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ToY TEXNlKoY Μi oYΣEΙoY

xρ6vlα Πpoσφoραg πpoE To TεxvlK6 Mouoεio

o Πρ6εδρdg μοE, oμ6τlμog KοBηγητηg κ Ntκ6λοoE otκov6μoυ, οnoxιilρηoε,

γlο λ6γoυE υγεiοg, τov oκτιjβρlo οn6 τηv εvεργ6 δρcioη τoυ oτo Τεxvlκ6

Moυoεlo, ιiατερα οn6 23 xρdvlο ouvεxoιjE nρooφoρciE κοl δημtouργlκηg

nορouo[οg.

'oλο το μ€λη τoυ Δlolκητlκoιj Σuμβoυλiou κοl το μfλη τou Σωμοτεioυ
οvαγvωρ[zouμε τη ouμβoλη τoυ KοBηγητη, ωg Πρofδρou, oτα τεκτοlvdμεvο
τoυ Moυoε[oυ κοt ncivτoτε Bο τlμo0με τlE πρoonιi8εlεζ Kcll τoUζ ογιilvεE τoυ

γlcl τηV εniτευξη τωv oτ6xωv, τηv πρ6oδo KcIl τηV εξfλtξη τou Moυoεfoυ oτη
oημερlvη οvογvωρloμ6vη D€oη τoυ. o Πρ6εδρo9 xεlρio0ηκε με επlτυx[ο 6λο

τα 86μaτο, tδlοiτερο τoυ v€oυ'Eργoυ τoυ Moυoε[oυ κοt τo κιiρog τoυ

οnoτfλεoε εγγιjηoη γlcl τηV πρ6oδ6 τoug.

'oλol μοg στo TεXVlKd Moυoεio vlΦBouμε περηφιivlο γlο τo ευριjτερo
οκοδημο1lκd κοt κotvωvlκd 6ργo τou κοι τtE δtοκρ[oεlζ ΠoU €λοβε. Πτυxtoιixog
τoυ Α.Π-Θ', Master of Science κοl Δlδdκτωρ τou Ποvεπtστημioυ Wayne
H.Π.Α., Τακτtκdg KοΘηγητξE τηE B''EδροE Φυotκηg τoυ Α.Π.Θ., Σ0μβoυλog
'Ερευvοg τηE ετοlρiοE General EΙectric, overseas Fel|ow τoυ Koλεγiou
Churchi|l τoυ Ποvεπtoτημiou τou Cambridge, Doctοr Honoris Causa τoυ

ΠοvεπroτημΙoU St. Kliment ohridski τηg Σ6φlοg, ΕμπεlρογvΦμovοE κοl Kρlτηg

Euρωnοiκιjv Πρoγρομμciτωv, Πρooκεκλημ€voE oμtλητηg oε Ποvελληvlο κοl

Δlε9vη Συv€δρlο, Σuγγροφ6οg noλλιilv επtoτημovlκωv oυγγρομμciτωv,
MελετητηE τηg ΑρxaiοE Eλληvlκηg TεxvoλoγΙοE. Πρ6oφοτο, μιiλloτο, o

Πρdεδρog τηg ΔημoκροτiοE οπ6vεlμε oτov KοDηγητη τov Tοξtιiρxη τou

ΤιiγμοτoE τηg Tlμηg.

To Δlolκητlκ6 Συμβo0λlo, κοτci τη oυvεδρΙοoη τoU τηζ 30/10/2000,
λομβcivovτοg υπ6ψη τηv noλ0τlμη πρooφoριi τou απoxωρησclvτoζ
Πρo6δρoυ κοr ωg €vδεlξη εκτiμηoηg KcΙl εUγvωμoσιjvηg γtο τo πoλυoxlδ69
dργo τoυ, τo oπoio ouv€βολε oτηv πρ6oδo κοt εξdλlξη τoυ Tεxvlκoιj
Mouoε[oυ, οπoφιioιoε oμdφωvο ο} vο τov οvοκηρ0ξεl lo6βlo Eπiτtμo

Πρ6εδρo τoυ Tεxvlκoι.j Moυoε(oυ κοl β) vο του οnovεiμεt τlμητtκη nλοκ€το.

Mε xaρd μοΘοΙvoυμε dτr η υγεΙο τoυ KοBηγητη βελτlΦvετοl κοl nρooδoκoιjμε
dτl δο oυvεxΙoεl οπ6 τη 06oη τou EnΙτlμoυ Πρo€δρoυ vα oυμβciλλο oτηv
πρdoδo τoυ dρyoυ τoυ Moυoεiou.

Ι. E. ΠοποευoτοΘiou



Το vfα ToU

N€og Πp6εδpos τoU Δlolκητlκo0 Σuμβoυλioυ

Ν6o9 Πρ6εδρoE τoU Δtolκητικoιj Σuμβoυλ(oυ
οvοκηριjxΘηκε o KοDηγητηg κ. Απ6oτoλog Γoιiλοg.
o κ. Γo0λαg, δtπλωμοτoιjxoE Mηxοvoλ6yog Mηxοvtκdg τoυ
E.M.Π- {MSc κοl δtδοκτoρlκ6 δiπλωμο τoυ lmρerial ColΙege,
U.K.), κοτ6xεt Tη D€oη τoU Kα0ηγητη στo Τμημο
Mηxοvoλdγωv τΠζ Πoλυτεxvlκηg Σxoληq τou Α.Π.Θ.
Mετοξ0 τωv ciλλωv δροoτηρloτητωV τoU, uπηρξε ε0vlκ6E
οvτιπρ6oωnoζ στη μ6vlμη Επlτρonη τηg Euρωnοiκηg
'Evωoηg oτo lMT area 3 Αeronautics κοl €xεl λιiβεl

βροβεio Vσ.S.Smith οnd τo lMechE, τo 1987. Enioηg,
o K. Α. Γoιjλοg δtετ€λεoε Πρ6εδρo9 Τμημοτog
Mηxοvoλ6γωv MηxοvlκΦv, Πρ6εδρoE Τμημοτog
Mηxοvrκωv ΔlοxεiρloηE EvεργεlοκΦv Π6ρωv, Πρ6εδρo9
ΔημooiοE Eπrxεiρηoηg Πετρελα(ou-EKY, Πρ6εδρog
EnloτημovIκoιj Συμβouλfoυ lΤΕ κ.ci.

lMοκaτο K6vτρoU Δldδoσηs Ellστημωv Kοl λroUσεioU τεxvoλoγi0ζ

Project 2OO0

o oκτΦβρrog 2000 r'1ταv €vοg oημοvτlκ6g μηvοE γlα τo
Mouoεio Kct| τo "Project 2000" nou αφoρci oτlg v€εg

εyκοταoτιioεlζ μclζ στη Θ€ρμη Θεooολov[κηE.
To τoπtκ6 ρuμoτoμlκ6 δrιiταγμα, με τo oπofo εγκρivovτοl
ot εtδlκo[ 6ρol δ6μηoη9 τoυ N€oυ K€vτρoυ, unoγρciφηκε
οπ6 τoV Yπouργ6 ΠE.XΩ.Δ.E- K. K. ΛολtΦτη KσΙ

