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k*** oυμπληριi.lΘηκαν 31 xρ6vια απ6 τηv [δρυoη τoυ
Θεooαλoν[κηg", τo oπo[o oτη oυv€xεια

&Σωματεioυ "Τεxvικ6 Moυoε[o

].μΦοvoμdοθηκε ωg"Φiλoι τoυ Τεxvικo0 Moυoεioυ Θεοoαλov[κηg'i Τo γεγovog
.'αva,δεiχiηκε ,με €vα εoρταoτικo διημερo, aτιq 27 και 28 Νoεμβρioυ, κατd τo
:,:lΦqioοργαvΦθηκε εκδξλωση πoυ περιλαμβαvε ξεvαγηoη oτα ν€α Εκθετηρια,
i5αQι{η'xq1 Δεiπvο στιζ εγΚατασταoειg τoυ K€vτρoυ Διαδooηq Eπιoτημιi.lv και
-,:λ4ΦUoεiου Tεxvoλογiαg, προg

τιμ(v τωv Mελιi.lv Kαι τωV Φλωv τoυ ΤεxvικoΟ

τελετη εvτo[xιoηg AvαμvηoτικΦv Πλακι.i.lv oτo
';Mοubε!ou.
.,παλι6:Eκθετηριo
oτη Bl.ΠE.Θ., oτη Σiνδo. Πoλλd ΘυμηΘηκαμε με oυγκ(vηoη
,,:αυτ€ζ τιζ δΟo μ€ρεc απo την επιτυxη πoρε[α τoυ Τεyvικo0 Moυoε(oυ, τιζ
Tην iδρυoη τoυ lδρ0ματoq
,]: δβdoειg και τα επιτεΟγματα τoU, με επιoτ€γαoμα
Kαι τη δημιoυργiα
και
Moυcε[oυ
Tεxvoλoγiαζ
l.,κ€vτρου ιιdδoοηg Επιοτημιi.lv
..:_ωv ,αιριακΦv εγκαταoταoεων τoυ. Τo Δ.Σ. τoυ lδρΟματoq τfμηoε τo €ργo
' ,αftο με τηv εvτοixtoη στηv εiooδo τoυ κτιρioυ μιαg oxετικηg αναμvηoτικηg
Τηv επoμ€vη

€γιvε

πλακαq.

απ6 31 xρ6vια τo Σωματεio oυvε1(ζει vα παραμ€vει εvεργo. Στo
.,:rε$1oc αuτο τηq ΕNΗMΕPΩΣΗΣ, επιδιΦκεται vα πληρoφoρηθoOv τα μ€λη
:.lΥ,στεQα

τη ουμβoλξ τoυ στo €ργo τoυ lδρ0ματog, καθΦζ Kαι για τιg εκδηλΦoειg
δραoτηριoτητεg τoυ, πoυ πρoωΘo0ν τηv εξoικε(ωση των vθων με τηv
:.tπrστr]μη Kαι τηv τεxvολoγiα. Η πληρoφ6ρηση Tωv μελΦv θα ενιo1υΘε[ μ€oα
.''ατJ6 ιστoοελ(δατοu Σωματε[oυ, η αvαπτυξη τηζ oπo[αζ εivαι οε εξ€λιξη.
1,;γ*α

_

:και τtg

τo'lδρυμα €xει πρoxωρηοει, αυτ6 τo xρovικo διαoτημα,
oτη δημιoυργ[α ν€ωv εκθετηρiων Kαι στoV εKσυγΧρovισμo τoυ εξoπλιoμo0
τoυ, αξιoπoιΦvταg τα εγκεκριμ€vα κατd τo παρελΘov κovδΟλια 4.50ο.000€.

. Enronuo,roυμε 6τι

'E1ει πρoβεi οτηv εξεΟρεoη v€ωv oημαvτικιbv πoρων, €xει

εμπλoυτ[oει

, τιg δραoτηρι6τητεg Και την δημooι6τητα τoυ Φoρ€α και €xει επιτ0xει τηv
€κδooη Ν6μoυ με τov oπoio τo'lδρυμα δ0vαται vα xρηματoδoτηΘε( απo τov

Kρατικo ΠρoUπoλoγιoμ6. oλα αυτα δημιoυργo0v επιπλ€ov πρoυπoΘ€oειg
για τηv επiλυοη τωv oιKovoμικιbv πρoβλημdτωv Kαι τη μαKρoπρ6Θεoμη
αvdπτυξη τoυ lδρ0ματog' Επιβεβαιιbvεται η μεXρι oημερα πoλιτικη τoυ
,,, Διοικητικo0 Συμβoυλ(ou τoυ Σωματε[oυ για τη oταδιακη αναπτυξη
συvεργειιbv με τo'lδρυμα.
],

Ι$ρμμg υπooτηριξε τηv επιτυxη oργαvωoη τωv διαφoρωv εκδηλιboεωv
',τοoΣωματεioυ, με τη διαθεοη xΦρωv και θεαματωV για τo oκoπ6 αυτ6.

,.,:Τ_ο

ακ6μα αvεκπληρωτη η ικαvoπoiηση τoυ δ[καιoυ αιτηματoq μαg
.-',,'.i Φ,θ-εομoθετημ€vη,
xωρ[g περιoριoμoOq εκπρooιilπηoη τoυ Σωματε[oυ
l11qτoΔιoιkητικ6 Συμβoιiλιo τoυ lδρ0ματoq, γεγov6g για τo oπoio oυνεx[ζoυμε
iιq πρooπαΘειεζ μαζ
,1..].1|αρgμ€νει

::.#iixaiαοiε

οr\οψ

υxα XαρoO μεvεq

Γιo ρτ€g,

Eυτυxιoμ€νo

και Δη μιo υ ργι κ6

KαΘηγητηq Δημητριoq ΨOλλoq
Πρoεδρoc Δ.Σ.

