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Φαινοµενικά .. .
µια οµάδα φιλόδοξων (ελπίζουµε)
νέων κατακλύζει το µήνα αυτό τη
ΣΘΕ. Πρόκειται για τους πρωτοετείς
φοιτητές που θα προσδώσουν
καινούργιο παλµό στο Τµήµα
(ελπίζουµε) µε τον ενθουσιασµό που
τους διακρίνει πάντοτε (θυµηθείτε
τους εαυτούς σας) και το µεράκι τους
για δουλειά. Για κείνους
προσπαθήσαµε να ετοιµάσαµε ένα
χρήσιµο οδηγό (όχι µαγειρικής αν και
ίσως να τους ήταν εξίσου χρήσιµος) µε
ενδιαφέρουσες πληροφορίες από
έγκυρες πηγές (παθόντες προηγούµενων ετών). Οι ίδιες πηγέςµας
πληροφόρησαν ότι ηλιακά νετρίνα
"εισέβαλαν" στο παρόν τεύχος.
Ο ευρών αµοιφθείσεται. (θα του τα
χαρίσουµε για να παίζει στο σπίτι).
Από τη δική µας πλευρά, νώθουµε την
ανάγκη να αφιερώσουµε, µέσα από τη
στήλη αυτή στους πρωτοετέις
συναδέλφους και σε όλους όσους η
διάθεση δεν έχει ακόµα βασιλέψει
τους παρακάτω στίχους
της Μελισάνθης:
Στου ληθάργου βαθειά τη νεκρή
θάλασσα
Η Πολιτεία η βουλιαγµένη υπνώνει
Πέτρινη µες στο πέτρινό της όραµα.
Στα µάτια των φρουρών ο
ύπνος πληµµύρισε
Κι έχει το Σάλπισµα στα
χείλη τους µαργώσει
"Γρηγορείτε"
κι ο νοών νοήτω...
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Αγ α π η το ί π ρ ωτο ε τ ε ί ς ,
Ως Πρόεδρος του Τµήµατος
χαίροµαι που σας υποδέχοµαι στη
νέα σας οικογένεια- και εύχοµαι
σύντοµα να αισθανθείτε έτσι.
Έχετε ανοίξει ένα νέο κοµµάτι στη
ζωή σας. Ίσως το βρείτε το πιο
ανέµελο, σίγουρα είναι πολύ
σηµαντικό, καθοριστικό για τα
υπόλοιπά σας χρόνια. Τόσο εγώ,
όσο και οι άλλοι συνάδελφοι, καθώς
και το σύνολο του προσωπικού, θα
σας βοηθήσουµε ώστε να
προχωρήσετε µε σταθερά βήµατα.
∆ε θέλω, όµως, να συνεχίσω µε
υποσχέσεις. Θα σας περιγράψω
σύντοµα το καινούργιο σας σπίτι.
Το τµήµα Φυσικής είναι ένα από
τα 38 τµήµατα του Πανεπιστηµίου
και ένα από τα 6 της Σχολής
Θετικών Επιστηµών (ΣΘΕ), µε πέντε
τοµείς: Αστροφυσικής, Αστρονοµίας
και Μηχανικής - Φυσικής Στερεάς
Κατάστασης- Πυρηνικής Φυσικής
και Φυσικής Στοιχειωδών
Σωµατιδίων- Ηλεκτρονικής και
Ηλεκτρονικών ΥπολογιστώνΕφαρµογών Φυσικής και
Περιβάλλοντος. Οι ∆ιευθυντές των
Τοµέων θα σας δώσουν στη
συνέχεια περισσότερα στοιχεία για
τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες. Μέσα από ένα
σύνολο 112 µαθηµάτων,
συµπεριλαµβανοµένης και της
διπλωµατικής εργασίας, ο φοιτητής
τελειώνει τις σπουδές του όταν
συγκεντρώσει τις απαραίτητες
διδακτικές µονάδες, µε µια

σ ' α υ τ ό

διαδικασία που περιγράφεται στον
Οδηγό Σπουδών που θα πάρετε
σήµερα- και τον οποίο πρέπει να
διαβάσετε προσεκτικά γιατί σας δίνει
πολλές απαραίτητες πληροφορίες.
Το Τµήµα έχει επίσης δύο
προγράµµατα µεταπτυχιακών
σπουδών (ΠΜΣ), το Ραδιοηλεκτρολογίας και το Φυσικής
Περιβάλλοντος, που οδηγούν είτε σε
µεταπτυχιακά διπλώµατα είτε σε
∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα. Είναι επίσης
δυνατή η εκπόνηση ∆ιδακτορικού
και σε άλλες ειδικότητες που δεν
έχουν αντίστοιχα ΠΜΣ.
Το Τµήµα, όµως, δεν είναι στεγνό
τµήµα. Έχει µια πρότυπη πλήρως
µηχανοργανωµένη Βιβλιοθήκη µε
14500 βιβλία και 240 περιοδικά. Έχει
ορίσει για τον καθένα σας ένα µέλος
∆ΕΠ ως σύµβουλο - και παρακαλώ
να τον χρησιµοποιείτε. Έχει επίσης
από πέρσι µια επιτυχηµένη θεατρική
οµάδα, µε µια θαυµάσια παράσταση
στο ενεργητικό της, εκδίδει ένα
µηνιαίο φοιτητικό περιοδικό, το
"Φαινόµενον" και προσπαθεί να
συγκροτήσει µουσική οµάδα.
Αυτό είναι σε γενικές γραµµές το
τµήµα Φυσικής του οποίου είστε και
εσείς πλέον µέλη. Καλωσορίσατε!
Χαιρετισµός του προέδρου
του Τµήµατος Φυσικής
καθηγητή Γ. Αντωνόπουλου
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Πρωτοετείς: Καλωσόρισµα
Πρωτοετείς: Ένας άλλος οδηγός σπουδών
Το αίνιγµα των ηλιακών νετρίνων
Νησιά και Υπολογιστές
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Η Βιβλιοθήκη των Τµηµάτων
Φυσικής και Πληροφορικής
καλωσορίζοντας τους πρωτοετείς
φοιτητές θα ήθελε να τους
ενηµερώσει για την ύπαρξή της!
Η Βιβλιοθήκη βρίσκεται στο
ισόγειο του νέου κτιρίου Θετικών
Επιστηµών (γνωστό ως κτίριο
Βιολογικού), και λειτουργεί από
∆ευτέρα ως Παρασκευή
8.30 π.µ. - 8.00 µ.µ.
Περίοδος Β'
Τεύχος 5
Οκτώβριος 1994
Περιοδική έκδοση
του Τµήµατος Φυσικής
(Προεδρία: Γ.Αντωνόπουλου)
Συντακτική επιτροπή:
Κ.Παρασκευόπουλος,επ.καθ.
Χ.Λιούτας, λέκτορας
Ε.Χατζηκρανιώτης,λέκτορας
Μ. Αγγελακέρης, υπ.διδ.
∆. Ευαγγελινός, υπ.διδ.
Ι. Μποτετζάγιας, φοιτητής

