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ΔΕKEMBPloΣ l996

EΠITEYΓMATA KAl ΠPooΠTlKEΣ
ToY TEXNlKoY MoYΣEloY

ΘEΣΣAΛoN lKHΣ
Αγαπητo( φλoι. Xρ6vια πoλλd Kαι εUτUXισμιivoq o

xρ6vog 1997. Mε τηV εtτιKoιVωv(α μαg αυτη Θα ηΘελα vα
oαg κdvω κoιvωvoιig αrιg δρααιηρι6τητε9 μαq τo XρdVo
πoυ π6ραoε Kαι Tιq πρooπτικ69 μαq για τo v6o 1ρ6vo.

Τo 1996 ηταv 6vαg 1ρ6vog ιδια(τερα δημιoυργικ69.
oπωg ε(xαμε τηv ευκαιρ(α vα εκΘ6oouμε στη Γεvικη
Συv6λευoη, η πρooπdΘειd μαg εvroπ(ζovrαv κυρ(ωg αrηv
oλoκληρωoη τoυ 6ργoυ 'Εκoυγy1cοvιoμ6g και Avdrπυξη
τoυ Τεyνικoa Moυoεbυ'πoU ΧρηματoδoτηΘηκε απ6 τo
πρ6γραμμα EΠET ll τηg Γεvικηg Γραμματε(αg'Eρευvαg
και Tεxyoλoγ(αg. Τo 6ργo oλoκληρcδΘηκε μ5oα αrιg
πρoΘεoμ[εg, Xωρ(q υπ6ρβαoη τoυ πρoυπoλoγιoμoιi και
παραληφΘηκε, μετd απ6 ειoηγηoη επιτρoπιδv ελ6γxoυ,
απ6 τoυg αρμoδ(oυg τηg ΓΓEΤ' oι επιτρoπ69 ελ6γ1oυ
υπηρξαv dκρωg εvθoυoιωδειq για τηv πληρ6τητα τωv
oυιrrελεoΘιivιωv 6ργωv, τηv αρXιτεKτovικη διαρριiΘμιoη
Kαι τη σKηvoYραφικη παρoυo[αoη τωv εκΘεμdτωv,
καΘιilg Kαι τηV ηλεκιρovικη επεξεργαo(α με τηv τεxyικη
τωv πoλυμ6oωv. 'Evαg μ6λιαrα τωv κριτωv εξ6φραoε τιg
εvrυπωoειg τoU Kαι oε dρΘρo oε κυριακdτικo 6vrυπo.

Tα εγκα(vια τoυ 'v6oυ' Moυoε(oυ 6γιvαv αrιg 13
oκιωβρ(oυ με τη oιiγxρoη εκδηλωoη πoυ αφoρoιioε τιg
τηλεπικoιvωv(εq (η oπo(α dγιvε σε σUvεργαo(α με τo
Yπoυργε(o Eξωτερικιδv τηg lταλ(αg Kαι τη oυλλoγη
Cremona, πρ6δρoμη εκδηλωoη τηq Πoλιτιαrικηg
Πρωτειioυoαg). Στα εγκα(vια παραβρdΘηκαv o Yπoυργ69
Πoλιτιoμorj κ. Ε. Bεvιζιlλoq, πoU 6κoι.Uε Kαι τηv κoρδ6λα,
oυμβoλικη 6vαρξη εργαoιιbv, o Yπoυργ6g Mεταφoριbv
κ. X. Kααrαv(δηg και o Δημαρxog κ. K. Kooμ6πoυλog,
6πω9 και dλλoι εκπρ6oωπoι αρxdlv. Σε αυτηv τηv
εκδηλωoη τιμηoαμε τouq πρωτoπ6ρoυ9 τωv
τηλεπικoιvωvιcδv τηg π6ληq μαg.

Παρdλληλα, και εκτ69 εκΘετηρ(oυ, ε(xαμε τιg
εκδηλιboειg: 6κΘεoη ζζo K6oμoq τωv 'Hyωv', σε
oυvεργαo(α με τo Γαλλικ6 lvατιτo0τo, <'EκΘεoη
μαΘητικιilv καταoκευιilv> με oυμμετoxη 35 Γυμvαo(ωv,
τo Συμπ6oιo <o εκπαιδευτικ6q ρ6λoq τoυ μoυoεioυ,,
oυμμετoyrj ατηv 61η ΔEΘ και τηv lnfosystem '96 καt
τ6λo9 τo oεμιvdριo <Tηλεκαταγραφιi γεωφυoικιΔv
φαιvoμ6vωιι>, σε σUvερYαo[α με τo lstituto Geofisica τηg
Pcδμηq Kαι τωV εργααrηρ(ωv Tηλεπικoιvωvιcδv και
Γεωφυoικηg τoυ Α.Π.Θ.

Στιg 26 oκrωβρ(oυ ε(Xαμε τηv τιμη vα δεμoιiμε ηv
επioκεtpη στo εκΘετf ρlo τoU Πρo6δρoυ τηq
Δημoκρατiαg κ' K. Στεφαvιiπoυλoυ, o oπo(og
απoδ6μηκε vα γfuει επ(τιμo μ6λo9 τoυ Σωματε(oυ μαg.
Mε αυτηv ηv ευκαιρ(α επιoκ6φΘηKαv τo Moυoε(o και
πoλλd μdλη τηg Kυβερηoεωg.

o v6og xρ6vog μαg βρ(oκει αrηv απαρxη μιαg v6αg
πρooπdΘειαg πoυ 61ει oαv oκoπ6 τηv επιiκrαoη Kαι αv
ε(vαι δυvατ6 τη μεταα16γαση τoU εκΘετηρ(oυ oε v6o
καταλληλ6τερo κr(ριo κovr6 ατηv π6λη. Yπdρ1oυv
πρooπτικε1g Kαι ελπ(ζoυμε, καΘcbg oυvεx(ζεται η
oυμβoλη τηq Γεvικηg Γραμματε(αg Eρευvαg Kαι
Tεxyoλoγ(αg αro 6ργo μαg, 6πoυ oυμπαρααrdτη 6xoυμε
τo Γεvικ6 Γραμματdα κ. E. Φραγκoι3λη. Επ(oηq με τηv
αvατoλη τoυ 1997 oι υπo1ρεcδoειq μαq αυξdvoυv γιατ(
Θα πρdπει vα πρoβληΘε( τo ευρωπαΙκ6 μαg πρ6oωπo.
Eλπζoυμε αrηv επ6μεVη επιKoιvωv(α μαg vα 6xoυμε
περιoo6τερα vα πoJμε.

oι oελ(δεg πoυ ακoλoυΘoιiv d1oυv λεrπoμ6ρειε9
για 6oα Θα ηΘελα vα πω αrα λιγα αυτd λ6για, αλλd τo
πληΘog τωv αroι1ε(ωv Kαι τωv περιγραφcδv απαιτoιiv
πληρ6αrερη παρoυo(ααη. Koμζovrαg Kαι τιq ευx6g τoυ
Διoικητικoιi Συμβoυλ(oυ oαg ειixoμgι xαρoιiμεvεg
γιoρτ69 Kαι εUτUχισμdvo τo vdo dτog.

Ν(κog oικov6μoυ



EPΓA ANAΠΛΑΣHΣ KAl EKΣYΓxPoNlΣMoY
ToY TEXNlKoY MoYΣEloY ΘEΣΣAΛoNIKl-lΣ

H 26η Mα(oυ 1996 ηταv μ(α αημαwικη μdρα αrηv
18xρoη ιαroρiα τoυ Tε1μlικoι] Moυoεioυ Θεooαλov(κηg.
Πληρωq αvακαιvιoμ6vo και με 6ιrrεκα εφαρμoγ69
ηΜκrρovικηq παρoυo(αoηg τωv εκΘεμ6τωv (multimedia)
6voιξε τιg π6ρτε9 τoU στouq φλoυg και τα μ6λη τoυ.

