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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Συγχαρητήρια του Δημάρχου Μεγαρζων Γρηγόρη Σταμοφλη, 
ςτον επίτιμο Δημότη Μεγαρζων κ. Θεοδόςη Τάςςιο, για την 

διάκριςή του ωσ “Master of earthquake engineering” 

 O κ. Θεοδόςησ Τάςςιοσ, Ομότιμοσ Καθηγητήσ ςτο ΕΜΠ, επιςτιμων 
διεκνοφσ ακτινοβολίασ με παγκόςμιο κφροσ, Επίτιμοσ Δθμότθσ Μεγαρζων, ςτισ 30 
Σεπτεμβρίου 2021,  ςυμμετείχε  ςτο «17ο Παγκόςμιο Συνζδριο Αντιςειςμικήσ 
Μηχανικήσ», που ζλαβε χώρα  ςτθν Πόλθ Σεντάϊ τθσ Ιαπωνίασ, με διοργανώτρια τθν 
επιςτθμονικι Εταιρεία “International Association for Earthquake Engineering”. 
 Ο κ. Τάςςιοσ επελζγθ  ωσ ζνασ από τουσ 4 Masters ςτο φετινό Συνζδριο μαηί 
με τουσ  Luis Esteva (Μεξικό), Jim jirsa (ΗΠΑ) και Tsuneo Katayama (Ιαπωνία) με το 
ςκεπτικό ο παγκόςμιοσ αυτόσ κεςμόσ να λειτουργιςει ωσ Σφνδεςμοσ ανάμεςα ςτο 
παρελκόν, το παρόν και το μζλλον τθσ Αντιςειςμικήσ Μηχανικήσ και να 
διαςφαλίςει τθν διαγενεακι μεταβίβαςθ γνώςθσ  με το ςυγκεκριμζνο επιςτθμονικό 
αντικείμενο ςυνδζοντασ κρυλικζσ  μορφζσ του Κόςμου τθσ Αντιςειςμικήσ 
Μηχανικήσ. 
 Εχει αςφαλώσ για τον κ. Τάςςιο, ςπουδαία ςθμαςία αυτι θ πρόςκλθςθ και 
ςυμμετοχι ςτο ςυγκεκριμζνο Παγκόςμιο Συνζδριο και προςκζτει ακόμθ μία  
περγαμθνι ςτο επιςτθμονικό του ζργο και φυςικά θ διάκριςθ αυτι αντανακλά και 
ςτθν Ελλάδα αλλά και ςτο Διμο Μεγαρζων δεδομζνου ότι ο κ. Τάςςιοσ είναι 
επίτιμοσ Δθμότθσ Μεγαρζων. 
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ διλωςε: 
“ Ακόμθ μία φορά ο κ. Τάςςιοσ διακρίνεται για το επιςτθμονικό του ζργο, το οποίο 
ζχει αναγνωριςτεί παγκοςμίωσ. 
 Είμαςτε μαηί με αυτόν πολφ υπεριφανοι τόςο ωσ Ελλθνεσ όςο και ωσ 
ςυμπολίτεσ μιασ και ο κ. Τάςςιοσ είναι επίτιμοσ δημότησ Μεγαρζων, που θ 
επιςτθμονικι κοινότθτα αναγνωρίηοντασ το ςπουδαίο ακαδθμαϊκό του ζργο τον 
επζλεξε, για να ςυμμετάςχει εκπροςωπώντασ τθν Ελλάδα ςε ζνα τόςο ςθμαντικό 
Συνζδριο παγκόςμιου κφρουσ. 
 Επικυμώ με ειλικρινι αιςκιματα καυμαςμοφ, ςεβαςμοφ και εκτίμθςθσ ςτο 
πρόςωπό του να εκφράςω τα κερμά μου ςυγχαρθτιρια και τον δθμόςιο ζπαινο 
ςτον κ. Τάςςιο, για αυτι τθν διάκριςθ αλλά και για ότι ζχει προςφζρει μζχρι 
ςιμερα ςτθν επιςτιμθ τθσ Αντιςειςμικήσ Μηχανικήσ αλλά και γενικώσ για το 
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επιςτθμονικό και κοινωνικό του ζργο, με το πλικοσ των αρετών, που τον 
χαρακτθρίηουν ωσ φωτεινό παράδειγμα επιςτιμονα και ανκρώπου.” 
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