Στο τ ε ύχ ος α υτ ό
συνε ργάστηκα ν
Ακαλίδης Θόδωρος
∆ουκίδου Μαρία
Μαργαρίτης Ηρακλής
Παυλίδου Βασιλική

Η µορφοποίηση του εντύπου έγινε
στο περιβάλλον WINDOWS for
Workgroups στον εξοπλισµό που
διέθεσε
ο Τοµέας
Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Η εκτύπωση έγινε µε την τεχνική
OFFSET στο εργαστήριο
τυπογραφίας
UNIVERSITY STUDIO

µάθηµα βιβλία κλειστής
συλλογής τα οποία έχουν σκοπό
να διευκολύνουν τους φοιτητές
στην παραπάνω ενηµέρωση και
µελέτη των µαθηµάτων. Από την
άνοιξη του 1993 λειτουργεί ως
κοινή βιβλιοθήκη των Τµηµάτων
Φυσικής και Πληροφορικής.
Η χρήση είναι ελεύθερη σε
όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής
κοινότητας
(καθηγητές,
ερευνητές,
φοιτητές), ο
δανεισµός, όµως, των βιβλίων
επιτρέπεται µόνο σε όσους
γίνονται µέλη της βιβλιοθήκης. Η
βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί
ως
αναγνωστήριο λόγω ελλείψεως
επαρκούς χώρου.
Για περισσότερες πληροφορίες
το προσωπικό της βιβλιοθήκης
είναι στην διάθεση των χρηστών .

Η
Β ι β λ ι ο θ ή κ η
πρωτολειτούργησε στις 15-6-1990.
Οργανώθηκε σαν Πρότυπη
Περιφερειακή βιβλιοθήκη του
Α.Π.Θ.
Είναι πλήρως
µηχανογραφηµένη µέσω ενός
προγράµµατος
µ η χ α ν οργανώσεως βιβλιοθήκης
που
αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήµιο
Κρήτης. Οι αναγνώστες έχουν
πρόσβαση στον on-line κατάλογο
µε δύο τερµατικά που βρίσκονται
στο χώρο της βιβλιοθήκης.
Η
συλλογή της περιλαµβάνει.
14500 τόµους και 240 τίτλους
περιοδικών. Τα τρέχοντα τεύχη
των περιοδικών εκτίθενται
αλφαβητικά στο ειδικό εκθετήριο.
Επί σης υπάρχουν γι α κάθε

Η θεατρική οµάδα του
Τµήµατος Φυσικής ξεκινά τις
δραστηριότητές της µε την
έναρξη της νέας ακαδηµαϊκής
χρονιάς,
Επειδή όλοι είστε
καλοδεχούµενοι, αφήστε κατά
µέρος τους όποιους
ενδοιασµούς σας και ελάτε.
Σας περιµένουµε µε χαρά.
Για Πληροφορίες βρήτε τον
Κ. Γιαννακόπουλο
στη Νησίδα Πληροφορικής

ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
το ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ
αναζητά νέους συνεργάτες
περιορισµένος αριθµός θέσεων
Πληροφορίες- Κρατήσεις θέσεων
στη Συντακτική Επιτροπή
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∆ Ι Π Λ Ω Μ ΑΤ Ι Κ Ε Σ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ε Σ
Από τον τοµέα Ηλεκτρονικής και
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
ανακοινώθηκαν τα παρακάτω
θέµατα διπλωµατικών εργασιών:
♦ Κυκλώµατα ανορθωτών
ακριβείας
♦ Ψηφιακό κύκλωµα έναυσης
γέφυρας thyristors

Οι τίτλοι των διπλωµατικών
εργασιών που ανακοινώνονται
στο "Φαινόµενον", είναι
οι
τίτλοι που
βρίσκονταν στη
διάθεση της συντακτικής
επιτροπής µέχρι το µεσηµέρι
της Παρασκευής, 7/10/1994. Η
συντακτική επιτροπή προτίθεται
να εκδώσει ειδικό φυλλάδιο του
"Φαινόµενον" ως τις
20
Οκτωβρίου, το οποίο θα
περιλαµβάνει τους τίτλους των
διπλωµατικών εργασιών που
θα έχουν ανακοινωθεί µέχρι
τότε. Το έντυπο αυτό θα
βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του
Τµήµατος Φυσικής προς χρήση
κάθε ενδιαφεροµένου.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Το εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνίας
θα επισκεφθούν τον µήνα
Νοέµβριο, οι κάτωθι:
Οι Dr. Fernando Rivas και Dr. Leo
Burns, για χρονική περίοδο 5
µηνών και 2 µηνών αντίστοιχα,
στα πλαίσια του προγράµµατος
HCM/ Microwave Applications for
Telecommunications.
Ο καθηγητής του Παν/µιου του
Sheffield, B. Brown, για την
οργάνωση συνεδρίου στη
Θεσσαλονίκη µε θέµα την
"Τεχνική Τοµογραφίας" και τη
συγγραφή νέας πρότασης, µαζί
µε τον καθ. Ι. Σάχαλο, για
χρηµατοδότηση από το
πρόγραµµα COMAC.

∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ "ΦΥΣΙΚΟΣ"

Από τον τοµέα Φυσικής
Εφαρµογών και Περιβάλλοντος
ανακοινώθηκαν τα παρακάτω
θέµατα διπλωµατικών εργασιών:
♦ Στοιχειοκεραίες
♦ Μελέτη ελικοειδούς κεραίας
♦ Συστήµατα CDMA
♦ Συστήµατα υπερθερµίας
♦ Οπτικά τηλεπικοινωνιακά
συστήµατα
♦ Κεραίες DBS
♦ Σύµµορφες στοιχειοκεραίες
♦ ∆ικτυώµατα προσαρµογής
τροφοδοσίας
♦ Κεραίες κινητής τηλεφωνίας
♦ Μικροταινιακές γραµµές
♦ Ασυρµατικά δίκτυα επικοινωνίας
♦ Φίλτρα µε µαγνητικά υλικά
♦ Ηλεκτροµαγνητική ρύπανση
♦ Σχεδίαση κυκλωµάτων στα
µικροκύµατα
Απαραίτητη προϋπόθεση για την
εκπόνηση πτυχιακής εργασίας,
είναι η επιτυχής περάτωση των
ε ξ ή ς
µ α θ η µ ά τ ω ν :
"Ηλεκτροµαγνητισµός" και
"Ηλεκτρονική Ι".
Πληροφορίες:
Ι. Σάχαλος, καθηγητής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

