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À¶∞ƒÃ√À¡ Ê·ÛÈÛÙÈÎ¿ ª·ıËÌ·ÙÈÎ¿;
¡·È, Ì·˜ Ï¤ÂÈ Ë Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘
Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÔ‡
Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ Picone Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ̆ Â-
ÚËÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ 1927 ÌÂ ÙÔÓ ªÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ÛÙÔ
ÙÈÌfiÓÈ ÙË˜ ̄ ÒÚ·˜ fiÙÈ ·ÔÙÂÏÂ› ·Ú¿‰ÂÈÁ-
Ì· «Ê·Û›ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡» Î·È ÔÓÔÌ¿-
˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ̄ ÒÚÔ «º·-
ÛÈÛÙÈÎ¿ ª·ıËÌ·ÙÈÎ¿» ÁÈ·Ù› «Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó
ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜
ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜
ÔÏÂÌÈÎ‹˜ ÌË¯·Ó‹˜». ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË
ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· ª·ıËÌ·ÙÈÎ¿ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È
ÌÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜
Û·Ê¤˜ Ì¤Û· ·fi ÙÈ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÔÁÎÒ-
‰Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÂ
‰ÂÎ·¤ÍÈ ÂÓfiÙËÙÂ˜, ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙË˜
À·Ù›·˜ ÙÔ 415 Ì.Ã. ˆ˜ ÙÔ 1938, fiÙ·Ó
·ÔÛ‡ÚÂÙ·È Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·ıÂÔ-
‰ˆÚ‹ ·fi Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈÎ¿ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·,
Ï‹ıÔ˜ ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ. ∂Ó‰È¿ÌÂÛ· Ô
·Ó·ÁÓÒÛÙË˜ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ OÌ¿Ú
∫·ÁÈ¿Ì, ÙÔÓ §¿ÈÌÓÈÙ˙, ÙÔÓ O˚ÏÂÚ, ÙÔÓ ∫Ô-
Û›, ÙÔÓ ªÔÏÙ˙¿ÓÔ, ÙÔÓ °ÈÂÁÎfiÚÔÊ, ÙÔÓ
§Ô˘˙›Ó Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ∫ÂÓÙÚÈÎ‹
È‰¤· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È fiÙÈ Î·ÎÒ˜ ÓÔÌ›-
˙Ô˘ÌÂ ˆ˜ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Î¿ıÂ ÌÔÚÊ‹ ÂÍÔ˘-
Û›·˜ Î·È Î·Ù¿ ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê¤·: «ÔÈ ‰È¿ÎÔ-
ÓÔÈ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÂÈÛÙ‹ÌË˜ ‹Ù·Ó Û¯Â‰fiÓ ¿-
ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ̆ Ë-
ÚÂÙÔ‡Û·Ó ÈÛÙ¿ ̂ ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ, ÁÂˆÌ¤-
ÙÚÂ˜, ·ÛÙÚÔÓfiÌÔÈ, ÌË¯·ÓÈÎÔ›». 

ΔÔ fiÙÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÛÙÔ 1938
‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎËÓ Î·È fiÙÈ ÛÙ·-
Ì¿ÙËÛÂ Ë Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ-
ÛÙÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÌÂ ÙËÓ ·ÓÔÚıÔÏÔÁÈ-
Î‹ ÂÍÔ˘Û›·. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¿ÓÙˆ˜ ÙˆÓ

