοαλυντικὴ γιὰ τὸ 
ἔργο τοῦ ΤΕ. 

τ... ὅπ 

᾿Ακόμα ἡ μέθοδος ποὺ ἀκολουθού 
σαμε στὴν ἐποχὴ τῆς Προεδρίας 
μου ὅπου κάθε εἰσήγηση τοῦ ΤΕ. 
εἴτε εἶχε ζητηθεῖ͵ εἴτε ὄχι τὴ στέλ- 
νᾶμε σὲ ὅλους τοὺς δουλευτὲς ἀνε- 
ξάρτήτως κομμάτων, νομίζω ὅτι δι- 

εὐυκόλυνε στὴν ἀξιοποίηση τῶν ἀπό- 
ψεὼν τοῦ ΤΙΕΕΕ. εἴτε ἀπ᾿ τὴν Κυ- 
θέρνηση εἴτε ἀπ᾽ τὴν ἀντιπολίτευ- 
σῃ. 

Πρέπει ἅμως καὶ τὸ ΤΕΕ. νὰ 
μπορεῖ νὰ ἀνταποκριθεῖ σ᾽ ἕνα τέ- 
τοῖο σοδαρὸ ἔργο. 

Γι᾿ αὐτὸ δὲν σᾶς κρύδω ὅτι ἐ- 
κεῖνο ποὺ θὰ συμδάλλη ἀποφασι- 

ἜΗΝ τῷ ἔρευνα ΤῸ. 

στικὰ στὴν ἀξιοποίηση τῶν ἀποφά- 

σεὼῶν τοῦ ΤΙΕΕ. θὰ εἶναι ὅπως οἱ 
εἰσηγήσεις του εἶναι αὐστηρὰ ἀντι- 
κειμενικές, νὰ μὴν ἐπηρρεάζονται ἀ- 
πὸ πολιτικὲς ἀπόψεις καὶ νὰ μὴ προ- 
τείνουν λύσεις μὲ δάση τὸ εθεωρη- 
τικῶς ὀρθόν», ἀλλὰ νὰ τὸ προσαρ- 
μόζουν στὴ σύγχρονη ἑλληνικὴ πρΌγ 

ματικότητα καὶ στὶς οἰκονομικὲς δυ- 
νατότητες τῆς Χώρας. 

Διαφορετικὰ δὲν θὰ κατορθωθῆη 
ποτὲ νὰ ἀξιοποιηθοῦν οἱ ἀπόψεις 
τοῦ ΤΕ. ὅσα νομοθετικὰ ἢ διοι- 
κητικὰ μέτρα κι᾽ ἂν παρθοῦν». 

9 ΚΑΘΗΓΗΤῊΣ ΜΙ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥ͂ΛΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΗ͂Σ ΔΕΗ͂ : ΠΟΛΥΤΙΜῊ Η ΠΡΟΣΦΟΡᾺ ΤΟΥ͂ 

ΕΔ. 

ΝΞ ἰδιαΐίτερη ἱκανοποίηση πληρο- 

ροῦμαι τὴν πανηγυρικὴ ἔκδο- 

ση τοῦ χιλιοστοῦ τεύχους τοῦ «Ἔ- 
νημερωτικοῦ Δελτίου» τοῦ Τεχνι- 

κοῦ ᾿Επιμελητηρίτευ τῆς Ελλάδος. 

Εἴνοι γεγονὸς ὅτι ἡ ποοσφορα 

τοῦ ἐθδομαδιαίου ὀργάνου τοῦ 1 
ΕΕ. εἶναι πολύτιμη γιὰ τὴν ἔἐπυγ' 

γελματικὴ ἐνημέρωση τοῦ ἴελνι- 

κοῦ Κόσμου τῆς Χώρας. 
Ὅσον ἀφορᾷ τὸ εἰδικωτερο θί- 

μα μὲ τὸ ὀποῖο θὰ ἀσχοληθεῖ η πυ- 
νηγυρικὴ αὐτὴ ἔκδοση, θὰ πρειιει 
νὼ σημειώσουμε ὅτι, ἀπὸ τὴ μελρ!ὶ 

σήμερα δραστηριότητα τῆς Δομυ- 
-ἶσςς ᾿Ἐπιχειρήσεως ἪἩλεκτρίομου 
καὶ τὴ συνεργασία της μὲ τὸ ἼΕΕ, 

δὲν ἐπισημάνθηκαν προθλήμοτα 
ποὺ νὰ καθιστοῦν ἀνανκαῖϊῖα τὴν 

συμπλήρωση ἢ τροποποίηση των 

νομοθετικῶν ἢ ἄλλων ρυθμίυξων 
ποὺ ἱσχύουν σήμερα. 

Μὲ τὴν δεδαιότητα ὅτι καὶ οτὸ 
μέλλον θὰ ἐπικρατήσει τόόῤῥξ ἴδιο 

πνεῦμα συνεργασίας, σᾶς παρακα- 

λῶ νὰ δεχϑεῖτε τὰ συγχαρητιηρια 

μὴυ γιὰ τὴ χιλιοστὴ ἔκδοση τοῦ 

«Ἐνημερωτικοῦ Δελτίου». 

Φ Καὶ Δ. ΚΥΡΙΑΖΗ͂Σ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΕΥ͂. : ΕἘΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ͂ Ηὶ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ͂ ΤΕΕ 

Ὁ Τεχνικὸ ᾿Ἐπιμελητήριο 

τῆς Ἑλλάδος, σὰν τῦχν!:- 
κὸς σύωθουλος τῆς Πολιτείας, 
ἔχει ἤδη ἀποδώσει ἔργο νὦνι- 

μο. Καὶ θ᾽ μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ 
παρατηρήσω ὅτι δὲν εἶναι! τῇ 
ὁποιαδήποτε νομοθετικὰ ἢ δι- 
οἰκητικὰ μέτρα ποὺ ἐξασφοα- 
λίζουν τὴν ἀξιοποίηση τῶν 
συμθουλῶν ποὺ παρέχει τὸ 
Τεχνικὸ ᾿Επιμελητήριο, αλλὰ 
τὸ γενικὸ κύρος του, ποὺ 

σήμερα εὐτυχῶς, εἶναι υεγά- 
λο. 

᾿Οφείλεται ξὲ τὸ κῦρος αὐτό. 
κωτὰ τὴ γνώμη μου, στὴ δημιουρ- 

γία τῆς πεποιθήσεως στὴ κοινὴ 

γνώμη ὅτι οἱ συμδ:υλὲς ποὺ πα- 

ρέχει τὸ Τεχνικὸ "ἘΕπιμελητήριο 

δὲν ἐπηρεάζονται τόσο ἀπὸ τὴ 

διόϑεση ὑποστηρίξεως τῶν ἐπαγ- 

νελματικῶν συμφερόντων τῶν ἐλ- 

Φ ΠΛΟΥ͂ΤΩΝ ΧΟΥΧΟΥΛΗ͂Σ - 

1ῈῈ 

ΝΜ" ΤῊΝ εὐχαιρία τῆς 
ἐχδέσεως τοῦ χιλιο- 

στοῦ τεύχεους τοῦ « Ἔνημε- 

λήνων τεχνικῶν, ἀλλὰ ἐμπνέον- 
τοι κυρίως ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τῆς 

ὑπάρξεως ἑνός τεγνικοῦ προ.- 

γραμματισμοῦ σύμφωνου μὲ τὶς 
υπανορεύσεις τῆς τεχνικῆς ἐπι- 
στήμης. 

᾿Αλλὰ καὶ ἡ ἱεράρχηση τῶν ἔτ- 
γων, ποὺ κρίνονται ἀἅπαρα,ητα 

γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς Χώρας μος, 
καὶ ὁ καθορισμός προτεραιότη- 
τίς νιὰ τὴν ἐκλέλεσή τους, ἀγν 

τελοῦν πολιτικὲς ἐπιλονὲς τὶς 
ὁποῖες κανένας πολιτικός δὲν 
μπορεὶ νὰ κάνει, χωρὶς τὸν κῖν. 

δυνο νὰ διαπράξει σφάλματα. ἐὰν 

δὲν δασιστεῖ στὴ ννωμοδότηστηι 
ἑνὸς ἐγκύρου καὶ ἁδιαδλήτου τε- 
χνικοῦ συμθούλου. 

Θὰ προσθξσω. ὅτι ἐπειδὴ κἀϑ» 
ἄργο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν σὐύστηρώς 
τεχνικῆ, ἔχει -:αἱ τὴν :-ἱκονομικὴ 
του πλευρά, ἐπιδάλλεται ἢ ἀἁνό- 
δειξη τοῦ Τεχνικοῦ ᾿Ἐπιμελητη- 
ρἷίου σὰν τεχνικο - οἰκονομικοῦ 

συμϑούλου τῆς Πολιτείαασ. Καὶ 
πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ ἀσφα- 
λῶ-: θὰ ἐργαστεῖ τὸ Τεχνίκὸ Ἔ- 

πιμελητῆριο τῆς Ἑλλάδος 

Σημειώνω μὲ μεγάλη μου χύυ- 

ρὰ ὅτ: δὲν σπανίζουν ἡπλὲτν στὴ 
χώρῃ μας τὰ ἐπ'φανῆ τεχνικὴ 

στελέχη, ποὺ συνδϑυάξουν τὴν τ-- 
χνικὴ μὲ τὴν οἰκονομικὴ μόρφωυ- 

ση. Ἢ ἀξιοποίηση τῶν οτελεχῶν 

αὐτῶν, σὰν μελῶν τῶν δισφόρσων 

εἰδικῶν ἐπιτροπῶν τοῦ Τεχνικοῦ 
Ἔ πιμελητηρίου, θὰ ἔχε: εὐεργετι 
κὲς συνέπειες γιὰ τῇ χώρα μας. 

Μὲ τὴν εὐχαιρία τῆ: ἐκδοσε; 

ὡς τοῦ χιλιοστοῦ τεύχους τοῦ 
«Ἐνηυερωτικοῦ Δελτίου» τοῦ Τε- 
χνι- οὔ Ἐπιμελητηρίου τῆς ἝἙλ- 
λάδος, δεχθῆτε, κύριε Πρόεξδρε 
τὰ συγχαρητήριά μου καϑὼς κι 

τὶς εὐχές μου γιὰ τὴν περαιτέρω 

ἀνάπτυξη τῆ- τόσο χρήοιμης σαὖ- 
τῆς ἐκδόσεως. 

ΠΡΟΈΔΡΟΣ 0.4 Π. : ΝᾺ ΔΙΕΥΚΟΛΥ͂ΝΘΕΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗ͂ΣΗ ΤΟΥ͂ 

ωτιχεῦ Δελτίουν τοῦ ὙΤ. 
ἘΜ. σὰς διαδιέάζω τὰ 
συγχαρητήριά μου χαίΐί τίς 

εὐχαριστίες τοῦ ὦ.Α.Π. 
διά τή πολύτιμη συμδολη 
τοῦ Δελτίου στήν ἐνημέ- 
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ρώση τοῦ τεχνιχοῦ κόσμου 
διά τίς μελετητιχές χαὶ 
χκατασχκευαοστιχές δραστη- 
ριέτητές του. 

Ὡς πρὸς τὸ συγκεκριμένο ἐρώ- 
Τῆμα τοῦ ποῖα μέτρα πρέπει νὰ 

ληφθοῦν ἀπὸ κάθε ὑπηρεσία γιὰ 

νὰ ἀξιοποιηθεῖ ἡ συμδολὴ τοῦ 

ΤΕΕ. σὰν νομοθετημένου ΤΕ- 
χνικοῦ Συμθδούλου τῆς Πολιτεί- 
ας οἱ ὀπόψεις μου εἶναι οἱ ἐ- 
ξῆςσ: 

Φ' Ξύμφωνα μὲ τὴ σημερινὴ 
διασσύνδεση τῶν Ὑπηρεσιῶν 

καὶ ᾿Οργανισμῶν πρὸς τὴν Πολ:- 
τείον δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ εἶς τὸν 

ἐπιθυμητὸν θαθμὸν ἀξιοποίηση 

τῆς συμθολῆς τοῦ ΤΕΕ. ὡς Τε- 
χνικοῦ Συμδούλου διὰ τὰ σημον- 

τικὰ τεχνικὰ προθδλήματα ποὺ ἀν.- 

τιμετωπίζουν ἰδίως οἱ Οργανισμοὲ 
Κοινῆς ᾿Ωφελείας. 

Ἢ βθβελτίωση τῶν σημερινῶν 

συνθηκῶν προὔποθέτει ἢ τὴν ὑ- 
πὸ τῆς ἰδίας τῆς Πολιτείας λή- 
ψη τῶν σχετικῶν νομοθετικῶν. 
διοικητικῶν κλπ. μέτρων ἢ τὴ 

μετοδολὴ τῆς δομῆς διασυνδέσε- 
ως τῶν φορέων, μὲ διεύρυνση 

τῶν ἁρμοδιοτῆτων τους, ὥστε νὰ 

εἶναι τυπικὰ εὔκολη ἡ ἀξιοποίηση 

τῶν τεχνικῶν συμδουλῶν τοῦ Τ 
ΕΚ. ἀπὸ τοὺς φορεῖς τῶν τεχνι- 
κῶν ἔργων. 

(Ὁ Βασικὴ προὔπόθεση πάντως 

τῆς ὅλης σχετικῆς προσπα- 
θείας εἶναι, κατ᾽ ἐμὲ ἡ ἔγκσιρος 

ἀλληλοενημέρωση καὶ ἡ ἀποφυ- 
γὴ κατὰ τό δυνατὸν διατυπώσειυς 
ἀπόψεων ἐπὶ διαφόρων θεμάτων 

  

νερὰ πὰ πὰμϑὴ καὶ. ἄ..- τον... δα. νων, “-- 

Θ ἔρευνα ΤῊ. 

πρὸ τῆς διερευνήσεώς τῶν σφο!ι- 

ρικά. 

Ἢ παρόάόλειψη τῶν ἀνωτέρω 
καταλήγει σὲ σύγχιση καὶ παρα- 

νόηση τῆς καλῆς ἐξ ἀμφοτέρων 

τῶν πλευρῶν προθέσεως μὲ ἀ: 
ποτέλεσμαο νὰ πρτκαλῆται δικαιο- 
λογημένη πικρία τῶν μοχθϑούντων 

διὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν σχετι- 

κῶν προθλήμάτων φορέων. 

ΘΟ ᾿Ἐπίσης ἔχω τὴν γνώμην ὅτι 

πρέπει νὰ ληφθοῦν τὰ κατάλ- 

ληλα μέτρα γιὰ τὴν προσέλκυση 
τοῦ ᾿Ελληνικοῦ Τεχνικοῦ δυνόομι- 
κοῦ ὁπουδήποτε καὶ ἂν εὐὑρίσκε- 

ται καὶ τὴν ἀξιοποίησή του, γιὰ 
τὴν δημιουργία μιᾶς σταθερᾶς καὶ 

ὑγιοῦς δάσεως Τεχνικῆς ὝὙποδο- 
μῆς διὰ τὴν πρόοδο καὶ τὸ καλὰ 
τῆς Πατρίδος μας. 

  

8 π.μ.--2 μιμ. σὶ 4.30--Φ μιμ. ἐκτὸς 
πὰ 

Π ΒΙΒΛΙΩΘΗΚΗ ΤΟΥ͂ ΤΕΕ 
Λέκκα 23---25, ἴος ὄροφος --- Τηλ. 32.26.00] 

ἀπὸ τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαδθάτου       
1) ΣΥΑΛΟΓῊ ΒΙΒΛΙΩΝ --- ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ -- ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ 

--- 28.000 διδλία καὶ φυλλάδια 
- 350 τίτλοι περιοδικῶν τοῦ 1977 

ες πα Σειρὲς Ἐκδόσεων διεθνῶν ᾿Οργανισμῶν (Περιοδικά, Συν ἔδρια͵ ᾿Ετήσιες ἐκθέσεις κιλ.π.) 

ΠΈΔΟΝ ὩΣ ἘΠῚ; ΒΑ ὀγρονίς δες «᾿ὶ ἐλλήνωις τ κ νικ 
᾿ς πρειάμα μὲ Ὁ ΟΝ διδλιογραφία ξένων περιοδικῶν 

-- -- Κατάλογοι διδλίων καὶ περιοδικῶν Ἕλλ. Βιδλιοθηκῶν 
- Συλλογικὸς κατάλογος ἐπιστημονικῶν περιοδικῶν (περιοχὴ ᾿Αθηνῶν) 

2) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΉΣΕΙΣ 

--- Δανεισμὸς διδλίων 
- Φωτοαντί ἀπὸ ὑλικὸ διδλιοθήκης 

ἶες φωτοαντιγράφων ἀπὸ περιοδικὰ ἐξωτερικοῦ 
- ᾿Ανεύρεση ὑλικοῦ ἀπὸ ἄλλες διδλιοθῆκες 
-- Πχηροφορίες διδλιογραφικὲς ἀπὸ τηλέφωνο   
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ΑΠΟΨΕΙΣ 

ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 

ΑΤἸΤΟ: 

Τα τμήματα ΤΕΕ 

συλλογους 

μηχανικων 

συναδελφους 

ΦΥΙΟ ΤΟ ξ. ὃ. 

ὁ γιὰ Τῇ συνεργασια 

τεε - συλλογων 

  

 



  

Ε.Δ. προσφέρει μεγάλη δοήθεια 
στὴν ἐπικοινωνία ἐνημέρωση καὶ 

συνεργασία τῶν διαφόρων φορέων καὶ 

τοῦ Ἐπιμελητηρίου. 

Σὰν μιὰ ὑπόδειξη γιὰ καλλίτερη ἐ- 

νημέρωση γύρω σὲ θέματα νομοθεσίας 
ἑρμηνευτικῶν ἐγκυκλίων κλτι. θὰ ϑέ.-. 

λαμε νὰ σημειώσουμε τὴ σκϑψη μας 
ὅτι οἱ στῆλες «Χρήσιμες ὁδηγίες» θὰ 
τρέπει νὰ συστηματοποιηθοῦν, νὰ κα- 
λύπτουν σὲ συνεργασία μὲ τὸ ᾿Εθνικὸ 
Τυπογραφεῖο καὶ τῶν ἁρμοδίων ὑπ΄- 
ρεσιῶν τῶν Ὑπουργείων κάθε Νόμο, 
Π.Δ., Ὑπουργικὴ ᾿Απόφαση καὶ Ἔγ- 
κύκλιο ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὶς δρα- 
στηριότητες τῶν μηχανικῶν. 

6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ͂ΑΚΟ ΤΜΗ͂ΜΑ ἩΠΕΙΡΟΥ͂ ΤΈΣ 

ατ᾽ ἀρχὴν πιστεύουμε ὅτι τὸ Ἔνημε 
ρωτικὸ Δελτίο ἐξυπηρετεῖ πλήρως 

τὸν σκοπόν του͵ δηλαδὴ τὴν ἐνημέρω- 
ση τῶν συνοδέλφων, καὶ μὲ ἱκανοποίη- 
σή μας ἐπισημαίΐνουμε τὴν ὄδελτίωση 
ποὺ ἔγινε ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐμφάνισή 
του καὶ τὴν ὕλη του τὰ τελευταῖα χρό- 
νια. 

Γιὰ τὴν καλύτερη ἐνημέρωση καὶ ἐξυ- 
πηρέτηση τῶν συναδέλφων μας τὸ 
Τμῆμα προτείνει τὰ παρακάτω: 
ο Νὰ περιλαμδάνει τὸ δελτίο ἂν εἶναι 

δυνοτὸν ἐπιτεύγματα τῆς Ἐπιστή- 
μης καὶ Τεχνικῆς ἀπὸ τὸν Διεθνῆ χῶρο 
(Συνοπτικὴ παρουσίαση μεγάλων τε- 
χνικῶν ἔργων͵ μελετῶν͵ ὑλικὰ κατα- 
σκευῆς κλπτ.). 
(Ὁ Προτεραιότητα ἀποστολῆς τῶν τεὺ 

χῶν στὴν ἐπαρχία γιὰ τὴν ἔγκαιρο 
ὅσον ἀφορᾶ τὶς Διακηρύ- 

ξεις ἐκθέσεις κλπ. 
ΘΌ Σελιδοποίηση Νόμων, ἐγκυκλίων, 

καὶ δικαστικῶν ἀποφάσεων ὥστε νὰ 
εἶναι δυνατὴ ἡ ἀρχειοθέτησή τοὺς (με- 
σαῖα σελίδα ἢ διάτρητη) ἢ κωδικοποί- 
Ὥση τῶν ποραπάνω σὲ ἕνα τεῦχος σὲ 
εὔλογο χρονικὸ διάστημα. 

Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀξιοποίηση τῆς 
συμδολῆς τοῦ ΤΕΕ σὰν νομοθετημένου ͵ 

ἢ Διοικούσα Ἐπιτροπὴ τοῦ Τμήμα- 
τος ᾿Ανατολικῆς Κρήτης συγχαίρει 

τὴ ΔΕ. τοῦ ΤΕΕ καὶ τοὺς συντάχτες 
τοῦ γιὰ τὴ δελτίωση ποὺ παρουσιάζει 
τὸν τελευτοῖο καιρὸ καὶ προτείνει γιὰ 
τὴν παραπέρα καλυτέρευση τῆς ἐμφά- 
νισης καὶ τῆς ὕλης του : 
Φ Νὰ γίνει πιὸ «δημοσιογραφικὸ» μὲ 

τὴν ἔννοια νὰ δίνει σύντομες καὶ 
παραστατικὲς εἰδήσεις, ὄχι ἐκτενεῖς ἀ- 
νακοινώσεις, ἢ κείμενα (νὰ δίνονται πε- 

Νομίζουμε μάλιστα ὅτι θὰ ἦταν σκό- 
πίμὴ ἡ ἐκτύπωση, κατὰ τὸ ὑπόδειγμα 
ἰδιωικῶν ἐκδόσεων, μιᾶς ἐνημερωτι- 
κῆς ἐκδόσεως μὲ ὅλη τὴ σχετικὴ νομο- 
θεσία κλπ. ποὺ οἱ σελῖδες της νὰ ἀ- 
νανεώνονται ουνεχῶς ἀπὸ τὶς στῆλες 
τοῦ ΕΔ. μὲ κατάλληλη ἐκτύπωσή 
τους. 

Τὸ ΤΙΕΕ., κατὰ τὴ γνώμη μας, εἴ- 
ναι σὲ θέσ- νὰ προσφέρει μὲ κατάλλη- 
λη δικτύωση, πολὺ καλλίτερη ἐνημέ- 
ρωση ἀπὸ τὶς ἰδιωτικὲς ἐκδόσεις ποὺ 
δυστυχῶς, ὅπως γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν 
τιεῖρα μας, δὲν ἔχουν κατορθώσει νὰ 
ἐνημερώνουν τοὺς μηχανικοὺς οὔτε γρή 
γορα οὔτε ὁλοκληρωτικά. 

Τεχνικοῦ Συμδούλου τῆς Πολιτείας τὸ 
Τμῆμα ἐπισημεοίνει ὅτι τὸ ᾿Επιμελητή- 
ρίο δὲν καλεῖται νὰ συμμετέχει καὶ νὰ 
ἐκφράζει τὶς ἀπόψεις του σὰν τεχνικὸς 
σύμδουλος τῆς πολιτείας λόγω ἀπρο- 
θυμίας καὶ μόνο τῶν ἐκπροσώπων τῆς 
πολιτείας γιὰ συνεργασία. 

Χαρακτηριστικὰ ἀναφέρομε ὅτι ἐπα- 
νειλημένες προσπόθειές μας γιὰ τὴν 
προσφορὰ τῶν ἐπιστημονικῶν καὶ τε- 
χνικῶν μος γνώσεων δὲν δρῆκαν ἀντα- 
πόκριστι, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γίνονται 
συσκέψεις (κατ᾽ ἐφημισμὸν)  φορέων 
γιὰ ἀντιμετώπισῃ θεμάτων ποὺ οἱ τε- 
χνικοὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν τὸν πρῶτο 
ΕἾΤ “χωρὶς νὰ παρευρίσκεται τὸ Τ. 

Γιὰ νὰ μὴ παρουσιάζοντοι εἷ ἀπαρά 
δεκτες αὐτὲς καταστάσεις θὰ πρέτπει : 
μὲ Νόμο νὰ γίνει ὑποχρεωτικὴ (καὶ ὄ- 
χι δυνητικὴ) γιὰ τοὺς ἁρμόδιους ὑπη- 
ρεσιακοὺς παράγοντες ἡ γνωμοδότηση 
(ποὺ νὰ κοτατίθεται καὶ ἐγγράφως) 
τοῦ ΤΕΕ γιὰ τὰ ἐπιστημονικὰ καὶ τε- 
χνικὰ προδλήματα. 

Ἐπίσης μὲ Νόμο νὰ ἐκπροσωπεῖται 
τὸ ΤΕΕ στὰ Νομσρχ'σκὰ Συμωδυούλια 
καὶ στὰ Τεχνικὰ Συμδούλια τῶν Γίανε- 
πιστημίων. 

ὁ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ͂ΑΚΟ ΤΜΗ͂ΜΑ ΔΟΔΕΚΑΝΉΣΟΥ ΤῈ 

Φ εἰ ἀπέψεις τῶν συλλόγων 

Νά ἀναπτυχϑεῖ 

περισσέτερο ἢ στήλη 

«χρήσιμες ὀδηγίες» 

Νά νομοϑετηϑεῖ 

ἢ ὑποχρεωτιχή 
γνωμοδέτηση τοῦ ΤΕΕ 

χαὶ στήν περιφέρειαι 

  

ριλήψεις ὅταν ὑπάρχουν ἢ ἀνεξάρτητα 
τεύχη, ὅπως στὸ Γ.Ο Κ. κ.λ.π.). 

Νὰ γίνονται ρεπορτὰζ ἢ συνεντεύξεις 
ίσεις ταχτικὰ μὲ ἰδιαίτερα 

θέματα, δημόσια ἔργα, μελέτες͵ θέμα- 
τα Τεχνικῆς Παιδείας κλπ. 

(Ὁ Νὰ ἐγκαινιάσει καὶ νὰ καλλιεργή- 
σει τὴν ἐπαφὴ μὲ τοὺς νέους τεχνι- 

κοὺς καὶ ἰδιαίτερα τοὺς σπουδαστὲς 
τῶν Τεχνικῶν ἱἹἹδρυμάτων τῆς χώρας. 
Θ᾽ Νὰ γίνει πιὸ προσιτὸ καὶ εὐχάρι- 

Νά ἔχει χαὶ 

πνευματιχοῦ 

ἐνδιαφέροντος 

στῆλες τό ἘΔ. 
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στο στὴν ἐμφάνιση. Ν᾽ ἀλλάζει ἐξώ 
φυλλο (ἑδδομαδιαῖα͵ μηνιαῖα ἢ ἐτή- 
σια), νὰ ἔχει φωτογραφικὸ ρεπορτάζ, 
πληροφορίες τῆς τεχνικῆς ἐπικαιρότη: 
τας καὶ κάποια γελοιογραφία ἡ χρονο- 

γράφημα. 
Ὁ Νὰ θίγει γενικώτερα θέματα καὶ νὰ 

ἐνημερώνει τοὺς Τεχνικούς͵ στοιχει- 
ωὡδῶς φυσικά͵ σὲ πνευματικὰ καὶ καλ- 
λιτεχνικὰ ζητήματα. 

Νὰ καθιερώσει διαγωνισμοὺς ὅλων 
τῶν εἰδῶν ἀπὸ τὸ νέο του ἐξώφυλ- 

λο μέχρι ... ζωγραφικὴ ἢ ποίηση. 
Πιστεύουμε ὅτι τὸ Ε.Δ. τοῦ ΤΕΕ θὰ 

γίνει μὲ τὸν καιρὸ τὸ πιὸ ἔγκυρο͵ ἐνδι- 

σφέρον καὶ ὄμορφο ἔντυπο ποὺ κυκλο- 

φορεῖ στοὺς ἐπιστημονικοὺς χώρους, 

θὰ δείχνει τὸ ἀληθινὸ πρόσωπο τῶν 

Μηχανικῶν τῆς χωρεις. 

9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟῸ ἹΜΗ͂ΜΑ ΔΥΤΙΚΗ͂Σ ΚΡΗΤΗ͂Σ ΤΕΣ 

Ε.Δ. γενικά πετυχαίνει τό σκοπὸ 

του μέ τή δομή τῆς ὕλης πού μέ- 
χρι σήμερα περιλαμδάνει. Πάντως π:- 
στεύουμε ὅτι δημιουργεῖται κάποιο 
πρόδλημα στή συνεργασία μέ τά ἥς- 

ριφερειακά τμήματα. 

Ἔχει συμδεῖ πολλές φορές εἰδήσεις 
{κείμενα) πού στείλαμε νά μή δημο- 
σιευθοῦν καθόλου ἢ νὰ δημοσιευθοῦν 
μέ μεγάλη καθυστέρηση. 

Γιά τήν καλλίτερη ἐξυπηρέτηση τῶν 
περιφερειακῶν τμημάτων νομίζουμε ὅτι 
θά πρέπει : 

Φ Νά δημιουργηθεῖ ἰδιαίτερο γρα- 

φεῖο ἐξυπηρετήσεως περιφερειακῶν τμη- 
μάτων. Τὸ γραφεῖο αὐτό νά ἀσχολεῖ- 
ται γενικότερα μέ προδλήματα τῶν 

ὁ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΟΥ͂ ΜΑΓΝΉΣΙΑΣ ΤΕ 
  

Α θέλαμε νὰ συγχαροῦμε τὴ Διοικοῦ- 
σα Ἐπιτροπὴ τοῦ ΤΕ γιὰ τὴ 

νέα μορφὴ τοῦ Ἐνημερωτικοῦ Δελτίου 
ποὺ τοὐὺ ἔδωσε ζωνάντια καὶ ἀφαίρεσε 
τὸ οὐδέτερο ὕφος τῶν παλαιῶν ἐκδό- 
σεων. 

Ἢ ὀργάνωση τῆς ὕλης καὶ ἡ πα- 
ρουσίαση τὸ ἔχει κάνει πιὸ εὔκολο στὴν 
ἀνάγνωση καὶ στὴν ἐπιλογὴ τῶν θεμά- 
τῶν ποὺ ἐνδιαφέρει τὸν καθένα συνά- 

δελφο. Παράλληλα ὅμως, θὰ θέλαμε νὰ 
ἐπισημάνουμε τὴ μικρὴ ε«ἀναγνωστικό- 
τῆτα» ποὺ παρουσιάζει͵ ὅτως διαπιστώ 
θηκε ἀπὸ ἀνάλογη ἐρώτηση ποὺ ἀπευ- 
θύναμε στὰ μέλη μας. Ἢ γνώμη μας 
εἶναι ὅτι ἡ σύνταξη ἑνὸς ἐρωτηματο- 

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ͂ΑΚΟ ΤΜΗ͂ΜΑ ΔΥΤΙΚΗ͂Σ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΤΕῈ 

ΔΙ ἀλήθεια πὼς ἡ δελτίωση τοῦ 
Ἐν΄“μερωτικοῦ Δελτίου τὰ τελευ- 

ταῖα χρόνια εἶναι ἀρκετὰ σημαντική. 
Διατηρεῖ σὲ μεγάλο δαθμὸ τὴν ἐδιό- 

τητα καὶ τὸ σκοπὸ τῆς ἔκδοσής του, 
ποὺ εἶναι ἡ «ἐνημέρωση» καὶ ἡ ὅλο. 
πλευρὴη ἐπικοινωνία τῶν μαζικῶν φο- 
ρέων τῶν τεχνικῶν μὲ τὰ μέλη των. 
Μὲ ἄλλα λόγια «διαδάζεται». 

ΟἹ παρατηρήσεις μας, ποὺ ἀφοροῦν 

τμημάτων παρουσιάσεώς των στή κεν- 
τρική διοίκηση καί θά φροντίζει γιά τή 
δημοσίευσή μας στὸ ξΕ.Δ. 

(Ὁ Ννά λειτουργεῖ αὐτόματος τηλε- 

φωνητής ὥστε νά ὑπάρχει ἡ δυνατότη- 
τα ἀποστολῆς ἐκτάκτων εἰδήσεων καὶ 
τήν τελευταία στιγμή πρίν «κλείσει» ἡ 
ὕλη τοῦ Ε.Δ. 

Χαιρετίζουμε τήν ἀπόφοση τῆς Κεν- 
τρικῆς ΔΕ. νά ἐκδόσει πανηγυρικό τό 
ΙΟΟΟ τεῦχος τοῦ Ε.Δ. πού θά ἐκφράσει 
τή γόνιμη δραστηριότητα τοῦ ΤΙ. 
στά 6 τελευταία χρόνια. Τόσο στόν 
τομέα τῆς συμδολῆς γιά τήν ἐπίλυση 
τεχνικῶν προδλημάτων τῆς χώρας ὅσο 
καί στόν τομέα τῆς προστασίας καί ἐ- 
ξοασφαλίσεως τῶν ἐπαγγελματικῶν συμ- 
φερόντων τῶν μελῶν του. 

λογίου ποὺ θὰ καθορίζει τὶς κατευθύν- 
σεις τοῦ Δελτίου πιθανὸν νὰ ὁδηγή- 
σει σὲ χρήσιμα συμπεράσματα. 

᾿Οπωσδήποτε γιὰ τὸν ηχανικὸ ποὺ 

διαδάζει τὸ Δελτίο͵ ἡ ἐνημέρωσή του 
γιὰ τὸ τὶ γίνεται στὸν κόσμο͵ εἴτε ἐν- 
διαφέρει τὰ καθημερινὰ του προδλήμα- 
τα ἣ γενικότερα θέματα, εἶναι ἀρκετὰ 
ἱκανοποιητική. 

Εἰδικότερα μάλιστα͵ οἱ στῆλες «Σύλ- 
λογοι τῶν Τεχνικῶνν καὶ «Ἐλεύθερο 
Βῆμαν διευρύνουν τὶς δυνατότητες ἐπι- 
κοινωνίας ἀνάμεσα στὰ μέλη καὶ διευ- 
κολύνουν τὴν ἀντίληψη τῶν προδλημά- 
τῶν τοῦ κλάδου μας. 

κυρίως τὸ πρακτικὸ μέρος τῆς πο- 
ρουσίασης τῆς ὕλης εναι οἱ παρακάτω: 
Θ᾿ Πάνω στὸ κεφάλαιο ποὺ ἔχει τὸν 

τίτλο «χρήσιμες ὁδηγίες» καὶ πια- 
ρουσιάζει, συνήθως τὶς διάφορες ἐγ- 
κυκλίους Ὑπουργείων ποὺ ἀφοροῦν ϑέ- 
ματα πολεοδομικά, ἐργοληπτικά, ΤΟΣ. 
ΜΕ.ΔΕ. καὶ μελετῶν δημοσίου, προ- 
τείνομε τὸ σχετικὸ κεφάλαιο νὰ γρά. 
φεται σὲ ἀνεξάρτ΄ τες" σελίδες ποὺ νὰ 

Φ οἱ ἀπόψεις τῶν συλλόγων 

Τὸ ΕΔ. πρέπει 

νά ἐξασφαλίσει στενή 
ἐπαφή μέ τά 

περιφερειαχά τμήματα 

Νά γίνει ἔρευνα γιά 

τὴν ὕλη πού πρέπει 
νά δημοσιεύεται 

στό Ἐ.Δ. 

Σὲ ξεχωριστές σελίδες 

νόά τυπώνονται 

εἰ χρήσιμες ὁδηγίες 
χαὶ νά παρουσιάζεται 
χαὶ ἢ δραστηριότητα 

τῶν τμημάτων 
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Φ οἱ ἀπόψεις τῶν συλλόώγων 

μτιοροῦν νὰ ὄγαίνουν γιὰ νὰ σχημοατί- 
ζευν, οἱ συνάδελφοι ποὺ τὸ ἐπιθυμοῦν, 
προσωπικὸ ἀρχεῖο. 

Κάτι τέτοιο θὰ εἶναι ἀρκετὰ χοήσι- 
μο, ἂν σκεφθῆ κανεὶς τὸ πλῆθος τῶν 

ἐνκυκλίων καὶ τὴν ἀναγκαιότητα ἐν᾽- 
μέρωσης ἀπὸ τὴν δραστηριότητα τῶν 
περιφερειακῶν τμημάτων. 
(Ὁ) Πάνω στὸν τομέα τῆς ἐνημέρωσης 

ἀπὸ τὴν δραστηριότητα τῶν πεοι- 
φεοειακῶν τμημάτων. 

Ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι δὲν εἶναι πλή 

βρης ἡ παρουσίαση τῆς δραστηριὅτη- 
τας τῶν Τμημάτων. 

᾿Ας γίνει στόχος ἡ καθολικὴ παρευ- 
σίαση τῆς δραστηριότητας αὐτῆς, ὅδε- 
δομένου ὅτι τὸ δῆμα τοῦ Ἐνημερωτι.- 
κοῦ Δελτίου ἀποτελεῖ καὶ τὸ μοναδι- 
κὸ μέσο ἔντυπης ἐπικοινωνίας μεταξὺ 
τῶν ουναδέλφων τῆς ἐπαρχίας 
Θ᾽ Καταλήγοντας πιστεύομςε ὅτι εἶναι 

οκόπιμη μιὰ περιληπτικὴ παρου- 
σίαοση τῶν πρακτικῶν τῶν συνεδριάσε- 
ων τῆς ΔΕ τοῦ ΤΕΣ. 
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Φ Γιὰ νὰ ἀναφερθοῦμε σὲ θέματα 
συνΞξργασίας τῶν Συλλόγων τῶν 

μηχονικῶν καὶ τοῦ ΤΙΕΕ. εἶναι ἀπα- 
.αἴτητο, νομίζουμε, νυἁ δοῦμε τὰ γε- 
νικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ χώρου τῶν 
τεχνιτῶν στὴ χώοα μας στὶς σημερι- 
νὲς «κο:ν-νυκοοικονομικὲς ουνθῦκες, ἀλ- 
λὰ καὶ στὴν ᾿ξέλ᾽ ξή τους. 
4) Ὃ ἀριθμὸς τῶν μηχανικῶν ἔχει 

φτάσει σήμτρα στὶς 23.000 (ἔσα 
πεοίπευ καὶ τὰ μέλη τοῦ ΤΕ.) καὶ 
ὑπάρχ:' τάση πολὺ γρήγορης αὔξη- 
σὴς τοῦ ἀσιθμοῦ αὐτοῦ (ὑπερδιπλασια 
ομὸς στὰ προσεχῆ 110 χοῤνια). 

--Στὶς μέοξς μας ἡ ἁἀλυαστώδης τε. 
χνολογικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἐξέλιξι; 
μετατρέπει ὁλοένα τὴν ἐπιστήμη σὲ ἄ- 

μξση ποϑαγωγ «ἡ δύναμη. Στὴ χώρα 
μοὺς ὅμως ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ καϑ-οἴζει δα 
συςὰ ἀπὸ τὴν ἐντεινόμενη ϑδράση τῶν 
μονοπωλίων σὲ ὅλους τοὺς νευραλ- 
γικοὺς τομεῖς τῆς οἰκονομίας. Τὸ τε- 
λευτοῖο ἔχει σὰν ἀντικείμενο τὴν αὐ- 
ξανόμενη (συνολ'κὰ) μετατροπὴ μὲ μι- 
σϑωτοὺς τῶν μηχανικῶν, τὴν ἐωυφάνιση 
ἔντονων φαιν: μένων ὑποαπασχόλησης 
ὀλλὰ καὶ ἀνεργίας καὶ τὴν προῦδευτι- 
κὴ “υμπίεση τῶν μ'κρομεσαίων μελε. 
τητῶν καὶ κατασκευαστῶν. 

Ποράλληλα, ἡ ἐπιστημον κοτεχνιν ἡ 
ἐξέλιξη στὰ χέρια δασνκὰ τῶν μονο- 
πωλίων ἐπιτείνει τὴν παραμόρφωση 
τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης τῆς Χώρας 
καὶ ἐντείνει τὴν κυρίαρχη ἀντίϑεση ἀ- 
νάμεσα στὰ ῃμονοπωλιακὰ υσμωφέροντα 
καὶ τὰ συμφέροντα τῶν κοινωνικῶν 
στρωμάτων, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν συν- 
τριπτικὴ πλειοφψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ 
λαοῦ. 

Οἱ “Ἕλληνες μηχανκοὶ ---δασικοῖ, 
ἀπὸ τὰ πράγματα, συντελεστὲς στὴν 
τεχνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξῃη--- 
ὅλο καὶ πιὸ πολλοὶ σὲ ἀριθμὸ ἀνήκουν 
στὰ στρώματα αὐτὰ καὶ συνειδητοποι- 
οὖν ὅτι τὰ ουμφέροντά τοὺς πλη- 
σιάζουυ ἢ καὶ ταυτίζονται μὲ τὰ συμ- 
φένσοντα ὅλων τῶν ἐργαζομένων. 

᾿Απὸ τὴν ἄλλη μεο!ά, οἱ Ἕλληνες 
μηχανικοί, ὅλο καὶ πιὸ κοντὰ στὴν δια- 
δικοσία παραγωγῆς, ἔχουν ἄμεση ἐπυ- 
πιείΐα τῶν προδλημάτων ἀνάπτυξης 
τῆς χώρας. Ἑπομένως οἷ μηχανικοί, 
ὅπως καὶ ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι: α) 

διεκδικοῦν τὴν καϑθοριστικὴ συμμετο- 
χή τους υτὸν κοινωνικοοικονομικὸ σχε- 
διασμὸ τῆς χώρας καὶ β) ἀγωνίζον- 
ται γιὰ τὴν ὑπεράσπιση καὶ τὴν ἐπί- 
λυση τῶν προδλημάτων τους, μέσα 
ἀπὸ τοὺς ἀντιπροσωπευτικοὺς φορεῖς 

τους. 
Θ᾽ Μέσα στὸ παραπάνω πλαίοιο “-- 

πλαίσιο τῆς ἐξελισσέμενης κοινω- 
νκ-ῆς καὶ οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης τοῦ 
τέπτου συγκεκρ:μενοποιεῖται καὶ ἐξε- 
λίσσεται καὶ ὁ ρόλος τῶν Συλλόγων 
τῶν μηχανικῶν καὶ τοῦ ΤΙΕΕΕ. 

--Οἰἱ σύλλογοι (καὶ ἐδῶ ἀναφερό- 
μαστε δασικὰ στοὺς κλαδικοὺς- 

συλλόγους τῶν μηχανικῶν) ἔχουν σὰν 
σκοπὸ ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος τὴν προαγι-- 
γὴ τῆς ἐπιστήμης καὶ τὴν συμδολὴ 
στὴν προγραμματισμένη τεχν:ικὴ ἀνα- 
πιτυξη τῆς χώρας καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο 
τὴν προάσπιση τῶν ουμφερόντων τῶν 
μελῶν τους. 

Οἱ Σύλλογοι συνδέουν τὰ εἰδικὰ ἐ- 
παγγελματικὰ προδλήματα τῶν με- 
λῶν τοὺς μὲ τὰ γενικὰ προδλήματα 
ἰοῦ λαοῦ καὶ στὸ πλαίσιο αὐτὸ ὅ»;: 
σκοῦν τὴ λύση τους. Ὃ ουντεχνισκός, 
καταστατικά, χαρακτήρας τῶν Συλλὸ 
γων, παρὰ τὴν τυπικὴ πλευρὰ τοῦ 
θέματος, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ δημ"- 
ουργεῖ ἀντίφαση στὶς ἐπιδιώξεις τοῦ 
Συλλόγου μιὰ ποὺ εἶναι ξεκάθαρο πὼς 
οἱ Σύλλογοι προασπίζουν τὰ συμφέ- 
ροντα τῶν ἐργαζομένων μελῶν τους 
ὅπως αὐτὰ προκύπτουν ἀπὸ τὴν ἄ- 
οκησὴη τοῦ ἐπαγγέλματός τοὺυς καὶ ὄ- 
χ' ἀπὸ τὴν μεγαλοεπιχειρηματικὴ δρα 
στηριότητα ὁρισμένων. 

Παράλληλα, οἱ δοσμένες συνθῆκες 
στὸ χῶρο μας καὶ γενικώτερα προσδί- 
δουν σήμερα μιὰ ἰδιαίπερη διεύρυνση 
στὸ ρόλο τοῦ ΤΕΕ. 

Τὸ ΤΕ. δημιουργήθηκε τὸ 1923 
ὅταν οἱ μηχανικοὶ σὰν σύνολο ἀπο::- 
λεῦσαν ἕνα προνομιοῦχο στοῶμα καὶ 
ἡ ἵδρυσή του ἦρθε ἀκριδῶς νὰ κατο- 
χυρώσει τὰ συμφέροντα αὐτοῦ τοῦ 
στρώματος, δίνοντας στὸ φορέα τους 
--τὸ ΤΕΕ-- τὴν μορφὴ τοῦ Ν.Π.Δ.Δ. 
μὲ σημαντικὸ δαθμὸ ἀνεξαρτησίας καὶ 
οἰκονομικῆς αὐτοδυναμίας. 

᾿Αλλὰ καὶ σήμερα τὸ ΤΈΕ - --- ποὺ 
ὁ χαρακτήρας καὶ ὁ ρόλος τοῦ στρώ- 

  

  

Ταχτιχή λειτουργία μέ 

εὐσιαστιχὸ περιεχόμενο 

τῆς Συντονιτστιχῆς 

᾿Ἐπιτροπῆς τῶν 

Συλλόγων τῶν 

Μηχανιχῶν χαὶ 
τοῦ ΤΙ. 
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ματος τῶν μηχανικῶν μέσα στὴν κοι- 
νωνία ἄλλαξε καὶ ἀλλάζει συνεχῶς “--- 
ἀξιοποιεῖ σὲ σῃμαντικὸ δαθμὸ τὶς δυ- 
νατότητες ποὺ τοῦ παρέχονται γιὰ νὰ 
τροωθεῖ ἀπὸ τὴν μεριὰ τοῦ λαϊκοῦ 
ουμφέροντος κάθε θέμα ποὺ σχετίζε- 
ται μὲ τὸ ἀντικείμενό του ἀλλὰ καὶ 
γιὰ νὰ ἀντιμετωπίζει τὰ κρίσιμα ση- 
μερινὰ γενικώτερα προδλήματα τῶν 
ἑλλήνων μ΄ χανικῶν. 

Ὁ Εἶναι ἀπαραΐτητο στὸ σημεῖο αὐ- 
τὸ νὰ διευκρινίσουμε ὅτι οἱ πῪ 

οοπάνω σκοποὶ καὶ στόχοι καὶ ἡ συγ- 
«κΞκριμένη ὀπτικὴ γιὰ τὴν ἀντιμεπώ- 
πίση τῶν διαφόρων προδλημάτων καὶ 
ἀπὸ τοὺς Συλλόγους καὶ ἀπὸ τὸ ΤΕΕ 
εἶναι ουνυφοσμένη μὲ τὴν προώϑησ,η 
καὶ τὴν διατήοηση στὶς διοικήσεις καὶ 
στὰ ἐλεγμένα ὄργανα τῶν Συλλόγων 
καὶ τοῦ ΤΈΕ, στὴν συντριπτική τους 

πλειοφψηφία, ἐκπροσώπων τῶν ἑνωμέ- 
νων δημοκοστικῶν δυνάμεων τῶν δυνὰ 
μεὼν τῆς ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥῪΥΝΕΡ- 
ΓΑΣΙΑΣ. 

Κι αὐτὸ γιατὶ ἡ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΣΥΝΈΡΓΑΣΙΑ ϑεωρεῖ τὴν ὅλη προῦσ- 
πάθεια καὶ δραστιυριότητα μέσα ἀπὸ 
τοὺς Συλλόγους καὶ τὸ ΤΕΕ ἀναπό- 
σπαστο κομμάτι τοῦ εὐρύτερου ἀγώνα 
τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ τὴν κστάκτη- 
ση τῶν στόχων τοῦυ ποὺ εἶναι: 
--, Ὑπεράσπιση καὶ διεύρυνση τῶν δῃ- 

μοκρατικῶν κατακτήσεων καὶ ἐλευ- 
θεριῶν. 

-- πλήρης καὶ οὐσιαστικὴ ἀποδέσμευ- 
ση τῆς χώρας ἀπὸ κάϑε οἰκονομική, 
πολιτικὴ καὶ στρατιωτικὴ ἐξάρτη- 
ση. 

-- Σύμμετρη οἰκονομικὴ - ἀνάπτυξη 
πρὺς ἔφελος τοῦ λαοῦ». - 

Θ ᾿Ατὸ τὴν σύντομη καὶ πρόχειρη 
ἀνάλυση ποὺ προηγήθηκε προκύ- 

τιτει τὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ Σύλλογοι 
τῶν μηχανικῶν καὶ τὸ ΤΕΕ δραστη- 
ριοσποιοῦνται στὴ σημερινὴ φάση μὲ 
τουτόσημο στὰ δασικά του σημεῖα 
πλαίσιο, σὲ ἕνα μεγάλο ἀριθμὸ ζητη- 
μάτων ποὺ ἀφοροῦν τὴν τεχνικοοικο- 
νομικὴ ἀνάπτυξη τῆς χώρας καὶ τὰ 
δεμένα μὲ αὐτὴν προδλήματα τῶν ἐλ- 
λήνων μηχανικῶν. 

᾿Απὸ τὰ προάγματα λοιπὸν προκύ- 
πτει τὸ φαινόμενο τῆς ἐπικάλυψης σὲ 
ἕνα δαθμὸ δραστηριοτήτων τῶν Συλ- 
λόγων καὶ τοῦ ΤΕΕ. 

Ἧ ἐξελισσόμενη πραγματικότητα, οἷ 
ουνεχῶς πολλαπλασισζόμενες ἀνάγκες 
γιὰ ἐπιστημονικὴ ἀντιμετώπισῃ τῶν 
προδλημάτων, ἡ ἀνάγκη γιὰ οἰκονο- 
μία καὶ κατανομὴ τῶν διαθεσίμων δυ- 
νάμεων προδάλλει σήμερα σὰν ζήτη- 
μα πρωταρχικῆς σημασίας τὴν πλήρη 
συνεργασία τῶν Συλλόγων τῶν μηχα- 
νικῶν μὲ τὸ ΤΙΕΕ. 

Ἡ συνεργασία αὐτὴ ἀπαιτεῖ: 
α) τὴν κατανόησ“ τοῦ ρόλου τῶν 

Συλλόγων δα σικ στὴν κατεύ- 
ϑυνσηὴ τῆς ἐπιλογῆς καὶ ἱεράρχησης 
τῶν δασικῶν προδλημάτων τῶν μηχα- 
νικῶν καὶ τῆς ἀνάπτυξης συνδικαλι- 

σιικῆς - διεκδικητικῆς δράσης. 

Δ) τὴν κατανόηση τοῦ ρόλου τοῦ 
ΤΕΕ σὲ ἕνα δαϑυ ὁ στὴν 
κατεύϑυνση τῆς ἀναλυτικῆς ἐπεξερ.- 

γασίαςωτοῦ πλαισίου τῶν προδληυά- 
των τῶν μ'χανικῶν καὶ δα σικ« ἁ 
στὴν κατεύθυνση τῆς ἀντιμετώπισι:ς 
τῶν διαφόρων ζητημάτων τῆς τεχνικῆς 
καὶ οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης τῆς χω- 
ρος. Ἧ δράση τοῦ ΤΈΕ εἶναι δράση 
συμδούλου τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ 
τῶν φορέων τοῦ στὸν κύκλο τῶν ἐν- 

ξιεφερόντων του, ἐνῶ παοράλλπλα ἢ - 

ἐκξικεῖ νὰ ἀναγνωρισθεῖ καὶ οὐσιαστι- 
κὰ σὰν θεσμοθετημένος σύμδουλος τῆς 
Πολιτείας. 

Ὁ Ἢ συνεργασία καὶ ἡ κατανομὴ 
κατὰ κάποιο τρόπο τῶν κυρίων 

δραστηριοτήτων Συλλόγων καὶ ΤΕΓ 
δὲν οηυαίνει μὲ κανένα τρόπο ἀπαλ- 
λετοίωση τοῦ δικαιώματος καὶ τῆς ὑ.- 
ποχρέωσ-ς τῶν Συλλόγων νὰ ἀντι:- 

τωπίζουν γενικώτερα ζητήματα, ὅπως 
Ἔρευνα, Κο:νωνικοοικονομικὸς ἴίρο- 
γραμματισμός. Χωροταξία,. ἜἘνέργεια. 
Περιδάλλον, Παιδεία κλπ. 

Ὃ ρόλος τοὺς σὰν ἀντιπροσωπευ- 
τικῶν φορέων τῶν Ἑλλήνων μηχονι- 
κῶν, ποοὐὔποθέτει καὶ αὐτὴν τὴν δρα- 
στηριοποίηση, ἐνῶ πρόσφατα εἶναι τα 
παροδείγματα τῆς ἀντιμετώπιστς ἀπὸ 
τοὺς Συλλόγους τεκμης᾽᾿ωμένα ζητῆ- 
μάτων ὅπως: 

--᾿Αποχετευτικὸ πρόδλημα τῆς Πρὼ 
τεύουσας, στέγαση, ἐπιπτώσεις ἀπὸ 
ἐνδεχόμενη ἔνταξη στὴν Εὐρωπαϊξκὴ 
Κοινότ᾽τα, ἐνέργεια, ΛΑΡΚΟ, Ναυπη- 
γεῖα Πύλου κλτι. 