Η διάλεξη θα γίνει από τον
κ. Λ. Βλάχο την Πέµπτη 13
Οκτωβρίου 1994 στις 20:00, στην
αίθουσα Α31 και θα ακολουθήσει
συζήτηση. Η διάλεξη είναι ανοικτή σε
όλους και πιστεύουµε ότι θα είναι
ιδιαίτερα χρήσιµη στους πρωτοετείς
φοιτητές του Τµήµατος Φυσικής.
Περίληψη
Το επάγγελµα του Φυσικού στο
Ελληνικό Πανεπιστήµιο χρειάζεται
ένα νέο προσδιορισµό. Σε όλες τις
ανεπτυγµένες χώρες οι φυσικοί
απασχολούνται κυρίως στη
βιοµηχανία και την παραγωγή. Στην
Ελλάδα ο ρόλος τους έχει καθηλωθεί
κυρίως στην εκπαίδευση και τα
φροντιστήρια.
Βρισκόµαστε κοντά στην αρχή του
21ου αιώνα, του αιώνα που θα
κυριαρχήσει η Πληροφορική, και στην
Ενωµένη Ευρώπη (Ε.Ε.). Αυτοί οι
δύο παράγοντες θα επηρεάσουν
σοβαρά το επαγγελµατικό προφίλ του
Έλληνα Φυσικού. Είναι
επίσης
γνωστό ότι σήµερα το επάγγελµα του
Φυσικού επαναπροσδιορίζεται και
διεθνώς. Στη διάλεξη αυτή θα
συζητηθούν οι σηµερινές επαγγελµατικές δυνατότητες των Φυσικών
στο πλαίσιο της Ε.Ε.

ΚΘ '

∆ΗΜΗΤΡΙΑ

24/10
Θεατρική Σύνθεση "Πέρα από τα
Υπάρχει πλέον για τα µέλη ∆ΕΠ αγάλµατα" Γ. Ιορδανίδη
του τµήµατος Φυσικής η δυνατότητα 25/10-18/11
να χρησιµοποιούν το ηλεκτρονικό Έκθεση γλυπτικής A. Caro

ταχυδροµείο απ' ευθείας από τα
γραφεία τους σε PC (Windows) ή σε
Mac µε προγράµµατα που χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο Post Office
Protocol service (POP).
Οι νέες διευθύνσεις e-mail είναι της
µορφής:
user@physics.auth.gr

26,27/10
Djazzex - Modern Jazz Dance
Comany
27/10
Ρεσιτάλ µουσικής δωµατίου
29,30/10
Flamenco Ballet -Joaquin Cortes
Τριαντάφυλλος Χατζηαντωνίου 30, 31/10
Τµήµα Φυσικής, Βιβλιοθήκη
Παιδική Χορωδία της Βιέννης
99.8208
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Π Ε Ρ Ι ΦΑ Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ω Ν . . .

Εκτός

από την τόσο µεγάλης
σηµασίας για τη ζωή µας θερµότητα
και φως, ο Ήλιος εκπέµπει επίσης
τεράστιες ποσότητες υποατοµικών
σωµατιδίων, τα οποία ονοµάζονται
νετρίνα.
Τα νετρίνα είναι ουδέτερα
σωµατίδια, πιθανότατα χωρίς µάζα
(ή αν έχουν, αυτή είναι αµελητέα),
εµφανίζονται σε τρεις τύπους
(νετρίνο ηλεκτρονίου, µιονίου και
ταυ) και υπάρχουν σε µεγάλη
αφθονία στο σύµπαν. Συγκεκριµένα,
οι αστρονόµοι έχουν υπολογίσει ότι
σε κάθε
κυβικό εκατοστό του
σύµπαντος αντιστοιχούν περίπου
330 νετρίνα!
Η µεγάλη αυτή ποσότητα
ν ε τ ρ ί ν ω ν π α ί ζ ει έ ν α ν π ο λ ύ
σηµαντικό ρόλο στην κοσµολογία και
στην αστρονοµία. Πρώτον, αν τα
νετρίνα έχουν πράγµατι κάποια,
έστω και ελάχιστη µάζα, τότε αυτή
πρέπει να συµπεριληφθεί στη
λεγόµενη "σκοτεινή" ύλη του
σύµπαντος, η οποία και καθορίζει
αν το σύµπαν θα συνεχίσει να
διαστέλλεται για πάντα ή αν η
διαστολή του κάποτε σταµατήσει και
αρχίσει να συστέλλεται. ∆εύτερον,
επειδή τα νετρίνα δεν αλληλεπιδρούν
µε την ύλη παρά µόνο µε τις
ασθενείς πυρηνικές δυνάµεις,
µπορούν να τη διασχίσουν µε
µεγάλη ευκολία και να µας
µεταφέρουν έτσι πληροφορίες από
απρόσιτα σηµεία του σύµπαντος
π.χ. από το εσωτερικό του Ήλιου ή
από ένα υπερκαινοφανή αστέρα.
Έτσι µπορούµε να συγκρίνουµε τη
θεωρία της αστρικής εξέλιξης που
έχουµε, µε τις πληροφορίες που µας
δίνουν τα νετρίνα (καθώς και άλλα
σωµατίδια)
παίρνοντας έτσι µια
ολοκληρωµένη θεωρία για την
εξέλιξη των αστέρων. Και εδώ
ακριβώς βρίσκεται το ονοµαζόµενο
"αίνιγµα των ηλιακών νετρίνων".
Ενώ το µοντέλο εξέλιξης του Ήλιου
από τα αρχικά του στάδια σαν
πρωτοαστέρας µέχρι και σήµερα
συµφωνεί µε όλα τα παρατηρησιακά
δεδοµένα, στην περίπτωση των
νετρίνων η θεωρία χωλαίνει: Ο
µετρούµενος αριθµός νετρίνων είναι
µικρότερος από αυτόν που
προβλέπει το θεωρητικό µοντέλο,
γεγονός που σηµαίνει ή ότι η θεωρία
είναι ελειπής ή ότι οι τρόποι
µέτρησής τους είναι λανθασµένοι.