δημoolειiΘηκε στηV Eφημερiδo Tηζ Kuβερvηoεωg.
MΙo οκ6μη εuxιiρloτη 6γκρloη ουτ6 τo μηvο οφoρoιioε
oτo υπ6 oooταoη 'lδρuμο, πou Dο οvολdβεl τη λεlτoυργfο
Kc|l Tη δlοxε[ρloη τωv vθωv εγκοταoτιioεωv. To 'lδρυμο

aυτ6, μe τov τiτλo "K€vτρo Δlciδooηg Entoτημιilv κοl

Mouoεio Tεxvoλoγiοg", θο €xεr εvδεκαμελ€g Δloικητlκ6
Σuμβoιjλro, 6πoυ 0ο μετ€xoυv το Yπoυργεiο Πoλlτloμoιi
κοl Αvcinτυξηg, 6nωE επΙoηg κοr η τoπtκη οuτoδloΙκηoη ο'

κοl β' βοBμoιi.
Απ6 τηv ciλλη πλευρd, τηV εσωτερlκη, το πρciγμοτο 6xoυv
εnioηg πρoxωρηoει oημοvτlκci. Tη μελ€τη κοl επiβλεψη
τoυ €ργoυ οv6λοβαv ot τεxvlκ69 εταrρ[εE KlΩN Α.T.E. κοt

EΛΛHNoΤEXΝlKH Α-Ε. H oμdδο 6ργoυ τou ΤεxvlκoΟ
Moυoεiou, πoυ ορlOμεi πλ€ov 9 dτoμο κοl noλλoιig
εξωτερlκo0g oυvεργciτεg, εργοzετaι ouoτημοτlκd με €δρο
το vdo (nρooωρlvd) γροφεiο oτηv oδ6 ΑxελΦou ΙB.

ot πολο16τερol Bο c]νΟγ. * ρ : '-' __ Ξ :,3';ιloη, κοlΦg
εκε[ oτεγιioΘηκε τo Tεxvttιο ',1:-:;: :: τη xρovtκη
nερioδo |978-1989' οξloπct-.;:: -.\./ ευyεvlκξ
πρooφoρci τou tδρυτlκo0 μ€λoυE κcl Α.τll-ρc€δρoυ τoυ
Δ.Σ. κ. Π. Tooυκολci, o onoiog κοl nολl nρccοdρDηκε vο
δlευκoλ0vεl-
Απd εδιi κοl n6ρο, εΙμοoτε oε an6oταoη λΙγωv πλ€ov

μηvιilv οn6 τη 0εμελiωoη τou €ργoυ Kc|l τηV €vορξη τωv
otκoδoμrκΦv εργaotΦv. H αvuπoμovηoiο μοg vο δoιiμε
τoUζ εKσKcΙφεΙg "επi τo 6ργov" εivαt τoυλcixιoτov ioη με τη
δlκξ oοg.

EΠEτ-ll

To Πρdγρομμο ΕΠET-Ιl τηg Γεvlκηg Γρομμοτεiοg'Eρευvοg
KcΙl TεxvoλoγΙοg, oυνεx[zεται μdxρl 31 /4/Ζ00Ι '

To MouoεΙo εξoπλΙzετοt με oσyxρovο μηxοvημοτcl γlc]
πορογωγ69 3D Video ΑnimatΙon. Eμnλoυτizετοt oτοδιακil
τo εκ0ετηρlo Tηζ ΑρXcliΟζ Eλληvtκηg Tεxvoλoγiag με
μηxοvtoμoΟg interactives η oτοτtκoιjg οπ6 το πεδΙο τηg
vοuπηγlκηE, τωv oπλlκωv oυoτημdτωv, τηg olκoδoμlκηE,
τηζ μηxοvoλoγiοE Kcll τωV μετρητlκι-ilv oργdvωv.
Kuκλoφoρoιjv ηδη τo Λειiκωμο τηg Αρxοiοg Ελληvlκηg
Tεxvoλoγioq, τo βtβλio Αoτρovoμtκd Mετρητtκci 'oργοvα

κοl τo CD τoυ Mηxοvloμoιi τωv ΑvτtκυDηρωv, το oπoiα
xρημοτoδoτηBηκοv οn6 τo oυγκεκρtμdvo πρ6γρομμο.

EκBετξρlo KλαolκΦv Αυτoκlvξτcυv

ΕδΦ κοl μερtκoιig μηVεζ, ξεκivηoε οnd τo Moυoεio η
πρooπciDεlα οπoκοτcioτοoηg -μioω οvοδdxωv- εv6g
ορlBμoιi οuτoκlvητωv, το onoΙο εixοv δlοφυλοxBεi οπ6
τov oΔΔY ωE "oxημοτο Ioτoρlκoιi, oυλλεκτtκoιj Kοl

εκποlδευτlκoιi εvδtοφ€ρoVτoζ" KClΙ δIοτEDηκοv Πρoζ τo
Tεxvlκ6 Moυoεio Ylcl Tη δημtouργiο εκDετηρioυ
ουτoκlvητωv .

Tο ουτoκivητο αuτd, οφoΟ οvοκοtcΙσKεUc'iστo0v ατηv
ουDεvτlκη τoυE μoρφη, Dο εκτiDεvτcll στoUζ xιiρoug τou
Moυoεioυ, δημloυργoιiμεVoU Kclτ' ουτo τov τρ6πo KciΙ τoU
nρωτoυ εκBετηρΙoυ τou εiδoug oτηv Ελλdδο.
'Hδη Evοg oημοvτlκdg ορlBμdg οπd το ουτoκivητο, ΠoU σε
πρΦτη φcioη εΙxε εκτlμηBε[ 6τt Dc μnoρoιjoοv vο
οπoκοτοoτο8oιjv, €xouv "ulo8ετηDεi" κοl 6xουv ξεκlvηαεt
ol oxετlκ€E εργοoiεg.

ΑΠ6 τηv οvοlολoiωση τoU μovτελoU lsetta 300 τηs BMΨ τoυ 1957

EτοrρiεE 6πωg ol: BMV/-ΑδομΙδηg, Renault-Poμπdπouλog,
Lancia-ΑUto Kιiλτorog, FIat-ΑVδρεdδηg, Oρel-Mac Motors,
Volvo, Aυdi/VW-Μαvδιjλοg, Peugeot-Lion, Toyotaland,
Exρress Service ολλci KcΙl tδlωτεg, ouγκclτολ€γovται
αν6μεoα oτoυg μ€xρt αημερο οvοδ6xoυg.
Πορciλληλο, ouμπληρΦvετοl η ηδη uπdρxouoο ouλλoγη



τoU MoUσεioU ctΠ6 lδlοΙτερσ cΙξl0λoγc1 clUτoKiVητcl, Tα

oΠoicl ΠρoερXdμεvcl KUρiωζ οΠ6 lδlΦτεζ, UΠ6 τηV μoρφη
δωρεdE η δοvεtoμoιi, πρoβλ€πετcll Vcl ΠρoσελκUoouv τo
εvδlοφfρov τωv εΠlσKεΠτΦv, 6ταv Dο εκτεBoσv.