Π(oω απ6 αυτη τηv απλη τελετη, υπηρ1ε 6μω9 μ(α
doκη πρoαπdΘεια τωv μελιilv τoυ ΔΣ, oι oπo(oι ηδη απ6
τo 1993 ε(xαv ξεκιvηoει μiα oειρd επαφιi:v με ηv Γεvικd
Γραμματε(α Ερευvαg και Tε1yoλoγ(αg, εξετdζovταq ηv
πρoorπικη 6ιrιαξη9 τωv εργαoιcδV εKσUγXρovιoμo0 τoυ
T.M.Θ. oε κ6πoιo ευρωπαiκ6 πρ6γραμμα.

Mετd απ6 αρκετoιig μηvεq εκατ6ρωΘεv
επιoκ6ψεωv και υπoβoληg πρoτdoεωv, τo 6vειρo
6γιvε πραγματικ6τητα και o τ6τε Γεvικ6g
Γραμματdαg Eρευvαg και Tεμoλoγ(αg κ. N.
Xριαroδoυλdκηg (vυv υφυπoυργ69
oικovoμικcδv) υπ6γραψε τov loΟvιo τoυ 1995
μiα 12μηvη oιiμβαoη ιiψoυq 127 '3
εκατoμμυρ(ωv δρα1μd:v απ6 τo EυρωπαΙκ6
Πρ6γραμμα EΠET-ll για τov Εκoυγ1ρovιoμ6

τoυ xιδρoυ Kαι τηq εαωτερικηq διαρριiΘμιoηq τωv
εκΘετηρiωv. ΔoMoΣ o.E. για τηv KατασKευη τηg
αvdπλαoηg, πρoμηΘεια 6λωv τωv επ( μ6ρoυ9
καταoκευιilv. Eργααrηριo Eπεξεργαo(αg Πληρoφoρ(αq
και Yπoλoγιαrcbv τoυ A.Π.Θ. για ηv αvdrπυξη τωv
εφαρμoγcbv πoλυμ6oωv Kαι τωV βdoεωv δεδoμ6vωv.

Χ.Π.

To TEXNlKo MoYΣEIo
ΣE TPoxlA ANAΠTYΞHΣ

Η επιτυxηg υλoπo(ηoη τoU δωδεκdμηvoυ
πρoγρdμματog Eκoυγ1ρovιoμo0 και Αvdrπuξηq τoυ
T.M.Θ. σε σUVερYασ(α με τη Γεvικη Γραμματε(α Eρευvαg

και Τε1μloλoγ(αg και τo Eυρωπαiκ6 Πρ6γραμμα
EΠET _ ll 61ει Θdoει ηδη τιg βdoειg για
περαιτ6ρω oυvεργαoiεq Kαι πρoτdoειg
αvαrπυξιακo0 1αραtcη ρα.

M(α τ6τoια πρ6ταoη υπoβληθηκε
Γ.Γ.Ε.Τ. τov lαvoυdριo τoU 1996 και αφoρd
η oυv6μoη τωv dργωv εKσUγχcovισμo0 τoυ
T.M.Θ. πρoυπoλoγιoμo0 655^000.000 δρx.
γιατα 6τη 1997-1999.

H πρ6ταoη εixε Θετικη αvταπ6κριoη αrηv
κρ(oη τηg Eπιτρoπτjq ΠαρακoλoιiΘηoηg τoυ

ΕΠET-ll και τιbρα βρioκεται oηv φ6αη κατdρτιαηg
ηq cr1ετικηq o0μβααηg.

KαΘιbq 6μω9 τα 6ργα αυτd απαιτo0v μεγαλιiτερoυg
1ιbρoυq, τo T.M.Θ. πρoαπαΘεi αυτη τηv επo1η vα
εξαoφαλ(oει μ(α μ6vιμη α16γη πιo κoyr6 αro κ6vrρo τηg
π6λη9, 6vα γεγov6g πoυ Θα εγγυdται απ6 μ6vo τoU τηv
oυvεμj αvdrπυξη και βελτ(ωoη τωv πρooφερoμ6vωv
υπηρεoιι6v.

Eτoι, η υλoπoiηoη τηq σUγKεKριμ6Vηq πρ6ταoη9
εξαρτdται απ6 τη δυvατ6τητα εξεΟρεoηq μ(αq
ιKαVoπoιητιKηg μ6vιμηg σΓdYηq, εvcδ απ6 τηv dλλη
πλευρd εξετdζεται η δυvατ6τητα τμηματικηg εκι6λεαηq
τωv 6ργωv πoυ δεv o1ετ(ζovrαι με τηV ιiπαρξη
μεγαλ0τερoυ 1cbρoυ.

Ελπ(ζoυμε 6τι τo 6λo Θ6μα Θα 61ει α(oιo τ6λo9 και
αrηv επ6μεvη "Εvημ6ρωoη" Θα υπdρxει η oxετικη
ευ1dριαιη ε(δηoη'

X.Π.

Kαι τηv Avdrπυξη τoυ Τ.M.Θ.
oι απαρα(τητεq πρooληQειg 6γιvαv

τ6μαια και η oμ6δα τoυ Eργoυ απoτελoιjμεη
οπ6 τoυc X. Παπαδdκn. Yπε0Θυvo Eoγoυ, K. Tιργoυ, K. Tdη,απ6 τoυg X. Παπαδdκη'
Αvαπληρωτη Yπε0Θυvo Eργou, Γ. Πρoβατdρη,
Πληρoφoρικ6, l. Bαγγελoγιdvιη, Tεlyικ6 YπειjΘυvo, Φ.

κωαr(οou, Moυoειoλ6γo και B. Σταγιbvη, Γραμματε(α
Eργoυ αrρcδΘηκε αrη δoυλειd.

Τo 'Eργo ηταv απ6 τη φιioη τoυ πoλυαxιδ6g και
περιελdμβαVε τoυq εξηg dξovεg :

- Πληρη αvdπλαoη τoυ εκΘεηρ(oυ.
- Δημιoυργ(α 1'1 εφαρμoγιδv πoλυμ6oωv για τo
και 2 B6oεωv Δεδoμ6vωv για τo |nternet.
- Mελ6τη 35 v6ωv oυμμετo1ικιbv εκΘεμdτωv

T.M.Θ.

για τo
μελλovrικ6 "Τεxyoπdρκo".
- Kαταγραφη/αρXειoΘ6τηση Kαι κατd τo δυvατ6v
τεκμηρ(ωoη τωv μouσειακιbv εκΘεμ6τωV τoU T.M.Θ.
- Συvεργαo(α με ξ6vα Moυoε(α, ouμμετoxη αro 1o
Παγκ6oμιo Συv6δριo Eπιαrημovικιbv Moυoε(ωV στo
Ηelsinki, και αyrαλλαγf πληρoφoριιilv, και τ6λo9
- oργdvωoη μ(αg διεΘvoιig διημερ(δαq με Θ6μα "o ρ6λo9
τωv Moυoε(ωv στηv Eκπα(δευoη".

To 6ργo τηg αvdπλαoηg oλoκληριbΘηκε 6vα μηvα
vωρ(τερα απ6 τηv πρoγραμματιoμ6vη ληξη (21106/1996)
και τα αx6λια τ6oo αrα "αvεπ(oημα" 6oo Kαι στα επioημα
εγκα(vια (1 3/1 0/1 996) ηταv oαφιilg κoλακευτικd.

