
Αγοπnτd Mdλn κol Φiλor τoυ Σωματεioυ,

Η δtεiοδυοη ΤωV Θετtκωv Εntοτημωv Kol Tηζ Τεxvo-
λογiοg σTη κοlημερtvη μoζ ζωη δημtoυργεi
ουξημivεg οVoγKεζ εκnοiδευοηζ γlα TηV KoToVoηση
τoUζ, TηV εκτiμηoη τωv δυvατoTηΤωV ολλα καt τωv
nερloριομιjV ToUζ OΠo ToUζ noλiτεq, Στtq oρxεg τoυ
21ou οlωvο εntδlωκετοι οε noλλεq EυρωπoΙκεg xωρεg
o εΠΙσTημoVlKoζ Kοl τεxvολoγtκοq εvολφοβηTlσμoζ
ΤωV πολlτωv, εlδικο τωV VεωV, Kol υλoποtoυvταl
εVεργεlεζ oγVωσTεζ ΠρlV μερlKο Xρovlο, oΠωζ To
Πρoγρoμμo ουvδεοηq Επloτημηg καt Kotvωviαζ αΠo
τηv ΕυρωnοΙκη Εntτρonη'

Ιo Σ 2oo4

Η διαxυοη τωv EπtoτημOVlKωV κot TεxvoλoγlKωV εΠl-
ΤεUγμoτωV οπαtτεl noλλαπλεg εVεργεlεζ, τεxvoγvωoio
κοt κoτoλληλoυg φoρεiq' Στo πλοΙοlo αυτo To oρομa
τωv lδρυτωV ToU Tεxvlκoυ N/oυoεiου nρoηγεiτo τηg
εΠoXηζ ToU Kο] εivοl ιδtοΙτερα εniκοtρo οημερο, Δεv
ητoV μovo o oToΧoζ KOlVoτoμlKog αλλα Kοl Το μεσo,
Bοοio0ηκε σTηV nρωτοβουλiο Kαι εδελovτtκη
Πρooφoρo τωv μελωv τoυ Σωματεioυ, οτηv υλonoi-
ηoη Tηζ εVεργoUζ σUμμεToXηζ τηq κotvωviοq σTο
εΠlσTημoV!Kο καl πoλιτιoτrκο δρωμεVα, σε ουvεργοoiο
κot δtολoγo με ToUζ ToΠlKoUζ Kol KραTlKoυg φoρεiq

Σημερο τo Σωμοτεio εΧεl ωζ οKoΠo τη oτηρlξη τoυ
εργoU τoυ lδρυμοτoζ Kοl οUμμεTεXεl με εKΠρooωΠoUζ
oΤη Δtoiκηoη ToU, δtοτηρωvτοζ οUγΧρoVωζ Tη
δυvοτoτητα OUΤoVoμηζ δρoοηq

Tlμουμε oλoυg oοouζ εκοvov εφlKτη ΤηV αVoγVωρloη
τoυ tργoυ αΠo TηV κolvωviα KοΙ Tlζ Αρx€g τηg Πoληg,
τηv Πoλlτεiα Kοl TηV Eυρωποtκη Εvωοη, oιο0οvομοοτε
μεγολη lκovonοiηοη Kοl Xορα γlo τo εγκαivια τoυ
KΔΕTM κοt nρoοβλεΠoUμε με oroιoδoξiα οτo μθλλov

N/ε Tlζ κολυτερεq εUΧεζ μoU γlo τηV εoρτασTlKη
περtoδo Kοl ToV Kοιvoυρlo Xρovo.

Δ' Ψυλλoq, Πρoεδρoq Δ'Σ'
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Tρiτη 16 Νoεμβρioυ, Η εvορξη λεlτoυργiοg ToU
Kεvτρoυ Δtοδοοηg Επloτημωv KOl lVoυoεioυ
Tεxvoλογiοg εivαl ΠΙο YεγoVog, Ol nρωτol εΠloKεΠTεζ
ΠερlμεVoUV με οVuΠoμovηoiο oτo φoUOγlε,
O xωρog ΠoU μεXρl TωρO μOζ φοlVoTOV Tερoστloζ
και αδεlog ζεοτοivετol OΠ τηV nορoυοiο τωv ποtδtωv
πoυ οnλωvovΤοl KOl κtvoυvτοt δlερευvητικο,

To Πλοvηταριo UΠoσXεTOl εvο τοξiδl σT'ΟoTερlO,
Elδrκoi εΠισTημoVεg εnεξεργaσTηKαV ιpηφloκο
φωτογραφiεq τηq ΝΑSΑ ΠoU εXoUV τραβηxτεi μεoα
απο δtοοτημδnλοlο KOl Τlζ μετετρεQοv oε εVα
τρlοδlαoτατο δεομα με TiΤλo ''Oοοη oτo Δlοoτημο'',

Στo Kooμο0€οτρo ol διοoτοoειg τηζ oδovηg
εvτυπωοtοζoυv, lδlαiτερο oΤοV η ξεvoγog oTηV
εIoOγωγη τηq, λiγο ΠρlV OρΧioεl η τοlvΙο τουg λεεl
Πωq Τo υιpog τηg ooovηg εivοι nερiπoU ooo μlO
ΠεVΤοoρoφη nολυκατoικio εvω το πλοτog τηζ ooo
δυο μεγολα λεωφορεiο, Στηv τεροοτtο oδδvη μta
μεγολη nερrn€τεtο ορxiζει, Προκεtτοt Ylα μlο
UΠερΠαρoγωYη ΠoU KO_εXεl To ρεKoρ εlοlτηρiωv
πογκoομiωg σε KIVημOToγρOφoUζ γlγαvτooδovηg
κοr βοοiζεταl oΤηV οληδlvη loτoρiο ι(οΤoKΤησηζ Τηζ
υι}ηλoτερηq KoρUφηζ tου Εβερεoτ,
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Kοι η nρoοελευοη εivαl ηδη μεγaλη, Kοτο τlg δυo
πρωτεq εβδομοδεζ τηg λεtτoυργiοq t1δ-30
Νoεμβρioυ) nοροκoλoυδηοοv τtg πρoβολεg σTo
Πλοvηταρro Kαl Tο Koομoδεοτρo, ΠερIooοτερο οnδ
9 000 ατoμα, Το περlοοδτερο ηοοv μο0ητ€g
Δημοτικωv Σxoλεiωv με τoUζ ουvoδoυg τωv'
Mεγολη προοελευοη nρoβλεnεΤoI Kοl μεTO Τo
κλεiοtμo τωv οxολεiωV, l.(OTα τηv δtορκεlο TωV
εoρTωV,

