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N O B E L : το Τ ί κα ι το Π ώ ς

Φ α ι ν ο µ ε ν ι κά . . .
...είµαστε όλοι ίδιοι,
ωστόσο κάποιοι διαφέρουµε
από κάποιους άλλους και
κάποιοι άλλοι νοµίζουν ότι
διαφέρουν πολύ περισσότερο από όλους τους
υπόλοιπους.
Για όσους κατέχουν τα
περί `Nobel` κι εποµένως δε
θα χρειαστεί να διαβάσουν
το κύριο άρθρο µας, τέτοιου
είδους Nobel δεν υπάρχει
(τουλάχιστον στην Ελλάδα)
ενώ η καθιέρωσή του
επαφίεται στους έχοντες
συνείδηση της αξίας της
ελεύθερης σκέψης και
πραγµατικής επικοινωνίας
των ανθρώπων.
Μέρες που ήταν -και
πέρασαν- δε θα µπορούσε
ένα έντυπο του ειδικού
βάρους του `Φαινόµενον`
να µην συµβάλει στη
µεταφυσική ενατένιση των
αναγνωστών του.
Για περισσότερες
πληροφορίες, µελετήστε
προσεκτικά την
τελευταία σελίδα και
προβληµατείστε
όσο µπορεί ο καθένας

των Λάρας Καρακώτσογλου
Ναταλίας Σολεµετζίδου *
Ο Άλφρεντ Μπέρναρντ Νόµπελ γεννήθηκε στη Σουηδία (1833).
Είναι ο εφευρέτης της δυναµίτιδας και άλλων ακόµη ισχυρότερων
εκρηκτικών υλών, ιδιαίτερα γνωστός από την θέσπιση των βραβείων
φερώνυµων βραβείων.
Η γενναιοδωρία του σε οτιδήποτε είχε σχέση µε τις επιστηµονικές
και ανθρωπιστικές δραστηριότητες τον οδήγησε να διαθέσει µετά
τον θάνατό του το µεγαλύτερο µέρος της τεράστιας περιουσίας του
για να υλοποιηθεί αυτό το οποίο που σήµερα θεωρείται ως η
µεγαλύτερη τιµητική διάκριση στον κόσµο: το βραβείο Νόµπελ.
Καθένα από τα βραβεία (πέντε συνολικά ως το 1969, οπότε
προστέθηκε και το έκτο) τα οποία απονέµουν κάθε χρόνο τέσσερις
επίσηµοι φορείς (τρεις σουηδικοί και ένας νορβηγικός) από τα
κεφάλαια που διάθεσε για τον σκοπό αυτό µε την διαθήκη του ο
Άλφρεντ Νόµπελ. Η πρώτη απονοµή έγινε στις 10 ∆εκεµβρίου του
1901, πέµπτη επέτειο του θανάτου του δωρητή ο οποίος όριζε ότι τα
βραβεία θα δίνονταν κάθε χρόνο "σε όσους, κατά τον προηγούµενο
χρόνο , θα είχαν προσφέρει την µέγιστη ωφέλεια στην ανθρωπότητα
¨στους τοµείς της φυσικής, της χηµείας, της βιολογίας και της
ιατρικής, της λογοτεχνίας και της ειρήνης. Το βραβείο που
προστέθηκε για τις οικονοµικές επιστήµες θεσπίστηκε το 1968 από
την Τράπεζα της Σουηδίας και η πρώτη απονοµή του έγινε το 1969.
Οι φορείς στους οποίους ο Νόµπελ ανέθετε την απονοµή των πιο
πάνω πέντε βραβείων µε την διαθήκη του είναι: η Σουηδική
Βασιλική Ακαδηµία Επιστηµών (βραβείο φυσικής και χηµείας), το
Βασιλικό Καρολίνειο Ιατρο-χειρουργικό Ινστιτούτο (βιολογίας και
ιατρικής), η Σουηδική Ακαδηµία (λογοτεχνίας) µε έδρα όλων την
Στοκχόλµη και η Νορβηγική Επιτροπή Nobel (βραβείο ειρήνης), η
οποία εδρεύει στο Όσλο και διορίζεται από την νορβηγική βουλή. Η
Σουηδική Ακαδηµία Επιστηµών απονέµει επίσης το βραβείο των
οικονοµικών επιστηµών. Το Ίδρυµα Νόµπελ (Nobel >>
foundation), που συστάθηκε για την εκπλήρωση των όρων της
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διαθήκης είναι ο νόµιµος ιδιοκτήτης και ο εκτελεστικός
διαχειριστής των κεφαλαίων των βραβείων Nobel.
Το κάθε αιτιολογικό της απονοµής και ένα χρηµατικό ποσό, το
ύψος του οποίου εξαρτάται από τα έσοδα του Ιδρύµατος Nobel.
Το βραβείο οικονοµικών επιστηµών απονέµεται µε τον ίδιο
τρόπο, όπως τα άλλα και το χρηµατικό του ύψος επίσης το ίδιο .
Η επιλογή των προσώπων που θα τιµηθούν µε Nobel κάθε χρόνο
αρχίζει κατά τις αρχές του φθινοπώρου του έτους που προηγείται
αµέσως εκείνου της απονοµής .Ως βάσεις για την επιλογή
λαµβάνονται η επαγγελµατική-δηµιουργική επίδοση (κατά
κλάδο) των υποψηφίων και η διεθνής προβολή τους. Η
αυτοανακήρυξη ενός προσώπου ως υποψηφίου του στερεί
αυτόµατα την υποψηφιότητα .οι προτάσεις για βράβευση πρέπει
να φτάνουν γραπτές στην οικεία επιτροπή κρίσης πριν από την
1η Φεβρουαρίου του έτους της απονοµής.
Ένα βραβείο είτε δίνεται ολόκληρο σε ένα µόνο πρόσωπο είτε
µοιράζεται σε δύο ή περισσότερα (στην πράξη, ποτέ σε
περισσότερα από τρία) πρόσωπα. Μερικές φορές, η απονοµή
ενός βραβείου αναβάλλεται για τον επόµενο χρόνο και, αν και
πάλι δεν γίνει απονοµή, το χρηµατικό ποσό επιστρέφεται στο
ίδρυµα (το ίδιο συµβαίνει επίσης όταν ένα βραβείο δεν
απονέµεται καθόλου).
Είναι δυνατόν να µην γίνει απονοµή βραβείου Νόµπελ για µία
χρονιά αν δεν υπάρξει υποψήφιος άξιος βράβευσης σύµφωνα µε
το πνεύµα της διαθήκης του Νόµπελ ή αν η παγκόσµια
κατάσταση εµποδίζει την συγκέντρωση των απαραίτητων
πληροφοριών κατά χώρα για τη λήψη απόφασης όπως έχει
συµβεί κατά την διάρκεια των δύο παγκόσµιων πολέµων. Η
υποψηφιότητα για βραβείο Νόµπελ είναι δυνατή για όλους τους
ανθρώπους ανεξάρτητα από εθνικότητα, φυλή, θρησκεία, ή
ιδεολογία. Μπορεί να δοθεί Νόµπελ περισσότερες από µια φορές
στο ίδιο πρόσωπο. Οι επίσηµες τελετές απονοµής των βραβείων
φυσικής, λογοτεχνίας, οικονοµικών επιστηµών γίνονται στη
Στοκχόλµη και η τελετή για το βραβείο ειρήνης στο Όσλο στις
10 ∆εκεµβρίου, επέτειο του θανάτου του Νόµπελ. Οι
βραβευόµενοι παραλαµβάνουν συνήθως το βραβείο τους
αυτοπροσώπως.
* Οι κ.κ. Καρακώτσογλου Λάρα και Σολεµετζίδου Ναταλία είναι
φοιτήτριες του τµήµατος ∆ηµοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
NOBEL 1995 :