Η oμdδα τoυ 6ργoυ, αλλd και τo Δ.Σ. oφελoυv τtg
Θερμ6τερεg ευ1αριαriεg τoυg στoUq εξωτερικoιig
oυvεργdτεg πoυ oυvιiπραξαv αrηv πραγματoπo(ηoη
αυτoιj τoU σημαvτικoO βηματog αrα "6vειρα" τoυ T.M.Θ'
lδια(τερη 6μωq μvε(α αvl1κει στouq :

Design Group Yια τη μελ6τη/επ(βλεψη τηq αv6πλαoηg

ΥY&ΦΓ?,:



TA EΓKAINIA ToY NEoY EKΘETHP|oY
oι Yπoυργo( Πoλιτιoμoιi K. E. Bεvιζ6λog Kαι

Mεταφoρι6v K. X. Kααrαv(δηg, o Δημαρxoq
κ. K. Kooμ6πoυλog oι αρ169 τηg Θεooαλov(κηg και
πληΘog φλωv τ(μηoαv με τηv παρoυo(α τouq τα επ(oημα
εγκα(vια τoυ v6oυ Εκθετηρ(oυ τoυ Tε1yικo0 Moυoε(oυ
πoU πραYματoπoιηΘηκαv τηv Kυριακτ] 13 oιcιωβρ(oυ.
Hταv oι αrιγμ69 πoU τo Διoικητικ6 Συμβoιiλιo και τα μ6λη
τoυ Moυoε(oυ 6βλεπαv με ικαvoπo(ηση τηv πρ6oδo τωv
αρxικcilv oραμdτωv τouq Kαι τηv πρoodγγιση τωv αι61ωv
τoUq.

Kατd τηv τελετη τωv εγκαιv(ωv απηιiΘηvαv
xαιρετιoμ6 oι διio oυvroπ(τεg μαq Yπoυργo(
K. E. Bεvιζ6λog και X. Kααrαv(δηg, o Δημαρ1og
Θεooαλov(κηg K. K. Kooμ6πoυλog, o ΔιευΘιjvωv
Σιiμβoυλoq τoU oργαvιoμo6 τηq Πoλιτιαrικηg
Πρωτειioυoαq τηq Eυρcδπηg κ. K. Λoiζog, o Πρ6ξεvog
τηg lταλ(αg κ. G. Pirello Kαι o Γεvικ6g Διευθυvιηg
Eμπoρικιδv Θεμdτωv τoυ oTE κ. N. Mαρvι6ρog.

Ταυτ61ρovα με τα εγκα(vια τoU v6oυ EκΘετηρ(oυ
πραγματoπoιr]Θηκαv Kαι τα εγκα(vια τηg EκΘεoηg
Τηλεπικoιvωvιcδv "Aπ6 τιq Φρυκτωρ(εg στoUq
Δoρυφ6ρoυq".

oι επιoκ6rπε9 εξ6φραoαV τov εvΘoυoιαoμ6 τoυg
Yιατα εκΘ6ματα KαιτηV oργdvωoη τoυ Moυoε(ou Kαιτηq
'EκΘεoηg και εκδηλωoαv τo εvδιαφ6ρov τouq Yια τηV
υπoαιηριξη τoυ 6ργoυ Kαι τηq εξ6λιξη9 τoυ.

Για τov εoρταoμ6 τωv εγκαιv(ωv, η Λ6oxη
κλαooικo0 αυτoκιvητoυ oργdvωoε ατov πρoαιiλιo 1ωρo
τoυ Moυoε(oυ 6κΘεoη 20 αυτoκιvητωv xρovoλoγικηg
περι6δoυ 1928-1974'

TlMHT!KH EΠ|ΣKEψH ToY
ΠPoEΔPoY THΣ ΔHMoKPATIAΣ

lδια(τερη τιμη απoτ6λεσε για τo Tε;yικ6 Moυoε(o η
επ(oκειpη τoU Πρo6δρoυ τηq Δημoκρατ(αg
κ. Kωvαrαιrrfuoυ Στεφαv6πoυλoυ στιq εγKατααι6oειg
τoυ Τε1μlικo0 Moυoε(oυ, τo Σdββατo 26 oκrωβρ(ou 1996,

ημ6ρα τηg γιoρηg τoυ Πoλιoι]χou τηq Θεooαλov(κηg
Αγ(oυ Δημητρ(oυ.

Tov Πρ6εδρo τηq Δημoκρατ(αg oυv6δευαv oι
Yπoυργo( κ E. Bεvιζ6λoq, A. Τoo1ατζ6πoυλo9,
Φ. Πετodλvικog, Γ. Παo1αλ(δηg, X. Π6μα9, o Noμ6ρxηg
Θεooαλov(κηq K. K. Παπαδ6πoυλo9, πoMo( 8oυλευτ69
Kαι Uπηρεσιακo( παρ6γovrεg.

o Πρ6εδρo9 τηg Δημoκρατ(αg ξεvαγηΘηκε απ6 τov
Πρ6εδρo τoυ Διoικητικoι1 Συμβoυλ(oυ τoυ Moυoε(oυ
καΘηγητη κ. Ν. oικov6μou στα εκΘετηρια τoυ Moυoε(oυ
Kαι 6δειξε ιδια(τερo εvδιαφdρov για τηV EκΘεoη
Tηλεπικoιvωvιcbv Kαι Yια τα ηλεκτρovικd μ6oα
παρoυoiααηg τωv εκΘεματωv.

Στov Πρ6εδρo επιδ6Θηκε αVαμvηστικη πλακ5τα τoυ
Tε1μlικoιi Moυoε(oυ.

Kατd τηv απoxιbρηoη τoU απo τo xωρo τoυ
Τεxvικoιi Moυoε(oυ o Πρ6εδρoq τηq Δημoκρατ(αq
6γραι.Uε αro Bιβλ(o Eπιoημωv: "Δεv ε(Xα φαwαoΘε( τηv
πληρ6τητα πoυ 6yει επιτευyΘε( oε εκθ6ματα oaτε τo
εvδιαφ6ρov πoυ πρoκαλoav oτov επιoκ6mη. Θερμd
αυγyαρητηρια"

l.E.Π.



EKΘEΣH τHΛEΠlKolNΩNlΩN
'AΠo TlΣ ΦPYKTΩPlEΣ ΣToYΣ

ΔoPYΦoPoYΣ',
Mε τηv ευκαιρ(α τηg oυμπληρωσηq -100 ετιilv, απ6

τo πριilτo πετυxημ6vo πε(ραμα αo0ρματηg εκπoμπηg
πoυ π6τυ1ε o lταλ69 Mαρκ6vι oργαvιδΘηκε απ6 τo
Τε1yικ6 Moυoε(o, αro εκΘετηριo τoU, η περιoδικη 6κΘεoη
'Απ6 τιq Φρυκτωρ[εg στouq Δoρυφ6ρoυ9'. H
πρωτoπ6ρoq δρααrηρι6τητα τηg π6λη9 μαq για τηv
αvdπτυξη τηg Pαδιoφωv(αg και τηg Tηλε6ρασηq στηV
Ελλdδα, απετ6λεoαv επ(oηg κιiριoυg dξovεg τηq
ι1κθεoηg.

B. Παπαζdxog, o καΘηγητηc. Σ. Koυρηg, o καΘηγητηq
Δρ' Bruno Zolesi και ειoηγητ6q τoυ lstituto Nazionale di
Geofisica.

Mε τηv ευκαιρ(α τηg 6κΘεoη9 εκδ6θηκε ειδικ6
6yrυπo και αφ(ooα. K.T.