ξ €&βξJ
*g**ζ a***

Χ*w d:fua*

{ xzs awry

#

ffi g&ωw

fo "Tεxvικo Moυoε[o Θεooαλov[κη g" πρoιbΘηoε (oε
l μεγαλo βαθμo) τoυg oτoxoυg τoυ. Απo την αρ1η

τηg δραoτηριoπo[ηog τoυ μθxρι oημερα ε[xε μια
πλo0oια ιoτoρ[α: δημιo0ργηoε EκΘετηρια, oργαvωoε
πληΘoq ξεvαγηoεωv και εκδηλΦoεωv τιζ oπo[εg παρακoλo0Θηoαv παvω απo 1.000.000 ατoμα, δημιo0ρ_
γηoε υπoδoμdq και πρoυπoΘ€oειq xρηματoδoτηoηg,
δημιoΟργηoε τo'lδρυμα KΔΕ & MΙ oxεδiαoε Kαι Kαταoκε0αoε κατα €vα μεγαλo πooooτo τιq εγκαταoταoειg
τoυ Ιδρ0ματog, τo oπoio και διo(κηoε επ( πεvταετ[α.
To'lδρυμα, υλoπoιε[ πoλ0μoρφεg δραoτηριoτητεg,
oπωg ηταv τo oραμα τωv ιδρυτικιbν μελιi-lv τoυ Σωματε[oυ. o ρoλoq τoυ Σωματε[oυ παραμ€vει oημαντικog,

με κ0ριo oτo1o τηv αρωγη oτo €ργo τoυ lδρ0ματoq.
Στo πλα[oιo τoυ αvαθεωρημ6voυ Kαταoτατικo0 και
τωv ευρ0τερωv oτoxωv τoυ, πρoβλ€πεται η διoργανωoη πoλλΦv αλλωv πoλιτιoτικΦv και εκπαιδευτικΦv
δραoτηριoτητωv. M6λημα τoυ ε[vαι:
1. Να αλλαξει τoυζ oημεριvoOg περιoριoμo0ζ Kαι να
διαoφαλ(oει τη σUμμετoXη τoυ oτo Διoικητικo Συμβo0λιo τoυ lδρ0ματog, 1ωρ[g περιoριστιKo0q oρoυq.
2. Nα απoκτηoει μια oτεvoτερη επικoιvωv[α με τα μ€λη
Kαι vα διαoφαλioει τη μεγαλ0τερη σUμμετoxη τoυg
τooo oτιg δραoτηριoτητ€g τoυ, 6oo και κυρ(ωg, oτη
λειτoυργ[α τoυ.
3. Να oργαvιbvει, σε oυvεργαo[α με τo'lδρυμα Kαι με
αλλoυq επιστη μovιKo0q Φoρε(q, oειρα εκδηλιboεων,
6πωq oμιλ[εq, ημερ(δεc, MαΘητικo0q διαγωvιoμo0g
και oυvfδρια oxετικα με τηv επιoτημη, τηv τεxvoλoγ[α και τov τεxvικo πoλιτιoμo.
4. Να oργαvΦvει εκδηλΦσειζ για τη oυγκ€ντρωoη πoρωv πρoζ υπooτηριξη τoυ €ργoυ τoυ Σωματε[oυ και
τoυ lδρ0ματog.
5. Nα oργαvΦvει μαΘητικo0g διαγωνιoμo0g και εκΘθ_
oειg μαθητικΦv καταoκευιbν.
Για τηv υλoπoiηoη 6λων τωv πιo πανω απαιτε[ται
η πρoo€λκυση τoυ ενδιαφ€ρovτoζ Kαι η εvεργoπo[-

!τη 33η Γεvικη Συv€λευση τωv MελΦv πoU πραγματoZ-πoιηΘηκε τηv Kυριακη 29/3l2009, o0μφωνα με τα πρoβλε-

πoμενα oτo Kαταoτατικo τoυ Σωματεioυ, o Πρoεδρoq καΘηγητηζ Δ. ΨOΜoq ενημερωoε τα μ€λη oxετικd με τα πεπραγμ€vα τoυ Δ.Σ. κατα τo πρoηγo0μεvo €τoζ. o Πρoεδρoq τ6νιoε,
μεταξ0 των αλλωvτηv αvαγκη αvαv6ωoηgτωv oραματων και

τoυ ενδιαφερovτoζ τωV μελιi.lν και κατ€ληξε oτα ακoλoυθα:
<ΠιoτεΟoυμε oτι πρ€πει vα δημιoυργηΘε( €vα ν6o oραμα,
μια καιvoOργια δυναμικη, μια μεγαλ0τερη παρoυo(α oτα Πoλιτιoτικα θ€ματα τηq Π6ληg και oυμβoλη oτo 6ργo τoυ lδρ0ματoζ. To0τo απαιτεi, π€ρα απo τιg πρooπαΘειεg πoυ πρ€πει
vα καταβαλειτo Δ.Σ., τηv εvεργoπoiηoη περιoooτερωv μελΦv
και ιδια[τερα των ν€ωv Kαι τη σUστηματικη αξιoπoiηoη αvθρΦπωγ ιδεΦv καταoταoεων και oυγκυριΦv. Πρog αυτη τηv
κατει)θυvoη €xει να πoρευτε[ τo Δ.Σ. κατα τo δε0τερo €τog τηg
θητεiαg τoυ για τηv περαιτ€ρω εξ€λιξη τoU ιστoριKo0 μαq Σω_
ματε[oυ>.

Kατα τη διαρκεια τηg Γενικηg Συν€λευoηg παρoυoιαoΘηκε φωτoγραφιKη €κΘεoη με oτιγμιoτυπα απo την loτoρ(α τoυ Tεxvικo0 Moυoε(oυ.

ηση περισσoτερωv μελΦv, o oxεδιαoμ6g τωv πoλλαπλιbν δραoεωv Kαι o επαvαπρooδιoριoμog εvog

v€oυ oραματog.