O I KO N O M I K A

Το βραβείο δόθηκε στον οικονοµολόγο R.Lucas, του Πανεπιστηµίου του
Σικάγο, για τη θεωρία του της `λογικής προσδοκίας`. Ο Lucas ισχυρίσθηκε
ότι η κρατική παρέµβαση στην οικονοµία συχνά αποτυγχάνει διότι οι
πολίτες, γνωρίζοντας τα αποτελέσµατα παλαιότερων αποφάσεων,
ρυθµίζουν τη συµπεριφορά τους µε βάση προηγούµενες εµπειρίες, έτσι
ώστε να προκαλείται το αντίθετο από το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.

NOBEL 1995 :

Ι ΑΤΡΙΚΗ

ΚΑΙ

Φ Υ ΣΙ Ο ΛΟΓ Ι Α

Τ ο β ρ α β ε ί ο µ ο ι ρ ά σ τ η κ α ν ο ι E . L e w i s, C . N u s s l e i n - V o l h a r d
κ α ι E . W i e s c h a u s τω ν ο π ο ί ω ν ο ι έρευνες π ά ν ω σ ε
µ ε τα λ λ α γ µ ένα έµ β ρ υ α µ υ γ ώ ν έ ρ ι ξα ν φ ω ς στο π ώ ς τα γ ο ν ί δ ι α
ε λ έ γ χ ο υ ν τη ν α ν θ ρ ώ πι ν η ε µ β ρ υ ακ ή α ν ά π τ υ ξ η , κ α θ ώ ς η
γ ε ν ε τ ι κ ή δο µ ή των σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ω ν µ υ γ ώ ν εί ναι σ ε
α ξ ι ο σ η µ εί ωτο β α θ µ ό ίδι α µ ε τη γ ε ν ε τ ι κ ή δο µ ή του
α ν θ ρ ώ π ο υ ! Ο ι έρευνες του L e w i s ξ εκ ί νη σ α ν στα 1 9 3 0 ενώ
των ά λ λ ω ν δύο στη δεκ α ετί α του ` 6 0 .
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του Ιωσήφ Μποτετζάγια *
`Το φετινό Nobel ειρήνης δόθηκε
στον Joseph Rotblat.`
Από τις ελληνικές εφηµερίδες
Σας λέει τίποτα αυτό το όνοµα;
Πιθανότατα, όχι.
Οι συναντήσεις του Pugwash;
Όχι, αλλά µη ντρέπεστε. Κι εγώ
όταν το πρωτάκουσα νόµιζα ότι
ήταν κάτι αντίστοιχο του
Woodstock!
Ο Joseph Rotblat είναι φυσικός.
Γεννήθηκε στην Πολωνία το 1909.
Ο Β` Παγκόσµιος Πόλεµος τον
έφερε στη Βρετανία και στο
Πανεπιστήµιο του Liverpool.
Ασχολήθηκε µε την κατασκευή της
ατοµικής βόµβας.
"Για µένα", γράφει ο Rotblat, "η
απόφαση να βοηθήσω στην
κατασκευή της Βόµβας ήταν
επώδυνη, και σχεδόν για ένα χρόνο
πάλευα µε τη συνείδησή µου. Τελικά
κατέληξα ότι έπρεπε να φτιάξουµε τη
βόµβα ώστε να µη χρησιµοποιηθεί. Η
απειλή της δικιάς µας Βόµβας θα
εµπόδιζε τους Ναζί να χρησιµοποιήσουν τη δική τους."
Το 1944 πηγαίνει στις Η.Π.Α. για
να συµµετάσχει στο σχέδιο
Manhattan, στην προσπάθεια να
κατασκευασθεί η Αµερικανική
ατοµική βόµβα. Εκεί, ακούει από τα
χείλη του στρατιωτικού επιβλέποντα
του σχεδίου, ότι ο πραγµατικός
λόγος της προσπάθειας είναι να
µπορούν να ελέγξουν οι Η.Π.Α.
τους Σοβιετικούς µετά τον πόλεµο.
Ο Rotblat έρχεται αντιµέτωπος µε
την αλήθεια. Αποφασίζει φύγει, ο
µόνος φυσικός που το έπραξε. Τον
κατηγορούν για κατάσκοπο και του
απαγορεύουν να πει έστω και µία
λέξη για το πρόγραµµα.
Το 1955, µαζί µε τους Einstein,
Russell και άλλους έξι επιστήµονες
υπογράφουν ένα µανιφέστο που
οδηγεί στις ετήσιες Συναντήσεις
του Pugwash, ένα µικρό ψαροχώρι
στη Νέα Σκωτία, για Επιστηµονικά
και ∆ιεθνή Θέµατα, µε στόχο να
"ξαναβάλουµε το τζίνι µέσα στο
λυχνάρι", όπως λέει ο Rotblat.
Φυσικά δεν είναι τυχαίο που το
Nobel δίνεται τώρα, τη στιγµή που
οι Γαλλικές πυρηνικές δοκιµές
έχουν ξεσηκώσει τη διεθνή
κατακραυγή. Υπάρχουν συγκεκριµένες πολιτικές σκοπιµότητες σε

