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επετειακή έκδοση
για τα 80 χρόνια
του Τμήματος Φυσικής

Σημείωμα της σύνταξης
Το 2008 το Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ έκλεισε τα 80 χρόνια του. Με μια
σειρά επετειακών εκδηλώσεων το Τμήμα προέβαλε στην ακαδημαϊκή
κοινότητα και στους πολίτες της Θεσσαλονίκης τη δυναμική του.
Το περιοδικό φαινόμενον με το παρόν τεύχος συμβάλλει με τον
τρόπο του στον εορτασμό, παρουσιάζοντας στιγμές από την Ιστορία
του Τμήματος Φυσικής και καταγράφοντας τις εκδηλώσεις που έγιναν
κατά τη διάρκεια του 2008.
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80 Χρόνια του Τμήματος
Φυσικής του Α.Π.Θ.
Πρόλογος του Προέδρου του Τμήματος Φυσικής
Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ)
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, λειτούργησε για πρώτη φορά το 1928 και είναι σήμερα ένα
από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα τμήματα, τόσο σε προσωπικό και φοιτητές, όσο και σε Επιστημονικές και Ερευνητικές δραστηριότητες και διακρίσεις, στις οποίες κατέχει
την πρώτη θέση στο Πανεπιστήμιό μας.
Η Φυσική καλύπτει σήμερα πληθώρα επιστημονικών πεδίων και αντικειμένων, στα οποία η έρευνα έχει προχωρήσει
πολύ και έχει δώσει πολλά αποτελέσματα και εφαρμογές
τις οποίες χαιρόμαστε στην καθημερινή μας ζωή. Η πλήρης και σε βάθος εκπαίδευση και εξειδίκευση σε όλα αυτά
τα πεδία δεν είναι βέβαια δυνατή σε κανέναν αλλά και σε
κανένα Τμήμα σε όλη την υδρόγειο. Από την άλλη μεριά
όμως αυξάνουν οι απαιτήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας για πληρέστερες και συγκεκριμένες γνώσεις σε
επιμέρους τομείς της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, οι
οποίες θα μας βελτιώνουν σαν άτομα, θα δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματά μας και θα βελτιώνουν την ποιότητα
της ζωής μας.
Το Τμήμα Φυσικής, προκειμένου να παραμείνει πρωτοπόρο στην Επιστήμη και την Έρευνα, να ανανεώνει το
επίπεδο των σπουδών και να προετοιμάζει καλύτερα τους
αποφοίτους του, τόσο για τη συνέχιση των σπουδών τους,
όσο και για την ταχύτερη επιστημονική και επαγγελματική
αποκατάσταση τους: α) συζητά διεξοδικά τρόπους για την
βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών, των Εργαστηριακών και Ερευνητικών υποδομών, ώστε αυτά να προσαρμόζονται στις παραπάνω απαιτήσεις και β) αναπτύσσει και
υποβάλλει προτάσεις και πρωτόκολλα συνεργασίας με
εθνικούς και διεθνείς φορείς και ιδρύματα.
Στο Τμήμα λειτουργούν τέσσερα ανεξάρτητα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και ένα Διατμηματικό
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, του οποίου το Τμήμα έχει την
διοικητική ευθύνη λειτουργίας. Για το λόγο αυτό, ξεχωρίζει
όχι μόνο από τα άλλα Τμήματα Φυσικής, αλλά και από
όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα στην Ελλάδα και την
Ευρώπη, όσον αφορά τις δυνατότητες που δίνει στους
αποφοίτους του αλλά και σε αποφοίτους άλλων Τμημάτων. Λειτουργούν τα εξής ΠΜΣ: i) Ραδιοηλεκτρολογίας &
Ηλεκτρονικής (από τη δεκαετία του 1960), ii) Φυσικής και
Τεχνολογίας Υλικών (από τη δεκαετία του 1990), iii) Φυσικής Περιβάλλοντος (από τη δεκαετία του 1990), iv)
Υπολογιστικής Φυσικής (από το 2003), v) το Διατμηματικό ΠΜΣ Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες (Ν&Ν), από
το 2002 και στο οποίο συμμετέχουν τα Τμήματα Χημείας
και Βιολογίας της ΣΘΕ, το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής
Σχολής του ΑΠΘ και το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”.

