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ΠEPloΔοΣ B . ΤEYx

Η EΠANΕΙ<Δ@sffi:.+}FΙΣ "ENΗΜEPΩΣΗ Σ,,
Στnv τελευταiα oυνεδpiαoli τoυ, τo

Διοικnτικ6 Συμ6ο6λιo τoυ Τεxνικoι-1
Mουoεioυ Θεοoαλoνiκn6 απoφdoιoε τnv
επαν€κδoοn τng 'Ενnμdρωong' σε
τριμnvιαiα 6don. Η πριirτn nερioδog τoυ
περιoδικos μαξ εixε αρxioει τoν MαΤo roυ
1983 και διnρκεoε μ6νo για λiγα τειjxn,
λ6γω oικονoμικcδν δυoκoλιιδν' Tο Δ.Σ'
€κρινε CIπ στn\, παρoιioα φdοn επι8dλλε-
ται n εnαviκδο& Tου περιοδικοιi, με
oκoπ6 τnν πλnρ€oτερn ενnμ6ρωon των
Mελcδν και φiλων τoυ Moυοεioυ σε
δdματα noυ τo oφoρoιiv,6nωg:

. oι δραoτnρι6τnτεg τoυ ΤMΘ. To nρ6γραμμα των εκδnλdroεωv τoυ
TMΘ

. Θdματα oxετικd με τnv τεxνoλoγiα και
πE εξελiξειt τnE

Ο Τα υdα απoκτliματα τoυ Moυοεioυ
Φ6τoq κλεivoυν 15 xρ6vια αn6 τnν

iδρυαn τφυ Μoυοεioυ και ελπiζoυμε n
"EΙ\ΙFrnν1Ε$}t}ΣΗ" να oυνειoφ6ρει στnν
αnαiτnon για περtoo6τερn ενnμdρωon
και πρo6ολfl των δραoτnριoτflτων κc+ι τnζ
πρooφoρdζ τoυ.

T'M.Θ.
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15 xPoNIA TExΝIΚo MσYΣEΙO
To Tεxyικ6 Moυoεio Θεooαλovi_

κl'lξ κλεivει φdτoq 15 xβvια εvεργoιj
παρoυαiαq στιq πoλιτιατικ69 και εκπαι-
δευτικdq δραoτηριοτητεq Τηq Πoλrμ
μαg. To Moυoε(o εivαι oε μεγdλo βαΘμ6,
ακομη και Φμερα, τo π6θo9 μιαq
oμ6δαq αvθρΦπωv, oι oπo(oι ουvε1ωg
εργ6ζovται μα Τηv αv&πτξη, Tηv
εδραiωαr1 και ηv εξαoφ6λια11 τoυ
μdλλοvτ6ξ του.

Mdxμ Φμερα, πdvω απ6 25Ο.0Ο0
απoυδαοτdg και 6λλoι εvδιαφεβμεvoι
ε(xαv τηv ευκαιρ(α vα αυμμετ6αxoυvσrιξ πoικιλεq δρααημd'ητεξ τoU
Mουαεioυ κcιι vα npoοεγγbow τov
κ6αμo τΙE τηyoλομαg και τωv θετικιilv
επιατημωv μ' 6vα τβπo παιδαγωμκ6
και ψυχαγωμκ6.

To Τε1μικ6 Moυαεio dyει
εξελιxθεi o' dvα ζωvταv6 oργαvισμδ τηg
Π6λtμ μαq με τη δικη τοU
πρoσωπικoτητα, τα δικi του 6vειρt1 και
τoη δικoιjg του αυvεxωg υι1ηλοτερoυg

ατ6xoυg. Eivαι dvαq oργαvιαμog πdυ
διαρκωg αvαπτ0ooεται, εξελiοoεται και
αξιoπoιεi με τov καλυτερo τβπo καθε
ιδdα και ευκαιμα, κ6Θε rιρoσφoρd και
oυμπαρασrασΤl.