κάθε σηµαίνουσα διεθνή πράξη, και
κατά συνέπεια και στα Nobel. Αλλά
το θέµα µας δεν είναι αυτό.
Υπάρχει µια διάχυτη εντύπωση
στον µέσο πολίτη ότι οι
"επιστήµονες", και µε τον όρο εννοούν τους θετικούς επιστήµονες,
είναι άτοµα εξ` ολοκλήρου
αφιερωµένα στην έρευνα, χαµένοι
µές τους λαβυρίνθους των
εργαστηρίων τους, απαραιτήτως
πεζοί και µονόχνωτοι έως και ολίγον
παρανοϊκοί. Η εικόνα του τρελού
επιστήµονα σε πλήθος κωµωδιών
είναι σε όλους οικεία.
Σε ένα πιο σοβαροφανές, αλλά
εξίσου αφελές, επίπεδο ακούµε για

Ο Joseph Rotblat
Nobel Ειρήνης 1995

χάρη ό,τι τους προστάξουν, και µετά
ούτε γάτα, ούτε ζηµιά.
Λυπάµαι που διαλύω τις φαντασιοπληξίες πολλών αλλά οι
επιστήµονες είναι πρώτα και πάνω
από όλα, άνθρωποι και πολίτες.
Πονάµε, χαιρόµαστε, τραγουδάµε,
ερωτευόµαστε. Είµαστε υπεύθυνοι
για τις πράξεις µας, απέναντι στο
κοινωνικό σύνολο, για τον
απλούστατο λόγο ότι εµείς ξέρουµε
πολύ καλύτερα από τον καθένα τις
πιθανές συνέπειές τους.
"Με το να γράφεις τα πάντα", έλεγε
ο Μπόρχες, "είναι σαν να δίνεις ένα
µαχαίρι στα χέρια ενός µικρού
παιδιού". Κι είχε δίκιο. Με αυτό δεν
εννοώ ότι πρέπει να υποκαταστήσουµε τους εκλεγµένους
εκπροσώπους του λαού στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Εννοώ ότι δεν πρέπει να υπακούµε
βουβά και τυφλά οποιοδήποτε
κέλευσµα. ∆εν είµαστε µηχανές
παραγωγής. Είµαστε άνθρωποι και
ανήκουµε σε µία κοινωνία ανθρώπων. Ό,τι κάνουµε, το κάνουµε
γι` αυτούς. Και µόνο σ` αυτούς
λογοδοτούµε.
Σαν κατακλείδα θα ήθελα να
παραθέσω ένα απόσπασµα από τις
σηµειώσεις του Kant
στο
προσωπικό του αντίτυπο των
Παρατηρήσεων για το ωραίο και το
έξοχο (1764):
"Από κλίση είµαι ερευνητής.
Αισθάνοµαι όλη τη δίψα για γνώση
και την ακόρεστη λαχτάρα για
πρόοδο, καθώς και την ικανοποίηση
που χαρίζει κάθε κατάκτηση. Ήταν
εποχή που πίστευα ότι µόνο αυτό
αποτελεί την τιµή της ανθρωπότητας
και περιφρονούσα την αγέλη που
αγνοεί τα πάντα. Αυτό το απατηλό
προνόµιο εξαφανίστηκε, µαθαίνω να
τιµώ τους ανθρώπους και θα ένιωθα
πιο άχρηστος και από τον τελευταίο
εργάτη αν δεν ήµουνα βέβαιος ότι η
θεωρητική σκέψη, στην οποία
επιδίδοµαι, µπορεί να προσδώσει σε
όλα τα άλλα µιαν αξία: να δειχτούν
τα δικαιώµατα της ανθρωπότητας".