Το αίνιγµα των ηλιακών νετρίνων

Η παρατήρηση, λοιπόν, τέτοιων
σωµατιδίων είναι
ένα εγχείρηµα
τόσο ενδιαφέρον, όσο και δύσκολο.
Τ ο γ εγονός ότι τα νετρί να
αλληλεπιδρούν ελάχιστα µε την ύλη,
τα κάνει σχεδόν αόρατα σε µας.
Ήδη από το 1934 γνωρίζουµε ότι
µπορούν να διασχίσουν νερό
πάχους ένα δισεκατοµµυρίο φορές
µεγαλύτερο από την απόσταση ΓηςΗλίου έχοντας 50% πιθανότητα να
αλληλεπιδράσουν µε κάποιο από τα
µόριά του. ∆ηλαδή τα µισά από αυτά
θα διασχίσουν όλη τη µάζα του
νερού χωρίς να τη “δουν”. Για να
ανιχνεύσουµε λοιπόν τα νετρίνα
πρέπει αυτά να πάρουν µέρος σε µια
αντίδραση στο εσωτερικό ενός όγκου
ανίχνευσης. Με βάση τα παραπάνω,
όµως, αυτό είναι τροµερά δύσκολο
εφόσον τα περισσότερα διασχίζουν
τη Γη χωρίς να καταλάβουν τίποτα.
Επειδή, όπως είδαµε για να
ανιχνευτεί ένα νετρίνο πρέπει πρώτα
να αντιδράσει µε την ύλη, όλοι
οι ανιχνευτές νετρίνων που
κατασκευάστηκαν, βρίσκονται κάτω
από την επιφάνεια της Γης ώστε να
εξουδετερώνονται όλα τα ανεπιθύµητα σωµατίδια (π.χ. πιόνια )
που µπορούν να παράγουν νετρίνα
αλληλεπιδρώντας µε την ύλη. Ο

Ένας τεράστιος αριθµός
νετρίνων εκπέµπεται από τον
Ήλιο σαν αποτέλεσµα των
θερµοπυρηνικών αντιδράσεων
που γίνονται στο εσωτερικό
του.
Ένας αριθµός που όµως είναι
πολύ µικρότερος από αυτόν
που προβλέπει η θεωρία.
Ποιος τελικά
έχει δίκιο;
Η θεωρία ή το πείραµα;
Θεωρητικοί και πειραµατικοί
φυσικοί καλούνται όχι µόνο
να υπερασπίσουν τις θέσεις
τους αλλά και να λύσουν
µερικά από τα µεγαλύτερα
προβλήµατα της σύγχρονης
φυσικής.

πρώτος ανιχνευτής νετρίνων που
κατασκευάστηκε ήταν στο Homestake
των Ηνωµένων Πολιτειών στο βάθος
ενός χρυσωρυχείου ο οποίος δεν
ήταν τίποτε άλλο παρά µια δεξαµενή
600 τόνων τετραχλωράνθρακα. Όταν
ένα νετρίνο συγκρουστεί µε έναν
πυρήνα χλωρίου, αυτός
µεταστοιχειώνεται σε αργό - 37 (37Αr)
ελευθερώνοντας ταυτόχρονα
ένα
ηλεκτρόνιο. Το 37Αr όµως είναι
ραδιενεργό. Έτσι κάθε 2 περίπου
µήνες το στοιχείο µαζεύεται,
καθαρίζεται και µετρούνται οι
διασπάσεις του, οπότε από τον
αριθµό των 37Αr που σχηµατίζονται
βρίσκουµε τον αριθµό των
αλληλεπιδρώντων νετρίνων. Το
πείραµα ξεκίνησε το 1968 και από τις
πρώτες κιόλας
µετρήσεις το
έλλειµµα ήταν τεράστιο και το
αποτέλεσµα απογοητευτικό.
∆εκαοκτώ χρόνια αργότερα στην
Kamioka της Ιαπωνίας ξεκινάει ένα
δεύτερο πρόγραµµα γνωστό ως
Kamiokande 2. Το πείραµα αυτό
χρησιµοποιεί µια διαφορετική
µέθοδο: καταγράφει τα ηλεκτρόνια
που ελευθερώνονται από τα µόρια
του νερού λόγω της διέλευσης των
νετρίνων. Σε όλα αυτά τα χρόνια η
θεωρία είχε βελτιωθεί και τα
σφάλµατα ελαχιστοποιήθηκαν. Το
έλλειµµα, όµως, αν και µειώθηκε
αρκετά, δεν έπαψε να υπάρχει.
Τα δύο παραπάνω πειράµατα
χρησιµοποιούσαν Η 2 Ο για την
παγίδευση των νετρίνων. Το γεγονός
αυτό µείωνε την ευαισθησία των
πειραµάτων γιατί ανίχνευε µόνο τα
σχετικά υψηλής ενέργειας νετρίνα.
Για να ανιχνευτούν τα χαµηλής
ενέργειας νετρίνα, στα επόµενα
πειράµατα χρησιµοποιήθηκε Γάλλιο.
Ο πρώτος ανιχνευτής είναι ο Gallex
που εγκαταστάθηκε στη σήραγγα
του Gran-Sasso 100 km έξω από τη
Ρώµη και ο δεύτερος ο SAGE (SovietAmerican Gallium Experiment) ο οποίος
βρίσκεται στο εργαστήριο Baksan
στον Καύκασο. Η αρχή λειτουργίας
και των δύο πειραµάτων στηρίζεται
στο φαινόµενο κατά το οποίο ένα
νετρίνο απορροφάται από έναν
πυρήνα Γαλλί ου-71 7 1 Ga και
µετασχηµατίζεται σε Γερµάνιο-71, 71Ge
µε ταυτόχρονη εκποµπή ενός
ηλεκτρονίου. Για
να πραγµατοποιηθεί αυτή η αντίδραση πρέπει το
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Εργα και Ηµεραι
Οκτωβριου
1/10/1920
Γεννιέται ο Walter Matthau
ηθοποιός
2/10/1895
Γεννιέται ο Groucho Marx
κωµικός
3/10/1899
Η πρώτη µηχανική ηλεκτρική
σκούπα είναι πλέον γεγονός
6/10/1941
Γεννιέται ο Pablo Picasso
ζωγράφος