«Παράλληλα ἡ συνεργασία καὶ ἡ κα- 
τονομὴ τῶν κυρίων δραστηριοτήτων 
Συλλόγων καὶ ΤΕΕ δὲν σημαίνει ὅτι 
τὸ ΤΕΕ δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν προ- 

ὦθηση καὶ ἐπίλυση τῶν προδλημάτων 
τῶν Ἑλλήνων μηχανικῶν. ᾿Αντίϑετα οἱ 
ἐργαζόμενοι μηχανικοὶ καὶ οἱ Σύλλο- 
γοί τοὺς ἀξιοποιοῦν πρὸς τὴν κατεύ- 
θυνση αὐτὴ ὁλόπλευρα τὶς αὐξημένες 
δυνατότητες καὶ τὸ κῦρος τοῦ ΤΕΕ. 

(Ὡ Μέχρι σήμερα δὲν μποροῦμε νὰ ἰ- 
σχυριστοῦμε ὅτι ἡ συνεργασία καὶ 

ὁ συντονισυὸς Συλλόγων καὶ ΤΕΈΕ κα- 
θὼς καὶ ἡ κατανομὴ τῶν κυρίων δρα- 
στηριοτήτων ἐφαρμόζεται πάντοτε μὲ 
ἐπιτυχία. Ἔχουν παρατ΄ ρηθεῖ καὶ φαι 
νέμενα ἀπασχόλησης τῶν Συλλόγων 

μὲ τὰ γενικώτερα ζητήματα σὲ δάρος 
τῆς προώθησης καυτῶν προδλημάτων 
τῶν μηχανικῶν, ὅσο καὶ φαινόμενα ἀ- 
γνόησης ἀπὸ τὸ ΤΈΕΕ τοῦ καθοριστι- 
κοῦ ρόλου τῶν Συλλόγων στὴν προ- 
δολὴ καὶ στὴν μεϑόδευση τῆς προώϑθ᾽- 
σης συνδικαλιστικῶν προδλημάτων. 

Θ᾽ Ὁλοκλ΄ρώνοντας σὲ ἕνα δαθμὸ τὶς 

παραπάνω σκέψεις καταλήγουμε 
σὲ ὁρισμένες προτάσεις - ὁὑποδείξεις 
ποὺ νομίζουμε πὼς ἡ ἐφαρμογή τους 
θὰ προωθήσει τὴν συνεργασία καὶ τὸν 
συντονισμὸ τῆς δράσης τῶν Συλλόγων 
καὶ τοῦ ΤΕΕ; 

Φ οἱ ἀπόφεις τῶν συλλέγων 
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-- Τακτὴ Λειτουργία μὲ οὐσιαστικο 
τιες:ξχόμενο τῆς Συντονιστικῆς Ἔπι- 
“ροπῆς τῶν Συλλόγων τῶν Μηχανι:- 
«ῶν καὶ τοῦ ΤΕ.. 

--Αὐεση διασύνδεση τῶν ΔΟΣ. τῶν 
Συλλόγων μὲ τὴν Δ.Ε τοῦ ΤΕΕ. 
-- Ἐκπροσώπηση τῶν Συλλόγων στὶς 

Μμβόνιμες Ἐπιτροπὲς τοῦ ΤΙ. 
Καὶ τέλος μελέτη παραπέρα 

τοῦ ὅλου ζητήματος μὲ ὁδηγὸ τὴν πει- 
πὰ ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη συνεργασια 
καὶ οτὴ δάση τῶν ἀναγκῶν καὶ τῶν 
ἀλλαγῶν ποὺ ἡ ἴδια ἡ ζωὴ μᾶς κα- 
θορίζει». 

Φ ΠΑΝΕΛΛΗ͂ΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΙῸΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΙΓῺΝ ἩΛΕΚΤΡΟΛΟΙΓῺΝ 
  

ὁ ἘΝΗΜΕΡΏΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ τοῦ Τ. 
ΕΕ., μέσα στὰ 20 περίπου χρόνια 

τῆς ζωῆς του, σὰν ὄργανο τοῦ ΤΕΕ, 
ἀλλὰ καὶ σὰν ἑδδομαδιαῖο μέσο ἐπικοι 
νωνίας τῶν Ἑλλήνων Μηχανικῶν, ἔχε: 
ἀναμφισδήτητα γίνει ἕνας θεσμὸς. 

Ἢ συμδολὴ του, τόσο στὸν στενὸ 

τομέα τῆς ἐντμέρωσης, ὅσο καὶ στὸν 
εὐὑπύτερυ τῆς σύσφιγξης τῶν σχέσεων 
ὅλων τῶν Μελῶν τοὺ ΤΕΕ, ὑπῆρξε οὐ- 
σ αστικὴ καὶ πολύτιμη. 

Εἰδικώτερα τὰ τελευταῖα χρόνια, μὲ 
τὴ νέα μορφή του, τὸ Ε.Δ., δοήϑησε 
ἀποφασιστικὰ στὴν προδολὴ τῆς καϑα- 
ρὰ ἐπιστημονικῆς δουλειᾶς ποὺ γινό- 
ταν στὸ Τεχνικὸ ᾿ἘἘπιμελητήοριο καὶ 
τῶν ὑπευθύνων θέσεων ποὺ ἔἕπσιρνΞ οὐ- 

2 ΠΑΝΈΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΙῸΣ ΧΗΜΊΚΩΝ ΜΗΧΑΝΊΚΩΝ 

Ὁ ΔΕΣ. τοῦ Π.Σ.Χ.Μ. χειρετίζει τή 

ΙοΘσΟή ἔκδοση τοῦ Ἐνημερωτικοῦ 
Δελτίου τοῦ ΤΙΕΕΕ. Πιστεύουμε ὅτι τό 
ΕΔ. ςέν ἑδξομοδιςεῖο ὄργονο τοῦ Τ. 
ΞΕ ἀποτελεῖ ζωντονό μέσο ἐνημέρω- 
σγτς καί ἐπικοινωνίας τῶν Μηχανικῶν. 
Ἔχει κεατεξιωθεῖ στό χῶρο μος συντε- 
λώντας οὐσισστικά στή προδολή τῶν 
θέσεων τῶν μηχανικῶν πάνω στά ἐπαγ-- 
γελματικά τους προδλήμοτα ἀλλά καί 
στά γενικότερα πολιτικά͵ κοινωνικοοι- 
κονομικά καί ἀναπτυξιοσκά θέματα πού 

τούς ἀφοροῦν. Τουτόχρονα ἔχει γίνει 
τό ἀνοεγκαῖο στήριγμα γιά τή λειῖ υρ- 
γία ὄχι μόνο τοῦ ΤΕΕ ἀλλά καίΐ τῶν 
ἄλλων φορέων τῶν μηχονικῶν καί προ- 
ςφέρει ςηἡμαντική δοήθεια στίς ἐπαγ- 
γελμστικές δραστηριότητες τῶν συνα- 
δέλφων. 

Θεωροῦμε τελείως ἀπσραίτητη τή 
ουνέχιση τῆς ἔκδοσης τοῦ Ε.Δ. μέ τή 
σημερινή του μορφή σάν ἑδδομοδιαῖο 
ἔντυπο. Πιστεύουμε ὅτι ὑπάρχουν δυ- 
νατότητες γιά παραπέρα δελτίωσή του 
μέ τή προσθήκη περισσοτέρων στηλῶν 

τὸ στὰ τόσα φλέγοντα θέματα, ποὺ 
κατὰ καιροὺς ἀπασχόλησαν, ὄχι μόνο 
τὸν Τεχνικὸ Κόσμο ἀλλὰ καὶ τὸ εὑρύ- 
τερο Κοινωνικὸ Σύνολο. : 

Συγχρόνως ἔδωσε τὴν εὐκαιρία στοὺς 
Κλαδικοὺς Συλλόγους ἀλλὰ καὶ στὶς 
Συνδικαλιστικὲς παρατάξεις, ποὺ δ΄μι- 
ουργήθηκαν στοὺς χώρους τῶν Μηχα- 
νικῶν, νὰ δροῦνε τὸ μέσο, γιὰ μιὰ τα- 
κτικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὰ μέλη τους. 

ὋὉ Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωμα- 
τούχων Μηχανολόγων - ἪἨἬλεκτρολό.- 
γων, ἐκτιμῶντας τὸ ἔογο τοῦ Ἐντμε- 
ς“ωτικοῦ Δελτίου, σὰν ἀπόλυτα θετικό, 
χοιρετίζει τὴν Χιλιοστὴ ἔκδεοση 
του καὶ εὔχεται νὰ συνεχιστεῖ ἡ πολύ- 
πλευρήὴ ποοσφορά τον. 

ὅπως πιχ. Στήλη γιά τή Βιομηχανία, 
᾿Ἐνημέρωση ἀπό τό χῶρο τῶν σπουδα- 
στῶν τῶν Πολυτεχνείων͵ ᾿Ενημέρωση 
ἀπό τίς δροστηριότητες τῶν συναδέλ- 
φων ἄλλων χωρῶν καί τῶν φορέων 
τους κιλ.π. 

᾿Επίσης θά πρέπει νά γίνεται μεγα- 
λύτερη προδολή τῶν δρσστηριοτήτων 
τῶν ἄλλων φορέων τῶν μηχανικῶν 
(κλαδικῶν συλλόγων) καὶ ἐπίσης τῶν 

σωματείων πού ὅλο καί περισσότερο ἱ- 

δρύονται στούς τόπους ἐργασίας͵ στούς 
ὀργανισμούς κ.»λ.π. 

Μέ τήν εὐκαιρία θά προτείναμε νά ἀ- 
νοίξει συζήτηση γιά τίς σχέσεις τοῦ 
ΤΕΕ μέ τούς κλαδικούς καί ἄλλους 
συλλόγους τῶν μηχανικῶν μέ στόχο 
τή μεγαλύτερη ἀνάπτυξη αὐτῶν τῶν 
συλλόγων͵ μέ τόν προσδιορισμό τῆς 
κατανομῆς τῶν δραστηριοτήτων ἀνάμε- 
σα στό ΤΕΕ στούς κλοδικούς καί στούς 
ἐργασιοκούς συλλόγους, τήν προσαρ- 
μογή τῶν σχέσεών τους στίς νέες συν- 
θῆκες καὶ στὴ προώθηση κι ἐνίσχυση 
σ᾽ αὐτή τή δάση τῆς συνεργασίας τους. 

Νά συνεχιστεῖ 

ἡ πολύτιμη 

πρεσφεορά τοῦ Ἐ.Δ. 

Νά πλουτιστεῖ ἢ ὕλη 
τοῦ ΕΔ. χαί νά ἀνοίξει 

συζήτηση γιά τίς 
σχέσεις ΤΕ. -- 

᾿ς ΦΊΙΑΝ. ΣΥΛΛΟΙΓῸΣ ΑΓΡΟΝΌΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙΡΑΦΟΩΝ ΜΗΧΑΝΊΚΩΝ 

Συλλόγων 

    

 στοονηε πὼς ἐφ᾽ ὅσον τὸ Ε.Δ 
δὲν ἀποτελεῖ παρὰ ἔκφραση τῆς ζω 

ἧς τοῦ ΤΕΕ, θὰ ἀνταποκρίνεται στὶς ἀἁ 
τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ ὅσο 

πληρέστερα οἱ Ἕλληνες Μηχανικοὶ ἐκ 
παιτήσεις 

φράζοντσι καὶ συμμετέχουν στὴ ζωὴ 

του καὶ τὸ ΤΕΕ μὲ τὸν ἀγώνα του κα- 
τοχυρώνεται σὰν ἐθνικὸς σύμδουλος 
τῆς πολιτείας καὶ σὰν προασπιστὴς 
τῶν συμφερόντων τῶν μελῶν του. 

Ἔξ ἄλλου τὸ Ε.Δ. σὰν ἀποκλειστικὸ 
ὄργανο ἐνημέρωσης τῶν μηχανικῶν θὰ 

-----.- τ ῳςῳ- ὦὦ΄΄'οὃἔ - - πἰἰὠ να 
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εἶναι τόσο πιὸ συνεπὲς στοὺς στόχους 
του ὅσο σωστότερα καὶ πληρέστερα ἐ- 
νημερώνει.- -Αὐτὸ σημαίνει πὼς θὰ δί- 
νονται τὸ σύνολο τῶν τρεχουσῶν πλη- 
ροφοριῶν ποὺ εἶναι ἀναγκαῖες στὴν ἐ- 
πιστημονικὴ καὶ ἐπαγγελματικὴ ζωὴ 
τῶν μηχανικῶν κάτι ποὺ δὲν γίνεται ἀ- 
πόλυτα μέχρι τώρα. 

Δύο ποραδείγμστα ποὺ ἀποτελοῦν 
καὶ αἰτήματα τοῦ συλλόγου μος. 

9 ΠΑΝ. ΣΥΛΛΟΙῸΣ ΔΙΠΛ, ἈΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΊΚΩΝ 

-- Δὲν δημοσιεύονται στὸ Ε.Δ. οἱ ἀ- 
πόψεις ποὺ ἐκφράζουν τὰ μέλη τοῦ Τ. 
ΕΕ. «--- ἐκπρόσωποι --- σὲ διάφορους 
ὀργονισμοὺς καὶ συμδούλια, οὔτε καὶ 
οἱ ἀποφάσεις τῶν ὀργανισμῶν. 

-- Δὲν δημοσιεύονται οἱ προκηρύ- 
ξεις γιὰ τὶς ᾿τοοσλήψεις μηχανικῶν στὸ 
δημόσιο, ὑποχρεωτικὰ στὸ Ε.Δ.͵ (πα- 

τὴ ρητὴ ὑπόσχεση τοῦ ὑπουργοῦ 

ρεδρίας). 

  

ΝΞ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐκδόσεως τοῦ 
ἸοθοΟστοῦ τεύχους τοῦ Ε.Δ. ὁ Π. 

Σ.ΔΑΑ.Μ. συγχαίρει τὸ ΤΕΕ. Ὁ Π. 
Σ.Δ.Α.Μ, πιστεύει ὅτι τὸ Ε.Δ. εἶναι 

9 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙ͂ΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΊΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗ͂ΠΤΩΝ ΔΗ͂Μ. ἘΡΓῺΝ 

ΝΞ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 
τοῦ χιλιοστοῦ (1.000) τεύχους 

τοῦ Ἐνημερωτικοῦ Δελτίου τοῦ Τεχνι- 
κοῦ Ἐπιμελητηοίου τῆς Ἑλλάδος, ἡ 
ΠΕΔΜΜΕΔΕ ἐκφράζει τὰ συγχαρητήριά 
τῆς γι᾿ αὐτοὺς ποὺ εἶχαν τὴν ἔμπνευ- 
σι, τῆς συχνῆς ἐκδόσεως ἑνὸς ἁπλοῦ 
Δελτίου, ποὺ νὰ καλύπτει ὅλους τοὺς 
ουλλόγους καὶ τὶς συνοικαλιστικὲς ὀὁρ- 
γανώσεις καὶ ποὺ δίνει ἔγκαιρη ἐνημέ. 
ρωσὴ καὶ πληροφόρηση στὶς θέσεις καὶ 
στὰ προδλήματά τους, ἀσχέτου μὲ τὸ 
ἐπιστημον:κὸ τεῦχος τῶν «Τεχνικῶν 
Χρονικῶν» καὶ χαίρεται γιατὶ ἡ Διοί- 
κησὴ τοῦ ΤΙΕΕΕΕ. ἀνέπτυξε ἀκόμη πε- 
σισσότερο τὴν ποιοτικὴ ἐμφάνιση τοῦ 
« Ἐνημερωτικοῦ» καὶ ἀκόμη ἀπεφάσισε 
νὰ ἐκδόσει τὸ τεῦχος αὐτὸ πανηγυρι- 
κό. Συγχαίρει δὲ αὐτὴν καὶ γιὰ τὴν 
ἀπόφασή της, μὲ τὴν ἔκδοση αὐτοῦ τοῦ 
Δελτίου, νὰ ἀποτίσει φόρο τιμῆς στὸν 
Καθηγητὴ --- τ. Πρόεδρο τοῦ ΤΕΕ Ν. 
Κιτσίκη. 

Μπορεῖ τὰ διάφορα ἔντυπα ποὺ ἐκ- 
δίδονται ἀπὸ τὶς ἐπὶ μέρους ὀργανώ- 
σεις καὶ συλλόγους νὰ εἶναι λεπτομε- 
ρέστερα καὶ ἐνημερωτικότερα στὰ θέ. 

Φ ΠΑΝ. ΕΝΏΣΙΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓῺΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓῺΝ ἘΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗ͂ΜΟ 

ἕνα ἐξαιρετικὸ μέσο ἐπικοινωνίας καὶ 
προδολῆς τῶν προδλημάτων, τῶν ἙἘλ- 
λένων Μηχανικῶν. 

ματα ποὺ ἀφοροῦν τὰ μέλη των, ἀλ- 
λὰ τὰ ἔντυπα αὐτὰ δὲν μποροῦν νὰ 
ἔχουν τόση συχνὴ ἔςδοση, ὅσο τὸ Ἐνη- 
μερωτικὸ Δελτίο»ν τοῦ ΤΙΕ., μὲ τὴν 
ἑξξομαδιαία ἔκδησή του καὶ δὲν εἶναι 
δυνατὸν νὰ τοὺς ἐνημερώνουν μὲ ϑέ- 
ματα ἄλλων συλλόγων καὶ ὀργανώσεων 
τῶν ὁποίων τὰ μέλη ἀνήκουν στὸ ΤΕ. 

Μὲ τὴν κάλυψη ἄλλωστε ἀπὸ τὸ 
Ἐνηυερωτικὸ Δελτίο τοῦ ΤΕ. ἑνὸς 
εὐρύτερου φάσματος ποὺ περιλαμδά- 
νει τὰ θέματα ὅλων τῶν Τεχνικῶν Συλ- 
λόγων καὶ τῶν ὀργανώσεων, γίνεται 
καλύτερη πληροφόρηση ὅλων μας καὶ 
δηυιουργοῦνται προὔποθέσεις γιὰ σχό- 
λια -- διαλόγους --- Οεὐγενῆ ἅμιλλα 
μεταξύ των κλπ. 

Εἶνα! φυσικόν, ὕστερα ἀπ᾽ αὐτά, νὰ 
εὐχηθοῦμε στὸ ᾿ἘΕνημερωτικὸ Δελτίο, 
νὰ συνεχίσει νὰ ἐκδίδεται γιὰ νὰ δί.- 
νει τὴ ξυνατότητα ἑνὸς ἀνεξάρτητου 
δήματος, ἀπὸ τὸ ὁποῖο μποροῦν νὰ 
προδάλλονται τὰ προδλήματά μας καὶ 
οἱ θέσεις καὶ οἱ ἀπόψεις τῶν συλλό- 
γων, τῶν ὀργανώσεων καὶ τῶν ἀτό- 

μων. 

Φ οἱ ἀπέφεις τῶν συλλόγων 

Να πλουτιστεῖ ἡ ὕλη 

Δὲν δίνονται στό Ε.Δ. 

τὸ σύνολο τῶν 

πληροφεριῶν πού εἶναι 

ἀναγκαῖες στήν 

ἐπιστημονιχὴ χαὶί 

ἐπαγγελματική ζωή 

τεῦ μηχανιτιχοῦ 

Συγχαρητήρια 

στὴ διοίχηση τοῦ ΤΕΕ 

Τὸ ΕΧΔ. ἐξασφαλίζει 

ταχτιχή πληρεφόρηση 

χαὶ ἐπιχοινωνία 

ΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
    

Ἧ Ἐνημερωτικὸ Δελτίο τοῦ ΤΕΕ ἔ- 
κλεισε 20 χρόνια ἔκδοσης ποὺ τὸ 

ἀνέδειξαν σπουδαῖο ὄργανο, γιὰ τὴ 

ουνεχῆ καὶ μὲ γρήγορο ρυθμὸ πληρο- 
φόρτση τῶν Ἑλλήνων Τεχνικῶν, τῆς 
Διοίκησης καὶ τοῦ εὐρύτερου κοινοῦ 
στὸ ρόλο τοῦ ΤΕΕ γιὰ τὴν προαγωγὴ 
τῆς τεχνικῆς κίνησης καὶ τὴ συμδολή 
ποῦ στὴ σωστὴ τοποθέτηση καὶ τὸν 
τρόπο ἐπίλυσης τῶν μεγάλων προδλη 
μάτων τῆς Χώρας. 

Γιὰ τὴν ἐκτίμηση τῶν Ὑπηρεσιῶν 
τοῦ Ε.Δ. σὰν ὀργάνου τοῦ ΤῈΞ ἀπαι- 
τεῖται νὰ προσδιορισθοῦν οἱ ὝὙπηρ-- 

Οοἷες ποὺ προοφέρε!, τὰ μέτρα γιὰ τὴν 
ἐκτίμησή τοὺς καὶ ἡ σύγκριση τῶν 

“Ὑπηρεσιῶν μὲ τὰ μέτρα. Οἱ ὑπηρε. 
σίες ποὺ προσφέρει τὸ Ε.Δ. σὰν ὅὄρ- 
γανο τοῦ ΤΈΕ εἶναι σὲ γενικὲς γραμ- 
μές: 
ΘΟ Ἢ προδολὴ τῶν ἀπόψεων τοῦ ΤΈΕ 

πάνω σ᾽ ὅλα τὰ προδλήματα ποὺὼ 
ἀπασχολοῦν τοὺς Ἕλληνες μηχα- 
νικοὺς ἀλλὰ καὶ στὰ γενικώτερα 
προδλήματα τῆς Χώρας (᾿Ἐθνικά, 
παιδεία. ΕΟΚ κλπ... 

Θ Ἢ πληροφόρηση γιὰ τὴν πολύ- 
πλευρορη δραστηριότητα τοῦ ΤΕΕ 
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Να ἐπεκχταϑεῖ 

ἢ ἐνημερώση τοῦ ΚΔ. 

στὶς τεχνελεγιχές 
ἐξελείξεις χαὶ 
τῇ νομοϑεσία 
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Γοσασασν“““ἶ νοι 

(Σωυνέδρια, ᾿Εκθέσεις, 
τοὺς ἁρμοδίους κλπ.). 

ΘΟ Ἡ ἐνημέρωση μὲ ταχὺ ρυθμὸ σ᾽ 
ὅλα τὰ τεχνικά, κοινωνικὰ καὶ τε- 
χνικοοικονομικὰ θέματα (δημοοι- 
εὐσὴ νόμων, ἐγκυκλίων, ὑπουργ. 
ἀποφάσεων κλπ.). 

(Ὁ ἫἪ παρουσίαση τῶν αἰτημάτων κοἱ 
τῶν εἰδικωτέρων προδλημάτων τῶν 
συλλόγων καὶ ἑνώσεων τῶν τε. 
χνικῶν. 

ΘΟ Ἢ δημοσίευση εἰδήσεων ποὺ ἀφο- 
ροῦν τὴν δημοπράτηση τῶν ἔργων. 
τὴν ἐργασιακὴ κίνηση, τὰ νέα ἀ- 
πὸ τὴν διδλιοθήκ - τοῦ ΤΕΕ κλπ. 

Μὲ τὶς παραπάνω ὑπηρεσίες ποὺ 
τιροσφέρει τὸ Ε.Δ. ἐκφράζει τὴ συμ- 
δολὴ τοῦ ΤΕΕ σὰν θεσμοθετημένου τε- 
χνικοῦ συμδούλου τῆς Πηιλιτείας καὶ 
σὰν δασικοῦ ὀργάνου γιὰ τὴν προοώ- 
θηση καὶ ἐπίλυση τῶν προδλημάτων 
τῶν Ἑλλήνων τεχνικῶν, σ᾽ ὅλη τὴν 
ἔκταση τῆς δράσης του μὲ πληρότητα 

πληροφόρησης͵ ὁλοκληρωμένη προδολὴ 
θέσεων καὶ ἀπόΦφεων καὶ ταχεῖα ἐνν.- 
μέρωσῃ. 

Τὰ μέτρα γιὰ τὴν ἐκτίμηση τῶν πα. 
ραπάνω ὑπηρεσιῶν εἶναι οἱ ἐπὶ μέ- 
ρους σκοποὶ τοῦ ΤΕΕ: τεχνικὴ ἀνά- 
πτυξη τῆς χώρας, ἐπίλυση ἐπαγγελ- 
ματικῶν προδλημάτων, συμδολὴ στὰ 
κοινωνικὴ πρόοδο. 

Μὲ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ προσφέρει τὸ 
Ε.Δ. συμβάλλει οὐσιαστικὰ στὴν πρα- 
γμάτωση τῶν σκοπῶν τοῦ ΤΈΕ. Τὸ 
Ε.Δ. εἶναι ἡ γραπτὴ καὶ σὲ συνεχῆ 
ἐξέλιξη προδληματικἢῆ καὶ μεϑοδολο. 
για τοῦ ΤΞΕΕ γιὰ τὴν ἐπιδίωξη προ- 
γματοποίησης τῶν σκοπῶν του καὶ 
γιαυτὸ εἶναι σπουδαῖο ὄργανο μὲ ἀπή- 

χῆση στοὺς φορεῖς τῆς Διοίκησης καὶ 
στὸ εὐρύτερο κοινό. Τὸ Ἐ.Δ. ἐνημε- 
ρῶνε; τοὺς Ἕλληνες Μηχανικοὺς στὰ 
εἰξικώτερα θέματα κάθε εἰδικότητας 
καὶ συγχρόνως μ᾽ αὐτὸ παίρνουν δη- 
μοσιότττα τὰ ἐπὶ μέρους προδλήματα 
καὶ ἐκτίθενται οἱ ἀπόψεις τῶν Ἑλλή- 
νων Μηχανικῶν πάνω στὰ προδλήμα- 
τὰ ποὺ τοὺς ἀπαυχολοῦν καὶ ὅλα αὐ- 
τὰ στὸν ἐλάχιστο δυνατὸ χρόνο ποὺ 
ὀφείλεται στὴν ἄρτια ὀργάνωση τῆς 
ούὔνταξης καὶ ἔκδοσης τοῦ Ε.Δ. Μὲ 

ἐπαφὲς με τὴν διαδικασία αὐτὴ γίνεται διάλογος 
τῶν Ἑλλήνων Μηχ) κῶν πάνω στὰ προ- 
ἔλήματα, ἀκολουϑεῖ ἡ μελέτη τους ἀπὸ 
τὸ ΤΕΕ καὶ ἡ δραστηρισποίησή του 
μὲ σκοπὸ τὴν ἐπίλυσή τοὺς καὶ μὲ 
τὴν πο: ὕπόϑεστν τῆς ἰσορροπήσεως τῶν 
ἐπαγγελματις-ῶν ἐπιδώξεων ὥστε νὁ 

μὴ προκληθῆ ὀλάδη στὰ ἐπὶ 
ἐπαγγελματικὰ συμφέροντα. 

Τὸ ΕΔ. συμδάλλει ἀποφασιστικα 
στὸ προθδληματισμὸ τῶν Ἑλλήνων Μη- 
χανικῶν πάνω στὰ ἐπαγγελυατικὰ καὶ 
γενικώτερα θέματα καὶ ὁδηγεῖ στὴν ἁ. 
νάγ.η νὰ συζητηθοῦν τὰ προδληματά 
τους στὶξ προσωπικὲς συναντήσεις 
τοὺς τὶς ὁποῖες ἐπιταχύνει καὶ πῦυ- 
κνώνει, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀμο:δαία 
ἀνάπτυξη ἀπόψεων καὶ ἰδεῶν πάνω 
σιὰ προδλήματά τους. Μὲ τὴν δημο- 
σιότητα τῶν προδλημάτων, τὸ διάλο- 
γο ἀπὸ τὶς στῆλες τοῦ Ε.Δ. καὶ τὶς 
προσωπικὲς ουζητήσεις τὸ ΕΔ. ἀπο- 
τελεὶ τὸ κύοιο μέσο ἐπ κοινωνίας τῶν 
Ἑλλήνων Μηχανικῶν. 

Μιὰ δασικὴ ἐπιδίωξη τοῦ ΤΕΕ εἶἷ- 
ναι ἡ συνεργασία μὲ ὅλους τοὺς Συλ- 
λόγους καὶ τὶς ἙἙνώσεις τεχνικῶν καὶ 
ἡ ἑδδομαδιαία παρουσίαση ἀπὸ τὸ 
Ε.Δ. τῶν ἐπὶ μέρους προδλημάτων καὶ 
ἀπόψεων τῶν Συλλόγων καὶ Ἑνώσε- 
ων. Γιὰ νὰ καταστῆ πιὸ ἀποτελεσια- 
τικὴ ἡ συνεργασία ΤΕΕ -- Συλλόγων 
-- - Ἑνώσεων, ἡ ΠΕΔΜΗΕΔΕ προτείνει 

τὴ σύστασν; μιᾶς Συντονιστικῆς Ἐπι- 
τροπῆς ΤΕΕ --ἐ-- Συλλόγων --- Ἑνώσε- 
ων ἡ ὁποία Θ᾽ ἀπαρτίζεται ἀπὸ ἐκ- 
προσώπους αὐτῶν μὲ σκοπὸ τὴ μελέ- 
τὴ τῶν ἐπὶ μέρους ἐπαγγελματικῶν 
προδλημάτων καὶ ἐπιδιώξεων. τὴν ἰ. 
σορρόπησή τοὺς καὶ τὴν μεθόδευση 
τῆς ἐπίλυσής τους. 

Πέραν τῶν ἀνωτέρω προτείνοντα-: 
α) Νὰ ἐπεκταϑεῖ ἡ ἐνημέρωση ποὺ 

προσφέρει τὸ ἘἙ,Δ, μὲ εἰδησεογραφία 
τῶν τεχνολογικῶν ἐξελίξεων ποὺ πρα- 
γματοποιοῦνται σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο καὶ 
ποὺ ἔτσι καλύπτεται πλήρως ὁ τίτλος 
τοῦ Δελτίου. 

β) Νὰ ἐκδίδεται κατὰ λυόμενο τρό- 
πο ὥστε ἐγκύκλιοι, ἀποφάσεις κλπ. 
ν᾿ ἀποχωρίζονται καὶ νὰ μπαίνουν οὲ 
ξεχωριστὰ γιὰ κάθε θέμα φάκελλο 
(κλασσέ). 

μέρους 

  

-----Ξ ο Ἴ Ὁ ΘθΘθὦΌ..--..-. 

  
ΠΣ, ΤΩΝ ἘΠῚ ΣΥΜΒΑΣΕΙ Δ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ͂, ΝΙΠ.ΔΔ. ἃ 0.1.Ά. 

Με ΤΗΝ εὐκαιρία τῆς ἐκδόσεως τοῦ 
Πανηγυρικοῦ ΙΟΟΟΟοῦ τεύχους τοῦ 

Ε.Δ. κρίνουμε σκόπιμο νά τονίσουμε 
τή μεγάλη σημασία τῆς ἐκδόσεως αὐὖ- 
τῆς γιά τήν ὀρθή ἐνημέρωση τῶν ἀ- 
ναγνωστῶν του Μηχανικῶν καί μή. 

ΝΞ τὴ συμπλήρωση ἐκδόσεως Ἰ000 
τευχῶν τοῦ ᾿Ενημερωτικοῦ Δελτίου 

τῶν Τεχνικῶν Χρονικῶν τοῦ ΤΕΕ, ἡ 

Ἕνωση Ἑλληνίδων Μηχανικῶν ἐπιϑυ- 

  

Ἐκφράζουμε ἐπίσης ὡς ΔΟΙΣ. ἀπό τή 
θέση αὐτή τίς θερμές μας εὐχαριστίες 
γιά τήν ἀνελλιπῆ φιλοξενία τῆς εἰδη- 
σεογραφίας τοῦ Συλλόγου μος στίς σε- 
λίδες τοῦ Ε.Δ. καί εὐχόμαστε τή ου- 
νεχῆ πρόοδο καί δελτίωσή του. 

6 ἘΝΏΣΗ ἙΛΛΗΝΊΔΩΝ ΜΗΧΑΝΊΚΟΝ Ὁ 
  

μεῖ νὰ συγχαρεῖ θερμὰ τὴν Διοίκηση 
τοῦ ΤΕΕ καὶ ὅλους ὅσους ουνέδαλαν 
καὶ συμδάλλουν στὴν τόσο ἄρτια λε:. 
πουργία καὶ πληρότητα ἐκδόσεώς του. 

Φ οἱ ἀπέψεις τῶν ουλλόγων 

    

Εὐχόμαστε τῇ συνεχῆ 
πρόοδο χαί ἐελτίωση 

τοῦ ΕΔ. 

ἜἘΣξαιρετικό μέσο 
ἐπιχοινωνίας τό ἘΔΔ. 
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γιὰ τὴν οὐσιαστικὴ ἐνημέρωση τοῦ τε- 

χνικοῦ κόσμου τῆς χώρας μας. Ἕνα 
λαμπρὸ παρελθὸν στὶς ἐκδόσεις τοῦ 

  

᾿Ενημερωτικοῦ Δελτίου προοιωνίζει ἔ- 
να καρποφόρο μέλλον. 

᾿ς Φ ΣΥΛΛΟΙῸΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΊΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚῊΣ 
  

Φ οἱ ἀπέφψεις τῶν σνλλόώγων 

  

Ὃ Σ.ΠΜ60Ο. χαιρετίζει μὲ μεεγόλη 
ἱκανοποίηση τὴν ἔκδοση τοῶ Ἰ0Οθοῦ 

τύχους τοῦ Ε. Δ. τοῦ ΤΕ. 
Τὸ ΕΔ στὰ 20 χρόνια τῆς ζωῆς 

του στάθηκε τὸ θασικὸ μέσο ἐπικοινω- 
νίας καὶ ἔκφρασης τῶν ᾿ΕἙλλήνων Μη- 
χανικῶων. 

Πέρα ἀπ᾿ αὐτὸ ἡ ἀλματὠώδης ἐξέλι- 

9 ΚΩΝ. ΗΛΙΟΠΟΥ͂ΛΟΣ ἢ. 
  

Γιὰ τὸν καλύτερη ἀξιοποίηση τοῦ 
ΤΈΕ σὰν τεχνικοῦ συμδούλου τῆς Π’.- 
λιτείας ὑπάρχει σήμερα τὸ πλαίσιο: 
εἶναι ἡ νομοθεσία ποὺ καθορίζει τὸν 
ρόλο αὐτὸ τοῦ ΤΕΕ. Ἢ νομοθευΐϊκ 
αὐτὴ δέδαια πρέπει νὰ δρεῖ τὴν ἔκ- 
φραση καὶ τὴν ὑλοποίησή τῆς στὴν 
τράξη καὶ στὰ καθημερινὰ προδλήμα- 
τα τῆς Χώρας. Μόνον ἔτσι ἀξιοποι- 
εἴἶται ἡ συμδολὴ τοῦ ΤΕΕ καὶ ἡ Πο- 
λιτεία στηρίζει τὶς ἀποφάσεις τῆς καὶ 
στὴν γνώμη τοῦ ἀνώτερου τεχνικοῦ 
ὀργάνου τῆς χώρας, δηλ. τοῦ ΤΕΕ 

Γιὰ νὰ γίνει πραγιματικότητα αὐτὸ 
χρειάζεται νὰ ληφθοῦν ὁρισμένα μέτρα 
καὶ νὰ προωθηθοῦν ὁρισμένες ἐνέργειες 
ἀπὸ τὴν πλευρὰ τόσο τῆς Πολιτεΐας 
ὅσο καὶ τοῦ ΤΕΕ. Εὐνόητο εἶναι ὅτι τὸ 
προξάδισμα σ᾽ αὐτὲς τὶς ἐνέργειες ἔ- 

᾿Ανάμεσα στὰ πολύτιμα στοιχεῖα 
ποὺ δίνει τὸ ἘΕ.Δ. στοὺς συναδέλφους, 

θ᾽ ἀναφέρω κυρίως τὰ ἀσχετικὰ μὲ τὴ 
νομοθεσία καὶ τὰ συναφῆ τῆς (ἐγκύ- 
κλιες κλπ. ὑπουργείων καὶ Ὕπηοεσι- 
ῶν κιτιτὺ). Τὰ τελευταῖα εἶναι σχε- 
δὸν ἀδύνατο νὰ τὰ ὄδρεῖ τὸ κοινὸ τῶν 
σουναδέλφων ἰδιωτικῶς, γιατὶ κατὰ κα- 
νόνα, οἱ ἐκδότες τοὺς τὰ θεωροῦν. . 

ἔγγραφα ἐσωτερικῆς ὑπηρεσίας κι᾽ ἀρ- 
νοῦνται νὰ τὰ δίνουν στὸ κοινό! 

Γιὰ τὴν πλιρέστερη σύλληψη τῶν 
σιοιχείων αὐτῶν (ἐγκυκλίων κλπ.) πρὸ 
τείνω νὰ ὀργανωθῆ ἀπ᾽ τὸ ΤΈΕ, εἰδ:- 
κὴ... καταδιωκτικὴ ὑπηρεσία, ἐνῶ φυ- 
σικά, πρέπει νὰ γίνουν τὰ ἐπιδαλλόμε.. 
να διαδήματα, ἴσως πρὸς τὸ ὝὙπηυρ- 
γείο Προεδρείας, ὥστε μ᾽ ἐγκύκλιο κύ- 
ρους, ν᾿ ἀνασκευασθῆ ἡ σφαλερὴ αὐτὴ 

ξή του τὰ 4 τελευταῖα χρόνια ἔχει ξώ- 
σει στὸ Ε. Δ. ἕνο πρόσθετο κύρος καὶ 
τὸ ἔχει κάνει ἔνα σοθαρὸ ὅπλο γιὰ τὶς 

ουνδικαλιστικὲς μας διεκδικήσεις. 
᾿Ελπίζουμε ὅτι θὰ τὸ ἔχουμς νιὰ 

πάντα κοντά μας κόθε ἐδδομόάδα υτὴν 
ὑπηρεσία ὅλων τῶν Ελλήνων Μηχονι- 
κῶν καὶ τοῦ Λαοῦ γενικώτερα. 

  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΙ ΝΩΝΙΟΛΟῸΣΣ 
  

χει ἡ Πολιτεία --- δηλ. ἡ Διοίκηση -- 
ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ πρέπει νὰ πηγά.- 
σοὺν καὶ οἱ σχετικὲς πρωτοδουλίες 

Μία ἄλλη διαδικασία οὐσιαστικῆς 
συμδολῆς τοῦ ΤΕΕ οτὶς προσπάθειες 
τῆς Πολιτείας πρέπει νὰ εἶναι ἡ συμ- 
μετοχὴ ἐκπροσώπων τοῦ Τεχνικοῦ Κύ- 
σμου σὲ τεχνικὲς ἐπιτροπές, συμδοί- 
λια τῶν ὑπουργείων δηλαδὴ σὲ ὄρ. 
γανα συμδουλευτικὰ καὶ ἐκτελεστικά. 
Ἢ ουυμετοχὴ μηχανικῶν --- ἐκπροσώ- 
πων τοῦ ΤΕΕ στὶς περιπτώσεις αὐ- 
τές, χωρὶς νὰ ἐλαττώνει τὴν ὑπευθυ- 
νότητα τῆς Πολιτείας, ἐξασφαλίζει τὴν 
ἔκφραση γνώμης καὶ ἀπόψεων ἀπὸ 
τεχνικοὺς ποὺ δὲν εἶναι καὶ κρατικοὶ 

λειτουργοΐῖ, γεγονὸς ποὺ μερικὲς Φο- 
οὲς δημιουργεῖ δεσμεύσεις στὴν διατὺ- 
πωση ἀπόψεων. 

ἀντίληψη τῶν ὑπηρεσιῶν καὶ νὰ ἐξυ- 
πηρετεῖται κάθε πολίτης ποὺ προσ- 
φεύγει σ᾽ αὐτὲς καὶ ζητᾶ ἐγκύκλια στοι 
χεῖα. Τὸ θέμα μάλιστα͵ ἐνδιαφέρει καὶ 
τὸ ἴδιο τὸ ΤΕῈΞ (ἐννοῶ τὴν προσφυγὴ 
πρὸς τὸ Ὑπ. Προεδρίας), γιατὶ μ5- 
θαίνω, πὼς οὔτε καὶ σ᾽ αὐτὸ προθυμο- 
ποιοῦνται νὰ δίνουν στοιχεῖα οἱ ἐκδό. 
τες τους. 

4. Προτείνω νὰ γίνει μιὰ ΟΕ. μὲ 
ἀντικείΐμενο τὴν ἐξαντλητικὴ καταγρα- 
φὴ καὶ δημοσίευση ὅλης τῆς ἑἕλληνι- 
κῆς τεχνικῆς διδλιογραφίας. Τὸ Ε.Δ. 
μάλιστα, μπορεῖ νὰ καθιερώσει μιὰ τα- 
κτικὴ στήλη, ὅπου νὰ δημοσιεύονται 
τιληροφορίες γιὰ τὴν ἑλλ. διδλιογρα. 
φία, ποὺ θὰ στέλνουν οἱ συνάδελφοι, 
ἀπ᾽ ὅπου τὶς συναντοῦν. 

Σοέαρέ ἔπλε τὸ Ε.Δ. 

για τίς συνδιχαλιστιχές 

μας διεκδιχησεις 

᾿Απαραίτητη 

ἡ ἐχπροσώπησῃη 

τοῦ ΤΕῈ στίς τεχνιχές 

ἐπιτροπές χαὶί 

συμδούλια 

τῶν ὑπεουργείων 

Νά δημοσιεύονται 

ὅλες οἱ ἐγχύχλιοι 

τῶν ὑπευργείων, 

ἢ τεχνιχή διόλιογραφία 
καὶ νομοϑεσία 
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Δρχ. ΡΣ: 
ΒΕΤΟΝ ΚΑΙΕΝΡΕΒ 1β...--««νννννννον 800{ Στατιμὴ Τόμος Α΄, Κοκκινοπούλου -..-----. Γν 
Κρίσεις καὶ Συρράξεις τοῦ Σύγχρονου Πο- Στατικὴ Τόμος Β΄, Κοκκινοπούλου ΡΤ Τοῦ 

λιπισσμοῦ, Δ. Νιάνια ........««νννννν ον Τὺ Πρακτικὰ Ε΄ Πανελληνίου Συνεδρίου ᾿Αρ- 

"Ἄρδευσις διὰ καταιονιομοῦ .......««ὐνννςς 900 ἡ ΟΝ ..... τιν εν κεικκιποςευτωνεν 200 

πεωλογικὸς Χάρτης ᾿Αθηνῶν ............. 95 Δομικὴ Προκατασκευὴ .. ......«Ὁὐννεννν εν 8ΜὉ 

Χάρτης ὑπογείων ὑδάτων ..... .-.. ....... 25 Α.ΤΟΕΕ. Τεῦχος 1, 1956 (Παλαιόν) .. .... 200 

ἽἌπαντα ᾿Αρχιμήδους Α΄ τόμ. Α΄ Β΄ μέρος 150 Δομικὴ Πολεοδομία, ἀ. Λαγοπούλου ...... 150 
σ » ᾿ 400 Ὁδηγίαι "Ἔργων ἐκ Σκυροδέματος »ἀ εξ ἂν τὸ 100 
Απαντα ᾿Αρχιμήδους Β΄ τόμος .......... : 

͵ Στάγδην "᾿Αρδευύυσις .....-.......{{0 τε...» 40 
-ὯΩῶΣ -ἡὖὦἅἕ͵ὃΒ Ἐπ τ΄ Π 850 ᾿Αὐαυχαὶ τῶν Ἑλληνιῶν μαδηματάαν, 

ντολ κυορανομὶ ΡΣ ΟΣ πω ΔΗΡᾺΝ ΖΗΘ. ..........-τονβε νον 950 
ΠΡΌΣ δοδυδοθδυ δου α ὦ Ξ ΠΤ Εἰσα ᾿ ν Συνα σι ν ᾿Ανάλυσιν 

Συμπλήρωμα - ᾿Ενημερωτικὸν Τεῦχος, Χ. ΧΩΡΟΙ. ἘΠΙΡΕΚΤῚ ἫΝ ΘΝ 180 
Οἰκονόμου παν. υσων ψον υκιων οὐ ἰὼ ὃς ὁ φῃ Μαθήματα θαλασσίας ὑδραυλ. καὶ ΔΑιμεν:- 

Τυποποίησις ὀνοματολογίας καὶ Συμθολι- κῶν ἔργων, Α. Ρογκάν .....-..«τνννον 800 
σμοῦ ᾿Αρδευτικῶν Δικτύων .-..--- ««ςονος Ι0 Κωδικοποίησις ΤΕΕΒ. ..- --«Ὁοννννννννννν 95 

Πεπραγμένα ϑὅου Συνεδρίου Διεθνοῦς ᾿᾽͵ν- Τυποποίησις ὀνοματολογίας καὶ Συμδολισμοῦ 

στιτούτου Φρουρίων καὶ Πύργων ....... “0 Στραγγιστικῶν Δικτύων .....--« «ον νον 10 
θοὸν Διεθνὲς Συνέδριον Θαλασσίας Διαδρώ.- Πρακτικὰ Α΄ Πανελλην. Συνεδρίου Χημ. 

σεως καὶ Ῥυπάνσεως ..... .....«νννννν 100 Μηχανικῶν καὶ Μηχανικῶν Μεταλλουρ- 
Ἔ  Φφαρμογαὶ τοῦ Ἡλιασμοῦ, Α. Λοΐζου.... 90 ἯΥ τ: τΌύὔὉὈεοορ τ οαεναροςι εκ φον στ 150 

᾿Αντισεισμικαὶ κατασκευαί, ἔκδ. 1956 κοὶ ᾿Αγγλικὰ Ἰδρδματὰ Δημοσίας Ὑγείας.... 240 
1089, Ά. Ῥαύσαιν νον ....ὍὕὕἍὍ.ἀἀπεο τ ταῦκος 150 Γαλλικὰ Ἱδρύματα Δημόσιας Ὑγείας πα ατες 40 

Θεωρία ᾿Ελαστικῶν Συμπλεγμάτων, Δ. ἫΝ Βασικαὶ Φυσικαὶ Διεργασία: Χημικῆς Μηχα- 
σοπούλου ΠΤ  Π  ΞΞ Ξ ΞΞ  Ξ ΞΞ ΞΘ 50 γικῆς ( χαρτόδ.) πέντε δ λα ἐπι εἶτ «Ἐν, Βὴηὴ 

Ἢλεκτρονικὰ Αντηχεῖα, Ε᾿ Βουδούρτγι πὸ πε ὦ 40 Βασικαὶ Φυσικαὶ Διεργασίαι Χημικῆς Μηχα- 

ἘΒΗΝΕ, 9ϑν.ὺᾺ0Θὄὕὃ0ῳᾺὕ0....0...0...0ὅΔὯ0ὅονοιυῦςυ μονωυ μυυκοκῷ 100 ν) ἔτνοδ.} ...0..ὉὌὉὍὌ0ὩὌὈὁδὃδυου τον δι 575 
Ἀρίήσδα ᾿Αθηνῶν -Ὸ.-ὌὕἸρυκεχροτες τ τον 890 Συστηματικὴ ἐπίλυσις συνθέτων ᾿Ορθογων:- 
Λεύκωμα ᾿Ε ργοληπιϊκῶν Ἑταιριῶν Ἐπ: τά. κὑν πλαισίων ΤΠ Π ΕΣ 50 

πυκνήν νυ τοεν πεν σαν 10 Μαθήματα Ὑπολ)κων Μηχανῶν καὶ ᾽Αριθμ. 
ΝΟΌΣΒΑΝ, Ἅ, Ἑομορῆ ... .......... 9ῃ ᾿Αναλύσεως, Κ. Γούδα ............... 250 
Μηχανικὴ Στερεῶν Σωμάτων, Κ. Γεωργικο- Θεωρία τῆς Σχετικότητος, Κ. Γούδα ...... 100 

πούλου --- Λ. Μπιτσάκου .....-«« «ον νον 800 Ἡ κατοικία στὴν Ἑλλάδα. Κρατικὴ δραστη- 
εἶ ΒΥ ...0000ϑῷὉϑᾧῷῸ0ὔὃὸ ἀρ συ ενῶ καιμαια αν αταανατε ἘΣ ἢ 900 
αθήματα κλασικῆς ἀναλύσεως, Α΄ τόμος, Ζακυνθινὰ ᾿Αρχιτ. Σύμμικτα, Δ. Ζήδα 4900 
Δ, Νιόκα...........0ὕ00.ν.ϑϑ0ϑωω πρὸ ρ νον φονωικο 550 ΦΕΚ, 801 ᾿Αμοιδαὶ Μηχανικῶν ...-..-....Ψ 830 

Μαθήματα κλασικῆς ἀναλύσεως Β΄ τόμος, Πολύγλωσσο τεχνικὸ Λεξικὸ ᾿Αρδείσεων 
Ἂ,, ΜΝ... γον νρου κυνυυνρισννς 900 καὶ ἀποστραγγίσεων ......... «εν νων 1500 

Μαθήματα συγχρόνου ἀναλύσεως, ΔΛ. Ντόκα 450 Μαθήματα Μηχανικῆς, Πανεπιστημίου ΒΕ- 
Σύγχρονοι κατευθύνσεις εἷς τὴν θεωρίαν ΠΕΕΝΥ ΤΑ, ς ὺ τορι ει εξυνν 8350 

καὶ πρακτικὴν τῶν λογιστικῶν σχεδίων. ΑἸὙῸΟΕ. Νέον Τεῦχος 1 - 11 ......{νν νων 800 
Ε΄, δευδοῦσε, ..:ὸὖὸ.... ῳἰςουυνεν τβωπὶ 100 ᾿Αντισεῖσμ. ᾿Αφίσσες 1. 2. 8......«Ὁννννννος 150 

᾿Αγγλοελληνικὸ Λεξικὸ Θεωρητικῶν καὶ Ἔ- Σεμινάριον Ἤλεκτρ. Ὑπολογ. ....-...-..... σηρ 
φηρμοσμένων Μαθηματικῶν, Α΄ Β΄ τόμ. 950 Σεμινάριον Χωροταξ. καὶ Περιφερ. Οἶνον. 

᾿Ανάλεκτα Τεχν. Παιδείας .......Ὁνννννον 9ῃ ἐχι ομπρέρέοέορέρΠρΠπΠππ-ΠπΠππ΄π-|τὖὉ 400 
ΛΑεύκωμα πρώτων Ἑλλήνων Τεχνικῶν .... 1500 Σεμινάριον Βιομηχ. ᾿Αναπτύξεως Τόμοι 3 400 
᾿Απολλωνίου Κωνικά, Τόμ. Α΄,Β΄ . Γ΄ καὶ Δ΄ 9000 Σεμινάριον Τέχνοοικον. ᾿Ἐπιμορφώσεως Μη- 
Λαξκὴ Στέγη, 1. Λυγίζου ..........«ὐνν νον 8300 πααενεκν ΤύνοΣ δ᾿, γερο δο νῦν ἐς ἐτ 500 
Σιδηρὰ Δομικὰ Ἔργα, Α. Κωστέα . .. ..... 800 Ἔπιστημον .ἘἜργασία ΑΆρθρα ΕΥ̓́ΑΓ. ΣΤΑ- 
Σιδηραὶ Γέφυραι, Α. Κωστέα .....- «Ὁ «ὐνς 800 ΜΑΤΗ, Τό ΑΓΒ’ τριχεννίννις, Τ000 
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Φ δραστηριότητες ΤΙ. 

ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ελλάδος 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟρφοτικον εκδῆλοσεον 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΆΑΚΗΣ ἘΚΠΑΙΔΕΥ σης 
Φ Τοῦ συνάδ. Κ-. Σ. ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ --- Μηχ. - Ἦλ. (Μηχ. Παραγ.) --- Συμθούλου Δ.Ε. - ΤΙΕ.Ε. 

ΣΤΙΓΜῊ πού τιμιέται ἡ ἔκδοση τοῦ χιλιοστοῦ τεύχους τοῦ Δελτίου 
μας εἶναι, νομίζω, ἡ πιό κατάλληλη γιά ἔναρξη συζήτησης καί προ- 

θληματισμοῦ γιά νέες δραστηριότητες. Γιατί πῶς θά μποροῦσε νά δια- 
τηρηθεῖ ἡ ζωντάνια καί ἡ ἀποδοτική δράση ἑνός ὀργανιομοῦ ὅπως τό 
ΤΈΕ, χωρίς συνεχῆ ἀνανέωση, χωρίς δημιουργία δραστιριοτήτων πού 
νό ἐξυπηρετοῦν πραγματικές ἀνόγκες ὥστε νά ἐξελίσσοενται σέ θεσμούς. 

ΕἾΝΑΙ ἔτσι τηιὴ γιὰ μένα νὰ γράφω στὸ χι- 
λιοσιὸ τεῦχος, ἀλλὰ καὶ εὐκαιρία γιὰ νὰ 

διατυπώσω, μὲ κάθε συντομγία, μερικὲς θασικὲς δι- 
απιστώσεις καὶ γιὰ νὰ μεταφέρω ὁριομένες σκέ- 

ψεὶς γιὰ τὸν τομέα τῶν ἐπιστημονικῶν --- ἔπιμορ- 
φωτικῶν δραστηριοτήτων τοῦ ΤΙ, ποὺ ἀπορ- 
ρόφησε ἀρκετὸ ἀπὸ τὸν χρόνο τῆς δουλειᾶς μου 
στὸ ᾿Επιμελητήριο τὰ τελευταῖα χρόνια. 