την "ολιγαρχία των τεχνοκρατών"
και για την "τεχνολογική απειλή
εναντίον της δηµοκρατίας".
Έτσι, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ο
κόσµος νοµίζει ότι το πρωί που
ξυπνάµε, πριν πιούµε καλά-καλά
ένα καφέ, ανοίγουµε τον φορητό
µας υπολογιστή, αποφασίζουµε
πόσοι θα απολυθούν από την Χ
επιχείρηση, κάνουµε µια πυρηνική
δοκιµή, έτσι για πλάκα, µπαίνουµε
στο λαγούµι-εργαστήριο για να
φτιάξουµε ένα αυτοκίνητο που κάνει
και φραπέ και περνάµε τα βράδια
µας συζητώντας µε συναδέλφουςσυνωµότες πως θα καταλύσουµε τη
δηµοκρατία µέσω του Internet!
Υπερβολικό; Όχι, απαραίτητα.
Υστερόβουλο; Πιθανότατα.
Πόσοι, άραγε, ξέρουν ότι το
φετινό Nobel Ειρήνης είναι το τρίτο
που δίνεται σε επιστήµονες οι οποίοι
αγωνίστηκαν για την απαγόρευση
των πυρηνικών όπλων παγκοσµίως;
Πρώτος ήταν ο Linus Pauli, από
τους πατέρες της Κβαντοµηχανικής.
Συµφέρει κάποιους, οι επιστή* Ο κ. Ιωσήφ Μποτετζάγιας
µονες να είναι -ή να αισθάνονται- είναι φοιτητής του Τµήµατος
πειθήνια σκυλάκια που εκτελούν µε Φυσικής, ΑΠΘ
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του Γιώργου Γαβρή *
του J/ψ φάνηκε ότι το Standard Model είχε ολοκληρωθεί, µε
Τα λεπτόνια ήταν το θέµα του βραβείου Nobel Φυσικής για
τέσσερις τύπους quarks, διατεταγµένα σε δύο ζεύγη: up/down
το 1995. Το βραβείο το µοιράστηκαν δύο ερευνητές. Ο
και charm/strange, και δύο λεπτόνια - το ηλεκτρόνιο και το
Frederick Reines για την ανακάλυψη του ηλεκτρονικού
µιόνιο, το καθένα µε το δικό του νετρίνο.
νετρίνου το 1956 σε συνεργασία µε τον Clyde Cowan (ο
οποίος όµως πέθανε το 1974), και ο Martin Perl για την
Ο Martin Perl ήταν από εκείνους που προσπαθούσαν να
ανακάλυψη του τ-λεπτονίου το 1976.
καταλάβουν γιατί τα λεπτόνια εµφανίζονταν σε διάκριτα είδη
και είχε να επιδείξει µια µακρά έρευνα στην αναζήτηση νέων
Η ιστορία για το νετρίνο ξεκινάει στα τέλη της δεκαετίας
λεπτονίων, δίχως όµως ιδιαίτερη επιτυχία. Μέχρι και το
του 20, όταν οι επιστήµονες της εποχής βρέθηκαν µπροστά σε
καλοκαίρι του 1973 καταγράφονταν δεδοµένα στο SPEAR και
ένα αληθινό αίνιγµα. Κατά τη διάσπαση των νετρονίων (αλλά
η προσοχή όλων ήταν στραµµένη στην ανακάλυψη του J/ψ
και κάθε πυρήνα που υπόκειται σε βήτα διάσπαση)
σωµατιδίου µε τον Mark I.
παράγονται ηλεκτρόνια όλων των ενεργειών από µηδέν µέχρι
κάποιο µέγιστο, επιδεικνύοντας έτσι ένα συνεχές φάσµα. Αυτό
Την περίοδο λοιπόν που όλοι ήταν απορροφηµένοι στην
ακριβώς το συνεχές φάσµα ενεργειών έρχονταν σε αντίθεση
ανακάλυψη του J/ψ, ο Perl εξετάζοντας περίπου 35.000
µε την αρχή διατήρησης της ενέργειας. Ο Pauli λοιπόν για να
γεγονότα από το πείραµα Mark I, ξεχώρισε µόλις 24 στα οποία
διασωθεί η αρχή διατήρησης της ενέργειας έκανε το 1930 µια
παράγονταν ένα ηλεκτρόνιο και ένα µιόνιο µε αντίθετα φορτία
τολµηρή υπόδειξη. Πρότεινε ότι κατά τη βήτα διάσπαση
και παραδόξως κανένα άλλο αδρόνιο ή φωτόνιο. Το 1974 για
εκπέµπεται και ένα ακόµη σωµάτιο, µε µηδενικό φορτίο, µάζα
πρώτη φορά σε ένα συνέδριο αναφέρθηκε στα γεγονότα αυτά,
ηρεµίας περίπου µηδέν και σπιν 1/2. Το άγνωστο αυτό
ως `U` (Unknown) καταστάσεις.
σωµάτιο, το νετρίνο, που δεν είχε παρατηρηθεί µέχρι τότε θα
µπορούσε να επάγει το υπόλοιπο της ενέργειας που δεν είχε Το νεοανακαλυφθέν J/ψ συγκροτούνταν από ένα charm
πάρει το ηλεκτρόνιο κατά τη βήτα διάσπαση, καθώς και ένα quark και ένα charm antiquark, έχοντας έτσι `κρυµµένο` το
µέρος της ορµής και στροφορµής. Μάλιστα το 1934 ο Enrico κβαντικό αριθµό charm. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχουν και
Fermi συµπεριέλαβε µε επιτυχία το σωµάτιο αυτό στη θεωρία σωµατίδια µε `ορατό` το κβαντικό αριθµό charm, που θα
του για τις ασθενείς αλληλεπιδράσεις.
αποτελούνται µόνο από ένα quark και µε µάζα
Η πρώτη απευθείας επαλήθευση της ύπαρξης
του νετρίνου έγινε από τους Reines και Cowan το
1956, στον αντιδραστήρα του Savannah River που
πρόσφερε µια πλούσια πηγή από νετρίνα. Η
αρχική ιδέα του Reines ήταν να δείξει ότι το σήµα
από νετρίνο-επαγόµενες διαδικασίες είναι
µεγαλύτερο όταν ο αντιδραστήρας βρίσκεται σε
λειτουργία παρά όταν είναι κλειστός. Το 1958
έγινε ένα πιο βελτιωµένο πείραµα στο οποίο
παρατηρήθηκε η αντίστροφη βήτα διάσπαση,
κατά την οποία ένα αντινετρίνο χτυπάει ένα
πρωτόνιο και παράγεται ένα νετρόνιο και ένα
ποζιτρόνιο και κατά συνέπεια περίµεναν να
ανιχνεύσουν ένα νετρόνιο παραγόµενο
ταυτόχρονα µε το ποζιτρόνιο.

κοντά στις `U` καταστάσεις του Perl. Ο ίδιος όµως
ήταν αντίθετος στην ταύτιση των `U` καταστάσεων
µε τα υποτιθέµενα αυτά σωµάτια.
O Perl δουλεύοντας µε τον Gary Feldman,
συγκέντρωσαν εκατοντάδες `U` γεγονότα, τα οποία
δεν επιδεχόταν συµβατικές περιγραφές. Τα
γεγονότα αυτά τα ερµήνευσαν µε την παραγωγή
ζευγών ενός νέου λεπτονίου, του τ (triton), το οποίο
και αµέσως διασπάται κατά τα σχήµατα: τ ->eνν
και τ ->µνν. Πολλοί ερευνητές δεν είχαν πειστεί,
λέγοντας ότι τα γεγονότα αυτά δεν ήταν τίποτε
άλλο από θόρυβος, ο οποίος εµφανίζονταν
πλασµατικά ως σωµάτιο.

Ο Martin Perl
Nobel Φυσικής 1995

Αρχικά, δεν έβλεπαν καθόλου παρόµοια
γεγονότα. Τελικά όµως, υπήρξαν αποδεικτικά
Η καρδιά της πειραµατικής διάταξης ήταν ένα `σάντουιτς` στοιχεία για την ύπαρξη του τ, και το 1977 στο πειράµατα
µε αλλεπάλληλα στρώµατα υδατικών διαλυµάτων χλωριούχου DELCO στο SPEAR έγινε και η τελική επιβεβαίωση της
καδµίου και υγρών σπινθηριστών. Ο στόχος ήταν να ύπαρξης του τ λεπτονίου.
ανιχνευθούν τα παραγόµενα ποζιτρόνια και νετρόνια. Κατά
την εξαΰλωση του ποζιτρονίου παράγονται δύο φωτόνια, τα Οι συνέπειες της ύπαρξης ενός τρίτου λεπτονίου, του τ, ήταν
οποία ανιχνεύονται µε τη βοήθεια των υγρών σπινθηριστών. σηµαντικές στο Standard Model. Υπέδειξε την ύπαρξη ενός
Τα νετρόνια δε, εφόσον επιβραδυνθούν από τις συγκρούσεις ακόµη ζεύγους quark. Πράγµατι το πέµπτο quark, to beauty,
µε υδρογόνα, αρπάζονται από το κάδµιο και παρατηρούνται τα ανακαλύφθηκε το 1977 και το ζευγάρι του, το top, το 1995.
φωτόνια της αντίδρασης πυρηνικής σύλληψης. Η ανίχνευση Ετσι ολοκληρώθηκε το Standard Model µε τα τρία ζεύγη
των ποζιτρονίων και νετρονίων έπρεπε να ήταν σε σύµπτωση, quarks συνδεόµενα µε τρία λεπτόνια και τα αντίστοιχα
υπολογίζοντας βέβαια και τον απαιτούµενο χρόνο για την νετρίνα. Το 1989, µε την έλευση νέων µηχανών στο Stanford
επιβράδυνση των νετρονίων. Αυτή η
`καθυστερηµένη και στο CERN, αποδείχτηκε ότι η φύση δε διέθετε χώρο για
σύµπτωση` ήταν το κλειδί της επιτυχίας στην ανακάλυψη του περισσότερα από τρία είδη νετρίνων σχεδόν µηδενικής µάζας,
νετρίνου.
εποµένως και για επιπρόσθετα είδη λεπτονίων.
Πραγµατικά, τα αποτελέσµατα περισσότερων από 100
ηµερών πειράµατος επαλήθευσαν την ύπαρξη των νετρίνων.
Ηδη το 1974 είχε ανακαλυφθεί το σωµάτιο J/ψ ανεξάρτητα
από δύο οµάδες. Η ανακάλυψη αυτή ήταν ο προάγγελος της
ύπαρξης ενός τέταρτου quark, το οποίο έφερε ένα ειδικό
κβαντικό αριθµό, τη γοητεία (charm). Μετά την ανακάλυψη