Εκδεoηg εixοv εnlοτημovlκoi φoρεiζ, με. οξυ τωV
onoiωv τo Αρlοτoτθλεlo Ποvεnloτημlo KOl To tραφεio
oργοvωoηg Q-PLΑN Building Εxcellence,

ΑvΟλoγεq εκδεoεlg, με xρημοτoδδτηoη OΠo τo
ΠρoYρOμμO SHlΕLD τηζ EυρωnοΙκηg Επlτρonηg,
λεlτoυργηoOV To iδlo δlοοτημO oTηV Πoλωviο, τηv
Εoδoviο κOl ΤηV Τoυρκiο,

Αno τηv Εκδεoη oτo Xωρo τoυ δlκoυ μοg Kεvτρoυ
ΠερOσOV nοvω OΠo 6 000 μαδητθζ oε oxολlκθg
oμοδεq Kοl πoλλο μεμoVωμεVO oτoμO ΠoU
ξεvογηδηκοV oΠo εlδlκευμεvoυg vεoυg εΠloTημovεζ,
ol εΠloKεΠTεζ εixοv τηV ευκοlρiο VO nληρo-
φoρηooυv με δlοδροoτlκo κl ευληπτo TρoΠo τlζ
εΠloTημoVlKεζ nρoonοδεlεζ ΠoU γivovτοl YlO τηV
πρoβλεQη, τηV OΠoTooΠη ι(O τoV Περloρloμo TωV
εΠlΠTωσεωV τωV φUolKωV ι(OτOσTρoφωv, onωg εivοl
ol oεlομoi, ol nλημμυρεg, οl κοτolγiδεg, ol
κοτoλlo0ηoεlζ, ol ΠUρKOγ]εζ, ot εκρηξεlq ηφοloτiωv
KOl TO ΠOΛlρρo OKO KJμOTO
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Η δροοτηρtoπoiηoη τoυ Σωμοτεioυ ξεκivηοε με TηV
πρooπα0εlο επlκolvωviοq Kαl εVημερωoηζ τωV
μελωv, oTo nλοiοlο TωV οΠoφOoεωV Kol
κοτευlυvοεωV ToU Δlοlκητlκoυ Συμβoυλioυ noυ εixοv
οvοφερδεi oTo ΠρoηYoι-μεVo τευxog,

Ετοl, οημερο βρioκετοl oτO XερlO oOζ To TεΤOρTo
TεUXοζ Τηζ ΕNHMEPOΣHΣ κοl KOTO τoUζ δυo
ΠρoηYoUμεVoUζ μηVεζ noλΛο μελη nοροβρεδηκοv
oτιg δυo δlολθξεlg ΠoU ΠρOYμOToΠolηδηκOV,

Η nρωτη, σTo ΠOVTO φlλoξεvo Kεvτρo loτoρiοg
Θεοοαλoviκηζ, TηV Τρiτη 19 oκτωβρiου, με oμlλητη
ToV K, lVοvo lοτρiδη κοt oεμα To ΑΕPoΠoPlKo KΑl
ΔlΑΣTHM Ko MoYΣΕlo THΣ oYΑΣlΓKToN'', H δευτερη
ΠρογμOToΠolηδηκε oτηV μεγoλη οiδoυοο τηζ
Δημoτlκηg Blβλlo0ηκηg, TηV Ποροοκευη 19
Noεμβρioυ, με oμlλητη To μελοg ToU Δ Σ. ΤoU
Σωμοτεioυ, μοoημoτlκo δρ Στεφοvo Mnολη κοl δεμα
'TΕXNoΛoΓlΑ KΑl TΕXNΗ, lVlο lοτoρlκη αvοδρομη

Toυg oμlλητεg nρoλoγlοε o Πρoεδρog τoυ Δ,Σ, κ. Δ.
Ψυλλog, o oΠoioζ KOl σUVτoVlοε τη oυζητηση KOl τlζ
ερωτηoεtq μετO τo TεΛoζ TωV δtολεξεωv,
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o φiλoq, o σUμΠoρooταTηq, o κoδoδηγητηg, o
ουμβoυλog. Αλλο Kοl o ουoΙηρoζ KρiΤηg, nου €βοζε
τοv nηxη oUVεXωζ nlo ι!ηλα, O επloτημovoζ ΠoU με
UΠoμoVη ι(Ol εΠιμoVη μοg μtλουoε Ylο Tlζ OρXεζ KOl
Tlζ αΠOlTησεlζ Τηq μoυoεlολογiοq. o οvOρωnοq nου
γ|o Περloooτερo οnο δθκο n€vτε xρδvtα βρioκovταv
οτo nλευρδ μoζ l(οl μοg εδεlxvε τo δρoμo Πρoζ τηV
κoρUφη oτηv onoiο φδοοομε σημερO,

Η παλtο φρoUρO τoυ Τεxvlκoυ MουoεΙου γvωρiζεl
nωg xωρig τοv Στθλlο Ποnοδoπουλo η ΕΤBΑ δεv δο
μοq εixε nρooφερεt τo μεγoλo κτiρlo oτη
Bιoμηxοvtκη Περlοxη, Τo κτiρtο ΠoU με τlg ουvεxεig
εnεκταoεtg κOl βελτtωοεlg ToU ουvεβαλε σΤη
δημtουργΙo εvδg προγμoΤlKo''μoυοεtοκoυ" xωρoυ,
Kοt γvωρiζεl ΟKoμα Πωζ ol εΠlσΤημoVlKεg βοoεtg τoυ
oρομοτοg καl o μoUσεloλoγtκog oxεδtοoμοg ΤoU
οημερtvoΟ lι/oυoεioυ Τεxvoλογiοg εivαl δrκδ τoU
€ργo,,

Kοl ωζ OΙoμo, KOl ωζ Σωμοτεiο, KOΙ ωζ lδρυμο
noλλο οφεiλουμε οτοv Στελto ΠαnαδδnουΛο.

