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Η ΕΛΕΜΚΕ ΠΕΝΘΕΙ ΤΟ ΧΑΜΟ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΤΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆Η
Η ΕΛΕΜΚΕ πενθεί, γιατί την Παρασκευή στις 7 Μαρτίου 2006, έχασε για πάντα τον
ιδρυτή και επίτιµο Πρόεδρό της, Γιώργο Γρηγοριάδη. Έφυγε ήσυχα, αθόρυβα και
απροσδόκητα, ύστερα από µια σύντοµη περιπέτεια που είχε µε την υγεία του. Ο Γιώργος
Γρηγοριάδης γεννήθηκε πριν 80 χρόνια. Εργάστηκε µε πάθος ως προϊστάµενος της ∆.Τ.Υ.
στην Ολυµπιακή Αεροπορία, όπου πρωτοστάτησε κυρίως στη δηµιουργία της µονάδας
ποιοτικού ελέγχου µε Μη Καταστροφικές Μεθόδους, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την
πληθώρα τιµητικών διακρίσεων που έλαβε τόσο από φορείς του εσωτερικού όσο και του
εξωτερικού. Ακόµα οι σηµερινοί συνάδελφοί του έχουν να πουν πολλά για αυτή του την
προσφορά.
∆ηµιούργησε µία αξιοθαύµαστη οικογένεια µε την καλή σύντροφο της ζωής του,
Αθηνά, υπόδειγµα ηθικής και αφοσίωσης, και τα δύο εξαιρετικά παιδιά του, την Αντιγόνη
και τον Γιάννη. Από πολύ ενωρίς είχε αντιληφθεί την αναγκαιότητα δηµιουργίας ενός φορέα
Μη Καταστροφικών Ελέγχων και στην πατρίδα µας, όπως συνέβαινε και σε όλες σχεδόν τις
άλλες χώρες, ωθούµενος ίσως από τα πολλά επαγγελµατικά ταξίδια του στο εξωτερικό και
τις σχέσεις που είχε δηµιουργήσει µε ξένους αντίστοιχους φορείς. Έτσι ξεκινώντας στην
αρχή µε ένα µικρό πυρήνα, δηµιούργησε το 1987 την Ελληνική Εταιρεία Μη
Καταστροφικών Ελέγχων. ∆εν έφτανε µόνο αυτό, αλλά αφοσιωµένος µε ενθουσιασµό,
πάθος και κυρίως ανιδιοτέλεια από πολύ ενωρίς κατάφερε να καταστήσει την ΕΛΕΜΚΕ
ισότιµο και ισοδύναµο µέλος στις διεθνείς οργανώσεις ΜΚΕ, την EFNDT (1987) και την
ICNDT (1989). Η προσπάθειά του δεν σταµατά εδώ αλλά συνεχώς ταξιδεύει συµµετέχοντας
σε πολλά ξένα διεθνή συνέδρια ΜΚΕ, παρουσιάζοντας επιστηµονικές εργασίες υψηλού
επιπέδου και ταυτόχρονα προβάλλει µε κάθε ευκαιρία τόσο την ΕΛΕΜΚΕ όσο και την
Πατρίδα µας, µε αιχµή πάντα τα εθνικά µας θέµατα. Ο Γιώργος Γρηγοριάδης µιλούσε
άπταιστα, αρκετές ξένες γλώσσες. Ταυτόχρονα συνήψε σχέσεις µε αρκετές άλλες διεθνείς
ενώσεις ΜΚΕ, επισφραγίζοντάς τις µε υπογραφή συµφωνιών αµοιβαίας συνεργασίας. Ο
Γιώργος Γρηγοριάδης, υπήρξε ακόµη ένας αγνός και υψηλού ελληνοχριστιανικού
φρονήµατος πατριώτης. Γνώριζε σε βάθος, αρκετά, σχετικά µε τον Ελληνικό πολιτισµό και
δεν έχασε ευκαιρία, κυρίως µέσω των διεθνών συναντήσεων, να προβάλλει τόσο τον
πολιτισµό όσο και τα Εθνικά θέµατα της πατρίδας µας. Οι Έλληνες του απόδηµου
Ελληνισµού, που σχετίζονται µε τους ΜΚΕ, το γνωρίζουν πολύ καλά και γι’ αυτό τον
ευγνωµονούν.
