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ΕΠΙKOΙNΩNΙA KΑΙ ΠΡoBoΛH
Σημαντικδg oταΘμδg οτην εξελιξη
-και απδδειξη
πρoδδoυ και επtτυxiαζ- Yια καθε πρoοπαθεια,
για
καθε Σωματεio, γtα κdθε πoλrτtοτικη και πoλιτικη
κiνηοη, εiναι η θκδoοη καπotoυ εντυπoυ. Ενδg μεooυ
Yια την ενημiρωoη τoυ ευρδτερoυ κoινoδ, λiμε

σημερα.
Σε πoλλθg περιπτδοειg, ιδtαiτερα oτo xδρo τηg
πoλιτικηg, η κυκλoQoρiα τoυ εντυπoυ ουμπirπει
xρoνικα με τo ξεκiνημα τηζ πρooπαΘειαg. <Πρθπει να
εxω δικη μoυ Qωνη, Yια να μπoρEoω να αναπτυxθιb>
εiναt η λoγικη θεoη. Στo xιbρo των πoλιτιoτικδν
Σωματεiων, oικoνoμικoi και αλλoι λδγor δεν
επιτρεπoυν, αrα πρδτα βηματα, μtα τετoια (τδοo
ΧPnoιμη) πoλυτθλεια. Εδδ, η θεoη εiναι <πρεπει να
αvαπτυxθδ, Ylα να μπoρθoω να ixω δικη μoυ Φωνη>.
Γl' αυτδ, δταν επιτελoυζ ΦΘdσει η μεγαλη oτιγμη,
και τo πρι.bτo τεJxog τoυ περloδιKoι] εiναι θτoιμo να
κυκλoQoρηoει, τo Σωματεio και oι Qiλoι τoυ
δlκαιoλoγημενα γιoρταζoυν τo γεγoνδg και μιλανε
yrα <ενα ακδμη oημαντrκδ βημα, oτην ιoτoρiα τηg
πρooπαθειαg.

Στr1 oδντoμη ιoτoρiα τoυ, τo Τεxνικδ Moυoεio
Θεοοαλoνiκηg, xρωoταει καθε επιτυyiα τoυ στoν
ενΘoυοιαoμδ Kαι τη oυμπαραοταση των μελδν και
των Qiλων τoυ. 'oλων εκεiνων πoυ αιoθανθηκαν
τηv αναγκη και oραματiστηKαν την δπαρξη ενδg
τiτoιoυ μoρQωτικoδ Qoρδα. Γι' αυτδκαι απδ την
πρδτη στιYμη δδθηκε μεγαλη oημαοiα οτην τακτικη
καt απoτελεοματικη επικoινωνiα μεταξ$ δλων
εκεiνων πoυ πρooεQεραν xρδνo και κδπo Yια την
πραYματoπoiηoη τoυ oτδxoυ.
Σημερα, τεooερα xρoνια μετα την iδρυoη τoυ
Σωματεioυ, η αναγκη Yια επιKoινωνiα δεν μπoρεi να

καλυQτεi με πρoσωπιKθg επαQEg. Τα μθλη και oι

Qiλoι εiναι παρα πoλλoi και o αρrθμδg και η πorκιλiα
των εκ'δηλιi-loεων μεγαλη. Eξαλλoυ, υπαρxει
υπoxρθωoη Yια την πρoβoλη τoυ iργoυ τoυ
Moυοεioυ, δoτε περrοοδτερoι να τo γνωρiοoυν, εiτε
Yια να oQεληθoδν, εiτε yια να τo βoηθηοoυν. Mε δλα
αυτα oτo νoυ, τo Δroικητrκδ Συμβoδλιo τoυ
Moυοεioυ
πoλλα ευxαριοτδ οε δλoυg εκεiνoυg
-με στην
πoυ βoηθηoαν
πραYματoπoiηoη τoυ- oαg
παρoυοιαζει τo πρδτo τεδxog τηq ΕNΗMΕΡΩΣΗΣ.
M.Ι.

