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Πολωτικά φίλτρα στη Φωτογραφία 

Η Ατοµική Βόµβα στη Χιροσίµα 

Φυσική & Φυσικοί 

Τµήµα Φυσικής: 2000 µ.Χ. 

∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

Στις αρχές Μαρτίου θα πραγµατοποιηθεί στο Τµήµα µας 
διηµερίδα µε θέµα το πρόγραµµα σπουδών των µελλοντικών 
συναδέλφων µας. Νοµίζουµε ότι είναι αντιληπτή τοις πάσι η 
σπουδαιότητα αυτού του γεγονότος. Με αυτή τη διηµερίδα 
καθορίζεται το καινούργιο ύφος του Φυσικού Τµήµατος, 
εγκαινιάζεται η  νέα κατεύθυνση των σπουδών όλων εκείνων που 
θα έλθουν σε ετούτο το χώρο µετά από εµάς, όλων εκείνων που θα 
αποτελέσουν τους πρώτους πτυχιούχους του Τµήµατός µας µετά το 
2000 µ.Χ. Η ευθύνη όλων µας απέναντι σ` αυτά τα, άγνωστά µας 
προς το παρόν, νέα παιδιά είναι τεράστια. Είτε είµαστε 
Πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι, είτε είµαστε απλοί φοιτητές. Είναι 
ευθύνη όλων µας να δώσουµε σ` αυτά τα νέα παιδιά ό,τι καλύτερο 
µπορούµε, ό,τι δεν χαρήκαµε εµείς. Είναι ευθύνη όλων µας να µην 
τα διαψεύσουµε, να µην τα απογοητεύσουµε. Κάτι τέτοιο θα ήταν η 
πιο εύκολη µα συνάµα και η πιο άθλια πράξη που θα µπορούσαµε 
να κάνουµε. 
Το "Φαινόµενον" προσπαθεί κι αυτό µε τη σειρά του να σταθεί 

στο ύψος των περιστάσεων. Στο παρόν τεύχος παρουσιάζεται µια 
σύντοµη επισκόπηση της εισηγήσης που θα κάνει ο πρόεδρος του 
Τµήµατος, καθ. Ι. Αντωνόπουλος. 
Το "Φαινόµενον" έχει τη διάθεση να φιλοξενήσει στο χώρο του  

απόψεις συναδέλφων, διότι πιστεύει ακράδαντα ότι η ανταλλαγή 
τεκµηριωµένων απόψεων και ο γόνιµος διάλογος όχι µόνο βοηθούν 
στην επίτευξη του  καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος αλλά και 
αποτελούν δείγµατα ενός εύρωστου και υγιούς Πανεπιστηµιακού 
Τµήµατος. Ήδη έχουµε απευθυνθεί στο Σύλλογο Φοιτητών και στο 
επόµενο τεύχος ελπίζουµε να φιλοξενήσουµε τις απόψεις τους.  
Παρότι οι αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν είναι εξαιρετικά 

κρίσιµες, δεν πρέπει να µας τροµάζει η ευθύνη, δεν πρέπει να µας 
καθεύδει η (συνήθης µας) αδιαφορία. Αυτές τις δύο µέρες το Τµήµα 
εορτάζει. Με τις αποφάσεις µας οδηγούµε το Τµήµα µας στη νέα 
χιλιετία. Σήµερα σχεδιάζουµε το Μέλλον. 

ένα νέο εξάµηνο ξεκινά όπως 
διαφαίνεται τόσο από την 

κινητικότητα γύρω από τους 
πίνακες των ανακοινώσεων όσο 
και από την νευρικότητα των 
φοιτητών που κυκλοφορούν 
στους  διαδρόµους. Και καλά 

όσον αφορά τους άνετους και... 
λάιτ φοιτητές, δεν κουνιέται 

φύλλο, αλλά εκείνοι, οι άλλοι, 
που δε σήκωσαν κεφάλι 
ολόκληρη εξεταστική, δε 
δικαιούνται τα παιδιά ένα 

δεκαπενθήµερο, µια εβδοµάδα 
έστω και µια µέρα ξεκούρασης;  

Το ερώτηµα, αν και άκρως 
ρητορικό, απησχόλησε έντονα 

τους συντελεστές του τεύχους, οι 
οποίοι καταθέτουν επίσηµη 
πρόταση για την ανέγερση 
αδριάντα "Τω αγνώστω 

Φοιτητή". Επειδή όµως δεν 
είµαστε σε θέση  να φέρουµε εις 
πέρας ένα έργο τέτοιου µεγέθους 
(ανήκει στα "µεγάλα έργα") σας 
προσφέρουµε ένα έργο µέσα στις 

δυνατότητές µας: Το παρόν 
τεύχος! Ξεκινώντας µε ένα 
συµπαθητικό άρθρο για τα 

πολωτικά φίλτρα , καταλήγουµε 
στη στήλη "Φυσική και 

Φυσικοί". Ωστόσο, το µεγάλο 
"µπαµ" θα προκαλέσει το άρθρο 

µας για την... ατοµική βόµβα.  
Πάντως δε χρειάζεται να 
ανησυχείτε για τίποτα. Οι 

"βόµβες" πέφτουν συνήθως 
µακριά από τα σπίτια µας. Ή 
µήπως και όχι τόσο µακριά; 

Σκεφτείτε το  
ως άνθρωποι, 
ως Έλληνες και 
 ως Φυσικοί... 

Φαινοµενικά... 
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Στο  τεύχος  αυτό  
συνεργάστηκαν  

 
 

Αθανασιάδης Σταύρος 
Κυράτση Ντορέττα 

Μαργαρίτης Ηρακλής 
Παυλίδου Βασιλική 

Χαραλαµπίδης Πάνος 

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 

ΤΑΞΙ∆Ι   ΣΤΟ   

 ΗΛΙΑΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  
Ο κύκλος σεµιναρίων µε θέµα 
"Ταξίδι στο Ηλιακό Σύστηµα" έχει 
ως βασικό στόχο την ενηµέρωση, 
κυρίως των φοιτητών του Τµήµατος 
Φυσικής, στην Αστρονοµία του 
Ηλιακού Συστήµατος. Οι διαλέξεις 
θα γίνονται στην αίθουσα Α31 της 
Σχολής Θετικών Επιστηµών µε 
θέµατα : 

