
 
Καλά ταξίδια Μαίρη 

 
 
Εφυγε στις 27 Σεπτέµβρη η φίλη και συνάδελφος Μαίρη Παπαδάκη. Η Μαίρη είχε 
σπουδάσει ηλεκτρολόγος - µηχανολόγος µηχανικός στο Πανεπιστήµιο του 
Manchester. Εργαζόταν στη Μονάδα Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης του ΤΕΕ από 
το 1976. Η Μαίρη ήταν άνθρωπος µε βαθιά µόρφωση και κουλτούρα, µε θετική και 
αγωνιστική στάση απέναντι στη ζωή και στους ανθρώπους. Αγαπούσε τη ζωή και τα 
ταξίδια, είχε ταξιδέψει σε πολλά µέρη του κόσµου και µόλις λίγες µέρες πριν από τις 
11 του Σεπτέµβρη είχε γυρίσει από τη Νέα Υόρκη, όπου είχε πιεί και καφέ στους 
∆ιδύµους, όπως µας έλεγε. Ηταν φίλαθλη, παρακολουθούσε τους αγώνες και 
συµµετείχε µε θέρµη στις συζητήσεις που γίνονταν το άλλο πρωί στο Γραφείο. 
Αγαπούσε τους ανθρώπους, είχε ιδιαίτερη ευαισθησία και στεκόταν πλάι σε όσους 
είχαν προβλήµατα και ανάγκες, χωρίς να υπολογίζει χρόνο και χρήµατα. 
 
Είχε ευθύτητα και εντιµότητα τέτοια που δύσκολα κανείς συναντά συχνά. Πάντοτε 
διατύπωνε ανοιχτά και µε παρρησία τη γνώµη της για κάθε πολιτικό, κοινωνικό, 
επαγγελµατικό θέµα, αψηφώντας τις συνέπειες στις προσωπικές της διαδροµές. Ηταν 
άνθρωπος ελεύθερος και ανεξάρτητος, δεν µπορούσε να ανεχτεί δεσµεύσεις και 
ιεραρχίες, δεν µπορούσε να δεχτεί την προσποίηση και τα δήθεν.  
 
Η Μαίρη είχε πολλές γνώσεις και αντίληψη και συµµετείχε ενεργά στην εξέλιξη και 
αναβάθµιση των δραστηριοτήτων της Μονάδας. Ηταν δραστήριο στέλεχος του 
Γραφείου Τεκµηρίωσης της Μονάδας από την αρχή της δηµιουργίας του το 1976. 
Υποστήριζε πως οι µηχανικοί έχουν ανάγκη εξειδικευµένης πληροφόρησης, 
ασχολούνταν µε ιδιαίτερη προσοχή µε την εξυπηρέτηση των χρηστών και  πίστευε ότι 
ο ρόλος αυτός της Μονάδας είναι κοινωνικός και ότι είναι ιδιαίτερα θετική η στάση 
του ΤΕΕ να διατηρεί µια τέτοια υπηρεσία. Πίστευε ότι οι µηχανικοί είναι απαραίτητοι 
στη λειτουργία της Μονάδας για την επιστηµονική επεξεργασία και διάχυση των 
πληροφοριών που διατίθενται και ζητούνται από τους επαγγελµατίες µηχανικούς.  
 
Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον µε τα θέµατα της γλώσσας και µε τη σωστή χρήση των 
κανόνων της και ασχολούνταν ευρέως µε τα ζητήµατα της τεχνικής Ορολογίας. 
Ανήκε στα ιδρυτικά µέλη της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕΕ – ΕΛΟΤ καθώς και της 
ΕΛΕΤΟ (Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας). Είχε πάρει µέρος σε ελληνικά και διεθνή 
Συνέδρια Ορολογίας και είχε πρωτοστατήσει στην οργάνωση της ηµερίδας για την 
Τυποποίηση στην Ορολογία, που οργανώθηκε από το ΤΕΕ το 1992 στην Αθήνα. 
Ηταν η ψυχή του προγράµµατος Lingua, στο οποίο συµµετείχαν το ΤΕΕ, το ΑΠΘ και 
πανεπιστήµια από την Αγγλία και τη Γερµανία και είχε ως αντικείµενο τη δηµιουργία 
Λεξικού για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην ελληνική, αγγλική και γερµανική 
γλώσσα.  
 