Η δοµή του ήλιου
∆ιακρίνονται οι µηχανισµοί µεταφοράς ενέργειας
στα διάφορα ηλιακά στρώµατα
νετρίνο να έχει ενέργεια 0.23MeV
ενώ για το χλώριο που
περιγράψαµε πιο πάνω, η ελάχιστη
απαιτούµενη ενέργεια είναι 0.81MeV,
οπότε έτσι µετρούµε σχεδόν όλο το
φάσµα των νετρίνων. Επίσης οι δύο
ανιχνευτές διαφέρουν ως προς τη
µορφή του Γαλλίου που
χρησιµοποιούν, καθώς και στην
τεχνική µε την οποία µετρούνται τα
άτοµα Γερµανίου. Έτσι ενώ το
πείραµα SAGE χρησιµοποιεί 60
τόνους µεταλλικού Γαλλίου, στο
Gallex υπάρχουν 30 τόνοι υγρού
χλωριούχου Γαλλίου. Η διαφορά
αυτή µας εξασφαλίζει από τον
κίνδυνο των συστηµατικών λαθών.
Τον Ιούνιο του 1990 οι Tom Boules
και Vladimir Gavrin από το SAGE
ανακοίνωσαν τα πρώτα
αποτελέσµατα του πειράµατός τους:
τα νετρίνα χαµηλής ενέργειας είναι
πάλι λιγότερα από όσα έπρεπε να
είναι. ∆ύο χρόνια αργότερα,
επιστήµονες και από τα δύο
πειράµατα συγκέντρωσαν τα
αποτελέσµατά τους στην Γρανάδα
της Ισπανίας και το ίδιο βασανιστικό
ερώτηµα ξαναβγήκε στην επιφάνεια:
χρειάζεται συµπλήρωµα η θεωρία
της αστρικής εξέλιξης όσον αφορά
τον τρόπο εκποµπής ακτινοβολίας ή
είναι ατελής η θεωρία των
ηλεκτρασθενών επιδράσεων; Η
απάντηση που δόθηκε ήταν ένα

διστακτικό "ίσως". Ο µετρούµενος
αριθµός 83±21 SNU που δόθηκε
απέχει αρκετά από το θεωρητικό
132±7 SNU ( το SNU είναι µια
συµβατική µονάδα µέτρησης που
αντιστοιχεί σε 1036 αντιδράσεις
νετρίνων ανά άτοµο στόχου ανά
δευτερόλεπτο).
Το πρόβληµα λοιπόν δε λύθηκε,
αλλά στα δύο αυτά πειράµατα το
έλλειµµα
των ηλιακών νετρίνων
µειώθηκε και επίσης για πρώτη
φορά παρατηρήθηκαν χαµηλής
ε ν έ ρ γ ει α ς νετρί να . Ετσι τ ο
πρόβληµα έχει ως εξής: Από τη µια
επικρατεί η άποψη ότι υπάρχει
κάποιο πρόβληµα στη φυσική του
νετρίνου και από την άλλη, ότι
υπάρχει άγνοια στον τρόπο
ακτινοβολίας του Ήλιου. Εποµένως,
η έρευνα για τα ηλιακά νετρίνα
περιµένουµε να µας δώσει τον
αληθινό ένοχο. Θέλουµε νέα θεωρία
για τον Ήλιο ή για το νετρίνο; Αν
υπάρχει απάντηση, αυτή βρίσκεται
αρκετά κάτω από την επιφάνεια της
Γης στους καινούργιους ανιχνευτές
που ετοιµάζονται (ένας από αυτούς
µάλιστα βρίσκεται στην Ελλάδα και
µάλιστα κάτω από τη θάλασσα) ή
και στους ήδη υπάρχοντες. ∆εν
έχουµε παρά να περιµένουµε.

7/10/1849
Πεθαίνει ο συγγραφέας
Edgar Allαn Poe
12/10/1935
Γεννιέται ο Luciano Pavarotti τραγουδιστής όπερας
13/10/1941
Γεννιέται ο Paul Simon Τραγουδιστής και Συνθέτης
16/10/1916
Ανοίγει η πρώτη κλινική
προγεννητικού ελέγχου (Βrooklyn)
18/10/1867
H Αλάσκα περνά από τη Ρωσία
στις Ηνωµένες Πολιτείες
25/10/1825
Άνθρωποι ανοίγουν το πρώτο
υποθαλάσσιο κανάλι (Erie Canal)
28/10/1636
Ιδρύεται το πανεπιστήµιο Harvard
30/10/1821
Γεννιέται ο Feodor Mikhailovich
Dostoevski- Ρώσσος συγγραφέας
31/10/1926
Πεθαίνει ο µάγος Harry Houdini
Ένας µύθος τέλειωσε....

Η Συντακτική επιτροπή του
"ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ" ευχαριστεί τους
αναπληρωτές καθηγητές του
Τµήµατος Φυσικής κ. Λ. Βλάχο και
Α. Νικολαΐδη για τη συµπαράσταση
και τη βοήθεια που προσέφεραν
στο φοιτητή Θ. Ακαλίδη κατά την
Θεόδωρος Ακαλίδης ανάπτυξη και διαµόρφωση του
φοιτητής 5ου εξαµήνου θέµατος.
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Τώρα
που
το όνειρο
έγινε
πραγµατικότητα

Χωρίς καµιά αµφιβολία, το να
γράψει κανείς λίγες σειρές θέλοντας
να δώσει στους πρωτοετείς
συναδέλφους, πέρα από τα τυπικά
ευχολόγια, το πραγµατικό στίγµα
του Τµήµατος δεν είναι εύκολη
υπόθεση. Ας ξεκινήσουµε όµως,
όπως αρµόζει σε ένα ενηµερωτικό
δελτίο του Τµήµατος ευχόµενοι το
καλώς ήρθατε, καλή επιτυχία στις
σπουδές σας και καλή
σταδιοδροµία στις µετέπειτα
δραστηριότητές σας (!?!).
Μια πρώτη συµβουλή που θα
θέλαµε να σας δώσουµε ώστε να
καταφέρετε να µη χρωστάτε πολλά
µαθήµατα, είναι να µην αφήνετε τα
µαθήµατα των πρώτων
τουλάχιστον εξαµήνων για
αργότερα. ∆εν πρόκειται να
ξαναβρείτε χρόνο να τα διαβάσετε
έχοντας την πίεση των µαθηµάτων
των εποµένων εξαµήνων.
Βασική προϋπόθεση για την
επιτυχία σας στις εξετάσεις των
µαθηµάτων είναι η αλλαγή στον
τρόπο διαβάσµατός σας. ∆ίνοντας
βαρύτητα στην κατανόηση των
φαινοµένων και αναπτύσσοντας
κριτική σκέψη θα µπορέσετε να
ανταποκριθείτε µε επιτυχία πιστεύουµε- στις απαιτήσεις των
διδασκόντων.
Αντίθετα, η απλή
αποστήθιση της θεωρίας µπορεί να
φέρει µερικούς προ εκπλήξεων.
Κ αλό θα ήταν επίσης να
ακολουθήσετε πιστά το πρόγραµµα
σπουδών που αναγράφεται στον
Οδηγό Σπουδών και να µη
προβείτε από αγνό και άκρατο
επιστηµονικό ενθουσιασµό σε
επιλογή µαθηµάτων στα οποία δεν
θα µπορέσετε να ανταποκριθείτε.