• Ο Ήλιος  

• Ο Πλανήτης Γη 

• Σελήνη 

• Ερµής - Αφροδίτη 

• Άρης - Αστεροειδείς 

• Είµαστε µόνοι στο Σύµπαν; 

• ∆ίας - Κρόνος 

• Η δηµιουργία - εξέλιξη  του 
Σύµπαντος 

 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

♦ The 6th Global Warming 
International Conference    San 
Francisco, April 3-6  

♦ European Geophysical Society 
XX General Assembly 
Hamburg, 3-7 April 1995 

 
NATO  ASI  

♦ Remote sensing of processes 
governing energy and water 
cycles in the climate system Plon 
(Germany),1-12 May 1995  

♦ Large clusters of atoms and 
moleculars (6th course of 
International School of Solid 
State Physics)    

 Erice-Sicily 19-29 June 1995 

♦ In t e rn a t iona l  Schoo l  o f 
Cosmology and Gravitation 14th 
course: Quantum Gravity 

 Erice-Sicily: 11-19 May 1995 

 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Κυκλοφόρησε το 1994 από τις 
εκδόσεις GUTENBERG ένα πολύ 
ενδιαφέρον βιβλίο µε τίτλο 

"Η επιστηµονική µελέτη".  

Το βιβλίο έγραψαν οι καθηγητές 
K.Howard και J.A. Sharp του 
Πανεπιστηµίου του Bradford της 
Αγγλίας. Σκοπός του βιβλίου είναι 
"να βοηθήσει τους σπουδαστές να 
εκπονήσουν τη διατριβή τους 
αποδοτικότερα και πιο αποτελε-
σµατικά". Οι συγγραφείς διετέλεσαν 
πρόεδρος  και  αντιπρόεδρος 
αντίστοιχα του προγράµµατος 
διδακτορικών σπουδών στο ίδιο 
πανεπιστήµιο.  Παρακολουθώντας 
από κοντά την εξέλιξη πάνω από 
100 ερευνητών-φοιτητών απεκό-
µ ισαν  πλούσ ια  πε ίρα  που 
µεταδίδουν µε αναλυτικό τρόπο στο 
βιβλίο τους. 

Αν και το βιβλίο θα είναι 
περισσότερο χρήσιµο για όσους 
σχεδ ιάζουν  να  ξεκ ινήσουν 
διδακτορική διατριβή, πιστεύω ότι 
θα είναι πολύτιµο και για όσους 
εκπονούν ή σχεδιάζουν  να 
αρχίσουν διπλωµατικές εργασίες. 
Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία µέρη:  

• Η προετοιµασία  

• Η συλλογή και η ανάλυση 
στοιχείων,  

• Η παραγωγή των αποτελεσµάτων 
της έρευνας.  

Τα οκτώ κεφάλαια του βιβλίου 
πραγµατεύονται θέµατα όπως ο 
σχεδιασµός  της  ερευνητικής 
εργασίας, η διερεύνηση της 
βιβλιογραφίας, η ανάλυση των 
δεδοµένων, η παρουσίαση των 
αποτελεσµάτων της έρευνας κ.α. 

Πιστεύω ότι η ερευνητική 
µέθοδος, κοινή σε όλες τις 
επιστήµες, είναι ένα µεγάλο 
εργαλείο στα χέρια του Φυσικού. 
∆ιάβασα αυτό το βιβλίο πρόσφατα 
µε µεγάλο ενδιαφέρον και σας το 
προτείνω ανεπιφύλακτα. 

Λουκάς Βλάχος 

Αν. Καθηγητής 
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Πολλοί από εµάς 
γνωρίζουν ότι στην 
έγχρωµη φωτογραφία 
σηµαντικό ρόλο παίζουν 
τα πολωτικά φίλτρα.  
Η χρήση αυτών οδηγεί 

στην αύξηση του κοντράστ 
και στην αποφυγή 
ανεπιθύµητων 
ανακλάσεων.  

Πως όµως πετυχαίνονται 
αυτά; 

Ας πάρουµε τα πράγµατα 
µε τη σειρά. 

 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ  ΠΟΛΩΣΗΣ 
Είναι γενικά γνωστό ότι  µια 

από  τ ι ς  προσφορότ ερε ς 
περιγραφές για το φως είναι αυτή 
του κύµατος.  

Σαν εγκάρσιο κύµα, το φως 
χαρακτηρίζεται από το  διάνυσµα 
τ η ς  έ ν τ α σ η ς ,  τ ο  ο π ο ί ο 
µεταβάλλεται ηµιτονικά  πάνω σε 
επίπεδο κάθετο στη διεύθυνση 
διάδοσης.  Στο φυσικό φως δεν 
υπάρχει συγκεκριµένος τρόπος 
ταλάντωσης, αλλά το διάνυσµα 
της έντασης αλλάζει µε τυχαίο 
τρόπο διεύθυνση στο χώρο. Ένα 
γραµµικό φίλτρο το αναγκάζει 
ακριβώς να πάλλεται πάνω σε ένα 
µόνο επίπεδο.  

Σε κάποιες περιπτώσεις πόλωσης 
το  διάνυσµα  της έντασης , 
µεταβάλλεται όχι µόνο κατά 
διεύθυνση αλλά και κατά µέγεθος  
δίνοντας δυνατότητα σε διάφορες 
καταστάσεις πόλωσης.   

Υπάρχουν διάφορες συνθήκες 
που πολώνουν το φως. Κατ' αρχήν 
το φως που έρχεται από τον 
καθαρό ουρανό πολώνεται λόγω 
της διάθλασης των φωτεινών 
ακτίνων από σωµατίδια της 
ατµόσφαιρας (σκέδαση Rayleigh). 
Εδώ έχουµε µερική πόλωση και 
κάτω από ορισµένες συνθήκες 
ολική. Ακόµα το φως πολώνεται 

µερικώς και µε την ανάκλαση από 
επ ίπ εδε ς  γυαλ ισ τ ερέ ς  µη 
µεταλλικές επιφάνειες. 