Τὸ Τεχνικὸ ᾿Ἐπιμελητήριο ἔχει μιὰ μιακρυὰ πα- 
ράδοση στὴν ὀργάνωση ἐπιοτημονικῶν --- ἐπιμορ- 
φωτικῶν ἐκδηλώσειωυν. Ὃ κόσμος μας --- ὦ κόσμος 
τῶν Ἑλλήνων ΝΜίηχανικῶν--- ἀνταποκρινόταν πάν- 
τοτὲ θετικὰ σὲ τέτοιες ἐκδηλώσεις. ταν ὅμως 
πέρα ἀπὸ κάθε προσδοκία ἡ ἀνταπόκριση ποὺ 
συναντήσαμε τὰ τελευταῖα αὐτὰ χρόνια: ἡ ἐπιθυ- 
μία γιὰ γνώση ἔχει πιὰ μετατραπεὶ σὲ δίψα ποὺ 
δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ πηγάζει στὶς νέες συνθῆκες 
ποὺ διαμορφώθηκαν τόσο ἀπὸ τὴν ταχύτατη ἐξέλι- 
ἕξη τῆς ἐπιστήμης ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν ριζικὴ διαφο- 
ροποίηση τῆς κοινωνικοοικονομικῆς θέσης μας. ΟἹ 
ουνθῆκες αὐτὲς καὶ ἡ ἀδυναμία προσαρμογῆς καὶ 
ἐξέλιξζης τῶν ἐκπαιδευτικῶν μας ἱδρυμάτων ἧταν 
νομίζω, οἱ κύριοι συντελεστὲς τῆς ἐπιυχίας τοῦ 
μεγάλου, συχνὰ πληθωρικοῦ, προγράμματος ἐπι- 
οστημονικῶν --- ἐπιμορφυπικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ 
ἘΠ Β. 

ἜΕτοι, τὰ τελευταῖα χρόνια ὀργανώθηκαν σιὸ 
Ἐπιμελητήριο μιὰ σειρὰ Σεμιναρίων --- ἀρκετὰ 
ἀπὸ αὐτὰ σὲ δύο παράλληλους κύκλους καὶ μὲ 
πολλὲς αἰτήσεις συμμετοχῆς ἀνικανοποίητεις -- πο- 
λυάριθμα ἐπιστημονικὰ Συνέδρια --- ἄλλα ἀπὸ αὐὖ- 
τὰ καθαρὰ Τεχνικά, ἄλλα πάλι πάνι» σὲ θέματα 
γενικότερου ἐνδιαφέροντος---, δημόσιες συζητή- 
σεὶς καὶ ἡμερίδες. Παράλληλα ὀργανώθηκε καὶ 
λειτούργησε ὁ θεσμὸς τῶν Διαλέξεων - Συζητήοε- 
ν τοῦ ΤΕ. ποὺ ἐπὶ δύο σχεδὸν χρόνια, κάθε 
Τετάρτη, ἔφερνε στὸ θῆμα τοῦ ΤΕ... ἐκλεκτοὺς 
ἐπιστήμονες γιὰ νὰ μιλήσουν καὶ συζηϊήσουν μιὼ 

μεγάλη ποικιλία θεμάτων, ποὺ συγκεντρώνουν τὸ 
ἐνδιαφέρον τῶν μελῶν τοῦ Ἐπιμελητηρίου. 
ΕΠ Ὶ ΤΥΎΧΤΊΑ τῶν ἐπιστημονικῶν ---- ἐπμορ- 
φωτικῶν ἐκδηλώσεων δηγπουργεῖ τὴν ὑπο- 

χρέωση νὰ συνεχιστοῦν καὶ νὰ θελτιωθοῦν. Ἢ οη- 
μερινὴ Διοίκηση τοῦ Ἐπιμελητηρίοι» πιστεύει, ὅ- 
ιι τὸ ΤΙΒΕ.. μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ ὀργανώσει με- 
ταπτυχιακὲς σπουδὲς γιὰ ἐνημέρωση καὶ ἐξειδί- 
κευση σὲ τομεῖς τῶν διαφόρων κλάδων τῶν μελῶν 
μας. Παρότι τὸ ΤΙΕ.Ε. διαθέτει μέσα καὶ «ἔμψυχο 
ὑλικό», μιὰ τέτοια προσπάθεια δὲν προδιαγράφεται 
διόλου ἁπλῆ, γιατὶ πέρα ἀπὸ τὶς δυοκολίες καὶ τὰ 
ἐμπόδια γιὰ τὴν σωστὴ ὀργάνωση καὶ λειτουργία 
ἑνὸς τέτοιου θεσμοῦ, ὑπάρχουν καὶ τὰ θεομικὰ 
προθλήματα ποὺ ἀποτελοῦν ουὐχνὰ τὸ πιὸ ἰσχυρὸ 
φρένο σιὴν ἐξέλιξη. 

[ΠΡΟΣΠΑΘΕΊΙΕΣ ποὺ ἔγιναν μέχρι σή- 
μερα πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ συνάντη- 

σαν πολλὰ ἐμπόδια. Ἧ ἰδέα γιὰ οτενὴ συνεργασία 
μὲ τὸ ΕΜ. Πολυτεχνεῖο᾽ στὸν τομέα τῆς μετατιτυ- 
χιακῆς ἐκπαίδευσης προσέκρουσε στὴν (φυοική:) 
ἀδράνεια καὶ τῶν δύο Οργανισμῶν. 

Ὅλοι ὅμως στὴν Δ.Ε.. πιστεύουμε, ὅτι τὸ Τ. 
ΒΑΕ. ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ συμθάλει καίρια στὸν 
τομέα τῆς μεταπτυχιακῆς ἐκπαίδευσης καὶ γενικό- 
τέρα στὴν ἐξύψωση τοῦ ἐπιπέδου γνώσεως καὶ δη- 
μιουργικότητας τοῦ Ἕλληνα Μηχανικοῦ. 

Ἢ δημιουργία καὶ ἢ στερέωση θεσμῶν, ὅπως ἣ 
'μεταπιυχιακὴ ἐκπαίδευση, οἱ Διαλέξεις --- Συζη- 
τήσεις, τὰ ἐπιστημονικὰ Συνέδρια, ἐξαρτῶντα καὶ 
ἀπὸ τς μελλοντικὲς Διοικήσεις ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ 
συνειδητοποίηση τῆς ἀνάγκης ἀπὸ κάθε μέλος τοῦ 
ΓΕ. Ἔτοι, ὁ σημερινὸς προὐληματισμὸς καὶ ἡἧ 
συζήτηση γιὰ γερὴ θεμελίωση εἶναι ἀπαραίτητα 
στοιχεῖα γιὰ τὸ γιόρτασμα μετὰ ἀπὸ χρόνια μιᾶς 
ἐπετείου --- ἀνάλογης, μὲ τὸν σημερινὸ γιορτασμὸ 
τοῦ χιλιοστοῦ τεύχους τοῦ Ἐνημερωτκοῦ μας 
Δελτίου. 
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Ὁ δραστηριέτητες ΤΙ. --------  -ὸ-ςς. 

τὸ τεχυϊκὸ ἐπιμελητηριο 
  

ΤΕ 
1979 - 1978       

Καὶ τῶν 

της εὐλυδοῦ 

ΟΤΏΝ ὑπηρεσία του τόπου 
εὐληνων μηχύνικων 

Τοῦ Δρ. Μηχ. Δημ. Κλ. Ρόκου Γενικοῦ Γραμμα τέα τοῦ Τ.Ε.Ε. 

ΣΤῚΣ ΠΡΩΤΕΣ μετὰ τὴν ἑφτάχρονη τυραν- 
νία ἐκλογὲς τοῦ ΤΕ. στὶς 20 τοῦ ᾿Ιούλη 

τοῦ 1975 ἡ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΑ ΜΗ- 
ΧΑΝΙΚΩΝ, σφυρηλατημένη ἀπ᾽ τὸν καιρὸ τῆς 
δικτατορίας, μὲ κοινὲς προσπάθειες καὶ κοινοὺς 
ἀγῶνες, ἔκφρασε τὴ θέληση τῆς δυντριπτικῆς πλεὶ 
ὈΨηφίας τῶν Ἑλλήνων Μηχανικῶν γιὰ μιὰ οὐσια- 
στικὴ ἀλλαγὴ ποιότητας στὸ ἀνώτατο μαζικὸ μας 
ὄργανο. 

Τρία χρόνια σήμερα μετά, χωρὶς τυμπανοκροῦ- 
σίες, καὶ μ᾽ εὐκαιρία τὸ τεῦχος αὐτὸ θύμησης καὶ 
τηιῆς οὐ ἕνα πρωτοπόρο [Ιρόεδρο τοῦ Τ1Ε.Ε., τὸ 
υεθαστὸ Νῖκο Κιτσίκη, παίρνω τὴν εὐκαιρία νὰ 
συνοψίσι» τὰ κυριώτερα χαρακτηριστικά ποὺ σφρά- 
γισαν τὴ δουλειὰ ὅλων μας στὴ Διοίκηση τοῦ Τε- 
χνικοῦ πιμελητήριου καὶ ποὺ ὁροθετοῦν ἀξιόπι- 
στα τὴν συνέχιση τῆς πορείας του, στ᾿ ἀχνάρια 
τῶν σιαθερῶν προγραμματικῶν ἐπιλογῶν του. 

Ὁ Τό Πρόγραμμα τῆς ΔΗΜΟΧΡΑΤΙΚΗ͂Σ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
μοχλός ἑνότητας ὅλων τῶν ἐργαζομένων Μηχανικῶν 

Βασικὸ θεμέλιο τῆς δουλειᾶς μας, κατάκτηση 
οὐσιασεικῆς σημασίας γιὰ τὸ προοδευτικὸ κίνημα 
τοῦ τόπου μας, ἦταν τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ΔΗΜΟΚΡΑ.- 
ΤΊΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙᾺ ΜΗΧΑΝΊΚΩΝ, συγκροτή- 
θηκε ὄχι στὴ θάση συσπείρωσης προσωπικοτήτων, 
ἀλλὰ στὴ θάση ἑνὸὲῤλξδ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.- 
ΤΟΣ. Ἑνὸς προγράμματος ποὺ διαμορφώθηκε μὲ 
ἀνοιχτὲς δημοκρατικὲς διαδικασίες, μακρόχρονες 
κι ἐπικίνδυνες, ἀλλὰ καὶ καταλυτικές, γιὰ μιὰ ἑἐ- 
νότητα ὄχι εὐκαιριακὴ καὶ πρόσκαιρη, ἀλλὰ μό- 
νιμὴ καὶ στηριγμένη σ᾽ ἀρχές, στόχους καὶ προο- 
πτικές, ποὺ ἕνωναν κι ἑνώνουν" τοὺς Ἕλληνες 
Μηχανικοὺς στὴ σημερινὴ κοινωνικοοικονομική, 
πολιτική, ἐπιστημονοτεχνικὴ κι ἐπαγγελματικὴ 
πραγματικότητα τῆς χώρας μας. 

Τὸ Πρόγραμμα αὐτὸ τῆς Δημοκρατικῆς Συνερ- 
γασίας Μηχανικῶν, παίρνοντας ὑπ᾽ ὄψη του τὶς 
συγκεκρεμένες συνθῆκες ἐπιστημονικῆς συμβολῆς 
Κι ἄσκησης τοῦ ἐπαγγέλματος τοῦ Μηχανικοῦ 
στὴν Ἑλλάδα, ἐκτῆιησε ἑνωτικὰ καὶ σύμφωνα μὲ 
τὸ συμφέρον τοῦ τόπου καὶ τῶν ἐργαζομένων Μη- 
χανικῶν τὴν πολιπικὴ στρατηγική τοῦ καὶ συσπεί- 

ρώωσε ἀντικειμενικὰ τὰ τρία αὐτὰ χρόνια, καὶ δυ- 
νάμεις ποὺ ἑνῶ στὶς προηγούμενες ἐκλογὲς συν!:- 
οτοῦσαν ἄλλα ψηφοδέλτια, στὴν πορεία, πείστη- 
καν ὅτι ἡ Διοίκηση τοῦ ΤΕ. ἐκφράζει κι ἐκ- 
φράζεται ἀπ᾽ τοὺς ἐργαζόμενους Μηχανικούς, χὼ- 
μὲς παραταξιακὲς σκοπιμότητες καὶ διαχωρισμούς. 

᾿Λποτέλευμα αὐτῆς τῆς ἑνωτικῆς πολιτικῆς ἧ- 
ταν οἱ ὁμόφωνες ἀποφάσεις 
τῆς ᾿Ανιιπροσυπείας, τοῦ ὀργάνου τοῦ ΤΕ Ε;., ποὺ 
ἐκφράζει ἀναλογικὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες Μηχα- 
νικοὺς ὑποκαθιστώντας τὴ Γενική τοὺς Συνέλευ- 
ση), σὲ θέματα ἰδιαίτερης θαρύτητας γιὰ τοὺς 
Μηχανικοὺς σὰν ἐπιστήμονες, ἐργαζόμενους καὶ 
πολίτες (Σ.Ν. γιὰ τὸ ΤΣΜΕΔΕ, Σ.Ν.---πΠΠλαίσιου 
γιὰ τὰ ᾿Ανώτατα Ἐκπαιδευτικὰ ᾿Ιδρύματα κλπ.), 
κι ἀκόμα οἱ ὁμόφωνες ἐγκρίσεις τῶν ἀπολογισμῶν 
καὶ τῶν προγραμματισμῶν τῆς δουλειᾶς μας στὸν 
κάθε χρόνο τῆς θητείας μας. 

(Οἱ συνεδριάσεις τῆς ᾿Αντιπροσωπείας μας ἧ- 
ταν πάντα ἀνοιχτὲς καὶ δημόσιες καὶ τὰ πρακτικά 
τοὺς δημοσιεύονται πάντοτε στὸ Ἔνημ. Δελτίο). 
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Φ ὁδραστηριέτητες ΤΕ. 

Θ᾽ Ἡ Συλλογικότητα τῆς Προσπάθειάς μας 

᾿Απ᾿ τὴν πρώϊιη μέρα τῆς Διοίκησης τῆς Δη- 
μοκρατικῆς Συνεργασίας Μηχανικῶν, θεμέλιο ὀρ- 

γανωτικὸ τῆς δουλειᾶς οτὸ Τ.ΕΕ. ἔγιναν καὶ ὃι- 
α΄ηρήθηκαν μέχρι σήμερα ἀπαρασάλευτα κι ἀφαλ- 
κίδευτα, οἱ ἀνοιχτές, συλλογικὲς δημοκρατικὲς δι- 
αδικασίες, 

Κάθε ἄποψη, πρόταση, θέση τοῦ Τεχνικοῦ Ἔ- 
πιπελητήριου ᾿Ελλάδας αὐτὴν τὴν τριετία, ἦταν 
καρπὸς συλλογικῆς δουλειᾶς τῶν ᾿Ἐπιροπῶν 
(Μονήων κι ᾿Επιστημονικῶν) καὶ τῶν ὁμάδων 

δουλειᾶς τοῦ ΤῸ .Ε. 
Οἱ Ἐπιιροπὲς κι οἱ ὁμάδες δουλειᾶς τοῦ ΤΕ. 

Ε,, πάντα ἀντιπροσωπευτικὲς καὶ χωρὶς ἀποκλεὶ- 
σμούς, γονῃιοποίησαν συνθετικὰ ὅλες τὶς ἀπόψε:ς 
ποὺ μποροῦν ν᾿ ἀκουσθοῦν ἀπὸ κάθε ἐργαζόμενο 
Μηχανικό, ἀπὸ κάθε ἄκρο τῆς Ἑλλάδας στὸν 
κοινὸ παρονομαστῆ μιᾶς συναντίληψης, θετικῆς, 
δημιουργικῆς κι οὐσιασπκῆς συμιθολῆς τοῦ ἼΕΕ. 
οτὴν ἀντηιετώπιση τῶν μεγάλων προδλημάτων τοῦ 
τόπου μας; καὶ τῶν προδλημάτων τῶν Ἑλλήνων 
Μιᾶηχανικῶν. 

Ἡ συλλογικόϊτητα τῆς προσπάθειάς μας ἀξιο- 
ποίησε ἀνεικειμενικὰ ὁλόκληρο τὸ ἐπιστημονοιεξ- 

χνικὸ δυναμικὸ τῆς πατρίδας μας κι ἔδωσε ἕνα 
ἀποφασισεκῆς σημασίας παράδειγμα πρὸς ὅλες εἰς 
καιευθύνσεις γιὰ τὸ ιὶ σημαίνει! ἀνοιχτὴ δημυ 
κρατικὴ δράση στὸ μαζικὼὸ χκῶρο, μακρυὰ ἀπὸ σοἱἵεῖ- 
ρες κι ἄγονες παραταξιοποιήσεις ποὺ ναρκοθειοῦν 
καὶ δὲν περιφρουροῦν τὴν ἑνότητα. Τὸ παράδει- 
γμα ὕμως αὐτό, δυστυχῶς ἡ Κυθέρνηση δὲν θέ- 
λησε νὰ τὸ ἀξιολογήσει, ἀγνοώντας συστηματικὰ 
τρία ὁλόκληρα χρόνια τὴν τεράστια προσφορὰ τοῦ 
ΤΙ, στὸ θωμὸ τῆς σιενῆς ἀνταγωνιστικῆς ἂν- 
πδραστικῆς πολιτικῆς της, πρὸς ἕνα μαζικὸ φο- 

ρέα, μέσα στὸν ὁποῖο εἶχαν, ἐν τούτοις. πάντα ἐ- 
λεύθερη φωνὴ καὶ συμθολή. πολλοὶ ἰδεολογικοί 
της φίλοι. 

(᾿Αγνόηση τῶν προτάσεων τοῦ ΤΕ. γιὰ τὸ 
Νέο ᾿Λεροδρόμιο τῆς ᾿Αθήνας, γιὰ τὸ ΜΕΊΤΡΟ. 
γιὰ τὸ ᾿Αποχετευτικὸ καὶ Συγκοινιυνιακὸ πρόδλη- 
μα, γιὰ τὸ ΣΙΝ, περὶ Τεχνολογίας καὶ “Ερευνας, 
γιὰ τὸν ἐκδημοκρατισμὸ κι ἐκουγχρονισμὸ τῶν Ἁ. 
ΕἸΤ., γιὰ τὴν Ὕδρευση τῆς Πρωτεύουσας ἀπ᾽ τὸ 
Μόρνο, γιὰ τὸ ᾿Εθνικὸὼ Κτηματολόγιο, γιὰ τοὺς 

Νόμους Κατασκευῶν καὶ Μελετῶν κλπ., κλπ.). 

Θ᾽ Ἢ ἀντικειμενικότητα τῶν διαδικασιῶν 

Ἕνα σημαντικότατο στοιχεῖο τῆς νέας ποιό- 
τήτας τοῦ Τ.Ε.Ε. ἦταν καί εἶναι τά τρία αὐτά 
χρόνια τῆς Διοίκησής μας στό ΤΕ. οἱ ἀνοι- 
χτές δημοκρατικές κι ἀντικειμενικές διαδικα- 
σίες. 

Τίποτε στεγανό, τίποτε ἀπροσπέλαστο, τί- 
ποτε μυστικό, τίποτε συγκεχυμένο, τίποτε «ἧἡ- 
μέτερο», κι κ«ἐπιλεκτικό». 

Οἱ Ἐπιτρεπές συγκροτήϑηκαν μέ θάση ἀ- 
νοιχτή πρόσκλησηῃ καί ἐπανειλημμένες δημο- 
σιεύσεις οτό Ε.Δ. στίς ὁποῖες εἶχε δικαίωμα νά 
ἐκδυιλώσει ἐνδιαφέρον ὁ κάθε Ἕλληνας συνά- 
δελφος μέ τό σχετικό ἐνδιαφὲρον καί τά ἀντί- 
στοιχα προσόντα. ͵ 

Ἢ σημαντικότατη ἀνταπόκρ:ση τῶν συνα- 
δέλφων κι ἡ στενότητα ἀριθμοῦ μελῶν πού ἀν- 
τικειμενικά ἔπρεπε γιά λειτουργικούς λόγους 
νἄχει ἡ κόδε Ἐπιτροπή μᾶς ἔφερε στή δύσκο- 
λυ: θέση νά μή μπορέσουμε ν᾽ ἀξιοποιήσουμε 
σ᾽ ἐπιτροπές πολλούς ἄξιους συναδέλφους. 

Ἔτσι φροντίσαμε στή συγκρότηση τῶν ὁμά- 
δων δευλειᾶς ν᾿ ἀξιοποιηθοῦν ὅσο τό δυνα- 

Θ᾽ Ἢ ὑπευθυνότητα 

Ὄντας τὸ ΤῊΙΕ. θεσμικὰ τεχνικὸς σύμθουλος 
τῆς Πολιτείας καὶ ἀντικειμενικὰ τὸ ἀνώτατο ὄρ- 

τόν περισσότεροι ἀπ᾿ αὐτούς πού ἐκφράσανε 
σχετικό ἐνδιαφέρον, κι ἀκόμη μέσα ἀπ᾽ τά Συ- 
νέδρια, τίς Διαλέξεις, τίς ἡμερίδες, τά Σεμινά- 
ρια τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλά- 
δας προσποϑήσαμε νά δώσουμε τό λόγο σέ 
κάθε συνόδελφο πού ἤθελε καί εἶχε κάτι νά 
πεῖ πάνω στά κοινά μας προθλήματα. 

Πιό πέρα ἀξιοποιήσαμε τά τρία αὐτά χρό- 
νια, στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ, κάθε θετική πρό- 
ταση συνοδέλφευ πούφϑασςε στά χέρια μας, 
κι εἴμαστε ὀρνητικοί μόνο σέ πολωτικές, δια- 
στιααστικές κοί μεμψίμοιρες ἀντιδράσεις (μιά 
ἤἥ δυό σ᾽ ὁλόκληρη τή θητεία μας) πού δέν 
βέλευν νά πιστέψουν ὅτι γιά τή ΔΗΜΟΚΡΑ- 
ΤΙΚΗ ΣΥΒΜΈΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, τό ΤΟ... 
ἦτεν καί εἶναι πάντα ὄργανο ὅλων ἀνεξαίρε- 
τα τῶν ἐργαζομένων ἑλλήνων μηχανικῶν κι ἐ- 
ξυπηρετοῦσε κι ἐξυπηρετεῖ σύμφωνα μέ τό 
Πρόγρομμα τῆς ΔΟΣ.Μ. πάνα καί μόνο τά συμ- 
φέροντα τοῦ τόπου μας, καί τῶν ἑλλήνων μη- 
χανικῶν σάν ἐπιστημόνων, ἐργοζομένων καί 
πολιτῶν. 

κι ἡ τεκμηρίωση τῆς κριτικῆς 

γανο ὅλων τῶν Ἑλλήνων Μηχανικῶν, ἦταν κι εἶ- 
να! σύμφωνα μὲ τὸ Πρόγραμμα τῆς σημερινῆς 
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Φ δραστηριότητες ΤῸ. 

Διοίκησής του, ὑποχρεωμένο νὰ ἀσκεῖ ὑπεύθυνη 
καὶ τεκμηριωμένη κριτκὴ γιὰ κάθε μεῖτροὸ τῆς ΚΝυ- 
Ὀέρνησης ποῦ ἀφοροῦσε σὲ ὕασικα προύληματα 
τοῦ τόπου καὶ ποὺ ὁ Μηχανικὸς ἐπιστημονῖκα καὶ 
κοινωνικὰ νομιμοποιϊεῖται νὰ ἔχει γνώμη. 

Η κριτικὴ αὐτὴν τὴν τριετία ἦταν πάντα θεῖτ!- 

κὴ. καλοπροαίρετη, γόνιμη καὶ δημιουργική. 

ΠΙάντα κατάληγε σὲ θέσεις, τροποποιήσεις, ἀν- 
τἰπροτάσει!ς, θεμελιυμένες ἐπιστημονοτεχνικὰ καὶ 
δικαιολογημένες οἰκονομικοκοινων!ικά. 

Μιὰ Δημοκραικὴ --- οὐσιασιικὰ --- Κυδέρνηση 
τοῦ τόπου θὰ ἦταν ὑπερήφανη γιὰ τὴν τέτοια 
συμθολὴ τοῦ ΤΕ. καὶ θὰ ἔσπευδε ν᾿ ἀξιοποιήσει, 
ὅσα χωρὶς καμμιὰ δαπάνη γΥ1 
α τ ή, (μιὰ ποὺ τὸ ΤΕ.Ε. καταναλώνει τὶς 
ουνδρομὲς τῶν μελῶν τοῦ ὄχι γιὰ παροχὲς μετα- 
ἕύ τους, ἀλλὰ γιὰ καθαρὰ Ἐθνικούς, ἐπιοτημονι- 
κούς, κοινωνικοὺς κλπ. σκοπούς), καὶ τὸ κυριώ- 
τερο, ὅσα χωρὶς ἴχνος ὑὕστερο- 
δουλίας ἢ ἰδιοτέλειας (μιὰ ποὺ 
ἢ συλλογικότητα, ἣ ἀντιπροσωπευτικότητα, ἡ ὑ- 
πευθυνότητα κι ἡ ἀντικειμενικότητα τῶν δαιδικα- 
σιῶν του, πείθει ἀδιαμφισθήτητα ὅτι δὲν μπορεὶ 
παρὰ νὰ ἐξυπηρετοῦν τὸ δημόσιο συμφέρον οἱ θέ- 
σεις τοῦ ΤῊΕ..)., πρότεινε μέχρι. σήμερα τὸ Τε- 
χνικὸ Ἐπιμελητήριο Ἑλλάδας γιὰ τὴν ὠἀντηιετώ- 
πιση τῶν θασικῶν προθλημάτων τῆς [Πατρίδας 
μας. 

Ἢ ἴδια ἡ ζωὴ ἀπόδειξε ὅτι ἡ Κυθέρνηση ἀγνόη- 

χανικὸς ποὺ ἔδαλε τὸ λιθαράκι τοῦ οτὴ δουλεια 
τοῦ ΤΙΒΕΙ, τὰ τρία αὐτὰ χρόνια, ἀνεζάριητα ἀπ 
τὴν ἰδεολογική τοῦ τοποθέτηση, ἔχει ἀντ ληφύει 
οτὸ χῶρο τῆς ἰδιαίτερης συμθολῆς του, αὐτὴ τὴ 
συστηματική, ἀναπιολόγητη καὶ πειοματικὴ θάλε- 
γε κανεὶς οτάση τῆς Κυθέρνησης. 

Τὸ Τεχνικὸ Ἐπηιελητήριο ᾿Ελάδας ἀσκῶνιας 
ὑπεύθυνη πολιτικὴ δὲν ἀνταπόδιυσε τὰ ἴσα κι ἐξα- 
κολουθεῖ ἀκόμα ἔστω καὶ σὲ ε«ὗτα μὴ ἀκουόντων» 
νὰ οὐυνειοφέρει, νὰ ἐπιζητεῖ οὐσιαστικὸ τὸν διάλο- 
γο, νὰ προτείνει σωστὲς διαδικασίες, νὰ θεμελιώ- 
νεῖ ἀξιόπιστες προτάσεις καὶ νὰ δίνει ὑπεύθυνες 
λύσεις, 

Ἡ εὐθύνη γιὰ τὶς ᾿Εθνικὲς ζημιὲς ποὺ προκύ- 
πίουν ἀπὸ τὴ μονοδιάστατη, στεγανή, αὐταρχικὴ 
ἘῚ ἀντιδημοκρατικὴ πολιτικὴ τῆς Κυθέρνησης καὶ 
τὴν ἐπηιονή της ν᾿ ἀγνοεῖ τὸ Τεχνικὸ Ἐπιμελη- 
τήριο τῆς Ἑλλάδας καὶ τὶς συγκεκριμένες προτά- 
σεις του, ὁροθετεῖ ἔστω κι αὐτὴ τὴ στιγμὴ τὴν ἀ- 
νάγκη ἐπανεξέτασης κι ἀναθεώρησης τῆς Κυθερ- 

νητικῆς πολιτικῆς. 

Ἴσως τὰ παρακάτω ἐνδεικτικὰ στοιχεῖα σὲ ου- 
νολικὴ κι ἀπογραφικὴ θεώρηση θὰ θοηθοῦσαν τὴν 
Κυθέρνηση νὰ καταλάθει τὶ κέρδισε καὶ τὶ ἔχαοε 

ὃ τόπος μας ἀπ᾽ τὴν τέτοια πολιτική της: 
Ὁ ΙΙροτεΐϊναμε συγκεκριμένα 

μέτρα γιὰ τὴ Λαϊκὴ Σιτέγη. 
Ἢ ΔΕΠΟΣ ποὺ ἔγινε, εἶναι σήμερα ὅπως 
προθλέψαμε μιὰ πολυτελὴς ἀντιπαραγ ὠγικὴ 
ὑπηρεσία μὲ μηδενικὸ μέχρι αὐτὴ τὴ σεγμὴ 

ἔργο. 

ΘΟ Προῖιῖςξἢ ΣἜΒΙΜΕ συγκεκριμένα 
μέτρα γιὰ τὴν οὐσιαστικο- 
ποίηση τοῦ ρόλου τῆς Το- 
πικῆς Αὐτοδιοίκησης. Μέχρι 
σήμερα ἡ Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση ὑποθαθμίζεται 
καὶ φθίνει χωρὶς τὴ λήψη μέτρων ἀπ᾿ τὴν 
Κυθέρνηση. 

Θ ΙΗΙροτείναμε συγκεκριμένες 
διαδικησίες γιὰ τῇ διερεύ.- 
νηση τῆς οἰκονομικοκοινῶω - 
νικῆς υκοπιμότητας προῦύ - 
θησης ἔργων σὰν τὸ Ἄερο- 
δρόμιο τῆς ᾿Αθήνας καὶ τὸ 

ΜΕΤΡΟ. 
Χωρὶς μελέτες σκοπιμότητας ἡ Κυσέρνηση 
προχώρησς τὶς μελέτεις τῶν ἔργων μὲ ἀπ᾽ εὖ- 
θείας ἀναθέοεις κι ἡ ἐπιστημονικὴ ἀξιοπιστία 
τοὺς ἀμφισθητεῖται τεκμηριωμένα χωρὶς ὅμως 
αὐτὸ νὰ εὐαισοθητοποιεῖ τὴν Κυθέρνηση. 

Ὁ Προτείναμε ουγκεκριμένα μέτρα γιὰ τὴ λύση 
τῶν μεγάλων συμθάσεων τῆς δικτατορίας σύμ- 
φώωνα μὲ τὸ δημόσιο συμφέρον κι ἀγνοηθή- 
καμε ἐπαναληπτικά. 

γ- 

ν 
Θ Προτείναμε ἔγκαιρα, συ 

κεκριμένα μέτρα γιὰ τὴ 
ἀντιμετώπιση τοῦ Ἄποχε 
τουτικοῦ καὶ τὸοῦ Συγεσδι- 
νωνιακοῦ προθλήματος τῆς 

ὔ 

Πρωτεύουσας καὶ προτε - 
ραιότητες γιὰ τὰ ἔργα ὑπο - 
δομῆς ὦ μέσου ἀνάγ κης. Μέ- 

χρι σήμερα ὅμως καὶ παρὰ τὶς τεράστιες (η- 

μιὲς ἀπ᾽ τὶς πλημμύρες, τὰ δεινὰ τῆς χαθού- 

ζας, καὶ τὴν ραγδαία αὐξανόμενη ὑποθάθμι- 

ση τῆς ποιότητας ζωῆς στὴν περιοχὴ τῆς 

Πρωτεύουσας, ἐξακολουθοῦν νὰ προωθοῦνται 

σὲ πεῖσμα τῆς «λιτότητας». ἔργα ἀντιπαραγω- 

γικά εὐκαιριακὰ καὶ θιτρίνας σὰν τὴ Συγγροῦ 

κλπ.. ἐνῶ γιὰ τὸ κυκλοφοριακὸ π.χ., δίνονται 

λύσεις «ἔγχρωμης ἰχνογραφίας στοὺς δρύ- 

μους». 

Ὁ ΠΙροτείναμε οὐυγκεκριμένες διαδικασίες γιὰ 

τὴν --- ἐππέλους μετὰ 146 χρόνια --- θεσμγο- 

θέτηση, σύνταξη. τήρηση, ἔνημέρωση κὶ ἀνα- 

θεώρηση τοῦ σωστοῦ Ἑνταίου Ἔ - 
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θνικοῦ Κτηματολογίουν, κι 
ἀντ᾽ αὐτοῦ θεομοθετοῦνται, δαπανοῦνται ἕκα- 
τοντάδες ἑκαιομυρίων τὸ χρόνο, καὶ τελικὰ 
τελματώνοντα: κι ἐγκαταλείπονται στὴν πρά- 
ξη, «Δασικά», ε᾿Αμπελουργικά», ἘΕΞΕΒΡΥΕ 
κά» κλπ, «Κτηματολόγιωο». 

Προτείναμε λύσεις ἀπ᾽ τὸ 1975 γιὰ τὴν ἀἄνα- 
θεώρηση τῆς σύμθασης τοῦ Μόρνου κι οἱ ἔ- 
πανειλημμένες μας μέχρι τὸ 1978 παρεμθά- 
σεις πῆγαν στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων. 

Προτείναμε συγκεκριμένα μέτρα γιὰ τὴν ἄρ- 
ση τῆς ἀπαράδεκτης κατάστασης στὰ πολεο- 
δομικὰ γραφεῖα καὶ γιὰ τὴν οὐσιαστικοποίηση 
τοῦ πολεοδομικοῦ ἐλέγχου, κι οἱ προτάσεις 
πας πέσαν στὸ κενό, στὸ θιωμὸ μιᾶς πρωτοφα- 
νοῦς ἀδιαφορίας τῶν ἁρμοδίων. 

Προτείναμε ἀπ᾽ τὸ 1972 συγκεκριμένο Σ χέδιο, 
Νέου Νόμου --- Πλαίσιου γιὰ τὰ Δ.Ε.1., γιὰ 
ν᾽ ἀντικαταοτήσει τόν, τοὐλάχιστον ἀναχρον!- 
στικό, σχετικὸ νύμο τοῦ 1932 ποὺ ἰσχύει μέ- 
χρι σήμερα σιὴν ᾿Ανώτατη Παιδεία μας, συν- 
ἐκτηπώντας ὅλες τὶς. προτάσεις τῶν φορέων 
τῆς ΠΙανεπιοστημιακῆς ζωῆς. Ἧ Κυθέρνηση ἀ- 
γνόησε ἐπιδεικτικὰ τὴν πρότασή μας τρία ὁ- 
λόκληρα χρόνια, κι ὅταν κορυφώθηκε ἡ κρί- 
ση --- ποὺ ἐπερχόταν μὲ μαθηματικὴ ἀκρί- 
θεια --- στὰ Πανεπιστήμιά μας, κι εἶχε σὰν ἀ- 
ποτέλεσμα τὴν τρίμηνη ἀπεργία τοῦ Ε.Δ.Π. 
καὶ τὶς ἀγωνιστικὲς κινητοποιήσεις τῶν φοιτη- 
τῶν, ἡ Κυθδέρνηση ἀγνόησε καὶ πάλι τὶς με- 
σολαθητικὲς προσπάθειες τοῦ ΤᾺΞΕ.., προκει- 
μένου νὰ διατηρήσει ἀναλοίωτες τὶς ἀναχρο- 
νιστικές κι ἀντιδημοκρατικὲς δομιὲς καὶ λεῖ- 
τουογίες τῶν Ἀ.ἘΤ. 

ΞΘ Ὶ  ππρῸ “..--.Ἡ Η ὁ δραστηριέτητες Τ ΟΕ. 

τίας ποὺ λήγει στὶς 20 ᾿Ιούλη τοῦ 1978, θρίθουν 
ἀπὸ τέτοιες προτάσεις τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητή- 
ριου ἙἭ. λλάδας πρὸς τὴν Κυδέρνηση, σὲ μορφὴ 
ἐγγράφων, προτάσεων σχεδίων νόμων, συνεντεύ- 
ἔγων τύπου, μελετημάτων, πορισμάτων ὁμάδων 
δουλειᾶς κι ἐπιτροπῶν ΤΙ Ε.., ποριαμάτων συνε- 
δρίων, συνδιασκέψεων καὶ ἐπιστημονικῶν ἡμερί- 
δων κλπ. 

ἩἯ Κυθέρνηση τρία χρόνια ὁλόκληρα ἀποκρού- 
εἰ ἢ φαλκιδεύει τὸ διάλογο μὲ τὸ ΤΙΕΕ;., δὲν θέλει 
καὶ δὲν μπορεῖ ν᾽ ἀξιοποιήσει τὴν πολύπλευρη 
ουμθολή τοῦ στὴν ἀντηιετώπιση τῶν θασικῶν 
προθλημάτων τοῦ τόπου. 

Κι αὐτὸ δυστιχῶς, στὴν πατρίδα μας εἶναι ὁ 
κανόνας. 

ἜΜποσι, δὲν μένει τίποτε ἄλλο, παρὰ οἱ Ἕλλη- 
νες ἐργαζόμενοι Διπλ. Μηχανικοὶ συσπειρωμένοι 
στὰ συλλογικά τους ὄργανα καὶ στὸ Τεχνικὸ Ἔπι- 
μελητήοιο Ἑλλάδας νὰ συνεχίσουν ἑνωμένοι τὸν 
ἀγῶνα τοὺς σὲ συμπαράταξη μὲ ὅλους τοὺς κοι- 
νωνικοὺς φορεῖς καὶ τὶς ὀργανώσεις τῶν ἐπιστη- 
μόνων, κι ἀνυποχώρητοι στὶς βασικὲς ἀρχὲς καὶ 
στοὺς προγραμματικούς τοὺς στόχους, ποὺ μένουν 

καὶ σήμερα οἱ ἴδιοι, κι ἀποτελοῦν τὴ δύναμη τῆς 
ἑνότητάς τους. 

Ἡ σιείρα ἄρνηση, οἱ στεγανὲς κι ἀντιδημοκρα- 
τικὲς διαδικασίες, οἱ εὐκαιρειακὲς ἐπιλογὲς ποὺ δὲ 
συμδαδίζουν μὲ τὸ δημόσιο συμφέρον, κι οἱ θύ- 
λακες τοῦ αὐταρχισμοῦ καὶ τῆς συντήρησης, στὴν 
ῬῬλληνικὴ κοινωνία εἶναι νομοτέλεια νὰ νικηθοῦν 
καὶ θὰ νικηθοῦν ἀπ᾽ τὶς δυνάμεις τῆς Προόδου. 

Κι οἱ Ἕλληνες ἐργαζόμενοι Μηχανικοὶ ἀπό- 
δειξαν μὲ τὴ δουλειά τοὺς καὶ τὴ στάση τοὺς τὰ 
τρία αὐτὰ χρόνια, ὅτι ΉΩΝ στὶς δυνάμεις τῆς 

Τὰ Ἐνημερωτικὰ Δελτία τοῦ ΤΙ Ε;. τῆς τριε- Προόδου. 

  

  

᾿ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ͂ ΤΕΕ 
Λέκκα 23---25, ἴος ὄροφος “--- Τηλ.: 32.45.180 

8 π.μ.---2 μιμ. καὶ 5--9 μιμ. ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαδθάτου   
  

1) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΝΈ! τὶς ἐπιστημονικές, τεχνικός, ἐπαγγελματικές, 
κοινωνικοοικονομικὸς μελέτες καὶ τὶς δραστηριότητες τοῦ ΤΙ. 
2) ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΣΕΙ -“--- εἰδικές, ἐπιστημονικὲς καὶ τεχνικὲς διδλιογραφίες σὲ συνερ- 
γασία μὲ ὁμάδα, εἰδικῶν, ἐπιστημόνων Μηχανικῶ ν. 

3) ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ : 
α. Τὶς μελέτες τοῦ ΤΙ. 
β. Τὸ ἀρχεῖο τῶν παλαιῶν μελετῶν τοῦ ΤΙ.Ε. 
γ. ᾿Αρχεῖο ἀποκομμάτων Τύπου, γιὰ θέματα, ποὺ ἀφοροῦν τὶς ἐπιτροπὲς τοῦ ΤΕ. 
δ. ᾿Αρχεῖο πηγῶν γιὰ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα.   
  

  

ει Ἐνημερωτιχό Δελτίς ΤΕ.» -- Χιλιοστό τεῦχες, Σάῤφύατο 3 ᾿Ιφυνίου 1978 6!



Φ δραστηριότητες ΤΕΙ. --- 

  

  

  

  

  

  

ΤΕΧΥΙΚΟ ἐπιμελητηριθ τῆς ελλαῦθς   

  

  

  
Τῶν συνοδ. ΒΑΛΙΑΣ ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΜ. 

κοί ΣΟΦΙΑΣ ΑὙΓΕΡΙΝΟΥ Α.Μ. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟῪ ΤΕΞ ἔχει ἐπιτύχει, ἐκτός ἀπό τή δρα- 
στηριοποίγσν, τῶν ἐκλεγμένων ὀργόνων, νά συνεγείρει ἕνα μεγάλο 

πλῆθος Μηχανικῶν, πού συσπειρωμένο γύρω ἀπό τήν ἐκλεγμένη Διοί- 
κῆστ) προσφέρει ἔργο μέ ἐνβΒευσιασμό χωρίς ἀμοιθή ἤ μέ ἐλάχιστες ἀ- 
μοιθές. Περ:ισσότερε!: ὀπό 1.060 μεγχονικοί προσφέρουν σήμερα τίς ὑπη- 
ρεσίες τους μέ διάφορες μορφές καί σέ διάφορα ἔργανα μέσα στό ΤΕΕ. 
Ἢ δραστγριότγη᾽ τά τους ἀναπτύσσεται τόσο στόν μελετττικό τομέα, ὅσο 
καί σέ ἄλλευς τομεῖς λειτουργίος τοῦ ὀργοανισμεῦ τοῦ ΤΈΕ, ὅπως Πρα- 
γματογνωμοσύνες. Τεκμγρίωστ, Πρετυποποίντσυ, Βιθλιοθήκη. -- Ἔτσι 
τό ΤΈΕ σήυερα ἐυφανίζεται σό μιά πραγματική κυψέλη δουλειᾶς καί ἔ- 
γινε τό Ἐπιμελητήρις ὅλων τῶν Μγεχανικῶν καί ἰδιαίτερα τό Ἐπιμελη- 
τήρις τῶν νέων Μηχανικῶν. 

᾿Αναλυτικά ἡ δραστηριότητα σὐτή καλύπτει τούς παρακάτω τομεῖς: 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ͂ΛΚΑ ΤΜΉΜΑΤΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓῊ δράση ποὺ παρουσίασαν τά Περιφερειακά 

Τμήματα τοῦ ΤΕΕ μπορεῖ ἐνδεικτικά νά συνοψισθεῖ στά 
παρακάτω : 

-. Τό Περιφ. Τμῆμα Κεντρ. Μακεδονίας παρουσίασε μία ἀ- 
ξιόλογη δράση μέ ὀργάνωση διαλέξεων, δημόσιας συζήτη- 
σῆς γιά τό Νόμο Πλαίσιο τῶν Α.Ε.!͵, συνάντησης μηχα- 
νικῶν σέ θέμστα ἀκοιστικῆς, σεμινάριο νιά τίς ᾿Αντι- 
σεισμικές κατασκευές μέ τήν ἔκδοση τῆς Τεχνικῆς ᾿'ἜἜνη- 

μέρωσης κ,.λ.π. 
.. Τόπεριφ. Τμῆμα Δυτ. Κρήτης ὀργάνωσε τῇ φωτογραφική 

ἔκθεση γιά τούς παραδοσ:ακούς οἰκισμούς, ἑτοίμασε προ- 
τάσεις γιά τό Πολυτεχνεῖο Κρήτης, γιά τῇ δελτίωση λει- 

τουργΐας τῶν Πολεοδομικῶν Γραφείων κ.»λ.π. 
- Τὸ Περιφ. Τμῆμα ᾿Ανατολικῆς Κρήτης πραγματοποίησε 

τό Πρῶτο Ἐτήσιο Συνέδριό του μέ μεγάλη ἐπιτυχία, τῇ 
φωτογροαφικῆ ἔκθεση γιά τῆν ᾿Αρχιτεκτονική Κληρονο- 
μιὰ κιλ.π. 

Στά πλαΐσια ὅλων τῶν Περιφερειουκῶν Τμημάτων οἱ ὁμάδες 
ἐργασίας ἀπόδωσαν τούς πρώτους καρπούς τους, καί ἡ συμ- 
δολή τους ἔγινε ἰδιαίΐίτερα αἰσθητή στούς τομεῖς καί στά ὅὄρ- 
γανα πού νομιμοποιοῦνται καί ἔχουν γνώμη σέ περιφερειακό 
ἐπίπεδο, σ᾽ ὅλη τὴν Ελλάδα. 

2. ἘΠΙΣΤΗΜΌΝΙΚΑ ΤΜΉΜΑΤΑ 
Α ἘΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ Τμήματα ἀσχολήθηκαν μέ τά Τεχνικο- 

οιἰκονεμικά Θέματα, πού ἀναφέρονται στήν ἐπιστήμη τῆς 

ἀντίστοιχης εἰδικότητας καί εἰδικότερα- 

-- τὙΝποδοήθησαν τήν Δ.Ε. σέ θέματα τοῦ ἀντίστοιχου κλόδου. 

..- Συνεργάστηκαν μέ τόν ἀντίστοιχο Κλαδικό Σύλλογο. 

- Ὑπέδειξαν ἐκπροσώπους τοῦ ΤΙΕΕΕ. σέ ἐκδηλώσεις καί δι- 

εθνῆ Συνέδρια. 
- Πρότειναν σειρά ἐπιστημονικῶν σεμιναρίων καὶ ἄλλων ἐκ- 

δηλώσεων. 

. ΠπΠρότειναν καί συντόνισαν ὁμάδες ἐργασίας. 

-- Συντόνισαν τίς ἀντίστοιχες Ἐπιστημονικὲές ἜἘπιτροπές 
καί συνεργάστηκαν ἁρμονικά μαζί τους, τόσο στὸν μελε- 
τητικό τομέα, ὅσο καί γιά τήν προδολή τῆς δουλειᾶς τους 
πρὸς τά ἔξω. 

Πάντως ἐπισημαίνονται καὶ δυσχέρειες στὸ ἔργο τῶν Τμη- 
μάτων, εἴτε ἀπό λόγους λειτουργικῶν τοὺς ἀδυναμιῶν, εἴτε 
ἐξ αἰτίας ἐλλειτπιοῦς σύνδεσης τους μέ τήν Διοικοῦσα ᾿ἜἘπι- 
τροπῇ. 

2.1. Ἐπιστημονιχές Ἐπιτροπές 

Ἤδη λειτουργοῦν 23 ᾿Επιστημονικές ἜἘπιτροπές ἐξαρτη- 
μένες ἀπό τά ᾿Ἐπιστημονικάὰ Τμήματα καὶ συγκεκριμένα: 
--. ιΟκτῷώ (8) μέ εὐθύνη τοῦ Τμήματος Πολιτικῶν μηχανικῶν. 
-- Τρεῖς (3) μέ εὐθύνη τοῦ Τμήματος ᾿Αρχιτεκτόνων Μηχα- 

νικῶν. 
.- μΜίαο (1) μὲ εὐθύνη τοῦ Τμήματος μηχανολόγων Μηχανικῶν. 

.-- Τρεῖς (3) μέ εὐθύνη τοῦ Τμήματος ᾿Ηλεκτρολόγων Μηχα- 
νικῶν. 

-- Δύνυ (2) μέ εὐθύνη τοῦ Τμήματος ᾿Αγρονόμων - Τοπογρά- 
Φων Μηχανικῶν. 

- Δύο (2) μέ εὐθύνη τοῦ Τμήματος Χημικῶν Μηχανικῶν. 
-ὀ Τρεῖς (3) μέ εὐθύνη τοῦ Τμήματος Μεταλλτιεολόγων Μη- 

χανικῶν. 

.- Μία (1) μέ εὐθύνη τοῦ Τμήματος Ναυπηγῶν Μηχανικῶν, 
Οἱ Ἐπιτρεπὲς οαὐτές͵ ἄν καί παρουσιάξουν ᾿δρισμένα προδλή- 
ματα ἐσωτερικῆς λειτουργίας, στό μεγάλο τους ποσοστό συν- 
τονίζουν μεγάλο ἀριθμό ὁμάδων ἐργασίας καί δρίσκονται σέ 

ἱκανοποιητική σύνδεση μέ τά ἐπιστημονικά Τμήματα. 

    --- --. , 
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5. ΜΟΝΙΜῈΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
0' ΔΕΚΑ (10) Μόνιμες ᾿Επιτροπές ἀσχολήθηκαν μέ Κο.ι- 

γνωνικοοικονομικό Θέματα καΐί μὲ τά ᾿Επαγγελματικά Θέμα- 

τὰ τῶν Μηχανικῶν͵ ὅπως αὐτά περιγράφονται στίς σχετικές 

ἀποφάσεις τῆς ΔΙΕ., ποὺ ἀφοροῦν στήν σύστασή τους. 
᾿Αναλυτικότερα : 

Μετά ἀπό ἀνάλυση τοῦ ἀντικειμένοι: τους κατάρτισαν προ- 
γράμματα ἔρευνας καὶ μελετῶν, ποὺ ἤδη σέ μεγάλο δα- 

θμό ἔχουν ὑλοποιηθεῖ ἀπό τίς ἀντίστοιχες ὁμάδες ἐργα- 

σίας πού συγκροτηθηκαν. 

--- Ὑποθδοήθησαν τήν Δ. Ε. 
τοῦ ΤΕΕ. σὲ ἐπίκαιρα θέματα μέ προτάσε:ς γιά διάφυ- 
ρες ἐνέργειες καὶ ἐκδηλώσεις. 

---Ἕ Πρότειναν καὶ συντόνισαν πολλές ὁμάδες ἐργασίας, πού 

οἱ περισσότερες ἔχουν ὁλοκληρώσει τό ἔργο πού τούς ἄνα- 

μέ εἰσηγήσεις γιά παρεμδθάσεις 

τέθηκε. 
Συνολικά οἱ δέκα Μμόνιμες ἙἘπιτροπές λειτούργησαν κανο- 
νικά καί ἡ σύνδεσή τους μέ τήν Δ.Ε. ἦταν ἱκανοποιητική. 

2.1, ᾿ὥμχδες ἐργασίας 

Μέχρι σήμερα κατά τομεῖς θεμυάτων συγκροτήθηκαν καί ὁ- 
λοκλήρωσαν τό ἔργο τους οἱ παρακάτω ὁμάδες ἐργασίας γιά: 

2.1.1. Κοινωνιχοοιχενομιχκα ϑέματα 

2.1.1.1. Θέματα “Ἔρευνας : 

ΙΪ. ᾿Απογραφή τῆς Γεωλογικῆς καί Μεταλλευτικῆς Ἔρευ- 
νας στήν Ἑλλάδα. 

2. Συγκέντρωση ἀπογραφικῶν στοιχεΐων γιά τήν Γεωργία 
καί Κτηνοτροφία στήν Ελλάδα. 

3. ἼἜρευνα γιά τό τεχνολογικό καί ἐρευνητικό ἐπίπεδο τῆς 
᾿Ελληνικῆς Βιομηχανίας. 

3.1.1.2. Γιά Θέματα τεῦ Προγράμματος Βεοινωνιχε- 

φιχονομιχῆς ᾿Ανάπτυξης : 

Ἰ. Μελέτη τοῦ θέματος: Τά στερεά καΐσιμα στήν Ελλάδα. 

Ἢ Διοιχοῦσα 
Ἐπιτροπή 

σὲ μιά ἀπό 
τίς συνεδριάσεις 
της. Στό χέντρο 
ἀριστερά ὁ χ. Ν. 
Ζαρντινίδης πού 

παροακολούϑησε 
τή συνεδρίαση 
αὐτή εὐϑύς 
μόλις ἀνέλαξε Ρ 
ὑπουργός 
δΔημ. Ἔργων. 
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2. Μελέτη τοῦ θέματος: Χημεῖία καὶ ᾿Αγροτικὴ Οἰκονο- 
μία --- Λιπάσματα ----- Φυτοφάρμακα. 

3. Μελέτη τοῦ θέματος: ᾿Αγροτική Οἰκονομΐα καΐ ᾿Αγρο- 
τική ᾿Επιχεΐρηση. 

ἃ. ᾿Εκμηχάνηση τῶν Γεωργικῶν ἐργασιῶν. 

3.1.1.3. Γιὰ Θέματα Χωροταξιχκοῦ Σχεδιχομοῦ : 

στοιχείων Χωρυτα- Ι]. "Ἔρευνα καί Τεκμηρίωση δασικῶν 
ξικῆς ᾿Ανάλυσης. 

2. Θεσμικό κσΐ Διοικητικό πλαΐίσιο Χωροταξίας. 

3. Μελέτη τοῦ θέματος: Οἱ Χωροταξικές καί Ρυθμιστικές 
Πολεοδομικές Μελέτες στήν Ἑλλάδα. 

3.1.1.4. Γιὰ Θέματα Παιδείας : 

], Καταγραφή τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης στήν ᾿Ανώ- 

τατη Τεχνική, ᾿Επαγγελματική ᾿Εκπαίδευση. 
Ι]. Καταγραφή τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης στή Μέση 

Τεχνική, ᾿Επαγγελματική ᾿Εκπαίδευση. 

3. Μελέτη τοῦ θέματος: Σχολικό Κτίριο. 

3.1.1.5. Γιά Θέμοατα Πρεοστασίοιςς Περιῤφάλλοντες : 

Ἰ. Μελέτη ἁρμοδιοτήτων Μηχανικῶν γιά τὴν ἀνάληψη με- 
λετῶν καὶ κατασκευῶν τεχνικῶν ἔργων προστασίας περιβθάλ- 
λοντος. 

2. Κριτικῆ μελέτης τοῦ ΥΚΟῪ. γιά τή ρύπανση περιθδάλ- 
λοντος τῆς μεΐζονος περιοχῆς Πρωτευούσης. 