Η εφημερiδα ΕΛEYΘΕPOTYΠIΑ σTo φυλλo τηζ
Kυρlοκηg 28 Νoεμβρjoυ, θ\zροΨε μετοξυ ολλωv:

"Εφυγε xδεg, oε ηλlκiο 7 2 εTωV, ο κoρυφοiog
μoυοεtoλδγog Στελtog Ποποδoπoυλοq, oΠo ToUζ
nρωτoπδρoυg τηζ μoυοεloλoγiοg KOΙ τηζ
πoλιτtομtκηg δtοxεiρlοηg oΤη Xωρα μOζ. Ynηρξε
μετοξυ πoλλωv αλλωv, Δlευδυvτηg ToU
ΠελoπovvηolOKoU Λαoγροφtκου lδρυμοτοg, ΤoU
Λοoγροφtκου KOl ΕOvολoγlκοU Moυοεiου
Mοκεδoviαg, τoυ Πoλtτtoτlκoυ lδρυμοτog τηg ΕΤBΑ
[vυv Τροnεζο Πεtροtιjg) Kοl Moυοεrολoγlκδg
Συμβoυλoq σTηV εκδεοη "Θηooυρoi ΤoU Αγioυ
oρoυg'',

H κηδεΙo ToU εγlVε οVημερO τηζ ovoμOoτlκηζ τoU
YloρTηζ, οτlg 26 ΝoεμβρΙoυ, οτοv lερo Νοο Αγiου
Kωvοτοvτivoυ KοΙ Ελεvηg, σΤo Kοtμητηρto
Zωγροφου, οτηv Αδηvο,

Μαvοq ΙoτρΙδηq

EPΓoMΑΘHΣH AE

o εκnolδευTΙKoζ OUΤoζ φoρεOζ εivοl μετεξελlξη του
ΠρωτoU oε βοδμoλoγiο οξloλoγηoηg Kεvτρoυ
Επογγελμοτlκflq Koτορτloηg oTηV Περlφερεlο
Kεvτρlκηg lVακεδoviοg, ΠoU OΠo Τo 1995
δραοτηρlonolεiτοl με εδρο τη Θεooολoviκη,

Σημερο δlοδετεl ΠoρoρTημOTO oTηV Γλυφοδο
Αττlκηg, οτηv Αρτο, οτοv Ευooμo KOl oTηV Kομoτηvη,
o Πρoεδρog καl Δlευ0υvωv Συμβoυλog τηg Ετotρiοg
κ Δημητρηg Bρovτog δεv εivαl (οκoμη) μελoq τoυ
Σωμοτεioυ, ολλο OΠo XρoVlO nοροκολoυδεi KOl

μεTεXεl oτlg δροοτηρloTηTεζ τoυ Σωμοτεioυ,

Φ $ε\α*w Α*τpΦΨΦμ iαξ
Tη VεO oΤεYη ΤoU, εγκclviοοε o oμlλοg Φiλωv
Αοτροvoμiοζ TηV Kυρlοκη 1 4 Noεμβρiου, οτηv oδo
Αλεξοvδρεiοq 1 1 3

Ol ευρυxωρεq οiδoυoεζ ΠρooφερoVTOl KO YlO Vεεζ
εκδηλωoεlq, Αnο Tη φεTlVη XρoviO εKToζ OΠo TO

oεμ]VOρlα οοτροvoμiοζ, Kol Tlζ δlολεξεlg, o oΦΑ, δο
εvτοξεl oTo ΠρoγρομμO ToU Kol εlKooΤlKεg εκ0εoεlg
εμΠVεUoμεVεζ OΠ' TηV οοτροvoμio, ''lVε τlζ
εκδηλωoειg oυτtg δελoυμε VO σUVεXlστεi η δυvομικη
noυ θxεl οvοnτυxδεi οn' τo 1997 noυ lδρυoηκε o
oμlλog'', δηλωoε ο Πρoεδρoζ ToU oΦΑ Πουλog
Mωροiτηg oτη δlορκεrc ΤωV εγκαlviωv, o Προεδροg
τoυ OΦΑ, ToVloε τoυg δεoμoUζ ΠoU UΠOρXoUV με To
Kεvτρo Δlοδooηg Εnloτημωv KOl lVoυοεiο
Τεxvoλoγiοζ ι(Ol εκδηλωοε τη δlοδεοη γlO
KolVoUρlεq ουvεργοoiεζ με To 'lδρυμο,



Συvdvτευξn με τov Πρ6εδρo τoυ l(dvτρoυ

lVε TηV ευκolρiα TωV εγκοlviωv τoU KTlρlOKoU
σUγKρoτημOToζ ζητηoαμε OΠo ToV Πρoεδρo ToU
lδρυμοτog κοδηγητη Αo Tοουτορη μιO εΠl-
γρOμμOTlKη τonoδετηoη oXεTlKO με τoUζ oτδxoυg
KOl Tη δυvομlκη ToU oρOμοToζ,

Ποιo εivαl, κ, Πρoεδρε, Τo oραμα σαζ \/ta τo Kivτρo''

To KΔΕl\/T εivοι εVO εκποlδευτlκo, εVημερωTlKo,
τεxvoλoγtκo, μoUoειOKo, αλλα Kοl ι!υxογωγlκo
'lδρυμο noυ επlδtωKεl Vο oυvδυooεl τηv ι!υxογωγiο
με τηV εκnαiδευοη, vο κοvεl τη μο0ηοη XOρO KOl

δlοoκεδοοη, VO οξlοnοlηοεl oΤo εΠoKρo Τη

oUγΧρoVη τεxvoλoγiο oTηV εκnοiδευοη KOI

επlμδρφωοη KOΙ VO υπoοτηρiξεl ToV εΠlσTημoVlKo
KOl τεxvoλoγlκo noλlτloμo. Eδω οvδρωnol κοδε
ηλlκiag δο ζoυv μlο μovοδlκη εμnεlρia, Θo βlωvoυv
τIζ δloδtκοoiεg Τηζ εΠlστημoVlKηζ οκθΨηq, τηζ
ονακoλυQηq, Tηζ ερεUVOζ KOl Tηζ κolvoτoμiοg,
Ειδlκο τo nοlδlα, oο γvωρiζoυv.TηV oμoρφlO Tηζ

φUσηζ, ωοτε Vο ΤηV OγOΠησoUV Kol VO Τη

oεβοοδo0v.