φαινόµενον
Η παρακολούθηση των
µαθηµάτων, ως γνωστόν, δεν είναι
υποχρεωτική και αποτελεί
προσωπική επιλογή του καθενός το
αν και ποιο διδάσκοντα θα
παρακολουθήσει,
όπως πολύ
εύστοχα θα εκφράσουν πολλοί από
τους διδάσκοντες στις αρχές των
µαθηµάτων.

Γενική Φυσική Ι : Μια εισαγωγή
στην επιστήµη της Φυσικής πάνω
σε θέµατα Μηχανικής. Είναι το
µάθηµα που θα σας δώσει να
καταλάβετε την διαφορά µεταξύ
λυκείου και πανεπιστηµίου, καθώς
θεµατικά η ύλη σας είναι οικεία
όµως η αντιµετώπιση είναι
διαφορετική.
Ανάλυση Ι : Το πρώτο µάθηµα
µαθηµατικών που θα συναντήσετε
και που πρέπει να του δώσετε
πολλή προσοχή. Αν και θα σας
φανεί πολύ εύκολο δεν είναι λίγοι
αυτοί που το χρωστάνε µέχρι το
πτυχίο.
Συνηθισµένο φαινόµενο
στο Τµήµα µας.
Αναλυτική Γεωµετρία : Εδώ τα
πράγµατα δυσκολεύουν. Καθαρός
διανυσµατικός λογισµός και
αναλυτική γεωµετρία που θυµίζει
λίγο αυτήν του λυκείου.
Μην
ξεγελιέστε όµως, είναι πολύ πιο
δύσκολη , ίσως το πιο δύσκολο
µάθηµα του 1ου εξαµήνου.
Αυτό σας το λέµε όχι για να σας
τροµάξουµε αλλά για να σας
πείσουµε να το διαβάσετε και
µάλιστα µε ιδιαίτερη προσοχή, εφ'
όσον είναι από τα µαθήµατα που
θα τα χρησιµοποιείτε συνέχεια.
Γενική Χηµεία : Μια εποπτική
εικόνα της Χηµείας. Μην πανικοβάλλεστε, η ύλη είναι και εδώ
οικεία,
µε κάποια στοιχεία
κβαντικής χηµείας που πάντως δεν
θα σας δυσκολέψουν ιδιαίτερα.
∆οµή και προγ/σµός Η/Υ : Είναι
το µάθηµα που θα σας δώσει την
ευκαιρία να ασχοληθείτε αρκετά
συστηµατικά µε τους Ηλεκτρονικούς
Υπολογιστές. Για µερικούς από
σας µάλιστα ίσως να είναι η πρώτη
επαφή µε τον θαυµαστό κόσµο των
computers. Μη χάσετε λοιπόν την
ευκαιρία.
Περισσότερα για το περιεχόµενο
των µαθηµάτων θα βρείτε στον
Οδηγό Σπουδών.
Εµείς θα σας
πούµε ακόµη λίγα πράγµατα όσον
αφορά τα εργαστήρια πού θα
συναντήσετε στο επόµενο έτος.
Στο πρώτο εξάµηνο, όπως ήδη
ξέρετε, υπάρχει το Εργαστήριο
Χηµείας το οποίο δεν πρέπει να
σας ανησυχήσει ιδιαίτερα. Το
πρώτο σας εργαστήριο Φυσικής θα
ξεκινήσετε από το δεύτερο εξάµηνο,
µε το Γενικό Εργαστήριο.

Η µη υποχρεωτική
παρακολούθηση και ο µεγάλος
αριθµός των φοιτητών δυσκολεύει
τη δηµιουργία διαπροσωπικών
σχέσεων µεταξύ διδάσκοντα και
φοιτητών αλλά και των φοιτητών
µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα να
δηµιουργείται (στην αρχή
τουλάχιστον) ένα συναίσθηµα
αποµόνωσης ή µοναξιάς. Σ’αυτό
συντελεί και η αποκοπή από το
γνώριµο λυκειακό περιβάλλον, η
αλλαγή συνηθειών
και
γενικά
του τρόπου ζωής. Το συναίσθηµα
αυτό θα είναι ιδιαίτερα έντονο για
κείνους που έρχονται από άλλες
περιοχές της πατρίδας µας µια και
θα βρίσκονται τελείως µόνοι τους
στη Θεσ/κη. Πάντως, ο θεσµός του
συµβούλου σπουδών που έχει
καθιερωθεί εδώ και δύο χρόνια
αποτελεί ένα θετικό βήµα για τη
παροχή
των
σωστών
κατευθύνσεων και πληροφοριών
προς το νεοεισερχόµενο πρωτοετή.
Τα γραφεία των διδασκόντων και
τα εργαστήρια στεγάζονται σε
όλους τους ορόφους του κτιρίου
πλην του τρίτου ορόφου.
Συγκεκριµένα υπάρχουν 5 τοµείς :
1 Αστρονοµίας-Αστροφυσικής και
Μηχανικής
2 Ατοµικής-Πυρηνικής Φυσικής
και Φυσικής Στοιχειωδών
σωµατιδίων
3 Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
4 Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών
5 Ε φ α ρ µο γ ώ ν Φ υ σ ι κ ής κ α ι
Φυσικής Περιβάλλοντος
Στο πρώτο εξάµηνο στη Σ. Θ. Ε.
(και ποιο ευτυχισµένο) θα έρθετε
αντιµέτωποι µε 5 µαθήµατα λίγο
πολύ γνωστά από το λύκειο.
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Αυτό δεν σηµαίνει ότι
είναι εύκολα και ότι δεν χρειάζονται
διάβασµα και παρακολούθηση.
Αντιθέτως, όπως θα διαπιστώσετε
και µόνοι σας σε µικρό χρονικό
διάστηµα, το µεγαλύτερο µέρος
των συναδέλφων “κουβαλάει”
Ακαλίδης Θεόδωρος
Μαργαρίτης
κάποιο ή κάποια από αυτά τα
Και να θυµαστε:
µαθήµατα µέχρι το πτυχίο!!!
κάθε ερώτηση ή απορία
Τα µαθήµατα αυτά είναι:
αξίζει να απαντηθεί
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Τον Απρίλιο του 1992, στο
υπόγειο του κτηρίου της Σχολής
Θετικών
Επιστηµών,
εγκαταστάθηκε το εργαστήριο
υπολογιστ ών το υ Τµήµατος
Φυσικής (Νησίδα Πληροφορικής) µε
σκοπό την εξάσκηση των φοιτητών
του Τµήµατος. Από τον Ιούνιο του
ίδιου έτους άρχισε να λειτουργεί
δοκιµαστικά και µε την έναρξη της
ακαδηµαϊκής χρονιάς δόθηκε η
δυνατότητα στους φοιτητές να το
χρησιµοποιούν. Από τον Οκτώβριο
του εποµένου έτους, το εργαστήριο
συστεγάστηκε µε µία από τις
Νησίδες του Προγρά µµατος
"Αριστοτέλης", και µεταφέρθηκε στο
ισόγειο του κτηρίου (απέναντι από
την αίθουσα Α21). Το εργαστήριο
περιλαµβάνει τα εξής συστήµατα:
• Ενα υπολογιστή SUN SparcClassic
µε 16 MB RAM και σκληρούς
δίσκους συνολικής χωρητικότητας
800 MB µε λειτουργικό σύστηµα
UNIX (Solaris 2.2)
• Ενα υπολογιστή 486/25 µε 8 MB
RAM και σκληρό δίσκο 300 MB µε
λειτουργικό σύστηµα UNIX (SCOUNIX).
• Ενα υπολογιστή 386/40 µε 8 MB
RAM και σκληρό δίσκο 400 MB µε
Λειτουργικό σύστηµα NOVELL
3.12.
Οι παραπάνω υπολογιστές
λειτουργούν σαν εξυπηρετητές
δικτύου (Network Servers) και είναι
συνδεδεµένοι µέσω δικτύου
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Ethernet µε 15 σταθµούς εργασίας
τύπου 286/12 µε 1 MB RAM που είναι
εφοδιασµένοι µε µονοχρωµατικές
οθόνες (Hercules) και οδηγούς
δίσκων 3.5". Οι σταθµοί εργασίας
µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις
υπηρεσίες που προσφέρουν το Unix
και το Novell. Επιπλέον οι τρεις
servers είναι κόµβοι του
πανεπιστηµιακού δικτύου µε
διευθύνσεις αντίστοιχα:
skiathos.physics.auth.gr
nemesis.physics.auth.gr
aisopos.physics.auth.gr
•

