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IN MEMORIAM NIKOY OIKONOMOY
o Kοδηγητηg Niκog otκovομου ουμμετεixε οτηv oμοδο nρωτoβου-
λiοg τωv 24 ΘεooολovlκεωV ol onοiol τo iτoq 1978 iδρυoov Σω-

ματεio, οραμοτlζομεvol τηv οvοnτυξη Tεxvlκoυ lVουoεioυ οτη Θεο-
οολοviκη, με oτoxο τη δlοτηρηoη τηg τεxvoλoγiκηg κληρovoμlοg κοl

τη δlοδοοη τoυ τεxvολoγlκου κοl εnlοτημovlκoυ noλlτloμου, o Ko-
δηγητηq εixε ουvεxη εvοoxοληoη με τo Σωμοτεio nροωδωvτοg τoυg

σKoΠoUζ Kαl τηV oVoΠΤUξη του Τa μελη τoυ Σωμοτεioυ οVογVωρl-

ζovτog τo εvδtοφtροv, τov nλoυτo τωv ιδεωv, Tlζ γVωσε ζ Ko| T]ζ ε-

μnεlρiεg ToU, ToV εξελεγοv Πρoεδρo τoυ Δlolκητlκoυ Συμβoυλioυ ο-
no τo 1978 μεXρl To 1996 Αlo τη 06oη ουτη εixε κοδoρtoτlκo ρδ-
λo oε oεlρα ono δραοτηρtoTηTεζ Kοl εξελiξεlq, αvτlμετωniζovτοg το

oxετtκα δεμoτο με μεγολη noρρηοiο, ουμβολλovτοq oτlg εnlτυxiεq

κοl εvδορρυvovTαζ μαζ oτlg δυoκολεg οτlγμεg,

Kαδoρloτlκη ητοv η ουμβoλη τoυ οτη διομορφωοη ToU VεoU oρο-

μoToζ ToU Σωμοτεioυ, δηλοδη τηv iδρυοη τoυ Kεvτρoυ Δlοδooηq
Enlοτημωv κοt λz]oυoεioυ Tεxvολoγiοg KOl TηV υnoβoλη τηζ σΧεTl-

Kηζ ΠρoτOσηζ Πρoζ TηV ΕυρωnοΙκη Tροπεζο τo 1997 ' Πρωτορxl-
κoq flτοv o ρoλog ToU οTη oυvεργοoiο με τo Δημo Θiρμηg κοl τη

το1963, Εκτοκτog Kοδηγητηζ τo 1966 καt

Tοκτlκog Kο0ηγητηζ τηg iδlοg Εδροg τo
'l969, Αnοοxoληδηκε ωg Συμβoυλog Ερευ-

Vοζ Tηζ ετοlρεΙοg Generοl Εlectric Tηζ Αγ-

γλiαq (1985) overseοs Fellow τoυ Ποvεnt-

Νoμορxiο Θεoοαλoviκηq η οnο1ο κοτεληξε oτη δlοδεoη οΠo Τo

Δημo Θερμηζ τoυ olκonεδου oτο onoio οvογερδηκε To KTlρlo ToU

Kdvτρoυ,

Γlo τo ρoλo ToU σTηV αvοnτυξη τoυ Σωματεioυ καl τη δloδooη τηg

εηlσT'lμηζ στη ι(olVωVlο ωζ οVοΠoσΠoσTo oτolΧε o τoU σUγXρoVoU
noλtτloμoΟ, o Νiκog olκovδμoυ τlμηδηκε τo 1998 οno τov Πρoε-
δρo τηg Δημoκρoτiοg κ, K, Στεφοvonoυλo με To Πoροσημo ToU

Tοξloρxη τηg Tlμηq, tφωτoγρoφio),

To Σωμοτεio μοζ, μεΤα TηV oΠoxωρηoη ToU αΠo τo Δtolκητlκo Συμ-

βoυλlο, τov τiμηoε Ylο To εργo του οnοδiδovτOζ ToU τov τiτλo τoυ

Εniτlμoυ Πρoεδρου Tlμηoομε κol τlμαμε τοv Kοδηγητη κol Πρoε-
δρo γlο τo εργo ΤoU, Ylo τlg nρoοπoδεlεζ ToU vο οvοπτυxOεi τo

Σωμοτεio, γlο τo oεβοoμo noυ εnεδεiκVUε οToV δεομο κοδωg κοl

oτο μελη τoυ, To Δlotκητlκδ Συμβoυλlo τoυ Σωμοτεiου Πρoγρομ-

μoτiζεl oεlρo εvεργεlΟv γlο vο τtμηοεl Tη μVημη ToU,

Δnμιiτρnq Ψιjλλog'
Πρ6εδρoζ ΔΣ τoU Σωμοτεiou

Σ0vτoμo Bloγρoφlκ6 τou κα8nγnτi Niκoυ Olκov6μoυ (1926-2005)

Γεvvηδηκε σTο Bοοlλtκο Θεoοολoviκηg
(1926), Αnoφoiτηοε οno το Γ' Γυμvοolo Aρ-

ρεvωv Θεοοολoviκηg τo 1944' Εvεγραφη

oτo Tμημο Xημεiog τηg ΦυοtκoμαδημOτlKηζ

Σxοληg του Ποvεnloτημioυ Θεοοoλoviκηg τo

1946 Tηv nερioδo 1949-1s52 υnηρετηoε

οτo Στροτo ωg Eφεδρog Αvδυnoλoxογog
Δοβlβοoεωv' Αnoφοiτηοε οnο το Xημlκo
Tμημo τoυ Παvεnloτημioυ Θεoοαλoviκηg τo

1 953

Ιo 1954 ορXlσε μεTοΠTUxlοκ€g οnoυδεq οτο
Πoλlτεloκo Πovεnlοτημlo Woyne oτo Detroit
τoυ lVichigοn' Tov oκτωβρlo τoυ 1957 nε-

ροTωσε τlg οnoυδεg γlο το δiπλωμα λ/οster

of Science, ]Vε υπoτρoφiο τηg ετolρεiοg

Generοl Μo*ors εργooδηKε ερεUVηTll(o σTo

Ποvεnlοτημlo τηg Kορλoρουηg, Δυτlκηg Γερ-

μοviοq, ('1958-1959] Τo Φεβρoυορto τoυ

196Ο ovοκηρυxτηκε Δlδοκτωρ oτo Πονεπl-

οτημlo \ι/οyne, με μεiζov oτη Xημεiο κοl ε-
λοooov οτη Φυolκη, Tηv iδlο xρoνlο εργο-
oTηKε ωζ ερεUVηTηζ τoυ Boolλlκoυ lδρυμο-
τog Ερευvωv oτo Εργοoτηρlο A Εδροq Φυ-

οlκηg, To 1961 δloρioτηκε εllμελητηg oτο
Eργοοτηρlo B' Εδροg Φυοlκflg οτo Ποvεnl-

oTημlo Θεoοολοviκηq, Eγlvε Yφηγητηq o Kα1nγnτhζ Νiκog otκov6μoυ

****Ι

οτημiου Cοmbridge (1991) Συμμετεixε ωg

Πρooκεκλημεvog oμlλητηg η ωg Πρoεδρog
oε πoλυoρlδμo ΠοvεΜηvlo κοl ΔlεOvη Συvε-
δρlο, Eξεδωoε nεvτε ουγγρομμοτο κοl οMο
τρiο oε ουνεργooiο. Δημooiευσε ερει.VηTl(εζ

εργοοiεq οε δlεlvη nερloδl<o,

Ακαδημαiκεg Kol εΠloTημovlκig δροοτηρlδ-
τητεg: Συγκλητlκog (1971-1973), Koομητo-

ρOζ Tηζ Φυοlκoμοδημοτlκηg Σxoληg (1978-

1979), Avτlnρoεδρog Eπtτρonηg Ερευvων

τoυ Παvεnloτημioυ Θεοοολoviκηg (1980-

1992), ΕμnεlρoYVωμoVοζ τoυ ευρωnοiκoυ
Πρoγρoμμοτog ΕSPR|T Kρtτηg Πρoγρομμo-
τωv Science τηg Eυρωnoiκηg Kolvoτητοg,

