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Xοlρετlσμ6ζ ΤoU Πρoθδρoυ

Αγοπητa M6λη καr Φiλol ToU Τεxvlκoιj Mouoεioυ,

Eκ μ€ρoυg ΤoU Δlolκητlκoιi ΣυμβoυλΙou Kcll τoU
πρooωπlκoιi τoυ MouoεΙou, σciζ ειixoμοl Xαρoιjμεvεg
Γroρτ€E κοI Εuτuxloμ€vo κοl Δημtoυργlκ6 τo Ν6o Χρ6vo.
H 6vορξη τoυ vθoυ οtΦvο βρf oκεt τo Τεxvlκ6 Moυoε[o oε
μlο lδrοiτερο εξελlκτlκη noρεiο κοl 6λoυ9 εμdg, το M6λη
Kcll ToUζ ΦΙλoUζ τoυ, yεμdτoυE lκοvoπo(ηση ΠoU oΙ

ορxlκo[ μοg oτ6xoι Kcll Tcl 6vεtρο μοg ciρxloοv vο
oλoκληριivovτol.
To €τog 1999, τo Tεxvlκ6 MouoεΙo Θεoαολoviκηq €xεt
oυμnληρaoει 21 xρ6vlο πλoιjoιοg noλtτloτlκηg κοt
εκποlδευτlκηg δροoτηρt6τητοg nρooφ€ρovτcΙζ στοUζ
v€oυg τηg B6ρεtοg EλλdδοE oημavτlκdg υπηρεoiεE γlο
τηV κοτοv6ηoη τωV DετlκΦv εnloτημωv Kcll τηζ
τεxvoλoγiοg.
Τo Τεxvlκd MoυoεΙo ΘεooολovΙκηg οπd τηv iδρυαη
τoυ, τo fτog |97B, εnε6Eωξε vο δημtoυρyηαεl τo
κοτilλληλo περlβιiλλov Kcll τlζ πρouπoB6oεlζ γιc| Vcl

εvημερΦoεl. vο μoρφΦoεl Kcll Vcl δημtouργηoεl θφεoη
Πρoζ τηV τεxvoλoγfο, τo κοlvoτ6μo nvεOμcl Kοl τη
δημloυργlκ6τητο. Θ6oπloε πορdλληλεE εκδηλaoειE,
aqτε να περlλilβεl oτη δροoτηρldτητο τoυ dλoυg τoυg
τoμε(g τωv oτ6xωv τoυ.
M€xρl oημερο ξεvογηΘηκclv στo EκDετηρlo τoυ Τεxvtκo0

Moυαεiou η oυμμετεixcΙv σΤlζ nolκiλεg δροοτηρt6τητεE

τoυ, πιivω οπ6 800.000 ιiτoμα, κυρiωE μοBητ€g κοt

onoυδοoτ69'
Τo 6ρyo τoυ Mouoεiou βoηBηoε καBoρtoτtκci η Γεvlκη
Γρομματεiο 'EρευvοE κclι TεxvoλoγicΙζ, η Ευρωnοiκξ
'Evωoη, τo Yπoυργεio Πoλtτloμo0, τo Yπouργεio
E8vlκηg orκovoμfοg, η Toπlκξ Αuτoδloiκηoη κο; ciλλol
oργοvloμoi, lδtωτtκoΙ η πoλlτεlακoi. Μοz( με τη
ouvεloφoρii TωV μελιilv Kcll τωv φiλωv ToU,
δημloυργηBηκε dvα σιjYXρovo noλuδuvομlκ6 MoυoεΙo.
ολλιi κυρiωg η υπoδoμξ καt η oργιivωoη γlct TηV
υλonoiηoη τωv αιot6δoξωv πρoγρομμιiτωv οvciπτυξηg
τoU.
To 6τo9 2000. τo Tεxvlκ6 Moυoεio αρx(zει τη κοτοoκευξ
τωv v6ωv εγκοτοoτcioεωV ΤoU, εμβοδoιi 10.000 τ.μ',
στηV Περloxη Θ€ρμηs, oτlE oπoiεg 6xεt τη φlλoδoξiο vο
nορoυolcioεt, εκτ6E οπ6 το εκBετηρIο τou. αιjγxρovο κοl

μovοδlκιi oτo xΦρo τηζ Voτιoc'VοτoλlκξE EυρΦπηg
oΠτtKoc,KoUστlκci Bειiμοτο. To €ργo οvομfvετοt vο
oλoκληρωBεi εvτ6g τoυ 6τoug 2002' Εωg τ6τε μ€λη κοt

φiλol καλoΟμοστε VcΙ συμΓ1aρaστcl0o0με τη μεγdλη
πρooπιilεlο με τα μioα nou διοB€τεl o κοΘ6vοE.
o v€oE xρ6vog oρlo0ετε[ τηv εΙοoδo oτη v€ο xlλlετiο
τηv ιi.lρο ΠoU τo Mouoεfo δlογρdφεt v€ο τρoxtci, αg
ευxηδoιiμε γlο 6λο 6τl κολι1τερo.

Νlκ6λοog Olκov6μoυ
oμ. Kοlηγητηg Α.Π.Θ.
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Το v€α
ToU Moυσ€'i,Φ

.Τo T.M.Θ., oτo πλοΙolo τoU. ΠρoYρclμμclτoζ E.Π'Ε.Τ. ll τηg

ΕuρωποΙκηg'Εvωoηg (l995-|999], noυ xρημοτoδoτεi η
Γ.Γ.Ε.Τ., €xει oλoκληρΦoεt oημοvτtκd dρyο οvciπλοoηg τou
Εκlετηρioυ. €ρyο εκouγxρovloμoιi τωV εYKclτclστdoεωv
καl βελτiωoηq τωv τεxvlκωv noρoυoiοoηζ τωV εκBεμitτωv.

Yλoπolηlηκαv εφορμoy€q noλυμ€oωv, on-line βcioεlg
δεδoμdvωv, ηλεt<τρovlκη βtβλloBηκη, ερyοoτηρlo
ηλεκτρovlκηg πορογωγηg επoπτlt<oιi υλlκoιj, Δiκτυo Η/Υ
γla TηV κciλυψη τωv nληρoφoρlκΦv οvογκΦv τou T.M.Θ.
Ακdμη ΠρcΙYμclτoΠolηBηκοv εργοoiεg οnoγροφηg,
τεl<μηρiωoηζ KcΙl μoUσεlακηE οvciδεlξηE τωv εκDεμιiτωv.
T€λog προγμοτoπolηDηl<οv πρoγρciμμσΤcl εKΠcliδεUσηζ
oτελεxΦv, εποφΦv με ξ6vο μoυoεΙα, κοDΦg κοt ουμπ6olo
Ylct τoV εκποlδευτlκ6 ρ6λo τωv μoυoεiωv με τηV
oυvδρoμη o0γxρovωv μεB6δωv κot μ€oωv.

