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Editorial
Επίκαιρο παραµένει πάντα το θέµα του
περιβάλλοντος το οποίο χρήζει οχι µόνο εκτενέστερης
αναφοράς αλλά και εξειδικευµένης µελέτης από τους
ειδικούς. Η λειτουργία των περιβαλλοντικών αγορών
αποτελεί µια ιδανική συνεισφορά τόσο στην ποιοτική
όσο και ποσοτική οριοθέτηση της ιδέας µιας ανάπτυξης
συµβατής µε τη διατήρηση της περιβαλλοντικής
ισορροπίας.
Ωστόσο η υποβάθµιση του περιβάλλοντος είναι
αποτέλεσµα της ροπής του τροχού της παραγωγής, η
οποία στηρίζεται στη σύγχρονη βιοµηχανική λογική του
παραγωγικού συστήµατος να εκµεταλλεύεται τα οικοσυστήµατα για την ανταλλακτική τους αξία, καθώς και
από το ρόλο του κράτους ως δηµιουργού και
παράγοντος των συνθήκων για συσσώρευση
κεφαλαίου.
Oι
σχέσεις
κοινωνίας
και
περιβάλλοντος
ερµηνεύονται ως θέµατα µελέτης των αντιλήψεων και
της συµπεριφοράς του ατόµου γύρω από το
περιβάλλον, καθώς και της περιβαλλοντικής παιδείας.
Έτσι αντιλαµβάνεται κανείς οτι ενυπάρχουν διάφορα
προβλήµατα ανάµεσα στα οποία µπορούµε να
επισηµάνουµε: την ελλειµµατική εφαρµογή των
διατάξεων, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό
επίπεδο, τη τεχνολογική στασιµότητα σε κλάδους
σχετικά µε τις µεθόδους αντιρρύπανσης, την άγνοια και
η υποβάθµιση της σπουδαιότητας του προβλήµατος
από τους περισσότερους από µας, καθως επίσης και
την έλλειψη συστηµατικής και ολοκληρωµένης
ανάλυσης και αποτίµησης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων καθώς και η έλλειψη ολοκλη-ρωµένου
µεθοδολογικού πλαισίου.
Αυτά ειναι µόνο µερικά από τα σύγχρονα, σφαιρικά
και πολύπλοκα προβλήµατα του περιβάλλοντος που
ταλανίζουν τη χώρα µας και τα οποία απαιτούν νέα,
αποκεντροµενα και ευέλικτα σχήµατα πολιτικής
δράσης.
Συγκεκριµένα, η κατάσταση απαιτεί την ανάγκη της
καλύτερης
εφαρµογής
των
υφιστάµενων
περιβαλλοντικών νοµοθετικών διατάξεων, καθώς είναι
αναγκαία, από τη µεριά του κράτους, η αύξηση της
πίεσης προς τις επιχειρήσεις ώστε να αποφευχθούν οι
αρνητικές επιπτώσεις από βιοµηχανικές δραστηριότητες
υψηλής ρύπανσης που θέτουν σε κίνδυνο τα τοπικά
οικοσυστήµατα.

Γεώργιος Λιβάνιος
Πρόεδρος ∆.Σ.

Opportune remains always the subject of
environment which requires not only more
extensive report but also specialised study from
the experts. The function of environmental
markets constitutes an ideal contribution so in
the qualitative what quantitative delimitation of
idea of a growth compatible with the
maintenance of environmental balance.
However the debasement of environment is
result of proneness of wheel of production,
which is supported in the modern industrial logic
of productive system to exploited the
ecosystems for their exchange value, as well as
from the role of state as an author and factor of
conditions for accumulation of capital.
The relations of society and environment are
interpreted as subjects of study of the
perceptions and behaviour of the individual
around the environment, as well as the
environmental education In that way someone
may conceive that various problems coexist
among in which we can point out: a deficit
application of provisions, as much in central as
in local level, the technological stagnation in
sectors regarding the methods of anti-pollution,
the ignorance and the debasement of
importance of the problem from most of us, and
also the lack of systematic and completed
analysis and assessment of environmental
repercussions as well as the lack of completed
methodological frame.
This are only certain from modern, overall
and complicated problems of environment that
deplore our country and which require new,
decentralizing and flexible forms of political
action.
Particularly, the situation requires the need
of better application of existing environmental
legislative provisions, because is necessary,
from the side of state’s point of you, the
increase of pressure towards the enterprises to
avoid the negative repercussions from industrial
activities of high pollution that place in danger
the local ecosystems.