* Ο κ. Γαβρής Γιώργος είναι πτυχιούχος του Τµήµατος
Φυσικής,, Α.Π.Θ.
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του Χρήστου Ζερεφού *
To 1970 o P. Crutzen τελείωνε την
υφηγεσία του στη Στοκχόλµη µε την
οποία ήταν ο πρώτος που τροποποίησε
τη χηµεία του στρώµατος όζοντος,
σηµειώνοντας τη σηµασία των
οξειδίων του αζώτου. Μέχρι τότε όλοι
οι υπολογισµοί γίνονταν σε µια
ατµόσφαιρα οξυγόνου, θεωρούσαµε
ότι η ατµόσφαιρα αποτελείται 100%
από οξυγόνο. Στην πραγµατικότητα
είναι 78% άζωτο και 21% οξυγόνο.
Αυτή η καινοτοµία άλλαξε όλη τη
γνώση της χηµείας. Μετά την
εισαγωγή των νέων µοντέλων του
στρώµατος του όζοντος ακολούθησε
καταιγισµός από επιστηµονικές
εργασίες, ιδίως στη δεκαετία 1975-85.
Ήδη, από το 1973 έγιναν υποθέσεις για
τη σηµασία του χλωρίου και των
οξειδίων του, που προέρχονται από
ανθρωπογενείς διαδικασίες.
Αυτό πρότεινε η θεωρία των Molina
και Rowland στην οποία προτάθηκε
ότι το χλώριο που είναι δεσµευµένο
στους CFC -οι οποίοι είναι σταθερές
ενώσεις- ελευθερώνεται στη
στρατόσφαιρα εξαιτίας της φωτόλυσης
των χλωροφθορανθράκων. Αυτή η
θεωρία δε θα ήταν δυνατόν να
προταθεί αν δεν είχε προηγηθεί η
θεωρία του Crutzen. Γι` αυτό και το
φετινό βραβείο Nobel απονεµήθηκε
από κοινού και στους τρεις.
Το 1970 η θεωρία δεν είχε
επιβεβαιωθεί. Γι` αυτό και όταν
πρωτοπαρουσιάστηκε ξεκίνησε µια
καµπάνια από πολλές εταιρίες οι
οποίες προσπάθησαν να αποδείξουν ότι
το όζον δεν έχει µεταβληθεί. Η
αντιπαράθεση ήταν αµφίρροπη καθώς
τότε δεν ξέραµε τη σηµασία πολλών
περιοχών της ατµοσφαιρικής χηµείας,
π.χ. δεν ξέραµε τη σηµασία των παγοκρυστάλλων της στρατόσφαιρας στις
διαδικασίες καταστροφής του όζοντος.
Η σ ηµα σί α όλω ν α υ τ ώ ν των
διεργασιών έγινε γνωστή µόλις τα
τελευταία χρόνια και έτσι οι
παρατηρήσεις εκείνης της εποχής δεν
έδειχναν καµιά µεταβολή του όζοντος.
Το 1975, όταν συνεργαζόµουν µε τον
Crutzen στο Εθνικό Κέντρο
Ατµοσφαιρικών Ερευνών των Η.Π.Α.,
πάνω στην επίδραση δευτερογενών
ιόντων στα οξείδια του αζώτου της
στρατόσφαιρας, ένα πρωί ήρθε έξαλλος
και µου λέει: "Ξέρεις, στέλνουν το
Scorer" (σ.σ. ήταν ένας διάσηµος

Άγγλος καθηγητής της ∆υναµικής
Μετεωρολογίας), "να δίνει δεξιά κι
αριστερά συνεντεύξεις, στις οποίες
αµφισβητεί κατά πόσο το όζον µπορεί
να καταστραφεί από τα CFC".
Μάλιστα, εκείνη την εποχή, µία
πολιτεία των Η.Π.Α. είχε απαγορεύσει
τη χρήση των CFC ως προωθητικών σε
διάφορα σπρέυ. Ο Crutzen είχε πάρει
ένα τέτοιο σπρέυ, ένα από τα τελευταία
που είχε βρει, και µου το έδωσε
λέγοντας: "Κράτησέ το, µια µέρα θα
γίνει συλλεκτικό κοµµάτι".
Αυτό βέβαια επιβεβαιώθηκε καθ`
οδόν. Μόλις µετά το 1984 άρχισε η
διεθνής κοινότητα να αφυπνίζεται.
Τότε, στο ∆ιεθνές Συνέδριο Όζοντος
που έγινε στη Χαλκιδική, ένας Ιάπωνας
επιστήµονας κατέδειξε τη δραµατική
µείωση του όζοντος πάνω από την

ανόδου, και ευτυχώς η φρικιαστική
θεωρία της κατάρρευσης δε θα
επιβεβαιωθεί.
Με τον Crutzen συναντηθήκαµε σε
όλες σχεδόν τις επιτροπές
αναθεώρησης του Π.ΜΟ. Σηµαντική
είναι η θεωρία του για τη συµβολή της
απαζωτοποίησης και της αφυδάτωσης
της ανώτερης ατµόσφαιρας στην
απελευθέρωση µορίων ενεργού
χλωρίου, το οποίο καταλυτικά
καταστρέφει όζον µέσα στον πολικό
στρόβιλο.
Το 1980 διαδέχθηκε τον διάσηµο
Yunge στη θέση του διευθυντή του
τοµέα Ατµοσφαιρικής Χηµείας στο
Ινστιτούτο Max Planck στο Meinz. Για
να καταλάβετε την εξαιρετική τιµή που
του έγινε, σας λέω ότι ο Yunge είναι ο
πατέρας της Ατµοσφαιρικής Χηµείας.

