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Το φαινόμενον είναι ένα τριμηνιαίο περιοδικό έντυπο το οποίο 

εκδίδεται από  το Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. από τo 1991. Μετά τη 
συνταξιοδότηση, το 2007, του υπεύθυνου σύνταξης επί πολλά χρόνια 
Αν. Καθηγητή κ. Κ. Καμπά, το περιοδικό επανακυκλοφορεί με νέα 
συντακτική επιτροπή, η οποία λειτουργεί πλέον στα πλαίσια της 
“Επιτροπής εκδόσεων και του περιοδικού Φαινόμενον” που ορίστηκε 
τον Ιανουάριο του 2008.

Σκοπός του περιοδικού επί 17 χρόνια και 42 τεύχη ήταν και είναι  να 
συνεισφέρει στην ενημέρωση και στον προβληματισμό των φοιτητών 
γύρω από επιστημονικά θέματα, καθώς και να αποτελέσει ένα βήμα 
γι’ αυτούς που επιθυμούν να ασκήσουν την “επιστημονική πένα” 
τους. 

Η  συντακτική επιτροπή  καλεί το προσωπικό και τους φοιτητές του 
Τμήματος να συνδράμουν με όλους τους τρόπους στη συνεχή 
παρουσία του περιοδικού, ώστε με πλούσια ύλη, νέο στυλ και νέες 
ιδέες να ανταποκρίνεται στη δυναμική του Τμήματός μας.

Φιλοδοξία μας είναι το περιοδικό “Φαινόμενον” να γίνει ένα σημαντικό 
περιοδικό φαινόμενο στη ζωή μας!!!
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Σ 
ν Σκήκα Φπζηθήο ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

(ΑΠΘ) πξσηνιεηηνύξ-

γεζε ην αθαδεκατθό έηνο 1928-

29, ηξία ρξόληα κεηά από ηελ 

ίδξπζε ηνπ ΑΠΘ, σο έλα από ηα 

πξώηα ηκήκαηά ηνπ θαη σο ηκήκα 

ηεο ηόηε Φπζηθνκαζεκαηηθήο 

ρνιήο θαη ήδε ρνιήο Θεηηθώλ 

Δπηζηεκώλ (.Θ.Δ.). Η έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Φπζη-

θήο ζπκπίπηεη κε ηε κεηαθνξά 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλί-

θεο από ηε βίια Αιιαηίλε 

(ζεκεξηλή Ννκαξρία) ζην θηίξην 

ηεο Οζσκαληθήο ρνιήο Γηνίθε-

ζεο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαη σο ζηξαηησηηθό λνζνθνκείν 

θαηά ηνλ πξώην παγθόζκην πόιε-

κν. 

Σα ππεξώα θαη ηα ππόγεηα ηνπ 

θηηξίνπ απηνύ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Σκήκα-

ηνο. Καηά ηα πξώηα δύζθνια 

ρξόληα, δεκηνπξγήζεθε κηα ζηνη-

ρεηώδεο ππνδνκή, απνθηήζεθαλ 

όξγαλα, θπξίσο γηα ηελ επίδεημε 

ησλ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ, θαη 

ζηήζεθαλ ηα πξώηα εξγαζηήξηα 

γηα ηελ άζθεζε ησλ θνηηεηώλ. 

Δθείλα ηα ρξόληα θαιιηεξγήζεθε 

ε έλλνηα ηεο θπζηθήο παηδείαο ζε 

κηα απξνεηνίκαζηε θνηλσλία. 

Όια ήηαλ απνηέιεζκα ηεο πξν-

ζπάζεηαο ησλ θαζεγεηώλ, αιιά 

θαη ησλ θνηηεηώλ θαη ιηγόηεξν 

ηεο πνιηηείαο. Οη παιαηόηεξνη 

δίδαζθαλ κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

θαζεγεηώλ ηνπο θη ήηαλ ραξά θαη 

ηηκή γη‟ απηνύο ν ηίηινο ηνπ ππν-

βνεζνύ. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‟60 άξρηζε ε σξίκαλζε ηνπ 

Σκήκαηνο Φπζηθήο, πνπ ζθξαγί-

ζηεθε κε ηελ αλέγεξζε ηνπ θηηξί-

νπ ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο ρν-

ιήο. 

Σν Σκήκα απαξηίδεηαη από πέληε 

Σνκείο: 

 (Α) Αζηξνθπζηθήο, Αζηξνλνκίαο 

θαη Μεραληθήο, (Β) Ππξεληθήο 

Φπζηθήο θαη ηνηρεησδώλ σκα-

ηηδίσλ, (Γ) ηεξεάο Καηάζηαζεο 

(ηεο ύιεο), (Γ) Ηιεθηξνληθήο θαη 

Τπνινγηζηώλ θαη (Δ) Δθαξκνγώλ 

Φπζηθήο θαη Φπζηθήο Πεξηβάιιν-

ληνο.  

Σν δηδαθηηθό ηνπ πξνζσπηθό α-

πνηειείηαη από 96 κέιε Γ.Δ.Π., 

πνπ πιαηζηώλνληαη από δεθάδεο 

κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο. Οη εγ-

γεγξακκέλνη θνηηεηέο ηνπ αλέξ-

ρνληαη ζε πεξίπνπ 2000. Σν Σκή-

κα Φπζηθήο είλαη ζήκεξα έλα 

πνιππξόζσπν θαη δπλακηθό εθ-

παηδεπηηθό θαη επηζηεκνληθό θέ-

ληξν νη δε απόθνηηνί ηνπ θαιύ-

πηνπλ ζέζεηο ζε πνιιά παλεπη-

ζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα 

ζηελ Διιάδα θαη δηεζλώο, θαζώο 

θαη ζε νξγαληζκνύο, όπσο 

Τ.Π.Α., Ο.Σ.Δ., Δ.Ρ.Σ. θαη ζηε 

Μέζε Δθπαίδεπζε. 

Σν 1965-66 ην Σκήκα Φπζηθήο 

δεκηνύξγεζε έλα από ηα πξώηα 

ηκήκαηα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ 

ζηελ Διιάδα, απηό ηεο “Ηιεθ-

ηξνληθήο Φπζηθήο (Ραδηνειε-

θηξνινγίαο)”. ήκεξα, ην Σκήκα 

Φπζηθήο, εθηόο από ην αλσηέξσ, 

πξνζθέξεη θαη ηέζζεξα αθόκα 

κεηαπηπρηαθά ηκήκαηα, δειαδή, 

ηα “Φπζηθήο & Σερλνινγίαο Τιη-

θώλ”, “Φπζηθήο Πεξηβάιινληνο”, 

“Τπνινγηζηηθήο Φπζηθήο” θαη ην 

δηαηκεκαηηθό “Ναλνεπηζηεκώλ & 

Ναλνηερλνινγίαο”. Έηζη, ην Σκή-

κα Φπζηθήο έρεη εμειηρζεί ζε έλα 

θέληξν κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ 

κε ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό πξν-

γξακκάησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπ-

δώλ ζηελ ρώξα καο. 

Όπσο θαη‟ επαλάιεςε έρεη ηνλη-

ζζεί επηζήκσο θαη αξκνδίσο, ην 

Σκήκα Φπζηθήο κε ππεξεθάλεηα 

δηαπηζηώλεη όηη, δηαρξνληθά, πεξη-

ιακβάλεη θαζεγεηέο θαη κέιε ηνπ 

πνπ δηαθξίζεθαλ δηεζλώο ζηνπο 

ηνκείο ηεο επηζηεκνληθήο, αθαδε-

κατθήο, θνηλσληθήο, δηδαθηηθήο 

θαη πνιηηηθήο ζπλεηζθνξάο, κε 

ζπλαθόινπζε ηελ πξνβνιή ηνπ 

ίδηνπ ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο, ηνπ 

ΑΠΘ θαη ηεο ρώξαο καο.  

Σν ζεκεξηλό πξνζσπηθό ζπλερί-

δεη ην έξγν ησλ πξνγελεζηέξσλ, 

θάλνληαο παγθόζκηα αηζζεηή ηελ 

επηζηεκνληθή παξνπζία ηνπ, πξν-

ζθέξνληαο εζληθό έξγν ζε Δπξσ-

πατθό θαη δηεζλέο επίπεδα θαη 

απνζπώληαο δηεζλή αλαγλώξηζε. 

Δίλαη αμηνζεκείσην, όηη ε ζπγθξη-

ηηθή παξνπζία ηνπ Σκήκαηνο Φπ-

ζηθήο κέζα ζην ΑΠΘ σο πξνο ηνλ 

ξπζκό ηεο απνδεδεηγκέλεο εξεπ-

λεηηθήο απόδνζεο, σο πξνο ηνλ 

ξπζκό απνξξόθεζεο εξεπλεηηθώλ 

θνλδπιίσλ κέζσ αληαγσληζηηθώλ 

εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ αιιά 

θαη σο πξνο ηελ απνδνηηθή εζληθή 

εθπξνζώπεζε ηεο ρώξαο καο ζε 

Δπξσπατθό θαη δηεζλέο επίπεδα, 

αλαδεηθλύνπλ ην Σκήκα Φπζηθήο 

σο ην πξώην ηκήκα ηνπ ΑΠΘ, 

αξθεηά καθξάλ ηνπ δεπηέξνπ.  

Μειινληηθά, ην Σκήκα Φπζηθήο 

ηνπ ΑΠΘ θηινδνμεί λα παίμεη 

έλαλ δπλακηθό ξόιν σο αλώηαην 

εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ηνπ 21νπ 

αηώλα θαη αθελόο κελ λα αληαπν-

θξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο 

θαη ηεο ρώξαο καο, αθεηέξνπ δε, 

κε ζάξξνο θαη βεβαηόηεηα, λα 

απαληήζεη δπλακηθά ζηηο πξνθιή-

ζεηο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο 2008, ην Σκήκα Φπζηθήο 

ενξηάδεη ηελ 80ε επέηεηό ηνπ κε 

πιήζνο εθδειώζεσλ πνπ νξγαλώ-

λνληαη από ηνπο Σνκείο, ηα Δξγα-

ζηήξηα θαη ηηο εξεπλεηηθέο νκά-

δεο ηνπ κε ζπληνληζκό ηνπο από 

ηελ αξκόδηα επηηξνπή ηνπ Σκή-

καηνο Φπζηθήο.  

Γηα ηελ Δπηηξνπή Δνξηαζκνύ 

Ο Πξόεδξνο 

Ν.Κ. Σπύπος 

Καζεγεηήο Αζηξνλνκίαο ΑΠΘ 

Ο Εορτασμός των 80 Χρόνων  

του Τμήματος Φυσικής 
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ηηο 19 Μαξηίνπ 2008 ην Burst Alert 
Telescope (BAT) ηνπ δνξπθφξνπ 
Swift θαηέγξαςε έλα Gamma Ray 
Burst (GRB), κηα έληνλε δειαδή 
έθξεμε αθηίλσλ γάκκα. Σα γεγνλφηα 
απηά δηαξθνχλ ρξφλνπο πνπ δελ με-
πεξλνχλ ηα 10-30 δεπηεξφιεπηα θαη 
αθνινπζνχληαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηε 
ιεγφκελε κεηαιακπή (afterglow), 
εθπνκπή δειαδή αθηηλνβνιίαο ζε 
αθηίλεο Υ, ππεξηψδεο θαη νξαηφ. Σε-
ιεζθφπηα ζην δηάζηεκα θαη ηε Γε 
ζηξάθεθαλ ακέζσο ζηε δηεχζπλζε 
πνπ φξηζε ην BAT γηα λα παξαηεξή-
ζνπλ ηελ κεηαιακπή πνπ, φπσο θαη 
νη αθηίλεο γάκκα, ήηαλ εμαηξεηηθά 
έληνλε. 

πσο είλαη γλσζηφ, ην φξην αζηξη-
θνχ κεγέζνπο πνπ είλαη νξαηφ δηά 
γπκλνχ νθζαικνχ είλαη ην 6. Σν ζπ-
γθεθξηκέλν GRB είρε θαηλφκελν κέγε-
ζνο 5.8 θαη ζα πξέπεη λα ήηαλ νξαηφ 
γηα 30 δεπηεξφιεπηα πεξίπνπ. 

Ολνκάζηεθε GRB080319ΐ, νλνκαζί-

α πνπ δελ είλαη δχζθνιν λα απνθσ-
δηθνπνηήζεηε, εηδηθά αλ γλσξίδεηε φηη 
νξίδεηαη βάζεη ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο 
εκθαλίζεσο. ε φηη αθνξά ην ΐ, απηφ 
πξνζεηέζε ζην φλνκα, επεηδή εθείλε 
ηελ εκέξα είραλ βξεζεί 4 GRB 
(ξεθφξ) θαη ην ζπγθεθξηκέλν ήηαλ ην 

δεχηεξν.  

Σν εθπιεθηηθφ φκσο ήηαλ ε απφζηα-
ζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ GRB, πνπ 
πξνζδηνξίζηεθε απφ ηα ηειεζθφπηα 
Very Large Telescope ζηε Υηιή θαη 
Hubby-Eberly Telescope ζην Σέμαο. 
Σα ηειεζθφπηα απηά κέηξεζαλ ηε 
κεηαηφπηζε ηνπ κήθνπο θχκαηνο 
πξνο ην εξπζξφ (red shift) κε ηελ 
παξάκεηξν z ε νπνία βξέζεθε ίζε κε 
0.94. Δ παξάκεηξνο απηή νξίδεηαη σο 
ε κεηαηφπηζε κήθνπο θχκαηνο ζπγθε-
θξηκέλεο γξακκήο ηνπ θάζκαηνο 
πξνο ην κήθνο θχκαηνο ηεο γξακκήο 
γηα πεγή αθίλεηε σο πξνο ηνλ παξα-
ηεξεηή. Δ απφζηαζε πνπ αληηζηνηρεί 
ζε κηα ηέηνηα ηηκή ηεο z, είλαη 

(θξαηεζείηε!) 7.5 δηζεθαηνκκχξηα έηε 
θσηφο!!! 

Ώζηξηθφ αληηθείκελν νξαηφ δηά γπ-
κλνχ νθζαικνχ ζηα 7.5 δηζεθαηνκ-
κχξηα έηε θσηφο... Πεξηζζφηεξν απφ 
ηε κηζή ειηθία ηνπ χκπαληνο, πνπ 
ζήκεξα πξνζδηνξίδεηαη ζηα 13.7 
δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα! Δ κεηαια-
κπή ηνπ GRB, πνπ είλαη ε αθηηλνβν-
ιία πνπ αθνινπζεί ηελ εθπνκπή ζηηο 
αθηίλεο γάκκα, ήηαλ ηεξάζηηα. Βίλαη 
ζίγνπξα ην πην ιακπξφ αληηθείκελν 
πνπ έρεη πνηέ παξαηεξεζεί απφ ηνλ 
άλζξσπν, ιακπξφηεξν θαηά 2.5 εθα-
ηνκκχξηα θνξέο (!) απφ ηνλ ιακπξφ-
ηεξν κέρξη ζήκεξα ζνππεξλφβα, πνπ 
ήηαλ ν SN2005ap. Ώλ θάπνηνο θνίηα-
δε πξνο ηνλ αζηεξηζκφ ηνπ ΐνψηε 
ηελ θαηάιιειε ψξα, ζα είρε πξαγκα-
ηηθά δεη κε γπκλφ κάηη 7.5 δηζεθαηνκ-
κχξηα ρξφληα πίζσ ζην ρξφλν. 

Λίγεο ψξεο κεηά πέζαλε ν ζπγγξαθέ-
αο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο Arthur 
Clarke, γλσζηφο πεξηζζφηεξν απφ ην 
έξγν ηνπ “Οδχζζεηα ηνπ Αηαζηήκα-
ηνο, 2001‖ θαη ήδε έρεη αθνπζηεί ε 
ηδέα λα νλνκαζηεί ην GRB080319B 

―the Clarke Event‖. 

Φξήζηνο Διεπζεξηάδεο 

Ώλαπι. Καζεγεηήο Σκ. Φπζηθήο ΏΠΘ 

 Μια μαηιά 7.5 διζεκαηομμύρια τρόνια 
 πίζω ζηο τρόνο! 

Η κεηαιακπή ηνπ GRB080319B όπσο θαηα-
γξάθεθε από ην ηειεζθόπην αθηίλσλ Φ ηνπ 
δνξπθόξνπ Swift (αξηζηεξά) θαη ην ηειεζθό-

πην νξαηνύ/ππεξηώδνπο (δεμηά). 

Πεγή: NASA/Swift/Stefan Immler et al 

Επιστημονικά Νέα 

Βλψ ν Leon Chua ήδε απφ ην 1971 
είρε δηαηππψζεη ηελ άπνςε φηη εθηφο 
απφ ηνπο αληηζηάηεο, ηνπο ππθλσηέο 
θαη ηηο απηεπαγσγέο πξέπεη λα ππάξ-
ρεη θαη έλα ηέηαξην παζεηηθφ ζηνηρείν 
ησλ ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ, ην  
memristor, εξεπλεηέο απφ ηα εξγα-
ζηήξηα ηεο Hewlett-Packard κφιηο 
ηψξα θαηάθεξαλ γηα πξψηε θνξά λα 
ην πινπνηήζνπλ. Δ νλνκαζία πξνέξρε-
ηαη απφ ην memory+resistor, γηαηί ε 
ραξαθηεξηζηηθή ηνπ ηδηφηεηα είλαη φηη ε 
αληίζηαζή ηνπ εμαξηάηαη απφ ην θνξηί-
ν πνπ ην έρεη δηαξξεχζεη ζην παξει-
ζφλ, είλαη δειαδή έλαο αληηζηάηεο κε 
κλήκε: φηαλ ην ζηνηρείν δηαξξέεηαη 
απφ ξεχκα πξνο ηε κία θνξά, ε αληί-

ζηαζε απμάλεηαη, ελψ αληηζηξέθνληαο 
ηελ θνξά ηνπ ξεχκαηνο, ε αληίζηαζε 
κεηψλεηαη, παξνπζηάδνληαο ηαπηφρξν-
λα θαη πζηέξεζε. Σν πξσηφηππν  απν-
ηειείηαη απφ έλα „ζάληνπηηο‟ κνλσηηθνχ 
πκελίνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ (TiO2) 
θαη ελφο πκελίνπ απφ ην ίδην πιηθφ κε 
πξνζκίμεηο νπψλ (TiO2-x) θαη έρεη δηα-
ζηάζεηο πνπ δελ μεπεξλνχλ ηα 15 nm. 
Με βάζε ηελ ήδε ππάξρνπζα ζεσξία 
ησλ memresistor, επαλεξκελεχνληαη 
ηψξα πνιιά θαηλφκελα αγσγηκφηεηαο 
ηνπ λαλφθνζκνπ πνπ ζεσξνχληαλ  
„αλσκαιίεο‟, φπσο νη αλψκαιεο κεηα-
βνιέο ηεο αληίζηαζεο, ε πζηέξεζε θαη 

ε αξλεηηθή δηαθνξηθή αληίζηαζε. 

 Βπεηδή ην ζηνηρείν ιεηηνπξγεί ηφζν 
θαιχηεξα, φζν κηθξαίλνπλ νη δηαζηά-

ζεηο ηνπ (αληίζεηα κε ηα ηξαλδίζηνξ 
ππξηηίνπ), πηζηεχεηαη φηη ζα δψζεη 
επαλαζηαηηθή ψζεζε ζηελ κηθξνειε-
θηξνληθή, επηηξέπνληαο ηελ πεξαηηέξσ 
ζκίθξπλζε ησλ ελεξγψλ δηαηάμεσλ 
ζχκθσλα κε ηνλ γλσζηφ λφκν ηνπ 
Moore (δηπιαζηαζκφο ηεο επηθαλεηα-
θήο ππθλφηεηαο ηξαλδίζηνξ ζηα ηζηπ 
θάζε 18 κήλεο), ηελ αλάπηπμε λένπ 
είδνπο κλεκψλ, αθφκα θαη ηελ αλαβίσ-
ζε ησλ αλαινγηθψλ ππνινγηζηψλ, κε 
δεδνκέλν φηη ε ιεηηνπξγία ησλ εγθεθα-
ιηθψλ ζπλάςεσλ παξνπζηάδεη αξθεηέο 
νκνηφηεηεο κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ mem-

ristor.  

Πεγή: Nature, 1 May 2008 

Γεκήηξεο Δπαγγειηλόο 

Τπ. Αηδ. Σκήκαηνο Φπζηθήο ΏΠΘ 

Σν Σέηαξην ηνηρείν! 
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Ί 
ζσο, απφ ηηο ζειίδεο ηνπ εκεξή-
ζηνπ ηχπνπ δελ πξνβιήζεθαλ 
αξθεηά δχν ζεκαληηθά γηα ηελ 

Βπξσπατθή Έλσζε δηαζηεκηθά γεγν-
λφηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 7 Φε-
βξνπαξίνπ 2008 απφ ην Kennedy 
Space Center ησλ ΔΠΏ εθηνμεχζεθε 
ην Αηαζηεκηθφ Λεσθνξείν Atlantis. Δ 
ζεκαζία απηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
εθηφμεπζεο βξίζθεηαη ζην φηη ην Αηα-
ζηεκηθφ Λεσθνξείν Atlantis κεηέθεξε 
ην Βπξσπατθφ Αηαζηεκηθφ Βξγαζηή-
ξην Columbus ηνπ Βπξσπατθνχ Οξ-
γαληζκνχ Αηαζηήκαηνο (ΔΟΓ, Euro-
pean Space Agency [ESA]), ην νπνίν 
έρεη ήδε πξνζαξηεζεί, σο κφληκν 
πιένλ ηκήκα ηνπ, ζην Αηεζλή Αηαζηε-
κηθφ ηαζκφ (ΓΓ) ζε ηξνρηά πεξί 
ηελ Γε. 

Βπίζεο, ζρεδφλ ακέζσο κεηά, ζηηο 9 
Μαξηίνπ 2008 εθηνμεχζεθε απφ ηελ 
Βπξσπατθή βάζε εθηνμεχζεσλ 
Kourou ζηε Γαιιηθή Γνπηάλα, Νφηηα 
Ώκεξηθή, θαη ην πξψην κηαο ζεηξάο, 
κε επαλδξσκέλν, Βπξσπατθφ απην-
καηνπνηεκέλν, αλαιψζηκν δηαζηεκη-
θφ φρεκα κεηαθνξάο (Automated 
Transfer Vehicle, ATV), Jules Verne, 
γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ 
ησλ Columbus, ΒΟΑ θαη ΑΑ. Ήδε 
απφ ηηο 3 Ώπξηιίνπ, ην κε επαλδξσ-
κέλν ATV έρεη πξνζδεζεί ζηνλ ΑΑ. 

Πξέπεη λα ηνληζζεί ηδηαίηεξα, φηη νη 
δχν δηαζηεκηθέο ζπζθεπέο, Colum-
bus θαη Jules Verne ηνπ ΒΟΑ, απν-
ηεινχλ ηελ επξσπατθή πξνζζήθε 
ζην ΑΑ, αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα 
ηεο δηεχζπλζεο Human Spaceflight, 
Microgravity and Exploration ηεο ESA 
(ESA/PB-HME) θαη αλνίγνπλ λένπο 
νξίδνληεο θαη δεκηνπξγνχλ λέεο επ-
θαηξίεο γηα ηελ επξσπατθή επηζηήκε, 
ηερλνινγία θαη βηνκεραλία. Πξέπεη 
λα επηζεκαλζεί ηδηαίηεξα, φηη κε ηνλ 
ηξφπν απηφ ε Βπξψπε απνθηά, πιέ-
νλ, ην δηθφ ηεο ζπίηη-εξγαζηήξην ζην 
δηάζηεκα θαη ηνλ δηθφ ηεο ζηφιν κε 
επαλδξσκέλσλ δηαζηεκηθψλ νρεκά-
ησλ κεηαθνξάο θνξηίνπ.  

ην δηαζηεκηθφ εξγαζηήξην Colum-
bus, ην νπνίν ζα δηνηθείηαη απνθιεη-
ζηηθά απφ Βπξσπαίνπο ζηελ Βπξψ-
πε, ζα είλαη δπλαηφ λα δηεμάγνληαη 
επηζηεκνληθή έξεπλα θαη πεηξάκαηα 
ζε κηα πιεηάδα ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ, 
νη νπνίεο εθηείλνληαη απφ ηε βηνινγί-
α κέρξη ηελ αλζξψπηλε θπζηνινγία, 
απφ ηελ επηζηήκε ησλ ξεπζηψλ κέ-
ρξη ηελ επηζηήκε ησλ πιηθψλ, απφ 
ηελ ηερλνινγία κέρξη ηελ ζεκειηψδε 
θπζηθή θαη κέρξη ηελ παξαηήξεζε 
ηεο Γεο απφ ην δηάζηεκα. Ώπηή ε 
έξεπλα ηνπ ΒΟΑ πάλσ ζην ΑΑ αλα-
κέλεηαη λα πξνσζήζεη ζεκαληηθά ηελ 
επηζηεκνληθή αξηζηεία θαη θαηλνηνκί-
α ζηελ Βπξψπε. 

Γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, ε 
εθηφμεπζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ 
Columbus θαη Jules Verne ζεσξείηαη 
γεγνλφο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα 
ηελ Βπξψπε θαη σο ηέηνην πξνβάιιε-
ηαη, δηαθεκίδεηαη θαη δεφλησο ενξηά-
δεηαη. 

Βίλαη πνιχ ελδηαθέξνλ θαη γηα ηελ 
ρψξα καο, φηη, κε ηελ αλσηέξσ δηα-
κνξθσκέλε θαηάζηαζε σο δεδνκέλε, 
αιιάδεη, πιένλ, δξαζηηθά, εθηφο απφ 
ηελ έλλνηα ―πεξηβάιινλ‖, θαη ε 
έλλνηα ―αζηξνλαχηεο‖, φπσο ηελ 
γλσξίδακε κέρξη ηψξα. Πξαγκαηηθά, 
νη Βπξσπαίνη επηζηήκνλεο, φρη θαη‟ 
αλάγθε κφλνλ ζηξαηησηηθνί, ζα 
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, κεηά απφ ηελ 
απαξαίηεηε πξνεηνηκαζία-εθπαί-
δεπζε-επηινγή, λα κεηαβαίλνπλ (φρη 
κε ην ATV) ζην εξγαζηήξην Colum-
bus γηα λα δηεμάγνπλ ηελ εξεπλεηηθή 
εξγαζία ηνπο εθεί, ζε ζπλζήθεο κεη-
σκέλεο βαξχηεηαο, αιιά θαη ρακε-
ιήο ζεξκνθξαζίαο θαη κεησκέλεο 
ππθλφηεηαο ηεο πξνζηαηεπηηθήο γηα 
ηνπο θαηνίθνπο ηεο Γεο γήηλεο αηκφ-
ζθαηξαο. 

Με δεδνκέλν, φηη νη Columbus, ATV 
θαη ΑΑ πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκν-
πνηεζνχλ κέρξη ηνπιάρηζηνλ ην 
2015, εληειψο θπζηνινγηθά, πξνθχ-
πηεη ε αλάγθε ζπζηεκαηηθήο ελεκέ-

ξσζεο ζην ζέκα ησλ δπλαηνηήησλ 
ησλ αλσηέξσ εξγαζηεξίσλ -
δηαζηεκνζπζθεπψλ θαη ηεο επηζηε-
κνληθήο θνηλφηεηαο ηεο Βπξψπεο, 
αιιά θαη, θπξίσο, ησλ Βπξσπαίσλ 
πνιηηψλ. Βμάιινπ, κε ηέηνηεο ζπνπ-
δαίεο εμειίμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ, θπ-
ξηνιεθηηθά, ―πάλσ απ‟ ην θεθάιη 
καο‖, είλαη επηβεβιεκέλν, φινη λα 
είλαη ελήκεξνη γηα ηηο δπλαηφηεηεο, νη 
νπνίεο πξνζθέξνληαη ζηνλ Βπξσ-
παίν θνξνινγνχκελν κέζσ ηεο ζπκ-
κεηνρήο ηνπ ΒΟΑ ζε φιεο ηηο αλσηέ-
ξσ δξαζηεξηφηεηεο. 

Με ην ζθνπφ απηφ, ν ΒΟΑ, κέζσ ησλ 
αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη νξγάλσλ 
ηνπ, ησλ εζληθψλ εθπξνζψπσλ, αι-
ιά θαη κειψλ ηνπ ψκαηνο ησλ Βπ-
ξσπαίσλ Ώζηξνλαπηψλ (European 
Astronaut Corps, EAC), έρεη ήδε 
απνθαζίζεη ηε δηνξγάλσζε ζρεηη-
θψλ ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ ζε 
φια ηα θξάηε-κέιε θαη άξα θαη ζηελ 
ρψξα καο. θνπφο απηψλ ησλ εθδε-
ιψζεσλ, νη νπνίεο πξνβιέπεηαη λα 
αξρίζνπλ ζχληνκα θαη ζηελ ρψξα 
καο, είλαη ε ελεκέξσζε ησλ εθπξν-
ζψπσλ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη 
ησλ ελ δπλάκεη ελδηαθεξνκέλσλ, 
πνιηηψλ θαη έλζηνισλ, γηα ηνπο ΑΑ, 
Columbus, ATV θαη γηα ηελ επηθείκε-
λε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ λέσλ 
Βπξσπαίσλ Ώζηξνλαπηψλ θαη γηα ηε 
ζεκαζία ηνπο.  

πκπεξαζκαηηθά, κε βάζε φια ηα 
παξαπάλσ, είλαη θαλεξφ φηη γηα ηελ 
Βπξψπε νιφθιεξε αιιά θαη εηδηθψο 
γηα ηελ ρψξα καο, αλνίγεηαη κηα ια-
κπξή επθαηξία γηα ηελ έξεπλα, ηελ 
ηερλνινγία θαη ηελ βηνκεραλία ηεο, 
ηα νθέιε ησλ νπνίσλ είλαη ζην ρέξη 
φισλ καο, σο ελεκεξσκέλσλ επηζηε-
κφλσλ, καζεηψλ θαη απιψλ πνιηηψλ, 
λα ηα δηεθδηθήζνπκε θαη πεηχρνπκε 
ζην πιαίζην κηαο αληαγσληζηηθήο 
Βπξψπεο. 

 Νηθόιανο Κ. Σπύξνπ 
Καζεγεηήο Ώζηξνλνκίαο ΏΠΘ 

Βζληθφο Βθπξφζσπνο ESA/ 

Το Σπίτι της Εσρώπης στο Διάστημα και το Διαστημικό Φορτηγό Ότημά της 
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Καινοτομία 

Δ 
 ηερλνινγηθή επαλάζηαζε 
ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ 
ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξί-
αο άιιαμε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ν άλζξσπνο αληηκεησπίδεη ηελ 
θαζεκεξηλφηεηα, άλνημε λέεο πξνν-
πηηθέο θαη έδσζε ηζρπξή ψζεζε 
ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. ιεο 
νη κηθξνειεθηξνληθέο θαη νπηηθνειε-
θηξνληθέο δηαηάμεηο ζπλίζηαληαη απφ 
αλφξγαλα εκηαγψγηκα πιηθά φπσο ην 
ππξίηην (Si) θαη ην αξζεληθνχρν γάι-
ιην (GaAS) —πιηθά εχζξαπζηα θαη 
πςεινχ θφζηνπο. 

Δ ηδέα φηη πθίζηαηαη κηα θαηεγνξία 
πιαζηηθψλ πιηθψλ πνπ άγνπλ ην 
ειεθηξηθφ θνξηίν ζίγνπξα πξνθαιεί 
έθπιεμε. Ώπηφ πνπ ν θαζέλαο έρεη 
δηδαρηεί θαη καζαίλεη απφ ηελ θαζε-
κεξηλή ηνπ εκπεηξία είλαη φηη ηα πια-
ζηηθά, ρσξίο θακία δηάθξηζε, 
ζεσξνχληαη κνλσηέο. Πξηλ 
απφ κεξηθά ρξφληα, έζησ θαη 
κηα απιή ζθέςε γηα ηε ρξεζη-
κνπνίεζε νξγαληθψλ κνξίσλ 
ή ζπδπγψλ πνιπκεξψλ, δεια-
δή πιηθψλ πιαζηηθνχ ηχπνπ, 
γηα αληίζηνηρεο εθαξκνγέο ζα 
θαηλφηαλ εμσπξαγκαηηθή θαη 
ζα πξνζέγγηδε ηα φξηα ηεο 
επηζηεκνληθήο θαληαζίαο! 

ην ρψξν ηεο επηζηήκεο φκσο 
δελ ππάξρεη απνιπηφηεηα γηα 
ηίπνηα! Σν 1977 νη Δ. Shira-
kawa, A.G. MacDiarmid θαη 
A.J. Heeger, δνπιεχνληαο ζην 
Παλεπηζηήκην ηεο Πελζπιβα-
λίαο ζπλέζεζαλ έλα πνιπκε-
ξέο κε “κεηαιιηθή αγσγηκφηε-
ηα” θαη ε ηζνδπλακία 
“πιαζηηθφ πιηθφ ίζνλ κνλσ-
ηήο” έπαςε λα έρεη απφιπηε 
ηζρχ. Γη' απηή ηνπο ηελ αλαθά-
ιπςε, πνπ άλνημε ηελ πξνν-
πηηθή γηα λέα πιηθά ηα νπνία 
ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδπά-
ζνπλ ηηο ειεθηξηθέο ηδηφηεηεο 
ησλ κεηάιισλ κε ηελ επθνιία ηεο 
επεμεξγαζίαο θαη ησλ άξηζησλ κερα-
ληθψλ ηδηνηήησλ ησλ πιαζηηθψλ, 
ηηκήζεθαλ ην 2000 κε βξαβείν Νφ-
κπει ρεκείαο. Σελ ίδηα ρξνληά, ην 
βξαβείν Νφκπει γηα ηε θπζηθή απν-

λεκήζεθε ζηνπο Zhores Ε. Alferov, 
Herbert Kroemer θαη Jack S. Kilby, 
δηφηη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηδηφηεηεο 
ησλ αλφξγαλσλ εκηαγσγψλ δεκηνχξ-
γεζαλ ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο -πην 
ζπγθεθξηκέλα, ηξαλδίζηνξ, δηφδνπο 
ιέηδεξ θαη νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα
- νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηε ζχγρξνλε 
επαλάζηαζε ηεο πιεξνθνξηθήο ηε-
ρλνινγίαο.  

Δ πξσηαξρηθή ηδέα θαη ν φξνο κνξη-
αθά  ειεθηξνληθά  (molecular 
electronics-moletronics) βξίζθεηαη 
αξθεηά πίζσ ζε έλα ζρέδην ηεο Air 
F o r c e  ζ ε  ζ π λ ε ξ γ α ζ ί α  κ ε 
Westinghouse ην 1959, πξηλ αθφκα 
βγεη ζηελ παξαγσγή ην νινθιεξσκέ-
λν θχθισκα, πνπ δπζηπρψο ζε δχν 
κφιηο ρξφληα εγθαηαιείθζεθε ρσξίο 
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ.  

Μεηά απφ ζαξάληα ρξφληα, Ενχιηνο 
1999, είλαη ε Hewlett-Packard απηή 
πνπ αλαθνηλψλεη ηηο έξεπλέο ηεο ζε 
ζπλεξγαζία κε ην παλεπηζηεκίνπ ηεο 
Καιηθφξληαο (Los Angeles), γηα ηελ 
δεκηνπξγία ινγηθψλ θπθισκάησλ ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχζαλ ρεκηθέο 
δηεξγαζίεο κνξηαθνχ επηπέδνπ. Ώπηά 
βαζίδνληαη ζε έλα δίθηπν απφ παξά-
μελα νξγαληθά κφξηα, ηα νπνία νλν-
κάδνληαη rotaxanes θαη ηα νπνία 
πεξηέρνπλ έλαλ δαθηχιην απφ άηνκα 
ζπλδεδεκέλα ζε έλα θεληξηθφ κφξην, 
κε ζηνηρεία πνπ κπινθάξνπλ 
(blocking elements) ζηελ θάζε άθξε 
γηα λα ην ζπγθξαηνχλ. 

Πην απιά ε επηζηήκε ηεο κνξηαθήο 
ειεθηξνληθήο είλαη ε ρξήζε ησλ ε-
ληαίσλ κνξίσλ (νξγαληθψλ) σο θα-
ιψδηα ή σο άιια ελεξγά ζπζηαηηθά 
ζηελ θαηαζθεπή ειεθηξνληθψλ θπ-
θισκάησλ. Οπζηαζηηθά ε θαηεπζπ-
ληήξηα αξρή είλαη φηη ηα βηνινγηθά 
ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα παξέρνπλ 
παξαδείγκαηα γηα ηελ αλάπηπμε 
ειεθηξνληθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ 

ζπζθεπψλ ζην κνξηαθφ 
επίπεδν. 