. Mε τη oυμπληρωαι1 15 xρovωv
απ6 π'v (δpι.κπ1 τoυ Tεxμικoιj Mοιjoε(ou,
τo Διοιητικ6 Συμβοιjλιo και τα Mdλη
τoU Σωματεiου αιoθ6vovται ιδια(τερη
ικαvoπofηα'l Yια Τηv σUμβoλη τoυq στo
ξεκ(ημα τηq πρooπ6θειαq και τrιv
δημιoυργiα τηξ υπoδoμηq Ψα τηv
περαιτdρω αvdπτυξη τoυ σε' (δρυμ'α
εφαμιλλοU τωv ξdvωv Moυoε[ωv.

To μdγεθoξ τoυ 6ργoυ και o 6γκoq
τωv δρααημoτητωv τοU λΙουoε(oυ
QΨειiγow πια απ6 τιg δwατ6ητεg τηg
ιδιωτικηg πρωτoβουλiαq και ε(vαi
αvαγκαiα η εvεργη και σε μ6vιμη βaoη
oυμπαραατασTl τηq Πoλιτε(αg.

lιt. oικov6μoυ
Πρoεδρoq τoυ Διoικητικoιj Συμβoυλ(oυ
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To EκΘgτ*ρr.ιr TnλεΞΞIΞκο}\r&rτrι&v
Τηλεπικoιvωvιακ6 υλικ6, nλαιoιωμ6vο

με φωτoγραφ(εq, κε[μενα κι 6λλα εvδιαφ6_
ρovτα εκθ6ματα περιλαμβ6vovται oτo vf,o
μ6vιμο εκΘετι]ριo, nρooφoρ6 τou oTE, ΠoU ''_ι,_,

oργαvΦθηκε στo χιi'ρo τoυ Moυoε(oυ.

Mικρo( και μεγ6λoι επιακdπτεg Θα
ψωρ(oοuv, σ' dvα ελκυcrrικ6 Xd)ρo, τιq
αρxαiεg φρυκτωρ(εg, τov Samue| Μοrse
Kcιι τov τηλdγραφo, τηv εξ6λιξη τωv
τηλεφωvικιilv αυoκευιilv, τηλεφωvικ6 κ6vτρα
και oυoτliματα αυτ6ματηq αvαγγελiαq τηq
Φραq του oTE, φερ6oυxvα, αoυρμ6τoυq και
πoλλdq 6λλεq oυoκευfq πoυ χcησιμo_
πoιoιjvται oτιq τηλεπoικιvωv[εq.

Tο εvδιαφ6ρov τωv επtoκεπτωv Θα
oυγκεvτρΦooυv τdooερo αv6γλυφα εκμα_
γε(α με τg oπo(α παρoυoι6ζεται πoλιj παρcι_
crrατικ6 o τρ6ποq επικoιvωv[αq, με
φρυκτωρ(εq, σrηv Αρxαtα Ελλ6δα. o
επιoκdπτη Θα dxει τη δυvατ6τητα vα

παρακoλoυΘ{oει, με δικo69 τoυ χειρισμοιjξ,
τηv διαδρoμι] τωv μηvuμ&τωv κατ6 τιξ
δι6φoρε9 περι6δoυq τηq αρXαι6τηταq και vα
αvτtληφ€ε(lτΘv'.,κΦδικα τωv oημ6τωv με τo
6vqψαπr1q ψωτιtg. ,

To. ,. εκθετι1ριo Tηλεπικoιvωvιιirv
καταoκευ6oθηκε.απ6 τoν oΤE και ε(vαι
παρ6μoιo μ' αυτ6 πoιJ παρoυoι6οΘηκε αro
περ(πτερo ταJ, στη περoιvτi ΔιεΦιt EκΘεoη
Θεooαλov[κηg. Για τo αr{oιμ6 του ι1λθε απ6
τηv AΘιtvα ειδικ6 oκταμελ6q oυvεργε(o τo
oπo(o εργ6oθηκε, μαζ( με τo πρoσωπικ6 τoυ
Moυoε(oυ, επ( επτ6 ημ6ρεq. Η 6λη oργdvωoη
τoυ dργoυ 6γιvε απ6 τo Tηλεπικoιvωvιακ6
Μoυoε(o πou d1ει ιδριiαει ο oTΞ oτηv Aθτjvα.