 Η πόλωση γίνεται ολική όταν το 
φως πέφτει στην επιφάνεια µε τη 
γωνία Brewster (για την οποία 
ισχύει ότι η εφαπτόµενή της είναι 
ίση µε το δείκτη διάθλασης της 
επιφάνειας στην οποία προσπίπτει 
το φως). Επίσης έχουµε πόλωση 
όταν  το  φως  δ ιαπεράσε ι 
κρυσταλλικά σώµατα (διχρωικά 
κρύσταλλα, τουρµαλίνη κ.τ.λ.). 
Αυτή  η  ιδιότητα  είχε ως 
αποτέλεσµα την κατασκευή 
πολωτικών φίλτρων. Η διέλευση 
ήδη πολωµένου φωτός από ένα 
πολωτικό  στοιχείο επιφέρει 
επιπλέον αλλαγές στο διάνυσµα 
(τόσο στο µέγεθος όσο και στον 
τρόπο µεταβολής της διευθύνσεώς 
του) οι οποίες κυρίως γίνονται 
αντιληπτές ως µεταβολή στην 
ένταση του διερχόµενου φωτός. 

Γνωρίζοντας όλες αυτές τις 
δυνατότητες πόλωσης του  φωτός 
χρησιµοποιούµε στη φωτογραφία 
τα πολωτικά φίλτρα για να 
επεµβούµε στην ένταση του φωτός 
που προσβάλει το φιλµ. Όλα τα 
φίλτρα έχουν περιστρεφόµενα 
δακτυλίδια  έτσι  ώστε  να 
αυξοµειώνουµε την ένταση του 
φωτός που περνάει από αυτά. Με 
αυτόν τον τρόπο χειριζόµαστε το 
κοντράστ που θα εµφανίζεται στη 
φωτογραφία. Την επίδραση αυτή 
αντιλαµβανόµαστε µε το µάτι 
καθώς στρέφουµε το φίλτρο µετά 
την εστίαση. Ορισµένα χρώµατα 
µπορούν να φανούν έντονα και η 
φωτογραφία να είναι πολύ 
εντυπωσιακή. 

Ας αναφερθούµε στη φωτο-
γράφιση ενός τοπίου: ο ασυν-
νέφιαστος διαυγής ουρανός 
προσφέρεται για την ανάδειξη του 
φαινοµένου, αφού ενεργεί σαν 
τεράστια πολωτική επιφάνεια. 
Έτσι όταν υπάρχουν κάποια 
σύννεφα τα οποία δεν πολώνουν 
το φως µε τον ίδιο τρόπο όπως ο 
υπόλοιπος ουρανός το αποτέλεσµα 
µε κατάλληλη στροφή του 

πολωτικού φίλτρου θα είναι 
έντονο µπλε στον ουρανό και η 
εντύπωση του ανάγλυφου στα 
σύννεφα. 

Η χρήση των πολωτικών 
φίλτρων είναι επίσης  απαραίτητη 
για να αποφύγουµε ανεπιθύµητες 
ανακλάσεις. Αν θέλουµε για 
παράδειγµα να φωτογραφίσουµε 
ένα αντικείµενο που βρίσκεται σε 
µ ια  βιτρίνα  αποφεύγοντας 
οτιδήποτε άλλο φαίνεται πάνω στο 
τζάµι της, δεν έχουµε παρά να 
στρέψουµε το φίλτρο έτσι ώστε να 
κόψει τις ανακλάσεις από το 
ανεπιθύµητο αντικείµενο. Αυτό 
προφανώς γίνεται οπτικά αισθητό. 

Τέλος  όταν  θέλουµε  να 
φωτογραφίσουµε σε κλειστό χώρο 
και να αφαιρέσουµε ανεπιθύµητες 
ανακλάσεις από µεταλλικές ή µη  
επιφάνειες µπορούµε να βάλουµε 
µια πολωτική ζελατίνα µπροστά 
από τη φωτιστική πηγή. Όταν 
έχουµε στήσει µια τέτοια διάταξη 
οι επιφανειακές ανακλάσεις απο-
τελούνται αποκλειστικά από 
πολωµένο φως και έτσι µπορούν 
να αφαιρεθούν µε τη βοήθεια του 
φίλτρου πάνω στο φακό (το οποίο 
πρέπει να περιστραφεί σε θέση 
κάθετη προς τη θέση των φίλτρων 
εµπρός από τις φωτεινές πηγές). Η 
τεχνική αυτή χρησιµοποιείται σε 
ευρεία κλίµακα για αντιγραφές 
πινάκων ζωγραφικής. 

Φυσ ικά  µην  περ ιµ έν ε τ ε 
διαβάζοντας τα παραπάνω να 
γίνεται ειδικοί στην πολωτική 
φωτογραφία ,  απλά  προβλη-
µατιστείτε, αλλά ίσως και να 
λύσετε κάποια προβλήµατα ή 
υπάρχει περίπτωση να καταφέρετε 
κάποια άκρως εντυπωσιακά 
φωτογραφικά αποτελέσµατα.  

 
Κυράτση Ντορέττα 

φοιτήτρια 8ου εξαµήνου 

ΠΟΛΩΤΙΚΑ  ΦΙΛΤΡΑ   ΣΤΗ   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΕΡΙ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ . . .  Η  ΑΤΟΜΙΚΗ  ΒΟΜΒΑ  ΤΗΣ  ΧΙΡΟΣΙΜΑ  

τις 16 ιουλίου 1945 µια 
εκτυφλωτική έκρηξη 
πάνω από την έρηµο 
του Νέου Μεξικού, 

ανήγγειλε ότι το άτοµο είχε 
εγκαταλείψει το χώρο του 
εργαστηρίου για να δια-
δραµατίσει ένα ρόλο που θα 
καθόριζε το τέλος του Β` 
Παγκοσµίου Πολέµου.  
Λίγα χρόνια πριν, στην 

ναζιστική Γερµανία του 1938, οι 
ερευνητές Otto Hahn και Fritz 
Strassmann, πραγµατοποίησαν 
την πρώτη στα χρονικά σχάση 
του στοιχείου ουράνιο. Πολύ 
γρήγορα η ανακάλυψη αυτή 
γ ί ν ε τ α ι  γ νω σ τ ή  σ τ ο υ ς 
επιστηµονικούς κύκλους των 
Η.Π.Α. από τους ευρωπαίους 
επιστήµονες που καταφεύγουν 
εκεί, κυνηγηµένοι από την 
άνοδο του φασισµού στην 
Ευρώπη. 
Ξαφνικά στις αρχές του 1939 

σήµανε συναγερµός στις τάξεις 
των ξένων επιστηµόνων στην 
Αµερική. Πληροφορίες που 