Δ επηζηήκε ησλ κνξηαθψλ 
ειεθηξνληθψλ ρξεζηκνπνη-
εί ρεκηθέο δηαδηθαζίεο γηα 
λα ζπλζέζεη θαη λα δηεπζε-
ηήζεη κφξηα ρξεζηκνπνηψ-
ληαο ηελ απηνζπλαξκνιό-
γεζε (self-assembly). Δ 
απηνζπλαξκνιφγεζε είλαη 
κία θαηαζθεπαζηηθή ηερλη-
θή απφ θάησ πξνο ηα επά-
λσ (bottom-up) θαηά ηελ 
νπνία θαηαζθεπάδνληαη 
αθξηβψο κφξηα απφ άηνκα, 
θαη απηά ηα κφξηα έπεηηα 
απηνζπλαξκνινγνχληαη 
απζφξκεηα θάησ απφ θα-
ηάιιειεο ζπλζήθεο ζε 
δνκέο αλψηεξεο ηάμεο. Δ 
δηαδηθαζία ηεο απηφ- ζπ-
λαξκνιφγεζεο είλαη αλά-
ινγε, ζχκθσλα κε θάπνηεο 
εθηηκήζεηο, κε ηε δηαδηθα-
ζία ζπλαξκνιφγεζεο ζηα 
βηνινγηθά θχηηαξα.  

Έλα θπζηθφ παξάδεηγκα θαη‟ αλαιν-
γία ησλ κνξηαθψλ ζπξκάησλ ζε ειε-
θηξνληθέο ζπζθεπέο απνηεινχλ νη 
θπζηθέο θσηνζπλζεηηθέο αληηδξάζεηο 
– κε ηηο θσηνβνιηατθέο κεραλέο κν-
ξηαθψλ δηαζηάζεσλ. 

Μνξηαθά ειεθηξνληθά 

Mοριακός διακόπηης επαγωγής 

 
Ο δξόκνο αγσγηκόηεηαο ζε ζπκβαηό ηξαλδίζηνξ ‘αλάβεη’ όηαλ 

εθαξκνζηεί ηάζε ζην ειεθηξόδην ζύξαο (gate). 

Παξόκνηα, ν δξόκνο αγσγηκόηεηαο δηακέζνπ κνξηαθνύ δηαθό-
πηε επαγσγήο ‘αλάβεη’ όηαλ εθαξκνζηεί ηάζε. Η εθαξκνδόκε-
λε ηάζε πηζηεύεηαη όηη πξνθαιεί κηα κεηαηόπηζε-δηακόξθσζε 
ζηε δνκή, ε νπνία βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ην θνξηίν ηνπ 
κνξίνπ, δεκηνπξγώληαο αγσγηκόηεηα. 
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Οη αξρέο πνπ ππαγνξεχνπλ ηελ δηεχ-
ζπλζε ησλ θσηνζπλζεηηθψλ αληη-
δξάζεσλ κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζη-
κεο ζηνλ ζρεδηαζκφ ζπλζεηηθψλ 
νπηνειεθηξνληθψλ δηαθνπηψλ. Έηζη, 
ζρεδηάζηεθαλ θαη κειεηψληαη δηάθν-
ξεο ηάμεηο κνξηαθψλ θσηνβνιηατθψλ 
εηδψλ. Ώπηά πεξηέρνπλ: δπάδεο 
phyrphyrin (P) - fullerene (C60), δπά-
δεο carotenoid-fullerene, ηξηάδεο 
carotenoid(C), -porphyryrin-fullerene 
θαη κνξηαθέο δπάδεο θαη ηξηάδεο πνπ 
πεξηέρνπλ ηκήκαηα porphyrin. 

Buckminsterfullerene (C60) 

H ηξηάδα πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 
είλαη έλα παξάδεηγκα κνξίνπ θνπιε-
ξίλεο (Buckminsterfullerene,C60) 
ρξήζηκν ζε ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο 
ηνπ νπνίνπ ηα ζρεηηθά κφξηα έρνπλ 
πξνθαιέζεη αμηνζεκείσην ελδηαθέ-
ξνλ ηα ηειεπηαία ρξφληα εμαηηίαο ηεο 
θαηάζηαζήο ηνπο θαη ηηο λέεο κνξθέο 
ηνπ άλζξαθα νη νπνίεο είλαη εληειψο 
δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αλζξαθηθέο 
ζπλζέζεηο ησλ δσληαλψλ νξγαλη-
ζκψλ. Βθηφο απφ ηε κε-βηνινγηθή 
πξνέιεπζε, πξνθχπηεη φηη νη θνπιε-
ξίλεο είλαη ην πην θνληηλφ πξνο ην 
ηδεψδεο ζπζηαηηθφ κνξίσλ ηα νπνία 
κηκνχληαη ηε θπζηθή θσηνζπλζεηηθή 
ελέξγεηα θαη ηε κεηαθνξά ειεθηξνλί-
σλ. 

Δ πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ην ζρε-
δηαζκφ θαη ηε ζχλζεζε δπάδσλ, 
ηξηάδσλ θαη άιισλ ππεξκνξίσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο ηεο νξγαλη-
θήο Υεκείαο. Σα λενθαηαζθεπα-
δφκελα κφξηα κειεηψληαη κε πνηθίιεο 
θπζηθέο κεζφδνπο φπσο ε θαζκαην-
ζθνπία laser. Δ πιεξνθνξία κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ζρεδηαζκφ 

λέσλ γεληψλ κνξίσλ. 

Μφιηο θαηαζθεπαζηνχλ κνξηαθά 
θσηνβνιηατθά, ινγηθέο πχιεο θαη 
άιια ζηνηρεία πξέπεη λα βξεζνχλ 
ηξφπνη δηαζχλδεζεο απηψλ πάλσ ζε 
ειεθηξηθά θπθιψκαηα. 

Βαζηθή ιεηηνπξγία κνξηαθώλ 
νξγαληθώλ εκηαγσγώλ κνξηαθώλ 
ειεθηξνληθώλ  

Δ πξνζζήθε πξνζκείμεσλ σο ηξφ-
πνο παξέκβαζεο ζηηο ηδηφηεηεο ησλ 
αλφξγαλσλ εκηαγσγηθψλ πιηθψλ 
είλαη κηα επξέσο εθαξκνδφκελε δηα-
δηθαζία, νπζηαζηηθά γίλεηαη αληηθα-
ηάζηαζε αηφκσλ ηνπ πιέγκαηνο ηνπ 
εκηαγσγνχ απφ άιια άηνκα πνπ 
έρνπλ δηαθνξεηηθφ αξηζκφ ειεθηξνλί-
σλ ζζέλνπο . 

ηνλ νξγαληθφ εκηαγσγφ νη πξνζκεί-
μεηο, σο ηξφπνο παξέκβαζεο ζηηο 
ειεθηξηθέο ηδηφηεηεο ηνπ , δελ παίξ-
λνπλ κέξνο ζηε δνκή ηεο αιπζίδαο 
αιιά δξνπλ σο νμεηδσηηθά ή αλαγσ-
γηθά κέζα απνζπψληαο ή πξνζθέ-
ξνληαο ειεθηξφληα ζηελ αιπζίδα ηνπ 
πνιπκεξνχο.  

Δ νμείδσζε ηεο αιπζίδαο αληηζηνηρεί 
ζε πξνζζήθε πξφζκεημεο ηχπνπ p 
(πεξίζζεηα νπψλ) ελψ ε αλαγσγή 
ηεο αιπζίδαο ζε πξφζκεημε ηχπνπ n 
(πεξίζζεηα ειεθηξνλίσλ). Έηζη, ην 
αξρηθά κνλσηηθφ νπδέηεξν πνιπκε-
ξέο κεηαηξέπεηαη ζε έλα ζχζηεκα 
ηφλησλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα ηφληα 
ηεο αιπζίδαο θαη ηα αληίζηνηρα ηφληα 
ησλ νμεηδσηηθψλ ή αλαγσγηθψλ αηφ-
κσλ ηεο πξφζκεημεο. Βίηε κε πξν-
ζκείμεηο ηχπνπ p είηε κε πξνζκείμεηο 
ηχπνπ n, ε αιπζίδα είλαη ειεθηξηθά 
αζηαζήο. Δ εθαξκνγή ειεθηξηθνχ 
πεδίνπ αλαγθάδεη ηηο νπέο ή ηα ειε-
θηξφληα (ή θαη ηα δχν είδε θνξέσλ, 
ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ επέκβεη 
ηαπηνρξφλσο κε πξνζκείμεηο θαη ησλ 
δχν εηδψλ) λα θηλεζνχλ θαηά κήθνο 
ηεο κνξηαθήο αιπζίδαο. Μεηαθνξά 
φκσο θνξηίσλ ζεκαίλεη παξαγσγή 
ξεχκαηνο! 

Έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα: 

Έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα ησλ νξγαλη-
θψλ εκηαγσγψλ είλαη φηη νη θνξείο 
ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ δπζθνιεχν-
ληαη λα θηλεζνχλ απφ κφξην ζε κφξην 
ή θαηά κήθνο ηεο κνξηαθήο αιπζίδαο 
θαη δελ ππάξρεη εμηζνξξνπεκέλε 
επθηλεζία νπψλ θαη ειεθηξνλίσλ. 
Ώπηφ ηνπο πεξηνξίδεη ζε ζηαζεξφηεηα 

θαη ζε ηαρχηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο 
αλφξγαλνπο. 

Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα: 

Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα αληίζε-
ηα, είλαη φηη νη κνξηαθνί νξγαληθνί 
εκηαγσγνί ππεξηεξνχλ ζε έλα θξίζη-
κν ζεκείν: ην θφζηνο.  

 Ώπηφ δηθαηνινγείηαη, θαζψο δελ α-
παηηνχληαη δηαηάμεηο πςεινχ θελνχ 
γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο. Μπνξνχλ 
λα ελαπνηεζνχλ απφ δηάιπκα ζε 
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη έηζη π-
πάξρνπλ ειπίδεο λα δεκηνπξγεζνχλ 
ρακεινχ θφζηνπο ειαθξά θαη εχθα-
κπηα ειεθηξνληθά: ηα κνξηαθά πια-
ζηηθνχ ηχπνπ ειεθηξνληθά. 

Δθαξκνγέο - Μνξηαθέο ειεθηξνλη-
θέο ζπζθεπέο 

Μνξηαθνύ επηπέδνπ θζνξίδνπζα 
κνλάδα κλήκεο (Molecular- level 
Fluorescent Optical Memory). 

 

Τξαλδίζηνξ λαλνζσιήλα (nanotube 
transistor): Δ νκάδα ηνπ Dekker θα-
ηαζθεχαζε απηφλνκα ειεγρφκελα 
ηξαλδίζηνξ, ρξεζηκνπνηψληαο λαλν-
ζσιήλεο άλζξαθα θαη κεηαιιηθά 
ειεθηξφδηα.  

 

Γίοδοι θωηοεκπομπής πολσμερούς  

 

Μοριακό κύκλωμα (Molecular circuit) 
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Νέα ηερλνινγηθή επαλάζηαζε  

Σα πξψηα νξγαληθά πιηθά επέηξεπαλ 
αξρηθά κφλν αγσγηκφηεηα νπψλ 
αιιά ε πξφζθαηε ζπλζεηηθή νξγαλη-
θή ρεκεία θαη ε κνξηαθή κεραληθή 
έδσζαλ πιηθά κε αγσγηκφηεηα ειε-
θηξνλίσλ. Πξφζθαηα απνηειέζκαηα 
απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ θαζε-
γεηή Donal Bradley ζην Imperial 
College ηνπ Λνλδίλνπ, ζε ζπλεξγα-
ζία κε ηε Merck NBSC Ltd, παξνπζί-
αζαλ ην πξψην πνιπκεξέο πνπ θαί-
λεηαη πσο είλαη ηθαλφ λα δψζεη εμη-
ζνξξνπεκέλε αγσγηκφηεηα θαη ησλ 
δχν εηδψλ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ώλαζηάζηνπ ΐάξβνγιε: Ώξρέο Οξγα-
ληθήο Υεκείαο. Βθδ. Γήηε, Θεζζαιν-
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Μέιηζζα  Σειεβίζηα 

Φνηηήηξηα ηνπ Σκ. Φπζηθήο ΏΠΘ 

150 τρόνια από ηη 

γέννηζη ηοσ Max Planck  

Ο Max Planck, ν παηέξαο ηεο 

θβαληηθήο ζεσξίαο γηα ην θσο, 

γελλήζεθε πξηλ από 150 ρξόληα, 

ζηηο 23 Απξηιίνπ 1858, ζην Κίε-

ιν, ζην γεξκαληθό απηό ιηκάλη 

ζην λνηηόηεξν άθξν ηεο Βαιηηθήο 

ζάιαζζαο. Ήηαλ ην έθην παηδί 

ζηελ νηθνγέλεηα, ε νπνία κεηαθό-

κηζε ζην Μόλαρν όηαλ ν Max 

ήηαλ 9 εηώλ. Δθεί, ζε ειηθία 17 

εηώλ ηειείσζε ην Γπκλάζην θαη 

άξρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Παλε-

πηζηήκην ηνπ Μνλάρνπ. Σν 1877 

πήγε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Βεξν-

ιίλνπ, όπνπ θαζεγεηέο Φπζηθήο 

ήηαλ νη Hermann von Helmholtz 

θαη Gustav Kirchhoff. Η δηαηξη-

βή ηνπ ήηαλ ζρεηηθή κε ηνλ δεύηε-

ξν λόκν ηεο ζεξκνδπλακηθήο.  

Σν 1894 άξρηζε λα αζρνιείηαη κε 

ην πξόβιεκα ηεο αθηηλνβνιίαο 

ηνπ κέιαλνο ζώκαηνο, έλα πξό-

βιεκα ζρεηηθό κε ηε κεγηζηνπνίε-

ζε ηεο εθπνκπήο θσηόο από ηηο 

ιάκπεο ππξαθηώζεσο, ζέκα πνπ 

ελδηέθεξε θαη ηηο εηαηξείεο ειε-

θηξηζκνύ. Σν πξόβιεκα είρε δηα-

ηππσζεί αξθεηά ρξόληα πξηλ από 

ηνλ Kirchhoff σο εμήο: πώο εμαξ-

ηάηαη ε έληαζε ηεο εθπεκπόκελεο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο 

από ηε ζεξκνθξαζία ελόο κέιαλνο 

ζώκαηνο; Οη πεηξακαηηθέο κειέ-

ηεο είραλ θαηαιήμεη ζηνλ εκπεηξη-

θό λόκν ηνπ Wien, αιιά ε ζεσξία 

(λόκνο ησλ Rayleigh-Jeans) θαηέ-

ιεγε ζε αζύκβαηα ζπκπεξάζκαηα 

κε απνθνξύθσκα ηελ ιεγόκελε 

“θαηαζηξνθή ηνπ ππεξηώδνπο”. 

Σειηθά, ν Planck δηαηύπσζε ην 

λόκν ηνπ γηα ηελ ακηινοβολία 

ηος μέλανορ ζώμαηορ, δίλνληαο 

κηα αθξηβή ζρέζε γηα όιν ην θά-

ζκα ηεο εθπεκπόκελεο ειεθηξν-

καγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο θαη γηα 

ηελ εμάξηεζή ηνπ από ηε ζεξκν-

θξαζία. Σν ξεμηθέιεπζν ζηνηρείν 

ηεο ζεσξίαο ηνπ, ην νπνίν εηζήγα-

γε “αλαγθαζηηθά”, γηα ιόγνπο 

ζπκθσλίαο κε ην πείξακα, ήηαλ ε 

ππόζεζε όηη ε ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία κπνξεί λα εθπέκπεηαη 

κόλν θβαληηζκέλα. Βξήθε όηη ην 

ζηνηρεηώδεο κβάνηο (quantum = 

θνκκάηη) ηεο εθπεκπόκελεο ειε-

θηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο 

εμαξηάηαη από ηελ ζπρλόηεηα ν 

ηεο αθηηλνβνιίαο κε κηα ζρέζε 

αλαινγίαο: E = hv, όπνπ h κηα 

πεηξακαηηθά πξνζδηνξηδόκελε 

ζηαζεξά, πνπ νλνκάζηεθε ζηαθε-

πά ηος Planck. Η ζεσξία ηνπ, 

πνπ παξνπζηάζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 

1900 θαη δεκνζηεύηεθε ηνλ Φε-

βξνπάξην ηνπ 1901, απνηειεί ην 

πξώην βήκα ζηελ επηζηεκνληθή 

επαλάζηαζε πνπ έθεξε ηελ αλά-

πηπμε ηεο θβαληηθήο θπζηθήο. Ο 

Max Planck ηηκήζεθε κε ην βξα-

βείν Nobel ην 1918.  

 Αλαζηάζηνο Ληόιηνο 

Βπίθ. Καζεγεηήο Σκ. Φπζηθήο ΏΠΘ 

 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/

physics/laureates/1918/planck-bio.html 

ΔΙΠΑΝ… 

Ώιήζεηα, ε λέα πεξηνρή ησλ κνξηα-
θψλ ειεθηξνληθψλ (moletronics) ειθχ-
εη φπσο ε πεξηνρή-ππξηηίνπ ηερλνιφ-
γνπο πνπ θαηαθέξλνπλ ηα δηθά ηνπο 
ζαπκάζηα επίπεδα ππθλφηεηαο ηξαλ-
δ ίζηνξ. . .  (New York  T imes , 

Ενχιηνο1999) 

Σν πεδίν ησλ κνξηαθψλ ειεθηξνληθψλ 
-moletronics- αλαπηχζζεηαη γξήγνξα, 
θαη ελψ εξεπλεηέο παηνχλ πξνο ην 
παξφλ ζην έδαθνο, νη ηδέεο ηνπο 
φκσο ξένπλ ππεξβνιηθά θαη γξήγν-
ξα… (Personal Computer World, 

Ννέκβξηνο 1999) 

Σα ειεθηξνληθά ηνπ 20νπ αηψλα βα-
ζίζηεθαλ ζηε θπζηθή ησλ εκηαγσ-
γψλ. Σα ειεθηξνληθά ηνπ 21νπ αηψλα 
ζα βαζίδνληαη ζηε θπζηθνρεκεία ησλ 
κνξίσλ. (Forrest L. Carter) 
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Ο 
 Alan Mathison Turing ήηαλ 
έλαο απφ ηνπο πξσηνπφ-
ξνπο ζηνλ ηνκέα ησλ ππν-
ινγηζηψλ θαη ηεο ηερλνιν-

γίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Ήηαλ απηφο 
πνπ εηζήγαγε ηνπο θνηλνχο ζήκεξα 
φξνπο “Μεραλή Turing‖ (Turing Ma-
c h i n e )  θ α η  “ Γ ν θ η κ α ζ ί α 
Turing‖ (Turing Test). Βπίζεο, ε 
έξεπλά ηνπ ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ππνινγηζηηθψλ κε-
ραλψλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθά-
ινπ ηνλ θαζηζηά σο έλαλ απφ ηνπο 
δεκηνπξγνχο ηνπ ηνκέα ηεο ηερλεηήο 
λνεκνζχλεο. Βπηπιένλ, ε ζπλεηζθν-
ξά ηνπ ζηελ θξππηαλάιπζε ήηαλ 
θαηαιπηηθή γηα ηε λίθε ησλ ζπκκαρη-
θψλ δπλάκεσλ ζην ΐ‟ Παγθφζκην 
Πφιεκν. 

Ο Turing γελλήζεθε ζην Λνλδίλν ζηηο 
23 Ενπλίνπ ηνπ 1912. Ώπφ ην ζρνιηθά 
ρξφληα θάλεθε ε πςειή λνεκνζχλε 
θαη ε έθεζε ηνπ ζηα καζεκαηηθά 
(θέξδηζε φινπο ηνπο καζεκαηηθνχο 
δηαγσληζκνχο ζην ζρνιείν). Άξρηζε 
ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ ζηα καζεκαηηθά 
ζην King's College ηνπ παλεπηζηεκί-
νπ ηνπ Cambridge ην 1931, φπνπ 
έγηλε θαλεξή ε ηάζε ηνπ γηα ηελ εη-
ζαγσγή λέσλ ηδεψλ θαη κεζφδσλ γηα 
ηελ απφδεημή ηνπο. Μεηά ηελ απνθνί-
ηεζε ηνπ ην 1934 εξγάζηεθε σο επη-
ζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ζην King's 
College. Σελ πεξίνδν απηή ηα εξεπ-
λεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα αθνξνχζαλ 
ην πεδίν ησλ πηζαλνηήησλ, φπνπ θαη 
απέδεημε ην Κεληξηθφ Οξηαθφ Θεψξε-
κα. Ώλ θαη ην ζεψξεκα είρε απνδεη-
ρζεί πξφζθαηα, ν Turing δελ ήηαλ 
ελήκεξνο θαη ην απέδεημε θαη απηφο 
αλεμάξηεηα. Σν 1935 κεηαθηλήζεθε 
ζην παλεπηζηήκην ηνπ Princeton 
φπνπ μεθίλεζε λα εξγάδεηαη ζε απηφ 
πνπ αξγφηεξα νλνκάζηεθε “Μεραλή 
Turing‖. 

Σν 1936 δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε 
ηίηιν “On Computable Numbers, with 
an application to Entscheidungs prob-
lem” ζην νπνίν πξφηεηλε κηα λέα ππν-
ινγηζηηθή κεραλή, πνπ ζήκεξα θαιεί-
ηαη κεραλή Turing. χκθσλα κε ηελ 
πξφηαζε ηνπ Turing, ε κεραλή ζα 
ήηαλ ζε ζέζε λα κεηαβαίλεη απφ κία 

θαηάζηαζε ζε κία άιιε ρξεζηκνπνη-
ψληαο έλα πεπεξαζκέλν αξηζκφ απφ 
θαλφλεο (δεδνκέλνπ ελφο πεπεξα-
ζκέλνπ πίλαθα κεηαβάζεσλ) θαη 
ιακβάλνληαο ππφςε ζχκβνια πνπ 
δηάβαδε απφ κία ηαηλία. Βπίζεο, ζα 
είρε ηε δπλαηφηεηα λα γξάςεη ή λα 
δηαβάζεη ζχκβνια απφ ηελ ηαηλία. 
Με άιια ιφγηα πεξηέγξαςε κηα ππν-
ινγηζηηθή κεραλή πνπ ζα εθηεινχζε 
ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο δηαβάδν-
ληαο κηα αθνινπζία απφ ζχκβνια, ηα 
νπνία ζα πεξηέγξαθαλ ηα βήκαηα 
πνπ έπξεπε λα εθηειεζηνχλ γηα ηελ 
επίιπζε ελφο καζεκαηηθνχ πξνβιή-
καηνο ή γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ζπγθε-
θξηκέλεο ιεηηνπξγίαο.  

Δ έλλνηα ηεο θαζνδήγεζεο ηνπ ππν-
ινγηζηή κέζσ εληνιψλ απνζεθεπκέ-
λσλ ζε κία ηαηλία ήηαλ ν ζεκέιηνο 
ιίζνο ηεο κεραλήο Turing. Οπζηαζηη-
θά, απηφ πνπ πξφηεηλε ήηαλ κία κε-
ραλή πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνγξακ-
καηηζηεί γηα λα εθηειέζεη νπνηνδήπν-
ηε ππνινγηζκφ ρξεζηκνπνηψληαο 
εληνιέο. Ο Turing πίζηεπε φηη ζα κπν-
ξνχζε λα αλαπηπρζεί έλαο αιγφξηζ-
κνο (κηα ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία 
βεκάησλ θαη ππνινγηζκψλ) γηα ηελ 
επίιπζε θάζε πξνβιήκαηνο. Σν δχ-
ζθνιν ήηαλ ν θαζνξηζκφο ησλ απιψλ 

βεκάησλ (εληνιψλ) θαη ηκεκαηνπνίε-
ζε ηνπ φινπ πξνβιήκαηνο ζε κηθξφ-
ηεξα θαη απινχζηεξα πξνβιήκαηα.  

Δ ηδέα ήηαλ επαλαζηαηηθή γηα ηελ 
επνρή ηεο, φπνπ νη πεξηζζφηεξνη 
ππνινγηζηέο (αθφκε θαη κέρξη ηε 
δεθαεηία ηνπ '50) ζρεδηαδφηαλ γηα ηελ 
επίιπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξν-
βιήκαηνο ή κηαο πεξηνξηζκέλεο νκά-
δαο πξνβιεκάησλ. Ώπηφ πνπ νξακα-
ηίζηεθε ν Turing ήηαλ κία κεραλή 
γεληθνχ ζθνπνχ πνπ ζα κπνξνχζε 
λα εθηειέζεη νπνηαδήπνηε αθνινπζία 
ππνινγηζκψλ, θάηη πνπ ζεσξείηαη 
δεδνκέλν ζήκεξα.  

Σν 1938 μεθίλεζε λα εξγάδεηαη γηα 
ηελ θαηαζθεπή κηαο αλαινγηθήο κε-
ραλήο απνηεινχκελεο απφ κεραληθά 
κέξε κε ζθνπφ ηελ απφδεημε ηεο ππφ-
ζεζεο Riemann, ελφο απφ ηα πιένλ 
δχζθνια καζεκαηηθά πξνβιήκαηα. 
Οη πξνζπάζεηεο ηνπ φκσο δηαθφπε-
θαλ ην 1939 κε ηελ έλαξμε ηνπ ΐ‟ 
Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ. Καηά ηε δηάξ-
θεηα ηνπ πνιέκνπ ν Turing εξγάζηεθε 
γηα ην Τπνπξγείν Βπηθνηλσληψλ ηεο 
Μεγάιεο ΐξεηαλίαο φπνπ ρξεζηκν-
πνίεζε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ζηα καζε-
καηηθά γηα ηελ επηηπρή απνθξππην-
γξάθεζε ησλ γεξκαληθψλ θξππην-
γξαθηθψλ θσδίθσλ. Ήηαλ κηα εμαηξε-
ηηθά δχζθνιε θαη πξνθιεηηθή εξγαζί-
α επεηδή νη Γεξκαλνί είραλ αλαπηχμεη 
κία εμαηξεηηθά αλζεθηηθή θξππηνγξα-
θηθή κεραλή, πνπ θαινχληαλ 
Enigma, ε νπνία ήηαλ ζε ζέζε λα 
παξάγεη έλαλ κεηαβαιιφκελν θξπ-
πηνγξαθηθφ θψδηθα πνπ ήηαλ αδχλα-
ην λα απνθξππηνγξαθεζεί ζε ινγηθά 

ρξνληθά πεξηζψξηα.  

Μεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ν Turing 
εξγάζηεθε ζην National Physical 

Alan Mathison Turing (1912 - 1954) 

'Universal Turing Machine © 2003 JinWicked.com 
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Laboratory φπνπ αζρνιήζεθε κε ηελ 
αλάπηπμε ηεο Ώπηφκαηεο Τπνινγηζηη-
θήο Μεραλήο (Automatic Computing 
Engine-ACE). Δ Ώπηφκαηε Τπνινγη-
ζηηθή Μεραλή ήηαλ κηα απφ ηηο πξψ-
ηεο πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία 
ελφο ςεθηαθνχ ππνινγηζηή. Σν πξφ-
γξακκα ήηαλ εμαηξεηηθά θηιφδνμν γηα 
ηελ επνρή ηνπ θαη δελ νινθιεξψζεθε. 
Σφηε μεθίλεζε λα εξεπλά ηε ζρέζε 
κεηαμχ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππνινγη-
ζηψλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ κπαινχ.  

To 1950 έγξαςε έλα άξζξν κε ηίηιν 
“Computer machinery and intelli-
gence”, ην νπνίν εηζήγαγε ηελ έλλνηα 
ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο. Ο Turing 
πίζηεπε φηη ήηαλ δπλαηή ε θαηαζθεπή 
κεραλψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
κηκεζνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπη-
λνπ εγθεθάινπ. Ώλαγλψξηδε ηε δπ-
ζθνιία απνδνρήο ηέηνησλ κεραλψλ 
απφ ηνλ άλζξσπν αιιά πίζηεπε φηη 
δελ ππάξρεη θάηη ην νπνίν θάλεη ν 
αλζξψπηλνο εγθέθαινο θαη δελ κπν-
ξεί λα ην θάλεη κηα ζσζηά ζρεδηα-
ζκέλε κεραλή.  

ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ζεκειηψζεη 
ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ δηαηχπσ-
ζε έλα είδνο δνθηκήο ην νπνίν είλαη  
πιένλ γλσζηφ σο “Ανθηκαζία 
Turing‖ (Turing Test). Μία κεραλή 
(ππνινγηζηήο) θαη έλαο άλζξσπνο 
απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ππν-
βάιιεη έλαο δεχηεξνο άλζξσπνο, 
νπνίνο φκσο δελ έρεη νπηηθή επαθή 
κε ηνπο δχν εξσηψκελνπο (κεραλή 
θαη άλζξσπν). Μηα ηέηνηα ηππηθή 
δηάηαμε πεξηιακβάλεη επηθνηλσλία 
κέζσ ηεξκαηηθψλ φπνπ ν εξσηψλ 

ππνβάιιεη ηηο εξσηήζεηο θαη δέρεηαη 
ηηο απαληήζεηο κέζσ ηεξκαηηθνχ. Ο 
Turing ηζρπξηδφηαλ φηη ζα κπνξνχζε 
λα θηηαρηεί κηα έμππλε κεραλή πνπ 
ζα κπνξνχζε λα απαληά κε ηέηνην 
ηξφπν ψζηε ν εξσηψλ λα κελ κπνξεί 
λα δηαθξίλεη αλ ε απάληεζε ήηαλ ηνπ 
αλζξψπνπ ή ηεο κεραλήο. Δ δνθηκα-
ζία απνηέιεζε θαη απνηειεί αθφκε ην 
“ηεξφ δηζθνπφηεξν” γηα φινπο φζνπο 
εξγάδνληαη ζην πεδίν ηεο ηερλεηήο 
λνεκνζχλεο. Ώλ κπνξνχζε λα θηηα-
ρηεί κηα κεραλή πνπ ζα πεξλνχζε 
απηή ηε δνθηκαζία, ηφηε ζα είρε θηηα-
ρηεί κηα κεραλή κε λνεκνζχλε. 

Σν κνπζείν ππνινγηζηψλ ηεο ΐνζηψ-
λεο θηινμέλεζε ηνλ δηαγσληζκφ βξα-
βείσλ Loebner ην Ννέκβξην ηνπ 1991. 
Οη ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε ινγη-
ζκηθνχ επηθνξηίζηεθαλ κε ηελ αλά-
πηπμε ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ ζα 
κπνξνχζε λα πεξάζεη κηα κεησκέλε 
έθδνζε ηεο δνθηκαζίαο Turing, φπνπ 
νη απαηηήζεηο ησλ κεραλψλ πεξηνξη-
δφηαλ ζηε “ζπδήηεζε” ελφο πεξηνξη-
ζκέλνπ ζέκαηνο. Μέρξη ζήκεξα κφλν 
ηέηνηνπ είδνπο κεραλέο έρνπλ πεξά-
ζεη κεξηθψο ηε δνθηκαζία Turing. 
κσο αξθεηνί επηζηήκνλεο έρνπλ 
ακθηζβεηήζεη ηελ αμία ηεο δνθηκαζί-
αο Turing. Σν πξφβιεκα κε ηε δνθη-
καζία βξίζθεηαη ζηε ζεκαζηνινγία 
ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο. Πξέπεη λα 
ππάξμεη ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ 
ινγηζκηθνχ πνπ είλαη πξνγξακκαηη-
ζκέλν γηα λα εκθαλίδεηαη επθπέο ζε 
ζρέζε κε απηφ πνπ έρεη φλησο λνε-
κνζχλε.  

Κιαζηθφ παξάδεηγκα είλαη ην πείξα-
κα ηνπ “Κηλέδηθνπ Ασκαηίνπ” φπνπ 
ππνηίζεηαη φηη κέζα ζε έλα δσκάηην 
βξίζθεηαη έλαο άλζξσπνο πνπ δε 
γλσξίδεη θηλέδηθα αιιά έρεη έλα πιή-
ζνο ιεμηθψλ θαη βηβιίσλ κεηάθξαζεο 
απφ ηα θηλέδηθα ζε νπνηαδήπνηε 
γιψζζα θαη ην αληίζηξνθν. Έμσ απφ 
ην δσκάηην ππάξρεη ν εξσηψλ πνπ 
απεπζχλεη εξσηήζεηο γξακκέλεο ζε 
ραξηί πνπ εηζάγεη απφ κία ζρηζκή 
ζην εζσηεξηθφ ηνπ δσκαηίνπ. Οη εξσ-
ηήζεηο κπνξεί λα είλαη ζε νπνηαδή-
πνηε γιψζζα ελψ ε απάληεζε 
(επηζηξέθεηαη πάιη κε ηε κνξθή θεη-
κέλνπ απφ ηε ζρηζκή) κφλν ζηα θηλέ-
δηθα θαη δελ ππάξρεη ρξνληθφο πεξην-
ξηζκφο φζνλ αθνξά ηελ απάληεζε. 
Αεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ ιεμηθά, ν 
άλζξσπνο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην 
δσκάηην κπνξεί λα δίλεη πάληνηε 
ζσζηέο απαληήζεηο. Θεσξψληαο σο 

ζχζηεκα (κεραλή) ην δσκάηην καδί 
κε ηνλ άλζξσπν εληφο ηνπ δσκαηίνπ, 
θαίλεηαη ζαλ ην ζχζηεκα λα γλσξίδεη 
θηλέδηθα, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν 
άλζξσπνο πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ 
δσκαηίνπ δελ είλαη γλψζηεο ηεο θηλέ-
δηθεο γιψζζαο. Δ αληηζηνηρία κε έλα 
ινγηζκηθφ πνπ ζπκκεηέρεη ζσζηά 
ζηε ζπδήηεζε ελφο πεξηνξηζκέλνπ 
ζέκαηνο είλαη πξνθαλήο. 

Μηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο πξνζθν-
ξάο ηνπ Turing πνπ πεξλά ζπρλά 
απαξαηήξεηε είλαη ε εξγαζία ηνπ 
ζηε βηνινγία. Ο Turing δεκνζίεπζε 
κφλν έλα άξζξν κε ηίηιν “The 
Chemical Basis of Morphogenesis” ην 
1952. Καηά ηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε 
ηε βηνινγία εζηίαζε ηελ έξεπλα ηνπ 
ζηε θπζηθή δνκή ησλ δσληαλψλ νξ-
γαληζκψλ. Βλδηαθέξζεθε γηα ην πψο 
νη νξγαληζκνί αλέπηπζζαλ ζπγθεθξη-
κέλεο κνξθέο. Τπάξρνπλ εθαηνκκχξη-
α θπηηάξσλ ζε έλαλ δσληαλφ νξγαλη-
ζκφ (π.ρ. άλζξσπν) θαη φκσο φια 
μέξνπλ πσο πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ 
θαη πνηα κνξθή πξέπεη λα πάξνπλ. Ο 
Turing ζέιεζε λα ππνινγίζεη ην πσο 
ζπκβαίλεη απηφ θαη πξφηεηλε κηα κα-
ζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζην πξφβιεκα. 
θνπφο ηνπ ήηαλ λα ζπγρσλεπζεί ε 
επηζηήκε ηεο βηνινγίαο κε ηα καζε-
καηηθά θαη ηνπο ππνινγηζηέο. Θεψξε-
ζε ηελ αλάπηπμε ησλ νξγαληζκψλ σο 
κία ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία βεκά-
ησλ, φπνπ ζε θάζε βήκα γίλεηαη αι-
ιειεπίδξαζε ησλ θπηηάξσλ. κσο, 
απηή ε αθνινπζία βεκάησλ είλαη 
παξφκνηα κε έλαλ αιγφξηζκν πνπ ζα 
κπνξνχζε λα εθθξαζηεί κε ηε κνξθή 
πξνγξάκκαηνο θαη λα εθηειεζηεί απφ 
κία κεραλή, ην νπνίν ηαίξηαδε κε ηε 

βαζηθή έλλνηα ηεο κεραλήο Turing.  