. Η vdο φdoη τωv fρyωv (1 999-200l} nερtλaμβcivεt,

μετοξ0 ιiλλωv, €ργα εn-κτaσηζ τoU xιilρoυ τou TMΘ.
υλoπbiηoη oυμμετoxlκωv κοl dλλωv εκDεμιiτωv ΑρxοΙag
Eλληvtκηg Tεxvoλoγ[οE, βελτiωoη εγκοτοoτιioεωv,
πρoηγμ6vεE εφορμoγ€E πληρoφoρlκηE κοl δημloυρyiο
'EK0εσηζ KλοoolκΦv Αυτoκlvητωv .

. Σε εξdλlξη βρioκετοl η δlοδtκοoΙcl Eγκρloηg vlct τηV
δημloυργiα τoυ lδρΟμοτog: "Kfvτρo Δlιiδooηg EπtoτημΦv
κοl Mouoεio TεxvoλoγiοE", τo oπoio Bα δlοxεtρloτεΙ τηv
κοτοoκευη κοl τη λεtτoυργΙcl τωv v€ωv εyκοτοoτdoεων'

. H εlκoσοετηg πρooπιilεlcl τoU Tεxvtκo0 Moυoεioυ γ|c, τηv
οn6κτηoη lδt6κτητηg oτfγηg 6γlvε προγμοτtκ6τητο. Mε
xρημοτoδ6τηση τoU πρoγριiμμaτog EΠET lΙ, οyoριioτηκε
τo κτiρlo ατη Bl.ΠE.Θ-,6noυ oτεγdzετaι τo Mouoεio τηv
τελευτοiο δεκοετiο'

. Συvεx[zovταl ot επloκfψεlg oxoλlκωv κοl ιiλλωv oμιiδωv
oτo Tεxvlκ6 Moυoεio' 'oπωg κciDε xρ6vo, οvομfvετοl vο
εnroκεφBoιjv τo EκBετηρlo τoυ, nεριoooτερol οn6 40.000

μοDητ€E κοl κotv6. ol επloκ€nτεE dxoυv τη δuvοτ6τητο vο

επtoκεφDoσv -μετοξσ ιiλλωv -Kcll Tα v€ο εκDετηρlcl τoU
Mouoε[oυ, ΠoU oλoκληριiDηκοv σTη δlclρκεlο ToU
κολoκclιρloO, δηλοδη τo εκOετηρto τηg Αρxοiοg Ελληvlκηg
Tεxvoλoyiοg, τηg ΦωτoγροφiοE κοt τo Τεxvoπιiρκo.

. Στo ΕκDετηρto Φωτoγρclφiοg, o εnloκ€πτηE €xεt τη
δυvοτ6τητο vο lαuμcioει μf ο oυλλoγη φωτoγροφIκιiv
μηxοvιi.lv κοt εξορτημciTωV ToUζ οπ6 τtg ορx6g τoυ 20oυ
οlΦvο κοl τηv εξdλlξη τoυg μ€xρt τlg μdρεg μοζ.Η oυλλoγη,
πoυ περlλαμβcivεl μετοξ0 ilλλωv, μiα oειρο φωτoyραφlκΦv
μηxovΦv LEΙCΑ, NlKOΝ, PΕΝΤΑX, KODΑK, εivοl ευγεvlκη
δωρεci τoυ KΟnρtou ορxtτdκτovcl Kc]l oυλλdκτη Νiκoυ
Mελετiou oτo Tεxvtκ6 Mouoεio. Σουτdv oφεiλετοl κοt η
κολαioDητη εμφιivloη τoU εκDετηρioυ, τηV oπoiο
επlμεληBηκε πρoαωnlκd.
, Στo Tεxvoπdρκo, 30 ολληλεπtδριilvτo ouμμετoxlκιi
εκΘθμοτο δΙvoυv τηv ευκοlρΙο oτov επloκ€πτη vο γvωρ[oεl
ΘεμελtΦδεlE v6μoυg τωV Bετlκιiv επloτημωv,
ouμμετ€xovτοg εvεργd στlζ εφclρμoγdg nεlρομιiτωv. Σ 6vα
xιilρo 20o τ.μ.,30 ουτoτελεig πεtρομοτtκ6g δlοτιiξεlE κοl

oυoκευ€g με Bdματο Hλεκτρtoμoιi, oπτlκηg Ακouατlκηg
κ.ci. εlδlκci oxεδlοoμdvεg ιi-toτε vο λεlτoυρyoιiv με τη
oυμμετoxη τoυ εntσκdnτη, περlμdvoUV τoUs μο0ητ€E.
Στ6xog τoυ Tεxvoπιiρκou εivοt vο πρooφ€ρεl oτoυg
εnloκ6πτεg €vo "ταξiδl oτηv Eπloτημη", oτo oπoΙo
οvοκολιjπτouv Kc|l μοΘοivoυv xρηolμonotωvτοE τlζ
οloDηoεtg τoUζ Kol εξοoκιivταg τo κρlτtκ6 τoυg πvε0μο.

. To εκlετΠPIo Αρxοiοg Ελληvlκηg TεxvoλoγΙοg, oτo oπo[o
naρoυoι6zovτοl oμolωμcΙτcI KclτclσKευΦv τωv ορxοΙωv
Ελληvωv, ouvoδεudμεvο οπ6 nλo0olo εnonτlκ6 κol ιiλλo



oΠTlKoClKoUστlK6
UλlK6, εiVοl ΠλεoV

μdvlμcl εγKclτ-
εστημεVo στoV
εlδlKd δlομoρ-
φωμdvo xΦρo τou
EκBετηρioυ-

. oλoκληρΦDηκε
τo EυρωπαΙκ6
ΠρdYρClμμcl

"ΤΕXΝoMΑΘΕlΑ", τo oπoio δlοxεlρ(oτηκε με επtτuxiο τo
Tεxvtκ6 Moυoε(o. M€oω τoυ πρoγρdμμοτoζ, Xρημclτo-
δoτηBηκοv 30 oxoλlκ€E oμciδεg οπ6 oxoλεΙο dληg τηg
Ελλciδαg γlο τη αιivτοξη μελ€τηg Kcll τηV κοτοoκεuη dργωv
oxετlκci με τoV τεxvtκ6 πoλlτloμd Kcll τη βtoμηxοvlκη
κληρovoμld.

' Τo Tεxvtκ6 MouoεΙo οv€λαβε τηv oργιivωoη εκlετηρiωv
Αρxοiοg Eλληvlκηg Tεxvoλoγiαg στo ΕλληvlKd Περfπτερo
τηζ Πογκ6oμlοE 'EKδεσηζ EXPO 2oo0, ΠoU Bο
ΠρcΙγμclToΠolηDεi oτo Αvv6βερo τηq Γερμοviοg, τov
πρooεxη loΟvlo.