καταφθάνουν από τη Γερµανία 
καταστούν σαφές ότι οι 
ερευνητές εκεί ασχολούνται µε 
την ανάπτυξη της πυρηνικής 
ενέργειας. Η ανάγκη  να 
δηµιουργήσουν πρώτες οι 
Η.Π.Α. το "απόλυτο" όπλο 
γίνεται επιτακτική. Τότε ο Leo 
Sheilard και ο Eugene Wigner 
πείθουν τον µεγάλο Einstein να 
στείλει µια επιστολή στον 
πρόεδρο Roosevelt. Σε αυτή 
γίνεται νύξη για τη δυνατότητα 
κατασκευής ατοµικών βοµβών: 
"[...] Το νέο αυτό φαινόµενο θα 
οδηγούσε επίσης στην κατασκευή 
βοµβών, και είναι κατανοητό - 
αν και πολύ λιγότερο βέβαιο - ότι 
εξαιρετικά ισχυρές βόµβες νέου 
τύπου  θα  µπορούσαν  να 
κατασκευαστούν µ` αυτό τον 
τρόπο [...]"  
Τελικά, ο Roosevelt πείθεται  

και χρηµατοδοτεί τις πρώτες 
έρευνες για τη "σχάση". 
Η Γερµανία γονατίζει τελικά 

το 1945, χωρίς ο Hitler να έχει 
αποκτήσει την ατοµική βόµβα. 

Αργότερα, αποδείχτηκε ότι αυτό 
συνέβη εξαιτίας της απροθυµίας 
των επιστηµόνων που δούλευαν 
στο  να ζ ισ τ ι κό  ατοµ ι κ ό 
πρόγραµµα. Λόγω των νέων 
δεδοµένων, ο Einstein στέλνει 
µια δεύτερη επιστολή στον 
Roosevelt µε την οποία του ζητά 
να θέσει την ατοµική βόµβα 
εκ τός  νόµου .  Όµως ,  ο 
ταλαιπωρηµένος από µακρο-
χρόνια αρρώστια Roosevelt, 
πεθαίνει πριν προλάβει να 
διαβάσει τη νέα επιστολή. Τη 
θέση του καταλαµβάνει ο µέχρι 
τότε αντιπρόεδρος, Truman. 
Το Ευρωπαϊκό µέτωπο έχει 

κλείσει αλλά το µέτωπο του 
Ειρηνικού είναι ακόµα ενεργό. 
Η Αυτοκρατορική Ιαπωνία είναι 
εµφανές ότι ανήκει στους 
ηττηµένους αυτού του πολέµου. 
Ωστόσο τίποτα δεν προµηνύει 
την απόφασή της να υποταχθεί 
στη µοίρα της. Ο αγώνας µέχρις 
εσχάτων είναι η επιλογή του 
Ιαπωνικού  επιτελείου .  Η 
προπαγάνδα διακηρύσσει το 
αήττητο του Αυτοκρατορικού 
στρατού, σύµφωνα µε τον 
ακόλουθο συλλογισµό: "Θα 
πρέπει να µας σκοτώσουν όλους 
για να µας νικήσουν. Είµαστε 
όµως 100 εκατοµµύρια και είναι 
αδύνατο, ακόµα και για τους 
Γιάνκηδες, να σκοτώσουν 100 
εκατοµµύρια ανθρώπινα όντα. 
Είµαστε αήττητοι εποµένως θα 
νικήσουµε". 
Απέναντι  στο  Ιαπωνικό 

σόφισµα, υπάρχει µια Αµερική η 
οποία έχει δώσει πολλά σ` αυτό 
τον πόλεµο και το µόνο που της 
αρκεί είναι η πλήρης και άνευ 
όρων παράδοση της Ιαπωνίας. 
Το δίληµµα είναι απλό: απόβαση 
στις Ιαπωνικές νήσους ή χρήση 
της ατοµικής βόµβας;  
Η βόµβα έχει ήδη δοκιµαστεί 

µε επιτυχία στην έρηµο του Ν. 
Μεξικού. Όσο για το σχέδιο της 
απόβασης, ο Marshall, που έχει 
την εµπειρία των συγκρούσεων 
στην  Iβοτζίµα  και  στην 
Οκινάουα, προβλέπει τον αριθµό 

 Όταν µια ατοµική βόµβα εκρύγνηται, µια πύρινη σφαίρα 
δηµιουργεί ωστικά και θερµικά κύµατα τα οποία καταστρέφουν 
οτιδήποτε βρίσκεται σε κοντινές αποστάσεις της έκρηξης. Η 
ανερχόµενη  πύρινη σφαίρα παρασύρει προς τα πάνω τα συντρίµ-
µια σχηµατίζοντας το γνωστό "µανιτάρι". Καταστροφές συµ-
βαίνουν ακόµη και σε µεγάλες αποστάσεις. 
 Η ακτίνα για σοβαρές καταστροφές είναι περίπου 18 χιλιόµετρα 
για µια έκρηξη 10-µεγατόννων. Η ραδιενεργός διασπορά µπορεί να 
απλωθεί ακόµη και παγκοσµίως µε τη βοήθεια ατµοσφαιρικών 
φαινοµένων. 
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των νεκρών σε 500 χιλιάδες. 500 
χιλιάδες ανθρώπινες ζωές! Ποτέ 
η Αµερική δεν είχε γνωρίσει 
τέτοια εκατόµβη. 
Με στόχο να υπάρξει µια 

απόφαση, ο πρόεδρος Truman 
συστήνει δύο επιτροπές, µία από 
τεχνοκράτες και µία από 
επιστήµονες - µεταξύ των 
οπο ίων  κα ι  ο ι  R o b e r t 
Openheimer, Arthur Compton 
και Enrico Fermi. Η πρώτη 
επιτροπή αποφασίζει την ρίψη 
της βόµβας σε µία πόλη της 
Ιαπωνίας.  
Στην δεύτερη επιτροπή οι 

γνώµες  είναι  διχασµένες , 
σύντοµα όµως έγινε πεποίθηση 

σε όλους ότι µόνο η χρήση της 
βόµβας θα µπορούσε να λυγίσει 
τη φανατική  θέληση των Ιαπώ-
νων. Οι περισσότεροι επιστή-
µονες που συµµετείχαν στην 
επινόηση της βόµβας δεν 
επιθυµούν µια τέτοια εξέλιξη. 
Έτσι, ο Arthur Compton 
διακινδυνεύει µια πρόταση: "δε 
θ α  µ π ο ρ ο ύ σ α µ ε  ν α 
ειδοποιήσουµε τον εχθρό να 
εκκενώσει µια ορισµένη περιοχή 
εδάφους και να ρίξουµε εκεί τη 
βόµβα;". Ο Openheimer απαντά 
ότι "η καταστροφή στην έρηµο 
είναι µηδέν". Οι Ιάπωνες θα 
µπορούσαν να στήσουν παγίδα 
και  να  καταρρίψουν  το 

