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 Μεηά από ηελ νκηιία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Τκήκαηνο Φπζηθήο, Καζεγεηή 

θνπ Σηέξγηνπ Λνγνζεηίδε, επηζπκώ, ζύληνκα λα ζαο ελεκεξώζσ γηα ηε ζρέζε 

ηνπ  ενξηαζκνύ ησλ 80 Φξόλσλ ηνπ Τκήκαηνο Φπζηθήο κε ηνλ Δπξσπατθό 

Οξγαληζκό Γηαζηήκαηνο (ΔΟΓ) θαη θαη’ επέθηαζε κε ηελ ρώξα καο σο λέν 

κέινο ηνπ  ΔΟΓ. 

Όπσο είλαη γλσζηό, ν Εςπωπαϊκόρ Οπγανιζμόρ Διαζηήμαηορ (ΔΟΓ,  

European Space Agency, ESA)  απνηειείηαη από 17 θξάηε-κέιε θαη ε Διιάδα 

εληάρζεθε επίζεκα ζηνλ ΔΟΓ, σο ην 16ν κέινο ηνπ,  ηνλ Μάξηην ηνπ 2005. 

Από ηόηε, κε απόθαζε-πξόηαζε ηνπ ΓΓΔΤ, ν νκηιώλ νξίζζεθε σο ν 

Δζληθόο Δθπξόζσπνο ηεο Διιάδαο ζηνλ ΔΟΓ  θαη, εηδηθόηεξα, ζηε Διεύθςνζη  

Επανδπωμένων Διαζηημικών Πηήζεων, Μικποβαπύηηηαρ και Εξεπεύνηζηρ 

(Human Spaceflight, Microgravity, and Exploration, ΗΜΔ) ζηηο αξκνδηόηεηεο 

ηεο νπνίαο εκπίπηνπλ, κεηαμύ άιισλ, ν Γηεζλήο Γηαζηεκηθόο Σηαζκόο, ην 

Δπξσπατθό Γηαζηεκηθό Δξγαζηήξην Columbus, ην Γηαζηεκηθό Όρεκα 



κεηαθνξάο θνξηίνπ  ATV/Jules Verne, πιήζνο εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ 

θαη, βεβαίσο, ην ζέκα ησλ Δπξσπαίσλ Αζηξνλαπηώλ. Δίλαη δε γλσζηό, όηη 

ζηα αλσηέξσ ζέκαηα ηνπ ΔΟΓ ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο έρνπλ 

νξγαλσζεί αξθεηέο ελεκεξσηηθέο εθδειώζεηο, κε ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηα ηεο 

Πξπηαλείαο θαη ησλ όισλ ησλ παλεπηζηεκηαθώλ αξρώλ, ηνπ ΔΟΓ θαη ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

Σηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνύ έηνπο, ν Πξόεδξνο ηνπ 

Τκήκαηνο Φπζηθήο, Καζεγεηήο θ. Σηέξγηνο Λνγνζεηίδεο, κνπ δήηεζε, θαη 

δέρζεθα, λα είκαη ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Τκήκαηνο Φπζηθήο, ηεο 

αξκόδηαο γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ Δνξηαζκνύ ησλ 80 Φξόλσλ ηνπ Τκήκαηνο 

Φπζηθήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2008, κε απνθνξύθσκα ηε ζεκεξηλή θεληξηθή 

εθδήισζε. 

Καηά ηελ νξγάλσζε, ινηπόλ, ηνπ ζεκεξηλνύ ενξηαζκνύ, ζεσξήζακε 

σο εμαηξεηηθή ηδέα ηε ζύλδεζε ηνπ ενξηαζκνύ ησλ 80 Φξόλσλ ηνπ Τκήκαηνο 

Φπζηθήο κε ηελ πξνβνιή, ζην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνύ, ηνπ ΔΟΓ.  