"Koκλιυπεg, - Kοlτiδεg ΠoλIτloμo0 κοl ΓvΦoηg
σTo ΣXoλlK6 Δlαδiκτuo"

Απ6 τlE ορx6g τou ετoUζ, oτo nλο[olo τoυ πρoγριiμμclτoζ
"Kιjκλωπεg - Koιτiδεg Πoλlτtoμoιi κοι Γvιjoηg στo ΣXoλlK6
ΔtαδΙκτuo", πou δtoργαvΦvεl τo |voτtτoιjτo Tεxvoλoγiοg
YπoλoγloτΦv, To ΤεXVlK6 MoUσεio οv€λοβε τηV
υλonoiηαη oεlρdg €ργωv, ΠρoUΠoλoγlσμoιj δ6κο
εκοτoμμυρiωv δροxμΦv, ΠoU Bα πρooφ€ρouv €vο
αημοvτlκ6 εκποtδευτlκd KoμμaIτl yvΦoηg στo σXoλlK6
δlοδiκτuo.
Σuγκεκρtμ€vο:
- ot 10 Dεμοτlκ€E εφορμoγ69 πoλυμ6αωv ΠoU λεlτouργoιiv
με oB6vεg cΙφηζ στo εκ0ετηρto τou Moυoεf oυ Dα

μετοφερloιjv oε περlβdλλov δlοδlκτιjoυ.
- Θa δημlouργηDoιiv KclΙ Dα Πρoσc|ρμoστoιrV σε
περlβdλλov δtοδlκτιjou l0 δlοδροoτlκci ηλεκτρovlκci
εκD€μοτο γιjρω οn6 τtg Θετlκ€E EπtoτημεE.
- T€λoE, Bο μετοφερDει στo lnternet η βdση δεδoμ€vωv
τεκμηρiωoηg τωv εκDεμιiτωv τou MouoεΙou, η oπoiα 0ο
διjoεl τη δυvοτ6τητο τηζ "εξ οnooτdoεωg εξερεΟvηoηg"
τηg toτoρiοE KcΙl τωV Xclρc|Kτηρlστtκιjv τωv εκDεμιiτωv πou
uπciρxouv oτo MouoεΙo.

'Epεuvο σxετtl(d με Tts rtpoσδoκiεg Ko1 τα
εvδlαφfpovτα τ(rv εnloκεπτΦv τou Mouoεiou

Στo πλοiolo τωv εργαorωv τηζ ΠρoKclτclρKTlKηζ
μouσεloλoγlκηg κοl μoυoεtoποtδογωγlκηg μελ€τηE γlcl τo
v6o K€vτρo Διιiδoσηζ EnloτημΦv Kctl MoυoεΙo
TεxvoλoγΙοE κρi0ηκε oκ6πtμη η Πρclγμclτoπoiηoη μlοg
οξtoλ6γηoηE τou uπιiρxovτog MoυoεΙoυ, με oτ6xo τηv
οvΙxvεuoη τωv επlDυμtωv, τωv εvδlοφερ6vτωV, τωV
nρoτtμηαεωV Kc|l τωv οvογκΦv ouγκεκρlμdvωv oμιiδωv
εnlσκεπτΦv.
Γlο τηv ΠρclγμclτoΠoiηoη τou 6ργou, ouγκρoτηDηKε μlcl
δlεntoτημovtκη oμιiδο οπ0 τo πρooωπlκ6 τoυ Moυoεiou, η
oΠoic| οv€λοβε τov oxεδlοoμ6, τη δtεξογωγη, TηV
επεξερyαoiο Kc|l τηV οπoτΙμηoη τωV c|ΓΙoTελεoμciτωv. H
δlοδlκοoiο τηg αξιoλ6γηoηE εixε δlιiρκεlο π€vτε μηvΦv
(Απρiλlog - Αιjγouoτog 2000) κοt οπευDιivΘηκε oε μοDη-
τεζ, εκnαtδεuτtκoιig Kc|l μεμovωμ€voυg επloκ6πτεg.
ΔlομoρφΦBηKclV τρ[ct δlοφoρετlκci ερωτημοτoλ6γrο, εrδlκd

γlο κci8ε oμdδα επloκεπτΦv.
Στηv οξloλ6γηση σUμμετεixclv 250 ελε0Bερoι εntoκ€πτεg,
920 μο0ητ69 Δημoτtκoιi κοl 70 εκποlδευτtκoi.
Το οnoτελ6σμclτσ τηE οξloλ6yησηζ ΠορεΧoUV Xρησlμcl
oτolxεiο γtα τη δlοτιj_
πωoη πρoτciσεωV σXε-
τlκci με τηv επtλoγη
τωv Dεμοτtκιjv εκ0ετη-

ρΙωv τou v€ou Mou-
αεiou κοl τη δtομ6ρ-

φωση τωV xΦρωv τoυ,
τηv εnlλoγη KcIl τoUζ
τρ6πoug Πc|ρoUσic|σηζ
τωV ouμμετoxtκωv
εκDεμciτωv, τlζ Xρη-

lνΙο0ητεξ σUμΠληpωvoUv ερωτημοτoλ0γlο

σεlζ noλUμεσων,
κοBΦg Kc'l Tιζ εκποlδεuτlκ€g δuvοτdτητεE KclΙ τηv
οπoτελεoμοτικ6τητο επlκolvωvlοκιiv μεD0δωv ToU
MouoεΙou YΙcl oρYοVωμ€vεq oμciδεg εnlo κεπτωv.

xoρηγoi Kαl ΣUμnοροoτιiτεE

Στo εργo τou Tεxvlκo0 Moυoεioυ
ylο τo 2000, ouvdβολοv oυolοoτlκο ol ακ6λoυθol:
- Γεvlκη Γρομμοτεiο'EρεUVclζ καl Τεxvoλoγiοg
- Yπoυργεio Mακεδoviοg-Θρdκηg
- Ynoυρyεio Εδvlκηg olκovoμ[οg
- Ynoυρyεio Πoλlτlσμoυ
- EυρωnοΙκη τρclΠεzcl EnεvδOoεωv
-'lδρυμο Kωoτoπoυλoυ
- ΝoVartis HeIlas
- Ελληvtκη Eταtρεiο EμφlολιioεωE
- Δημoζ trXεδωρoU
-'Εvωoη Ελλr]vωv ΦUσlKd,v - Ποριiρτημο K.Δ.M.
- Mοκεδovlκη Αoφολrατlκl1
- Αρxlτ€κτωv, N. Mελετioυ, Kιinρog
-'oμlλoq Eτοtρlιilv Π. Tαoυκολ6
- oργοvloμ6E Λιμ€vog Θεooολoviκηg
- M. M€λφoυ

Aα;pητ€ζ ουtoκtvξτιυv

- Φ. ΔελημιiWη
- B- Κωvoτοvτlviδηq
- Γ. Ζαxαρ6nοUλoζ & Π. Zιiμnoγλoυ , . .