Είχε την ευθύνη για την καθιέρωση των θεµατικών όρων της Τεκµηρίωσης και για 
την αγγλική απόδοση των αντίστοιχων όρων που χρησιµοποιούνταν στα άρθρα των 
Τεχνικών Χρονικών. Ή καθιέρωση ενός όρου ήταν συχνά µια δύσκολη και αργή 
διαδικασία, αφού γινόταν χρήση σηµαντικού αριθµού ειδικευµένων λεξικών που είχε 
στη διάθεσή της αλλά και προηγούνταν επικοινωνία µε άτοµα εντός και εκτός ΤΕΕ 
(µηχανικούς και άλλους) που είχαν εξειδίκευση στο συγκεκριµένο γνωστικό 
αντικείµενο ή/και στη γλωσσολογία. Εκανε διορθώσεις σε όλους τους όρους του 



Συλλογικού Καταλόγου των Βιβλιοθηκών ΤΕΕ και έχει αφήσει ένα µεγάλο τετράδιο 
µε παρατηρήσεις που είναι παρακαταθήκη για όλη τη Μονάδα και για όποιον την 
ακολουθήσει στο έργο αυτό. Μας έµειναν και τα αστεία της. Στον όρο Πουρισµός 
που κατά λάθος µπήκε αντί του Τουρισµός έγραψε: Πουρισµός τι είναι, ο έχων πουρί; 
 
Η Μαίρη συµµετείχε ενεργά στον εµπλουτισµό της συλλογής της Βιβλιοθήκης µε νέα 
βιβλία. Προσπαθούσε να καλύψει τις ελλείψεις, αναζητώντας τόσο µέσα από 
φυλλάδια εκδοτών όσο και από το ∆ιαδίκτυο. Εδινε ιδιαίτερη σηµασία στις 
παρατηρήσεις και στις προτάσεις των επισκεπτών και επέµενε να υπάρχει ξεχωριστό 
έντυπο για να καταγράφονται οι ελλείψεις όπως σηµειώνονταν στην εξυπηρέτηση. 
 
Υποστήριζε την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στις λειτουργίες της Μονάδας και 
µπορούσε να εξυπηρετεί αρκετά καλά και µε τη βοήθεια των υπολογιστών, αν και 
διατύπωνε τις επιφυλάξεις της στην πλατειά χρήση των µέσων αυτών σε βάρος της 
άµεσης φυσικής επαφής µε τους χρήστες και µε τις πρωτογενείς πηγές 
πληροφόρησης.   
 
Είχε επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον µε τα γυναικεία ζητήµατα και σκεφτόταν ότι µόλις 
θα έφευγε για σύνταξη (θα γινόταν σύντοµα), θα ασχολούνταν πιο ενεργά, είχε 
µάλιστα πρόθεση να ζητήσει την αγορά σχετικών βιβλίων. 
 
Η Μαιρούλα µας έφυγε πολύ ξαφνικά, δεν πρόλαβε να τελειώσει τα θέµατα, δεν 
πρόλαβε να παραγγείλει άλλα βιβλία, δεν πρόλαβε να δεί τον πόλεµο στο 
Αφγανιστάν και να τον κουβεντιάσουµε, δεν πρόλαβε τον ανασχηµατισµό και να τον 
σχολιάσουµε, δεν πρόλαβε άλλες νίκες της οµάδας της, δεν πρόλαβε τις αλλαγές εδώ 
κι εκεί, δεν πρόλαβε να βγεί στη σύνταξη, δεν πρόλαβε το χειµώνα, δεν πρόλαβε 
άλλα ταξίδια,  δεν πρόλαβε να µας πει πώς ένιωθε … 
 
Καλό σου ταξίδι Μαίρη … 
 
Οι συνάδελφοι και φίλοι σου στη Μονάδα Τεκµηρίωση και Πληροφόρησης του ΤΕΕ 
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