Γιdvνηq ΠαπαευoταΘioυ
Γεvικog Γραμματ€αg
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Δ.Σ.

Δημητριoq Ψ0λλoζ, Kαθηγητηq Παιδαγωγικo0 Tμηματoq A.Π.Θ. - Πρoεδρoq
lωαvvηg Στoiμ€vog,

oμoτιμog KαΘηγητηq Α.Π.Θ.

lωαwηg Παπαευoταθ(oυ, Φυoικoζ

-

-

Αvτιπρoεδρog

Γεvικ6ζ Γραμματ€αg

ΓεΦργιog Xατζηαργυρ6g, Σ0μβoυλoq oργαvωoηg

-

Ταμ(αc

Θεoδωρoq KαρτoιΦτηg, ΣXoλικoq Σ0μβoυλoq Πληρoφoρικηc ι.ε.
Ευoταθιoζ Πoλυxρovιdδηq, KαΘηγητηq Τμηματog Φυoικηg A.Π.Θ
ΑvτιbνιogΤρ[μηζ, Δρ Γεωπ6vog - M6λog

-

M€λog
M€λoq
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γ(α oτηv πoλη μαq 6vαq αξι6λoγoζ v€oζ πoλιτιαrικog φoρ€αζ, πoυ πρoo€φερε τo oΟvoλo τωv δραοτηριoτητων εvoq
<Moυoε[oυ> : εκθετηρια με θεματικd εκΘ€ματα, ξεναγηoειg,

εκπαιδευτικα πρoγραμματα, διαλ€ξειζ, περιoδικ€g εκθ€oειζ
και ουvδιoργαvιi-loειg με αλλoυg πoλιτιoτικo0g φoρεiq.
Δικαιoλoγημθvη, oυνεπιbq, ηταv η απoρ[α (πoυ υπαρyει
και μ€xρι οημερα) για τo πιbg ε(vαι δυvατ6v vα €xει αυτα τα
επιτε0γματα μια μικρη oμdδα εΘελovτιbv (με περγαμηv6g,
ioωζ, oε διαφoρoυg αλλoυq επιστημovιKoΟg και επαγγελματικo0ζ κλdδoυq), αλλd 1ωρig καμια εμπειρiα αιo xΦρo τηq
Moυοειoλoγiαq, Χωρiq κρατικη ενiοxυoη, xωρig εξαoφαλι_
oμ€vη οτ€γη και xωρig €μμιoθo πρooωπικ6.
Η απdντηoη ε[ναι oτι η oμαδα αυτη τωv εθελoντΦv
πoυ ξεκivηoε ιo 1970 με τρ[α μ€λη και τo 1976 εixε περιoo6τερα απ6 τριdvτα, απoδεixτηκε δεξαμεvη πoλOτιμωv
θεωρητικιbv και. πρακτικιi.lv γvΦoεωv και πε[ραg oτoυg
xΦρoυg τηg oργανωoηζ, τηζ oικovoμικηq διαxεiριoηq, τηg
τεxvoλoγiαg, τηg εκπαiδευσηζ, τoυ μαvατζμεvτ και τηg δη-
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εixε εξελr1Θε[ οε μια δυvαμικη, δημιoυργικη Kαι απoτελεoματικη "παρ€α"πoυ ετo[μαζε τo Kαταoτατικ6 του υπo
iδρυoη Σωματε(oυ με oτoxo τηv υπoβoλη τoυ στo Πρωτo-

δικεio Θεooαλoviκηg οτα μ€oα τoυ 978. H oυγκ€vτρωoη
εκθεματων πρoxωρo0οε ιKαvoπoιητιKα, υπηρxε τακτικη
αλληλoγραφ[α και επιoκ€ψειζ σε oημαvτικα τεxvικα μoυoεiα τoυ εξωτερικoΟ: London Science Museum, |thaca
ΝY Science Centeη Τεxvoλoγικo Μoυοεio τoυ Πολυτεxvεloυ τoυ De|ft oτηv oλλαvδ(α, Εvo|uon τηg Philips oτo
Eindhoven τηq oλλαvδiαq
Τo κρioιμo πρδβλημα τηq oτ€γηg, xωρig την oπo[α καμια απo oλεζ τιζ ιδ€εg και τα ox€δια δεv θα μπoρoOoαv
να πραγμαΤoπoιηΘo0ψ λ0θηκε 6ταv τo ιδρυτικo μ6λoq,
o επιΧειρηματiαc Παριc Tooυκαλαζ, (o oπo[oζ αργoτερα
διετ€λεoε Πρoεδρog τoυ TMΘ και πρΦτog Πρoεδρoq τoυ
"|

oτo κτiριo τωv γραφεiωv τηqTooυκαλαg
Kovo€ρψ επαρκη και καταλληλo 1Φρo.
Στo κτ[ριo αυτδ τo Τεxvικo Moυoεio Θεooαλoviκηg λειKΔΕ&MΤ) δι€Θεoε

μιoυργιKηζ φαvτασιαζ.
Aν με μικρη υπερβoλη oνoμdooυμε τη xρovικ( oτιγμη
τη ιορυσηζ τoυ lεxvικoO Moυoε[oυ (09.1'l.1978) ωq <Big