1.500 ÂÙÒÓ Ô˘ Î·Ï‡ÙÂÈ, ‰›ÓÂÈ ¿ÊıÔÓ·
ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó
(‹ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜) ÔÈ Ì·-
ıËÌ·ÙÈÎÔ› Ó· Û˘Ó‰È·ÏÏ·ÁÔ‡Ó ÌÂ ÙËÓ ÂÍÔ -̆
Û›·. ∞Ó Î·È ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÛÔ˘‰¤˜ ª·ıËÌ·-
ÙÈÎÒÓ, Ë Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ·ÔÊÂ‡ÁÂÈ Î¿ıÂ ÂÌ-
‚¿ı˘ÓÛË ÛÙÔ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙË˜
ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ «ËÚÒˆÓ» Ô˘ ·ÚÂ-
Ï·‡ÓÔ˘Ó ·fi ÙÈ̃  ÛÂÏ›‰Â  ̃ÙÔ  ̆‚È‚Ï›Ô ,̆ ›Ûˆ˜
ÁÈ· Ó· ÌË ‰ÈÒÍÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ Ô˘
‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Î·Ï¿ ÌÂ Ù· ª·ıËÌ·ÙÈ-
Î¿. ΔÔ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‚Ú·‚Â˘ÙÂ› ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·fi
ÙËÓ ∞Î·‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ, Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË
ÌÔ˘, Ô‡ÙÂ ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô‡ÙÂ ·Ê·ÈÚÂ› Ù›Ô-
ÙÂ ÁÈ· ÙÔÓ Â›‰ÔÍÔ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ÈÔ ÔÏ‡
Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ ÙÔ fiÙÈ Ë 65 ÂÙÒÓ Û‹-
ÌÂÚ· Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ·Ó·-
ÏËÚÒÙÚÈ· Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÛÙÔ ªÂÙÛfi‚ÈÔ
¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô, Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛÂ ÌÂÙ¿ ·fi
¤ÚÂ˘Ó· ÂÙÒÓ fiÏÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜
Î·È ÙÈ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ
Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓÂ˜ ÛÂ ¤Ó· ̄ Ú‹ÛÈÌÔ ‚È-
‚Ï›Ô. ∫·È ÂÎÂ› ̆ ¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ ÛÙÔÈ-
¯Â›ˆÓ ÛÙÈ˜ ÂÙ·ÎfiÛÈÂ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜
ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘, È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÈ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜,
Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ï-
Ï¤ÍÂÈ ÌÂ ÔÏÏ‹ ÂÈÌÔÓ‹ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜.
∏ Ì¤ÙÚÈ· ÛÂÏÈ‰ÔÔ›ËÛË Î·È Î¿ÔÈÂ˜ Ù˘-
ÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ·‚ÏÂ„›Â˜, fiÔ˘ ̆ ¿Ú¯Ô˘Ó,
‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó, Â˘Ù˘¯Ò˜, Ó· ·ÏÏÔÈÒ-
ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÙË ̄ ÚË-
ÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ∂Ófi˜ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘
Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ÂÎÙfi  ̃ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÛÂ fiÛÔ˘˜
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ‰È·Óı›ÛÔ˘Ó
ÙÈ˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂ ÌÈ· ·ÚÔ˘-
Û›·ÛË ÙÔ˘ ÂÚ›Á˘ÚÔ˘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂ Î¿-
ÔÈ· ÎÂÊ¿Ï·È· ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. 
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4-7 Μαΐου 
Συνέδριο και... Πρωτάθλημα
Τεχνητής Νοημοσύνης 
ιδρυμα ευγενίδου, λεωφ.

συγγρού 387, π. φάληρο 

Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής
Νοημοσύνης (SETN 2010) διοργανώ-
νει το Ινστιτούτο Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέ-
ντρου Ερευνών «Δημόκριτος». Στόχοι
του η συνεύρεση των επιστημόνων
του τομέα, η ενημέρωση των προ-
πτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτη-
τών του τομέα και η προώθηση των
ερευνητικών επιτευγμάτων στις επι-
χειρήσεις, ώστε να αναπτυχθούν και-
νοτόμα προϊόντα. Παράλληλα με τις
εργασίες του συνεδρίου, θα διεξαχθεί
το 1ο Τουρνουά RoboCup, στο οποίο
τρεις ομάδες ανθρωποειδών λιλιπού-
τειων ρομποτοποδοσφαιριστών –
από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη
Γερμανία – θα διεκδικήσουν τον τίτ-
λο. Την εκδήλωση αυτή θα πλαισιώ-
σει με ομιλία του ο επικεφαλής της
πρώτης ελληνικής ρομποτοομάδας
«Κουρήτες», αναπληρωτής καθηγη-
τής του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Μι-
χάλης Λαγουδάκης.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστο-
σελίδα http: //www. setn2010. gr/ 

4 Μαΐου 
Ναυτικές ιστορίες 
εθνικό ιδρυμα ερευνών, λεωφ.

βασ. κωνσταντίνου 48, αθήνα 

Με αφορμή το Ετος Ναυτικού (2010),
το ΕΙΕ αφιερώνει τον Στ’ Κύκλο Oμιλιών
του στο Ναυτικό, ιδιαίτερα στο ελληνι-
κό. Ιστορικοί, φιλόλογοι και ιστορικοί
τέχνης του Ινστιτούτου Νεοελληνικών
Ερευνών και ειδικοί επιστήμονες μι-

λούν για την άρρηκτη σχέση του Ναυ-
τικού με τους Ελληνες και την ελληνική
κοινωνία, εστιάζοντας κυρίως στη Νεό-
τερη Ιστορία. Παράλληλα, στο αίθριο
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών θα
λειτουργούν δύο εκθέσεις με ναυτικά
θέματα. Στην πρώτη ομιλία της σειράς,
την Τρίτη, ο διευθυντής ερευνών του
ΙΝΕ/ΕΙΕ κ. Γιώργος Τόλιας θα παρου-
σιάσει «To Αιγαίο επί Χάρτου», με σχο-
λιασμό του κύριου ερευνητή του
ΙΝΕ/ΕΙΕ κ. Δημήτρη Δημητρόπουλου.
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ωρα έναρ-
ξης: 19.30. Πληροφορίες στο τηλ. 210
7273.501+516 και στον δικτυακό τόπο
www. eie.gr 

4 Μαΐου 
Oι τελικοί του φοιτητικού
διαγωνισμού «Imagine Cup» 
κέντρο καινοτομίας, λεωφ.