N EEΣ TExNoΛoΓl EΣ
Π oΛYM EΣA

Στo αvακαιvιoμdvo εκΘετηριo τoU T.M.Θ. oι
επιoκ6rπε9 61oυv τη δυvατ6τητα vα oυvαvrησouv τιq
v6εg τεxvoλoγ(εg παρoυo[αoηg πληρoφoριιbv, τα
πoλυμ6oα' (multimedia). Τα
πoλυμ6oα, ε(vαι πρoγραμ-
ματα ηλεκrρovικcbv υπoλoγ-
ιαrιilv με τα oπoiα
επιτυγxdvεται η παρoU-
o(αoη ΘεμdτωV με Xρllση
πoλλιiv μ6oωv (κειμ6vωv,
ηxoυ, εικ6vωv, αrαΘερωv
Kαι κιvoυμι1vωv o1εδ(ωv
κ.α.). Mε τα πoλυμdoα oι
επιoκ6πτε9 μπoρoιiv vα
εξερευvoιiv τo 1ιilρo τωv
εκΘετηρ(ωv, vα αVαKα-
λιjπτoυv τα εκΘ6ματα
(περιγραφη, λειτoυργ(α,
εξ6λιξη) Kαι Vα πα(ρvoυv
πληρoφoρ(εq για τηv
τεxvoλoγ(α πoU αvαφ6-
ρεται στo κdΘε εκΘετηριo.

Tα Θ6ματα πoU
καλιjπτovιαι, Πρoq τo
παρ6v, ε(vαι: τηλεπικoι-
vωvιεq, τυπoγραφ(α,
ραδι6φωvo/τηλε6ραoη,
κλωoτoυφαvτoυργ(α,
ιατρικ6 μη1αvηματα Kαι
εργαλε(α, μετεωρoλoγ(α/
περιβdλλov, ηλεκτριoμ6q,

H 6κΘεoη αvαrπ01Θηκε oε αυτ6voμεg εvoτητεg πoυ
αφoρoιioαv: Tηλεπικoιvωv(εg αιηv αρ1α(α Eλλdδα,
τηλεπικoιvωvιακ6 εξoπλιoμ6 απ6 τη μεγαλιiτερη στoV
κ6oμo ιδιωτικη oυλλoγη τoυ lταλoιj Φ. Kρεμ6vα, τov
πριilτo ελληvικ6 ραδιoφωvικ6 αrαΘμ6, τov πρd;τo
ελληvικ6 τηλεorπικ6 αrαΘμ6, καΘιbq και 6vα εκΘετηριo
τoυ oTE για τηv παρoυo(ααη τωv oUγxρovωv πρoΙ6vιωv
Kαι Uπηρεσιιilv τoυ.

Tηv 6κΘεoη υπoαrηριξε oικovoμικd o oργαvιoμdg
Πoλιτιαrικf g Π ρωτειioυoαq τηq Eυριbπηq Θεooαλov(κη
1997 και για τηV υλoπo[ηαη τηq σUvεργdoΘηκαv: τo
lταλικ6 υπoυργε(o εξωτερικιbv, η ltalia Τelecom, τo
lstituto di Geofisica - Rome και o oTE. H αυμβoλη τoυ
oΠΠEΘ '97 και τou oTE ηταv ιδια(τερα oημαvrικη και
αξ(ζει vα τovιoΘε( ιδια(τερα'

Tηv 6κΘεoη εγκαιv(αoε αrιg 13 oκτωβρ(oυ 1996 o
υπoυργ69 πoλιτιoμo0 κ. E. Bεvιζ6λoq Kαι τιμτjΘηκε απ6
ηv εiτ(bκ6ψη τoυ Πρo6δρou ηq Ελληvικηg Δημoκρατ(αg
κ. K. Στεφαv6πoυλoυ. Eπiαηq τηv 6κΘεoη επιoκdφΘηκε
μεγdλoq αριΘμ69 υπoυργιilv, dλλωv επιαημωv αλλd και
4.000 επιoκdrπεg επιoκ6φΘηκαv ηv dκΘεαη.

Στo πλα(oιo τηq 6κΘεoη9 πραγματoπoιηΘηκε
τριημερo oεμιvdριo με Θ6μα'Tηλεκoταγρoφli oεloμlκιbv
φαlιioμ6vωv'. Συμμετεfiαv διακεκριμ6voι ιταλo( Kαι
dLιηvεg επιαrημovεg. Αvdμεod τouq: o καΘηγητηg

διdαιημα, ηλεκτρovικoi υπoλoγια169, φωτoγραφ(α,
ιαroρ(α τoυ T.M.Θ.

oι 1 1 εφαρμoγdg πoλυμ6oωv, δημιoυργηΘηκαv oε
oυvεργαo(α με τo Α.Π.Θ. αro1εΟovrαq σΓηv εημ6ρωoη
και επιμ6ρφωση τωv επιoκεrπιbv μ6oω εv6g φιλικoιj,
ευxdριαroυ και ειjκoλou σΓη χρηση ηλεκτρovικoιi
περιβdλλorrrog. oι επιoκ6πτε9 επικoιvωvoιjv με τα
ouαrfματα μ6oω ειδικcbv oΘovcδv - αφηq πoυ εfuαι
εγKατεστημdvεg μ6oα σε εργovoμικd βdΘρα (infokiosks).
Tα infokiosks ε(vαι τoπoΘεημ6vα στηv ε(ooδo τωv
εκΘετηρ(ωv πoυ αφoρoιiv αro αvr(ατoι1o Θdμα.

B.M.



AN o IXTA oΛo To XPo N o
Τo Tε1yικ6 Moυoε(o Θεooαλov(κηq Θα 6xει πλ6ov

τιg π6ρτε9 τoU αVoιχΓ6q Yια τo κoιv6 6λo τo xρ6vo. Αυτ6
επιτειixΘηκε Χdρη στo oιiαrημα κλιματιoμoιi πoU
εγκατααrdΘηκε πρ6oφατα στo Moυoε(o, με τηv
oικovoμικη oυμβoλη τoυ oργαvιoμoιi Πoλιτιαrικηg
Πρωτειioυoαg Eυρcδπηg Θεooαλov(κη 1997 για τηιl
διoργdvωoη τηg EκΘεoηg Tηλεπικoιvωvιωv "Aπ6 τιg
Φρυκιωρ[εg στouq Δoρυφ6ρoυg".

Τo o0αιημα κλιματιoμoιi επιλ6xΘηκε 0αrερα απ6
μελι1τη πoυ εκπovηΘηκε απ6 μελετητικ6 γραφε(o Kαι
περιλαμβdvει 4 μη1αvηματα MlTSUBlSHl DR - 101 HEΑ
με αγωγoιig πoU διατρdxoυv τoUq xιilρoυg τoU
Εκθετηρ(oυ Kαι τωv γραφεiωv. Η oυvoλικη απ6δooη τωv
uηxαvημdτωv ε(vαι αιηv ιpιjξη 434.00ο btu/h και αrηv
Θ6ρμαvo'η 446.B00 btu/h. Mε τo dργo αυτ6
δημιoυργoιivrαι πλ6ov ευ1dριαrεg oυvΘηκεg περιηγηoηg
Yια τoug επιoκ6rπε9 6λη τη δι6ρκεια τoυ 6τoυ9, καΘιδg
και καλ69 o'υvθ(κεg εργαo(αg για τo πρooωπικ6 τoυ
Moυoε(oυ.

t.B.

EKΠA!ΔEYTIKo ΠAIXNlΔl
To εκπαιδευτικ6 παιxv(δι "Φρυκιωριil και Aκoιjω" πoυ

λειτoυργε( ηδη αro EκΘετηριo τoυ Tε1yικo0 λ/oυoε(oυ
6xει Θ6μα τoU τιq τηλεπικoιvωv(εg oε μ(α διαδρoμη 2.500
xρ6vωv και δημιoυργηθηκε αro πλα(oιo τηg ΕκΘεoηg
Tηλεπικoιvωvιιiv "Απ6 τιq Φρυκτωρ(εg στouq
Δoρυφ6ρoυg".