Bang>, υπαρxει μια μεγαλη διαφoρα μεταξ0 τoυ δικo0 μαg
<Big Βang> και εκεivoυ τoυ ΣOμπαvτoζ (!). Για τo τελευτα(o,

oι επιοτημovεg δε γvωρiζoυv ακoμη τι υπηρxε πριv απo τη
oτιγμη εκεivη, τι πρoκαλεoε τηv εκρηξη και γιατi υπηρξε
αυτη _και oxι καπoια αλλη- εξiλιξη.
Στη δικη μαgπερiπτωoη, τo ξεκαΘαρo 6ραμα, o εvθoυοιαομoq, τo oμαδικ6 πvε0μα εργαo[αg και oι κατευθυvτηριεg
γραμμ€g για την πραγματoπo(ηoη τωv oτoxωv ηταv βαοικα
ΧαραKτηριστικα τωv εθελovτιbv πoυ αρxιoαv να δoυλε0oυν
πoλΟ πριv απ6 τo <Big Bang"τoυ 1978. Kdτι πoυ oυνεβαλε
oυoιαoτικα oτηv απoτελεoματικ6τητατωv πρooπαθειΦv ε[vαι τo γεγovoζ oτι κατα τιq πρoηγo0μεvεζ δεκαετiεζ πoΜd
απo τα μ€λη τηq oμdδαg, oε διαφoρoυg ουvδυαoμo0g και
για διαφoρετικα 1ρovικα διαοτηματα, εixαv oυνεργαoΘε[ οε
xΦρoυg 6πωg: XΑΝΘ (Eραoιτεxvικoq Pαδιoφωvικoc oμιλoc),
ΔEΗ (oργαvωση Και λειτoυργiα πειραματικo0 Σταθμo0 Τηλεoραoεωζ), KΕΦEΙ (K6vτρo ΕφαρμογΦv Εκπαιδευτικηg
Τεxvoλoγiαg. Τo πρΦτo 'lδρυμα τoυ εiδoυζ τoυ oτην Eλλαδα, πoυ ιδρυΘηκε απo τηv Τεxvικη Σxoλη Θεooαλov(κηq o
EYKΛΕIΔΗΣ, με 1oρηγiα τoυ Bιoμηxαvικo0 oυγκρoτηματoq
ΕSSo Papρas. Aξiζει vα αvαφερΘεi oτι η πρΦτη δωρεα εκθεματωv (για τo Tεxvικo Moυοεio πoυ ειoιμαζoυμυ €γιvε
τo 1971 oτo xιilρo τoυ KΕΦΕΤ τo 1 97'l , απo τα καταoτηματα
των AδελφΦv Koιjνιo). ΑFS (Aμερικαvικη Γεωργικη Σxολη. o
Πρoεδρoq τηc Σxoλ{c Bruce Lansdale διεθεoε, μεταξ0 dλ_
λωγ πρooωριvo απoθηκευτικo xΦρo για τη oυγκ€ντρωση
των εκθεματωv), ΕSSO Pappas, Bιoμη1αvικ6 Συγκρoτημα
Θεooαλov(κηg,
ΕEΔΕ (Eλληvικη Εταιρiα Διoiκηoηg Επιxειρηoεωυ Συμμετoxη oτη διoiκηoη Kαι τιζ δραoτηριoτητεζ τoυ Τμημα-

τoζ Mακεδoνiαζ).
Kατα τηv περioδo 1g76-1978 η "oμdδα Εργαοiαg για

τηv oργαvωση τoU Tε1νικo0 Moυoεioυ" Θεooαλoviκηg

τo0ργηoε με μεγαλη επιτυx[α €vτεκα oλoκληρα xρovια.
Σημερα, πoυ oυμπληριi.rνoυμε τριαvτα xρovια απ6 τo
δικo μαq Big Bang, oι oκ€ιpειq μαq παvε oε εκε[vα απ6 τα
ιδρυτικα μ€λη τoυ Moυoεioυ πoυ δεv εivαι πια μαζi μαg,
για vα γιoρταooυμε oλoι μαζι, μ: ικαvoπo(ηoη Και υπερηφαvεια, τα επιτε0γματα τηg κoιvηg μαg πρoοπdθειαq.

Mdvoq !ατρiδηq
Eπiτιμoq Πρoεδρoc Δ.Σ.
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Eκδρoμη MελΦv
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ΠραγματoπoιηΘηκε τηv Kυριακη 2/11/2008 και
oυμμετεfxαv a0 μ€λη και φλoι τoυ Σωματεioυ. oι εκδρoμεiq ε[xαv τηv ευκαιρiα να επιoκεφΘoΟv τo Moυ-

Kτιρ ιακ€q

εγκαταoτdoειg KΔEMT 28-29 l 4 / 2oo9

ΣυvδιoργανΦΘηκε απo τηv Περιφερειακη Διε0Θυvoη Εκπα(δευoηg K.M., τoυg Σxoλικo0g ΣυμβoΟλoυg
Πληρoφoρικηq Ν. Θεooαλov(κηg, τo 'lδρυμα <K€vτρo
Διdδooηg ΕπιoτημΦv και Moυoεio Tεxvoλoγ(αg> και τo
Σωματε(o <Φiλoι τoυ ΤεxvικoΟ Moυoεloυ Θεooαλov[Kηζ), τo oπo[o εixε Kαι την oργαvωτικη πρωτoβoυλ[α.
ΕκπovηΘηκαv 1 00 εργαolεg απ6 μαΘητ€g 47 oxoλε[ωv
τoυ voμo0 Θεooαλovfκηζ, με την επoπτε[α 70 καΘηγητι.bv Πληρoφoρικηg και αλλων ειδικoτητωv. Τo Συv€δριo
παρακoλo0θηoαv πdvω απ6 500 μαΘητ€q. ΔημιoυργηΘηκε €vα oημαvτικ6 εκπαιδευτικo υλικ6, τo oπo[o κυκλoφ6ρηoε oε 'l .500 ψηφιακo0g δ(oκoυg, με πρoφαvη

απoτελεoματα εκπαιδευτικηg πρooτιΘ€μενηq

oεio τηg Αρxαiαq Αμφiπoληq, τα oπηλαια τηg Αλιοτρα_
τηζ Kαι τoυ πoταμo0 Aγγiτη και vα xαρoOv πoλλ€q αλλεg τoπoθεoiεg εξαιρετικo0 φυoικo0 καλoυg.

αξiαq.