EΠΙΣKEΨΗ ToY YΠoYPΓoY ΕPEYNAΣ KAΙ TExNoΛoΓΙAΣ
KAΘHΓΗTOY κ. Γ. ΛΙANH ΣTo EKΘETHPΙO ToY MoYΣEΙoY
<Εiμαι πoλδ ικανoπorημθνog απδ την επioκειpη μoυ στo Τεxνικδ Moυoεio Θεooαλoνiκηg> δηλωοε o κ.
YπoυρYδg δoτερα απδ την ξεvdγηoη τoυ στo Eκθετηριo τoυ Moυoεioυ. <Mε εντυπωοiαoε τo πληθog και η
πorκιλiα των εκθεμdτων και η oωoτη oργdνωoη τoυ. Συγxαiρω δλoυg oooυg oυνθβαλαν oτη δημιoυργiα
αυτo$ τoυ ωραioυ Eργoυ>.

Η επiοκε(.ιη

πραYματoπoιηθηκε με
την ευκαιρiα τηg
δrαλδξεωq τoυ K.

Yπoυργoδ πoυ δγινε με
πρωτoβoυλiα τoυ
Moυοεioυ oτην αiθoυoα
τoυ Εμπoρικoδ και
Bιoμηxανικoυ
Επrμελητηρioυ

Θεoοαλoνiκηζ την
Τεταρτη 13 Απριλioυ
1983, με θiμα <Η
τεxνoλoγrκη Επαναoταοη
Kαι oι Koινωvικεζ και
oικoνoμικθg oυvεπειεg

τηQ).

Tη δrαλεξη
παρακoλoδθησαν o

Δημαρxog Θεooαλoνiκηg,
o Πρiτανrg τoυ AΠΘ,
Δημoτικoi Σδμβoυλoι,

Γ
I

H ΕΠΙΣKEΨΗ ToY YΠoYPΓoY κ. Γ. ΛΙANH ΣTo MoYΣEΙo
Kαθηγητδg, τα Miλη τoυ
Moυοεioυ και πληθog
κδoμoυ.
o κ. Yπoυργδg
αναQiρθηκε oτη ραγδαiα
εξελιξη τηq επιoτημηg
Kαι τηζ τεxνoλoγiαg,
rδιαiτερα οτoυg τoμεig
τηg γενετικηq βιoλoγiαg
και των ηλεκτρoνικδν,

(oυv6xειo)

τo ελληνικδ κρατog για
την παρακoλoδθηoη τηq
εξθλιξηq αυτηg και την
αναπτυξη αυτoδδναμηg
τεxνoλoγiαg.
Η oμιλiα τoυ K.

Yπoυργoδ θα

πoλυγραQηθεi και oι
ενδιαQερδμενoι μπoρoδν
να την πρoμηΘευτoδν
απδ τo Moυοεio.

και ανελυoε τα
πρoβληματα πoυ
συνεπαYεται η πρooooζ

Στιq QωτcrγραQiεg, o κ.
Yπoυργδg κατα την
επioκει|η τoυ στo
Εκθετηριo τoυ Moυoεioυ
Kαl τη διαλεξη τoυ στην
αiθoυoα τoυ ΕBΕΘ.

,

αυτη.

Σε ουντoμiα

ανiφερε τlg πρooπαθεlεg
πoυ καταβαλoνταl απo

H ΕΤΗΣΙΑ ΓΕNΙKH ΣYNEΛΕYΣΗ TΩN MΕΛΩN
Η φετινη ετηoια Γενlκη
Συνδλευoη των Mελδν,
πoυ ΠραYματoπoιηθηκε
την Kυριακη 6 Mαρτioυ
1983 oτην αiθoυoα τηg
Ηπειρωτtκηg Εoτiαg,'εixε
ενημερωτικo Χαρακτηρα
καl δεν περrελαμβανε

ο

αρyαrρεοiεg.

Η oυνελευοη εYινε οε
μια ζεoτη, φιλικη
ατμδoQαιρα, παρα τo
γεγoνog δτι αρrθμητικα η
πρooiλευoη των μελων
δεν ηταν ικανoπolητικη.
Mετα τo xαιρετrομδ τoυ
Πρoiδρoυ, o Γεν.
ΓραμματEαg Ι.
Παπαευoταθioυ θκανε
λεπτoμερη απoλoγιoμδ
των δραoτηρtoτητlων τoυ
πρoηYoυμενoυ Xρoνoυ.
AνεQερε δτι κατα την
περioδo αυτη

ο

Τε1νoλoγlκα

o

Αμερrκηg.

