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XαιPετισtοζ,
απο τοv Πρ6εδρo

Παρελθov - Παρov - llξλnov

To ετo( 2ool, Τo Τεxvικo Moυoε(o

Θεooαλov(κnq oυμnλnρωσε z3 xρovια
αvoδικn( Πoρε(αq πρooφdρovταq στo

κoιvo τng Boρεια( Ελλαδαq Kαι ιδια(τερα
στoU( v€oυ(, σnμαvτικdq εUKαιρ(εg για
τnV καταvonσn τωV Θετικωv Εnιoτnμωv

Kαι τn( Τεxvoλoγ(αg.

Τo Tεxvικo Moυοε(o Θεooαλov(κnq αno

τnV (δρuon τoU, τo ι978, εnιδιωKει Vα

δnμιoυργτioει τo καταλλnλo nεριBαλλov
Kαι τιg nρoUπoΘεoει( Yια Vα εvn μερωvε ι

Kαι Vα μoρφωVει τoV εΠ ισκεnτn, Vα τoV

ελκ0ει Πρo( τnV τεxvoλoγ[α Kαι τnV

εn ιoτnμn Kαι Vα καλλιεργε( τo

καιvoτoμo πvευμα Kαι τn

δn μιoUρYιKoτnτα. Για τnv εn (τευξn

αυτωv τωV oτoxωv λειτoυργε( τo

EκΘετriριo στo oΠo(o nαρoUσιαζovται

σnμαVτικdC nτux€( τnq τεXvoλoγ(αq με
εκΘεματα Kαι μεoα ΠoU επεξnγo0v τnV

αvαnτυξn τn(, μαρτUρoυv τnv ιoτoρικn
τnq εξdλιξn Kαι τn oυvδεouv, ωq εvα
Bαθμo, με τιq δραoτnριoτnτεq τn(
ευρuτεPnq Περιoxn(. Ταυτoxρovα, με
nαραllnλεq εκδnλωσειq oπω( n

oργαvωon εκΘεσεωv, μαθnτικωv
διαγωvιoμωv, διαλ€ξεωv K.α. γ(vεται

μια ΠρoonαΘεια Vα πρoωΘnΘouv oι
nαραnαvω oτoxoι μdoα στnV ευρ(lτερn

Koιvωv(α. Tα τελευτα(α xρovια
δn μιoυργnΘn Kαv vdεq δραoτnριoτnτεg

onω( τo vεo Tεxvonαρκo ''E0ρnKα'', n

nλεκτρovικn ΠαρoUσ(αon τωV

εκΘετnρ(ωv Kαι τωV εκΘεματωV με
noλυμεoα (multimedia), n nλεκτρovικti

BιBλιoΘnκn Kαι τo ΕκΘετnριo Aρxα(αq

Ελλnvικnq Τεxvολoγ[αq. πoυ θεωρoυvται

αΠOκτnματα Yια το Tεxvικo λ4ουοε(o και

σUγKεVτρωvoUV το ιδιαiτερo εvδιαφερov

τωV εΠ ισκεπτωv.

M6xρ ι οn μερα ξεvαγn θn καv οτo

Eκθετnριo τoυ Τεxvικoυ Μoυοε(oυ,

n oυμμετε(xαv στι( ΠoιKilεq

δραoτnριoτnτd( τoU, περιoοoτερα αno

8oo.ooo ατoμα, κυρ(ωg μαθnτε( και

oπouδαoτ6q.

To εiργo τoυ Tεxvικo0 Moυoε(oυ

UΠoστn ρ(ζει καΘoριoτικα n Γεvικγi

Γραμματε(α'Eρευvα( Kαι Tεxvoλoγ(αg

Kαι τo Yπoυργε(o Πoλιτιoμoυ εvω

σnμαvτικoτατn ε(vαι n σUVειoφoρα τωV

μελωv τoυ καΘωq και αλλωv

oργαVιoμωv, onωq τou Aριoτoτελε(oυ

Παvεn ιστnμ(oυ Θεooαλov(κnq, τou

Δnμoυ Θεooαλov(κnq, τoU OTE κ.α.

Mε τn BonΘεια Kαι σUμπαραoτασn oλωv

τωv αvωτdρω φoρdωv δnμιoυργnΘnκε

dvα o0γxρovo Moυoε(o, εvω ταυτoxρovα

μΠnKαV oι Bαoει( για τnv nαραn€ρα
αvαnτυξn και διευρυvσn τωV

δραoτnριoτnτωV τoU, ΠoU ελπ(ζεται Vα

τo Kαταoτfiooυv εvα κεvτρo διαδoonq
τn( τεXvoλoγ(α( με EυρωπαΤκτi

εμ86λεια, αVταξιo τωV oραματωV τnq

Θεooαλov(κnq αλλα Kαι τng xωρα( βαq.

Στo nλαιoιo αυτn( τnq αvαnτυξn(, Kαι

με τn σUμπαραοταοn τn( Πoλιτε(αq, τo

Tεxvικo MoUσε[o εxει αvαλαBει τn

δnμιoUργ(α vεωv εYKαταoταoεωv,

εμBαδoυ ro. ooo τ. μ., στnV περιoxn τng

Θερμn(, oι Ono[εq, εκτo( απo τα

εκθετnρια τoU, θα ΠεριλαμBαVoUV

ουγxρovα Kαι μoVαδικα στoV xωρo τnq

Ελλαδαq oΠτιKoαKoυστικα μdoα. To 6ργo

αVαμεvεται Vα oλoκλnρωΘε( μdxρι τo
τελoc τoυ ετoU( 2 oo2. Στo πλα(oιo αυτo,

τo Τεxvικo Moυoε(o δnμιoυργε( τo
'lδρυμα ''Kεvτρo Διαδoonq Εnιστnμωv και
Moυoε(o Tεxvoλoγ(α('', To oΠo(o Θα

διαxειριoΘε[ τnv KατασKευn, τnV

oργ6vωσn Kαι τn λειτoυργ(α τoU v6oυ

Kdvτρoυ.

Anooτoλoq Γoυλαq

KαΘnγnτnc ΠoλUτεxV ιKric Σxoλri c l. Π. Θ.

Πρoεδρoζ ΔιoιKnτιKoa ΣυμΒoυλbυ

Mαιoq 2ool
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Τo Tεxvικo Moυoε(o Θεooαλov(κnq ε(vαι

εvαq noλιτιoτικoq Kαι εΠ ιμoρφωτικoq

φoρdαq, βΠ κερδooKoΠ ικoυ xαρακτnρα.