, Απd τlζ ορx6E
Σεπτεμβρioυ,
τ€Bηκε σε λεl-
τoυρyiο τo vdo
site τoU Τεxvlκo0
MouσεΙoυ
Θεooολoviκηg
στo lnternet,
dnoυ τo Τ.M.Θ.
δlατηρεi oελiδεE
οπ6 τo 1995' oι

v€εE τoU oελΙδεg στηV ηλεκτρovrκξ δrεΟBυvoη
M/M/\Λ/.tmth'e du'9r, περl€xoυv nληρoφo ρ iεE γιο:
" Το εξελlκτlκd τoυ oτιiδtο οn6 τo €τog iδρυoηg τou (197B)
- Τηv πρooβοolμ6τητο KclΙ εΠlσKεψlμ6τητο τoυ
" Το πlo clvτlΠρoσωΠευτlκιi τoυ εκD€ματο
" Τo εκποlδεuτlκd uλtκ6 Kαl Tc| εΠlστημovlκd ποtγvfδlο

Τtg εκδηλΦσεlζ ΠoU δtoργοvιilvεl
' Tα πρoγριiμμοτο πoλυμ6oωv γtο εφορμoγ€E τεxvoλoγiοg

κοl lετlκΦv εnloτημΦv
Τo "Kdvτρo ΔlιiδooηE ΕπIoτημιiv Kcll Mouoεio
Τεxvoλoy[αE", nou Bο λεlτoυρyηoεl oτη Θ€ρμη τo 2oo2,
με φoρ6ο δlαxεiρloηg τo Tεxvlκ6 Mouoεio Kcll

xρημοτoδ6τηση Tηζ EuρωποΙκηg τρ6nεzag.
Mρeg video-cliρs

. Γlο τlζ αvciyκεg oτdγοoηg τηg oμdδοg ερyοαiοg πoυ Dο
οποoxoληOεi με τo Vεo ερVo "Pro.1ect 2000", η ετοrρiο
"ToouκολιiE Concern" δr€Bεoε xιilρo yροφε[ωv, εκεi 6πoυ

φlλoξεvηBηκε τo
Mouoεfo oτο nρω-
τct τoU βημοτο.
Το γροφεiο βρ(-
σKoVTcll oτηv oδ6
Αxελιi.loυ 18 κοl o
ορlDμ6E τoU
τηλεφιivoυ εΙvοl
554 922 KοΙ τoU
Fax 554 927

ΕκDεση
MοBητlκωv
KοτοσΚεUιilv

H ΑPxΙκH ΣE^lΜ τoY lNτΕRNET slτE

Τo Tεxvlκ6 Moυoεf o ΘεooολovΙκηζ σε σUVεργοoΙο με τlE

ΔlευDιivoεtg ΔευτερoβιiBμlοE Eκποf δεUσηζ τωV ΝoμΦv τηg
B6ρεtag EλλιiδclE, oρyιivωoε κcll φdτog με μεγdλη επlτυxiο
τηv 5η'ΕκBεoη MοOητlκωv Kατοoκεuωv oτηv ΑπoDηκη Γ
τoυ λlμdvog ΘεooολovΙκηq.
H EκBεoη λεlτoιiργηoε οπ0 7 fωg 23 Μαioυ 1999 και την
εnloκ€φ9ηκοv περtoo6τερot clnd 8.000 μοBητ€g σε
oργοvωμ€vεg oxoλtκEg oμciδεE, καDωg κοl αvεξdρτητol
επtoκ€πτεg.
H 'ΕκΘεαη τ6Bηt<ε uπ6 τηv οrγiδο τoυ Ynoυργεioυ
MοκεδovΙαg - Θριiκηg, τo oπoio κciλυψε τo oιjvoλo τou
nρoυnoλoγloμoιj τηE εκδηλωαηg.
Στov δlοyωvlαμ6 oυμμετε[xαν Ι05 Γυμνοoια οnd
δtdφoρεg π6λεlg τηξ B6ρεlαg Ελλιiδο6, με Ζ7 0
εvδtclφdρovτο Kσl nρωτ6τυπcl €ρYο, τcl oπoicl
κοτοoκειjοαοv μαDητ€E Γυμvοoiωv oτo πλcliolo τoυ
μοOημοτoE τηg Τεxvoλoγfοg, δεiγμοτο εnIδεξιdτητc|ζ Kc|l

δημloυργlκηg φοvτοoΙoE.



Ποριiλληλο με τηv 'ΕκBεαη κcll κοΥ a,:iη τη 5tjοιer: τηι.
λεlτoιiργηoοv με τη oυνεργαo(α τoυ Ποlδlκoυ Mouoεiou
Θεooολoviκηζ, τoU oμiλoυ Φiλωv Αατρovoμiοζ Kcll τηζ
'Evωoηg Pοδloεροotτεxvιjv Boρεiou Ελλilδog TεxvlκoΙ
'oμlλot γlο v€oug ηλlκiοg l2 - 15 ετΦv, τoυg oπoioυg
ποροκoλoΟ0ηoαν 7 0 μοDητ€g.
Στlg 23 Mοioυ, ημερσ λf ξηs τηζ 'EκDεoηg,

ΠρclyμclτoΠotηBηκε η τελετη οπovoμηg τωv δtοκρioεωv κοl
τωv εποivωV σUμμετoXηg τωv μοΘητlκΦv κοτοoκευΦv,
πορoυo(ο τoυ Yπouργoι] MοκεδovΙαg - Θρitκηζ K l'
Mογκρlωτη.

Yoτερο cΙΠo τηV μεγιiλη επlτυxiο τηζ 5ηζ'EκΘεoηq
Mοθητlκωv Kοτοoκευωv, τo YπoυργεΙo MοκεδovΙοg
ΘρciκηE xρημοτoδ6τησε τη μετοφoρd τμξμοτog τηg
ΕκDεoηg σToUζ Voμo0g KozdvηE κοl Poδdπηg. H'EκΘεoη
πορoυoι6oτ ηKε στηV Kozdvη τo δlcioτημο 27 / 1 1

5 / l2 / 1999 ι<οι oτηv Koμoτηvξ τo δldoτημο 1 1 / 12 -

19/l2/l999- Πορi'λληλο με τηV'ΕκDεoη λεlτoιiργηoοv
ΤεxvlκoΙ 'oμlλot Hλεκτρovlκξζ Kcll πoρoυolιioτηκε
oπτtκoοκouoτlκ6 υλlκ6 τηζ ΑρxοΙοE Ελληvlκηg
ΤεxvoλoyΙοg.