Ο κεγαινθπήο απηφο άλζξσπνο είρε 
άζρεκν ηέινο. Βμ αηηίαο κηαο δηάξξε-
μεο ζην ζπίηη ηνπ, γηα ηελ νπνία θά-
ιεζε ηελ αζηπλνκία, απνθαιχθζεθε 
φηη είρε νκνθπινθηιηθέο ζρέζεηο. 
Μέζα ζηνλ πνπξηηαληζκφ ηεο επν-
ρήο, θαηαδηθάζηεθε θαη ππνρξεψζεθε 
ζε νξκνληθή ζεξαπεία, κε εκθαλείο 
παξελέξγεηεο ηελ γπλαηθνκαζηία θαη 
ην πάρνο. Έηζη, ν θχξηνο θαη πην 
επηηπρεκέλνο θξππηαλαιπηήο ηνπ 
ζπκκαρηθνχ ζηξαηνπέδνπ απνθιεί-
ζηεθε απφ θάζε δεκφζηα ζέζε θαη 
ηειηθά απηνθηφλεζε δαγθψλνληαο έλα 
κήιν δειεηεξηαζκέλν κε θπάλην, ζηηο 

7 Ενπλίνπ 1954. 

Γηώξγνο Θενδσξίδεο 

Λέθηνξαο Σκ. Φπζηθήο ΏΠΘ 

Enigma: Η κεραλή θξππηνγξάθεζεο 
ησλ δπλάκεσλ ηνπ Άμνλα. 
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Σα Βπαβεία Turing 

ην ρώξν ησλ επηζηεκώλ, απνλέ-

κνληαη θάζε ρξόλν ηα βξαβεία 

Nobel ζ‟ απηνύο πνπ δηαθξίλνληαη 

γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπο επάξ-

θεηα θαη ζπκβάιινπλ ζηνλ εθζπγ-

ρξνληζκό θαη ζηελ πξόνδν ηεο 

επηζηήκεο ζηελ νπνία δξαζηεξην-

πνηνύληαη. Σν βπαβείο Turing, 

πξνο ηηκήλ ηνπ επηζηήκνλα πνπ 

ζεκειίσζε ηελ επηζηήκε ηεο Πιε-

ξνθνξηθήο, ζεσξείηαη ην αληίζηνη-

ρν ηνπ βξαβείνπ Nobel ζ‟ απηό 

ηνλ ηνκέα θαη εθάκηιιν ζε θύξνο 

θαη αλαγλώξηζε. Σελ επζύλε γηα 

ηελ δηεμαγσγή ηνπ ζεζκνύ θαζώο 

επίζεο θαη γηα ηελ επηινγή ησλ 

δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκόλσλ, ε-

πσκίδεηαη ε ACM (Association 

for Computing Machinery). Σν 

1966, ν Alan Perlis (Carnegie 

Mellon University), απέζπαζε ην 

πξώην βξαβείν Turing γηα ην έξγν 

ηνπ ζηελ αλάπηπμε πξνεγκέλσλ 

πξνγξακκαηηζηηθώλ ηερληθώλ 

θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ ζύλζεζε 

κεηαγισηηηζηώλ (compilers). Δπί-

ζεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη 

ρνξεγνί ηεο δηνξγάλσζεο ηα ηε-

ιεπηαία ρξόληα είλαη νη εηαηξείεο 

Intel θαη Google νη νπνίεο πξν-

ζθέξνπλ ην πνζό ησλ $250,000 

ζηνλ εθάζηνηε επηζηήκνλα πνπ 

βξαβεύεηαη. Έλα ελδεηθηηθό παξά-

δεηγκα βξάβεπζεο γηα εθαξκνγή 

επξείαο ρξήζεο ζηελ ζεκεξηλή 

επνρή είλαη απηό ησλ Vinton G. 

Cerf (ζεσξείηαη ν παηέξαο ηνπ 

Internet) θαη Robert E. Kahn ην 

2004 γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πξσ-

ηνθόιινπ TCP/IP, ην νπνίν ρξε-

ζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθνηλσλία 

θαη ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζην 

Internet θαζώο επίζεο θαη ζε ηνπη-

θά δίθηπα. 

Βπαβείο Turing 2007 

Σν βξαβείν Turing 2007 απελεκή-

ζε από θνηλνύ ζε ηξεηο επηζηήκν-

λεο: Έληκνπλη Κιαξθ (Carnegie 

Mellon Universi ty) ,  Άιελ 

Έκεξζνλ (Austin University of 

Texas) θαη ζηνλ ειιεληθήο θαηα-

γσγήο Ιωζήθ ηθάκη, ηδξπηή 

ηνπ εξγαζηεξίνπ Verimag ζηελ 

Γθξελόκπι ηεο Γαιιίαο, γηα ηελ 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαη 

βειηίσζε ηεο κνληεινπνίεζεο 

ζπζηεκάησλ (Model Checking).  

Ο Ισζήθ εθάθεο θαηάγεηαη από 

ηελ Κξήηε θαη είλαη απόθνηηνο 

ηεο ρνιήο ησλ Ηιεθηξνιόγσλ 

Μεραληθώλ ηνπ ΔΜΠ. Οη πςειέο 

ηνπ αθαδεκατθέο επηδόζεηο ηνπ 

εμαζθάιηζαλ κηα ππνηξνθία γηα 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ 

Γθξελόκπι ηεο Γαιιίαο ζηνλ ην-

κέα ηεο Δπηζηήκεο ησλ ππνινγη-

ζηώλ, ε νπνία ππήξμε εθαιηήξην 

γηα ηελ κεηέπεηηα ζηαδηνδξνκία 

ηνπ. Δθεί αζρνιήζεθε εληαηηθά κε 

ηελ έξεπλα, ηα εθαξκνζκέλα κα-

ζεκαηηθά θαη ηελ αλάπηπμε αιγν-

ξίζκσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία πνιύπινθσλ 

ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ. Σπγ-

ράλεη παγθόζκηαο αλαγλώξηζεο 

θαη εθηίκεζεο ιόγσ ησλ πξσην-

πνξηαθώλ θαη θαηλνηόκσλ εξγα-

ζηώλ ηνπ ζηελ κνληεινπνίεζε 

ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ επαιή-

ζεπζή ηνπο ζηελ πξάμε. Οη εξεπ-

λεηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο επε-

θηείλνληαη ζηα ζπζηήκαηα πξαγ-

καηηθνύ ρξόλνπ – πςειήο πνηόηε-

ηαο πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηα 

αεξνπιάλα, ζηα απηνθίλεηα θαη 

ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο. Απνδέθηεο 

ηνπ επηζηεκνληθνύ ηνπ έξγνπ εί-

λαη εηαηξείεο όπσο νη Airbus, 

Schneider Electric, STMicroelec-

tronics θαη France Telecom, νη 

νπνίεο εθαξκόδνπλ ηα εξεπλεηηθά 

ηνπ απνηειέζκαηα ζηα πξντόληα 

πνπ παξάγνπλ. 

Η κνληεινπνίεζε ζπζηεκάησλ 

απνηειεί κηα αιγνξηζκηθή κέζνδν 

επαιήζεπζεο ε νπνία ρξεζηκνπνη-

είηαη γηα λα επαιεζεπηεί εάλ έλα 

κέξνο hardware ή έλα ζύλζεην 

ινγηζκηθό αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ζσζηέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ 

ηεζεί εμαξρήο. Ο αιγόξηζκνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζύλζεζε 

ηνπ ελ ιόγσ κνληέινπ απνηειείηαη 

από ινγηθέο πξνηάζεηο (κε ηελ 

έλλνηα ηεο καζεκαηηθήο ινγηθήο). 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη ζε 

πεξίπησζε πνπ απνηύρεη ε επαιή-

ζεπζε ηνπ κνληέινπ (δελ αληαπν-

θξίλεηαη δειαδή ζηηο αξρηθέο α-

παηηήζεηο), ε κέζνδνο παξάγεη 

αληηπαξαδείγκαηα ηα νπνία ζπλη-

ζηνύλ πξόζζεηε βνήζεηα γηα ηνλ 

εληνπηζκό ηεο πεγήο ηνπ πξνβιή-

καηνο. Μάιηζηα, ηα ζπγθεθξηκέλα 

κνληέια πηζηνπνίεζεο βξίζθνπλ 

επξεία απνδνρή από ηηο θαηα-

ζθεπάζηξηεο εηαηξείεο hardware 

θαη software, πξνθεηκέλνπ λα πα-

ξάγνπλ πην πνηνηηθά πξντόληα. 

ήκεξα, ν Ισζήθ εθάθεο είλαη 

δηεπζπληήο έξεπλαο ζην CNRS 

θαη ηδξπηήο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

Verimag ζηελ Γθξελόκπι (βιέπε 

η ζ η ν ζ ε ι ί δ α  h t t p : / / w w w -

verimag.imag.fr), ην νπνίν ζεσ-

ξείηαη σο ην θνξπθαίν εξγαζηήξην 

ζηνλ θόζκν ζηελ αλάπηπμε θξίζη-

κσλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο νιν-

θιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ. Δίλαη 

παηέξαο δύν παηδηώλ θαη επηζθέ-

πηεηαη ζρεδόλ θάζε ρξόλν ηελ 

ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ, γηα ηελ 

νπνία ηξέθεη ηδηαίηεξε αγάπε. 

ηνλ ειεύζεξν ηνπ ρξόλνπ αζρν-

ιείηαη κε ηελ βπδαληηλή κνπζηθή 

σο ςάιηεο ζηελ εθθιεζία ηεο 

ειιεληθήο θνηλόηεηαο ηεο Γθξε-

λόκπι. 

 

Γηώξγνο Φαξαιάκπνπο 

Φνηηεηήο Σκ. Φπζηθήο ΏΠΘ 

Σν Βξαβείν Turing 2007 ζηνλ Ισζήθ εθάθε 
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Δ παξαπάλσ αθίζα ελφο πξφζθα-
ηνπ ζπλεδξίνπ θπζηθήο γηα ην ράνο 
θαη ηα πνιχπινθα ζπζηήκαηα, ζην 
νπνίν ζπκκεηείραλ θαη θαζεγεηέο 
απφ ην παλεπηζηήκηφ καο, είλαη κηα 
θαιή αθνξκή γηα κηα κηθξή αλαθνξά 
ζε έλαλ άλζξσπν πνπ ζεκαηνδφηε-
ζε θαηά πνιινχο ηνλ ηνκέα απηφλ 
ηεο θπζηθήο, θάλνληαο ηα πξψηα 
βήκαηα ζηε κεηεσξνινγία, φζνλ 
αθνξά ηελ πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ. Δ 
ζρέζε πνπ κπνξεί λα έρεη ν θαηξφο 
κε ην ζπλέδξην είλαη θάηη ιίγν-πνιχ 
πξνθαλέο. Ώλαθεξφκαζηε ζε έλα 
ζχζηεκα πνπ είλαη απφ ηα πιένλ 
πνιχπινθα θαη γλσζηφ γηα ηε ρανηη-
θή ζπκπεξηθνξά ηνπ, φζν θαη αλ ηα 
θαζεκεξηλά δειηία θαηξνχ βάδνπλ 
ηνλ θαζέλα καο ζηνλ πεηξαζκφ λα 
πηζηεχνπκε φηη κπνξνχκε λα γλσξί-
δνπκε κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηνλ θαηξφ 
ηεο επφκελεο κέξαο, εβδνκάδαο θαη 
γηαηί φρη θαη ηνπ κήλα. 

Σν πξφζσπν ζην νπνίν αλαθεξφκα-
ζηε είλαη ν Έληνπαξλη Λόξεληδ 
(Edward Lorenz), γελλεζείο ζηηο 
23/05/1917. Θεσξείηαη έλαο απφ 
ηνπο πξψηνπο πεηξακαηηζηέο ζην 
ρψξν ηεο θπζηθήο ηνπ ράνπο γεληθφ-
ηεξα, θαη φρη άδηθα. Πεηξακαηίζηεθε 
κε ηελ πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ, πνπ 
ηελ επνρή εθείλε ήηαλ πεξηζζφηεξν 
ηέρλε παξά επηζηήκε. Οπζηαζηηθά, 
είλαη απφ ηνπο πξψηνπο αλζξψπνπο 
πνπ, πεξίπνπ ηπραία, θαηάιαβε πσο 
ν θαηξφο ήηαλ έλα κε-ληεηεξκηληζηηθφ 
ζχζηεκα. Με βάζε ηε θπζηθή ηνπ 
Νεχησλα, ππήξρε ε εληχπσζε πσο 
αλ κπνξέζνπκε λα κεηξήζνπκε θά-
πνηα ζηηγκή ηηο ζέζεηο θαη ηηο ηαρχηε-
ηεο φισλ ησλ κνξίσλ ηεο αηκφζθαη-
ξαο, ζα κπνξνχζακε λα ζέζνπκε ζε 
εθαξκνγή ηνπο λφκνπο θίλεζεο θαη 
έηζη λα δνχκε ηνλ κέιινληα θαηξφ λα 
παίδεη ζαλ ηαηλία κπξνζηά καο.  

Ώλ θαη αθνχγεηαη θάπσο ζεσξεηηθφ, 
αθφκα θαη ζήκεξα νη καζεηεπφκελνη 
ζηνλ θφζκν ηεο θπζηθήο ηείλνπκε λα 

ζθεθηφκαζηε θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν. 
Γηα ηα ζπζηήκαηα πνπ κειεηάκε ζηα 
καζήκαηα καο, νη δηαθνξηθέο εμηζψ-
ζεηο θίλεζεο ιχλνληαη πιήξσο, κπν-
ξνχκε λα μέξνπκε (άξα λα πξνβιέ-
ςνπκε) ηα πάληα γηα ηελ εμέιημή ηνπο.  

Κάπσο έηζη, ν Λφξεληδ πεηξακαηηδφ-
ηαλ ζην γξαθείν ηνπ ζην MIT. ε 
έλαλ αξραίν (γηα καο) ππνινγηζηή-
αξηζκνκεραλή εγθαηέζηεζε δψδεθα 
απινχο λφκνπο ψζηε λα ζπλδέζεη 
κεηαμχ ηνπο θάπνηεο κεηαβιεηέο πνπ 
πεξηγξάθνπλ ηνλ θαηξφ (ζεξκνθξα-
ζία, πίεζε, πγξαζία θιπ.). Σν πξφ-
γξακκα μεθίλεζε λα ηξέρεη. Κάζε 
ιεπηφ πεξλνχζε κία κέξα, θαη απηφ 
ην, γηα πνιινχο παηρλίδη, ζπλερίζηε-
θε. Χο έμνδν, έπαηξλε ηα απνηειέ-
ζκαηα ησλ κεηαβιεηψλ γηα ηελ κέξα 
πνπ πέξαζε. πσο αλαθέξεηαη γελη-
θά, ήηαλ αξθεηά δηαζθεδαζηηθφο ν 
ηξφπνο πνπ εμειηζζφηαλ ην ζχζηεκά 
ηνπ, θπξίσο γηαηί δελ επαλαιακβαλφ-
ηαλ. ζπνπ κηα κέξα ηνπ 1961, ν 
Λφξεληδ παξαηήξεζε θάηη ζρεδφλ 
αλεμήγεην. Γηα λα πξνρσξήζεη ηελ 
εθαξκνγή ηνπ θαηξνχ ηνπ πην πνιχ, 
έβαιε σο αξρηθέο ηηκέο ησλ κεηαβιε-
ηψλ ήδε ηππσκέλα δεδνκέλα, απφ 
ηνλ ίδην ηνλ ππνινγηζηή. Πεξίκελε 
πσο ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζα ήηαλ ίδηα κε ηεο πξνεγνχκελεο 
εκέξαο. Δ κεραλή ήηαλ ε ίδηα θαη ν 
Λφξεληδ απιψο επαλαηξνθνδφηεζε 
ηνλ ππνινγηζηή αληηγξάθνληαο αξηζ-
κνχο. Πξνο έθπιεμή ηνπ φκσο, κεηά 
απφ κεξηθά ιεπηά ε εθηέιεζε ήηαλ 
εθπιεθηηθά δηαθνξεηηθή! 

Σν πξφβιεκα, φπσο θαηάιαβε θαη ν 
ίδηνο, βξηζθφηαλ ζην φηη ελψ ν ππν-
ινγηζηήο ζηε κλήκε ηνπ θξαηνχζε έμη 
δεθαδηθά ςεθία, απηφο είρε πεξάζεη 
ηηο αξρηθέο ηηκέο κφλν κε ηξία. Άθεζε 
ηνλ ππνινγηζηή λα ―δηαιέμεη‖ ηα ππφ-
ινηπα, ππνζέηνληαο πσο κηα αλαθξί-
βεηα ζην ηέηαξην δεθαδηθφ δελ ζα 
είρε θαη κεγάιεο επηπηψζεηο. Ώπηή 
ήηαλ ε ζπίζα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο 
λέαο ζθέςεο. Μηθξέο κεηαβνιέο ζηηο 
αξρηθέο ζπλζήθεο θάπνησλ ζπζηε-
κάησλ κπνξνχλ λα θέξνπλ πνιχ 
κεγάιεο κεηαβνιέο ζηελ εμέιημή ηνπ. 
ινη έρνπκε αθνχζεη γηα ην θαηλφκε-
λν ηεο πεηαινχδαο, ίζσο φκσο δελ 
έρνπκε αληηιεθζεί φηη ην εζηθφ δίδαγ-
κά ηνπ είλαη απηή ε παξαπάλσ ζθέ-
ςε. 

Δ πξφηαζε απηή αθνχγεηαη θάπσο 
απίζηεπηε γηα θάπνηνλ πνπ έρεη πε-
ξάζεη πνιχ ρξφλν ιχλνληαο θαη μα-
λαιχλνληαο ηνλ απιφ αξκνληθφ ηαια-
λησηή. Βθεί, κηα κηθξή κεηαβνιή γξή-
γνξα ζα μεραζηεί κέζα ζηε γξακκη-
θφηεηα. Ώο κελ μερλάκε ην γλσζηφ 
θφιπν ηεο αλάπηπμεο ζε ζεηξά Tay-
lor. Ώγλννχκε ηνπο φξνπο κεγάιεο 
ηάμεο ―γηα ηε κηθξή ζπλεηζθνξά 
ηνπο‖ θαη έηζη έρνπκε κηα θνκςή 
γξακκηθή ζπλάξηεζε. Τπάξρεη φκσο 
θαη έλα παξάδεηγκα πνπ καο δείρλεη 
ηνλ πην ―ρανηηθφ‖ ηξφπν ζθέςεο. Σα 
θξίζηκα ζεκεία ηεο ζεσξεηηθήο καο 
κεραληθήο. Τπάξρνπλ ζεκεία πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη απφ αζηάζεηα, ζαλ 
ην θέξκα πνπ ζηέθεηαη θάζεηα θαη 
έλα θχζεκα ηνπ αέξα κπνξεί λα ην 
ξίμεη. Ση γίλεηαη φκσο φηαλ ηέηνηα 
ζεκεία ππάξρνπλ παληνχ; 

Ώπηή ινηπφλ ε ―ζχκπησζε‖ ήηαλ 
θαηά θάπνην ηξφπν ε αθνξκή γηα λα 
μεθηλήζεη κηα πην ζπζηεκαηηθή κειέ-
ηε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. Φπζηθά, ην 
άξζξν απηφ δελ έρεη ζθνπφ λα αλα-
ιχζεη βαζχηεξα ηε ζεσξία πεξί ρά-
νπο. Οχηε κπνξεί λα γίλεη παξαπάλσ 
αλάπηπμε ηεο φιεο ζπλεηζθνξάο ηνπ 
Λφξεληδ ζε απηή. Βίλαη ίζσο απιά 
κηα ηξνθή γηα πξνβιεκαηηζκφ γηα ηε 
γξακκηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ 
πνπ ιίγν σο πνιχ έρνπκε κέζα καο, 
απφ ηελ θαζεκεξηλή αληίιεςε γηα 
ηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ. Καη κηα 
κηθξή αλαδξνκή ζηηο πξψηεο κειέηεο 
πεξί ρανηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Αιέμαλδξνο Γεκάξαηνο 

Φνηηεηήο Σκ. Φπζηθήο Ώ.Π.Θ. 

ΣηΣ: Σηηο 16/4/08, ιίγεο κέξεο αθνύ 
γξάθηεθε ην άξζξν απηό, 

ν Edward Lorenz απεβίσζε. 

Βιέπε θαη άξζξν ζηε ζει.ίδα 16 

  “Έτει ο καιρός γσρίσματα...” 
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Παροσζίαζη ηοσ νέοσ 
Υπολογιζηικού 

Πλέγμαηος (Grid)  

Μέζα ζην πέξαζκα ησλ ρξό-
λσλ ε εξγαιεηνζήθε ηνπ εξεπ-
λεηή εκπινπηίδεηαη κε θαηλνύξ-
γηα εξγαιεία πνπ ηνπ δίλνπλ ηε 
δπλαηόηεηα λα πξνζεγγίζεη λέεο 
πεξηνρέο έξεπλαο. Τπνινγηζηη-
θνί κεραληζκνί ρεηξόο αληηθαηα-
ζηάζεθαλ από ππνινγηζηέο [1], 
ελώ παξάιιεια ε αλαιπηηθή 
επίιπζε δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ 
κε κνιύβη θαη ραξηί αληηθαηα-
ζηάζεθε από αιγόξηζκνπο αξηζ-
κεηηθήο αλάιπζεο [2]. Η αλάγθε 
γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ αι-
γνξίζκσλ, ηελ δεκηνπξγία όιν 
θαη πην εύρξεζησλ εξγαιείσλ 
γηα ηελ πεξηγξαθή θαη θσδηθν-
πνίεζε ηνπο, νδήγεζε ζηελ επη-
ζηήκε ηνπ scientific computing 
[3]. Παξάιιεια κε ηελ δηάδνζε 
ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 
θαη ηελ δηαζύλδεζή ηνπο κέζσ 
ηνπ δηαδηθηύνπ, ν ζύγρξνλνο 
εξεπλεηήο έρεη άκεζε πξόζβα-
ζε ζε πιεξνθνξίεο θαη ειε-
θηξνληθά εξγαιεία πνπ θάπνηε 
ήηαλ πξνλόκην κόλν ιίγσλ. 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, 
νη Ι. Foster, C. Kesselman θαη 
S. Σuecke αλαιύνπλ ζην άξζξν 
ηνπο "Η αλαηνκία ηνπ Πιέγκα-
ηνο - Anatomy of the Grid" [4] 
ηελ δεκηνπξγία ελόο ππνινγη-
ζηηθνύ πιέγκαηνο - Grid, ην ν-
πνίν ζα δηαζπλδέεη ππνινγηζηη-
θνύο, απνζεθεπηηθνύο, πιεξν-
θνξηαθνύο πόξνπο θαη ειεθηξν-
ληθά εξγαιεία κε ηξόπν αλάιν-
γν κε ηνλ νπνίν ην Web δηαζπλ-
δέεη ζήκεξα ηηο ηζηνζειίδεο.  

ήκεξα ην Grid είλαη κία ζπιιν-
γή από ζπζηνηρίεο ειεθηξνλη-
θώλ ππνινγηζηώλ (cluster com-
puters), νη νπνίεο είλαη δηαζπλ-
δεδεκέλεο κεηαμύ ηνπο κε πςε-
ιήο ηαρύηεηαο δίθηπα. θνπόο 
είλαη ν θαηακεξηζκόο θαη δηακνη-
ξαζκόο ησλ ππνινγηζηηθώλ 
εξγαζηώλ κε πςειέο αλάγθεο ζε 
επεμεξγαζηηθή ηζρύ θαη απνζε-
θεπηηθό ρώξν, ζε κεγάιν αξηζ-
κό ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, 
επηηαρύλνληαο έηζη ηηο καθξό-
ρξνλεο θαη απαηηεηηθέο ππνινγη-
ζηηθέο εξγαζίεο, γεγνλόο πνπ 
βξίζθεη κεγάιε εθαξκνγή ζηελ 
έξεπλα, όπνπ ε αλάγθε γηα επε-
μεξγαζηηθνύο θαη απνζεθεπηη-

θνύο πόξνπο είλαη νινέλα θαη 
κεγαιύηεξε.  

Αναθοπέρ: 

[1]: http://en.wikipedia.org/wiki/
ENIAC 

[2]: http://en.wikipedia.org/wiki/
Numerical_analysis 

[3]: http://en.wikipedia.org/wiki/
Scientific_computing 

[4]: http://www.globus.org/
alliance/publications/papers/
anatomy.pdf 

Κενηπική ζελίδα: www.hellasgrid.gr 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: 
Εισαγωγή στο Grid 

ηηο 25 Εαλνπαξίνπ 2008, κε πξσην-
βνπιία ηνπ Βληαίνπ πιιφγνπ Μεηα-
πηπρηαθψλ θαη Τπνςήθησλ Αηδαθηφ-
ξσλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα 
Grid ηνπ ΏΠΘ, δηνξγαλψζεθε ζεκηλά-
ξην κε ζέκα ηελ ηερλνινγία Grid θαη 
ηηο εθαξκνγέο πνπ βξίζθεη ζηελ επη-

ζηεκνληθή έξεπλα. 

Ο θ. Π. Ώξγπξάθεο, θαζεγεηήο ηνπ 
Σκήκαηνο Φπζηθήο, πξνιφγηζε ηελ 
εθδήισζε κηιψληαο κεηαμχ άιισλ γηα 
ηελ ππνδνκή ηνπ Grid πνπ ιεηηνπξγεί 
ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην ΏΠΘ, ελψ 
εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ 
Grid θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνί-
νπο κπνξνχλ νη εξεπλεηέο λα ρξεζη-
κνπνηήζνπλ ηνπο πφξνπο ηεο ηερλν-

ινγίαο απηήο παξνπζηάζηεθαλ απφ 
κέιε ηεο νκάδαο Grid ΏΠΘ, ηνπο θ. Π. 

Κνξφζνγινπ θαη θ. Κ. Γαγθνχξε. 

Εδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είραλ νη παξνπ-
ζηάζεηο επηζηεκνληθψλ απνηειεζκά-
ησλ θάπνησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ 
ηνπ ΏΠΘ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Grid 
γηα ηηο ππνινγηζηηθέο ηνπο κειέηεο. Ο 
θ. Α. ακςσλίδεο, ιέθηνξαο ηνπ Σκή-
καηνο Φπζηθήο, κίιεζε γηα ηελ αμία 
ηνπ Grid ζηελ θπζηθή πςειψλ ελεξ-
γεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πείξακα 
ATLAS πνπ πξνεηνηκάδεηαη ζην επ-
ξσπατθφ θέληξν ππξεληθψλ εξεπλψλ 

CERN. Ο θ. Ώ. θαξιαηνχδεο, ππν-
ςήθηνο δηδάθηνξαο ηνπ ηκήκαηνο 
Γεσινγίαο, παξνπζίαζε ηελ ζπκβνιή 
ηνπ Grid ζε 3-δηάζηαηεο πξνζνκνηψ-
ζεηο κνληέισλ δηάδνζεο ζεηζκηθψλ 
θπκάησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 
Θεζζαινλίθεο, ελψ ν θ. Υ. Γθέθαο 
απφ ην Βξγαζηήξην Βπθπψλ πζηε-
κάησλ θαη Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνχ 
ηνπ Σκήκαηνο Διεθηξνιφγσλ Μεραλη-
θψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ 
αλαθέξζεθε ζηε ρξήζε ηνπ Grid ζηε 

βηνπιεξνθνξηθή. 

 Σν Τπνινγηζηηθό Πιέγκα Grid ζην ΑΠΘ 
Από ηελ νκάδα Grid ηνπ ΑΠΘ 

contact@grid.auth.gr 
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Φέηνο ηελ Άλνημε, ε ηέηαξηε δηε-

ζλήο εθδήισζε Hands-on Parti-

cle Physics Masterclasses έδσζε 

ηελ επθαηξία ζε πάλσ από 5000 

καζεηέο θαη καζήηξηεο Λπθείνπ 

από όιν ηνλ θόζκν λα δνπιέςνπλ 

κε Φπζηθνύο-Δξεπλεηέο ηνηρεησ-

δώλ σκαηηδίσλ γηα λα γλσξίζνπλ 

ηα κπζηήξηα ηεο Φπζηθήο Τςειώλ 

Δλεξγεηώλ. Από ηηο 28 Φεβξνπαξί-

νπ σο θαη ηηο 15 Μαξηίνπ 2008, 

επηζηήκνλεο από πεξηζζόηεξα από 

70 παλεπηζηήκηα ζε 21 ρώξεο νξ-

γάλσζαλ ζηα ηδξύκαηά ηνπο απηέο 

η η ο  “ Μ α θ η η ι κ έ ρ  Μ έ π ε ρ 

Έπεςναρ”. 

Γηα κία εκέξα, καζεηέο θαη καζή-

ηξηεο ηεο Γ‟ Λπθείνπ επηζθέθηε-

θαλ ηα πιεζηέζηεξα ζηα ζρνιεία 

ηνπο εξεπλεηηθά ηδξύκαηα θαη δνύ-

ιεςαλ κε δεδνκέλα πνπ ζπγθε-

ληξώζεθαλ από δύν κεγάια πεηξά-

καηα θαηά ηε ζύγθξνπζε ζσκαηη-

δίσλ ζηνλ επηηαρπληή LEP ηνπ 

CERN, ηνπ Δπξσπατθνύ Κέληξνπ 

γηα ηελ Έξεπλα ησλ ηνηρεησδώλ 

σκαηηδίσλ. Οη καζεηέο εμέηαζαλ 

ηα απνηειέζκαηα από ηηο ζπγθξνύ-

ζεηο ειεθηξνλίσλ θαη πνδηηξνλίσλ 

πνπ θηλνύληαλ πεξίπνπ κε ηελ ηα-

ρύηεηα ηνπ θσηόο, κέζα ζηνλ επη-

ηαρπληή πεξηθέξεηαο 27 km. Με 

ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ, 

αλέιπζαλ ηα δεδνκέλα πνπ θαηέ-

γξαςαλ ηα δύν πεηξάκαηα DEL-

PHI θαη OPAL ζην CERN. Μέζσ 

ηειεδηάζθεςεο, ζπδήηεζαλ ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο κε ηνπο ζπκ-

κεηέρνληεο από άιιεο ρώξεο, εξγα-

δόκελνη αθξηβώο όπσο εξγάδνληαη 

θαη νη Φπζηθνί ηνηρεησδώλ σκα-

ηηδίσλ ζε δηεζλείο ζπλεξγαζίεο. 

Δληππσζηαθόο ήηαλ ν ελζνπζηα-

ζκόο, ην ελδηαθέξνλ θαη ε αθνζί-

σζε ησλ κειινληηθώλ εξεπλεηώλ 

θαζώο θαη ησλ ζπλνδώλ θαζεγε-

ηώλ ηνπο γηα ηα επηζηεκνληθά ζέ-

καηα κε ηα νπνία αζρνιήζεθαλ 

κηα νιόθιεξε κέξα, όπσο εθθξά-

ζηεθε ζηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ 

ηνπο δόζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ. 

Θεώξεζαλ “εκπεηξία δσήο” ηελ 

πξώηε ηνπο επαθή κε ηνλ θόζκν 

ηεο επηζηήκεο, ηελ δπλαηόηεηά 

ηνπο λα θαηαθηήζνπλ ηελ γλώζε 

κε πξνζσπηθή έξεπλα - κηα δηαδη-

θαζία κάζεζεο πνπ ηνπο ζπλεπή-

ξε.  

“Δίσα ηην αίζθηζη όηι έκανα κάηι 

πος οι Πειπαμαηικοί Φςζικοί Σηοι-

σειυδών Συμαηιδίυν κάνοςν κάθε 

μέπα”, έγξαςε κηα δεθαεπηάρξνλε 

καζήηξηα ζην εξσηεκαηνιόγην πνπ 

ηεο δώζακε. 75% από ηνπο εξσηε-

ζέληεο δήισζαλ όηη ε ύγρξνλε 

Φπζηθή πξέπεη λα απνηειέζεη βα-

ζηθό κέξνο ηεο θπζηθήο πνπ δηδά-

ζθνληαη.  

Φέηνο ε εθδήισζε ζην Αξηζηνηέ-

ιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28 Φε-

βξνπαξίνπ θαη νξγαλώζεθε, όπσο 

θαη ηηο πξνεγνύκελεο ρξνληέο, από 

ηνλ Σνκέα Ππξεληθήο Φπζηθήο θαη 

Φπζηθήο ηνηρεησδώλ σκαηηδίσλ 

ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο. 

Πάλσ από 60 Λύθεηα ηνπ Ννκνύ 

Θεζζαινλίθεο θαη Γεηηνληθώλ 

Ννκώλ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ θαη 

πάλσ από 200 καζήηξηεο θαη καζε-

ηέο πέξαζαλ κηα νιόθιεξε κέξα 

κε ηνπο εξεπλεηέο 

ηνπ Σνκέα εξγα-

δόκελνη καδί ηνπο 

γηα λα εξεπλή-

ζνπλ θάπνηα απ‟ 

ηα κπζηηθά ησλ 

ζηνηρεησδώλ ζσ-

καηηδίσλ. 

Σν κεζεκέξη ε 

Φνηηεηηθή Λέζρε 

θηινμέλεζε ηνπο 

“Νένπο Δξεπλε-

ηέο” θαη ηνπο θα-

ζεγεηέο ηνπο, ελώ ζπλέρηζαλ ηηο 

εξγαζίεο ηνπο κέρξη ηηο 17:00 ην 

απόγεπκα. ηε ζπλέρεηα αλαθνί-

λσζαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

“κειεηώλ” ηνπο ζην Δξεπλεηηθό 

θέληξν CERN θαη ζπλνκίιεζαλ 

κέζσ ηειεδηάζθεςεο κε ζπλνκειί-

θνπο ηνπο από άιιεο ρώξεο, ζρν-

ιηάδνληαο ηα απνηειέζκαηά ηνπο.  

ην ηέινο ηεο εθδήισζεο δόζεθε 

έλα αλακλεζηηθό CD-ROM κε 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα πνπ όκσο 

είλαη εθιατθεπκέλα καζήκαηα 

ηνηρεησδώλ σκαηηδίσλ ζηελ 

Διιεληθή Γιώζζα. 

Σν πξόγξακκα Master Classes- 

Hands on Particle Physics μεθίλε-

ζε ην 2005, κε ηε ζπκκεηνρή 18 

ρσξώλ. Φέηνο ζπκκεηείραλ επηπιέ-

νλ ε Ακεξηθή θαη ε Βξαδηιία. ηε 

θεηηλή εθδήισζε, έκθαζε δόζεθε 

ζηνλ παγθόζκην ραξαθηήξα ηεο 

έξεπλαο ζηε Φπζηθή ηνηρεησδώλ 

σκαηηδίσλ. 

Οη εθδειώζεηο Hands-on Particle 

Physics ζπληνλίδνληαη από ην Πα-

λεπηζηήκην ηεο Γξέζδεο, ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή 

Οκάδα Δθιαΐθεπζεο ηεο Φπζηθήο 

ηνηρεησδώλ σκαηηδίσλ: Euro-

pean Particle Physics Outreach 

Group (EPROG) θαη ηελ ππνζηή-

ξημε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο 

Φπζηθήο (EPS).  

ηνλ ηζηνρώξν:  

www.physicsmasterclasses.org 

ζα βξείηε όιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξν-

θνξίεο πνπ κπνξεί λα ζαο ελδηαθέ-

ξνπλ. 

Γημήηπηρ Ηλιάδηρ 

Μεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο 

Σκ. Φπζηθήο ΑΠΘ 

  Από μαθηηής Λσκείοσ, Φσζικός ηοιτειωδών ωμαηιδίων για μια μέρα! 