- Ι' Δ€λλlog

Tεκμηpiιυoη
εκΘεμιiτιυv

Στo πλοiolo τoU
Πρoγρciμμοτog ΕΠEΤ Ιl,

ΠρclγμcΙτoΠotηDηκε η
ηλεκτρovlκη κοτaγραφη
τωv εκlεμciτωv KctΙ τoU
εξoπλtoμo0 τoυ Τεxvlκoιj
Mouoεioυ.
Στη βcioη δεδoμ6vωv πou
δημloυργηBηκε, 6xoυv
εtoαxDεΙ τα 2-000 περf -

ΠoU οvτlκεiμεvο τηζ
ouλλoγηg ToU Mouσεioυ, με τa oτotxεiο ΠρoελεUσηζ Kcll

φυolκηg περlγραφηg τoug. εvω nοριiλληλο oργοvωDηκε
κοt ορxεio φωτoγροφlιilv τωv εκBεμdτωv.
Στηv τρ€xouσσ φdση ToU
πρoγρciμμοτog, ΠoU

ξεκivηoε τηv Αvolξη τou
|998' oυνεxΙzετοι η
τεκμηρΙωoη των
εκΘεμdτωv, με oκoπ6 τηv
εξε0ρεoη nληρoφoρtιiv
μ€oω βlβλIoγροφlκΦv η
ciλλωv πηγιiv.
Τo Moυoεio, oτo πλοioιo
ουτξg τηE πρooπιiBεlοE,
αναzητ6 oυνεργoo[ο με
οv0ρΦπoυg ol oπoIot,
εΙτε λdγω εΠσYVελ-

μοτlκQg lδrdτητοg εiτε οπd nρooωnIκ6 εvδlοφ€ρov, Dο

μΠoρoιiσc|V vct βoηδηαouv εDελovτlκd Πρoζ τηV
κατεUΘuvoη ουτη. Γlο Γ1ερlσσ6τερεg πληρoφoρiεE:
Bιioω Στογιivη (τηλ. 03l,-799 773Ι.

ΣUσκεUη ελaγΧoU τηλεφωvlκωv γρoμμωv

Τηλεγροφos με τοlviο



EκδηλΦoεlE

'Εκ9εαη N€ιυv ΕpεuvητΦv - Tεxvoμιi0εlο

"loτoρiο Kcil Εξ6λlξη τηζ BtoμηxοvΙοg Kσl τηζ
Bloμηxοvlκηg Kληρovoμlιig" ητοv τo D€μο τoυ nlλoτlκoιj
πρoγρdμμοτoq TεxvoμιiDεrο lΙ, πou oλoκληρΦBηκε τov
Mdlo τoυ 2000. Tηv TεxvoμιiDεtο oργdvωoε η ΓΓEΤ κοt

υλoπoiηoε τo Tεxvlκ6 Moυoεio.
200 περiπoυ μο8ητ€g, οn6 28 Λιjκεlο oε dλη τηv Ελλciδο,
πηροv μdρog oτo πρ6γραμμο noυ oτ6xεuε oτη δtιiδooη
τoU τεxvoλoγlκoιi πoλlτtoμoιj, τηV εvΙoxυαη τηζ
εφευρετrκ6τητοg, τηζ oμοδtκηg εργοoΙοg Kcll τηζ
εΠΙστημovlKηg €ρευvοg oτη ΔεuτερoβdΘμlο Eκnο[δευoη.
Τo επιατ€γοoμcl τoU πρoγρdμμοτog ητοv ol διjo ΕκB€oεlg

ΑΠoψη τηg'EκΘεσηζ'Eργωv N,ωv EρεUvηTωv στηv ΑΠo0ηκη Γ' στo Λlμιivl

Ν€ωv ΕρεuvητΦv πoυ oργavιiDηκαν oτη ΘεooολovΙκη
|5-7 Maioυ 2000, ΑnoDηκη Γ', Λlμcivl) KοΙ τηV ΑΘηvο
(l 3 - l 5 Mοf oυ, Z6nnειo M€γορo), KciΙ στΙζ oπoiεg
πορouαtcioτηKcIV τcl οπoτελ€αμοτc| τηζ €ρεuvοg Kctl

εργααiοg τωv oxoλlκωv oμciδωv: κοτοoκευ€E, €vτuπο,
oΠτ|KoclKoUστlκ6 uλtκ6.
Τrg διjo εκD6oεlg εnloκθφτηκοv oxoλlκ€g oμdδεg κοl

μεμovωμ€vol επloκ6πτε9 κοl κciλυψοv ευρ6ω9 τa MME.

Συμμετoxη ατηv EXPO 2oo0

λ4ε avτovo εvδloφEPov. εllσκaΠτεξ Ποpοτηρoυv το εκ0ιξμοτo τηξ ΑpxoΙrζ EλληvlKηs

τεXvoλoγiο9, EλληvlKd ΠερΙΠτεpo, Αvv6βερo, EΧPo 2000

οπ6 τlζ μεγολιjτερεg εκBεolοκ€g εκδηλΦoεlg τωv
τελευταiωv δεκοετlωv. Τη φετlvη δloργdvωoη, 6πoυ
oυμμετεΙxοv l90 xωρεE KclΙ δlεDvεig oργavloμo[,
επroκ€φDηκαv πdvω αno 20 εκοτoμμιjρtο επtoκdπτεg. Τo
κεvτρtκ6 D€μο τηg 'Eκlεoηg ητοv "ΑvDρωnoq-Φιioη-
Tεxvoλoγfο" Kcll τo κιiΘε κριiτoq εnεδΙωξε vο πορoυolιioεt
6,τr κολιiτερo οπ6 τov τεxvtκ6 τou πoλtτloμ6 oxετlκιi με
τo D€μο.
Στo Ελληvlκ6 ΠερΙnτερo, κολο[oDητo, με ctρXcΙlonρεπη

μoρφη, μετaξιi ciλλωv επlλ€xDηκε ωg D6μο κοl η "Αρxοiο

Eλληvlκη Tεxvoλoγiο". To Tεxvlκd MoυoεΙo, σε
oυνεργoo[α με τηV Eταlρε[ο Mελ€τηg Αρxοiοg Eλληvlκηg
Τεxvoλoγ[οζ Kcll τo Tεxvlκ6 Eπlμελητηρto Eλλltδog,
nορouoiοoοv τεxvoλoγlκil καl εntoτημovlκci εnlτεΟγμοτο
τoU ctρXcltoελληvrκoιj κ6oμoυ, πoυ εnηρ6οoοv oημοvτlκci
τη δlαxρovlκη εξ€λtξη τoυ τεxvlκoιj πoλlτroμoιi.
Mετοξιi τωV ctvτlΠρooωπεuτlκΦv εκBεμιiτωv τηg Αρxοiog
EλληvlκξE ΤεxvoλoγiαE ητοv καl oμotωμοτα κοτοoκευιilv
6πω9. o Mηxοvloμ6g τωv ΑvτlκυDηρωv, τo Αuτ6ματo κοl

τo oδ6μετρo τoυ 'Hρωvο τou Αλεξοvδρlvoιi κοl η
Eμβoλoφ6ρog Αvτλiο τoυ Kτηo(βloυ. Τα εκD€μοτο
πλοlolωDηκοv οn6 πλoιjolo επonτIκd Kοl oΠτlKoclKoυατlκ6
υλlκ6.