IloE
EuρωπαΙκ6E
ΔlαγωVlσμdξ
N€ωv Eπtατfi $.t

ΔωρηTεζ
ΣuμΠορcΙσ ll-jir':;ri

E

Στo εργo τoυ Tεxvtκoιj Mouoεioυ γrο τo 1 999, oυνtfiαλcιν

oυolοoτlκd ot οκdλoυBol φoρεig:

Xoρηγoi

. Γεvlκη Γρομμοτεiο'Ερευvοg κοl Τεxvoλoγ[οg

. YnoυργεΙo Mοκεδoviοg-ΘριiκηE

. Ynouρyε[o EBvlκηg olκovoμiοE

. YnouρYεio Πoλlτloμoυ

. Ynouργε[o ΕBvlκι'1g ΠοlδεiοE κοt Θρηoκεuμdτωv

. YπουρYε(o EoωτερtκΦv, Δημ. Δtoiκηoηg & Αnoκ6vτρωoηg
, Euρωποjκη Επlτρoπη
. ΕυρωnοTκη Ιρ6πεza Επεvδ0oεωv
.'lδρυμο Kωoτ6πouλou
. Νovartis He|las
.3E
. EYvοτΙο Tρ6nεzο
. FoRΤHNΕΤ
.'oμtλoζ φΙλωv ΑoτρovoμfοE
.'oμtλoζ Pαδloεροotτεxvωv
r'EvωσΠ Eλληvωv ΦUσlKωV - Παρilρτημο K.Δ.M.
. Αρloτoτ€λεlo Ποvεπloτημlo Θεooολoviκηg
. ΔlεDvηg'Εκ0εoη Θεooολoviκηg.
. oργοvtoμdg ΛlμdvoE Θεooολov[κηg.
, oΔΔY Α.E.
. Δημoζ ExεδΦρoυ
, Mοκεδovtκη Αoφολloτlκη
, 'Oμlλog Εταlρlιjv Π. Tooυκαλci
. E.T.B.Α,

' N' Mελετioυ

Mε.a οπ6 6vο xρ6vo Πρoετolμclσiclζ KclΙ oρyclvωσηζ

ΠρclYμclτoΠolηDηκε οn6 τlg l 9 εωζ 26 Σεnτεμβρioυ o l l oE
ΕυρωποΙκ6g Δtοyωvloμdg γlο Ndoυg Eπloτημovεg To
Τεxvlκ6 Moυoε(o Θεooολovfκηg οv6λοβε τη δloργdvωαη
ουτη Οoτερο οπ6 πρ6τοoη τoυ Yπoυργεiou ΕDvlκηg
ΠοlδεΙοg καl Θρηoκευμciτωv κοDιilg Kcll Tηζ Γεvlκηg
Γραμμοτεiαg ΕρευvαE κοl Tεxvoλoyiαg. με τη oιiμφωvη
YVd,μη τηg l 2ηg ΔlειiDυvoηg τηq EυρωποΤκηg Επlτρoπηg.

84 νioι επloτημovεg οnd xιiρεE τηg Euριinηg, τηg Ααiοg
KclΙ τηζ Αμερlκηg. πορouo[οoοV στηv Kρlτlκη Eπlτρoπη το
εΠΙστημovlKci τoυg επlτε0γμοτο, στoν εlδlκιi
δtομoρφωμdvo xΦρo τηg ΑπoDηκηg Γ τoυ λtμοvloιi.
Το εγκαivlο τηg €κΘεoηg τελ6αDηκοv οπ6 κolvoΟ clπd τoυg
κ.κ. l. MογκρlΦτη, Yπouργ6 Mοκεδoviοg - Θριiκηg κοl
l. ΑvD6πoυλo, Yφυπoυργ6 EΘvlκηg Ποlδεiοg Kcll

Θρηoκεuμdτωv, ΠcΙρouσ(ο τoυ κ. Α. Mlτooιj, δlεuOuvτη
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στη |2η ΔlειjΘυvoη τηE EuρωnοΤκηE Εnlτρonηg.
Στη δlciρκεtο τηζ Πclρc|μovηE τoυE oτη Θεoooλoviκη, ot

ouμμετdxovτεg εf xοv τηv ευκοlρiο Vcl εnroκεφΘo0v
ορxοloλoγlκoιjg xΦρoug KoΙ μoυoεΙα, Vcl

πορoκoλouDηoouv τηv πoλιj εvδtοφ€ρoυoο δlιiλεξη με
Θ€μο "Σιiγxρovη Βloτεxvoλoγiο, Eπrτε0γμοτο Kcll

Πρoonτlκ6g", noυ 6δωoε οπoκλεloτlκιi γi ουτoιig o Γεvlκ6g
Γρομμοτfοg'EρευvοE κοl Τεxvoλoγiοg κοBηγηΤηζ K

ΑδοvcioloE Τooυτciρηg Kcll vcl ξεvογηΘoιiv στηV
ΠoλΙτlσTlKη, μoUσlKη Kοl YctσTρovoμlκη zωη τηE π6λη9
μclζ.

ΔtεDvηg Kρlτlκη Eπlτρoπη, αn6 14 επloτξμovεE δlεDvoΟg
κιjρoυg, οπ6 δlοφoρετtκ€g xωρεE, €κρlvε το €ργο τωv
Ν€ωv Eπtoτημdvωv κοl επ€λεξε το nλ6ov aξl6λoγο γtο τη

βριiβευoη ΠoU Πρc|Vμclτoπotη0ηκε oτo KυβερvεΙo τηg
ΘεooαλovΙκηζ σε nοvηγυρtκη τελετη nορouoicl τou
Γεvlκo0 Γρομμοτ€ο EρευvοE Kcll Tεxvoλoγiοg K. Α.
Ταοuτιiρη Kc1l τoU Γεvlκoιj Γρομμοτ€ο τou Yπoυργε(oυ
Mοκεδoviοg - ΘρciκηE κ. Γ. Λυqqορiδη- Tηv Eυρωnοiκη
Επlτρonη εκπρooΦπηoε o ΓεVtK6ζ ΔlευDυvτηg τηg 12ηg
ΔlειjBυvαηg κοDηγητηg J. RoUtti. ΑπovεμηDηκοv xρημοτlκci

βραβεiο oυvoλlκηg οξiοg 2B.500 EυρΦ κοt τlμητlκ€E
δtοκρioεlg πoυ πορ€xouv στoUζ δlοκρl96vτεE δuvοτ6τητο
oυμμετoxηE σε KoρUφοΙεζ εΠlστημovlκfg εκδηλΦσεlζ Kc,l

δροατηρ16τητε9 ( τελετη οπovομηE Bροβεiωv Ν6μπελ κ.ο.)

o εv λdγω Dεoμ6g φlλoξεvηDηκε γlο πριi.tτη φoρci oτη
xΦρa μοg κοι η δloργdvωoη οnfoποoε τcΙ KoλciKεUTlKd
ox6λtο τ6oo τωv ouμμετεx6vτωv 6oo Kctl τωV
εμπλεκoμ6vωv nορογ6vτωv. Αξizεl Vcl σημεlωDεi dτt οno
τηv 1 l ετη loτoρiο τou Bεoμo0 oτη φετlvη δloργιivωoη
κοτεγριiφη o μ€γloτog ορtδμ6g XωριjV, δlογωvlzoμEvωv
Kc|l σUμμετεX6vτωv.