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι αυτό
το Nobel ίσως έπρεπε να δοθεί και
νωρίτερα, ίσως γύρω στο 1991.
Ευτυχώς, πλέον, ο κόσµος έχει, ίσωσ,
επαρκώς, ευαισθητοποιηθεί και
υπάρχει µια έντονη κινητικότητα γύρω
από τα περιβαλλοντικά θέµατα. Άτοµα
του αναστήµατος των Crutzen,
Molina και Rowland δε βγαίνουν
κάθε µέρα. Το µέλλον του πλανήτη
µπορεί να είναι αισιόδοξο µόνο αν
Ο Paul Crutzen
ακολουθήσουµε πιστά το δρόµο που
Nobel Χηµείας 1995
χάραξαν αυτοί οι διάσηµοι
Ανταρκτική. Οι ενδείξεις της συνάδελφοι.
Χαλκιδικής επιβεβαιώνονται από
οµάδα Βρετανών επιστηµόνων το Στη Βιέννη από 5-7 ∆εκεµβρίου έγινε
1985. Οι εξελίξεις γίνονται πλέον η τρίτη αναθεώρηση του Π.ΜΟ., η
ραγδαίες και οδηγούν το 1987 στην οποία, χάρις στις ανακαλύψεις αυτών
υπογραφή του πρωτοκόλλου του των επιστηµόνων, ακολούθησε κάπως
Montreal (Π.ΜΟ.), για την προστασία πιο αυστηρούς όρους, θέτοντας υπό
του όζοντος. Ακόµη και οι πιο έλεγχο και ουσίες που δεν υπόκεινταν
δύσπιστοι, όπως ο Scorer, πείστηκαν σε περιορισµούς πριν
µετά τη Χαλκιδική.
Το καλοκαίρι του 1985
ξανασυναντήθηκα µε τον Crutzen στο
Ινστιτούτο Max Planck και εκεί µου
είπε ότι πίστευε πως το όζον θα αρχίσει
να καταρρέει. Θεωρούσε ότι ήταν
πιθανό αν η συγκέντρωση του χλωρίου
στην ατµόσφαιρα ξεπεράσει µία τιµή
που εκείνος την προσδιόριζε περίπου
σε 4 ppb (µέρη στο δισεκατοµµύριο) η
καταστροφή του όζοντος θα είναι
αµετάκλητη εκτός αν παρθούν σκληρά
µέτρα. Σήµερα, 10 χρόνια µετά τα
επίπεδα του ενεργού χλωρίου είναι 33.5 ppb. Ευτυχώς, έχουν αρχίσει να
ελαττώνονται, δηλαδή δεν έχουν τάση

Στις 20 Μαΐου 1996 ο P. Crutzen θα
είναι προσκεκληµένος του Πανεπιστηµίου µας και θα αναγορευθεί σε
επίτιµο διδάκτορα του Τµήµατός µας.

* Ο κ. Χρήστος Ζερεφός είναι
καθηγητής του Τοµέα Εφαρµογών
Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος, ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου
Φυσικής της Ατµόσφαιρας και
∆ιευθυντής του Κέντρου Χαρτογράφησης του Όζοντος του Π.ΜΟ.
του Ο.Η.Ε. που εδρεύει στο Α.Π.Θ.
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Ε ΣΕΙΣ Τ Ι Ξ ΕΡΕΤΕ ;

Η παρακάτω έρευνα πραγµατοποιήθηκε µέσα στον ∆εκέµβριο από φοιτήτριες του τµήµατος ∆ηµοσιογραφίας και µµε
του ΑΠΘ. Ο τίτλος της είναι: Βαθµός ενηµέρωσης κατοίκων Θεσσαλονίκης ως προς τον θεσµό των Νόµπελ. Σκοπός
της είναι να εντοπίσουµε κατά πόσο ο καθένας µας είναι ενηµερωµένος γύρω από τα βραβεία αυτά. Η µέθοδος
διεξαγωγής της έρευνας ήταν αυτή του ερωτηµατολογίου . Το δείγµα αποτέλεσαν 100 άτοµα (50 από το χώρο του
πανεπιστηµίου και 50 έξω από αυτόν) διαφόρων ηλικιών και διαφορετικών φύλων. Οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να
επιλέξουν τις απαντήσεις τους από ένα σύστηµα πολλαπλών απαντήσεων ,ώστε να µην έρχονται σε δύσκολη θέση
ακόµη κι αν δεν γνωρίζουν τη σωστή απάντηση.
Μαζί µε το ερωτηµατολόγιο οι ερωτώµενοι συµπλήρωναν τα στοιχεία τους (ηλικία ,φύλο, µορφωτικό επίπεδο) έτσι
ώστε να γίνει εφικτή η κατηγοριοποίησή των απαντήσεων και η εξαγωγή συµπερασµάτων.

