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ΣAΛoNIKHΣ

Πρoετolμoσ[o γIo To εγKo1vIα Kol Tnv dvoρξn λεlτoυργiοq
Σε οnδoτoοη OVοΠVοηζ, onωq oυvηδiζετοl vο
λεμε, Bρ,οκoμοοτε oΠo τηV ημερo TωV

εγκolνiωv Kοl Tηζ εvορξηg λεtτoυργiοg τoυ
Kεvτρoυ, Πρlv οnο τlg ορxig τoυ Σεπτεμβρioυ,
oΠωζ φolVε-οl ι(ol oτηV εVTUΠωolo(η
φωτoγροφio, εixοv ολoκληρω0εi oλεg o]

Ι{τlρlοKεζ, μηxοvoλoγlκεg κο ηλεκτρoλoγlκεg
εγKOτοσTooε ζ (o To ΠρoσωΠlKo ε Xε

εγκατooτο0εi οτο γροφεΙO ToU δευτερου
oρoφou, Εxoυv γivεl οt βοolκεg δoκlμεq οτov
ηλεκτρovlκo εξonλlομο τoυ nλοvητοριoU, με
Tlζ 150 οvοκλtvoμεvεg δεοεtg, ToU
κlvηματoδεοτρoU, με τlg 30Ο ομφlδεοτρlκεq
δεοεlg ι{Ol 'oU ΠρoσoμolωT^ εlι{oV,ι(ηζ
ΠρογμοTlKoTηTOζ, με τtg 18 0εοεtq' H ομφt-
δεοτρlκη οiOoυoα noλλοnλωv ΧρηoεωV, με Tlζ
20Ο 0εοεtg, oΠoU Kοl €γlvε η Γεvlκη Συvελευoη
τoυ Σωμoτε oU, ητOV o-σ|Ooτl(ο ετo μη οΠo
τov lVορτlo,

B€βοlο noλλο εXoUV Vο γΙvoυv οKoμο, Στο εγκοΙvlο δε δο
UΠOρXεl η oρlσT Kη nερiφροξη τoυ otκoπεδoυ Kol o
περlβολλωv Xωρoζ δεv δo εXεl TηV τελlκη δ ομορφωοη, Το

μoυοεloλoγlκο εκδεμοτα δε δο βρioκovτο Oι(oμο στη
δεo^ τoυg, oυ-ε δο λε -oυργουν ol Xωρo εοτiοo^ζ κοl
nωληoηg εΠlσTημovlKωv κοt εκnαlδευτtκωv εlδωv'

Xορlg oμωq οτlg oυvεxεig εVεργεlεζ ToU Πρoεδρoυ τoυ
lδρυμοτog κο0ηγητη κ Αδ, ΙoαυToρη, oTη oημOVτlι(η
ουμβoλη τωv μελωv του Δlolκητlκoυ ΣυμβoυλΙoυ, τlζ
oolvεζ nροc.lοOε εq (Ol T^ TεXVoγVωolo τoU ΠρoσωΠ Ko-
του Kεvτρoυ αvτlμετωπiοτηKοV με εntτυxiο nολΛο οno τo
oοβορο nρoβλημοτο Kol Tlζ Περ]Πλοκεg noυ δεv μnoρεΙ
VO οΠoφUγεl κοδε εργo ουτoυ του μεγεδουζ Kοl τηζ
nολυnλoκoτητoq, Εvο εργo noυ oυγxρημοτoδoτεiτο οΠo

δυo Ynoυργεiο Kοl μlο ΕυρωnοΙκη Ιροnεζο Kο σTo
πλοiοlo του lδρυμοτoζ εΠoΠτεUετοl OΠo εΠΤο Ynoυργεiαi

Σε loλυ μtκρo δlοoτημο, τo Kεvτρo Δlοxυοηq Enloτημων
κοl lVoυoεio Ιεxvoλoγiοg δο εivol εTolμo Vο δεxδεi κοl vo
εvτυnωοlοζεl, oτη ΠoρoUοo φooη, ToUζ εΠlσKεΠτεζ ToL

με ΤO εΠlσTημovlκα κοl εκnοtδευτ κο δεομοτο noυ δο
ορxΙοεl vο nρoοφερεl oToUζ εΠloKεΠTεζ, Αοφολωg δε τo
Kεvτρo δο oυvεxioεl Vο ουμnληρωvετοl KOl VO
ovoητυooετοl, oUμφωVo με το oxεδlo κol τO oρOμOTo
Πo- UΠορXoι,ν, oε Bοδοq Χρovoυ,

Tο μ€λη τoυ ΣωμοτεioU ΠερlμεVoUV τlg nρooκληoεlζ Ylo
τo εγκοivlο,

Kοδηγητηq Δ Ψυλλog Πρoεδροq

ΠPoΣKΛHΣH
Τo Δlolκητlκ6 Συμβoιiλto _Γoυ Σcυματεioυ

''ΦΙΛoI ToY ΤΕXΝΙK()Y MoYΣΕIoY ΘEΣΣΑΛoNlKΗΣ

τrρooκαλεi τo μ€λη Kαl τoυs φλoυ5 τoυ Σ<υματεΓoυ
oτηv τrρι6τη δrdλεξη τηg vdαg τrερ16δoυ,

τroυ Θα τrραγμαToτrorηΘεi τηv Τρiτη -1 9 oκτ<οβρbυ 2oo4, oτl5 Bμμ,
oτo φlλ6ξεvo αμφlΘ€αTρo τoυ Κ6vτρoυ loτoρiαg Θεooαλονiκηg,

(Πλατεiα Ιτrτroδρoμioυ, M€γαρo MτrΛλη)

Θdμα: τo AEPoΠoPlKo KAl ΔIAΣΤHMIKO MoYΣΕlo τηg Oυdolγκτov
oμlλητηg: κ. Mdνo5 ΙατρΓδη9, Ετriτlμo5 Πρ6εδρoq τoυ Δ. Σ.

o Πρ6εδρo5
Δ. Ψιiλλo5

O Γεv Γραμματ€α5
l.E. ΠατrαευoταΘioυ



To 3o Τειixoq
Mε τo TεUΧoζ ουτδ κcvoυμε €vο οημοvτlκo βημο
Πρoζ ToV oToxo τηg δlευρυvσηζ τoU oρiζovτο τoυ
εvτυnoυ KOl ToU nερloρloμoυ Τηζ εσωoTρεφεlοg κοl

ovοφoροg μovo oε ζητημοτο τoυ Σωμοτεiou Kοl τoU

lδρυμoτog,

Στδxog εivol vο εξελlxδεi η ΕNHN/ΕPΩΣΗ οno €vo

μlKρo, εvδlοφερov, iοωg, "Νewsletter" σε εVo
οξloλoγo εvημερωτlκδ Kol εΠlμoρφωTlKo γιO ToUζ
ovaγvωoτεg ToU €vτυno, με εniκεvτρo Τlζ

δροoτηρloτηTεζ τωV ολλωv τεxvoλoγlκωv μoυoεiωv,
Τlq nρooπoδειεg YlO δlοδoοη τωV εΠloTημovlKωV

YVωoεωV KOl τηV nορoκoλoυδηση Tηζ εΠIoTημoVιKηζ
κοl τεxvoλoγrκflq nρooδou σε ΠoYKooμlo επinεδo,

Πιo cvoλυτlκο, οτo oτoδlo OUτo η ΕNΗMΕPOΣH δo
nερlλoμβοvεl δθμοτο ΠoU OφoρoUV O. τηV οvοnτυξη
KOl δροoτηριonoiηοη τoU (δlκoυ μoζ] Kεvτρoυ
Δlοδooηg Enloτημωv κοl Moυoεioυ Tεxvoλoγioζ, σTo

onoio ovοφερδμοoτε ωζ "τO lδρυμο". B Τη

δροοτηριδτηTO τωV Φiλωv τoυ Tεxvlκoυ Moυoεioυ,
oTo oπoio δα οvοφερδμoοτε ωζ "To Σωμoτεio".