Τα εΠaμεva βηματa σToUζ
λειτoυργΙαq τoυ Kεvτρoυ;

ΠρωΤoUζ μηVεζ

Στουq εΠoμεVoUζ μηVεζ, Tρειζ εlVOl ol
πρoτεραlδτηΤεζ: η oλoκληρωοη κοl oυμnληρωση ΤωV

εγKOΤOoTοσεωV, η οτελεxωοη Kοl oΠoKτηoη
εμnεlρiοg τωv εργοζoμεVωV ο'ουτδ μεσO oΠo Tη

δοκlμοoτlκη ToU λεtτουργiα KOl, αoφαλιjq, η

γvωoτonoiηση KοΙ η nρoβολη ToU oTo KolVo,

Διaβλ€nετε ΠρooΠTlKεζ ωσTε Vα γivεt Τo Κεvτρo
μoxλοg αvαnτυξηg aΤη Θεoaaλoviκη Καl σTηV
ευρυτερη nερloxη τωv BαλκovΙωv,'

Η περlοxη Tηζ avατoλlκηg Θεooολoviκηg δnoυ
βρiοκεταl τo Ktvτρo μοζi με τo Tεxvoλoγlκδ Πoρκo,
To ΕKΕΤΑ, TηV Τεxvonολη Πληρoφoρlκηg ΠoU
δημloυργεiτοl, Τlζ δερμοκorτiδεg TωV VεωV
KOlVoΤoμωV εΠlXεlρησεωV, TΙζ οxoλεg ΤoU
Παvεπlοτημioυ KOl TO ερευvητlκα lvοτιτoυτο ΠoU
οvεγεiρovταl σTηV ΠεριoXη KOl λεlτoυργoΟv,
διομoρφωvετοt μιο ζιivη κοlvoτoμiοg ΠoU ΠlσTεUω
oΤl Tηρouμθvωv τωv δεομευoεωV Tηζ Πoλlτεiοg δο
oλoκληρωδεi, Tο Kεvτρo με Tlq noλυεπinεδεg
δροoεlg του 0ο βoηδηοεl τουg αλλoυg φoρεig κοl
ουvoΛlκο τη ''Zιjvη" κοl lo βoηδηδεi κι οn' ουτη,

Η λεlτoυργiο τoU Kεvτρoυ δο δωοεl οτοδlοκο
ευκοtρiεg αnοοxδληoηg κυρiωg oToUζ VεoUζ
ovδρωnoυg KOl σε εξεtδtκευμθvουg εnιoτημovεg. Τo
Kεvτρο δο εivοI oημOVΤlKoq μoxλog oTηV
nρoοποδεlο VO μετοβoυμε οnο τηV κolvωvio Tηζ
πληρoφoρiοζ στηV κoIvωviο τηζ YVωσηq KοI Tηζ
κοtvoτο μiαg,

H τελετr'l τωv εYKolviωv

"Θελω Vα εκφραoω ΤoV oαυμαoμo μoU Ylα Τa

εnΙτευγμα αυτo, Δεv εΙμaι oε oεoη τεxvoλoγtκα vα τo
εKTlμησω, ooυμαζω oμωζ τlζ ε\/Κaτaστaσεlζ,
0aυμαζω τlg δρaoτηρtoτητεζ ΠoU μαζ εξnγη1ηκαv'
oαυμαζω TηV ΠρoσΠα1εtα η oπoia καταβλη0ηκε κoι
εΙxε ωg anοτελεoμα εvα Κεvτρo μovαδtκο γlo oλα τα
Baλκavtα, Ιoωg καt ΠεραV αlJτωv''

M ουτο το Λoγlo ξεκivηοε ToV XOlρεTloμo ToU o
Πρoεδρog Τηζ Δημoκροτiοg κ, Kωvοτoντivοg
ΣτεφοvonoUΛoζ, o oΠoioζ τiμηoε με τηV πορoυoio
τoU τηv τελετη εγκοlviωv τωv Kτlρ1OKωV εγKoΤO-
oTOσεωv ToU Kεvτρου Δlοδooηg Εnlοτημωv KOl

lVoυοεioυ Τεxvoλογioζ, τηV Ιετaqη 27 Oκτωβρioυ
2OO4, ενωrlloV εVoζ €VTUΠ0jσlOoμεVoU KolVoU ΠoU

ξεnερvoυoε το 1,500 οτoμo,

o Πρoεδρog τηg Δημoκροτiοg, nολlog φiλοq KOl

Eniτlμο lVελog τoυ Τεxvlκoυ Moυoεioυ, μοζi με τoυg
Πρoηγouμεvoυg Προεδρoυg τoυ Τεxv κoυ lVoυoεioυ
oμδτlμo κοδηγητη κ, N, OlκovoμoU KOl κ, Π, Tοoυ-
κολο, θκαvOV μlO οvοδρoμη oτη ρoμOVTlKη εΠoXη
τηq εnioκεQηζ ToU οτo Εκδετηρlo ToU l\r1oυoεioυ οtη
Σivδo, τo εToζ 1996 o Πρoεδρog τηg Δημoκροτiοg
εξεφροoε τη oυγκivηοη KOl ΤηV lKOVoΠolηoη ToU YlO
τηV εVTUΠωοlοκη εξθλlξη noυ εixε η ΠερloρloμεVη
τoτε δροoτηρloTηTO τoυ Τεxvlκoυ lz1oυoεioυ,