Ν4iλoq τηg Εnlτρonηg τηq ΕoK γlO Tη οUVTο-

ξη τoυ Πρoγρομμοτog-Δροoηg τηg Xlll Δlευ-

δυvoηg ''Peripherals of Electronic
Comρυters'', δρ;τlκo μελοq κοl οVτ]Πρoε-

δροg εni σε]ρο εTωV τoυ lvoτlτουτoυ Hλlο-

κηg Tεxvlκηg, lVελog τηg Εntτρonηq Kοlvoτo-

μlωv lVακεδoνiοg τoυ ΕoN/lN,1EX, lδρυτlκo με-
λog κol Πρoεδρog oΠo To 1978 μθxρl τo
'1996 τoυ ΔΣ' τoυ Σωματεioυ Tεxvlκo lVoυ-
oεio Θεooολoviκηg' Απo τo 1993 oμoτlμog
Kοlηγητηg του Αρtοτοτελεtου Ποvεnloτημioυ

Θεooολoνiκηq,

I



NΕo MΕΛoΣ ΣTo ΔΣ ToY ΣΩMΑTΕloγ

Mετο τηv nοροiτηoη οΠo Τo Δlolκητlκo Συμβουλo τoυ κ, Xρηοτoυ

Ποποδακη, γlο vο κοτολοβεl δlolκητlκη 0εοη oτο lδρυμα, τη δεoη τoυ

κατελοβε o ΠρωToζ εnlλοxωv υnoQηφlog κοτο τlg ορxο ρεoiεg του

200Δ κ' Γ, K Γεωργoκοg,

o Δρ Kωvoτοvτivog Γ, Γεωργοκοg εivol απδφοιτoq τηq ΑBΣΘ Πο-

VεΠloTημlo Ν/οκεδoviοg), με μεTοΠTUXIOKεq οlουδεg 0I,4ΑSTΕR S) oτη

Δoiκηοη EnlxεLρηοεωv κοl Mοnοgement, oτo lvoτtτoυτo Δloiκηoηg Ε-

ΠlxεlρηoεωV τoυ Ποvεnlοτημioυ Kolvωvlκωv Εnloτημων τηg Τουλoυ-

ζηζ οτη Γολλiο Πηρε Δlδοκτoρlκo Δinλωμο oτη ''Στροτηγlκη κot

lVοrketing" oΠo To Universite de Pοris lX Dοuphlne' H 25xρovη ε-

nογγελμοτlκη τoυ nορεΙο ωg ΔlευOυvτlκo oτελεxog κοl Συμβoυλog,

βρΙoκετοl σToUζ XωρoUζ τωv πωληοεωv, τoυ mοrketing, ToU Γnοn-

οgement, τηg εnlκolvωviοζ Kol Tηζ εκnοiδευoηg οε lVΙιlE, κυρiωg οε

εΠlΧεlρηoεlζ τηq ΘεοooλovΙκηg κοl τηg B Ελλοδοg, Ποραλληλο δl-

δαοκεl εδω κοι 2Ο xροvιο oλο τo δεμοτο τηg εlδlκoτητοg ToU oτηV

lδlωτlκη κοl δημoolο Tρlτoβο0μlο εκnοiδευοη, κοδωg κοl oε εvδoε-

ΠιXεlρηοlοKO oεμlvoρlο, Eivοl επlκεφοληζ τoU GΕORGAKΑS coN-
SUITlΝG GROUP (GEcoN). Ιο εκnolδεUTlKo ΠρoγρOμμoTo τηζ

GΕCoΝ, εivοl ntοτoπolημtvο οno τov Bρετovrκδ oργοvloμo lLlV

(nstitute of Leodership & lVοnοgement), o κ, Γεωργοκοg εivol εvερ-

γο μελog τoυ Ιεxvlκoυ lVloυοεioυ αnο τo '1987

H ΕγPΩΠA|I(H ΤPAΠEZA ΕΠΕNΔYΣΕΩN

Στlg 5 Mοioυ εnloκεφδηκε Tlζ εYKαTοσTOοε g τoυ Kεvτρoυ o κ Per

Bondesen, Ynευδυvog τoυ Ευρωnοiκoυ Xρημoτoδoτtκoυ Mηxονl-

oμoυ EtΤA τηg ΕυρωnαΙκηg Tροnεζοg Enεvδυoεωv, H Τροnεζο ου-

τη εivοl o μεγoλυτερog xρημoτoδοτηq τoυ Εργoυ, με Πooooτo Πε-

ρinoυ 56οlo τoυ ουvoλlκoυ nρoυnoλoγloμoυ,

o κ, Bondesen, τov onoio ξεvογηοοv oτlg εγκοτοoτοοεlg o κ, X, Γ,

Ποnαδοκηζ, Γεvlκog ΔlευδυVτηζ, o κ, Θ, Kovτοvlκoλοoυ, Tεxvlκog

ΔLευδυvτηg KOl o K, K Tοvηg, ΔlευOυvτηg Λεrτoυργiοg, nοροκoλoυ-

δηοε με εvδloφερov τιg nοροoτοοεlg oτo Πλοvητορlo, oTo Kooμo-

δεaτρo Kαl σToV Πρoooμotωτη κοl εvημερωδηKε γ]O Tlζ Vεεζ μoρ-

φεg εvεργεlοg κοl τηv τεxvoλoγio οlxμηg TωV oΠτ KoOι(oUoTlKωV με-

σωV Kol τoυ εξonλlομoυ τoυ lδρυμοτog,

Εnioηg, dδεlξε lδlοiτερη lκονonoiηοη γlO TηV ΠρooΠοδεlo noυ κοτο-

βολεl τo KΔEMΤ vο υλonolηοεl τlg εκ0€oεlg ΙMετoφορωv, Αρxoiοg Ελ-

ληvrκηg Tεxvολoγiοg κοl τo Ιεxvonορκo Στο oτεΛεxη τoυ lδρυμοτοq

τδvιoε την lκovonoiηοη κοt τηv οtοloδoξiα τoυ oτl τo Kεvτρo, με τηv

υnoοτηρlξη τηq EFΤΑ Kαl ToU Ελληvlκου KρOTοUζ, δο οnoτελεoεl λi-

KVo ερεUVοζ κοt πoλιτlομoυ oτηv ovοτολlκη Ευριi.'πη,

Mε τηv ευκοlρiο τηg εniοκει!ηg τonoOετηOηKε oTηV κεvτρlκη εiοoδo

ToL lTlρiou oVoLVησ_lKη εΓ'/ρο(rη,

Θ, l(ovτoγlκoλooυ
TεXV]κoζ ΔιεUlUVTηζ'

2 Εvημερωση τΝlι' Φ |οUVlοζ 2005

TA PΕΠoPΤΑZ τHΣ MΑΓΔΑΣ ΔHMΑ|(H

Ξεvdγnon δnμooloγρdφωV σTo |αEMT

Λεπτoμερη ξεvογηοη oΠo τoV Πρoεδρo τoυ KΔEΙVΙ κ Toαυτορη,

οτoUζ XωρoUζ τoυ Kεvτρου, παροκoλουδηoouv o cvδρωnoL τωv

Ν/λlE τη lVεγολη Tρnη 26lΔl2aΟ5 Mε εμφοοη xυρiωg οτlq ο1δου-

oεg δεομοτωv, τo Koομoδ€οτρo, To Πλοvητορo KOl τoV Προοο-

μolωτη, ολλο κοl oτoυg εξωτερlKoUζ ΧωρoUζ τoU oUγrρoτημroTcζ

H οντonοκρlοη oτηv πρooκληoη του Kεvτρoυ ητοv μεγολη κο κα-

δωg ol nερlοοδτερo εntoκεnτovτov Yο Πρωτη φoρο τo Kεvτρo,

θδεlxvοv εVτUΠωσlOομεvo, ονοκολυnTοV εVοV noλυ ξεxωρloτo xω-

ρo, oε μlo ρoγδοiωg oVοΠTUσooμεVη Περloxη τηg Θεοοολoviκηq,

Στη Συvθντευξη Ιυnoυ με τηv onoio oλoκληρωδηκε oτo Aμφlδεo-

τρo η εniοκεQη, Δημοoloγροφol Kol nορογωγoi τηλεonτlκωv κοl

ροδ oφωvlκωv εKΠoμΠωV εKοVοV noλλ€g ερωτηοεlq οxετlκο με τo

loτoρlKo τηq !δρυοηq, το δεμοτο xρημοτoδoτηοηg, τo κοδεοτωg

λεlτoυργiοg κοl το μελλovτlκο oxεδlο τoυ Kεvτρoυ,

Αnoτελεoμο τηq εκδηλωοηζ αUτηζ ηTαV εVoζ μεγολog ορlδμog

δημoolευμοτωv οε noλλεg εφημερiδεg κο ιlερloδ κο,

Eκδfrλωon για To Δnμoτικo ΣυμBoυλlo Θdρμng

Eκδηλωοη Πρoζ TjμηV τoυ Δηlοοxο- 3εομηg κ, Θ, Παlοδoπoυλoυ,

τωv μεΛωv τoυ Δημοτικου Σu,3Ο-'aJ {f τωV Δlοκητκωv τoU oTε-

λεxωv oργοvωοε το Kεvτρο c-ι 'E'":]-' γo VO Tμησε τoV φo-

ρ€o κοl τoυg οvΟρωnοUq Πcι- j-'ε:::,:, ο_ηγ υλonοiηοη ToU oρo-

μοToζ με TηV ΠOρOXωρηοΓ -a- ] ,l:_εΞ:- :-ιo οnοiο οvογερ0ηκε

To KTlρ]OKo οUYκρoτηl..]Ο o "::ε]::: 
-:- δουμ.lατog κ Τoουτορηg

υnoδεxτηκε 0ερμα τoυq Πρca{ε,l'^'.'3-1 :lορoυοiοοε τηv μtxρl
σημερο nρooδο Kαl Tlζ -ρc:_-.ε. --_'.._JcU llo ToUζ ξεvογηοε
oToUζ XωρoUζ του, Στη oU'i.:Ε] - _a:]'..''JεVοI ΠoρOKολoυδη-