Σε ποιές επιστήµες απονέµονται τα βραβεία
∆.Ξ./∆.
Α.2%

Φοιτ.
30%

Φοιτ.
22%

Σωστές
απαντήσεις

Εκτός
28%

Εκτός
18%

Στις απαντήσεις αυτής της ερώτησης δεν υπήρχε
διαφοροποίηση ανάµεσα τα δύο δείγµατα.Οι σωστές
απαντήσεις όµως ήταν περίπου ισάριθµες µε τις λανθασµένες
κι αυτό γιατί τα ερωτηµατολόγια που δεν περιείχαν όλες τις
σωστές απαντήσεις (6 συνολικά) θεωρήθηκαν
Λάθος
λανθασµένα. Τα ερωτηµατολόγια που περιείχαν µονάχα
απαντήσεις
λανθασµένες απαντήσεις -και καµία σωστή ανάµεσά
τους - ήταν ελάχιστα(2) .
Τόσο µέσα στον πανεπιστηµιακό χώρο όσο έξω κι από αυτόν
οι ερωτώµενοι δεν γνώριζαν όλους τους τοµείς των
βραβείων Νόµπελ) Από τους τοµείς αυτούς οι περισσότερο
γνωστοί σύµφωνα µε τις απαντήσεις είναι : α) ειρήνης,β)
φυσικής, γ) χηµείας και δ) λογοτεχνίας .Ο τοµέας που
λιγότερο γνώριζε το δείγµα της έρευνας ήταν τα οικονοµικά.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Οι ερωτηθέντες στο σύνολό τους γνώριζαν την ύπαρξη του θεσµού
των Νόµπελ αλλά αγνοούσαν τα περισσότερα στοιχεία γι`αυτόν.Τα
Εκτός ∆.Ξ./∆.Α
άτοµα της πανεπιστηµιακής κοινότητας, που απετέλεσαν το ένα
.4%
15%
δείγµα της έρευνας έδωσαν συνολικά περισσότερες σωστές
Λάθος
απαντήσεις, όπως άλλωστε ήταν αναµενόµενο, από τα απαντήσεις
εξωπανεπιστηµιακά άτοµα. Η διαφορά ανάµεσα στις
απαντήσεις των δύο δειγµάτων δεν ήταν µεγάλη.
Οι ερωτώµενοι µέσα στον πανεπιστηµιακό χώρο -φοιτητές στο
Φοιτ.
σύνολό τους-έδωσαν συνολικά 236 ορθές απαντήσεις ενώ όσοι
40%
κλήθηκαν να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο εκτός
Σωστές
πανεπιστηµίου έδωσαν 214 σωστές απαντήσεις.
απαντήσεις
Η πλειονότητα των ατόµων που απάντησαν λάθος προέρχονται από
Φοιτ.
το εξωπανεπιστηµιακό δείγµα.Ωστόσο οι `φοιτητές` επέλεξαν
Εκτός
8%
περισσότερες φορές να µην απαντήσουν στις ερωτήσεις και
33%
`τσέκαραν` τις απαντήσεις : δεν ξέρω /δεν απαντώ.
Ενδεχοµένως το µικρό δείγµα της έρευνάς µας να µην µας Γνωρίζετε αν τιµήθηκαν Έλληνες
επιτρέπει να βγάλουµε συµπεράσµατα για το σύνολο, µας δίνει
µε τα βραβεία Nobel;
ωστόσο τη δυνατότητα να έχουµε µια εικόνα που να νοµιµοποιεί
τις προβλέψεις µας. Βασιζόµενοι πάντα στο δείγµα µας θα
µπορούσαµε να πούµε ότι ο θεσµός των Νόµπελ µας είναι γνωστός 96 από τους 100 που κλήθηκαν να
χωρίς ωστόσο να τον γνωρίζουµε σε βάθος . Τα άτοµα µε συµπληρώσουν αυτό το ερωτηµατολόγιο
πανεπιστηµιακή µόρφωση είναι περισσότερο ενηµερωµένα γύρω έδωσαν καταφατικές απαντήσεις στην
από το θέµα, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι η ενηµέρωσή τους ερώτηση αυτή .Ωστόσο 24 από αυτά τα
θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ικανοποιητική.
άτοµα
“ανέτρεψαν” την υπερβολική
Αυτά που αγνοούµε κυρίως για τα Νόµπελ είναι: από ποιούς σιγουριά τους στις γνώσεις τους καθώς
προτείνονται οι υποψήφιοι (η ερώτηση αυτή πήρε τις λιγότερες έδωσαν λάθος απαντήσεις στο επόµενο
σωστές απαντήσεις) ,σε ποιές επιστήµες απονέµονται τα Νόµπελ υποερώτηµα .
και κάθε πότε απονέµονται τα βραβεία .
Οι συνηθέστερες λάθος απαντήσεις ήταν οι
Θα πρέπει ωστόσο ν`αναφέρουµε ότι τα πράγµατα δεν είναι και ακόλουθες: Καζαντζάκης, Σολωµός,
τόσο άσχηµα , υπάρχουν στοιχεία γύρω από τα Νόµπελ που Καβάφης ενώ υπήρξε ερωτηµατολόγιο που
γνωρίζουµε. Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα θα ν`αναφέρουµε την ανέφερε ως νοµπελίστα
τον Γεώργιο
εντυπωσιακή γνώση µας γύρω από τους έλληνες νοµπελίστες...
ακόµη κι αν ανάµεσα σ`αυτούς συγκαταλέγουµε µε σιγουριά τον
Καρακώτσογλου Λάρα
Καβάφη και τον Καζαντζάκη (sic ).
Σολεµετζίδου Ναταλία
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NOBEL 1995 : ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

του Ιωάννη Καραγιάννη *
αναγνώριση: το βραβείο Nobel
για τη Λογοτεχνία. Το έµαθα ένα
βράδυ κουρασµένος µπροστά
στην τηλεόραση. Έκανα σαν
παιδί, τηλεφωνούσα σε φίλους,
γελούσα, διάβαζα και ξαναδιάβαζα την ταπεινή
µου
µετάφραση
αλλά και άλλα του
ποιήµατα. Το βράδυ
κοιµήθηκα χαµοΤο φετινό καλοκαίρι
γελαστός ενώ τα
τελείωνε µε γρήγορους
Selected
Poems
ρυθµούς. Ο Αύγουστος
είχαν φύγει πίσω
φλόγιζε ακόµα. Ένα
από το κοµοδίνο και
ζεστό απόγευµα από αυτά
το φως συνόδευε
τα τελευταία, πήρε στα
αναµένο
τα
χέρια µου το δέµα που
Ιρλανδέζικα όνειρά
είχε φτάσει µε το πρωϊνό
µου. Την άλλη µέρα
ταχυδροµείο. Ένας τόµος
το πρωί ψιθύρισα
των "Selected Poems
στη γυναίκα µου:
1966-1987" του Ιρλανδού
"φαντάζοµαι πως θα
ποιητή Seamus Heany µε
αισθάνθηκαν αυτοί
αφιέρωση σε µένα και τη
που αγάπησαν το
γυναίκα µου κι ευχές για
Σεφέρη όταν αυτός
την πρώτη επέτειο των
πήρε το βραβείο
γάµων µας. Το δώρο του
ίδιου και των φίλων µας
πριν από 32 χρόνια"
από την Ιρλανδία ήταν
και κατέβηκα να
πράγµατι σηµαντικό: ο
πάρω εφηµερίδες.
ποιητής που θαύµασα κι
Τα υπόλοιπα είναι
αγάπησα πολύ στη χρονιά
γνωστά λίγο πολύ:
που έζησα εκεί πάνω, ο
το ψάξιµο του
O Seamus Heany
ποιητής της Βόρειας
ποιητή στην ΕλλάΙρλανδίας,
τ η ς Nobel Λογοτεχνίας 1995 δα, οι συνεντεύξεις
σχιζοφρενικής αυτής χώρας, είναι του σε εφηµερίδες, η βιασύνη των
πια "δικός µου", µπορεί να εκδοτικών οίκων να αγοράσουν τα
οδηγήσει και πάλι τις σκέψεις και δικαιώµατα για την Ελλάδα από
τον Faber and Faber του Λονδίνου,
τα συναισθήµατά µου.
Πέφτουµε µε τα µούτρα στη αφιερώµατα σε λογοτεχνικά περιοδουλειά, σ χεδό ν πυρετικ ά, δικά κλπ.
µεταφράζουµε, γελάµε, τσαντιζό- Θα µπορούσα τελειώνοντας να
µαστε, τα παρατάµε, ξανά µπροστά µιλήσω για τη µυστική σχέση του
στα "Ιρλανδέζικα" Αγγλικά του κι ποιητή µε την Ελλάδα, ή τις επιρύστερα από µια εβδοµάδα:
ροές του από την µεγάλη Ιρλανδική
πεζογραφία του Joyce, τα αφήνω,
ΠΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΕΛΦΟΥΣ
Να µεταφερθώ πίσω στον ιερό όµως, για τους περισσότερους
ειδικούς.
τόπο µιαν αυγή
όταν η θάλασσα διασκορπίζει τη Αντί επιλόγου θα ήθελα να
καταθέσω την ευχή του Seamus
συγκοµιδή του Ήλιου στο νότο
Heany, "square the circle" που µε
προσφέροντας µια πρωϊνή θυσία
την ειρωνία της µας δείχνει τα όρια
και πάλι:
της "απόλυτής" µας επιστήµης.
ότι ίσως ξεφύγω από το µίασµα του
χυµένου αίµατος
κυβερνήσω τη γλώσσα, φοβηθώ την
ύβρι, φοβηθώ το θεό
* Ο κ. Ιωάννης Καραγιάννης
µέχρι αυτός να µιλήσει µέσα από το είναι υποψήφιος διδάκτορας του
ανεµπόδιστό µου σώµα.
Τοµέα Αστροφυσικής, ΑστροO Seamus Heaney γεννήθηκε στις
13.04.1939 στην επαρχία Derry της
Β.Ιρλανδίας. Η πρώτη του ποιητική
συλλογή, The Death of a naturalist
εκδίδεται το 1966. Αναγορεύεται σε
καθηγητή στην έδρα της Ποίησης στην
Οξφόρδη, µέγιστη τιµή
στον Αγγλοσαξονικό
κόσµο, το 1989.

