
64  ερμής 

από µόνο 299 €

            «ΑLL INCLUSIVE»

(Επί του πλοίουΟΛΑ τα γεύµατα και ΟΛΑ

τα ΠΟΤΑ, καφέδες, αναψυκτικά, µπύρες

κρασί, κοκτέϊλ, αλκοολούχα ποτά,

      προσφέρονται εντελώς ∆ωρεάν

            και σε απεριόριστη ποσότητα)

www.fivecontinentscruises.com

EΞΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ
στην Ριβιέρα Μάγια και στην Πλάγια Μπαβάρο
Σε υπερπολυτελή Ξενοδοχειακά Συγκροτήµατα

5 αστέρων πλήρη πακέτα εκδροµών «all inclusive»

από ΜΟΝΟ 890 € το άτοµο !!!  

µε πολλές αναχωρήσεις charter
από Μαδρίτη όλο τον χρόνο.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ
ΤΗΣ PULLMANTUR «ΖΕΝΙΤΗ» «SOVEREIGN» «EMPRESS»

8 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΥΡΑ 7ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
5 ΧΩΡΕΣ ΑΠΟ ΡΩΜΗ Η ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Ρώµη-Φλωρεντία-Βιλφράνς (Μονακό-ΜόντεΚάρλο)
Βαρκελώνη-Τυνησία-Νάπολη-Ρώµη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ & ΤΟΥΡΚΙΑ 7ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πειραιάς-Σαντορίνη-Μαρµάρις-Σµύρνη-Κων/πολη-Μύκονος-Πειραιάς

∆ΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ 7ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΡΑΒΕΝΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Μύκονος-Σαντορίνη-Κατάκολον-Κέρκυρα-Ντουµπρόβνικ-Βενετία-Ραβέννα (και αντίστροφα)

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ 7ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
Κοπενχάγη-Βαρνεµούντε-Στοκχόλµη-Ελσίνκι-Αγία Πετρούπολη-Ταλίν (και αντίστροφα)

ΤΑ ΦΙΟΡ∆ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ 7ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
Κοπενχάγη-Στάβανγκερ-Μπέργκεν-Φλάαµ-Χέλεσυλτ-Γκέϊράνγκερ-Αλεσούντ-Τρόντχάϊµ 
     (και αντίστροφα)

 ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ x69

Γεννήθηκε το 1950 στη Χίο. Με την 
ολοκλήρωση των σπουδών του 
στο Κολλέγιο και στα πανεπιστή-

μια Πάτρας και Columbia στη Νέα Υόρ-
κη, βρήκε το 1982 επαγγελματική στέ-

γη στο Πανεπιστήμιο 
Rutgers της Νέας Υερσέ-
ης, όπου και σταδιοδρό-
μησε μέχρι τις 7 Απριλίου 
του 2013. Έγινε γρήγο-
ρα Καθηγητής στη Σχο-
λή Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του Πανεπιστημίου. Δια-
κρίθηκε ως δάσκαλος, μεταφέροντας 
σε εκατοντάδες μαθητές και συνεργά-
τες του την αγάπη που ένιωθε για την 
επιστήμη, για το πανεπιστήμιο, για τον 
άνθρωπο, για τη ζωή. Διακρίθηκε ως 
ερευνητής ελεύθερης έρευνας, απο-
κτώντας διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 
θέματα φωτοβολταϊκών συστημάτων 
και δημοσιεύοντας δεκάδες πρωτότυ-
πες εργασίες σε περιοδικά και πρακτικά 
συνεδρίων. Αποκορύφωμα η βράβευση 
εργασίας, την οποία εκπόνησε ομάδα 
φοιτητών υπό την καθοδήγησή του το 
2012, με θέμα τη διαχείριση των υδάτι-
νων αποθεμάτων του πλανήτη. Διακρί-
θηκε για τη συμβολή του στην αναβάθ-
μιση της Σχολής αλλά και του ίδιου του 
Πανεπιστημίου, συμμετέχοντας ενεργά 
σε ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις στη 
διοίκησή τους, με κορυφαία διάκριση 
την εκλογή του στην Προεδρία της Συ-
γκλήτου. Διακρίθηκε ακόμα στην εξε-
ρεύνηση των βυθών με στόχο να φθά-
σει τις 1.000 καταδύσεις. Πρόλαβε μόνο 
964. ‘Εζησε όμως την απόλυτη σωματι-
κή ελευθερία που προσφέρει η κίνηση 
σε τρεις διαστάσεις. Στα 31 χρόνια που 
υπηρέτησε το Rutgers δεν ξέχασε την 
Ελλάδα. Έδωσε προτεραιότητα στην 
εκπαίδευση Ελλήνων επιστημόνων, 
τόσο στην Αμερική, με ενσωμάτωσή 
τους σε ερευνητικά προγράμματα, όσο 
και στην Ελλάδα, όπου οργάνωσε και 
διηύθυνε για πολλά χρόνια την ομάδα 
έρευνας στα μικροηλεκτρονικά του Ιν-
στιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας.