oοv nρoβoλεg οτο Πλοvητορ . .] :-: .':-:3fοτρo,
Στo δεinvo ιτoυ οκολου0ηοε ο 

_::ε]::: _:- Ktvτρου ευxαρΙoτη-

oε το Δημo Θερμηq κο δοτεc] -: '_-].XΟ που εixε τη δloρο_

T]KoTηTo vο δlοκρivε oΠo νωρ: -- a'.]-i^ -cU 0ο οvοnτυooο-

ΤOV oTηV Περloxη με τηv uλο-ο^a^ ε.'*'. 3_ωζ τo Kεvτρo Δlo-

δοoηg Εnlοτη"ωv κO Ιν']oυoεo -ε, ,:': . ]_

Φlλoξεvfo r. ;.;;Φv Συvεδρiωv

Στlg 22 Anρlλioυ οτo Συvεδρlοκο Kεvτρο εγγε Tc Σ"'.'εδρtο τηg Φορ-

μοκευτlκηg Ετοlρεiοg Νicοmed, οτο oπoiο Πηρoν μερoζ 4ΟΟ οτομ.lο,

Στlq 6 κοl 7 Moioυ εγlVε To Συμnoοιο τηg Ποvελληιlοg oφ0ολμολo-

γlκηg Ετοrρεiοg, με σUμμεToXη 2ΟΟ εnlοτημoνωV, KοΤo τη δlορκεlο

τoυ onoiου ο Προεδροg τηg Eτοlρεiοg κ Π olκovoμiδηζ oΠεVεlι..]ε Tl-

μητlκο δlnλωμοΤο oToUζ δlοτελεοοvτεg Προtδρoυg τηg Ετοlρεiοg,

To |(ΔEMT σTnv ΕT3

Evδlοφεροv ημiωρο VToKoUμοVTερ γο τo KΔΕΝ4T nορoυoiοοε η

ΕT3 τo οιloVεUμο Tηζ 25ηg lVoiου, oTo Πρoγρoμμο τηg 'ΠoΛlTl-

ΣMoΣ Tlq εYKοTοσTοσεIζ του Kεvτρoυ κοl τηv λειτoυργ KoTηΤο TωV

οlδoυoωv nορoυoiοοοv οτoυg τηλεδεοτεg o Πρoεδρog κοl o Γε-

νlxog Δ ευδ;vτ1q τoυ lδρυμοτog

ffi#tr
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ΓENll(oΣ ΔlΕYΘYNTHΣ ToY lΔPYMAToΣ o κ. XPHΣToΣ Γ. ΠAΠAΔA|(HΣ

o Xρηoτog Ποnοδοκηg γεwηlηκε καl μεγολωοε oτη Θεοοολoviκη,
Αoxoληδηκε OΠo μlKρoζ με τo μnοoκετ κοl υnηρξε μtλog τηq ΕOvl-

κηg oμοδοg Nεωv ιlου KοTεKΤησε ToV ΠρωTo Bολκοvlκo τiτλo γlο τηv

Ελλοδο τo 1977,

Σnoυδοoε Xημlκοg ΙVηxοvκοg oτo ΑΠΘ, ολλο η ογοnη ToU γlο Tη

lVηxοvολoγiο τov ωδηoε oε ΠεροlTερω οπουδεg οτηv Αγγλiο, Πηρε

Πτυxio lVηxαvολoγoυ Ιv1ηxοvlκoυ oΠo τo Crοnfield lnstitute of
Τechnolοgy, με εlδiκευoη (δlετεg λlοster of Science) oτηv Τεxvo-
λoγiο τηg ΑυτοκΙvηοηg,

ot υnευδυvot Tηζ Πoρογωγηg τoυ VΙdeo clip γlo τηv nροβoλη τηg

Ελεvοg ΠanαρΙζoυ κοl ToU you οre my number one tQοxvοv vο

βρουv εvο Χωρo ΠoU vο προβολεt τo ουγxροvo ΠρooωΠo τηq Ελ-

λοδαg κοl τov βρηκοv σTlζ εVTUΠωolοKεζ εγKοTοoTοoεlζ ToU Kεvτρου

Δοδoοηg Επloτημωv κοl lVουοεioυ TεxvoλογΙοg,

Αn'το xορομοTO Tηζ 1Οηg Mορτiου ωg noλυ OργO To βροδυ, η vl-

KηTρlο ToU φετlvoυ δloγωvloμoυ, λtκviζοvταv με Tη XoρεUTlKη oμοδο
noυ τη ουvoδευε oτoυg ρυδ-
μoUζ ToU my number one, U-

πο τηv κοδoδηYηoη ΤoU ol(η-

voδετη Kωοτο Kοnετοviδη,
τoU Xoρoγροφου Φωκο Ευογ-

γελvoυ Kοl To oγρUΠVο βλεμ-

μο τηg Αλεξοvδροg Ποoxολi-

δoυ ωoιloυ vο βγεl τo loδητo
οnοτελεομο, Η οοροvτομεληg
οuοδο τωv ουvτελεoτωv εκοvε

γυρiομοτα oε nολλoυg εοωτε-

ρ KoUζ l(οl εξωτερ κoυg xω-

ρoUζ ToJ (εντρoυ Πρoκεl-ε-

voυ vο δoδεi μiO φoUToUρloTlKη οTμooφοlρο oτo V]deo clip noυ

δο ξ€φευγε OΠ'TO γVωoTo κλlοεl ελληvlκo vηοlο, ηλog, δολοooo κοl

syrtοki dοnce'
Σκληρη κοl oυοτηματlκη δoυλεlα, lκοvoi oυvτελεoτιig, oμοδlκη εργο-
οiο κοl η οnoτελεoμοτlκη nρoωδηoη oτo εξωτερlκο φοivετο nωg η-
TOV Tο μUοΤ κo τηg μεγοληq εnlτυxiοg τηg ελληvκηg oUμμεToXηζ

οτοv 50ο Δlογωvoμo τηg Εurovisiοn Σ' ολη ουτη τηv πρoοnοδεο

Στηv εlκooοετη επογγελμοτlκη οτοδloδρομiο τoυ εργοoδηκε εVToζ

Kοl εKτoζ Ελλoδog, o!oι(-ωVτοζ εVo εJρι- φooμo εμΠεlρiωV σToV ερ-

YοσlοKo Xωρo τooo μεγολωv noλυεOvlκωv ετolρlωV, ooo Kοl μlκρo-
τερωv ΕMηvlκωv, Εxεl εnioηg noλυετη εμnε ρiο, ωg ελευlερog εnoγ-

γελμοτΙοg, oτov τoμεο τηζ Πoρoxηζ ουμβoυλευτtκωV UΠηρεolωV,

Στo Ιεxvlκο lVoυoεio Θεoooλoviκηg εΙvοl nολolog γVωoτoζ Kοl oU-

VεργoTηζ, Αnοoxoληlηκε ωg Prοject Ν4οnοger οno τo 1995 iωg τo

τελοg του 2002 κaι εixε τηv ευ0υvη γlο το οxεδlοομδ κοl τη δtoxεi-

ροη €ργωv, oΠωζ o Eκουγxροvlομoζ KOl η Αvοnτυξη τoυ Τ,\4,Θ,, η
Εκδεοη κοl τo ΔεOvtq Συvεδριo γlο τηv Aρxοiο Ελληvlκη Tεxvoλoγi-

