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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 
        Θεζζαινλίθε, 30/11/2008 
 
«Η εξεπεύνηζη ηος διαζηήμαηορ από ηον άνθπωπο ζηην Εςπώπη: Διεθνήρ 
Διαζηημικόρ Σηαθμόρ και πέπαν αςηού. Επιηεύγμαηα και μελλονηικέρ εςκαιπίερ 
για ηην Ελλάδα» είλαη ην ζέκα ηεο Δηάιεμεο πνπ ζα δώζεη ν Δηεπζπληήο ηνπ 
Γξαθείνπ Εηδηθώλ Πξνγξακκάηωλ ηνπ Επξωπαϊθνύ Οξγαληζκνύ Δηαζηήκαηνο θαη 
Δηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Τπνδνκώλ Φνξηίνπ, Dr Giuseppe Reibaldi (Σδηνπδέπε 
Ρεϊκπάιληη). 
 
Ο αμηωκαηνύρνο ηνπ Επξωπαϊθνύ Οξγαληζκνύ Δηαζηήκαηνο (Ε.Ο.Δ.) Dr Giuseppe 
Reibaldi, ζην πξώην κέξνο ηεο Δηάιεμεο, ζα παξνπζηάζεη ην πξόγξακκα ηνπ 
Δηεζλνύο Δηαζηεκηθνύ ηαζκνύ (Δ.Δ..), ηε ζπλεηζθνξά ηνπ Ε.Ο.Δ., ηα θύξηα 
επηηεύγκαηα από ηε ζύλδεζε κε ην Δ.Δ.. ηνπ Επξωπαϊθνύ Δηαζηεκηθνύ 
Εξγαζηεξίνπ Columbus κε ηηο ππνδνκέο θνξηίνπ πνπ δηαζέηεη, ην δηαζηεκηθό όρεκα 
κεηαθνξάο θνξηίνπ ATV, θαζώο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνιιώλ Επξωπαίωλ 
αζηξνλαπηώλ πνπ επαλδξώλνπλ ην Δ.Δ.. Η παξνπζίαζε ηωλ επηηεπγκάηωλ απηώλ 
ζα ζπλνδεπηεί από επεμεγεκαηηθή πξνβνιή ζρεηηθώλ καγλεηνζθνπεκέλωλ 
ζηηγκηόηππωλ.  
 
ην δεύηεξν κέξνο ηεο δηάιεμεο, ζα παξνπζηάζεη ηιρ εςκαιπίερ πος δίνονηαι ζηελ 
Επξώπε θαη εηδηθόηεξα ζηην Ελλάδα, γηα ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα ηνπ Δ.Δ.. 
Πώρ μποπεί να ζςνειζθέπει η Ελληνική Βιομησανία θαη πώο ζα κπνξνύλ νη 
επηζηήκνλεο λα πξνηείλνπλ λέα πεηξάκαηα γηα δηεμαγωγή ζην Δ.Δ.. 
 
ην ηξίην κέξνο ηεο δηάιεμεο ν Dr Reibaldi, ζα παξνπζηάζεη ηα ζρέδηα ηνπ Ε.Ο.Δ. γηα 
ηελ αλάπηπμε ελόο λένπ Επξωπαϊθνύ κέζνπ κεηαθνξάο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, 
νξηζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο πξνεηνηκαζίαο ηερλνινγηώλ εμεξεύλεζεο, θαζώο θαη ηιρ 
δςναηόηηηερ πος πποζθέπονηαι ζηην Ελλάδα για ζςμμεηοσή ηηρ ζηα 
ππογπάμμαηα αςηά. 
 
Η δηάιεμε απνηειεί ηελ Κεληξηθή Εθδήιωζε γηα ηνλ ενξηαζκό ηωλ 80 ρξόλωλ ηνπ 
Σκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ Α.Π.Θ. θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζήμεπα Κςπιακή, 30 
Νοεμβπίος 2008 και ώπα 18.00, ζηελ Αίζνπζα Σειεηώλ ηνπ Κηηξίνπ Δηνίθεζεο «Κ. 
Καξαζενδωξή» ηνπ Α.Π.Θ. 
 
Μεηά ηνπο ραηξεηηζκνύο ηελ εθδήιωζε ζα πξνινγίζνπλ εηζαγωγηθά ν Πξόεδξνο ηνπ 
Σκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ Α.Π.Θ., Καζεγεηήο ηέξγηνο Λνγνζεηίδεο θαη ν Δηεπζπληήο 
ηνπ Εξγαζηεξίνπ Αζηξνλνκίαο ηνπ Α.Π.Θ., Καζεγεηήο Αζηξνλνκίαο Νηθόιανο Κ. 
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πύξνπ κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Πξόεδξνπ ηεο Επηηξνπήο Ενξηαζκνύ ηωλ 80 ρξόλωλ 
αιιά θαη ηνπ Εζληθνύ Εθπξνζώπνπ ηεο ρώξαο καο ζηνλ Ε.Ο.Δ. 
 
Ακέζωο κεηά ηε Δηάιεμε ηνπ Dr Reibaldi, ζα ηηκεζνύλ, κε ηελ επίδνζε ηηκεηηθώλ 
παπύξωλ, νη Οκόηηκνη Καζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ Α.Π.Θ. γηα ηε ζπλνιηθή 
πξνζθνξά θαη ην έξγν ηνπο ζην Σκήκα Φπζηθήο. 
 
Σν Σκήκα Φπζηθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ηδξύζεθε ην 
1928. Είλαη έλα από ηα παιαηόηεξα θαη κεγαιύηεξα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ζηελ 
Ειιάδα, ηόζν ζε πξνζωπηθό θαη θνηηεηέο όζν θαη ζε επηζηεκνληθέο δξαζηεξηόηεηεο.  
 
Σα ηειεπηαία ρξόληα, ην Α.Π.Θ. πξωηαγωληζηεί ζηε κεγάιε εζληθή πξνζπάζεηα γηα 
ηελ επξύηεξε δπλαηή ελεκέξωζε ζε ζέκαηα ηνπ Επξωπαϊθνύ Οξγαληζκνύ 
Δηαζηήκαηνο (Ε.Ο.Δ.) ζηελ Ειιάδα. ηόρνο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη ε επηηπρήο 
ζύλδεζε ηεο ρώξαο καο κε ηνλ Ε.Ο.Δ. θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 
ηεο Ειιάδαο, ηόζν δηδαθηηθνύ θαη επηζηεκνληθνύ όζν θαη εξεπλεηηθνύ θαη 
ηερλνινγηθνύ, ζηηο θαηλνηόκεο θαη πνιπζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ε.Ο.Δ. 
 
Επιζςνάπηεηαι η παποςζίαζη ηος Dr Reibaldi. 
 
Επηθνηλωλία: Νηθόιανο πύξνπ, Εζληθόο Εθπξόζωπνο ηεο Ειιάδαο ζηνλ Ε.Ο.Δ., 
Καζεγεηήο Αζηξνλνκίαο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ Α.Π.Θ., ηει. 2310 998181, E-
mail: spyrou@astro.auth.gr 
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