Τν ζθεπηηθό καο ήηαλ ξεαιηζηηθά ζύλζεην, αιιά θαη απαξαίηεην. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, είλαη, πιένλ, γεγνλόο, όηη ην απόιπην ζεκαηηθό πεξηραξάθσκα  

θαη ε ακνηβαία  απνκόλσζε ησλ επηζηεκώλ απνηεινύλ παξειζόλ. Οη 

δηάθνξεο επηζηήκεο  βξίζθνληαη ζε ζπλερή θαη έληνλε αιιειεπίδξαζε θαη 

αιιειεμάξηεζε. Δηδηθόηεξα, ζήκεξα ε Φπζηθή βξίζθεηαη ζε έληνλε 

αιιειεπίδξαζε κε πνιιέο άιιεο ζεκαηηθέο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο (π.ρ. 

Φεκεία, Γεσινγία, Βηνινγία, Μεραληθή, Ιαηξηθή θαη πνιιέο άιιεο) αιιά θαη 

ηερλνινγία, βηνκεραλία, εθαξκνγέο, Γηάζηεκα. 

Δμάιινπ, πάληνηε λα ζπκόκαζηε, όηη απαραίηεηε προϋπόζεζε 

επηηστίας ηες ζύλδεζες ηες τώρας κας κε ηολ ΕΟΔ είλαη ε ελεργός 

ζσκκεηοτή ηες Ειιεληθής βηοκεταλίας ζ’ ασηήλ ηελ προζπάζεηα. 

Σπλεπώο, κε απηόλ ην ζπλδπαζκό ηνπ ζεκεξηλνύ ενξηαζκνύ κε ηνλ 

ΔΟΓ, πξνζπαζνύκε  λα ζπκβάινκε  ζηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ζε εζληθό 

επίπεδν, γηα ηελ απαξαίηεηε ελεκέξσζε ζην επξύηεξν δπλαηό πιαίζην γηα ηνλ 

ΔΟΓ θαη, άξα, γηα κία αθόκε θνξά θαη ζην πιαίζην ησλ αληηθεηκεληθώλ 

δπλαηνηήησλ καο, λα ζπκβάινκε, καθξνπξόζεζκα, ζηελ επηηπρία ηεο 

ζύλδεζεο ηεο ρώξαο καο κε ηνλ ΔΟΓ. 

Έηζη, θζάζακε ζην ζεκείν, ε ζεκεξηλή θεληξηθή νκηιία ηνπ ενξηαζκνύ 

γηα ηα 80 Φξόληα ηνπ Τκήκαηνο Φπζηθήο, αιιά θαη ε ασρηαλή ελεκερωηηθή 



ζσδήηεζε γηα ηε ζρέζε ηεο  Διιεληθήο Βηνκεραλίαο θαη ηνπ  ΔΟΓ λα γίλνληαη 

κε ηελ επγεληθώο,  απηόβνπιε, από νηθνλνκηθήο πιεπξάο,  ζπκκεηνρή δύν  

πςειόβαζκσλ αμησκαηνύρσλ ηνπ ΔΟΓ ζε ζέκα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο ηεο 

ρώξαο καο θαη ηνπ ΔΟΓ.    

Πξηλ πξνρσξήζσ, ζεσξώ επηβεβιεκέλν, λα απεπζύλσ, εθ κέξνπο ηεο 

Δπηηξνπήο Δνξηαζκνύ,  νξηζκέλεο  ζερκές θαη εηιηθρηλείς εσταρηζηίες.  

Πξνο ηηο Πξπηαληθέο Αξρέο, νη νπνίεο, πξέπεη λα ηνλίζσ, κε πνιύ 

θξηηηθό ηξόπν θαη ζρεδόλ ακέζσο, δηείδαλ θαη εθηίκεζαλ ηε ζεκαζία θαη ηεο 

ζύλδεζεο ηεο ρώξαο καο κε ηνλ ΔΟΓ θαη ηεο πξνζπάζεηαο πξνο απηήλ ηελ 

θαηεύζπλζε πνπ θαηαβάιιεηαη κέζα ζην ΑΠΘ. Δπραξηζηώ, ινηπόλ, ηηο 

Πξπηαληθέο Αξρέο  γηα ηελ  παληνεηδή ππνζηήξημε πξνο ηελ Δπηηξνπή 

Δνξηαζκνύ θαη, θπξίσο, γηα ην ζπλερέο θαη ζαθώο εθθξαδόκελν, ζε θάζε 

θαηάιιειε επθαηξία, ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηα πξαγκαηηθά εζληθήο ζεκαζίαο 