Η ανακοίνυζη ηυν αποηελεζμάηυν ζηην αίθοςζα Α31 



 

14 http://fenomenon.physics.auth.gr   φαινόμενο 

Δ  Φπζηθή απφ κφλε ηεο νξίδεη έλα 
ζπνπδαίν ηαμίδη ή έλα επηζπκεηφ 
πξννξηζκφ. Σν ηαμίδη απηφ μεθηλά 
απφ ην ιηκάλη ηεο Φηινζνθίαο. Θα ην 
θαηαιάβεη θαλείο, αξθεί λα θέξεη ζην 
κπαιφ ηνπ ηνπο πξψηνπο ηαμηδεπηέο 
φπσο είλαη ν Ππζαγφξαο, ν Θαιήο, ν 
Ώξηζηνηέιεο, ν Αεκφθξηηνο θαη άιινη. 
Βμάιινπ θαη έλαο άιινο γλσζηφο 
νδνηπφξνο ησλ δηαδξνκψλ ηεο, ν 
Νεχησλ, νλνκάδεη κε ηνλ ηίηιν 
―Μαζεκαηηθέο Ώξρέο ηεο Φπζηθήο 
Φηινζνθίαο‖ (Philosophiae Naturalis 
Principia Mathematica), ην ζπνπδαίν 
πηα βηβιίν ηνπ, φπνπ ζεκειηψλεηαη ε 
Μεραληθή, ζπκίδνληάο καο πσο ν 
θηινζνθηθφο θαη ν επηζηεκνληθφο 
ιφγνο δελ ήηαλ θαη δε ζα είλαη πνηέ 
ρσξηζκέλνη. Δ φπνηα δηάθξηζε ήξζε 
θάπνηα ζηηγκή γηα ιφγνπο δηδαθηηθήο 
κεζνδνινγίαο, φκσο ζην βάζνο ηεο, ε 
ζρέζε Φπζηθήο θαη Φηινζνθίαο 
έκεηλε πάληα δσληαλή. ΐέβαηα o θη-
ινζνθηθφο θαη ν επηζηεκνληθφο ιφγνο 
αζθνχλ επάλσ καο κηα εληειψο δηα-
θνξεηηθή γνεηεία ή κηα εληειψο 
„επηιεθηηθή‟ απνζηξνθή. Οπζηαζηηθά 
δεηάκε απφ ηνλ θηινζνθηθφ ιφγν λα 
θηλείηαη ζηα πιαίζηα κηαο επηζπκεηήο 
θαη νπσζδήπνηε πξνζαξκφζηκεο 
αθξίβεηαο θαη απιφηεηαο, ηελ ίδηα 
ζηηγκή πνπ απφ ηνλ επηζηεκνληθφ 
ιφγν έρνπκε ηελ αμίσζε λα θηλείηαη 
θαη ζηα φξηα ηεο απάληεζεο ησλ 

αγσλησδψλ εξσηε-
κάησλ ηνπ αλζξψ-
πνπ. ζν νη ιφγνη 
απηνί ζα απνκα-
θξχλνληαη απφ ηε 
ζ π γ θ ε θ ξ η κ έ λ ε 
πξνζδνθία, ηφζν 
νξηζκέλνη απφ 
ηνπο Φπζηθνχο ζα 
ηζρπξίδνληαη πσο 
νη „Φηινζνθίεο‟ δελ 
είλαη γηα απηνχο 
πνπ αζθνχληαη ζηε 

„ζνβαξή‟ επηζηήκε. κσο, αθφκα θαη 
νη αξλεηέο απηήο ηεο παξακέηξνπ, 
φζν θαη λα κε ην παξαδέρνληαη θσ-
λαρηά, δελ ζα κπνξέζνπλ παξά λα 
ζηαζνχλ απνξεκέλνη κπξνζηά ζηελ 
απεξαληνζχλε ηνπ νπξαλνχ ή κπξν-
ζηά ζηα „δηάθαλα‟ λεηξίλν ή κπξνζηά 
ζην κεγαιείν ηεο θχζεο ηνπ θσηφο. 
Ώπηφ ζα πεη πσο θάζε ζπλεηδεηή ή 
αζπλείδεηε ππνβάζκηζε ηεο απνξίαο 
καο γηα ην ππαξθηφ, ζα κεηαηξέπεη 
ηνλ ηξφπν ηεο ππαξθηηθήο αλαδήηε-
ζεο ζε απιή πεξηέξγεηα. Γηα ην ιφγν 
απηφ, νη Φπζηθνί πξέπεη λα ζπκνχ-
ληαη πσο ηε ζηηγκή πνπ ζα αθεζνχλ 
ζηελ απαηειή ηθαλνπνίεζε ελφο 
απνζεζαπξηζκνχ γλψζεσλ γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ θφζκνπ, ζα ζπκβά-
ινπλ ζην λα απνδπλακσζεί ην ζπ-
ζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο νινθιήξσζεο 
ηνπ αλζξψπνπ. Πξέπεη, ινηπφλ, λα 
ζπκνχληαη ηα ιφγηα ηνπ παππνχ καο 
ηνπ Δξάθιεηηνπ πνπ ιέεη φηη 
„πνιπκαζίε λόνλ έρεηλ νύ δηδά-
ζθεη’ (Δ πνιπκάζεηα δε δηδάζθεη ηε 
βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξαγκά-

ησλ). Ώπηφ ζα καο βνεζήζεη ψζηε λα 
έρνπκε κηα νιηζηηθή ζέαζε ηνπ θφ-
ζκνπ. 

Γηα λα ζπκβεί θάηη ηέηνην, πξέπεη 
θάπνηνο, πνπ μεθηλά ην ηαμίδη ηνπ γηα 
ηελ αλαδήηεζε ηεο Φπζηθήο, λα κε 
βάιεη ζηηο απνζθεπέο ηνπ ηε ζενπνί-
εζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηελ πν-
ζφηεηα σο θάηη ππέξηεξν ηεο πνηφηε-
ηαο, ην κεηξεηφ σο ην κφλν „επηζηε-
κνληθά‟ απνδεθηφ θαη ηε ρξεζηηθφηε-
ηα σο κέηξν ησλ πάλησλ. Βπεηδή, αλ 
δελ ην θάλεη απηφ, δε ζα κπνξέζεη λα 
δηαρεηξηζηεί ην βαζχ ππαξμηαθφ εξψ-
ηεκα ηνπ αλζξψπνπ, πνπ είλαη νπζη-
αζηηθά ε αλαδήηεζε ελφο ηξφπνπ 
έθθξαζεο ηεο ηδηφηππεο λνζηαιγίαο 
καο γηα επηζηξνθή ζηελ „πξψηε 
αξρή‟. 

Οη αξραίνη Έιιελεο, σο πξσηνπφξνη 
ηεο Φπζηθήο επηζηήκεο, εξεπλνχλ ηε 
Φχζε κε ηέηνην ηξφπν, πνπ λα πξνά-
γεηαη ε απξνυπφζεηε αλαδήηεζε ηεο 
αιήζεηαο. Με άιια ιφγηα, ην „νλ‟ αλα-
δεηείηαη σο „νλ‟ θαη φρη γηα ηε ρξεζηη-
θφηεηά ηνπ. Άξαγε ζήκεξα ππάξρεη ε 
ίδηα απηή ιαρηάξα; Οη πξσηνπφξνη 
ηεο „Φπζηθήο‟, δειαδή νη Πξνζσθξα-
ηηθνί, κε ππμίδα απηή ηελ αξρή, ζπλέ-
βαιαλ ψζηε λα πεξάζνπκε απφ ηνλ 
Μχζν ζηνλ Λφγν. Ο Θαιήο ζέιεη ην 
λεξφ σο πξσηαξρηθφ ζηνηρείν ηεο 
θνζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ν Ώλαμί-
καλδξνο ην άπεηξν, ν Ώλαμηκέλεο ηνλ 
αέξα, βάδνληαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ ηηο 
αξρηθέο πηλειηέο ζηηο πξνηππψζεηο 
ηεο ζεσξίαο πεδίνπ, ν Δξάθιεηηνο 
ζέιεη ηε θσηηά πξννηθνλνκψληαο ηελ 
ελέξγεηα σο ππφβαζξν ηεο δεκηνπξ-
γίαο. Γηα ηνλ Δξάθιεηην, ε νπζία ησλ 
φλησλ βξίζθεηαη ζηε δπλακηθή αξκν-
ληθή ελαιιαγή αληηζεηηθψλ θηλήζεσλ 
-κεηαβνιψλ [παιίληνλνο αξκνλίε]). Ο 
Βκπεδνθιήο ζεκειηψλεη ηε ζπλδπα-
ζηηθή ζεσξία, ν Ππζαγφξαο κηιά γηα 
ηελ αξκνλία ησλ Ώξηζκψλ, γηα ην 
Έλα, θαη γηα ην ειηνθεληξηθφ ζχζηε-
κα 2000 ρξφληα πξηλ ηνλ Κνπέξληθν, 
γηα ηε κνπζηθή θιίκαθα, θιπ., ελψ ν 
Λεχθηππνο θαη ν Αεκφθξηηνο, κε ηελ 
αηνκηθή ζεσξία, γίλνληαη νη πξφδξν-
κνη ηνπ αλαγσγηζκνχ φπνπ θαίλεηαη 
πσο φια ηα φληα πξνέξρνληαη απφ ηε 
ζχλζεζε ειάρηζησλ θπζηθψλ κνλά-
δσλ.  

,ηη θαη λα είπαλ φκσο απηνί ή θαη 
άιινη θαηνπηλνί θηιφζνθνη, ην ζεκα-
ληηθφ είλαη φηη ράξηζαλ ζηε Φπζηθή 
δχν ιέμεηο – θιεηδηά. Σν „γίγλεζζαη‟ 
θαη ην „είλαη‟. Σν „γίγλεζζαη‟ θαζξεθηί-

ζηα ίχνη ηης 

ΦΥΣΙΚΗΣΦΥΣΙΚΗΣ 

Ομιλία ζηα πλαίζια ηηρ ημεπίδαρ 

“Σν Σκήκα Φπζηθήο σο Πξώηε 

Δπηινγή πνπδώλ γηα καζεηέο 

Λπθείνπ” πος οπγάνυζε ηο Πα-

πάπηημα Κενηπικήρ & Γςηικήρ 

Μακεδονίαρ ηηρ Ένυζηρ Δλλήνυν 

Φςζικών, ζε ζςνεπγαζία με ηο 

Τμήμα Φςζικήρ ηος Α.Π.Θ., ζηιρ 

30 Μαπηίος 2008, ζηην Αίθοςζα 

Α31 ηηρ Σσολήρ Θεηικών Δπιζηη-

μών. 

Οη πξώηνη ‘Φπζηθνί’ (Πξνζσθξαηηθνί) 

θαη ην πέξαζκα από ηνλ Μύζν ζηνλ Λόγν: 

Θαιήο (χδσξ), Ώλαμίκαλδξνο (άπεηξν) 

Αλαμηκέλεο (αέξαο): πξνηππψζεηο ζεσξί-

αο πεδίνπ 

Αλαμαγόξαο, Δκπεδνθιήο (ζπλδπαζηηθή 

ζεσξία) 

Λεύθηππνο, Γεκόθξηηνο (αηνκηθή ζεσξί-
α): πξφδξνκνη ηνπ αλαγσγηζκνύ [φια ηα 
φληα είλαη ζχλζεζε ειάρηζησλ θπζηθψλ 

κνλάδσλ] 

Ζξάθιεηηνο (θσηηά) : ε ελέξγεηα θαη ε 
δεκηνπξγία (ε νπζία ησλ φλησλ είλαη δπ-
λακηθή αξκνληθή ελαιιαγή αληηζεηηθψλ 
θηλήζεσλ-κεηαβνιψλ [παιίληνλνο αξκνλί-

ε]) 

Ππζαγόξαο (ε αξκνλία ησλ Ώξηζκψλ, ην 
Έλα, ε ζεσξία ηνπ ειηνθεληξηθνχ ζπζηή-
καηνο 2000 ρξφληα πξηλ ηνλ Κνπέξληθν, ε 

κνπζηθή θιίκαθα, θιπ)  
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δεη έλαλ θφζκν ηαπηηζκέλν κε ηηο 
κεηαβνιέο θαη ηηο αληηζέζεηο. Ο Δξά-
θιεηηνο είπε ‗πνηακώ γάξ νπθ έζηηλ 
εκβήλαη δίο ηώ απηώ‘. Αειαδή είλαη 
αδχλαην λα κπεηο δπν θνξέο ζην ίδην 
πνηάκη, αθνχ ηε δεχηεξε θνξά νχηε 
εζχ ζα είζαη ίδηνο (ζα έρεη πεξάζεη 
θάπνηνο ρξφλνο, επνκέλσο ζα έρεηο 
θαηά θάπνην ηξφπν γεξάζεη), αιιά 
θαη ην πνηάκη ζα είλαη δηαθνξεηηθφ 
(αθνχ ζα παηήζεηο ζε δηαθνξεηηθά 

λεξά). 

Ώξγφηεξα, ν Ώξηζηνηέιεο έβαιε ηε 
δηθή ηνπ πηλειηά ζηελ εξκελεία ηεο 
κεηαβνιήο. Βίπε πσο έρνπκε ην 
„δπλάκεη όλ‟ δειαδή ηελ άκνξθε χιε, 
ε νπνία φκσο δελ είλαη αδξαλήο. 
Θέιεη λα ζρεκαηηζηεί ππαθνχνληαο 
ζην „πνηεηηθφ αίηην‟, ηνλ εζσηεξηθφ 
δειαδή „έξσηα ηνπ είδνπο‟ ή ην 
„νξεθηόλ‟. Θέιεη λα ζρεκαηηζηεί ππα-
θνχνληαο φκσο θαη ζην „πνηεηηθφ 
αίηην‟, κέρξη λα γίλεη „ελεξγεία νλ‟, 
κέρξη δειαδή λα απνθηήζεη κνξθή, 
λα γίλεη έκκνξθε (φκνξθε), λα μεθχ-
γεη απφ ην αζρεκάηηζην (λα κελ είλαη 
άζρεκε) θαη επνκέλσο λα έρεη είδνο, 
λα εηδνπνηεζεί, λα θηάζεη επηηέινπο 
ζηνλ νξηζηηθφ νξηζκφ ηεο, ηελ εληειέ-
ρεηα, ην „εληειώο έρεηλ‟. Σηο ζθέςεηο 
απηέο βξίζθνπκε θαη ζηνλ Νηνζην-
γηέθζθπ κε ηα ιφγηα „ε νκνξθηά ζα 
ζώζεη ηνλ θόζκν‟, δειαδή ε ζσηεξία 
ηνπ θφζκνπ ζα έξζεη κφιηο απνθηεζεί 
ε εληειέρεηα ησλ φλησλ. Χο ηφηε, ζα 
παζρίδνπκε θηλνχκελνη (κεηαβαι-
ιφκελνη) πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε. 
Σν ίδην βιέπνπκε επίζεο θαη ζηε 
λεθξψζηκε αθνινπζία ―Θξελώ θαη 
νδύξνκαη, όηαλ ελλνήζσ ηνλ ζάλαηνλ 
θαη ηδώ ελ ηνηο ηάθνηο θεηκέλελ ηελ 
θαη’ εηθόλα Θενύ πιαζζείζαλ εκίλ 
σξαηόηεηα, άκνξθνλ, άδνμνλ, κε 

έρνπζαλ είδνο‖. 

Σν „είλαη‟ απφ ηελ άιιε κεξηά γίλεηαη 
ην θιεηδί κε ην νπνίν εθθξάδνπκε ηελ 
ππαξθηηθή καο βεβαηφηεηα („εγψ είκαη 
ν Γηψξγνο‟, „απηφ είλαη άινγν‟ θιπ.) 
αιιά θαη γηα λα πξνβιεκαηηζηνχκε 
ζην ηη ζεκαίλεη λα είλαη θάηη ή λα κελ 
είλαη, λα πξνβιεκαηηζηνχκε ηη ζεκαί-
λεη ην είλαη ζε αληίζεζε κε ην κεδέλ. 
Ώπηή ήηαλ κηα κεγάιε ζπκβνιή ηνπ 
πξνζσθξαηηθνχ Παξκελίδε ζηελ 
αλαηξνπή ηεο ινγηθνθαλνχο ζπκβα-
ηηθφηεηαο.  

Ώξγφηεξα, ν Ώξηζηνηέιεο ζα πεη „αεί 
απνξξνύκελνλ θαί αεί δεηνύκελνλ ηη 
έζηη ην νλ‟ γηα λα καο ζπκίδεη πσο 
απφ ηφηε κέρξη θαη ζήκεξα, ζπλερψο, 

ε α-πνξία πεξί ηεο 
νπζίαο ζα βξίζθεηαη 
θάζε ζηηγκή κπξν-
ζηά καο. Λέκε γηα 
παξάδεηγκα ―ηί είλαη 
ε δσγξαθηθή‖ θαη 
θαζφκαζηε απνξεκέλνη κπξνζηά ζε 
δχν πίλαθεο, έλαλ πίλαθα ηνπ Βι 
Γθξέθν θαη έλα ηνπ ΐαλ Γθνγθ, γηα λα 
θαηαιάβνπκε πσο παξφιν πνπ θαη νη 
δχν ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ίδηεο κπν-
γηέο, ηειηθά ην „είλαη‟ ηεο δσγξαθηθήο 
δε βξίζθεηαη ζην άζξνηζκα ησλ ρξσ-
κάησλ, αιιά ζηνλ βαζχηεξν θαη αθα-
λή ηξφπν ηεο ζρέζεο ηνπο. 

Μπνξνχκε, επίζεο, λα αλαξσηεζνχ-
κε ―ηί είλαη ε πνίεζε‖, θαη φπσο ζπκ-
βαίλεη κε ηα ρξψκαηα, λα αλαθαηέ-
ςνπκε ηηο ιέμεηο ―ζηαγφλα, πξψηε, κε, 
ζθνηψζεθε, βξνρήο, ηελ, θαινθαίξη, 
ην, ηεο θαη λα θάλνπκε θξάζεηο κε 
γξακκαηηθή ζχληαμε θαη ινγηθή δνκή, 
φπσο ―ην θαινθαίξη, κε ηελ πξψηε 
ζηαγφλα ηεο βξνρήο, ζθνηψζεθε‖ ή 
―ζθνηψζεθε ην θαινθαίξη κε ηελ πξψ-
ηε ζηαγφλα ηεο βξνρήο‖ ή ―κε ηελ 
πξψηε ζηαγφλα ηεο βξνρήο, ζθνηψ-
ζεθε ην θαινθαίξη‖. Μφλν κηα φκσο 
απφ απηέο είλαη πνίεζε θαη απηή 
είλαη ε ηειεπηαία. Ώπνθαιχπηεηαη θαη 
πάιη πσο ην „είλαη‟ ηεο πνίεζεο δελ 
βξίζθεηαη ζην άζξνηζκα ησλ ιέμεσλ, 
αιιά ζηνλ βαζχηεξν θαη αθαλή ηξφ-
πν ηεο ζρέζεο ηνπο, θάηη πνπ ην 
ήμεξε θαιά ν Βιχηεο (απφ ηνλ νπνίν 
δαλεηζηήθακε ην παξάδεηγκα ).  

Δ Φπζηθή ινηπφλ δελ είλαη καθξηά 
απφ φια απηά. Ώλαδεηά θαη απνξεί 
θαη απηή κε εξσηήκαηα φπσο ―ηί είλαη 
ην θνξηίν‖, ―ηί είλαη ε ελέξγεηα‖, ―ηί 
είλαη ην πξσηφλην‖. Γηα λα ιχζεη απ-
ηέο ηηο απνξίεο, ε Φπζηθή πέξαζε 
απφ ηε γξακκηθή ζεσξία ηεο αλαγσ-
γηθόηεηαο, φπνπ ην „φινλ‟ πξνθχπηεη 
απφ ην άζξνηζκα ησλ κεξψλ ηνπ, θαη 
βξέζεθε ζηε κε γξακκηθή ζεσξία ηεο 
νιηζηηθόηεηαο, φπνπ ην „φινλ‟ είλαη 
θαηλνθαλέο θαη δελ αλάγεηαη ζηελ 
„πξφζζεζε‟ ησλ επηκέξνπο ζπζηαηη-
θψλ ηνπ.  

Ώπφ ηνλ Πιάησλα σο ηνλ Νεχησλα, ε 
Φπζηθή βάδηζε ζηα ρλάξηα ηεο αλα-
γθαηφηεηαο ελφο ηδεαηνχ θαη ζηάζεθε 
πεηζκαηηθά γηα πνιιά ρξφληα ζην 
Μεραληζηηθφ ηεο θνζκνείδσιν θαη 
ζηε δηδαρή ελφο κνληέινπ πνπ έρεη 
λα θάλεη κε ηε ρξνληθή αληηζηξεςηκφ-
ηεηα, ηελ αρξνληθφηεηα, ηελ αληζηνξη-
θφηεηα θαη ηειηθά ηε λνκηθή εθδνρή 
ηεο δσήο. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, φκσο, 

ππάξρεη θαη ν ιφγνο κηαο εληαίαο 
π ξ α γ κ α η η θ φ η ε η α ο ,  φ π ν π  ν η 
„εηδνπνηήζεηο‟ ηνπ φληνο γλέθνπλ ζηηο 
παξπθέο κηαο λέαο εξκελεπηηθήο 
πξφηαζεο. Δ Φπζηθή καο ιέεη, πιένλ, 
πσο ην θσο είλαη „έηζη‟ αιιά είλαη θαη 
„αιιηψο‟, πσο ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο 
φπσο ε χιε θαη ε ελέξγεηα είλαη εθδν-
ρέο άιισλ πξαγκαηηθνηήησλ ζε κηα 
απφπεηξα άξζεο ηεο δπαιηζηηθήο 
νληνινγίαο ηνπ Καξηέζηνπ θαη ηνπ 
Νεχησλα. Σν „θαίλεζζαη‟ θαη ην „είλαη‟ 
έξρνληαη άιιε κηα θνξά ζην πξνζθή-
λην. Με ηελ λεφηεξε θπζηθή, ν θινλη-
ζκφο ηεο „πξαγκαηηθφηεηαο‟, φπσο 
ηελ έρνπκε κάζεη, είλαη πιένλ κπξν-
ζηά καο, θαη ε γιψζζα, πνπ κπνξνχ-
ζε λα νξίζεη ηα πάληα δείρλεη μαθλη-
θά ηελ αδπλακία ηεο. Δ απνθαηηθφηε-
ηα πνπ δηαπεξλά ηελ νξζφδνμε ζεν-
ινγία καο, δηθαηψλεηαη ζηε λεφηεξε 
Φπζηθή. Δ αιήζεηα δελ εμαληιείηαη 
πιένλ ζηνλ νξηζκφ ηεο. Σελ ίδηα 
ζηηγκή ν ξφινο ηεο παξαηήξεζεο θαη 
ε αλάδεημε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο σο 
ζπκκεηνρήο ζηε δηακφξθσζε θάζε 
δξψκελνπ είλαη γεγνλφο. Δ Φπζηθή 
θέξλεη ζην πξνζθήλην ηε ζρέζε θαη 
θνπβεληηάδεη ζαξξεηά γηα ηελ νληνιν-
γία ηεο, ελψ ε βεβαηφηεηα ηεο γλψ-
ζεο ππνθιίλεηαη πιένλ κπξνζηά 
ζηελ πηζαλφηεηα - αβεβαηφηεηα ηεο 
γλψζεο. Δ θινληζκέλε βεβαηφηεηα 
πξνεηνηκάδεη κέζα καο ηελ έιεπζε 
ηεο ιπηξσηηθήο ηαπείλσζεο. Δ ηπ-
ραηφηεηα, ην ηπραίν, γίλεηαη αλεξκή-
λεπην, επνκέλσο κε λνήζηκν θαη αληη-
κεησπίδεηαη απφ ηελ απξνζδηνξηζηί-
α, δειαδή ηελ άιιε εξκελεπηηθή πξφ-
ηαζε, πνπ δίλεη λφεκα ζην απξφβιε-
πην. Καη κεηά απφ απηά έξρεηαη ην 
ράνο, ε δπλακηθή αζηάζεηα, κηα θαηά-
ζηαζε, πνπ πξνθχπηεη φηαλ κεηαβιε-
ζνχλ έζησ θαη θαη' ειάρηζην ηα αξρη-
θά δεδνκέλα ελφο δπλακηθνχ ζπζηή-
καηνο. Οη παξαθάησ ζηίρνη είλαη 

ραξαθηεξηζηηθνί…. 

Γηα έλα θαξθί, ράζεθε ην πέηαιν 

Γηα έλα πέηαιν, ράζεθε ην άινγν 

Γηα έλα άινγν, ράζεθε ν θαβαιάξεο  

Γηα έλα θαβαιάξε, ράζεθε ε κάρε 

Γηα κηα κάρε, ράζεθε ε απηνθξαηνξία 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ: 

- πνηακῶ γὰξ νὐθ ἔζηηλ ἐκβῆλαη δὶο ηῶ αὐηῶ 

- ὁδὸο ἄλσ θάησ κία θαὶ ὡπηή 

- πόιεκνο πάλησλ κὲλ παηήξ ἐζηη πάλησλ δὲ βαζηιεύο 
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ηε λέα νπηηθή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 
ζπλέβαιε ε ζεσξία ησλ ρνξδψλ (πνπ 
έθεξε ζην πξνζθήλην ηνλ Ώξηζηνηέιε 
κε ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ φηη ε θίλεζε 
πξνεγείηαη θάζε άιιεο δεκηνπξγίαο) 
αιιά θαη ε ζεσξία ησλ πάλησλ (πνπ 
έθεξε ζην πξνζθήλην ηνλ Δξάθιεηην 
κε ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ φηη „ελ πάληα 
είλαη‟ ).  

ήκεξα επίζεο νη ππνςίεο γηα ηελ 
ζρέζε ηεο νξζφδνμεο ζενινγίαο θαη 
ηεο λεφηεξεο Φπζηθήο είλαη πεξηζζφ-
ηεξεο απφ εκθαλείο. Δ θβαληηθή κάο 
βνήζεζε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην 
δψξεκα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ απξφβιε-
πηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ππνρξέσζε 
[αλαγθαηφηεηα] ηνπ πξνβιεπηνχ. Δ 
„αλζξσπηθή αξρή‟ έθεξε ηνλ 
άλζξσπν ζην θέληξν ηεο δεκηνπξγί-
αο, πξνθεηκέλνπ λα πάξεη ζάξθα ε 
λνεκαηνδφηεηεζε ηνπ θφζκνπ, ελψ 
ην Υάνο έδεημε πσο ν θφζκνο ζην 
ζχλνιφ ηνπ είλαη έλα δηαξθέο 
„γελφκελν‟.  

O δξφκνο ηνπ Φπζηθνχ πεξλά απφ 
πνιιέο πεξηνρέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
ε Φηινζνθία θαη ε Θενινγία. Δ Φπ-

ζηθή καο ζηξέθεη πξνο ηνλ Κφζκν κε 
έλα ηξφπν πνπ αλαδεηθλχεη κέζα καο 
ηελ νκνινγεκέλε ή αλνκνιφγεηε 
ζηγνπξηά κηαο πιεξφηεηαο. Γη‟ απηφ 
νη Φπζηθνί, έζησ θαη αλ ε „θύζηο 
θξύπηεζζαη θηιεί‟, φπσο ιέεη ν Δξά-
θιεηηνο, έζησ θαη αλ „δελ γελλήζεθε 
αθόκα ν Μαγγειάλνο ελόο ηξηαληά-
θπιινπ‟, φπσο ιέεη ν Βιχηεο, γνεηεπ-
κέλνη απφ ηελ θαζνιηθφηεηα (πιεξφ-
ηεηα) ηεο Όπαξμεο, ζα πξνζπαζνχκε 
λα απνθαιχςνπκε ηα κπζηηθά ηνπ 
θφζκνπ, γηα λα βξνχκε, ίζσο, θαη ηε 
δηθή καο αιήζεηα…  

Άιισζηε, ε έξεπλα κηαο πξαγκαηηθφ-
ηεηαο, πνπ καο ππνδέρεηαη θάζε ζηηγ-
κή θαη ε ηαπείλσζε απέλαληη ζην 
κεγαιείν ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο, είλαη ε 
κεγάιε πξφθιεζε γηα ηελ θαηαλφεζε 
ηεο ππαξμηαθήο καο ηαπηφηεηαο… 

ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα ζπκφ-
καζηε ηα ιφγηα ηνπ Μεγάινπ ΐαζηιεί-
νπ. ―Οὐ γὰπ ἐλαηηοῦηαι ἡ ἐπὶ ηοῖρ 
μεγίζηοιρ ἔκπληξιρ ἐπειδὰν ὁ 
ηπόπορ καθ΄ ὃν γίνεηαί ηι ηῶν 

παπαδόξων ἐξεςπεθῇ·‖. Φάρλνληαο 
γηα απηά ηα παξάδνμα μεθηλήζακε 

θάπνηε έλα ηαμίδη απφ ην Σκήκα Φπ-
ζηθήο, ειπίδνληαο λα θσηίζνπκε ηηο 
πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ θαη λα θσηη-
ζηνχκε απφ απηέο, πηζηνί ζε απηφ 
πνπ καο δίδαμε ν Δξάθιεηηνο ―εάλ κε 

έιπεηε αλέιπηζηνλ νπθ εμεπξήζεη‖.  

ήκεξα, εθηφο απφ ηνπο κεγάινπο 
Φπζηθνχο πνπ άθεζαλ ην ίρλνο ηνπο 
ζηελ ηζηνξία, ππάξρνπλ πνιινί αθφ-
κα κεηαμχ καο, πνπ ειπίδνπλ λα 
βξνπλ ην αλέιπηζην… Κακηά θνξά 
βέβαηα ράλεηαη ν δξφκνο ζε ρξήζεηο 
ή θαηαρξήζεηο ησλ αλαθαιχςεσλ ηεο 
Φπζηθήο, πνπ κπνξεί λα είλαη ηξαγη-
θέο γηα φινπο. Γη‟ απηφ θαη πξέπεη λα 
ζπκφκαζηε πσο σο Φπζηθνί έρνπκε 
κεξίδην θαη επζχλε ζηε λνεκαηνδφηε-
ζε ηεο δσήο. Βπρή, ινηπφλ, είλαη, νη 
Φπζηθνί (ηνπ παξφληνο θαη ηνπ κέι-
ινληνο) λα δνπλ ηε ζπνπδαία απηή 
επηζηήκε, πέξα απφ ηνπο αξηζκνχο 
θαη λα νξίζνπλ σο ηφπν γηα ηε ζπλά-
ληεζή ηνπο καδί ηεο ηα φξηα ηεο θα-
ζεκεξηλήο απνξίαο…. 

Δπάγγεινο Βαξβαξέζνο  

Φπζηθφο (PhD) , 
Α/ληεο ηνπ 2νπ ΓΒΛ Νεάπνιεο  

ηηο 16 Ώπξηιίνπ 2008, μεπεξλψληαο 
ηα 90 ηνπ ρξφληα, έθπγε απφ θνληά 
καο ν ζεσξνχκελνο σο ζεκειησηήο 
ηεο ζεσξίαο ηνπ Υάνπο, Ώκεξηθαλφο 
καζεκαηηθφο θαη κεηεσξνιφγνο Ed-
ward Lorenz. Γελλεκέλνο ην 1917, κε 
ζπνπδέο ζην Υάξβαξλη θαη ζην ΜΕΣ, 
ν Lorenz δελ κπνξνχζε λα θαληα-
ζηεί, φηαλ δεκνζίεπζε ζε έλα κεηεσ-
ξνινγηθφ πεξηνδηθφ ηνπ 1963 κηα 
κειέηε γηα ηελ ζρεδφλ εβδνκαδηαία 
θαηξηθή πξφβιεςε, βαζηζκέλε ζε 
ηξεηο κε-γξακκηθέο εμηζψζεηο γηα ηελ 
εξκελεία ησλ θαηξηθψλ αιιαγψλ, φηη 
έθεξλε κία επηζηεκνληθή επαλάζηα-
ζε! Παξαηήξεζε φηη κηα κηθξή ζηξνγ-
γπινπνίεζε ζηα δεδνκέλα ηνπ γηα ηε 
ζεξκνθξαζία, ηελ αηκνζθαηξηθή πίε-
ζε θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ, 
νδεγνχζε ηνλ “αξραίν” Δ/Τ πνπ ρξε-
ζηκνπνηνχζε, ζε ηειείσο δηαθνξεηηθά 
απνηειέζκαηα, γεγνλφο πνπ νθείιν-
ληαλ ζην ζπλδπαζκφ επαλάιεςεο 
θαη κε γξακκηθφηεηαο. Δ ζπκπεξηθν-
ξά ζηελ πξφβιεςε απηή ηνπ θαηξνχ 
δελ είλαη απνιχησο ηπραία, αιιά 

θπκαίλεηαη αλάκεζα ζε ζπγθεθξηκέλα 
φξηα. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κία πα-
ξάμελε θαηάζηαζε αλάκεζα ζηελ 
πξνβιεςηκφηεηα θαη ηελ ηπραηφηεηα, 
έλα “ειεγρφκελν ράνο”. Ο Βιθπζηήο 
ηνπ Lorenz, (εηθφλα), έγηλε ζε ιίγα 
ρξφληα απφ ηα πην δηάζεκα 
ζχκβνια ηνπ Υάνπο. ηνλ Lo-
renz νθείιεηαη θαη ε ξήζε γηα 
ηελ πεηαινχδα ε νπνία φηαλ 
πεηάεη ζε έλα κέξνο κπνξεί λα 
δεκηνπξγήζεη θαηαηγίδα θάπνπ 
πνιχ καθξηά. Έηζη, νη αζρν-
ινχκελνη κε ηα αηηηνθξαηηθά 
δπλακηθά ζπζηήκαηα μαθληθά 
ζπλεηδεηνπνίεζαλ πσο ε κε 
γξακκηθφηεηα δεκηνπξγεί πξφ-

βιεκα πξνβιεςηκφηεηαο.  

Μπνξεί ε νλνκαζία ηεο Θεσξί-
αο ηνπ Υάνπο (1975) λα νθεί-
ιεηαη ζηνλ καζεκαηηθφ James 
Yorke ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 
Maryland, φκσο ζηε ζπλείδεζε 
φισλ ν Lorenz παξέκεηλε ν 
ζεκειησηήο ηεο λέαο επηζηή-
κεο, κηαο επηζηήκεο πνπ ελη-

ζρχεη ηνπο ππφινηπνπο επηζηεκνλη-
θνχο θιάδνπο, απφ ην πεξηβάιινλ σο 
ηελ δσγξαθηθή θαη απφ ηε ρεκεία σο 
ηελ ηαηξηθή. 

Γηάλλεο Σηνύκπνπινο 
Βπίθ. Καζεγεηήο Σκ. Φπζηθήο 

Ο δηάζεκνο πιένλ Διθπζηήο ηνπ Lorenz 

Edward Lorenz: 1917-2008 

Έφυγαν... 
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Νόκπει Φπζηθήο 2007 

Σν Νφκπει Φπζηθήο 2007 πήξαλ ν 
Γάιινο Albert Fert θαη ν Γεξκαλφο 
Peter Groündberg γηα ηηο μερσξηζηέο 
έξεπλέο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο λαλνηε-
ρλνινγίαο. Οη εξεπλεηέο αλαθάιπςαλ 
ην 1988 ην λέν θπζηθφ θαηλόκελν 
ηεο γηγαληηαίαο καγλεηναληίζηαζεο 
(GMR), κέζσ ηεο νπνίαο νη καγλεηη-
θέο πιεξνθνξίεο ησλ 
ζθιεξψλ δίζθσλ κεηα-
ηξέπνληαη ζε ειεθηξηθά 

ζήκαηα. 

Σν θαηλφκελν απηφ είλαη 
ε αξρή ησλ κνληέξλσλ 
gadgets πνπ θαηαγξά-
θνπλ δεδνκέλα, κνπζη-
θή ή video ζε κηθξνζθν-
πηθέο πεξηνρέο απφ 
ζίδεξν-ρξψκην-ζίδεξν 
ή ζίδεξν-θνβάιηην-
ζίδεξν, σο κηα ππθλή καγλεηηθή ζπξ-
ξαθή κεδεληθψλ θαη άζζσλ, ηα νπνία 
δηαβάδνληαη κεηά απφ κηα κηθξή θε-
θαιή θαη κεηαηξέπνληαη ζε ειεθηξηθά 

ζήκαηα. 

―Η βηνκεραλία ηνπ MP3 θαη ηνπ iPod 
δε ζα κπνξνύζαλ λα ππάξμνπλ ρσξίο 
απηή ηελ αλαθάιπςε‖, δήισζε ν Börje 
Johansson, κέινο ηεο νπεδηθήο Ώθα-

δεκίαο. 

Σν θαηλφκε-
λν GMR 
αλαθαιχθ-
ζεθε ράξηο 
ηηο λέεο ηε-
ρ λ ν ι ν γ ί ε ο 
πνπ αλαπηχ-
ρζεθαλ ηε 
δεθαεηία ηνπ 
‟70 γηα ηελ 
π α ξα γσ γή 
πξντφλησλ 
πνιχ ιε-

πηψλ ζηξσκάησλ απφ δηαθνξεηηθά 

πιηθά. 

Δ GMR επηηξέπεη ηε κεηαηξνπή πνιχ 
κηθξψλ δηαθνξψλ ζε πνιχ κεγαιχηε-
ξεο δηαθνξέο ζην ειεθηξηθφ ζήκα ηεο 

εμφδνπ. 