3. Μελέτη τοῦ προδλήματος περιδάλλοντος περιοχῆς Αἰ- 

δηψού. 
4. ᾿Αντιδραστῆρες καΐ περιθδάλλον. 

5. Ἐνέργεια καί περιθάλλον ...-. Ὑδρογονάνθρακες. 
ὅ. ᾿Ενέργεια καί περιδάλλον .-.--.- Στερεά καύσιμα. 

3.1.1.6. Γιά Θέματα Τοπιχῆς Αὐτοδιοίχησης : 

ΙΪ. Θεσμικό πλαΐσιο τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοΐκησης. 
2. Κοινωνικός ἐξοπλισμός τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης. 
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3. Σημερινός ρόλος τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης. 
4. Μελέτη τῶν ἀστικῶν συγκοινωνιῶν σέ σχέση μέ τήν 

Τοπική Αὐτοδιοίκηση. 
5. Μελέτη τοῦ θέματος τῆς Δημοτικῆς Κοαϑαριότητας καί 

εἰδικότερα τῶν ἀπορριμμάτων. 

3.1.2. Γιά Ἐπαγγελματιχά ΦΘέματα Μηχανιχῶν 

3.1.2.1. Γιὰ ἙἘπαγγελματικά ὥέεματαὰα Ὑπαλλήλων 

Μηχανιχῶν : 

Ἰ. Μελέτη τοῦ θέματος: Συλλογικές συμθάσεις ᾿Ϊδιωτι- 
κῶν Ὑπαλλήλων Μηχανικῶν. 

3.1.3.2. Γιά Ἐπαγγελματιχά Θέματα Μελετητῶν Μη- 

χανιχῶν : 

Ι. Κώδικας Φορολογικῶν Στοιχεΐων. 
2. ᾿Εκπόνηση Προδιαγραφῶν .- Κώδικας ᾿Αμοιδῶν Ρυμο- 

τομικῶν, Ρυθμιστικῶν Χωροταξικῶν Μμιελετῶν. 

3. ᾿Εκπόνηση Προδιαγραφῶν --- Κώδικας ᾿Αμοιδῶν Μελε- 
τῶν Σιδηροδρομικῶν ἔργων. 

. ᾿Ἐκπόνηση Προδιαγραφῶν “--- Κώδικας ᾿Αμοιδῶν γιά 
μελέτες ᾿Αρχιτεκτονικῆς ἐσωτερικῶν χώρων καί διακοσμήσεων. 

3,1.2. Γιὰ Ἐπαγγελμαχτιχὰάὰ (έματοαο ἙἘργοληπτῶν 

Μηχανιχῶν ; 

Ἰ. ᾿Αἀπογραφὴ τῶν κατασκευαστικῶν γραφείων. 

2. Μελέτη τῆς Νομοθεσίας ᾿Ασφαλιστικῶν Ταμείων. 
3. Μελέτη θεμάτων σγετικῶν μέ τὴν ἀπασχόληση τῶν ᾿'Ἐλ- 

λήνων κατασκευαστῶν στίς ᾿Αραδικές χῶρες. 

3.11.4. Γιὰ (Φἐματὰ ᾿Ασφαλιστικῶν Ταμείων καὶ 

ποινωνιχῆς Πρόνοιας Μηχανιχῶν : 

Ι. Μελέτη ἀσφαλιστικῶν θεμάτων Μμηχανικῶν. 
2. Μελέτη τῆς παρεχομένης στούς Μηχανικούς ὙὝγειονο- 

μικῆς Περιθάλφεως. 

3.13. Ἐπιστημονιχά Θέματα : 

3,.1.3.1. Εἰδικέτητας Πολιτικῶν Μηχανιχῶν : 

3.1.3.1.1. ϑέμοτα Στατιχῆς : 

Ἰ. Μετάφραση κανονισμῶν φορτίσεων, συμθδολισμῶν καί 
προδιαγραφῶν συντάξεως στατικῶν μελετῶν. 

3.1..1.2. θέματα ᾿Αντισεισμιχῆς Μηχανιχῆς χαὶ Τε- 

χνιχῆς Σεισμολογίας : 

Ἰ,͵ Μετάφροση τῶν ἀντισεισμικῶν κανονισμῶν Βουλγαρίας, 
Γιουγκοσλαδίας, Η.ΠΑΑ., ᾿Ιαπωνίας, Ρουμανίας, Σοῦ. ἹἙνώ- 
σεως, Τουρκίας. 

2. Συγκριτική μελέτη τῶν ὑφισταμένων πλέον ἀντιπροσω- 
πευτικῶν χαρτῶν σεισμικῆς ἐπικινδυνότητας τοῦ Ἑλληνικοῦ 
χώρου καί τόν διαχωρισμό τῶν Οἰκισμῶν τῆς χώρας ἀπὸ ἀ- 
πόοψεως σεισμικότητας. 

3.13.1. Φέματα Μεταλλιχῶν Κατασκευῶν : 

ς Ἰ. ῬΛετάφραση ξένων Κανονισμῶν Μεταλλικῶν Κανονισμῶν. 
ΕΑΝ μετάφραση Βρεταννικῶν Κανονισμῶν. Β. 5. 449͵ 

3.1.3.14. Φέματα ᾿Ἐδαφομηχανικῆς χαί Θεμελιώ- 
σεων : 

Ι. Σύνταξη Προδιαγραφῶν ᾿Εδαφοτεχνικῶν ᾿Ερευνῶν γιὰ 
θεμελίωση κτιρίων. 

3.1.3.1.5. Φέμαχτα Ὑδραυλικχῶν "Ἔργων : 

1. Σύνταξη ἐπιστημονικῆς μελέτης --- ἀνακοίνωσης γιὰ 
τὸ αΔιεθνὲς Συνέδριο ᾿Αρδεύσεων --5--- Στραγίσεων». ΠῚ ς 

2. Μετάφραση κανονισμῶν |.Ξ.Ο. σχετικῶν μέ τοὺς ἀγω- 

γούς. 

3.1.3.2. Εἰδικότητας ᾿Αρχιτεκτόνων Μηχανιχῶν : 

3,1.3.2.1. ϑέματα ΗΣυϑμιστικῶν Σχεδίων χαί Πολεο- 

δομιχῶν Μελετῶν: 

!. Μελέτη τῶν ἁρμοδιοτήτων τοῦ ΓΟ.Κ. στὴν Ἑλλάδα 

σήμερα. 
2. Μελέτη ἁρμοδιοτήτων τῶν Πολεοδομικῶν Κανονισμῶν 

στῆν Εὐρώπη. 

3.1.3.2.2. Θέμχτα ᾿Αρχιτεχτονιχῆς ληρονομιᾶς : 

Ι. Ἐπεξεργασία τῆς μελέτης τοῦ Ὑπουργείου ᾿Εσωτερι- 
κῶν: Ἐντοπισμός, καταγραφὴ καὶ ἀξιολόγηση Οἰκισμῶν ὅ- 
λης τῆς Ἑλλάδας. 

3.1.3.3. Εἰδικότητας Μηχανιχῶν Μετοαλλείων καί 

Μεταλλφουργῶν : 

3.1.3.3.1. Φέματα Μεταλλευτιχῆς Τεχνολογίας : 

Ι. ᾿Απογραφὴ καὶ ἀξιολόγηση τῆς δραστηριότητας Μη- 
χανικῆς παρασκευῆς τῶν Μεταλλευμάτων καὶ τῶν ᾿Ορυκτῶν. 

3.1.3... Θϑέματα Μεταλλουργιχῆς Τεχνολογίας : 

ΙΪ. ᾿Απογραφή τῆς Μεταλλουργικῆς καὶ Μεταλλοτεχνικῆς 

δροστηριότητας στὴν Ελλάδα. 

4 ἘΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΠΤΡΟΠΕΣ 
4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ἀπὸ τὶς ᾿Ἐπιτροπές, ποὺ συγ- 

τήθηκαν γιὰ ἔκτακτα θέματα, ποὺ παρουσιάστηκαν καὶ 
καὶ οἱ ὁποῖες ὁλοκλήρωσαν τὸ ἔργο τους εἶναι: 

4.1. Μέ εὐδύνη τῆς ΔΕ.: 

Δ.1}.} Ἢ ᾿ἘἘπιτροπὴ γιὰ τὸ νέο ᾿Αεροδρόμιο ᾿Αθηνῶν. 
4.1.2. Ἢ Διατμηματικὴ Ἐπιτροπὴ μελέτης τοῦ σχεδίου 

νόμου γιὰ τὴν ἄσκηση τοῦ ἐπαγγέλματος τοῦ Χημικοῦ Μη- 
χανικοῦυ. 

4.1.3. Ἧ ᾿Επιτροπή γιά τή Σύνταξη τοῦ Σχεδίου Νόμου 

«᾿Ασφάλεια. "ἔργων -.--- Εὐθῦνες Μμηχανικοῦ». 

4.1.4. Οἱ ᾿Επιτροπὲς μελέτης τοῦ κόστους τοῦ ὑπογεῖΐου 
σταθμοῦ αὐτοκινήτων στήν πλατεΐία Κλαυθμῶνος. 

4.1.5. Ἧ ᾿Επιτροπὴ μελέτης τῶν αἰτίων κατάρευσης πο- 
λυκατοικίας στὴν ὁδὸ Σίνα. 

4.16. Ἢ ᾿Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴ σύνταξη σχεδίου νόμου περὶ 
ΚΑΜΠΔΕ. 

4.1.7. Ἢ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὸν Κώδικα ᾿Αμοιδῶν Μηχανι- 
κῶν. 

4.18. Ἢ ᾿Επιτροπὴ σύνταξης τοῦ Σχεδίου Νόμου γιὰ 
τὸ Πτυχίο ᾿Εργοληπτῶν ᾿Ιδιωτικῶν "Ἔργων. 

4.19. Ἢ ᾿ἘἘπιτροπὴ γιὰ τὴν μελέτη τῶν αἰτίων κατάρ- 
ρευσης τῆς πολυκατοικίας στὴν ὁδὸ Κηφισίας. 

4.}1.1.0θ. Ἢ ᾿ἘΕἘπιτροπὴ μελέτης γιὰ «τὴν διαδικασία ἔκ- 
δοσης οἰκοδομικῶν ἀδειῶν». 

Δ.ἃ1}.ἃ1Ὃἃ1-. Ἢ ᾿Ἐπιτροπὴ μελέτης «γιὰ τὴν σύνταξη κτιριο- 
δομικοῦ κανονισμοῦ γιὰ τὴν θερμόνωση τῶν κτιρίων». 

4.}.1}12ὥ. Ἢ ᾿Ἐπιτροπὴ «γιὰ τὴν σύνταξη Σχεδίου Νόμου 
Ὑδραυλικῶν ᾿Εγκαταστάσεων». 

4.1.13. Ἢ ᾿Ἐπιτροπὴ μελέτης τοῦ θέματος γιὰ τὴν ἐγ- 
κατάσταση Κέντρου μηχανογράφησης στὸ ΤΙΕΕΕ. 

4.1.1.4Δ. Ἢ ᾿Ἐπιτροπὴ μελέτης τοῦ «Δασικοῦ Κτηματο- 
λογίουν». 

4.1.:15. Ἢ ᾿Ἐπιτροπὴ μελέτης «γιὰ τὸ Χωροταξικὸ Σχέ- 
διο τῆς ᾿Αθήνας». 

4.1..6.ὄ Ἢ ᾿Ἐπιτροπὴ μελέτης γιὰ «τὸν νέο Πολεοδομι- 
κὸ καὶ Οἰκοδομικὸ Κανονισμό». 

4.1.1.17. Ἢ ᾿Ἐπιτροπὴ μελέτης θεμάτων Ε.Ο.Κ. μὲ πολ- 
λὲς ὁμάδες ἐργασίας, ἀπὸ τὶς ὁποῖες πολλὲς παρουσιάστη- 

εξ -« Ἐνημερωτιχό Δελτίο ΤΕ.» --- Χιλιοστό τεῦχος, Σαδόαχτο 3 ᾿Ιουνίου 1978



-τ- δραστηριότητες ΤῊ. 
  

καν στὸ Συνέδριου «Ἢ ΕΟΟ.ΚΚ. καὶ οἱ Ἕλληνες Μηχανικοΐ» 

ποὺ ὀργάνωσε τὸ ΤΕ. 

4.2. Μέ εὐθδύνη τῆς ᾿Αντιπροσωπείας : 

4.2.1}. Ἢ ᾿Ἐπιτροπὴ μελέτης γιὰ «Τὸ Θεσμικὸ Πλαίσιο 

τοῦ ΤΕΕ.». 
4..2. Ἢ Ἐπιτροπὴ μελέτης γιὰ «τὸν ᾿Οργανισμὸ τοῦ 

ΤΕ... 
4..3. Ἢ ᾿ἘἘπιτροπὴ μελέτης γιὰ «τὸ Νομοσχέδιο περὶ 

ΤΙΣ.Μ..Δ.Ε.. 

4.3. ᾿Ἐπίσης λειτεύργησαν ᾿Φργανωτιχές Ἕπιτρο- 

πές για: 

4.3.1. Τὸ Συνέδριο τῆς [{1.1.4. καὶ τὴν ἀντίστοιχη ἯἫμε- 

ρἶδα. 

4.3.2. Τὴν Ἡμερίδα καὶ τὸ Συνέδριο Συνδυασμένων Με- 

ταφορῶν. 
4.3.3. Τὸ ᾿Ενεργειακὸ Συνέδριο. 

4.3.4. Τὸ Συνέδριο «Ἢ Εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα καὶ οἱ 

“Ἕλληνες Μηχανικοΐ». 

4.3.5. Τὸ ἴο Συνέδριο «γιὰ τὸν 'Ἑλληνικὸ ᾿Ορυκτὸ Πλοῦ- 

τον». 
4.3.6. Τὸ Συνέδριο «Οἱ Κατασκευὲς στὴν ᾿Ελλάδαν. 

5, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ͂ ΤΕΕ. ΠΡῸΣ 
ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

5.1. Γιά τή ΔΕΠΟΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ τῆς λαϊκῆς στέγης ἀπασχόλησε τὴν πα- 

ροοῦσα Διοίκηση τοῦ ΤΙΕΚΙΕ. καὶ ἔγκαιρα διατύπωσε τὶς 

ἀπόψεις της γιὰ τὸ χαρακτῆρα τοῦ ᾿Οργανισμοῦ τῆς ΔΕΠΟΣ 

καὶ τὴν κοινωνικὴ ἀποστολὴ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκπληρώσει. 

Οἱ ἀπόψεις τοῦ ΤΙΕ.Ε. δὲν λήφθηκαν ὑπόψη. Πρὸς τὸ τέλος 

τοῦ 1977 ὁ πρόεδρος τοῦ ΤΙΒ.Ε. παραιτήθηκε ἀπὸ τὸ Διοι- 

κητικὸ Συμδούλιο τῆς ΔΕΠΟΣ σὲ ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιὰ 
τὴν ἀδράνεια καὶ τὸ χαρακτῆρα τοῦ Οργανισμοῦ. 

5.2. Γιά τό πενταετές πρόγραμμα ἀνάπτυξης 

Γιὰ τὸ Πενταετὲς Πρόγραμμα ᾿Ανάπτυξης, τὸ ΤΙΕΚΕ. δὲν 

ἔγινε δυνατὸ νὰ ἐκφράσει τὶς ἀπόψεις του γιατὶ ἕνα τέτοιο 
πρόγραμμα δὲν δόθηκε ποτὲ ὄχι μόνο στὸ ΤΙΕΕΕ., ἀλλὰ σὲ 

κανένα -οινωνικὸ φορέα. 

5.3, Νέμος πλαίσιο γιά τὰ Ἀ.Ε.1. 

Τὸ ΤΕ. συνέδαλε ἀποφασιστικὰ στὸ νὰ διατυπωθοῦν ἐ- 

νιαῖες οἱ κοινὲς θέσεις ὅλων τῶν φορέων ποὺ ἐνδιαφέρονταν 
γιὰ τὴ θέσπιση ἑνὸς Δημοκρατικοῦ καὶ σύγχρονου Νόμου 
Πλαίσιου γιὰ τὰ ᾿Ανώτατα ᾿ΕἘκπαιδευτικὰ ᾿Ιδρύματα. Ἔτσι 

δασικὴ ἦταν ἡ συμδολῆὴ τῦῦ ΤΙΕΕ. στὴν διαμόρφωση τῶν 

ἕντεκα κοινῶν θέσεων τῆς ΕΦΕΕ, τοῦ ΕΔΠ τῶν ΑΕἸ, τοῦ 
ΤΙ .Ε., τοῦ Πανεπ. ᾿Ομίλου τῶν Συλλόγων Πολ. Μηχ., ᾿Αγρ. 
Τοπ. - Μηχ. κλπ., τῶν Ἑνώσεων ᾿Ελλήνων Φυσικῶν καὶ Χη- 

μικῶν γιὰ τὴν διαρθρωτικὴ ἀλλαγὴ τῶν δομῶν καὶ τῶν λει- 
τουργιῶν τῆς ᾿Ανώτατης Παιδείας καὶ τῶν Πολυτεχνείων. 
Καὶ οἱ ἕντεκα κοινὲς θέσεις περιλαμδάνονται στὴν πρόταση 
γιὰ τὸ Νόμο Πλαίσιο, ποὺ ψήφισε ὁμόφωνα ἡ ᾿Αντιπροσωπεία 
καὶ ποὺ προωθήθηκαν μέσα ἀπὸ τὴ δουλιὰ τῆς ΜΕ. Θεμάτων 
Παιδείας τοῦ ΤΙΕΕ. 

5.4. Χωρεταξικός Σ χεδιχσμός 

Τὸ ΤΙΕΕ. διεκδίνησε ἀποφασιστικὰ τὴ συμμετοχὴ τῶν 
κοινωνικῶν φορέων στὸ χωροταξικὸ σχεδιασμό. 

Ἢ συμμετοχὴ τῶν ἐκπροσώπων του στὸ ᾿Εθνικὸ Συμθού- 

λιο Χωροταξίας εἶναι͵ στὸ δαθμὸ ποὺ ἡ Κυδέρνηση θὰ τὸ 
ἐπιτρέψει, σημαντικὸ στοιχεῖο οὐσιαστικῆς παρέμδασης τοῦ 
ΤΕ. στὸν δασικὸ γιὰ τὸ ντόπο μας αὐτὸ τομέα. 

-« Ἐνημερωτιχό Δελτίο ΤΕ.» -- Χιλιεστό τεῦχος, 

5.5. Συγχοινωνταχό 

Τὸ ΤΕΕΕ. ὁλοκλήρωσε μιὰ προσπάθεια ἀνάλυσης τοῦ συγ- 
κοινωνιακοῦ προδλήματος, ἰδιαΐτερα τῆς ᾿Αθήνας καὶ ὑπό- 
ἔαλλε στοὺς ἁρμόδιους ὁλοκληρωμένη πρόταση γιὰ τὴν ἀντι- 
μετώπιση τοῦ κυκλοφοριακοῦ προδλήματος τῆς Πρωτεύουσας. 

᾿Ακόνα τὸ ΤΙΕ.Ε. δὲν παράλειψε νὰ ἀσκήσει κριτικὴ στὴν 
ἐπιλογὴ τῆς Κυδέρνησης νὰ προωθήσει τὴ διαπλάτυση τῆς 
Λεωφόρου Συγγροῦ ἔργο δαπανηρὸ ποὺ ἡ ἀναγκαιότης του 
δὲν θεμελιωνόταν ἐπιστημονικὰ καὶ δὲν δικαιολογιόταν κοι- 

νωνικά. 

5.6. ᾿Αποχέτευση --- ᾿Αντιπλημμυριχή πρεστασία 

Τὸ ΤΙΕΕ., μετὰ τὶς καταστροφικὲς πλημμύρες τοῦ περα- 

σμένου Νοέμδρη, ὑπόδαλλε στοὺς ὁρμόδιους κρατικοὺς φο- 
ρεῖς ὁλοκληρωμένη πρόταση γιὰ τὴν ἀποχέτευση τῶν ὀμόρίων 

καὶ τὴν ἀντιπλημμυρικὴ προστασία τοῦ Λεκανοπεδίου ὕὥστε- 

   

  

ἀτὰρ ἐπ Ὶ ν Η 

Τὸ Τεχνιχό Ἐπιμελητήριο πολλές φορές ἐξεδήλωσε 
τῇ συμπαράοτασὴ του γιά τῇ μαρτυριχκὴ ὐπρο. Ἢ 
φωτογρχφία ἀπὸ τὴν ἐπίσχεψη ἀντιπροσωπείας τοῦ 
ΤΙΕ. οτή ΔΛευχωσία στὶς 23.12.16 γιὰ τὴν ἐπίδοση 

χρηματιχῆς ἐπιταγῆς στό Μαχάρις σὰ συμξελὴ στήν 
ἀνοιχοδόμηση τοῦ προεδριχοὺῦ μεγάρου. 

Σάξέξατο 3 ᾿ἴευνίου 1918 (Ά



  Φ δραστηριότητες ΤΕ. 

ρᾳ ἀπὸ μελέτη ἐπιτροπῆς εἰδικῶν ἐπιστημόνων μελῶν τοῦ 
ΤΕΕ. 

5.7. Ἐϑνιχό πτηματοελόγιο 

Ἢ σημαντικὴ δουλειὰ τοῦ ΤΙΕΚΙΞ. πρὸς τὴν κατεύθυνοη 

θεσμοϑθέτησης ἙἙνιαίΐου Κτηματολογίου τῆς Ἑλλάδος καὶ οἱ 

θέσεις του γιὰ τὸ θέμα προκάλεσαν γράμμα τοῦ προηγουμέ- 
νου Ὑπουργοῦ Δημ. Ἔργων, ποὺ ζητοῦσε νὰ ἑτοιμάσει τὸ 
ΤΕ Ε. Σχέδιο Νόμου γιὰ τὸ ᾿Εθνικὸ Κτηματολόγιο. Ἤδη 
διατυπώνεται ἢ τελικὴ μορφὴ τοῦ Σχεδίου Νόμου καὶ ἔχει 
περιληφθεῖ στὰ θέματα σὲ ὑπόμνημα τοῦ ΤΈΚΕ. πρὸς τὸν 
σημερινὸ Ὑπουργὸ Δημ. "ἔργων. 

5.8. ᾿Ανάϑεση Μελετῶν δΔημοοσοίευ -- ατασχευή 

Δημοσίων ἜἜργων 

Τὸ ΤΙΕΕ. ἀγωνίστηκε γιὰ νὰ μὴ ψηφισθεῖ ὁ Κανονισμὸς 
γις: τὶς ᾿Αναθέσεις Μελετῶν Δημοσίου καὶ ὁ νόμος περὶ κα- 
τασκευαστῶν Δημ. "᾿Ἔργων ποὺ ψηφίστηκε͵ αἰφνιδίως ἀπ᾿ τὴν 
τιροηγούμενη Κυδέρνηση, ἐρήμην τῶν Μηχανικῶν καὶ τῶν συλ- 
λεγικῶν τους ὀργάνων. 

Τὸ ΤΕΕ. ζήτησε, μὲ τὴν ἀνόληψη τῶν καθηκόντων του, 
ἀπ᾿ τὸν νέο ὑπουργὸ Δημ. ἔργων τὴν ἄμεση ἀναμόρφωση τῶν 

νόμων ποὺ προαναφέρθηκαν, μὲ τὴ συμμετοχὴ τοὺ ΤΙΕΕΕ. καὶ 
τῶν συλλογικῶν φορέων τῶν Μηχανικῶν. 

5.9. Πτυχίς ᾿Ιδιωτιχῶν 

σχευχοστῶν) 

Ἕργων (Μητρῶς Κατα- 

Τὸ ΤΕΕ. προώθησε στὸ Υ ΔΕ Σχέδιο Νόμου γιὰ τὴν 
καξιέρωση πτυχίου ἐργοληπτῶν ἰδιωτικῶν ἔργων. 

5.10. ᾿Ασφάλεια “ἔργων -- Εὐδύνες Μηχανιχῶν 

"Ἔχει προωθηθεῖ ἀπὸ τὸ ΤΕΕ. στὸ Ὑπουργεῖο ᾿Απασχο- 
λήσεως καὶ ἜἘργασίας Σχέδιο Νόμου ποὺ ἀφορᾷ στὴν ἀσφά- 

λεια τῶν "ἔργων καὶ τὶς εὐθύνες τῶν Μηχανικῶων 

5.11, Νέο: ΓΟ. - Νέος Ἀτιριοδομιχώς Κνονισμές 

Τὸ ΤΙ. συνέδαλλε θετικὰ τόσο μὲ τὴ συμμετοχὴ ἐκπρο- 

σώπων τοῦ στὶς ἁρμόδιες ὑπηρεσιακὲς ἐπιτροπὲς ὅσο καὶ μὲ 

τὴ συγκέντρωση ἀπόψεων καὶ τὴ διατύπωση τελικῶν προτά- 

σεῶν τοῦ ΤΕΕΞ:. για τὸ Νέο Οἰκοδομικὸ Κανονισμὸ καθὼς 

καὶ τὸ Νέο κτιριοδομικὸ Κανονισμὸ ποὺ ἐπεξεργάζεται τὸ 
ΥΔ.Ε. 

3.12. ᾿Ασφαχλιστιχέ 

Ὕστερα ἀπὸ μακρόχρονη ἐπεξεργασία καὶ ἐπίπονες προ- 
σπάξειες ἑ νέος νόμος περὶ ΤΣΜΕΔΕ ὄρίσκεται στὴν τελευ- 
πτιαΐα φέάση τῆς προώθησής του γιὰ ψήφιση. 

5.13. Στέγασηῃ τοῦ ΤῈΕ χαί τῶν Περιφ. Τμημάτων 

ἬἭ Διοίκηση τοῦ ΤΕ ἔχει προδεῖ στὶς ἀπαραίτητες 
ἐνέργειες γιὰ νὰ ἀποδεσμευθοῦν τὰ ἀναγκαῖα χρημ. ποσὰ ἀπ᾽ 
τα ἀποθεματικα γιὰ τὴν ἀπόκτηση ἰδιόκτητης στέγης τόσο 
τοῦ κεντρικοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ ΤΙΕΕ. ὅσο καὶ τῶν Περ. Τμη- 
μάτων του. 

6. ἘΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ͂ΤΑ 
ΜΕΣΌΣ ΣΤΟΧΟΣ για τὸ ΤΕΕ. ἦταν στὸ διάστημα 

1974. 78, ἡ ἀνόπτυξη τοῦ τομέα ἐπιμόρφωσης τῶν μη- 
Χανικῶν ποὺ ἐπιδιώχθηκε μὲ διαλέξεις, σεμινάρια, ἐπιστημο- 
νικὲς συζητήσεις, ἡμερίδες, συνέδρια, ἐκδόσεις. Ἔτσι πρα- 
γὙματοποιήθηκαν : 

6.1. Διαλέξεις 
Καθιερώθηκε, κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα νὰ γίνεται μία διά- 

λεξη. Στὴ διάρκεια τοῦ 1977 πραγματοποιήθηκαν δεκαενιὰ 

ξιαλέξεις. 

6.2. Σεμινάρια 

᾿Αναζωογονήθηκε ὁ θεσμὸς τῶν σεμιναρίων καὶ πραγματο- 

ποιήθηκαν πέντε σεμινάρια τὸ 1977. 

6.3. Συζητήσεις 

᾿Οργανώθηκε ἐπίσης μιὰ συζήτηση μὲ “Ἕλληνες Μηχανι- 
κοὺς καὶ Σοδιετικοὺς Πολεοδόμους γιὰ θέματα Πολεοδομίας. 

4.4. Ἤμερίδες 

Σημαντικὲς ἐπιστημονικὲς δρστηριότητες τοῦ ΤΙΕΕ. μὲ 
πλατιὰ ἀπήχηση ἦσαν: 

ἡμερίδα ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ τὴν ἄνοιξη 1977 
ἡμερίδα Τ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1978 
ἡμερίδι ΘΕΜΑΤΩ͂Ν ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1978 
ἡμερίδα ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 1978 

6.5. Συνέδρις 

᾿Ιδιαίτερης σημασίας καὶ γενικώτερου ἐπιστημονικοῦ καὶ 
κοινωνικοοικονομικοῦ ἐνδιαφέροντος ἦταν τὰ συνέδρια ποὺ ἀρ- 

γάνωσε τὸ ΤΕΕ. : 
Ἰ. Τὸ Συνέδριυ γιὰ τὸ ᾿Ενεργειακὸ Πρόδλημα τῆς ἝἙλλά- 

δος (᾿Αθήνα 1977). 
2. Τὸ 3ο Συνέδριο Σκυροδέματος (Χίος 1977). 
3. Τὸ Συνέδριο «Ἢ Εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα καὶ οἱ “Ἕλληνες 

Μηχανικοΐῖν (᾿Αθήνα 1978). 

Δ. Τὸ Σωνέδριο γιὰ τὶς συνδυασμένες μεταφορὲς (᾿Αϑήνα 
1935). 

5. Τὸ ἴο Συνέδοιο γιὰ τὸν ᾿Ορυκτὸ Πλοῦτο τῆς Ἑλλάδας 
(᾿Αθήνα 1978). 
Ποξόλληλα ἄρχισε ἡ προετοιμασία τοῦ συνέδριου τῶν 

κατασκευῶν ποὺ προγρσμματίζεται γιὰ τὴν ἄνοιξη τοῦ 1979. 

6.6. Ἐπιστημονιχές ἐχδέσεις 

᾿Εκδόθηκαν στὰ πλαίσια τῆς Μηνιάτικης ᾿Ἔκδοσης τῶν 

τεχνικῶν Χρονικῶν ἀφιερώματα : 
Γιὰ τὴν Δημόσια ᾿ἘΕπιχείρηση Πυολεοδόμησης οἰκισμοῦ 

καὶ στέγασοης. 

Γιὰ τὴ δουλειὰ τοῦ ΤΙΕΚΙΕ. στὰ Περιφερειακὰ Τμήματα. 
Γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς ἐνδεχόμενης ἔνταξης στὴν Ε.Ο.Κ. 

στοὺς “Ἕλληνες Μηχανικοὺς (2 τεύχη). 

καὶ ἀκολούθησε ἡ ἐργασία γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ Λευκώματος 

γιὸ τὸ Ἑνεργειακὸ καὶ 2 τευχῶν μὲ τὰ πρακτικὰ τοῦ Συνε- 
δρίου τὰ ὁποῖα θὰ σταλοῦν σ᾽ ὅλους τοὺς συναδέλφους Μηχα- 

νικούς, ποὺ οἱ συνθῆκες δουλειᾶς τους δὲν τοὺς ἐπέτρεψαν νὰ 

τὸ παρατολουθήσουν. 

7. ΔΙΕΘΝΕΙ͂Σ ΣΧΕΣΕΙ͂Σ 
ΤΟΝ ΤΟΜΕᾺΑ τῶν διεθνῶν σχέσεων τὸ ΤΙΕΚΕ. συμμετέχει 

ἀφ᾽ ἑνὸς στὴ διεθνῆ ἐπιστημονικοτεχνικὴ δρστηριότητα 
(συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια κιλ.π.}, ἀφ᾽ ἑτέρου ἀναπτίσ- 
σει παραπέρα τὶς σχέσεις του καὶ ὄρίσκεται σὲ ἁρμονικὴ 
συνεργασία, μὲ ὅλους τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς τῶν τεχνι- 

κῶν. 

Βρίσκεται σὲ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς μηχανικοὺς τῶν ᾿Αρα- 
δικῶν χωρῶν καί ἰδιαΐτερα μέ τοὺς Παλαιστινίους Μηχανικούς 

Σοδαρή πρσπάθεια καταδάλλεται γιά τήν ἀνάπτυξη τῶν 

σχέσεων τοῦ ΤΙΕΕΕ. μὲ τοὺς ἀντίστοιχους ὀργανισμοὺς τῶν 

Βαλκανικῶν χωρῶν, μέσω τῆς ΓΟΡΊΙΞΕΕ. 

7.1, Γενιχκα 

Τὸ ΤΙΕΕΕ. εἶναι μέλος στοὺς παρακάτω 22 διεθνεῖς ὀρ- 
γανισμούς : 
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ἐῷ δραστηριότητες ΤΙΕΕΕ 

Ι. ΑΒΜΨΑΘΘΞΕΒΤΕΓΉΝΙΘΟΗΕ ΝΕΒΕΙΝΙΟΘΌΝΕ Εν. 19. ΟΝΙΟΝ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΌΝΑΙΕ ῈΚ9. ΛΕΓΗΙΤΕΟΤΕΝ. 
ΒΟΝΝ ΕΒΑΝΟΕ 

γ,. ΑΦΞΘΟΟΊΙΑΤΙΟΝ ἹΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙΕ ΡΕΒΜΆΑΝΕΝΤΕ γῃ. ΤΠΝΙΟΝ ἹΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙΕ ὈῈ5 ΤἈΆΝΘΡΟΕΤΞ 
ΕΘ ΓΟΝΟΚΕΚ ΡῈ ΤᾺ ούτε. ΕΚΑΝΟἝΕ ΡΌΒΙΙΟ ὕ..τ.Ρ. ΒΕΌΧΕΙΕς 

1. ΑΦΞΟΓΙΑΤΙΟΝ ἹΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙΕ ΠῈΦ ΡΟΝΤ5 1. ΤΕΓΗΝΙΒΓΗΕ ΝΕΒΕΙΝΙΟΌΝΟ ΕΒ (βΒΟ55.- 

ΕΤ ΓΗΛΚΡΕΝΤΕΚ. ΖΌΒΙΓΗ ΚΕΑΕΤΝΕΒΚΞ.-ΒΕΤΕΕΙΒΕΒ Ε΄. Ε5ΞΕῈΝ 
4. ΓΟΝΕΕΒΕΝΓΟῈΕ ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΌΝΑΙ Ε ὈῈς9 ΘΟΘΚΑΝΙ)5 25, ΟΒΙ ἘΕΌΕΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ἘΝΟΙΝΕΕΕΙΝΟ 

ΒΕΞΕΑΙΧ ΕΙΕΟΤΕΙΟΈς. ΕΒΑΝΟΕ ΟΚΟΘΑΝΙΒΆΑΤΙΟΝ9. ΓΟΝΌΟΝ 
ς (ὍΜΙΤΕ ΕΠ ΒΟΡΕΕΝ 51! ΒΕΤΟΝ. ΕΚΑΝΟΕ 
ο. (ὌΝΞΕΙΙ. ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ. 0 ΒΑΤΙΜΕΝῚ 5 2. ΕΕΜΙΑΝΙ͂. (Εὐρωπαϊχή ᾿Ομεσπενδία Εθνιχῶν 

ΡΟΙΒ ΤᾺ ΒΕΓΗΕΒΟΗΕ ΤἜἘΤΟΠΕ ΕΤ ΤᾺ ὃ0- Ἑνώσεων Μηχανικῶν) 

ΟΌΜΕΝΤΑΤΙΟΝ. ΗΟΙΓΑΝΙῸΕ ᾿ 
71. ΕΒΟΡΑ ΝΟΘΦΤΕΑ, ΤΌΝΏΟΝ 
- 

-
ἥ
 

ΕΜ... (Πυγχέσμιχ ᾿ὥμεσπενδία τῶν Μη- 

ΕΕΠΕΝΑΤΙΟΝ ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙΕ 9 Ὲ5 ΟΕΟ.- χανιχῶν) 

ΜΕΤΕΕΞ, ΙΕΒΒΑΌΕΝ 
9. ΕΕΠΕΒΑΤΙΟΝ ΕΠὔΚΟΡΕΕΝΝΕ Π᾽ΑΘΘΟΟΊΙΆΤΙΟΝΣ Στόχος τῆς ΕΕΑΝΙ εἶναι ἡ μελέτη καί ἡ λύση τῶν προ- 

ΝΑΤΙΟΌΝΑΙ ΕΣ ΟἿΝΟΕΝΙΕΙ)ΒΗΞ (ΕΑΝ!) ΡΑΚΙ5 δλημάτων τῶν μηχανικῶν στην Εὐρώπη. Συνεργάζεται ἐπίσης 

Ι0. ΕΕΕΒΚΆΤΙΟΝ ἹΝΤΕΚΒΝΑΤΙΟΝΑΙΕῈ Ὲ θ0.εὺ- μὲ εὐρωπαϊκούς ἤ παγκόσμιους δισκυδερνητικούς ὀργανισμους 
ΜΈΝΤΑΤΙΟΝ. ἨΗΟΙΑΝΌΕ (Συμδούλιο Εὐρώπης, ΟΟΣΑ, ΕΟΚ [ΝΈΞ.Ο κ,.λ.π.). 

11. ΕἘΕΠΕΒΑΤΙΟΝ ἹΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙΕ ΠῈ ΤᾺ ΡΒΕ Τήν τελευταία τριετία τό ΤΕΕ ἀνέθεσε τὴν παρακολουύθη- ΓΟΝΤΒΑΙ͂ΝΤΕ ΤΌΟΝΌΟΝ ση τοῦ ἔργου καὶ τις ἐπῶφες μὲ τοὺς δυο αὐτοὺς διεθνεις ὁρ- 

12. ἘΟΘΚΒΟΗΝΩΒΟΈΒΒΕΙ ΒΟΗΆΕΤ ΤῸΝ ΑΚ ἀρεβήφα Υ λον Το τέ τον Ὁ τὲς ἐφώρ πὐλρίφολοιδει ὅριον μαβρθυρδμσρὶ 
51 ΚΑΒΒΕΝΨΙ ΕΝ. ΘΕΚΝΜΑΝΥ "ἀμ" ὙΨΕ οὐδ ΕΘ ΝΑ ἐκπαιδευτικῶν ϑεμάτων. 

13. ΗΙΘΉΜΜΑΥ ΚΕΒΕΛΕΚΚῊ ΒΘΑΒΌ. υ.5.Ἁ. 2. Ὑ ποεπιτροπή θεματῶν εὐρωπαϊκοῦ μητρώου καὶ συνδε- 

14. ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΕΕΘΠΕΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΛΔΌΤΟΜΑ.-. πε ας 
ΤΙς ΓΟΟΝΤΕΟΙ. Ὁ. ΦΕΠΟΚΕ 7 ᾿Ὑποεπιτροτῆ θεματὼν περιθαλλόντος 

15. ἵΝΤΕΒΝΑΤΙΟΌΝΑΙ, ἘΕΠΘΕΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΗΟΙΒΙΝΟ ἀντίστοιχο μέ τούς τομεῖς δραστηριότητας τῆς ΕΕΑΝΙ πού 

ΑΝ ΡΙῚΑΝΝΙΝΕΩ. ΗΟΙΤΑΝΏ ἐνδιαφέρουν ἰδιαἵτεες τὸ ΤΕΕ 

ΙῖΪ6. ΙΝΤΕΚΝΝΑΤΙΟΌΝΑΙ. ΒΌΚΟΕΝ ΙΝΘΤΙΓΙΣΤ. ' , 
ΗΟΙΙΑΝΌ 1.3. Σχέσεις ΤῈΕ μέ τὸ ᾿Ἑλληνικό Ὑμῆμα ΙΟΟΜΟΣ 

17. ᾿ΝΤΕΚΒΝΑΤΙΟΝΆΙ. ΚΟΑῸ ἘΕἘΕΠΕΒΝΑΊΤΙΟΝ. 01.558 
18. ΒΕΌΝΙΟΝ ΠῈ5 ΤΑΒΟΒΑΤΟΚΙΕΚ. Π ΈΈΘΘΑΙΝ ΕΤ Τό ΤΞῈΕ εἶναι μέλος σέ αὐτόν τόν Διεθνῆ Ὄργανισμο, ποὺ 

ΠΕ ΝΕΓΗΕΝΟΉΕΞ. ΕΒΑΝΟΕ ἔχει ἕδρα τὸ Παρίσι. Τὸ ᾿Ελληνικὸ Τμῆμα τοῦ Ι(ΟΜΟΞ ἀπο- 

  
  

“- π΄ » Β ν δ᾿ ὡ ν τ τ ὡ 
ΤῊΝ νι ΓΕ “ ἜΝ: Ἐν" π᾿ "- τ Σ δ ΓῸ τ τντασ, ὯΝ εἰ 

, " ἢ Ὁ ὩΥν ΠΕ Ἀν ᾿ -. ὡς 1": 
ἜΝ ἘΗ τ ΣΝ " ττ 

ΜΠ ς οὐ κί. 
Η ον ΤΕ ΡΝ - λον ἀὔντος 

ΓΝ ᾿ 

Οἱ ἐπιστημονιχές ἐκδηλώσεις τοῦ ΤΕ. --οσυνέδρια, ἡμερίδες, σεμινάριοι,, διοι- 

λέξεις, ἐχϑέσεις--- συγχεντρώνουν πάντα τὸ γενιχό ἐνδιαφέρον χαὶ παραχολου- 

ϑοῦνται μέ προσοχή ἀπό τεύς ἐχπροσώπους ὅλων τῶν χοινωνιχκῶν φορέων. Ἢ φὼ- 

τογραφία ἀπό τό ἐπιτυχές συνέδρι. τοῦ Ἐπιμελητηρίου γιά τήν ΕἘΜΡΟΗ. -- 
Φεξρουάριος 1978. 
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Φ δραστηριότητες ΤΙΕΕ.. 

τελεῖται ἀπὸ 7 μέλη. Ἔδοσε διάλεξη τὸν ᾿Οκτώέξριο τοῦ 1973 

στὴν Θεσ)νίκη μὲ ϑέμα: ᾿Αναδίωση ἱστορικῶν οἰκισμῶν. Συν- 

ἐδριάζει μιά φορά περίπου τό μῆνα. 

1.4. (1. (Διεϑνές Συμέεύλιο γιά τήν Ἀτιριόδομι- 

κή Ἔρευνα) 

Μέσα στά πλαίσια τῆς συνεργασίας τοῦ ΤΕΕ μέ τό ΓΙΒ 

ὀργανώνεται τόν ᾿Ιούνιο στήν ᾿Αθήνα (12---Ἰ4 Ιουνίου) τὸ 

4ο συμπόσιο τῆς (ΙΒ γιά τά πολυόροφα κτίρια μὲ θέμα: 

«Σύγχρονη Τεχνολογία πολυορόφων Κτιρίων». Στὸ Συνέδριο 

αὐτὸ θά παρουσιασθοῦν 50 περίπου ἀνακοινώσεις εἰδικῶν ἐπι- 

στημόνων, ἀπό ἰ5 χῶρες. 

7.3. 1.1... 

Στό ΤΕΕ ὑπάρχει Ἑλλεηνικό Τμῆμα τῆς Διεθνοῦς ἱἙνώ- 

σεως ᾿Αρχιτεκτόνων (:1.1...). Τό Ἑλληνικό Τμημα συμμετέ- 

χει ἐνεργά στῖίς ἐργασίες τῆς (|.1.1. σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. 

Οἱ χῶρες - μέλη τῆς {{.1.Α. κατανέμονται σέ 5 ὁμάδες κα- 

τὰ γεωγρῥαφικῆ ἑνότητα. Στήν Ὁμάδα 1! ἀνήκουν 16 ἐθνικά 

τμήματα τῶν χωρῶν τῆς ᾿Ανατ. Εὐρώπης καί τῆς Μέσης ᾿Α- 

νατολῆς μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ ᾿Ελλάδα. Τό ἑλληνικό τμῆ- 

μα συμμετέχει σ᾽ ὅλες τίς δραστηριότητες τῆς Ὃμάδας Ι! 

κι ἔχει ὀργανώσει ἐκδηλώσεις καί στήν Ἑλλάδα. ᾿Επίσης ἡ 

Ελλάδα ἐκπροσωπεῖται στό Κεντρικό Συμδούλιο τῆς (].1.Α. 

υτόὸ Παρίσι (ἀπό τόν κ. Παν. Τσολάκη) καί ἔχει ἀναλάθει 

τή Γραμματεία γιά τήν Εὐρώπη καί τήν ᾿Αφρική τῆς Ὃμά- 

δας Ἐργασίας «Χῶροι ᾿Εκπαίΐδευσης» καί τῆς α᾽ Επιτροπῆς 

᾿Ασκήσεως ᾿Επαγγέλματος». 

1.6. Διεθνής δραστηριέτητα τοῦ Ἑλληνιχοῦ Τμήματος 

Σχυρεδέματες τοῦ ΤῈΕ (ΕἼΣ. } ΤΕΕ)}) 

(1). Εἶναι μέλος τῶν ὀργανώσεων: 

) Ε1Ρ, ἘἙξάῤτγαιίοπ ἱπιεγπδιίοπαῖὶς ἀκ 16 ρεδοουϊγαϊπίς 
{( Ασχολεῖται μέ τίς ἐφαρμογὲές τῆς προεντάσεως καΐ τήν 

ὀργάνωση διεθνῶν Συνεδρίων). ᾿Ανά Δετία τό ΕΟΓΤΟΣ.)} ΤΕ. 
συντάσσει καί διανέμει στά συνέδρια αὐτά ἕνα τεῦχος «᾿Ἐ- 
ξαιρετικῶν Κατοσκευῶν στὴν Ἑλλάδα». 

δ) ([Ἑ.Β. (οπιιό Εὐτορεὸπ ὧι Βόϊξοπ 
᾿Ασχολεῖται μέ τὴν σύνταξη εὐρωπαϊκοῦ κανονοσμοῦ γιά 

τά ἔργα Σκυροδέματος). 

Ο) ΒΙΙῈ.Μ. Ἀέυπίοπ ἱπιεγπβιίοποϊες ὧδ5 ἰδθογαιοὶγοβ 
αἰ Ἔσβϑῖὶς οἱ (δ γεοπόγοπο 580 165 πιδίόγίδιιχ οἱ εξ ᾿οπ- 
5ἰγυσεοης 

ι(᾿Ασχολεῖται μέ τά ὑλικά καί τήν Τεχνολογία). 

[2)]. Μέ πρωτοδουλία τοῦ ΕΙΣ. )0ΤΙΕΕ:: 

α) Τό Διοικητικό Συμδούλιο τῆς Ε.].Ρ. συνεδρίασε στήν 
᾿᾽Αθήνα στῖίς 13 καί 14 Μαΐου 1976 ὡς καί οἱ ἐπιτροπές 
1 Ἰρπυννεῖσε (ὐοπογεῖς (12.5.76) Κοη ϑρεοοίδ! (οπεογοίς 
ΙΓΙΡΉΙΓΕ. 

β) Ἔγινε Γενική Συνέλευση τῆς (.Ε.Β. τό Μάϊο τοῦ 1976 
στήν ᾿Αθήνα, ᾿Από 2...9 Μαΐου συνεδρίασαν οἱ ἐπιτροπές τοῦ 
(.Ε.8. καί ἀπό 10---12 Μαΐου ἔγινε ἡ Γενική Συνέλευση τοῦ 
(.Ε.Β. “Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ 3η πλήρης ἔκδοση τοῦ Πρό- 
τυπου Διεθνοῦς Κανονισμοῦ παρουσιάστηκε στήν ᾿Αθήνα κα- 

τά τή διάρκεια τῆς γενικῆς αὐτῆς Συνελεύσεως, συζητήθηκε 
τροποποιήθηκε καί ἤδη ἐκδόθηκε. 

(3). Ἢ διεθνής ἀναγνώριση τῆς ἐπιστημονικῆς δουλειᾶς - 
τοῦ ΕΤΟΣ. 717Τ10Ε.Ε. καί τῆς ἀξίας τῶν προδιαγραφῶν ΤΙ Ε. 
ὑλοποιήθηκε μέ τόν διορισμὸ 13 μελῶν τοῦ Τμήματος σέ ἀν. 
τίστοιχες Ἐπιτροπές ᾿Εργασίας Διεθνῶν Ἑνώσεων ὡς ἑξῆς: 

᾿Επιτροπές Ε.] Ρ. 2. 

. Ἐπιτροπές (ΕΒ. 7. 

᾿Επιτροπές ΒΙ1 ΕΜ 4. 

Πρόεδρος τῆς ΒΙΓ ΕΜ γιὰ τό ἔτος 1977.78 εἶναι ὁ κοϑη- 

δ.1 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6Ὶ 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 
17) 
18) 

δ.2. 

ΣΤᾺ ΠΛΑΙ͂ΣΙᾺ ΤῸΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΤΟΥ͂ 
ΜῈ ΤΟΥ͂Σ ΠῸ ΠΑΝΩ ΔΙΕΘΝΕΙ͂Σ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ͂Σ ΚΑΙ ΣΤῸ ΔΙΑΣΤΗ͂ΜΑ 
1974.-- 1978 ΤΟΤΕ. 
᾿Φὥργάνωσε τά ἑξῆς διεθνῆ συνέδρια χαί ἐπι: 

σχέψεις ξένων τεχνιχῶν : 

Προσύσκεψη Συνεδρίου ᾿Εργατῶν ἀτυχημάτων, ᾿Αθήνα ..-.. 
25.--28 Σεπτεμδρίου 1974. 
2. Ἑλληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Θεσσαλονίκη 28. . 
3] Μαΐου 1975. 
Διεθνὲς Συνέδριο Προλήψεως ᾿Επαγγελματικῶν Κινδύνων 
στά ᾿ἘΕργοτάξια, ᾿Αθήνα 25-.-.--26 Σεπτεμόδρίου 1975. 
᾿Ἑλληνικό Συνέδριο ὙὙῳψηλῶν Κτιρίων͵ ᾿Αθήνα 7.-9 ᾽- 
κτωδρίου 1975. 
Παράλληλες Συνεδριάσεις τοῦ (ἘΒ καὶ ᾿Εκτελεστικὴ Ἔ- 

πιτροπή τῆς Ε.!].Ρ., ᾿Αθήνα Μάϊος 1976. 
Σύνοδος ᾿Επιτροπῆς ΩΟ τοῦ (ΙΒ στό ΤΕΕ,͵ 7..--.8 ᾿Ι- 
ουνίου 1976. 
Συνέδριο τῆς 4.1... «Σύνθεση ᾿Εκπαιδευτικῶν καί Κοι. 
νοτικῶν ᾿Εξυπηρετήσεων, ᾿Αθήνα 2.- ὁ ᾿Οκτωδρίου 1976. 
᾿ΕἙλληνική ᾿Ημερίδα Συ-:-δυασμένων Μεταφορῶν, ᾿Αθήνα 14 
---15 ᾿Οκτωδρίου 1976. 
Τὸ ᾿Ενεργειακό Πρόδλημα τῆς Ἑλληνικῆς Οἰκονομίας σή- 
μερα, ᾿Αθήνα 23... 28 Μαΐου 1977. 
30 ᾿'Ἑλληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος͵ Χίος 1]... 4 ᾽Οκτω- 

δρίου 1977. 
Συνέίδριο τῆς ΕΟΚ «Ἢ Εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα καί οἱ 
Ἕλληνες Μηχανικοί», ᾿Αθήνα .-- Φεδρουάριος 1978. 
Τό Συνέδριο τῆς ΓΟΡΙΞΕΕ Συνδυασμένων Μεταφορῶν, 
17.---.20 ᾿Απριλίου 1978. 
Τό Ιὸο ᾿'Ἑλληνικό Συνέδριο 
Μαΐου 1978. 
Τό Διεθνές Συνέδριο Ὑψηλῶν Κτιρίων (ΙΒ ἃ “14, 12 
--Ἰ4 ᾿Ιουνίου 1978. 
Τό Συνέδριο τῶν Κατασκευῶν θά πραγματοποιηθεῖ τήν 
“Ανοιξη τοῦ 1979. 

᾿Επίσκεψη 23 Ρώσσων ᾿Αρχιτεκτόνων, Μάϊος 1978. 
᾿Επίσκεψη 30 Γερμανῶν ᾿Αρχιτεκτόνων, Μάϊος 1978. 
᾿Επίσκεψις 4 Ρουμάνων ᾿Αρχιτεκτόνων μέ τήν συμφωνία 
ἀπαλλαγῆς ἀπό τό ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καί ἜἘπι- 
στημῶν. 

᾿Ορυκτοῦ Πλούτου, 15---20 

Συμμετεῖχε μέ ἐχπρεσώπους τευ σέ διάφορα δι- 
εὔνῆ συνέδρια χαί συναντήσεις ὡς ἑξῆς : 

1974 (ἀπό Σεπτέμθριο) ---- 53 ἐκπρόσωποι 
Ἰ. ᾿Αμερική 6 
2. Εὐρώπη 44 
5... " ική 3 

1975. 114 ἐκπρόσωποι 

Ἰ. ᾿Αμερική 4 
2. Εὐρώπη 106 
3. ᾿Αφρική Ὶ 
4. ᾿Ασία Ἅ 

1976 .---. 80 ἐκμπρόσωποι 
Ἰ. ᾿Αμερική 4 

2. Εὐρώπη 7] 
3. ᾿Αφρική 4 
4. Αὐστραλία Ι͂ 

1977. 50 ἐκπρόσωποι 

Ἰ. ᾿Αμερική 2 
2. Εὐρώπη 50 
3. ᾿Αφρική 2 
4. ᾿Ασία 4 

Θ᾽ Σύνολον Ἰκυμοσ νων 305 

’, ΟΡΓΑΝΏΣΗ ΤΗΣ ὙΠΟΔΟΜΗΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΣ, 

ΙΑ ΝᾺ ΒΟΗΘΗΘΕΙ᾿ ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστηβονικοτεχνικῆς 
δραστηριότητας τοῦ ΤΕΕ ἡ σημερινή Διοίκηση ἵδρυσε Γρα. 

  

ἐδ «- Ἐνημερωτιχό Δελτίς ΤῊ.» --- Χιλιφστό τεῦχος, Σάξέατο 3. ᾿Ιουνίου 1978



  

φειο Τεκμηρίωσης στή Βιθδλιοθήκη τοῦ ΤΕΕ καί θελτίωσε τή 
λειτουργία τῆς Βιθλιοθήκης. 