Το

εργαστήριο

συµπληρώνουν

δύο εκτυπωτές ακίδων (Citzen Swift
9, OTC 2160) και ένας εκτυπωτής
Laser (HP Laserjet 4P) οι οποίοι

•

•

•
•
•

εξυπηρετούν όλους τους
σταθµούς εργασίας.
Η νησίδα "Αριστοτέλης" αποτελείται από ενα υπολογιστή
HP 715/50 µε 48 MB RAM που
λειτουργεί σαν εξυπηρετητής
δικτύου, και 8 σταθµούς εργασίας
τύπου HP 715/33 µε 32 MB RAM. Το
λειτουργικό τους σύστηµα είναι
DecAthena.
Το λογισµικό που είναι διαθέσιµο
στους χρήστες του εργαστηρίου
περιλαµβάνει:
Γλώσσες προγραµµατισµού
(Pascal, C, Basic, Prolog, Lisp κλπ)
Επεξεργαστές κειµένου
(WordPerfect, VW)
Σχεδιαστικά πακέτα

•

(DrawPerfect, Grapher, κλπ)
Μαθηµατικά πακέτα
(Derive, κλπ.)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Το εργαστήριο λειτουργεί κάθε
µέρα από τις 9 π.µ. ως τις 7 µ.µ.
∆ικαίωµα χρήσης έχουν οι φοιτητές
των Τµηµάτων Φυσικής και
Πληροφορικής. Εκτός δε από την
ελεύθερη εξάσκηση των φοιτητών,
στο εργαστήριο γίνονται και
εργαστηριακά µαθήµατα από τα δύο
Τµήµατα.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η
καθηµερινή ευθύνη επίβλεψης του
χώρου (συντήρηση, εγκατάσταση
νέου λογισµικού, βοήθεια προς τους
χρήστες) γίνεται από οµάδα 10
φοιτητών οι οποίοι προσφέρουν
αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
Αν και το εργαστήριο λειτουργεί
ικανοποιητικά, είναι γεγονός ότι
υπάρχουν ελλείψεις οι οποίες
πρέπει να καλυφθούν για καλύτερη
εξυπηρέτηση όχι µόνο των
φοιτητών αλλά και των µελών ∆ΕΠ
του Τµήµατος. Ενδεικτικά
αναφέρουµε:
• Α να β ά θ µι ση
τ ω ν σ τ α θ µ ών
εργασίας σε 386 µε 4 MB RAM, και
οθόνες γραφικών υψηλής
ανάλυσης, έτσι ώστε να δοθεί η
δυνατότητα στους χρήστες να
χρησιµοποιούν MS-Windows.
• Προσθήκη µηχανισµού BackUp
(Tape Streamer).
• Προσθήκη µονάδων αδιαλείπτου
παροχής (UPS) για τους servers.
Είναι επίσης ιδιαίτερα σηµαντικό να
τονιστεί η δυνατότητα των µελών
∆ΕΠ να χρησι µοποιούν τα
προγράµµατα που αγοράζει το
Τµήµα (και διαχειρίζεται τώρα η
Βιβλιοθήκη)
µέσω
του
πανεπιστηµιακού δικτύου, είτε
εκτελώντας τα απευθείας (NFS) είτε
αντιγράφοντας τα στον δικό τους
υπολογιστή (FTP). Για να γίνει αυτό
πρέπει να αντικατασταθεί ο server
του Unix µε έναν ισχυρό υπολογιστή
µε µεγάλη χωρητικότητα.
Βλαχάβας Ιωάννης, επικ. καθηγητής
Χατζηαντωνίου Τριαντάφυλλος, υπ. νησίδας
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Ήταν όλοι τους εκεί, τόσο το ∆ιευθύντρια της Βιβλιοθήκης του
προσωπικό του Τµήµατος όσο και
αρκετοί φοιτητές παλαιότερων ετών,
για να υποδεχθούν τους πρωτοετείς
του Τµήµατός µας, το µεσηµέρι της
Τετάρτης 5 Οκτωβρίου σε µια
κατάµεστη Α31.
Σ.Θ.Ε.