6η'Εκ9εoη Mο0ητlκΦv KοτοoκευΦv

Τo Tεxvlκ6 Moυoε[o, σε σUVεργcloΙο με τlE ΔlευDιjvoεlg
ΔευτερoβdDμlοg EκποiδεUσηζ τωv voμΦv τηg 86ρεlοg
Eλλciδοq. oρyιivωoε τηV 6η 'ΕκDεoη MοDητlκιjv
Kοταoκευωv oτηv Αno9ηκη Γ τou Λlμ€vο ΘεooαλovΙκηE.
H 'ΕκΘεoη λεrτoιiργηoε κοτci τo xρovlκ6 6ι(ιoτημα 11-21
Mοioυ 2000 κοl τηv εnloκ€φBηκοv περloo6τερoI οnd
5.000 μοBητ€g oε oργοvωμ6vεg oxoλlκfg oμιiδεE κοDΦE
κοt οvεξdρτητol επloκ€πτεE.
H 'ΕκDεoη τ6Dηκε υπ6 τηv οlγiδο τoυ Ynouργε[ou
MοκεδovΙοE-ΘρdκηE, τo oπoio κdλυψε τo oιjvoλo τoυ
πρoυnoλoγloμoιi τηE εκδηλωoηg.
Στηv 'EκBεoη ouμμετε(xοv 1 1 l Γυμν6oιo οπ6 δldφoρεE
π6λεlg τηE 86ρεrο9 Eλλdδοg, με 270 εvδlοφ€ρovτο κοl

nρωτ6τυπο €ρyο, το oπoiο κοτοoκε0οoοv μοDητ€g

Aτoμlκδ €ργo

μo0ητη ond τo

60 ΓUμvιiσlo
ΣτοUρoυΠoλη9
στηv 6η'Eκ0εση
MοΘητlKΦv
KοτοσκεUωv

Π0ρouσi0ση τoU Mηxovlσμoυ τωv ΑvτIKUDηPωV στo

Eλληvlκd Πεpilτεpo. Αvv6βεPo, EXPo 2000

To Mouσεio
συμμετεΙxε
στηV Πογκ6-
σ μlct 'E κBεo η
ΕXPo 2ooo
ΠoU oργοvιj-
Dηκε oτo Αvv6-
βερo τηg Γερ-

μοviοg κοτci
τηV περioδo
loυviou-
oκτωβρioυ
2000. Σε εniπε-
δo μεγ68oug, η
EXPO 2000
Bεωρεfτοl μia



Αvομvηστlκη φωτoγpοφiο βpοβευΘivτωv μο0ητΦv στηv 6η'EKoεση l\4οΘητlκωv κατοσκευd,v

Γυμνoo(ων στo Πλοf σlo τoU μcΙBημoτoζ τηζ Τεxvoλoγiοg,
δεiyμοτο επlδεξl6τητag κar δημlouρYlKηζ φcΙVτοσΙc,ζ.
Στrg 21 Mοfoυ. ημερο ληξηs τηζ 'EκBεoηζ.
ΠρclyμcΙToΠolηΘηκε, με τηV nορoυo(a τωv εκnοtδευτtκΦv
ορxιi.lv κοt dλλωv εΠlσημωV, η τελετη οπovoμηE τωv
δtοκρioεωv KcΙ| TωV επαΙvωv oυμμετoxηg τωv μοDητtκΦv
κατοoκεuΦv.
Tov Νo€μβρro, τμημο τηg 'EκDεoηE πaρoυolcioτηKε σε
xι-ilρoυg πoλlτtoτtκΦv εκδηλΦoεωv qτο Γιαννιτoιi κοl τηv
Ξιivrη.

Συμμετoxη ατηv'Eκoεαη "Elκ6vεg οπ6 τη
Bloμηxοvlκξ Θεooαλoviκη τoυ x0εg"

Τo Tεxvtκd Mouoεio €λοβε μ€ρog oτηv'EκBεoη "Εrκ6vεE

αn6 τη Bloμηxοvrκη ΘεαoολovΙκη τoU xΘεg" ΠoU
δloργιivωoε τo K€vτρo loτoρiαg σε συνερΥoo(a με τo
Τ.E.E., τo Eμπoρlκd Bloμηxοvlι<6 Enιμελητηρlo Kc|l τoV
Σιiλλoγo XημtκΦv Mηxοvlκιjv Boρεiou Eλλilδοg, οπ6
4 / l0 iωg 5 / 1 l /2oo0 ' Στηv 'Eκ8εoη €yrvε nορoυq[αoη

Αvolκτlκd βιiμβοκoζ -'Εκ0εμο τoU EκΘετηρioU κλωστoυφοvτoUργios

τηE βtoμηxοvlκηg δροoτηρl6τητclζ ΠoU οvοπτιjxDηκε
σTηv π6λη oε επlλεyμ€voug τoμεig, rδlοiτερο τηv
κλωoτoυφavτouργiο, τηV ολεuρoβloμηxοviα. τηV
olvoπolΙο KcΙl Tηv nλtvDonoliο. ol φoρεig ΠoU
oυμμeτε[xαv δl€0εoοv ορxεtοκ6 uλlκd, μηxοvlκ6
εξoπλloμ6, μηxοvoλoγικci Kol cΙρX|τεKτovlKo oxi6ια,
φωτoγροφ(εE, δlοφημΙoεrg, προκτtκιi Kcll μητριi-lο,
μετox€g ολλιi κοl ολληλoγροφΙο κοl εκδ69ηκε αxετlκ6g
κοτciλoyoq.

Συvιivτηoη EcslTE

ΣτlE αρx€E τoυ €τoυq, τo MouoεΙo φrλoξ€vηoε oτηv πdλη
μcΙζ τηV εκτελεoτtκη επlτρoπη τoU ΔtolκητlκoΟ
Συμβoυλiou τηζ 'Εvωαηg EuρωnοiκΦv Moυoεiωv
Τεxvoλoyiοg, EnlατημΦv κοt Btoμηxοviοg (Εuroρean
Collaboration f or Science, Industry and Technology
Exhibitions - ECSlΤE).
Στη ouvιivτηση σUμμετεfxαv κοt τα μ€λη τηg επlτρoπηg
τou Πρoγρciμμclτoζ ΙSCOM. To πρdγρομμο ουτd Dο
εnιδlΦξεt oτο εn6μεvο τρiα xρ6vrο vα οvολιjoεl Kcll vcl
οξloλoyηoεl τlg olκovoμlκ€E, εΓΙlKolvωvlοκ69 Kc|l

κotvωvlκEg μετοβoλ€g ΠoU επηρεdzoυv Τη
δροoτηρt6τητcΙ τωV ΤεxvoλoγlκΦv MouoεiωV Kcll τωV
K6vτρωv Δtciδooηg ΕπloτημΦv.
Στoug Ι5 φtλoξεvoιjμεVoUζ (KοDηyητ€g Ποvεπtoτημ[ωv,
Δtεu9υvτdE MouoεΙωv κοl οvωτερο oτελ€xη oργοvrαμΦv)
π€ροv τωv δlευκoλι]voεωv φrλoξεviοg κοl γvωρlμiοg με
τηv π6λη Kctl To Mouoεio, τo Δ.Σ. τou Mouoεiou
nορ€Oεoε δεΙπvo. To δεiπvo τiμηoε με ΤηV πορouoiα
τou κοΘηyητηζ K. Α. Toαuτιiρηζ. με τηv lδldτητο τou
Γεvlκoι] Γραμμοτ€o'Ερεuvοg κοl Τεxvoλoγiοg.