βασ. σοφίας 103, αθήνα 

Την Τρίτη, στις 12.30 μ.μ., θα λάβουν
χώρα οι τελικοί του φοιτητικού διαγω-
νισμού «Imagine Cup» που διοργανώ-
νει η Microsoft Ελλάς ΑΕ. Στο τέλος της
εκδήλωσης, την οποία θα συντονίσει ο
δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας, θα
πραγματοποιηθεί η βράβευση της
ομάδας των ελλήνων φοιτητών που θα
εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον τελι-
κό του παγκόσμιου φοιτητικού διαγω-

νισμού «Imagine Cup 2010», στην Πο-
λωνία.
Πληροφορίες στο τηλ. 210 8174.409.

4-29 Μαΐου 
5ο Διεθνές Φεστιβάλ
Επιστημονικών Ταινιών 
caid, aίθουσα προβολών

ελληνικού κόσμου, σπ.

πολυκράτους 6, αγ. ι. ρέντης 

Το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Επιστημονι-
κών Ταινιών παρουσιάζει και εφέτος τις
πρώτες προβολές των ντοκυμαντέρ
της παγκόσμιας παραγωγής. Παράλλη-
λα με τις πρώτες προβολές όμως θα
παρουσιάζεται και η Διεθνής Εκθεση
Ψηφιακής Τέχνης «Βερολίνο - Αθήνα»,
όπου καλλιτέχνες χρησιμοποιούν την
τεχνολογία του βίντεο και των υπολο-
γιστών με έναν εντελώς διαφορετικό
τρόπο.
Η είσοδος είναι ελεύθερη, οι υπότιτλοι
στα αγγλικά και οι ώρες προβολών Τρί-
τη - Τετάρτη - Πέμπτη 16.00-18.00, Πα-
ρασκευή - Σάββατο 17.00-20.00. Για
περισσότερες πληροφορίες καλέστε
στο τηλ. 210 7251.893.

5-9 Μαΐου 
Η ιστορία των επιστημών
στην πράξη 
εθνικό ιδρυμα ερευνών, λεωφ.

βασ. κωνσταντίνου 48, αθήνα 

Το Πρόγραμμα Ιστορίας, Φιλοσοφίας
και Διδακτικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών και η Ελληνική Εταιρεία Ιστο-
ρίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των
Επιστημών διοργανώνουν το διεθνές
συνέδριο «Ιστορία της Επιστήμης στην
Πράξη». Το συνέδριο θα εστιάσει
στους εξής θεματικούς άξονες: στη
διερεύνηση της δημιουργίας κοινής
ευρωπαϊκής διδακτικής ύλης για την
Ιστορία των Επιστημών, στη διδακτική
χρήση της, στη διερεύνηση των επι-
στημολογικών προβλημάτων κατά τη
χρήση της, στην εκτίμηση της δημό-
σιας συνεισφοράς ενός Μουσείου
Ιστορίας των Επιστημών και στην απο-
τίμηση του τι αξίζει και πώς να διατη-
ρηθεί ως επιστημονική κληρονομιά.
Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα www.
hpdst. gr/events/conferences/history-
of-science-in-practice 

7 Μαΐου 
Ανθρωπιστικές ιστορίες
αμφιθέατρο ινστιτούτου

pasteur, λεωφ. βασ. σοφίας 127,

αθήνα 

Την Παρασκευή και μεταξύ των
ωρών 11.00-15.30 η ΓΓΕΤ και το
υπουργείο Παιδείας διοργανώνουν
ημερίδα με θέμα την παρουσίαση
της θεματικής ενότητας «Individuals,
Societies, Cultures and Health
(ISCH)» του οργανισμού COST. Στό-
χος της εκδήλωσης είναι η ενημέρω-
ση της εθνικής ερευνητικής κοινότη-
τας που δραστηριοποιείται στον το-
μέα των κοινωνικών και ανθρωπιστι-
κών επιστημών σχετικά με το COST,
ούτως ώστε να ενισχυθεί η ελληνική
συμμετοχή στη θεματική ενότητα
ISCH. Η συμμετοχή στο COST επιτυγ-
χάνεται μέσω ηλεκτρονικής υποβο-
λής προτάσεων στην ιστοσελίδα του
οργανισμού www. cost.eu, οποτεδή-
ποτε μέσα στο έτος, καθώς η πρό-
σκληση υποβολής προτάσεων παρα-
μένει «ανοιχτή» καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύ-
θερη. Πληροφορίες στο τηλ. 210
7458.101 και στον ιστότοπο http:
//www. gsrt.gr 
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