Πρooφdρει στo κoιvo τo καταλλnλo

ΠεριBαλλoV Yια τn γVωριμ(α Kαι τnV

καταvonon τωV ΘετικωV εΠιστnμωv και

τn ( τεXvoλoγ(α( Kα ι Π αρε μBα (vε ι o ε

Θεματα τεXVικoυ noλιτιoμoυ.

0ι δραoτnριoτnτεζ τoυ Tεxvικo0

Mouoε(oυ αnευΘ0vovται στo ευρυ κoιvo

Kαι ειδικoτερα σε:

',,i|.i.ffi Σxoλικεq oμαaεq, για oρYαVωμεvεq

επ ιoκ€ι|ειq Kαι ξεvαγnoειq
',:.i'ffi N€oυ(, nou εxoυv 6φεon στι(

φUσικ€q εn ιoτnμε( Kαι στnV

τεxvoλoγ(α
,|''i!.ffi Εκπαιδευτικoυq, για εΠ ιμoρφωσn Kαι

υπoBonΘnon τoυ 6ργoU τoU(
i'i,i!''m λλλoυq εvδ ιαφερoμεvoUq, για

πλnρoφoρrσn, επιμoρφωσn Kαι

nαρoxfi UΠnρεσιωv.

tτοXΦι

Ξ H oυγκεvτρωσn, διαoωοn,

διαφυlαξn, τεKμnρ(ωοn Kαι ΠρOBoλn

τn( τεxvoλoγικn( και BιoμnΧαVικn(

μα( κλnρOVoLrιαc.

''Ξ Η nρooελKUσn εvδιαφερovτo(, n

εξoικε(ωοn Kαι εnιμoρφωσn τoU

κo ιvo u, ιδ ια (τερα τωV vεωv, oε

Θεματα τεxvoλoγ(αq και Θετικωv

ε Π ιστn μωv ( π αρεnΘov, on μερ ιvn

εnoxn και μελλovτικεq εξελ(ξειc).

i'm H αvαπτυξn και διαδoon τoυ

KαιVoτoμικoυ πvειj ματo(.

Ε κθετnριG

α) εκθετnριo Tεxvoλoγbq, oπoυ μεoα
αno σn μαVτικα εκΘεματα Kαι

εΠιKoιVωVιακo υλικo, Παρoυoιαζovται,

oε Θεματικεq εvoτnτεq, n ιoτoρικn

εξdλιξn και o0γXρoVα εnιτευγματα τn(

τεxvoλoγ(αq Kαι τωV Θετικωv

εΠ ιστn μωv.

B) Tεxvonαρκo, oπou σUμμετoxικα
(αλλnλεn ιδρωvτα) εκΘεματα

nρooφε1ρouv στoV εΠ ισκεnτn τn

δuvατoτnτα Vα αVακαλυΨει, με τρono

εΠoπτικo και ι|.lUXαγωγικo,

εvδιαφερovτα φαιvoμεVα και voμoU(

τωV φUοικωv εΠιστnμωv.

Δρetστnρι*τπξεζ

,# Ιεvαγnσει( μαΘnτικωv oμαaωV στα

εκΘετnρια τoυ Moυoε(oυ

",4 Π ερ ιoδ ικε( εκΘεoε ι(
'"ii,ffi MαΘnτιKo( διαγωvιoμo (

,,i.!l''lffi Ε κπ α ιδευτ ι κα π ρoγρα μ ματα
'.llffi 

Συv6δρια, Διαλ€ξει(, Ημερ(δε:(, κ.α.
Ξ,,t'i'm EKdoσε ι(

''.!;'ffi 
Π αρoυo ιαoε ι( o Πτ ιKoαKoUστ ικoυ

υλικo0
'.ii'':,ffi HλεKτρoVικn B ιBλιoΘn κn CD- ROM
'.|'!ffi 

Συvεργαo(α με αllou( Πoλιτιoτικoυq

φoρε(q και Moυoε(α, οε εΘvικo και

δ ιεΘvdq εn (nεδo.
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To Tεxvικo Moυoε(o εxει oυμnλnρωoει

μια ιστoρ(α ouvεxo0( δραon( 23 ετωv

στoV xωρo τnq Boρεια( Eλλαδα(, κατα

τnV oΠo(α n6ραoε απo διαφoρα oταδια

αvαπτυξnc. Στnv Περ(oδo αυτn

ΠαραKoλo0Θnoαv n σUμμετε(xαv στι(

ΠoιKhεc δραoτnριoτnτεq τoU

Περιoooτερα αno Boo.ooo ατoμα -

κυρ(ωq v€oι _ Πoυ BρnKαV τo καταλλnλo

ΠεριβαλλoV για τnV εVnμdρωon Kαι τnV

εvαoxoλnon τouq με τoV τεxvικo

π oλ ιτ ιo μo.

NodμBριoq 1978 - oκτιilBριog 1989

To Tεxvικo Moυoε(o ιδρ0ΘnKε τoV

ΝoεμBριo τoU l97B αno oμαaα

εκnαιδευτικωv, τεXVικωv και

εn ιXειρnματιωv πoU τouq ouvεδεε τo

oραμα εvoq KoιVωφελo0q noλιτιoτικoυ

φoρεα, για τnV εn ιμoρφωσn τoU

ευρυτερoU Koιvo0, αλλα κuρ(ωq τωV

μαΘnτωV Kαι oπouδαoτωv, oε Θεματα

τεxvoλoγ(αq κα ι θετ ικωv εΠ ιστn μωv.

To ΕκΘετfrριo τoU Moυoε(oυ

εγKαταoταΘnκε κατα τnV Περ(oδo l97B'

ι9B9, σt xωρo 5oo τ.μ., σε oικoδoμn τn(

oδo0 Axελωoυ, ΠoU διεiΘεoε

o K. Π. Tooυκαλαq, ιδρuτικo μdλog
Kαι αVτιπρoεδρo( τoU Διo ικnτικoυ

Συ μBoυλ(oυ τou Moυoε (oυ.

