
Γ ια τη συγκρότηση και επαναλειτουργία τηςΟρχήστρας Ερασιτεχνών Ελευθέρων Επαγ-
γελµατιών ζητούνται:

1. Πρώτα βιολιά (απαραιτήτως 14-16) , 2. ∆εύτε-
ρα βιολιά (επιθυµητά 14), 3. Βιόλες (απαραιτήτως
12), 4. Βιολοντσέλα (απαραιτήτως 10), 5. Βαθύκορ-
δα, κοντραµπάσο (8), 6. Πλαγίαυλοι (1-3), 7. Όµποε
(απαραιτήτως 2), 8. Fagotta (απαραιτήτως 4), 9.
Κέρατα (4-8), 10. Σάλπιγγες (3), 11. Κορνέτα (2), 12.
Τροµπέτες (3), 13. Τρίγωνα (1), 14. Άρπες (4), 15. Βα-

σικά τύµπανα (2), 16. Καστανιέτες (2), 17. Οboe d’
amore (2)
Όπως έγινε γνωστό, η ορχήστρα -όπως και

κατά το παρελθόν- θα ερµηνεύει συνθέσεις µό-
νο κλασικής µουσικής. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνή-
σουν µε το διευθυντή της ορχήστρας δικηγό-
ρο κ. Νικόλαο Βεϊκόπουλο (Λέκκα 10, τηλ.:
6944-343.148 και 210-3223.965. Fax: 210-
3231.141). 
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Το διεθνές συνέδριο Υπολογιστικής ΣεισµικήςΜηχανικής και ∆υναµικής των Κατασκευών
(CΟΜΡDΥΝ 2007- Computational Μethods in
Structural Dynamics and Εarthquake Εngineering)
πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των θεµατικών
συνεδρίων της ΕCCΟΜΑS (Εuropean Community
on Computational Μethods in Αpplied Sciences)
και συνδιοργανώνεται από το ΕΜΠ, το Πανεπι-
στήµιο Κύπρου, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και
το Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Ρέθυµνο Κρήτης.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των: Ιnter-
national Αssociation for Computational Μechan-
ics (ΙΑCΜ), Ιnternational Αssociation for
Εarthquake Εngineering (ΙΑΕΕ), Εuropean Αssoci-
ation for Structural Dynamics (ΕΑSD), Εuropean
Αssociation for Εarthquake Εngineering (ΕΑΕΕ),
Greek Αssociation for Computational Μechanics
(GRΑCΜ), John Αrgyris Foundation (JΑF).
Η θεµατολογία του συνεδρίου περιλαµβάνει

τις επιστηµονικές περιοχές: 
Μέθοδοι προσοµοίωσης προβληµάτων δυνα-

µικής, Στρατηγικές επίλυσης δυναµικών προ-
βληµάτων, Καταστατικά µοντέλα υπό σεισµικά

φορτία, Σεισµική αβεβαιότητα και ανάλυση αξιο-
πιστίας, Στοχαστικά δυναµικά συστήµατα, ∆υνα-
µική πολλαπλών κλιµάκων, Σεισµική γεωτεχνι-
κή µηχανική, ∆υναµική συζευγµένων προβληµά-
των, Αλληλεπίδραση εδάφους - κατασκευής, Α-

κουστική και ταλαντώσεις, Αεροελαστικότητα,
Αποτίµηση ενίσχυσης και επισκευής κατασκευ-
ών, Αντίστροφα προβλήµατα στη δυναµική των
κατασκευών, Εφαρµογές µεθόδων τεχνητής
νοηµοσύνης. 
Το συνέδριο CΟΜΡDΥΝ 2007 συνδιοργανώνε-

ται από τους: καθ. Μ.  Παπαδρακάκη  (ΕΜΠ - Πρό-
εδρο οργανωτικής επιτροπής), ∆.  Χαρµπή (Πανε-
πιστήµιο Κύπρου), Ν.  Λαγαρό  (Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας) και επίκ. καθ. Ι.  Τσοµπανάκη  (Πολυ-
τεχνείο Κρήτης).
Όσοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο

συνέδριο µπορούν να υποβάλουν περίληψη των
εισηγήσεών τους έως την 15η  Οκτωβρίου  2006
µέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από
τη γραµµατεία, Τηλ.: 210-7721.654, Fax: 210-
7721.693, Ε-mail: compdyn2007@central.
ntua.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα του
συνεδρίου: http://www.eng.ucy.ac.cy/ comp-
dyn2007

∆ιεθνή συνέδρια 

ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΦΦΡΟΣΩ ΚΚΑΒΑΛΑΡΗ

13  έως  15  Ιουνίου  2007

Η Ελληνική Επιτροπή Φωτισµού διοργανώνει
διεθνές συνέδριο για το νυκτερινό αστικό το-

πίο www.urbannightscape.com, που θα πραγµατο-
ποιηθεί στο κέντρο ΓΑΙΑ του Μουσείου Φυσικής Ι-
στορίας Γουλανδρή -υπό την αιγίδα της ∆ιεθνούς
Επιτροπής Φωτισµού CΙΕ και του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης. Στην εκδήλωση θα πα-
ρουσιαστούν τα αποτελέσµατα σηµαντικών ερευ-
νητικών έργων µε αντικείµενο εφαρµογές φωτι-
σµού στις πόλεις πλάι σε πλήθος άλλων σηµα-
ντικών έργων αναβάθµισης του νυκτερινού αστι-
κού τοπίου σηµαντικών πόλεων σε ∆ύση και Ανα-
τολή (Ελσίνκι, Κοπεγχάγη, Αµβούργο, Πεκίνο, Σα-
γκάη, Σεούλ κ.ά.)
Το συνέδριο καλύπτει ευρύ φάσµα θεµάτων α-

πό τη φωτορύπανση και τον οδικό φωτισµό ως
το φωτισµό µνηµείων και τη νυκτερινή ταυτότητα
της πόλης και φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε θεσµό
µε προοπτική την επανάληψή του το 2009, καθώς

το έτος αυτό έχει ανακηρυχθεί από την UΝΕSCΟ
∆ιεθνές Έτος Αστρονοµίας. 
Αναλυτικά, τα θέµατα που θα συζητηθούν είναι:
• Το νυκτερινό τοπίο ως στοιχείο αστικής

ταυτότητας • Φωτισµός και αστική ανάπτυξη •
Φωτισµός µνηµείων και αναπαράσταση της ι-
στορίας • Οδοφωτισµός και κίνηση στην πόλη
• Παρασιτικός φωτισµός • Ποιότητα ζωής και
περιβάλλον.
Κρατήσεις θέσεων µπορούν να γίνουν ηλε-

κτρονικά µε επίσκεψη στον δικτυακό τόπο:
www.urbannightscape.com/applicationform.
htm. Το πρόγραµµα του συνεδρίου µπορεί να
αναζητηθεί στην ιστοσελίδα: www.urbannight-
scape.com/program.htm.

21  έως  τις  23  Σεπτεµβρίου  2006

Επαναλειτουργία ορχήστρας

Urban Νightscape 2006 

CΟΜΡDΥΝ 2007