Georgios Livanios
President

Newsletter
ΕΛΛΗΝΟ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Φινλανδική Προεδρία Finish Presidency
της Ευπωπαϊκής
of European Union
Ένωσης
Η Φινλανδία θα είναι στην
προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κατά τη διάρκεια του δεύτερου
µισού 2006.
Υπάρχουν διάφορα σηµαντικά
θέµατα που θα προωθηθούνι κατά
τη
διάρκεια
της
φινλανδικής
προεδρίας.
Η
Φινλανδία
θα
καταβάλει προσπάθεια να ενισχύσει
την ενότητα των κρατών µελών της
ΕΕ και του ιδρύµατος για τους
σκοπούς της Ένωσης και εσωτερικά
αλλά και σφαιρικά.
Η
συνοµοσπονδία
των
φινλανδικών
βιοµηχανιών
EK
υποστηρίζει αυτήν την ιδέα και
υπογραµµίζει την ανάγκη για δράση
όσον αφορά την ενθάρρυνση της
καινοτοµίας, καλύτερες ρυθµίσεις,
να βελτίωση της εσωτερικής αγοράς
όπως επίσης την ενίσχυση των
υπερατλαντικών σχέσεων, καθώς
επίσης και των σχέσεων µε τη
Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία.

Finland is in the chair of the
European Union during the second
half of 2006.
There are several core topics to be
promoted
during
the
Finnish
Presidency. Finland will make the
effort to strengthen the unity of the
EU
member
states
and
the
foundation for purposeful activity of
the union both internally and at the
global scene.
Confederation of Finnish Industries
EK supports this concept and
underlines the need for actions to
encourage innovation, to make
better regulation, to improve the
internal market and to strengthen
the transatlantic relations, as well as
the relations with Russia, China and
India.
Επιµέλια: Πολυτήρα Παναγιώτα
Πηγή: http://europa.eu.int
Created by Polytira Panagiota
Source: http://europa.eu.int
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Millennium Prize in
the balance
The nomination period for the
winner of the Millennium Technology
Prize 2006 closed on October 31,
2005. Nominations were received
from all areas of technology all over
the world.
The
international
selection
committee will meet to discuss the
winner from March 23-30, 2006 in
Helsinki, and the second prizewinner
will be announced on June 15, 2006.

Βραβείο Χιλιετίας
στην Ισορροπία
Η περίοδος ανακήρυξης των
υποψηφίων για το νικητή του
Βραβείου της Τεχνολογίας της
Χιλιετίας για το 2006 ολοκληρωθηκε
στις 31 Οκτωβρίου του 2005. Η
Ανακήρυξη
περιλάµβανε
τεχνολογικά θέµατα από τους τοµείς
τεχνολογίας παγκοσµίως.
Η διεθνής επιτροπή επιλογής θα
συνεδριάσει για να συζητήσει το
νικητή από τις 23-30 Μαρτίου του
2006 στο Ελσίνκι, και ο δεύτερος
νικητής
του
διαγωνισµού
θα
αναγγελθεί στις 15 Ιουνίου του
2006.
Το βραβείο τεχνολογίας χιλιετίας
ενός εκατοµµυρίου Ευρώ είναι το
µεγαλύτερο του είδους του στον
κόσµο. Απονέµεται κάθε δέυτερο
χρόνο για µια τεχνολογική καινοτοµία που έχει βελτιώσει σηµαντικά
την ποιότητα ζωής, αντιπροσωπεύει
τις ανθρώπινες αξίες και υποστηρίζει
τη βιώσιµη ανάπτυξη. Το πρώτο
βραβείο τεχνολογίας της χιλιετίας
αποδόθηκε στον Tim Berners-Lee,
τον εφευρέτη του Παγκόσµιου Ιστού
(World Wide Web), τον Ιούνιο του
2004.

The Millennium Technology Prize
of one million euros is the biggest of
its kind in the world. It is awarded
every other year for a technological
innovation that has significantly
raised the quality of life, represents
human
values
and
supports
sustainable
development.
The
inaugural Millennium Technology
Prize was presented to Tim BernersLee, the inventor of the world wide
web, in June 2004.
Επιµέλια: Πολυτήρα Παναγιώτα
Πηγή: http://europa.eu.int
Created by Polytira Panagiota
Source: http://europa.eu.int
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Νανοσυγχρονισµός:
Νέα σχεδιαστική
τεχνική ψηφιακών
κυκλωµάτων από το
Ίδρυµα Τεχνολογίας
και Έρευνας (ΙΤΕ)

Nanosynchronization:
A New method for
Digital Circuitry
Design developed by
FORTH