Στηv τελετη τωV εγκοlviωv nοροβρε0ηκαv ol
Yφυnουργoi Olκοvoμtκωv K. X Φιiλlοg KOl Αvο-
nτυξηq κ' Γ, Σολlογκoυδηg, o Γεvlκδg Γρομμοτθοg
Eρευvοg Kοι Tεxvoλoγiοg κ, l, Τοoυκoλαg, o
Γρομμοτεοg Περlφερεlοζ K, Γ, Toδτροg, o Δημορxog
Θερμηζ K, Θ. Πonοδonoυλog, o ΑvτlδημOρXoζ
Πoλtτloμoυ K. X. Αηδovδπουλog, Ποvεnlοτημlακεg
Αρxεg, Eκπρoοωποl oργαvloμωv KOl Δημoτlκωv
Aρxωv κ, ο,

H τελετη ξεκivηοε με OγlOoμo noυ τελεoδηKε OΠo To
Μαγδα Δημακη



Σεβοομlοτοτo lVlητροnολiτη Kοοοοvδρεiοg κ. Nlκδ_
δημo, Στη ουvεxεlο ο Πρoεδρoζ ToU lδρυμοτog
κοδηγητηg K, Α Toουτορηg κολωooρloε ToUζ
nρoοκεκλημθvoυg KOl OVOφερδηκε oτo loToρlKo Τηζ
εξελtξηg τoυ Τεxvlκoυ Moυοεioυ, τη δημloυργiο τoυ
lδρυμoτog KOl To εΠiTεUYμO Tηζ KOTOσKεUηζ TωV
VεωV KTlρ|OKωV εγKoTooTOoεωV ΤoU,

o Πρoεδρog κ, Tοαυτορηg τovlοε oτl "To K€vτρo
Δtοδoοηq Εnloτημωv κοl l\z1oυοεio Tεxvoλoγiog εivol

ρlζωμεvo κοl οvτλεi XUμoUζ oΠo τηV OYOΠη Kol ToV
ρoμOVTloμo ToU Σωμοτεioυ ''Φiλol τoU Tεxvlκoυ
lVoυοεiου Θεoοολoviκηg'', ΠoU εiVol μlO μη
κυβερvητtκη oρYOVωoη, η onoiο iδρυοε KοI oρXloε
τη λεlτoυργiο του [Voυoεioυ ΠρlV OΠo εiKoσl KOI
nλ€ov xρovla, oτη Bloμηxοvlκη Περloxη τηg Σivδoυ",
o Πρoεδρog oλoκληρωσε τηV oμlλiο τoυ ωg εξηg:

'Kολιi.l oλo ToV Kooμo VO εntoκεφδεi Τo Ktvτρo
Δlοδooηg Εntoτημωv κοl Moυoεio Τεxvoλογiοg, Nο
τo γvωρiοεl οΠo KoVTo. Kολω oλoυg Vο φερoUV Tlζ
olκoγεvεldg τoUζ KOl τoυg φiλουζ ToUζ, Kαλω τoυg
oυλλογoυg KOl τO oxoλεiο, Τoυg κολουμε VO τo

υloδετηooυv, VO To OYOΠησoUV, VO τo UΠo-
oτηρΙξoυv, H βlωolμoτηTO τoU Kεvτρoυ δο εξορτηδεi
οΠo TηV υπooτηρlξη KOl TηV OγOΠη του κοομoυ,''

Tελog, o Πρoεδρog οvοκoivωoε TηV OΠoφOση τoU
Δlolκητlκoυ Συμβoυλioυ τoυ ΙδρυμοToζ Vo οnovεiμεl,
με TηV εUKOlρiO τωv εγκοlviωV, TlμητlKη πλοκθτα οτo
Σωμοτεio ''Φiλol ToU Tεxvtκoυ lVoυoεioυ
Θεoooλoviκηg", ''ωζ αvογvωρloη τoU ερYoU ΠoU
nρoo€φερε Ylο TηV iδρυοη τoυ lδρυμοToζ ι{ol τη

ουμβoλη τoU σΤo οxεδlοoμδ Kol TηV KoTοoKεUη TωV
KTlρlαKωV εγκoτοoτοoεωv ToU" Kοl κολεoε τoV
oημερlvo Πρoεδρo τoυ Σωμοτεioυ κοδηγητη κ Δ
Ψυλλo VO ΤηV nοραλοβεl. o κ, Ψυλλoζ εUXoρloTηoε
ToV K, Tοουτορη Kol αvοφερδηκε στlζ lσToρlKεζ
οvcγκεg Kοl To περιβaλλοv iδρυoηq κοl λεlτoυργiαg
του Tεxvlκoυ lVoυοεioυ, Mετοξυ τωv ολλωv δηλωοε
oτl "To ερYo τoU Tεxvικoυ lVoυoεioυ βαοiοδηκε oτηv
πρωτoβoυλiο κοl εδελovτlκη ΠρooφoρO τωv μελωv
ToU Σωμοτεioυ, oΤηV υλonoiηoη τηζ εVερVoUζ
oUμμεToXηζ Τηζ κolvωviοg ΤωV noλlτΟv oTO
εΠloTημoVlKο κοl πoλlτloτlκα δρωμεvο oε
oυvεργοοiα KOΙ δtολoγo με ToUζ τoΠlKoUζ Kol
l(ρOτlKoUζ φoρεig''.

o Πρoεδροζ Tηζ Δημοκροτiοg εκoι-!ε τηv κoρδελο
ToV εYKοIViωv μ' εVO ΠρωToTUΠo ΤρoΠo, ι!ηφlοκο,
nατΟvτοg με τo δoκτυλo τoυ σε μlO oδovηg οφηg
KOl εVερYoΠolωVTοζ TηV nροβoλη στηV
γlγοvτooδovη εlKoVO τωV KTlρloKωV εγKoToσTOoεωV
οno ελlκδπTερo oε μlο nελωρlο κoρδελο, μεoO oΠo
TηV oΠoiο oTη oUVεXεlo nρoβολοv εVTUΠωolOKεζ
εlKoVεζ τωv επi μ6ρoυ9 εYKOΤooTooεωV,