αεροπλάνο ή να συγκεντρώσουν 
εκεί επίτηδες τους Αµερικανούς 
αιχµαλώτους για να τους 
ε ξο ν τώσουν .  Χωρ ί ς  να 
υπολογιστεί πως αν  η βόµβα δεν 
εκραγεί θα είναι ένα φανταστικό 
δώρο 1για τους Ιάπωνες 
πυρηνικούς  φυσικούς .  Η 
απόφαση είναι τελική: Η βόµβα 
θα  χρησιµοποιηθεί  χωρίς 
προηγούµενη  ε ιδοπο ίηση 
εναντίον µιας Ιαπωνικής πόλης. 
ΩΡΑ  οχτώ ,  δεκαπέντε 

πρώτα, δεκαεπτά δεύτερα στις 
6 Αυγούστου 1945. Το "Little 
Boy" -το όνοµα της βόµβας - 
αφήνει την άτρακτο του "Enola 
Gay" για να συναντήσει, 51 
ευτερόλεπτα πιο κάτω, την πόλη 
της Χιροσίµα. Οι νεκροί είναι 
200 έως 250 χιλιάδες. Το σοκ 
της καταστροφής είναι µεγάλο. 
Η Ιαπωνική στρατιωτική ηγεσία 
αρνείται, σαστισµένη, να δεχτεί 
την πραγµατικότητα, και δεν 
παραδίδεται. Θα χρειαστεί µία 
δεύτερη βόµβα, στο Ναγκασάκι 
αυτή τη φορά, για να ηττηθεί       
η Ιαπωνία και να λήξει ο               
Β` Παγκόσµιος Πόλεµος.  

Χαραλαµπίδης Πάνος 
Φοιτητής 4ου εξαµήνου 

Βιβλιογραφία 
1 Η ατοµική βόµβα της Χιροσίµα. Τα 
Φοβερά Ντοκουµέντα.     Mondadori - 
Φυτράκης. 

2 Ιστορία του Β Π.Π. Τόµος 2ος. Ράιµον 
Καρτιέ, Πάπυρος-Λαρούς, Paris-
Match. 

3 Υλη. Time-Life International. 

 Οι αντιδράσεις πυρηνικής 
σχάσης και πυρηνικής σύντηξης 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
την παραγωγή µεγάλων ποσών 
ενέργειας για  καταστροφικούς 

σκοπούς. Όταν ένα ατοµο 235U 
βοµβαρδίζεται από ένα νετρόνιο, 
διασπάται σε άτοµα καισίου
(140Cs) και ρουβιδίου (93Rb) 
ελευθερώνοντας ένα τεράστιο 
ποσό ενέργειας και τρία επιπλέον 
νετρόνια. Αυτά τα νετρόνια, άν 
δεν ελεγχθούν µπορούν να 
προκαλέσουν  περισότερρες 
διασπάσεις ατόµων ουρανίου 
235U, οδηγώντας αστραπιαία σε 
πυρηνική έκρηξη (A-bomb).  
 Οι αντιδράσεις σύντηξης 
ελευθερώνουν ενέργεια όταν δύο 
ε λ α φ ρ ό τ ε ρ ο ι  π υ ρ ή ν ε ς 
συνδιάζονται για να σχηµατίσουν 
ένα βαρύτερο άτοµο. 

ΣΥΝΕΒΗ   ΤΟΝ   ΦΛΕΒΑΡΗ  
4/2/1913 

Χρησιµοποιείται για πρώτη φορά µετακινητός 
τροχός σε αυτοκίνητο  

6/2/1935 
Η πρωτη Μονόπολη είναι γεγονός 

10/2/1863 
Πατεντάρεται ο πυροσβεστήρας 

(Alanson Crane). 
12/2/1877 

Ο Alexander Graham Bell παρουσιάζει δηµόσια το 
τηλέφωνο 

(ανάµεσα Boston & Salem, MA). 
14/2/1978 

Πατεντάρεται το πρώτο  "micro on a chip" (Texas 
Instruments). 

16/2/1937 
Πατεντάρεται το Nylon (DuPont Corp. - 
∆ηµιουργός: Wallace H. Carothers). 

20/2/1935 
Η πρώτη γυναίκα στην Ανταρκτική 

(Karoline Mikkelson). 
22/2/1630 

ΟΙ Ινδιάνοι συστήνουν το popcorn στους Άγγλους 
άποικους. 
26/2/1914 

Η πρώτη υπεραστική τηλεφωνική συνδιάλεξη µέσω 
υπογείου καλωδίου 

29/2/1968 
Ανακοινώνεται η ανακάλυψη του "pulsar"  (Jocelyn 

Burne). 
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Οι τρεις θεµελιώδεις σκοποί που πρέπει να 
εξυπηρετεί όσο το δυνατό καλύτερα ένα 
Πανεπιστήµιο φαίνεται ότι είναι: 

♦ Η διδασκαλία, για τη µετάδοση σύγχρονων 
γνώσεων και δεξιοτήτων. 

♦ Η έρευνα, για την αναζήτηση και παραγωγή 
νέας γνώσης και τεχνολογίας. 

♦ Η καλλιέργεια της προσωπικότητας του 
ατόµου. 

♦  Σύµφωνα µε τους παραπάνω σκοπούς, ένα 
πτυχίο πανεπιστηµιακού τµήµατος πρέπει να 
αντιπροσωπεύει ένα καλό επίπεδο γνώσεων 
στο αντικείµενό του, να δίνει στον κάτοχό του 
σωστά βασικά επαγγελµατικά "πολεµοφόδια" 
για τα υπόλοιπά του χρόνια, ενώ παράλληλα θα 
πρέπει να του δώσει την ευκαιρία να 
µορφοποιήσει την προσωπικότητά του, 
καλλιεργώντας του τον ορθό λόγο και την 
κριτική στάση απέναντι στα όσα συµβαίνουν 
γύρω του. 