γ. Στηv noλη τηg Θεooολoviκηg, κυρiωg ωζ Πρoζ TO

noλlτιoτlκο, οvanτυξlοκο κol τεxvoλoγlκο δρωμεvο,
δ Στo Δημo τηq Θερμηq, o oπoiog μoζ ΠοροXωρησε
τo oικonεδo γlo TηV ovεγερoη ToU KTlρlOKoU

σUYKρoτημOToζ Kαl ε. Στηv oργOVωoη καl λεlτoυργia
oλλωv τεxvlκωv μoυoεiωv Kαl μoυοεloλoγlκεg
δροoτηρloτηTεζ σΤηV Ελλοδο καl τo εξωτερlκo, Kοl οε
εvδtoφερovTo εΠloTημovlKo Kοι τεxvoλoγικο 0εμοτο

To πρΟτo βημο Πρoζ oUTη TηV κοτεUδυvoη
nρογμοτoπolεiτοl σημερO: η EΝΗN/EPΩΣH γivετοl
oκτooελlδη κol κaδlερωVoVΤOl Tρεlζ μovιμεg οελiδεg:
ΓNΩPlMlΑ MΕ _ENΑ N/lEΓΑΛΑ MoYΣElΑ, NΕΑ ΑΠo THN

ΠoΛH N/ΑΣ καl ΝEΑ ΑΠo Τo ΔlAΣTΗN/lΑ

Mnoρoυμε οKoμη, με TηV ευκοlρiο τηg εnlοτoληg τoυ
κ. N, olκovoμoU KOl τηv τonoδετηoη ToU κ. Στ. Mπολη,
VO κοδtερωooυμε μia οτηλη ΕΠlΣToΛΕΣ
ΑNΑΓNΩΣTON', ΠρoXωρωVTOζ εTσl οΤηV noλυ
Xρησlμη'ομφiδρoμη εnlκolvωviα". Περtμεvoυμε,
λοlπov, oxoλlο Kol ΠρoToσεlζ.

Kαδιjg τo εVΤUΠo οπευδUvετοl κυρiωg nροg το μtλη
ToU Σωμοτεioυ, To oπoio βοoiζετοt oτηV
εvεργonoiηoη κot δροοτηρloπotηoη τoυg Ylo ΤηV

προγμοτonοiηοη TωV σToXωV ToU, υnεvδυμiζoυμε
ωζ ΠρωTη ευδυvη TηV TοKTlKη σUμμεΤoΧη oTlζ
εκδηλωoεtg ΠoU oργOVωVoVTOl γιο το μελη.

Nο οημεlωοoυμε, τθλog, δτι η εκδοοη TωV TρlωV

OUTωV TεUXωV ΠρOγμoToΠolηδηκε με ΤηV XoρηYlκη
εvioxυοη μελιjv τoυ Σωμοτεiou Kαl oUYKεKρIμεVO Tηζ

K, A. Nτολlοvη, (Αοφολlοτlκog oργοvlομog
MΑKEΔoNlKΗ], ToU K, Π. Tοoυκαλο, (Ετοιρiο

Kαταοκευωv ΓETEM Α Ε ), Kol ToU κ. M, Δoυφoυ,
Συoτημοτο nληρoφoρlκηg LoGlSMoS) Eλniζoυμε
Πωζ η πoλυτlμη OUTη Πρoσφoρο δο δημloυργηoεt
0εομο μετοξυ τωv μελωv.
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Enlτρoπ€q
δρooTnρIoτnTωv
To ΔloIκητlκο Συμβoυλlo τcJ Σ*-οτε ου, oTη

Συvεδρiοoη τηζ 21ηc loυviου c-: φJt σε τη

ουγκρδτηoη Enlτρonωv ol onoiεq 3ο εXoUV τηV

ευδυvη τoυ oxεδtοoμoυ Kol τηζ oρ . c,'ncηζ τωV

βaolκωv δροοτηρloτηTωV ToU Σωματεicυ

Ol oκτω Εnlτρonθg πoυ δημtoυργηδηκον οvελοβοv
Vo ετolμOσoUV ΠρoTοoεlζ Kαl ΠρoγρoμμoTο noυ δο
oυζητηδoυv oTηV επομεvη oυvεδρiοοη τoU

Συμβoυλioυ,

Στηv nρωτη φοοη, οτrg Επlτρonθg μετixoυv μovo
μtλη τoυ Δlolκητlκoυ Συμβoυλioυ.

Στη oυv6xεlο, nρoοκολοUVTOl TO μ6λη τoυ Σωμοτεioυ
vο δηλωοoυv (oτov Γεvlκδ Γρομμοτtο τoυ Δtotκητlκoυ
Συμβoυλioυ κ. Γlοvvη Ποnοευοτοδioυ) τo εvδlοφερov
ΤoUζ Ylο oυμμετoxη καl δροoτηρlonοiηοη oε KοΠolo
OΠo Tlζ Επlτρonεg oUTεζ,

Ol τoμεig noυ κoλυnτοUV ol Επlτρonεg κοl
TO οτoμο ΠoU μετθxoυv o'OUTεζ εlvοl TO

εξηζ:

l. ΕξεOρεon Π6ρωv
Α, Nτoλlοvη, X, Ποnοδοκηg

2. ΕΠlμoρφωτlκdq κol ΨυxoγωγlKεq ΕKδnλΦoεlg
M. lοτρiδηζ, Σ, Mποληg, Δ Ψυλλog

3 EKδρoμεq Kοl EΠlσKdΦεlq
Σ lVlπαληq, Α, Nταλlαvη, l, ΠοΠOεUσTOδioU

4' "ΕNHMEPΩΣH" κοl loτooελiδα
M. lοτρiδηq, X. Ποnoδοκηg

s. Πλovnτdρlo
Χ Bαρβoγληg, Π. Kορlιilτoγλoυ

6 TεXvoΠdρKo Kol Εoτiα l(olvoτoμ1oq
Ν4 lοτρiδηq, Π, Kορlωτoγλoυ, Δ, Ψυλλog

z l(λooolκο Aυτoκivnτo
X. Ποnαδοκηg, l, Ποnοευoτoδioυ

8 BιΒλloδnKn
Π. KορIΟτoγλoυ, Σ, lVnοληg

Mε τηv οvοπτυξη τωv δρoτηρlοτητωv τoυ
Σωμοτεioυ, δxl μovo δο πρoοτεδoUV KαlVoUρlο

μελη οτlg ΠαροΠcVω Επlτρonεg oλλο κοt δο
δημloυργηδoυv κol vtεg Εnlτρonεg.