H τελετη TωV εγκolviωv εληξε με εniοκει}η ToU
Πρoεδρoυ τηg Δημoκροτiαg oτο δlοφoρο TμημOTO
ToU Kεvτρoυ. Ακολουδηoε δεξiωοη Πορολληλο
δoδηκε oτo KolVo η ευκοlρiο Vo ΠOρOKoλoυoηοεl,
με ελευδερη εiooδo, oε δlοδoxlκ€g nρoβoλεg τO
oεομοτο τoυ Πλοvητορioυ KOΙ ToU Koομoδεοτρoυ,

l, Παnαευoταoioυ, Γεvtκog Γραμματεαg Δ,Σ



o γεiτovoq μoq, o Aρnq

Πρooπdδεlεq vo γvωρiooυμε Kαl vo
κoτoκτlioouμε τov "l(6κκlvo ΠλovΛτn"

o Αρηζ εivοt o nλοvητηζ τoU Hλlοκoυ μOζ
Συοτημοτog YIO τoV oποio To εvδlοφερov TωV
ovδρωπωv, OΠo τηV OρΧoloτητo μεXρl oημερO,
oUVεXωζ ουξovεl, To μεγολo ουτo εvδlcφερov εixε
ωζ οnοτελεομo VO ΠρOYμOτoΠolηδoυv, oΠo To
1960 μεxρt τΟρο, 34 εξερευvηTlKεζ οnooτoλθg τωv
Αμερlκοvωv Kαl TωV Pωoωv, OΠo Tlζ oπoiεg οt 13

ητοv εntτυxεig

Ol ΠρωTεζ εΠlTUXημεVεg οnooτoλεg ΠρOYμOTo_
nolηoηκοv με Τlζ δυo OμερlKOVlKεζ δlοοτη-
μooUoKεUεζ Vil<ing. Ol οπooτoλεg OUTεζ ηTαV
οxεδlοoμεvεζ oΠωζ κοl εκεivεg ToU ΠρoγρOμμOτoζ
Apollo γlO Tη Σεληvη: To μηTρlι{o σι(Oφoζ
ΠερlφερoTOV YUρω απδ τoV Αρη KOl εΠolρVε
φωτoγρoφiεζ, εVω oUγXρoVωζ οvομετεδlδε οτη Γη
τtg πληρoφoρiεg noυ εoτελvε To oXημO To oΠoΙo
εixε πρooεδοφloτεi oτov nλοvητη, Ετοl nηρομε 4 500
φωτoγροφiεg KOl noλυτlμεg nληρoφορiεg YlO τη
σUoTOoη τoυ εδοφoυg KOl Tηζ OTμoσφOlροζ τoU
Αρη

Ακoλoυoηοε η εξοlρετlι(O εΠITUXημεVη OΠoσToλη τoυ
Pοthfinder, τo onοio με TΙζ ουγκλovloτlκεg ΠOV_
oρομlκεg φωτoγροφiεg ΠoU εoτεlλε, εvτυnωoiοoε
Tooo TηV εΠloTημoVll(η ι(olVoτηTo ooo Kol To KolVo,

Ano ToV lοvoυορto 2004'
oXημOTO Tηζ NΑSΑ, To

ΤO δiδυμο ρoμΠoTlKO

Spirit KOr To Oppor-
tunity, ΠoU βρiοκovτοl
στηV εΠlφOvεlο τoυ Αρη,
δlοvυoυv δε κοδεg
μεTρO τηV ημερO με
oτoXo τηV οvoζητηοη
oτolxεiωv σXεTiKO με To
UYρo nορελδov ToU
Αρη KOl τηV υπορξη
KOΠolOζ oτolxεlωδoυg
μoρφηζ ζωη, κοδωg
απδ noλλεg οπoQεlg o
Αρηg μotοζεl εκnλη_
KTlKO με τη Γη: Εμφοviζεl
Τo φO VoμεVo TωV
εΠoXωV ΤoU εToUζ, Ol
nολοl τoυ εivοt κολυμ -

μεVoι με ΠOYo' 'Exεl

δlορκεlo μερOζ KOl
VUXTOζ iοη nερinoυ με
Tη γηlVη, Bρε0ηκοv oτηv
εΠlφOVεlo ToU oiδηρoζ
KOl κολ ο ΠoU εivοl
βοotκο οτolxεio YlO τη

ζωη
Mε βοoη oλο Τo
ΠOρOΠOVω, o Αρηζ
οnoτελεi το nlδαvo μοg
KOTOφUYlo, oτOV η Γη
δε δο μoζ xωρεi, η
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oΤOV oο εXoJμε εξo,,_'_ _-ε - ] - . - Jo KoUζ Tηζ
Πoρouζ, η, ol(oμΓ λε ρo_ε; ] : - ]. ] ) _'lv εΧoUμε
μoλυvεl Tooo ωoTε VO γνε Ξ.]-:.--1, ΑΛλωοτε o
Αρηg βρioκεται nολυ KoVτc pcC '.'3,\ ζ δlοκoolεg
φoρεζ μOl.(ρUTερo OΠo τη Σεληvη

Ol γvωοεlg ΠoU oΠoKTηδηκοv μεΧρi cηι'rερO |.]ε Tlq

μη εnοvδρωμεVεζ OΠooτoλεg, φερVoUV ολo κα Πlo
KoVTO Tη σTlYμη Tηζ ΠρωTηζ οnooτoληg
OστρoVOUTωV σToV Koκκlvo Πλοvητη, "TO μεγολo
nρoβλημo ΠoU ΠρεΠεl VO λυοoυμε", λεεl oε
ουvεvτευξη Tηζ τoV ΠερOoμεVo μηVO εδιi.l oTη
Θεοοολοviκη η δρ lωοvvο Bερviκoυ, γlO nολλο
XρoVlO Δtευδυvτρlο Ερευvωv oτη ΝΑSΑ, ''εivοl η
ελλεlQη βoρυτητοg ΠoU δο υφioτοvτοl ol
οoΤρoVOUTεζ γlO Περ,σσoτερoUζ OΠo 14 μηVεζ
Γlουτο nρεnεl nρωτο VO oUVτoμευτεi η δlορκεlο τoυ
τoξlδloυ, l\4ε XOρO, oUVεΠωζ, δlοβοζoυμε Πωζ ol
εΠloTημovεg μελετoυv μ]o ΠρωToΠoρlOKη τεxvoλoγiο
με τηV onoiο τo τοξiδl δο δtορκεi μovo 90 μερεζ