Evα εκθετt]ριo πou πρ6πει 6λoι vα το
επιoκεφθoιjv.

K. Tιiγηc
Yπειjθυvoq Eκθετηρ[oυ

NEA EMΦANIΣΗ ToY EΚΘETΗPΙoY
Αρxιoαv τov περασμdvo oκτιi:βριo και

oυvεxiζovται oι εργαoiεq αvακα[vιαηq του
EκΘετηρ(oυ.

Τo κιiριo 6ργο πoυ ι!δη uλoπoιιiθηκε
εivαι η επfκταoη τoυ εξΦoτη o' 6λo τo
μι1κoc τηq δεξι69 πτ6ρuγαq τoυ Μoυoεiου
και η oτfγαoη κ6τω απ' αUτ6v τoυ μεγ6λoυ
εκθετηρ(α.l τηλεπικoιvωvιιilv τoυ ΘTE.

Πραγματoπoιι]θηκε αvαμ6ρφωoη τηq
διdταξηq τωv θεματικιilv εκθετηρ[ωv και
εμπλoυτtoΘηκαv με v6α εκΘdματα. Eπ(αη
oτo xωρo τoυ Mουoε(oυ oργαvιirθηκε απ6
τoυq "Φ[λoυq τοrγ Σιδηρoδρι5μωv
Θεoοαλov(ηξ" 6γα γfo εκΘετr!ριo η1ετικ6
με τεyvoλoγικ6 υλικ6 των Σιδηρoδρ6μωv.

Τo Eκθετttριο απ6κτrpε εψ16ριoτη
6ψη, 16ριq στouq vdoυq Xcωματισμoιiq πoυ
χρησιμoπoιr!θηκαv και τα εκθ€ματα προ_
β6λλovται καλ0τερα τωρα με τov φωτιoμ6
πoιJ πρoστ6θηκε. Ν€εq πιvακ(δεq και αvαvε_
ωμdvα ενημερωτικ& κεiμεvα θα βoηθo0vτουq επια<dπτεq σrηv μελfτη τωv
εκθεμ6τωv.

Τ6λοc εvδιαφdροv θα παρoυoι6ooυv oι
πivακεq με τα οv6ματα τωv Aρ1αiωv
Ξλλflvων Eπιoτημ6νωv/Τεyvολ6γωv και τωv
δι&αημωv εκπpοοιilπωv τωv Θετικιδv
Ξπιατημιδv κατ6 τουq vε6τερουq χc6vουq, oι
οπoioι θα καλιiψοUv τov τoixο ατην ε(ooδo
του Εκθετηρiου.
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oι Tε1vι,κο( oμι.λoι απoτελoιjv παλι6
δραoτηρι6τητα και μ6v"ιμo,,'..',oτΘχφ. τoυ
Moυoεioυ. Στo παρελθ6γ,ε{Xα**ειτ_q*ργ'*αει
με μεγ6λη επιτυx[α 6μ ιλotιοπd lβgθ;rtΞtΦtκαι
φoιτητfq. Στη δι6ρκεια τrιq λειτoυργiαg
τοUq, πoυ κUμαιv6ταv απ6 διjo μιlvεg 6ω9
διjo 1r6vια, τα μθλη ε(xαv,'τηv δUvατ6τητα
vα μυηΘoιjv στov επιατημovικ6 τρ6πο
oκ€ψηg και εργαo(αq, τη δημιoυργικι] και
καιvoτoμ(α και vα ααxoληΘoιjv με πoικ(λα
τε11vικ& θfματα, κυρ{ωq π1g επιλoψ]q τoU.