9.1. Γραφεῖς Τ εχμηρίωσης 

Οἱ ἁρμοδιότητές του εἶναι : 
Ι. Ἧ ἀναζήτηση τῶν πηγῶν καί ἡ συστηματικήῆ παρακο- 

λούθησή τους γιά τὴν ἐξεύρεση καί συγκέντρωση τοῦ ὑλικοῦ 
πού εἶναι κατάλληλο γιά τὴν ἐπιστημονική δουλειά τοῦ ΤΕΕ. 

2. Ἢ ἀποδελτίωση τοῦ σχετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό διδλία, ἄρ- 
θρα περιοδικῶν, δελτία τεχνικοεπιστημονικά, διαλέξεις". καί 
ἀνακοινώσεις. 

3. Ἢ σύνταξη κατά θέμα καρτελλῶν (δελτίων) μέ περι- 
λήψεις, κατάλληλα ταξινομημένες καί ἡ σύνταξη τῆς διδλιο- 
γραφίας κατά θέμα, ὥστε νά δίνεται συστηματική καὶ γρή- 
γορη πληροφόρηση στούς ἐνδιαφερομένους. 

. Ἧ ἀξιοποίηση τῆς ἀποδελτιωμένης τεκμηρίωσης πού 

στέλνεται στό ΤΙΕ.Ε. καί ἄλλα κέντρα ἤ ὑπηρεσίες τεκμη-. 

ρίωσης. 
5. Ἢ σύνδεση καί συνεργασία μέ ἄλλα κέντρα ἢ ὑπηρε- 

σΐες τεκμηρίωσης πού ὑπάρχουν στήν ᾿Ελλάδα καί στίς ξένες 
χῶρες. 

ὅ. Ἢ ὑὀξιοποίηση τοῦ ὑλικοῦ (διδλίων, περιοδικῶν, κλπ.) 
τῆς Βιδλιοθήκης, πού εἶναι χρήσιμο γιά τίς ᾿Επιτροπές τοῦ 
ΤΕΞΕ. 

7. Ἢ συγκέντρωση, ἀποδελτίωση καί διάθεση στούς ἐν- 
διαφερόμενους τοῦ ᾿ΕἘπιστημονικοῦ Ἔργου καΐ τῆς δραστη- 
βιότητας τοῦ ΤΕ. 

9.2. Ἢ Πιῤλιοϑήχη 

Ἢ Βιδλιοθήκη τέθηκε στή διάθεση ὅλων τῶν συναδέλφων, 
καί τῶν σπουδαστῶν τοῦ Πολυτεχνείου ἔγινε δανειστική καί 
συνδέθηκε μέ διδλιοθῆκες τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀπ᾿ τίς ὁποῖες μπο- 
ρεῖ νά παίρνει φωτοαντίγραφα κάθε μελέτης ἤ διδλίο πού 
θά ἐνδιέφερε τούς συναδέλφους. 

Ἔτσ: ἡ κίνηση τῆς Βιδλιοθήκης ἔχει ὡς ἑξῆς: 
--ἍὉὉ Φ05..Ὀ-...... --ἰτἰοὦῷὋὌλςὲψ--““ ἡ “ὦ 0... ......ϑὕΨὍὦὁ ..ὕΧ0ἋεἢἝ ἙἝ" ὧς «πὰ «Ὡπῆὰν ᾿ὰἶὐἶὩὉ «ὦ. 

ἰδιότητα ἀναγνωστῶν Φεῦρ. 78 Μάρτ. ᾿᾽78 

Μηχανικοΐ 313 352 
Φοιτητές ΟἹ 147 
᾿ΕἘπιστήμονες (ἐκτός μηχανικῶν) 38 48 
᾿Αναγνῶστες ἀκαθόριστης εἰδικότητας 13 23 
Συνολική κίνηση 465 570 
Δανεισμός διδλίων 3724 57] 

10. ΓΡΑΦΕΙ͂Ο ΤΥΠΟΠΟΙΗ͂ΣΗΣ 

Ὁ ΓΡΑΦΕΙΟ Προτυποποίησης τοῦ ΤΕ. εἶναι τμῆμα τῆς 

Β.Ν.Ο. πού ἱδρύθηκε στά 1932 καί ἐργάζεται ἀπό τότε 
--μέ διακοπή στὰ χρόνια τοῦ πολέμου--- στόν τομέα τυπο- 
ποίησης. 

᾿Από τό 1976 ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή τοῦ ΤΕΕ ἀποφά- 
σισὲ τὴν ἀναδιάρθρωση τοῦ μηχανισμοῦ τυποποίησης καί κα- 
θόρισε τὸ ἀντικείμενο τῆς ἐπιτροπῆς ΕΝΟ μέ στόχο τήν ἀ- 

σφάλεια τῶν ἐργαζομένων, τήν προστασία τοῦ καταναλωτι- 
κοῦ κοινοῦ, τὴν ὑποδοήθηση τοῦ ἔργου τῶν τεχνικῶν καί τήν 
ἀνάπτυξη τῆς πρόσφορης γιά τίς ἑλληνικές συνθῆκες τεχνο- 
λογίας δίνοντας προτεραιότητα στήν ἐκπόνηση κανονισμῶν. 

ΜῈὲ τήν ἵδρυση τοῦ ΕΛΟΤ ('Ἑλληνικός ᾿Οργανισμός Τυπο- 
ποΐτσ σης) τό ΤΕΈΞΕ. συμμετέχει στά ὄργανα τῆς διοίκησής 
του καθώς καί στίς τεχνικές ἐπιτροπές συντάξεως τῶν σχε- 
δίων ἑλληνικῶν προτύπων μέ ἐκπροσώπους του καί ἀκόμα ἔ- 
χει συνεχῆ ἐπαφή μαζί του, μέσω τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν, 

ὑποδοηθώντας τό ἔργο του. 

Γιά τό 1977 προγραμματίσθηκαν 36 ὁμάδες ἐργασίας γιά 

θέματα τυποποίησης καί ἤδη ἀρκετές ὁλοκλήρωσαν τό ἔργο 

τους. Γιά τό 1978 δόθηκε προτεραιότητα γιά προδιαγραφές 

καὶ κανουισμούς στόν τομέα ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 

᾿Ἐπίσης ἡ Ἐπιτρυπὴ ΕΝΟῸ δημιοίργησε ἕνα πλῆρες Ε- 

Φ δρχοτηρίέτητες ΤΕΕ. 

ἐ ΝΙΝ ΟΣ ΠΙΜΕΛΉΤΗΡΙΟ ἜΛΛΑΔΟΣ 

  
ΣΤΉΜΟΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΛΟΥ ἈΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 

Ἢ ἐχδοτική πρεοσπάϑεια τοῦ ᾿Επιμελητηρίου ἐπι- 
ἐραθεύτηχε πρόέσφατα μέ τό ἐραῴῤεῖο ποῦ ἀπένειμε 
στίς 25.3.18 τῷ ἀνώτατο πνευματικό ἵδρυμα στό ΤΕΙ 
γιά τὴν ἔχδοσή τευ «Πρῶτοι Ἕλληνες Τεχνικοί Ἐ- 
πιστήμουες Περιέδεου ᾿ΑἈπελευϑερώσεως». 

  

ΔΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ᾿Αρχεῖο Προτύπων πού ἐνημερώνεται μέ 

δαπάνες τοῦ ΤΕΕ καί εἶναι τό μοναδικό πού ὑφίσταται μέ- 

χρις σήμερα στήν Ἑλλάδα. Ἤδη ὁ ΕΛΟΤ δημιουργεῖ ἕνα ἀ- 

κόμη στά πλαΐσια τῶν ὑπηρεσιῶν του, καί τό ΤΕΕ ὑποδοη- 

θεῖ τήν πρασπάθε:ἁ του. 

11. ἘΠΙΛΟΙῸΣ 

ὦ ΤΕ. δούλεφψε πρεσανατολισμένς ἀμετάϑετα 
πάνω στίς ἀρχές τοῦ Προγράμματές του χι αὐτὴ 

τή στιγμή ἐπαναθεύῤκχιώνει τὴν προσήλωση τῆς δΔι- 

εἰχησής τοῦ στίς ἀρχές χαὶ τεύς στέχευς. ποῦ ἐνέ- 
χριναν μέ τή μεγάλη πλειοψηφίχ τοὺ: στίς πρῶτες 

μετά τή δικτατορία ἐχκλογές τεῦ ΤΙΕΕ. οἱ Ἕλληνες 

Μηχανιχεοὶί. 

᾿Αρχές χαί στέχευς ποὺ ἀποτέλεσαν χι ἀπότε- 

λεῦν τή δύναμη καὶ πεὺ ἐχφράζουν τήν ἐνότητα ἔ- 

λων τῶν ἐργαζομένων Μηχανιχῶν στήν πρόσπά- 

ϑεια ὑλεποίησης τοῦ Προγράμματος τῆς Δημοχρατι- 

χῆς Συνεργασίας. 

Εἶνχι ἁλήϑεια ὅτι σήμερα ὑπάρχει ἕνα Τεχνιχόέ 

Ἐπιμελητήριςο, χκαταξιωμένο στή συνείδηση τοῦ λα- 

οὔ, πού ἀγωνίζεται μέ συνέπειχ γιά τό συμφέρον 

τοῦ τόπου ἀλλά χαί γιά τὰ συμφέροντα τῶν ἙἭ λλή- 
νων Μηχανιχῶν ποῦ ἀποτελοῦν στή σημερινή φά- 

σῇ χομμάτι τεῦ ἐργαζόμενου λαοῦ μας. 

Ἢ συστηματιχή προσπάϑειά τοῦ ὑποξοήϑησης τοῦ 
ἔργου τῆς Τεπιχῆς Αὐτοδιοίκησης εἶναι ἴσως ἕνα 
παράδειγμα τῆς τέτοιας του συμῤολῆς. 

  

«-Ἐνημερωτιχόῷ Δελτίο ΤΙ ΙΕ.» -- ΥΧιλιοστό τεῦχος. Σαξόχτο 3 ᾿Ἰουνίευ 1918 49



Θ οεἱ μηχανιχοί χαὶ τό Τ Ὸ  Ε.   

  

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΕ 
  

Σέ αὐτό τό τεῦχος ποῦ περι- 
λαμέόάνει ἀναδρομές χαί στοι- 
χεῖακ ἀπό τήν ἱστορία τοῦ ΤΕΕ 
καὶ τῶν μηχανιχῶν 8ά ἦταν 
παράλειῴψη νά μήν ϑυμηϑοῦμε 
ἐπίσης ὅτι ἢ φετεινή χρονιζ 
εἶναι ἢ 55η ἀπό τήν ἵἴδρυση τοῦ 
᾿Ἐπιμελητηρίου τό 1923. Καί ἃ- 
χόμη νά μήν παραϑέσεουμε μιά 
σειρά ἀπὸ χρήσιμες σχετιχές 
πληροφορίες γιά τούς μηχανι- 
κοὺς χαί τέ ΤΕΕ. Τά στοιχεῖα 
αὐτο εἶχαν τήν χολωσύνη νὰ 

Ι ΠΡΩΤΟΙ “Ἕλληνες διπλωματοῦχοι 
Μμηχανικοὶ ἀποφοίτησαν ἀπὸ τὸ Ε. 

Μ.Π. τὸ 1890. Ὁ ἀριθμὸς τους δὲν 
ξεπερνοῦσε τοὺς 13 καὶ γύρω ἀπὸ τὸ 
νούμερο αὐτὸ κυμαίνονταν μέχρι τὸ 

1910. Τότε ἀποφοίτησαν ἀπὸ τὸ Ε. 
Μ.Π. 17 καὶ τὸ 1919 48' 

Ὅμως παρὰ τὸ περιωρισμένο τοῦ 
ἀριθμοῦ τους οἱ Μηχανικοὶ τότε δὲν 
ἔδρισκον εὔκολα ἐπογγελματικὴ ἀπα- 
σχόληση καὶ ποεορέμεναν ἄνεργοι γιὰ 
χρόνια. Τὸ κράτος ὅταν τοὺς προ- 
σελάμδανε: (μὲ ὄοθμὸ Γρσμματέως) 
τοὺς ἔδινε μισθὸ 240 δρχ. τὸ μήνα. 

Τὸ 1908 συστήθηκε ὁ Σύλλογος τῶν 
Μηχανικῶν τοῦ Πολυτεχνείου μὲ πρῶ- 
το Πρόεδρο τὸν ἰ. Θεοφανόπουλο καὶ 
μὲ δασικὴ ἐπιδίωξη νὰ ὄρίσκει ἀπα- 
σχόληση στοὺς νέους ἀποφοίτους Μη- 
χανικούς͵ οἱ ὁποῖοι παρίμεναν ἄνεργοι 
λόγω τῆς ὑποτυπώδους τεχνικῆς ὑπο- 
δομῆς τῆς χώρος. ᾿Αξίζει νὰ σημειω- 
θεῖ ὅτι ὁ Σύλλογος αὐτὸς ἐπανηγύ- 
ρισε σὰν ἐπιτυχία του τὸ γεγονὸς ὅτι 
ὄρῆκε ἐργασία σὲ δύο νέους μηχανι- 
κούς στὸ Χαρτούμ!! 

Λλλοι σύλλογοι μηχανικῶν ποὺ ἰ- 
δρύθηκαν στὴ συνέχεια ἦταν ὁ «Ἑλ- 
ληνικὸς Πολυτεχνικὸς Σύλλογος» καὶ 
ὁ «Σύνδεσμος Ἑλλήνων Μηχανικῶν» 
οἱ ὁποῖοι μαζὶ μὲ τὸν «Σύλλογο τῶν 
μηχανικῶν τοῦ Πολυτεχνείου» ἀποτέ- 
λεσαν τὴν «ΓΕΝΙΚΗῊΝ ΕΝΩΣΙΝ ΕΛ- 
ΛΗΝΩ͂Ν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙ- 
ΚΩΝ». 

ἘΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ τοῦ 1922 ὑπὸ τὴν 
ἡγεσία τοῦ στρατηγοῦ Πλαστήρα 

στὴν προσπάϑειά της νὰ συγκροτήσει 
τὸ κράτος τὸ ὁποῖο εἶχε ὁδηγηθεῖ στὸ 
χεῖλος τῆς καταστροφῆς μετὰ τὴ Μι- 
κρασιατιτὴ καταστροφή, ζήτησε τὴ 
γιώμη τοῦ φορέως τῶν ἐπιστημόνων. Ὁ 
ὑπουργὸς συγκοινωνίας τῆς ἐποχῆς ἐ- 
κείνης Λ. Σακελλαρόπουλος σὲ συνάντη- 

Ἱστορικὰ 

στοιχεῖα 

καὶ ἐπίκαιρες 

πληροφορίες 
Ἐπιμέλεια τοῦ συνάδελφου 

ΓΙΝΝΗ ΨΟΥΝῊΗ Π.Μ. 
  

σή του τὸ Δεκέμθρη τοῦ 1922, μὲ τὸ 
προεδρεῖο τῆς Γενικῆς Ἑνώσεως ὲὋὲλ- 
λήνων Ἐπιστημόνων Μηχανικῶν εὐχαρί- 
στως ἀπεδέχτηκε τὴν προσφορὰ τῶν 
Συλλόγων ποὺ ἀποτελοῦσαν τὴν “Ενω- 

ση, γιὰ νὰ ὑποδάλλουν προτάσεις στὴν 
Κυδέρνηση, στὰ τεχνικὰ θέματα τῆς χώ- 
ρας τὰ ὁποῖα ἀντιμετώπιζε τότε ἡ Ἑ.- 
πανάσταση ἡ ὁποία «ἔδει νὰ χαράξη 
νέας ὁδοὺς εἰς τὴν διοίκησιν͵ ἃς θὰ 
ἀκολουθήσουν αἱ μέλλουσαι κομματι- 
καὶ Κυδερνήσεις καὶ ὅτι ὀφείλει ὁ Τε- 
χνικὸς Κόσμος, διὰ τῶν Συλλόγων 
του, νὰ ἔλθη ἀρωγὸς τοῦ ἔργου τῆς 
Ἐπανοστάσεως παρέχων τὴν πεφωτι- 
σμένην γνώμην του ἐπὶ τῶν μεγάλων 

ζητημάτων τῆς χώρας». 

Μετὰ τὴν δήλωση αὐτὴ τοῦ Ὑ- 
πουργοῦ Συγκοινωνίας συγκλήθηκε 
γενικὴ Συνέλευση τῆς Γενικῆς ἝἙ- 
νώσεως Ἑλλήνων Ἐπιστημόνων Μη- 
χανικῶν στὶς 1].1.1923 ὑπὸ τὴν προ- 
εδρίαν τοῦ ΜΝ. Οἰκονόμου ὅπου ἀπο- 
φασίσθηκε ἡ Ἕνωση: «ΝᾺ ΕἸΣΦΕ- 
ΡῬΡΗ ΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ͵ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥ- 
ΣᾺ ΑΠῸ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΌΨΕΩΣ Ε- 
ΠΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟῪ ἘΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩ͂Ν, Τὰ Ο- 
ΠΟΙΑ ΤΟ ὙΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΗΘΕΛΕ ΘΕ- 
ΣΕΙ ὙΠ’ ΟΨΙΝ ΤῊΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΙ- 
ΣΗΓΟΥΜΕΝΩῺΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΗ- 
ΜΟΣΙΩΝ ὙΠΗΡΕΣΊΩΝ». 

Ἢ Ἐπανάσταση ἀφοῦ υἱοθέτησε τὴν 
ἀπόφαση αὐτὴ ἐξέδωσε τὸ ἀπὸ 1.)23. 
[1.1923 Ν.Δ. «περὶ συστάσεως Τεχνι- 
κοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος». 

Τὸ ΤΕ. στὰ πρῶτα του 6δή- 
ματα ἐλειτούργησε ἀθόρυδα ἀλλὰ ἀ- 
ποδοτικά. Οἱ κυριώτερες γνωμοδοτή- 
σεις του ἀναφέρονται: στὸν τρόπο κα- 
τασκευῆς τοῦ Λιμένος Πειραιῶς, τὴν 
ἀποκομιδὴ τῶν ἀπορριμάτων τοῦ Δή- 

  

δώσουν στό Ε.Δ. χυρίως ὁ πα- 
ληός Γεν. Διευϑυντής τοῦ Τ. 
ΕΙΕ. χ. Σωτήρης ωτσοινᾶς 
Ἀαϑώς χαί ὁ σεῤχοτές συνάδελ- 
φος Δ. Εὐστρατιάδης Π.Μ., ὁ 
δημιφυργές τοῦ Γραφείου Προ- 
τυποποίησης ἘΝΟΤΕΕ, οἱ ὕ- 
πηρεσίες τεῦ Τεχνιχοῦ Ἔπιμε- 
λητηρίου Ἑλλάδος χαί τέλος 
ἢ «Ἔνωση Ἑλληνίδων Μηχα- 
νικῶν» (πού πρόσφατοι. ἱδρύϑῃη- 
ΧΕ) γιά τὶς γυναῖχες μηχαν!ι- 
χεύς. 

ΤῸ ΞΕΚΙΝΗ͂ΜΑ ΤΟΥ͂ ἘΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ͂ 
μου ᾿Αθηναίων, τὸν τρόπο ἀνεγέρσε- 
ως Σχολικῶν Κτιρίων͵ τὸ ἘἜΝνοικιο- 
στάσιο, τὴν ἵδρυση Ραδιοφωνίας, τὴν 
ἀὀντιμετώπιση τῶν προδλημάτων ποὺ 
ἐδημιουργήθηκαν ἀπὸ τοὺς σεισμοὺς 
τῆς Κορίνθου τὸ 1928, τὴν ὋὉδοποιΐα, 
τὰ ἀποξηραντιιὰ ἔργα Στρυμώνα, 
Φιλίππων καὶ Θεσσαλίος͵ τὴν ἐκμετάλ- 
λευση τῶν ὑδρευλικῶν δυνάμεων τῆς 
Χώρας͵ τὸ συντελεστὴ ἀποσδέσεως 
διομηχανικῶν ἐγκαταστάσεων, τὴ σύμ- 
ὄςση ἠλεκτροφωτισμοῦ καὶ μεταφορῶν 
τῆς ᾿Αθήνας κ,.»λ.π. 

ΙΑ ΤΟ τελευταῖο θέμα, τὴν περι- 

λάλητη σύμδαση «Πάουερ» ἡ ὁ- 
ποία καταρτίστηκε καὶ ὑπογράφηκε ἀπὸ 
τὴν Κυδέρνηση μὲ κάθε μυστικότη- 
τα, τὸ ΤΙΕΕΕ. δὲν ἠδυνήθη νὰ ἐκφρά- 
σει ἔγκαιρα γνώμη. Ὅταν ὅμως τὸ 
κείμενο τῆς συμδάσεως αὐτῆς δημο- 
σιεύτηκε στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυδερ- 
νήσεως τὸ ΤΕ. ζήτησε ἀπὸ τὸ Ὑ- 
πουργεῖο Συγκοινωνίας σχετικὰ στοι- 
χεῖα. Ἢ αἴτησή τῦ ὅμως, ἐἘπε- 
στράφη ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο σὰν ΑΠΑ. 
ΡΑΔΕΚΤΗΉ, προφορικὰ δὲ ἀπείλησε 
ὃὁ Ὑπουργὸς ὅτι θὰ διαλύσει τὸ ΤΕΕ. 

Τελικὰ ὅταν ἡ ἀποικιακὴ αὐτὴ σύμ- 
ὄσση εἰσήχθη στὴ Βουλὴ γιὰ ἐπικύ- 
ρωση δέχθηκε --- μὲ δάση τὶς ἀπόψεις 
ποὺ διατύπωσε τὸ ΤΕ. -- τὰ 
σφυροκοπήματα τῆς ἀντιπολίτευσης 

ὁπότε καὶ ἡ Κυδέρνηση ἀναγκάσθηκε 
νὰ δηλώση στὴ Βουλή, ὅτι θὰ καταθά- 
ληὴ προσπάθεια δελτιώσεως τῶν ὅρων 
τῆς συμδάσεως! 

Ἐ ΤΑΘΜΟ στὴν ἱστορία τοῦ ΤΕΕ ἀ- 
ποτέλεσε ἡ ἐκλογὴ τὸ 193] ὡς 

Προέδρου τοῦ τοῦ ΓΓερουσιαστῆ καὶ 

Καθηγητῆ τοῦ ΕΜΠ Νίκου ΚΙΤΣΙΚΗ͵, ὁ 
ὁποῖος παρὰ τοὺς περιορισψένους οἰκο- 
νομικοὺς πόρους κατορθώνει νὰ ἐκδώσεὶ 
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ἀπὸ 

ΚΑ». 

᾿Επίσης ἀπὸ τὸν Δεκέμδριο 193] ἕως 
τὸν ᾿Απρίλιο 1932 ὀργανώνονται 2] 
διαλέξεις τοῦ ΤΕΕ γιὰ τὴν ἔρευνα τῶν 
μεγάλων Τεχνικῶν ζητημάτων τῆς 
Χώρας. 

Τὶς διαλέξεις αὐτὲς παρακολούθησε 
τακτικὰ καὶ μὲ ἔντονο ἐνδιαφέρον τὸ 
σύνολο τῆς πολιτικῆς πνευματικῆς καὶ 

1.1.1932 τὸ «ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙ- οἰκονομικῆς ἡγεσίας τοῦ τόπου. 
Οἱ διαλέξεις δίνονταν Δευτέρα, Τε- 

τάρτη καὶ Παρασκευὺὴ στὴν αἴθουσα 
τῆς ᾿Αρχαιολογικῆς ἙὋὩἙταιρίας. Μιὰ 
Πέμπτη στὶς 9 τὸ πρωΐ στὸν Πρόεδρο 
τοῦ ΤΕΕ Ν. Κιτσίκη τηλεφωνεῖ ὁ ἴ- 

διος ὁ Πρόεδρος τῆς Κυδερνσεως͵ ὁ 

ΒΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ὅτι Ἐθν-- 

κοὶ Λόγοι τοῦ ἐπιδάλουν νὰ φύγη τὴν 
ἑπομένη στὸ Ἐξωτερικὸ γιὰ νὰ λάδη 

Θ οἱ μηχανιχκοί καὶ τό ΤῊ. 

μέρος στὴ συνεδρίαση τῆς Κοινωνίας 
τῶν Ἐθνῶν στὴ ΓΕενεύη ἀλλὰ καὶ δὲν 
θέλει νὰ χάση τὴν αὐριανὴ διάλεξη. 
Τί μπορεῖ νὰ γίνει ρωτᾶ. Καὶ ὁ Ν. 
Κιτσίκης ἀπαντᾶ «νὰ τὴν κάνουμε σή- 
μερα κ. Πρόεδρε». Μέσα σὲ δυὸ ὥρες 
πολυγραφοῦνται σχετικὲς ἀνακοινώσεις, 
ἐπιστρατεύεται ὅλο τὸ τότε προσωπι- 
κὸὺ τοῦ ΤΕΕ καὶ ἐπιδίδονται οἱ σχετι- 
κὲς εἰδοποιήσεις σὲ 500 περίπου τα- 
κτικοὺς ἀκροατὲς τῶν διαλέξεων. 

ΤΕΕ-: ΥὙΠΑΛΛΗ͂ΛΟΙ, ΠΡΟῪ ΠΟΛΟΙΊΣΜΟΙ, ΜΕΛΗ͂ 

ΔΑ ΛΛΑ θὰ ξανάλθουμε στὰ πρῶτα 
δήματα τοῦ Ἐπιμελητηρίου. 

“Ὅταν ἱδρύθηκε τὸ ΤΕΕ ἀπασχολοῦ- 
σε μόνο μιὰ ὑπάλληλο. Ἣ πρώτη οαὐ- 
τὴ ὑπάλληλος τοῦ Ἐπιμελητηρίου ὀὁ- 
νομαζόταν ᾿Αγγελοπούλου. Μέχρι τέ- 
λους τῆς δεκαετίας τοῦ 30 οἱ ὑπάλ- 
ληλοι τοῦ ΤΕΕ εἶχαν φθάσει τὸν ἀρι- 
θμὸ 5. 

Μὲ τὸν ἴδιο σχεδὸν ρυθμὸ οαὐξήθηκε 
ὁ ἀριθμὸς τῶν ὑπαλλήλων καὶ κατὰ 
τὶς δύο ἑπόμενες δεκαετίες. Πιὸ συγ- 
κεκριμένα κατὰ τὴ δεκαετία 30 -“-- 40 
διωρίσθηκαν στὸ Ἐπιμελητήριο ἄλλοι 
τρεῖς ὑπάλληλοι καὶ κατὰ τὴν δεκαε- 

τία 40 --- 5ὺ 5 ὑπάλληλοι. Ἔτσι στὰ 
τέλη τοῦ 50 ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν 
ὑπαλλήλων τοῦ ΤΕΕ ἦταν 13. 

Στὶς ἑπόμενες δύο δεκαετίες καθὼς 
ὁ ρόλος τοῦ ΤΕΕ σὰν Τεχνικοῦ Συμ- 
δούλου τῆς Πολιτείας ἀπαιτοῦσε ὁ. 
λοένα καὶ μεγαλύτερο ὄγκο ἐργασίας 
σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀλματώδη αὔξη- 
ση τῶν μελῶν του καὶ νέα αὔξηση τοῦ 
ἀριθμοῦ τῶν ὑπαλλήλων του. 

Ἔτσι στὰ τέλη τῆς δεκαετίας δῦ “-“-- 
60 ὁ ἀριθμὸς τῶν ὑπαλλήλων ἔγινε 
39 ἐνῶ μέσα στὴ δεκσετία 6Ό ---- 70 
διωρίσθηκαν 50 ὑπάλληλοι μερικοὶ τῶν 
ὁποίων ἀποχώρησαον. 

Ὃ πραγματικὸς ὅμως ἀριθμὸς τῶν 
ἀνθρώπων ποὺ ἐργάζονται στὸ ἐπιμε- 
λητήριο καὶ προσφέρουν ὑπαλληλικὴ 
ἐργασία εἶναι πολὺ μεγαλύτερος για- 
τὶ ὑπάρχουν ἄνθρωποι -“--- μηχανικοὶ 
κατὰ πλειοψηφία --- ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ 
τὶς ἄλλες πολύτιμες τεχνικές τους ὑ- 

πηρεσίες προσφέρουν καὶ ὑπαλληλικὴ 
ἐργσσία. 

πη 25 χρόνια τὸ 1953 -- 54 ὁ 
προῦὔπολογισμὸς τοῦ Ἐπιμελητη- 

ρίου εἶχε ἔσοδα 1.529.000 δρχ. καὶ ἔ- 
ξοδα 1.757.618. Μετὰ μιὰ δεκαετία τὸ 
1963 τὰ ποσὰ αὐτὰ παρουσιάζονται 
Ιϑπλασιασμένα ----Ἰ5.545.000 ἔσοδα καὶ 
15.545.000 ἔξοδα. Τὸ 1973 τὰ ἀντί- 
στοιχα νούμερα εἶναι 74.860.000 καὶ 
161]1.860.000. Τὸ σοδαρὸ αὐτὸ ἔλλειμ- 
μα ἰσοσκελίστηκε στὰ ἑπόμενα 4 χρό- 
νια καὶ ὁ περυσινὸς προῦὔπολογισμὸς 
παρουσιάζεται ἀπολύτως ἰσοσκελισμέ. 
νος στὸ ποσὸ τῶν 133.140.000 δρχ. 

ΠΡΩΤΟΣ ἀριθμὸς μελῶν τοῦ Ἐπι- 
μελητηρίου ποὺ τέθηκε ὑπ᾽ ὄφη τοῦ 

ΕΔ. ἦταν τὸ 1926 1.070 μέλη, 
τὸ 1927 1.192 μέλη, τὸ 1928 1.29], 
τὸ 1930 1.518 καὶ τὸ 1932 1.775. 
᾿Απὸ τοὺς 1.775 μηχανικοὺς τοῦ 1932 
οἱ 803 ἦταν Π. Μηχανικοὶ, οἱ 20] Μη- 
χανολόγοι --- Ἠλεκτρολόγοι, οἱ 194 
᾿Αρχιτέκτονες, οἱ 17] Τοπογράφοι κλπ. 

Τὸ 1947 ὁ ἀριθμὸς τῶν μελῶν τοῦ 

᾿Επιμελητηρίου ἔφθασε στοὺς 3.69]. 
Τὸ 1957 στοὺς 5.460. Τὸ 1967 στοὺς 
10.168 καὶ τὸ 1977 στοὺς 23.096. 
Δηλαδὴ, στὴ τελευταία 2θετία (1957 - 
1977) παρουσιάστηκε μιὰ ἐντυπωσια- 
κἢ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Ἑλλήνων 
μηχανικῶν, ποὺ ἀπὸ 5.460 τὸ 1957 
ἔφθασαν στοὺς 23.096 τὸ 1977. Ἔ- 
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ἄημ. Ε. Τρακπαϊλώτον. 

Ἢ 'νῆσος ἹΠραχλεια καὶ ἢ σμύρις αὐτῆς, ὑπὸ 

Ἀ. Πα ναβασιλείον. 

Τὸ μεγάφωνον, ὑπὸ {᾿ Π. ΒΕ 

Τυιχυτομία ζωνίας, ὑπὸ ΑΓ Νένρη. 

λιχῃ Μικρᾷ Ἄσιῳ, ὑπὸ 41. Κορδέλλα 

Ποικιλω. ὑπὺ ΚΝ ΒΕ Σ 

Περι μεταλλευμάτων τοῦ ὑδυσργύρου ἐν τῇ ἄνατο 

  

  

ΨΕΕΡΟΔΟΓΊΙΑ. 

ἈΝΆΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΜΆΝΟΣ 

[δυγδίειπ ποῖ κατγᾶτι. 

Ὅταν νευζαοπαεαπ, εν πὐγδι τἰοδοτ᾽ 

ΑἾΦΥ.. εἰπῇ β'ὰ ᾿συσδιθπ  πίειϊοι, 

ΔΡΧΙΜΗΔΗΣ 
Ἔν» ΜΉΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

ΤΟΥ͂ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ͂ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΥ͂ ΣΥΛΛΟΓΟΥΙ͂ 

ἘΞΠΙΕΕΙΝΕ ΕΞ  ΔΈΞΣΕ 

ΕΙΔΙΚΗ͂Σ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ἘΠΙΤΡΟΠῊΣ 

    

  

ἔτος Ζ᾽ ΦΞ ἌΘΗΝΑΙ, ὑκτώβριος 00 εἶς δριθ. Ὁ 

ΠΕΡΙΕΙΟΞΝΕΝΑ 

Νεχσολογια ᾿Αναστάσιος Κ΄ Χρηστομήνος, ὑπὸ 

  

    Ἢ Ἑλληνιχὴ ἐπιστήμη ϑρηνεῖ ἔγα τῶν ἔξο- ἢ 
χωτέδων αὐτῆς ἐργατῶν. Ὁ γράφων τὰ: γραμ-᾿ 
μᾶς ταύτας ἠγάπησε καὶ ἐσεβάσϑη ἴσα πατρὶ : Χημείας καὶ ἐγένετυ ἱδρυτὴς τοῦ πρώτου ἐν 
τὸν ᾿Αναστάσιον Χρησιομάνον, ὥστε σχεδὸν Ἕλλαδι Χημείου, δι' ἀκαμάτου δὲ φιλυπονίας 

Ὁ «Ἑλληνιχός Πολυτεχνιχός Σύλλογος» ἐξέδιδε τῷ περιοδιχκό ε«᾿Αρχι- 
μήδης». Στή φωτογραφία φύλλο τοῦ 1906. 
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  Φ εἰ μηχανιχοὶ χαί τέ ΤΕ. Ε. 

χουμε ἕναν ὑπερτριπλασιασμὸ τοῦ ἀ- 
ριθμοῦ τῶν μελῶν τοῦ ΤΕΕ στὴν πε. 
ρίοδο αὐτή. 

ὧιϊ ἀριϑμοί πού πρφαναφέρχμς ἀφεροῦν τό σύνολς τῶν Ελλήνων μη- 
ἀλλά πέσοι ἀπῷ αὐτούς εἶναι ἄνδρες χαί πέσες γυναῖχες: Μέ 

τὸ ἐρώτημα αὐτέ ἀσχελήβηχε ἢ «Ἔνωση Ἑλληνίδων Μηχανικῶν» ποὺ 
εἶχε τὴν χαλωσύνη νὰ μᾶς στείλει ἕνα σύντομο σχε 

χεῖα ποὺ συγχεντρώϑηχαν μέ εὐθδύνη τῆς ΕΕΙΜ. 

χανιχῶν. 

Η ΕΝΩΣΗ Ἑλληνίδων Μληχανικῶν στὰ. 

πλαίσια μιᾶς προσπάθειας ποὺ ἔ- 
κανε γιὰ νὰ συλλέξει στοιχεῖα καὶ πλη- 

ροφορίες γιὰ τὶς πρῶτες Ἑλληνίδες 
Μηχανικούς, διεπίστωσε τὴν μεγάλη αὖ. 
ξησῃὴ τῶν γυναικῶν ποὺ ἀποφοίτησαν 
ἀπὸ τὰ ἀνώτατα Τεχνολογικὰ ᾿Ιδρύμα- 
τα ἰδιαίτερα κατὰ τὰ τελΞξυταῖα χρόνια͵ 
γεγονὸς ποὺ δείχνει τὸν διευρυμένο καὶ 
οὐσιαστικὸ ρόλο τῶν γυναικῶν στὴν οἱ- 
κονομικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ τοῦ τόπου. 

᾿Απὸ τὶς γυναῖκες μηχανικοὺς πρώτη 
ἡ Ἑλένη Κανελλοπούλου τελείωσε ᾿Α2- 
χιτέκτων στὸ ΕΜ] τὸ 1923. ᾿Ακολού.- 
θησε ἧ Σοφία Ζαροφίδου͵ Τοπογράφος 
τὸ 1924 καὶ ἀργότερα ἡ αργαρίτα 

Λεοντίδου ᾿Αρχιτέκτων τὸ 1926, ἡ Ἐ- 
ρικέτη ᾿Ἰωαννίδου, ᾿Αρχιτέκτων τὸ 1927 

καὶ ἡ Χαρίκλεια Τζώνη, Χημικὸς Μη- 
χανικὸς τὸ 1928. 

Τὸ ἔτος 1934 στὰ μέλη τοῦ ΤΕΕ 
ὑπάρχουν μόνο 5 γυναῖκες μηχανικοὶ σὲ 
σύνολο 2.047 μελῶν. Δηλαδὴ, οἱ γυ- 
ναῖκες μηχανικοὶ ἀποτελοῦσαν ἕνα μι- 
κρὸ ποσοστὸ 0,24{: τοῦ συνόλου τῶν 
μηχανικῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. 

Ἔπειτα ἀπὸ στατιστικὲς ποὺ ἐγι- 

ναν μὲ δάση ἐπετηρίδες συλόγων᾽ μη- 
χανικῶν καὶ στοιχεῖα ποὺ ἔδωσε στὴν 
᾿Ενωση Ἑλληνίδων ΜΜηχανικῶν τὸ Τμῆ- 
μα τοῦ ΤΕΕ, προέκυψε ὅτι ἔχει σημει. 
ὡθϑῆ πολὺ μεγάλη αὔξηση στὶς γυναῖ- 
κες μηχανικοὺς σὲ σχέση μὲ τὸ παρελ- 
θόν. Συγκεκριμένα͵ καὶ ἀνάλογα μὲ τὶς 
ἰδικότητες τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ γυ- 
νοαϊκῶν ἐμφανίζεται στοὺς ᾿Αρχιτέκτο. 
νες͵ ὅπου οἱ γυναῖκες ἀποτελοῦν τὸ 35, 
ΟΥ̓ τοῦ συνόλου τους. μικρότερα πο- 
σοστὰ γυναικῶν ἐμφανίζονται στοὺς 
ἄλλους συλλόγους. Στοὺς Τοπογράφους 
βΜηχανικοὺς οἱ γυναῖκες ἀποτελοῦν τὸ 
7,267, στοὺς Πυλιτικοὺς Μμηχανικοὺς 
τὸ 4,380, στοὺς ἱμΜεταλλειολόγους 
Χημικοὺς καὶ συναφεῖς εἰδικότητες τὸ 
1,1] 99... καὶ στοὺς ΜΜηχανολόγους --- Ἠ- 
λεκτρολόγους καὶ συναφεῖς εἰδικότητες 
τὸ 0,745. 

Συνολικά, οἱ γυναῖκες μηχανικοὶ ὅλων 
τῶν εἰδικοτήτων ἀνέρχονται σήμερα σὲ 
2244. Στὸ σύνολο τῶν μελῶν τοῦ ΤΕΕ 
ποὺ ἀνέρχεται σὲ 23.096, ὁ ἀριθμὸς 
αὐτὸς ἀποτελεῖ ποσοστὸ 103 περίπου. 

Οἱ γυναῖκες μηχανικοὶ ἐργάζονται σὲ 
φορεῖς δημόσιους ἢ ἰδιωτικούς, ὡς ἐ- 
λεύθεροι ἐπαγγελματίες καὶ στὴν τεχνι- 

κὴ ἐκπαίδευση μὲ μεγάλη ἐπιτυχία. 

Ἡ Ἕνωση Ἑλληνίδων μηχανικῶν 
πιστεύει ὅτι ἢ παράθεση τῶν στοιχεῖ- 
ὧν αὐτῶν͵ ἀποκτᾷ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον 

5.460, δηλαδὴ μόλις καὶ 
κατορθώνει νὰ διπλασιασθεῖ, 

Στὴν προηγούμενη 20ετία (1937 - μετὰ δίας 
1957) ἁ ἀριθμὸς τῶν 2.490 μελῶν τοῦ 
ΤΕΕ στὸ 1937, τὸ 1957 φθάνει στοὺς 

0] ΕΛΛΗΝΊΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ὅτι ἡ ἄσκηση τοῦ 

πρέπει νὰ ἀποτελέσει 

δικαίωμα καὶ ὑποχρέωση τῶν ἐπιστη- 

μόνων γυναικῶν͵ σὲ τρόπο ὥστε νὰ ἀ- 
ξ’οποιεῖται κατάλληλα ἀπὸ τὴν πολι- 

τεία ἡ προσφορὰ τοὺυς͵ ἡ ὁποία εἶναι 

ἰδιαίτερα σημαντικὴ γιὰ τὶς ἀνάγκες 
ἀναπτύξεως τῆς Χω- 

Παράλληλα πιστεύει͵ 

ἐπαγγέλματος 

τιχό ἄρϑρε μέ στοι- 

σήμτρα μὲ τὴν ἀναγνώριοη τοῦ ρόλου 
τῶν γυναικῶν σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς τῆς 
ἐπαγγελματικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς. ρας. 

οἰκονομ ἐκ ης 

  
᾿Αριοστερά: Ὃ πρῶτος Πρέεδρες τεῦ ᾿Ελληνικοῦ Πολυτεχνιχοῦ Συλλόώγου, 
παϑηγητής ᾿Ανδρέας Κορδέλλας (1836-1909). ἐμπνευστής χαὶ συνεργά- 
τῆς τεῦ περιοδιχοῦ «᾿Αρχιμήδης». Δεξιά: ὦ πρῶτος Γενιχόές Γράαμμοι- 
τεὺς τοῦ Συλλέγεν χαὶ ὑπεύϑυνος γιὰ τήν οὐνταξη τεῦ περιοδικοῦ, Ἢ- 
λίας ᾿Αγγελόπουλος (1859-1932). (αὶ οἱ τρεῖς φωτογραφίες τοῦ ἄρϑρεου 
αὐτοῦ ἔχουν παρϑεῖ ἀπόώ τήν ἐργασία γιά τά πρῶτα ἑἐλληνιχά περιοδιχά 
τῶν ξετιχῶν ἐπιστημῶν τοῦ Δρὸς [. Δ. Ἐοενδήλη χημιχεῦ --- τ. προ- 

ἕδρου τῆς ΕΕΕΧ.). 

ἈΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΝΌΛΑ ΜΈΛΩΝ ΤῈΕ ΣΤῚΣ 31.12.77 

ΣΎΝΟΛΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ 
Α,Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕΛΩ͂Ν 

ΤΗΝ ΤΗΝ 
3]1.12.1976 31.12.1977 

Ι. Πολιτικοὶ ἡϊηχανικοὶ 7. 76] 8.373 

2. ᾿Αρχιτέκτονες Μιηχανικοὶ 4.009 4.705 

3. Τοπογράφοι --- ᾿Αγρονόμοι καὶ Τοπογράφοι 

ἡνηχανικοὶ Ι͵, 587 1.736 

4. Μηχωονολόγοι --- Ἠλεκτρολόγοι Μη χανικοὶ 4. 123 3.267 

5. ῥληχανολόγοι Μηχανικοὶ Ἰ.041 Ι.154 

ό. Ἠλεκτρολόγοι Μηχαυϊκοὶ 1.120 Ι.257 

7. Χημικοὶ ΜΜηχανικοὶ Ι. 26] Ι.347 

8. ἐΜεταλλειολόγοι ---- Μεταλλουργοὶ Μηχανικοὶ 485 530 

φ, ἐλεταλλογνῶσται --- Μηχανικοὶ ] ] 

Ι0. Ναυπηγοὶ βΜηχανικοὶ φό 97 

1. Ναυπηγοὶ ηχανικοὶ Πλειόνων Εἰδικοτήτων 5] 89. 

12. ᾿Ἠλεκτρονικοὶ Μηχαονικοὶ 64 8] 

20.943 23.096 ΣΎΝΟΛΟΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩ͂Ν 
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  Φ Βιέλιοϑήχη ΤΙ. 

ἢ ΒΙΒΛΙΌΘΗΚΗ 
ΤΟΥ ΤΕΕ 

ΒΙΙΒΛΙΟΘΗΉΚΗ τοῦ ΤΕ .Ε. ἱδρύθη- 
κε καὶ στεγάστηκε σ᾽ ἕνα χῶρο 

4Χ5. Τὰ περιοδικὰ ποὺ διέθετε ἦταν 
ἐλάχιστα͵ κυρίως γιὰ ἔργα Πολ. Μη- 
χανικοῦ᾽ καὶ ἀπὸ ἑλληνικὰ τεχνικὰ πε- 
ριοδικὰ τὸ «Ἔργα» καὶ τὸ «᾿Αρχυιμή- 

Γ[ὰ διδλία προερχόντουσαν ἀπὸ δω- 
ρεὲς μηχανικῶν ποὺ ἀνήκανε στὶς συλ. 

λογές τους. Ὃ χωρισμός τοὺς γινόταν 
κατὰ ἐπιστήμη, χωρὶς δαθύτερη ἀνάλυ- 
ση τοῦ περιεχομένου τους, ἔτσι ποὺ ἡ 
ἀξιοποίησή τοὺς ἦταν ἐλλειπής. 

Οἱ ἀναγνῶστες ἦταν ἐλαχιστώτατοι 
καὶ αὐτὸ ὀφειλόταν σ᾽ ἕνα δαθμὸ στὴν 
δυνατότητα δημιουργίας ἀξιόλογων ἀ- 
τομικῶν συλλογῶν. 

Γιὰ τὴν παραπέρα ἀνάπτυξη τῆς Βι- 
δλιοθήκης καὶ τὴν τακτοποίηση τοῦ πα- 
ληοῦ ὑλικοῦ προσλήφθηκε τὸ 1 962͵ εἰ. 
δικὸς διδλιοθηκονόμος. Τὴν ἴδια χρο- 
νιὰ ἔγινε ἡ ἐκκαθάριση τοῦ ὑλικοῦ τῆς 
Βιδλιοθήκης ὁπότε καὶ τὰ παληὰ δι- 
δλία δωρίσθηκαν στὴν Ἐθνικὴ Βιόδλιο- 

θήκη. 
Ὃ χῶρος ὅπου στεγαζόταν ἡ Βιδλι- 

οθήκη ὡς τότε, δηλαδὴ στὴν αἴθουσα 
συνεδριάσεων τῆς ΔΕΕ., στὴν ὁδὸ Κο. 
λοκοτρώνη 4, ἦταν πολὺ μικρὸς καὶ 
ἔτσι γιὰ τὴν τακτοποίηση τῶν περιο- 
δικῶν τὸ 1964 χρησιμοποιήθηκε μιὰ 
ἄλλη αἴθουσα͵ στὴν ὁδὸ Κολοκοτρώνη 

15. 
ἡλετὰ ἀπὸ τὴν μεταφορὰ τῆς Βιδλι- 

οθήκης στὴν ὁδὸ Καρ. Σερδίας 4 (ὅόος 
ὄροφος), τὸ 1965 γίνεται καταγραφὴ 
ὅλων τῶν διδλίων καὶ δημιουργεῖται τὸ 
νέο μητρῶο ποὺ περιλαμδάνει ὅλα τὰ 
παληὰ καὶ νεοεισαγόμενα ἀπὸ τότε καὶ 
μετὰ διδλία. Αὐτὸ τὸ μητρῶο ἰσχύει 
καὶ σήμερα. 

Συγχρόνως ἀρχίζει ἡ συστηματικὴ ἐ- 
πεξεργασία τοῦ ὑλικοῦ μὲ τὴν δοήθεια 
κατὰ καιροὺς εἰδικευμένου πρόσθετου 
προσωπικοῦ. Ἧ κίνηση τῆς Βιδθλιοθή- 
κης εἶχε παρουσιάσει αὔξηση κατὰ δι. 
αστήματα. ᾿Ανασταλτικὸς παράγοντας 
τῆς ἀνοδικῆς αὐτῆς πορείας στάθηκε 

ἡ μετατροπὴ τῆς Βιδλιοθήκης σὲ μὴ 
κή, πρᾶγμα ποὺ ἐπειρέασε δα- 

θειὰ τὴν μετέπειτα λειτουργία της. 
Τὸ 1965. -196707 γίνεται μεγάλη 

προσπάθεια ἐκσυγχρονισμοῦ τοῦ ὑλι. 
κοῦ τῆς Βιδλιοθήκης͵ μὲ παραγγελίες 
πολλῶν διδλίων καὶ περιοδικῶν ἀπὸ τὸ 
ἐξωτερικό. 

Στὴ συνέχεια͵ τὸ 1970 μεταφέρεται 
καὶ πάλι, ξέχωρα αὐτὴ τὴ φορὰ ἀπὸ 
τὰ ὁπόλοιπα γραφεῖα τοῦ ΤΕ .Ε.͵, στὴν 
ὁδὸ Λέκκα 23---25͵ ὅπου εἶναι ᾿καὶ ἡ 

σημερινή της θέση. 
Αὐτὴ ἡ μετακόμιση στάθηκε αἰτία 

διακοπῆς τῆς λειτουργίας τῆς Βιδλιο- 

θήκης γιὰ διάστημα μεγαλύτερο ἀπὸ 
ἕνα χρόνο. Τὸ Δεκέμδριο τοῦ 197] 

ξαναλειτούργησε͵ ἀλλὰ μόνο σὰν ἀνα. 
γνωστήριο͵ λόγω ἐλλείψεως προσωπι- 
κοῦ, παρουσιάζοντας ὡς τὸ τέλος τοῦ 

1976 ἐλάχιστη κίνηση. Συγκεκριμένα͵ 
μὲ θάση τὰ στοιχεῖα τοῦ διδλίου ἐπι- 
σκεπτῶν οἱ ἀναγνῶστες ἔφτασαν τοὺς 
3.600. ι 

Ὥς τὸ 1976 συνεχίστηκε ὁ ἐμπλου- 
τισμὸς τοῦ ὑλικοῦ τῆς Βιδλιοθήκης κυ- 

ρίως ἀπὸ δωρεές͵ χωρὶς νὰ ὑπάρχει 
κανένας προγραμματισμὸς καὶ συνερ- 
γασία μὲ τὰ τμήματα καὶ τὶς ἐπιστη- 
μονικὲς ἐπιτροπὲς τοῦ ΤΕ. 

ΤᾺ ΟΚΤΩΒΡΙΟ τοῦ. 1976. μὲ ἀπό- 

φαση τῆς σημερινῆς ΔΙ. συστά. 
θηκε Ὁμάδα Ἐργασίας Ἐπιστημόνων 
γιὰ τὴν μελέτη τῆς ὀργάνωσης της Βι- 
δλιοθήκης καὶ του | ραφείου [εκμηρίὶ- 
ὡσης. 

ΜΜὲ ἀποφάσεις τῆς σημερινῆς ΔΕ. 
καθιερώνονται το 1.,ἤ,7 οἱ παρακάτω 
ριξζικὲς ἀλλαγὲς στὴν ὀργάνωση καὶ 
τὸν τρόπο λειτουργίας της Βιδλιοθή- 
κης: 

0 Γίνεται ἡ στελέχωση τῆς Βιδλιοθή- 
κης μὲ εἰδικευμένο ἐπιστημονικὸ 
προσωπικό. 

(Ὁ Γίνεται ἐξοπλισμὸς τῆς Βιδλιοθήκης 
καὶ ἀναδιαρθρώνεται ὁ χῶρος της. 

(Θ᾽ Καθιερώνεται ἀνοικτὴ εἴσοδος στὸ 
διδλιοστάσιο,͵, καὶ 

(Θ ἡ ἀπογευματινὴ λειτουργία τῆς 8δι- 

ὁλιοθήκης. 
Θ᾽ Ἡ Βιθλιοθήκη λειτουργεῖ καὶ πάλι 

σὰν δανειστική. 

Ὁ Συστύνονται δύο ΟΕ. ἀπὸ συνα- 
δέλφους μηχανικοὺς γιὰ τὴν καλύ- 
τερη ὀργάνωση τοῦ ὑλικοῦ τῆς Βι- 

ὁλιοθήκης. 

ΘΟ Καθιερώνεται ἡ νέα σημαντικὴ ἐξυ- 
πηρέτηση τῶν παραγγελιῶν ἄρθρων 
ἀπὸ ξένα περιοδικὰ ποὺ δὲν θρί.- 
σκονται στὴν Ἑλλάδα. 

Θ Καθιερώνεται ἡ συνεργασία μὲ ἐπι- 
στημονικὲς καὶ τεχνικὲς διδλιοθῆκες 
τῆς ᾿Αθήνας. 

οΟ Παράλληλα͵ ἡ Βιδλιοθήκη συνεχίζει 
νὰ προσφέρει τὶς παρακάτω ἐξυπη- 

ρετήσεις, δηλαδή: 
α) Ὑποδοήθηση καὶ ἐπυμόρφωση τῶν 

ὧν στὴν χρήση τῆς Βιδλιοθή- 
κῆης καὶ διδλιογραφικῶν πηγῶν. 

6) ᾿Ανεύρεση ὑλικοῦ ἀπὸ ἄλλες 6ι- 
δλιοθῆκες. 

γ) Σύνταξη θιδλιογραφιῶν ἀπ᾽ τὸ ὑ- 
λικὸ τῆς Βιδλιοθήκης. 

Ὁ ἐκσυγχρονισμός τῆς στὴν τελευταία 
τριετία καὶ οἱ ἐξυπηρετήσεις 
ποὺ ἐξασφαλίζει στοὺς ἀναγνῶστες τῆς 

δ) ᾿Ενημέρωση τῶν μηχανικῶν ἀπὸ 
τὶς σελίδες τοῦ Ἔνημ. Δελτίου μὲ ἀ- 
νακοινώσεις καθὼς καὶ δημοσιεύσεις κα- 
ταλόγων νεοεισαχθέντων διδλίων; πρᾶ.- 
γμα ποὺ ἤδη εἶχε ἀρχίσει ἀπὸ τὸ" 75 
μὲ πρωτοδουλία τῆς σημερινῆς Δ.Ε. 