Ένα νέο chip-επεξεργαστή που βασίζεται
στη µέθοδο του νανο-συγχρονισµού έχει
αναπτύξει η ερευνη-τική οµάδα της
Αρχιτεκτονικής
Υπο-λογιστών
και
Σχεδίασης Κυκλω-µάτων πολύ Υψηλής
Ολοκλήρωσης
του
Ινστιτούτου
Πληροφορικής
(ΙΠ)
του
Ιδρύµατος
Τεχνολογίας
και
Έρευνας
(ΙΤΕ)
µε
επικεφαλής τον ∆ρα Χρήστο Σωτηρίου,
Επισκέπτη Καθηγητή στο Πανεπιστήµιο
Κρήτης και Ερευνητή του ΙTE, και σε
συνεργασία µε το Πολυ-τεχνείο του Τορίνο
της Ιταλίας.
Πρόκειται για µια νέα µεθοδολογία
σχεδίασης ψηφιακών κυκλωµάτων που
επιτρέπει στα κυκλώµατα να λειτουρ-γούν
"ελαστικά", δηλαδή µε µε-ταβλητό και
αυτορυθµιζόµενο τρόπο, προσαρ-µοσµένα
στο δυναµικό λειτουργίας και χωρίς κάποιο
ενιαίο εξωτερικό µηχα-νισµό χρονισµού, σε
αντίθεση µε τα σηµερινά συµβατικά
ψηφιακά κυ-κλώµατα. "Είναι ουσιαστικά
µια πρό-ταση για τον τρόπο σχεδίασης της
επόµενης γενιάς ψηφιακών κυκλω-µάτων",
υποστηρίζει ο κ. Χ. Σωτηρίου.
Ο
νανοσυγχρονισµός
είναι
µια
σχεδιαστική µέθοδος ψηφιακών κυκλωµάτων
που
στηρίζεται
στην
τοπική
διασπορά των απαραίτητων συγ-χρονισµών
των εσωτερικών δεδο-µένων. Με αυτή τη
µέθοδο, το κύκλω-µα έχει τη δυνατότητα
να προσαρµόζει την ταχύτητά του ανάλογα
µε τα δεδοµένα που έχει για επεξεργασία,
και την τάση τροφοδοσίας του ανάλογα µε
τις
ενεργειακές απαιτήσεις.
Έτσι,
επιτυγχάνεται υψηλότερη απόδοση µέσω
της ελαστικής λειτουργίας, και σηµαντική
µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, µέσω
του
µεταβλητού
δυναµικού
τάσης
τροφοδοσίας του κυκλώµατος.

A new chip processor, which uses
the nanosynchronization technique,
has been developed by the research
team of Computer Architecture and
Very
Large-Scale
Integration
Systems Laboratory, at the Institute
of Computer Science (ICS) of the
Foundation
for
Research
and
Technology-Hellas (FORTH), headed
by Dr. Christos Sotiriou, Visiting
Professor at the University of Crete
and
FORTH
Researcher,
in
collaboration with the University of
Turin, Italy.
This innovative design method
allows digital circuits to operate
"flexibly", i.e. in a variable and selfregulating fashion, depending on the
operating voltage, and without
having common external timing
mechanisms, as opposed to current
conventional digital circuits. "We
propose a novel design method for
the future digital circuits" maintain
Dr. Ch. Sotiriou.
Nanosynchronization is a digital
circuitry design method based on the
local dispersion of the necessary
internal data synchronizations, i.e. in
those circuit parts where they are
needed. Using this method, the
circuit can adjust its speed to the
amount of data to be processed and
its supply voltage according to
energy requirements, thus achieving
higher performance through flexible
operation, as well as significant
reductions in power consumption by
adjusting the circuit supply voltage.
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Η νέα σχεδιαστική τεχνική ψηφιακών
κυκλωµάτων έρχεται να δώσει λύση και
στο
πρόβληµα
της
κατασκευαστικής
ανοµοιογένειας που παρατηρείται στα
κυκλώµατα νανοτεχνολογίας, καθώς οι
συµβατικές τεχνικές σχεδίασης ψηφιακών
κυκλωµάτων δεν µπορούν να παράγουν τα
καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα και να
εκµεταλλευτούν τη συνεχή µείωση των
διαστάσεων.
Οι εφαρµογές του νανοσυγχρονισµού
αναµένεται να είναι πολλές, καθώς τα
ψηφιακά κυκλώµατα που θα αναπτυχθούν
βάσει της νέας τεχνικής θα είναι µικρότερα,
µε υψηλότερη απόδοση και µε χαµηλότερες
ηλεκτροµαγνητικές εκποµπές.
Όπως εξηγεί ο κ. Σωτηρίου, "Λόγω των
πλεονεκτηµάτων της η νέα πρόταση
σχεδιαστικής µεθοδολογίας µπορεί να
εφαρµοστεί σε εύρος ψηφιακών συσκευών,
από εφαρµογές όπου η κατανάλωση ισχύος
έχει
µεγάλη
σηµασία,
π.χ.
κινητά
τηλέφωνα, laptops, pagers, palmtops,
αλλά και σε εφαρµογές όπου η απόδοση
αλλά και η ισχύς έχουν µεγάλη σηµασία,
π.χ. επεξεργαστές γραφικών, επεξεργαστές
υψηλής απόδοσης. Για παράδειγµα, στην
κινητή τηλεφωνία, µε την αξιοποίηση του
κλιµακούµενου δυναµικού τάσης που
επιτρέπει η µέθοδος, θα µειωθεί σηµαντικά
η κατανάλωση ενέργειας και θα επεκταθεί
ο χρόνος λειτουργίας της µπαταρίας."