Xoρηγoi: Noμαρx[α Θεooαλov(κηq, Δ(μoι Πυλα[αg και

BαoιλικΦv Kαι oι επιXειρηoειq (ΠΛANHTΑPlo Θεooαλov[κηφ Δημητρioυ Todμπoυρα καt "Τhe Planetarium
Ba resta u"

Αφων Koμπατoιαρη.

H oργdvωoη τoυ Mαθητικo0 Συv€δριoυ
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Πληρoφo-

ρικηg απoτελεi πoλ0τιμη
εμπειρ(α για τιζ μελλovτικ€g oργαvΦoειg εκδηλΦσεωv oι oπoiεg πρoαγoυν
τηv εξoικε[ωση τωv μαΘητιbv Kαι των εκπαιδευτικιbv με τηv επιoτημη και
τηv τεxvoλoγiα.

Θε6δωρoq KαρτoιΦτηg
Σ1oλικog Σ0μβoυλoq

Πληρoφoρικηg,
M€λoc Δ.Σ.

oργdvωση Ημερiδαq
α&**a"E#ε €m w*a^
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Τo'lδρυμα <Kεvτρo Διdδooηq ΕπιoτημΦv και Moυoεlo Τεxvoλoγiαφ και τo Σωματε[o <Φiλoι τoυ Tεxvικo0
Moυoεioυ Θεooαλov[κηφ συVδιoργdvωoαν Ημερ(δα

με τ[τλo <Moυoε(α και Eκπα(δευσηl> τηv Τρiτη 20 Mαibυ
2008. oμιλητριεζ στηV Hμερ(δα ηταv α) η κα Aναoταo(α

Τo0ρτα, ΔιευΘ0ντρια τoυ Moυoεioυ BυζαvτινoO Πoλιτιoμo0 και Θεμα <Moυoε(α και Εκπα[δευoη: Δρ6μoι παρΦληλoι και διαoταυρoOμεvoυ>, η κα Aoπαo[α Λo0βη,
Γεvικη Διευθ0vτρια Πoλπιoτικo0 ιδρΟματog oμiλoυ τρα_
πεζαg και θ€μα <To Δ[κτυo τωv Θεματικιbv Moυoε[ωv τoυ
Πoλιτιoτικo0 τoυ Πoλιτιoτικo0 ιδρ0ματog oμiλoυ Πειραιιbg, τoπικ€q κoιvωv[εq και εκπαιδευτικ€g διαδικαοiεg>
Kαι η Kα Aλεξdvδρα Γoυλακη-Boυτυρα, Γεvικη Γραμματ€αg Δ.Σ. Tελλ6γλειoυ lδριiματoq, με θ€μα <Moυoε(α και
Εκπα(δευoη: H εφαρμoγη oτoTελλoγλειo>. Η εκδηλωoη
διoργανΦΘηκε oτo πλα[oιo τoυ εoρτασμo0 τηg Ημ€ραg
τωv Moυoε[ων.
KαΘηγητηq Δημητριoq ΨOλλoq
Πρ6εδρoq Δ.Σ.

Φ@TΦΦ,Φ€@TΦlΨ
Τo Δ.Σ. τoυ Σωματε(oυ €xει oxεδιαoει επιoκ€Qειg oε πoλιτιoτικd lδρ0ματα, για την γvωριμ(α τoυ πλo0oιoυ καλλιτεxvικoO

η τεxvoλoγικoΟ υλικoΟ πoυ παρoυσιαζεται o' αυτα και τηv καλλιεργεια δημιoυργικΦν ox€oεων με τιg διoικηoειζ τoUζ Kαι Τoυζ
oυλλoγoυq,,Φ(λωvr, πoυ τα πλαιoιιbvoυν.
H αρxη €γιvε με τηv επ(oκειpη oτo Τελλ6γλειo 'lδρυμα Tεxvιi.lν τηv Kυριακ( 8/3/2009. Στo Tελλ6γλειo'|δρυμα πραγματoπoιηΘηκε ξεvdγηoη oτιg oυλλoγ6g εργωv ζωγραφικηg και
γλυπτικηg τoυ 19ou και 2Oo, αιΦvα καΘιbq και oε πoικiλα dλλα
καλλιτε1vηματα απo τιg πλo0oιεg oυλλoγig τoυ.

&e{εgv* fu€*λaigv
oργανΦθηκε τηv Τεταρτη 2/7/2008 oτo "Τhe
Planetarium Barestau"τoυ KΔEMΙ oτoπλαioιoτηζπρo_
oπdΘειαg τoυ Δ.Σ. για τov oxεδιαoμo δραoτηριoτητωv
πoυ να oυμβdλλoυv oτη o0oφιξη τωv ox€oεωv μεταξ0
τωv μελΦv τoυ Σωματεioυ Kαι τη oυμμετoxη τoUζ στα
δριbμεvα τoυ. Τoυ δε(πvoυ πρoηγηΘηκε πρoβoλη oτo
KooμoΘ€ατρo τoυ vτoKιμαvτ€ρ <Δελφ(vιαr, πρooφoρd
τoυ lδρ0ματog. Τα €ooδα απ6 τιg εκδηλιi.loειg διατiθεVται για τηv υπooτηριξη τoυ €ργoυ τoυ Ιδρ0ματog.
Avτιilvηg Tρiμηq, M€λoq Δ.Σ.
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l.ΓτΕ.Φ.

Σ{vs**
Moυoεio Bιoμη11αvικηg
Kληρovoμιdq
Τo Διoικητικo Συμβo0λιo oτηv πρooπαΘεια αξιoπolηoηg τωv oυλλoγιbv τoυ, πoυ

€xoυv ox€oη με την βιoμηxαvικη τεxvoλoγiα

και δεv πρoβλ6πεται vα αξιoπoιηθoOv απ6
τo 'lδρυμα, τoυ βιoμηxαvικo0 κτιρioυ oτη

Σiνδo, πoυ ε[vαι ιδιoκτηo(αζ τoυ, καΘιi.lq και
τωv εμπειριΦν πoυ διαθ€τει απo τηv iδρυoη
Kαι KατασKευη τoυ KΔΕMT, εξετdζει τη δυνα_
τ6τητα δημιoυργ(αq εvoζ ν6oυ Moυoεioυ, με
αvτικεiμενo την παρoυoiαoη εκΘεμdτων απo
τη Bιoμηxανικη Kληρoνoμια τηg περιoxηg.