ζέκαηα ΔΟΓ. Ιδηαηηέξσο δε πξνο ηνλ(ηελ) Αληηπξύηαλε(η)  θν(α)…..γηα ηελ 

επγελή παξνπζία ηνπ(ηεο) εδώ ζήκεξα, αιιά θαη γηα ηα θαιά ιόγηα ηνπ(ηεο). 

Πξνο ηελ ΓΓΕΣ, γηα ηελ θαζ’ όια απνδνηηθή κέρξη ηώξα ζπλεξγαζία 

καο ζε όια ηα επίπεδα, αιιά θαη πξνο ηνλ Αθαδεκατθό θ. ηακάηε Κρηκηδή, ν 

νπνίνο έρεη ηελ επγελή δηάζεζε λα είλαη ζήκεξα καδί καο εθπξνζσπώληαο 

ηνλ ΓΓΔΤ, Καζεγεηή θ. Φίιηππν Τζαιίδε.  

Πξνο ηνλ Κνζκήηνξα ηεο Σρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ,  αγαπεηό 

ζπλαδέιθν-Καζεγεηή θ. Ιωάλλε Παπαδογηάλλε, γηα ην απνδεδεηγκέλν 

ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ζέκαηα  ΔΟΓ.  

Πξνο  ηνλ ζεκεξηλό νκηιεηή θ. Giuseppe Reibaldi, γηα ηελ άκεζε 

απνδνρή ηεο πξόζθιεζήο καο θαη ηνλ  άιιν  αμησκαηνύρν ηνπ ΔΟΓ, θν  

Rosario Nasca  γηα ηελ αθηινθεξδή παξνπζία ηνπο εδώ θαη γηα ηελ επγελή 

δηάζεζή ηνπο λα βνεζήζνπλ ηελ ρώξα καο, θαη ηδηαίηεξα ηελ Διιεληθή 

βηνκεραλία, ζ’ απηό ην πξνπαξαζθεπαζηηθό ζηάδην ζύλδεζήο ηεο κε ηνλ ΔΟΓ.  

Θέισ λα ηνπο δηαβεβαηώζσ, όηη, σο ρώξα, πξνζδνθνύκε πνιιά  από ηελ 

ζεκεξηλή θαη απξηαλή εθδειώζεηο γηα ηελ απνδνηηθή  ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο 

καο ζηνλ ΔΟΓ. 

Βεβαίσο, ηηο ζεξκέο θαη εηιηθξηλείο επραξηζηίεο κνπ ζέισ λα απεπζύλσ 

ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Τκήκαηνο Φπζηθήο θ. ηέργηο Λογοζεηίδε, γηα ηελ 

απνδνηηθή ζπλεξγαζία καο, αιιά θαη, θπξίσο,  πξνο όια ηα κέιε ηες 

Επηηροπής Εορηαζκού, γηα  ην ζπλερέο θαη ακέξηζην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 



αθνζίσζή ηνπο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ άξηζηε απνδνηηθόηεηά ηνπο. Πξέπεη λ 

αλαθεξζνύλ ηα νλόκαηά ηνπο: θα Κνκλελνύ, αληηπξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

Δνξηαζκνύ, θαη ηα κέιε ηεο, θ.θ. Σηεξγηνύιαο, Θενδσξίδεο, Ληόιηνο, 

Κεραγηάο, Σακαξάο θαη Καινγήξνπ. 