Στη φωτoγροφiο, εVo oΠo το δυo ΠOVoμoloτUΠO
oXημoTO ΠoU oUTη Tη oT γμη oυvεxiζoυv To
ερεUVηT]Ko ToUζ εργo ΠOVω oΤoV Αρη, οε oΠooTOση
128 εκοτoμ μιλiωv OΠo Tη Γη, ΙVετοξυ ToUζ αΠεXoUV
6 600 μiλlο, εVω τo δυo μητρlκo oKOφη ΠOρOμεVoUV
oε TρoXlo, οvομετοδiδoVToζ τlζ noλυτ μεg nληρo-
φoρiεg, 

_o εξερε -νηT ^o oLτo -lρoγρομμO εXε,
nρoυπoλoγloμo 820 εKoTo|-], δoΛορlο,

Κατερlvα Kαρατζoυλlδoυ, Φυaικog
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Σ0vτoμn loτoρlκli ovooκ6-
Πnσn μlοζ ΠρωτoΠoρloκflq
δρooτnρldτnτoq l 5o ετΦv.

EiVαl τo nlo nολο.o, τo Πlo YVωσTo
KOl To Πlo μεγολo oΠo τo τρiο
lVoυoεiο nου oλο μοζi οnοτελoUV To

"Eδvικo lVoυoεiο Επloτημωv Kol Bloμηxαviαg" τηζ
Mεγοληg Bρετoviοg, Tο ολλο δυo εivo τo ''Ε0vlκο
lVoυοεio Σιδηροδρoμωv, σTηV noλη York, ΠoU
lδρυδηκε τo 1975 KOl To ''l\r]oυοεiο Φωτογροφiοg,
KlvημοτoγρOφoU KOl Tηλεoροoηg', oΤηV πoλη
Bradford, noυ lδρυ0ηκε τo 1983,

Τo l\z1oυoεio Εnlοτημωv, oτo South Kensington τoυ
Λovδivoυ, εγKolvlασTηκε τo 1857 οε xωρο noυ εixε
ογoροoτεi οnδ το εοoδo τηg εΠlTUXημεVηq ΕΞΠo
1 851, KlVητηρlo δυvομ1 KOl JΠooTηρlKτηζ Tηζ
onoiοg, oΠωζ KOl τoυ lVoυοεioυ ΕntoτημωV- ηTOV o
Πρiγκηnοg ΑΛβερτog Γlο τo oxεδ ooμo, τηV
oργOVωση κοl λεlτoυργiο τoυ (OlVoUρloU μoUoεloU
lδρυδηκε To lVορτlo ToU 1853 To ''Yπoυργεio
Εnloτημωv κοl Tεxvωv'' σKoΠoζ τoυ onoioυ ητOV "η

οvοnτυξη τωv μθoωv εκnοlδευοηζ oTη βloμηxovia
κοl η εnουξηoη τηζ εΠlρρoηζ τωV εΠloΤημωV Kαl TωV
τεXVωV σTo Xωρo τηg βloμηxαVlKηζ nορoγωγηg''. H

οvοnτυξη τoυ l\z1oυoεioυ ητοv εVTUΠωσlOKη' Τo 1929
o ετησloζ αρι0μog επloκεπτΟv εixε ηδη φTooεl To
εvο εκοτομμUρlo,

To 1924 κoδlερωδηκov YΙO ΠρωTη φoρO ol
ξεvογηοεlg TωV εΠloKεΠTωV με τηv ''guide-lecturer
service'', Λiγo vωρiτερo εixε ορxioεl η oργOVωoη
nερloδlκωv εκoεoεωv γlO ToV εoρTOoμo oημovTlKωV
εnετεiωv η YlO τη λεnτομερεοτερη nορoυoiοoη
KOΠolωV nλευρωv τηζ εΠlστημηζ η τηζ τεxvoλoγiοg
noυ δεv μΠoρoUσοV vο nερlληφ0oυv oτα KOVoVlKα
εκδετηρlο, To 1 93 Ο εγKOlVioσΤηKε To ΠρωTo
ομφlδθοτρo γlO δlολεξεlq KOl εΠlμoρφωTlKO
ΠρoγρOμμOτο, Tο'1 933 εγlvε Ol(oμο εVO KOlVoToμlKo
βημo με TηV oργoVωση τηg Children's Gοllery, η
onoiο nερlλομβαvε ΠεlρOμOτlKεζ δlοτοξεlg ΠoU
xεtρiζovτov ol iδtol ol εΠlσKεΠTεg, H GοlΙery οδηγηοε
τo 1986 oTo ΠρωτoΠoρlαKo ''Lοunch Pοd", τoτε τo

μεγολυτερo oε ΕυρωποΙκo Mουoεio "Τεxvonαρκo'',
Στη οημερlVη ToU μoρφη, τo Lαunch Pοd δlα0ετεl
Tεoσερlζ ΠTερUYεζ: The Gοrden, Ylα ηλlκiεg 3 -6
ετωv, Things, γto ηλlκiεq 7'11 ετΟv, FΙighf Lοb, γlο
επloκθπτεg nοvω οπδ 7 ετωv, KOl To κυρiωg Lοunch
Pοd με ΠερlσσoTερO OΠo 50 δlοδροοτlκο εκδεμοτο
γlο oλεg τlg ηλlκiεg. H φlλoοoφiO KOl TO δlοδρooτlκo
εκδεμoτο τoυ Lοunch Pοd βοηoησOV σημOVτlKO oTo
οxεδlοoμo τoυ δlκoυ μοg TεxvoπορKoU,

Πloτo οvτiγροφo, σε φUσlKo μεγεδoq κοι με κοδε λεnτo-
μερειo, ToU oερoσKοφoυg Flyer 1 τωv οδελφωv Wright