Δημιoυργηθηκε η

ΕπαQiq με Δημo
Θεoοαλoνiκηq. 'Εγινε

Δημαρxoυ και τoυ
Δημoτικoυ Συμβoυλioυ
oε oυνδυαoμδ με

παρoυοιαoειg καl
επιoκθι}ειg οτo
Εκθετηρlo.
Aντικεtμενtκδg oκoπδg
δλων των πρooπαθειι.bν
εiναι η εξε$ρεoη

ο' Aλλεq 30 επrοκiι|.,εrg
ατδμων η oμαδων,
ε:κπρooδπων

oργανιoμδν

'

oργανδoεων με σKoπo
την καλδτερη γνωριμiα

ο

με τo 1ιbρo τoυ

Moυoεioυ.

η

λεlτoυργiα τoυ
Τεxνικoδ 'oμιλoυ,

υπoδoμη Yια την
oργανωoη τoυ μδ-νιμoυ
Εκθετηρioυ, με |Jαoη τα
πρδτυπα των Moυoεiων
τoυ εξωτερrκoδ.
ενημθρωoη τoυ

εκθετηριo απδ cr1oλικig
oμαδεζ, με 600 oυνoλικα
μαθητig.

ο Συνεyioτηκε

Moυoεiα. Συνεyioτηκε

oυνεργαοiα με Moυoεiα
τηg Ευρδπηq και τηζ

διακεκριμθνoυg oμιλητεg.
20 Επιοκiι].rειg οτo

βιoμηxανιιilν'

επlτεδγματα των
τελευταiων 10 xρδνων>.
ΕπαQδq με Ξενα

n επικotνωνiα καl

ο

πραYματoπolηθηκαν:
ο 5 ΔιαλEξειζ στην
αiθoυoα τoυ ΕBΕΘ με

oτoν oπoio oυμμετεxoυν
μαθητεg και
οπoυδαοτεg με ιδιαiτερα
επ1στημoνlKα και
τεxνικα ενδιαQερovrα.
oργανιbθηκε o 2og
Mαθητικδq
Διαγωνloμoq. Φετog τo
θθμα ηταν <Τα
oπoυδαrδτερα

ο

μδνιμr1g oτεγηg.

ΕπαQEg με Noμαρxη καl

Yπoυργεiα Πoλιτιoμoδ
και 'Ερευναg και
Τεxνoλoγiαg, με Kδριo
αiτημα την oικoνoμιKη
ενioxυoη απδ μ€ρoυg
τηq Πoλιτεiαg.

Δημooιoτητα. 'Εγιναν

40 πoικiλεq

δημooιεδοειg oτιg
εΦημερiδεq, 2

ραδιoQωνικtg εκπoμπθg
και μια παρoυσιαση
oτην τηλεδραoη.

Στη oυνεiεια o Ταμiαg

Γ. Φωκiδηq iκανε
λεπτoμερη oικoνoμικδ
απoλoγιoμo yια τo 1982
και τoνισε την αναYκη
εγκαιρηg καταβoληg απδ
τα μελη, των ουνδρoμδν
τoυg, καθιi-lg επioηg καt

την εξαoφαλιoη δωρεδν.
Διευκρινiοτηκε, δoτερα

απδ αxετικδ ερδτημα, δτι
τα πood των δωρεδν
πρoζ τo Moυοεio
εκπirπoυν απδ τo
Qoρoλoγητio τoυ δωρητoδ
και oτι Yια τo σκoπo αυτo
τo Moυoεio εκδiδει οτo
τδλoζ τoυ Χρδνoυ oxετικiq
βεβαιιbοειg.

o

Aντιπρoεδρog και

Διευθυντηg τoυ Moυoεioυ
M. Ιατρiδηg αναQθρθηκε
αro oxεδιαoμδ

μελλoντικδν

δραoτηριoτητων καl την
πoρεiα τoυ Moυoεioυ.
Mδνιμη oτεγη,
olκoνoμικoι πoρoι,
'
και
συνερYασια με αρΧεζ

αλλoυq εκπoλιτlοτtκoυg
Qoρεiq, εiναι or κδριεg
επιδιδξειg τoυ ΔΣ Yια την
τρθxoυoα περioδo.

o M. Ιατρiδηg
αναQθρθηκε αKδμα στo
θθμα τηg μετατρoπηg τoυ
'Ιδρυμα.