Ο Παύλος αγαπήθηκε σαν άνθρω-
πος. Απόδειξη η οργάνωση δύο κιόλας 
εκδηλώσεων στο Rutgers (στις 25 Απρι-

λίου και στις 3 Μαϊου) από τους συνερ-
γάτες του και από τη διοίκηση του Πα-
νεπιστημίου για να «γιορτάσουν», όπως 
γράφουν, τα 31 χρόνια που έζησαν μα-
ζί του. Απόδειξη τα αυθόρμητα σχόλια 
αυτών που τον γνώρισαν, στην ιστοσε-
λίδα http://panayotatos.rutgers.edu/
gbook. Απόδειξη η άμεση πρωτοβου-
λία της διοίκησης του Πανεπιστημί-
ου για θέσπιση ετήσιας μεταπτυχιακής 
υποτροφίας στη μνήμη του. Απόδειξη 
και τα δάκρυα των διακοσίων και πλέ-
ον φίλων του στην Ελλάδα που πήγαν 
στις 16 Απριλίου το μεσημέρι στο Ναό 
του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου για να 
τον αποχαιρετήσουν.

 ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ’56

Προσιτός και φιλικός σε όσους 
συμπαθούσε, μάλλον αδιάφο-
ρος στους άλλους, αλλά ευγενι-

κός σε όλους. Λεπτός, ψηλός, πρόσωπο 
με ωραία χαρακτηριστικά και γελαστά 
μάτια, μια παρουσία που δεν περνούσε 
ποτέ απαρατήρητη. Μερικοί φίλοι του 
μιλώντας μεταξύ τους τον αποκαλού-
σαν «ο πρίγκηπας».

Είχε πάθος με τα μαθηματικά. Με-
τά την αποφοίτηση του από το Κολλέγιο, 
όπου ήταν πάντοτε μέσα στους πρώτους 
στον Τιμητικό Πίνακα κάθε μήνα, έφυγε 
για την Αμερική για να σπουδάσει Μα-
θηματικά και Φυσική στο πανεπιστή-
μιο του Cornell, συμπλήρωσε τις σπου-
δές του και άρχισε τη σταδιοδρομία του 
στις Βρυξέλλες, όπου διορίστηκε μόνι-
μος καθηγητής της Φυσικής στο Ελεύ-
θερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών. 
Παράλληλα αλλά και μετά την συνταξι-
οδότηση και μέχρι το τέλος της ζωής του 
συνέχισε με πάθος τις έρευνες σε τομείς 
της Θεωρητικής Φυσικής με πολλές δη-
μοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά πε-
ριοδικά και συνεργασίες με συναδέλ-
φους του σε όλο τον κόσμο. Μετά από 
τρεις γάμους, στον τρίτο βρήκε με την 
Βελγίδα σύντροφο του την αγάπη και 
τρυφερότητα που πάντα αποζητούσε.

Το πέρασμα του από την ζωή άφη-
σε ζωηρή ανάμνηση σε όσους τον αγα-
πούσαν. Είναι αδύνατον να τον ξεχά-
σουν.