O KOl To Kεvτρo Δoδοοηg Entοτημωv & lV]oυoεio Tεxvoλoγiοg

Kοτο τηv nερioδo τoυ oxεδlοoμoυ τoυ K,Δ,E,Ν4,Τ, noροκoλoυOηοε εκ-

nοlδευτικεg δρaoτηρloτητεg κοt Συvεδρlο oTo Xωρo τηq λlουoεtολο-

γiοg κοl εnlοκεφδηκε, -γlo Vα μελετηoεl TηV oργOVωoη κοl λεlτoυρ-

γiο τoυg-, ΠερloooΤερouζ οno 5Ο οvoλoγoυg φoρεig tScience

Centers κοl Ιεxvlκα λ/oυoεiο) οε 1Ο δroφoρεΤ Kεζ Xωρεζ, Mετα οno
δυo xρδvlo οπoυoΙοg οvελαβε τlg ευlυvεg τoυ Γεvlκoυ Δlευδυvτη

του Ktvτρoυ οΠo ΤoV tVoρτlo 20Ο5,

o Χρηoτoq Ποnοδοκηg εivοl ποvτρεμεVoζ με τηV Ερμivo Στροτηγoυ

κol nοτεροg δυo lοlδωv, Στov ελευδερο XρoVo τoU nρoonoOεi vο

δlοβoζεl, vο γυμvοζετοl, κοl vο τοξlδευεl με TηV μoτoοlκλετο τoυ, ε-

vω δελεl Vo εΠοVεVερYoΠolησε Kol το ερoolτεxvlκo δinλωμο nlλoτoυ

που εixε ωg τo 1990,

Μ1ονog lοτρiδηg

με σToXo TηV κoρUφη, εlσlτηρlo γlο τo τοξiδl ToU my nuΓnber one
oτηv Ευρωnη τo Video c ip πoυ ξεxωρlοε γlο TηV oρTloTητο Kol TηV

nρωτoτυllο τoυ, ητοv γUριομεVo εξoλoκληρoυ οτo KΔE|VT

ol οvδρωnol τoυ Kεvτρoυ βρlοκoταv οε εTolμoTηTο γlο vο εξυnηρε-
TηooUV onοlοδηnoτε οVoγKη nορουοlοζοτοV KOl ητOV ol μovol οU-

ToΓTεζ PοoΤUρεζ -ωV -εlΤolVoμεVωV οφoι, Tο γUρioμOΤο εγ VoV με
nληρη μυοτlκoτητα, Τωρο μΠoρoUV VO ΧοiρovTοl λiγo nορonονω οl-l'

τoυg υnoλolπoυg ΕMηvεg οφoU Kl ουτοi ουvεβολov με ToV TρoΠo

ToUζ oTηV KOTOKτηση τηg nριilτηg δεoηg,

lVογδο Δημοκη
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Tο Kοτοoτοτlκo τoυ Σωμοτεioυ nρoβλεnεl

τη oυγκληoη, τηv οvotξη κοlε xρoνoυ,

τηg Γεvlκηg Συvελευοηq τωv lVελων τoυ

Σωμοτεioυ 'Φiλol τoυ Tεxvlκoυ lVloυoεioυ

Θεoοολoviκηg" xol δivεl τ'lV εUι{οlρ o σ o-

λο το μελη vο nληρoφoρηδoυv γlo τo nε-

nρογμ€vο Kol TηV olκcvoμlκη δlοxεiρtoη

ΤoU ΠροηYoUμεVOU XρoVoU, vο οvτολΛo-

ξoυv αnoιpεlg γlο TηV noρεiο κοl TηV Πρo-

oδo του Σωμοτεiου Kοl Vο γVωolσToJV με-

τoξυ τoυg, Φετoq η εκδηλωο1 ε,xε κol φl-

λlκO - κo VωVlι(o XoρoKτηρο κοδιjg ομθ-

σωζ μεΤo τη Γεvlκη Συvελευoη τo μελη γευ-

μοTlοoV oλο μoζi oτov δμορφο κοl φlλo-

Γραμμοτεωg εκτελουoε η κο Mοργορiτο

lVελφoυ,

o Πρoεδρoζ -oυ Δ,Σ. Xοlρε-Γοε Toυζ Γro-

ρεUρlσKoμεVoυg κοl εξεφροσε ΤηV lKοVo-

noiηοη τoυ γlο τηV nροoελευoη l(ol ΠO-

ρoυoiο τωv μελωv. lViΛηοε oυνoπT (o / o

τlg δραoεlg τoυ Σωμoτεioυ ''Φiλoι τoυ Τε-

xvlκoυ Moυoεioυ Θεooολoνiκηq", κOτο τον

ΠρoηYoUμεVo XρoVo κοl Ylο τηV nροoδο

τoυ 0υγοτρlκου lδρυμοτog "Kεντρo Δlοδo-

οηg Eπrοτημωv κol lVoυoεioυ Τεxvoλoγiοg

ol δροoεlg οUτεζ οημoToδoτoυv TηV Vεo

noρεiο του Σωμoτεiου η οnoiα nερlλομ-

βοvεl οφεvog Tη oUμμετoXη τoυ Δlolκη-

oυ Tεxvoλoγiοg oτov Enlοτημovlκo κοl Tε-

xvολoγlκo Εvολφοβητlομο" UΠoγρομμloε

oTl oΤη σUγXρOVη (olVωV o τ'lζ γVωonζ, ]
εΠ]oTημη δο nρεnεl vο οvτtμετωπiζεTοl ωζ

ouoloσT]l(o oτοlxεio του noλlτιoμou Ko] Tηζ

κoυλτoυροg TωV τoΠlKωV κolvωvlωv, ol εκ-

nοlδευτlκdq δροοτηρroτητεζ τoU lδρυμo-

τοg οΜο Kol ToU Σωμοτεioυ οnευδυvο-

VTOι KοTO κυρlo λογo oε μοδητεg κοt lο
ΠρεΠεl VO οnοβλεnουv oτη oυvδεοη τoυg

με τo ΠρoYρoμμοTO τoU oxoλεioυ ωoTε Vο

οvοnτυοooντοl oUVερYlεζ μετοξυ τωv φo-

ρdωv τηg τυnlκηg Kol Tηζ οTUΠηζ εKΠοiδεU-

οηg lVε κοτολληλεg δραoτηρlδτητεζ, oΠωζ

oJTεζ ΠoJ nρoωOουvτοl oTo Πρovρoμμο

TEXΝoMAΘElA γlο το Τεxvtκο Λυκεlα, το '|_

δρυμα μnoρεi νο oυμβολλεl oTηV OVοΠTU-

ξη δlερευvητlκωv δεξloτη'ωv οΓo ToUζ μo-

0ητεq, ol onoiεg δεv nρoωδoυvτol oυvη-

δωg οτο oxολεiο μοg,

o Γεv κοg Γραμμοτεοg τoυ Δ,Σ, κ, l, Ποnο-

ευοτoδiου δ οβοοε τη λογoδoοiο ToU ο-

ΠερXoμεVoU Δtolκητlκoυ Συμβoυλioυ γlο το

ετoq 20Ο4 Aυτη ητοv η ΠρωTη Xρovlo ΠoU

ΤlKoU Συμβoυλiου

σTηV oρYOVωoη KOl

nρoιiδηοη ToU ερ-

YoU ToU lδρυμοτoq

Kol OφεTερOU oTηV

oργοvωoη πoλlτιoτ -

KωV Kοl ολλωv εκδη-

λωοεωv γlο το μελη

KOι τoUζ φiΛoυg τoυ

o Προεδρoq εnεοη-

μOVε oTi o δροoεlg

Kοl ol εVεργεrεζ ToU

Σωμoτεioυ ΠρεΠεl VO

oυvτελoυv oτov

ξενo xωρο τoυ Kεvτρoυ Δlοδooηg Enloτη- nρoοδloρloμο KOl oΤηV υλonοiηoη τωv ol δροοτηρloTητεζ ToU Σωμοτεiου δεv ε-

μωV Kοl Moυoεioυ Ιεxvoλoγiοg, oTροτηγlKωV oToXωV τoυ lδρυμοτog γlο μlλθκovτol oμεoο με τlg δροoτηρloτητεq

Στηv εκδηλωοη nαρiοτοvτo 1ΟΟ μiλη tκοl TηV ΠOρoXη υιpηλoυ εnLnεδoυ εκnοlδευτl- τoυ lδρυμοτog, τo onoio εxεl οvδρωδεi