Μαγλεηναληίζηαζε είλαη ε ηδηφηεηα 
ελφο πιηθνχ λα αιιάδεη ηελ ηηκή ηεο 

ειεθηξηθήο αληίζηαζήο ηνπ φηαλ ε-
θαξκφδεηαη ζε απηφ έλα εμσηεξηθφ 
καγλεηηθφ πεδίν. Σν θαηλφκελν αλα-
θαιχθζεθε αξρηθά απφ ηνλ William 
Thomson ην 1856, αιιά ν ίδηνο δελ 
κπνξνχζε λα κεηψζεη ηελ ειεθηξηθή 
αληίζηαζε πεξηζζφηεξν απφ 5%. 
πγθεθξηκέλα παξαηήξεζε φηη φηαλ 
ην καγλεηηθφ πεδίν ήηαλ παξάιιειν 
κε ηνλ αγσγφ ηφηε ε αληίζηαζε ηνπ 
κεησλφηαλ, ελψ φηαλ ήηαλ θάζεην 
ζηνλ αγσγφ ε αληίζηαζε ηνπ απμαλφ-

ηαλ.  

Ώπηφ ην θαηλφκελν θιήζεθε 
αξγφηεξα ζπλεζηζκέλε καγλε-
ηναληίζηαζε (AMR). Πξφζθα-
ηα εξεπλεηέο αλαθάιπςαλ 
πιηθά πνπ παξνπζηάδνπλ γη-
γαληηαίν καγλεηναληίζηαζε 
(GMR), θνινζζηαία καγλεηνα-
ληίζηαζε (CMR) θαη καγλεηηθφ 

θαηλφκελν ζήξαγγαο (TMR). 

ιεο νη θεθαιέο αλάγλσζεο 
ησλ ζεκεξηλψλ ζθιεξψλ δίζθσλ 
ζηεξίδνληαη ζην θαηλφκελν ηεο γηγα-
ληηαίαο καγλεηναληίζηαζεο, θαηά ην 
νπνίν ε αληίζηαζε ησλ ελαιιαζζφκε-
λσλ ζηξσκάησλ ησλ καγλεηηθψλ θαη 
κε-καγλεηηθψλ πιηθψλ κπνξεί λα 
αιιάμεη ηνπιάρηζηνλ θαηά 100%. 
Βπηπιένλ, ππάξρεη θαη ε θνινζζηαία 
καγλεηναληίζηαζε πνπ έρεη απμήζεη 
ηηο αληηζηάζεηο κέρξη θαη 1400%, ζηε 
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, αιιά απαηηεί 
πεδία ρηιηάδσλ Gauss θαη πιηθά κε 

κηα πςειή εγγελή αληίζηαζε. 

Νόκπει Υεκείαο 2007 

“Η επηθάλεηα επηλνήζεθε από ηνλ 
δηάνιν”, είπε ν δηάζεκνο επηζηήκν-
λαο Wolfgang Pauli. Δ θξάζε απηή 
βαζίζηεθε ζην απιφ γεγνλφο φηη ε 
επηθάλεηα ελφο ζηεξενχ είλαη ην φξην 
αλάκεζα ζ‟ απηφ θαη ζηνλ έμσ θφζκν. 
Αεδνκέλνπ φηη έλα άηνκν κέζα ζε έλα 
ζηεξεφ πεξηβάιιεηαη απφ άιια 
άηνκα, έλα άηνκν ζηελ επηθάλεηα 
κπνξεί λα αληηδξάζεη κε άιια άηνκα 
ηεο επηθάλεηαο, κε άηνκα πέξα απφ 
ηελ επηθάλεηα θαη κε άηνκα αθξηβψο 
απφ θάησ ηεο. Οη ηδηφηεηεο ηεο επηθά-
λεηαο ελφο ζηεξενχ ζπλεπψο δηαθέ-
ξνπλ ξηδηθά απφ απηέο ηνπ εζσηεξη-
θνχ. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα ειαρη-
ζηνπνηήζνπλ ηελ ελέξγεηά ηνπο, ηα 
άηνκα ηεο επηθάλεηαο ζπρλά ηαθην-

πνηνχληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ 
ηα άιια. Δ πνιππινθφηεηα ησλ επη-
θαλεηαθψλ δνκψλ έρεη καηαηψζεη ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε πξνζπαζεηψλ λα 
δνζνχλ αθξηβείο πεηξακαηηθέο θαη 

ζεσξεηηθέο πεξηγξαθέο γη‟ απηά. 

Σν Νφκπει ρεκείαο ην 2007 θέξδηζε ν 
Γεξκαλφο θαη νκφηηκνο θαζεγεηήο 
θπζηθήο ζηελ Max Planc Society, 
Gerlard Ertl γηα ηε κειέηε ησλ ρεκη-
θψλ δηαδηθαζηψλ ζε επηθάλεηεο ζηε-
ξεψλ. Οη έξεπλέο ηνπ βνήζεζαλ ζε 
πνιινχο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο θαη 
ηνπ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν απνθηά 
φιν θαη πεξηζζφηεξε ζεκαζία ηα 
ηειεπηαία ρξφληα. Οη έξεπλέο ηνπ 
α θ ν ξ ν χ λ 
ηνπο θαηαιχ-
ηεο ησλ απην-
θηλήησλ, ηηο 
θπςέιεο θαπ-
ζίκσλ, ηνπο 
εκηαγσγνχο 
θαη ηελ πα-
ξαγσγή ιη-

παζκάησλ. 

Ο Ertl πξνζέ-
θεξε κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή γηα ηηο 
ρεκηθέο αληηδξάζεηο ζηελ επηθάλεηεο 
ησλ ζηεξεψλ πιηθψλ θαη επηλφεζε ηα 
δχζθνια πεηξακαηηθά πξσηφθνιια 
γηα ηε κειέηε ηεο ρεκείαο ηεο επηθά-

λεηαο. 

Έκθαζε δφζεθε απφ ηελ νπεδηθή 
Ώθαδεκία ζηηο κειέηεο ηνπ εξεπλεηή 
γηα κηα ρεκηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ 
νπνία ην άδσην εμάγεηαη απφ ηνλ 
αέξα, κε θαηαιχηε ζίδεξν, γηα ηελ 

παξαγσγή ηερλεηψλ ιηπαζκάησλ. 

Ο εξεπλεηήο έρεη κειεηήζεη επίζεο 
ηελ νμείδσζε ηνπ ζηδήξνπ θαη ηελ 
νμείδσζε ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα κε θαηαιχηε πιαηίλα, ε ηε-
ιεπηαία εθ ησλ νπνίσλ έρεη βξεη επ-
ξεία εθαξκνγή ζηνπ θαηαιπηηθνχο 
κεηαηξνπείο ησλ απηνθηλήησλ γηα ηελ 
παξαγσγή θαζαξψλ εθπνκπψλ αεξί-

σλ. 

Βπίζεο εμήγεζε ηελ θαηαζηξνθή ηεο 
ζηηβάδαο ηνπ φδνληνο, ε νπνία πξαγ-
καηνπνηείηαη κε αληηδξάζεηο ζηηο 
επηθάλεηεο κηθξψλ θξπζηάιισλ πά-

γνπ ζηελ αηκφζθαηξα. 

Σέινο, πξνεηνίκαζε ην έδαθνο γηα 
ηελ αλάπηπμε πεγψλ θαζαξήο ελέξ-

 Τα βραβεία Nobel 2007 
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γεηαο, κε ηελ θαζνδήγεζε γηα ηελ 
αλάπηπμε θπςέιεο θαπζίκσλ, κε ηηο 
νπνίεο παξάγεηαη ειεθηξνληθή ελέξ-
γεηα απφ ηελ θαχζε πδξνγφλνπ κε 
νμπγφλν κε κφλα παξαπξντφληα λεξφ 

θαη ζεξκφηεηα. 

Νόκπει Ιαηξηθήο 2007 

Σν Νφκπει ηαηξηθήο πήξαλ θέηνο νη 
Ώκεξηθαλνί Mario Capecchi, Oliver 
Smithies θαη ν ΐξεηαλφο Matrin Ev-
ans γηα ηελ αλαθάιπςε θαη εμέιημε 

κεζφδσλ πνπ 
δηεπθνιχλνπλ 
ηε γελεηηθή 
ηξνπνπνίεζε 
πεηξακαηφδσ-
σλ κέζσ ηεο 
ρξήζεο βια-
ζηηθψλ θπηηά-
ξσλ. Ώλαθά-
ιπςαλ ην 
ξφιν πνιιψλ 

γνληδίσλ θαη ζπλεηζέθεξαλ ζηε βειηί-
σζε ηεο θαηαλφεζεο πνιιψλ αζζε-

λεηψλ. 

Δ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα 
ηηο γελεηηθέο κειέηεο ηνπο νλνκάζηεθε 
ζηφρεπζε γνληδίσλ ή ηερληθή 

―απνθιεηζκνχ‖ (knock-out). 

Δ ηερληθή ηνπ «απνθιεηζκνχ» εθνδία-
ζε ηνπο εξεπλεηέο κε έλα αμεπέξαζην 
θαηλνχξην εξγαιείν γηα λα βξνπλ ηη 
θάλεη θάζε δεδνκέλν γνλίδην. Σνπο 
επηηξέπεη λα ηξνπνπνηήζνπλ γελεηηθά 
κηα πνηθηιία πνληηθηψλ ρσξίο ην γνλί-
δην απηφ ή κε ην γνλίδην απνθιεηζκέ-
λν θαη κεηά λα δνπλ ηη δε κπνξνχλ λα 

θάλνπλ πηα ηα πνληίθηα. 

Οη επηζηήκνλεο ηψξα κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία γηα 
λα δεκηνπξγήζνπλ γελεηηθέο κεηαιιά-
μεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ελεξγνπνη-
εζνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 
ζηηγκή ή ζε ζπγθεθξηκέλα θχηηαξα ή 

φξγαλα, ακθφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο αλάπηπμεο θαη ζην ελήιηθν δψν, 
είπε ζηελ αλαθνίλσζή ηεο ε επηηξνπή 

ησλ Νφκπει. 

Δ ηερλνινγία ηεο ζηφρεπζεο γνληδίσλ 
κπνξεί λα απνθιείζεη κεκνλσκέλα 
γνλίδηα γηα λα κειεηεζεί ε αλάπηπμε 

ηνπ εκβξχνπ, ε σξίκαλζε θαη νη θπ-
ζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Μέρξη 
ηψξα έρνπλ απνθιεηζζεί πεξηζζφηε-
ξα απφ 10,000 γνλίδηα πνληηθηψλ, ή 
πεξίπνπ ην κηζφ γνληδίσκα ηνπ ζεια-

ζηηθνχ, είπε ε επηηξνπή. 

Ώθφκα, νη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα 
θηηάμνπλ εμαξηεκέλα «απνθιεηζκέλα» 
πνληίθηα, ζηα νπνία ην γνλίδην κπν-
ξεί λα απελεξγνπνηεζεί ζε έλα ζπ-
γθεθξηκέλν ηζηφ ή κέξνο ηνπ εγθεθά-
ινπ, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δσήο 
ηνπο. εκαληηθφ είλαη λα ζεκάλνπλ 
έλα θπζηνινγηθφ γνλίδην κε έλα απν-
θαινχκελν γνλίδην αλαθνξάο ην ν-
πνίν πξνθαιεί κία νξαηή ρξσκαηηθή 
αιιαγή ζε φια ηα θχηηαξα ζηα νπνία 
είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην θπζηνινγηθφ 

γνλίδην. 

Ο Capecchi, κε πξψην πηπρίν ζηε 
θπζηθή θαη ηε ρεκεία, ρξεζηκνπνίεζε 
ηε κέζνδν ηεο ζηφρεπζεο γνληδίσλ 
γηα λα κειεηήζεη ην ξφιν ησλ γνληδί-
σλ ξχζκηζεο ηεο αλάπηπμεο ησλ εκ-
βξχσλ & ηελ εκπινθή ηνπο ζε δηάθν-
ξεο ζπγγελείο αλσκαιίεο. Ο Evans ηε 
ρξεζηκνπνίεζε γηα λα κειεηήζεη ηελ 
θπζηηθή ίλσζε θαη ηελ απνηειεζκαηη-
θφηεηα ησλ γνληδηαθψλ ζεξαπεηψλ 
θαη ηέινο ν Smithies γηα ηελ κειέηε 
ηεο θπζηηθήο ίλσζεο, ηεο ζαιαζζαη-
κίαο, ηεο ππέξηαζεο θαη ηεο αξηην-

ζθιήξπλζεο. 

Φαξίησλ Πνιάηνγινπ 

Ώλαπι. Καζεγεηήο Σκ. Φπζηθήο ΏΠΘ 

Ο Peter Grünberg παξαιακβάλεη ην 
βξαβείν Nobel από ηνλ Βαζηιέα Κάξνιν 
ηεο Σνπεδίαο ζην Μέγαξν Μνπζηθήο ηεο 
Σηνθρόικεο, 10/12/2007. 

Ο Peter Grünberg, ζύκθσλα κε ην 
έζηκν, ππνγξάθεη κηα θαξέθια ζην 
Kafé Satir ηνπ Μνπζείνπ Νόκπει 
ηεο Σηνθρόικεο, 6/12/2007. 

ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΥΔΙΟ Α... 

Σα πξνεγνύκελα ηεύρε ηνπ 

πεξηνδηθνύ Φαινόμενον κπν-

ξείηε λα ηα αλαδεηήζεηε ζηελ 

Βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο 

Φπζηθήο (ηζόγεην ηνπ θηεξίνπ 

Βηνινγίαο ηνπ ΑΠΘ). 

Πνιιά από απηά είλαη δηαζέζη-

κα ζε ειεθηξνληθή κνξθή  

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πεξηνδη-

θνύ, 

fenomenon.physics.auth.gr 
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Οη 
 πεξηζζόηεξνη έρνπλ 

αθνύζεη όηη ζε 5 πεξί-

πνπ δηζεθαηνκκύξηα 

ρξόληα ν ήιηνο καο ζα εμαληιήζεη 

ην πδξνγόλν ζηελ θεληξηθή ηνπ 

πεξηνρή, θαζώο ζα ην έρεη κεηα-

ηξέςεη ζε ήιηνλ-4, κέζσ ησλ αληη-

δξάζεσλ ησλ θύθισλ πξσηνλίνπ-

πξσηνλίνπ. Η ζεξκνθξαζία όκσο 

ησλ 15 πεξίπνπ εθαηνκκπξίσλ 

βαζκώλ, πνπ είλαη αξθεηή γηα ηελ 

ζύληεμε ηνπ πδξνγόλνπ πξνο 

ήιηνλ, δελ είλαη επαξθήο γηα ηελ 

θαύζε ηνπ ειίνπ πξνο βαξύηεξα 

ζηνηρεία. Έηζη, ζηελ θεληξηθή 

πεξηνρή ηνπ Ήιηνπ ζα ζπζζσξεύ-

εηαη ζπλερώο ήιηνλ-4 (δειαδή κε 

δύν πξσηόληα θαη δύν λεηξόληα, 

άξα καδηθό αξηζκό 4).  

Η βαξπηηθή θαηάξξεπζε ηεο θε-

ληξηθήο πεξηνρήο ζα νδεγήζεη ζε 

αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε αξ-

θεηέο δεθάδεο εθαηνκκπξίσλ βαζ-

κώλ, αιιά ε ζύληεμε ηνπ ειίνπ-4 

πξνο βαξύηεξα ζηνη-

ρεία δελ ζα πξνρσ-

ξεί. Η αηηία βξίζθε-

ηαη ζηα ιεγόκελα 

ράζκαηα  κάδαο 

(mass gaps), έλλνηα 

κε ηελ νπνία πεξη-

γξάθεηαη ε κε 

ύπαξμε επζηαζώλ 

ζηνηρείσλ ζην ύ-

κπαλ κε καδηθνύο 

αξηζκνύο 5 θαη 8. 

Αληηδξάζεηο ειίνπ-4 

κε πξσηόλην θαη ειί-

νπ-4 κε ήιην-4 δεκη-

νπξγνύλ αληηζηνίρσο 

ιίζην-5 θαη βεξύιιην

-8, ηα νπνία είλαη 

ακθόηεξα αζηαζή θαη δηαζπώληαη 

εηο ηα εμ σλ ζπλεηέζεζαλ. 

Με βξίζθνληαο αληίζηαζε, ε βα-

ξπηηθή θαηάξξεπζε πξνρσξεί θαη 

ε ζεξκνθξαζία αλεβαίλεη ζηελ 

πεξηνρή ησλ 100 εθαηνκκπξίσλ 

βαζκώλ. Δδώ ε θύζε βξίζθεη κηα 

δηέμνδν πξνο ηε δεκηνπξγία βαξπ-

ηέξσλ ζηνηρείσλ κέζσ ηεο δπλα-

κηθήο ηζνξξνπίαο δεκηνπξγίαο θαη 

θαηαζηξνθήο βεξπιιίνπ-8. Η 

ηζνξξνπία απηή γηα ζπγθεθξηκέ-

λεο ζπλζήθεο επηηξέπεη ηελ 

ύπαξμε ελόο ππξήλα βεξπιιίνπ-8 

γηα θάζε δηζεθαηνκκύξην πξσην-

λίσλ. Τπό ηηο ζπλζήθεο απηέο 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα αληηδξά-

ζεη ν ππξήλαο βεξπιιίνπ πξηλ 

δηαζπαζηεί, κε έλα ππξήλα ειίνπ-

4 πξνο δεκηνπξγία άλζξαθα. Η 

αληίδξαζε απηή, ηεο νπνίαο ν 

ξπζκόο έρεη ηζρπξόηαηε εμάξηεζε 

από ηε ζεξκνθξαζία, νξίδεηαη ζαλ 

triple-α process (από ην γεγνλόο 

όηη ηξία ζσκάηηα άιθα ζπληήθν-

ληαη πξνο δεκηνπξγία ελόο ππξήλα 

άλζξαθα) θαη επηηξέπεη λα πξνρσ-

ξήζεη ε ππξελνζύλζεζε πξνο βα-

ξύηεξα ζηνηρεία. Έηζη ζηελ θε-

ληξηθή πεξηνρή ηνπ άζηξνπ αξρί-

δεη έληνλε παξαγσγή ελέξγεηαο 

από ηελ θαύζε ηνπ ειίνπ πξνο 

άλζξαθα, ελώ ζηνλ ακέζσο επό-

κελν θινηό ζα ζπληήθεηαη πδξν-

γόλν πξνο ήιην. 

Η κεγάιε παξαγσγή ελέξγεηαο ζα 

πξνθαιέζεη δηαζηνιή ηνπ Ήιηνπ 

θαηά 250 πεξίπνπ θνξέο θαη ηαπ-

ηόρξνλε κείσζε ηεο επηθαλεηαθήο 

ηνπ ζεξκνθξαζίαο. εκεηώζηε όηη 

όζν δελ ππήξρε παξαγσγή ελέξ-

γεηαο ζην θέληξν ηνπ ήιηνπ, αθνύ 

ην ήιηνλ-4 δελ έθαλε ζπληήμεηο, ε 

ζεξκνθξαζία αλέβαηλε (...ζην θέ-

ληξν). ηε ζπλέρεηα, κε ηελ 

έληνλε παξαγσγή ελέξγεηαο θαη 

ηελ ζπλαθόινπζε δηαζηνιή, ε 

ζεξκνθξαζία πέθηεη (...ζηελ επη-

θάλεηα). Απηή ε θαηλνκεληθά πα-

ξάμελε ζπκπεξηθνξά είλαη βαζηθό 

ζηνηρείν ηνπ κεραληζκνύ κε ηνλ 

νπνίν απηνξπζκίδεηαη ε παξαγσγή 

ελέξγεηαο ζηα άζηξα θαη δελ είλαη 

ηειηθά παξά κηα απιή ζπλέπεηα 

ηεο αξρήο δηαηήξεζεο ηεο ελέξ-

γεηαο.  

Όπσο αλαθέξζεθε, ε αθηίλα ηνπ 

Ήιηνπ ζα κεγαιώζεη θαηά 250 

πεξίπνπ θνξέο, πέξα δειαδή θαη 

από ηελ αθηίλα πεξηθνξάο ηεο Γεο 

θαη ίζσο θαη ηνπ Άξε. Σν πξνθα-

λέο ζπκπέξαζκα είλαη όηη ε Γε ζα 

πάςεη λα ππάξρεη σο μερσξηζηό 

νπξάλην ζώκα, ζα εμαεξσζεί θαη 

δελ ζα αθήζεη θακηά αλάκλεζε 

ηεο ύπαξμήο ηεο. Δλλνείηαη όηη 

πξηλ από ηε Γε, ζα έρνπλ ήδε γί-

λεη παξαλάισκα ν Δξκήο θαη ε 

Αθξνδίηε. 

ε ό,ηη αθνξά ηνπο δύν εζσηεξη-

θνύο πιαλήηεο, ε κνίξα ηνπο ζεσ-

ξείηαη πεξίπνπ δεδνκέλε. Γηα ηε 

Γε όκσο ππάξρνπλ εξσηεκαηηθά 

πνπ εδξάδνληαη θαηά βάζηλ ζην 

ζέκα ηνπ ιεγνκέλνπ ειηαθνύ αλέ-

κνπ. Δίλαη γλσζηό όηη ππάξρεη κία 

ξνή ζσκαηηδίσλ από ηνλ Ήιην 

πξνο όιεο ηηο δηεπζύλ-

ζεηο ζην ρώξν, θαηά 

βάζε πξσηνλίσλ. Η 

ξνή απηή πξνθαιεί κηα 

απώιεηα κάδαο ε νπνία 

θαη' αξρήλ κεηώλεη ην 

βαξπηηθό πεδίν ηνπ 

Ήιηνπ. Παξ' όηη πνηνηη-

θά ε εηθόλα απηή είλαη 

ζσζηή, πνζνηηθά κπν-

ξνύκε λα πνύκε όηη ε 

απώιεηα κάδαο είλαη 

απνιύησο αζήκαληε 

ππό ηηο παξνύζεο ζπλ-

ζήθεο, άξα θαη νη ζπλέ-

πεηέο ηεο, όζνλ αθνξά 

ην βαξπηηθό πεδίν. 

Οη ζπλζήθεο όκσο ζα έρνπλ αιιά-

μεη δξακαηηθά όηαλ ν Ήιηνο γίλεη 

εξπζξόο γίγαο. Σν θαηλόκελν ηνπ 

ειηαθνύ αλέκνπ ζα είλαη θαηά 

πνιιέο ηάμεηο κεγέζνπο ηζρπξόηε-

ξν, ε απώιεηα κάδαο έληνλε θαη ε 

κείσζε ηνπ βαξπηηθνύ πεδίνπ 

κπνξεί λα γίλεη ζεκαληηθή. Πξώην 

ζπκπέξαζκα, κε ηε κείσζε ηνπ 

βαξπηηθνύ πεδίνπ ε αθηίλα πεξη-

θνξάο ηεο Γεο ζα κεγαιώλεη ζπ-

λερώο θαη ηειηθά ζα παξακείλεη 

πιαλήηεο ηνπ εξπζξνύ γίγαληα 

Ήιηνπ. Η εηθόλα απηή έρεη επηβε-

βαησζεί κε ηελ αλαθάιπςε ελόο 

 Το (μακρινό) μέλλον ηης Γης 

Η εξέλιξη ηυν αζηέπυν ηηρ κύπιαρ ακολοςθίαρ. 

Ματιές στο μέλλον 
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πιαλήηε πνπ πξάγκαηη δηέθπγε 

ηελ ζύιιεςε από ηνλ εξπζξό γί-

γαληα ήιην ηνπ. 

ηε θύζε όκσο νη αιιαγέο δελ 

έρνπλ θαλέλα ιόγν λα πεξηνξίδν-

ληαη επηιεθηηθά ζε κηα κόλν παξά-

κεηξν. Καζώο ν Ήιηνο ζα δηα-

ζηέιιεηαη, ε δηαηήξεζε ηεο ζηξν-

θνξκήο επηβάιιεη ηζρπξή κείσζε 

ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο πεξη-

ζηξνθήο ηνπ. Από έλα κήλα πνπ 

δαπαλά ν Ήιηνο γηα θάζε πεξη-

ζηξνθή ηνπ ηώξα, ζα θηάζεη ηηο 

ρηιηάδεο ρξόληα όηαλ γίλεη εξπ-

ζξόο γίγαο. ε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν 

πεξηθνξάο ηεο Γεο, πνπ αθόκα θαη 

απμεκέλνο ζα παξακείλεη ηεο ηά-

μεσο ησλ εηώλ, ν Ήιηνο ζα παξα-

κέλεη πξαθηηθά αθίλεηνο. Η βαξπ-

ηηθή έιμε ηεο Γεο ζα δεκηνπξγή-

ζεη ζηελ επηθάλεηά ηνπ έλα παιηξ-

ξνηαθό κόξθσκα πνπ κε ηε ζεηξά 

ηνπ ζα αζθεί επάλσ ηεο βαξπηηθή 

έιμε θαη άξα ζα επηβξαδύλεη ηελ 

θίλεζή ηεο. Σν θαηλόκελν απηό 

ιεηηνπξγεί αληίζεηα κε ην πξνε-

γνύκελν, νδεγώληαο πξνο ηελ 

ζύιιεςε θαη ηειηθά εμαέξσζε 

ηεο Γεο από ηνλ εξπζξό γίγαληα 

Ήιην.  

Έλα αθόκε θαηλόκελν πνπ πνηνηη-

θά ηνπιάρηζηνλ δελ κπνξνύκε λα 

αγλνήζνπκε, ζρεηίδεηαη θαη πάιη 

κε ηνλ ειηαθό άλεκν. Πέξα από 

ηελ κείσζε ηνπ βαξπηηθνύ πεδίνπ 

ηνπ Ήιηνπ, πξέπεη λα ιάβνπκε ππ‟ 

όςηλ όηη ε θίλεζε ηεο Γεο κέζα 

ζε απμεκέλεο ππθλόηεηαο ειηαθό 

άλεκν ζεκαίλεη απμεκέλε ηξηβή, 

επηβξάδπλζε ηεο θίλεζεο ηεο Γεο 

θαη ηειηθά κείσζε ηεο αθηίλαο 

πεξηθνξάο. Παξαηεξνύκε δειαδή 

όηη ν ειηαθόο άλεκνο από ηελ 

πιεπξά ηεο κείσζεο ηνπ βαξπηη-

θνύ πεδίνπ επηηξέπεη ζηε Γε λα 

θηλεζεί ζε κεγαιύηεξεο απνζηά-

ζεηο από ηνλ Ήιην θαη από ηελ 

πιεπξά ηεο ηξηβήο ηελ νδεγεί ζην 

αληίζεην. 

Αλαθέξακε δύν ιόγνπο πνπ νδε-

γνύλ ζηελ ζύιιεςε θαη εμαέξσζε 

ηεο Γεο από ηνλ εξπζξό γίγαληα 

Ήιην θαη έλαλ ιόγν πνπ ζα ηεο 

επηηξέςεη λα δηαθύγεη ηε ζύιιεςε 

θαη λα παξακείλεη πιαλήηεο. Η 

πνηνηηθή απηή πξνζέγγηζε πξνθα-

λώο δελ αξθεί γηα λα βγεη ζπκπέ-

ξαζκα. Θα πξέπεη λα δεη θαλείο ην 

πξόβιεκα εμεηάδνληαο πνζνηηθά 

όιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ ππνζέ-

ηεη όηη επεξεάδνπλ 

ηελ εμέιημε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Απηό 

γίλεηαη πξνζν-

κνηώλνληαο ην 

ζύζηεκα, πεξηγξά-

θνληάο ην δειαδή 

κε βάζε ηηο αξρη-

θέο ζπλζήθεο θαη 

επηηξέπνληάο ην 

κεηά λα εμειηρζεί. 

Σέηνηεο εξγαζίεο 

έρνπλ γίλεη θαη 

γίλνληαη από επη-

ζηεκνληθέο νκάδεο 

κε ρξήζε ππεξππν-

ινγηζηώλ, γηαηί ε 

απαηηνύκελε επε-

μεξγαζηηθή ηζρύο 

γηα λα ηξέμνπλ 

ηέηνηνη θώδηθεο 

είλαη ηεξάζηηα. Σα πην πξόζθαηα 

ζπκπεξάζκαηα είλαη όηη ε Γε ζα 

παξακείλεη πιαλήηεο, αλ απηό ζαο 

παξεγνξεί. Όρη όηη έρνπκε κεγά-

ιεο ειπίδεο βέβαηα, αθόκε θαη αλ 

παξακείλεη πιαλήηεο, όηη δελ ζα 

εμαηκηζηνύλ νη σθεαλνί, θαηα-

ζηξαθεί ε βηόζθαηξα θαη ό,ηη 

άιιν κπνξεί λα ζπκβεί ζε έλαλ 

πξώελ ππέξνρν πιαλήηε πνπ ν 

Ήιηνο ηνπ θνληεύεη λα ηνλ αγγί-

μεη...  

Δλλνείηαη όηη έξεπλεο ζαλ ηηο πα-

ξαπάλσ δελ γίλνληαη γηα πξαθηη-

θνύο ιόγνπο ηνπ ηύπνπ «πσο ζα 

επηβηώζνπκε ζηνλ πιαλήηε Γε 

κεηά από 5 δηζεθαηνκκύξηα ρξό-

ληα». Ούησο ή άιισο, αλ θαηαθέ-

ξνπκε λα κελ θαηαζηξέςνπκε ηε 

Γε ζην θνληηλό ρξνληθό δηάζηεκα, 

ζα έρνπκε ζην κέιινλ πνιύ πε-

ξηζζόηεξεο γλώζεηο θαη δεδνκέλα 

γηα λα πξνζεγγίζνπκε ηέηνηα πξν-

βιήκαηα κε πνιύ κεγαιύηεξε 

αθξίβεηα. Η ζεκεξηλή έξεπλα γί-

λεηαη γηα θαζαξά επηζηεκνληθνύο 

ιόγνπο (ζαλ λα ιέκε, θαζαξή πε-

ξηέξγεηα...). 

ε θάζε πεξίπησζε, αλ πάλε όια 

θαιά γηα ηα επόκελα 5 δηζεθαηνκ-

κύξηα ρξόληα πνπ ν Ήιηνο ζα θαί-

εη ζηαζεξά πδξνγόλν θαη κεηά 

μεπεξάζνπκε ηε θάζε ηνπ εξπ-

ζξνύ γίγαληα Ήιηνπ πνπ ζα θξα-

ηήζεη κόιηο έλα (!) δηζεθαηνκκύ-

ξην ρξόληα (ζεκεξηλά), ζα αθν-

ινπζήζεη ε θάζε ηνπ ιεπθνύ λά-

λνπ πνπ ζα ςύρεηαη όιν θαη πε-

ξηζζόηεξν, ζηεξίδνληαο ηε δνκή 

ηνπ όρη ζηελ ηζνξξνπία ηεο βαξύ-

ηεηαο κε ηελ εζσηεξηθή πίεζε 

ιόγσ ζεξκνθξαζίαο, αιιά εζσηε-

ξηθή πίεζε ιόγσ ηεο Απαγνξεπηη-

θήο Αξρήο ηνπ Pauli. Η αξρή απηή 

δελ επηηξέπεη λα ππάξρνπλ δπν 

ειεθηξόληα ζε έλα ζύζηεκα πνπ 

λα έρνπλ ίδηνπο όινπο ηνπο θβα-

ληηθνύο αξηζκνύο. Απηό ζεκαίλεη 

όηη ην ζύζηεκα δελ θαηαξξέεη 

πεξηζζόηεξν απιά επεηδή δελ γί-

λεηαη λα ζπκπηεζηνύλ ζε πην κη-

θξό ρώξν ηα ειεθηξόληα. Αθνύ 

ινηπόλ ε αληίζηαζε ζηελ θαηάξ-

ξεπζε δελ πξνέξρεηαη από πίεζε 

ιόγσ ζεξκνθξαζίαο θαη αθνύ ν 

ιεπθόο λάλνο Ήιηνο, όπσο θάζε 

ζώκα ζην ύκπαλ, ζα ράλεη ελέξ-

γεηα ιόγσ αθηηλνβνιίαο, ζπλάγε-

ηαη όηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζα πέ-

θηεη ζπλερώο ζηελ αησληόηεηα, 

κέρξη λα έιζεη ζε ζεξκηθή ηζνξξν-

πία κε ην πεξηβάιινλ (πνπ είλαη 

άδεην θαη πνιύ θξύν...). Σηο ζπλέ-

πεηεο γηα ηε Γε (αλ ππάξρεη αθό-

κε) ζαο αθήλσ λα ηηο ππνζέζεηε. 

Φαίλεηαη πσο πιαλώληαη πιάλελ 

νηθηξάλ όζνη ζεσξνύλ όηη ε από-

ιπηε καθξνπξόζεζκε επέλδπζε 

ζηε Γε είλαη ηα αθίλεηα. 

Γηα ηελ ώξα ινηπόλ, όπσο ζε θά-

πνην πνίεκα έιεγε ν Αιεμαλδξη-

λόο πνηεηήο “θαη ηέινο πάλησλ, 

λα, ηξαβνύκ' εκπξόο”. Οη πξνν-

πηηθέο όκσο, εηδηθά νη καθξνπξό-

ζεζκεο… 

Φξήζηνο Διεπζεξηάδεο 

Ώλαπι. Καζεγεηήο Σκ. Φπζηθήο ΏΠΘ 

Το ηλιακό ζηέμμα όπυρ θαίνεηαι ζηιρ ακηίνερ Χ 
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Σν πξώην καο ζπλέδξην... 

Ώπφ ηελ Πέκπηε 20 κέρξη θαη ηελ Κπ-
ξηαθή 23 Μαξηίνπ ζηελ παξαιηαθή 
πφιε ηεο Καβάιαο πξαγκαηνπνηήζεθε 
ην 12ν Παλειιήλην ζπλέδξην ηεο 

Έλσζεο Βιιήλσλ Φπζηθψλ (Β.Β.Φ).  

Ώο δνχκε ινηπφλ απηφ ην ηεηξαήκεξν, 
απφ ηελ καηηά ελφο θνηηεηή ηνπ Φπζη-
θνχ πνπ έηπρε λα βξίζθεηαη εθεί, καδί 
κε θάπνηα άιια άηνκα ηεο ζρνιήο 
ηνπ, απιά θαη κφλν, επεηδή ην δηάβα-
ζε ζην θείκελν πνπ είρε γηα ραηξεηη-
ζκφ ζην msn έλαο θίινο ηνπ. Ση ζνπ 
θάλεη ε ηερλνινγία… Σελ κηα ζηηγκή 
αλνίγεηο αλππνςίαζηνο ηνλ ππνινγη-
ζηή ζνπ, θαη ηελ άιιε, έρεηο αγθαιηά-
ζεη ην ηειέθσλν θαη παίξλεηο κε ηελ 
ζεηξά ηα μελνδνρεία ηεο Καβάιαο γηα 
λα δεηο πνην έρεη ειεχζεξα δσκάηηα… 
Ώθνχ κε ηα πνιιά βξέζεθε ην δσκάηη-
ν θαη θαλνλίζηεθαλ ηα ζρεηηθά κε ηελ 
δηακνλή, άξρηζε λα θνηηάεη ην πξφ-

γξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ.  

Σν ζπλέδξην θάιππηε αξθεηνχο ηνκείο. 
Ώπφ ηνλ κηθξφθνζκν ηεο ππξεληθήο, 
σο ην απέξαλην δηάζηεκα θαη απφ ηελ 
θηινζνθία ψο ηηο εθαξκνγέο ηεο, ε 

Φπζηθή ήηαλ θπξίαξρε παληνχ. 

Σν ζπλέδξην μεθίλεζε ηελ Πέκπηε ην 
πξσί κε θεληξηθέο νκηιίεο πνιιά ππν-
ζρφκελεο. Καη λα ην πξψην πξφβιε-
κα… Γηα λα είκαζηε εθεί απφ ηελ 
έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ ζα έπξεπε λα 
μεθηλήζνπκε πνιχ πξσί. Ώιιά φηαλ 
ιέκε πνιχ πξσί, ελλννχκε πάξα πνιχ 
πξσί... πνηνο έρεη ζπλεζίζεη λα 
πέθηεη γηα χπλν ζηεο 4-5 ηα ραξάκα-
ηα (γηα λα κελ πσ αξγφηεξα) θαηαια-
βαίλεη ηη ζεκαίλεη λα μεθηλήζεηο ζηεο 5 
απφ ην ζπίηη ζνπ, γηα λα πξνιάβεηο 
ην ΚΣΒΛ ησλ 6. Με ηα πνιιά θηάζακε 
ζηελ Καβάια, ηαθηνπνηεζήθακε ζηα 
μελνδνρεία θαη βξήθακε ηνλ ρψξν ηνπ 
ζπλεδξίνπ. Δ αξρηθή εηθφλα ηεο ππν-
δνρήο ήηαλ πνιχ θαιή. Άςνγε εμππε-
ξέηεζε ζηελ γξακκαηεία θαη ζηνπο 
πάγθνπο γηα ηα βηβιία, πάγθνο κε 
αλαςπθηηθά θαη γιπθάθηα θαη γεληθφηε-
ξα κηα επράξηζηε αηκφζθαηξα… φ,ηη 
δειαδή ρξεηαδφηαλ κεηά απφ έλα θνπ-

ξαζηηθφ ηαμίδη.  