To ΦΘιv6πωρo τoυ 1992 τo Moυoε(o
ξεκ(vηoε τη δημιoυργiα εvξ εξειδικευμdv*ι.l
oμiλoυ, πoυ απεUΘιjvεται oε εvι]λικεg με
πρoxωρημdvεg γvιioειg γιJρω απ6 τo
δι6oτημα και τηv αoτρovoμ(α.

Σκoπξ τoυ oμiλou εivαι η σUvεργcl-
oiα αvθριilπωv με ιδια(τερo εvδιαφfροv στΦ
αvτικε(μεvo και τηv επιθuμ(α αφεvξ γιcι τηv
αιiξηoη oε 6κταoη και β6Θoq τωv γvιδoειilv
τouq και αφετdρoυ τηv δι6δooη, σε
ευριjτερεq oμ6δεg, τoυ εvδιαφdρovτη γιατηv αoτρovoμ(α, τηv εξερειjvηoη τoυ

διαcrrι]ματoq και τηv παρατ{ρηoη τoU
oυραvoιj.

o αριθμξ τωv μελΦv τoυ oμ[λoυ εivαι
oτtμερα 9, κυρiωg πτυ1ιoιixoι τrιq Φuαμ
κoμαΘηματικfiq oxoλflq. Για τηv αποτελε_
oματικ{ λειτoυργiα τoυ oμλou πραγματο_
πoιoιivται τακτικ69 oυvαvτιioειq τωv μελιilvαv6 δεκαπεvΘriμερo, και 6κτακτε9, για
επιoκf,ψειq και vuκτεριv6q παρατηρι|αειq.

o αριΘμξ τωv μελιitv τoU oμιλoυ Θα'
μπoρo0οε vα φθ6oει τα 15. Eτoι o oμιλoc
εivαι ακ6μη αvoικτξ oε καιvoιjρια μ6λη.

Av εiατε λ6τρει9 τoU vυκτεριvoι1
oυραvoιj και Θαυμαoτ69 τωv επιτευγμdτωv
τou αvθριilπou στο χιδρo τr1g εξερειjvηoηq
τoυ διαοτ{ματoq, ελ6τε oτηv παρ6α μcιq και
βοηsεiοτe Φ'_τηv εΓιιτι.,xiα τoυ πριilτoυ oμ(λου
Διαoτημικriq.

Kα τερivα Kαρα rζoυλiδoυ

Yπειiθυvη ΕκπαιδευτικΦv Πρoγραμμ6τωv

MΙΑ ΑΛΛ o Y EΙΔ o YΣ EΙ{IIΑΙΔE YΣIΙ
Στo Bαφoπoιjλειo Πvευματικ6 K€vτρo

ouvεx[ζεται με εr'ιιτυxiα η παρουo(αoη oε
μαθητdq Γuμvαo(oυ και A' Λυκε(oυ τoU
Ττρωτoπoριακoιj πρoγp6μματoξ με τ(τλo 'H
oμoρφιd τωv θετικωv Επιoτημc[lv''

<Ddτoq ε(vαι η δειjτερη 11covι6 πoU
oργαvΦvεται η δραoτηρι6τητα αυτr] στo
Bαφoπoιjλειo. oι μαθητdq πoυ 6xoυv
εκδηλΦoει εvδιαφdρov, παρακολoυΘoιjv μεδικ{ τoυq πρωτοβouλ{α dvα κιjκλo
μαθημ6τωv ετ{αιαg δι6ρκειαq (6vα δ(ωpo
τηv εβδoμ6δα για κ6Θε τ6ξη), πoυ
περιλαμβ6vει μια πoικιλ[α Θεμ6τωv.

