ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
της Ελληνικής Εταιρίας Σπουδών Φυσικής Υψηλών Ενεργειών
Την Τρίτη 22 Μαΐου 2007, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία, στην αίθουσα διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου
Πατρών, εκδήλωση Επιστημονικού Πολιτισμού. Η εκδήλωση
οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Σπουδών Φυσικής Υψηλών
Ενεργειών (Ε.Ε.Σ.Φ.Υ.Ε.) και την ερευνητική κοινοπραξία HELYCON,
επ΄ ευκαιρία της επιτυχούς πιλοτικής λειτουργίας των πρώτων
ανιχνευτικών σταθμών του κατανεμημένου τηλεσκοπίου κοσμικών
ακτίνων HELYCON 1 .
Στην εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος της Εταιρίας, κ. Σπύρος
Τζαμαρίας, αναφερόμενος στους επιστημονικούς στόχους του
HELYCON και ιδιαίτερα στην αξιοποίηση του τηλεσκοπίου στην
εκπαίδευση και την χρήση του από φοιτητές, εκπαιδευτικούς και
μαθητές.
Ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, Ακαδημαϊκός κ.
Δημήτρης Νανόπουλος, μίλησε για την ερευνητική δραστηριότητα
στο πεδίο της Αστροσωματιδιακής Φυσικής, τα επιτεύγματα της
σύγχρονης Κοσμολογίας και τις μοντέρνες θεωρίες για την
συγκρότηση και εξέλιξη του Σύμπαντος.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν με ενθουσιασμό πλήθος
φοιτητών, μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών της Πάτρας.
Παραβρέθηκαν και χαιρέτισαν την εκδήλωση, οι βουλευτές κ. Κρινιώ
Κανελλόπουλου και κ. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος, ο Γενικός
Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κ. Σπυρίδων
Σπυρίδωνος, ο Νομάρχης Αχαΐας κ. Δ. Κατσικόπουλος, εκπρόσωποι
πολιτικών αρχών και βουλευτών. Συμμετείχαν επίσης και χαιρέτισαν
την εκδήλωση, ο Πρύτάνης του Πανεπιστημίου Πατρών Κ. Σταύρος
Κουμπιάς, ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Ι. Γκιάλας,
ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κ. Π.
Σιαφαρίκας, ο Πρόεδρος του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Π.
Ραζής και ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος κ. Θεοδ.
Μπίρμπας. Χαιρετισμούς απέστειλαν, ο Υπουργός Αιγαίου κ.
Αριστοτέλης Παυλίδης, ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Σπύρος
Ταλιαδούρος, οι βουλευτές κ. Σπήλιος Σπηλιοτόπουλος και κ. Νίκος
Νικολόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Ι.
Τσουκαλάς και ο Γενικός Γραμματέας του Υπ.Ε.Π.Θ. κ. Α.
Καραμάνος.
Ο τοπικός ημερήσιος τύπος, το τοπικό ραδιόφωνο και η
τηλεόραση διαφήμισε την εκδήλωση με ενθουσιώδη σχόλια και
πρόβαλε στιγμιότυπα από τις ομιλίες, εκφράζοντας τις θερμές
ευχαριστίες των Πατρινών στον Ακαδημαϊκό κ. Δ. Νανόπουλο για την
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συμμετοχή του και την εμπνέουσα ομιλία του καθώς και στην
επιστημονική κοινότητα της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών για την
συμβολή τους στην διάχυση των επιστημονικών επιτευγμάτων στην
κοινωνία.
Ευχαριστούμε τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών για την
βοήθειά του στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, καθώς και όλους
τους άλλους συντελεστές και αρωγούς αυτής της εκδήλωσης.
Η Εταιρία μας σχεδιάζει την οργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων
και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
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