Τo κυρiωg lVουoεio nορoυolοζεl oημερO oToV
εΠloKεΠTη ΠερloσoτερO OΠo 15 ΟΟ0 OVTlKεlμεVO-
/εκoεμοτο, oμοδonolημtvο oε 40 δεμοτl κο
εκδετηρlο, μεταξυ τωv oπoiωv: Πυρηvlκηg Φυοlκηg
KOl Εvεργεlοg, Συγκolvωvlωv KOl lVετοφoρωv,
Nαυnηγlκηg KOl Λιμεvtκωv Eγκοτοoτοoεωv,
vΓεωφυοlκηζ KOl Ωκεοvoγροφiοg, lοτορiοg τηζ
lοτρlκηg, Θεμoτωv Yγεiοg, Tυnoγροφiοg KOl
Παρογωγηg Xαρτου, Φωτoγροφiοg KOl Klvημοτo-
γροφiοg, Tηλεnlκolvωvlωv, Mετεωρολoγiog, Xημlκηg
Bloμηxοviοg, Πληρoφoρlκηg KOl Hλεκτρovlκωv
Yπoλoγlοτωv, κοl Εξερευvηοηg τoυ ΔlοoτημOToζ,

Μavog lατρΙδηg

f,};ΙΙj{1



Στη Bαρκελωvη, ΤηV ΠρωTεUoUοο Τηζ Kοτολωvioq κol noλtτlοτlκδ
l(εVTρo -ηζ oΠαVloζ oV oxl Tηζ εUρUΤερnζ Περ oXηζ,
ΠρOYμοΤoΠolηδηκε το ετηolo Συvεδρlo τoU ΕCSlΤΕ tΕuropeοn
Collαborοtive for Science, lndustry & ΤechnoΙogy Εxhibjtions], απo
τlg 4 tωg τlg 6 Νoεμβρioυ 2004'

o oργovtoμoq τoυ ΕCSlΤΕ οnoτελεΙ Τo KεVΤρIKo ΕυρωnοΙκo Δiκτυo

γtο φoρεΙg oΠωζ τo lVloυοεio μοg, lVoυοεiο Φυolκηg lοτoρiαg,
Evυδρεiο κ'λ,n, Η φετlvη σUμμεToXη oΤo Συvεδρlo ηTOV η
noλυnληδεoτερη oλωv ΤωV εΠoXωV, Συμμετεixοv ο' αυτη 68Ο
ΠρoεγγεγρομμεVo οτoμα αno 40 xιi-lρεg, ΜετοξΟ τωv ητοv κor 10
Ελληvεg nou εργoζovταi οTηV Ελλοδο Ελληvoγερμαvlκη Aγωγη, τo
Ευγεviδεlo lδρυμo) Kol To εξωΤερlKo'

Τo Kεvτρo εl(ΠρooωΠηoε o Δtευδυvτηq ΛεtτoυργΙοg κ, K, Τοvηg o
onoiog nρογμοτonoiηοε δυo nορουοlοoεtg, εντογμεvεg σTo
KοVoVlKo ΠρoYρομμo Kοi οτlζ ουvεδρΙεg, onωζ σ' εκεivη με τiτλo
''Αrmchοlr Tour of Νew Science Centres" σTηV oποiα
πορoυolοoδηκε γ1ο ΠρωΤη φoρα Τo Tεxvlκο Moυοεiο κοl τo Nεo
Εργo' Eπiοηq oτη ουvεδρiο με τ1τλo ''Communicαtion of Sciences
through lCΤ Technolοgies'' nορoυοtοolηκε τo εργo οξtonοiηοηq
_ηg 

sηφloκ^g τεxvoλoγiοg γlο τlζ οVογκεζ εΠlKolvωVloζ -oU KolVoU

με To Vouσεlo Kol -o ΓερlεXoμεVo ΤoU,

Αξiζεt vο oVοφερoUμε δτl οτo φετtvo Συvεδρlo εYΙVε αλλογη
πρoεδρου τηq ECSIΤΕ Tοv Πρoεδρo Jeοn Frοncois Ηebert
Πρoεδρog τηg Lo Cite des Sciences] δlαδεxδηκε o Αsger Ηoeg,
Δlευδυvτηg τoυ Εxperimentοrium oτη Δοvio,

Τo Συvεδρto φtλoξεvηδηκε σTo Mouoεio Entοτημωv "Cοsmo Cοixο"
ΠoU η lσΤoρiο τoυ εivοt nαραλληλη με τη δlκη μoq, τoυλαxlοτov
xρovlκο, Γtα 23 xρovtο δραοτηρlonolηlηκε οε εvο κτiρlo 1 50Ο τ.μ

Τov ΑUγoυoτo τoυ 2004 εγκαιvιοoδηκαv ot vεεg εYl(οToστoσεΙζ τoU,
noυ δεxδηκαv ηδη 5ΟΟ 00Ο εntοκεnτεq δωρεov. Τοoο oι vεεg
εγl(oΤαoΤοoεlζ Kαι To ΠερlεΧoμεvo ooo κot η λεtτoυργlο ToU εV
λoγω lVoυοεiou, γlα το onoiο δο γρα(.loυμε ΠερlοσoτερO οτo
εΠoμεVo τεΟxog, xρηματoδοτoυvτοt οnδ τηv μεγoλυτερη τροnεζo
τηg Kοτολωviοg τηv "Cαixo",

Τo επoμεvo ΣυvεδρIo τηq ΕCSlΤΕ εXεl ΠρoγρOμμοτtoδεi γlο τlg 10
-12 loυvioυ 2Ο05, oτο Science Center "Ηeurekο'' οτη Φtvλοvδiο,

Κωoταq Ταvηg, Διευaυvτηg ΛεtτoυργΙαg

Η κεντρtκη nλoτεiο τηq Boρκελωvηg κοl η εiοoδog τηq δlεδvoυg εκ0εοηg

Yπειiδυvog Εκδoonq, Δnμ, Ψι!λλoq, Σxεδtooμdq κοl Επlμι1λεlo Eκδoong, Niκog Moιiτοng
Ynειjδυvoζ Yλng, Mdvog loτρlδnq, Εκτ0nωon, Σ. ΓlΑXoYΔHΣ - M, ΓlΑXoγΔHΣ o,ε.

Τnλdφωvo εnlκolvωviog, 231o 483 ooo e-moiΙ, boοrd@tmth.edu.gr' toτooελiδo, www,tmth.edu.gr