1O με εξoυoloδoτηoεtg), Πρoηδρευoε, KωV εμΠεlρlωV οτουg εnloκθnTεζ, σε oUV- nλεov κοl εxεt Παρεl To δlκo του δρoμo

ουμφωνα με το nρoβλεnομεvο οτo Kοτο- δυοoμο με τηv ιpυxογωγio τoυg, To Σωμοτεiο, oΠo TηV nλευρο ToU' Πρo-

σTOTlKo, ο Προεδροg τoυ Δ,Σ, του Σωμοτεi- Στηv oμrλΙo τoυ με δθμo ''Η ουμβολη τoυ onaδηοε vο μεivεl ζωvτοvο ι(Ol εVεργoΠol-

ου κoOηγητηq κ Δημητρηg Ψυλλog Xρεη Kεvτρoυ Δrοδοοηg Ellοτημωv κοι lV]oυoεi- ημθvο με δlκεg τoυ δροoτηρtoτητεζ' με l{U-
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ToU olKoVoμlKoU Ε-

λεγxoυ ΠoU Προγ-

μοτolοlηδηκε σΤlζ

31l3l2a05 Kοl Πρo-
ΤεlVε τηV οnαλλογη
τoυ Δ,Σ, αΠo Kolε
δlοxεlρioτlκη ευ0υ-
νη, lVετοξυ τωv oλ-
λωv, η Ellτρonη ο-
v€φερε oτl το υno-
λolnο τωv δlοδεoΙ-

μωV ToU Ιομεioυ
τoυ Σωμοτεioυ oτlg

31l12l2a0Δ ηTοV

Δ'743'Δ0 €, Ξ nρoτοοη εγlνε οπoδεκτη
Kοτο Tη δορκεlο των ουζη'ηoεωV rou εΠo-

κολουlηoαv, τεδηκε ono τov lρωηv Πρδε-

δρo τoυ Σωμοτεioυ κοδηγητη κ, Α Γουλο τo

δεμο τρoloπoiηοηq του oργοvloμoυ τoυ l-

δρυμοτog Kol Τηζ oλλογηg τηg oυvδεoηg

τoυ Δ,Σ,, -lo.; εixε ζητη0εi vo γivεl τo ετog

2ΟΟ1 οπo τoV τoτε Ynoυργo Αvοnτυξηg, Τo

ΔΣ, του Σωμoτεlo; ε'Χε σιJVolVεoεl Vo φερεl
τo δεμο nρog oυζητηoη oτo Δ'Σ, τoυ lδρυ-

μοToζ μεΤο TηV σUγKρoTηoη τoυ, Ποvω oτo

δεμο ουτo, o Πρoεδρog κ, Δ, Ψυλλog, o

Γραμμoτεag κ, l, Ποnοευoτοδiου, o ΠρωToζ

Πρoεδρog τoυ lδρυμοτοg κ, Π, Ιooυκολοg
κοl oλλol ομlλητεg, nερlεγροιpοv τig δυoκo-
λεg oυvδηκεg oτlg onoiεg tγlvε η oυζητηoη

ffi
τωv μελωv ΠoU ΠρoερXovτol οΠo τo Σωμο-

τεio, τo δεμο ουτo 0ο ελ0εl πρog oυζητη-

oη οτo Δlotκητlκo Συμβουλto τoυ lδρυμοτog

oε εΟ0ετo xρovo,

ol ενεργεlεg l(O' o ΠρoγρoPιJοτ|ομoζ OιJToζ

του Δ,Σ, τoυ Σωμοτεioυ επlκροτηδηκε ομεοo

οno τo Σωμo τηg Γεvlκηg Συvελευoηg, τo o-
noio εvεκρlvε Kοl Ψηφlσε, με oUVTρ,ΠTlKη

nλεloQ1φο, TΓV lρoτooη γlο TηV εKΠρooω-

Πηση ToU Σωμοτεioυ oτo Δ,Σ, τoυ lδρυμoτoq

KοTο TηV εlδμεvη τρlετiο 2Ο05 - 2008 οno

το οκoλoυδο, κατ ολφοβητlκη oεlρο, μελη:

λl loτρiδη, Σ lVπολη, Α, Nτoλlovη, 1, Ποποευ-

οτοδiου, Α, Τoουτoρη κοl Δ, Ψυλλoυ, oλo

με εμnεlρiο oτη δloiκηοη τoυ lδρυμoτοg κοt

noλ;noiκ'λ1 κο, olμοvτlκη oUVεloφoρO οτο

δρωμεvο του,

ρlo oToxo Vo εVlοXUσεl ομεoa η iμμεoo τo

ερYo τoU lδρυuοτog κoδωg εnio1g κοl vo
δηu oυργηoεl ποοκληoεlg κοt ευκο'ρiεg γ,ο
εVεργo ouμμετoxη τωv μελωv του σε δlα-

φoρεg noλtτloΤlKεζ Kο1 εκnοlδευτlκεg δρο-
o_ηρloTη-εζ, Στo nλο olo ουτo, οvοrτυ-

ουτη τo 2Ο01, ol o-

μlλητ€g, μετοξυ τωv

oπoiων κοt o Προε-

δρog τoυ lδρυματog

κοδηγητηg κ, Α'

Tooυτορηg, ToV]oοV

oT κοτο τηv noρεiο

ΤωV εργοοlωV ToU

Δ,Σ, δεixOηκε oτl ol

εKΠρooωΠol TωV φo-

ρεωV oTo Δ,Σ, oυvερ-

γοζovτoυoοv ορμo-
VlKο Kοl nορογωγlκο

μεlοξυ τουg Kl oTl ol

οVoγKεζ ToU εργoU

l(οτοol(εUηζ TωV VεωV

KτlρlOKωV εγKoτooTοσε-

Στγμloτυno aΠo TηV Φηφoφoρlα

xδηκov δiοφoρεg δρooε g, noυ οφoρoΟv ωv, κοδωg κοl το oλλο δlolκητlκο κοi λεl- ]Vετο τo τελoq τωv εργοolωv τηg Γεvlκηg

τη λεlτoυργiο Εnlτροnων, TηV oργοVωoη τoυργlκo δεμoτο κοδloτoυoοv οvεniκοtρη Συvελευοηg το μελη εixov τηv εUKο ρlo Vo

Δlολεξεωv κο Επtοτημovtκηq Hμερiδοq, τηv τη oυζητηoη αUTοU ToU δεμοτog, nου δο ε- οπoλουοoυv το δεομοτο του Koομoδεο-

εκδoοη τoU εVημερωTtκoυ εvτυπου ''ENH- nεφερε κλovομo κοl nροβλημOTο oTηV Kο- TρoU Kοl τoυ Πλοvητορlου,

lVΕPΩΣΗ κ ο τοβολλoμεvη κοτω οnδ Πlεστ Kεζ ουνδηκεg

H εκnρoοωnoq τηq Εξελεγκτrκηg Εnlτρo- οnoτελεoμοτlκη Δloiκηοη o Πρoεδρog τoυ l, Ε. Πonoευoτolioυ
Πηζ Kο lV, Mtλφoυ, δloβoοε ΤO ΠροKTIKO Σωμoτεiου δηλωoε δτl πορο τlg εnlφυλoξεg Γεvlκog ΓρομμοτtOζ τoU Δ.Σ
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Στα nεμεxoμεvα τηg aελΙδaq αυτηg tγtvε

πoλλig φoρig αvαφoρa σTηV υnαρξη καt

τlg nρooφατεq δραoτηρtoτητεq τηq ΝASA'

ToU αμερlΚαvΙκoυ Εlvtκoυ Aερonoμκo0
κα Δlαaτημtκoυ oργαvloμoυ, lδloiτερa

γvωoτo0 oε oλoυg μoζ αΠo τηv nερioδo

τoυ ιtlυxρoυ noλεμoυ t<αΙ ΤoV αvΤαYωvlσμo

με τη Σoβtετtκη Εvωoη γlα ΤηV ΚoToΚTηση

καl αζonoiηoη τoυ δnaτηματοg' Το Πρo-

Yραμμo Anoλλωv, η nρooεδαψaη αv1ρd-
Πωv oTη Σεληvη καl η τono1ετηaη aε Tρo'
xlα δoρυφoρωV Ylα εtρηvtκo)q αΜα καt

noλεμlκoυq oΚoΠouζ, εtvαt μερκα αηo o-
oα ξερoυμε'
ol πεμoaoτερol' oμωg, λΙγα nραγματα