F'ΟflU- *ΩΙ{ GEΝES

ΕκBεση ' , ,,
Bloτεxvoλo
Mε oιivεoη Πρoζ Tο

Τo τεxvlκ6 Moυoεfo, ΠρclYμclτoΠoiηoε με επlτυxiο τηV

πορoυαiααη στη Θεogολoνiκη τηζ 'ΕκDεαηg

BtoτεxvoλoyiοE, 6πoυ πορoυolcioτηKclv γlc| πρωτη φoρci
στo ευριi κolvd, τct τελεuτοiο εnlτειjyμοτο Kcll ol
nρoonτlκ69 τηζ Bloτεxvoλoγiοg KcΙΙ τηg Γεvετtκηg
Mηxοvlκηg.

H €κlεoη οvοπτσxDηκε oε διjo dξovεg:
. Kυρloζ ιiξovοE ητcτv η πoρoυoΙαoη τηζ μετctφερ6μεvηg
€κDεoηg ''Focus on genes" ( EoτtιizovτοE oτο γovΙδtο ), πoυ
δημlo0ργηoε τo Deutches Hygiene Museum τηg Δρ6oδηE
σε συνερΥao(a με τo London Science Museum, oτo
πλοiolo πρoyριiμμοτoE ΠoU xρημοτoδ6τηoε η XΙl
ΔlειiBυvoη τηζ Ευρωποiκηg EπlτρoπηE. H 'EκDεαη

περlλομβcivεl εκD6μοτο ΠoU c|φoρoιjv τtg ερευvητlκdq
επlδ6oεlE Kctl τlζ εφορμoγ€g τηg Γεvετlκηg Mηxοvlκηg
oτoυE τoμε(E Yγεiοg, Πορογωγηg Tρoφiμωv, Γεωργiοg κοl
Πρooτaoiοg ΠερlβιiλλovτoE.
o δειjτερog dξovοE περlλciμβοvε TηV Πctρouσiοoη τou
ερευvητlκoιi €ργoυ Kc|l τωV εφορμoγΦv oε B6μοτο
BloτεxvoλoyΙοg οn6 τηv Entoτημovtκη Korv6τητcl τoU
ΑρtoτoτελεΙou Παvεnloτη μ( oυ Θεo o αλov(κηg.

H oργovωτlκη Επlτρoπη -στηV oπoΙο oυμμετεixaν
εκπρ6oωnot τou TεxvlκoΟ Mouoεiou κοt κοDηγητdg τou
Αρloτoτελεioυ ΠοvεnιoτημΙoυ ΘεooαλoviκηE- €κρlvε τη
πληρoφ6ρηoη Ylζl τo δ6μο αuτ6 εξοlρετlκιi oημοvτlκη γrο
τo εuριi κotv6 κοl κοτ€βολε πρooπdΘεlεE γlο μiο εuρεΙο καt

οvτlκεlμεvlκη εvημ€ρωoη.
'Ετoι oργοvΦΘηκε Kctl υλonolηDηκε €vο πρdγραμμο
ποριiλληλωv εκδηλωoεωv, πoυ nερtλιiμβοvε
Συzητηoη ΣτρoyyυληE Tρdnεzοg με D€μο: "Bloτεxvoλoyfο



Kοl Yγεicl".
Συzητηoη Στρoγyυληg Tροnεzag με D€μο "H

BtoτεxvoλoγΙο στη ΓεωργΙο, στη Φυτlκη Kc,l Zωικη
Πορογωγη KcΙΙ στηV ΠρooτοoΙο τoυ Περlβiiλλovτog" Στlg

oυzητηoειg σUμμετεixclv επlφοvεig επloτημovεg οπ6 τηv
Eλλιiδο κοr τo εξωτερlκd.
Δlιiλεξη τou κοBηγητξ Bloxημεiοg- Moρtοκξg BloλoγΙοg
κ. E. Φρογκo0λη με Bdμο "Bloτεxvoλoγiα: τo Σ0γxρovo
κoυτi τηg Ποvδιiροg".
Συvdvτευξη τι_jπou Ylc| τηV ΠclρoUσictση εv6g cd-rom

Btoτεxvoλoγiοg, τo onoio oλoκληρΦ0ηκε μετil οn6 l B

μηVεζ εργοoiοg an6 oμdδο κοDηγητΦv τμημοτog
Bloλoγiοg τoυ Α.Π.Θ. H 6κDεoη λεlτoUργηoε στηV
ΑπoBηκη r ToU Λlμ€vog ΘεooολoviκηE οπ6 1 -17

oκτωβρiou Kcll οπ6 l Noεμβρioυ 1999 η dκDεoη

μετοφdρBηκε στo ΕκDετηρro τoυ Tεxvlκoιj Moυoεioυ,
6noυ κοl Da nορομεivεr μ€xρr τlE l2 lοvouορioυ 2000.

To μ€λλοv
ToU T.M.Θ,
PROJECΤ 2OOO

Kυρ,og oτ6xoE τou Moυoε[oU γlζ1 τη v€ο xlλlετiο, εfvοr η

δημloυργiο εv6g oιiyxρovoυ "KεVτρoU Δlιiδooηg
EπloτημΦv καt Moυoεiou Τεxvoλoγiοg", μovοδlκoιi σTηV
Ελλdδο κοl το Bολκιivlο'

To Τεxvlκ6 Moυoε[o ΘεooολovΙκηg oργcivωoε τηv Τρiτη,
23 Noεμβρioυ στo Σuvεδρlοκd KεVτρo "Νtκ6λaog
Γερμοv6E" τηg Δ.Ε.Θ, Συv€vτευξη Tι-]πoυ με D6μο τηv
πορoυoΙοoη τou v6oυ K€vτρou ΔtιiδooηE ΕπloτημΦv κοl
Mouoεioυ ΤεxvoλoyΙοg. Στη Συv6vτευξη oυμμετε[xοv
o Yφυnouργ69 EBvικηg olκovoμΙag κ. X. Πιixτοg,
o Γεvlκdg Γρομμοτdοg Περlφ6ρεrοg KεvτρlκηE Mοκεδoviοg
κ. X. Σoφlαv6g,
o Νoμιiρxηg Θεooολoviκηζ K K Ποποδ6πoυλoE,
o ΔημορxoE Θ€ρμηs κ. Θ. Ποποδ6noυλog.
o κοDηγητηg ΑΠΘ ορxlτ€κτovclζ K. Π. Tzaνog,
o Πρdεδρog τou Tεxvlκoιj Moυoεfoυ oμdτlμog κοDηγητηE
ΑΠΘ κ. Ν. otκovdμoυ,
o Αvτlπρ6εδρoζ τoU MouoεΙoυ κ. Π. TooυκoλciE
κοt o ΔtευBυvτηg τou v6oυ €ργoυ κ. X. Ποπαδιiκηg.
To Τεxvlκ6 Moυoεio, με 6vτοξη τoU στo πρ6γρομμο
επεvδιjoεωv τoυ YπoυργεΙoυ EBvlκηg Olκovoμiοg κοl

xρημοτoδdτηση Τηζ EυρωnοΙκηg Τρdπεzαg EπεvδOαεωv.
οv6λοβε τη δημlouρyiο τωv εγκοτοατcioεωv τoυ v€ou
K6vτρoυ, εμβοδo0 10.000 τ'μ' σε 6κτοoη 49.oo0 τ.μ., ΠoU

δrοτ60ηκε αn6 τoV Δημo Θ6ρμηE. To €ργo, Dο

nερlλομβcivεl- μετοξιi ciλλωv- εκBετηρlo τεxvoλoγiοg
(oσγxρovηg Kcll ορxα(οg Ελληvlκηg), xωρo
ολληλεnlδρΦvτωv δlοτciξεωv Kcll ouμμετoxικωv
εκDεμciτωv, κlvημοτoDdοτρo πρoβoλιiv εuρεΙοg o06vηE,
nλαvητιiρlo, εξoμolωτη εlκovlκηg προγμοτtκ6τητοg,

βrβλro8ηκη CD-ROM κοl οiDouoο nερloδrκΦv εκΘ€oεωv.