Mlκρci v€ο

Eυpιυnαiκ€g Hμ€ρεg Πoλlτloτlκηt Kληρovoμlds

Τo Τεxvlκ6 Moυoεio oυvδloργιivωσε με τηv ΙΣT Eφoρεfο
Πρoioτoρlκιilv κοl Kλοαlκιilv ΑρxοloτητωV τoV εoρτοoμd
τωv EυρωnοΙκιiv Hμερωv Πoλlτloτtκηg Kληρovoμrιig τou
2000 με ldμο: "Τo Νερ6 Πηyη ΖωfiE και'Eμπvεuoηg".
Kεvτρlκ6 οvτlκεiμεvo τωv εκδηλΦoεωv ητοv τo vερ6 κοl
η δlοxρovlκη τou xρηoη, τ6oo oτηv κοBημερινη zωη,
6oo Kcll στlζ δtciφoρεg τελετoυργiεE, μιiBoυg Kcll
0ρηoκευτrκιi €Dlμα'

oμoiωμο ορx0iou οvτλητlκoΙ, μηxοvlσμoο vεpoιj ΠεpοxΦροs

Ποριiλληλο, nαρoυoιdoτηκε €κ8εoη zωγροφrκηE με 0dμα
To vερ6, κοOιilg Kc|l εtκ6vεg Yιiρω οn6 ουτ6,
πρoερx6μεvεζ cΙΠd τη oιjyxρovη κοδημερrvη zωη και
oυvδυοoμ€vεE κοτιiλληλο με ΠolηTlKιi κεiμεvα.
Απ6 nλεuρdg Τεxvrκoιi Mouαεioυ, η ορxrτ€κτων Ιtoυ
Bαλοβοviδoυ nορoυo[οoε εroηγηoη με B€μa:
"H TεxvoλoγΙο τou Νερoιi: H πορoυoiοoη τηg oτo
Τεxvtκd MoUσεio ΘεoαολovΙκηg" εvω, τcluτ6xρovο,
πρoβληBηκε video animation Yυρω οπ6 το oxετικd με τo
vερ6 εκD6μοτο ΑρxοiαE EλληvlκηE Τεxvoλoγiοg, ΠoU
υπιiρxouv oημερο oτo MouoεΙo.



Συvιlvτηoη E0vlκΦv EκπρooΦnιυv
Eurocontest

ot KΦoτοE Tιivηg κοl Δημητρο Τzημκο
nορoυo|αoαν, στηV ετηotο oυν6-
Vτηση τωv E8vlκωv EκπρooΦπωv τωv
30 xωρΦv ΠoU σUμμετ€xouv oτov
ΠοvεuρωποΙκ6 Δtογωvloμ6 γlο Ν€oug
Επloτημovεg, τa συμΓ1εριioμοτο τηg
Δloρyιivωoηζ ToU Δtογωvloμoιi (ΕUrocontest) στη
Θεooολoviκη. H oυvdvτηoη ΠρclγμaToπotηDηκε, τov
Φεβρoυdρro τoυ 2o00, oτlg Bρυξ€λλεg, με nρωτoβoυλiο
κοl πclρoυo[a παρaγ6vτωV τηζ Directorate F - Ηuman
PotentiaΙ & Mobi|ity τηg Ε.E., ot oπoiol δεv nορdλεtψοv vο

εκφρdooυv δημ6otο τcl ouγxορητηρtο γlcl τηV
nετυxημ€vη οπ6 κdDε ilπoψη δloργcivωαη τηζ
Θεooαλov[κηE.
Aξizει, με τηV εuκοlρΙο, vο oημεlωBεi 6τt κο0ηκovτο
Γεvlκoι] ΔιεuΘuvτoιj τηq DG Science, Research and
Develoρment 6xεl avολιiβεl o oυμποτρtιilτηg μclζ
Δρ Αxtλλ6οg Mlτodg.

Σuμμετoxξ oτη ΔlεDvη'EK0εση Θεooαλovil<ηg

To Tεxvlκd Moυoεio oυμμετεixε oτηv ΔrεΘvη 'EκBεoη

Θεooολovfκηg |2 - l l /9/2000) oτo nερiπτερo τoU

Yπoυργεiou Αvdπτuξηg. H πορoυoiοoη €γlvε με τη

βoηDεlο εκDεμciτωv ολληλεπlδρωvτωv Kcll Αρxοiοg

o YnoUργoζ AvdlτUξηζ κ. N. XPlστ06ouλιiκηξ Kοl o ΓεvΙκdζ Γρ0μμ0τao5'Ερευvοg

Kοl τεxvoλoYiοζ κ. Δ. Δεvl620ξ Kοτd τηv εΠiσKεψη τoUζ στο εκoaμnτα τoU τMΘ στη

Δlε0vη'Eκ0εση Θεσσολovi(ηs

Eλληvlκηg ΤεxvoλoγΙοE κοDΦg KcΙl με multimedia κοl dλλo
πληρoφoρlακ6 υλlκd. Mε τη ouμμετoxη τoυ, τo Moυoεio
πρooπciBηoε vο δωoεr €μφαση στη ox€oη μετοξ0
ορxο[οg κοl o0yxρovηg τεxvoλoy(οg.