To Διoικητικ6 Συμβo0λιo απoφdoιoε τηv τoπoΘ€τηoη oτo παλιo
Tεxvικ6 Moυoεio, δΟo αvαμvηoτικιbv πλακιi.lν. H πριbτη για τηv'iδρυoη
τoυ TMΘ τo dτoζ 1978 και την φιλoξεviα τoυ κατd την πριbτη ενδεκαετiα τηg λειτoυργiαg τoU στιζ εγκαταoταoειq τηq ΤΣoYKΑΛΑΣ KoΝΣEPN
oτηv oδo ΑxελΦoυ 18 και η δευτερη για τα εγκαiνια τoυ vιioυ ΕκΘετηρ(oυ oτη Bl.ΠΕ.Θ. H παρoυoiαoη των πλακιbv dγινε oτo δε[πvo πoυ
πραγματoπoιηΘηκε την Παραoκευη27 l11l2009 oτo "The PIanetarium
Barestau'l πρog τιμην τωv μελιi-lν Kαι τωV φ[λωv τoυ Σωματε(oυ.

Πρooδoκα, για τηv υλoπoΙηoη τoυ oκoπo0

αυτo0, τη σUvεργασ(α α) τoυ Δημoυ Εxεδιi-

ρoυ, στη διoικητικη δικαιoδooiα τoυ oπoioυ
υπαγεται η περιoxη β) τoυ Πoλιτιoτικo0 lδρ0ματoq τηqΤραπεζαq Πειραιιbg, πoυ 6xει oxioη
με την Bιoμηxαvικη Περιoxη Θεooαλoviκηg,
φυoικ6 περιβαλλoν τoυ N€oυ Moυoε[oυ και
δραoτηριoπoιε[ται στo τoμ€α Θεματικιbν
Moυoε[ωv, γ) τoυ EλληvικoΟ Tμηματoq τηq
Παγκooμιαg Επιτρoπηg για τη Διατηρηση τηζ

Bιoμηxαvικηg Kληρoνoμιαq (TlCCHl) και δ)
τoυ K6vτρoυ Διαδooηg ΕπιoτημΦν και Moυ-

oε[oυ Τεxvoλoγ[αg.
Πρoq την κατεOΘυvoη iδρυoηq τoυ <Moυ-

oε[oυ Bιoμηxαvικηg Kληρovoμιαg> €xoυv γ[_
νει μ€xρι oημερα πρoKαταρKτικ6g ενiργειεg.
oταv oλoκληρωΘo0ν oι επαφ€g για τηv πρ6Θεoη τωv πιo πdvω ετα(ρωv Kαι συγKεKριμεvoπoιηΘε[ η oκoπιμoτητα Kαι η δυvατ6τητα
καταoκευηg τoυ €ργoυ, τo θ€μα Θα παρoυσιαoΘε[ oτη Γεvικη Συν€λευση

τελικη €γκριoη.
Γ]

p*

τωv μελΦv για τηv

β*λ* -&η μ*α aει}αε

eq

H πρoβoλη τoυ Σωματε(oυ υλoπoιηθηκε κυρ[ωq με την απoστoλ( oε 600 απoδ€_

κτεq (M€λη και Φiλoι τoυ Σωματε[oυ, εΚπαι-

δευτικ€ζ και πoλιτικ€g αρx€g, πoλιτιoτικoi
Φoρεig κ.d) τoυ DVD με την loτoρ(α τoυ
Tεxvικo0 Moυoεioυ Θεooαλoν[κηq καΘΦζ
Kαι τηζ Xριoτoυγεννιατικηg Kdρταq 2008).
Δημooι6τητα δ6Θηκε για τo Σωματε[o με
τιg εκδηλιboειg πoυ €xoυv oυvδιoργανωθεi
με διdφoρoυg φoρεiq, 6πωg τηg Hμερ(δαq
nMoυoε[α και Εκπαiδευση), τoυ oMαθητικo0 Συvεδρioυ Πληρoφoρικηq, κ.d. Ιδιαiτερα δημooιε0ματα πoυ πρ6βαλαv τo Σωματε(o απoτ€λεoαν τo oλoo€λιδo δημooiευμα τηζ εφημερiδαq MAKEΔONlΑ με τiτλo
<ΠαρακαταθηKη για τo μ6λλoν τo Τεxvικ6
Moυoεio Θεooαλoν[κηζ) oτιζ 4/1/2oo9 και
τo πoλυo€λιδo αρθρo, με τ(τλo <30 xρ6νια
Tεxνικ6 Moυoεlo Θεooαλoνiκηζ>, στo σημαvτικ6 περιoδικ6 oΘεooαλoνικ€ωv Π6λιζ>
(τε01og 04/2009) πoυ εκδiδεται απo την Πo-

λιτιoτικη Εταιρε(α Eπιxειρηματιιi.lν

B.Ε.

Τoυ δε[πνoυ πρoηγηΘηκε ξεvdγηoη oτα v€α EκΘετηρια

<<Tεxvo-

πdρκo> και <Aρxα(α Ελληνικη Τεxvoλoγ[ω, πρooφoρα τoυ lδρ0ματog
KΔΕMΙ. Τηv επ6μενη μiρα, Σdββατo 28 / 1 1 / 2009, πραγματoπo ιηΘη καν
τα απoκαλυπτηρια τωv πλακιi.lv εvΦπιov μελιbv τoυ Σωματε[oυ, τα
oπoiα αvταλλαξαv τιζ αvαμvηoειg τoυζ για τα επιτε0γματα τoυ Σωματεioυ, τα oπo(α oυν€βαλαv oτηv επιτυxη πoρεiα τoυ Kαι oτη δημιoυργiα τoυ K€ντρoυ Διdδooηg EπιoτημΦv και Moυoε(oυ Tεxvoλoγ[αg.