Δ πξψηε νκηιία ζρεηηθά κε κηα καζε-
καηηθή πξνζέγγηζε ηεο κνπζηθήο ησλ 
Ππζαγνξείσλ απφ ηνλ θ. ππξίδε, αλ 
θαη ελδηαθέξνπζα, είρε πνιιά καζε-
καηηθά γηα ηφζν πξσί. Πάλησο είρε 

ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη άθεζε ηελ 
ππφλνηα, φηη νη Ππζαγφξεηνη ίζσο λα 
γλψξηδαλ ηνπο ινγαξίζκνπο. Μεηά 
απφ απηφ, ν θ. ΐάξβνγιεο εμηζνξξφ-
πεζε ηα πξάγκαηα κε κηα νκηιία κε 
ιηγφηεξα καζεκαηηθά θαη πεξηζζφηεξε 
αθήγεζε, κηιψληαο καο γηα ηελ ηζην-
ξία θαη εμέιημε (φρη ησλ ηδεψλ ζηελ 
Φπζηθή φπσο ζην πξψην έηνο) αιιά 
ηνπ κνληέινπ ηνπ Διηαθνχ ζπζηήκα-
ηνο, απφ ηελ ληεηεξκηληζηηθή επνρή 
ηνπ Νεχησλα κέρξη ην αηηηνθξαηηθφ 
ράνο ηνπ ζήκεξα. ηε ζπλέρεηα, πεξη-
κέλακε ηελ θα. Υαηδερξήζηνπ λα καο 
κηιήζεη γηα ηηο Τπεξκεγέζεηο κειαλέο 
νπέο ζην ζχκπαλ, αιιά  ε νκηιία 
αλαβιήζεθε, γηαηί ε πηήζε ηεο νκηιή-
ηξηαο αθπξψζεθε. Λφγσ απηνχ, γηα 
ηελ ππφινηπε κέξα αθνχγακε θά-
πνηνλ, πνπ δελ ήζειε λα ράζεη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε νκηιία, λα γθξηληάδεη. 

Οη ψξεο ηνπ κεζεκεξηνχ πέξαζαλ 
ρσξίο άιια απξφνπηα κε κηα νκηιία 
ζηελ νπνία κάζακε γηα ηα spintronics,  
έλα λέν είδνο ηξαλδίζηνξ, ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηεί θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ spin 
ηνπ ειεθηξνλίνπ, πεηπραίλνληαο έηζη 
κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο. Κάπνηνη 
άξρηζαλ ήδε λα ζθέθηνληαη ηνπο επε-

μεξγαζηέο ηνπ κέιινληνο... 

Με ηα πνιιά, έθηαζε ην βξάδπ φπνπ 
έγηλε θαη ε επίζεκε έλαξμε ηνπ ζπλε-
δξίνπ. Μεηά απφ κηζή ψξα ραηξεηη-
ζκψλ ν θ. Arthur Miller καο κίιεζε γηα 
έλαλ Ελδφ, ηνλ Chandra, ν νπνίνο ζηα 
19 ηνπ ρξφληα  πξνέβιεςε ηελ χπαξμε 
κειαλψλ νπψλ ζην ζχκπαλ, αιιά ε 
ζεσξία ηνπ δελ έγηλε ηφηε απνδεθηή, 
γηαηί δελ ζπκθσλνχζε κε ηελ “ζσζηή” 
θπζηθή ηεο επνρήο. Ήηαλ κηα ελδηαθέ-
ξνπζα νκηιία, ε νπνία είρε ζαλ ζηφρν 
λα ηνλίζεη φηη δελ κπνξνχκε λα είκα-
ζηε ζίγνπξνη φηη απηά πνπ μέξνπκε 

ηζρχνπλ πάληα.  

Μεηά απφ απηή ηελ ηζηνξηθή αλαδξν-
κή επαλήιζακε ζην παξφλ κε ηνλ θ. 
Καδάλα λα θάλεη κηα αλαζθφπεζε 
ησλ απνζηνιψλ ηεο NASA, νη νπνίεο 
θαζφξηζαλ ηηο θνζκνινγηθέο παξακέ-
ηξνπο κε αθάληαζηε αθξίβεηα γηα 

θνζκνινγηθέο πνζφηεηεο.  

Δ βξαδηά έθιεηζε κε ηνλ θ. νχθνπιε, 
λα καο παξνπζηάδεη ηα αξηζηεξφζηξν-
θα πιηθά θαη ηηο απίζηεπηεο ηδηφηεηέο 
ηνπο φπσο ην φηη δηαζινχλ ηα ΔΜ 
θχκαηα αληίζεηα απ' φηη ηα ζπλήζε 
πιηθά, δίλνπλ κεδεληθή αλάθιαζε ηνπ 
θσηφο θαη θάλνπλ ηέιεηα απεηθφληζε 
αληηθεηκέλσλ, θαζηζηψληαο ηα θαηάι-
ιεια γηα δεκηνπξγία επίπεδσλ θαθψλ 

κε απίζηεπηε επθξίλεηα εζηίαζεο. 

ηελ ζπλέρεηα, γηα φπνηνλ πεηλνχζε, 
αθνινχζεζε γεχκα ζε κηα ηαβέξλα κε 

ηα έμνδα πιεξσκέλα απφ ηελ Β.Β.Φ. 

Σν πξφγξακκα ηεο Παξαζθεπήο 
άιιαμε απξνεηδνπνίεηα θαη θαιεκέξα 
καο είπε ν θ. Θενδνζίνπ, ν νπνίνο 
αξρηθά καο κίιεζε αξρηθά ζρεηηθά κε 
ην ηη πξέπεη λα θάλεη κηα ζεσξία ησλ 
πάλησλ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζία-

ζε ηελ ζεσξία ησλ ππεξρνξδψλ. 

Ώθνινχζεζε ε νκηιία ηνπ θ. Γνχλαξε, 
κε θχξην ζέκα ην ηη πεξηκέλνπκε λα 
δνχκε ζηνλ LHC, φπσο ην ζσκάηην 
Higgs, ην νπνίν πηζηεχεηαη φηη είλαη 
απηφ πνπ πξνζδίδεη κάδα ζηα ζσκα-
ηίδηα. Καηαιάβακε ινηπφλ πνηαλνχ 
ζσκαηίνπ ε αιιειεπίδξαζε θάλεη 
κεξηθέο θαη κεξηθνχο λα καο ξσηάλε 

ζπλέρεηα αλ πάρπλαλ. 

Ο θ. Λνγνζεηίδεο πνπ αθνινχζεζε, 
καο κίιεζε γηα ηελ επαλάζηαζε ηεο 
λαλνηερλνινγίαο θαη ηηο άκεζεο εθαξ-
κνγέο ηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 
θαζεκεξηλήο καο δσήο, θαζψο θαη γηα 
ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα 

απηφ.  

Οη βξαδπλέο δηαιέμεηο μεθίλεζαλ κε 
ηνλ θ.  F. Wagner λα κηιάεη γηα ηνλ 
ξφιν πνπ ζα παίμεη ε θπζηθή ζηνλ 
ηνκέα παξαγσγήο ελέξγεηαο ζην κέι-

ινλ.  

ηελ ζπλέρεηα, ε θα. Πεηξίδνπ καο 
κίιεζε γηα ηνλ LHC θαη ηηο ηερλνινγη-
θέο πξνθιήζεηο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. 
Έθιεηζε ηελ νκηιία ηεο κε ηελ ζπκβν-

ιή ηνπ ΏΠΘ ζην πείξακα ATLAS.  

Ο θ. Οηθνλφκνπ πνπ αθνινχζεζε, κάο 
έδεημε πψο μεθηλψληαο απφ κηα θξάζε 
θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Αηαζηαηηθή 
Ώλάιπζε κπνξείο λα δεκηνπξγήζεηο 
βαζηθά αμηψκαηα ηεο Φπζηθήο θαη λα 
πξνζεγγίζεηο θάπνηεο ζηαζεξέο κε 

αξθεηή αθξίβεηα. 

Μεηά ην δηάιεηκκα, αθνινχζεζε ε 
νκηιία ηνπ θ. Ναλφπνπινπ κε ζέκα ηελ 
κνληέξλα θνζκνινγία θαη ηελ ηαρχηε-
ηα ηνπ θσηφο. Ξεθίλεζε θάλνληαο κηα 
αλαζθφπεζε ηεο ζεσξίαο ηεο θνζκν-
ινγίαο, θαη έθιεηζε παξνπζηάδνληάο 
καο θάπνηα απνηειέζκαηα ηεο 
έξεπλάο ηνπ, πνπ ζπζρεηίδνπλ ηελ 
ηαρχηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηη-
λνβνιίαο κε ηελ ζπρλφηεηά ηεο. Βλδη-
αθέξνλ παξνπζίαζε κηα θαηλνηνκία 
ζηελ παξνπζίαζή ηνπ: νη δηαθάλεηεο 
απφ ηελ έξεπλα θαη ηηο εξγαζίεο ηνπ 
ήηαλ ζθαλαξηζκέλα ρεηξφγξαθα. Καη 
εκείο ρξεζηκνπνηνχκε αθφκε pdf θαη 

ppt... 

Απόψεις 
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άββαην πξσί είπακε λα πάκε ζηελ 
Αξάκα ζε έλα “πκπφζην”, κε ζέκα 
ηελ Εζηνξία θαη ηελ Φηινζνθία ηεο 
Φπζηθήο. Βθεί, αξρηθά κε αθεγεηή ηνλ 
θ. Μπηηζάθε θαη νδεγφ ηελ Φπζηθή, 
βαδίζακε ζηα κνλνπάηηα ηεο θηινζν-
θίαο θαη ζηελ ζπλέρεηα είδακε ηελ 
κπζνινγία θαη ηελ ηέρλε θάζε επνρήο, 
θάησ απφ ην πξίζκα ηεο αζηξνλνκίαο 

κε ηνλ θ. Θενδνζίνπ. 

ηαλ θηάζακε ζηελ αίζνπζα γηα ηηο 
βξαδηλέο δηαιέμεηο, άξρηδε ε νκηιία 
ηνπ θ. Φισξάηνπ. Υξεζηκνπνηψληαο 
ηελ έλλνηα ηεο επηθάλεηαο πίλαθα, 
φξηζε ηνλ Πίλαθα γθνπ θαη ηνλ ρξε-
ζηκνπνίεζε γηα λα γεληθεχζεη ηηο εμη-
ζψζεηο ηνπ Heisenberg ζε ρψξν θά-
ζεσλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ. Μεηά, έδεημε 
πψο ην ρξφλην ηνπ Πίλαθα φγθνπ επη-
θέξεη ζχλδεζε ζηηο κε γξακκηθέο 
άιγεβξεο Lie θαη ζηελ ζεσξία θβαληη-
θψλ επηθαλεηψλ. Σα πξφζσπα πνπ 
ππήξραλ ζηελ αίζνπζα ήηαλ θαζεζπ-
ραζηηθά γηα φινπο, αθνχ δήισλαλ 
μεθάζαξα φηη θαλέλαο δελ είρε θαηα-

ιάβεη ηίπνηε. 

H νκηιία ηνπ θ. Σξαραλά πνπ αθνινχ-
ζεζε, καο άθεζε φινπο άθσλνπο. 
Παξνπζηάδνληαο ηελ αξρή ηεο αβε-
βαηφηεηαο σο ηελ ζεκειηψδε αξρή ηνπ 

ζχκπαληνο, εξκήλεπζε θάπνηα βαζη-
θά θπζηθά θαηλφκελα. Καηά ηελ δηάξ-
θεηα ηεο νκηιίαο ηνπ καο έβαιε λα 
αθνχζνπκε κηα πξνζνκνίσζε ηνπ 
ήρνπ ηνπ Big Bang, θαη θάπνηα κνπζη-
θά θνκκάηηα ηα νπνία έδσζαλ κηα 
άιιε αίζζεζε ζηελ αηκφζθαηξα πνπ 

θπξηαξρνχζε. 

Σν γιέληη πνπ αθνινχζεζε ήηαλ αληά-
μην ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε 
απηφ, αθνχ θάλεθε πψο νη θπζηθνί 
είλαη θαη απηνί απινί άλζξσπνη πνπ 
ζέινπλ θαη κπνξνχλ λα δηαζθεδά-
δνπλ, λα ρνξεχνπλ θαη λα γιεληάλε 

φπσο φινη νη άιινη. 

Σν λα μππλήζνπκε θαη λα πάκε ζηηο 
νκηιίεο ηεο Κπξηαθήο ήηαλ θάηη πνιχ 
δχζθνιν θαη ιφγσ απηνχ θάπνηνη πνπ 
λχζηαδαλ δελ ζεθψζεθαλ θάλ. Βθηφο 
φκσο απφ ηηο άιιεο ζπλεδξίεο ηεο 
εκέξαο, ζέιακε νπσζδήπνηε λα πα-
ξαθνινπζήζνπκε κία ζρεηηθά κε ηελ 
θνηεηλή Όιε. Πήγακε ινηπφλ ζηελ 
αίζνπζα φπνπ γίλνληαλ νη νκηιίεο θαη 
αθνχ πέξαζαλ δχν νκηιίεο πνπ νη 
νκηιεηέο κηινχζαλ πεξί αλέκσλ θαη 
πδάησλ, αθνινχζεζε ε νκηιία ηνπ θ. 
Λαφπνπινπ, πνπ καο έδεημε έλαλ θαη-
λνχξγην ηξφπν εξγαζηεξηαθήο εμά-
ζθεζεο, φπνπ νη κεηξήζεηο παίξλν-

ληαη κέζσ ππνινγηζηή. Μεηά απφ 
απηφ, κάζακε φηη ε νκηιία πνπ ζέιακε 
λα παξαθνινπζήζνπκε είρε κεηαθεξ-

ζεί γηα ηελ πξνεγνχκελε κέξα.  

Μεηά ηελ ιήμε ηνπ ζπλεδξίνπ πήξακε 
ηνλ δξφκν ηεο επηζηξνθήο, κε αλάκη-
θηα ζπλαηζζήκαηα. Βίρακε παξαθν-
ινπζήζεη αξθεηέο αμηφινγεο νκηιίεο 
θαη ε εμππεξέηεζε θαζ‟ φιε  ηελ δηάξ-
θεηα ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ πνιχ θαιή. 
Τπήξραλ φκσο θαη θάπνηα κειαλά 
ζεκεία. Σν γεγνλφο φηη δελ ππήξρε 
επαξθήο ελεκέξσζε γηα ηηο αιιαγέο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο, ήηαλ έλα απφ 
απηά. Σν δεχηεξν ήηαλ φηη θάπνηνη 
νκηιεηέο, πνπ απφ ηνλ ηξφπν ηεο δηά-
ιεμήο ηνπο, έδσζαλ ηελ εηθφλα φηη ν 
κφλνο ιφγνο πνπ βξίζθνληαλ εθεί 
ήηαλ ή γηα λα ηνλίζνπλ ηνλ εαπηφ 
ηνπο, ή γηα λα πάξνπλ ηελ βεβαίσζε 
ζπκκεηνρήο. Βπηπρψο φκσο απηνί 
ήηαλ ιίγνη. Σν γεληθφ ζπλαίζζεκα πνπ 
καο άθεζε ην ζπλέδξην ήηαλ πνιχ 
θαιφ. Ώπνθηήζακε εκπεηξίεο πνπ δελ 
ζα μεράζνπκε, θαη γλσξίζακε άηνκα 
κε θνηλά ελδηαθέξνληα απφ άιιεο 
πεξηνρέο. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ζα 

είκαζηε θαη ζην επφκελν. 

Καθιακάλνο Γηώξγνο 

Φνηηεηήο ηνπ Σκ. Φπζηθήο ηνπ Ώ.Π.Θ 

Συνέδρια 
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ο
 Παλειιήλην πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 

Φπζηθήο Τςειώλ Δλεξγεηώλ 
 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αξραία Οιπκπία, από ηηο 

16 σο ηηο 19 Απξηιίνπ 2008, ην εηήζην ζπλέδξην γηα 

ηε Φπζηθή ησλ ηνηρεησδώλ σκαηηδίσλ θαη ε Γελη-

θή πλέιεπζε - αξραηξεζίεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 

πνπδώλ Φπζηθήο Τςειώλ Δλεξγεηώλ 

(Δ.Δ..Φ.Τ.Δ.). Ο ηίηινο ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ: 

“XXVI Workshop on Recent Developments 

in High Energy Physics and Cosmology” 

ηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ, παξνπζηάδνληαο εξγα-

ζίεο ηνπο, θαη κέιε ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ 

Α.Π.Θ.  

Δπίζεο, ζύληνκε επίζθεςε ζην ζπλέδξην θαη ζπδήηε-

ζε κε θάπνηνπο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξαγκαην-

πνίεζε ν επόκελνο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ CERN 

(από 1/1/2009) θαζεγεηήο Rolf-Dieter Heuer.  

17ο  Παλειιήλην πκπόζην Ππξεληθήο Φπζηθήο 
 
Δ Βιιεληθή Βηαηξεία Ππξεληθήο Φπζηθήο δηνξγαλψλεη ην 
17ν εηήζην ζπλέδξηφ ηεο ζηα Εσάλληλα, 30-31 ΜαΎνπ 2008. 
Σα ζέκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη: 

Ππξεληθέο Ώληηδξάζεηο, Ππξεληθή Ανκή, Ππξεληθή Ώζηξν-
θπζηθή, Ώζζελείο Ώιιειεπηδξάζεηο, Βθαξκνγέο Ππξελη-
θήο Φπζηθήο.  
 
Πιεξνθνξίεο - Βγγξαθή: hnps@cc.uoi.gr 



 

 πεπίοδορ 4 — ηεύσορ 1  ●  Μάιορ 2008 23 

Ο  έλαζηξνο νπξαλφο. Πνηνο 
άλζξσπνο δελ γχξηζε έζησ θαη 

κηα θνξά ην βιέκκα ηνπ ςειά θαη δελ 
αλαξσηήζεθε, ηη βξίζθεηαη εθεί έμσ; 
Πνηα ε ζέζε κνπ εδώ; Υπάξρνπλ 
άιινη πνιηηηζκνί εθεί ςειά; Καη ηφζα 
άιια εξσηήκαηα, πνπ ζα ρξεηαδφηαλ 
ζειίδεο νιφθιεξεο γηα λα αλαθεξ-
ζνχλ κφλν. Δ αζηξνλνκία, ε αζηξν-
θπζηθή θαη ε θνζκνινγία είλαη νη 
επηζηήκεο πνπ καο δίλνπλ απαληή-
ζεηο ζηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα 
εξσηήκαηα ζχκθσλα κε απνηειέζκα-
ηα ηεθκεξησκέλσλ επηζηεκνληθψλ 

εξεπλψλ. 

Μάζακε έηζη, απφ ην ζρνιείν αθφκα, 
φηη ε γε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ελληά 
(νθηψ πιένλ) πιαλήηεο ελφο ειηαθνχ 
ζπζηήκαηνο αλάκεζα ζηηο εθαηνληά-
δεο πνπ ππάξρνπλ ζην γαιαμία καο 
θαη φηη ν γαιαμίαο καο είλαη έλαο αλά-
κεζα ζηα δηζεθαηνκκχξηα γαιαμηψλ 
πνπ ππάξρνπλ ζην ζχκπαλ. Καηα-
λνήζακε ινηπφλ φηη ε γε δελ είλαη 
νχηε ζηαγφλα ζηνλ σθεαλφ ηνπ ζχ-
κπαληνο. πνηνο αζρνιήζεθε παξα-
πάλσ κε ηελ αζηξνλνκία, ηαμίδεςε κε 
έλα μερσξηζηφ ζθάθνο πνπ ιέγεηαη 
θαληαζία, ζηε γεκάηε θξαηήξεο επη-
θάλεηα ηεο ειήλεο, ζηα ππθλά λέθε 
ηεο Ώθξνδίηεο, ζηνπο δνξπθφξνπο 
ηνπ Αία, ζηνπο δαθηπιίνπο ηνπ Κξφ-
λνπ, ζηηο ειηαθέο πξνεμνρέο, ζε κα-
θξηλά λεθειψκαηα, ζε ζθαηξσηά θαη 
αλνηρηά ζκήλε, ζε καχξεο ηξχπεο, 
άζηξα λεηξνλίσλ θαη ηέινο ζηνλ γα-
ιαμία ηεο Ώλδξνκέδαο θαη ζε ηφζνπο 
άιινπο εμαηξεηηθά καθξηλνχο πξννξη-

ζκνχο. 

Με ιίγα ιφγηα, πξηλ θάπνηα ρξφληα, 
φπνηνο δελ ήηαλ επηζηήκνλαο έπξεπε 
λα θαληάδεηαη φια απηά ηα ζαπκα-
ζηά, ηνλ εθπιεθηηθφ θφζκν ηνπ ζχ-
κπαληνο, ρσξίο λα κπνξεί λα ηα αληη-

θξχζεη, παξά κφλν ζε θσηνγξαθίεο. 
Ίζσο ε αζηξνλνκία λα έκνηαδε θά-
πσο νπηνπηθή, λα έκνηαδε φηη αζρν-

ιείηαη κε έλαλ άιιν θφζκν. 

Με ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 
φκσο, ε Ώζηξνλνκία έγηλε επηηέινπο 
πξνζηηή ζην επξχ θνηλφ. ε αλζξψ-
πνπο αλεμαξηήηνπ επαγγέικαηνο, νη 
νπνίνη καγεχηεθαλ απφ ην ζχκπαλ 
θαη ηηο νκνξθηέο ηνπ. Ώπηφ πξνθαλψο 
επηηεχρζεθε κε ηελ έιεπζε ηνπ εξαζη-
ηερληθνχ ηειεζθνπίνπ, πνπ ν θαζέλαο 
κπνξεί λα απνθηήζεη θαη λα ζαπκά-
ζεη πνιιά απφ απηά πνπ έβιεπε πξηλ 

κφλν ζε θσηνγξαθί-
εο. Πιαλήηεο, δνξπ-
θφξνη, ζκήλε αζηέ-
ξσλ, άζηξα, γαιαμί-
εο, ζρεδφλ ηα πάληα 
κπνξνχλ λα απνθα-
ιπθζνχλ κε ηε βνή-
ζεηα ελφο ηέηνηνπ 

ζαπκαζηνχ νξγάλνπ. 

Σν ηειεζθφπην είλαη 
ην φπιν ηνπ εξαζηηέ-
ρλε αζηξνλφκνπ, 
ρσξίο απηφ δελ βγαί-
λεη ζηνλ  ―πφιεκν‖. 

ηνλ ―πφιεκν‖ ηεο ζπλερνχο αλαδήηε-
ζεο νινέλα θαη πην καθξηλψλ-

ακπδξψλ ζηφρσλ. 

Τπάξρνπλ δηάθνξα 
είδε ηειεζθνπίσλ θαη 
ην θάζε είδνο έρεη  
δπλαηά θαη αδχλαηα 
ζεκεία. Άιια κε θν-
ξπθαία νπηηθά ζπ-
ζηήκαηα, ζρεδηαζκέ-
λα γηα απαηηεηηθνχο 
παξαηεξεηέο, άιια 
κε κεγάιεο δηακέ-
ηξνπο, θαηάιιεια γηα 
ηνλ βαζχ νπξαλφ θαη 
θαζέλα απφ απηά ζε 
δηαθνξεηηθέο ζηεξί-
μεηο θαη ηξίπνδεο αλάινγα κε ηηο αλά-
γθεο ηνπ παξαηεξεηή. Σα ηειεπηαία 
ρξφληα έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη 
ηα ξνκπνηηθά ηειεζθφπηα ηα νπνία 
κπνξνχλ κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ 
λα εληνπίδνπλ απηφλνκα ην ζηφρν 
ηνπο. Παξφια απηά, ππάξρνπλ θαη 
ιάηξεηο ηνπ νπξαλνχ πνπ αξθνχληαη 
ζηελ παξαηήξεζε κε θηάιηα, ε νπνία 
έρεη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκα-
ηα ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νξγάλσλ. Γεληθφ-
ηεξα πάλησο, θαζέλαο δηαιέγεη κφλνο 
ηνπ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ζαπ-
κάζεη ηνλ λπθηεξηλφ νπξαλφ θαη ζα 
δηαζέζεη αλάινγα εμνπιηζκφ θαη ρξφ-
λν ζε απηήλ ηελ πξαγκαηηθά εθπιε-

θηηθή αζρνιία. 

Οη  εξαζη ηέρλεο  αζηξνλφκνη , 
άλζξσπνη θαζεκεξηλνί, αζρνινχληαη 
κε ηελ αζηξνλνκία γηα μεθνχξαζε, 
ραιάξσζε ή γηα θηινζνθία. Άιινη 
αζηξνθσηνγξαθίδνπλ θαη άιινη απιά 
παξαηεξνχλ. Μεξηθνί έρνπλ ζπγθε-
θξηκέλνπο ζηφρνπο ή θάλνπλ πξν-
γξακκαηηθέο θσηνγξαθίζεηο π.ρ. ην 
αλάιεκκα ηνπ Ήιηνπ. Βπηπξφζζεηα, 
θάπνηνη ςάρλνπλ θνκήηεο ή αζηεξνεη-
δείο κε ηεξάζηηα επηηπρία αξθεηέο 
θνξέο. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πνιινί 
αζηεξνεηδείο έρνπλ αλαθαιπθζεί απφ 

εξαζηηέρλεο αζηξνλφκνπο. 

ε φιν ηνλ θφζκν ππάξρνπλ ζχιιν-
γνη εξαζηηερλψλ αζηξνλφκσλ φπνπ 
ζπγθεληξψλνληαη νη εξαζηέο ηνπ νπ-
ξαλνχ θαη νξγαλψλνπλ εμνξκήζεηο 
αζηξνπαξαηεξήζεσλ, αληαιιάζζνπλ 
γλψκεο πεξί εμνπιηζκψλ, κειεηάλε 
θαηλφκελα, δηαβάδνπλ θαη γεληθφηεξα 
ζπλδπάδνπλ ζε ηδαληθή αλαινγία, ηελ 
επηζηήκε κε ηελ ςπραγσγία. Ώπηφ ην 
πάληξεκα επηηπγράλεηαη ράξε ζηελ 
ίδηα ηε θχζε ηεο εξαζηηερληθήο α-

ζηξνλνκίαο. Αειαδή, παξφιν πνπ ε 
αζηξνλνκία είλαη επηζηήκε, νη 
άλζξσπνη πνπ αζρνινχληαη καδί ηεο 
ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, δελ είλαη 
επηζηήκνλεο. Ώπηφ ζα κπνξνχζε λα 
ζεσξεζεί αλψθειν ή θαη επηθίλδπλν. 
Σα πξάγκαηα φκσο δελ είλαη θαζφινπ 
έηζη. Δ αζηξνλνκία πξνζθέξεη ζηνπο 
αλζξψπνπο, αιιά θαη νη άλζξσπνη κε 
ηε ζεηξά ηνπο πξνζθέξνπλ ζηελ α-
ζηξνλνκία. Δ επηζηήκε πξνζθέξεη 

Επαζιηεσνική αζηπονομία: Η επιζηήμη ηων πολλών Ενασχολήσεις 
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Ο Όκηινο Φίισλ Αζηξνλνκίαο  

ηδξύζεθε ην 1997 θαη ζήκεξα α-

ξηζκεί έλαλ αμηνινγόηαην αξηζκό 

κειώλ (κεηαμύ απηώλ θαη θαηαμη-

σκέλνπο επηζηήκνλεο, θαζεγεηέο 

ηνπ Α.Π.Θ. θαη όρη κόλν). Έρεη 

θάλεη έληνλα αηζζεηή ηελ παξνπ-

ζία ηνπ, πινπνηώληαο κε επηηπρία 

ηνλ θαηαζηαηηθό ζθνπό ηεο 

ύπαξμήο ηνπ, πνπ είλαη ε δηάδνζε 

ηεο Αζηξνλνκίαο θαη ηεο Δπηζηή-

κεο γεληθόηεξα ζην επξύ θνηλό. Η 

έσο ηώξα πνξεία ηνπ ραξαθηεξί-

δεηαη άθξσο επηηπρεκέλε θαη απν-

δεηθλύεη όηη ηα κέιε θαη νη εθά-

ζηνηε δηνηθήζεηο ηνπ ελζηεξλίδν-

ληαη ζην αθέξαην ηνλ πξναλαθεξ-

ζέληα ζθνπό θαη θάλνπλ όηη κπν-

ξνύλ γηα λα πξνζθέξνπλ ζε θάζε 

ελδηαθεξόκελν ηε γλώζε θαη ηελ 

εκπεηξία γηα ηε ζσζηή εμνηθείσζή 

ηνπ κε ην αληηθείκελν, ηόζν ζε 

ζεσξεηηθό επίπεδν όζν θαη πξα-

θηηθά. 

Η ζε κόληκε βάζε ιεηηνπξγία 

Γξαθείνπ ηνπ Οκίινπ (Γεπηέξα - 

Σεηάξηε - Παξαζθεπή 18.00 - 

21.00), όπνπ είλαη εππξόζδεθηνο 

νπνηνζδήπνηε έρεη ηελ επηζπκία 

λα αζρνιεζεί κε ηνλ νπξαλό θαη 

ηα θαηλόκελά ηνπ, ε 

ζπζηεκαηηθή δηνξγάλσ-

ζε καζεκάησλ ζηελ 

θαηάιιεια δηακνξθσκέ-

λε αίζνπζά καο, ε αληδη-

νηειήο αληαπόθξηζε 

κειώλ ηνπ ζε θάζε πξό-

ζθιεζε γηα κηα ελεκέ-

ξσζε, παξνπζίαζε ή 

δηάιεμε ζε ζρνιεία, ζπιιόγνπο 

θαη άιινπο θνξείο, νη δηαξθείο 

εθζέζεηο παξαηεξεζηαθώλ θαη 

άιισλ επνπηηθώλ νξγάλσλ, δηα-

θόξσλ νκνησκάησλ θαη ινηπώλ 

αληηθεηκέλσλ, ε ζπλεξγαζία καο 

κε δηάθνξνπο θνξείο, ε ζπκκεην-

ρή καο ζε επίζεκεο εθδειώζεηο 

(ΓΔΘ, Γεκήηξηα θαη άιιεο), ε 

δηνξγάλσζε αζηξνπάξηπ είλαη 

νξηζκέλεο κόλνλ από ηηο δξαζηε-

ξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζεσξεηηθή δηάδνζε ηεο γλώζεο. 

Παξάιιεια, ε ύπαξμε ηεο άξηζηα 

νξγαλσκέλεο θαη θαηαξηηζκέλεο 

Οκάδαο Παξαηήξεζεο (κέιε ηεο 

νπνίαο ζπκκεηέ-

ρνπλ επίζεο ελεξγά 

θαη ζε πξνγξάκκα-

ηα ηδηαίηεξνπ επη-

ζηεκνληθνύ ελδηα-

θέξνληνο), ζε ζπλ-

δπαζκό θαη κε ηελ 

πξνζπκία όισλ 

αλεμαηξέησο ησλ 

κειώλ πνπ θαηέ-

ρνπλ θαηάιιειν 

αζηξνλνκηθό εμν-

πιηζκό, εμαζθαιί-

δεη θαη ηελ πξαθηη-

θή θαηάξηηζε, κηα 

θαη παξέρεη ηε δπ-

λαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζε αζηξν-

παξαηεξήζεηο θαη εθπαίδεπζεο 

ζηε ρξήζε νπηηθώλ νξγάλσλ. 

Κνξπθαία ζηηγκή ζηε κέρξη ζήκε-

ξα δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Οκίινπ 

ππήξμε ε θαηά θνηλή νκνινγία 

ππνδεηγκαηηθή δηνξγάλσζε ηνπ 

3νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Δξα-

ζηηερληθήο Αζηξνλνκίαο, ηνλ Ο-

θηώβξην ηνπ 2003, ζηε Υαιθηδηθή. 

Πεξηζζόηεξε πιεξνθόξεζε, ηόζν 

γη‟ απηό όζν θαη γηα ηνλ Όκηιν 

γεληθόηεξα, κπνξείηε λα έρεηε 

επηζθεπηόκελνη ηνλ δηθηπαθό ηόπν 

καο, ζηε δηεύζπλζε www.ofa.gr. 

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Σωμαηείο μη κερδοζκοπικού χαρακηήρα 

Αλεναμδοείαπ 113 (πεοιξςή Μαοηίξρ) 

54646 Θεζ/μίκη – Τηλ. 2310423133 

Ιζηξζελίδα: www.ofa.gr 

E-mail: ofa@ofa.gr 

γλψζεηο, εκπεηξίεο νμχλεη ηελ θξίζε, 
θαιιηεξγεί θαη νη άλζξσπνη σο αληάι-
ιαγκα ηεο δίλνπλ κία αλζξψπηλε 
πιεπξά θάλνληαο ηελ πξνζηηή ζε 
πνιινχο. Βπηπιένλ ε δηαθνξεηηθφηε-
ηα θάζε εξαζηηέρλε ε νπνία έγθεηηαη 
ζην φηη δελ είλαη επηζηήκνλαο αιιά 
γηαηξφο, δηθεγφξνο, θαξκαθνπνηφο, 
δάζθαινο, κνπζηθφο ή αθφκα θαη 
καλάβεο δξα θαηαιπηηθά ζηελ αλ-
ζξψπηλε θχζε πνπ παίξλεη ε αζηξν-
λνκία έιθνληαο νινέλα θαη πεξηζζφ-
ηεξνπο αλζξψπνπο θαη ηδηαίηεξα λέ-

νπο λα αζρνιεζνχλ καδί ηεο. 

Γηαηί θαη απηή απνηειεί κηα απφ ηηο 
ζεκαληηθφηεξεο σθέιεηεο ηεο εξαζηηε-
ρληθήο αζηξνλνκίαο ζην θνηλσληθφ 
ζχλνιν, θαζψο θάλνληαο λένπο λα 
αγαπήζνπλ ηελ αζηξνλνκία φρη κφλν 

δεκηνπξγεί έλα εθθνιαπηήξην επηζηε-
κφλσλ αιιά επηκνξθψλεη έλα αθφκα 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνιηηψλ. π-
κπεξαζκαηηθά ινηπφλ ζα κπνξνχζα-
κε λα πνχκε φηη ε αζηξνλνκία ζπκ-
βάιιεη ζηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο 
επξχηεξεο θνηλσλίαο ψζηε λα αληηκε-
ησπίζεη λνζεξέο θαηαζηάζεηο αλά-
πηπμεο παξαεπηζηεκψλ θαη εμεπηειη-
ζκνχ ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη 
λνεκνζχλεο πνπ ζπρλά εκθαλίδνληαη 

ζηηο κέξεο καο. 

Βλ θαηαθιείδη, ε εξαζηηερληθή αζηξν-
λνκία απνηειεί κία εμαηξεηηθά ελδηα-
θέξνπζα αζρνιία, πξαγκαηηθά ζε 
ηαμηδεχεη ζε άιινπο θφζκνπο, κε ηελ 
νπνία κπνξεί λα αζρνιεζεί ν θαζέ-
λαο καο θηάλεη λα έρεη κεξάθη, φξεμε 
θαη αγάπε γηα απηφ πνπ θάλεη, πξνσ-

ζεί ηνπο λένπο επηζηήκνλεο θαη ζπκ-
βάιιεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ 
πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 
ζθέςεο φισλ ησλ αλζξψπσλ ηεο 
θνηλσλίαο ψζηε λα κελ απνδέρνληαη 
θαηαζηάζεηο ζαλ ηηο ζεκεξηλέο βνε-
ζψληαο έηζη ζηελ πνιηηηζηηθή αλά-

πηπμε ηνπ πιαλήηε! 

Σελ επφκελε θνξά ινηπφλ πνπ ζα 
βξεζείηε αξγά ην βξάδπ έμσ, ζεθψζηε 
ην θεθάιη θαη ξίμηε κηα καηηά πξνο ηα 

επάλσ… πνηνο μέξεη;  

Ίζσο δελ ην μαλαθαηεβάζεηε. 