Για τιg αvdγκεg τoυ παιxvιδιoιj καταoκευ6αrηκαv 3
ζειiγη τηλεπικoιvωvιακιδv διατdξεωv Kαι σUγKεKριμ6vα 2
oυoκευ69 πυρoειcδv , 2 oυoκευ69 τoυ Evε(α τoυ τακιικorj
καΘcδg και 2 oυoκευ69 τηλ6γραφoυ. Στo παιxv(δι
εwdxΘηκαv επ(oηg και 2 τηλ6φωvα, 2 αoιiρματoι και
υπdρxει πρoorπικη για τη Xρηση εικovoτηλεφιi-lvoυ.

Σκoπ69 τoυ παι1μlιδιo0 εfuαι vα πληρoφoρηoει τα
παιδι6 με τρ6πo ιpυ1αγωγικ6 Yια τηV πoικιλ(α τωv
τηλεπικoιvωvιακιδv μ6oωv, καθοig Kαι για τιg επιrπcδoειg
πoυ πρoτ]λΘαv απ6 τη χρηση τoυg, απ6 ηv αρxα(α επoxη
dωq oημερα. AπευΘιjvεται αε παιδιd ηλικ(αg 10-12 ετιiv.

t.B.

ENAPΞH EΠ!ΣKEψEΩN
(Περ(oδog oκrωβρ(oυ 1996-loυv(oυ 1997)

Mετd ηv oλoκληρωαη τωv 6ργωv εκoυγxρovιoμoιi
πoυ αxετζovταv με τo πρ6γραμμα EΠET ll, τo εκΘετηριo
λειτoιiργηoε δoκιμααrικd για o(vroμo xρovικ6 διdαrημα
γιjρω αro τ6λo9 Mαibυ. AκoλoιiΘηoαv oυμπληρωματικ69

εργαo(εg κατd τη διdρκεια τoυ καλoκαιριoιi. To Moυoε(o
dvoιξε τιg π6ρτε9 τoU στo κoιv6 αrιg 13 oκrωβρ(oυ 1996
με επ(oημα εγκαfuια.

H μεγdλη δημooι6τητα πoυ πρoηγηΘηκε και τo v6o
πρ6αωπo τoU εκΘετηρ(oυ oυvετιlλεoαV σε dvα
εvτUπωσιαK6 ξεκ(ημα για τηV τρ61oυoα περ[oδo. Στη
διdρκεια τωv διjo πριiτωv μηvιδv λειτoυργ(αg
περιoo6τερoι απ6 4.000 μαθητ69 πρωτoβdΘμιαg και
δευτερoβdΘμιαg εκπα(δευoηg επιoκ6φΘηκαv τo μoυoε(o
και ξεvαγηΘηκαv oε αυτ6.

oι ειrιυπιiloειq τωv επιoκεπτιilv και o ρυΘμ69
αιτηoεωv για επιoκdψειq, πρooιωv[ζoυv μ(α επιτυxημ6vη
περ(oδo λειτoυργ(αg, πoU για πρcδτη φoρd δεv Θα
διακoπε( λ6γω καιρικcδv oυvΘηκcbv, αφoιi ηδη λειτoυργεi
κλιματιoμ69.

EξακoλoυΘε( vα πρoβληματ(ζει η περιoριoμdvη
πρoo6λευoη ελειiΘερoυ κoιvoΟ τιg Kυριακ6g, μoλov6τι
και αυτη ε(vαι oημαιrrικd αυξημ6vη αε ox6oη με
πρoηγo0μεvεg περι6δoυg λειτoυ ργ[αq.

To NEo EKΘETHP|o τoY o.T.E.
o o.T.E. αιηρ[ζovιαg τo πoλιτιαrικ6 και επιμoρ-

φωτικ6 6ργo τoυ T.M.Θ. δημιoιiργηoε μ6oα αrov
εκΘεoιακ6 xιbρo τou Moυoε(oυ τo δικ6 τoυ εκΘετηριo,
αιo oπo(o παρoυoι6ζovται oι vιiεg υπηρεo(εg τoυ'
Mεταξιi αυτcδv περλαμβdvovται: παρoxη πρ6oβαoηq
intenet απ6 τo oΤEΝET (6ταv ε(vαι dτoιμo),
εικovoηλ6'φωvα, γραμμ69 |SDN' ΗellasΤel και oυoκευdg
Minitel, τo εΘvικ6 δ(κrυo ι.|'lηφιακηg μετdδooηg
δεδoμ6vωv Hellas Pac, υπηρεo(εg μ(oΘωoηg ι.|ηφιακιbv
γραμμιbv Ηellas Com, o τηλεφωvικ6g κατdλoγog
oυvδρoμητιi:v τoυ o.T.E. oε CD-ROM, επιτραπdζια
καρτoτηλι1φωvα, πληρoφoρ(εg για τιq υπηρεo(εg πoυ
πρooφ6ρoυv τα ιpηφιακd κ6vιρα κλπ. Στo (διo εκΘετηριo
Xρησιμoπoιιbιrrαg τα εικovoτηλιiφωvα, μπoρε( vα
πραγματoπoιηΘε( τηλεδιdoκει|η (videoconference)
μεταξ0 τoυ T.M.Θ. και διαφ6ρωv Θ6oεωv ειKovo-
τηλεφιbvωv 6πω9 π.χ. τo Studio δoκιμααrικιbv
τηλεδιαoκ6ψεωv τoU o.T.E. αrηv oδ6 Eρμoιj. Τo
εκΘεηριo τoυ o.T.E. βρ(oκει ιδια(τερη απηXηση στouq
vεαρo0g επιoκι1πτεg τoυ Moυoε(ou, μελλovrικoιig
χρησΓεq τωv v6ωv τε1yoλoγιcδv.

B.M.

K.Τ.



EKΘEΣE|Σ MAΘHT|KΩN KATAΣKFrΩN
To Tε1yικ6 Mouoε(o Θεooαλov(κηq σΓo πλα(oιo τωv

πρoγραμμdτωV για τηv εvεργoπo(ηoη και υπoαrηριξη
τωv v6ωv πoυ 61oυv 6φεoη αrηv τε1yoλoγ[α και αιιg
Θετικ69 επιαrτjμεq ΘεoμoΘ6τηoε απ6 τo 1995 τη
διoργdvωoη ΕκΘ6oεωv MαΘητικcδv Kαταoκευcδv. Στιg
εκΘ6oει9 αυτ69 πρoβdλλovrαι καταoκευ69 μαΘητcδv τηg
Α' και B' τdξηq τωv Γυμvαo(ωv τoυ voμoιj Θεooαλoviκηg
πoυ υλoπoιoιjyrαι ατo πλα(oιo τoυ μαΘηματoq τηq
Tεxμloλoγ(αg.

H πριilτη πιλoτικη πρoαπdΘεια πραγματoπoιηΘηκε
αro Eκθετηριo τoU τ.M.Θ. με η σUμμετoxη 2 αxoλε(ωv
απ6 22.5 6ω9 4.6.1995. Στη δε0τερη 6κΘεoη η
oυμμετoxη ηταv μεγdλη. 345 μαΘητ69 απ6 33 Γυμv6oια
τηg Θεooαλov(κηg παρoυo[αoαv τα 6ργα τouq στo
BαφoπoUλειo Πvευματικ6 K6vιρo απ6 4 6ω9 19.10.'1996.
Η τρiτη EκΘεoη MαΘητικcδv Kαταoκευd;v αvαμιivεται vα
61ει ακ6μα μεγαλιiτερη oυμμετoxη.

t"B.