  Και θα πρέπει να επισηµάνω εδώ ότι η σωστή 
χρήση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας και της 
ελεύθερης διακίνησης των ιδεών µέσα από την 
έννοια του Πανεπιστηµιακού ασύλου, προνοµίων 
µοναδικών της ακαδηµαϊκής κοινότητας, παίζει 
σηµαντικό ρόλο στην τελική διαµόρφωση της 
µορφής της εκπαίδευσης.   
Βασική προϋπόθεση όλων: το µάθηµα που 

αναφέρεται ως επαγγελµατικός προσανατολισµός 
στα σχολεία να επανεξεταστεί και να 
επαναπροσδιοριστεί µε σοβαρότητα, ώστε να δίνει 
όσο το δυνατό περισσότερα σωστά δεδοµένα, 
τουλάχιστον για το δηµόσιο τοµέα.  Και πρέπει 
ευθέως το κράτος να ξεκαθαρίσει στους υποψηφίους 
και στις οικογένειές τους ότι δεν µπορεί να τους 
εξασφαλίσει εργασία και ότι σκοπός του 
Πανεπιστηµίου είναι απλά η µόρφωση.  Αν αυτή δεν 
είναι η θέση του, πρέπει αναγκαστικά να περιορίσει 
τους αριθµούς των εισακτέων, πράγµα που θα 
βοηθήσει και στην αναβάθµιση ιδιαίτερα των σχολών 
θετικής κατεύθυνσης. 
Τι πρέπει, όµως, να κάνει ένα τµήµα ώστε το πτυχίο 
του όχι µόνο να διατηρεί αλλά και να βελτιώνει τη 
γενική του αξία;  
 Κατά τη γνώµη µου, τέσσερις είναι οι παράγοντες 
του προβλήµατος στους οποίους µπορούν να γίνουν 
επεµβάσεις: 
⇒ Το πρόγραµµα σπουδών 
⇒ Η υλικοτεχνική υποδοµή και τα εργαστήρια 
⇒ Η διδασκαλία, οι τρόποι ελέγχου των γνώσεων 

και τα συγγράµµατα 
⇒ Η έρευνα και οι µεταπτυχιακές σπουδές  
 Ο πίνακας δίνει τους θετικούς και αρνητικούς 
παράγοντες που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στο 
Τµήµα µας, ενώ οι δύο γραφικές παραστάσεις 
δίνουν τον αριθµό των φοιτητών και τον αριθµό των 
επιτυχών εξετάσεων (όπως αυτός διαµορφώθηκε 
µετά από τα αποτελέσµατα του Σεπτεµβρίου) σε 
συνάρτηση µε το έτος εισαγωγής. 
Ο αριθµός επιτυχών εξετάσεων για το πτυχίο είναι 47 
και είναι φανερή η ολοένα αυξανόµενη επιβάρυνση 
των φοιτητών σε οφειλόµενα µαθήµατα. Η 
επιβάρυνση αυτή αρχίζει από το πρώτο έτος µε κύρια 
αιτία την "ανεµελιά". Ως εκ τούτου δύσκολα 
αναπληρώνεται και οδηγεί µοιραία στην 
καθυστέρηση του πτυχίου. 
Η σηµαντική αποχή από τις εξετάσεις και η έλλειψη 
"αγοράς εργασίας" είναι οι επιπλέον κύριες εξωγενείς 
αιτίες, ενώ ως "ενδογενείς" αναφέρονται το βαρύ 
πρόγραµµα σπουδών, ο ανεπιτυχής τρόπος 
διδασκαλίας & ελέγχου των γνώσεων και το 
ωρολόγιο πρόγραµµα. 
Τί µπορεί  να κάνει το τµήµα  ώστε να βοηθήσει στο 
θέµα της βελτίωσης του επαγγελµατικού 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΗΛΩΝ... 
ΤΜΗΜΑ  ΦΥΣΙΚΗΣ  -  ΩΡΑ  ΜΗ∆ΕΝ  

Τα  και   τα        
µηχανοργανωµένη εξοπλισµός 

πρότυπη βιβλιοθήκη νησίδα Η/Υ  

φοιτητικό βασικές ελλείψεις 

χρηµατοδότηση  
ερευνητικών 

εκλεγµένοι 
αντιπρόσωποι 

κρατική σχέσειις φοτιητών -

πολιτιστικές συγγράµµατα ? 

ανταλλαγές φοιτητών  νέα µεταπτυχιακά 

σύµβουλος  αξιολόγηση 

Αποσπάσµατα από την εισήγηση-αναφορά  του  
Προέδρου  του τµήµατος καθηγητή Γιάννη 
Αντωνόπουλου εν όψει του διηµέρου, που θα γίνει, 
εφόσον δηµιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες. 
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προβλήµατος των αποφοίτων του; 
Κατά τη γνώµη µου δύο βασικές ενέργειες.   
Η πρώτη αφορά το γενικό πλαίσιο µέσα στο οποίο 

θα πρέπει, κατά τη γνώµη µου, να κινηθεί το 
πρόγραµµα σπουδών.  Η σύνδεση µε την παραγωγή 
και τις ανάγκες της αγοράς πρέπει να λαµβάνεται 
υπόψη πλέον στη δοµή των πανεπιστηµιακών 
προγραµµάτων.    Και θα πρότεινα να 
δηµιουργήσουµε κάποιους νέας µορφής "λοβούς" ή 
κατευθύνσεις, π.χ. τα ηλεκτρονικά, τους Η/Υ 
(software), τις επικοινωνίες, τη στατιστική σε 
συνδυασµό µε οικονοµικά, το περιβάλλον, τα υλικά 
και πιθανόν και άλλους που άλλοι συνάδελφοι θα 
µπορέσουν να (υπο)στηρίξουν.  Οι λοβοί αυτοί 
µπορεί να µην είναι υποχρεωτικοί, θα πρέπει όµως να 
υπάρχουν ως πρόταση στο πρόγραµµα σπουδών. 
Η δεύτερη ενέργεια είναι µια προσπάθεια να 

οργανωθεί ένα γραφείο σταδιοδροµίας, το οποίο µε 
κατάλληλες διασυνδέσεις θα µπορεί να ενηµερώνει 
τους φοιτητές και τους πτυχιούχους του τµήµατος για 
την εκάστοτε κατάσταση στην αγορά εργασίας, και 
αντίστροφα. θα ενηµερώνει για σεµινάρια 
επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης.  
Ας δούµε τώρα άλλα ενδογενή προβλήµατα. Πρέπει 