Σκοπξ τωv "μαΘημ6τωv' αυτιiv ε(vαι
μια 6λλoυ εiδoυq εκπαiδευoη, oε αx6oη με
τα η1oλε(α, γιJρω απ6 τα μαθηματικ6, τη
φυoικ{, τη 11ημε(α, τηv αατρovoμ(α, τη
βιoλoγiα, τηv πληρoφoρικιt, κ.6., ιiloτε oι
μαθητfg, πfρα απ6 τηv ωφελιμ6τητα τωv
ΘετικΦv Eπιατημιilv, vcι αvακαλιiψoυv και
τηv oμορφι6 τoυg.

Με τρ6πo πρωτ6τuπo και ιμxαγωγικ6,

oι ειαηγητ6q oυζητoιjv με τouq μαsητdq
Θ6ματα αxετικd με τηV ιoτoρ(α, τηv
φιλoooφ(α, τιξ εφαρμοYdq και τα παρ&δoξα
τωv επιαrημιilv αUτΦv, oτoιxε(α πoU
αvαδεixvουv τηv oμoρφι6 τouq, πρoκολoιjv
τo εvδιαφ6ρov τωv μαθητιbv και καλλμ
εργο0v τηv αγ6πη τouq Yια τηv επιατιiμη.

Η ιδdα και η oργ6vωαη ε(vαι ταJ
Στ6φαvoυ Μπαλιi, μαΘηματικoιj και μEλoυq
τηq oργαvωτικriq Eπιτρoπtig τoυ Bαφoπoιi-
λειoυ. Μεταξ0 τωv ειoημτιilν περιλαμβ6-
γovται η Kατερ[vo Kαpατζoυλ6oυ με
θ6μα 'Γvωριμ{α με τo Διdoτημcι κdι τιζ
oμoρφιξ τoυ", o Mιivoq lατρfδηq με Θdμα
"Γvωριμ{α με τoυζ Κομπιoιjτερg Και -ηV
Πληρoφoρικι|", καθΦg Kαι ο Γι,ι1wηg
ΠαπαευoταΘ(ou με θfμα "Δημιουργ{α μ€oα
απ6 πειρdματα Φυαικrtq''

l. l1απαευoταθioυ

Γεvικξ Γραμματ6α9 Δ.Σ.
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EoPΤAΣΤIΚEΣ EΙ{Δ}ΙΛΩΣEΙΣ 15ETΙAΣ
Φdτog πρoγραμματiζεται μια οειρα

απ6 ενδιαφ€ρoυοεE εκδnλ6οειεg για τoν
εoρταoμ6 τn€ επετεioυ oυμnλfiρωonE 15
xρ6νων αn6 τnν iδρυon τoυ Tε1νικoιi
Moυoεioυ.

Koρυφαio γεγoν69 απoτελεi n
μεγdλn εκδiλωon πoυ Bα oργανωδεi ατo
Eκδεττiριo τoυ Μoυoεioυ, τo αn6γευμα
τnζ Kυριακli€ 4 Απριλ{oυ, β8 τnν
ευκαιρiα τωv εγκαινiων τng ν€αg περι6-
δoυ λειτoυργiαE τoυ ανακαινισμ€νoυ
Eκδετnρioυ. Η εκδΛλωon €xει τεδεi υn6
τnν αιγiδα τnE Ynoυργo6 ^ Πoλιπoμoιi
κυρiαg Nτ6ραg Mπaκoγιdνvn, n onoiα
δα απoνεiμει και τα αναμνnoτικd
διnλcilματα στου€ δωρnτ€g τoυ Moυoεioυ.
Στι6 εoρταατικ€E εκδnλιiloειg, μ€xρι τo
τdλoE τoυ 1ρ6νoυ, περιλαμ6dνoνται :

. Eκδoon εν69 μικρoi και εν6E μεγαλoυ
oδnγoιi τoυ Μoυοεioυ.