'Στη Σuv€vτεuξη, nαρouolιioτηκε γtο nριjτη φoρd oτoυq

ElκoΝlκH ΑloψH τoY )!ΩPoY γΠoΔoxΗΣ,
ili:tΑ'ileκ-ρlπετai τo.κΙΝΗMΑTbΘEΑτPo :']-':'
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εκπρooΦπoug τωv M.M'E. τo €ργo κοl η φlλoooφiο τoυ,
oΠωζ Kcll το κUρlo oτolxεiο τoU σρXlτεKτovtκoιj τoυ
oxεδlοoμoσ.

To v€o κ6vτρo αvομdvετοl Vc| πρooελκιjoεl 6ooυg
εvδlοφ€ρovτcll Ytc! τΙs Eπroτημεg, τη Tεxvoλoγiο κοl τtg

τdxvεE. Πρ6κεlταr ylο 6vο μovclδlκd Ylcl τηV Eλλdδο κοl το
Bολκιivlο κ€vτρo πoλtτloμoιi, εκπο[δευoηζ Kcll

ψυxογωγiοg, dπoυ nαρoυoιdzoνταl ol oιiγxρovεg εξελiξεlg
τηg EπIoτημηζ Kcll τηg Tεxvoλoyiοg, εvιi τουτdxρovο
δlοφuλdooεTcll η εΠlστημovlκη κοr τεxvoλoγlκη πορciδooη.

To vdo κ6vτρo, με nolκiλoug πρooοvaτoλιoμoog
εvδιοφερ6vτωv, Dο οnευΘιjvετol oε dvο oημοvτrκ6 τμημcl
τoυ πληΘuoμoι.j, κολι]πτovτοg δρcioεrg με κ0ρlo oτ6xo τηv
εΠlσTημovlKη εyρηγoρoη τηζ κolvωviοE. or
nρooφερdμεvεq εκποlδευτtκ6ζ Kcll ψυxοyωγrκdE
δρcloτηρl6τητεζ ΠoU εoτιdzoυν oτηv otκoγ€vεlο, το nοlδlci
ολλci κοl τoυE εvηλlκεg, Θo oτoxειiouv στηV κciλυψη τωv
δlοφoρoπolημ6vωv οvοyκωv πoλλωv κolvωvlκωv oμciδωv.
ΔεδoμθvηE δε τηg μovοδlκ6τηταζ τoU κ6vτρou oτηv
ευριiτερη nερtoxη τωv BολκοvΙωv, BεωρεΙτοr πoλ0
oημοvτtκη κοt η επΙδροση ΠoU Dο dxεl η λεlτoυργiο τou
στoV τoUρlσμ6 τηζ 86ρεlοg Ελλciδοg.

Τo K6vτρo Δtιiδooηg Enloτημωv κοl Moυoε[o Τεxvoλoγiοg
οvομ6vετοl vο oλoκληρωoεΙ τo 2oo2.

Τo nερlβιiλλov. oτo oπoΙo πορoυoιdzoνται οuτ€E ot
δριioεtE €xεl τρiο yεvlκιi xοροκτηρtoτtκιi: λεrτoυργlκ6τητο,
αloDητlκη κοl ευοloDηoiο πρoq τo περlβιiλλov. ol κτlρIοκ€g
εγκοτaoτιioεtg fxouv oxεδlοoτεΙ Φoτε vο εξcloφολf zoυv τη
λεIτoυργtκdτητο, τηV κολοlo0ηoiο KcΙl τη β€λτloτη
εvεργεlοκη δtοxεiρtoη, με τη xρηoη εvολλοκτlκωv πηγιiv
εv6ργεlοg.

ol κιjρlεg κτtρlοκ6g εyκοτοατcioεlg τoυ φoρ6ο εivοr :

1.o XΦρog YπoδoxηE.
2.To Moυoεio Tεxvoλoγ[οE, 6πou Bο nορouolοzoνται

0εμοτlκιi EκΘετηρtο γιiρω οπ6 δlοφoρετrκ69 εv6τητεE τηE
loτoρiοE τηζ Τεxvoλoγiog Kc,l τωV ΕπloτημΦv,
oυvoδευ6μεvο οn6 τo κοτιiλληλo πληρoφoρlοκ6 υλlκ6
Kc|l TΙζ σxεTlK€g εφορμoy6ζ ΠoλUμεσωV.

3.To KtvημοτoDεcΙτρo Eυρεiοg oD6vηg, μrο εrδlκη οiDoυoο
με 25o aμφlBεοτρlκ6E D€oεtE κal δι]o δuvοτ6τητεE

nρoβoληg σε επiπεδη ylγοvτooBdvη (δraoτιioεωv
lBmX24m) κοι oε 96λo δlαμ6τρoυ 21m' Στo xΦρo οuτ6
Dα γivετοl η ΠclρoUσic|oη τοlvtιiv Mεγιiλoυ Format σε
Δυo ξ Tρεlg Διοoτiloεrg, κοDιig κοl ciλλεg εκδηλΦoεlg.

4.H ΑiDouoο Πoλλοπλωv Xρξαεωv, €vοE xΦρog 25O
D6oεωv γlο δrολdξεrg, oεμlvιiρlο κοl oυvdδρlο.

5.Τo Πλοvητιiρlo, dvοg Θ6λo9 δlομ€τρoυ 16m με l50
αvοκλlv6μεvεg Θ€oεlE, dπoυ Bο γfvετοl ανoπαρ6oτaoη
οατρovoμlκωv φorvoμdvωv με xρηoη τηE εξεlδlκευμdvηg
τεxvtκηg uπoδoμηE τou xΦρou (laser show, κλπ.).

6.o ΠρoooμolωτηE Elκovlκ(g Προγμοτrκ6τητclζ,
δuvομtκ6τητοg 200 εnloκεπτΦv τηv ιiρο, dπou Bο γivετοl
δυvομtκη πρoooμoiωoη δlοφ6ρωv κοτοoτdoεωV, Π.x'
εv6g ταξlδloιi oτo Δlιioτημα η oτo βυ96 τou Ωκεοvoιj.