ε) Ἐξυπηρέτηση τηλεφωνικὴ καὶ τα- 
χυδρομικὴ γιὰ τὸ ὑλικὸ τῆς Βιόδλιοθή- 
κῆης καὶ ἄλλων διδλιοθηκῶν. 

(Ὁ Τέλος, μὲ ἀπόφασή της ἡ Δ.Ε. κα- 
θιέρωσε τὸν κατὰ συστηματικὸ τρό- 
πὸ ἐμπλουτισμὸ τῆς Βιδλιοθήκης, 
πτοὺ δασίζεται στὴν στενὴ συνεργα- 
σία μεταξὺ τῆς Βιδλιοθήκης καὶ τῶν 
ἐπιστημονικῶν καὶ ἄλλων ἐπιτροπῶν 
τοῦ ΤΕΞΕ. Συγχρόνως. αὐξήθηκαν 

ἀνάλογα τὰ κονδύλια τὰ προοριζό- 
μενα γιὰ τὸν ἐμπλουτισμὸ τοῦ ὑ- 
λικοῦ τῆς Βιόδλιοθήκης. 

Σὰν ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν εἶναι 
ἡ ἀλχματώδης αὔξηση τῆς κίνησης τῆς 
Βιδλιοθήκης͵ ποὺ ἤδη ξεπέρασε τοὺς 
5.000 ἐπισκέπτες ἀπ᾿ τὴν ἀρχὴ τοῦ 
Ἶ7. Ὃ μέσος ὅρος ἀριθμοῦ ἐπισκεπτῶν 
κατὰ μῆνα εἶναι 550. 

ΥΡΙΟΣ ΡΟΛΟΣ τῆς Βιδλιοθήκης τοῦ 
ΤΕΕ ἀπὸ τότε ποὺ ἱδρύθηκε μέχρι 

τὸ 1976 στάθηκε ἡ συγκέντρωση τῶν 

ἐκδόσεων τοῦ ΤΙ.Ε., τῶν συγγροψμα- 
τῶν καὶ ἄλλων δημοσιευμάτων ᾿ἙἙλλή- 
νων μηχανικῶν, καθὼς καὶ μερικῶν ἄλ. 
λων ξένων διδλίων καὶ περιοδικῶν. 

Ἡ ἐξυπηρέτηση ἑνὸς μικροῦ ἀριθμοῦ 
ἀναγνωστῶν͵ ποὺ ἐρχόταν στὸ ἀναγνω. 
στήριο τῆς Βιδλιοθήκης σὲ ἀναζήτηση 
πληροφοριῶν͵ γινόταν μὲ δυσκολία γι- 
ατὶ ἡ θδιδλιοθήκη δὲν ἦταν ὀργανωμένη 
γι᾿ αὐτὴ τὴ δουλειά. 

Στὴν τωρινὴ ἐποχὴ ποὺ ἧ ἐπιστήμη 
καὶ ἡ τεχνικὴ ἀκολουθοῦν αὐτὴ τὴ ρα- 
γδαία ἐξέλιξη ποὺ παρατηροῦμε καὶ 

τιοὺ παράλληλα πολλαπλασιτάζονται οἱ 

ἐκδόσεις ποὺ κατακλύζουν τὴν ἀγορά. 
ἡ Βιδλιοθήκη εἶναι ἀπαραίτητος παρά- 
γοντας γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς Παιδείας, 
τῆς Ἐπιστήμης͵ τῆς Τεχνολογίας καὶ 

τοῦ Πολιτισψοῦ. 

᾿Ιδιαίτερα ἡ εἰδικευμένη τεχνικὴ δι- 

δλιοθήκη εἶναι τὸ κύτταρο ὅπου ἀπο- 
λήγει τὸ σύστημα τεκμηρίωσης καὶ ταῦυ-- 

τόχρονα εἶναι μία πηγὴ εἰδικῶν πλη- 

ροφοριῶν τὶς ὁποῖες μπορεῖ νὰ χρησι- 

μοποιήσει ὁλόκληρο τὸ σύστημα. 

Γιὰ τὴν ἀποτελεσματικὴ ἀξιοποίηση 
σύγχρονων πληροφοριακῶν πηγῶν μὲ 
σκοπὸ τὴν ἐξέταση καὶ παροχὴ πληρο- 

φοριῶν, ἡ σύγχρονη διδλιοθήκη πέρα 
ἀπ᾽ τὴν συλλογὴ πληροφοριακῶν διδλί- 
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ὡν͵ εἰδικῶν διδλιογραφικῶν ἐκδόσεων 
καὶ εἰδικευμένο προσωπικό͵ χρησιμοποι- 
εἴ καὶ ἄλλα μέσα͵ πάντα στὰ πλαίσια 
τῶν δυνατοτήτων της, ὅπως: 

α) τὴν σύνδεση μὲ Τράπεζες Βιόδλι.. 
ογραφικῶν Πληροφοριῶν (ὑπάρχουν 80ῶ 
τέτοια κέντρα σ᾽ ὅλη τὴν Εὐρώπη ποὺ 
καλύπτουν ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ἐπι- 
στήμης καὶ τεχνολογίας καὶ προσφέ- 
ρουν διαφορετικὲς ἐξυπηρετήσεις τὸ κα- 
θένα)͵ ἀπ᾽ ὅπου μπορεῖ κανεὶς ν᾽ ἀ. 

γοράση πληροφορίες. Ὁ ρόλος τῆς Βι- 
δλιοθήκης θὰ ᾽ναι ρόλος μεσολαδητοῦ 
μεταξὺ τοῦ ἐνδιαφερόμενου καὶ τοῦ συγ- 
κεκριμένου κέντρου. 

6) τὴν σύνδεση ἀπ᾽ εὐθείας (ὉΝ.- 
Ι|ΝῈ} μὲ ἐμπορικὰ κέντρα πληροφο- 
ριῶν͵ ὥστε να εἶναι δυνατὸν νὰ δρίσκεῖ 
κανεὶς ἄμεσα ὅλη τὴν παγκόσμια οΕ:- 
δὁλιογραφία τῶν τελευταίων ἐτῶν μὲ 
δάση τὶς τράπεζες πληροφοριῶν τῶν 
διαφόρων τομέων (τέτοια κέντρα εἶναι 

π.χ. τὸ ΕΕΚΟ -- ΕΟΚΟΡΕΑΝ 5ΡΑΓΕ 
ΝΕΞΕΑΗΕΚΓῊΗ ΟΕἷΟ  --- στὴν ᾿Ιταλία, ι0- 
ΓΚΗΕΕΌ στὴν ᾿Αμερική, ΕὔΟΒΟΝΕ ---- 

Εὐρωπαϊκὸ δίκτυο ἐπικοινωνίας καὶ πλη 

ροφοριῶν μὲ ἠλεκτρον. ὑπολογὶιστὲς ποὺ 
δασίζεται σὲ συμφωνίες μεταξὺ τῶν 

κρατῶν --- μελῶν τῆς Ε.Ο.Κ.). 

Κάτω ἀπ᾽ αὐτὲς τὶς συνθῆκες ἡ δι- 
δλιοθήκη τοῦ ΤΙΕΕ. ἔχει ἀναλάδει σή- 
μερα πρωταρχικῆς σημασίας καθήκον- 

τα: 

--- Τὴν ἐνημέρωση τῶν ἐπιστημόνων καὶ 
τεχνικῶν ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ παρακολοι,- 

θήσουν τὶς ἐξελίξεις τοῦ τομεα τους, 
ὁ καθένας μόνος τοῦ μὲ τὰ δικά το: 
μέσα. 

-- Τὴν ὑπόδειξη καὶ ἔρευνα τῶν κατάλ- 
ληλων δοηθημάτων καὶ πηγῶν στὰ 8:.- 
ματα ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρουν καὶ τέλος, 
τὴν μεγαλύτερη δυνατὴ προσπάθεϊα 
γιὰ τὴν ἐξεύρεση αὐτοῦ τοῦ ὑλικοῦ, 

"μ᾿ ΤΗΝ δημιουργία τῶν κατάλλη- 
λῶν προὐὔποθέσεων στὴν Βιδλιοθήκη, 

οἱ δρασητριότητές της ἐπεκτείνονται 
συνεχῶς πρὸς ὅλες τὶς κατευϑύνσεις μὲ 

σκοπὸ τὴν ἀποτελεσματικὴ ἀξιοποίηση 

σύγχρονων πληροφοριακῶν πηγῶν. 

Ι,͵ Ἔτσι͵ ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ συστήμο- 

τος παραγγελιῶν φωτοαντιγράφων ἀπὸ 
ἄρθρα ὁποιουδήποτε ξένου περιοδικοῦ, 
εἴτε αὐτὸ ὀρίσκεται σὲ ἑλληνικὴ 6ι- 
θλιοθήκη εἴτε ὄχι͵ ἀποτέλεσε νέα ση- 

μαντικὴ ἐξυπηρέτηση τῆς 3ιδλιοθήκης 
πρὸς τοὺς Ἕλληνες μηχονικοὺς καὶ γε- 

νικὰ πρὸς κάθε ἐνδιαφερόμενο. Γιὰ τὴν 

ἐξεύρεση αὐτῶν τῶν ἄρθρων τὸ πρῶτο 
θῆμα εἶναι ἡ διερεύνηση γιὰ τὸ ἂν τὸ 
συγκεκριμένο περιοδικὸ δρίσκεται στὴν 
Ἑλλάδα, δάση τῶν καταλόγων τῶν πε- 

ΡΟΝ ἄλλων διδλιοθηκῶν ποὺ δια- 

θέτει ἡ Βιδλιοθήκη τοῦ ΤΙ. καὶ τῆς 

δυνατότητας συνεχοῦς καὶ ἄμεσης ἐπΊ- 

κοινωνίας μὲ αὐτές. ἫἩ ἐξασφάλιση τῶν 

ἄρθρων ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν ἀπ᾽ εὐ. 

θείας ἀποστολὴ τους ἀπὸ τὶς περισσό- 

τερες διδλιοθῆκες πρὸς τὴν Βιδλιοθή- 
κὴ τοῦ ΤΕΕ. 

Ἂν ἡ ἔρευνα ἀποδειχθεῖ ἄκαρπη, τό- 
τε τὸ δεύτερο δῆμα εἶναι ἡ ἐξασφάλι. 

σηὴ τῶν ἄρθρων μέσω τῆς ᾿Αγγλικῆς 
διδλιοθήκης «ΒΕΙΤΙΡῊ [ΙΒΒΑΒῪ», 
ποὺ δρίσκεται στὸ Λονδῖνο. Οἱ ἀπαν- 
τήσεις ἔρχονται γρήγορα καὶ ἡ οἰκο- 
νομικὴ ἐπιδάρυνση εἶναι σχετικὰ μικρή. 

Τέλος͵ ἂν ἡ ἀπάντηση μετὰ ἀπὸ αὐ- 
τὲς τὶς προσπάθειες, εἶναι ἀρνητική͵ ἀ. 
πευθυνόμαστε καὶ σὲ ἄλλες πηγὲς κα- 
τὰ περίπτωση (π.χ. στὴν διεύθυνση 
τοῦ ἴδιου τοῦ περιοδικοῦ). 

ἘΦ’ ὅσον τὸ σύστημα λειτούργησε 
μέχρι στιγμῆς ἱκανοποιητικά͵, (ὁ ἀρι- 
θμὸς τῶν παραγγελθέντων ἄρθρων ἀπὸ 
1.11.77͵, ὁπότε καὶ ἄρχισε ἡ ἐξυπη- 

ρέτηση, ᾿εἶναι 268), ἡ συνεργασία τῆς 
Βιδλιοθήκης θὰ ἐπεκταθεῖ σύντομα καὶ 
σὲ ἄλλες διδλιοθῆκες͵ ὀργανισμοὺς καὶ 
κέντρα πληροφοριῶν σὲ ἀκόμα πιὸ σύν- 

θετες μορφές. 

ΜΉ διδλιοθήκη κάνει προσπάθειες 
νὰ ἐξασφαλίσει γιὰ τοὺς ἐνοιαφερόμε- 
νους ἀναγνῶστες της σπάνιο ὑλικό, ὅ- 
πὼς ΤΕΓΗΝΙΟΑΙ. ΒΕΡΟΕΤΞΘ καὶ δια- 

τριδές. Ἢ ἐξυπηρέτηση αὐτὴ ὄρίσκε- 
ται σ᾽ ἕνα ἀρχικὸ στάδιο. 

Γιὰ τὶς μέχρι τώρα παραγγελίες δι- 
ατριδῶν ἀπὸ Γαλλία͵ ᾿Αγγλία καὶ ᾿Α- 

μερική, καθὼς καὶ τεχνικῶν ἐκθέσεων, 
μὴ δημοσιευμένων τεχνικῶν μελετῶν 

κιλιπ. ἀνὰ τὸν κόσμο, οἱ ἀπαντήσεις 

ἦταν ἀντιστοίχως 1006, θετικὲς καὶ σὲ 

μεγάλο ποσοστὸ θετικές. 

ἯΙ. Γιὰ τὴν παρακολούθηση τ 

σύγχρονων ἐξελίξεων τῆς ἑκώτέον, κπ καὶ 

τεχνικῶς δὲν ἀρκοῦν τὰ διθλία. Ση- 

μαντικὸ ρόλο παίζουν καὶ τὰ ἐπίιστη.- 

μονικὰ περιοδικά. 

ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ τοῦ ΤΙΕΕΕ. συνειδη.- 
τοποιώντας αὐτὴ τὴ συμδολὴ τῶν 

περιοδικῶν στὴν ἐνημέρωση τῶν μηχα- 

νικῶν͵ ἔκανε προσπάθειες γιὰ τὸν ἐμ- 
πλουτισμὸ της καὶ στὸν τομέα αὐτό, 

σὲ συνεργασία πάντα μὲ τὶς ἐπιστη- 

μονικὲς καὶ ἄλλες ἐπιτροπὲς τοῦ ΤΕΕ. 
Ἔτσι, ἡ Βιδλιοθήκη αὐτὴ τὴ στιγμὴ 

εἶναι συνδρομητὴς σὲ 350 περιοδικά, 
ἐνῶ ἄλλα 150 τὰ παίρνει δωρεάν. Ἧ 

συλλογὴ αὐτῶν τῶν περιοδικῶν καλύ.- 

πτει ὅλους τοὺς τομεῖς τῶν μηχανι- 

κῶν. 

Τὰ ἄρθρα ὅμως ποὺ δημοσιεύονται 
καθημερινὰ στὶς περιοδικὲς ἐκδόσεις εἷ- 
ναὶ τάσο πολλὰ ὥστε ἡ ἐνμέρωση τῶν 

ἐπιστημόνων χωρὶς πιὸ σύνθετης. μορ- 
φῆς δημοσιεύματα, ὅπως εἶναι τὰ ΙΝ. 

ὈΕΧΕΞ ᾧἃὶ ΑΒ5ΤΑ(ΤΆΈ (πληροφοριακὰ 
δοηθήματα ὅπου ἀποδελτιώνονται ἄρ- 
θρα διαφόρων τίτλων περιοδικῶν καὶ 
ἄλλων ἐκδόσεων)͵ θὰ ἦταν ἀδύνατη. Μὲ 
αὐτὲς τὶς ἐκδόσεις ἀξιοποιεῖται ὄχι μό- 
νο τὸ ὑλικὸ τῆς Βιδλιοθήκης τοῦ ΤΟ. 
Ε.͵ ἀλλὰ ἐξασφαλίζεται ἐπίσης ἡ γρή- 
γορη καὶ πλήρης ἐνημέρωση τῆς δι. 
εθνῆς διδλιογραφίας͵ 

᾿ πιιαπανακακατα.. οὦ Φ Ἠιέόλιεοϑήχη ΤῊ... 

Ἢ συγκρότηση ἐνημερωμένης συλλο- 
γῆς τῶν κυριοτέρων δοηθημάτων τέτοι- 
ου εἴδους ἔχει γίνει ἤδη ἀπὸ τὴν Βι- 
ὀλιοθήκη τοῦ ΤΙΕΚΒ., ποὺ διαθέτει τὰ 
παρακάτω ΙΪΝΌΕΧΕΞ, ΑΒΘΤΑ(ΤΞ κλπ.: 

Ι. ΑΡΡΕΙΕΌ ΜΕΟΗΑΝΙῸς ΒΕΝΊΕ. 
5 19695.---- 

2. ΑΡΡΕΙΕΟ 5ΓΙΕΝΓΕ Ανῇ ΤΕΌΗ- 
ΝΟΕΟΟΥ ΙΝΌΕΧ (ΑΝΝ.) 1978.-- 

3. ΑΚΟΗΙΤΕΟΤυβαι. ΡΕΒΙΟΌΙΟΑ- 
ι9 1978 .- 

4. πΕ ΡΟΒΕΙΟΑΤΙΟΝ ΑΒΘΤΕΑΓῸΤ 
978 --- 

5. ΓΠΈΤΊΕ ΤΕΓΗΝΟΙ ΟΟΥ ΙΝΡΌΕΧ 
1978 .--- 

6. ΒυϊΓΕΤΙΝ ΞΙΟΝΑΙ ΕΤΙΟΟῈ δροΟ.- 
ΜΑΝΙΕΞ ἹΙΝΤΕΚ -. ὈΙ56(ιΙρι "- 
ΝΕ5 ΕΤ ΤΕΓΗΝΙουες 1978.-- 

7. ΟΟΒΒΕΝΤ ᾿ΟΟΝΤΕΝΤΟΞΈΝΟΙΝΕ- 
ΕΒΙΝΟ,͵ ΤΕΓΗΉΝΟο ΟΟΥ. ανὺ 
ΑΡΡΙ ΕΟ 5ΟΙΕΝΟΕ 1978... 

8. Εἰξοτειςαι. ανΌ Εἰ ΕΌΤΚΕΟ. 
ΝΙΟς 1966.--- 

φ. ΕΝΟΙΝΕΕΕΙΝΕ ΙΝΌΕΧ. -- ΜοΟ- 
ΤΗΓῪ - ἀννυαι. ουμῦι ατι- 
ΟΝ 1978... 
ΗΙΘΗΑῪ ΒΕΞΕΑΒΟΗ ΙΝΕΟΚΕ- 
ΜΆΑΤΙΟΝ 5Εβνι5ῈΕ ΑΒ5ΤΒΑΓΤΟ 
(ΗΒῚ5. ΑΒΞΤΒΑΟΤΘ) 1978... 

11. ΜΕτΤαΑι 5 ΑΒΘΤΒΑΓΤΞΕ 1978.-- 

10. 

12. ΡΟΙΙΤΙΟΝ ΑΒΘΤΒΑΓΤΕ 1976. 
13. 5(ΗΚΙΕΤΤΟΜ ΒΑαυνΕΞΕΝ 1976 
14. υἱτρ --- ΒΙΒΕΙΟ --- ἸΝΡΕΧ 

1962.-- 

Ἡ συγκρότηση τῆς παραπάνω συλ. 
λογῆς γίνεται στὰ πλαίσια μιᾶς μελ- 
λοντικῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν θδι- 
ὁλιοθηκῶν στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν θε- 
σμοθέτηση ἑνὸς δικτύου ὅπου κάθε 
διθλιοθήκη θὰ ᾽ναι μιὰ μονάδα --- πυ-. 
ρῆνας͵ ποὺ θὰ καλύπτει ὁρισμένα θέ- 
ματα διαφορετικὰ ἀπὸ τὶς ἄλλες ἐ- 
πιτυγχάνοντας ἔτσι τὴν ἀριστοποίηση 

αὐτῆς τῆς ἐξυπηρέτησης. 
Τὸ προσωπικὸ τῆς Βιδλιοθήκης ἔ- 

χοντας εἰδικευθεῖ στὴν χρήση αὐτῶν τῶν 
θδοηθημάτων εἶναι πρόθυμο νὰ δοηθήσει 
τοὺς ἐνδιαφερόμενοις κάθε στιγμή. 

ΤΑ ΑΜΕΣΑ σχέδια τῆς Βιδλιοθήκης, 
εἶναι: 

α. Ἧ πιὸ ἐντατικὴ καὶ εἰδικευμένη 
ἐνημέρωση τῶν μηχανικῶν μέσω τῶν 
περιοδικῶν ἐκδόσεων τοῦ Τ.Ε.Ε. καὶ μὲ 
αὐτοτελεῖς δημοσιεύσεις διδλιογραφιῶν 
ποὺ θὰ γίνονται ἐπ᾽ εὐκαιρία τῶν δια- 
φόρων συνεδρίων καὶ ἄλλων ἐκδηλώσε- 
ὧν τοῦ ΤΕΕ. 

6. Ἧ ἐπέκταση τῆς συνεργασίας 
καὶ μὲ ἄλλες εἰδικὲς διδλιοθῆκες στὴν 
Ἑλλάδα. Ι 

γ. Ἧ διασύνδεση μὲ διδλιοθῆκες τοῦ 
ἐξωτερικοῦ νρργανισμοὺς. καὶ διεθνῆ 
κέντρα πληροφόρησης, μὲ σκοπὸ τὴν 
ἐξασφάλιση ἄρθρων, διατριδῶν καὶ ἄλ- 
λων μελετῶν σὲ παγκόσμια κλίμακα, 
ἀνταλλαγὴ ἐκδόσεων ἢ καὶ δανεισμὸ 
διδλίων͵ καθὼς καὶ ἄλλου εἴδους παρο- 
χῆς καὶ ἀνταλλαγῆς πληροφοριῶν. 
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Φ Βιέλιοθϑήχη ΤᾺ.   

ΦΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙ͂Σ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Στή ἐιύῤλιοϑήχη τοῦ ΤΙ. συγχρεοτήϑηχε εἰδιχό ἀρχεῖο ἐχδόσεων 
ΤῈ. Ὅἱ παληότερες ἐχδόσεις χρενολογοῦνται ἀπό τό 1932 χαὶ ἔχουν 
δημοσιευτεῖ στίς σειρές ΕἸΤΙΕΚΕ. (Ἐχδέσεις ΤΙΕ.Ε.) χαὶ ἘΠΙΤΟΜΟΣ 
ΒΙΒΛΙΦΟΦΗΒΚΗ. 

Σ᾽ αὐτό τό ἀρχεῖο ὑπάρχουν ἀρχετές ἐλλείψεις. Μονάχα ἀπό τέ 
1910 ὑπάρχει ἀπέφαση τῆς ΔΙΕ. σύμφωνα μέ τήν ὁπεία παρέχονται στή 
Βιόλιοδϑήχη δύο ἀντίτυπα ἀπ᾿ ὅλες τίς ἐχδέσεις τοῦ ΤΙΕΙΕ. 

Οι πιό παληές ἐχδέσεις ποῦ ὑπάρχουν στὸ ἀρχεῖς εἶναι ἀπό διάφε- 
ρες δωρεές μηχανιχῶν. 

Γιά νά συμπληρωθοῦν αὐτές οἱ ἐλλείψεις ἢ ἐδιθλιοϑήχη χάνει ἔχκχκλη- 
σῃ στούς μηχανικούς πού διαϑέτευν τίς ἐχδόέόσεις ποῦ λείπουν ἀπ᾿ τόν 
παραχχάτω χατάλογο χαί ϑέλουν νά συντελέσουν χαί εἰ ἴδιοι στή συγχρέ- 
τησῇ πλήρους ἀρχείευ, νά τίς στείλουν στή ἘΒιῤλιοϑήχη τοῦ ΤῸ. 

-- Ἐχτόές ἀπό τά ὀιῤλίχ, ἢ ἐιῤλιοϑήχη διαϑέτει ἀχόώμα καί πλήρη 
ἀρχεῖα ΤΕΧΝΙΚΒΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ χαὶ ἘΝΗΜΕΡΩΤΙΕΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 
χαϑώς χαί τά σχετιχά εὑρετήρια. 

1922: Ε 
ΚΡΙΣΠΗΣ Κωνστ. Φ,.---- Κεντρικαὶ 

θερμάνσεις.--- 15] σ-.--- [ἰἘΤΕΕ 2). 
ΟΘΕΗΙΕΒΝ ΥΚ᾽.-. ῬἙρμηνείαι μετὰ πα- 

ραδειγμάτων τῶν γερμανικῶν κανονι- 
σμῶν τοῦ σιδηροπαγοῦς σκυροδέμα- 
τος.--- 224 σ.---- ([ΕἘΤΕΕ 3). 

ΟΟΕΕΞΟΉΝΕΗΕ ΑΝΌ ΒΕΝΖΕΙ .-- Ὑ.- 
ποδομὴ πόλεων. Ὑδρεύσειςἠμετ. ᾽Αντ. 
πὴ --.η"ὃ.- 208 ο-.--.- ([ΕΤΕΕ 
5). 

ΤΑ ΕΝ Ἑλλάδι Σιμέντα καὶ ἡ Θη.- 
ραϊκὴ γῆ. Δοκιμαὶ δομησίμων ὑλῶν ἐ- 
νεργηθεῖσαι ὑπὸ τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμε- 
λητηρίου τῆς Ἑλλάδος.--- 0 σ.- 
(ΕΤΕΕ. 5). 

ΣΑΡΡΟΠΟΎΥΛΟΣ Γεώργιος Κ.ο.--- Τε- 
χνολογία ἠλεκτρικοῦ φωτισμοῦ μετὰ 
22 πινάκων καὶ 11]9 σχημάτων.--- 224 
σ---- {Ε͵ῈΕΕ 6). 

1:9539: 
ΟἸΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ἔρευνα τῶν μεγάλων 

τεχνικῶν ζητημάτων. Συντελεσθεῖσα ὑ- 
πὸ τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς 
Ελλάδος ἐπιμ. Νικολάου Δ. Κιτσίκη .--- 
470 υ-.--- ([ΕΤΕΕ 7). 

ΚΝΑΌΕΕ Η.---- Χωματουργικὰ ἔργα 
μετ. Εὐθ. Μπάκα.-.--- 187 σ.-.--- (ΕΤΕΕ 
8). 

ΟΟΕΕΞΟΓΉΝΕΗ ΑΑνῦ ΒΈεΝνΖει.. 
Ὑποδομὴ πόλεων ὑπόνομοιῤμετ. ᾽Αντ. 
᾿Αθανασοπούλοι.--- 208 σ-.--- (ΕΤΕΕ 
9). 

ΝΟΡΌΕ ΟΤτοΟ -“---- Ἐπιστημονικὴ ὀρ- 
γάνωσις δομικῶν ἐπιχειρήσεωνήμετ. ΜΑ. 
Α. Διαμαντοπούλο..---.- 173 σ---- (Ε- 
ΤΕΕ 10). 

1934: 
ΟΒΑΕ 06 . --- Ἢ σύνθεσις τοῦ κονιά.- 

σματος καὶ τοῦ σκυροδέματοςῤἐμετ. τῆς 
Γ΄ ἐκδόσεως ὑπὸ Α. Παπαπέτρου. ..--- 
171 σ-.--- (ἰΕΤΕΕ 11}. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡῚΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ- 

ΔΟΣΙέπιμ. Χ. Κιτσίκη.--- τόμος Β΄. -- 
4886. 

1935: 
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.-ο-- Σιδηραὶ κα- 

τασκευαί.---- Τόμος Β΄ Κανονισμο. .--- 

220 σ---- (ΕΤΕΕ 15). 
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.---- Σιδηραὶ Κα- 

τασκευαί.--- Τόμος Α΄ τεῦχος Ὶ --- 128 
σ.--- (ΕΤΕΕ 15). 

ΚΡΙΣΠΗΣ Κωνστ. Φ».--- ᾿Αερισμός. 

-- 98 σ-.--- (ΕΤΕΕ 16). 

1936: 
ΧΑΛΚΙΟΠΟΎΛΟΣ Γ-- Λεξιλόγιον 

Τεχνικῶν “Ὅρων ᾿Ὁδοποιΐας.---. 118 σ. 
-- -(Ἐπίτομος Βιδλιοθήκη 3). 

1937: 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΎΥΎΛΟΣ Κωνστ. Χ ρΟ---- 

Παραδόσεις θεωρητικῆς μηχανικῆς͵ ἐ- 
πιῖμ. Λέων |. Μπιτσάκου..---- 163 σ---- 
(᾿ Ἐπίτομος Βιδλιοθήκη 5). 
ΚΑ ΊΤ᾽ΡΗΣ Γεώργιος Μ..---- Φωτογραμ 

μετρία..---- ᾿Ἐφηρμοσμένη φωτογραφία. 
-- 163 σ---- (ἰΤΕΕ 18). 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥ͂ΛΟΣ Μ. Α.---- Δομ:- 

καὶ μηχαναί. Τόμος Α΄ ΓΕενικότητες. 
Παρασκευή διανομὴ καὶ κατεργασία 
μπετόν.---- 126 υ---- (ΕΤΕΕ. 19). 

1938: 
ΝΕΑ ΣΧολικὰ κΚτιρια έπιμ. Πα- 

τρόκλου Καραντινοῦ.--- 295 ο--- (Ε- 

ΤΕΕ 21). 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Δημ. Ν.--- Ὡπλισμέ- 
νον σκυρόδεμα.--- 45] σ-.--- (ἰΕΤΕΕ 
22). 

ΚΑΒΡΑΣ Νικόλοος.--- ὩὋὉδοποιίο.--- 
373 σ.--- (ΕΤΕΕ 25). 

ΤΥΠΟΙῚ τεχνικῶν ἔργων Ὑπουργείου 
Συγκοινωνίας͵ μέρος Α΄ Σωληνωτοὶ καὶ 
θολωτοὶ ὀχετοὶ, τοίχοι ἀντετπιστροφῆς --- 
πτερύγων---ἀντιστηρίξεως. μέρος Β᾽ 
Πλακοσκεπεῖς ὀχετοὶ --- γέφυραι --- 
θδάθρα.----- Ἰόῦ σ. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ τῆς γερμανικῆς Ἐπι- 
τροπῆς διὰ τὸ ὡπλισμένον σκυρόδεμα, 
1932 (ἔκδοσις 1937). ΟΔΗΓΊΑΙ διὰ 
τὴν ἐπίθδλεψιν τῶν κατασκευῶν ἐξ ὧπιλ- 
σμένου σκυροδέματος (ἔκδοσις τῆς γερ- 
μανικῆς ἑνώσεως σκυροδέματος 1937) 
μετ. ᾿Αγγέλου Ν. Καλογερά.---- 1938, 
1939.--- 168 ο---- (Ἐπίτομος Βιδλι.- 

οθήκη 8). 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐπαγ- 

γέλματος καὶ ἀμοιδῶν τοῦ μηχανικοῦ. 

-- 60 σο----- ξπίτομος Βιδλιοθήκη 5). 
ΔΙΑΔΛΛΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ. Α.-.-.-- Ἑνι- 

αίαι διατάξεις ἀναθέσεως καὶ ἐκτελέ- 
σεὼς δομικῶν ἔργων (Ε.Δ.Δ.Ε.). Εἰ. 
σηγητικὴ μελέτη.--- 142 σ. 

1939: 
ΒΑΣΕῚΣ ὑπολογισμοῦ͵ δι᾽ οἰκοδομι- 

κὰ ἔργα ἐκ σιδήρου Γερμανικοὶ κανο- 
νισμοὶ 193 7ήμετ. ᾿Αντωνίου Δ. Κωστέα. 
--- ᾿ἸΑθῆναι: 35 σ-.--- ({Ἐπίτομος Βι- 
δλιοθήκη 10). 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΙ ὡὑῥὕδραυλικαὶ ἐγκατα- 
στάσεις.---- Β΄ ἔκδοσις.--- 92 σ.--- (Ἐ- 
πίτομος Βιδλιοθήκη 6). 

ΤΥΠΟῚ τεχνικῶν ἔργων Ὑπουργείου 
Συγκοινωνίας, μέρος Α΄ Σωληνωτοὶ καὶ 

θολωτοὶ ὀχετοί ----- τοίχοι ἀντεπιστρο- 
φῆς -- πτερύγων ---- ἀντιστηρίξεως. Μέ 
ρος Β΄ Πλακοσκεπεῖς ὀχετοὶ --- γέ- 
φυραι δάθρο.Ὸ--- Β΄ ἔκδοσις.--- (ΕΤἘΈΕΒΕ 
32) (ΤΙΑΑ. 624 Ὑ). 
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΑ.---- Συστηματικὴ 

ἐπίλυσις συνθέτων ὀρθογωνικῶν πλαι- 
σίων.--- 235 σ..--. [ΕΤΕΕ 35). 

1941]: 
ΖΗΣΊΜΜΟΣ ᾿Ιωάννης.-- Ὁ ὑπερίτης 

καὶ ὁ κατ᾽ αὐτοῦ ἀγών.--- 9ό σ.--- 
(Ἐπίτιμος Βιδλιοθήκη 1.1). 
1942: 
ΣΩΚΟΣ ᾿Ανδρ. -.--- Φωτογρσμψετρία. 

Ἐπίγειος καὶ ἐναέριος. Φωτοτοπογρα- 
φία.--- 450 σ.-.--- ([ΕΤΕΕ 36). 

1947: 
ΓΕΡΜΑΝ ΙΚΟΙ κανονισμοὶ τοῦ 1943 

διὰ τὸ ὡπλισμένον σκυρόδεμαϊίμετ. Δη- 
μητρίου Ν. Κορωναίου.--- 1|θ4 σ.-.- 

({Ἐπίτομος Βιδλιοθήκη 8α). 

1940: 
γραμματικΚόοῦπουΥΛΟΣ Βα--ο--- Τα. 

κτοποίησις --- ἀναδασμὸς οἰκοπέδων. 
᾿Αναλογισμὸς ἀποζημιώσεως ρυμοτο- 
μουμένων ἰδιοκτησιῶν. ὋὉμοδικαὶ τα- 
κτοποιήσεις οἰκοπέδων κτηματικῆς ὁμά- 
δος. Ἐκτιμήσεις κατὰ τὰς διατάξεις 
τῆς Νομοθεσίας «περὶ Σχεδίων Πόλε- 
ὧν».---- 70 σ.-.--- σχεδ. 
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α---- Σιδηραὶ κα.- 

τασκευαί. Τόμος Β΄ Κανονισμοί. "Ἔκδο- 
σις δευτέροα..---- 256 σ---- {ἰΤΕΕ 39). 
ΧΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος.--- Ἐδα- 

φη καὶ κατασκευὴ ὁδοστρωμάτων .--- 

443 σ---- (ΕΤΕΕ 40). 

ὈἅΒΑΝΤ Υ----- “Ἱστορία τοῦ πολὶτι- 
σμοῦϊμετ. Γεωργίου Καλογερόπουλου. 
.- 235 σ---- (ΕΤΕΕΞ 42). 

ΡΟΥΣΟΠΟΥ͂ΛΟΣ 4«---- ᾿Αντισεισμι- 
καὶ κατασκευαὶ ξέπιμ. Ι. ᾿Αγγελοπού- 
λου.---- 431] σ----- χαρτ. (ΕΤΕΕ 43). 

1950: 
ΞΛΛΗΝΙΚΟῚ τεχνικοὶ κανονισμοὶ Τ. 

ΕΚ. Ἐπίσημοι (κρατικοί) κανονισμοὶ 
ἀφορῶντες τὴν μελέτην καὶ ἐκτέλεσιν 
τῶν τεχνικῶν ἐν γένει κατασκευῶν ἐν 
Ἑλλάδι. Τεῦχος 11}έπιμ. Δημητρίου Γ. 
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Νικολέττη.--- 333 σ.--- ([ΕΤΕΕ 44). 
ΚΩΣΤΕΑΣ ᾿Αντ 4.---- Τεχνολογία 

τοῦ πολ. μηχανικοῦ. Τόμος !. "Ἔκδο- 
σις δευτέρα.--- (ΕΤΕΕ 45). 

ΖΏΡΑΣ Φραγκίσκος. -- Βουστάσια. 
-.-- 296 υ----- (ἰΤΕΞ 46). 

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος [.--- Χη- 
μεία ὀργανικῶν χρωμάτων. Δευτέρα ἔκ.-. 
δοσις.--- 536 σ-.--- {ΕΤΕΞ 47). 

195]: 
ἌΛΤΗΓΟΣ Νικόλαος Η.--- Ἢ καϑί- 

ζησις ἀργιλικῶν στρωμάτων λόγω ἐ- 

ξατμίσεως τοῦ ὕδατος τῶν πόρων του. 
.--- 1708 α-:-- (ΕΤΕΕ 50). 
ἈΡΓΥΡΌΠΟΥΛΟΣ Πραξιτέλης Α.--- 

Ὑπολογισμὸς ὑδραυλικῶν ἔργων.-.-- 447 
σ.-----ἕ [{ἰΕΤΕἘῈ 49). 

1952: 
ΛΑΓΑΝΑΣ Κίμων Α..---- -γὙδροκινητῆ- 

ρες καὶ ὑδροηλεκτρικοὶ σταθμοί .---- 2123 
σ.---- ([ΕΤΕΕ 53). 
1954: 
ΔΉΜΟΣΊΙΑ συζήτησις ἐπὶ τοῦ ἑλλη.- 

νικοῦ διῦλιστηρίου πετρελαίων .----- 454 

σ. 

1955: 
ϑδάμάβκαθϑ ὈΕΜετΕιΙΟΞ ο--- νυ- 

ΓΙ ΕΑΚ ΡΕΟΡυϊ51ΟῸΝ ΑΝΌ ΕΝΟΙΝΕ- 
ΕΕΙΝΟ ΕΟΚ ΕΝΟΙΝΕΕΞἙΕΞ ..---- (1955)}. 
--,. (ΕΤΕΕ 55). 

1956: 
ΚΟΤΣΆΑΝΑΣ Σωτήριος 8Ε-.--- Κωδικο- 

ποίησις τῆς περὶ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητη.- 
ρίου τῆς Ἑλλάδος νομοθεσίας. Ἔκδο- 
σις δευτέρο ..--- 100 σ. 

1958: 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ κανονισμοὶ ὁδοποιΐας. 

Τόμος , [!{᾿μετ., ἐπιμ ΤΕΕ. 
1959: 

ΟΔΗΓΊΑΙ διὰ τὴν διάταξιν καὶ ἐκ- 
τέλεσιν σημάνσεων καταστρωμάτων ὁ- 
μοσπονδιακῶν ὑπεραστικῶν ὁδῶν ΗΜ. 
Β .1 9594 ἀνάτυπον ἀπὸ τὸ Δελτίον Συγ.- 
κοινωνιῶν ᾽Αρ. 131 954ἐπιμ., μετάφρ. 
ΤΕΕ.--- (Πολυγραφημένο φωτ.). 

196] : 
ἘΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ κῶδιξ τῶν ἑλ- 

λήνων διπλωματούχων μηχανικῶν.--- 13 
9... 

ἌΘΗΝΑΙ 196]..-- ᾿Αθῆναι: ΤΙΕΕ. 
Ι 96] .--- Εἰκον. 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ οἰκονομικῶν μαϑημά- 

των. Τόμοι 3.--- (ἸΤΑΑ. 330 77). 

1963: 
ΣΧΕΔΙΟΝ Β.Δ. περὶ καθορισμοῦ τῶ" 

εἷς ἰδιῶτας μηχανικοὺς ἀμοιδῶν πρὸς 
ἐκπόνησιν μελετῶν ὁδοποιΐας καὶ μελε- 
τῶν τεχνικῶν ἔργων.--- 72 σ. 

ΔΙΑΛΕΞΕῚΙΣ προεντεταμένου σκυρο- 
δέματος.---- Μέρος Α΄, Β΄.---- 1013 σ. 

1965: 
ΚΑΤΡΑΚΗΣ Σταῦρος ΔἋ.---- ᾿Ορυκτὸς 

Πλοῦτος καὶ Οἰκονομικὴ ἀνάτττυξις τῆς 
Χώρας.--- 3997 σ. (ΕΤΕΕ 57). 

1966: 
ΈΛΛΑΣ, ὙΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ. Γ.ΔΙΔ: Ε.--- Ὑπηρεσία Οἰἶκι- 
σμοῦ.--- Γενικὸς οἰκοδομικὸς κανονι- 
σμὸς τοῦ κράτους έπιμ. ᾿Ανδρέας Σ 
ἼἌννινος.---- 126 σ. 

ΕΚΘΕΣΙΣ Α΄ ἐπὶ τῆς δυνατότητος 
θιομηχανικῆς ἐκμεταλλεύσεως τῆς τύρ- 
φης τῶν Τενάγων Φιλίπππων Μακεδονί.. 
ας ὑπτὸ Φρ, Καῖα ----- Κουζηνοῦ, |. Λευτ. 
Κ. Μαλάμη καὶ Π. Σερθδετοπούλουν.--- 
32 σ. 
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Εδαφομιχαάνι ΚΗΣ 

ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ, Μέρος Α“-.-- 
648 σ. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ εἰς τὸ σχέδιο νό- 
μου τῆς 7 Μορτίου 196ό περὶ ἐπαγ- 
γελματικῆς καὶ τεχνικῆς ἐκπαιδεύσεως. 
-- ΤῸ σ. 

1967: 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνστ. Χ---- 

Τεχνικὴ μηχανικὴ Β΄ Γραφοστατικὴ 
συνεργ. Λέων !. Μπιτσάκου. Ἔκδοσις 
τετάρτη. 
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Κ-'-- Ἡ λαῖϊ.- 

κὴ ἀρχιτεκτονικὴ τῆς Βέροιας.---- ᾿Αθῆ- 
ΚΣ ΤΕΕ. 1967.----Ἕ 213 σ---- (ΕΤΕΕΞΕ 
59). 

1968: 
ΔΙΕΘΝΕΣ ᾿Ινστιτοῦτον Φρουρίων. 1.Β. 
].--ἨἝ πεπραγμένα Η΄ὀ ἘΞ πιστημονικὴ 
Σύνοδος .᾿Αθῆναι 25---29.4.} 968 ἐπιμ. 
Κ, Τριανταφυλλοπούλου..---- 259 σ. 

2ον ΔΙΕΘΝΕΣ Συνέδριον Θαλασσίας 
Διαδρώσεως καὶ Ρυπάνσεως ἀπὸ 20 ἕ- 
ως 24 Σεπτεμδρίου 1968 εἰς ᾿Αθή- 
νας.--- 628 σ. 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΎΥΛΟΣ Κωνστ. Χ-ο--- 
Τεχνικὴ μηχανικὴ Α΄ Μηχανικὴ τῶν 
στερεῶν σωμάτωνίσυνερΥγ. λεῶων. . 
Μπιτσάκου. "Ἔκδοσὶς δευτέρα.--- 31] 
σ. 

1969: 
ΔΙΕΈΘΝΗΣ Ἐπιτροπὴ ᾿Αρδεύσεων 

καὶ ᾿Αποστραγγίσεων (Δ.ΕΑΑ.Α.).--- 
Τυποποίησις ὀνοματολογίας καὶ συμ- 
Θολισμοῦ ἀρδευτικῶν δικτύων.---- Πρω.- 
τότυπον κείμενον μετὰ μεταφράσεως 
εἰς Ἑλληνικὴν έπιμ .Γ. Ε. Παπαδοπού- 
λου.--- ΤΕΕ. ΕΕΔΑ...-. 1:9 σ. 

ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.----- ᾿᾽Αντισεισμι- 
καὶ κατασκευαὶ ἔπιμ., 1. ᾿Αγγελοπού.- 
λου.---- 3η ἐκδ᾽--- 450 σ. 

1970: 
ΟἸΙΚΟΝΟΜΟῪΥ Χαο. Ἐπ.---- Στοιχεῖα 

πολεοδομικῆς νομοθεσίας.---- Κωδικο- 
ποίησης διατάξεων ἕως 31] ΜἊἝααρτίου 
1970.----- 412 σ. 

ΖΗΒΑΣ Διονύσης Α.--- Ἧ ἀρχῖιτε- 
κτονικὴ τῆς Ζακύνθου ἀπὸ τὸν ΙΣΤ΄ μέ.- 
χρι τὸν Β΄ αἰῶνα.--- 20] σ. 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Εὐάγγελος Σ.----- ᾿Αρχι- 

μήδους ἅπαντα. ᾿Αρχαῖον κεΐμενον --- 
ἱΜμετάφρασις --- Σχόλια. Τόμος Α΄. Α΄ 
καὶ Β΄ Μέρος. 
ΛΟΊΖΟΣ ᾿Αλέξανδρος Ν.---. Ἔφαρ- 

μογαὶ τῶν ἡλιασμῶν εἰς τὴν ἀρχιτε- 

κτονικὴν καὶ τὴν πολεοδομίον.---- 224 α. 
ΧΟΛΕΒΑΣ ᾿Ιωάννης Κ-.- Ὃ [Εο0. 
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ΝΑΚΡΌΟ ῬΑ ΥἹΝΟΩΙ καὶ ἡ ἐπιστημονι- 
κε ὀργάνωσις.--- 176 σ---- (ΤΙΑΑ. 920 

ΠΕΙΙ ΈΝΙς (ΟΝΤΕΙΡυτΤιοὶνθ Το 
ΤΗΕ 6ΤῊ (ΓΟΝΟΒΕΘ5 ΟΕ ΤΗΕ Ε.!.Ρ. 
ΡΕΑΟΘΟΈΕ, 6---13, ΝΕ, 1970.-.--- Τ. 
Ε.Ε. Ἑλληνικὴ Ἐπιτροπὴ Σκυροδέμα- 
τος.--- 37 σ 

7: 
ΤΑΣΙΟΣ 9. Π.--- ᾿Ανάλεκτα τεχνι- 

κῆς Παιδείας.--- 187 σ. 
ΔΙΈΘΝΗΣ Ἐπιτροπὴ ᾿Αρδεύσεων 

καὶ ᾿Αποστραγγίσεων (1.(.1}.Ὁ.).---- Τυ 
ποποίησις ὀνοματολογίας καὶ συμθολι. 
σμοῦ στραγγιστικῶν δικτύων. ({(Πρωτό- 
τυπὸν κείμενον μετὰ μεταφράσεως εἰς 
᾿Ελληνικὴν)έπιμ. Γ. Ε. Παπαδοπού- 
λου.---ΤΕΕ., ΕΕ᾿ΑΑ. 

ΡΟΥΣΟΠΟΥ͂ΛΟΣ Α.---- Συστηματικὴ 
ἐπίλυσις συνθέτων ὀρθογωνικῶν πλαι- 
σίων.---- 235 σ-.--- ([ΕΤΕΕ. 35). 

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Γεώργιος Ν.--- Εἰ. 
σαγωγὴ εἰς τὴν συναρτησιακὴν ἀνάλυ- 
σιν. Χῶροι ΗΠ ΒΕΒΤ-Ο-.--- 245 σ. 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α΄ Πανελληνίου Συνε- 
δρίου Χημικῶν Μηχανικῶν καὶ Μηχα- 
νικῶν Μεταλλείων Μμεταλλουργῶν. Τὸ 
πρόθλημα τῆς ἀνταγωνιστικότητος τῆς 
θιομηχανίας μας καὶ αἱ ἑλληνικαὶ πρῶ. 
ται ὕλοαι.-.---. ᾿Αθῆναι 21 .----28 ᾿Ιανουα- 
ρίου 1967.---- 472 σ. 

ΟἸΙΚΟΝΟΜΟΥ Χαρ. Ἐ-.---- Στοιχεῖα 
πολεοδομικῆς νομοθεσίας. Ἔνημερωτι- 
κὸν τεῦχος ἀπὸ 1 ᾿Απριλίου 1970 
ἕως 31] Μαρτίου 197] .--- ᾿Αθῆναι Τ. 
ἘΞ. 197].--- 126 σ. 

ΜεΌΑΡΌΕ ΨΑΒΕΕΝ τ. νῷ 0ὲ:- 
ΑΝ (Ὁ. ΞΜιΤΗ.--:--- Βασικαὶ φυσικαὶ δι. 
εργασίαι χημικῆς μηχανικῆς ΝῚΤ Ο- 
ΡΕΒΑΤΙΟΝΞ ΟΕ (ΗΕΜΙΟΑΙ. ΕΝΟΙΝΕ- 
ΕΕΊΙΝΟ). Δευτέρα ἔκδοσις.---. 12]15 σ. 

1972: 
ΣΕΜΙΝΑΡΊΙΟΝ προκεχωρημένου 6α- 

θμοῦ εἰς τὴν γλῶσσαν τοῦ ΕΟΝΤΙΣΑΝ, 
9 Νοεμόδρίου --- 10 Δεκεμδρίου 1974, 
ὑπὸ Α. Σαμαρᾶᾷ καὶ Ε. Κριεζῆ.--- 
118 -᾿ 27 --- 3 -: 2 σ. 
ΓΟΥΔΑΣ Κωνσταντῖνος Λ..---- Μαθή. 

ματα μηχανικῆς. Τόμος Α΄. Τόμος Β΄. 
---.- 671, 343 σ. 

τ τ διομηχανκιῆς ἀναπτύ- 
.--- Μέρος 1ον, 2ον. 

Ἔα ΟΠΟΥΛΟΣ ᾿ς ὐιόξο. Σεμινάριον 
ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν.--- 29 σ. 

ΚΩΣΤΕΑΣ ᾿Αντ. Δ.--- Σιδηραὶ γέ.- 

φυραι.--- 5η ἔκδ.-.---- ᾿Αθῆναι: ΤΕΕ,, 
1972.---- 1][796.--- (ΤΙ. 624.2). 
ΚΩΣΤΕΑΣ ᾿Ανι. Δ.--- Σιδηρὰ δομι- 

κὰ ἔργα.--- δὄη ἔκδ.--- 4786. 

1973: 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΣΚΥΡΟ- 

ΔΕΜΑΤῸΣ Ἰου Βόλος. 5--7 ᾿Απριλί- 
ου 1973. Ἐπιστημονικαὶ ἀνακοινώ- 
σεις.---.ἕ 4]9 σ. 

ΔΟΜΙΚΗ προκατασκευή. Τεῦχος ἐκ 
τῶν ἁμιλιῶν τοῦ διεξαχθέντος ὑπὸ τοῦ 
ΤΕΕ Σεμιναρίουψθπεύθ. Κυπριανὸς Μπί- 

ρης.---- 498 σ. 
ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Ν.--- Ἠ- 

λεκτρικὴ Οἰκονομία.--- 438 σ. 
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  Φ Βιέλιοθήχη ΤῊ. 

5ΖΑΒΟ Αἀβξραῦ.-- ᾿ΑἈπαρχαὶ τῶν 
ἑλληνικῶν μαθηματικῶν.---- 502 σ. 
ΛΑΓΟΠΟΥ͂ΛΟΣ ᾿Αλέξανδρος .-- Φαι- 

ΡΞ Δομικὴ πολεοδομία. Ὃ οἰκισμὸς 
ὡς σύστημα.---- 175 σ. 

ΚΑΤΣΑΝΟΣ Νικόλαος Α.--- Φυσικο. 

χημεία. Βασικὴ θεώρησις. --- 549 σ. 
ΓΕΒΙΕΙΡ. Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ 

Σκυροδέματος. Διεθνὴς ῥὋὩὉμοσπονδία 
προεντάσεως. Διεθνεῖς ὁδηγίαι διὰ τὴν 
μελέτην καὶ κατασκευὴν ἐκ σκυροδέμα- 
τος. Βασικαὰὶ ἀρχαὶ καὶ ὁδηγίαι.---- 
107 σ. 

ΦΡΟΥΡΊΑΚΑ Χρονικά..-- 248 σ. 
ΝΤΌΟΚΑΣ Λάμπρος.--- μαθήματα 

κλασσικῆς ἀναλύσεως, Τόμος Α΄ ἰ Β΄. 
--- Πάτραι. 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Εὐάγγεϑος Σ --- ᾿Αρχιῖ- 

μήδους ἅπαντα. ᾿Αρχαῖον κεΐμενον --- 
μβετάφρασις --- Σχόλια. Τόμος Β΄. 

ΡΟΓΚΑΝ ᾿Αδέλκη ---- Μαθήματα 
θαλάσσιας ὑδραυλικῆς. Τέμος 1. . 
239 σ. 
ΒΕΎΤΣΜΑΝ Ε. Α,, 1. 5. ΖΟ᾿.- -ν--- 

Στάγδην ἄρδευσιςήμετ.ς ΓΙΈ. Παπαδο. 
πούλου καὶ Κ. Σαλάπαο.--- ΤΕΕ͵, ΕΞ. 
Α.Λ.---..-. 63 σ 

1974: 
ΒΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ- 
ΤΟΣ 1ο, Βόλος 5---7 ᾿Απριλίου ,1973. 
Πρακτικά.--- 08 σ.---- Οεἰκον. 

ΒΕΤΟΝ ΚΑΙΕΝΌΕΝ 1970.-- Εν- 
,κόλπιον κατασκευῶν ἐκ σκυροδέματος 
ὡπλισμένου σκυροδέματος καὶ συναφῶν 
ἐπιστημῶν. 59η ἔκδοσις Ἰὰα -Ε ι6.-- 
Ἑλληϊικὴ ἔκδοσις ΤΕΕ. 

ΛΥΓΊΖΟΣ ΓΙιάννης.-- ἩἯἩ λαϊκὴ στέ.- 
γη στὴν “Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό.--- 

183 σ. 
ΑΓΓΛΟ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ λεξικὸν ὅ- 

ρὼν κυκλοφορίας.-- ΤΕΕΒ͵ Ἐπιτροπὴ 

Συντάξεως Ὃ ρολογίας κυκλοφοριακῆς 
Τεχνικῆς.---Ἕἔ 79 σ. 

ΝΙΑΝΊΙΑΣ Δῃη.--- Κρίσεις καὶ συρ- 
ράξεις τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ: τὸ 
ὁδοιπορικὸν κοινωνίας καὶ ἐπιστήμης 
ἀπὸ τὴν ἀναγέννησιν ἕως τὸν αἰῶνα 
μας.--- 685 σ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Εὐάγγελος Σ.--- ᾽Αρχι. 