O εvΘoυσιασμoc Kαι n σUμΠαραoταon

τωV μελωv Kαι Πoλλωv φ(nωv Kαι oι
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t. Εboδoζ τoU κτιρbυ στnv oδo Axελωoυ, onoυ
oτεγdoτnKε τo Μ'oυoεb κατα τnv nερbδo
t978- t989

z. Tελετn εγκαιvfuv vloυ ΕκΘετnρbιJ στn Σfuδo,
oκτωΒριoc t989

j. Ξεvαγnσn σε oμdaα μαθnτωv, t98j

ι. BραΒευon μαΘnτωv πoυ ξlαΒαv μiρoq στoV 2o

Μαθnτικo ΔιαYωVισμo Συγγραφnq Εργαoι'αζ, t986

noλυαρ ιΘβεq και αξιoλoγεq Πρoσφoρdc

εκΘεματωV απo oργαVιομo0q,

εΠ ιXειρrioει( Kαι ιδιωτεq, nετυxαv,

μdoα σε μικρo XρoVικo διαoτnμα, τo

Moυoε(o vα αΠoκτnoει υnooτασn Kαι Vα

παρεxει αξιoλoYεq UΠnρεσ(ε( oε

oxoλικεc oμαaε( Kαι μεμoVωμ€vouq
επ ιoκεnτεq.

Kατα τnV Περ(oδo αυτli δnμιoυργfrΘnKε

n υnoδoμn και αυξnenKε n εμΠειρ(α και

n τεXVoγVωσ(α για τnV oργαvωσn Kαι

διo(κnοn τoU Mouoε(oυ, εvω ταυτoxρovα

αvαπτυxΘnKαV oι Παραllnλεq
εκδnλωσε ιq τoU.

oκτιilBριoξ 1989 _ loυvιoξ |995

Ano τιq αρXεq τoυ l9BB nταv φαvερo oτι

τo Moυoε(o Xρειαζoταv €vαv

μεγαλ0τερo Kαι Kαταλλnλoτερo xωρo

για τιq δραoτnριoτnτεq τoU. H Ελλnvικn

Tραπεζα BιoμnXαVικnq Αvαnτυξnq
(ετgR), αVαYVωρ(1ovτα( τoV KoιVωφελfr

XαραKτnρα τoυ TεxVιKoυ nnoυoε(oυ και

τo nλo0oιo ερYo τoU, nαραxωρnσε,Yια

μια δεκαετ(α, εvα KαιVo0ργιo

BιoμnΧαVικo κτ(ριo, oUvoλικoυ εμBαδo0

l.8oO τ.μ., οτn BιoμnXαVικn Περιoxn τn(

Θ εο ο αλοv (κn (.

ffi
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5. Ano τnv εnbκειfln τoυ Yηoυ^ργ9a
κ. A. To'oxατζoπoυλoυ oτo Εκθετnριo τoU
/lΛoυoεbυ, t996

6. Ano τn σUμμετoxri τoυ TΛΛΘ στnV lnfosystem,
ΔΕΘ, t995

τ. Πεoιoδικn'Εκθεon "H Bιounxαvfu oτn'Θεociαλovkn 
t9t z - t 94o'', ι 987

8, to. Εξωτερικiq αn6ψειC τoU κτιρ(oυ τoυ
ΛΛoυoειoυ

g. Ano τnv'εnbκειtln τoυ Πρoiδρou τnc
Δnμoκρατ[αζ κ. K. Στεφαvonoυλoυ oτo Εκθετnριo

'τoυ 
Μoυoε[oυ, t995

To κτ(ριo διαρρυΘμ(oτnKε Kαταλλnλα και

τo Mouoε(o εμΠλoUτ(oΘnKε με vdα

Θεματικα εκΘετnρια, γραφε(α,
BιBλιoΘnκn, εργαστnριo, α(Θoυοα

εKΠαιδεUτιKnq τεXVoλoγ(αq και εvα

μικρo αμφιΘεiατρo. Στιq B 0κτωBρ(oυ

|9B9 €γιvαv τα εγKα(vια τωV vεωv

εγKαταoταοεωV Kαι αρxισε n

εΠαVαλειτoUργ(α τou.

Τo Tεxvικo Moυoε(o oργαVωσε τnV

Περ(oδo αυτli μεγαlo αριΘμo

εκδnλωσεωV Kαι Περιoδικωv εκΘεoεωv

εvτo( Kαι εKτo( τωv εγKαταοταoεωv

τoU, στn Θεσoαλov(Kn Kαι αlλεq πoλειq

τnq Boρεια( Eλλαδαc.

loυvιoξ lg95 - Δεκ6μ8ριog 2ooo

Τo l995, xαρn oτo εvδιαφεiρov τn(
Γεvικnq Γραμματε(α('Eρευvαq Kαι

Τεxvoλoγ(αq (ιrετ), τo Tεxvικo Moυoε(o

εvταxΘnKε στo Πρoγραμμα

XρnματOδoτnσn( τoυ ΕΠ ιXειρnσιακoυ

ΠρoYραμματo('ΕρεUVαq και Tεxvoλoγ(αq
/ - - -- . \ιtlItl ll, Kαι μεΧρι σnμερα

oλoκλnρωοnKαV οn ι-ιαVτικα εργα

αvαnλαon( τoυ Εκθετnρioυ,

ε Κσ UγΧρoV ιο μo υ τωv εYKαταoταoεωv,

δnμιoUργ(αq vεoυ TεxvoπαρKoU Kαι

Bελτ (ωοn( τωV τεΧVικωv ΠαρoUσ(αon(

τωV εκθεματωv. Στo πλα(oιo αυτo,

ΠραγματoΠo ιnΘn KαV εKΠαιδεuτικε(

δραoτnρ ιoτnτε(, ερYασ(εg τεκμnρ(ωong

τωV εκΘεματωV, εφαρβoγdc

τεxvoλoγιωv πλnρoφoρικnq και

δnμιoυργnΘnκαv ιoxυρdg Bαoει( Yια τnV

περαιτερω αvαnτυξn τoυ MoUσε(ou.