γvωρζoυμε \/ια τov αντiσΤoΙΧo Ευρωπαiκo

oργαvtoμo, τηv ΕSA' Εuropeαn Spαce
Agencp' γlα ιq δρoaτηρtoτητiq τηq και τη

aυμμετοxη τηζ Χωραζ μog o' αυτηv, Mε τo

0iμα αυτo 0α αoxoλη1εi η oελiδα σημερα,

H ΕSΑ lδρυδηκε το 1973, oτοv oυvεvωoε

κοl εnεξε-εlνε τlg nρoonoδεlεg τωv δυo

ΠρωTωV ευρωnοTκωv δtοoτημικωv oργοVl-

ομωV: ToU ESRO Εuropeοn Spοce
Reseοrch orgοnizοtion) kol τoU ELDO

[Εuropeon Louncher Deνeiopment
Orgonizotion)

ol 16 xΦρεg-μελη τηq ESΑ εivοl η Αυοτρi-

o, τo Bελγlο, η Γoλλiο, η Γερμοviο, η Δοvi-

ο, η Ελβετiο, η Ελλοδα, η lρλovδiο, η lοnο-

vio, η lτολio, η oλλοvδiο, η Νoρβηγiο, η

Πoρτoγολiο, η Σoυηδio, τo Hvωμivο Bοoi-

λεto κοl η Φlvλοvδiο, onωq βλεnoυμε, δεv

εivοt μελη oλεg ol Xωρεζ τηζ Ευρωnοiκηg

Evωοηg, Αvτiδετο εivol μελη xωρεg noυ δεv

ixoυv εvτoxδεi oτηv ΕυρωnοΙκη Ενωoη, Αυ-

τo γivετοl γlοτi η ΕSΑ εivοl εvοg εvτελωg ο-
vεξορτητog oργovloμog, ΠoU δlοτηρεi

oτεvoΟg δεoμoυg κol oυvεργοζεToi με τηV

Ευρωnοiκη Εvωoη,
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H €δρο τηq ΕSΑ βρioκετοt oτo Πορiοl, εvω

UΠορXoUV Tεσσερo οκoμη Kεvτρο οτηv Ευ-

ρωΠη, με εξεtδtκευμivεg ευδυνεg κol δρο-
oτηρloτητεg, Αυτο εivol: τo ΕυρωnoΙκo Δlο-

oτημlκo Kεvτρo Ερευvog καl Tεxvoλoγiοg,

ΕSTEC), noυ βρioκετol oτo Νoordwi.]k τηg

oλλovδiog, Τo Εuρωnοiκo Kεvτρο Eλεγxoυ

ΔoρυφOρωv κot Δlooτημlκωv Αnooτoλωv,

ιESOC], πoυ βρiοκεταl oτo Dοrmstοdt τηg

Γερμοviαg, Ιo Eυρωnοiκδ Kεvτρo Εκnοi-

δευοηg Αoτρovoυτωv, ΕΑC], noυ βρioκετοl
oτηv Koλωvio κοl τo Ευρωnoiκo lvoτlτoυτo

Δlοοτημlκωv Ερευvωv, ΕSRlN], noυ βρiοκε-
ΤOl oΤo Frοscοti, KoVTο oTη Pωμη H βοοη
εκτδξευoηg τωv ευρωnοiκωv nυρoυλωv

βρioκετol οτo Kourou τηg Γολλlκηg Γoυlo-

vο, To εn σTημoVll(o κοl δlollητlκo Πρoσω-

Πlκo ΠoU onοoxoλoυoε η ESΑ τov Φε-

βρoυορto τoυ 2Ο05 ητοv nερinoυ 19Ο0 ο-
Toμο,

ol βοolκεg δροoτηρloτητεq τηq ESΑ xρη-

μοτoδοτoυvτοl αΠo Tο κροτη-μθλη, οvολo-

γlκο, με βοoη τo Ακοδορlοτo Εδvlκo Πρo-

Ιov, Στo Kεvτρlκo Συμβoυλlo, oμωg, κο0ε

κρατog-μελog εxεl μiο Qηφo, ovεξορτητο

οΠo τo μεγεδog Tηζ Xωρoζ η τηv olκovo-

μlKη Tηζ σUVεlσφoρο, l ευρωlοΙκ1 ovo Kε-

φο\η oυμμετoxη o_lζ δοnοvεq γlο TηV ε-

ρεUVο Kοl τηv οξlοnoiηoη τωv δυvατoτη-

TωV ToU δlοoτημοτog εivοl nολυ μlκρη, Kο-

To μεσoV oρο η εnlβαρUVση -F.]εσω τωV

φoρωV- κοδε κοτoiκoυ ovτloτotxεΙ nερinoυ

με τηv οξiο εvog εlοtτηρiou Ylo ToV KlVη-

i-oToγρoφo, Στ q HΠΑ, To Πoσo εiνοl τετρο-

nλοolo, xωρig o' oUTo Vο περlλομβοvοvτοl

ol δαnοvεq Ylο T]ζ σTροTlωτlκεg δροοτη-

ρlδτητεg οτo δlοoτημο, o πρoυnoλoγl-

σμoζ Tηζ ESΑ γlo τo 2ΟΟ5 εivοl τρiο δlοε-

KαToμμUρiο δoλαρlo, Περloοoτερεg nλη-

ooφooεζ ;noρεiτε vο βοεiτε oTΓV loTooε-

λiδο nt1pl; i ινl,vw,esα'in1i ],

w
Η oυvεργοoiο τηζ Xωρoζ μoζ με τηv ΕSΑ

ορΧloε σTlζ αρxεg τηg δεκοετiοg τoυ '90,

Ιo 1994 UΠoγροφηKε με τηv Eλληvlκη Εδvl-
κη Εnlτρonη γ'o τo Δloοτημo μlο ΠρωT'l

oυμφωviο γlo ovτoλλογη nληρoφορlΦv,
κolvo oυvεδρlο, ομolβoiο nρoοβooη oε
τρonεζεg nληοoφορlωv κo εργοoτηρlο,
κol δροoτηρloTΓTεζ oε τoμεig κolvoυ εv-
δloφερovτog, Ιο Σεnτεμβρlo τoυ 2003 υ-
nεβληδη η εnioημη aiτηoη γlο τηv εlοδoxη,
Ιo κολoκοiρt τoυ 200Δ oλoκληρωδηκov ol

δlοnρoγμοτευοεlg Kοl ToV Ι\lορτlo τoυ

2ΟΟ5 o Πρoεδρog τηq ΕSΑ κ, Per Ιegner
οvοκoivωοε oτηv oλoμελεtο τoυ Συμβoυλi-
oU oτl η Ελλοδο εYlVε To 16o μtλog τηq

ΕSΑ

Εκnρoοωπog τηq xΦροg κal υnευδυvog

γlo Tlζ σΧεTlKεq δροοτηρloτητεg εivοι τo lv-

οτlτoυτo Δlooτημlκωv Εφορμoγων κοl Τη-

λεrlοκorlοηg tlΔΕT), εVο οlo TO τεooερο
lvoτlτουτο τoυ Eδvlκoυ Aoτερoοκonεioυ Α-
Oηvωv, Tο oλλο τρΙo εivοι τo lνoτlτoυτo Α-
οτρovoμiοg κοl AοτρoφυolKηζ, To lVσTΙ-

τουτo Ερευvωv Περlβολλovτog κοl Blωol-

μηg Αvοπτυξηζ KOl Τo Γεωδυvαμtκo lνoτl-
τoΟτo, To |ΔΕT lδρυδηκε τo 1955 ωg Ιovo-
οφοlρlκo ivoτlτoυτo, To 1990 μεTovoμo-
oTηKε oε ]vοτlτoυτo lovooφolρlκωv κοl Δlο-
oTημlKωV Εφορμoγιjv κοl τo 1999 πηρε τo

σημερlvo τiτλo, Σ-εγοζετol οτlg εγκοτοοτο-
oεlζ ToU Eδvlκoυ Αoτερooκonεioυ Aδηvωv,
Enonτευετο κοl υnoοτηρiζεΤol OΠo τηv Γε-

vlκη Γρoμμοτεiο Ερευvοg κοl Tεxvoλoγiαg
του Ynoυργεioυ Avοnτυξηg, (Περloοoτερεg

πληρoφoρiεg μnορεiτε vο βρεiτε σTηV l-

oτoοελlδo η :[/ .''\ ι:;JCθlΟap'),

Movog lατρiδnq
Eπtτ' Πρδεδρog ΔΣ τoU Σωματεlou
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Η ΕΝΗMΕPΩΣΗ, αΠo τη μοvtμη αυτη aελΙδα

aυνεxlζεt τηv ξεvαγηoη τωv μελbv καl φiλωv
τoυ Σωματεiου oε ξivα Τεxvtκα ΜoυoεΙα καl