7.Τo "Tεxvoπdρκo", dvοg xωρoE Συμμετoxlκωv EκΘεμciτωv,
τcl oπoiο Bο αvοφdρovτol στoUζ "EπloτημovtκoΟq
Νdμoυg Kcll Tηv ΑvBριiπlvη Φυoroλoγio", 6πoυ o
επlακ6nτηg πρoτρ6πετοl νa oυμμετdoxεr εvεργιi oτο
δρΦμεvο .

B.o XΦρog Περlοδlκωv EκD6oεωv.
9.H Blβλtorηκη CD-RoM με εl<οτovτιiδεg δlο9€orμoυg

τiτλoυE κοl D€αεrE dμεoηg πρ6oβοoηg oτo δiκτυo
|ΝΤERNEτ.

Ι0'Τo Πciρκo Mεγιiλωv Er<Dεμciτωv κοl ot κηπol.
l 1 . H ΑiOoυoο Enlδεiξεωv κοl Πεrρομιiτωv, dvοE xωρog ylο
ιiτυnεg κοtvoτoμlκdg εκnαtδευτlκ€g δροoτηρl6τηTεζ με
oμιiδεg μοBητιi-lv κοl οπλωv εnloκεπτωv .

1 2.T ο Γ ραφεiο Δloiκηoηq.
13.Δ0o Eoτlοτ6ρια κοl €vο Kοτcioτημο Eπlατημovlκωv

EtδΦv, Blβλiωv κοl Αvομvηoτtκωv.
l4.Tο Tεxvtκd Εργοoτηρlο, το oπofο Dο πορ6xoυv τηv
αvοyκοiο τεxvlκη υπooτηρrξη γlcΙ τηV επloκεuη κοl
ouvτηρηoη τωv nολtΦv εκDεμilτωv, κοlωE KcIΙ ylcl τηV
oωoτη λεtτoυργΙο Kcll oυvτηρηoη τωV κτtρlοκωv
εγκοτοoτdαεωv.

1 5.ot Απolηκεuτlκoi XΦρol, γΙcl τη oυλλoγη Kcll

πρooωρtvη φιjλοξη εκ9εμciτωv κοt nερloδlκΦv εκDfoεωv.
l6.o Xιi'ρoE Parking ylcl 350 oυτoκΙvητο Kc|l l2
λεωφoρεiο.
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Αιπoτεaεr rδlοiτερη xορd yο μ€vο η οvοκoΙvωoη γlο τηv €vορξη
υλoπoiηoηg εv6g €ργou με βορ0voυoο oημαoh yο TηV π6λη τηg
Θεooολovfκηζ, Ylcl τηv Περlφ€ρεlα τηg Kεvrρlκηg MοκεδovΙοg κοl

β6βαο γlο 6λη τη xιiρο. 'Evο v€o πρ6τυπo "K€vrρo Διiδooηg
Εnιoτημωv κοr Moυoεfo Τεwoλoyiο", -μovοδlκ6 oτηv ευρ0τερη
περroxη τωv Bολκοviωv- Bο πρooφ€ρε στη vεoλοiο μag ολλd κοl

oτo εuριj κolv6 6vο εξαρεrlκ6 περtβιiλλov πληρoφ6ρηoη9,
κολλfρyεlοg εvδlοφ€ρovroζ γo Τlζ Eπloτημεg Kc|l TηV ΤεxvoλoγΙο
oMci κοt ψuxοyωγiοq.

Θο ηBελα vο εnloημιivω 6τr aπ6 τηv πριjτη oτryμη τo Ynoυργεio
ΕΘvlκηg OIκovoμΙοE αγκιiλαoε ουτ6 τo fργo nρoonοBιivrοg vο τo
εvrciξεl κoτci πρoτεραι6τητο oτηv τρ€xoυoο πρoγρομμoτlκη
nερ(oδo. ΞεπερvΦwαg dλεq τlg δlοδlκοoτtκfg δυακoλiεg
κοτοφ6ρaμε vο κιivouμε -σε σUVερYc|σiο με τo Τεxvtκ6 Moυoεio
Θεooολoviκηg- nραγμοτrκdτητα 6vο €ργo nou πlατε0ouμε 6τl Bcl

oφρογfoεr με τηv Γlc,ρouo(ατoυ κα τη δρcloη τωv οv8ρωπωv τou
τηzωη τηg π6ληE τηg Θεooολovil<ηg.

ΑMωατε ουτ6 τo €ρyo εvιciooεrσl στηV oτροτηγlκηg oημοoiclE
επlλoγη γlcl τηV οvdπτυξη τηg Θεooολoviκηg oε μητρoπoλτlκd
κ6vrρo με δεDvεiE λεrτoυργΙεg. Στdxog εivα η δtεΘvηζ θK6Vο τηζ
n6ληg -εκτ6E οπ6 τo μεizov Xρημοτootκovoμtκd K-wρo τηE B.

Eλλdδοg- vο περrλομβcivεr ωq oυoτοτlκ6 τηg oτolxεΙo τηv
οξloπoiηoη Kcll nορoυo[οoη τ6oo τηE πoλtτtoτlκηg τηg
κληρovoμdE 6oo κοt τou o0γxρovou πoλτtoμoιi τηg.

Σε fuο αιiγxρovo εκ9εolοκd xιiρo, θvο ορxtτεκτ6vημο uψηληg
οloDητικηg Kcll λεlτoυργlκ6τητaE -Ylcl τo oπoio οξizouv
oυyxορητηρrο στoUζ ορxrτdκτovεg KcΙl τoUζ μελετητ69 -o
επtoκ€nτηg Bο μπoρεi vο τοξlδ€ψεl oτlq οvοκολιiΨεlζ τoU
πορελΘ6vroq KcΙl τoU μ€λλovrog. Σε μiο dκταoη 9.730 τ.μ., oε iνα
κoμβrκ6 oημε(o τηg n6ληE τηg ΘεooολovΙκηg o επtoκ6πτηE Dο

μπoρεΙ vο ποροκoλoυDηoεl τηv loτoρrκη εξελξη τωv ΘεrlκΦv
EπroτημΦv €xow'οg τουτ6xρovο nρ6oβοoη στΙζ nλ€ov
nρoηγμ€vεg oΠτlΚocΙKouστlκ€g τεxvoλoγΙεg κοl μ€αο.

Τo K6wρo ουτd 6xεl oiγoυρο πoλλ69 nορομdτρoυg -κοt

olκovoμlκ€E- κο0ωg Dο δημoυργηoεt v€ο δεδoμ-vσ γcl τoV
τoυρloμ6 oτηv εuριjτερη περloxη.'oμωζ η εμβfλεri τou δεv Dο

εivοr μ6vov oτεvιi olκovoμlκη. Θο εivαl κοl κolvωvlκη, δο
εκποlδε0g, Dο ψuxογωγεi, Dο τοξlδεOεt τoυg εnloκ€πτεg τoυ. Δεv
εivοl υnερβoλη οv λ6γομε 6τr τo €ργo οuτ6 Bο δΦoεl μiο v€ο

μoρφη σTηV εlκdvο τηζ ΘεooολovΙκηg, τηζ Kεwρlκηg
Mοκεδovfοg, τηg Eλλιlδοg.