Στo εnδμεvo ΤεUXoζ τηg Εvημερωοηg δο υnορξεl
λεnτομερηg αVcφoρO οτig nρoτooεlζ ΠoU υn€βολοv
ol Εnlτρonεg, κοδΦg KOl oTO μtλη noυ
πρooφtρδηKOV VO μετooXoUV oτlg Επlτρonεg,



ΠΦq BλdΠouv
ol Πolnτ6q
Tnv TεXvoλoγiο
Σκεζlειg τoυ μαoημαTtKoU K, Σrtφovoυ Mnoλri,
μiλoυg τoυ ΔΣ τoυ ΣωματεΙoυ

Kεvτρo Δtοδooηg Εnlοτημωv Kοl Moυοεio
Tεxvoλoγiοg, Mε μlο λθξη "Tεxvδπoλlg", τo Vεo
XOρOKTηρlσTlκo γvωρtομo κοδε σUYXρoVηζ noληg,
Evοg xιjρog noυ φtλoδoξεi vο γvωρΙοεl κοl oToUζ μη
εlδlκoυg κοl κυρlο oτο πotδto Kol ΤoUζ VεoUζ, TO

εnlτευγμοτa Tηζ εΠlσTημηζ KOl Tlζ εφορμoγεg τoug,
Tο τεxvoΛoγlκο δημloυρYημoTO.

Ετοl ο oVOΠTUYμεVoζ Kooμoζ εXεl μεΤoTρOnεi οε μlο
τεxvoκροτiο, οno TηV οπoio δεv μπoρεi VO
oπlo0oδρoμηoεl.

Kολo η κοκδ; Δυοκoλo vο oπoτlμηδεΙ με εVO Vοl η
θvο oxl, lοωg o ΠoIητηζ Stephen Vincent Benet
θδωοε τη μovoδlκη oποvτηοη ΠoU εXεl κοnolo VoημO:

Αv τελlκο ΠρεΠεl VO Πεlζ KaΤl, μηV Πεlζ TlΠoτ' OΠo
ουτΟ TO δυo. OΟτε oT! "εΙvαl δοvοτηφoρο
KOΤορομεVη μογεiο, oυτε oτl ''εivοl ευλoγiο". Πεg μδvo
0τl ''εδω εivοt'',

o πoIητηg Γtovvηg Kovτog με To noiημο ToU
"Η μvημη τωv κoμπloUτερg" δiγεt με Πolητ|l(o ΤρoΠo
τlg δυvοτδτηTεζ TωV KoμΠ|oUτερζ κal το nρoβλημοτo
πoυ nρoκΟnτoυv οπδ τηv ολoγlοτη Xρηoη ΤoUζ, oTOV
oΙ κoμπloυτερg δεv εΙvαl μoVoV εργολεio, oλλο
γivovταl ρυδμloτεg τηq ζωηg μoq.

H MNHMH TΩN l(oMΠloYTEPΣ
(ono τη oυMoγη o o1λnπη ταl τinoτα, τoυ Γlοwη Kovιoυ]

Τo xoδt oτo λoιμo ooυ
δεv τo Πlαvεl To nεδΙo εvεργεtαg
ToU ΚoμΠιouτερ, Δεv μnαΙvει oτo
ΠρoYραμμα τoυ, Aρvεiταt αυτig
τlg λεnτoμερεlεg, oυτε τιg καλτoεg ooυ
Πlavεl, γιατi τιg εXειζ σTo Xερt
κol ακoυμnoεt σΤov ωμo μoυ,
Τα φtλια σoU τα μετα\/ρoφεl
ωq 1ερμoτητa, Δεv βλεnει τov
αΠoxoιρεTlσμo, τo φωζ ΠoιJ Καvεt

ρiγεg oτη φουoτα ooυ, oυτε τo μoλυβt
noυ γραφεt πg πaραγγελkg
Ylα ToV μnακaλη, Kovει εvα μovoτovo
ooρυβo, oαv αvεμtoτηραζ, Kαt βγaζεl
ταιvΙεg με oτotxεΙα ψα noλO ooβαρα nραγματα,
Τηv τετραγωvtκη ρiζα τηg λυnηg
δεν oa τη βρει Πoτε, oUTε
τo εvδnφtρεl, Θa αvακoλυζlει
noλλα κot διαφoρα, αλλo
τα μικρα, τa μoooβηaμtva,
oa τo εxεt σε Κεvo aTlζ ΚoτaYρaφεζ
με τa αoρoioματα τoυ,

Δl6ρδωσn
ovoκρiBεIoq
Αμεοωg μετο τηv κυκλoφoρio τoU ΠρoηYoUμεVoU
τευxoυg τηg ΕΝHMΕPΩΣHΣ, Πηρομε οπο τov κaOηγητη
κοl Επiτlμo Πρoεδρo τoυ Σωμοτεiou μoζ
κ, Ν. Olκovομou TηV εnloτoλη πoυ oκoλoυOεi'

Ευxορlοτoυμε τov κοδηγηTη K, Olκovδμoυ YlO τηV
επloημovoη κοl ζητoUμε oυγvΟμη οno τov φiλo
κ. K, Σκυφολiδη γlο τηv πορολεlψη ToU ovoμοToζ ToU
οno τo nρωτo Δtolκητtκδ Συμβo0λlo, Πραγμοτl, η K. Α,
Nτολlοvη oVτIKoTεoτησε ToV K, K, Σκυφoλiδη τo 1980
Kol o K. Π, Tooυκολαζ μΠηl(ε οτo Συμβoυλlo μετo τo
δοvατo τoυ Γlωργoυ Φωκiδη,

****

H ΕΠlΣToΛΗ ΤoY κ N, olKoNoMoY

From: Nikοlοos Oikonomou
Imοi lto:economou@outh,grJ
Sent: SundοY, July 04, 2004 2''27 Pl\Λ

To: boοrd@tmth.edu,gr
Subject:

Πρoq τov Προεδρo τoυ ΣωματεΙoυ '@λot τoυ
Τεxvικoυ Moυoεioυ''
καoηγητη κ, Δ, Ψυλλo

Aξιoτtμε κ, Πρoεδρε,

oτov ano επΙoημη εκδooη κol απo τov nλεov
αρμoδιo Ytα To oεμo τov Γ,Γ, τoυ
Σωματdoυ εκτi0εται η ιoτoρΙα τoυ Τεxvtκoυ
ΜoυoεΙoυ 0α nεριμεvε KαVεlζ Vα
naρoυotαζεΤαl αVTtKεtμεVtΚα Kαl oxι oυvαtooηματtΚα,

Τo nρωτo Συμβoυλlo τoυ Σωματεioυ <<Τεxvtκo

Μoυoεio ΘερooαλovΙκηg>> 1978 αnoτελεΙτo αno
τoυg Μαvo lατρiδη, Γ, ΦωκΙδη, l, Παπαευoτα1ioυ, K,

Σκυφoλιδη Kαt ToV UΠoφoιVoμεVo'

To 1980 o κ, Σκυφαλiδηg αvτικoτooταoηκε αΠo ΤηV
κ' A, Νταλιαvη, O κ' Π, Tooυκαλαζ μnηKε σΤo
Συμβουλto μεΤα To oαvατo τoυ Γtωργου ΦωκΙδη,

