ΔΠΙΚΗΓΔΙΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΑΛΚΗ ΔΚ ΜΔΡΟΤ Γ.. ΙΣΔ
ην Ίδξπκα Σερλνινγίαο & Έξεπλαο κε βαζύηαηε ζιίςε θαη νδύλε πελζνύκε ηνλ
ζάλαην ηνπ Πξνέδξνπ καο Άιθε Παγηαηάθε.
Δθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ ΙΣΔ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ζηελ αγαπεκέλε ηνπ ζύδπγν νύια, ζηα
παηδηά ηνπ θαη ζ’ όιε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ηα πην ζεξκά ζπιιππεηήξηα θαη ηελ
ζπκπαξάζηαζή καο.
Ο Άιθεο Παγηαηάθεο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1945. Απνθνίηεζε κε δηαθξίζεηο
από ηε ρνιή Υεκηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ ην 1968 θαη πήξε ην
δηδαθηνξηθό ηνπ ζην Παλεπηζηήκην Syracuse ζηελ Ακεξηθή ην 1973. Μεηά από κηα
εμαηξεηηθή επηζηεκνληθή θαξηέξα ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Υηνύζηνλ γύξηζε ζηελ
Διιάδα ην 1981. Αλέιαβε Καζεγεηήο ζην Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ήηαλ δε έλαο από ηνπο θύξηνπο ζπληειεζηέο πνπ βνήζεζαλ
λα γίλεη ην Σκήκα ηνπ κηα από ηηο θαιύηεξεο αθαδεκατθέο κνλάδεο ζηε ρώξα καο.
Παξά ηελ καθξά ηνπ ελαζρόιεζε κε ηε δηνίθεζε ζην Παλεπηζηήκην, ην ΔΙΥΗΜΤΘ
θαη ην ΙΣΔ αξγόηεξα, ζπλέρηζε λα παξάγεη κέρξη ηέινπο, αθαηαπόλεηα, πςειήο
πνηόηεηαο επηζηεκνληθή δνπιεηά ζηελ πεξηνρή ησλ θαηλνκέλσλ κεηαθνξάο θαη ηε
δπλακηθή ησλ ξεπζηώλ. Έλα από ηα ιίγα παξάπνλά ηνπ ζηε δσή ήηαλ όηη δελ είρε
πεξηζζόηεξν ρξόλν λ’ αζρνιεζεί θη άιιν κε ηα αγαπεκέλα ηνπ κνληέια πνιιαπιώλ
θιηκάθσλ ζηα πνξώδε κέζα ζπλεξγαδόκελνο κε ηνπο εμαηξεηηθνύο καζεηέο ηνπ.
Τπήξμε έλαο από ηνπο πξσηεξγάηεο ηνπ ΔΙΥΗΜΤΘ θαη ηνπ ΙΣΔ από ηελ ίδξπζή ηνπο
ην 1985. Τπεξέηεζε ην ΙΣΔ σο Γηεπζπληήο ηνπ ΔΙΥΗΜΤΘ από ην 1999 έσο ην 2006,
σο Αληηπξόεδξνο ηνπ ΙΣΔ από ην 2000 έσο ην 2005, θαη σο Πξόεδξόο ηνπ από ην
2005 δηαδερόκελνο ηνλ αείκλεζην ηέιην Οξθαλνπδάθε. Σα ηειεπηαία πέληε ρξόληα
πεγαηλνεξρόηαλ αθνύξαζηνο κεηαμύ Πάηξαο, Αζήλαο θαη Κξήηεο κνρζώληαο γηα ηελ
πξόνδν θαη αλάπηπμε ηνπ Ιδξύκαηνο. Έδσζε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ράξαμε
πνιηηηθήο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κεληξηθήο Γηεύζπλζεο, ηελ ζέζπηζε ησλ θαλνληζκώλ
ηνπ Ιδξύκαηνο, ηελ αμηνιόγεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ηελ αλάπηπμε ηνπ
θηεξηνινγηθνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Άθεζε πίζσ ηνπ έλα κεγάιν έξγν. Ήηαλ ν
ηδξπηήο, πξόεδξνο θαη αθνύξαζηνο ππνζηεξηθηήο ηνπ Γηθηύνπ «Πξάμε» γηα ηελ
πξνώζεζε ηεο ζύλδεζεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο παξαγσγήο θαη ηελ πξνβνιή ηεο
έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο πνπ παξάγεηαη ζηε ρώξα καο. Δίρε όια απηά ηα ρξόληα
ζηελή ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. Πξόζθαηα
βνήζεζε νπζηαζηηθά ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ ηεο Γξακκαηείαο, θαη
ζηελ πξνζπάζεηα ηεο αλακόξθσζεο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ Έξεπλα.
Ήηαλ άλζξσπνο κε πραγματικά ζπάλην ήζνο θαη ακεραιότητα. ε πςειέο ζέζεηο
επζύλεο ην ήζνο θαη ε αθεξαηόηεηα ζα έπξεπε λα είλαη απηνλόεηα πξνζόληα, αιιά
δπζηπρώο, όπσο μέξνπκε, δελ είλαη ηα πξάγκαηα πάληα έηζη. Ο Άιθεο πίζηεπε
αθξάδαληα θαη εθάξκνδε απζηεξά θαη κε ζπλέπεηα ηελ αμηνθξαηία θαη ηελ αξηζηεία
παληνύ, ρσξίο ζπκβηβαζκνύο θαη αλαθνξέο ζηελ πεξίθεκε ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα.
Έβιεπε ηηο δηαθξίζεηο θαη ηα αμηώκαηα απνθιεηζηηθά σο πεγή λέσλ ππνρξεώζεσλ θαη
ζεσξνύζε ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ αλαηίζεληαλ σο μερσξηζηό πξνλόκην πνπ ηνπ
δηλόηαλ γηα λα ηα θέξεη εηο πέξαο κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν. Δίρε πίζηε θαη
εκπηζηνζύλε ζηνπο αλζξώπνπο θαη ζηε βιάζηεζε ηνπ κέιινληνο. Πίστευε ηειηθά
ζηνλ ζξίακβν ηνπ θαινύ θαη ηνπ νξζνύ παξ’ όιεο ηηο δπζθνιίεο θαη ηα εκπόδηα πνπ

ζέηεη ε ειιεληθή δεκόζηα δσή. Πάληα έιεγε όηη αλ θαλείο θάλεη ζσζηά ηε δνπιεηά
ηνπ, πνηέ νη θόπνη ηνπ δελ ζα πάλε ρακέλνη.
ην ΙΣΔ ηνλ ζπκόκαζηε πάληα κε ηε γειαζηή καηηά ηνπ, ην γέιην ηνπ, ην ρηνύκνξ ηνπ,
ηελ παξνηκηώδε έσο αθξαία αηζηνδνμία ηνπ. Μέρξη ηέινπο ζηε γελλαία ηνπ κάρε κε
ηελ αξξώζηηα έιεγε: «Γελ μέξεη ε αξξώζηηα κε πνηόλ έκπιεμε». Αιινίκνλν, απηή
ήηαλ ε κόλε κάρε πνπ έραζε…
Αληίν Άιθε. Αληίν αγαπεηέ καο Πξόεδξε θαη αθξηβέ καο θίιε.
Β. Γνπγαιήο
1.12.2009