Τους φοιτητές πρώτος
καλωσόρισε
ο
πρόεδρος, καθηγητής
Γ.
Αντωνόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε στη διάρθρωση και τη
λειτουργία του Τµήµατος.
Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι
ερευνητικές δραστηριότητες και τα
µαθήµατα τα οποία υπάγονται στο
γνωστικό αντικείµενο του κάθε
Τοµέα, από τους ∆ιευθυντές τους.
Όλοι τους ευχήθηκαν στους
φοιτητές "καλή σταδιοδροµία" και
δήλωσαν ότι είναι πάντα στη
διάθεση των φοιτητών για
οποιαδήποτε απορία ή πρόβληµα
συναντήσουν στη διάρκεια των
σπουδών τους.
Αµέσως µετά, το λόγο πήρε η

Α γ α π η τ ο ί
πρωτοετείς,
Θα ήθελα κι εγώ µε τη σειρά µου
να συγχαρώ τους νεοεισελθόντες
φοιτητές στο Τµήµα µας, και να
τους ευχηθώ να συνεχίσουν να
έχουν την καλή επίδοση και
πρόοδο που είχαν και στο σχολείο
τους, την οποία έδειξαν µε την
επιτυχία τους στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις.
Απευθυνόµενη σε σας τους
πρωτοετείς φοιτητές µας θα ήθελα
να σας κάνω µια σύσταση, να σας
δώσω µια συµβουλή,που αν θέλετε
την προσέχετε. Να έχετε υπόψη
σας ότι κάθε εξάµηνο σπουδών έχει
τις δικές του υποχρεώσεις και τις
δικές του δυσκολίες. Μη µεταφέρετε
τα µ αθή µατα τ ω ν π ρ ώτ ων
εξαµήνων σε επόµενα. Η δυσκολία
σε κάθε µάθηµα αυξάνει καθώς
αυτό αποµακρύνεται χρονικά από

Τµήµατος κ. ∆έρβου, η οποία, µετά
από ένα σύντοµο ιστορικό, ανέλυσε
τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, η
οποία αποτελεί το
καύχηµα
του Τµήµατος και βασικό εργαλείο
όλων, προσωπικού και φοιτητών.
Κατόπιν µίλησαν µέλη του
∆ιοικητι κού Συµβουλί ου του
Φοιτητικού Συλλόγου, τα οποία
εκτός από τις ευχές, εξέθεσαν τη
γνώµη τους για προβλήµατα που
υπάρχουν στο Τµήµα και στο
Πανεπιστήµιο γενικότερα. Ο
πρόεδρος του Τµήµατος πρότεινε
να συγκληθεί την Τετάρτη 19
Οκτωβρίου, ειδική συνέλευση των
πρωτοετών φοιτητών, στην οποία
θα παραστεί και ο ίδιος.
Τέλος, τους πρωτοετείς καλωσόρισαν εκπρόσωποι της Θεατρικής
οµάδας του Τµήµατος και του
περιοδικού "Φαινόµενον", οι οποίοι
τόνισαν την ανάγκη να συµµετάσχουν οι νέοι φοιτητές στις
αξιόλογες αυτές προσπάθειες των
συναδέλφων τους. Η εκδήλωση
έκλεισε µε τη βράβευση της Β.
Παυλίδου, πρώτης επιτυχούσας στο
Τµήµα µας. Και βέβαια, όπως σε
κάθε εκδήλωση του Τµήµατός µας
ακολούθησε µια µικρή δεξίωση, που
πιστεύουµε οτι ικανοποίησε το
σύνολο των παρισταµένων.
τη φυσική του θέση. Η
καθυστέρηση στο πτυχίο οφείλεται
σ` αυτές τις
µεταφορές
µαθηµάτων. Και κάτι ακόµη. Μην
περιορίζεστε σε χαµηλές επιδόσεις
στα µαθήµατα των πρώτων
εξαµήνων.
Όταν προχωρήσετε στις
σπουδές σας θα διαπιστώσετε ότι
για να κάνετε µεταπτυχιακές
σπουδές, είτε εδώ είτε στο
εξωτερικό, ή ακόµη για να ζητήσετε
υποτροφία ή να αναζητήσετε
κάποια εργασία όπου απαιτούνται
συστάσεις και καλή επίδοση, για
κάθε 5 που έχετε στα πρώτα σας
µαθήµατα θα χρειαστεί να
επιδιώξετε ένα 9 ή 10 στα πτυχιακά
µαθήµατα, για να ανεβάσετε τη
βαθµολογία σας στο µέσο όρο 7
που συνήθως απαιτείται. Σας ζητώ
συγγνώµη γι` αυτή την παρένθεση,
ελπίζω όµως να σας βοηθήσει να
κάνετε µια καλή αρχή.
Ε.Παπαδηµητράκη-Χλίχλια
καθηγήτρια

"Σαν εκπρόσωπος του Τοµέα
Ηλεκτρονικής και Η/Υ καλωσορίζω
τους πρωτοετείς φοιτητές µας και
τους εύχοµαι να έχουν
επιτυχηµένες σπουδές και καλά
φοιτητικά χρόνια. Ιδιαίτερα σ
αυτούς που είχαν σαν όνειρο της
ζωής τους να ακολουθήσουν τον
κλάδο της Φυσικής, τους εύχοµαι
να αφοσιωθούν στη σπουδή της
συναρπαστικής αυτής επιστήµης.
[...] Τελειώνοντας, θα ήθελα να
σας υπενθυµίσω τους δύο νόµους
της µάθησης: το νόµο του χρόνου
και το νόµο της επανάληψης: Όσο
περισσότερο χρόνο αφιερώνεις σε
ένα θέµα και όσο περισσότερο
επαναλαµβάνεις τη µελέτη του,
τόσο πιο εύκολο είναι να γίνει
κτήµα σου.".
ΚΚαρύµπακας καθηγητής

H

∆ιοικούσα

Επιτροπή

του

Παραρτήµατος Κ.∆. Μακεδονίας της
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών,
καλωσορίζει τους πρωτοετείς φοιτητές
του Τµήµατός µας. Το Παράρτηµα,
παράλληλα, επιθυµεί να έχει µια
πρώτη
επαφή µε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Συλλόγου Φοιτητών
του Τµήµατος Φυσικής του ΑΠΘ, για
την εξέταση τρόπων µόνιµης
συνεργασίας, συµµετοχής των
φοιτητών του Τµήµατος στις
λειτουργίες και τις εκδηλώσεις της
Ένώσης και υποστήριξης από µέρους
της Ένωσης
εκδηλώσεων του
Συλλόγου και των φοιτητών του
Τµήµατος.
Η
∆ιοικούσα Επιτροπή του
Παραρτήµατος εκφράζει την ευχή, που
παράλληλα αποτελεί και κάλεσµα, για
όλους τους φοιτητές του Τµήµατος,
που έχουν τη διάθεση
να
συνεργασθούν, να έρθουν σε επαφή µε
το Παρ/µα για πληρέστερη ενηµέρωση.
Θέµατα ενηµέρωσης σχετικά µε τα
τυχόν προβλήµατα επαγγελµατικής
αποκατάστασης, µε τη συµµετοχή
φοιτητών σε ∆ιεθνείς Ενώσεις
Φυσικών και εκδηλώσεις Ελληνικών
και ∆ιεθνών φορέων, µε
προβλήµατα σπουδών και
επιµόρφωσης, ασφαλώς
ενδιαφέρουν τους
φοιτητές και µπορούν
να αποτελέσουν βάση
για συνεργασία µαζί
µε άλλα θέµατα.