Μνηµειώδεις είναι οι επιστολές του, µεταξύ άλλων, α) προς τον πρόεδρο της
Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ντουίσεµπεργκ (21-8-1998) ενηµερώνοντας τον για την
προέλευση της ονοµασίας της Ευρώπης κατά την Ελληνική µυθολογία ζητώντας του να
ενεργήσει ώστε να απεικονίζεται η µορφή της στο υπό έκδοση Ευρωπαϊκό νόµισµα ΕΥΡΩ,
β) προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Κλίντον (11-10-1999) κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα,
όπως και γ) τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Μπρόντι (30-12-2002), ενηµερώνοντας
τους για τον Ελληνικό πολιτισµό και τα εθνικά µας θέµατα “Κυπριακό και Σκοπιανό”.
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Οι στόχοι του στην ΕΛΕΜΚΕ: 1) να συµπεριλάβει στους κόλπους της, εκτός από
επαγγελµατίες επί των ΜΚΕ από τη βιοµηχανία, στελέχη από την έρευνα και τον
πανεπιστηµιακό χώρο, 2) να αποκτήσει στέγη, αλλά και 3) να διαπιστευτεί (2005), στόχοι
αναγκαίοι για την αποτελεσµατικότερη προώθηση των ΜΚΕ στην χώρα µας, τελικά
πρόλαβε να νοιώσει τη χαρά της επίτευξής τους. Έτσι παρόλο που, ως αδιαµφισβήτητη
ηγετική µορφή, επανεκλεγόταν οµόφωνα ως Πρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ το 1996, µόνος του
πρότεινε για το αξίωµα του Προέδρου, πανεπιστηµιακούς ερευνητές και δασκάλους,
παραµένοντας όµως πάντα ενεργό µέλος στο ∆.Σ. Όταν αργότερα οι δυνάµεις του δεν του
επέτρεπαν ενεργό συµµετοχή, µε τη νέα µορφή και ανάπτυξη που ελάµβανε η ΕΛΕΜΚΕ,
εγκατέλειψε και αυτό το αξίωµα.
Το ∆.Σ. τότε αναγνωρίζοντας στο Γιώργο Γρηγοριάδη τη µέγιστη προσφορά του
προς την ΕΛΕΜΚΕ, το 2003 αποφάσισε οµόφωνα και τον εξέλεξε ισόβιο Επίτιµο Πρόεδρο,
µε δικαίωµα να συµµετέχει στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. µε λόγο και ψήφο.
Γιώργο Γρηγοριάδη σε ευγνωµονούµε και ευχαριστούµε για όσα προσέφερες στην
ΕΛΕΜΚΕ. ∆εν θα σε ξεχάσουµε ποτέ. Θα µας λείψεις πολύ.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΕΜΚΕ αποφάσισε οµόφωνα, αποδίδοντας έτσι
ελάχιστη τιµή στον εκλιπόντα Επίτιµο Πρόεδρο Γιώργο Γρηγοριάδη τα ακόλουθα:
1) Να κατατεθεί στεφάνι και να παραστεί σύσσωµο στην κηδεία του.
2) Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του.
3) Να κατατεθεί το ποσό των 500 € στο παιδικό χωριό SOS, και
4) Να ενηµερώσει µέσω της παρούσης επιστολής, την Ελληνική και ∆ιεθνή κοινότητα
ΜΚΕ για το χαµό του.
Αγαπητέ µας Γιώργο,
Ας είναι ελαφρύ το χώµα της Αττικής Γης που σε σκεπάζει, ας αναπαυθεί εν ειρήνη η ψυχή
σου.
Καλό σου ταξίδι
Αριθµ. Πρωτ. 1032/12-4-2006
Αθήνα, 12 Απριλίου 2006
Για το ∆.Σ. της ΕΛΕΜΚΕ
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Ν. Πρασιανάκης
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