να γίνει ορθή χρήση των χώρων της επέκτασης του 
κτιρίου, (φοιτητικό αναγνωστήριο 60 τουλάχιστον 
θέσεων, δύο αίθουσες διδασκαλίας, µικρό αναγνω-
στήριο-βιβλιοθήκη για τα µεταπτυχιακά τµήµατα, 
χώροι για τις πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες 
των φοιτητών, χώρος για να αυξηθούν οι θέσεις 

εργασίας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, µικροί 
χώροι εργασίας, αίθουσες διδασκαλίας για µικρά 
ακροατήρια). 
Ο  φοιτητικός φορέας πρέπει να ενεργοποιηθεί 

κατά έτος και να κάνει µια σωστή καταγραφή των  
προβληµάτων του τµήµατος, µέσα από κατάλληλες 
διεργασίες. Τα αποτελέσµατα της έρευνας να τα 
καταθέσει µαζί µε εναλλακτικές λύσεις, ώστε να γίνει 
δυνατό να συζητηθούν στο τµήµα και να βρεθούν οι 
βέλτιστες λύσεις.  Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν 
οι φοιτητές ότι χωρίς τη δική τους θέληση για 
συνεργασία κανένα πρόβληµα δεν είναι δυνατό να 
αντιµετωπιστεί. Πρέπει και αυτοί, ως µέλη αυτού που 
ονοµάζουµε "τµήµα Φυσικής" να αναλάβουν το 
µερίδιο της ευθύνης που τους ανήκει. 

 Άλλες παρεµβάσεις, πολλές από τις οποίες έχουν 
κατ'αρχήν γίνει αποδεκτές από τη Γενική Συνέλευση 
και µπορεί να οδηγήσουν στη βελτίωση αν 
εφαρµοστούν, είναι: 
♦ Έλεγχος και µείωση της ύλης των 

υποχρεωτικών και µη µαθηµάτων και αποφυγή 
επαναλήψεων ή κενών µε συνεννόηση µεταξύ 
των διδασκόντων. 

♦ Προσεκτικότερη επιλογή θεµάτων στις 
εξετάσεις. 

♦  Εισαγωγή  εναλλακτικών µεθόδων διδασκα-
λίας και ελέγχου των γνώσεων. 

♦ Εισαγωγή ενός προαπαιτουµένου σε µαθήµατα 
επιλογής, εφόσον ο αντίστοιχος διδάσκων το 
θεωρήσει σκόπιµο. 

♦ Αποδοχή της πρότασης για επιτυχή εξέταση 
στα µαθήµατα Φυσική Ι και ΙΙ και 
Μαθηµατικά Ι και ΙΙ στα τέσσερα πρώτα 
εξάµηνα σπουδών . 

♦ Μεγαλύτερη ενεργοποίηση του θεσµού της 
αξιολόγησης των διδασκόντων από τους 
φοιτητές και προσπάθεια αντικειµενικότερης 
κρίσης.   

Θα τελειώσω την εισήγησή µου µε µια πρόταση - 
παρόρµηση που γράφτηκε στο τεύχος Απριλίου του 
"Φαινοµένου": "Στο χώρο του Πανεπιστηµίου, ένα 
χώρο µε ιστορική σηµασία, πέρα από συνθήµατα, 
κόµµατα, αντιπάθειες και υστεροβουλίες, είµαστε 
όλοι αναγκασµένοι εκ των πραγµάτων να 
συνυπάρξουµε και να προχωρήσουµε µαζί". 

 
Η σηµερινή κατανοµή των επιτυχών εξετάσεων για τους 
φοιτητές που εισήχθησαν στο Τµήµα Φυσικής κατά τα έτη 
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 8                                                                              Φαινόµενον 
Ποίηση & Φυσική 
 

Ως  πρόλογος... 
Ακόµα και ένα ποίηµα µπορεί ίσως να διδάξει Φυσική. 
Όχι όµως τη Φυσική που όλοι µας, εµείς οι θεράποντές 
της, λίγο ως πολύ γνωρίζουµε αλλά εκείνη που 
πρωτογεννήθηκε και αναδείχθηκε από τους 
πρωτεργάτες της επιστήµης.  
Ο Γαλιλαίος ήταν µια µεγάλη µορφή στην προσπάθεια 
των ανθρώπων να αποτινάξουν τους Μεσαίωνες, 
κοινωνικούς και διανοητικούς, και να δουν τον κόσµο 
µε ρεαλιστική οπτική. Στην αναζήτηση της 
επιστηµονικής αλήθειας βρέθηκε αντιµέτωπος µε το 
φιλοσοφικό και θεολογικό κατεστηµένο του καιρού 
του, διακινδυνεύοντας ακόµα και την ίδια τη ζωή του, 
σε µια εποχή που η Ιερά Εξέταση είχε σάρκα και οστά 
και όχι µεταφορικό χαρακτήρα. Κέρδισε, ωστόσο, την 
αιωνιότητα, αποτελώντας πρότυπο για όλους αυτούς 
που ερευνούν την αλήθεια και ξέρουν να αµφιβάλλουν 
και να αµφισβητούν. 
 
Γαλιλαίος 
 

Ακούστε τώρα αυτά που έχω εδώ να πω! 
Εσείς, αχρείοι  Ιησουίτες, που την κίβδηλη αντίληψή σας 

Με ζήλο παλεύετε να περισώσετε, 
Ακούστε µε! Μελέτησα κι εγώ το Σταγειρίτη ∆άσκαλο. 

Όµως, µια µέρα, στην Πίζα εκεί 
Του εκκρεµούς οι αιωρήσεις τάραξαν την ψυχή µου. 

Κι αυτή η θαυµαστή, η απέριττη των σωµάτων η πτώση, 
Αχ! Πόσο τον νου µου δεν έριξε σε τρικυµίες! 
Τυφλοί! Ο Κόσµος µε γέµισε µε λάµψεις, 

Εµένα, τον ταπεινό γέρο µε το τριµµένο ρούχο, 
Παρατηµένο στο σκοτάδι συντροφιά µε ένα τηλεσκόπιο... 

Σωπάστε! Σωπάστε κι αφουγκραστείτε 
Με ελεύθερο µυαλό την κίνηση της Μάνας Γης. 

Το φως µου τώρα πια µε εγκατέλειψε. 
Τα µάτια µου άχρηστα όργανα στο γερασµένο µου κορµί. 