Σωματεioυ oε
Aνθπτυξε δλα τα

πλεoνεκτηματα και τιζ
πρoδπoθεoειζ Yια την
υλoπoiηοη αυτoδ τoυ
oτoxoυ με τη διευκρiνιoη
δτι τo.Σωματεio.θα
συνεXtσει να υπαρXει με

αυτoτελεi g δραoτηριδτητεg

και μετα τη δημιoυργiα
τoυ Ιδρδματog, πoυ θα
καλδπτει τη λειτoυργiα
τoυ εκΘετηριoυ.
Eπακoλoδθηoε oυζητηoη
oxετικα με τα θεματα πoυ
αναπτιiγθηκαν Kαι

ληφΘηκαν oι ακδλoυθεg

απoQαoειg:

ο

ΨηQiοθηκε oμδφωνα η
πρoταoη Yια τη
δημιoυρYiα τoυ

ο

AπoQαoiοΘηκε να
ζητηθεi απδ τα μδλη
iκτακτη ειoQoρα Yια τo

Ιδρδματog.

1983 πoooδ 1.000 δρx.
πiραν τηq κανoνικηg

'

oυνδρoμηg.

ο Σxετικα με τη

διαθεoη
oριoμθνων μελδν να
βoηΘηooυν τlζ
πρocrπαΘειεg τoυ ΔΣ o
πρδεδρog N. oικoνδμoυ

ανακoινωσε oτι oτrg
oυνεδριαoειg τoυ ΔΣ
μπoρoδν να
παρισTανταl oσα απo

τα μiλη τo επιθυμoδν.

Τη Συνθλευοη Eκλειoε o
Πρδεδρog N. Oικoνδμoυ
o oπoiog ευxαρioτηoε
τoυζ παρευρισκoμενoυζ
Yια την πρooiλευoη τoυg
Kαι τη συμμετoXη τoυζ
στtq ερYασιεζ τηq

Συνελεioεωg.

Ι. ΠαπαευoταΘioυ

MAΘHΤΙKOΙ ΔΙAΓΩNΙΣMOΙ

στα Δημoτικα, Γυμναοια
καr Λδκεια των πδλεων
Θεοoαλoνiκηζ κα1 Krλκig.

AνταπoκρiΘηκαν

19

μαθητεg με 14 εργαoiεq

απδ τ1ζ oπoiεg 8 ηταν
μαθητδν τoυ Δημoτικoδ,
4 μαθητδν τoυ Γυμναoioυ
καt 2 τoυ Λυκεioυ. Αξiζει
να oημειαtθεi πωg απδ
τoυg 19 μαθητεg, oι 4
ειΧαν συμμετασΧει και
στoν Πριbτo Δlαγωνloμδ.

Bραβεδτηκαν τρειζ

μαθητεg απδ τo Δημοτικδ

καr δδo απδ τo Γυμναοιo.
oι μαθητig αυτoi εiναι o1:
ο Γιαννηg Xριoτoφoρiδηg

(Mακεδoνικα

ο
ο
o
ο
Miα ακδμη δρααrηρι6τητα τoυ Τε1νικoυ
Moυoεioυ, εiναι o ετηoιog δlαγιυvιoμδq Yια τη
oυγγραQη μελiτηq. AπευΘδνεταl στoυζ μαθητiq
τηg βαoικηq καr μioηg εκπαiδευoηg με oηoπδ τηv
πiδbελκυdη τoυ εvδrαQiρovτδq τoυq σε θiματα τηq
επloτημηq και τηζ τε1voλoγiαg.
o Θεoμδq ξεκivηoε τo Δεκiμβριo τoυ 1981' με τηv
πρoκηρυξη τoυ πρδτoυ MαΘητrκoδ Διαγιυvιoμoδ.