This new digital circuitry design
method can also solve the problems of
manufacturing
heterogeneity
in
nanotechnology
circuits,
since
conventional circuit design techniques
cannot provide optimal results, or
take advantage of the continuous
decrease in processor size.
The
potential
applications
of
nanosynchronization are numerous,
since it will permit the development of
smaller and faster digital circuits, with
lower electromagnetic emissions. As
Dr. Sotiriou explains, "Due to its
advantages, the new method could be
applied to a range of digital devices,
from
applications
where
power
consumption is of key importance, i.e.
mobile telephones, laptops, pagers,
palmtops, to applications where the
performance and the power is more
critical, i.e. graphic processors, highperformance processors. For example,
in mobile telephones, by taking
advantage of the scaled voltages
provided by this method, such circuits
will
significantly
reduce
power
consumption and extend the battery's
operating time."
Επιµέλια: Πολυτήρα Παναγιώτα
Πηγή: http://www.cordis.lu
Created by Polytira Panagiota
Source: http://www.cordis.lu

Newsletter
ΕΛΛΗΝΟ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Aurora Borealis Το Θαυµάσιο Βόρειο
Σέλας
Το
Βόρειο
Σέλας
είναι
όµορφο,
θεαµατικό, θαυµάσιο, και εµφανίζεται αρκετά
συχνά – κυρίως τη νύχτα στον πολικό
ουρανό
που
εµφανίζεται
υπό
µορφή
µεγαλόπρεπων, ζωηρόχρωµων, ανώµαλων
φώτων στον νυχτερινό ουρανό, το Βόρειο
Σέλας έχει ποικίλες µορφές, χρώµατα, και
δοµές, καθώς και συνεχής αλλαγές. Όποιος
έχει δει το Βόρειο Σέλας θα συµφωνήσει ότι
είναι οπτική ποίηση της φύσης. Οι φυσικοί
λένε ότι το Βόρειο Σέλας είναι ακριβώς ένα
µεγάλης κλίµακας φαινόµενο ηλεκτρικής
εκκένωσης στη µεγάλου ύψους ατµόσφαιρα,
ως αποτέλεσµα των κβαντικών αλµάτων στα
άτοµα οξυγόνου και αζώτου. Πράγµατι, το
Βόρειο Σέλας είναι ατοµική φυσική, αλλά
ήταν επίσης ένα προληπτικό θέµα στη
µυθολογία και στα παραµύθια. Από τους
αρχαιοτάτων
χρόνων,
έχει
γεµίσει
τους
ανθρώπους µε
δέος και απορίες, µε τέρψη
και ευχαρίστηση, όπως επίσης µε χαρά και
µε φόβο. Έχει
εµπνεύσει καλλιτέχνες
και
έχει
τροµοκρατήσει επίσης ανθρώπους που πίστευαν ότι το τέλος
του κόσµου πλησίαζε. Οι ακριβείς εξηγήσεις
του φαινοµένου έπρεπε να περιµένουν µέχρι
τη σύγχρονη εποχή και τη φυσική των
µορίων που αναπτύχθηκαν στον 20ό αιώνα
καθώς και η γνώση για τις λεπτοµέρειες του
γήινου ηλεκτροµαγνητικού περιβάλλοντος
που διατέθηκε µέσω των µετρήσεων
διαστηµικών σκαφών.
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Aurora Βorealis The magnificent
northern lights
The aurora is beautiful, spectacular,
splendid, and appears quite frequently almost nightly in the polar sky. Appearing
in the form of majestic, colourful,
irregular lights in the night sky, the
aurora has a variety of shapes, colours,
and structures, and continuously changing
in time. Everybody who has seen the
Northern Lights will agree that they are
nature's optical poetry. Physicists say
that the aurora is just a large-scale
electrical discharge phenomenon in the
high-altitude atmosphere, resulting from
quantum leaps in oxygen and nitrogen
atoms. Indeed, the aurora is atomic
physics, but the aurora was also a
superstitious subject in mythology and
fairy tales. From ancient times, it has
filled
people
with awe
and
wonder,
with
delight
and
pleasure,
with both
joy
and
fear.
It
has
inspired
artists and it also terrified people who
thought that the end of the world was
approaching. Exact explanations of the
phenomenon had to wait until modern
space and particle physics was developed
in the 20th century and knowledge about
details in the Earth's electromagnetic
environment became available through
spacecraft measurements.
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