Γειilργιoq Xατζηαργυρ6q, M€λoq Δ.Σ.
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Διoικητικo Συμβoυλιo τoυ lδρυματoc KΔEMΙ

voλικηg δημιoυργιαq τoυ lδρ0ματoq. Mεταξ0 τωv

τιμηθεvτωv θηκαν τα

μ€λη

ΕΚ0ΕΛιATA,
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Σωματεioυ.
Πρoεδρog
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ΓιdvvηgΑντω-

λoν(κηg>, για τη oυνδιοργανωoη διαφορων εκδηλιboεων και
τηv αρωγη τoυ Σωματε(oU στo εργο τoυ. To'lδρυμα αναρτηoε
κατα την Hμ€ρα αυτη Αναμνηoτικη Πλακα για τη oυμβoλη τoυ
Tεxνικo0 Moυoε(oυ oτη δημιoυργiα και καταoκευη Των Kτιριακιilν εγκαταoτdoεωv τoυ δρ0 ματog.
l

"

ι

ιι

Q7.10.2004)

voπoυλog εξηρε τηv επιτυxη εξ€λιξη τoυ Tεxvικo0 Moυoε(oυ Θεooαλoν(κηg κατα τηv τριακovταετη πoρε(α τoυ και ιδιαiτερα για τη
oυμβoλη τoU στη δημιoυργiα τoυ lδρ0ματoc KΔΕMΙ εvΦ απ6
τηv πλευρα τoυ o Πρ6εδρogτoυ Σωματεioυ καΘηγητηc Δημητριog Ψ0λλoζ τovιoε τov Πρωταγωvιoτικo ρoλo, κατα τo παρελΘ6v, τoυ Σωματε(oυ oτo €ργo τoυ lδρ0ματog και εξεφραoε
τηv ελπ(δα oτι oOvτoμα Θα ξεπεραoτoOv τα εμπoδια για τηv
εκπρooΦπηoη τoυ Σωματε(oυ oτo Δ.Σ. τoυ lδρ0ματoq.
Τo Δ.Σ. τoυ Σωματε(oυ επεoημαvε oτo'lδρυμα oτι η αvαφερoμεvη περ(oδog εvεργειι.bv για τηV αν€γερoη τoυ κτιρ[oυ
δεv εivαι ακριβηq και ζητηoε Vα αvτιKατασταΘε[ με τηv oρθη
πoυ ε[vαι 1998-2004'

Ξ*ψft*24 {*aH*q *ξ?**
στιζ δραoτηριoτητεζ τoυ Iδρ0ματoζ
f

0μφωvα με τo αvαΘεωρημ€vo Kαταoτατικ6 τoU, τo ΣωμαuΦ[λoι τoυ Tεxvικo0 Moυoε(oυ Θεooαλoν[κηq> €xει ωg
κ0ριo ρ6λo τoU την αρωγη τoυ €ργoυ τoυ lδρOματoc KΔEMΙ
κατι πoυ oταΘερα επιδιιbκεται απ6 τo Σωματε[o, ooo β€βαια
τo επιτρ€πoυv oι δυvαμειg τoυ. Αυτ6 δεν γiνεται απ6 υπoxρ€ωoη, λ6γω τoυ Kαταoτατικo0, αλλα δι6τι Θεωρo0με τo'lδρυμα
ωg Ξvα κoρυφα[o δημιo0ργημα τoυ Σωματε(oυ.'Ετoι τo Σωματε(o oυμμετε[xε εvεργα oτη διo[κηoη τoυ lδρ0ματoq μ€Xρι
τo 6τoζ 2007, oυνiβαλε με μ€λη τoυ στη διαxε(ριoη τoυ Eυρωπα'(κo0 ΠρoγρdμματocTEXNoMΑΘElΑ και oτηv oργανωoη
τηq Βιβλιoθηκηg, εvιb τιbρα βρioκεται oε εξ€λιξη η διαδικαo(α
για την oυμμετoxη τoυ στηv απoδoτικη λειτoυργiα τoυ nΤεxvoπdρκoυ>. Στo <Τεxνoπαρκo, xρειdζεται η βoηθεια 6oo τo
δυvατ6v περιoooτdρωv ατ6μωv εξoικειωμ€vωV με τα Θ€ματα
Πoυ παρoUσιαζoνται, ιboτε vα επεξηγo0v και vα κατευΘυvoυν
τoυq επιoκdπτεg εφooov τo επιΘυμoOv. Τo Δ.Σ. τoυ Σωματεioυ oυζητηoε με τηV Διo(κηoη τoυ lδρ0ματoζ Tην δυvατ6τητα
για 6oα απo τα μ€λη τoυ Σωματε(oυ διαθ€τoυv εμπειρ(α oτα
Θ€ματα αυτα vα πρooφ€ρoυν τηv βoηΘεια τoυζ εΘελovτtκΦζ.

Z-τεΙo

ΣOvτoμα Θα ημαoτε oε Θ€oη να σαζ ανακoινιbοoυμε λεπτoμ€ρειεζ για τηV oυvεργαo[α αυτη. Απo τηv πλευρα τoυ τo'lδρυμα

oυμβdλλει oτηv oυvδιoργαvωoη πoλιτιoτικιbν εκδηλιi.loεωγ

αρωγog oτιg δραoτηριoτητεg τoυ Σωματε[oυ Kαι πρooφ€ρει €κπτωoη 50 0/o oτα μ€λη τoυ, για τηV παρακoλo0Θηoη
€ρxεται

τωv Θεαματωv τoυ.