μήδους ἅπαντα. ᾿Αρχαῖον κείμενον --- 
Ιβετάφρασις -.---- Σχόλια. Τόμος Γ΄.-.--- 
38ό σ. 
ὙΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, 

ὙΠΗΉΡΕΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥῦ ---- ᾽Ἀναλυτι- 
κὸν τιμολόγιον οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν 
«ΑΤΟΕ» τεῦχος Ι, [.--- 323͵ 345 σ. 
ΜΕΛΕΤΗ ἐπὶ τῆς ἐπαγγελματικῆς 

τεχνικῆς ἐκπαιδεύσεως.--- 217 σ. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ε΄ Πανελληνίου Συνε- 

δρίου ᾿Αρχιτεκτόνων. ᾿Αθῆναι͵ 16---23 
᾿Ιανουαρίου 1966. Τὰ προδλήματα τῆς 
μείζονος περιοχῆς ᾿Αθηνῶν.---- 299 σ. 

ΚΑΦΟΥΣΗΣ, Γεώργιος Νικ.ο.--- Σύγ- 
χρονοι κατεευθύνσεις εἰς τὴν θεωρίαν 
καὶ πρακτικὴν τῶν λογιστικῶν στεδίων. 
Τὸ γαλλικὸν λογιστικὸν σχέδιον. Πα- 

ρατηρήσεις καὶ συμπεράσματα.---- 119 
σελίδες. 

ἔν Ὁ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΣΚΥΡΟ- 

ΔΕΜΑΤΟΣ, 2ον Θεσσαλονίκη 28 - 3] 
βαίου 1975. Πρακτικά : ᾿Ανακοινώ.. 
σεῖς---Συζητήσεις.---- [[]]]9 σ. 

ΠΕΤΡΟΝΏΤΗΣ ᾿'ἈΑργύριος.--.-.- Οἴκι- 
σμὸς καὶ ἀρχιτεκτονικὰ μνημεῖα στὴν 
ὀρεινὴ Γορτυνία (᾿᾿Αρκαδία) : σύνοψη 
ἱστορικὴ καὶ προτάσεις προστασίας 
αὐτῶν καὶ τῆς περιοχῆς.--- 177 σ.- 
εἶκον. 

ΙΝΤΕΕΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΟΟΜΜΙ5ΞΙῸΟΝ 
ΟΝ ΙΚΕΙΘΑΤΙΟΝ ΑΝῦΌ ὈκΚΑΙ ΝΑΘΕ. 
Πολύγλωσσο τεχνικὸ λεξικὸ ἀρδεύσεων 
καὶ ἀποστραγγίσεων: Μμ...-ΤΙ|ι ΝΟῦύὺ. 
Αι. ΤΕΓΗΝΙΟΑΙ. ὈΙΟΤΙΟΝΑΒῪ ΟΝ 
ΙΚΒΕΙΘΑΤΙΟΝ ΑΝΌ ὈΚΑΙΝΑΘΕ (με- 
ταφρ. “Ἑλληνικὴ Ἐπιτροπὴ ᾿Αρδεύσεων 
καὶ ᾿Αἰιοστραγγίσεων .---- Ἑλληνικὴ ἐκ- 

δοση.---- 1060 α 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : κρα- 

τικὴ δραστηριότης.--- 146 σ.-- (Κεί- 
μενο στὴ Γαλλικὴ καὶ στὴν ᾿Αγγλικὴ). 
ἈΠΟΛΛΩΝΙΟΥ Κωνικά: ᾿Αρχαῖον κεί- 

μενον--- μετάφρασιςἠμετ. Σταμάτης 
Εὐάγγελος Σ .---Ἕ 1975 - 76.--- Τόμοι 4. 

1976 : 
ΖΗΒΑΣ Διονύσης Α.--- Ζακυνθιανὰ 

ἀρχιτεκτονικὰ σύμμικτα.--- 150 σ. 
ΚΟΛΑῚ ΤΗΣ Μεμᾶς.--- ΕΝΟΙ.15 

ΟΕΚΕΕΚ ΟὈΙΓΤΙΟΝΑΒῪ ΟΕ ΡυΚΕ Ανῦ 

ἈΑἈΡΡΙΕΡΌ ΜΑΤΗΒΜΑΤΙΟΘ (ὙΥΙΤῊ 
σΕΕεΕΚ -- ΕἘΝΟΙΙΘΗ ΑΡΡΕΝΌΙΓ(ΕΞ5): 
᾿Αγγλοελληνικὸν λεξικὸν τῶν θεωρητι- 
κῶν καὶ ἐφηρμοσμένων μαϑηματικῶν 
μετὰ ἑλληνοαγγλικῶν παραρτημά.- 
των). 

ΠΡΩ͂ΤΟΙ Ἕλληνες τεχνικοὶ ἐπιστή- 
μονες περιόδου ἀπελευθέρωσης  ἐπιμέ- 
λεια ---- κείμενα: Παῦλος Κυριαζηῆςε ---- 
454 σ 

1977: 
ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑ- 

ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟῪ ΤΟΥ ΒΕΕΒΚΕΙΕΥ: 
Φυσική. Τόμος Ι΄. Μηχανικὴΐδιευθ. σύν- 
ταξης Γ,. Βουδούρηϊμετάφρ. ὑπὸ τοῦ 
ἐργαστηρίου φυσικῆς τοῦ Ε.Μ.Π..-.-- 
376 σ. 
ΜΑΘΗΜΑΤᾺ φυσικῆς τοῦ Πανεπι.- 

στημίου τοῦ ΒΕΒΚΕΙ ΕΥ̓. Φυσικὴ. Τό- 
μος 2, ᾿Ηλεκτρισμὸς καὶ μαγνητισμὸς 

συντ. Α. Φίλιππα..---- 364 σ. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙἸΚΟΝΟΜΙΑᾺΣ ΣΗΜΕ- 
ΡΑ. ᾿Αθήνα 23... 28 Μαΐου 1977. -- 
Εἰσηγήσεις. 
ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Εὐτ.-. Στατική. 

Τόμος Α -: 8Β.-.--- ᾿Αθήνα.--- 453 - 
565 σ. 

1978: 
ΕΡΩΠΑῚ ΚΗ Κοινότητα καὶ οἱ ἕλ- 

ληνες μηχανικοί. Τόμος Α΄, Β΄. ᾽Ανα. 

κοινώσεις Συνεδρίου͵ Φεδρουάριος 78. 
Εὐγενίδειο.---- 593 σ. -ἰ 135 σ. 

ΕΛΑΛΛΗΝΙΚΟΣ ᾿ὈὈρυκτὸς Πλοῦτος. Συ- 
νέδριο Ιο, 15---20 Μαΐου στὸ Εὐγε- 
νίδειο “Ιδρυμα.--- 664 σ. 
ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ: 

ΓΕΡΜΑΝΊΙΚΟῚ κανονισμοὶ τοῦ 1925 
διὰ τὸ ὡπλισμένον σκυροκονίαμα ἐπιῳ. 
Δ. Π. ᾿Αγαπητοῦ, μετ. Α. Καλογερᾶ 
καὶ Δ. Κορωναίου.---- ᾿Αθῆναι, ΤΕΕ, 
Ἃ.Χ.... 92 σ. 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ οἰκονομικῶν μαθηματι- 

κῶν.--- ᾿Αθῆναι͵ ΤΕΕ.-.--- Τόμοι 3. 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΙ Ἑταιρεῖαι Ἐ᾿ τά. 

ξεως. θΟΓΙΕΤΕΘ Ὀ’᾽ ΕΝΤΕΕΡΗΕΙ5Ε5 
ΌΕ νὲ ΟΕ Αϑθ5Ε. ΟΟΝΤΕΑΆΟΤΟΝ,5 ςο- 
ΜΡΑΝΙΕΞ ΟΕ ντῇ (ἱ Αϑ59. Λεύκωμα τοῦ 
Ἰνῶῦ ᾿Ἐπιμελητηρίου ὩἙἙλλάδο- ---- 
146 σ. 
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.Φ γραφεῖο Τεχμπηρίωσης   

ΤΌ ΓΡΆΦΕΙ 
ΤΕΚΝΗΡΙΏΣΗΣ 
ΤΙΣ τελευταῖες δεκαετίες, ἡ ὁλοέ- 

νὰ καὶ πιὸ ἀλματώδης ἀνάπτυξη 

τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνικῆς ὁδή- 
γησε στὴ μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο «ς ἴξη- 
ση τῶν γνώσεων καὶ ἐκδόσεων εἄἀθε 

φύσης ἔντυπου ὑλικοῦ. Ἢ ἀνάγκη γιὰ 

πληροφόρηση ἐπέθαλε νέα μέσα πιὸ 

γρήγορης διοδικασίας καὶ μετάδοτης 
τῶν γνώσεων ἀπὸ τὰ κλασσικὰ μέσα 

ὅπως εἶναι τὰ διθλία. Ἔτσι ἔχουμς με- 

γαλύτερη αὔξηση περιοδικῶν ἀπὸ θι- 
Θλία, φυλλοδίων, πολυγραφημένων ἄνα- 

κοινώσεων κ.ἄ. 
-- Ἢ πληθώρα ὅμως αὑτὴ τῆς πλη- 

ροφουρίας ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα κονέ- 
νας ἐπιστήμονας ἢ τεχνικὸς νὰ μὴν 

μπορεῖ νὰ εἶναι ἑἐνήμερος γιὰ τὶς ὦνα- 

κμοινώσεις ποὺ γίνονται στὸν τομέα τοιι!͵ 
Καὶ φυσικὰ καμμιὰ ἐπιστημονκὴ καὶ τε- 

χνολογκὴ ἔρευνα δὲν μπορεῖ νὰ προ- 

χωρήσει παραπέρα μὲ θεθαιότητο, ἂν 
δὲν εἶναι συγκεντρωμένα τὰ προηγού- 

μενα στοιχεῖα, 
-- Ἢ ἀνάγκη γιὰ πληροφόρηση π-ιὺ 

δὲν εἶναι μόνο ἐπιστημονικὴ ἀλλὰ καὶ 
κοινωνικὴ ἀνάγκη, μὰ καὶ ταυτόχμονα 

ἡᾧ' ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας ὁδήνηοαν 
στὴν ἐξεύρεση «τεχνικῶν» τρόπων γιὰ 
τὴν γρήγορη συγκέντρωση, συμπύκνω- 
ση καὶ διάδοση τῆς πληροφορίας. ᾿ἶτσι 
δημιουργήθηκαν τεχνικὲς ποὺ ἐξελίσ- 

σονται σὲ ἐπιστῆμες ὅπως, ἢ τεκ)Ἂηριω- 
ση, ποὺ χρησιμοποιοῦν ἀπὸ τὰ πιὸ ἀ- 

πλᾶ χειροκίνητα μέσα καὶ συστήμωτα 
γιὰ τὴν ταξινόμηση, ἀποθήκευση "αἱ ἄ- 

νάκτηση τῆς πληροφοοίας ({ΝΕΟΗ͂ΜΑ- 
ΤΙΟΝ ΒΕΤΒΙΕΈΝΑΙ ΘΥΘΤΕΜΘῚ μέχρι 
τοὺς πιὸ τέλειους αὐτόματους ὕειρι- 
σμούς, ὅπως τοὺς ἡλεκτρονικοὺς ε νκε- 
φάλους. 

Ἢ θασικὴ ἔννοια τῆς Τεκμηοίωσης 

καὶ τῆς Πληροφ-ρίας (ὅπως καθοοίζε- 

ται ἀπὸ τὸ Σχέδιο τοῦ Διεθνοῦσ Προ- 

τύπου ΙΘΟΌΙΘ 5127)}}1977) εἰνοι : 

«Οἱ τεχνικὲς ποὺ ἐπιτρέπουν τὴν 0 -νε- 

χῆ καὶ συστηματικὴ ἐπεξεργασία τῶν 

στοιχείων καὶ τῶν δεδομένων ποὺ αὐ- 

τὰ περιέχουν. Ἢ διαδικασία τῆς Τεκ- 

μηρίωσης περικλείει τὴν ἀναζήτηον. ἀ- 

πόκτησπ. ἀνάλυση, ἀποθήκευση, ἔπευ- 

να. διόδοση καὶ συντήρηση τῶν ὕτοι- 

χείων γιὰ τὴν πληροφόρηση τῶν χρη- 
στων». 

-- Σήμερα σὲ ὅλο τὸν κόσμο λει- 

--υργοῦν χιλιόδες μικρὰ καὶ μεγάλα 

κέντρα τεκιηρίωσης, ἰἱνστιτοῦτα κλπ. 

ποὺ ἐρευνοῦν καὶ συγκεντρώνουν πλη- 

ροφορίες. Τέτοια εἶναι: Τὸ ΝΊΝΙΤ' στὴ 

Σοθιετικὴ νωση ποὺ δηυοσιεύει τιά. 

νὼ ὁπὸ 1 ἕκατ. περιλήψεις τὸ χρνο 
ἀπὸ ἄρθρα καὶ Βιβλία. Μόνο τὸ 1974 

δημοσείυσε 1.400.000 περιλήινεις. Στὸ 
Ἴνστιτοῦτο φθάνουν 30.000 πεοιπου 

περιοδικά, πατέντες, τὰ πιὸ σημαντ “ἃ 

Βιθλία, μονογραφίες κλπ. Ἄλλο μεγά- 
λο ἐθνικὸ κέντρο εἶναι τὸ ΟΝ ἢ9. 

στὴ Γαλλία, Ὑπηρεσίες τῆς ὈΝΕΒΟΟ, 
τὸ ΕΟΒΌΝΕΤ (Εὐρωπαϊκὸ Δίκτυο Πλη- 
ροφοριῶν) τῆς Ε-Ο Κ. ποὺ θὰ συνδέσει 
μὲ πληροφορίες τὴν Εὐρώπη κλπ. Ὑπο- 

λογίζεται ὅτι πάνω ἀπὸ 800.000 ἔπι- 

οτήμονες στὸν κόσμο, ἐργάζονται υτὸν 

τομέα τῆς πληροφόρησης. 
-- Στὴν Ἑλλάδα ἡ ὀργάνωση τῆς 

πληροφορίας εἶναι πολὺ πίσω. Ἢ ἔν- 

νοια τῆς Τεκυηρίωσης σὰν νεολογ:! ὃς 

δὲν ἔχει γίνει γνωστὴ στὸ εὐρὺ κοινό. 

Τὸ 1977 ψηφίστηκε ὁ νόμος 708 περὶ 

«᾿Ερεύνης καὶ Τεχνολογίας». Τὸ ἄρθρο 
11 τοῦ νόμου αὐτοῦ προθλέπει ὅτι, μὲ 

κυθερνητικὴ ἀπόφαση «Δύναται νὰ ἱδρυ- 

θεῖ ᾿Εθνικὸ Κέντρον Τεκμωηριώσεω-... 

μὲ ἀντικείμενον τὴν κατάρτησιν καὶ τὸν 

συντονισμὸν ἐθνικοῦ δικτύου ἐπιστημο- 

νικῶν δεδομένων καὶ πληροφορ'ὧν ». 

Πρὸς τὴν κατεύθϑυνση αὐτὴ δὲν ἔχει 

γίνει γνωστὸ κανένα θημα. 
-- ΣΗΜΕΡΊΝΗ Διοίκηση τοῦ Τεχνι- 

κοῦ Ἐπ᾿ --λιτηρίου Ἑλλάδος εκ- 
τὸς ἀπὸ τὴ ς"“ολή της στὸν γενικὸ 

τομέα τῆς πληρ:φόρησης τοῦ ἜἝλλγ,νι- 

κοῦ λαοῦ, πῆρε σοθαρὰ μέτρα καὶ σνο- 

διοργάνωσε ριζικὰ τὴ Βιθλιοῦ τη καὶ 

δημιούογησε τὸ Γραφεῖο Τεκμηρίωσης. 
.- ἯΔΕ. μὲ τὴν 1192)76 ἀπόφι: σή 

της ἔθϑαλε τὶς θδάσεις γιὰ τὴν λειζοηο- 

γία Τεκυηρίωσης μὲ πρώτη ἐπιδίωξη 

γιὰ τὴν ἐπιστημονικὴ δουλειὰ τῶν ὋἜπι- 

τροπῶν καὶ τῶν Ὁ μάδων ᾿Ἐργασίας 
καὶ μὲ προοπτικὴ τὸν γενικότερο ἐνσυγ 

χρονισμὸ τοῦ ΤΕΕ στὸν τομέα τῆς 

'᾿Πληρ:Φόρησηα. 
-- Σηυασντικὸ στοιχεῖο γιὰ τὴν ἔπι- 

τυχία κόθε ἐπιστηυονικοῦ ἔργου ὁπιο- 
τελεῖ ἡ ἔρευνα τῶν διαθεσίυων πηγῶν 
Γι᾿ οὐτὸ καὶ ἡ ἀπόφαση τῆς Δ.Ε. κα- 

θορίζει ἀναλυτικώτερα τὶς ἁρμοδιότη- 

τες τοῦ Γραφείου Τεκιηρίωσης: 
1. «Ἢ ἀναζήτηση τῶν πηγῶν καὶ ἡ 

συστηματικὴ παρακολοὐθησή τους 
γιὰ τὴν ἐξεύρεση καὶ συγκέντριυση 
τοῦ ὑλικοῦ ποὺ εἶναι κατάλληλ . γιὰ 
τὴν ἐπιστημονικὴ δουλειὰ τοῦ ΤΈΕ. 

2, Ἢ ἀποδελτίωση τοοῦ σχετικοῦ ὕλι- 
κοῦ ἀπὸ θιβλία, ἄρϑρα περιοδικῶν. 
δελτία τεχνικοεπιστημονικά, διαλέ- 
ξεις καὶ ἀνακοινώσεις. 

3. Ἣ σύνταξη κατὰ θέμα καρτελλῶν 
(δελτίων) μὲ περιλήψεις, κατάλλη- 

λα ταξινοιημένες καὶ ἡ σύντυξη 
θιδλιογραφίας κατὰ θέμα, ὥστ: νὰ 
δίνεται συστηματικὴ καὶ γρήνορη 

πληρεφόρηση στοὺς ἐνδιαφερομέ- 

νηυᾳς. 

4. Ἢ ἀξιοποίηση τῆς ἀποδελτιωμενης 

τεοκυηοίωσπς ποὺ στέλνεται στὸ Τ. 
ΕΕ. ἀπὸ ἄλλα κέντρα ἢ ὑπηρ.πίξα 
τεκμηρίωσης. 

Ἕνας νέος θεσμὸς γιὰ τὴν ἐπιστημονικὴ 

καὶ τεχνικὴ πληροφόρηση 

᾿ τῶν Ἑλλήνων Μηχανικῶν 

5. Ἢ σύνδεση καὶ συνεργασία μὲ ἄλ- 
λα κέντρα ἢ ὑπηρεσίες τεκμηρίω- 
σης ποὺ ὑπάρχουν στὴν Ελλάδα καὶ 
στὶς ξένες χῶρες. 

8. Ἢ ἀξιολόγηση τοῦ ὑλικοῦ (διθλΐων, 
περιοδικῶν κλπ.) τῆς Βιθλιοθήκης 
ποὺ εἶναι χρήσιμο γιὰ τὶς Ἔπιτρο- 
πὲς τοῦ ΤΕΕ». 

-- Στὸ μικρὸ χρονικὸ διάστημα ὑπὸ 
τὴ σὐστασή του καὶ στὰ πλαίσια -ὧν 

δυνατοτήτων του συνεργάζεται καὶ δίδει 
πληροφορίες, θδιθλιογρσφίξς, τῦπο κλπ. 

οτὶς ᾿Επιτροπές, Ὅμάδες ᾿Εργασίας γ'ἢ 
τὴ σύνταξη μελετῶν, ὑποθδοήθηση ὃκ- 
δηλώσεων ὅπως Ἡμερΐίδες, Συνέδρια 
κλπ. Μὲ προτάσεεις του συμθάλει στὸν 
ἐμπλουτισμὸ τῆς Βιθλιοθήκης γιὰ τὴν 
ὑποθοήθηση τοῦ ἔργου τῶν Οὐ: όδων 
᾿Εργασίας καὶ τῶν ᾿Επιτροπῶν. Γιὰ τὴ 

συγκέντρωση στοιχείων δημιούργποσε 

᾿Αρχεῖο Πηγῶν μὲ φορεῖς ᾿Εσωτερικοῦ 

καὶ ᾿Εξωτερικοῦ. 
ΓΡΑΦΕΙῸ Τεκμηρίωσης σῆμερα 

συγκεντρώνει, ταξινομεῖ, ἀναλύει τὸ 

ἐπιστημονικὸ ἔργο τοῦ ΤΕΕ καὶ δοι, θᾶ 

στὴν ὀξιοποίησή του μὲ σύνταξη καὶ 

δηυοσιεύσεις πεοιλήψεων ὁπὸ αὐτό, κα- 
ταλόγων κλπ. Συγκεντρώνει καὶ ὅτιο- 

δελτιώνει τὴν δραστηριότητα καὶ τὶς 

θέσεις τοῦ ΤΕΕ πάνω σὲ προθλήμσα 

κοινώνικο - εἰκονομικά, τεχνῖκο ἐἔπι- 

στημονικά, ἐπαγγελματικά, ὅπως ὁμπό- 

ψεις. εἰσηγήσεις, συνεντεύξεις ᾿τππου 

κλπ. Πολύτιμη θδοήθεια γιὰ τὴ συλλογὴ 

τῶν παραπάνω στοιχείων εἶναι ἡ ὧπο- 

δελτίωση τοῦ ᾿Ἐνηυερωτικοῦ Δελτίου. 

.- Τὸ Εογο αὐτὸ τοῦ ΤΕΕ τῆς ἵκεν- 

τρικῆς καὶ Περιφερειακῆς Διοίνπσής 

του βρίσκεται στὴ διάθεσπη τῶν ιηχο- 

νικῶν, φιρέων καὶ κάθε ἐνδιαφερόμε- 

νου. 
-- Οἱ Μελέτες τῶν Ομάδων Ἔργα- 

σἷας, τὰ Σεμινάρια. Συνέδρια, Δ'αλὲ- 

ξεις κλπ, ἔργο κοθὼς καὶ οἱ Ἐκδό- 

σεις, ἀποτελοῦν πνευματικὴ περιουσία 

καὶ διαμορφώνουν στὰ πλαΐσια τοῦ Τ. 

ΕΕ. ἕνα Κέντρο Ἐπιστημονικῆς "ἔρευ.- 

νας καὶ Τεχνολογίας μὲ πρωτογύνη 

Πληροφόρηση. Τὸ Γραφεῖο Τεκμηρίω- 

σης μὲ τὴν συγκέντοωση τοῦ ἔργοιν Οἱἱ- 

τοῦ ἔχει σὰν προοπτικῆ: 
α) τὴν συνεργασία γιὰ τὴν συγκέντρω- 

ση τοῦ ἑλληνικοῦ ἐπιστημονικοῦ τρ- 

χνικοῦ ἔργου καὶ τὴν διάδοσή του 
μέσα ἀπὸ τὸ ᾿Εθνικὸ Δίκτυο Πλη- 

ροφοριῶν ποὺ κάποτε θὰ λετοηυρ- 
γήσει καὶ 

β) τὴν μεετόφραση καὶ διοχέτευση του 
μέσα ἀπὸ τὰ Διεθνῆ Δίκτυα Πληρο- 

φοριῶν. Αὐτὸ ὑπογρασυυΐσθηκε «τὴ 
συνάντηση ποὺ ἔγινε ινὲ τὸν Ξεἰδικὸ 
ἐντεταλμένο τῆς .ὈΝΕΘΟΟ. 

.-- τὸ Γραφεῖο Τεκμηρίωσης τοῦ ΤΕΕ 
συνεργάζεται μὲ κάθε φορέα ποὺ θὰ 
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  Θ γροχφεῖο Τ᾽ εχμηρίωσης 

ἤθελε νὰ συγκεντρώσει καὶ νὰ ἀ«τυλ- 
λάξει στοιχεῖα γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ ἔ- 

ρευνητικοῦ καὶ πληρ:φοριακοῦ του; 

ἜΕργου. 
Γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότερη καὶ 

επιστημονικώτερη ὀὁργάνωση τῆς Τ1εκ- 
μηρίωσης συντάσσεται εὑρετήριο ρ-ο- 
λογίας τῶν μελετῶν τοῦ ΤΕ. Ἢ 

νοποίηση αὐτῆς τῆς ὁρολογίας συμφιυ:- 
να μὲ δειθνῆ πρότυπα καὶ ἢ ἀντιστυ!χία 

τῆς μὲ τὴν ξένη ὁρολογία σὲ συνερνο- 

σία μὲ ἐλληνικοὺς καὶ ξένους ὀργάῶνι!:- 
σμοὺς θὰ συμϑάλει στὴ δημιουργία ςελ- 

ληνικῆς τεχνικῆς ὀρολογίας ποὺ σ᾽ εὐὑ- 
τὴν τὸ ΤΙΕΕΕ. ἔχει ἁρμοδιότητα. 

Ἢ ὀργάνωση Τεκμηρίωσης στὸ ΤΕΕ 
μὲ ἐπιστημονικὲς μέθϑοδες καὶ σύμφωνα 
μὲ διεθνῆ πρότυπα δημιουργεῖ μιὰ μο- 

νάδα πληροφόρησης ποὺ ἐντάσσετοι μέ- 
σα στὶς γενικώτερες ἐπιδιώξε'ς τ: Τε- 
γνικοῦ ᾿Επιμελητηρίου Ἑλλάδος ὙγὙιο: 
α) τὴν πληροφόρηση τῶν τεχνίκων 

στὸν ἐπιστημονικὸ - τεχνικὸ τῦμξα 
καὶ τῶν ἐπαγγελμστικιῶν θεμάτων 
τους. 

β) τὴν πληροφόρηση τοῦ ᾿Ἑλλην!κοῦ 

-
᾿
-
 

λαοῦ καὶ τῶν Φορέων του γιὰ τὸ 
᾿Επιστημονικὸ - Τεχνικὸ - Κοινωνε- 
κῦὸ - Οἰκονομικὸ μελετητικὸ ἔργο 
τοῦ ΤῈ. 
Ἢ ἀνάπτυξη τῆς νέας αὐτῆς ὑπήηρε- 

σίας τοῦ ΤΙΕΚΕ θὰ συμθάλει στὸ ξε- 
πέρασμα τῆς ἀδικαιολόγητης ἀνυπέεμξί- 

ας συντονισμοῦ ἀνταλλαγῆς γνώσεων 
τῶν διαφόρων ἑλληνικῶν ἐρευνητ; τῶν 

γμέντρων καὶ ἐπιστημονικῶν φόρεων 
καὶ στὴν ὑλοποίηση τοῦ ᾿Εθνικοῦ δι- 
κτύου ἐπιστημονικῶν καὶ τεχνολογι «ὧν 

δεδομένων καὶ πληροφοριῶν. 

Η ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ἜΕτοι μέσα οτὰ πλαίσια τῆς προσπάϑειας αὐτῆς τό Γραφεῖς Τεχμη- 
ρἰίωσης ΤΙ ΕΑ. γιά τὴν παραπέρα ἀξιοποίηση τοῦ ᾿Ενημερωτιχοῦ Δελ- 

τίου συγχεντρώνει χαί ταξινόμεῖ τὴν ὕλη του ποὺ εἶναι στή διάϑεση τῶν 
μηχανιχῶν χαὶ χάϑε ἐνδιχφερέμενου. 

᾿Αναλυτιχκώτερα ἀχολουϑεῖται ἢ παραχάτω ταξινέμηση : 

Θ᾽ ᾿ὔργόνωση κα’! δραστηριό- 
ες ΤΙΕΕ, 

. Ὄργἀάνωση -- Γενικὲς δραστι,ρ:ό- 
τητες. 

. ἙἘκλογὲς ΤΕΕ. 
᾿Αντιπροσωπεία ΤΙ. . 

. Ἐκπροσώπηση ΤΕ. 
. Ἐπιστημονικὰ τμήματα, ᾿Επιτροπές 

-- Οτάδες ργασίας (γενικά). 

--
- 

Ο
Β
Ν
Ώ
Ω
Ν
 

Φ) Τομέας κοινωνικοοικονομι- 
κῶν θεμάτων 

. Γενικά. 
ΤΟ. ἜἜρευνας {Προγραομματιήτ). 
ΤΟ. Κοινωνικοοικονομικῆς ᾿Δνά- 

πτυξηας. 

ων
» 

4. ΤΘ. Χωροταξικοῦ Σχεδιασμοῦ 
5. ΤΘ. Προστασίας Περιβάλλοντινς 
7. ΤΘ. Τοπικῆς Αὐτοδι"ἰκησης. 

α) Γενικά. 
8. ΕΟΚ 
8. ᾿Αεροδρόμιο. 

Θ) Τομέας τεχνικοεπιστημονι- 

κῶν θεμάτων 

Τμῆμα πολιτικῶν 

Μηχανικῶν 
1. ΤΘ. Στατικῆα. 
2. ΤΘ. ᾿Αντισεισμικῆς Τεχνολογίοσι:. 
-᾿ Ἑλληνικὸ τμῆμα Σκυροδὲμσ- 

τος. 

4. 1Θ. Ὑδρουλικῶν "ἔρνων. 
α) Γενικὰ 
βὴῚ Μόρνοε. 

5. ΤΘ. Συγκοινωνιακῶν “Ἔργων 

α) Γενικὰ 
β) Λεωφόρος Συγγροῖ!. 
γ) Ρῖο - ᾿Αντιρρίο. 

Β. ΤΘ. Κτιριοδομικὸς Κανονισμόι: 
Τμῆμνα Αρχιτεκτόνωυωιν 
1. ΤΘ. Ρυθυιστικῶν Σχεδίων καὶ Π-:- 

λεοδομικῶν μελετῶν 
α) Γενικὰ 
Β) Γενικὸς οἰκοδομικὸς Κο- 

νονιομὸς (ΓΟ Κ.Ὶ. 

γ) ΔΕΠΟΣ 
ὃ) Μετρό. 

2. ΤΟ. Κτιριολογίσε. 

3. ΤΘ. ᾿Αρχ:τεκτονικῆς Κληρονο "ἂς 

4 ᾿Αρχιτεκτονικοὶ Διαγων!:σμοὶ 
Τμῆμα Μηχανολόγω:' 

Μηχανικῶν 
1. Γενικὰ 
2. ΤΘ. Μηχανολογικῶν ᾿Εγκαταυστά- 

σεων 
Τμῆυα Ἡλεκτρολόγω: 

Μηχανικῶν 

Ί. ΤΘ. ᾿Ενεργειακῆς Τεχν:λογίας. 
-" Κυθερνητική. 
3. ΤΘ. Ἡλεκτρονικῆς καὶ Τηλεπ.νοι- 

νολισκῆς Τεχνολογίας. 
Τμῆμσ ἈΑγρονόμων “-- Το- 

πογράφων Μηχανικῶν 
1. Γενικὰ 
2. ΤΙΘ. Φωτογραυετρίας. 

3. Κτημοτολόγιο. 

Τμηῆμα 
Χημικῶν Μηγανικῶν 

4. Γενικὰ 

2. ΤΘ. Τεχνολονίας Χημικῆς Βιομη- 
χανίαας. 

3. ΤΘ. Δομικῶν λικῶν καὶ Σ΄τοι- 

χείων. 

Τμῆμα 
Μηχανικῶν Μεταλλείων 

καὶ Μεταλλουργῶν 
1. ΤΘ. Μεταλλουργικῆ- Τεχνηλωνίας 

α) ᾿Ορουκτὸς Πλοῦτος 

Τμῆμπ 
Ν ουπηνῶν Μηγτανικῆιν 

1. ΤΘ. Ναυπηγῶν Μηχονικῶν. 

() Τεμέας ἐπαγνελματικῶν 9-- 
μάτων 

1. Γενικὰ ἐπαγγελματικὰ θέ. στα 
2. ΤΙΘΘ. Ὑπαλλήλων Μηχανικῶν 
3. ΤΘ. Μελετητῶν Μηχανικῶν 

α) Πολεοδοιμικὲς "Αδειςε- 
6) ᾿Αὐυοιδὲς Μηχανικῶ- 

4. ΤΘ. ᾿Εογοληπτῶν Μηχανικώ. 
5. ΤΘ. Μηχανικῶν ᾿Εξωτερικοί. 
6. ΤΘΘ. Ἐργοδηγῶν Μηχανικῶν 

7. 10. ᾿Ασφαλιστικῶν Ταμείων «α! 
Κοινωνικῆς- Προνοιασα. 
ΤΣΜΕΔΕ -- ΚΥΤ 

9. Τομέας θεμάτων 
ρείας 
Γενικὰ περιφερειακὰ θέματα. 

. Περιφερειακὰ τμήματα: 
ΟἹ τμῆμα Κ. Μακεδονίας (Θεσσο- 

περιφε- 

βῷ
 
“
ἡ
 

λονϊἰκη). 

Β) τμῆμα Α. Μακεδονίας (ἰΚαβά- 

λα). 

Υν) τμῆμα Δ. Μακεδονίας (ΚΚοζά- 

νη). 
δ) Ἠπείρου (᾿᾿ωόννινα). 
ΕἾ Μαγνησία (ΒόλεεἹ). 

στὴ Κ. καὶ Δ. Θεσσαλίας (Λάρ:σα]. 
2) Α. Στερεᾶς Ἑλλάδας (Λαι::ΟἹ 

η Δ. Ἑλλάδας (Πάτρα). 
θ)ὴ Δωδεκανήσου (Ῥόδος). 
ι) Δ. Κρήτης (Χανιά). 

ΙαὺῚ Α. Κρήτης (Ἡράκλειο). 

Ω, Δνυυόσιες ἐκδηλώσεις 

1. Συνέδρια -- Συμπόσα -- Ἡμερί- 

δεεα. 
. Σεμινάρια. 

,. Αιαλέξεια. 
ΟΟΡΙ5ΕΕ. 

Διεθνῆ Συνέδρια -- Σεμινάρια 

. Διεθνεῖς Σχέσεια. 
. Δημόσιες σχέσεις. 

ὦ Διάφορα 

. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 

. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕ. 
ΝΟΜΙΚῊ ὙΠΗΡΕΣΙᾺΑ 

. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ͂Σ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΌΣΥΝΕΣ 

. ΜΗΤΡΩΟ 
19. ΣΤΕΙΣ ΤΕ. 
11. ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ 
12. ΔΙΑΦΟΡᾺ 

Ὁ Κύπρος Πολυτεχνεῖο 

. Κῦπρος 

. Πολυτεχνεῖο 
, Λημοκρατία -- Δικτατορία ω

Ν
 

“ἡ
 

  

δῶ « Ἐνημερωτιχό Δελτίο ΤῊΕ.» --- Χιλιοστέ τεῦχος. Σάφέχτο 3 Ἰουνίου 1978



  

Θ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Θ ΚΟΝΜΦΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ «ΝΤΥΜΕΈΝΗ» ΜῈ ΜΟΝΥΑΛ 

ΓΙΑ ΤΑΡΑΤΣΕΣ: Θ΄Π.Τ. ΜΟΝΥΑΛ - Θερμομονωτικὲς 
πλάκες ταρατσῶν. 

  

ΓΙᾺ ΤΟΙΧΟΥΣ: ΕΠΠ.Π. ΜΟΝΥΑΛ -᾿ Ενισχυμένο οἶκο- 

δομικὸ πάπλωμα. 

ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ: Π.Δ. ΜΟΝΥΑΛ - Πλάκες δαπέδων.   
Θ Νὰ γιατὶ χρησιμοποιοῦν τὸν ὑαλοθάμθακα ΜΟΝΥΑΛ 

Φ Μεγάλη μονωτικὴ ἱκανότης. 
Θ᾽ Υλικὸ ἀνόργανο. Οἰκονομικό, εὔκολο στὴ χρήσῃ. 

Φ Δὲν προσθάλεται ἀπὸ τὴν ὑγρασία καὶ τὰ ὀξέα. Δὲν γηράσκει. 

Φ λὲν καίγεται. Προσφέρει ἀσφάλεια κατὰ τῆς φωτιᾶς. 
πππρΠΨἘΠᾶΔΠὌΠῤΥ͂ππΦᾳᾧᾳᾶΨπ απ“. πᾳΠρὋΦ«ΦἕἔὍἌΨαἔΦΕΕυι΄α- “πα “πΦΠΔ“ρι΄Ψ-π-π απ “Ὁ κα καὶ “ὦ “ὦ “ὦ ὦ ὧἡ “ὦ “-ὦἴὶ «ὦ «Ὁ “ὦ Ὁ πὶ “ὦ “4 “ὦ κὦ “ὦν “ὦ Ὁ ὦ “ὦ “ὦ “ὦ «ὦ ΣΝ ὧν ὦ ἀἷὖἍ Ὗ ὦ “ὦ “ὦ “ὦ τὰ πος 

  

οϑθοοοΦοΦοΦΘΦΦΟΘοΟΦΟΘΘΦΘΦΦΘΦΘΘΦΦΦΟΘΘΦΘΟΘΘΦΦΘΦΘΟΦΦΟΦΘΘΟΘΟ "- 

ἣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΦΟ τὼ 

ὃ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Φος 
ξ ἘπΙΘδτΟ, .ς γν εν εν τω ξτωχον ἐπ τον ἡ νντνν ὐνν ὐὐυτιχ χε αν. ἜὌὭΝΨΟΜΗΙ 50 γὙλυρουυτεοοι, ς τὶ ον τὺ κν εν δος 

5 Εἰδικότηδ ΚΣ ΣΙ ΕΣ αὶ ΠΕ τε αν Ἐπὴν ον ας τὴν Σ 

8 πιρθ νυ, τοῖο, γενυταο νυ δ 710 τ πνρν ππρυνυς ἘΝ 1. 1 γτώεευν εεκανξι νον τ τοι 5 

 « Τὸ σεμινάριο τῶν θερμομονώσεων εἶναι διήμερον 3 καὶ 4 ᾿Ιουλίου, τῶν ἠχομονώσεων 5 ᾿Ιουλίου. Θὰ 9 
5 διεξαχθοῦν εἰς τὰς αἰθούσας τοῦ Ξενοδοχείου «ΠΟΥΑΙ. ΟΙΎΜΡΙΟ», ᾿Αθανασίου Διάκου 28 - 32 (στῆλες 4 

Φ ᾿Ολυμπίου Διός). “Ὥρα ἐνάρξεως 18.00. ΑΠΟΚΟΨΑΤΕ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Θ 

Φ ΜΟΝΥΑΛ ΑΒΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΤΗΛ. 6825.206 - 6825.257. Θ 

5 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 4 

( Ἢ σειρὰ τῶν σεμιναρίων τῆς ΜΟΝΥΑΛ ἔχει τόση ἐπιτυχία ὥστε συνεχίζεται. ᾿Εὰν σὲ μιὰ πόλη Θ 

5 ὑπάρξου ν το υλάχιστον 20 ἐνδιαφε ρόμενοι, παρακαλοῦμεν γράψετέ μας συλλογικῶς καὶ θὰ διοργανώ- 8 

ῳ σουμε στὴν πόλι σὰς σεμινάριο δωρεάν. Φ 
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ΠΑΝΝΘΟΑ 
ΛΝ ΘΑ ΜΕΤΑ ΈΒΚΕ .6 ΤΌΠΟ ΔΗΤ. ἢ. ΓΕΡΙΙΆΝΙΆ 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ἩΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤῊΗΣ 

  

ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ. ΥὙΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΤΣΤΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ 

  
ΤΆΑΒΡΡΑΙΝΝ Ι'ΙΝΤ ΕΞΙΝΙΑ ΤΙΌΝΙΑΙ. τ... τ 

ΣΚΟΥΠΙΔΟΦΑΙΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΓΓΛΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟῪ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΓΑΝΡΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕἘΠΕΝΔΥΣΕΩ͂Σ ΤΟΙΧΩ͂Ν ΚΑΙ ΔΑΠΈΔΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ 

[ ἕ 7 Κ ῃ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΙΤΙΓΙΡΟΩΟΣΏΓΙΒΕΙΑ ΞΛΛΑΔΟΣ 
ΟΔΟΣ ΣΠΈΤΣΩΝ 22 ΑΘΗΝΑΙ, Τ.Τ. 812, ΤΗΛ. 8219.168 .- 8826.917 

᾿» ἂν ὅπ ἐπ πα Ὁ ὅ δα ὅ» α - πα δα "Ὁ 5 "αὶ δα πα "5 δα α δα δα "5 Βα δα Βα ΙΒ 5 Βα δα δα Βα δα δα δα Βα Βα Βα πα δα δα δα δα  'ὰ Νὰ δὰ Νὰ δα δὰ 5α "αὶ δὰ Κα ΝΒ "πὶ πὰ -" Βα πα ὅπ δα δα υπ πα αἱ "αὶ δα απ δα ΜΝ ΒΒ ΝΜ ΜΝ ΜΝ ΜῈ Ἐπ απ πα αὶ 

Α. Δ. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ 
ΜΗΧ - ΗΛ ΓΟΣ ΕΜΜΠ. 

Σύμθουλος Μηχανικός --- Τεχνικές ᾿Αντιπροσωπεῖες 
ΦΧΑΛΥΒΕΣ: 

ΤΑΧΥΧΑΛΎΥΒΕΣ, ΣΏΛΗΝΕΣ, ΤΟΥΜΠΑ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΕΡΓΑΛΔΕΙΑ͂ ΚΟΠΤΙΚΑ͂, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

-ἈΟΜΠΡΕΣΕΡ (ΒΑΛΒΙΔΕΣ χλπ.). 

Τῶν ἐργοστασίων : 
ΤΙΒΕ ΙΝΨΈΕΈΞΤΕΜΕΝΊΥ (Τ|})., ἘΟΙΓΝῸ.--ὉἈ Ὲ .-- ΤΕΈΕΙ͂., ΞΖΙΕΩΙῈΕΝ, ῬΑ, ΘΦΗΘΙΙΆΒ. ὨΓΕΝΕΘ 

ΨΈΝΕΕ. 

Φ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙ ΤΑΣ -- ΧΑΡΤΟΠΟΙ ΤΑΣ: 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ͂, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ͂ΣΕΙΣ ἘΜΠΟΤΙΣΜΟΥ -- ΜΕΔΑ͂ΝΙΝΗΣ -- ΦΟΡΜΑ ΚΑ͂Σ χλπ. 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΠΛΑΜΑΔΕΣ, ΧΟΝΤΡΗΤΑ͂, ΚΟΛῈΕΣ ΕἸΔΙΚΕΣ. 

Τῶν ἐργοστασίων : 
ΗΥ̓́ΜΜΕΝ, ΝΊ ͵Τ9, ΤΕΤΈΟΝ, οινο, ΡΙΝΑ, ΑἸΒΚΟΝ., ΚΑΚΟΤ.. 

ΦΦ 68.23.916 - 32.31.884 --- ΤΈΛΕΞ 2].481]14 (ΟΟΝΤ 
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θι ϑερμοσυσσωρευτες εἰναι 

ἢ καλυτερη λυση στη ϑερμανση. 
Και η Νπαουκνεχτ πη καλυτέρη λυση 

στους ϑερμοσυσσωρευτες 
"Ας μιλήσουμε γιὰ θερμοσυσσωρευτές. Ἢ καλύτερα γιά τοὺς θερ- 

μοσυσσωρευτές Μπάουκνεχτ, ποὺ συγκεντρώνουν ὅλα τὰ πλεο- 

νεκτήματα τῆς θερμᾶνσεως μὲ τή Νέα Μέθοδο καὶ ἐπιπλέον εἶναι 

καὶ Μπάουκνεχτ. Δηλαδή, προιόντα μιᾶς ἀπὸ τὶς πιὸ προηγμένες 

τεχνολογικά Γερμανικὲς βιομηχανίες. Προσφέρουν πολλά. 

“Ας τά δοῦμε ἕνα - ἕνα: 

ΟΙΚΟΝΟΌΜΙΑ 

Οἱ θερμοσυσσωρευτές Μπάουκνεχτ λειτουργοῦν μέ ρεῦμα τοῦ 

νυχτερινοῦ τιμολογίου τῆς ΔΕῊ πού κοστίζει (66) περίπου φθη- 
νότερα ἀπό τὸ ρεῦμα τῆς ἡμέρας. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑᾺ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ . 

Τὸ μόνο ποὺ ἔχετε νά κάνετε εἶναι νὰ ἀποφασίσετε σὲ ποιά θερ- 

μοκρασία αἰσθάνεσθε ἄνετα.᾽ Η διάρκεια καὶ ποσότητα φορτήσεως 

καθὼς καὶ ἡ ἀπόδοση τῆς θερμάνσεως γίνεται ἡλεκτρονικά καὶ 

αὐτόματα μὲ τὶς ἀνάγκες τοῦ χώρου. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἔχετε τόση 
ζεστασιά ὄση ἀκριβῶς θέλετε, ξοδεύοντας τόσο ρεῦμα σο 

ἀκριβῶς χρειάζεται. 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
ΠΛΗΡῊΣ ἈΝΕΞΑΡΤΗΣΙᾺΑ 

Εχετε τὴν καλύτερη θϑέρμανση 
γιατὶ ἡ ἐπιθυμητὴ θερμοκρασία 
ρυθμίζεται ἀπὸ σᾶς καὶ ἐπιπλέον, 
πλήρη ἀνεξαρτησία ἀφοῦ κάθε χῶ.- 
ρος διαθέτει τῇ δικὴ του συσκειιή. 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΡΜΆΑΝΣΗ 

Μὲ ἡλεκτρικὸ ρεῦμα ποὺ δέν δη- 

μιουργεῖ καύση, δέν καπνίζει καὶ 

δὲν ἀφήνει κατάλοιπα. 

ΕΥ̓ΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Οἱ θερμοσυσσωρευτές Μπάουκνεχτ 
καταργοῦν τίς ἐγκαταστάσεις στὸ 

ὑπόγειο, σωληνώσεις; καπνοδόχους, 

δεξαμενή πετρελαίου, λεβητοστά- 

σια κλπ.   

ΓΕΡΜΑΝΙΚῊ ὙΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΠΑΟΥΚΝΕΧΤ. 
Οἱ θερμοσυσσωρευτές ΜΜπάουκνεχτ εἶναι προϊόντα τῆς Γερμανικῆς 

Βιομηχανίας ποὺ ἔχει συνδέσει τὸ ὄνομά τῆς μὲ προϊόντα ὑ- 
ψηλῆς τεχνολογικῆς στάθμης καὶ ἀρίστης ποιότητας. 

Ἢ Μπάουκνεχτ ἔχει δημιουργήσει παράδοση σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο 

μέ τὶς αὐστηρὲς προδιαγραφές πού δημιουργεῖ γιᾶ τὰ προϊόντα της. 

ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡᾺ ΜΟΝΤΕΛΩ͂Ν. 
Ἢ Μπάουκνεχτ ἔχει τῇ μεγαλύτερη ποικιλία μοντέλων. σχεδίων, 

χρωμάτων. Διαλέξτε ὅποιο θέλετε σύμφωνα μὲ τὶς ἀνάγκες σας. 

Οἱ θερμοσυσσωρευτές Μπάουκνεχτ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ζεστασιᾶ 

φέρνουν καὶ τὴν ὀμορφιὰ στὸ σπῖτι σας. 

(Βλιικπε εἰ 
ΟΑΒΑΌ ΗΕΙΙΑΘ ΑΕ. 

ἈΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ἈΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 
ΦΑΛΗΡΟΥ͂ 5 ΠΕΙΡΑΙΑ͂Σ 

ΠΑΡΆΓΓΕΛΙΕΣ: 
ΤΜΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΗΛ. 408-025 491-98 58 

ὙΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉΣ: 
ΚΑΡΑΆΚΑΣΗ 55 ΤΗΛ. 919-935 
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ΤΕΧΝΜΙΚΑΆΝ ΕἘΞΓΙΕ. 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΑΙ - ΕΠΠΕΞΕΡΓΑΞΣΙΑ ὙΔΑΤΟῸΣ 

1409 ΧΛΜ. ΕΞΝΙΚΗΣ ΟΔΟῪ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΚΗΘΦΊΙΣΙΑ, 

ΓΡΆΑΦΕΙΟΝ ἘΓΙΑΦΗΣ ΜῈ ΓΙΕΛΑΤΑΣ : ΓΊΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΓΙΌΛΕΩ͂Σ 8 

τηΗλ. 8085353-359 ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘ. ΝΑΘΙΤΆΚΗΣ - ΑΘΗ͂ΝΑΙ ΤΕΙΕΧ: ΞΊΞΞ435Ξ. ΑΙΜ 

ΞΆΙΝ ΕἸΞΆΛΕΤΕ ΝᾺ ΦΤΙΆΞΕΤΕ ΓΙΞΙΝΑᾺ 

    Τ
Ε
Θ
Ο
Ή
Ν
Ι
Θ
Α
Ι
ι
 

  

ΕΙΊ ΤΕΧΝΙΚΑΛΛ ΕἘΓΙ.ΕΞ. ΕἸΜΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΑΣ ΛΥΣη 

Γιατὶ ἔχει ἐξοπλίσει τὶς περισσύτερες καὶ καϑαρώτερες πισίνες στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ πολλὲς σὲ 40 ἀχόμη χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Γιατὶ σᾶς προσφέρει δοκιμασμένα, ἀλλὰ καὶ φϑηνὰ προϊόντα, ἀποδεχτὰ ἀπὸ εὐχαριστημένους πελάτες ἀπὸ τὴν Φιλανδία μέχρι τὴν 
Σιγκαπούρη. εἴτε Ἑλληνικῆς κατοσκευῆς, (ποιότητας κατάλληλης γιὰ τὴν Κοινὴ ᾿Αγορά), ἤ ᾿Αμερικανιχά ἤ Εὐρωπαϊκά. 

Φ Γιατὶ ἣ τεχνολογία της τὴν ἔχει βγάλει ἀσπροπρόσωπη, τύσο στὴν Ἑλλάδα, σὲ σοβαρὰ ἔργα, ὅσο καὶ διεϑνῶς. (Πισίνα τοῦ Σάχη τῆς 
Περσίας, τοῦ Βασιλιᾶ τῆς Σαουδικῆς ᾿Αραβίας. συγχρότημα χολυμβητιχῶν δεξαμενῶν σχολείου τῆ: Δανίας, πισίνες πολυτελῶν ξενοδο- 
χείων σὲ πολλὰ μέρη τοῦ κύσμου). 

Φ ΓΙατὶ στὴν χαινούργια ἐγκατάστασή της στὸ 145 χλμ. τῆς Ἐϑνικῆς ὁδοῦ ᾿Αϑηνῶν Λαμίας, (χοντὰ στὴν ΓΌΓΑ (ΟΙΑ)) ἔφτιαξε γιὰ σᾶς 
ἕνα ΣΟΥ͂ΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤῚ γιὰ πισίνες. Σὲ μᾶς ϑὰ βρῆτε ὅλα τὰ μηχανήματα καὶ ἐξαρτήματα γιὰ νὰ ἐξοπλίσετε τὴν πισίνα σας, ἀλλὰ καὶ 
ὅλα τὰ ἀνταλλαχτιχά, ὅλα τὰ χημικά. καὶ τὴν τελευταία λέξη τῆς ἐξέλιξης στὶς πισίνες : Σπά, προκατασκευασμένες πισίνες ΑΒΟΥῈ καὶ 
ΙΝ ΟΕΟΥΟΝΌ, αὐτόματους χλωριωτές, ὑζονιστῆρες, σάουνες, ἔπιπλα καὶ παιχνίδια πισίνας, ἔπιπλα κήπου, ὑδρομασάξ, συντριβάνια, 
σολάριουμ, ἡλιακοὺς ϑερμαντῆρε:, καλύμματα, 

Φ Κυυοίως γιατὶ σὲ μᾶς ϑὰ βρῆτε φιλικὴ χαὶ γρήγορη ἐξυπηρέτηση. Τύσοι καὶ τόσοι εὐχαριστηιιένοι πελάτες μας μποροῦν γὰ σᾶς τὸ βε- 
βαιώσουν. 

Φ ΚΚαὶ ἐὰν ϑέλετε ἀποσχλήουνση., βιολογικὸ χαϑαρισμό, ἀφαλάτωση, χλωρίωση. πάλι σὲ μᾶς ϑὰ βοῆτε τὴν χαλύτερη λύση. 

«ΔΟΜΙ ΚΗ» ΑΕ. 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΩΝ : 

Δ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 237] (Ν. Ψυχιχέν) ΑΘΗΝΑ͂Ι ΦΕΣΨΧΣΝΙΕΚΗ : Μητροπόλεως 38 - Τηλ. 2220935 ΤΕΙΕΝΧ: 41219 
ΚΈΝΤΡΟΝ ΤΗΔ. 64524981 ἕως 6524985 ΔΛΑΡΙΣΑ͂ : Πατρόχλου δα - Τηλ. 228156 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ͂ » {524994 ΚΟΖΑ͂ΝΗ : ΚΗ. Βάρναλη 2 - Τηλ. 22887 
ΔΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ » 6(524995 ΚΟΡΙΝΦΟΣ : Φεοτόχη 13 - Τηλ. 22319 
ἘΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ͂ » 6(6524992 ΠΑΤΡΑ͂Ὶ ᾿: Δημ. Γεύναρη (Καλαῤρύτων) 1 - Τηλ. 216169 
ΤΕΙῈΧ » (21) 5131 ΠΡΕΒΕΖΑ͂ : 21ης ᾿Οχτωξδρίου δῇὶν - Τηλ. 28923 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ͂ : Ζυγομάλλη 15 - Τηλ. 27108 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΎΣΕΩΣ 

ΟΔΟΙ, ΓΕΦΥΡΑΙ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΣΗΡΑΙ͂ΓΕΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ, 
ΦΡΑΓΜΑΤΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, 
ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΛΠ.