Δlopγιivιυoη τou Σuvεδpioυ "Δρ6μol τou
Xρuooo t(cll τoU Αργopou ατηv Eλλιiδο"

Τo Tεxvlκ6 Mouoεio δloργdvωoε, με τη oυμμετoxη τηg

ΤVX Eλλιig-EλληvlκdE Χρυo69, τo Α.Π.Θ. , τov Σιivδεoμo
Mετολλευτll<ι-3v Enlxεlρηoεωv ΕλλciδοE, τlg Εφoρεiεq
ΠρoioτoρlκΦv Kcll KλοolκΦv Αρxοloτητωv
Θεooολov[κηg/Kοβdλοg Kcll τηV E-Faith (ΕυρωποΤκη
oμoonovδicl oργοvωoεωv BloμηxοvlκηE κοl TεxvlκηE
KληρovoμldE), τo Συv€δρlo "Δρdμot τou Xρυooιj Kcll ToU

Αργ0ρoυ oτηv Eλλciδο" στηV Αρvαiο Xολκlδlκηg, ατlg
5 -B oκτωβρioυ 2000. Στlg εργοoiεg τoυ Συvεδρf oυ

ΑΠ6 τηv εliσKεΨη στo EκΘετηρlo τoU τMΘ τωv σUv,δρωv "oΙ Δρ6μ0l ToU xpuσoιj κοl τou

Αργι]ρoU στηv Ελλdδο"

oυμμeτεΙxαν oμlλητ€g οn6 τη Γερμaviο, τo B€λγlo, τηv
lonονΙο, τη Mεγ. BρετοvΙο, τη Pωαiα, τηv oλλοvδ[ο, τηv
lρλοvδiο KCll τηV Eλλdδa, Kcll πορouoliloτηκclv
μετολλευτlκιi Moυoεiο KclΙ oρυxε[ο. Επioηg,
δlερευvη9ηκε η δυvοτdτητα δημlouργ(οg εv6g
αvτioτolxoυ Moυoεioυ στηv ΠερloXη τηg Xολκlδtκηg.

oμoiωμο Α0ηvαiKηζ τρlηρoUζ

Hμερiδο "Nουτll<ιi Moυoεiα l<οl N€εg Tεxvoλoγiεg"

Στlg 3l oκτωβρioυ, oργοvθBηκε οno τo Πoλεμlκ6
Mouoεio-Θωρηκτ6 "Αβdρωφ" στηV ΑBηvο, ημερΙδο oτο
πλαiolο τηζ Γ' ΠοvελλξvlοE Συvdvτηoηg Nουτtκιiv
Moυoεf ωv. H Bciαω Στοyιjvη, κοτd8εoε τηv εμπεtρiο τoυ
Tεxvtκoι] Moυoεioυ oxετtκd με τηV ηλεκτρovlκη
κοτογροφη τωv εκDεμciτωV τoU.
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Εκδ6oεlE ΤMΘ

"ΑpxοΙα Eλληvlκξ Tεxvoλoγiο"

Mε τηv εuκοlρΙο τηζ Πc,ρouσfοoηg τou B6μοτoE τηg
Αρxοiοg Ελληvlκηg Τεxvoλoγiοg ατηv Ποyκ6oμlο'Eκlεoη
EXPo 2000, εκδdBηκε τdμog o oπoΙog nερlλομβcivεl
oμolΦμοτο κοτοακεuωv Αρxαiωv Eλληvωv Eπroτημ6vωv
κοl Τεxvoλ6γωv.

H 6κδooη, οvciλoγη με πρoηγoιjμεvη, εμnλoυτtoμ€vη κοt

βελτlωμ€vη, μεταφρcioτηKε στηV Αγγλlκη κοl Γερμοvrκη
yλιiooα κοl 6xεt ωg oτ6xo vο ouμβιiλλεt oτη δrιiδoση Kαl
τηv πρoβoλη τou ορxοtoελληvrκoιi Tεxvlκoιj Πoλrτloμo0
oε tνα εuριiτερo δrεBv€E κolvd.
Tηv €κδooη τoU βlβλiou πρoλoyizεr o Yπouργ6g
Αvclπτuξηg κο9ηyητηE κ. N. Xρloτoδoυλciκηg.

"Αατρovoμlκο Mετρητlκιi'oργοvο"

Τo Τεxvlκ6 Moυoεio, oτo πλοiolo τηg €ρεuvοg, μελ€τηE κοl
τεκμηρΙωoηE τηg ΑρxοΙοg Eλληvlκηg Tεxvoλoyr'οE, nρo6βη
oτηv €κδooη τoU βtβλf ou "Αoτρovoμrκιi Mετρητrκd
'oργαvο". Στηv 6κδooη ουτη περlλομβιivovτοl κεΙμεvο κοl
φωτoYρcI'φiεζ τωv π€vτε οoτρovoμtκωv μετρητrκωv
oργιivωv, τηV clvclKclτctoκεuη τωv oπo[ωv οv6λοβε το
τελευταiα xρ6vlο τo Moυoεio KclΙ τcl oπoiα αvηκouv
oημερα ατη ouλλoγη τou. Tο οoτρovoμrκci 6ργοvο noυ
naρoυoιdzoντcll στo βtβλio οuτ6 ε[vοl o Mηxοvloμdq τωv
Αvτtκu8ηρωv (περiπou B0 π.X.), τo βυzοvτtv6 ρoλ6l -

ημερoλ6γlo (5o - 6o οlωvο μ.X.), o Αoτρoλιiβog τoυ Πτo-
λεμοiou, τo φoρητ6 ηλlοκ6 ωρoλ6γro τωv ΦIλinπωv
(4og οlΦvοg μ.X') κοl o βUZcΙVτlVdζ μηxοvloμdq τηg Brescia

(l 1oE οlωvοζ μ X.).
Kοt το π€vτε ουτci
οoτρovoμlκd 6ργαvο
οπoτελo0v Xclρcl-
κτηρlατlκιi δεiγμοτο
τωV τρlΦv Kc'τct-

ακεuοoτlκωv πορο-
δOoεωv, πoυ φοΙvε-
τοl dτt υπηρxοv oτov
ορxοio ελληvlκd
κ6oμo. Tηv 6κδooη
πρoλoγizεt o oμd-
τtμog Kο0ηγητηg τou
E.M.Π. κοl πρ6εδρoE τηq ΕMΑEΤ κ. Θ. Π. Τdoιog, εvΦ τov
Mηxοvtoμd τωv Αvτlκυlηρωv πορouoιdzει o oμdτrμog
KοBηyητηg τoυ Α.Π-Θ. κ. N. Α. olκov6μoυ. H 6κδooη €γlvε
με τηV olκovoμtκη εν[oxυoη τoU lδριiμοτog
Ι. Φ. Kωoτdπoυλou.

"o Mηxοvloμ69 τιυv ΑvτlκuDηριυv"

oλoκληριilBηκε η ποροyωyη
ToU cD-RoM dπou, με τη
βoηDεlο multimedia εφορμoyηE,
πορoυoι6zετοl η toτoρicl ΤoU
Mηxοvloμoιj τωv Αvτlκυ8ηρωv
με φωτoγροφf εg, oxεδtα-
γρciμμοτο καDωg Kcll τρlσ-
διιioτοτεg οvοnοροoτιiσεlζ ΠoU
εξηγoιjv τη λεlτoυρyiο τoU
Mηxοvtoμoιi. H εφορμoγη
ΠρclYμζ|ToΓlolηDηκε οπ6 τo
Εργοατηρto Tεxvoλoγiοg ΕκποΙδεuoηg
Mοκεδoviοg (καΘηγητηg Mcivog
μετοφρcioτηKε στc| Αγγλlκir.

