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Το ΤΕΕ αποχαιρετά τον μακροβιότερο πρόεδρό του – Έφυγε από τη
ζωή ο Κώστας Λιάσκας
Το ΤΕΕ και ο τεχνικός επιστημονικός κόσμος της χώρας αποχαιρετούν με
θλίψη και σεβασμό τον Κώστα Λιάσκα, τον μακροβιότερο Πρόεδρο του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 76 ετών.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η απώλεια του Κώστα Λιάσκα, του μακροβιότερου προέδρου του ΤΕΕ, για
τέσσερις συνεχόμενες θητείες, προκαλεί θλίψη σε όλα τα στελέχη και τα μέλη
του ΤΕΕ και σε ολόκληρο τον τεχνικό κόσμο της χώρας.
Ο Κώστας Λιάσκας, με το συνδικαλιστικό και επαγγελματικό του έργο,
αποτέλεσε εμβληματική μορφή της σύγχρονης ιστορίας του ΤΕΕ και των
Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών. Συνέδεσε την πορεία του στα όργανα
διοίκησης του Επιμελητηρίου με μια ολόκληρη εποχή, από τα τέλη της
δεκαετίας του 1970 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Προσπαθώντας να
λειτουργεί κατά το δυνατόν συναινετικά, όπως επιτάσσει η ιστορία και η
δημοκρατική συγκρότηση του ΤΕΕ, υπηρέτησε τόσο τον τεχνικό κόσμο όσο και
την Ελληνική Πολιτεία συνολικά, από πληθώρα θέσεων ευθύνης,
εκπροσωπώντας τον τεχνικό κόσμο της χώρας, παραμένοντας πάντα ενεργός
στο επάγγελμα του μηχανικού.
Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος αλλά
και στους δεκάδες συνεργάτες του στο ΤΕΕ και στο επάγγελμα, που
πορεύθηκαν μαζί επί δεκαετίες. Ένα είναι βέβαιο: δεν θα ξεχαστεί.»
Ο Κώστας Λιάσκας σφράγισε με την παρουσία του το ΤΕΕ και τον
επιστημονικό και επαγγελματικό στίβο των μηχανικών, αλλά και την κεντρική
πολιτική σκηνή. Συμμετείχε, επί δεκαετίες, στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων,
αφήνοντας παρακαταθήκες προσφοράς, δημιουργικών συνθέσεων,
αποτελεσματικού έργου και διαρκούς ανάδειξης του ρόλου και της ευθύνης
των Ελλήνων Μηχανικών στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
Τιμήθηκε από τους Έλληνες Μηχανικούς κατά τις δημοκρατικές εκλογικές
διαδικασίες του ΤΕΕ, ως ο μακροβιότερος Πρόεδρος του ΤΕΕ. Ο Κώστας
Λιάσκας αναδείχθηκε και υπηρέτησε σε συνεχείς θητείες συνολικά επί 24
χρόνια στη διοίκηση του Επιμελητηρίου, ενώ από το 1988 έως το 2002
θήτευσε συνεχόμενα για 12 έτη στη θέση του Προέδρου του ΤΕΕ
Ο εκλιπών συμπλήρωσε συμπληρώνοντας συνολικά 27 χρόνια παρουσίας
στα κεντρικά όργανα διοίκησης του ΤΕΕ από το 1975, που εκλέχθηκε για
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πρώτη φορά μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, έχοντας διατελέσει
επίσης το 1976 Αντιπρόεδρος και Μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Πολιτικών
Μηχανικών Ελλάδας.
Παράλληλα ο Κώστας Λιάσκας συγκεντρώνοντας ευρύτερη αναγνώριση και
αποδοχή τόσο της προσωπικότητας του όσο και του θεσμικού ρόλου του, ως
Πρόεδρος του ΤΕΕ, διετέλεσε τρείς φορές Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ:
στην Υπηρεσιακή Κυβέρνηση Γρίβα (την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 1990),
στην Οικουμενική Κυβέρνηση Ζολώτα (την περίοδο Νοέμβριου 1989 –
Μαρτίου 1990) και στην Υπηρεσιακή Κυβέρνηση Γρίβα (την περίοδο
Οκτωβρίου - Νοέμβριου 1989). Ο εκλιπών σφράγισε την πορεία του με
σημαντικό επίσης έργο και προσφορά στον αθλητισμό και το Ολυμπιακό
Ιδεώδες. Ήταν από τους πρωτοστάτες για την διοργάνωση των Ολυμπιακών
Αγώνων στην Ελλάδα από το 1990 ως Μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης των
«Ολυμπιακών Αγώνων 1996» και εν συνεχεία την περίοδο 1995-97
ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεκδίκησης Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα
2004», ενώ το 2000 ήταν Μέλος ΔΣ της Οργανωτικής Επιτροπής
Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004».
Ο Κώστας Λιάσκας αποφοίτησε με δίπλωμα Πολιτικού μηχανικού από την
Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1964.
Ακολούθησε και ολοκλήρωσε το 1971 μεταπτυχιακές σπουδές στην Ανωτάτη
Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων. Από την περίοδο της αποφοίτησης του από το Πολυτεχνείο,
παράλληλα με την συμμετοχή του στα κοινά, ακολούθησε μέχρι σήμερα μια
συνεχή και δημιουργική επιστημονική επαγγελματική πορεία, ως ελεύθερος
επαγγελματίας μηχανικός, ενώ δραστηριοποιήθηκε σε κατασκευές δημοσίων
έργων (μέχρι το 1987) και εν συνεχεία σε μελέτες και κατασκευές ιδιωτικών
έργων, στον προγραμματισμό και τη διοίκηση έργων, ως σύμβουλος
διαχείρισης, καθώς επίσης και στους τομείς των τουριστικών επιχειρήσεων και
της ενέργειας.
Με αφετηρία την Μακρακώμη Φθιώτιδας, τόπο γέννησης και καταγωγής του,
διατηρώντας ισχυρές ρίζες στις αρχές, τα ήθη και τα διδάγματα της ελληνικής
ιστορίας και των παραδόσεων, αξιοποιώντας παράλληλα τις ιδεολογικές και
κοινωνικές αναφορές του, που τίμησε μέχρι τέλους, ο Κώστας Λιάσκας
ακολούθησε μία λαμπρή επιστημονική, επαγγελματική πορεία από θέσεις
ευθύνης και προσφοράς στον δημόσιο βίο. Ο Κώστας Λιάσκας υπήρξε και
αναγνωρίστηκε από τον τεχνικό και επιστημονικό κόσμο αλλά και ευρύτερα
από την ελληνική κοινωνία, ως πρωτοστάτης μίας ολόκληρης γενιάς
μηχανικών, που ανέλαβε μετά την δικτατορία την επίπονη και συνεχή πορεία
εθνικής ομοψυχίας και δημιουργικής συνεννόησης για την ανόρθωση και
ανάπτυξη της χώρας, αφήνοντας ισχυρά διδάγματα για τη σημερινή εποχή,
τους μηχανικούς και τις νεότερες γενιές.
Η κηδεία του εκλιπόντος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8/5/2018 σε στενό
οικογενειακό κύκλο και παράκληση της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να
γίνει κατάθεση εις μνήμην του στον σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
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