Σεβόκελνο ηα ζηελά ρξνληθά πεξηζώξηα, θαη ρσξίο ιεπηνκέξεηεο,  ζέισ 

λα ηνλίζσ,  όηη, όπσο αλακέλεηαη λα ηνλίζεη θαη ν θεληξηθόο  νκηιεηήο ζε ιίγν,  

νη δύν δηαζηεκηθέο ζπζθεπέο, Columbus θαη  Jules Verne ηνπ ΔΟΓ απνηεινύλ 

ηελ επξσπατθή πξνζζήθε ζην ΓΓΣ θαη αλοίγοσλ λέοσς ορίδοληες θαη 

δεκηοσργούλ λέες εσθαηρίες γηα ηελ εσρωπαϊθή επηζηήκε, ηετλοιογία 

θαη βηοκεταλία. Έηζη, ε Δπξώπε απνθηά, πιένλ, ην δηθό ηεο ζπίηη-

εξγαζηήξην ζην  δηάζηεκα θαη ηνλ δηθό ηεο ζηόιν κε επαλδξσκέλσλ  

δηαζηεκηθώλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ζήκεξα  θνξηίνπ θαη ζύληνκα αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ.  

Σην δηαζηεκηθό εξγαζηήξην Columbus, ην νπνίν δηνηθείηαη απνθιεηζηηθά 

από Δπξσπαίνπο ζηελ Δπξώπε θαη ζην νπνίν ήδε εξγάδνληαη Δπξσπαίνη 

αζηξνλαύηεο, ζα είλαη δπλαηό λα δηεμάγνληαη επηζηεκνληθή έξεπλα θαη 

πεηξάκαηα ζε κηα πιεηάδα ζεκαηηθώλ πεξηνρώλ, νη νπνίεο εθηείλνληαη από ηε 

βηοιογία κέτρη ηελ αλζρώπηλε θσζηοιογία, από ηελ επηζηήκε ηωλ 

ρεσζηώλ κέτρη ηελ επηζηήκε ηωλ σιηθώλ, από ηελ ηετλοιογία κέτρη ηελ 

ζεκειηώδε θσζηθή θαη κέτρη ηελ παραηήρεζε ηες Γες από ηο δηάζηεκα. 

Απηή ε έξεπλα ηνπ ΔΟΓ πάλσ ζην ΓΓΣ αλακέλεηαη λα πξνσζήζεη ζεκαληηθά 

ηελ επηζηεκνληθή αξηζηεία θαη θαηλνηνκία ζηελ Δπξώπε θαη, θπζηθά, ζηελ 

ρώξα καο.  

Με ηελ αλσηέξσ δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε σο δεδνκέλε, αιιάδεη, 

πιένλ, δξαζηηθά, εθηόο από ηελ έλλνηα «πεξηβάιινλ», θαη  ε έλλνηα 

«αζηξνλαύηεο», όπσο ηελ γλσξίδακε κέρξη ηώξα. Πξαγκαηηθά, νη Δπξσπαίνη 

επηζηήκολες, ότη θαη’ αλάγθε κόλολ ζηραηηωηηθοί, ζα έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα, κεηά από ηελ απαξαίηεηε πξνεηνηκαζία-εθπαίδεπζε-επηινγή, λα 

κεηαβαίλνπλ (όρη κε ην  ATV) ζην εξγαζηήξην Columbus γηα λα δηεμαγάγνπλ 

ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία ηνπο εθεί, ζε ζπλζήθεο κεησκέλεο βαξύηεηαο, αιιά 

θαη ρακειήο ζεξκνθξαζίαο θαη κεησκέλεο ππθλόηεηαο ηεο πξνζηαηεπηηθήο γηα 

ηνπο θαηνίθνπο ηεο Γεο γήηλεο αηκόζθαηξαο. 



Δμάιινπ, ήδε αξρίδνπλ λα αθνύγνληαη όιν θαη πην ζπρλά νη όξνη 

αζηρολαύηες-ερεσλεηής, αζηρολαύηες-ηοσρίζηας  θαη αζηρολαύηες-

έκπορος. 