o TρειE onμαντικ€E διαλ6ξει6.

a Mια διιiμερn oυναντnon με εκnρo-
oιilπoυE dλλων Moυoεiων oτo xcδρoΙ τ(iv,{€,ruΦnμΦιξ ,κφι $lξ, Τεxνoλoγiαg.
Ηδn τo Bρετανικ6 Συμ6oιiλιo, τo
Γαλλικ6' Iνoπτoιiτo και τo
Αμερικανικ6 Κ€ντρo δd1δnκαν vα
καλιigoυν πs δαndνεE 6λευong και
nαραμoνlig ξiνων εκnρooιδnων.

o Eκδoon εν66 τειixoυg με τdooερα
6ρδρα τoυ καδnγnτfl τoυ Eδvικoιj
Mετo66ιoυ Πoλυτε1νεioυ κ. Θ. Π.
Tdαιoυ για τnν Tεxνoλoγiα στnν
Αρxαiα Eλλαδα.

Eφ6ooν nραγματonoιnδεi n διd-
δεon αn6 τnν Noμαρxtα Θεooαλoνiκng
εν69 μ6νιμoυ 1cilρoυ στo Πoλιτιoτικ6
Kdντρo, στnν περιoxιi Nτεncδ, δα γiνει μια
oειρα ειδικ<bν εκδnλciloεωv σΧεπκιiν με
τnν iδρυon και τn λειτoυργiα των
Τεxνικcilν oμiλων.

Θ E ΣΣAΛ 0 l'l l KH t7 0Λ l Tl Σ Tt Κ H
ΠPοTΕYOYΣA Tl{Σ ΕYPα||HΣ {997

ΚΑl T0 TEχtlllφ tι0YΣΕl0

To Δ.Σ. τoυ Τ.M.Θ. εxει απ6 καρo μπεfστq δtοδκοοiεg γlσ τnv επιλoγi τo0
Θεμοτog Kc[ τnv πρoεταμoofα τoυ
Moυoεioυ ya τηv oυσclστKfi oυμμετo1n
τoU στq εκδηλΦoειξ ψσ τnv
'Θεooαλovfκn Πoλιτoτικi ΓTρωτε0oυoα
τηζ fuρωπnq 1997-.

Το επlκροτεoτερo Θ6μο, μεXρι
στγμnξ, ε[vαι η πρoετorμoοfα κlvnτnξ
εκΘεoηξ με θεμo -l'l Tεyvoλoγ{α στηV
Aρyα{α Ελλdδo'' Σmv πλfiρn τnζ dκτoon,
n dκθεοn oυτn θo οπατι1oa εργοοfα τρlcilv
ετri:v κοι πρoUπoλoγtoμO 18 εκοτ. δρoxμεg,
ΤΤερtλαμβαvεl μovτελα μnΧαvιj:v κοl
oυoκευιilv Πoυ εφεUρεθnκαv απo Ελλnvεξ
επlοτημovεg κcΙt Xρnσμoπotnθnκαv στηv
ΑρxoΙο Eλλοδo.

ΠPoΓPAMΜΑ ΛElToYPΓlAΣ
ToY EKΘETΗP|oY

Η vεo περ[oδoq λειτoυργfoq τ
εκθετnρfoυ oρxiζεl τnv Kυριcn<fi
Aπμλfoυ κα θα oυvεxιoΘεi μεxρl τq
loυvfoυ.

To Eκθετι'lρlo θο ε[vαι ovoικτ6 καt
δd1ετα εrποκdψaq oxoλκιilv oμ6δωv
dλλωv εvδloφερoμdvωv
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Η επiοκεψn τωv oxoλrκΦv
διoρκε[ περfπoυ μfο ο1ρα κα μπορεΙ
Ιτρογμοτoπotηθεi 0οτερo oπo oυ
με τoU υπευθOvoυg τoυ Moυoεioυ στ
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