Εnειδη εΙoτε υπευ1υVoζ Τηζ εκδooηq τηg
<<ΕΝΗMΕPΟΣΗΣ>> nαρακaλω σΤo εΠoμεvo
Τευxoq Vα KoTαXωρη1d η δtoρ1ωoη ωoΤε η lσΤoρto
Kαl η Πρoσφoρα vo μηv αλλotωvovται,

N, A, olκov1μoυ
ΕnΙπμog Πρoεδρog τoυ Σωματεioυ



Smithsoniοn Institution

To μεγoλυτερo oυγκρδτημο Moυoεiωv KOl

Ερευvητlκωv Kεvτρωv τoυ Kooμoυ, Bρloκετοl σTηV

Oυοοlγκτov τωv Hvωμivωv Πoλlτεlωv, Απoτελεiτol οno
17 μoυoεia κοl πιvοκoδηKεζ, τoV Εδvlκδ Zωoλoγtκδ
Kηπo Kοl 9 Ερευvητlκο Kεvτρa. Τo oυvoλo TωV

OVTιKεIμεVωV κοι εκδεμοτωV oTtζ δlοφoρεg oυλλoγεg
ξεπερvο το 143 εKoToμμUρlO, μετοξυ τωv onoiωv
noλλoi oΠo ToUζ Πlo oημαVTικoυg κολλlTεΧVlKoUζ,
εΠloTημovlKoUζ Kαl tοτoρlκoυg δηoουρoυg TωV

Hvωμθvωv Πoλlτεrωv, Kol o οριδμδg τωv εκδεμoτωv
ουξαvεl κοδημερlvo'

Mετοξυ τωv μoυoεiωV ToU οUYKρoΤημOToζ εlvοl τo
Εδvlκδ Moυoεiο Αμερlκοvlκflg loτoρiοg, τo Εδvlκδ
Moυoεio Φυοlκηg lοτoρiοg, To Εδvlκδ lVloυoεio
Aφρlκοvlκηg Τεxvηg, τo Eδvlκo Tοxυδρoμlκo Mουoεio,
τo Eδvlκδ Αεροπoρlκδ KOl Δlοοτημlκo l\/loυoεio,
H Πlvοκoδηκη Freer, η oΠoio εγKolVlOoΤηKε τo 1923'
nερlλομβοvεl nερtoοδτερO cΠo 28 000 ερYO
aοlοτlκηg TεXVηζ πoυ κολυnτoUV τηV περioδo οπδ
τηv 4η xlλlετηρiδο n.X, μixρr σημερO Η Πlvοκoδηκη
Αrthur M. Sackler, ΠoU εYKOlVlooTηKε To 1987 

'

βρioκεταl οxεδov εξ oλoκληρου κοτω OΠo To €δοφoq

Ylο Vο εξoοφολlοτουv ol oυvOηκεg ΠoU εivοl
αποροiτητεg YlO TηV nρoοτοolo TωV ευοioδητωv
oTηV UYροοiο κοl δερμoκρooiα εκδεμοτωv

Αλλο δεv εivοl μδvo o oρlδμog τωv εκδεμoτωV ΠoU

αυξοvεl κοδημερlvο. Αvoiγουv KOl KclVoUρlO
Mουoεiο. Στlg 21 Σεπτεμβρioυ 20Ο4 εγlvov το εγκοivlο
τoυ Εδvlκoυ lVloυοεioυ τωv lvδlοvωv τηg Αμερlκηζ, KOl

Ylo Tlζ 1 1 Noεμβρioυ 2004 εΧoUV ΠρoYρομμoτtoτεi το
εγκοivto ToU ΠρωToU εκδετηρioυ ΠoU κoλυnτεl
πληρωg Tη σTρoTlωTlKη ιoτoρiα TωV Hvωμtvωv
Πoλtτεlωv, To εVTUΠωolOKo OUTo εκδετηρlo
ovoμoζετοl "Τo τiμημο τηg Ελευδερiοg", Σε δλα το
lVoυoεiο τoυ Smithsonion lnstitution η εiooδog εivοl
ελευlερη.

Η lοτoρiα τoυ Smithsοniοn lnstitutiοn ξεκlvο τo 1829

με TηV ΠρooφoρO 500 000 δολαρiωv oΠo ToV

βρετovδ εnloτflμovο Jοmes Smithson, Kαvεvog δε

γvωρiζεl οκρlβιjq γlοτi o Smithson, o οnoiog ΠoTε ToU

δεv εixε επloκεφδεi Tlζ Hvωμ€vεg Πoλlτεiεg,
Πρoσεφερε TηV ΠερloUσiο τoυ οτlg HΠΑ ''1rlO Vo

4

TΑ MΕΓAΛΑ MoYΣElA ToY KoΣMoY

oυoτοδεi οτηv OυοοlγKToV . εVOq φoρεOq γΙO TηV

αυξηοη κοl τη δlοxυση TωV γvωoεωv".

Γlο τov Jοmes Smithson, voδο γιο εvog ογγλoυ
Δoυκα, μlο πlδovη οlτiο ουτηg τηg αnδφοoηζ ηTοV η
εvoxληoη ToU αnδ TηV oρVηoη Tηζ αγγλlκηq
κolvωviοq Vo τoU εnlτρειpεl τη Χρηση τoυ ovδμοτog
ToU ΠOTερO ToU,

Η εnlοτημοvlκη oτοδιoδρoμio Kαl επoγγελμοτlκη
εnlτυxlο ToU Smithsοn -οπoυδcοε XημlKoζ KOl

εlδlκευτηκε σTηV oρUKToλoγic oτo ΠOVεΠloTημlo Tηζ
oξφoρδηq- τoυ εδωοε olKovoμlKη OVεση κοl μεγολη
OVOYVωρIοη. To otκovoμlKο ToU βελτlωδηκοv OKoμη
ΠερlσσoTερo To 1800 λoγω τηg nερlουοiοq ΠoU

κληρovδμηoε oΠo Tη μηTερο τoυ, Mετο τo δοvoτo

ToU, η εΠlσTημoVlKη κolvoτητο εδωοε To ovoμo ToU

σε tvο οημovτlκδ oρUKTo, τoV οvδροκlκo
ι!ευδοργυρo, ZnCo3. To ovδμαoε oμlδooviτn.
H cμερlκοvlκη Kυβερvηοη απoδεxτηκε τη δωρεο κοl
to 1846 ξεκivηοοv oI εργοοiεg γlO To οxεδlοομo καl
TηV oρYαVωoη ToU lδρυμοτog.

H αvεγερoη τoυ κτlρioυ noυ δο οτεγοζε τo lδρυμο,
κοl δo εixε τη μoρφη εvog "κοoτρoυ" voρμοvδlκηg
OρXITεKToVIKηζ, ολoκληριiδηκε το 1855, Mεxρl τo
1 88 1 o ΠUργoζ οτθγοζε To oυvoλo TωV

δροoτηρroτητωv: To μoUσεio εΠloTημωV, TηV

πlvοκolηκη, τηv οiδoυoο δlολεξεωv, Tο ερεUVηTlι(o
ερYOσTηρlO, To γροφεiο KOl ΤηV κοτolκiο Tηζ
olκoγ€vεlοg του ΓρoμμοTεO ΤoU lδρυμοτog, Σημερο
οτεγοζεl μovo TO γραφεiο δlolκηoεωg KOl To

εκτετομtvo Kεvτρo ΠληρoφoρlΟv. Στηv εiooδo τoυ
κτlρloυ UΠορΧεl η κρυnτη με τη μOρμOρiVη
τεφρoδδxo πoυ nερlθxεl Tη σTαXτη τoυ Smithson.
Oδovεg oφηq δivoυv nληρoφoρiεζ σToUζ εΠlσKεΠTεζ
οε 6 διοφoρετlκεq γλωooεg.