 

Αζαλαζηάδεο Τειέκαρνο  

Φνηηεηήο ηνπ Σκ. Φπζηθήο ηνπ Ώ.Π.Θ. 

Σηηγκηόηππν από ηελ δηάιεμε ηνπ θαζεγεηή θ. Σεηξαδάθε 
ζηνλ Όκηιν ζηηο 20/1/2008. 
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Ήθαιζηορ… Άξαγε ηη ζαο 

έξρεηαη ζην κπαιό όηαλ αθνύηε 

απηό ην όλνκα;  

Όπσο είλαη ινγηθό, νη πεξηζζόηε-

ξνη ην ζπλδένπλ κε ηνλ ζεό ηεο 

ειιεληθήο κπζνινγίαο, γην ηεο 

Ήξαο θαη ηνπ Γία, ζεό ηεο θσηηάο 

θαη ηεο κεηαιινπξγίαο, πνπ θαηνη-

θνύζε καδί κε ηνπο άιινπο ζενύο 

ζηνλ Όιπκπν. Τπήξρε όκσο αθό-

κε έλαο Ήθαηζηνο ζηελ ηζηνξία 

θαη απηή ηελ θνξά δελ ήηαλ νύηε 

ζεόο νύηε άλζξσπνο. Ήηαλ έλαο 

πιαλήηεο, κεηαμύ Δξκή θαη Ηιί-

νπ, κε ηελ βνήζεηα ηνπ νπνίνπ ν 

Γάιινο αζηξνλόκνο Λε Βεπιέ (Le 

Verrier) θαηάθεξε λα εξκελεύζεη 

ηελ αλώκαιε θίλεζε ηνπ πεξηειί-

νπ ηνπ Δξκή. Αο πάξνπκε όκσο ηα 

πξάγκαηα από ηελ αξρή. 

Βξηζθόκαζηε ζηελ πεξίνδν 1840-

1860. Μηα πεξίνδν αξθεηά γόληκε 

γηα ηνλ επηζηεκνληθό ηνκέα. Σόηε 

εληνπίζηεθε θαη νλνκάζηεθε γηα 

πξώηε θνξά ην όδνλ, αλαθαιύθ-

ζεθαλ ηα αξλεηηθά ηεο θσηνγξα-

θίαο, δίλνληαο ηελ δπλαηόηεηα λα 

κπνξεί λα γίλεη εθηύπσζε κηαο 

θσηνγξαθίαο πεξηζζόηεξεο από 

κία θνξέο, θαη εμεγήζεθε θαη δηα-

ηππώζεθε ην θαηλόκελν Doppler. 

Αθόκε βξέζεθε ην κεραληθό ηζν-

δύλακν ηεο ζεξκόηεηαο από ηνλ 

Joule, νξίζηεθε ε απόιπηε ζεξκν-

θξαζηαθή θιίκαθα από ηνλ Kelvin 

θαη δηαηππώζεθε “επίζεκα” ν λό-

κνο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο από 

ηνλ Helmholtz. Σελ ίδηα πεξίνδν 

δεκηνπξγήζεθε ε άιγεβξα Boole, 

απνδείρζεθε ε πεξηζηξνθή ηεο γεο 

από ηνλ Foucault (Φνπθώ) θαη 

δεκηνπξγήζεθε ν πξώηνο ζεηζκν-

γξάθνο από ηνλ Palmieri. Παξάι-

ιεια όκσο κε όια απηά ζηνλ ην-

κέα ηεο αζηξνλνκίαο είρακε αλα-

θαιύςεηο νη νπνίεο έθαλαλ ηνπο 

ράξηεο ηνπ νπξαλνύ λα μαλαγξα-

θηνύλ. 

Ο Urbain Jean Joseph Le Ver-

rier, γελλήζεθε ζην Saint-Lô ηεο 

Γαιιίαο ην 1811. πνύδαζε ζην 

Πνιπηερλείν ηνπ Παξηζηνύ θαη 

κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ αζρνιή-

ζεθε εξεπλεηηθά κε ηελ ρεκεία 

ζην εξγαζηήξην Gay-Lussac. Σν 

1837 δηνξίζηεθε θαζεγεηήο ζην 

Πνιπηερλείν ηνπ Παξηζηνύ θαη 

άξρηζε λα κειεηά εθηεηακέλα ηνλ 

πιαλήηε Δξκή, δεκηνπξγώληαο 

βειηησκέλνπο πίλαθεο ηεο ηξνρηάο 

ηνπ. Σν 1845 αζρνιήζεθε κε ηελ 

κειέηε ηεο θίλεζε ηνπ Οπξαλνύ, ε 

νπνία παξνπζίαδε θάπνηεο αλεμή-

γεηεο δηαηαξάμεηο, πνπ δελ κπν-

ξνύζαλ λα εξκελεπηνύλ κε ην ηόηε 

ηζρύνλ πιαλεηηθό κνληέιν. 

Γηα λα κπνξέζεη λα εξκελεύζεη 

απηέο ηηο θηλήζεηο, ππέζεζε όηη 

ππάξρεη αθόκε έλαο πιαλήηεο 

κέζα ζηελ εθιεηπηηθή θαη όηη ζηελ 

δηθή ηνπ επίδξαζε νθείινληαλ νη 

αλσκαιίεο ζηηο θηλήζεηο ηνπ Οπ-

ξαλνύ. Μεηά από ηνλ ζεσξεηηθό 

πξνζδηνξηζκό ηεο ζέζεο θαη ηεο 

ηξνρηάο ηνπ πιαλήηε, εηδνπνίεζε 

ηνλ δηεπζπληή ηνπ αζηεξνζθνπεί-

νπ ηνπ Βεξνιίλνπ Johann G. 

Galle, ν νπνίνο κεηά από ιηγόηεξν 

κηαο ώξαο παξαηήξεζε, θαηάθεξε 

ζηηο 23 επηεκβξίνπ ηνπ 1846 λα 

εληνπίζεη έλα νπξάλην ζώκα κεγέ-

ζνπο 8, ην νπνίν δελ πεξηιακβάλν-

ληαλ ζηνλ ράξηε ηεο νπξάληαο 

ζθαίξαο πνπ είρε ζηελ θαηνρή 

ηνπ. Σν ζώκα απηό ήηαλ ν Ποζει-

δώναρ, ε αλαθάιπςε ηνπ νπνίνπ 

ήηαλ ε ζεκαληηθόηεξν αζηξνλνκη-

θό γεγνλόο ηνπ πξνπεξαζκέλνπ 

αηώλα.  

Βιέπνληαο όηη ε ππόζεζή ηνπ 

ήηαλ ζσζηή θαη όηη ε εηζαγσγή 

ελόο ππνζεηηθνύ πιαλήηε κπνξνύ-

ζε λα εξκελεύζεη ηηο αλσκαιίεο 

ηνπ Οπξαλνύ, ν Le Verrier πξν-

ζπάζεζε λα εθαξκόζεη μαλά ηελ 

ίδηα ζθέςε γηα λα εξκελεύζεη ηελ 

θίλεζε ηνπ Δξκή, ε νπνία αθόκε 

παίδεπε θαη απηόλ θαη ηνπο ππό-

ινηπνπο αζηξνλόκνπο. Έθαλε ινη-

πόλ ηελ ππόζεζε όηη κεηαμύ Δξκή 

θαη Ήιηνπ ππάξρεη, ή αθόκε κία 

δώλε αζηεξνεηδώλ, όπσο απηή πνπ 

ππάξρεη κεηαμύ Άξε θαη Γία, ή 

έλαο εζσηεξηθόο πιαλήηεο κε κέ-

γεζνο πεξίπνπ ίζν κε απηό ηνπ 

Δξκή, θαη απόζηαζε από ηνλ Ήιην 

ίζε κε ην κηζό ηεο απόζηαζεο 

Δξκή-Ήιηνπ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, 

θαηάθεξε λα εξκελεύζεη θαη λα 

πξνβιέςεη ηελ ηξνρηά ηνπ Δξκή κε 

αθξίβεηα. Σελ εξγαζία ηνπ απηή 

ηελ δεκνζίεπζε ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 1859. Ακέζσο κεηά ηελ δεκν-

ζίεπζή ηνπ, έλαο Γάιινο γηαηξόο 

θαη εξαζηηέρλεο αζηξνλόκνο, ν 

Edmond Lescarbault , ηνπ 

έζηεηιε έλα γξάκκα ζην νπνίν ηνπ 

έιεγε όηη ζηηο 26 Μαξηίνπ ηνπ 

ίδηνπ έηνπο είρε παξαηεξήζεη έλα 

ζθνηεηλό αληηθείκελν κπξνζηά 

από ηνλ Ηιηαθό δίζθν. Αξρηθά 

λόκηζε όηη ήηαλ απιά κία ειηαθή 

θειίδα, αιιά ζύληνκα δηαπίζησζε 

όηη θηληόηαλ. Μεηά από κία ώξα 

θαη έλα ηέηαξην ην αληηθείκελν 

είρε κεηαθηλεζεί πεξίπνπ θαηά ην 

έλα ηέηαξην ηεο δηακέηξνπ ηνπ 

Ήιηνπ. Ο Le Verrier πήξε ην πξώ-

ην ηξέλν πνπ βξήθε θαη πήγε λα 

ζπλαληήζεη ηνλ Lescarbault. Αθνύ 

κειέηεζε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη 

ήηαλ γλήζηεο. Βάζε ησλ παξαηε-

ξήζεσλ ηνπ Lescarbault θαηέιεμε 

όηη ην ζώκα πνπ παξαηήξεζε ν 

Lescarbault είρε πεξίνδν 19 κέξεο 

θαη 7 ώξεο θαη κέζε απόζηαζε 

από ηνλ ήιην 0.1427 αζηξνλνκηθέο 

κνλάδεο. Η δηάκεηξόο ηνπ ήηαλ 

αξθεηά κηθξόηεξε ηνπ Δξκή θαη ε 

κάδα ηνπ πεξίπνπ ίζε κε ην 1/17 

ηνπ Δξκή. Παξόιν πνπ απηή ε 

κάδα ήηαλ πνιύ κηθξή θαη δελ 

κπνξνύζε λα εξκελεύζεη ηελ θίλε-

ζε ηνπ Δξκή, ζεώξεζε όηη απηό ην 

ζώκα είλαη απιά ην κεγαιύηεξν 

ζε κέγεζνο κέινο κίαο δώλεο α-

ζηεξνεηδώλ. Ο Le Verrier ελζνπ-

ζηάζηεθε κε ηελ αλαθάιπςε θαη 

νλόκαζε απηόλ ηνλ πιαλήηε 

Ήθαιζηο.  

Μεηά από απηό, θηλεηνπνίεζε 

όινπο ηνπο αζηξνλόκνπο ζην θπ-

λήγη γηα ηνλ Ήθαηζην. Τπήξμαλ 

Ήθαιζηορ. Ο πλανήηηρ πος εκηποσιάζηηκε από… μια πέηπα! Ιστορίες 
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αξθεηέο αλαθνξέο γηα “παξαηε-

ξήζεηο” ηνπ Ήθαηζηνπ, αιιά όρη 

ζηελ πξνβιεπόκελε ηξνρηά, θαη 

όζεο πεξηζζόηεξεο παξαηεξήζεηο 

αλαθέξνληαλ ηόζν πνην δύζθνιν 

ήηαλ λα θαζνξηζηεί ηξνρηά πνπ λα 

ηηο επαιεζεύεη όιεο. Ο κεγαιύηε-

ξνο ζξίακβνο ησλ ππνζηεξηθηώλ 

ηνπ Ήθαηζηνπ έγηλε ην 1878, έλα 

ρξόλν κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Le 

Verrier, ζε κία νιηθή έθιεηςε ειί-

νπ πάλσ από ηηο Γπηηθέο Ηλσκέ-

λεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Δθεί 

ν J.C. Watson, θαζεγεηήο αζηξν-

λνκίαο ζην παλεπηζηήκην ηνπ 

Michigan, ήηαλ ζίγνπξνο όηη πα-

ξαηήξεζε δύν “πιαλήηεο” κε από-

ζηαζε από ηνλ Ήιην κηθξόηεξε 

από απηή ηνπ Δξκή θαη ν Lewis 

Swift ήηαλ ζίγνπξνο όηη θαη απηόο 

παξαηήξεζε έλα εζσηεξηθό πια-

λήηε. Παξόια απηά νη παξαηεξή-

ζεηο ηνπο θαη ηα ζηνηρεία ησλ ζσ-

κάησλ πνπ παξαηήξεζαλ δελ ζπκ-

θσλνύζαλ κε ηα δεδνκέλα πνπ 

ππήξραλ γηα ηνλ Ήθαηζην ηνπ Le 

Verrier θαη ηνπ Lescarbault, θαη 

δελ κπνξνύζε λα ππάξμεη θάπνηα 

ηξνρηά πνπ λα ηα επαιεζεύεη όια.  

Η αζηξνλνκηθή θνηλόηεηα είρε 

δηραζηεί ζε απηνύο πνπ πίζηεπαλ 

θαη ζε απηνύο πνπ δελ πίζηεπαλ 

ζηελ ύπαξμε ηνπ Ήθαηζηνπ. Πα-

ξόιν όκσο πνπ δελ είρε απνδεηρηεί 

ε ύπαξμή ηνπ, ν Ήθαηζηνο ήηαλ 

“δσληαλόο” κέρξη ην 1916 γηαηί 

δελ κπνξνύζε λα βξεζεί άιιε εμή-

γεζε ηεο θίλεζεο ηνπ Δξκή. Σόηε 

ν Albert Einstein κε ηελ γεληθή 

ζεσξία ηεο ζρεηηθόηεηαο εξκήλεπ-

ζε ηελ θίλεζε ηνπ Δξκή ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη ε ππόζεζε θάπνηνπ 

άιινπ πιαλήηε. “Μηα πέηξα” ινη-

πόλ (κεηάθξαζε ηνπ Einstein από 

ηα Γεξκαληθά) ήηαλ αξθεηή γηα 

θαηαξξίςεη ηελ ζεσξία ηνπ Ήθαη-

ζηνπ, θαη λα “εθηξνρηάζεη” ηνλ 

πιαλήηε ζηελ αλππαξμία. 

Αληί επηιόγνπ, αμίδεη λα αλαθεξ-

ζεί όηη ν Ήθαηζηνο ηειηθά πήξε 

ηελ εθδίθεζή ηνπ, αθνύ απηή ηελ 

ζηηγκή είλαη επηζηεκνληθά απνδε-

θηό όηη ππάξρεη, ζηνλ θόζκν ηνπ 

ηαξ Σξεθ. Δίλαη κάιηζηα ε παηξί-

δα ηνπ θεληξηθνύ ραξαθηήξα ηεο 

ζεηξάο, πνθ, ν νπνίνο σο γλσ-

ζηόλ θαηάγεηαη από ηνλ πιαλήηε 

Vulcan, πνπ είλαη ην ξσκατθό 

όλνκα ηνπ Ήθαηζηνπ.  

Γηώξγνο Καθιακάλνο  

Φνηηεηήο ηνπ Σκ. Φπζηθήο ηνπ Ώ.Π.Θ.  

Βηβιηνγξαθία:  

Isaac Asimov: The planet that 

wasn’t. The Magazine of Fantasy 

and Science Fiction, May 1975. 

Isaac Asimov: Το σπονικό ηυν 

επιζηημονικών ανακαλύτευν. Πα-

λεπηζηεκηαθέο εθδόζεηο Κξήηεο, 

2003. 

Phillip's Astronomy Encyclopedia, 

revised. Octopus Publishing 

Group, 2002 

Encyclopedia of Astronomy and 

Astrophysics. Nature Publishing 

Group, 2001 

Encyclopedia Britannica online,  

www.britannica.com 

 5th International Conference on “Nanosciences & Nanotechnologies” - NN08 (14-16 July 2008, Thessaloniki, Greece) 
 
NN08 key objectives are to promote profound scientific discussions between different disciplines and to consider the possible 
benefits of N&N, to encourage networking and collaboration between different academia, research and industry players in the field 

and to stimulate the exchange of educational concepts. Areas covered include: 

 

The deadline for abstract submission is 28 April 2008. Abstracts will be addressed to: slous@physics.auth.gr 
 
The NN08 will follow the 1st International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE) (http://nn.physics.auth.gr/

isfoe), which will be held on 10-11 July 2008, in a beautiful area close to Thessaloniki, in the Pallini Hotel, Halkidiki, Greece. 

 
2nd International Summer School on “Nanosciences & Nanotechnologies” - SS-NN08 (12-18 July 2008, Thessaloniki, 

Greece) 
 
The Summer School, including the attendance in the NN08 Conference, will review the current state of knowledge in the various 

fields of N&N. The aim of the SS-NN08 is the training of the next-generation researchers in the nanotechnology fields. 

The SS-NN08 includes lectures by distinguished scientists on the current trends in the field of N&N and state-of-the-art techniques, 
as  well as experimental demonstration in laboratory facilities. We expect that the SS-NN08 would be a gate way for innovative 

high-tech ideas coming from enthusiastic young researchers. 

The conference is addressed to Researcher Scientists, Post Doctoral Fellows, Post Graduate Students, Graduate Students and all 

those who wish to be introduced to or apply nanotechnologies in their research activities. 

For more details about NN08 & SS-NN08 please visit http://nn08.physics.auth.gr. 

  a. Organic Electronics & Photonics and Nanoelectronics 

  b. Nanobiotechnology and Nanomedicine 

  c. Thin Films, Meta-materials and Spintronics 

  d. Nanomaterials, Nanoengineering and Nanomechanics 

  e. Nanotechnology in Energy and Environment 

  f. Theoretical and Computational Modelling at the Nanoscale 

  g. Nanotechnology in Safety and Education 

  h. Nanometrology, Instrumentation and Tools 

  i. Commercialization of Nanotechnology 

Συνέδρια 
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Η πξόζθαηε (3/3/2008) νξθνκσζία ησλ δηδαθηόξσλ ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ Α.Π.Θ. 

Ολνκαηεπώλπκν 
Ζκεξνκελία 

παξνπζίαζεο 

Σξηκειήο 
Δπηηξνπή 

Σίηινο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

Β. Γεσξγνχιεο 24/11/2000 

Λ. ΐιάρνο 
Α. Παπαδφπνπινο 

. Ερηηάξνγινπ 

Υσξνρξνληθή εμέιημε ζχλζεησλ θέληξσλ δξάζεο-
Μεραληζκνί έθιπζεο ελέξγεηαο ζην ειηαθφ ζηέκκα. 

Ώ. Γθαξαλέ 19/12/2007 

Ώ. Μπάεο 
Υ. Γεξεθφο 
Α. Μειάο 

πκβνιή ζηε κειέηε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ θάζκαηνο ηεο 
ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο ζε δηάθνξεο θιίκαθεο ρξφλνπ. 

Ώ. Μάληδαξε 26/02/2008 

Β.Κ. Πνιπρξνληάδεο 
Κ. Παξαζθεπφπνπινο 

Υ. Ληνχηαο 

Μειέηε ησλ δνκηθψλ ηδηνηήησλ 3C-SiC, θαηάιιεινπ γηα 
εκηαγσγηθέο δηαηάμεηο. 

ΐ. Παπαδφπνπινο-
Βγγνλφπνπινο 

30/10/2007 

Ώ. ηεξγίνπ 
Γ. ηεξγηνχδεο 

Ώ. Μπνδφπνπινο 

χλζεζε, ραξαθηεξηζκφο θαη κειέηε ησλ θπζηθψλ θαη 
θξπζηαιινγξαθηθψλ ηδηνηήησλ ηξηαδηθψλ θαη ηεηξαδηθψλ 
ππεξαγψγηκσλ πιηθψλ πςειήο ζεξκνθξαζίαο. 

. ηαπξηλίδεο 9/10/2007 

Ώ. Ώλαγλσζηφπνπινο 
Υ. Αεκεηξηάδεο 
Θ. Λαφπνπινο 

Υαξαθηεξηζκφο ζπκπεξηθνξάο κε γξακκηθνχ ειεθηξνλη-
θνχ ηαιαλησηή γηα ηελ παξαγσγή ρανηηθψλ ζεκάησλ. 

Υ. Σζηξψλεο 14/12/2007 

Λ. ΐιάρνο 
. Ερηηάξνγινπ 
Κ. Υηηδαλίδεο 

Με γξακκηθή αιιειεπίδξαζε ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλν-
βνιίαο κε πιάζκα. 

Ξ. Υαηδεζηαχξνπ 27/11/2007 

Κ. Παξαζθεπφπνπινο 
Π. ΚνΎδεο 

Β.Κ. Πνιπρξνληάδεο 

Παξαζθεπή θαη κειέηε ηξνπνπνηεκέλσλ πιηθψλ θαηάιιε-
ισλ γηα αθίλεηεο πξνζζεηηθέο απνθαηαζηάζεηο, κε δπλα-
ηφηεηεο αλάπηπμεο ζχλζεησλ βηνινγηθψλ δνκψλ. 

Β. Υσξνπαλίηεο 4/12/2007 

Λ. Παπαδεκεηξίνπ 
Κ. Παξαζθεπφπνπινο 

Ε. ακαξάο 

Ενληθή ζπκπεξηθνξά πάισλ-ειεθηξνιπηψλ δχν δνκηθψλ 
θάζεσλ γηα ζπζζσξεπηέο ζηεξεάο θαηάζηαζεο: Βθαξκν-
γή ζηνπο ειεθηξνιχηεο xLi2O-B2O3 (0.3≤ x ≤ 4.5). 

Σηιγμή από ηην απονομή ηυν Γιδακηοπικών Γιπλυμάηυν 

Οι νέοι διδάκηοπερ ηος Τμήμαηορ Φςζικήρ 

Συνέβησαν στο Τμήμα 
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Η Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πνιηηη-

θήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ζπζηήζε-

θε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. Α 357/8-9-97 

απόθαζε ηνπ Πξπηαληθνύ πκ-

βνπιίνπ θαη αληηθείκελό ηεο είλαη 

ε ππνζηήξημε ηνπ θνηηεηηθνύ 

πιεζπζκνύ ηνπ Α.Π.Θ. ζε πξν-

βιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπ ζην 

παλεπηζηήκην κε θύξην ζηόρν ηε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο 

ηνπ. Πξόεδξνο είλαη ε θαζεγήηξηα 

Άλλα Φαραληίδνπ. Σα γξαθεία 

ηεο Δ.Κ.Π. βξίζθνληαη ζην ππό-

γεην ηνπ θηηξίνπ Γηνίθεζεο, δίπια 

ζηελ ηξάπεδα Πεηξαηώο.  

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηηε-

ηώλ ιεηηνπξγεί ηειεθσληθή γξακ-

κή θάζε κέξα από Γεπηέξα έσο 

Παξαζθεπή από ηηο 8 π.κ. κέρξη 

ηηο 4 κ.κ. ζηνλ αξηζκό 2310 

991376 θαη κε e-mail fititi-

kiline@ad.auth.gr 

Οη ηνκείο πνπ θαιύπηνληαη είλαη:   

νη ζπνπδέο ησλ θνηηεηώλ 

πξνβιήκαηα θαζεκεξηλήο δηα-

βίσζεο αιιά θαη ε επίιπζε 

εθηάθησλ δεηεκάησλ πνπ κπν-

ξεί λα αληηκεησπίζεη έλαο θνη-

ηεηήο 

πιεξνθνξίεο γηα πξνγξάκκαηα 

εμεηαζηηθήο  

πιεξνθνξίεο γηα πξνγξάκκαηα 

καζεκάησλ 

πιεξνθνξίεο γηα πξνγξάκκαηα 

γηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκα-

ηα  

πιεξνθνξίεο ζε ό, ηη αθνξά ηε 

ζίηηζε θαη ηε ζηέγαζε ησλ 

θνηηεηώλ – ζπνπδαζηώλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αιινδα-

πνύο θνηηεηέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία 

ελεκέξσζε ησλ θνηηεηώλ γηα 

ηηο όπνηεο εθδειώζεηο ιακβά-

λνπλ ρώξα ζηελ Παλεπηζηεκη-

αθή Κνηλόηεηα όπσο είλαη νη 

εθδξνκέο, ε αηκνδνζία, ηα ζε-

κηλάξηα , ηα ζπλέδξηα. 

Δπίζεο ιεηηνπξγεί θέληξν ςπρν-

ινγηθήο ππνζηήξημεο, θαηόπηλ 

ξαληεβνύ, θαζεκεξηλά: 8:00 κε 

14:00, Πέκπηε, Παξαζθεπή θαη 

θάζε άιιε Σξίηε: 15:00 κε 19:00.  

Γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα κπν-

ξνύλ νη θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο 

Φπζηθήο λα απεπζύλνληαη ζηελ 

θα. Γθνπληζίδνπ (ηει. 2310 

998038) θαη ζηνλ θ. Πνιάηνγινπ 

πνπ είλαη κέιε ηεο επηηξνπήο θνη-

λσληθήο πνιηηηθήο. 

κοπόρ ηος κύκλος διαλέξεων 

Η καγεία ηεο θπζηθήο δελ εγθισβίδεηαη ζηα καζήκα-

ηα θαη ηηο εμεηάζεηο. Η νκνξθηά ηεο θπζηθήο αλαδεη-

θλύεηαη όηαλ ζπκκεηέρνπκε ζηελ αλαθάιπςε λέσλ 

λόκσλ ηεο θύζεο ή αλαδεηθλύνπκε ηελ νκνξθηά ηεο 

θπζηθήο κέζα από ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ηεο. 

Ο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο θ. Λνπθάο Βιάρνο ζπλην-

λίδεη κηα πξσηνβνπιία ελεκέξσζεο ησλ θνηηεηώλ θαη 

θνηηεηξηώλ ζε ηξέρνληα εξεπλεηηθά ζέκαηα κε κηα 

ζεηξά δηαιέμεσλ.  Ο θύθινο απηόο ησλ νκηιηώλ μεθί-

λεζε θέηνο πηινηηθά, κε ηελ επθαηξία ηνπ ενξηαζκνύ 

ησλ 80 ρξόλσλ ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο. 

Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ γίλεη νη εμήο δηαιέμεηο: 

Πολςπλοκότητα στη Φςσική και στην Αστπονομία 

 Λνπθάο Βιάρνο, Καζεγεηήο 

Φωρ και Υλικά 

 Μαξία Καηζηθίλε, Λέθηνξαο 

Όταν οι αντιστάσειρ γιγαντώνονται 

 Μάθεο Αγγειαθέξεο, Λέθηνξαο 

Εξεπεςνώνταρ το ηλιακό σύστημα… 

από το γπαυείο σαρ! 

 Κιενκέλεο Σζηγάλεο, Λέθηνξαο 

Πώρ να γπάψω μια επγασία για το μάθημα; 

Διέλε Παινύξα, Αλαπι. Καζεγήηξηα, θαη 

Βάλα αξεγηαλλίδνπ, Βηβιηνζήθε 

Όταν ο Maxwell σςνάντησε τον Ιπποκπάτη 

 Θεόδσξνο ακαξάο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

Δοπςυόποι-κατάσκοποι τηρ παγκόσμιαρ μεταβολήρ 

  Γεκήηξεο Μπαιήο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

Οη δηαιέμεηο πξαγκαηνπνηνύληαη Σξίηε βξάδπ ζην  

Αζηεξνζθνπείν. 

Λοςκάρ Βλάσορ 

Καζεγεηήο Σκ. Φπζηθήο ΑΠΘ 

vlahos@astro.auth.gr 

Κύθινο ελεκεξσηηθώλ δηαιέμεσλ γηα ηνπο Φνηηεηέο θαη Φνηηήηξηεο 

κε ηίηιν: “Έπεςνα ζηο Τμήμα Φςζικήρ” 

 Επιηποπή Κοινωνικήρ Πολιηικήρ ηος ΑΠΘ 
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ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΔΡΔΤΝΑΔΠΙΣΡΟΠΖ ΔΡΔΤΝΑ  --  ΑΝΑΠΣΤΞΖΑΝΑΠΣΤΞΖ  

& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ  

Σ. Λνγνζεηίδεο (Πξόεδξνο), Ν. Φξάγθεο (Αληηπξόεδξνο), 
Ι. Σεηξαδάθεο, Ι. Σάραινο, Φ. Γεκεηξηάδεο, Σ. Μάζελ, 

Σ. Βεο, Γ. Λαιαδήζεο, Α. Μπάεο, Μ. Φαρακίδνπ, Ν. Φαζηάο 

ΔΙΖΓΖΖ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΩΝΔΙΖΓΖΖ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΩΝ  

ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΩΝ, ΔΡΓΑΣΖΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΩΝ, ΔΡΓΑΣΖΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ   

ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΦΤΙΚΖΣΟ ΣΜΖΜΑ ΦΤΙΚΖ  

Γηαδηθαζίεο Αλάπηπμεο ή Καηάξγεζεο 
κηαο Καηεύζπλζεο 

• Δ αλάπηπμε ή θαηάξγεζε κηαο επηζηεκνληθήο θαηεχζπλ-
ζεο ζην ηκήκα πξέπεη λα μεθηλάεη απφ ελδηαθεξφκελα 
κέιε ΑΒΠ ηα νπνία ζα ππνβάιινπλ ζηα ζεζκνζεηεκέλα 
φξγαλα ηνπ ηκήκαηνο εηζήγεζε πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα: 

• Ώλαιπηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε:  

– Σελ αηηία δεκηνπξγίαο κηαο θαηλνχξγηαο θαηεχζπλ-
ζεο (δηεζλήο πξαθηηθή, έληαμε από ηκήκαηα ηνπ 
εζσηεξηθνύ, ηερλνινγηθή πξννπηηθή ζε πξνπηπρηα-
θέο & κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο) ,  

– Σελ πξνζηηζέκελε αμία (πξνζθνξά ζηελ αληαγσλη-
ζηηθόηεηα & κεηαθνξά θαηλνύξγηαο γλώζεο ζην ηκή-
κα) 

– Σελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο επηζηήκεο & ηερλνινγίαο 
– Σα θπξηφηεξα πξντφληα, ππεξεζίεο ή/θαη δεκνζηεχ-

ζεηο εθ κέξνπο ησλ κειψλ ΑΒΠ πνπ ζπλεγνξνχλ 
πξνο ηελ δεκηνπξγία ηεο θαηεχζπλζεο. 

– Σελ αλαγθαηφηεηα γηα ην ηκήκα Φπζηθήο. 
– Σελ δηάξζξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ.  

• Ώηηηνιφγεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη επάξθεηαο:  

– Ώλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε πιήζνο & πνηφηεηα. Μία 
θαηεύζπλζε ρξεηάδεηαη κέιε ΓΔΠ από έλαλ ή πεξηζ-
ζόηεξνπο ηνκείο πνπ λα θαιύπηνπλ κε επηζηεκνληθή 
θαη αξηζκεηηθή επάξθεηα ην αληηθείκελν. Σηελ εηζή-
γεζε πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζπλνπηηθά CVs ησλ 
ζπκκεηερόλησλ. Μία θαηεύζπλζε πξέπεη λα θαιύ-
πηεη καζήκαηα, ηα νπνία αξηζκεηηθά δελ ζα ππνιεί-
πνληαη ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζήκε-
ξα από ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ ηκήκαηνο.  

– Βμνπιηζκνχ & ρψξσλ. Αλάινγα κε ην είδνο θαη ηηο 
αλάγθεο ηεο θαηεύζπλζεο ζα πξέπεη λα είλαη εμαζθα-
ιηζκέλε ε δηαζεζηκόηεηα ρώξσλ (αίζνπζεο, εξγα-

ζηήξηα) θαη εμνπιηζκνύ. Σηελ εηζήγεζε πξέπεη λα 
ππάξρνπλ όιεο νη αλαγθαίεο πεξηγξαθέο. 

• Σεθκεξίσζε:  

– Σεο βησζηκφηεηαο (δπλαηόηεηα ύπαξμεο ζε αληαγσ-
ληζηηθό πεξηβάιινλ). 

– Σεο πξννπηηθήο (αλάιπζε πξνγξακκαηηζκνύ θαη 
πξόβιεςε ζηόρσλ). 

– Σεο πξνζέιθπζεο ρξεκαηνδφηεζεο (ζηνηρεία πξν-
γξακκάησλ εξεπλεηηθνύ θαη αλαπηπμηαθνύ ραξαθηή-
ξα). 

– Σεο ζπκβνιήο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα κεηαμχ ηκε-
κάησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζην ίδην επαγγεικαηηθφ πεξη-
βάιινλ. 

– Σεο επάξθεηαο ζε πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο. 

• Λεηηνπξγηθή έληαμε ζην Πξφγξακκα ζπνπδψλ & ηα 
ΠΜ: 

– Πεξηγξαθή καζεκάησλ πνπ αληηθαζίζηαληαη κε ππν-
βνιή θαη ηεο άπνςεο ησλ ήδε δηδαζθφλησλ. 

– Καηάξγεζε καζεκάησλ κε ππνβνιή θαη ηεο άπνςεο 
ησλ δηδαζθφλησλ. 

– Υξνλνδηάγξακκα ζηαδηαθήο έληαμεο 

• Πξφηαζε αλαδηάηαμεο, πεξηνξηζκνχ ή θαη θαηάξγεζεο 
άιισλ θαηεπζχλζεσλ. 

• Ο θάθεινο ηεο εηζήγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ πξφηα-
ζε νπζηαζηηθήο αλαδηάξζξσζεο ησλ θαηεπζχλζεσλ 
ηνπ ηκήκαηνο.  

 

Θεζκνζέηεζε λέσλ εξγαζηεξίσλ 

Πξνέρεη ε αλάγθε ζπληνληζκνχ ησλ νκνεηδψλ εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε ηε δεκηνπξγία λέσλ εξγαζηεξίσλ. 

Πξνυπνζέζεηο (1): 

(1) Αηαρξνληθή χπαξμε αλαγλσξίζηκσλ επηζηεκνληθά 
νκάδσλ ζην ηκήκα.  

(2) Ώπνθιεηζηηθή ζπκκεηνρή κειψλ ΑΒΠ εθ ησλ νπνίσλ 
έλαο ζηε βαζκίδα ηνπ θαζεγεηή. 

(3) πκκεηνρή κειψλ (ΒΣΒΠ, ΕΑΏΥ) ηερληθήο θαη γξακκα-
ηεηαθήο ππνζηήξημεο.  

(4) πκκεηνρή ρξεκαηνδνηνχκελσλ ζπλεξγαηψλ δηδαθηφ-
ξσλ θαη  

(5) Όπαξμε ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνςεθίσλ δηδαθηφ-
ξσλ. 

Σελ Γεπηέξα 17 Μαξηίνπ 2008 πξαγκαηνπνηήζεθε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ζηελ νπνία παξνπζηάζζεθαλ 
εηζεγήζεηο επηηξνπψλ ηνπ Σκήκαηνο. ηηο ζπδεηήζεηο ζπκκεηείραλ κε εξσηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο κέιε ΑΒΠ θαη θνηηεηέο. Οη 
εηζεγήζεηο ησλ επηηξνπψλ αθνξνχλ ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα, ελψ ε επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη απφςεσλ ζπλερίδεηαη, κε 
ζθνπφ λα παξνπζηαζζνχλ πην νινθιεξσκέλα ζπκπεξάζκαηα ζε επφκελε Γεληθή πλέιεπζε. Δ ζπληαθηηθή επηηξνπή ηνπ 
πεξηνδηθνχ ζεσξεί φηη νη εηζεγήζεηο απηέο πεξηέρνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο θαη ηα πξν-
βάιιεη κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε φισλ. ην παξφλ ηεχρνο παξνπζηάδνληαη νη δχν πξψηεο εηζεγήζεηο:  

1) εηζήγεζε ζρεηηθά κε ζέκαηα Δπηζηεκνληθώλ Καηεπζύλζεσλ, Δξγαζηεξίσλ θαη Πξνζσπηθνύ (Καζεγεηήο Ε. άραινο) 

2) εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Σεηξαεηνύο Πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο (Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Ώ. Μπάεο).  

ηα επφκελα ηεχρε ζα ζπλερηζζεί ε παξνπζίαζε θαη ησλ εηζεγήζεσλ ησλ ππνινίπσλ επηηξνπψλ. 

Γηα ηελ ζπληαθηηθή επηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνχ: Γηάλλεο Σηνύκπνπινο 

 ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
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Πξνυπνζέζεηο (2):  

• Βπάξθεηα εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ απαξαίηεησλ γηα 
βησζηκφηεηα (θάιπςε ακνηβψλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, 
θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, θάιπςε ππνδνκψλ). 
Υξεηάδεηαη λα ππνβιεζεί αλάιπζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ 
πνπ απνδεηθλχεηαη φηη θαιχπηνληαη νη πξνυπνζέζεηο. 