To Moυoε(o onμερα

To Moυoε(o σUVεX[ζει τι( ΠρoσnαΘειεq

τoU Yια ToV ε μπλoυτ ιoμo τωV oυλλoγωv

τoU, τnv ερεUVα Kαι τιq δραoειq

πρoBoλn( τnq Aρxα(αc Ελλnvικn(

Τεxvoλoγ(αq καΘωq Kαι τn δnμιoυργ(α

αξιoλoγn( συλλoγnq κλαoικωv
αUτoκιvnτωV. H αvαγvωρισn τn(
noλιτε(α( ειvαι καΘoριoτικoq

παραγoVτα( για τnV πρ6oδo τoυ dργoυ

τoυ Moυoε(oυ. H Εuρωnα[κfr Τρdπεζα

ΕnεvδυσεωV Kαι τo YπoUργε(o ΕΘvικnq

Oικovoμ(αc Xρnματoδoτo0v τn

μετεYKαταoτασn τoU Moυoε(ou oε vεε(
ouγxρovεq εγKαταoταoει(. 0ι vεεq

εγKαταoταoειq Θα φιλoξεvnooυv τα

εκΘεiματα τoU Moυoε(oυ,

oΠτιKoαKoUστικα Θεαματα Kαι Πoλλdc

αMεc δραoειq.



Tα εκΘεματα ΠoU ΠαρoUσιαζovται στo

ΕκΘετnριo Πρodρxovται αno δωρεdq

Oργαvιoμωv, Eπ ιxειρnoεωV Kαι

lδρυματωv onωq, τoυ Aριoτoτελε(oυ

ΠαvεΠ ιστnμ(oυ Θεooαλov(κn(, τoU 0TΕ,

τn( ΔΕΗ, τnc YΠA καΘωq και ιδιωτωv.

Tα αλλnλεπ ιδρωvτα εκΘεματα

oxεδιαoτnKαV Kαι KαταoκευαστnKαV

στoV xωρo τou Moυoε(ou.

Tα εκΘεματα €xouv oxεon με τι( Θετικε(

εn ιoτn μεq Kαι τnV τεxvoλoγ(α, κυρ (ωq

αuτn( ΠoU XρnσιμoπoιfrΘnκε στoV xωρo

τnq Boρεια( Eλλαδαc.

Η oργαVωσn Kαι n διαμoρφωσn τωV

εκθετnρ(ωv τoυ Moυoε(oυ

ΠραYματoΠoιnΘnKε με τnv αξιoΠo(non

τn( τεXVoYVωσ(αq και τoU

π αραδε (γματoq Moυoε (ωv Tεxvoλoγ(αq

αno τov Ευρωnαiκo xωρo Kαι με Bαon

τnV Πoλυτιμn εμΠειρ(α ΠoU αΠoκτnΘnκε

κατα τnV Πoλuxρovn λειτoυργ(α τoU.

H oυvonτικn εικovα τωV εκΘετnρ(ωv ΠoU

ΠαρoUσιαζεται στo εvτυno αυτo,

εκφρα(ει τnV αVαVεωμ€vn μoρφn τouq,

0oτερα αno τα 6ργα αvαnλασnq Kαι

εKσUγXρoVισμoU ΠoU

ΠραγματoΠoιnΘnKαV κατα τnV Περ(oδo

l9g5-|999, με τn σUμnαραoτασn τn(

Γεvικn( Γραμματε(αq'Eρεuvαq Kαι

Tεxvoλoγ(αq Kαι τn Xρnματoδoτnσn τoU

π ρoγραμματoq ΕΠ ET ] l .

B

tt. ouofuuα αρXαbυ αvτλnτικoa μnxαvιoμoa
vερ6a, εieετr\ριo Aρxαhc Ελλnviκnc Τεxvoλoγhc

lz. Oμobμα Aθnvαi'κnc Tριnρoυg, ΕκΘετnριo
Aρ xα bg Ελλn v ι κn C T ε xvo λoY ι'α ζ

tj. Aπoιln 'τoU 
ΕκΘετnρbu AρxαbC Ελλnvικnζ

Τεxvoλoγιαg

l4' Aυτoκfunτo Ford, Μodel A, t929, ΕκΘετnριo
Kλαooικωv Aυτoκιvnτωv

l5. Αnoιln τoυ Εκθετnρbυ Φωτoγραψι'αζ
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l 6. ΕκΘετn ρ ιo Παραδooιακnc Tεxvoλoγfuq

t7. Kλωoτρια, Ηoward 6 aullough, ι9o9,
Εκθετnριo YφαvτoυρYια( - Νnματoυργιαg

l 8. Εκθετnρ ιo Tnλεπ ικoιvωvιωv

ι9. ΕκΘετriρ ιo Σιδnρoδρoμou

zo. Aργαλειoζ, t950,
Εκθεiiριo Yφαvτaυργhc - Νnματoυργ(αg

zt. Ψnφιακn BιΒλιoθnκn CD-R0ΛΛ

zz. Συoκευri ελiγxoυ τnλεφωvικωv γραμμωv,
Siemens €' Ηalske, t940, ΕκΘετnριo ΤnλεnικaιVωVιωV



Tα Θεματικd EκΘετtiρια τoU TMΘ

H oμαδoΠo(non τωV xιλ(ωv Περ(πoυ

εκΘεματωV dγιvε σε σUYKεκριμdvα

Θεματικα εκθετnρια. Η oυvεxfiq

nρooΘnκn εκθεματωv €xει ω(
απoτ€λεσμα τoV εμπλouτιoμo Kαι τnV

εnεκτασn τωV εκΘετnρ(ωv n τn

δnμιoυργ(α εξ oλoκλnρoυ vεωv.

ΠρoKειται για μια ζωvταvli
δραoτnριoτnτα ΠoU αVαnτυooεται

διαxρovικα και δυvαμικα.

Aερoπoρfu
Aρxαfu Eλλnvικri Tεxvoλoγfu
Διdoτnμα
Hλεκτριoμ69

Hλεκτρovικo ( Y π oλoγ ιoτiζ
lατρικri
Kλαooικd Aυτoκ(vnτα

l{iετεωρoλoγfu
Nnματoυργ(α - Yφαvτoυργ(α

oλoγρdμματα
'oρYαvα Nαυoιπλotαc
^oρYαvα Φυoικric
Π α ρα δ oo ια κri ( lιαι'κri ) Tεxvoλoγ fu
Pαδιoφωvfu - Tnλε6ρασn