TAΞlΔl ΣToN KoΣMo TΩN HXΩN

Mια πρωτoπoριακη κιvητη 6κθεoη με τftλo 'o
K6oμog τωV H1ωv' oργαvιl3Θηκε τov περαoμ6vo
oκrιi:βριo, με τη σUvεργαo(α τoυ Tε1vικoιi Moυoε(oυ και
τoU Γαλλικoι_] |vαrιτoιjτoυ Θεooαλov(κηg Kαι
oυγκ6vιρωoε τo εvδιαφ6ρov 8.000 επιoκεrπ6v.

H πρωτ6τυπη αυτη 6κΘεoη πoυ φιλoξεvηΘηκε αrov
αvακαιvιoμ6vo εκΘεoιακ6 χ6ρo τoU Γαλλικoιj
lvαιιτoJτoυ, 6δωoε τη δυvατ6τητα στoυq επιoκ6πτε9 και
κυρ(ωq ατα παιδιd, vα παρακoλoυθηooυv με ευxdριαιo
τρ6πo φαιv6μεvα και εικ6vεg απ6 τov κ6oμo τωv η1ωv,
vα πdρoυv μηv0ματα Kαι ερεΘ[oματα Yια τιq
ιδιαιτερ6τητ69 τoυg Kαι vα εVημερωΘoιiv με παιδαδωγικ6
τρ6πo για τη φιioη Kαι τιq εφαρμoγ69 τoυg.

Mε τιg ειδικ69 διατdξειg η1oαιηλιbv, oι μικρo(
επιoκι1πτεg xειρ(ζoταv oι (διoι, μ6voι τoUq, τιq
πειραματικ6q διατ6ξει9 και μπoρofoαv vα αγγ[ξoUV, vα
δoι]v και vα ακo0ooυv τα ηxητικd φαιv6μεvα.

Η πλoUoια Θεματoλoγ(α τηg 6κΘεoη9 περιλdμβαvε,
πdρα απ6 τα ηxητικd φαιv6μεvα Kαι τιq εφαρμoγ69 τoυg,
μovαδικιig ακoυαιικεig εμπειρ(εg 6πω9 τoυg ηΧoυq απ6
τo περπdτημα τωv μυρμηγκιcδv Kαι τη σUVoμιλ(α τoυg η
τoυg τ]1oυg τωv oαλιγκαριιδv και τoU σαραKιoιj πoυ
ρoκαv(ζει μ(α ξ0λιvη ρdβδo.

Στηv 6κΘεoη παρoυoιdoΘηκαv 32 διατdξειg
η1oαrηλιbv, oι oπo(εg 6xoυv μελετηΘε( Kαι
KατασKεUασΘε( με τη σUvερYαo(α τωv ακoλo0Θωv
φoρ6ωv τηq Γαλλ[αg: Εsρaces nouveaux,
Diasonic/Espace Pierre Mendes-France. Διαvoμη,
εγκατdαιαoη: Αcqua Viva Production. Συvεργαo(α Radio
France.

H 6κΘεoη oργαvιirΘηκε στo πλα(oιo τωv
εκδηλιboεωv τωv ΔΗMΗTP|ΩN και oυγκεivrρωoε πoλλd
ευvoΙκd o1dλια απ6 τov τoπικ6 και ΑΘηvαiκ6 τιjπo,
καΘιbg Kαι απo τα υπ6λoιπα μ6oα εvημ6ρωσηq.

l.E.Π.

To TExNlKo MoYΣElo
ΣTHN lNFosYSTEM'96

Για δε0τερη oυvεxτj 1ρovιd, τo Moυoε(o oυμμετε(1ε
στηv EκΘεoη Πληρoφoρικηg Kαι Yπoλoγιαrriv
lnfosystem '96 (2-611011996), με η βoηΘεια Kαι ηv
υλικη oυμπαρdαrαoη τηg Γεvικηq Γραμματε(αq Eρευvαg
και Tεxvoλoγ(αg.

Σε 6vα καλαioΘητo xcδρo 500 τ.μ., σUστεγ6oΘηκαv
6λoι oι επorπευ6μεvoι Kαι oυvεργαζ6μεvoι φoρε(g τηg
Γ.Γ.E.T., εκΘ6τovrαg o καΘ6vαg τo δικ6 τoυ 6ργo αrov
τoμ6α τηg Πληρoφoρικηq.

Τo Τ.M.Θ. παρoυo(αoε για πριbτη φoρ6 αro ευρ0
κoιv6 δ0o απ6 τιg 6vιεκα εφαρμoγ6q πoλυμ6oωv πoυ
υλoπoιτ]Θηκαv κατd τη διdρκεια τoυ EυρωπαΙκoιi
Πρoγρdμματog ΕΠEΤ - ll, oε oυvεργαo[α μετo EEΠYτoυ
A.Π.Θ. 6πω9 επ(oηg Kαι μ(α βdoη δεδoμ6vωv
πρooαρμooμ6vη oε περιβdλλov lnternet Yια τouq
'Aρxα(oυg ΕMηvεg Eπιαrημovεg'.

Τα διjo infokiosks τoU Τ.M.Θ. (Yια
Τηλεπικoιvωv(εg και τo Διdαιημα), τoπoΘετημ6vα
επ(καιρα oημεiα τoυ εκΘετηρ(oυ τηg Γ.Γ.E.T. 6γιvαv
αvαμφ(βoλα αvιικε(μεvo πρooo1ηg τoυ κoιvo0 αλλd και
τoυ τιjπoυ, απooπcδvrαg πoλιi Θετικd α16λια για τo
περιεx6μεvo Kαι τηv αxεδιααrικη πoι6τητα.

o δημooιoγρdφoq τoυ 'EΘvoυq', πoU αφι6ρωoη
μιoη oελ(δα αια πoλυμ6σα τo Τ'lvl.Θ., πιαrειioυμε 6τι
oυv6ψιoε 1αρακτηριαrικ6 -Kαι με xιoιiμoρ- τov
εVτUΠωσιασμ6 τoυ κoιvoιj. Γι' αυτ6v, η εφαρμoγη τoυ
Διααrηματog απευΘ0vεται σε 'Aαιρovαιiτεq τoU
Kαvαπ6'!

XΠ.

τιq
σε



ΣYΣTHMA ΣAPΩTH KAl EKτYΠΩTH
Γ!ΓANτoAΦlΣΩN

To T.M.Θ. απ6κεηoε (μ6oω τoυ πρoγρdμματoq
EΠEτ ll) 6vα o0αrημα εκrυπιboεωV πoU τoυ αvoιγει
εvτUπωσιαK6g v6εg δυvατ6τητεg.

Δ0o υπoλoγιαr6g dxoυv oυvδεΘε( μεταξιi τouq Kαι
6xoυv εξoπλιoΘε( με τo απαρα(τητo λoγιoμικ6. To 6vα
P'C. ε(vαι oυvδεδεμ6vo με 6vα oαρωτη (scanner) 6πoυ
γfuεται η ψηφιoπo(ηση φωτoγραφιι6v, κειμ6vωv, κ.λ.π.,
6πω9 επ(oηq Kαι η ψηφιακη επεξεργαo(α τoυg. Στo
δειjτερo P.C. d1ει oυvδεΘε( 6vαg εκrυπωτηg μεγdλoυ
μεγdΘoυg (90 cm πλdτog και απερι6ριαro μηκog) 6πoυ
τo Moυoε(o μπoρε( vα εκτυπd:σει γιγαVτoαφ(oεg,
πfuακεg, διαγρdμματα, αφ(oεq oυvεδρiωv, αvαγγελ(εq,
κ.λ.π. oε διαα16oει9 απ6 A+ 6ω9 Α0 και εκπληκrικη
πoι6ητα αvαπαραγωγηg'

X.Π.