 Αιιά, εμίζνπ ελδηαθέξνλ είλαη  όηη θαη άιιεο επθαηξίεο δεκηνπξγνύληαη 

γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λένπο καο. Όρη, θπζηθά, θαη κόλνλ  γηα ην ηη 

ζπκβαίλεη «εθεί πάλσ» θαη γηα  λα γίλνπλ αζηξνλαύηεο, αιιά θαη γηα λα 

δηεθδηθήζνπλ ζηνλ ΔΟΓ αληαγσληζηηθά ζέζεηο δηάθνξσλ εηδηθνηήησλ π.ρ. 

θπζηθώλ, ηαηξώλ, λνκηθώλ θ. α.  Αλαθερόκαζηε ζε κηα ποισζεκαηηθή 

δηαδηθαζία, ποσ δελ περηορίδεηαη κόλολ ζε αζηρολαύηες ή κόλολ ζηελ 

Αζηρολοκία, ούηε κόλολ ζηελ ερεσλεηηθή εργαζία αιιά επεθηείλεηαη  θαη 

ζηελ ηετλοιογία θαη ζηε  βηοκεταλία. 

 Ιδηαίηεξα νη λέν καο, πξέπεη λα αληηιεθζνύλ, όηη απηό πνπ απαξαίηεηα 

ρξεηάδεηαη, είλαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο  λα εξγαζζνύλ γηα ηελ Δπξώπε, ζην 

πιαίζην ηεο κεγάιεο, αληαγσληζηηθήο νηθνγέλεηαο πνπ ιέγεηαη Δπξώπε θαη, 

θπζηθά, ην ςάμηκν, ε αλαδήηεζε ησλ επθαηξηώλ π.ρ. κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη 

ε εθκεηάιιεπζή ηνπο.  

   Με δεδνκέλν, ινηπόλ, όηη νη Columbus, ATV θαη ΔΔ πξνβιέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ κέρξη ηνπιάρηζηνλ ην 2015, εληειώο θπζηνινγηθά, 

πξνθύπηεη ε αλάγθε ζπζηεκαηηθήο ελεκέξσζεο, ζην ζέκα ησλ δπλαηνηήησλ  

ησλ αλσηέξσ  δηαζηεκηθώλ εξγαζηεξίσλ, θαη ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο 

ηεο Δπξώπεο, θαη ηεο βηνκεραλίαο  αιιά θαη, θπξίσο, ησλ Δπξσπαίσλ 

πνιηηώλ. Δμάιινπ, κε ηέηνηεο ζπνπδαίεο εμειίμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ, 

θπξηνιεθηηθά, «πάλσ απ’ ην θεθάιη καο», είλαη επηβεβιεκέλν, όινη λα είλαη 

ελήκεξνη γηα ηηο δπλαηόηεηεο, νη νπνίεο πξνζθέξνληαη ζηνλ Δπξσπαίν 

θνξνινγνύκελν κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ΔΟΓ ζε όιεο ηηο αλσηέξσ 

δξαζηεξηόηεηεο.  

 Πρέπεη λα γίλεη θαηαλοεηό από όιοσς, όηη ασηό ποσ θάποηε 

εζεωρείηο επηζηεκοληθή θαληαζία, ζήκερα είλαη πραγκαηηθόηεηα θαη 

ασηή ε πραγκαηηθόηεηα πρέπεη λα γίλεη θηήκα όιωλ κας. 

 

Σπκπεξαζκαηηθά, κε βάζε όια ηα παξαπάλσ, είλαη θαλεξό όηη γηα ηελ 

Δπξώπε νιόθιεξε αιιά θαη  εηδηθώο γηα  ηελ ρώξα καο, αλνίγεηαη κηα ιακπξή 

επθαηξία γηα ηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ βηνκεραλία ηεο, ηα νθέιε ησλ 

νπνίσλ είλαη ζην ρέξη όισλ καο, σο ελεκεξσκέλσλ, ελζηόισλ θαη κε 



ελζηόισλ, επηζηεκόλσλ, καζεηώλ θαη απιώλ πνιηηώλ,  λα ηα δηεθδηθήζνπκε 

θαη πεηύρνπκε ζην πιαίζην κηαο αληαγσληζηηθήο Δπξώπεο. 