Σημερο noυ oxε6ιοzoυμε τo ΑvοnτυQοκ6 Σx€δo γΙc| τηV Eλλιiδο
τoυ 20l 0 6λol μοE -o κο06vοE οπ6 τη B€oη oτηv oπoiο βρioκεrοt
Kcll με τηv rδ16τητo πoυ €xεt- πρ6nεl vο 6xεr 6ρομο YΙcl τηv EMciδο
τηg ψιilαηg, τηE παδεiοg, τoυ πoλτloμoιj. ol oιiγxρovol τρ6πot
εnlκotvωviοg με τlg v6εE τεxvoλoγiεg nρooφ€ρoυv μovoδlκ€g
ευκοrρiεE δrιixυoηg τηg ψωoηg oε τoυρΙατεE κοl εntoκ6πτεg οπ6
6λη τη xωρα κοl οnd τo Εξωτερικ6' H επtτυxΙο dμωg ουτo0 τoυ
K6vrρoυ Θο εivοl vο φ6ρεl τo μοBητη, τo v€o civ8ρωπo ολλιi κοl τo

μεγολιiτερo πou δlψιiεr yrο ψΦoη oε εvο nερβciλλov φlλκ6, oε
dvο nερrβιiλλov ΠoU κοvεig μοDοEVθ ΠctρσKoλoυDΦvrοg κοt

βlΦvovrοg ουτci πou φοwdzoυv μοκρlvd κοl οπρ6olτο.

Θο ηDελο vο εξciρω τlg nρoαπilBεlεζ τωV oτελεxΦv τoυ Τεxvtκoι]
MoυoεΙou Θεooολoviκηg' lδrοiτερο εκεivωv πoυ πioτεψοv oε
οuτη τηv lδ€ο, oρομοτiσTηKc,V, oxεδiαqoν με φοvrοofο οMci κοl

Τo πρoγρciμμζ| εntoκ€Ψεωv τoυ MoUσεioυ ylο
Δεuτ€ρο-Ποpοακευη:

με ρεολoμ6 ουτ6 τo 6ρyo πou Dο κooμεi τηv περloxξ μοζ γlcl τcl
επ6μεvο xρ6vο.

Στηv κοτοvdηoη οκρlβωg τoυ xΘεg Kcll τoU ο0ρo τηg ελληvκηg
επoτημηE κοl τεxvoλoγiοg 6ρxεrα vο oυμβιiλλεt η δημouργiο τou
Ν6ou Kdvrρoυ ΔciδooηE τωv EnloτημωV Kcll τoU Mouαεiou
Tεxvoλoyicrg. Αυτ6 τo K6vrρo 8ο δωoε τηv ευκοIρΙο oτoug noλfτεg
6ληE τηg xιiροg -κοr lδιο(τερο oτoυg v6oug μoζ- vcl €ρ0oυv oε
εποφξ με το επlτειiγμοτcl τoU ελληvlκoΟ πoλτloμoιj κοI vο
oρομοτloDoιjv τo μ6λλov oε €vο πογκ6αμo περlβιiMov.

H φρdoη τoυ Δημ6κρlτoυ "Πoλυvoiηv oυ πoλυμοBiηv αoκ6εlv
xρη" voμizω 6τl εκφρdzεr με ιiρloτo τρdπo τo μηvuμcl γlο τo ρ6λo
τoυ N€oυ K6vrρoυ Δdδooηg τωv EπloτημωV KclΙ τoU Moυoεiou
Τεxvoλoγiοg. ΘεωρΦ 6τl οπoτελε[ xρdog μοg η nρoεrolμοoiο τωv
επOμεvωv yεvειiv ακεπτ6μεvωv οvΘρΦnωv γlcl τηV nρooορμoγη
τoUζ στo περlβιiλλov τωv v€ωv τεxvoλoψΦv κοt τηg δldδooηg τηg
εnloτημovrκηg yVΦσηζ γlο μrο ελληvlκη κolvωvfο τηg εuημερiοg κοt

τηg οvdnτυξηg.

πoλτloμ6 τoυ oι!γxρovoυ κ6oμoυ.'Eρyο 6πωE ε[vοl οuτ6 τoυ
K6vrρoυ Δdδooηg τωv EπloτημΦv κοl τoυ Mouoεioυ Τεxvoλoyiαg
"μlλιivε", oημοτoδoτoOv oτo n6ροoμο τηE loτoρiοE τηv επoxη,
οvοδεlκv0oυv τov πoλτloμ6 KcΙl τηV ευρωoτ(ο τηE olκovoμ[οg,

μrλoιjv yο τlg κυβερvηoεlζ Kcll Tcl πρ6αωna ΠoU τΙζ uπηρεroιjv.
μιλoΟv yο περ16δoυg oυvεργοoiοg κοt δημtoυρy(οg οvdμεoο oτηv
επtoτημovlκη κotvdτητο, oτo λο6 Kοl τηV πoλlτεiο. Eivcll
αyγελoφ6ρol τηg v€οg επoxηg ΠoU μclζ nερrμdvεl. Tο 6ργο μλoιjv
κοt λ€vε 6τl μπoρoιiμε.

Mπoρoιjμε yοτ[ nloτειjoυμε.
Mπoρoιjμε γlοτ[ Bελouμε.

oλoι μαzi μnoρoιjμε vο το κοτοφ€ρouμε.'oλot μοz{ μnoρooμε νo
δημoυργηooυμε €vο v€o περβιiλλov yvιiloηg, οvαzητηoηg,
noλτloμoιi, εμβοBιivovrοg τοuτ6xρovο oε 6τr μοE dxεl nοροδo8εi
οπd τoug πρoγdvoug μοg, πρoβilλλovτclζ στlζ oιiγxρovεg
λεωφ6ρoυE τηζ εΠlKolVωV[αg τα επlτεOyμσTo τωV Eλληvωv xDεg,
oημερο κοl οιiρto.

Σε oυτ6v τov κοBημερlv6 αγιilvο η κυβEρvηoη μlλιiε με 6ργο.
Mε 6ργο δημouργoOμε τη oιiγxρovη κοl loxuρη Eλλιiδο.
Tηv EMilδο τηg οvdnτυξηζ Kc|l τηζ ευημερiοg.
Tηv Eλλdδο τoυ πoλτloμoιj κοt τηg nοlδεiοg.
Πρoxωρoιjμε μnρooτd με οloroδoξΙο κοt ουτonεπoi8ηoη γlο τo
μdλλov' 

X.Πctxrοζ
YφυπoυρY6ζ E9vtκηg olκovoμ[οg
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H Eλλilδο x6ριν oτο 6ργο οvciπτuξηζ, στo λuκ6φωE τηg v€oE
xλlεriοE, βα6izει oτoν 2lo οlωvο πdvω oε v€oυg δρ6μoυ9, v6εg
nρoonτικ€g κοτοκτΦwοE κιiDε τr vdo οπd τov τεxvoλoγtκd
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