Νικόλαος Μουτάφης– Ιωάννης Θανόπουλος

Ανακοινώνουμε με μεγάλη μας λύπη το θάνατο, μέσα σε μια εβδομάδα και μετά από
μακροχρόνια ασθένεια, δύο πολύ διακεκριμένων μελών της ελληνικής τεχνικής κοινότητας:
του Δρ. Νικολάου Μουτάφη, ετών72 και του Δρ Ιωάννη Θανόπουλου, ετών 65.
Τόσο ο Νίκος όσο και ο Γιάννης θα μνημονεύονται με αγάπη και σεβασμό από τους φίλους
και τους συναδέλφους τους τόσο για την εργατικότητά, την καλοσύνη, την ευγένεια και τον
καλό τους χαρακτήρα, όσο και για την πληθώρα των ενδιαφερόντων τους με τις οποίες
γέμιζαν τον εξαιρετικά περιορισμένο ελεύθερό τους χρόνο.

Νικόλαος Μουτάφης (1946-2018)

Ο Δρ Νικόλαος Μουτάφης έλαβε το Πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού (BSc in Civil
Engineering) από το London University το 1970 και ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές
(MSc in Soil & Rock Mechanics το 1971) και η Διδακτορική του Διατριβή (PhD on
Anisotropic Elasticity) το 1975 από το Aston University, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εργάστηκε
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στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.) από το 1976 και είχε μια πολύ
επιτυχημένη σταδιοδρομία στην επιχείρηση αυτή μέχρι το 1997. Κατά τη διάρκεια της
περιόδου αυτής συμμετείχε στο σχεδιασμό και την κατασκευή πολλών μεγάλων
υδροηλεκτρικών φραγμάτων και υπηρέτησε ως Κλαδάρχης Μελετών Υδροηλεκτρικών Έργων
της ΔΑΥΕ. Από το 1997 ως το 2013 δίδασκε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), ενώ ταυτόχρονα παρείχε υπηρεσίες ανεξάρτητου
συμβούλου. Μετά τη συνταξιοδοτησή του από το ΕΜΠ συνέχισε να εργάζεται ως σύμβουλος
μέχρι το τέλος της ζωής του.
Ήταν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων από το 1993 ως το 2008
και Επίτιμος Πρόεδρος από το 2008 και έπειτα. Συμμετείχε στις δραστηριότητες της ICOLD
και ήταν πρόσφατα ενεργό μέλος της Technical Committee on Cemented Material Dams, που
ήταν ένα θέμα που αγαπούσε πολύ, και συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση του σχετικού
ICOLD Bulletin που αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται.
Συνολικά, έχει εμπλακεί στη μελέτη και κατασκευή 17 φραγμάτων (σε φάση προκαταρκτικής
μελέτης), 46 φραγμάτων (σε φάση τελικού σχεδιασμού), 41 φραγμάτων (σε φάση
κατασκευής) στην Ελλάδα και παγκοσμίως (Αιθιοπία, Εκουαδόρ, Περού, Βολιβία, και
Βενεζουέλα), αλλά και στο σχεδιασμό υδροηλεκτρικών έργων, υδραυλικών έργων,
γεωτεχνικών έργων και σηράγγων.
Είναι συγγραφέας ενός μεγάλου αριθμού τεχνικών άρθρων, όπου παρουσιάζεται η μεγάλη του
εμπειρία σε όλους τους τομείς της μηχανικής φραγμάτων.
Στον Νίκο άρεσαν τα ταξίδια και έχει επισκεφτεί απομακρυσμένα μέρη όπως τα νησιά
Γκαλαπάγκος. Ήταν παντρεμένος με τη Δάφνη και είχε δύο κόρες, την Τζοάννα και τη
Μαριάννα.

Ιωάννης Θανόπουλος (1953-2018)
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Ο Δρ Ιωάννης Θανόπουλος αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1976 μετά
σπούδασε στη Grenoble της Γαλλίας, από όπου έλαβε το diploma in Hydraulics το 1977 και το
Doctorate in Geotechnical Engineering το 1981.
Εργάστηκε στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ ΑΕ ) από το 1984, όπου είχε μια
πολύ επιτυχημένη σταδιοδρομία μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2013. Ήταν υπεύθυνος για
την επίβλεψη της κατασκευής του ύψους 150m λιθόρριπτου με ανάντη πλάκα σκυροδέματος
φράγματος της Μεσοχώρας και του Υδροηλεκτρικού Συγκροτήματος του καθώς και πολλών
άλλων φραγμάτων στη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Ως Επίκουρος Καθηγητής δίδαξε μηχανική
φραγμάτων στη Σχολή πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, από
το 2001 ως το 2013. Από το 2013 εργαζόταν ως ανεξάρτητος σύμβουλος σε πολλά έργα στην
Ελλάδα, την Αλγερία και την Ινδία. Ο Γιάννης συνέγραψε πολλά άρθρα σχετικά με τη
μηχανική των φραγμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα των λιθόρριπτων φραγμάτων με
ανάντη πλάκα σκυροδέματος.
Ήταν ενεργό μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων με συνεχή παρουσία στις
δραστηριότητες της ICOLD. Συνέβαλε σημαντικά στην οργάνωση του HYDRO 2006 (στο
Πόρτο Καρράς, στη Χαλκιδική) και ήταν εμψυχωτής και Πρόεδρος της οργανωτικής
Επιτροπής που οργάνωσε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων 2008.
Ο Ιωάννης αγαπούσε τη μουσική (ήταν και ο ίδιος ένας ταλαντούχος κιθαρίστας), τα ταξίδια
με τη μηχανή του σε ορεινά τοπία, τη ναυσιπλοΐα και το σκι. Ήταν παντρεμένος με την Όλγα
και είχε μια κόρη, την Λουίζα.
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