To TΘαlKo MoYΣElo ΣTo INTERNET

To T.M.Θ. oυμπληρωoε αυτ6v τo Νodμβριo 6vα
xρ6vo παρoυo(αg στo lnternet. Στιg oελ(δεg τoυ
φλoξ6ηoε, τη 1ρovι6 πoU μαq π6ραcrε, περiπoυ 1000
επιoκεirπεg. Avdμεoα αrα dλλα βρ(oκει καvεig διdφoρεg
ειδηoειg, πληρoφoρ(εg για εκΘ6oει9, εκΘ6ματα και
εκδ6oει9, μαΘα(vει πoιoι ε[vαι oι dvΘρωπoι πoU
δoυλειjoυv αro Moυoε(o, βρ(oκει oδηγ(εq για τo πωg και
π6τε μπoρoιiv vα dρΘoυv oι επιoκ6rπε9, καΘιδg επ(oηg
πα(ρvει πληρoφoρ(εq Kαι για dλλα Moυoεiα. oι oελ(δεg
εημεριbvovιαι τακιικd αxετικd με v6εg εκδηλιiloειg και
εκΘ6oει9 πoυ διoργαvcilvει τo Moυoε(o. Εκι69 απ6 τηv
εvημ6ρωclη πoU πρooφ6ρεται oημερα, τo T.M.Θ.
αro1ειiει Kαι στηv'εκπα(δευαη απ6 απ6αrαoη' (distance
learning). Για τo oκoπ6 αυτ6 6xoυv δημιoυργηΘε( δ0o
βdoειg δεδoμ6vωv _βιoγραφ(εg αρ1α(ωv Eλληvωv
τεlμloλ6γωv και εταιρ(εg και φoρε(g υΨηληs τε1yoλoγ(αg
σΓηv Eλλdδα_ πoU oιjvroμα θα ειrrαxΘoιlv σΓιq
πρooφερ6μεvεg πληρoφoρ(εq.

Η 'διε0Θυvoη' τoυ T.M.Θ. αro lnternet για τouq
ηλεκrρovικoιjg επιoκ6rπεq τoU εiναι': http://uranus'ee.
auth.gr/TMTh.
Σαq περιμ6voυμε!

B.M.

ENHMΕPΩTIKo ΣEMlNAPlo ΓlA ToYΣ
ΣYNoΔoYΣ _ ΞENAΓoYΣ

Αυξημ6vog αριΘμ69 oυvoδιilv υπoδ61εται τιq
oμdδεg τωv επισKεπτιbv απ6 τηv 6vαρξη τηg αxoλικηg
xρovιdg στo αVαKαιvιoμιlvo εκΘετηριo. Εwεlα dτoμα
παρακoλoιiθηoαv τo εvημερωτιK6 oεμιvdριo
πρoετoιμασ(αg πoυ πραγματoπoιηΘηκε αrιg 5, 8 και 9
oκτωβρ(oυ. Συvrovιαrηg/ειoηγητηg ηταv o Mdvog
lατρ(δηg. oι oυvoδo( πρodρxovιαι 6λoι απ6 αvcδτατεg
α1oλ69 και ε(vαι αrηv πλειoι.Uηφ[α τoυg φυoικo(. Στ6xoι
τηg ξεvdγηoηg, τov(αrηKε στo oεμιvdριo, δεv ε(vαι
κυρ(ωg η μετdδooη γvcδoεωv, αλλd η παρo1η
ερεθιoμ6τωv, η α0ξηoη τoU εvδιαφ6ρovroq Kαι η
εvημ6ρωoη αιo xιδρo τωv φυoικωv επιαιημcδv Kαι τηq
τε1μoλoγ(αg.

Σ.Ξ.

TA ΓPANAZιA AΠo ToYΣ EΛΛHNEΣ
'o μηyαvιoμ6g τωv AvτικυΘfiρωη απoτελε( τηv πρcδτη
εκδoτικη πρoαπdΘεια τoυ T.M.Θ. Συγγραφ6α9 ε(vαι o
Derek de Solla Price Kαι τηV απ6δooη αια εMηvικd 6καvε
o καΘηγητηg N[κog oικov6μoυ, Πρ6εδρo9 τoυ T.M.Θ.

To NEo ΔlolKHTlKo ΣYMBoYΛlo
ToY TEXNlKoY MoYΣEloY

Τηv 1η Aπριλ(oυ 1996 oυvηλΘε η 17η Γεvικη
Συvdλευoη τωv μελιbv τoυ Τεlyικoιj Moυoε(ou Kαι
πραγματoπoιηθηκαv αρxαιρεo(εg Yια ηV αvdδειξη τoυ
v6oυ Διoικητικoιi Συμβoυλ(oυ.

To v6o Διoικητικ6 Συμβoιiλιo dxει διεη Θητε(α μ6xρι
τιg αρ169 τoυ 1998 και απαρτ(ζεται απo τα ακ6λoυΘα
μ6λη: Πρ6εδρoq: Nικ6λαo9 oικov6μoυ, 0μ6τιμo9
Kαθηγητηg A.Π.Θ., Awιπρ6εδρoq: Παραoκευdg
Τooυκαλdg, Eπιxειρηματ(αg, Γεvικ6g Γραμματι1αg:
lωdvvηg ΠαπαευαrαΘ(oυ, Σιjμβoυλog Eκπαiδευoηg,
Tαμ[αq: Aγγελικη Nταλιdvη, Eπιxειρηματ[α1. M6λη:
Δημητριog Ψdλλog, Kαθηγητηg Παιδαγωγικoιi
Tμτiματog Α.Π.Θ., Xριαr6φoρog Toαγκαρdκηg,
Σxoλικ6g Σιiμβoυλog, Αα16ριo9 Σταμo0ληg, Tε1μlικ69.

Mε ιδια(τερη λ0πη τo Δ.Σ. τoU Moυoεioυ
απo1αιρ6ηoε ατo τεΜυταio ταξ(δι τηs ζωηs τo εξα(ρετo
μ6λo9 τoU Kαι 'μ6vιμo' μ6λo9 τηq Eξελεγκτικηg
Eπιτρoπηg, Mdλφo lωdvη.

l.E.Π.

ΣYMΠoΣlo

'o EKΠAlΔEYTlKoΣ PoΛoΣ ToY MoYΣΕloY',

Συμπ6oιo με διεΘvη oυμμετoxη oργdvωoε με
εruτυ1(α τo Τε;yικ6 Moυoε(o αιιg 31 MαΙoυ-1 loυvioυ
1996, αιo Συvεδριακ6 K6vιρo τηg ΔEΘ, με Θ6μα 'o
Eκπαιδευτικ6g P6λog τoυ Moυoε(oυ'.

Στo Συ μπ6oιo π ραγματoπoιηΘη κε διdλoγog α1ετικd
με τη βελτiωoη Kαι εξ6λιξη τωv εκπαιδευτικcδv
δυvατoτητωV τωV μoυoε[ωv, παρoυoιdoΘηκαv τα
εκπαιδευτικd πρoγρdμματα τouq και dγιvε εvημ6ρωoη
Yια τιq διεΘvε(g oUγ1ρovεg τdoειg αro o1εδιαoμ6,
αvdπτυξη Kαι εφαρμoYη εκπαιδευτικcδv πρoγραμμdτωv.