Κtvτρα Δtαδoaηq Επnτημωv (Science

Centeril, Στo τευxog oυτo 0α γvωρiooυμε
ivα MoυaεΙo oτηv noλη Sαn Jοse τηg SΙlΙcon

Volley, oτην Kαλlφoρvlo, τoυ onoioυ η i-

δρυoη' η φtλoooφiα, το μεγε1oq κα η εξi-
λlξη εxει εκnληκτlκεg oμοtoτητεq με τo δικo

μαg Κtvτρo Δlαδooηq Επoτημilv καt Μoυ-

oεio ΤεxvoλoγΙαq' Πρoκειταt γlα τo ''Μoυoεi-

o τηq Kαvoτoμioq'', γvωoτoυ
ωq Τhe Τech'

onωg οvαφερετοl oτη ου-
vτoμη loτoρiο τoυ lVoυoεioυ:

"The Tech begοn in 1978

os ο dreαm'', Kοl τo δlκο

ToUζ oρoμO ητοv η δη-

μloυργio εvoq εv-υπωolοκoj

κθντρoυ μοδηoηq, oφlερω-

μεVoU σT]ζ εΠloTημεζ Kol TηV

τεxvολoγiο, Τo oρομο εγlvε

ΠρoγμoTlKoTηTο τo ]990 o-

τοv ορxlοε η nlλοτlκη λεl-

τουργiο εκδεolοκoΟ xωρoυ

2 0Ο0 τμ, oε ivο nολαlδ Συνεδρlοκo Ki-
vτρο, To σημερ Vo {τlρlοKo ouγ(ρo_ημo,

oxεδlοομεvo οno τoν μεξlκοvδ ορXlτεKTo-

vο R, Lοgorretο, oτoixloε 'l 13 εκoτoμ, δo-

λoρlο, Εivο τρloρoφo, θxε oυvoλtκη εnl-

φοvεlο 13,2ΟΟ τμ, nερlλoμβοvεl εVο KlVη-

μoToγρoφo δoλoυ il\lΑX 295 δεοεωv, 40Ο

Tμ εργooTηρlο KOl XωρoUζ Πε ρOμOTroμωV

κol εκrοlδε;oηq, 35Ο τμ Xωρo γlo Περlo-

δlκεg εκδεοεlg, εvο nωλητηρlo 2Ο0 τμ καl

μlo l(οφετερlο 8Ο δεoεωv, Ιο lVoυοεio

nρooφερετοl γlο δεξlωoεlg 25 μεxρl 5 ΟΟΟ

αToμωV, H οiδoυoο τoυ ]IVAX ovoμοζετal

"Ηοckworth lMΑX'' οno To ovoμα τηg Jοne

KOl ToJ Mike Hοckworth noυ -lρoοεφερον

το nρωτo 1 εκοτομ, δολορlα oτηV εKστρο-

τεio γlο xoρηγiεg τo 1992' o κ, Hοckworth

εivol μελog τoυ Δlolκητlκoυ Συμβoυλioυ

τoυ λi]oυoεioυ κοt Δlευlυvωv Συμβoυλog

τηg ετοlρiαg Cirrus Logic oτo Fremont τηq

Kολtφoρνlo,

Aηo το 113 εκοτoμ, δoλαρlo noυ oτoixlοε

τo ]\loυoεio, το 49 nρooεφερε o oργοvl-
oμoq Αvοnτυξηq τηq noληq τoυ Son Jose,

το 32 oυγκεvτρωOηκαv KσTο TηV "Εκοτρο-

τεiο τoυ lVoυoεioυ γlο Xoρηγiεg", κol τα 32

ΠρoεφεροV 5ΟΟ επlxεlρηοεtg oε εξoπλloμo

η υnηρεo:εg, Σημερο οτO Tεoσερο l{Uρlo

0εμοτlκο εκδετηρlo Εξερευνηoη, Επlκolvω-

νiεg, Kοlvoτoμiο κοl Bloτεxvoλoγiο) υπoρ-

ΧoUV ΠερlσooTερo oΠo 250 μovlμο εκδε-

naτa, 95o/o OΠo Tο ono'o εivol ΓρωToTUlo

η κοτοoκευoομεvo εlδlκα γlο τo lVoυοεio,

Αno τηv tvαρξη τηg λεtτoυργiοg τoυ πlλo-

τlκoυ xωρoυ εnloκιiφτηκov τo lVουoεio

2 8Ο0 0ΟΟ οτoμο, Στov ετηoto Δloγωvlομo

Kolvoτoμlκωv Kοτοoκευωv, o onoiog ξεκi-
Vησε Τo 1988*, πηροv μθρog 8 ΟΟΟ μοδη-
τεg, 1 1 εωg 18 ετωv, H ουμ.lετoxη οτον

Δlογωvloμo τoυ The Tech, κoδε XρoVo oε

loλλθg nορολληλεg oμοδεg δυο μθxρt εξ

μοδητωv, nερlλομβοvεl δημloυργlκη Kοl

nροxτlκη οnοoxoληoη Tρ ωV εωζ Tεoσo-

ρωv μηvωv, Tο Otμo τoυ δlογωvloμoυ εi-

vοl δlοφoρετlκο κοδε xρovlο, Πoλλο εxoυv

σXεoη με τηv εξερευvηοη τoυ Δlοoτημα-

τog, Γlο nορoδεlγμο, τo δεμο γlo τo δtο-

γωVΙoμo τoυ1992 ητοv: 
"Σxεδlοoτε, Kοτο-

οκευοoτε κol XρηolμoΠolηστε εVo oXημo

το onoio μnoρεi vo λεtτoυργηoεl oε θδο-

φoζ oΠωζ η εΠlφοVεΙο τoυ nλovητη Aρη,

Πρεnεt vο κlvηδεi οno τo οημεio nρooεδο-

φloηζ oε lδlοiτερα οvωμολo ε-

δοφog, vο εnlλεξεl εva δεΙγμο

ΠεTρωμοToζ Kol Vo To με-οφερεl
niοω oτo οημεio noooεδoφlσηζ',

Ynoλoγiζετοl Πωζ o-o εξηg o ε-
τηοlog ορlδμoq εnlοκεπτωv 0ο

φTοVεl ΤoUζ 65Ο 0Ο0, OΠo Toι]ζ

οnοiουg ol 13ΟΟΟΟ μοδητεg κοl

δlδoοκαλol, o ετηο oζ ΠρouΠo-

λoγlομog λεlτoυργlοq φτοVεl τo

1 1 εκoτoμ, δoλορto, Στo lVoυoεi-

o οnοοxoλoυvτol 140 μovlμol U-

nολληλol Kol ΠερlσooTερol οΓo
400 εOελovτ€g, Το εtolτηρlο γlο
το Moυoεio η τo llVΑX εivοl 9,5

δoλ, γlo τoυg εvηλlκεg, 8 δoλ γtο ΤoUζ ο-
Vω τωV 65 ετωv κol 7 δoλ, γtο μοδητεg με-
xρt 12 ετωv' Περlοoοτερεg nληρoφoρiεg

δο βρεiτε oτηv ht1plllwιvιv'thetech.οrg),

* δηλoδη δυa xρovlα μετo aΠo τη λεπoυργΙα

aτo ltKo μαq Τεxνlκo Moυoεto τoυ δε0τερoυ
Τεxνlκoυ aμiλoυ Science Club'1QBd noυ δη

μtoυργηaηκε αno μoaητtg oΙ oΠo\ot εiλov ηo

ρεl μερoζ oτoν 4o ετηalo Μαaηnκo Δlαγωvt

σμo τoU Moυoεloυ' Στη δρoaτηρloτητa oUτη

nηρε μiρoq μo oμαδα ono B μo1ητtq κot

nρoγμoτaπolη1ηκov 34 εβδoμαδniεg τρΙωρεg

oυναντηoαQ,

Mdvoq loτρiδnq,

ΕΓ- _ρoεδρoζ 
ΔΣ _oL Σωr'οτεlοJ

ΕVημερωοη ΤΙιlΘ o |oυvloξ 2Q05 7



Δlαγωvloμdq Tnζ Microsoft σTo l(ΔEMT με Ελλnvlκli δldκρlon

Τo φoυoγli τaυ Κεvτρoυ, Δεξto Tα εκaετηρlo τωv 1a xωρων'