KαΘηγητηq ΣτdΘηq Πoλυ1ρovιdδηq
M€λoc Δ.Σ.

Τ* vεξ* Eκ*εεη#ξ# ξ** €&ρwμ*€*ζ
περασμενo Σεπτ€μβριo αρxιoαv τη λειτoυργiα
,l, τoυc τα ν€α ΕκΘετηρια τηq <Aρxαiαq Ελληvικηq Tε-

Πτερα τηg ΔEΘ τo πριi-lτo <<Tεxνoπαρκo> τoU TMΘ, τo oπo(o
oυγκ€vτρωoε €να πληΘog επιoκεπτιi.lν, oι oπo(oι εvτυπωσι-

xvoλoγiαζ>, τoU <ΤεxvoπαρκoU> Kαι τηg <Tεxνoλoγ(αg
MεταφoρΦv>. ΠρoηγηΘηκε μια περloδog €vτovηg δραoτηριoπo[ηoηq τηg Διo[κηoηζ Kαι τoυ πρooωπικo0 τoυ KΔEMT
πoυ oδηγηoε,6πωg Kαι στo παρελΘov oε θvα κατoρΘωμα.

αoΘηκαv με τov πρωτoτυπo τρoπo με τoV oπo[o παρoυoι_
αζovταv τα εκΘ€ματα.
Στη oυv€xεια τo <Tεxvoπαρκo> αvαKατασKευαoΘηκε
oτo EκΘετηριo τoυ Tεxvικo0 Moυoε(oυ oτη Bl.ΠΕ.Θ. Σ[νδoυ.
To εντυπωoιακo ν€o <Tεxvoπαρκo) στo KΔEMΙ KατασKεU-

']]]:l]]]:l]]'ll]]]ov

,,,

Tα v€α εκθετηρια, πρωτoτυπα, λειτoυργικα, επιoτημovικα

Kαι φιλικα στoUζ επισK€πτεg, oυγκεvτρΦτωv oπoυδαoτΦv και των
εvηλικωv εvδιαφερoμ€νωψ πρooφ€ρovταg τoυζ γvιi.loειζ

τεκμηριωμ€vα

voυv καθημεριvα τo ενδιαφ€ρov
Kαι εμπειριεζ.

>, τo
To ΕκΘετηριo <
oπo[o παρoυoιαζει δε(γματα τε1voλoγικΦν επιτευγματων
τηq Αρxα(αq Ελλαδαc, απoτελε[ εξ€λιξη τoυ oμoτιτλoυ ΕκΘετηρ[oυ πoυ ε(xε oργαvωΘεl απo τo Tεxvικ6 Moυoε(o

Θεooαλov[κηg, τo ετoq 1997, aτo πλα(oιo τωv εκδηλιi.loεωv

τoυ oργαvιoμo0 <Θεooαλoviκη 1997 - Πoλιτιoτικ( Πρωτε0oυoα τηg EυρΦπηζ), με πρωτoβoυλ(α τoυ πριi:τoυ Πρo€δρoυ τoυ Σωματε[oυ καθηγητη Nικoλαoυ oικov6μoυ και
τo oπo[o, με διαφoρεq μoρφεζ τoυ, παρoυσιαoΘηκε oτηv
αoΘηκε με επικεφαληq τoν Λεωv(δα Γυμvoπoυλo Kαι απoτελε[ €vα απo τα πληρ€oτερα και πλ€ov πρωτoτυπα και ελκυoτικα EκΘετηρια τoυ yιbρoυ αυτo0 oτην EυρΦπη.
) ΠαρoUσιαΣτo EκΘετηριo <
ζovται oxηματα ιoτoρικo0, oυλλεκτικo0 και εκπαιδευτικo0
ενδιαφ€ρoντoζ, απ6 τo 1918 μ€xρι Kαι τo πρooφατo παρελΘoν. Tα αυτoκ(νητα αυτα πρo€ρxovται κατα κ0ριo λoγo

απo τη oυλλoγη τoυ Tεxvικo0 Moυoεioυ και απoτελo0v
αυτoκ(vητα τoυ oΔΔΥ η διατεΘ€vτα απ6 oυλλ€κτεζ με Xρηoιδανειoμo. To ν6o εκΘετηριo oτo KΔEMT oxεδιαoτηκε και
καταoκευαoθηκε με επικεφαληg τov Mιxαλη Γκαβ€ζo.
oμoτιμoq καΘηγητηg Γιdvvηq Στoiμ€voq
Αντιπρoεδρoq Δ.Σ.

ΕXPo 2000, oτo Aνoβερo, στηv Παγκooμια'ΕκΘεoη Bιβλioυ, στην ΦραvκφoOρτη τo €τog 2001, oτην ΑΘηνα τo €τoζ
2002 και oτo παλιo ΕκΘετηριo τoυ TMΘ. Επικεφαληq τηg

καταoκευηg τoυ v€oυ Εκθετηρ(oυ εiναι o ΔιευΘυvτηg Λειτoυργ[αq τoυ KΔΕMT KΦoταgΤανηg.
>, στo oπoio o επιoκ€πτηq
€xει τη δυΤo<
vατoτητα vα αvαζητησει Kαι να απoκαλOQει, με αλληλεπιδριbvτα εκΘ€ματα, τα μυoτικd τηg τεxvoλoγ[αg και να
εξoικειωΘε( με τιg €ννoιεg τηg ΕπιoτηβΠc.To <Tεxvoπαρκο>
ξεκ[νηoε oαv ιδ€α τoυ ΔιευΘυντη τoυ Tε1νικo0 Moυoε[oυ
Mdvoυ lατρiδη τo €τog 1991, oτo πλα(oιo των KΣT'Δημητρ[ων. To €τog αυτo καταoκευαoΘηκε o' €να απo τα Περ[_