Ειoηγητεig τoυ Συμπoo(oυ ηταv 6λληvεg και ξ6voι
επιαrημovεg, ειδικo( εκπρ6oωπoι τωV ακ6λoυΘωv
μoυoε(ωv: Bυζαvrιv6 και Xριατιαvικ6 Moυoε(o ΑΘηvιilv,
Moυoε(o Γoυλαvδρη, Moυoε(o'Λυ1yoαrdτηq' Kρητηq,
Moυoε[o Mπεvdκη, Tε1μlικ6 Moυoε[o/A.Π.Θ., Cite des
Scienοes et de l'lndustrie τoυ Παριoιoιi, τo Deutsches
Museum τoυ Movd1ou Kαι τo Science Museum τoυ
Λovδ(voυ.

Στo Συμπ6oιo oυμμετε(xαv 95 oιivεδρoι πoυ
πρo6ρxoιrrαv απ6 τo xιiρo τωv μouσε(ωv και τηg
εκπα(δευoηg.

l.Ε.Π.



1o ΠAΓKoΣMlo ΣYNEΔPlo
EΠlΣTHMoNlKΩN KENTPΩN

Φιvλαvδ(α, 14 - 18loυv(oυ 1996

Στo πλαioιo τoυ πρoγρdμματoq 'Εκoυγ1ρovιoμ6g
και αvdπτυξη τoυ T.M.Θ.' o υπει]Θuvog v6ωv dργωv κ. Χ.
Παπαδdκηg και o uπεUθυvog εκθετηρ(oυ κ. K. Tdvηg
oυμμετε(xαv αιo 1o παγκ6oμιo oυv6δριo επιαrημovικιilv
κ6vιρωv.

To oυv6δριo πραγματoπoιηΘηκε στo Eλo(vκι.
oργαvιδΘηκε απ6 τo επιστημoVιK6 κ5vιρo HEUREKΑ και
πηραv μ6ρoq 450 περ(πou oιivεδρoι απ6 50 x6ρεq (

HΠA, K(Vα, lαπωv[α, Pωo(α, Τoυρκ(α, Σλoβεviα, K6vυα,
Mdλτα, Παπoιiα κλπ.)

oι oιivεδρoι ε(xαv τηv ευκαιρ(α μ6oα απ6 πoικλεg
δρααιηρι6τητε9 vα αιrrιληφΘoιiv τα δριδμεvα, τα
επιτεUγματα, τouq πρoβληματιoμoιig Kαι τιq μεΘ6δoυ9
πoU εφαρμ6ζovrαι στα επιστημovιKd κdvrρα Kαι
τε1yoλoγικd μoυoε(α oε 6λo τov κ6oμo και ταυτ6xρovα
vα αvrαλλdξoυv πληρoφoρ(εg, εμπειρ(εg και ιδ6ε9.

H παρoυo(α τoυ T.M'Θ. απετ6λεoε oυoιααrικ6 τηv
εMηvικη εκπρoocδπηoη αφoι-i oι αιrrιπρ6oωπoι τoυ ηoαv
και oι μ6voι 6λληvεg αro oυvdδριo.

Η καταγραφη τoU μoυoε(oυ μαq σΓη λ(αια
μετε16vrωv oηματoδoτε( μ(α ακ6μη επ(oημη εμφdvιoη
τoU στo διεΘvη X6ρo, γεγov6g ευεργετικo oε μ(α
κoιv6τητα πoU Xαραlαηρ(ζεται απ6 εξωαιρ6φεια και
oυvεμj αvαζητηoη αξιoπo(ηoηg v6ωv ιδεcbv.

K.T.

,BUILDING ERIDGES TO SCIENCE'
Eδιμβof ργo ' 29-30 Mαρτ(oυ 1996

Τo διημερo ετηoιo oυvεiδριo ε(vαι τo τ6ταρτo πoυ
oργαvιδvεται ατo πλα(oιo τoU ΔιεΘvo0g Επιαrημovικoιi
Φεαιιβdλ τoυ EδιμβoUργoυ (ΕlSF) απ6 τηv Bρεταvικτi
Evωoη Yια τηv ΠρoιiΘηoη τωv Eπιαrημιbv (BΑ). Στo
Συv6δριo oυμμετε(xαv περiπoυ 100 oιivεδρoι απ6 τη
Bρεταv(α Kαι τo εξωτερικ6. oι oμιλ(εg/oυζητηoειg
επικεvιρι(lΘηκαv κυρ[ωg oε Θ6ματα πρωτoβoυλιιδv για
τηv πρoιbΘηoη, αξιoλ6γηση Kαι xρηματoδ6τηoη τoυ PUS
(Public Understanding of Science) καΘcbg Kαι σε Θ6ματα
επικoιvωv[αg και διαoUvδεoηg τωv εvδιαφερoμ6vωv
πλευρωv. Για τo Τ.M.Θ. ouμμετε(xε η Σoφ(α Ξεvιτ(δoυ'

Σ.Ξ'

'oN SITE AND νvoRLDνι/lDE',
NEW STRATEG|ES FoR CoMMUN|cAΤloΝ lΝ MUSEUMS

Bι6wη, 22-26 Σεπτεμβρ(oυ 1 996

Tι απαιτηoειq δημιoυργε( πλ6ov η επιKoιVωv[α αrα
μouoε(α απd τoυg ηλεκrρovικoΟg uπoλoγιαι6g και τηv
τε1voλoγ[α τωv πoλυμ6oωv; Πoι69 εivαι oι αMαγ6g αιηv
κoιvωv[α τηg πληρoφoρ(αg και αεηv τεxvoλoγ[α τηg
επικoιvωv(αg; Π6oo πραγματικd oυvειoφ6ρει η Xρηση
τωv πoλυμdσωV στo 'dvoιγμα' τωv εκΘεμdτωV στov
επιoκ6πτη; Αυτd εivαι βαoικd ερωτηματα πoυ κληθηκαv
oι 260 oυμμετ61orrrε9 Vα απαιrrηooυv κατd τo
τετραημερo ετr]oιo oυv6δριo πoυ oργdvωoε η επιτρoπη
cEcA (Committee for Εducation and Cultural Αction) τoυ
ICOM (international Council of Museums).

Σ.=_.

,BACK TO BASICS'
AUDIENCES AND COLLECTIONS

Xdρoγκεiτ, Bρεταv(α 30.9-4. 1 0'96

M[α απ6 τιg μεγαλιiτερεq σUγKεVτρωoειq πdvια oε
Θ6ματα μoυoε(ωv αrηv Eυριilπη τo ετηoιo oυvdδριo τoυ
Museums Αssociation (MA), με 650 oυμμετ61ovιεg
φ6τo9, ε(xε αιo επ(κεvrρo τωv oυζητηoεωv τιq oυλλoγ69
απ6 τη μια Kαι τo κoιv6 τωv μoυoε(ωv απ6 τηv dMη. Τηv
παρdαrαoη 6μωq dκλεψε η τελευτα(α ... 'oυvεδρ(αoη'.
ΑvαπαριαrωWαq Yvωστoιig αρxα(oυg 6λληvεq ooφιαrιig
αrηv βoυλη τηq αρ1α(αg ΑΘηvαg, αrηΘηκε δυvατη
αιrιιπαρdΘεoη με πoλιj xιoιiμoρ Kαι παρρηo(α
παρoυoιdζovταq επιXειρηματα υπ6ρ και κατ6 τωv διjo
θεμdτωv (τηg oυλλoγηg η τoυ κoιvoιi τoυ μoυoε(oυ)
επι1ειρωvrαg o καΘ6vαg vα πε(oει τηv πλειoψηφ(α τωv
υπ6λoιπωv Θεατιbv/oυv6δρωv πoυ και αυτo( oυμμετε(xαv
δυvαμικd' Mια 6vrovη, γ6vιμη και απoλαυατικη εμπειρ(α!

Σ.Ξ.