Ol εiκool βlβλlolηκεg τoυ lδρυμoτoζ, OΠo τη Nεο
Yoρκη μεXρl τoV Ποvομο, δrοδετoυv ΠερloooTερouζ
οno 1,5 εκοτoμ, τδμoυg, OΠo ToUζ onoioυg 40 000
εivοl oΠOVlO βlβλio Ynορxεl μεγολη πolκtλiο
εκποlδευτlκωV ΠρoYρoμμOτωV KOl η Yπηρεoiο KlvητΦv
εκltοεωv δlοκlvεi 40 με 50 εκδ€oεIg κοoε xρovo
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H ΠoYKdσμIo dκδεon
dρxετol σTn
Θεooαλoviκn
Δlεκδiκηoη τηζ δloργovωσηζ Tηζ
EXPO 2008 oΠo TηV πoλη μog
'Εvοg OΠ' ToUζ δεoμoυg ΠoU κoδδρlοοv Τη

φυοloγvωμΙο τηg πoληg κοl ουvεβολε σTηV οvαπτυξη
τηg ολλο Kol oTηV nρoβoλη Tηζ oTo εξωτερlκo, εivol
οvομφiβoλο η Δlεδvηg Εκδεoη Θεooολoviκηq. Tιjρα,
σTlζ αρXεζ τoυ 21oυ οlωvο η δlεκδiκηοη τηg Εxpo
2008, δημloυργεi εvο ποροδυρo οloloδoξiοg YIo τηV
υλoπoiηοη €ργωv υnoδoμηg noυ δο δloμoρφωooυv
τo οΟγxρovo oτiγμο τηg πoληg κοl δc ovοβοδμΙοoυv
TηV ΠoloTητo ζωηg oτηv noλη κοl TηV Περloxη,

Η toτoρiο ΤωV Πoγκooμlωv
Eκδεοεωv ΕXPo) ξεκlvο τo 1851
σTo Λovδivο με δθμα Tη

βlομηxοviο, To "Kρioτολ Πολog
κοτοoκευοζεTOl γlO Vα oTεγooεl To
εκ0θματα Tηζ βloμηxοvlκηg
εΠovooTooηζ Kol Vο υnoδεxτεi το
εξ| εKoToμμUρlo εΠlσKεΠΤωV τηζ
€κδεοηg, ΠoU εixε δlορκεlο 6
μηVωV, Απo το oημοvτlκο θooδο
noυ οnθφερε XρημOToδoτηδηκε
αργδτερο η OVεYεροη ΤoU
l\zloυoεioυ Εnlοτημωv, τηg Φυolκηg
loτoρiag κol ολλωv oημOVTlKωV
κτlρiωv,

Ot Πογκδομtεg Εκδεοεlg
ουvεxiζoυv Vο γivovτοl oTο
μεγαλo βloμηxοvlκο KεVTρo:
Λovδivo, Nεο Yoρκη, Πcρiοl,
Blεvvη κl εκφροζoυv τηv πiοτη τoυ
οv0ρωπου σΤo Tεxvoλoγlκο
εΠ|TεUγμOTO KOl oTηV εΠlσTημovlKη
nρooδo, Σε πoλλεg οno OUTεζ
δημloυργηδηκοv κτiρlα μεγoληq OVOYVωolμoΤηToζ
oΠωζ o Πυργog τoυ Αlφελ oτo Πορiol η το Αtomium
oτtg Bρυξελλεg,

Στηv noρεiο τoUζ, ol Πογκoομlεg Eκδεoεtg
nρoοορμδoδηκοv oTlζ oVoYκεζ Tηζ εΠoxηg' lVlετο τo
Δευτερo Πογκδομlo noλεμo μoλlοτο, φερVοUV Tη

μοYlO Tηζ ΠοYKooμloΠoiηοηg KOl ΠOρouσlοζoυv τηv
κοlvoτoμiα Kοl TO ΠρωToΠoρΙOKO εΠlΤεUYμOTο, Η

ΕXPo onoτελεi To Πlo γoηTεUTlKo σUγXρovo
ΠOYKoσμlo nοvηγUρl κι ολλοζεl Tη φUσloγVωμiο τηg
noληg ΠoU Tη δlοργovωvεl.

Στη δlκη μαg nερinτωoη, UσTερO οno nρoεργοοiο
nολλΟv εTωV, η οvτioτρoφη μεTρηση ξεκivηοε φετog
τov loυvto oτo Πορiοl, oΠoU ol τρεlg υnoQηφlεg
πoλεlg _ Θεooαλoviκη, Σορoγδοο, Tεργεoτη -

επlδoδηκov oτo nclxviδl TωV εVTUΠωoεωv KοTO TηV

επiοημη πcρoυoiοοη τoU ΠρoTεlVδμεvoυ δεμοτog

ΤoUζ. H πoλυμεληg ελληvlκfl οvτlnρoοωnεlο με
εnlκεφολflg τov Ynoυργo Mοκεδοviοg Θροκηg Νiκo
TοορτolΟvη, υπooτηρlξε με oλο To μεσO TηV

ελληvlκη προτοoη με δθμα "lVητθρο Γη κοl τlζ τρεlζ
UΠoεVoTηTεζ ΠoU nερlλαμβοvεt "Γvωoη Τηζ γηζ ,

"Γεωργiο", "Διοτρoφη" Γlα τo Εxpo Site, πoυ δo
ovoμoζετοt Ν/etopolis, εXεl πρoτοδεi xιilρog οε
olκonεδo ToU ΤΕl, σTη Σivδo Kοl η εκδεοη δα
λεlτoυργηoεl οno 1 Mοioυ μεxρl 3'1 loυλioυ 2008 H

nορoυoiαoη θκλεloε με μlO OσTρOφτερη δεξiωοη οτo
ξεvoδoxεiο Four Seοsοns,

O οvτογωvloμoζ TωV τρlΟv υnoQηφiωv πoλεωv δο
εivοl οκληρog κοδιjg To KρlTηρlO εnlλoγηg,
UΠOYoρεUoVTOl OΠo τη λoγlκη KOl OΠo τlg δlεOvεig
oυμμoxiεg. Σ ουτ0 τo επinεδo Tooo η lτολiο ooo κοl

η lοnοviο εivοl xΦρεg ΠoU oσKoUV μεγoλη εΠlρρoη
στoUζ πογκδομloυζ oUσXεTlσμoυg, Απ' τηv ολλη, η
υnoιpηφloτηTo τηζ Θεooολoviκηζ UΠερTερεi οε δUo

τoμεig: Στo πρoτεlvδμεvo δεμο κοl
τηV olKovoμlκη κολυQη KOl εγγUηση
τoυ Ελληvlκoυ Δημooioυ,

To δεμα μαζ, "Mητθρα Γη με τlg
Tρεlζ UΠoεVoTηΤεζ τoυ εivοl ευρυ
KOl oφoρα oλεg Tlζ xιjρεg τoU
Kooμou, Ttζ nλoυolεg, γlοτi
nρoβλημοτtζoVTOl εVToVO ΠOVω oTO