Πξνυπνζέζεηο (3):  

• Πξφβιεςε επέθηαζεο δξαζηεξηνηήησλ ζε πξνγξάκκαηα 
Β&Σ & παξνρήο ππεξεζηψλ. 

• Όπαξμε εθ κέξνπο ηεο νκάδαο επαξθνχο δεκνζηεπκέλνπ 
έξγνπ, επίβιεςεο ηθαλνχ αξηζκνχ Πηπρηαθψλ, Αηπισκαηη-
θψλ θαη Αηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, βηβιίσλ ζην δηεζλή ρψ-
ξν, δηαθξίζεσλ, δηεζλψλ επηηξνπψλ & ζπλεξγαζηψλ, πη-
ζηνπνηήζεσλ (ISO), δηθηχσλ. 

Πξνυπνζέζεηο (4):  

• Κάιπςε Βξγαζηεξηαθήο & ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο ελφο 
κεγάινπ κέξνπο κηαο επηζηεκνληθήο θαηεχζπλζεο. 

• πλαίλεζε.  
 
 

Δπηηξνπή Σεηξαεηνύο ΠξνγξακκαηηζκνύΔπηηξνπή Σεηξαεηνύο Πξνγξακκαηηζκνύ  

ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήοηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο  

Α. Μπάεο, Ι. Σάραινο, Δ. Πνιπρξνληάδεο, Α. Νηθνιαΐδεο,  
Ν. Καξαληθόιαο, Σ. Σίζθνο, Ν. Φξάγθεο 

ηόρνη ηνπ Σεηξαεηνύο Πξνγξακκαηηζκνύ: 

Υάξαμε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ Σκήκαηνο ζε βάζνο ηεηξαεηίαο 

Βθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 
ΐαζηθή επηζηεκνληθή έξεπλα 
Βθαξκνζκέλε επηζηεκνληθή έξεπλα 
Ώιιειεπίδξαζε κε ηελ θνηλσλία 

Ώλακελφκελα νθέιε 
πληνληζκέλε αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπ-
λεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
ΐέιηηζηε θαηαλνκή/θαηεχζπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ  
Οξζνινγηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ 

Δ ξφινο ηεο επηηξνπήο ΣΠ είλαη λα δηεξεπλήζεη ηξφπνπο 
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηεηξαεηνχο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 
Σκήκαηνο Φπζηθήο 

 

Βαζηθέο αξρέο γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ΣΠ 

Καηαγξαθή ήδε δξνκνινγεκέλσλ ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο 
θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο 

Ώλίρλεπζε ησλ ππαξρφλησλ βαζηθψλ αμφλσλ εθπαίδεπ-
ζεο θαη έξεπλαο  

Βπεμεξγαζία λέσλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ δηαθξηηψλ κν-
λάδσλ ηνπ Σκήκαηνο κε αληίζηνηρα ρξνλνδηαγξάκκαηα 
πινπνίεζεο  

Πξνζδηνξηζκφο πηζαλψλ λέσλ αμφλσλ αλάπηπμεο ηνπ 
Σκήκαηνο  

Κξηηηθή αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ 
(πηνζέηεζε, νκαδνπνίεζε, ζπλδπαζκφο, απφξξηςε) 

Βθηίκεζε ησλ απαηηνχκελσλ αλαγθψλ ζε πξνζσπηθφ, 
ππνδνκέο θαη ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

Ώπνηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπο 

Πξνζδηνξηζκόο ησλ ζηόρσλ 

Ση ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε: 
- ε εκπεηξία, ε αξηζηεία θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

δηαθφξσλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ 
- ην ππάξρνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ 
- νη εδξαησκέλεο ή εμαζθαιηζκέλεο ζπλεξγαζίεο (εθπαη-

δεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο) κε ηδξχκαηα ζηελ Βιιάδα θαη 
ην εμσηεξηθφ 

- ε ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ Σκήκαηνο ζηελ έξεπλα, παξα-
κεξίδνληαο φκσο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνδεδεηγκέλα 
δελ πξνζειθχνπλ ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξσλ ή έρνπλ 
μεπεξαζηεί 

- νη ππάξρνπζεο ππνδνκέο 
- νη δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ρσξίο λα απαη-

ηνχληαη πηζαλφλ αλέθηθηεο κεηαβνιέο ζε πξνζσπηθφ ή 
εμνπιηζκφ 

Πξνζδηνξηζκόο ησλ Σηόρσλ: Δθπαίδεπζε 

ηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, 
ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππν-
δνκήο, ιακβάλνληαο ππφςε: 

- ηελ δηεζλή πξαθηηθή 
- ηελ ζπλεθηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 
- ηελ ζπζηεκαηηθή αλαλέσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο χιεο 
- ηελ επηζηεκνληθή θπζηνγλσκία ηνπ Σκήκαηνο 
- ηνπο ηνκείο αξηζηείαο ησλ κειψλ ΑΒΠ 
- ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο 
- ηε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ έξεπλα 

Πξνζδηνξηζκόο ησλ Σηόρσλ: Έξεπλα 

Βπηθαηξνπνίεζε ησλ ζηφρσλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ή αηφ-

κσλ ψζηε: 

- λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο ζχγρξνλεο δηεζλείο εξεπλεηηθέο 
θαηεπζχλζεηο 

- ζεκαηνινγία πξνθεξχμεσλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ απφ 
αλαγλσξηζκέλνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο (π.ρ. Πξφ-
γξακκα Πιαίζην ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο, Βπξσπα-
τθή Τπεξεζία Αηαζηήκαηνο, Βπξσπατθή Βπηζηεκνληθή 
Έλσζε, θ.ά.) 

-  λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο επηζηεκνληθέο πξνθιήζεηο 
ηνπ Βζληθνχ, Βπξσπατθνχ θαη Αηεζλνχο πεξηβάιινληνο 

-  λα αληηκεησπίδνπλ δηαπηζησκέλεο θνηλσληθέο αλάγθεο 
ηνπηθνχ, πεξηθεξεηαθνχ ή παγθφζκηνπ ραξαθηήξα 

- λα ηθαλνπνηνχλ ηηο επηζηεκνληθέο αλεζπρίεο ησλ εξεπ-
λεηψλ γηα βαζηθή έξεπλα 

Πξνηεηλόκελε Γηαδηθαζία 

Βπεμεξγαζία θαη θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ απφ ηα κέιε 
ΑΒΠ ηνπ Σκήκαηνο, κεκνλσκέλα ή θαηά εξεπλεηηθέο νκά-
δεο 

Οκαδνπνίεζε ή θαη αξρηθή αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ απφ 
εηδηθή επηηξνπή ε νπνία ζα εηζεγεζεί ζηε Γ ηνπ Σκήκα-
ηνο 

Εεξάξρεζε ησλ ζηφρσλ απφ ηε Γ ηνπ Σκήκαηνο κε βάζε 
ζεζπηζκέλα θξηηήξηα γηα ην εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ 
έξγν 

Πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ζε πξνζσπηθφ, ρξεκαηνδφ-
ηεζε, θαη ππνδνκέο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επί κέξνπο 
ζηφρσλ 

Ώπφθαζε ηεο Γ ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ θαηαλνκή 
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Κινημαηογπαθική Ομάδα Φςζικού ΑΠΘ 

Η θηλεκαηνγξαθηθή νκάδα 

Φπζηθνύ δεκηνπξγήζεθε ηε 

αθαδεκατθή ρξνληά 2001-

2002 από θνηηεηέο ηνπ Σκή-

καηνο, πνπ πέξα από ηελ αγά-

πε ηνπο γηα ηε θπζηθή, είραλ 

θνηλή αθεηεξία θαη ηελ αγά-

πε ηνπο γηα ηνλ θηλεκαηνγξά-

θν. Η νκάδα πξνβάιιεη ηαηλί-

εο θαη αθηεξώκαηα ζε ζθελν-

ζέηεο θαη ζεκαηηθέο ελόηεηεο, 

δσξεάλ, ζε εβδνκαδηαία βάζε, ζην ηκήκα Φπζηθήο ηνπ 

Α.Π.Θ.  

Δπίζεο, πέξα από ηηο 

πξνβνιέο, πξνζπαζνύ-

κε θάζε ρξόλν λα δεκη-

νπξγήζνπκε κηα δηθηά 

καο ηαηλία κηθξνύ κή-

θνπο, έηζη ώζηε λα 

έξζνπκε νη ίδηνη πην 

θνληά ζε απηό πνπ 

αγαπάκε θαη λα ην θα-

ηαλνήζνπκε θαιύ-

ηεξα, πεξλώληαο 

εκείο από ηα ζηάδηα 

ηεο ζπγγξαθήο ζε-

λαξίνπ, ηεο ζθελν-

ζεζίαο, ηεο εζνπνη-

ίαο θαη ηνπ κνληάδ.  

Φπζηθά, ν ξόινο 

καο θαη νη ζθνπνί 

καο δελ ζηακαηνύλ εθεί… Πξνζπαζνύκε, καδί θαη κε 

ηηο ππόινηπεο πνιηηηζηηθέο θαη επηζηεκνληθέο νκάδεο 

ηνπ Φπζηθνύ θαη ηνπ Α.Π.Θ., λα δηαηεξήζνπκε ην πα-

λεπηζηήκην δσληαλό αθόκα θαη ζε ώξεο πνπ δελ γίλν-

ληαη καζήκαηα. Έηζη πηζηεύνπκε όηη ζα αλαδείμνπκε 

ηνλ πξαγκαηηθό ξόιν ηνπ παλεπηζηεκίνπ, πνπ δελ είλαη 

απιώο ε επηζηεκνληθή γλώζε αιιά ε ζπλνιηθόηεξε 

εθπαηδεπηηθή θαη πνιηηηζηηθή αλαδηάξζξσζε ηεο θνηλσ-

λίαο, από ην πην δσληαλό θνκκάηη ηεο: ηνπο θνηηεηέο 

θαη ηνπο λένπο αλζξώπνπο. Γηα απηό ζαο θαινύκε 

όινπο ζηηο πξνβνιέο καο θαη ζηηο ζπλαληήζεηο καο. 

Κηλεκαηνγξαθηθή Οκάδα Φπζηθνύ 

site: cinephysics.blogspot.com 

mail: cinephysics@gmail.com  

Θεαηπική Ομάδα Φςζικού ΑΠΘ 

Η Θεαηξηθή Οκάδα Φπζηθνύ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλε-

πηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ηδξύζεθε ην 1994 από θνηηε-

ηέο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηα ρξόληα ύπαξμήο ηεο έρεη ζπ-

λερή παξνπζία ζηα πνιηηηζηηθά δξώκελα ηεο Θεζζαιν-

λίθεο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Η νκάδα απνηειείηαη από 

θνηηεηέο δηαθόξσλ ηκεκάησλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ, είλαη 

αλνηρηή θαη ην δπλακηθό ηεο αλαλεώλεηαη ζπλερώο. 

Σα έξγα πνπ έρνπλ αλέβεη από ηελ νκάδα ζηα ρξόληα 

παξνπζίαο ηεο είλαη: 

1994: ―Ζ επίζθεςε ηεο Γεξαηάο Κπξίαο” ηνπ Φ. Νηχξξελ-
καη ζην Ώκθηζέαηξν ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ 

(ΏΜΦ ΘΒ).  

1995: ―Βάηξαρνη” ηνπ Ώξηζηνθάλε ζην ΏΜΦ ΘΒ, ζηελ 

Καζηνξηά θαη ζηνλ Πνιχγπξν. 

1996: ―Γέξκα αλ είρε θύγεη…” κία ζπξξαθή δχν έξγσλ ηνπ 
Φ.Γ. Λφξθα ζην ΏΜΦ ΘΒ, ζην ΐαθνπνχιεην Πλεπ-
καηηθφ Κέληξν θαη ζην 9ν Φεζηηβάι Φνηηεηηθνχ Θεά-

ηξνπ ζηελ Καδακπιάλθα ηνπ Μαξφθνπ. 

1997: ―Ο Μνξκόιεο” ηνπ Ρ. Υάρθειλη ζην ΏΜΦ ΘΒ θαη 
ζην ΐαθνπνχιεην Πλεπκαηηθφ Κέληξν. “Ολεηξφδξακα” 

ηνπ Ώ. ηξίληκπεξγθ ζην ΏΜΦ ΘΒ.  

 “Πεξηκέλνληαο ηνλ Γθνληό” ηνπ . Μπέθεη ζην ΐα-
θνπνχιεην Πλεπκαηηθφ Κέληξν θαη ζην Κάηξν θαη ηελ 

Ώιεμάλδξεηα ηεο Ώηγχπηνπ. 

1998: ―Ο Σειεπηαίνο Αζπξνθόξαθαο” ηνπ Ώ. νισκνχ ζην 
ΏΜΦ ΘΒ θαη ζην 21ν Θεαηξηθφ Αηαγσληζκφ ζηελ 
Εζάθε φπνπ απέζπαζε ηηκεηηθφ έπαηλν. “Γπάιηλνο 
Κφζκνο” ηνπ Σ. Οπίιιηακο ζην ΐαθνπνχιεην Πλεπκα-

ηηθφ Κέληξν. 

1999: ―Πξόζθιεζε ζε δείπλν” ησλ M. Hart θαη G.S. Kauf-
man ζην Αεκνηηθφ Θέαηξν „Άλεηνλ‟ ζηα πιαίζηα ηεο 

1εο Φνηηεηηθήο Ββδνκάδαο ηνπ ΏΠΘ. 

 “Με δύλακε από ηελ Κεθηζηά” ησλ ΚεραΎδε-
Υαβηάξα ζην ΐαθνπνχιεην Πλεπκαηηθφ Κέληξν θαη 

ζηε Μπηηιήλε. 

2000: ―Κιέςε Ληγόηεξν” ηνπ Νηάξην Φν ζην ΏΜΦ ΘΒ γηα 

ηε 2ε Φ.Βδνκάδα. 

 “Παξ’ νιίγνλ ειεζηίλα” ηνπ Φ. Νηε Ρφραο ζην ΐα-

θνπνχιεην Πλεπκαηηθφ Κέληξν. 

2001: ―Αγακέκλσλ” ηνπ Ώηζρχινπ ζην ΐαθνπνχιεην Πλεπ-

καηηθφ Κέληξν. 

2002: ―Ρηλόθεξνο” ηνπ Β. Ενλέζθν ζηα πιαίζηα ηεο 4εο Φ. 

Ββδνκάδαο θαη ζηελ Εθαξία. 

2003: ―Ζ Μεγάιε Παληνκίκα” ηνπ Νηάξην Φν ζην ΏΜΦ 
ΘΒ γηα ηελ 5ε Φ. Ββδνκάδα, ζην Αήκν „Ν. 
Καδαληδάθεο‟ ηεο Κξήηεο θαη ζην Αεκνηηθφ Θέαηξν 

Ώκπεινθήπσλ. 

 “Ο Μηζάλζξσπνο” ηνπ Μνιηέξνπ ζην ΐαθνπνχιεην 

Πλεπκαηηθφ Κέληξν. 

2004: ―Σν Παηρλίδη ηεο θαγήο” ηνπ Β. Ενλέζθν ζην ΏΜΦ 
ΘΒ γηα ηελ 6ε Φ. Ββδνκάδα θαη ζην Αήκν „Ν. 

Καδαληδάθεο‟ ηεο Κξήηεο. 

2005: ―Μηα πλάληεζε Κάπνπ Αιινύ” ηνπ Ε. Κακπαλέιιε 
ζην ΏΜΦ ΘΒ γηα ηελ 7ε Φ. Ββδνκάδα θαη ζην Αήκν 

„Ν. Καδαληδάθεο‟ ηεο Κξήηεο. 

2006: ―Ζ Όπεξα ηνπ Ρνκάληδνπ ηεο Πεληάξαο” κηα δηα-
ζθεπή ησλ “Δ πεξα ηεο Πεληάξαο” θαη “Σν ξνκάληδν 
ηεο πεληάξαο” ηνπ Μ. Μπξερη, ζην ΏΜΦ ΘΒ γηα ηελ 
8ε Φ. Ββδνκάδα θαη ζην Αήκν „Ν. Καδαληδάθεο‟ ηεο 

Κξήηεο. 

2007: ―Μπζηήξην-Μπνπθθ” ηνπ ΐιαληηκίξ Μαγηαθφθζθη, 
ζην ΏΜΦ ΘΒ γηα ηελ 9ε Φ. Ββδνκάδα θαη ζην Αήκν 
„Ν. Καδαληδάθεο ηεο Κξήηεο‟. 

Γηα ην 2008, ε Θεαηξηθή Οκάδα Φπζηθνύ εηνηκάδεη ηελ 

παξάζηαζε “Η Επςθπά Νήζορ” ηνπ Μηραήι Μπνπι-

γθάθνθ, ε νπνία ζα παξνπζηαζηεί ζηηο 8 και 9 Μαΐος 

ζην Ακθηζέαηξν ηεο ΘΔ θαη ζηηο 13 Μαΐος ζην 

„Αζήλαηνλ‟. 
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Δ  νκάδα „Νεηξίλν‟ δεκηνπξ-
γήζεθε ην 2005 σο απνηέιε-
ζκα θνηλψλ αλεζπρηψλ 
νξηζκέλσλ πξνπηπρηαθψλ 
θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηε-
ηψλ ηνπ Φπζηθνχ ηκήκαηνο 
ηνπ ΏΠΘ. Δ νκάδα απνηε-
ιείηαη πιένλ θαη απφ θνηηε-
ηέο άιισλ ηκεκάησλ. Δ 
δνκή ηεο νκάδαο ζηεξίδεηαη 

ζηελ ηζνηηκία ησλ κειψλ ηεο, είλαη αλνηθηή ζε φινπο θαη έρεη 

ζέζεη ηέζζεξηο βαζηθνχο ζηφρνπο:  

Σελ θαηαλφεζε θαη δηάδνζε ησλ θπζηθψλ θαη επηζηεκνλη-
θψλ ελλνηψλ, φρη κφλν απφ ηνπο θνηηεηέο αιιά θαη απ' 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο. 

Σελ θαηαλφεζε θαη δηάδνζε ησλ ηζηνξηθψλ, θηινζνθηθψλ 
θαη ηδενινγηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επέδξαζαλ ζηελ αλάπηπμε 

ησλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ. 

Σελ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ 

γηα ηα λέα επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα. 

Σελ θαηαπνιέκεζε ηεο επηζηεκνληθήο ακάζεηαο, ησλ ςεπ-
δνεπηζηεκψλ αιιά θαη θάζε είδνπο δνμαζηψλ θαη πξνθαηα-

ιήςεσλ. 

Δ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ γίλεηαη κέζα απφ επηζηεκνληθέο 
εθδειψζεηο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Δ νκάδα μεθίλεζε ηελ 
πνξεία ηεο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2006, νπφηε θαη νξγαλψζεθε 
ε πξψηε εθδήισζε κε ζέκα ―Ζιηαθό ύζηεκα–Πιαλήηεο Γε
–Εσή―  ζηελ αίζνπζα Ώ31 ηνπ θηηξίνπ ηεο ΘΒ. Δ απήρεζε 
ηεο εθδήισζεο έδσζε ζάξξνο ζηα κέιε ηεο νκάδαο, θαζψο ν 
θφζκνο αληαπνθξίζεθε ζην θάιεζκα θαη καο ψζεζε λα αζρν-
ιεζνχκε πεξηζζφηεξν θαη κε λέεο εθδειψζεηο λα ελεκεξψ-
ζνπκε θαη λα ελεκεξσζνχκε γηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ 

θπζηθνχο θαη κε. 

Αελ άξγεζε έηζη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δεχηεξε εθδήισζε 
ηεο νκάδαο, κε ηίηιν ―Πέηξα, ςαιίδη, ραξηί... θαη Φπζηθή!―. Δ 
εθδήισζε είρε σο ζηφρν λα δείμεη φηη δελ είλαη απαξαίηεηε ε 
ρξήζε ππεξζχγρξνλσλ ζπζθεπψλ γηα ηελ θαηαλφεζε θπζη-
θψλ ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ θαη κάιινλ ην θαηάθεξε αλ θξί-
λνπκε απφ ηελ απήρεζε! ηελ εθδήισζε νη νκηιεηέο εμήγε-
ζαλ κε πξαθηηθά πεηξάκαηα έλλνηεο φπσο θέληξν βάξνπο, 
ππεξαγσγηκφηεηα, αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη άιια, δείρλνληαο 
ηελ ζεκαζία ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ηνλίδνληαο φηη ε 
θπζηθή δελ είλαη καθξηά απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο, αιιά 

ηαπηφρξνλα ςπραγσγψληαο.  

Δ εθδήισζε κε ηελ πξνζέιεπζε ηεο, ηξάβεμε ηα θψηα ηεο 
δεκνζηφηεηαο κε ηνλ  εθηελή ζρνιηαζκφ ηεο εθεκεξίδαο 
«Σχπνο Σεο Θεζζαινλίθεο». Ο θ. Κνπκαξάο (Καζεγεηήο ηνπ 
Σκήκαηνο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ηνπ Ώ.Π.Θ. θαη έλαο απφ 
ηνπο νκηιεηέο ζηελ εθδήισζή καο) δήισζε ―Ήηαλ γηα κέλα 
θάηη απξόζκελν, πεξίκελα έλα ζρεηηθά κηθξό αξηζκό αλζξώ-
πσλ… Τειηθά έλα άλνηγκα ηνπ ηκήκαηνο Φπζηθήο πξνο ηελ 
θνηλσλία ηεο Θεζζαινλίθεο ίζσο γίλεη από ηνπο θνηηεηέο 

ηνπ.» 

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο, απνθαζίζηεθε ε 
νκάδα ζηε ζπλέρεηα λα κελ πεξηνξίδεη ηελ δξάζε ηεο ζηε 
δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ. Έηζη μεθίλεζε ην ζπγγξαθηθφ 
έξγν! Δ αξρή έγηλε κε δπν θείκελα, ηα νπνία δεκνζηεχηεθαλ 
ζην πεξηνδηθφ ηνπ ηκήκαηνο Φπζηθήο ηεο ρνιήο Θεηηθψλ 
Βπηζηεκψλ, κε ηίηιν ―Λνγηζκηθό Αλνηρηνύ Κώδηθα― θαη 
―Τπνινγηζηήο 100$ γηα ηνπο θησρνύο;―. Βπεηδή ην ζέκα 
ήηαλ θιέγνλ γηα ηελ θνηλφηεηα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη κε αξθε-
ηέο πηζαλέο επηπηψζεηο, ε νκάδα απνθάζηζε ε ηξίηε εθδήισ-
ζε λα αζρνιεζεί κε απηφ. Έηζη ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 2006 
πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθδήισζε κε ηίηιν: ―Λνγηζκηθό Αλνη-
ρηνύ Κώδηθα― (ίζσο φρη θαη ν πην πξσηφηππνο, αιιά  αληη-
πξνζσπεπηηθφο ηνπ ζέκαηνο!). Παξφιν πνπ ε εθδήισζε έγηλε 
άββαην, αξθεηφο ήηαλ ν θφζκνο πνπ ήξζε λα ελεκεξσζεί γηα 
ηελ λέα απηή ηάζε ζηελ πιεξνθνξηθή θαζψο θαη γηα ηελ γλσ-

ζηφηεξε έθθξαζή ηεο, ην ιεηηνπξγηθφ Linux. 

Δ επφκελε πξνζπάζεηα ηεο νκάδαο, αζρνιήζεθε κε έλαλ 
επηζηεκνληθφ θιάδν πνπ είρακε παξακειήζεη κέρξη ηψξα: ηα 
καζεκαηηθά! Με ηίηιν ―Θεσξία Παηγλίσλ― αζρνιήζεθε κε έλα 
αληηθείκελν γηα ην νπνίν  φινη έρνπκε αθνχζεη  αιιά ην ηη 
αθξηβψο είλαη, ηη εθαξκνγέο έρεη θαη ην πψο κπνξεί λα καο 
επεξεάζεη, ήηαλ απνξίεο πνπ λνκίδακε φηη άμηδαλ λα απαληε-

ζνχλ. 

Δ πξφζθαηε εθδήισζε ηεο 13/5/2008 κε ηίηιν “Σν Βέινο 
ηνπ Υξόλνπ” πηζηεχνπκε φηη ζαο έδσζε κηα ηδέα γηα ην ηη 
αθνινπζεί. Θέινπκε φκσο λα αθνχζνπκε θαη ηηο δηθέο ζαο 
ηδέεο! Δ νκάδα „Νεηξίλν‟ είλαη αλνηρηή ζε νπνηνλδήπνηε ελδη-

αθεξφκελν ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη ή απιψο λα ζπδεηήζεη. 

Βπηζθεθηείηε ηελ ζειίδα καο ζην internet: 

http://teamnetr.physics.auth.gr 

θαζψο θαη ην forum ηεο νκάδαο 

http://teamnetr.physics.auth.gr/forum 

θαη κνηξαζηείηε καδί καο ηηο απνξίεο ζαο, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο 

ηδέεο ζαο. 

Οκάδα θνηηεηώλ ‘Νεηξίλν’ 

Συνέδρια 

8o Παλειιήλην πλέδξην Άιγεβξαο, Θεσξίαο Αξηζκώλ 
θαη Δθαξκνγώλ 

Πνιπηερληνχπνιε Γσγξάθνπ, Ώζήλα, 29-31 ΜαΎνπ 2008 

http://www.math.ntua.gr/synedrioalgevras 

Balkan Physical Union Second International Physics 
Project Competition For University Students (SPCBPU-2) 

Bodrum, Turkey, 18-20 August 2008 
http://nuclear.istanbul.edu.tr/project2 

The 6th International Student Conference 
of the Balkan Physical Union 

Bodrum, Turkey, 21-24 August, 2008 

http://nuclear.istanbul.edu.tr/iscbpu6/index.php 

Joint European Magnetic Symposia: 
EMMA (European Magnetic Materials and Applications) 

and MRM (Magnetic Recording Materials) 

Ireland, Dublin, 14-19 September 2008, http://www.jems08.ie/ 

XXIV Panhellenic Conference on Solid State Physics 
and Materials Science 

Heraklion, Crete, 21-24 September 2008  
http://xxiv-pc.iesl.forth.gr/ 



Science Fiction και ΝΟΗΣΙΣ

Είχα την καλή τύχη να βρεθώ κατά το Παρασκευο-Σαββατο-Κύριακο, 4, 5 και 6 Απριλίου, στο Κέντρο 

Διάδοσης Επιστημών ΝΟΗΣΙΣ και να παρακολουθήσω στο Κοσμοθέατρο τις 3 καταπληκτικές 

προβολές (δωρεάν παρακαλώ!) του κινηματογραφικού αφιερώματος Science Fiction: Φαντασία ή 

Επιστήμη; Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης, οπότε στο αφιέρωμα συμμετείχαν και κριτικοί κινηματογράφου. Την Παρασκευή 4/4 

προβλήθηκε η ταινία GATΤACA την οποία προλόγισε ο Γ. Ζαρκαδάκης, εκδότης και συγγραφέας, ο 

οποίος έθεσε και τα εισαγωγικά ερωτήματα στην συζήτηση που ακολούθησε. Το Σάββατο 5/4 

προβλήθηκε η ταινία 2001: Οδύσσεια του διαστήματος, την οποία, μετά από σύντομη εισαγωγή του 

προέδρου του ΝΟΗΣΙΣ, πρώην Πρύτανη κ. Γιάννη Αντωνόπουλου, προλόγισε ο Νότης Φόρσος, 

κριτικός κινηματογράφου. Την Κυριακή 6/4 

προβλήθηκε η ταινία Blade Runner, την οποία 

προλόγισε ο Γιάννης Αντωνίου, καθηγητής 

Μαθηματικών του Α.Π.Θ. και ο Γιώργος 

Τούλας, κριτικός κινηματογράφου.

Αναστάσιος Λιόλιος

Επίκ. Καθηγητής Τμ. Φυσικής ΑΠΘ

Αναμνήσεις από το Μέλλον: Arthur Clarke (1917 - 2008)

Ο Άρθουρ Κλαρκ (Sir Arthur Charles Clarke, 16/12/1917 – 19/3/2008) ήταν Βρετανός συγγραφέ-
ας επιστημονικής φαντασίας, εφευρέτης και μελλοντολόγος, διάσημος κυρίως για το μυθιστόρη-
μα 2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος, στο οποίο βασίστηκε το σενάριο της ομώνυμης ταινίας 
του Στάνλεϊ Κιούμπρικ (1968). Υπηρετώντας στην Βασιλική Αεροπορία σαν εκπαιδευτής και 
τεχνικός ραντάρ (1941-1946), συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός κρίσιμου για τον πόλεμο συστήμα-
τος αεροπορικής προειδοποίησης. Το 1945 σχεδίασε ένα πρωτοποριακό δορυφορικό σύστημα 
επικοινωνιών. To 1994 προτάθηκε για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ενώ το 1999 για το βραβείο 
Νόμπελ Λογοτεχνίας. Χρίστηκε ιππότης (Sir) το 2000. Από το 1956 μετανάστευσε στην Σρι 
Λάνκα, κυρίως λόγω του μεγάλου του ενδιαφέροντος για τις καταδύσεις, όπου και έζησε μέχρι το θάνατό του. 

Τα βιβλία του γαλούχησαν γενιές αναγνωστών κάθε ηλικίας με οράματα για το μέλλον και έδωσαν κίνητρα σε μαθητές και φοιτητές να ασχολη-
θούν με τις επιστήμες του διαστήματος. Τα γνωστότερα μυθιστορήματά του, εκτός από την Οδύσσεια (1968), είναι Tο Τέλος της Παιδικής 
Ηλικίας (1953, γνωστό στην Ελλάδα σαν Οι Επικυρίαρχοι),  Η Πόλη και τα Άστρα (1956), Ραντεβού με τον Ράμα (1972), 2010: Οδύσσεια Δύο 
(1982, έγινε και αυτό ταινία το 1984). Εκτός από δεκάδες μικρές ιστορίες φαντασίας, ο Κλαρκ έγραψε πάνω από 30 επιστημονικά βιβλία σχετικά 
με το διάστημα, το μέλλον, τις κοραλλιογενείς ζώνες και (φυσικά) το υπερφυσικό. Διάσημες είναι οι τηλεοπτικές σειρές Ο Μυστήριος Κόσμος  
(1980), Ο Κόσμος των Παράξενων Δυνάμεων (1985) και Το Παράξενο Σύμπαν του Άρθουρ Κλαρκ (1994).

Προς τιμή του βαφτίστηκαν το διαστημικό όχημα 'Odyssey' της αποστολής Αpollo 13, o δορυφόρος '2001 Mars Odyssey', ο αστεροειδής 4923 
Clarke, και ένα είδος αυστραλιανού δεινόσαυρου, ο Serendipaceratops arthurcclarkei.

Αυτό που δεν είναι τόσο γνωστό είναι ότι ο Κλαρκ μέσα από τα έργα του πρότεινε  τρεις 'νόμους' της πρόβλεψης:

1. Όταν ένας διακεκριμένος αλλά σχετικά ηλικιωμένος επιστήμονας δηλώνει ότι κάτι είναι εφικτό, είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχει δίκιο. 
Όταν δηλώνει ότι κάτι είναι αδύνατο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχει άδικο.

2. Ο μόνος τρόπος να ανακαλύψουμε τα όρια του δυνατού είναι να τολμήσουμε λίγο παραπέρα από το αδύνατο.

3  Κάθε αρκούντως προχωρημένη τεχνολογία δεν διαφέρει από τη μαγεία.

Ο τρίτος νόμος οδήγησε στο λήμμα του Gehm: “Κάθε τεχνολογία που διαφέρει από τη μαγεία δεν είναι αρκετά προχωρημένη”, καθώς και στον 
νόμο του Niven: “Κάθε αρκετά προχωρημένη μαγεία δεν διαφέρει από την τεχνολογία”. Σε μια εποχή μεγάλων ανακαλύψεων, ο τρίτος νόμος 
εκφράζει με τον δραματικότερο τρόπο όχι μόνο ότι οι επιστήμονες αλλά και οι καθημερινοί άνθρωποι δεν διαφέρουμε από τους μαθητευόμενους 
μάγους και ότι γίνεται όλο και δυσκολότερο να εντυπωσιαστούμε από τα επερχόμενα “θαύματα” της τεχνολογίας. Σήμερα παίζουμε στα δάχτυλα 
τα “μαγικά ραβδιά” που δεν είχαν οι γονείς μας (δορυφορική τηλεόραση, Ίντερνετ, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές των $500 και των $100, 
ψηφιακές μικροσυσκευές ήχου και εικόνας). Τον επόμενο μήνα κυκλοφορεί στο εμπόριο η πρώτη συσκευή ολογραφικής μνήμης (σας θυμίζει 
κανένα μυθιστόρημα;). Αύριο θα νικήσουμε τον καρκίνο και ίσως διπλασιάσουμε το προσδόκιμο όριο ηλικίας (και συντάξεων). Μεθαύριο θα 
αποικίσουμε την Σελήνη και τον Άρη, θα πάρουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο και θα πίνουμε τον εικονικό καφέ μας στην εικονική Οδό Μελενίκου. 

Πόσο παραπέρα από το αδύνατο μπορεί να πάει κανείς; Ποια είναι η Οδύσσεια και ποια η Ιθάκη; Τι πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας για να 
τα προετοιμάσουμε; Ιδιαίτερα για το τελευταίο χρειαζόμαστε πολλούς νέους Arthur Clarke, και περισσότερη “απαρχαιωμένη” αλλά ίσως πιο 
μαγική τεχνολογία (λίγη φιλοσοφία, ενόραση, χαρτί, μολύβι, υπομονή, καφέ, και αν είμαστε τυχεροί, έναν καλό λόγο).

Δημήτρης Ευαγγελινός
Υπ. Διδ. Τμ. Φυσικής ΑΠΘ



Η ετήσια συνάντηση του Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ.

και του Συλλόγου Αποφοίτων του “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”

Το βράδυ της Παρασκευής 15 Φεβρουαρίου 2008, στο Ξενοδοχείο Φιλίππειο,  

πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας του Τμήματος 

Φυσικής Α.Π.Θ. και του Συλλόγου Αποφοίτων του “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”.

Η εκδήλωση ουσιαστικά απετέλεσε την πρώτη 

από  τις εκδηλώσεις  εορτασμού των 80 χρόνων 

του Τμήματος Φυσικής, το πρόγραμμα των 

οποίων ανακοινώθηκε από τον Καθηγητή κ. 

Ν.Κ. Σπύρου, πρόεδρο της Επιτροπής Εορτασμού. 

Ο Σύλλογος Αποφοίτων ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2007, με κύριο στόχο την 

σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του και την οργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων 

και εκδηλώσεων σχετικά με την Επιστήμη της Φυσικής. Η εκδήλωση αποτέλεσε 

ευκαιρία συνάντησης ανθρώπων που φοίτησαν στο Τμήμα. Στα πλαίσια της εκδήλωσης 

διενεργήθηκαν και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απενεμήθησαν τιμητικές διακρίσεις από το Τμήμα 

στους διατελέσαντες Προέδρους του και στο προσωπικό  που συνταξιοδοτήθηκε κατά τη 

διάρκεια του 2007, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την ευγνωμοσύνη του για την πολυετή 

προσφορά τους στο Τμήμα.

Στη συνέχεια, ο oμότιμος Καθηγητής κ. Ρεντζεπέρης μοιράστηκε μαζί μας ευχάριστες αναμνήσεις από κυριολεκτικά 

μια ολόκληρη ζωή μέσα στο  Τμήμα Φυσικής. Η βραδιά συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με χορό και πολύ κέφι... Καλή 

χρονιά λοιπόν στο Τμήμα μας και σε όλους!
Μάρα Χαχαμίδου

ΙΔΑΧ Τμ. Φυσικής ΑΠΘ

Από την ομιλία του προέδρου του Τμήματος Φυσικής καθ. κ. Σ. Λογοθετίδη.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος μαζί με τον 
ομότιμο Καθηγητή Ν. Ρετζεπέρη.

Απονομή τιμητικής πλακέτας στους συνταξιοδοτηθέντες καθηγητές
(από αριστερά προς τα δεξιά)  Γ. Κανελλή,  Κ. Καμπά και Π. Γρηγοριάδη.

Από τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Αποφοίτων.

Σύλλογος Αποφοίτων του Τήατος Φυσικής
του Α.Π.Θ.

«ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ»

http://alumni.physics.auth.gr/

Σύλλογος Αποφοίτων
του Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ.

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»

http://alumni.physics.auth.gr/