o Πρδτoq

MαΘητlκδq
Διαγιυvιoμ6g
ΠρoκηρυxθηKε Kαl
oλoκληριilθηκε στη

διαρκεrα τηg οxoλικηg
xρoνrαg 1981 '82.

o

πρδτog Διαγωνloμδg

εi1ε oαν θ6μα <To εργo
των Ελληνων Eπιοτημδνων
πoυ εζηoαν κατα την
αρxαιδτητα>l. Η επιλoγη
τoυ θθματog iγtνε oε μια
πρoαnα0εlα γνωριμiαg
των μαθητιi-lν με τoυζ
'Ελληνεq

Αρxαioυg

τoυζ ηταν, κατα σειρα

πρoτiμηoηg: o Aρyrμηδηq,
o Δημδκριτog, o
Πυθαγδραq, o Θαληq o
Mιληoιog, o Aναξαγoραg,
o Aριαroτεληζ, o 'Hρωναq
και o Επiκoυρog.
Η βραβευoη των
μαθητιbν εγινε oε ειδικη
τελετη, oε αiθoυoα τoυ
κτlρioυ τηq XANΘ. Τα
τρiα ιoδτrμα βραβεiα
δδθηκαν oτoυg μαθι1τεg:

ο Πετρo Τoικoδρα

(42oυ

Δημoτικoδ Σ1oλεioυ)

Επroτημoνεg oι οπoioι,
δπωg δlαπιοτι-bθηκε απδ
τoυg μαθητig πoυ
επιοκεφθηκαν τo Moυoεio,
εiναι ελαxιoτα γνωοτoi.
Στo Δrαγωνιoμδ αυτo
μετεixαν 32 μαθητεg τoυ
Δημoτrκoδ με 25 εργαoiεg.

ο'Eλενα Γαitανη-Ρανια

Επιοτημoνεζ πoυ
ξεxιilριoαν oι μαθητig για
να μελετηooυν τo εργo

μαθητεg πηραν

oι

Kατoαρτια-Aγγελlκη
Ηλιoπoυλoυ-Mαγδα
Στiγγα (Εκπαιδευτηρrα

o

<Koραηq>)

Ιιυαννα

Παντανιζoπoδλoυ (2oυ
Δημ. Σxoλεioυ

'oλor oι υπδλoιπor

αναμνι1oτικα δδρα. Στην
εκδηλωoη τηζ απoνομηq

παραβρεθηκαν ol γoνεiq
και oι δαοκαλoι των
μαθητιi-rν.

O Δεδτερog MαΘητrκδg
Δlαγιυvιoμδg
Στη δlαρκεια τηg

oγoλrκηg γρoνlαq 1982 '83
ΠραYματoπoιηθηκε
Δrαγωνloμδg με θδμα: <Τα
πlo oπoυδαiα τεyνoλoγικα
επιτευ\ματα των
τελευταiων δεκα 1ρδνιυνυ.
Τo θiμα επιλεxθηκε απo
την Kριτικη Επιτρoπη oτα
πλαiolα τηg πρooπαθεrαg
πoυ καταβαλλεταr απ'
δλoυg για τηg πρooθλκυoη
τoυ ενδrαQερoντoζ των
νεων oτrg θετrκεg
επloτημεg καl τα τε1νlκα
επαγγελματα.

o

Διαγωνιoμδg

απευθυνδταν οε μαθητθg
των δδo τελευταiων
ταξεων τoυ Δημoτικoδ καl
δλων των ταξεων τoυ
Γυμναoioυ και Λυκεioυ.
or εργαoiεg κρiθηκαν

xωριοτα για καθε βαθμiδα.
Τα βραβεiα πoυ
πρoβλθπoνταν ηταν
ιοδτιμα, τρiα γrα καθε μiα
απδ τιg τρειg βαθμiδεq τηζ
εκπαiδευoηg.