ζητημοτο nρooωπlκηg δlοτρoφηg,
μετοΛλογμεvωv πρoiovτωv ολλο κol
τlζ φτωxθg ΠoU Tlζ οnαoxoλoυv
TερOσΤlo nρoβλημοτο oΠωζ o
υπootτloμog, To ΠρoTεlVoμεVo
δtμο τηζ Σορογδoα, τo "Nερo'

φοivετοt VO εμΠερlεXετOl εV μερεl
οτηv nρδτοση Tηζ Θεοoολοviκηg,
εvω η nρδτOοη Tηζ Tεργεοτηg γlο
τηv "KlvητlκδTηTο Tηζ γvωoηg" δεv
oπoτελεi δεμο nρoτερOloτητOζ γlO
Tlζ Πlo φτωx€g Χωρεζ,

Τo oτoixημο YlO Τη Θεoooλoviκη
εivοt μεγολo οv oκεφτεi κοvεig τη
δυvομlκη noυ αvοnτυσoεΤOl oε μlO

πολη ΠoU δloργοvωvεl τηv EXPO Σ' OUTη TηV

υπoδεοη, εφδoov εΠlτUXεl η ΠρoTOοη Tηζ
Θεοοολoviκηq, δεv μnoρεi VO μη oυμμετ€xεl To
Kθvτρo Δlοδooηg Enlοτημωv KOl Moυοεio
Tεxvoλoγiοg ΠoU εXεl τηv εμnεlρiο τηζ σUμμετoXηζ
oτo ελληvlκo κροτlκδ nερinτερo, oτηv EXPO 2000
noυ εγlvε οτo Avoβερo τηg Γερμοviog,

og το μθοο Δεκεμβρioυ δο ξερoυμε οv τελlκo δο
υπεριoxυoεl η υnoιpηφloτηTo Tηζ Θεοoολoviκηg. oοo
πληolοζεl η ωρO τηg κρiοηg, oτOV τo Δlεδvεg Γροφεio
Εκδθοεωv ΒlΕ] δα οvοδθoεt οε μio οno τlg τρεlg
πoλεlg τη δloργοvωoη Tηζ εκδεοηg, Toσo η ογωviο
KoρUφωVεΤol κοδωg η Θεοοολoviκη βλεnεl τηv EXPo
oov TηV υπερτoxεiο noυ δε 0ο τηv KOvεl Vο κoκκlviζεl
oΠo VTρoΠη σTη μεγολη κοδυoτερηοη Tηζ σTo

ροvτεβoυ με τηV οvοπτυξη,

Mογδo Δημoκη,



δlooτΛματoq Kol τo
Tεxvlκ6 Moυoεio
ΘεoooλoviKnq
Koτερivo Kαρoτζoυλiδoυ

o μηVOζ oκτωβρlog εivοt γlO oρlσμεVoUζ
οv0ρωnoυg 6vοg μηVOζ εξοlρετlκο σημOVTlι(oζ,
κοδιjg φερVεΙ σTη μVημη To εκπληκτlκo εκεivo
εniτευγμο noυ oδηγηoε oTηV €vορξη τηq εΠoXηζ τoU
Δlοoτημοτοζ KOl oλλοξε TηV πoρεiο Tηq

οvδρωπδτητοg

Στlg 4 Oκτωβρioυ 1957, o
ΠρωΤoζ Pωolκog δoρυφo-
ρog SPUTN|K 1 ξοφvlοoε κοl
εvτυnωοtοoε ToUζ κοτol-
KoUζ Tηζ Γηq, κοδιjg
οnoτελεoε τo ΠρωTo
οv0ρωnlvο KoTOσKεUOσμO
nου ξεφυγε oΠo Tη γηlVη
βορυτητo KOl μΠηKε oε
τρoxlα γUρω OΠo τη Γη. Ν/ε

δlομετρo μολlg 58
εκοτoοτωv Kol βoρoζ 83
κlλο oυμnληρωvε μlO
ΠερlφoρO γυρω αno τη Γη
oε μio ωρο καl 35 λεnτο,
Εφoδlοομεvoζ με ΠoμΠouζ
πoυ εξθnεμnov oTO 20 κaι
40 lVHz εκοvε γVωoTη σε
oλoκληρo τov nλαvητη τηv
nορoυoiο τoυ γUρω OΠo
Tη Yη Ylο 21 ημερεg, Hτοv
εξonλlομεvοg με oργOVO

YlO Tη μ€τρηοη Τηζ
OTμooφοlρlKηζ niεοηg, oV
Kol o KUρloτερoζ oToXoζ
ηTOV VO πρoβολεt τηV
τεxvoλoγlκη πρωτonoρia
τωv Σoβtετlκωv'

H μlκρη εκεlvη oφοiρο
αvolξε τo δρoμo VlO TηV KοTOKΤηoη τoυ δtοοτημοτog,
Εvο δρoμo oγvωοτo, εxδρlκo, οnρoβλεnτo KoΙ

δοnοvηρo, ολλο σUγXρoVωζ nοραξεvo KOl

YoηTεUTlKo, ΠoU μOζ εφoδiοoε με KOlVoUργlεζ
YVωoειζ γlO To Xωρo ΠερO OΠo Tη Γη, ολλο, oσo Kol

οv ουτδ οKoUYεΤOl περiεργο, Ylo TηV iδlα τη Γη Mοζi
με τlg nληρoφoρiεζ Kol Tlζ KOlVoUργlεζ εntoτημovlκεg

YVωoεlζ oυvεβολε στη δεομaτlκη βελτiωoη τoU

βloτtκoυ μOζ επlπ€δoυ, κοδωg μOζ θδωοε Tη

δυvοτδτητο VO XρησlμoΠoloUμε κολυτερηq Πoloτητoζ
υλlκο KOl θvο nληδog VεωV σUσKεUωV KOl

μηxοvημοτωV, ΠoU διευκoλυvoυv τη ζωηg μOζ KOι

βελτlωvoυv τηv πoloτητο τηg,

H εnετεloζ Tηζ 4ηζ Oκτωβρioυ ητOV εVOζ OΠo ToUζ
λογo..lg πoυ δlολεξομε To oUγKεKρlμεVo TεUXoζ τηζ
ENHMEPΩΣΗΣ, γlο vο ξεκtvηoεl μlo μovlμη οελiδο
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με τlg
ΠoγKooμlεζ πρoοnΟδεtεg Kol τc ε_ _Ξ- 

. -trτc oTo
xωρo τηg εξερευvηoηg τoυ Δlοοτημο_:;

Η δροοτηρlonoiηoη ουτη ξεκivηoε τa 1982 oToV To

l\z1oυoεio εξοoφαλlοε τη δlοδεοη OΠo τη NΑSΑ εvog
KoμμOTlou OΠo τO ΠετoωμOτo noυ εlxοv φερεl Ko-o
τηV εΠloΤρoφη τoUζ OΠo Τo φεYγOρl ol Oσ-ρOνOUτεζ
τoυ nρoγρομμOτoζ Αpollo, Ητοv η πριjτη φoρo σTην

Ελλοδο ΠoU δοδηκε η
δυvοτoτητο oε μεγολο
ορl0μo εvδlοφερoμεvωv,
σTη Θεοoολoviκη ι(Oι oXl