Σιδnρoδρoμog

Tnλεπ ικoιvων'iεg
Tυnoγραφ(α

Φωτoγραφ(α

Ι0

z_j' Ηλεκτρovικο μικροoκon ιo, t96o,
Εκθετnριo lατρικnq

z4' TnλεYραφoC με ταιvh,
Εκθ ετn ρ (O Σ ιδn ρoδρo μoU

z5' EεvαYnσn oε oμαδα εnιoκεπτωv

z5' 0μobμα τoU' Μnxαvιoμoi τωv Avτικυθnρωv,
Εκθετnριo AρxαιαC ΕλλnVιKnC Τεxvoλογιαq

z7. Kλωoτρια, Howard ε aullough, l9O2,
Εκθετnριo Yφαvτoυργ(αq - Νnματoυργ(αg

z8. Ynoλoγιoτng με oΘ6vn oψnc Yια τnV
nλεKτρov ιKn ΠαρoU.σ ιασn εKθετnρ ιoU Kα ι
εκθεματωv, ΕκΘετnριo ΦωτoγραΨ0c

Hλεκτρovικτi παρouσ(αon τωv
εκΘετnρ(ωv και εκΘεματωv τoU TMΘ

με "πoλυμdσα'' (multimedia)

H αξιoΠo(nοn τωV δuvατoτnτωv τn(

oυγxρovnq τεxvoλoγ(αq τωV
''ΠoλUμεoωv'', 6Πω( Kαι τα

αλλnλεπ ιδρωvτα εκΘdματσ, σnoτελo0v

Yια τo TMΘ εργαλε(α nρωτnq

Πρoτεραιoτnτα( Yια τnV UΠoοτnριξn τoυ

εKΠαιδευτιKOυ τoυ εργoυ.

Στo nλα(oιo τoυ ΕυρωΠα'iκoυ

nρoγραμματO( EΠ ET l l Kαι με τn

σUVεργαο(α τoυ A. Π.Θ. , ixει καταoτε(

εφικτn n oργαVωσn Kαι n nαραγωγn

πιλoτικωv μovαδωV''Πoλυμεoωv'' Yια
τnV ΠαρoUσ(αon εκΘετnρ(ωv και

εκθεματωv τoυ Moυoε(oυ

0ι μovαδε( αυτεq λειτouργo0v oε

εργovoμικα BαΘρα (infokiosks), noυ

Bρ(oKoVται στnV ε(ooδo τωV

εκΘετnρ(ωv. 0ι επιoκεπτε( εxoυV τn

δuvατoτnτα Vα εVnμερωvovται για τnV

τoπoλoγ(α τoυ καΘε εκΘετnρ(oυ, Tσ

κuρι6τερα εκΘdματα ΠoU

ΠαρoUσιαζovται εKε( και τnv ιoτoρικn

εξdλιξn τn( σUγKεKριμdvn( τεXVoλoγ(αq.



29. ''o Δiτnq τoυ KαρτiσιoU'', σιJμμετoxικo iκθεμα

30. " Kαμnaλn ΠιθαvoτriτωV'', σUμμετoXικo €κθεμα

3ι. "Avnφoρα - Kατnφoρα'', σιJμμετoxικo iκaεμα

32. "Πλα,vnτικo aαρoq'', σιJμμετoxικo tκθεμα

jj. Anoιtln τoU Tεxvondρκoυ
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"n ΨUXαγωγ(α nρooφ€ρει γvωoειq
Kι n μαοnσn ε(vαι ι|;υxαγωY(α"

H φιλoooφ(α τoυ Tεxvικo0 Moυoε(oυ
ΠεριλαμBαVει τn δnμιoυργ[α Kαι τn
ouvεxn εξελιξn εvoq περιBαλλovτo(,
στo oΠoio o εΠισκεnτn( μΠoρει vα
αγγ(ξει, Vα δoκιμαoει Kαι Vα

Πειραματιoθε( μ' εκΘεματα. Στo πλα(oιo

αυτo δnμιoυργnΘnκε τo Tεxvoπαρκo
"ΕυρnKσ'', τo ono(o αnoτελε( dvαv
ισXUρo πoλo εlξn( τωV μαΘnτωv και
τωV oΠoυδαoτωv.

Τo TεxvonαρKo KαταλαμBαvει xωρo
2oo τ. μ. Kαι ΠεριλαμBαvει 3o αUτoτελε(c
ΠειραματικεC διαταξει( Kαι σUσκευ6g με
Θεματα Hλεκτριoμo0, Oπτικng,

ΑερoδυVαμικn(, Aκoυoτικn(,
Αoτρovoμ(αq, κ.α., ειδικα oxεδιαoμivεq
Kαι KατασKεUαoμεvεq ετoι ωoτε vα

μπoρoυV Vα λειτoυργfrooυv κατω αno
τov ελεγXo Kαι με τn σUμμετoXfr τoυ

εΠισκεnτn. To Tεxvoπαρκo πρooφdρει
dvα ιδια(τερo ι|.lυxαγωγικo κ(vnτρo για
τnV εξoικε(ωon με voμou(, φαιvoμεVα
και ιδιαιτερoτnτεq τn( φ0onq Kαι τωV

εΠ ιστn μωv.



Τo Tεxvικo Mouοε(o δεv αρKε[ται μovo

oτo ρoλo τnq "KιBωτoυ διαoωon(

πλnρoφoριωv και αVτικειμεvωv

τεxvoλoγ(αq". Mε τo ΕκΘετnριo, Θξ

σnμε(o εξoρμnσn( αλλα Kαι ω( noλo

ελξnq, δnμιouργo0vται εUKαιρ(εq για τn

γVωριμ(α Kαι τnV καταvonσn απo τo

εuρ0τερo Koιvo τnq σnμασ(α( και τoU

ρoλou τωV ΘετικωV εΠιστnμωv Kαι τn(

τεxvoλoγ(αq στι( ΠρoσπαΘειε( τn(

αvΘρωπoτnταq για dvα καλυτερo αΟρ ιo.