Πρoκηρυξη τoυ
Διαγωνιoμoδ oταλθηκε

Εκπαtδευτηρια)

Ηλiαq Bακoδραg

(Εκπαrδευτη ρrα
<Koραηg>)

ΣoQiα Ιωαννiδoυ (2o

Δημoτικδ Σxoλεio
Kιλκic)
Kωνoταντiνog
Bαδικδλlαg (17o
Γυμναoιo Θεο/νiκηg)
Δημητρα Nτδμπρoυ
(12o Γυμναοιo

Θεo/νiκηg)
Στoυg δδo μαθητEg τoυ
Λυκεioυ δ'oθη.καν ενθδμlα
συμμετoXηζ, oπωζ
αλλωοτε καr o' δλoυg
τoυg μαθητθg πoυ πηραν
μερoζ οτo Δrαγωνιομδ.
Η απoνoμη εγrνε κατα
τη διαρκεια εrδικηg
τελετηq, αrην oπoiα
παραβρ€θηκαν oι γoνεig
και oι καθηγητθg των
μιαθητων.

o μικρδg αριθμog
ουμμετoxιbν οτoυg δδo

πρδτoυg Διαyωνιoμoδg δε
θα απoτελεoει εμπδδιo
οτη ουνixιοη τηg

δραoτηριδτηταg αυτηg.
'Ηδη θxει α'ρxiοει η'
πρoετoιμασlα τoυ νεoυ
Δrαγωνιομoυ πoυ θα
πρoκηρυxθεi oτην αρxη
τηg επδμενηg οxoλrκηg
xρoνιαg.
oυoιαoτlκδ ρδλo οτην
επrτυxiα τoυ θα παiξει η
βoηθεια απδ τoυg
καθηγητεg και δαoκαλoυg,
Yια την υπoκlνηση τoυ
ενδιαQερoντoζ των
μαθητιbν. Η Επlτρoπη
πρoκηρυξηg των
Διαγωνιομδν πιαrεδεt και
ελπiζεr o'.αυτη τη
συνερYασια.

Κ. ΚαρατζoυλΙ6oυ

ΤΕXNΙKOΣ oMΙΛoΣ

ΔPAΣΤΗPΙoTHΤΑ_ΣYMΠΕΡΑΣMAΤA

Τo Τεxνικδ Moυoεio Θεooαλoνiκηζ στην
πρoοπαθεια τoυ να λειτoυργεi πoλδπλευρα oαν
μoρQωτrκδ κθντρo, αποQαoιoε τo Mαρτιo τoυ 1982,
να ξεκινηοει δoκιμαoτικα iνα <Τεxνικδ 'oμιλo> με
oκoπδ την πρoοQoρα ευκαrριδν oε μαθητig και
oπoυδαοτig πoυ ενδιαQερoνται Yια τη μελ€τη
εrδικδν επιστημoνιKδν θεματων και Yια τιg τεxνικig
καταoκευ€g.

Η λειτoυργiα τoυ 'oμιλoυ διευκoλδνθηκε απδ την
πρoΘυμiα τηq ΧΑNΘ να διαθθoει καταλληλo xδρo
Yια τιζ oυναντηοειg των μελιi'lν τoυ.
Σημαντικδ ρδλo oτo ξεκiνημα Kαι Τη λεrτoυργiα
τoυ oμιλoυ iπαιξε o Δrευ€υντηq loυ'^Moυσεioυ, o
'' εxει πεiρα απδ αναλoγoυg oμiλoυg τoυ
oπoiog
εξωτερικoυ. Γι' αυτδ, στo πρωτo διαοτημα ηταν o
συντoνlστηq Kαι o Kυριoζ εισηYητηq.
o 'oμι}.oq λειτoδργηoε σε τρειq φαoειg: Aπδ
Ι7 3 1982 μεxρι 26 5-1982. Απδ 18-9-1982 μθxρι
ι8 Ι2-]1982. Aπδ 15 2 1983 iωq 20-5-1983. Ξεκiνηοε με
14 μEλη (μαΘητig απδ τη Γ' Γυμναοioυ ωζ Kαι
Qoιτητig τoυ 3oυ ετoυg τoυ Πoλυτεxνεioυ). Τα
ενδιαQερoνται oτρεφoνταν γδρω απδ: ΗλεκτρoνικαComputers-Εξερεδνιoη Διαoτη ματog-Πυρηνικη
Φυοικη.
Στη διdρκεια τηg λειτoυργiαg τoυ 'oμιλoυ,
oxετικα
δδΘηκαν κατευθδνoειg και εγιναν
'αoκηoειg
με τoν επlστημoνlKo τρoπo ερYασιαζ και
καταβληθηκαν πρooπαθε^ιεζ-yιg τη γνωριμiα με
oριομiνεg τεxνικεg, πoυ βoηθoδν oτη λδoη
πρoβλημdτων.
Γυρω απδ τα θθματα πoυ ενδιεφεραν τα μθλη
θγιναν:

ο

Aτoμικθq και oμαδικθg εργαoiεg (oμιλiεg και
καταoκευθg)
ο Πρoβoλθg ταινιδν και slides
ο Παρoυοιασεlζ και oμιλiεg απδ τρiτoυg.
Τα μiλη τoυ oμiλoυ πραYματoπoiηoαν επιoκει}εrg
αroυg εξηq xδρoυg:

o

Τεγvικδ Moυoεio Θεοoαλoνiκηg

ΞΞΞ-
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ο

Kεντρo Ηλεκτρoνικδν Yπoλoγιoτδν

MΗXΑNoΛoΓΙΣΤΙKΗΣ
ο Εργoαrαοιo ESSO ΠAΠΠΑΣ

ο

Κεντρικδ Yπoοταθμδ Δ.Ε.Η..
Mια αλλη δυνατδτητα πoυ εixαν τα μΕλη ηταν o
δανειoμδg Τεxνικδν περιoδικδν, ελληνικδν και

ξενων.
Για την παρακoλoδθηση των εργαοιδν κρατηθηκαν
πρακτικα για καθε μiα απδ τιζ συγKεντρδoειg, απδ
θνα αλλo μελoq καΘε Qoρα, δoτε να μπoρEooυν δλoι
να απoκτηοoυν ευxiρεια o' αυτη την εργαοiα.
Mερικα απδ τα oυμπεραοματα τηζ δoκrμαoτικηg
λειτoυργiαg τoυ πρδτoυ Τεyνικoδ oμiλoυ εiναι:

o Xωρig πρδθεoη να
'oμrλog

αντικαταοτηoει τo οxoλεio, o

μπoρεi να διi-roει oτα'μiλη τoυ μια γεδoη
τoυ επιστημoνικoδ τρδπoυ ερyαoiαg και να
τoνιboει τo ενδιαQερoν Yια την Επιοτημη Kαι την

Τεxνoλoγiα.

ο Nα
o
ο

βoηθηoεr τα μiλη να αναπτδξoυν την
πρoοωπtκδτητα τoυg Kαι να εξαoκηooυν τη
δημroυργικδτητα τoυg.
Nα παρoτρδνεr τα μελη oτη ουλλoγικη εργαoiα και
να βoηθηoει oτην απδκτηση τηζ ευxερειαg να
μελετoδν θνα'θθμα Kαι να_τo παρoυοιαζoυν μθoα

σ' iνα

oριoμiνo xρoνtκδ διααιημα.

ΑπoQεδγoνταq την εξειδiκευoη,- δiνει oτα μEλη την
ευκαιρiα να Yνωρtστoδν με διαQoρoυg τoμεig τηg
επιoτημηg Kαι τηζ Τεxνoλoγiαg.

Αν και Yια την επαναληι}η τηg λειτoυργiαg τoυ
Τεxνικoti 'oμιλoυ η τη δημιoυρYiα και αλλων, πρiπεr
να μελετηθoδν και να λυθoδν τα διαφoρα
πρoβληματα πoυ υπαρxoυν, τo Δ.Σ. τoυ Moυoεioυ
πιοτεδει πωg πρδκειται Yια μlα αξιδλoγη πρooπαθεια
πoυ πρεπει να συνεXιστεi. Τα πro οημαντικα
πρoβληματα εiναι: η δυοκoλiα αrη οδμπτωση των
ελεδθερων ωρων των μελιilν, η αδυναμiα
oυoιαοτικηg εργαoiαg δταν τα μθλη δrαθετoυν μδνo
2-3 δρεg τη βδoμαδα Ytα τoν 'oμιλo, η αναyκη για
καταλληλα εξoπλroμενo xιbρo και η αναγκη για
μεγαλδτερo αριθμδ ειoηyητδν.
Ε. ΚαQε
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