 

Μεξηθά όλεηξα πνπ πνιινί από καο είραλ ή έρνπλ, κπνξεί θαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ, ηειηθά. Αξθεί λα πηζηέςνπκε, όηη, όπσο είπα, απηό πνπ 

θάπνηε εζεσξείην επηζηεκνληθή θαληαζία, ζήκεξα είλαη πξαγκαηηθόηεηα θαη 

απηή ε πξαγκαηηθόηεηα πξέπεη θαη κπνξεί  λα γίλεη θηήκα όισλ καο. 

 Σε πιήξε ζπκθσλία κ’ απηήλ ηελ εηζαγσγή, ν θνο  Rebaldi ζα καο 

κηιήζεη ζε έλα ζύγρξνλν ζέκα, ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ρώξα καο.  

 Πξνζβιέπνκε ζηελ  απνθαζηζηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ απνςηλνύ νκηιεηή 

καο πξνο  ηελ θαηεύζπλζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο θαη γηα ηελ ρώξα καο  απηνύ 

πνπ θάπνηε εζεσξείην επηζηεκνληθή θαληαζία θαη ζήκεξα γηα πνιινύο είλαη 

πξαγκαηηθόηεηα. 

 Πξηλ ηειεηώζσ, ζέισ λα ζαο δείμσ, ηη είρε γίλεη πξηλ από είθνζη ρξόληα, 

όηαλ γηνξηάδακε ηα 60 ΦΤΦ. Σόηε, ηο θιίκα θαη ηα δεδοκέλα ήηαλ ειαθρώς 

δηαθορεηηθά. 

 Να ε Πρόζθιεζε, Να οη οκηιίες θαη ε ζεκαηοιογία, Να θαη οη 

Υορεγοί. 

 Σήκεξα, ε πξαγκαηηθόηεηα θαη νη πξνηεξαηόηεηεο ηνπ Τκήκαηνο 

Φπζηθήο έρνπλ αιιάμεη θαη απηήλ ηελ αιιαγή επηζπκνύκε λα πξνβάινκε ζηνλ 

ενξηαζκό ησλ 80 ΦΤΦ πξνζβιέπνληαο ζην κέιινλ κε αηζηνδνμία θαη 

απνθαζηζηηθόηεηα. 

 Όπσο, παξαηεξείηε, εθείλν, πνπ, προς ηηκήλ ηοσ Σκήκαηος Φσζηθής, 

δελ έρεη αιιάμεη είλαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο αλαγλώξηζεο ηεο πξνζθνξάο ησλ 

παιαηώλ, ζεβαζηώλ Καζεγεηώλ καο, ζηνπο νπνίνπο πνιιά νθείινκε απ’ 

απηά πνπ πξαγκαηνπνηνύκε ζήκεξα.  

 

Κπξία Κνκλελνύ, 

Κπξίεο θαη Κύξηνη, 

 

 Όινπο ζαο επραξηζηώ πνιύ γηα ηελ πξνζνρή θαη ηελ ππνκνλή ζαο.  

 
 
  
 



       Νηθόιανο Κ. Σπύξνπ 

        Καζεγεηήο Αζηξνλνκίαο ΑΠΘ 

            Δζληθόο Δθπξόζσπνο  ESA/ PB-HME 

 

 

Dear Giuseppe, 

 

 We thank you very much for your enlightening and very 

informative lecture. 

 In the long run, I do consider it as a serious contribution towards 

the successful joining of our country with the European Space Agency. 

 In return, we wish to present to you two gifts: 

One is an olive branch, as the symbol of peace, one of the main 

objectives of the European Space of Agency, undoubtedly  shared also 

by our country. 

The second is a statuette of Aristotelis, the ancient Greek Ionian 

Philosopher, who is one of the founders of science, and whose name 

our University bears. 

 I strongly believe that, since you happen to have been given 

classical education (Greek and Latin), you can, certainly, appreciate 

these gifts appropriately.     

 You could put then in your office, as reminiscence of this 

evening.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