Για τnv εΠιτUXIα αuτo0 τoυ στoxoυ, τo

Mouοε(o εxει διoργαvωoει μεxρι
ofrμερα noλλ€q Kαι Πoικ(λεq

μoρφωτικε( δραoτnριoτnτεq:
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ΔιεΘvn και Παvελλnvια ουvεδρια

Διαλdξει( με εn (λεκτoU( oμιλnτdc

Επ ιμoρφωτικα nρoγραμματα

Εκnαιδεuτ ικα nρoγραμματα

Tεxvικoυq 0μ(λoυq

Εκθdoειq MαΘnτικωv Kατασκευωv

Περιoδικε( εκΘεoει( με εn (καιρα

εΠ ιστn μoVικα Θdματα, εvτoq και

εκτo( τoυ xωρou τoυ Moυoε(oυ

Kεvτρo ΔnμιoUργιKn( και

Kαιvoτoμ(αc
'Eκδoon BιBλ(ωV, KUρ(ωq με Θεματα

Aρxα(αc Eλλnvικn( Tεxvoλoγ(αq και

Moυoειoλoγ(αc

Παραγωγn εφαρμoγωv πoλuμdoωv

(multimedia)
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34. EεVαVnσn τoυ YΠouρvoi κ. t. Μαvκριωτn.
'ΕκΘεon fiιoτεxvoλoγbq,'Aπoθnκn Γ',' o'.Λ.Θ., l999

35. ΑπoιJln τnC'Εκθεonζ Aρxαfug ΕλλnvικnC
Tεxvoλoγfug, PωμαΤκn Aγoρα, t997

j6'^Αnoι]ln τoU xωρoυ oπoυ oρYαvωθnκε o
l tυ\ Ευρωπαl'κoc Διαγωvιoμοq Νεωv Εnιoτnμοvωv,
Anoθnκn Γ.0.Λ.Θ.' t999

j7 Εnιoκin.τεC στnV'Εκθεon Bιοτεxvoλoγhq,
Anoθnκn Γ', 0'Λ.Θ., l999

j8. Εκθiματα Aρxαhc ΕλλnvικnC Τεxvoλoγhq,
Ελλnvικo Περ(πτερo, AvvoΒερo, ΕΧPO zoo6

j9. ΒραΒευθivτεC τoυ ttoU Ευρωπαi'κoi
Διαγωvιoμoa Νεωv Επιoτnμovωv, KυΒερvεb, t999

49' Παρqυo bon Μn xαvιo μoi Avτ ικυ7nρωv,
Ελλnvικo Περhτερo, AvvoΒερo, ΕΧPo )ooo

4t. Περιoδικn'ΕκΘεon Yια τo περιΒαλλov "Πoια Γn
Yια τα Παιδια μαζ", Δ'ΕΘ, t994

4z. Anoιln τoU xωρoυ τnC'Εκλεonc Nξωv
Ερευvnτωv. - ΤεxvoμαΘεια Ιl,
AπoΘnκn Γ', o.Λ.Θ.', 2ooo

4j..Παρoυobon εργαofug αn6 vεαρn μαΘriτρια,
7n ΕκΘεon ΜαΘnτιΚωV Kαταoκει'lωv, ΔΕΘ' 2oot
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To Tεxvικo Moυoε(o αno τo 1997 nεn

oxεδιαζει τnV oργαvωσn Kαι λειτouργ(α

τoU φoρεα "Kεvτρo Διαδoon( Επιστnμωv

και Moυoε(o Tεxvoλoγ(αq".

To Kdvτρo dxει oxεδιαoθε(, με Bαon τι(
διεΘvε(q εμπειρ(εg Kαι τn σUVεργαo(α

εn(λεκτωv Eλλnvωv και ξεvωV ειδικωv,

ωq φoρdαc εKΠα(δευon( Kαι

ιpυxαγωY(αc για τn διαφυλαξn τnq

ε Π ιστn μov ι κn g Kα ι τεXvoλoγ ι κn q

nαραδoσn( Kαι για τnV ΠαρoUσ(αon τωV

oυγxρovωV εξελ(ξεωV τn( εΠιoτnμnq Kαι

τnq τεXvoλoγ(αq.

Τo Kεvτρo θα επιδιωξει Vα

διαδραματιoει εvαv ζωτικo κoιvωvικo

ρolo Kαι για τov λoγo αυτo oι

oρYαVωτ6q dxouv πλnρn εn(γvωon τooo

τωV αvαγκωV Kαι nρooδoκιωv τωV

εΠισKεΠτωv τoU, ooo Kαι τn( αΠoστoλnq

τoU ω( φoρdα εKΠα(δεuonq Kαι

διαδoonq στoιxε(ωv τoU τεXvικoυ

n oλιτ ιo μo0.

To K6vτρo αυτo Θα καλ0nτει €vα

μεγαλo ευρoq Θεματικωv εvoτnτωV,

oυvΘετovτα( τoU( επ( μdρouq
εΠιστnμovικo0q τoμε(q oε εvα

πλnρoφoριακo Kαι εΠ ιμoρφωτικo

nλdγμα, ΠoU eo .nιτρεnει στoV

ι4

εΠισκεπτn Vα Παρατnρει, Vα σUμμετεxει,

vα μαΘα(vει Kαι Vα ι.|.luxαγωγε(ται.

H ιpuxαγωγικn διαoταon στι(

εΠιμoρφωτικ6q δραoειq Θα oυμBαλλει

σnμαVτικα oτnv ''Πρoο6γγισn Kαι

Kαταvonσn τn( Επ ιoτnβnq αno oλoug'',

καθωq Kαι στnv ελκυoτικoτnτα Kαι

απoτελεσματικoτnτα τou KεvτρoU.

0ι κτιριακdq εYKαταoταoει( τoU vεoυ

Kεvτρou Θα KατασκεuαoΘoυv oε εvα

Πρovoμιακo oικoπεδo με Θdα στoV

Θερμαικo κolπo Kαι στnV noλn τnq

Θεοoαλov(κn(, εκταon( 49. ooo τ. μ.,
ΠoU ΠαραXωρnen Kε στo Τεxvικo

Moυoε(o αno τov Δnμo Θdρβnq.

0ι αρxιτεκτovεq Π. Τζωvo(, Γ. Xoιπελ,

Ι. Xoιπελ, Eλ. Σπαvια με oυμBoυλo τov

γαnno αρXιτεκτovα D. Lam ing



44, 45. Anεικovι'σειC εξωτερικnc αnoΨnc τoU
Kivτρoυ Λ.ιαδoonq Εnιoτnμωv και ΛΛo'υoεbυ
TεxvoλoV[αC
ξρxιτεκiovικri nρoμελiτn: Π. ΤζrΙlvoq, Γ. X6ιπελ,
Ι. Xoιnελ, Ελ. Σπαvια

46. Anεικovιon τoU εσωτερικoa xωρoυ υnoδoxnζ
Kαι Kιvnσnζ εΠ ισKεΠτωV.
Δεξια διακρ(vεται o θoλoc τoυ Πλαvnταρbυ

47, 48. Anεικovbειc εσωτερικrig απoι|lnq
Kτ ιρ ια Kωv εYKαταστασεωv

49. Kατoιtln μακiταg

εΠεδ(ωξαv Vα ΠεριλαBoUV

στnV αρXιτεKτoVιKn ιδεα τn

μoρφono(nσn τωV oυvΘετωV Kαι

ΠoιK(λωv λειτoUργιωv εvo( τετoιoU

φoρεα, δ(vovταq τnv α[oθnσn εVo(
''ταξιδιoυ oτιq αVαKαλUΨειq''. Anο τnv

αlln πλευρα, Π ΠρovoμιαKn θεοn

Kαι n ιδια(τερn μoρφoλoγ(α τoυ

oικonεδou, αΠαιτo0v τnv Bdλτιστn

αξιoπo(non τoU με εvα κτ(ριo, τo oπo(o

εvταooεται διακριτικα στo ΠεριBαλλov,

εVω nαραllnλα αVαδεικv0ει τoV

ΠεριBαλλoVτα xωρo.