Κι όµως! Ο ∆ηµιουργός, που εσείς χωρίς αισχύνη 
Το όνοµά Του καλείτε κάθε τόσο,  
Μου έδειξε την αθάνατη Νοµοθεσία 
Που κυβερνά την αιωνιότητα... 

Και είδα τις κηλίδες που πάνω στον Ήλιο  
Χορεύουν µ` ένα παράδοξο χορό. 

Και είδα τον λαµπερό  υπερκόσµιο ∆ακτύλιο, 
Φίλο και σύντροφο παντοτινό του Κρόνου... 

∆εν είναι τούτο το χώµα που πατάτε  
Επίπεδο δάπεδο ξεχασµένο στου Σύµπαντος το κέντρο. 

Ο Αρίσταρχος το οµολόγησε  µια κρύα νύχτα 
Στην αρχαία Σάµο: 

Υδρόγειος µε ύπαρξη σφαιρική, κινείται ατέρµονα 
Γύρω από ένα  Άστρο ολοφώτεινο, 

Σε ένα έτος µόνο µια φορά. 
Ναι, εγώ ο ανάξιος, αρνήθηκα για µια στιγµή 

Του απέραντου Χάους τις αλήθειες 
Μπρος στου κορµιού µου το σαρκικό µου φόβο, 
Μπρος στων εξεταστών την ανείπωτη µανία. 

Αλλά, µέχρι το τέλος µου να φτάσει, 
Και µέχρις ότου αυτή η Γη µε πάρει για πάντα στην 

αγκαλιά της, 
Θα µαρτυρώ γι` αυτήν αυτό που γνώριζε 
Ο Πλάστης κι ο Ήλιος κι ο Κόσµος: 

Κι όµως... κινείται! 
 

Πως πάει ; 
 Στο "∆εύτερο Ελάχιστο Ηµερολόγιο", ο Umberto Eco 
παρουσίασε µε περίσσεια ευστροφία και µαεστρία λόγια 
γνωστών φιλοσόφων, αποτυπώνοντας σε µια µόνη φράση όλη 
τη ζωής τους και το έργο τους. Τα παρακάτω λόγια, ή 
καλύτερα οι απαντήσεις σε ένα τετριµµένο, καθηµερινό 
ερώτηµα δεν δόθηκαν ποτέ στην πραγµατικότητα, όπως και το 
ερώτηµα. Ωστόσο είναι µια παρόµοια προσπάθεια µε αυτή 
του Ιταλού σηµειολόγου αλλά αυτή τη φορά για διάσηµους 
Φυσικούς, µε τη στενή αλλά και µε την ευρεία έννοια. 
Αν τα παρακάτω δεν γίνουν αµέσως αντιληπτά, αυτό ίσως θα 
οφείλεται στο ότι δεν γνωρίζουµε αρκετά για τους ανθρώπους 
αυτούς και τη ζωή τους. Αν έχετε διαφορετικές πιθανές 
απαντήσεις, περιµένουµε µε ανυποµονησία τις δικές σας ιδέες 
και προτάσεις.  
Σαράντα (40) διακεκριµένοι Φυσικοί  και µη απαντούν στο 
εναγώνιο αλλά ωστόσο απλό ερώτηµα: " Πως πάει ; " 
☺ Ηράκλειτος :"Κυλάει ,  κυλάει . . ."  
☺ ∆ηµόκριτος :"Ως  άτοµο ,  καλά"  
☺ Πυθαγόρας :"Τετραγωνικά"  
☺ Κοπέρνικος :"Καλά ,  µα  τον  Ήλιο!"  
☺ Kepler :"Καλά ,  µα  τους  πλανήτες !"  
☺ C. Sagan :"Μα  κόσµος  είναι  αυτός ;"  
☺ De Brogl ie :"Ως  σωµάτιο  ή  ως  κύµα ;"  
☺ Καρτέσιος :"Λογικά ,  λογίζοµαι"  
☺ Γαλιλαίος :"Όλα  στριφογυρνάνε"  
☺ Newton :"Σύµφωνα  µε  τον  νόµο"  
☺ Faraday :"Νιώθω  φορτισµένος  τελευταία"  
☺ Ampere :"Με  πείραξαν  τα  πολλά  ρεύµατα"  
☺ Maxwel l :"∆ες  τ ις  εξισώσεις ,  αµαθή!"  
☺ Curie :"Λάµπω  από  τη  χαρά  µου !"  
☺ Heisenberg :"Χµ!  Απροσδιόριστα ! . ."  
☺ Planck :"Μελανά  και  άραχνα"  
☺ Davisson :"Από  περιθλάσεις ,  καλά"  
☺ Αρχιµήδης :"Ε !  Πάτα  και  λίγο  Σικελία"  
☺ Σωκράτης :"Πάω  γ ια  κανένα  ποτηράκι"  
☺ Bohr :"Πάµε  γ ια  διάσπαση . . ."  
☺ Dirac :"Προβλέπω  αντιδραστικά  ποζιτρόνια"  
☺ Foucault :"Ως  προς  τ ι ;"  
☺ Einste in :"Σχετικά  καλά"  
☺ Paul i :"Σας  απαγορεύω"  
☺ Fourier :"Όλα  σε  σειρά"  
☺ Clausius :"Μα  από  το  θερµό  στο  ψυχρό"  
☺ Boltzmann :"Παράτα  µε!  Αυτοκτονώ . . ."  
☺ Ehrenfest :"Για  το  Γκέττ ιγκεν ;"  
☺ Brown:"Πολλή  κίνηση ,  µποτιλ ιάρισµα"  
☺ Joule:"Έργο  και  όχι  λόγια!"  
☺ Hawking:"T-i-m-e p-a-s-s-e-s  b-y!"  
☺ Feynmann:"Ως  συνήθως  αστειεύοµαι !"  
☺ Ευκλείδης :"Γεωµετρικά ,  καλά"  
☺ Gauss :"Από  κλειστή  επιφάνεια ,  νοµ ίζω"  
☺ Lorentz :"Σε  ποια  κατεύθυνση ;"  
☺ Lenz :"Σύµφωνα  µε  τον  κανόνα"  
☺ Kirchoff :"Από  βρόχους"  
☺ Kelvin :"Για  να  δω  το  θερµόµετρο"  

☺ Born  :"To be wi ld"  
☺ Bohm :"Παράδοξα"                                    

Eπιλογή - Επιµέλεια:  Σταύρος Αθανασιάδης 
φοιτητής 8ου εξαµήνου 
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