Γεράσιμος Μαράτος ’56

 Ηλίας Μεσσίνας’83: Η Ελληνική Αστική Καινοτομία 
στη Δανία-ECOWEEK 2013 (Κοπεγχάγη 13-19 Μαΐου)

Με μεγάλη επιτυχία και με την παρουσία 300 και πλέον συ-
νέδρων πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη το διεθνές συνέ-
δριο ECOWEEK 2013 New Nordic Living, μία πρωτοβουλία της 
ελληνικής ΜΚΟ ECOWEEK – Εβδομάδα Οικολογίας και της 
Σχολής KEA Copenhagen School of Design and Technology. 
Το διεθνές συνέδριο διοργανώθηκε με τη συνεργασία και υπο-
στήριξη του Δήμου της Κοπεγχάγης. Στο πλαίσιό του, τα 27 
εργαστήρια «πράσινου» σχεδιασμού της ECOWEEK εξέτασαν 
πραγματικά προβλήματα μέσα στην πόλη. Αναμένεται μάλι-
στα ότι κάποιες από τις προτάσεις των εργαστηρίων θα υλο-
ποιηθούν από το Δήμο της πόλης.

Το συνέδριο χαιρέτησε η Δήμαρχος Τεχνικών Έργων και 
Περιβάλλοντος της Κοπεγχάγης Ayfer Baykal, ο ρέκτορας της 
Σχολής ΚΕΑ Ingo Osterskov και ο ιδρυτής και πρόεδρος της 
ECOWEEK αρχιτέκτονας και Σύμβουλος Περιβάλλοντος Δρ. 
Ηλίας Μεσσίνας’83. Τη συζήτηση συντόνισε ο Jesper Pagh, αρ-
χιτέκτονας και αρχισυντάκτης του Danish Architectural Press. 
Στο συνέδριο συμμετείχε ο Michael Asgaard Andersen, εκ 
των επιμελητών της έκθεσης New Nordic Living στο Μουσείο 
Louiziana της Δανίας, και ο αρχιτέκτονας Kristian Villadsen 
του γραφείου Gehl Architects. Στα εγκαίνια του συνεδρίου 
προβλήθηκε και η νέα ταινία του σκηνοθέτη Andreas Mol 
Dalsgaard για την έρευνα και το έργο του Δανού αρχιτέκτο-
να Jan Gehl με τίτλο ‘¥ e Human Scale’. Προσκεκλημένοι ομι-
λητές στην ECOWEEK ήταν επίσης ο Υπουργός Παιδείας της 
Δανίας Morten Ostergaard και η Επίτροπος για την Κλιματι-
κή Αλλαγή  Connie Hedegaard.

Το Σάββατο 18 Μαΐου παρουσιάστηκαν τα πορίσματα από 
τα εργαστήρια «πράσινου σχεδιασμού» με τη συμμετοχή του 
Καναδού αρχιτέκτονα Daniel Pearl, του μελετητή Salvador 
Rueda, ιδρυτή του Γραφείου Αστικής Οικολογίας της Βαρκελώ-
νης, της Marianna Lubanski, διευθυντού του Cluster Dept. στο 
Πανεπιστήμιο Clean Tech Cluster της Κοπεγχάγης, του Jesper 
Pagh, αρχιτέκτονα και αρχισυντάκτη του Danish Architectural 
Press και του Alex Heick, Προέδρου του Τοπικού Συμβουλί-
ου Bispebjerg.

Στα εργαστήρια της ECOWEEK στην Κοπεγχάγη συμμετεί-
χαν αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, μηχανικοί, αρχιτέκτονες τοπίου 
και φοιτητές από τη Δανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Βραζιλία, Καναδά, 
Πολωνία, Ιταλία, Σουηδία, Κίνα, Αγγλία, Γερμανία και Σερβία.

* Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ECOWEEK-Εβδομάδα 
Οικολογίας δημιουργήθηκε στην Αίγινα το 2005 με σκοπό την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα περιβάλλοντος 
και κλιματικής αλλαγής και την προώθηση των αρχών της αει-
φορίας. Ιδρυτής και πρόεδρος της ECOWEEK είναι ο αρχιτέκτο-
νας και σύμβουλος περιβάλλοντος Δρ. Ηλίας Μεσσίνας’83, από-
φοιτος του Πανεπιστημίου Yale, της Ακαδημίας Bezalel και του 
ΕΜΠ. Η ECOWEEK με βάσεις στην Αίγινα, την Αθήνα και τα Ιε-
ροσόλυμα, διοργανώνεται από τους συνεργάτες της ECOWEEK 
σε 15 χώρες. Το δίκτυο ECOWEEK ΝΕΤ έχει μέλη σε 43 χώρες.

In Memoriam όπου πέτρα και απόφοιτος
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