Mlο ακδμη ελληνlκη δlοκρlοη οημεlωδηκε oε δlεδvη δlογωvloμo
ΠoU εγ]Vε oτo Kεvτρo Δtαδooηg Εntoτημωv κοl Ν/ουοεio Tεxvoλο-

γiοg, Πρoκεlτο] γlo ToV δlογωvloμδ Tεxvoλoγiοg lmogine Cup o5
- Kεvτρlκflg κol Αvοτoλlκηg ΕυρΦnηg, ΠoU oργοVωoε η Microsoft
oΠo Tlζ 13 - 16 lVοioυ 2005, ol τρεlg V](ηΤεζ ΠoU οvοδεixτηκov
αΠ'oUτoV -η ελληvtκη oμοδo κοτελoβε τη δευτερη 0εoη- δo εκ-

ΠρooωΠησouv TηV KεVΤρooVοτoλlκη Eυρωnη οτov τελlκδ noυ lο
γivεt oτηv Γloκoxομo τηg lαnωviοq τov loυλlo τoυ 2ΟΟ5,

Γlο τρεtg μ€ρεg τo Συvεδρlοκο Kεvτρo του KΔΕΙVΤ κlvηδηκε oToUζ

γρηγoρouζ ρυδμoυg τωv φolτητωv οno 1 Ο xωρεg Βoυλγορiο,
Kρoοτio, Eλλοδo, oυγγορio, Πoλωviο, Poυμοviο, Σερβio κοl Moυ-

ρoβουvlo, Σλoβεviο, oυκραviο κοl Pωoio) ΠoU με φρεσKlo μοΤlο o-
ιlivοvτl oτηv τεxvoλoγiο, δlογωviοτηKοV σΤηV κοτηγoρiο ''Σxεδlα-
oμog Λoγlομll(ou'' με lεμο ''Φοvτοoτεiτε tvοv Koσμo oΠou η Tε-

xvoλoγiο κατοργεi το oυvoρc αVομεσο μoζ'',
To lmαgine Cup, που δloργovωvετοl φεToζ γlο τρiτη φoρο, δlε-

ξογεταl oε 90 xωρεq ovo TηV υφηλlo, o δlαγωvloμog, οnευδυvε-
TO1 οε φolΤηTεg oπ' oλo τοv κδoμo Kοl τoUζ δivεl μlo ευκοlρiο νο
οξlonolηοoυv τlg τεxvoλoγlκ69 γvιiloεlg, τlg κoλλtτεxvlκ€g τoυg κλi-

σεlζ Kοl ΠοVω oΠ' oλο vο οvοnτυξoυv τη δημloυργlκoTηTO i( εφεU-

ρετlκ0τητο τουg, H Microsoft τoυg nορixεl το μθoο γlο vο υλοnol-

ηooUV ΤO oxεδtο τoυg, ol τελlκoi κεvτρoοvοτoλlκηg Ευριilπηg δloρ-

γονωδηκαv oτηv ΕΜοδo γlο ΠρωTη φoρο OφoU η oμοδο τoυ ΑΠΘ
nου ουμμετεixε σToV Περolvo οvτioτolxo δlογωv oμo κoτελοβε τηv

τρiτη δtοη nογκooμiωg,

Φtτοg μlο vεο oμοδο φolΤηΤωV του ΑΠΘ ουvεxiζεl τηv nοροδooη,
H ελληνlκη oμoδο βγηκε δευτερη οτoυg τελlκουg Kεvτρlκηg κοl A-
vοτoλlκηq Ευρωnηg nορoυolοζovτοg τo Sign2Tοlk, μlο κolνoτoμο
εφορμoγη ΠoU εXεl οToXo ΤηV ovΤlμεTωΠlση δυοκoλlων εnlκoνωvi-
οg οvδρωnωv με nρoβλημοτο οKoηζ, lV'ουτη δο ουμμετεxεt oτo

μεγολo τελlκο oτηv lοnωviog τov loυλlo τoυ 2Ο05 μοζi με τoυg oλ-
λoυg δυo vlκητθg, τηv oμοδο οn' τη Σλοβεviο κot τηv oμοδο αn'

τη Σερβiο noυ κοτ€λοβοv TηV Πρωτη κοl τρiτη δ6οη οvτΙoτolxο,

Moγδo Δnμoκn

*****

lV]ετo τo δiωρo εκnοlδευτlκo lρδγρομμο η oμοδo εixε τηv ευκαl-

ρio vο ξεvογηδεi oε oλoυg τoυg εnloκθιllμouζ XωρoUζ τωv δεo-

μΟTωV Kοl τoυ lVoυοεioυ, ουμnερlλομβοVoμεVoU Kοl ToU εVTU-

nωolοκου Εκ0ετηρtoυ Aυτoκivηoηg, με ξεvογo τov δημtoυργo τoυ

Eκ0ετηρloυ κ, lVlxολη Γκoβεζo

Mdvoq loτρiδnζ
Ynευ0υvοq Εοτiοζ ΔημloUργ κoτηΤoζ

Ynειiδυvoq Εκδoong, Δnμ. Ψιiλλoq, Σxεδιαoμdg κοl Εnlμdλεlo Εκδoong, Δnμι1τρng l(oτdρnq

Ynειjδυvog Yλng, Mdvog loτρiδnζ, Εκτιjnωon, Σ. ΓlΑΧoYΔHΣ - M. ΓlΑΧoYΔHΣ o.ε.

Τnλdφωvo εnlκolvωviοq, 231o 483 ooo e-moil, boordo tmth,edu.gr' loτooελiδo, www.tmth.edu.gr
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Πlλoτlκd Πρdγρoμμo σTnv Eoτ1o Δnμloυργικdτnτoq,

"Δυvoτ6τnτεq Kol TεXVlKdq Avdnτυξnq τnξ Δnμtoυργtκdτnτog Kol τnξ l(olvoτoμioq. Creοtive Problem Solving"

Εvo εvημερωτlκo κot δlερευvητlκo oυμμετoxlκo εκπolδευτlκδ nρo-

γρoμμο oxεδioοε καl nρooiφερε η Εoτiο Δημloυργlκδτητοg τoυ Kε-

VΤρoU oTο τ€oοερα μθλη τηq oμοδοg ΠoU Πηρε τo B'Bροβεio τoυ

φετtvoυ ΠοvεMηvloυ Δlογωvlομoυ "lmogine Cup" τηq Microsoft,

Πρoκεlτοl γlο ToUζ τρlτoετεig φotτητig τoυ Tμηματοg Πληρoφορlκηq

τoυ ΑΠΘ Xαρη ΘΦμo, Γlωργο Kοoελοκη, Zηoη Σημοloφoρiδη κοl Η-

λiο Tooμnoviδη, πoυ ουvoδευovτοv oπδ τηv lVεvτoρο Π'utor) τoυ

project, Εniκουρo Kοδηγητρtο κ, Αδηvο Bοκoλη, Ιo nρoγρομμo

nρογμoτonotηδηκε οτlg 19 lVοioυ σTη μlKρη oiOoυoo τηg Εoτiog, η

onoiο εivοl κοτοMηλη γto oμοδεg μεxρl 10 οτoμωv,

Στoxog τoυ nρoγρομμοτog ητοv αφεVoζ η δlερευvηοη τoυ εvδlο-

φθρovτog γιO oUμμεToXη oε Πρoγρoμματο οvοlτυξηζ ΠρoσωΠl-

κωv lκοvοτητωv, lδlοiτερο OΠo VεoUζ εΠloTημovεζ υQηλου δυvο-

μlκoυ, κοt οφετiρoυ η oξtoλoγηοη Tηζ εTolμoTηTοg τηg Εoτiοg γlο
τηV Πρoσφoρο τετolωv nρoγρομμoτωv, κοl μολtoτo ΠρlV oΠo τηV

oλoκληρωοη Τηζ oργοVωσηg τηg Koδωζ Tο ouμΠεροoμoτο Kοl

γlο το δυo oκtλη τηg δlερευvηoηg μΠoρoUV vα δεωρηδoυv 0ετl-

κο, η Εοτiο δα nρoxωρηoεl οπo τo ερXoμεVo Φδlvonωρo οτη

δloργοvωοη ΠρoγρoμμOTωv μεγαλυτερηg δlορκεlοg, δivovτοg

nρoτεροloτητο oε Πρoγρομμοτα Trοin the Trοiner, κοδωg nιεοτlκη

εivol η οvογκη γlα τηV εξοoφoλlοη εκnοlδευτων,