μovo, Vo δoυv οπo κovτο
εVO KoμμαTl oΠo oUρovlo
oωμO, Αργoτερα, oTαV
ουμnληρωδηκαv τO 30
xρovto εξερευvηoηζ τoU
Δlooτημοτog oργοvωδηκε
μlO εκδεοη -noλυδεομo,
με φωτoγροφiεq, κεiμεvο,
slides, video Kαl τρlδlο -

oTOTo εκδεμοτο, η onoiο
λεlτoυργηοε oToV ΠρωTo
εκ0εοloκo xωρo τoυ Moυ-
oεioυ, oτηv οδδ Αxελωoυ,
ano 12 oκτωβρioυ μ€xρι 12
Δεκεμβρioυ 1987' Η εκδεoη
εκεivη, πoυ εixε εξοlρετlκη
εnlτυxiο, μετοφερδηκε Kοl
πορoυolοοτηKε YlO μεγολo
xροvtκο δlοοτημοτο οε
ολλoυg εκδεolοκoυg Χω-

ρoUζ, Tooo oTη Θεοοο-
λoviκη, oσo KOl εl(Toζ
OUτηζ.

Στo ξεκivημο Τηζ, η
εξερευvηoη ToU Διοοτη -

μOτoζ ΠρoKολεoε εvτοvεζ OVTIΠOρOδ€οεlg σXεTlKO με
τηv οξiο KOl Tη Xρησlμοτητο τηq, Ακoμη KOl oημερO,
ioωg ορκετoi οvOρωnοl vο δεωρoυv τηv εξερευvηοη
οUTη μlα Περ1TTη Kol noΛυ δοπovηρη υnοδεoη,
Ληομovoυv oμωζ oTl ΠερO OΠo TηV OVOμφΙσβητητη
εnloτημovlκη τηζ αξiο, εXεt nρooφθρεl πoλλοnλο
oφελη oTηV οvδρωnoτητα, lVετoξυ οUτωV ol

μετεωρoλoγlκoi δoρυφoρol, ΠoU μOζ εΠlTρεΠoUV Vo
πρoβλεnoυμε εγKolρo Kαl με οκρiβεlο Tlζ KOlρlKεζ

μετoβoλεg, ol τηλεnlκolvωvloκoi δoρυφoρol ΠoU

εξοoφολiζoυV TηV προγμοτonoiηoη εκατoμμυρiωv
ουvδlαλεξεωv, η δoρυφoρlκη τηλεoροση ΠoU μOζ
εΠlTρεΠεl VO ΠOρOKoλoυδουμε "in reοl tΙme'' τηv
εξελtξη τωV γεYoVoTωV oτηV ολλη οκρη Tηζ Γηζ,
κοoιjg KOl η XOρToYρOφηoη τηζ με οκρiβεlο
ογvωοτη μεXρl τoτε' 
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H oΠoTuxiο
Tou Project Genesis
''Δlοκoolο εξηvτο Tεσσερo εκοτoμμUρlο δoλοριο γιο

μερlKoUζ KoKKoUζ ολοτloυ", 0ο μnορουoε vο εlvοl o
τiτλog τoυ ρεnoρτοζ oε oκovδoλoOηρlκη εφημερiδα,
Γlοτi nραγμoΤl Tooo οτoixlοε οτη
NΑSΑ η nρoonοδεlα VO φερεl σTη
Γη YlO μελετη μερlKo δloεκο-
ToμμUρlο lοvτο OΠo ToV ηλlοκδ
οvεμo, ΠoU oλο μOζi δε δο
ζυγlζοv ΠερloooΤερo o.lo ooo
μερlκoi KoKKol ολοτlου,

Πρoκεlτal Ylo To Προγραμμo
Genesis, Evα noλυ φlλoδoξo
οxεδto με oτoxo VO δoδεi η
δυvοτoτητο μελετηg σTo εΠlσTη-

μoVlKO ερYOoτηρlO Tηζ σUoTοσηζ
ToU Πlo oημαVτlι(oU oUρOVloU
oωμOToζ οτo Hλlοκo μοg Συoτημο:
τoυ iδloυ τoυ Hλioυ. Η NΑSΑ δεv
εφερε δεiγμoτο Uληζ OΠo To
Δlοoτημα μετο το 1972' oτaν τo
Αpollo '1 7 εn€οτρεQε οτη Γη, γlο
τελευτοiο φoρo, με ΠετρωμOτO
οnδ To φεYYaρl, Σημερο
βρioκοvτcl οε εξελlξη δυο οxετlκ€g
anooτoλ€g: To Πρo-Yρoμμo Tηζ
NΑSΑ ''StοrdUSt'', τo onoio ουτη τη

σTlYμη ουλλθγεl oωμοτiδlο κοδδg
ΠρooΠερVO ToV KoμηTη Wild 2 κal
δο εnloτρεQεl οτη Γη τo 2006, κοt
τo lοnωvlκo ΠρoYρOμμO τoU
onοioυ τo δlooτημlκo oxημα δο
nρoo_εδοφloδεi oτov οoτερoεlδη
ltokοwο Kol oο εnloτρεQεl με
δεiγμοτα τoυ εδοφoυg τo 2007'

Τo Πρoγρaμμο Genesis δο εβoζε
oε τρoΧlo εvο δlοoτημlKo oΧημo
εξω ono ΤηV μOγVηTooφOlρO, η
oπoiο nρooτοτευεl Tη Γη
OΠoρρoφωVΤoζ TηV εnlκivδυvη
οκτlvoβoλlο τoυ Hλioυ, Στη δεoη
εκεivη TO ελευ0ερo οωμοτiδlα
0oδτoπo) noυ εixοv ξεκtvηοεl τη
δlοδρoμη ToUζ oΠo TηV εΠlφovεlo
ToU Hλioυ δα μΠoρouoov Vo
ουλλεγoΟv σε εlδlκο nλακiδιο
φτlOYμεVO οno nυρiτlo, δtομοvτl,
XρUσo, ζoφεiρl KOl ολλο
κοτoλληλα υλlκο, H μελετη τωV

οωμοτlδiωv δε δο οποκολυπτε
μovo Τη ουvδεoη τoυ Hλioυ, ολλο δo βoηδoυοε oτηv
εnlβεβοiωoη δεωρlωv γlo To nωg δημloυρVηδηKε o
πλοvητηg μOζ OΠo τO vεφελωμοτο τηg OσTρlKηζ
σKoVηζ,
H εκτoξευοη τoυ δlooτημlκou oXημOToζ εYlVε οΠo To
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Cαpe Canαverοl οτlg 8 Αυγoυoτoυ 2001, Mnηκε οε
τροxlο KOl OρΧloε vο oυλλεγεl δεiγμοτο τεooερlζ
μηVεζ OρYoτερo. H oυλλoγη oλoκληρωδηKε φεToζ
τov ΑnρΙλlo, oτov To τμημO ToU oxημoΤoζ μεoO oτo
onοio βρiοκovτοv TO δεiγμοτο KOΙ ΤO oργovo
μεTρηoεωV οnoxωρiοOηKε OΠo τo κυρiωg oΧημo γlo
vο επlοτρεQεl oτη Γη, Εixε πορομεivεl οτo δlοοτημο