τou Ποvεπtoτημioυ
Poυμελlιiτηq) Kο|

'Eκδooη
v€ou τρlπτUxou

EκδoDηκε τo v€o τρΙπτυxo τou
Mouoε[ou ΠoU δlοv€μεταt
δωρειiv στoUζ εΠlσKdπτεg τoυ
εκBετηρioυ, με πληρoφoρiεE
Ylcl τo MoUσεio, το εκD€μοτci
τoU, τlζ εnloκ€ψεtg, τlE ξεvο-
yηoεlg κοDιiE κοl πληρoφoρiεg
γlο τo v6o 6ργo.

- Tο βtβλiο κοr CD nou αvοφ€ρovτοt nαροncivω
δtοτi8εvτοl πρoE nΦληoη oτo EκBετηρlo ToU
Moυoεioυ Kctl στο βlβλloπωλεiο.
- o oxεδtοoμ6ζ, η oελrδoπoiηoη Kcl| η
επtμ6λεtα τωv βlβλΙωv κοt εvτιjπωv
ΠρcΙYμclτoΠoloι-jvτοt οn6 τo οvτioτotxo τμημcl
τou Moυoεioυ.



Τl εfvαl τo
'Large Format

Τo πρ6Yρclμμc, επloκ€ψεωV τoυ MoUσε
ΔεuτΕpα-Παpοoκευη: 9.00- Ι 6.00

Mε λΙγο λ6γrα, 6vο Large Format τheater πρooφtρεt oτov
Bεοτη εlκ6vεg κοτοπληκτlκηg ευκρivειc|ζ Kcll φωτεIv6τητοq,
καl αξloDοιjμοoτou βdDoυE xρΦμοτog-
Αυτfg ol εlκ6vεg, oε oυν6υooμ6 με ηxητlκ6 oυoτημοτα
lδlοΙτερο Uψηληζ πo16τητο9 Kc|l με μlc| εlδlκιi oxεδlοoμdvη
οΙDouoο, oτηv oπoiα κοτακλι]zετοl oλ6κληρo τo oπτtκ6
nεδΙo τou 0εοτη, δημlouρyo0v μlα κυρloλεκτlκci zωvταvη
εμπεtρ[ο.

'Large Format Τheater' oημοΙvεl KlvηματoD€οτρo
Γrγοvτlοiοq oB6vηg. Ynciρxoυv περiπoυ 400 Large Format
τheaters oε 6λo τov κ6oμo, εvιj oτηv Ελλdδο τo πρΦτo

nρoβλ€πετοI vο λεrτouργησεl στη Θεooολoviκη oτo τ6λog

τoU 2oo2, στlζ v6εg εγκοτοoτdoεrg τoU Tεxvlκoιj
Mouαεiou. Πρ6κεIτοl Ylcl μlc| rδl6τuπη μoρφη
κlvηματoγρciφou, η oπoiο πρooφθρεl oτov Dεοτη μlο civευ

πρoηyouμ€voυ εμπεlρiο.
Αυτη η εμnεlρiο δημlouργεΙτοl κοτορxηv κοτci τηv εΙooδo
τoU Bεοτη σTo KlvημοτoB€ατρo, oπ6τε 6ρxετοl

οvτlμ€τωπog με μΙcι oΘdvη 6ιαoτdoεων 3 - 5 φoρεζ
μεγολιjτερη οπ6 τηv o8dvη εvdg ouμβοτlκoιi
Klvημοτoγρciφou τωV 35mm. H oΘ6vη εv6g Large Format
Theater εΙvαr μεγολιiτερη τdoo oε ιjψog 6oo κοt oε
πλciτog οπ6 To ομφlBdατρo τωV 0εοτΦv Kcll ToUζ

εγκλωβizεl κυρloλεκτlκci ατηv εlκ6vο τηg.

Kιiτl τ6τolo εivοl δυvοτ6v, δl6τt ol φυorκθg δlοoτdoεlg τoυ

πρoβaλλ6μεvoυ φlλμ εfvοl 5 - Ι0 φoρ€g μεγολιiτερεg τoυ

ποραδootοκoιj φlλμ τωv 35mm ΠoU XρησlμoπoIεi o

oυμβοτlκ6g κlvημοτoyρdφoE. Φuolκci , tνο τ6oo μεγciλωv
δlοoτdoεωv φlλμ, δεv εΙvοι δυvατ6 vο nρoβληΘεΙ oτηv

oB6vη με μlct nοραδoolοκη κlvημοτoγροφlκη μηxαvη
πρoβoληg. Γr' οuτ6v τov oκon6, XρησlμoΠoloι-jvτοt εtδtκci

Kclτc1σKεUc1σμ€vεg μηxοv€g πρoβoληg με πoλιj lσXUρoυζ
λομπτηρεg σTo εσωTερlκ6 τoug, τ6oo loxuρoιiE nou
πoλλ6g φoρεζ xρεtcizovτοt ouvεxη ψιrξη με vερ6 κοl ο€ρο

Ylcl Vcl μη κοτοoτρ€φoυv τo φlλμ, πoυ εκτiDετοl oτη λciμψη

τoUζ Kctl κοτιi oυv6nεlο oτη Θερμ6τητσ ΠoU εκnfμπoυv.

Στo κlvημ0τooεσTρo γlγοvτlοΙ0s o06vηs η εlκ6vo Kοτοκλ0zεl τov xωPo

Ποpοκoλoυ0ηση Πρoβ0ληζ

με εlδlκd γυολld γla| τρlσδtdστatτεE τolviεξ

H σΧιση oναL!εσo σε Π0pοδoσlοκιi μεγa0η

φΙλμ κ0l 0Uτ6 τoU LFτ

Yπciρxouv Περlσσ6τερεE οπ6 l 60 τοrviεg oτη βlβλlo8ηκη
τωV Large Format Theaters. Eκnοlδευτtκ€ζ Kc|l

ψυxογωγlκ69, μεταφ€ρouv ToUζ Θεοτ€g oε μ€ρη, τα onoiο

μ6vo με τη φοvταoiο τoυg Dο μΠoρoιiσσV vο δoυv: οπ6 τo

εoωτερlκ6 εv6g οτ6μou, oτα ciδuτο τωv 9ολοooΦv κοI oτη

μογεiο τoυ δtοoτημοτoE.
Eπlnλfov, noλλθg τοlvΙεg εivοι τρrΦv δIοoτdoεωv. Mε εtδlκιi

noλωτικιi γυολlιi or Dεατ€g "κoλuμπoΟv" ouvτρoφtit με
δελφivlο Kc|l κορxορiεg, "vlιj0oυv" τηV qν6oα τoU

δεlv6oοuρou πoυ τρ€xεl δiπλο τoυg καt "xdvovτοl" oτη

μογεiο τoU δlοoτημοτog οvτlκρizovτοζ τov Δlεlvξ
Δrοoτημlκd ΣτοBμ6. Mlκρoi κοι μεyciλol, ol θεατ€g οuτωv

τωv τοlvtΦv zouv €vτovεg oυγκlvηoεlg, oυyκlvηoεlζ ΠoU

μ6voυv αvεξiτηλεg oτη μvημη ΤoUζ Kc,l τoug κdvoυv vο

βλ6πouv τη zωη, τη φιjoη. τov dv9ρωπo με ιiλλο μciτtο.
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