   

       

    

αλνοριϑμος 
Ἡ πορεία τῆς ἐπιτυχίας συνεχίζεται 

μέ τήν ἴδια ποιότητα δουλειᾶς, 

τήν ἴδια πληρότητα στούς ὑπολογισμούς, 

τό ἴδιο συνεχές καί ὀργανωμένο σέρθις. 

  

    
  

  

Ἔ Ἵ 

ΝΜ Τοχας ἰωςιευγηθωῖς   αλνοριϑμος 

Χάρις στήν ἐπιστημονικὴ του στελέχωση καὶ τό πλῆρες δίκτυο σέρθις ἐγγυᾶται μοναδικὴ πληρότητα 

στούς ὑπολογισμούς καί τίς ἀναλύσεις τῶν προγραμμάτων, εἴτε πρόκειται γιά ἕναν ὑπολογιστή μεγάλων 

ἀπαιτήσεων εἴτε πρόκειται γιά μιά περισσότερο οἰκονομική ἀγορά. 

ηλεκτρονικοὶ υπολογιστὲς 

μελέτες ἐεφαρμογὲς πελοιξτοτας, ὦ Ἀγόριϑμος... Πρῶτος σε πωλήσεις Σ 
τ ον ππλοα στὸν χῶρο Τῶν Μηχανικῶων. 

  

    

  
  

 



  

  

ΚΑ ΔΙΑΣΤΟΛΛΙ 

λ.,4: 

  

Ἐξαρτήματα παραλαβῆς 

συστολῶν -διαστολῶν σωληνώσεων 

  

     
τοῦ ̓  ἩΨΥΝΟΘΕΜΆΓ φήμης ἐῤργοστασον 

  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ͂Σ    
Τό πρόγραμμα κατασκευῆς τοῦ ἐργοστασίου 

περιλαμβάνει 50 διαφορετικούς τύπους 

διαστολικῶν, τά ὁποῖα καλύπτουν ὅλας 

τάς πιθανάς ἀπαιτήσεις ἐφαρμογῆς των. 

ΘΟ Διά πάσης φύσεως ὑγρά καί ἀέρια. 

Φ Διά θερμοκρασίας ἕως 500" ςζ. 
Φ Διά πιέσεις λειτουργίας ἕως ΙΙ00 αϊᾶ. 
Φ Διά ὦ σωλήνων ἀπό [5 πιῖπ ἕι)ς 5.000 κι πα. 

  

Γενικοί ἀντιπρόσωποι 

Ξενοφῶντος Τηλ. 2226857 Ι5.Α ““Τ|Γ]Τ. 18 -“ θῆναι   
  

Ἡ ΝΕΟΚΕΙΜ 
σᾶς προσφέρει! 

ΥΛΙΚΑ και... ΛΥΣΕΙΣ 
στὰ προδλήμοτά σας 

ὌΠ 
Γ ΑΗΜΟΘΙ!. Μαστίχη σιλικόνης ΕΡΟΧΙΝΙ Ἐποξειδικὴ κόλλα 

γιά: γιά: 

ἙἭ Λλσστικὴ ἁρμολόγπσπ καὶ σφράγισμα 

κάδε ἁρμοῦ (κουφώματα. εἴδη ὑγιεινῆς 

κι ἃ.) 

    

Συγκόλλπση κάϑδε ὑλικοῦ 

(Μπετὸν. μάρμσρα, ἀἁμιασντοτσιμέντα, 

ξύλα κ.Ῥ»λ.)} 

» ἜΒΕΒΕ 

᾿ς ἢ 

        
    

ΕΡΟΤΑΗ͂ Ἐποξειδικὸ χρῶμα 
γιά: 

Στεγάνωσπ καὶ προστσσία 

(Τοράτσες. μεταλλικὲς κατασκευὲς κ.Ρλ.)   ̓ ς 

ΡΟΙΥΘΟΟΙΙΕ κόλλα ΡΝΑ 
γιά: 

᾿Ελαστικὴ συγκόλλησπ διαφόρων ὑλικῶν 

(ξύλα, ἀμιαντοτσιμέντα κ.λ.}     
  
ἊΝ 

ΕΡΟΘΟΊΙΟΥΗ ἘἙποξειδικὸ χρῶμα 
γιά: 

Στεγάνωσπ καὶ προστασία 

(Δεξομενὲς νεροῦ, λαδιοῦ, κρασιοῦ καὶ 

τροφίμων).   

“Ἢ 

  
  

  νας 

ΝΕΟΚΕΛΑΕΠΕ Τηλ. Γραφείου 

᾿Αρύθου 14 - 16 7513 419 - 7510 493 

Παγκράτι Τηλ. ἙἘργοστασίου 

ΑΘΗΝΑ 66 24 469 - 606 24 4695  



    

Δέν εἶναι τυχαῖο... 

αλνοριϑμος 
10 ὁλόκληρα χρόνια 

δίνει! λύσεις γιά κάθε πρόδθλημα. 

  

᾿Ασχολούμαστε μέ τά προδλήματα τῶν Μηχανικῶν 10 ὁλόκλπρα χρόνια. (Δὲν εἶναι! τυχαῖο.) 

Τά μηχανήματά μας δουλεύουν 10 ὁλόκλπρα χρόνια. (Καθόλου τυχαῖο.) 

Μόνο ἐμεῖς δίνουμε ἐγγύπση καί γιά ἀνταλλακτικά καί γιά ἐργασία. (Κάθε ἄλλο παρά τυχαϊο!) 

Καλύπτουμε ὅλη τήν Ἑλλάδα μέ πάνω ἀπό 125 ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές σέ Τράπεζες, 

Δημόσιους Ὀργανισμούς, Πνευματικά Ἱδρύματα. (Δέν μᾶς ἐμπιστεύθπκαν τυχαϊα.) 

Δὲέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ αλγοριϑμος ἐπιθλήθηκε στήν ἀγορά Ὑγιατί: 

ὁ Μελετᾶ ξεχωριστά κάθε περίπτωση. οΒλέπει!ι κάθε πρόθλημα τεχνικο-οικονομικά. 

ὁ Βρίσκε! ἐναλλακτικές λύσεις γιά κάθε οΠροδθλέπει ἀκόμα καί τήν μελλοντικῆ 

περίπτωση. ἀνάγκη ἐπεκτάσεως τοῦ ὑπολογιστή σας. 
ηλεκτρονικοὶ υπολογιστές ΙΠῚΕΒ ΙΟΟ ος   

        
       

μελέτες ἐφαρμογὲς 

  
αλγοριϑμος... Μὲ. ἐμ. νεξ τ τάς 

Δίνει περισσότερη σημασία μετά τήν ἐγκατάσταση τοῦ ὑπολογιστῇ σας... 

ως Δὲν εἶναι τυχαῖο! 

      

Λ. Συγγροὺ 183 Αθῆνα 

Τηλ. 959338.463   

  

  
  

ἽΠΠ11ΠΠΠΠΠ8}}} 811} }Δ 1} 11} 

ἐν ΠῚ ΠΞῚ 979] ἢ) Ἐς 
Εὔκαμπτοι καλυβδοσωδῆνες ΥΥΠ ΒΘ ΒΟΕΙΕΧ Σουπδίας 

Βάνναι, Συλλέκται ΤΑ Σουπδίας 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΩΜΑΤΑ 

Μοναδική λύση γιά οἰκοδομές καὶ ἐπὶ ΡΙΟΤΙΘ 

Παρέχει δυνατότητες γιά ἀνεξάρτητη θέρμανση σέ κα- 

θε διαμέρισμα καί τοποθέτηση μετρητοῦ καταναλώσεως 

Ἡ πλέον ἑἐξελιγμένη Τεχνολογία 
στὶς κεντρικὲς Θερμάνσεις 

  

      

  

  

  

   

      

    ΓΕΝΙΚΟΙ ἈΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙ͂Σ ΕΛΛΑΔΟΣ 

“ΔᾺῪ ΕΘ ΒΆ..- πε. ΠΕΙΡΑΙΩ͂Σ 1 - τῆλ. 32.43.44] -- ἈΘΗ͂ΝΑΙ      
      

        

 



Φ Γιὰ Πολυτελεῖς Βίλλες 

Φ Γιὰ Πολυτελῆ Διαμερίσματα 

    

  
  

ΓΙΑΤΦΜΑΤΑ | 
ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΞΥΛΟ 

ΚΑΒΕΙ 
ἘΠ τ ΣΟ ΣΕ ΛΩΡΙΔΕΣ 

      
ΕΙἸΣΑΓΟΝΤΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ -- ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΑ 8ὃι ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΜΗΚΗ: ΑΠΟ 11Μ. ΚΑΙ ΑΝΩ 

ΠΛΑΤΟΣ: 58 ΧΙΛΙΟΣΤΑ 

ΠΟΙΌΤΗΣ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΠΡΩΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΡΟΖΟΥΣ ἃ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ 

«α' 
σιν 

Θ ΗΔΗ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΩΡΙΔΕΣ ΚΑΗΠΗ͂Ι ΣΤΟΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΣΠΙΤΙΑ 
ΚΑΙ ΑΙἸΘΟΥΣΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

Θ ΤΟ ΞΥΛΟ ΚΑΗΗ͂Ι! ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ, ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣΤΕΡΟ ΤΟΥ ΚΟ- 
ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΚΟΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ. 

Φ στὴν διαθεσι σας για πληροφοριες και δειγματα Φ 

κοι 

ἀἐεν, Μ.Σ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
ἈΘΉΝΑΙ: ΜΠΑΚΝΑΝΑ 30 - ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΤΗΛ. 9012052 - θ8012040 90] 1053 

ΟΘΟΕΣΙΝΙΚΗ: ΧΑΛΚΕΩ͂Ν 19 ΤΗΛ. (0231) 226217 2759280 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ: ὙΠΑΤΟΝ ΘΗΒΩΝ - 78ον ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟῪ ΑΘΗΉΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΤΗΛ. (0262) 22333 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924



  

  

ΕΗ ΦΕΛΙΖΟΙ ΔΕ. 
ΜΟΝΩΤΙΚΑ͂ .ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ- ΔΟΝΙΚΑ 

  

  

Σημαντικαὶ ἐργασίαι περαιωθεῖσαι ἤ ὑπὸ ἐκτέλεσιν : 

Β ᾿ ΔΕΗ Μεγαλοπόλεως............ μῖ͵ 
τρρδι ο ἐρυτιῤήθησα » 8850 ΡΆΡΡΑΒ.... που ἢ » 
ΎΨΨΟΥ, ᾿Ατμ [κὸν ἐργίσιον Βαγδάτης.... » 

ΑΘΗΝΑΊΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΊΙΑ ..... νι: 

Στέγαι , ΒΟΣΉΕΞ, στον νυν νυν κσωιεν » 
καὶ ὀροφαὶ Θεραπευτήριον “ὝὙΓΕΙΑ,  ....... ». 

Μαιευτήριον “ΜΗΤΕΡΑ,  ....... » 

Μονώσεις » Κρουαζιερόπλοια : ΜΕΌ. 5ΕΑ, 
Πλοίων ΠΗΕΙΡΟΣ, ΠΑΤΕΗ͂Σ, καλὴ νεῖν, ΝΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΙ 

ΕΚ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 

εν 60.000 
ὩΣ 0800 
ον 20.000 

. 6.000 
ἐν ν [2.000 

ον 6.000 
ἐν ν ΠΟΘ 

.. 20.000 

ΑΘΗΝΑΙ -. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ἩΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 

  

  
  

  

Σφραγίζουν ἃ ἐπιχρωματίζουν 
ἁδρές τσιμεντοεπιφάνειες 
  

Φ Στεγυνοποιοῦν ἀπύλυτα ἃ ὑριστικὰ 
4 ΘΕΜΕΛΙΑ φΦΎΠΟΓΕΙΑ 4 ΒΟΡΕΙΝ. ΤΟΙΧΟΥΣ 

4 ΠΛΑΚΕΣ ΜΠΕΤΟΝ 4 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

ΣΤΟΥΡΝΆΑΡΑ 38 “Σ᾽ 38.20.618 - 82.30.41 1.4|}.5.} 

  

  

ΔΥΤΟΝΌΛΝΕΘΙ ΒΙΘΔΙΣΚΘΙ 

Γιὰ τὸν θιολογικὸ καϑαρισμὸ 
λυμάτων 5- 20 ἁτόμων 

  

Ἕνα ἀκόμπ σύστημα της 

ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ ΚΛΑΡΓΚΈΣΤΕΡ 

  

᾿δανικοὶ γιὰ μονοκατοικίες, βίλλες 

καὶ μικρὲς πολυκατοικίες. 

Κατασκευασμένοι ἐξ ὁλοκλήρου 

στὴν Ἑλλάδα, περιέχουν μέσα 

σὲ μία αὐτόνομη μονάδα 
τὴν καθίζηση, τὸν βιολογικὸ 

καθαρισμὸ καὶ τὴν διαύγαση 

τῶν λυμάτων. 

Ἡ ποιότης τῶν λυμάτων 

στὴν ἔξοδο εἶναι σύμφωνη 
πρὸς τὶς αὐστηρότερες διεθνεῖς 

προδιαγραφές. 

Ἔλαφροὶ καὶ ἀνθεκτικοί, 

ἀπὸ ΟΙΑΘ9 -ΙΝ (ΘΗΕΡ), 
μικροῦ ὄγκου, μεταφέρονται 

καὶ ἐγκαθίστανται εὔκολα χωρὶς 

νὰ προσβάλλουν τὴν αἰσθητικὴ 

τοῦ χώρου. 

Τὸ κόστος λειτουργίας εἶναι κάτω 

ἀπὸ 4 δρχ. τὴν ἡμέρα καὶ ἣ 

συντήρησίς τους εἶναι μηδαμινή. 

Προστατεύονται ἀπὸ τὸ 

ὑπ᾽ ἀριθ. 54223 24 8.77 

Δίπλωμα Εὑρεσιτεχνίας. 

ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ ΚΛΑΡΓΚΈΣΤΕΡ Ε. ΠΕ. 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΛΑΥΚΟΥ͂ 3, ἈΝ ΦΙΘΕΑ 
ΤΗΛΕΦ. 9420.306 9420.126 
ΤΕΙΕΧ 9653 9ΡΙΚ ΟΗ 

  

 



  

Τώρα, μπορεῖτς νά 
προσφέρετςε στούς πελάτες 

σας, θέρμανση καί ψύξη, μέ 
ἁπλή καί γρήγορη 
ἐγκατάσταση! 

Ὶ γρήγορῃ Γιατί, ὁ κλιματιστής Στῆμπελ 
Ἔλτρον τοποθετεῖται καί 
συνδέεται - χωρίς κανένα 

καὶ Ε: Βῇ οἰκοδομικό τέχνασμα - στό 
κεντρικό σύστημα θέρμανσησ. 
Λειτουργεῖ, ἀνεξάρτητα ἀπό 
δωμάτιο σέ δωμάτιο - μέ 
σοβαρή οἰκονομία - καί 
ἐπιπλέον εὐκολύνει καί 
συμφέρει καί ἐσᾶς! 

ΜΠ 6ΤΙ Ἢ Στῆμπελ ἼΕλτρον ᾿ Ελλάς, 
εἶναι πάντα πρόθυμη νά 

δώσει, ὅσες καί ὅποιες 
πληροφορίεδς θέλετε, γιά τά 
χαρακτηριστικά καί τίς 

τὴν ἰδια συσκευ συνεργασίας. ᾿ Περιμένουμς νὰ μᾶς 
..[μξ συμφέροντες ὅρους τηλεφωνήσετε!.. 

  

  

συνεργαστεῖ μαζί σας... Νά σᾶς 

δυνατότητες τοῦ κλιματιστῆ, 
θέρμανσῃ ΝΩ͂Ι ἰἱψύξη απὸ καθώς καί γιά τούς ὅρους 

ἰα
νά

αδ
ιγ

ἠρ
αν

ς     

τα τα μα ετα 

  

  

ΘΞΤΙΕΙΒΕΙ. ΕΙΤΈΟΝΙ 
ΑΘΗΝΑ: ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 37 ΤΗΛ. 360 8952 ἃ 362 5577 

᾿ς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 93 ΤΗΛ. 220 007 ἃ 260 052     
 



  

  

ΞΕΝῈΣ ΔΗΝΠΣΙΕΥ̓́ΣΕΙΣ 
Νέον προῖϊόν 
διά τήν προστασίαν 
τῶν ἀλουμινοκατασκευῶν 

Ἕνα ἐνδιαφέρον προζὸν ἔθεσε 
εἰς κυκλοφορίαν ἡ Γερμανικὴ θιο- 
μηχανια πρὸς προστασίαν τῶν ἐπι- 
φανειῶν τοῦ ἀνωδιομένου ἀλουμι- 
νίου τοῦ χρησιμοποιουμένου διὰ 
κουφώματα, κουπαστὲς ἢ ἐπενδύ.- 
σεις τοίχων, κατὰ τὴν κατασκευὴν 
τῶν οἰκοδομῶν. 

Τὸ νέο προϊὸν εἶναι ἕνα ρευστὸν 
πλαστικόν͵ μὲ τὴν ἐμπορικὴν ὀνο- 
μασίαν ΕΒΖΙΕΗΓ ΑΓ Κ (ἀμπτο---- 
λάκ). 

᾿ἘΕπιχρίονται τὰ τοποθετημένα τε. 
μάχια τοῦ ἀλουμινίου͵ διὰ νὰ προσ- 
τατευθοῦν ἀπὸ τὴν ὀξείδωσιν ποὺ 
προκαλοῦν ἄλλα ὑλικὰ ὅπως, τὸ 
ἀσδέστιο τὸ τσοσιμέντο καὶ τὰ χρώ- 
ματα ὅταν ἔλθουν εἰς ἐπαφήν. Ἡ 
ὀξείδωσις αὐτῶν τῶν ὑλικῶν κα- 
ταστρέφει ἀνεπανόρθωτα τὴν ἐπιφά. 
νειαν τοῦ ἀνωδιομένου ἀλουμινίου. 
μετὰ τὴν ἐπίχρισιν,͵ τὸ ΑΒΖΙΕΗ- 
ΑΓ Κ στερεοποιεῖται ἀμέσως ἐπὶ 
τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἀλουμινίου καὶ 
τὸ καλύπτει δι᾽ ἑνὸς λεττοῦ φύλ- 
λου πλαστικοῦ πάχους μερικῶν δε- 
κάτων τοῦ χιλιοστοῦ, ἀναλόγως τῆς 
ἐναποτιθεμένης ποσότητος τοῦ χρω.- 

στῆρος. ὋὉποιοδήποτε ὑλικὸν ἐπικα- 

θήση ἐπὶ τῆς προσωρινῆς αὐτῆς 
πλαστικῆς ἐπενδύσεως͵ δὲν προσδάλ 
λει τὸ ἀλουμΐνιον. Ἧ ὑγρασία δὲν 

εἰσχωρεῖ καὶ ἔχει ἀντοχὴν εἰς τὰ 

κτυτήματα. 

Μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν͵ τὸ 
ΑΒΖΙΞΗΙ ΑΚ ἀποκολλᾶταὶϊ εὔκολα, 
ὡς ἕνα λεπτὸν φύλλον πλαστικοῦ 
καὶ μαζί του παρασύρει ὅ,τι ἔχει ἐ- 
πικαθήση. Ἢ ἐπιφάνεια τοῦ ἀλου- 
μινίου ἀποκαλύπτεται ἀνέπαφη. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ -- ΠΩΛΗΣΗ 

Τεχνική ἃ Ἐμπορική 
Ὀργάνωσις 

ὁδός Ριζάρη ἃ Ναϊάδων ἀρ. 4 
Τηλέφωνο (01) 721-109 

  

      

ΣΗΠΤΙΚΘΙ Β0ΒΡΘΙ 

ΤΡΙΒΑΒΙΜΙΘΙ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΠΕΝΘΌΙ 

Ἕνα ἀκόμα σύστημα τῆς 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΑΡΓΚΈΣΤΕΡ 

  

  
Μεγέθους 2, 4 καὶ 7μ᾽ 

προσφέρονται ἐτοιμοπαράδοτοι. 

᾿ῬἘξυπηρετοῦν μέχρι 20 ἄτομα. 

ἝἜλαφροΐ, ἀπολύτως στεγανοῖ, μὲ 

μεγάλες μηχανικὲς καὶ χημικὲς ἀντοχές, 

τοποθετοῦνται πολὺ εὔκολα μέσα 

σὲ δύο ὥρες, ἔχουν 70 Ὁ μεγαλύτερη 

ἀπόδοσι ἀπὸ τοὺς ἀντίστοιχους 

συμβατικοὺς σηπτικοὺς βόθρους 

καὶ εἶναι χαμηλοῦ κόστους. 

ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ ΚΛΑΡΓΚΕΣΤΕΡ ΕΠ. 

εὐ 2 ὙΠ} 7. 
ΤΗΛΕΦ. 9420.308 - 9420.126 

ΤΕΙΕΧ: 9653 9ΡΙΚ ΟΗ. 

  

Ἰ -ΟΓΕΙΕΙ! 

  

καὶ 

  

Πτυσσόμενα χωρίσματα πολυτελείας 

Κατασκευάζονται μὲ πατέντα ΑΟΟΗΘΒΙΑΙ. 

γερμανικὰ ὑλικὰ ποιότητας 

Πλ. Ἐλευθερίας 23-24, ᾿Αθήνα 113 
Τηλ. 3252480.-3252345, ΤΕΙΕΧ 216145 ΟΗΓΟΟ ΟΝ     

 



ΕΣ ΞΕ 
ΘΤ᾽ΑΝΙΑΚΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

Πρωτοποριακὴ τεχνικὴ στίς Ἡπαταρίες 

κ " 
κε ΡΣ 

Ἢ νον 

τα Ἕν. 

ἤ 
᾿ς 

Ε
Ρ
Γ
Ο
Ν
 

Ὁ 
77
8   

ΜΙᾺ 
Ἢ πρωτοποριακὴ τεχνικὴ τῆς ᾿Ιντεὰλ Στάνταρντ 
Γερμανίας δημιούργησε τὶς μοναδικὲς μπαταρίες λουτροῦ 
Οριδπιῖχ. Δύο κεραμεικοὶ δίσκοι καταργοῦν τὰ κοινὰ 
λάστιχα ποὺ φθείρονται, κι ἔτσι οἱ μπαταρίες (θΙδΠΙΪΧ 

δὲν στάζουν ποτέ. Συνδυάστε τὰ εἴδη κρουνοποιΐας 

ντεὰλ Στάνταρντ Γερμανίας μὲ τὰ εἴδη ὑγιεινῆς ᾿Ιντεὰλ 
Στάνταρντ, γιὰ νὰ ἔχετε ξεχωριστὴ ποιότητα καὶ 

᾿Αντιπρόσωποι γιὰ τὴν Ἑλλάδα πολυτέλεια στὸ μπάνιο σας. 

Θὰ τὰ βρῆτε στὰ καταστήματα εἰδῶν ὑγιεινῆς. 
ἀλαΣΞ 

Ἷ -ὰ ὶ 
Σ. ΑΝ Ε-Ξ ΕΤῚΕ ᾿Αλεξανδρουπόλεως 23, ᾿Αθῆναι 610, Τηλ. 770.3516



  

  

ὀγγυημένη τεχνολογία 
στούς ἡλιυκοὺς 
θεομοσίφρωνες 

Στὸν τομέα τῶν ἡλιακῶν ἐγκαταστάσεων καὶ συσκευῶν, 

τὸ ὄνομα τῆς ΒΡ εἶναι ἡ σοβαρότερη ἐγγύηση ἑνὸς 
πραγματικὰ ὑψηλοῦ τεχνολογικοῦ ἐπιπέδου. Οἱ ἡλιακοὶ 

θερμοσίφωνες (δίρακ ΒΡ, προϊὸν εἰδικῶν μελετῶν στὸ 
χῶρο τῆς ἀξιοποιήσεως καὶ ὀρθολογιστικῆς ἐκμεταλλεύ - 
σεως τῆς ἡλιακῆς ἐνέργειας, καλύπτουν μὲ τὸν πιὸ ἱκα- 
νοποιητικό τρόπο τὶς ἀπαιτήσεις τῶν ἀνθρώπων «τῆς 

δουλειᾶς». Μπορεῖτε νὰ τοὺς ἐμπιστευθεῖτε ἀνεπιφύλα- 

κτα. Ἢ συνεχὴς ἐξ ἄλλου ἀναζήτηση νέων λύσεων, στὰ 

εἰδικὰ ἐρευνητικὰ κέντρα τῆς ΒΡ, δίνει τὴ σιγουριὰ ὅτι 

οἱ ἡλιακοὶ θερμοσίφωνες (αΐρακ ΒΡ εἶναι πάντοτέ «ἐνή - 
μερο!» καὶ τῶν πιὸ πρόσφατων τεχνικῶν βελτιώσεων. 

᾿ Ε 
ι τυ 

τ 
Ὁ 
    

  

Τηλεφωνεῖστε μας ἥ γράψτε μας, 
νὰ σᾶς στείλουμε τὸ εἰδικὸ ἀναλυτικὸ :’ 

βιβλιαράκι τῆς Οδρακ ΒΡ. Στὸ τεχνικὸ 

αὐτὸ βοήθημα θὰ βρεῖτε κάθε πληροφο- 
ρία γύρω ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν ἡλιακῶν γι Ζ 
ἐγκαταστάσεων, τὴν ἐκτίμηση θερμικῶν ἐσὺ ! 7 ἐν δι 

  Φορτίων, τὴν ἐνεργειακὴ ἀπολαβὴ ἡλια- --- 

κῶν συλλεκτῶν, τὴν σχεδίαση δικτύων 

ἡλιοσυλλεκτῶν, καθὼς καὶ ὅλα τὰ τεχνικὰ, 

στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν εἰδικὰ τοὺς ἡλια-. 

κοὺς θερμοσίφωνες Οδίρακ ΒΡ. ' 

ρα 
  

   
Εκθεση - Πληροφορίες: 

Αθήνα: Ζ 

Μιχαλακοπούλου ὅἅι Δημητρέσσα 12 

(ὄπισθεν Χίλτον) Ζ ν᾽ 
Τηλ. 741.660 (ὅλο τὸ 24ωρο) Ὁ 
Θεσσαλονίκη: Τηλ. 415.331 Ζὲ δὲ 

δ φΦ᾿     “4  



σας 
Θ 

ψν Ζοϑιίοο [16 ΤΕΧΝΙΚΗ -- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠ. 
  

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕἸΙΣΑΓΩΓΕΙΣ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ -- ΕἘΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: 

Ι. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ: 

Ἀ.Ο. ἃ 0.6 ΔΝΟΒῸ -- [ΕΟΝΑΒΌ ΘΕΑΒΙ Ε58) 
ΟΜΑΔΕΣ ἈΝΕΛΚΥΣΤΗΉΡΩΝ 

ΠΝ ΞΕ ΞΔ ΘΟΡΕΒΥΙΒΟΒῪ ΟΌΝΤΡΒΟΙ. 
ΥὙΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ἈΝΕΛΚΎΣΤΗΡΕΣ 
ΜΙΟΒΟΙΙΕΤ ὙΠΉΡΕΣΙΑΣ 

2. ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ -- ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ 
΄ὴ 

ΕΝ 

αὐ  Δ. μας 3. ΕΜΠΟΡΙΑ 
5ρα ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ἃ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΡΩΝ: 

  

1}}}} - ὉΔΗΓΩ͂Ν 
- ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΖΕΎΓΩΝ 
- ΑΥ̓ΤΟΝΆΤΩΝ ἃ ἩΜΙΑΥΤΟΜΆΤΩΝ ΘΥΡΩΝ 
- ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ἃ ΑΥ̓ΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

. - ΝΉΧΑΝΙΣΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟῪ ὙΠΕΡΦΟΡΤΩΣΕΩΣ 
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡῈΣ 

ΜΌΝ 
(01. ΒΟΡΕΕΒΒ) 

4. ΕἸΔΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ 

- ΘΑΒΑΘΕ ἈΝΑΤΡΕΠΌΝΈΝΕΣ ΑΠΛΕΣ ἃ ΑΥ̓ΤΟΜΆΤΕΣ 
- ἈΝΕΝΌΦΡΑΚΤΕΣ ΕἸΣΟΔΩΝ ΑΥ̓ΤΌΜΑΤΟΙ 
ΣΥΡΟΜΈΝΟΙ ἃ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΘΙ 

- ΘΥΡΕΣ ΝΗΧΑΝΌΣΤΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ κ.λ.π. 

  

5. ΔΟΜΙΚΑ -- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

  

ΟΙΚΟΔΟΝΊΙΚΟΙ ΓΕΡΑΝΌΙ 
ΕΞΏΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΝῈΕΣΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ 

ΕἸΠΕ ΘΓΓΙΒΙ ἈΝΕΛΙΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΩΣ ΠΡΟΣΌΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΉοΝ ἈΝΕΛΙΡΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ 

19 ΑΙΒΕΕΤΟ Β5ΑΒ95Ι... ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΣΙΛΟ 
ΜΈΣΑ ἃ ΑΥ̓ΤΌΚΙΝΗΤᾺ ΜΕΤΑΦΟΡΑ͂Σ ΣΙΛΟ   
    - ὖς τὰ σα 

    

ΕΚΘΕΣΗ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡῊΗ 36 

ΓΡΑΦΕΙΑ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 22 -- 28 ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΤΗΛ. 5986.796 -- 5901.152 -- 5984.008 

ΤΗΛΙΚΗ ΔΙΣΙΣ. ΖΕΒΟΟΕΡΕ. 

ΤΕΙΕΧ. 8755 ΖΕΗ͂ΟῸ. 6ΗΠ. 

      

  

    
     

 



  

  

  

ΧῈ 

ΞΕΟΣ Φ ΛΈΒΗΤΕΣ ΘΈΡΜΟΥ ὙΔΑΤΟΣ 

ἘΜΥΡΙΕΣ ΘΈΡΜΟΥ ἈΕΡῸΣ (ἈΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣΙ 

᾿ς Αεροϑέρμὰ ᾧ ΦυΓΌκεντρικοι καὶ ΑΞΟΝΙΚΟῚ 

ἈΝΕΜΙΣΤΉΡΕΣ Φ ΣΤΌΜΙΑ ΟΛῸΝ ΤΩΝ ΤΥΠῸΝ 

ΤΤΤΤ ΖΞ "41{αἢ 18: -- 
ἀτεσοῖνεν ΚααΝ ΜΝ Ἐθνικῆς Οδοῦ 1 Τηλ. 803 4311 (Τ0Γρ.) Τηλεγρ. Δήνσις: ΕἸΒΌΚΕΙΜ 

Μοσχᾶτον: Ἀρτέμιδος 25. (59) ᾿Αθῆναι Τηλ.: 942 4706(10 Γρ.)} - ΤοΙθχ: 212896 ΕἸΠΟ ΟΕ 

ΜΑΝΟΕΑΟΤΌΒΙΝΟ {ΓΕ ΝΘΕΘ 

ΠΥ ΠΝ ΞΞΞΗ πο πὰ Ὁ ἘΞ τὴν Ὁ “ὉΠ ΠΕΡῚ ΠΥ 076: 
ΓΕ ΣΥΣΧ,.  



  

  

    

Κι ΟΚΝΕΕ- ΜΟΕΙΕΒ νὴ 
πο κα ναονον απ. Ἂς - ἀκα ὁ αὶ Ψν ον π 

- 
να απ τὰ πος αἰ ετς πὰ 
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58 Ἡ ΒΕ ΒΈΒΗ 

ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΙ
Σ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΠΟΥΤΟΝ 

            ἜΣ 
Ἂ τῇ κε     

    
  

  
    

      

     
  

  

        ΔΙΑΚΟΠΤΑΙ 

  ΕΙΣ ΝΙΕΑΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 22 ἃ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΗΛ. 5134.311- 315 

  

       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΔΩΔΕΚΑΝΉΣΟΥ Β - ΤΗΛ. 5621008 . δ21008 ὁΦΠΑΤΡΑΙ: ΜΑΙΖΩΝΟΣ 28.-30 - ΤΗΛ. 272.690 -272 691 2



  

  
  

Ἡ ταυτότητα 

τῆς μηχανῆς μας 

φαίνεται ἀπὸ τὴν ποιότητα 

    

  

  

  συ  Υε Α᾽ ΞΘ ιν Κλ,     

τῆς σοκολάταςκ. ῳῷ {9 

  

  

ἘΞ ΑΝ. 

ὠπ  - 

  

  

Δείχνει τὴν κύρια ἀπόδοσή τπε, 
ὅταν ἀπὸ τὸ χωνὶ ἐξαγωγῆς 
δὀγαίνει μάζα σοκολάτας 
Χρώματος σκοῦρο ἣ ἀνοιχτό, 
καφὲ σὰν θδελοῦδο, γιαλιστερὸ ἢ 
ϑολὸ μαῦρο. Τότε ἢ μηχανὴ 
ἔχει κάνει τὴν ὅλη δουλειὰ 
τῆς σοκολάτας. 

Ἔχει λεπτίνει σημαντικὸ μέρος 
μίγματος. κακάου,. ζάχαρπε 
καὶ λίπους. Ἕνα ἀποτέλεσμα τὸ 
ὀὁποῖο ἐπιτεύχϑη μέσω πέντε 
κυλίνδρων μὲ ὑδραυλικὴ καὶ 
αὐτόματη εὐσταϑὴ πίεσηπ 
κυλίνδρων καϑὼς καὶ μὲ μία 
ἀποτελεσματικὴ ψύξη κυλίνδρων 

Σᾶς προσφέρομε εὐχαρίστως 
κάϑε συμπλπρωματικὴ 
πλπροφορία ἢ συμδουλή. 

Ἐκτὸς τούτου ἔχει μέση 
ἀπόδοσπ ἀνάλογα μὲ τὴν 
ζητούμενη λεπτότπτα, ἀπὸ 250 
ἕως 626 ΚΟΙΉ. 

Ἢ μηχανὴ εἶναι ἐφοδιασμένπ 
στὰ κυριώτερα σημεῖα, 
μὲ πολλὰ ὄργανα ἐλέγχου. 

ἘΞΑΓΒΓΕΥ͂Σ 

(σὲ 
ἝῈ Ἢ ΝΙ 5 55 Εἔ 518 ΝΗ ΙΑ 5 Ε δὲ Ε ΝΙ Ε ΝΙ 
ΕἈΡΡΕΒΒΕῈ - ΒΒ ΕΡΕΒῚ 

γ0ι ΚΞΕΙΘΈΝΕΒ ΑὐΘΘΕΝΗΆΝΌΕΙ 5ΒΕΤΆΙΕΒ 0ΕᾺ 
ὈΕΟΤΘΟΗΕΝ ΠΕΜΟΚΒΆΤΙΘΟΗΕΝ ΒΕΡΙΒΕΙΚ 
008 - Ι08 ΒΕΒΙΕΙΝ 
ΤΕΙΕΧ : 1144 84 9 ΤΕΙ.: 224 (0) 
ΓΕΡΝΑΝΙΚΗ ΔΑΓΚΗ ΔΗΝΌΚΡΑΤΙΔ 

  

Οἱ δεῖκτες μετρήσεως εἶναι 
συγκεντρωμένοι σὲ δύο ταμπλὼ 
χειρισμοῦ. Ἢ μηχανὴ φέρει 
ἐττικέτα στὸ ἔμπροσϑεν μέρος 
ἀκριθοῦς ὀνοματολογίας τοῦ 
τύπου 912.3 τῆς ΝΑΘΕΜΑ 
γιὰ σοκολάτα. 

ἈΝΤΙΠΡΌΣΟΠΟΙ: 

“Σ. ΓΙΑΤΡΑΣ.. 
ΕἸΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟΝ 
ΟΔΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 153 

Τ.Τ. 107 - ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛΕΦ. 52.21.178 - 25.35.648 

  
 



  

ΤΙΣ ΣΙΔΗΡΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΎΕΣ ΣΑΣ 

ΣΤΕΓΕΣ -ὙΠΟΣΤΕΓΑ-ΒΙΟΜ. ΚΤΙΡΙΑ- ΒΙΟΜ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

πρίν τίς ἀναϑέσετε ἀξίζει νά συζητήσετε 
μαζί μας 

σᾶςεπροσφέρουμε: 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ : Ἕνα ἔμπειρο ΣΎΝΕΠΕΙΑ : Τό μέγεθος τῆς 
τεχνικό ἐπιτελεῖο μελετᾶ, Ἑταιρίας μας, ἡ ὀργάνωσή της 
κατασκευάζει καί ἀνεγείρει τήν κα--ἠ καί ἡ 2θετής ἐμπειρία τῆς στήν Ἐλ- 
τασκευή σας, σύμφωνα μέ τούς Δι- ληνική καί ξένη ἀγορά σᾶς ἐξασφα- 

εθνεῖς κανονισμούς Μελέτης καί λίζουν πιστή ἐφαρμογή τῆς συμφωνίας, 
κατασκευῆς Σιδηρῶν Ἔργων. 

ΤΑΧΎΤΗΤΑ : Τό ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ καί 
ὙΠΕΡΣΎΥΓΧΡΟΝΟ ἐργοστάσιο τοῦ ΚΛΑΔΟΣ ΣΙΔΗΡΩΝ 

| Κλάδου Σιδηρῶν κατασκευῶν στόν ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Ἀσπρόπυργο Ἀττικῆς, μπορεῖ νά κα- ΤΩΝ -- 
λύψει σχεδόν κάθε ἀπαίτησή σαςσέ ““ ΝΤΕΞΙΟΝ, ἙΕΛΛΑΣ ες 
μέγεθος καί μορφή ἔργου σέ χρό- ΘΕΣΙΝΚΗ - ἈΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18 - ΤΗΛ. 277 421 
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-«- “-- ὦ. «αἱ παῖ ναι κοῦ αῈ ὃ ποίεε -- ᾿᾿ 

  

  

   
   

      

   

  

ΣΞ 
ἐς ὌΝ 

πανηγυρίζει τὰ 20 του χρόνια 
μαΐ τό χιλιοστὸ τουλτεῦχος. 

ἥ ᾿ : ᾿ 

Ζῶ μαὶ 1'ὸ χρόνια, σ΄ ὅλα τὰ τεύχη τοῦυ 

μαΐ στά περισσότερα ἀπ΄ τ΄ ἄλλα, 
τὰ παληά, τῶν πρώτων [10 ἐτῶν, 
δά βρῆτε διαρήμιση τοῦ ΔΤ, | 

τό ΔΊ: γΣ ορτάζει ἡ μαζι μέ τὸ Δ, 

ἀλλά! ... τά 30 του χρόνια (ἀπ΄ τό 1949) 
μαΐ τούς 30 τοῦ τόμους. 

Ι πωλρῦνται : ] | | 

τό ΣΟΥΠΕΡ᾽ - ΣΙΤ “- 78 (Τιμή ,μέχρ ε ὅν 8. 76) δρχ 500 
Ι 

Εἰ ΠΛΙΙΡῚΙΣ ΣΕΤΡΑ ΠΝ ΤΌΜΩ͂Ν ΤῸΝ ΕΠ ΩΣ ἴ964. «:8. ἐξ δρχ 3100 
Ι 

μου ένοι [τόμο: τῶν ἐτῶν 1641. .1973, Ι ἔναστος .1 5 200 

διπλοῖ τόμοι τῶν “᾿ 1974 5 ᾿ξ 1970, ἔμοαστος “" ἀῦ 

" 00 

200 

100 

κοῦ 

    

      
ΜΣ, Ἐ Ενβομα 

ΜΚΑΝΟΛΟΓῚ ΕΟ ΡΟΙΕΧ ΜΆ 

ὈΣΩΤΕΡΊΝΣΣ ΠΛΕΚΝΤΕΊΚΕΣ ἘΓΚΑΤΑΣΤΑΣΓ. 

ὝἭἬ 

ον τῶ 
κρρὸς Σ ἀθαρῆς δι ἔ ΜᾺ τε 

χοῦν ἊΜ, ᾿Αθὴν 4 μοικο ἦνες ι 402 Δράκου 28 Τηλ 922] 4800 
Ναυσικὰς τ δοῦλα 1} κῆς δῷ5 τ τῇ 

-πππΞΠ τ᾿ τ᾿ ἀραὶ ἘΞΈΞΩ ων ὃ 

ΤΕΣ, 

          

πῷ ἘΜΙΈΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΊΟ ( ΕΔ ) τοῦ ΤΕΕ 

Ἡερ λόγοι 
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ΜΕΓΑΛΗΕΥ͂ΚΑΙΡΙΑ 

ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 

ΕΚΤΑΣΗ 14.000 ΜΖ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ 

Ἀ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΓΙΑ: 

Φ Τουρ:στικό ξενοδοχεῖο 

Φ Νοσοκομεῖο --- Θεραπευτήριο 

Φ Διδακτήριο -- Ὀρφανοτροφεῖο 

ΔΕΚΤῈΣ ΠΕΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 

ΟΜΙΜῊ ΑΞΙΟΠΟΙΉΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣ: 

Φ Στό τηλέφωνο 36.30.196 

Φ Σέ προσωπική συνάντησῃη 
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ΤΥΠΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑὙΤΟΜΑΤΟῪ ΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΛΥΜΆΤΩΝ 

ΣΗΜ. Η ΑΝΤΛΗΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΙ͂ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΌΛΕΟΣ 

Ϊ 

ἈΑΜΥΨΘΣΙΣ. 
Μᾶακρι 1 ΜΕΤΡΑ͂ 

  

    
   

      

   

    
ἘΝΔΕΙΙΤΙ ΚΗ 1" 
ΛΥλ 

  ΑΝΤΆΙΑ ΤΑ εδ 

    
  

7, 
“ ΒομΜΒΉΤΙΗΣ 

  

  

  

  

  

ΑΝΑΡΡοΟΦΗΓΙΓ 
ΜΕκρι ᾧ Κὸ ΜΈΤΡΑ 

ΑΡΧΗ ΑΝΊΛΗΣΕΟΣ..... εἶ 

ΤΕΛΛΟΣ. ΑΝΤΙΛΓΕθε 

  

   

  

   

    

  -- -- --- ---- κατα 

    

ΚΑΙ ΑΠ΄ ΕΥ̓ΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 

ΟΤΑΝ ΔΕΝ ὙΠΑΡΧΕΙ ΣΗΠΤΙΚΟΣ ΒΟΘΡΟΣ 

ΔΙΑ ΛΦΡΑῪΣ λυτὸ ἤχει 

για αμεση και 
σ " αντληστηη 

Σ ΠΛ ΧρησΠ 
᾿ εὐκολ η γοῦν τηρησῃ 

  

   

  

  
  

  

τ δίον γα το τ καὶ λυματα 

171ΠΠΠ ΑΛΕΩΝ ΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Καὶ ΣΙ͂Α ἘΠΕ. 
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ͂ 55κ ΔΡΊΕΜΠΣΝΝ  ΠΡΑΤΜΕΥΣ 
ΤΗΛ. 411.3817-8 ἹΕΈΔΕΞ α



νξατεχνικῆ 
στὴν οἰκοδόμπσι. 

ἔγχρωμα 
διακοσμητικᾶ τούβλα 

  

Τά ἔγχρωμα διακοσμητικά τοῦθλα 
Πλινθοχρώμ, εἶναι ἣ πιό σύγχρονη τεχνι- 
κή στήν οἰκοδόμηση. Ἀλλάζουν ριζικά 
τήν ἐμφάνιση τῶν κτιρίων, τήν κάνουν 
ἀσύγκριτα ὡραιότερη καί ταυτόχρονα 
ἁπλοποιοῦν καί κάνουν οἰκονομικώτερη 
τή διαδικασία κτισίματος. ΓΙιαΤί: 
1. Τά ἴδια τά τοῦθλα Πλινθοχρώμ, Χωρίς 
καμμία ἐπικάλυψη, ἀποτελοῦν τήν πρό- 
σοψη τοῦ κτιρίου. Ἔτσι, τά χρώματά 
τους, οἱ συνδυασμοί πού μπορεῖτε νά 
κάνετε μέ αὐτά, καί τά διάφορα σχέδια 
σύμφωνα μέ τά ὁποῖα θά τά κτίσετε, 
σχηματίζουν μιά ἀπίθανα ὄμορφη εἰκόνα 
καί χαρίζουν ἀκόμα καί στά πιό ὀγκώδη 
κτίρια, ξεχωριστή «προσωπικότητα» καί 
γοπτεία. 
2. Τά τοῦθλα Πλινθοχρώμ καταργοῦν τό 
δεύτερο ἐξωτερικό τοῖχο μέ τά κοινά 
τοῦθλα. Κτίζονται στή θέση του καί ἣ 

Πλινθοχρὼμ 
πρόσοψη εἶναι.. ἕτοιμη. Οὔτε ἐπιχρίσμα- 
τα, οὔτε δαψίματα οὔτε Θέθαια καί 
συντήρηση. Ἔτσι, μειώνεται τό οἰκοδομικό 
κόστος. 

Ἄλλα πλεονεκτήματα τῶν ἐγχρώμων 
διακοσμητικῶν τούθλων Πλινθοχρώμ: 

Ἀνθεκτικά. 
Ἀδιάθροχα. 
Ἠχομονωτικά καί θερμομονωτικά. 
Ἀπόλυτα ἀκριθεῖς διαστάσεις. 
Ἀσφαλής τρόπος παραδόσεως σέ 
ξύλινες παλέτες. 
Δέν ἔχουν φθορές - κτίζονται μέχρι 
τό τελευταῖο. 

Γιά περισσότερες πληροφορίες 
γράψτε στή διεύθυνση τῆς ἑταιρίας 
μας νά σᾶς ἀποστείλουμς ἔντυπο ὑλικό 
χωρίς καμμία ὑποχρέωσή σας. 

Γ“ἹΠΛΙΝΘΟΧΡΩΜ 

  

ΓΕΏΡΓΙΟΣ Τ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΆΝΙΚΑΙ δὶ ΕἘΜΠΟΡΙΚΑΙ ἘΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ͂Σ 
ΜΕΤΑΞΑ τ - ΕΥΟΣΜΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΌΟΝΙΚῊ ΤΗΛΕΦ. (031) 7683 - 762648 

ΤΕΙΕᾺΧ 41:42 
ΤΗΛΕΓΡΑΦΊΚΗ ΔΙΕΥΘΎΝΣΙΣ. ΠΛΙΝΘΟΧΡΩΜ ᾿ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΉΝΩΝ: ΣΠΕΥΣΙΠΠΟῪ 45 (140) ΤΉΛΕΦ. ΑΘΉΝΩΝ (01) 742820 

Β
Α
Ε
Υ
Α
Γ
Ψ
Ε
Ζ
Χ
Α
 

Γ
Ὶ
 

5
7
3



εὐ "τῦς. τρότοῖπες. «αὶ »" -" - Ε΄" ας τοῖα 

ι---- 5 μεν 

Συγκολλήσεις καὶ ἐπισκευὲς 
σκυροδέματος μὲ 

ΠΝ} ΙΣΝΌΣ 
ΒΕΤΟΝ-50Ι. 204. 

Δεξαμενὲς κάθε τύπου καὶ 
  μορφῆς, γιὰ κάθε ὑγρὸ ἢ 

" ινσ στερεό, ἀπὸ ἐλαφρό, ἀνθεκτικὸ 

ΑἹἸΒ ςΟΥ̓ΌΙΤΙΟΝ ΟἹ ἈΞ5.ἸΝ (ΗΒΒΕΙ 55). 
Δάπεδα γιὰ βιομηχανίες, 

ἄς Συσκευὲς ΔΩΝΟΕ Τα 
γκαράζ, πλοῖα, ἀμφιθέατρα, 

- 500 - 20 ατίου χωρὶς ἁρμούς, μεγάλων. 

Συσκευξς ΔΟΝοΤ 
μηχανικῶν καὶ χημικῶν ἀντοχῶν, 

τύπου 5 π ΠῚ σὲ ὁποιοδήποτε χρωματισμό, μὲ 

9.800, 11.600 πον τὰ ΒΕΤΟΝ -80:. 301, 302. 
λες ὕὺρ 

Θ Κονσὸ 900 ΒΤυ Η Προστατευτικὲς ἐπικαλύψεις 

10.800. - κλιματιστικὲς καὶ ἐπενδύσεις δεξαμενῶν μὲ 

- Αὐτ ς κεντρικοῦ τ τύπου ΟΗΕΜ.--50ι. 104, 301, 306|. 

Ῥ ΑΟΚΑΘΕΙΣ ὃς ΣΕΛ θα τύπου ΘΙ ΑΘ98 -ΙΝ (ἸΒΡΒΕΘΙΑ58). 

Φ ΒΡΕΙΤ ᾿ Ἶ ᾿Αρμολογήσεις κάθε τύπου γιὰ 

3-1}02 "δ τοί κτίρια καὶ κατασκευές, 

Συσκευές ἑτοιμοπαρᾶθο μὲ ΑΒΝΙ͂Ο - 501. 

Χαμηλές ς τιμὲς Στεγανοποιήσεις γιὰ δώματα͵ 
ζαρτινιέρες, πισίνες καὶ 

Ἐγγύησῃ “ Συντήρησῃ - στεγανολεκάνες, μὲ 

ΒΕΤΟΝ - 80. 304, καὶ 

9 ΟΙ ΑΘ99 -ΙΝ (ΠΒΒΕΙ Α55). 

ΚΕ Ὑλικὰ ΜΙΑΗ -- 50Ι. 
“δ π' ---ΑΝ γιὰ ἐπισκευὲς καὶ κατασκευὲς 

σκαφῶν. 

Κονιάματα ὀξύμαχα 
καὶ ἀλκαλίμαχα 

ΟΗΕΜΊ -- 501. 204, 2112. 

Πλαστικότυποι σκυροδέματος 
ΟΙ ΑΘ9 -ΞΝ (ΠΒΒΕδι 55). 

Ἡλεκτρομονωτικὰά ὑλικὰ 

ΕΙΕΟΤΗΟ -Ξϑ90ι. 

Πρόσϑετα βελτιωτικὰ 
σκυροδεμάτων καὶ κονιαμάτων 

[ΑΝΟΟ καὶ ΑΟΤΙ. 

Πλαστικὰ μέταλλα γιὰ ἐπι- 
σκευὲς καὶ συγκολλήσεις κάθε 
τύπου μεταλλικῆς κατασκευῆς.   

Ν
Α
Ὶ
 

ἘἘποξειδικὲς κόλλες δύο συ- 
στατικῶν γιὰ κάθε τύπου συγ- 
κολλήσεις καὶ ἐπισκευές.     

     Ἐπ Ξ “ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Φ Ι 

ὙΠ ΤΠ 7.2 

        
ΝΟΝΏΣΕΙΣ καὶ ΠΡΟΣΤΆΣΙΝ ΑΕ. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ἃ ΔΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΓΛΑΥΚΟΥ 3, ΑΜ ΦΊΘΕΑ, ΠΑΛ: ΦΑΛΗΡΟΝ 
Λ. Συγγροῦ 9᾽Αθῆναι 403 

ΝΕ ΛΓΔ τ 

ΤΗΛ. 9229462 - 8233348   



  

  

κυκλοφόρησε 
Ο ελληνικὸς κατάλογος 

  
5 Περιλαμθάνει ὅλες τίς ἀπαραίτητες τεχνικές πληροφορίες 
γιά τά προϊόντα ἱ Θαταπα. 
5 Πολλά προϊόντα παρουσιάζονται γιά πρώτη φορά 
στήν ἑλληνική ἀγορά. 
5 Ὁ κατάλογος ἱ Θαγαπα εἶναι πολύτιμο βοήθημα 
τοῦ μηχανικοῦ. 

Ἐπικοινωνῆστε μαζί μας νά σᾶς τόν στείλουμς ἀμέσως δωρεάν. 

  

Ἑλλην!κή Λεγκράν ΕΙΠΕ. Κρέμου 49.151 .Καλλιθέσ᾽ Αθήνα Τπλ.9Θ520728 

  

      

ΖΉΤΕΙΤΑΙ παρὰ τῆς «ΚΩΝΣΤΑΝ 
ΤΙΝΟΣ Δ. ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ καὶ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ;» Ε.ΠΕΕ. ΗΛΕΚΤΡΟ.- 
ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, πραγμ. πεί- 
ρας 5---Τ͵ΤῸ ἐτῶν εἰς μελέτας καὶ ἐ- 
πιόλ. ἐγκ)σεων ἀξιολόγων οἰκοδ. 
ἔργων͵ δι᾽ ἐπίδλεψιν 20 μηνῶν περί- 
ποὺ τῶν ἠλεκτρολ. ἐγκατ. πολυο- 
ρόφου συγκρ)τος γραφείων καὶ πα- 
ρακειμένου συγκροτ. κατοικιῶν, εἰς 
Ἄμπου Ντάμπι, Ἧν. Ἄραθδ. Ἐμι- 
ράτα. ᾿Απαραίτητη καλὴ γνῶσις 
᾿Αγγλικῆς καὶ δὴ τῆς σχετ. Τεχν. 
ὁρολογίας. Μισθὸς πολὺ καλός, εὐ- 
πρεπὲς κλιματ, διαμέρισμα, κλὶματ. 
αὐτοκίνητο. Πληροφ.: 9.30 --- 2.30 
δίδα Σκυριώτου. 

Τηλ. 36.21.216, 36.0].481. 

᾿Απαραίτητον διογρ. σημείωμα. 
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