0ι κυριεq Kτιριακεq εγKαταoταoει( τoU

φoρdα ΠεριλαμBαVoUV:

ο Xωρo Ynoδoxn(, o oΠo(oq Θα

αnoτελεi και τoV κυριo αξovα o0vδεonq

για oλεq τιq δραoτnριoτnτεq.

ο Moυoε(o Tεxvoλoγ(α(, oπou Θα

ΠαρoUσιαζovται Θεματικα EκΘετnρια τnq

loτoρ(αq τn( Tεxvoλoγ(αq Kαι τωV

Eπιoτnμωv, oυvoδευoμεvα αno τo

καταλλnλo nλnρoφoριακo uλικo Kαι τι(
σXετικεiq εφαρμoγdc noλuμdoωv.

o KιvnματoΘεατρo Ευρε(αc OΘovn(, μια
ειδικn α(Θoυoα με 3oo αμφιθεατρικε(
θεoει( Kαι δυvατoτnτα nρoBoλnq oε

εn (nεδn YιγαVτooΘovn (διαoτασεωV

|7ψ. x 23μ.). Στov xωρo αuτo Θα γ(vεται
n Παρoυo(αon εΠιστnμovικωV Kαι

ΠεριBαλλovτ ικωv ταιvιωv μεγαλoυ

format oε δυo n τρει( διαoταoει(,
καΘωq και αλλε( εκδnλωoει(.

ο A(Θoυoα Πoλλαπλωv XρnσεωV, dvαq

xωρog 2oo Θεoεωv για διαλεξειq,
σεμιvαρια Kαι ouvεδρια.

ο Πλαvnταριo, εvαc Θoλoc διαμ6τρou

lBμ. με l50 αVακλιvoμεVε( Θεoειq,

onoυ Θα γ(vεται αVαπαραoτασn
αστρovoμικωv φαιVoμεvωv και

Ψnφιακωv πρoBoλωv, με xρnon
εξειδιKεUμεvoU τεXVικoυ εξoπλιoμo0
(lasers, all-dome video, κλπ).

o Πρoooμoιωτn Eικovικnq

Πραγματικoτnτα(, l8 Θdoεωv, oπoυ Θα

γ(vεται δυvαμικn Πρoσoμo(ωon

διαφoρωV KαταoταoεωV, με xρnοn
εικovαq /nxou Kαι κ(vnσnq, oπωg για
nαραδειγμα εvoq ταξιδιo0 oτo

διαoτnμα fi oτo BuΘo τoυ ωκεαvoυ.

o ''TεXVoπαρκo'', εVαg xωρog
Συμμετoxικωv EκΘεματωV, τα oπo(α Θα

αvαφ6ρovται στoU( " EΠ ιστnμovικoυq
Noμoυg Kαι τnV AvΘρωΠιVn

Φυoιoλoγ(α''. Εδω, o εΠιoκεnτn(
πρoτρεΓ{εται Vα σUμμεταoxει εvεργα
στα δρωμεVα με εvαv τρono

ι.|.lυxαγωγικo και δnμιouργικo, αλλα
ταυτoxρovα εVnμερωτικo και
εΠ ιμoρφωτικo.

.]{il iη'l:.
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ο Xωρo Περιoδικωv ΕκΘεioεωV, ειδικou n

επ (καιρoU εvδιαφερovτoq.

ο BιBλιoΘnκn CD-ROM, με εKατoVταδεq

διαΘεoιμoU( τ(τλouq και Θεoειg αμεσn(
πρooBασnq oτo Διαδ(κτυo.

ο Παρκo Mεγαλωv ΕκΘεματωV Kαι

κnnoι.

o A(θoυoα Εnιδε(ξεωV Kαι Πειραματωv,

εvαq xωρoq για ατυΠεq KαιVoτoμικεq

εKΠαιδευτικεq δραoτnριoτnτεq με
oμαδεq μαΘnτωV Kαι αλλωv

εΠ ισKεΠτωv.

ο Γραφε(α Διo[κnοn(, xωρoq για τo

διοικnτικo nβOσωπ ικo τοu φορ€α.

ι6

ο Xωρoυq Eoτ(αon( Kαι Avαι.pυxn(,
(εoτιατoριo, καφε).

ο XωρoUq ΠωnnσnE εΠιστnμovικωv

ειδωv, BιBλ(ωV Kαι εvΘuμnματωv.

ο Tεxvικα Εργαoτnρια, τα oΠo(α Θα

nαρεxoUV τnV αVαγKα(α τεxvικn

υnooτnPιξn για τnV εΠισκευn και

oυvτnρnσn τωV παλιωv εκΘεματωV,

καΘωq Kαι για τn σωστn λειτoυργ(α Kαι

oυvτnρnσn τωV Kτιριακωv

εγKαταoταoεωv.

5o. ΚιVηματoθiατρo YιY.αVτooθovnζ με δυvατoτnτα
τρ ιoδ ιαoτατnζ nρoΒoλng

5l' Ψnφιακο πλαvnταριo

5 z. Πρoooμoιωτng εικovικnC ΠραYματικoτnταζ

ο ΑπoΘnKεUτικouq Xωρouq, για τn
oυλλoγfi και Πρoσωριvn φυlαgn
εκΘεματωV Kαι Περιoδικωv εκΘεoεωv.

ο Xωρo Parking.

Tnv Tεxvικn εn Gλεψn τoυ εργoυ εxει
αvαλαBει n KoιVoπραξ(α
"ΕΛΛΗNoTΕXNlKH" A.E. - KlΩN A.T.Ε.

