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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σημαντική διάκριση από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ),
για τον Καθηγητή του Ε. Μ. Πολυτεχνείου κ. Γεώργιο Γκαζέτα.
Μια σημαντική διάκριση, αποτελεί το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής
Διδασκαλίας, που απένειμε πρόσφατα, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
(ΙΤΕ), στον Καθηγητή Εδαφομηχανικής και Εδαφοδυναμικής του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Γεώργιο Γκαζέτα.
Μέσα σε μια λαμπρή, όσο και συγκινητική ατμόσφαιρα, ο κ. Γ. Γκαζέτας,
παρέλαβε το Βραβείο από τα χέρια του Προέδρου της Ελληνικής
Δημοκρατίας και Πανεπιστημιακού Δασκάλου κ. Προκόπη Παυλόπουλου,
την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015.
Πρόκειται, για το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας
«Βασίλη Ξανθόπουλου – Στέφανου Πνευματικού», το οποίο έχει
θεσμοθετήσει από το 1991 το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στη
μνήμη των λαμπρών Επιστημόνων του Πανεπιστημίου Κρήτης, Βασίλη
Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού, που δολοφονήθηκαν το βράδυ
της 27ης Νοεμβρίου 1990 στο Ηράκλειο, τη στιγμή που επιτελούσαν από
κοινού το διδακτικό λειτούργημα.
Ο κ. Γ. Γκαζέτας, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και
Καινοτομίας, του Πρύτανη του Ε.Μ.Π., βουλευτών αλλά και ενός

πολυπληθούς ακροατηρίου από καταξιωμένους και διακεκριμένους
επιστήμονες, με μεγάλη συγκίνηση παρέλαβε το Βραβείο και ευχαρίστησε
θερμά για την μεγάλη τιμή που του έγινε, τόσο τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, όσο και την Επιτροπή του Βραβείου που απαρτίζεται από
διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, όπως, οι κ. Θεοδόσης Τάσιος (ΕΜΠ),
Γιώργος Βέης (ΕΜΠ), Δημήτρης Παντερμαλής (ΑΠΘ), Αντώνης
Μανιτάκης (ΑΠΘ), Αριστείδης Μπαλτάς (ΕΜΠ), Παναγιώτης Σουκάκος
(ΕΚΠΑ), Βασίλειος Δουγαλής (ΕΚΠΑ) κ.α.
Για το έργο του τιμώμενου, ενός διεθνώς καταξιωμένου και διακεκριμένου
επιστήμονα, όπως ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Γκαζέτας, αναφέρθηκε ο
Ομότιμος Καθηγητής του Ε. Μ. Πολυτεχνείου κ. Θεοδόσης Τάσιος, ο
οποίος εξήρε την αφοσίωση του κ. Γκαζέτα στην πανεπιστημιακή
διδασκαλία και αποκάλυψε πως η επιτροπή έλαβε πάνω από 50 επιστολές
φοιτητών και συναδέλφων του με λεπτομερείς περιγραφές του διδακτικού
του πάθους. «Το βραβείο που απονέμεται σήμερα δεν βραβεύει την
πανεπιστημιακή αριστεία, την προϋποθέτει όμως», τόνισε ο κ. Τάσιος,
αναφερόμενος στα ερευνητικά επιτεύγματα και στις τιμητικές διακρίσεις
που έχει λάβει ο κ. Γκαζέτας διεθνώς.
Ο κ. Γ. Γκαζέτας, Καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχει διακριθεί και τιμηθεί πολλαπλώς
για το σύνολο της επιστημονικής του προσφοράς και το ερευνητικό του
έργο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της Γεωτεχνικής και Σεισμικής Μηχανικής,
με έμφαση στην εφαρμογή της Κυματικής σε σύνθετα προβλήματα
δυναμικής αλληλεπίδρασης, με στόχο την εξιχνίαση παράδοξων
φαινομένων.
Από το Γραφείο Τύπου & ΜΜΕ
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