Ένα

µήνα

µετά

ήρθε

η νοµίας και Μηχανικής, Α.Π.Θ.

Είχε µόνο µία σηµαντική
δηµοσίευση
Ήταν γραµµένη στα Εβραϊκά
∆εν ανέφερε τη βιβλιογραφία
∆ε δηµοσιεύτηκε σε επιστηµονικό περιοδικό
Κάποιοι αµφιβάλλουν αν την
έκανε µόνος του.
Ίσως είναι αλήθεια ότι
δηµιούργησε τον κόσµο, αλλά τι
άλλο έκανε έκτοτε;
Οι προσπάθειες να δουλέψει ως
οµάδα µε άλλους δεν είχαν
επιτυχία.
Η επιστηµονική κοινότητα
δυσκολεύεται πολύ να επαναλάβει τα πειραµατικά του
αποτελέσµατα.
∆ε ζήτησε ποτέ άδεια από την
αρµόδια υπηρεσία για να
χρησιµοποιήσει ανθρώπους ως
πειραµατόζωα.
Όταν ένα πείραµα πήγε στραβά,
προσπάθησε να το κουκουλώσει
µε το να πνίξει τα πειραµατόζωα!

Γιατί ο Θεός
δεν πήρε ποτέ Nobel
Όταν κάποια πειραµατόζωα δε
συµπεριφέρθηκαν σύµφωνα µε
τα αναµενόµενα, τα αφαίρεσε
από το δείγµα.
Σπανίως εµφανιζόταν στο
αµφιθέατρο, απλώς έλεγε στους
φοιτητές του να διαβάζουν από
τις σηµειώσεις του.
Κάποιοι λένε ότι έβαλε το γιό
του να διδάξει στη θέση του.
Απέβαλε τους δύο πρώτους
φοιτητές του επειδή έµαθαν!
Παρότι υπήρχαν µόνο δέκα
θέµατα, οι περισσότεροι φοιτητές
του απέτυχαν στις εξετάσεις.
Οι ώρες γραφείου του δεν ήταν
συγκεκριµένες. Άσε δε που
συνήθως έκλεινε επαγγελµατικά
ραντεβού πάνω σ` ένα βουνό.

Φαινόµενον
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Τον περασµένο Οκτώβριο το Τµήµα Φυσικής ζήτησε από τους τότε πρωτοετείς
να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τις απόψεις τους για το
τµήµα Φυσικής και τα καλώς ή κακώς κείµενα εντός
του χώρου του.
Η Φυσική ως επιστήμη ήταν
Ç ÖõóéêÞ ù ò åð éóôÞì ç Þôáí
ç ðηñþ
ôç óïσου
õ ðεπιλογή;
ñï ôßì çóç;
πρώτη
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×É

Το δείγµα ήταν ~180 άτοµα. Οι πρωτοετείς µε τη φρεσκάδα και τη
ξεγνοιασιά που τους δίνει η πρόσφατη είσοδος τους στο Τµήµα
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα και δήλωσαν διατεθειµένοι να διαθέσουν
χρόνο και κόπους προκειµένου να έχουν καλές σπουδές. Επίσης
δήλωσαν στην πλειοψηφία τους ότι θα ήθελαν να συνεχίσουν µε
µεταπτυχιακές σπουδές. Σε αυτή τη σελίδα παραθέτουµε χωρίς σχόλια
µερικές από τις απαντήσεις τους σε καίρια ερωτήµατα για τη
βιωσιµότητα του τµήµατος.
περιμένεις
από
Τμήμα
ÔéðΤι
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ì Ýí åéò áð
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ðπληκτικά
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Τα ερωτηµατολόγια αυτού του τύπου να
µοιράζονται στους φοιτητές κάθε έτους γιατί
αν και οι πρωτοετείς είναι νέοι δεν έχουν
κολυµπήσει ακόµα στα βαθειά νερά.
Το σύνολο των επεξεργασµένων
πληροφοριών µαζί µε τα στοιχεία που
προκύπτουν από τα ερωτηµαταλόγια για
τους διδάσκοντες των µαθηµάτων να
αποτελούν αντικείµενο τακτικής Γενικής
Συνέλευσης Τµήµατος µε µοναδικό θέµα
την αναβάθµιση του τµήµατος ώστε να
αποτελέσει πόλο έλξης για νέους
επιστήµονες σε προπτυχιακό και
µεταπτυχιακό επίπεδο και να µπορεί
αποτελεσµατικά να διεκδικεί και να
κατακτά στόχους που τώρα φαίνονται
εξωπραγµατικοί.

5%
18%
76%

S1
Ï×É
ΟΧΙ

÷áì
çëü
χαμηλό

ΙΣΩΣ
ÉÓÙÓ

êáí
ï í éêü
κανονικό

100
50
0
ÍÁÉ
ΝΑΙ

ðπολύ
ï ëý υψηλό
õøçëü

150