ΠερlσσoΤερo oΠo τρlO XρoVlO,
KoTο Τη δlορκεlο τωv oπoiωv εixε
δlοτρεξεl Tρεlσημlol εKαToμμUρlO
xlλlομετρο,

Η εnloτρoφη εlxε nρoγρομμoτlοτεi
γlO To μεοημερl τηg 8 Σεπτεμβρioυ
2004' Γlο vο οnoφευxδεi η βλαβη
oTo noλυτluo φoρTio ΠoU

μnoρoυοε VO nρoκaλεοεl η
oUYKρoUση με τo εδοφoζ, εoTω Kοl

με τη μlKρη TOXUτητc TωV 16
xlλloμ€τρωv noυ δo εξοoφολlζε τo
εlδlκo ολεξiπTωTo, η NΑSΑ οv€δεoε
σε oμοδο nεnεlρομtvωv nlλδτωv
ελtκοπτερωv VO "oρπoξoυv" τo
ολεξinτωτo δτοv OUΤo δο
βρioκovτοv Ol(oμη οToV cερc, oTο
15Ο0 nερiπou μεTρa, O oxεδlοομog
αUτηζ τηζ ΠρωToTUΠηζ εnloτρoφflg
oτη Γη αρXloε vo οxεδloζεταl δυo
xρδvlο ΠρlV OΠo τηv εκτoξευoη,
Στο ΠεVTε xρδvlο τηζ
πρoετolμοoiοg €γtvov δεκoεπτo
εΠIτUXημεVεζ δoκlμtg "cρnαγηg", με
οvτlκεiμεvο τoυ lδioυ μεγεδoυg κοl

βορoυg 250 κlλο), ΠoU εΠεφTOV
ano oερonλovo με ολεξinτωτο τoυ
lδioυ τυπoυ.

H εκρηκτtκη γoμωση, oμωζ, ΠoU
δο οnελευδερωVε κοl δο OVolYε To
oλεξinτωτo, Ylο ογVωoTo λoγo, δεv
εξερρογη τηv κοτολληλη oτlγμη κοl
τo ολεξlπτωτo δεv οvolξε. Τo μlκρδ
δlοοτημlκo oKOφoζ ΠρoσεKρoUoε
oτη Γη με TοXUTηTο 330 xlλloμ€τρωv
TηV ωρO. To οπoτελεομO φOiVετOl
oτη φωτoγροφiο,

Πoρ oλη τη τρOγlKη oυτη οοτoxiο
Kol τη μεγολη OΠoγoητεUση, ol
εΠloTημoVεζ ελniζoυv Πωζ OρκετO
OΠo TO nλοκiδta δεv €xoυv
μoλυvδεi OΠo TηV YηlVη
oTμooφolρO κοι με μελετεg noυ 0ο
l(ρOTηooUV nολλο xρδvlο δο
οnoκολυQoυV μερΙKO τoυλοxloτov

τoυ Συμnοvτog.
μΠoρεooUV VO

οnδ το μυoτtκα

Mοvοg lοτρiδηg
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Tελog, οξiζεl VO oημεlωδεi oΤl To noοiγvωoτo
Aεροnoρlκδ κοl Δlοoτημlκδ lV]oυoεio OΠεKTηoε εVO
''ΠoρOρTημo" noυ βρioκεTαl KoVTo oτo οερoδρoμlo
Dulles, σTη YεlToVll(η Πoλlτεiο Blρτζivlο, Πρoκεlτοl γlο
τo Steven F, Udvor-Hοzy Center ΠoU εYKOlVlOoTηKε
σTlζ '| 5 Δεκεμβρioυ 2003, εKOToσTη εΠετεlo τηζ
πριjτηg ΠTηoηζ τωv οδελφωv Wright,

Σημερο οτο''πορορτημο" oTεYoζοvτοl ΠερloooTερO
οnδ 80 OερooKαφη Kol 60 δlοoτημlκο oXημοTO.
ΠoλU περιoooτερO OΠo oοο βρioκovTοl σTo τερOστlo
Αερonoρlκo κοl Δlοoτημlκδ Moυoεio' lVετοξυ αυτδv
μnoρεi κοvεig vο δεl τo τελευτοio Concorde, τo
δlοoτημlκo λεωφoρεio Εnterprise, τo B 29 Enolο Gοy
τηg πρΦτηg οToμlKηζ βoμβοq κοl €vα Blackbird SR 71,
noυ δlοτηρεi μ€xρl σημερO To ΠOγκooμlo ρεKoρ
TOXUτηTοζ, Tελlκο τo ''ΠοραρTημο'' δο οτεγοοεl 200
OερoσKοφη KOl 100 δlοoτημlκα oxημoTo, To
KOlVoUρYlo μουoεio οntxεl λlγοτερο oΠo μloη ωρO
OΠo TηV Wοshington'

N/l loτρiδηq

οUVεΧεlο OΠo Τn oελiδo o

Εnioηg εvοg μεγολog ορloμοg vεωv υλlκωv KOl εVo
nληδog oUoKεUωV, ΠoU OVOΠτUxOηκοv ΠρoKεlμεVoU
VO ovτlμετωnloδoυv ol εlδlκεg oυvδηκεg ΠoU
επικρατoυv σΤo Δlοοτημο, XρηolμoΠoIoUVTOl
εUρUTαTO oTηV κοδημερlvη μOζ ζωη Yπορxoυv
ΠερlσooTερO αno 3Ο.00Ο τετοlo "nοροπρolδvτο", (spΙn

offs) τoυ δlαoτημlκου ΠρoγρOμμOToζ ΠoU oημερO
βρioκovτοl ΠOVToU| ΣTO οερoδρομlο, τa voooκoμεiο,
τlg βloμηxοvlκεg μovoδεζ, TO γροφεiο, τo oouΠερ-
μορκετ KOl oTO oniτlα μοg,

lVε ΤηV επαvεκδooη Tηζ 'ENHMEPOΣΗΣ', To
εvδlοφερov Ylo TO δρωμεvο oTo Δtaoτημο δο
ξαvοελδεl σTo ΠρoσKηVlo με TηV κοδlερωοη τηg
οελiδοg NEΑ ΑΠo To ΔIAΣTHN/Α Tα 0εμοτα ολλoτε
δο εxoυv σΧεoη με επετεioυg σημοVTlKωV γεγoVoΤωV
KOl ολΛoτε με εvδloφερovτο εniκοlρο ουμβαvτο,,
Στη φωτoγρογiα, oτο εγκοivlο τηg θκδεoηg με τo
πετρωμο ToU φεYYoρloυ, αρtοτερα o τoτε Δlευδυvτηg
τoυ Αμερlκοvlκoυ Kθvτρoυ, κ. Richοrd Scorzο κol o
κοδηγητηg κ, Δ, Φοτoυρog

Ynειjδυvog Εκδoong, Δnμ. Ψιjλλog, Σxεδlooμoq Kοl EΠlμdλεΙo EKδoσnq, Nlκoq Mo0τοnq
YnεOlυvoq Yλng, Movoq lοτρiδnq, Eκτι]nωon, Σ. ΓlAXoYΔHΣ - M. ΓlΑXoYΔΗΣ o.ε.

Tnλdφωvo εΠlKolvωviοq, 23lo 483 ooo' Θ-moil, boοrd@tmth.edu.gr, lστoσελiδo, www.tmth,edu.gr
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