To dργo αvαμεvεται vα oλoκλnρωΘε(

μεxρι τo τελo( τoU 2oo2.
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Mουυε[υ αυτοΙ$vliTοU σTη 0ευοuλ0v[κ-,

' 
Tο Tε1vικο Mουoεiο Θεουαλοviκηζ,6ιαvυoνταq

{ ηv τρirη δειqαετia παρουoiαq στο ΧΦρo τηζ
Τε1voλoyiαq κβι τι'γ sεπrnly €πιoτημtλY, προ1ωρεi
arη oioταoη tδριματoξ με την επωvυμια "Κiντρo
Διαδaoηg Ετlιoτημiν κqι Moυaεiο Tεγvoλογiαq".

'. 1x*-::ι:Ι';'*-*-
'ψ*," .dρ β{Φq* -ψfl #* \ΨΦ .ψ.*s Ψ gβtq
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- .|-:-Aπiφryωιlετα 
6rι σιjιηk'ιrr'μfiil 

* 
,

αριΘμ; 182Ι2aao oπ6φoqιi tρυ τρ δη-
μοrυ<6 oυιβο'jfuo τoυ δη.ιbιΓ€i$iηξ, -

αrισφασιζεΙομοφt vα:. '. ' -'
A. Eγiφ(vει ηv αvαγκroστικη οrια)ιλα
τprαrcrr1 lrdρ τoψ δriμoυ Θ€σηs; λrr-
ρioαξ τou ιπl'' αριΘμ. {2,iληtrpτεμα-
Nφ.ιr- E' καrrpoρiαq.ε{iβαδσι, l itσι,sτμ (εκ oυιriΝκoιl'η$rοιr τειE)doυ
1α0α) τ-μ), πoιr βριo'ιεται ατrιγ επoμ
xιoΘεioα πεμo;η τou αγpoffirατog
Θ6iηηg, ιδιoπiμfοq'τηξ nτε JErEΘ

,1 Ε. ταρiοTq1vικιlY 'Ερjiιnι Θeobολo-
vfrξξ-. β6σει τηg uπ' οριΘμ : 41152
Μπρ{8|qτoυoιlμ.
βο}.αιoγΦφoυ X_Γ. εoτryε.riοrι, 6πΦ
αιrπ1 φoivετoι στο επιoυvατrτ6μεvo
crqΙv παρo.i|σο σrιΦΦr| rτψαioλo_
γι'ι6δι6γρoμμo κoι πtYixo, ποιl oιl-
ιπ$@ηκε αrι6 τov Γειimιoflot ρ{κα,
σγρov6μo'torτoγρdφo'4ξ1ρoil.iκd; για
τoιξ.παρακfrω Ι6γoιη:
ι. ξooφωιζετα ηξιγψοriιrταr Τε-
1ρικoΦ Mouοεiou ποδ]πir6κειτοι vα
6μJθε{ βελτιΙlνοtποι α rinffiφcδιο-
βiωoηq τolY -κατoiκιοY iαι τφb6riετoι
'θεψlcrπx6 η oικovoμιxfr , τιiυμιiτιxd
xαι.xoιwrwοi ααττιξ1 qq πΞιαρxnξ
σι6 τη }€ττoιrργ{α τοιl ιφcπcnρl ιοριi
μ€rr9ξ.. ': ' -''' ' ,' '

2. λεuκoλιjYεταt η προ_oροfr iτηv
i,πoρμolοi oδ6 Θdρηq _ Xαρ|,6oυ,

}TJffiχs*ξt-*τrκεγvα-
3. Η ιrτ6'crιολλαrμrυor1 f,lcrααt εivoi
o πιo καr6λληλoq xιilροs που'μπορε(
νu ξrηrτt'pτrp οlΦπι απη 6tJε-
αt κα ιrπ6ρμιmι η oιrιφtb*η γvdηητcxl 1 πrρΘq cπιαλλατ,p&iιorr.
e. qsrαο6ιrfεf τo δξ;rρ)p γτr 6λεs
τιξ απαραir'ηrε5_ εvερ. γειεξ ολoκλη-
ρ,Φσηq τηξ orιαnασιιlorκ.

'o.δftrαρ1oq _

ΘEoΔΩPoΣ ΓιAriΑλoflοYΛaτ.
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τιι,ι; iifi €jεομiη r: ε}Οκεi4€γ';μ tι ιrτεY *irε'ι εν t, ιι:,ι ξλ+ ιε:ι"l μο
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Απ6 τηv 1η 0κτω0ρiου
lθ00, το Tεptκ6 [liουαεiο

dεοοαλογΙκηξ ξεκlγdεl τlξ
οργuvωμivεξ ξεγαγηoεlξ
ο1οfuκΦv rαt &λλωγ ομiδιοv
οτo Εκθετl!ρι6 τou. Η ξεvi,
γηση σTο Mουοsiο οuvδu6ζει

με επιτυ1iα τηv πlμlρφωαη
l{fl Τηγ φιrxαγt'}γiα, κεvτρiζεl
τηv *μφυτη περι*ργοlα τωv
παlδlιbv γtο καταv0ηση Tωγ
επlοτημΦv καl εvημεpΦvεl

με τρ6πο πρωτ6τυπο καl ειJ,
1*ρtατο μα θ6μαtα Τηq τε-

γvολογl*q.
Τα εκθετηρια του hjουοεiου

αvαφ*ροvται οε μiα ποικιλiα
sευατιrlv οπιrn: τnλsπlκοιviεe.

φαrroυργiα, παμδοααη τε-

xvολογiα, μδιΟφωvο - ηλεο-
ραη, γαUσιΓιλo[α - μδιοναυ-
τιλια, μτεωφλογ[α, αεροπο-

ρiα, διααιημα, ιατρικf1 τεχγο'
λογiα, ηλεκιρικη εvdργεια, η"

λεκrροvκοi υnολογιπθq,
Τα περιοο6τερα απ6 τα

εκθοτηρια uποπηρiζοyιαι με
mυltimedia εφαρμογθq, απ6
δπoυ οι επιοκfτπεq θ1ουv

ηv δυvατοτητα vα αvτλη-
οουv sπιπλiοv rιληροφορiεg.

Στo Τεμlοπαρκο, με αλλη'
λεπιδρΦvτα ουμμετοxικ& εκ-
θθματα, οι επιοκimεg fxoυv
τηγ ευκαιρtα Vα .ταξιδt-

Φoυγ, οπv Eπιοτnun, συιt-
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