Τόσο οι προπτυχιακοί όσο και οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μέρος των σπουδών τους
σε κάποιο άλλο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, μέσω της συμμετοχής του
Τμήματος Φυσικής σε προγράμματα
ανταλλαγής φοιτητών. Συγκεκριμένα,
στα πλαίσια του προγράμματος
ERASMUS, υπάρχουν σήμερα περίπου πενήντα διαφορετικές συμφωνίες ανταλλαγής με άλλα
Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.
Όσον αφορά τις υποδομές, στο Τμήμα λειτουργεί οργανωμένη Βιβλιοθήκη, η οποία είναι πλήρως δικτυωμένη και
παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες αναζήτησης βιβλίων και
άρθρων. Επίσης, λειτουργεί Υπολογιστικό Κέντρο (ΥΚ) με
8 νησίδες Πληροφορικής, το οποίο παρέχει υποστήριξη για
τη λειτουργία του εσωτερικού δικτύου του Τμήματος και
την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το ΥΚ διαθέτει μεγάλο αριθμό υπολογιστών με ελεύθερη πρόσβαση για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές έχουν 4 ιδιαίτερες νησίδες υπολογιστών που αποτελούν συγχρόνως και χώρους μελέτης και συνάντησης.
Στο Τμήμα λειτουργούν ο Σύλλογος Φοιτητών Φυσικού και
ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Επιπλέον, λειτουργούν, από το 1994, η Θεατρική Ομάδα Φυσικού και από το
2001, η Κινηματογραφική Ομάδα Φυσικού, ενώ υπάρχει
Συντακτική Ομάδα, η οποία εκδίδει με μεγάλη επιτυχία την
τελευταία δεκαπενταετία το περιοδικό του Τμήματος, το
“Φαινόμενον”. Τέλος, εδώ και 2 χρόνια, έχει ιδρυθεί ο Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος Φυσικής “Αρχιμήδης”.
Για τον εορτασμό των 80 χρόνων του, το Τμήμα Φυσικής
πραγματοποίησε μια σειρά από εκδηλώσεις, ημερίδες,
διαλέξεις και συνέδρια, τα οποία και παρουσιάζονται στο
παρόν τεύχος του περιοδικού. Με την ευκαιρία αυτή, θα
ήθελα να απευθύνω τις θερμές μου ευχαριστίες στον πρόεδρο της Επιτροπής Εορτασμού αυτών των εκδηλώσεων,
καθηγητή κ. Νικόλαο Σπύρου, στην αντιπρόεδρο κ. Φιλομήλα Κομνηνού, στα μέλη της κ.κ. Γ. Θεοδωρίδη, Ο. Καλογήρου, Θ. Κεχαγιά, Α. Λιόλιο, Θ. Σαμαρά και Ν. Στεργιούλα, καθώς επίσης και σε όλους τους συναδέλφους και συνεργάτες του Τμήματος οι οποίοι διοργάνωσαν παρόμοιες
εκδηλώσεις κατά την διάρκεια της χρονιάς που πέρασε.
Εκ μέρους όλου του Εκπαιδευτικού, του Διοικητικού Προσωπικού και των Φοιτητών του Τμήματός μας, σας απευθύνω εγκάρδιο χαιρετισμό και σας προσκαλώ σε μια περιήγηση στην ογδοντάχρονη πορεία του Τμήματος.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Στέργιος Λογοθετίδης, Καθηγητής
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Από την Ιστορία του Τμήματος Φυσικής
Η ίδρυση του Τμήματος
Το Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ.
είναι από τα πρώτα τμήματα του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
το οποίο ιδρύθηκε το 1925, από
την πρώτη Ελληνική Δημοκρατία
με εισήγηση του Αλεξάνδρου
Παπαναστασίου.
Η Σχολή των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών ιδρύθηκε
με το νόμο 3341 "Περί ιδρύσεως
Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη", την 14η Ιουνίου 1925. Ο
ίδιος νόμος προέβλεπε την λειτουργία των εξής τμημάτων για
τη Σχολή: 1) Μαθηματικών Επιστημών 2) Φυσικών Επιστημών
3) Βιομηχανικής Χημείας 4)
Φαρμακευτικής 5) Ηλεκτρολογίας 6) Γεωργικών Επιστημών και
7) Δασολογίας. Ο χρόνος
έναρξης του κάθε τμήματος αφέθηκε να οριστεί με Νομοθετικό
Διάταγμα.
Τον Οκτώβριο του 1927 ορίζεται
με Ν.Δ. η προσάρτηση της Ανωτάτης Δασολογικής και Γεωπονικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και οι οποίες αρχίζουν να λειτουργούν ως τα πρώτα
τμήματα της Σχολής των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών. Το τμήμα Φυσικής αρχίζει
να λειτουργεί από το πανεπιστημιακό έτος 1928 - 29. Στις Εκθέσεις Πεπραγμένων της Πρυτανείας κατά το Πανεπιστημιακό Έτος
1928-29 (Θεσσαλονίκη 1932,
σελ. 27) αναφέρεται:
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Από την ανέγερση του γνωστού σήμερα ως “παλαιό κτήριο” της Φιλοσοφικής Σχολής, στο οποίο πρωτολειτούργησε το Τμήμα Φυσικής. Το κτήριο αυτό κατασκευάστηκε από τους Τούρκους ως οθωμανικό γυμνάσιο (Ιδαδιέ).

Το Τμήμα Φυσικής ιδρύθηκε στη
Σχολή Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών η οποία είχε αρχίσει να λειτουργεί με τα Τμήματα Γεωπονίας και Δασολογίας. Ο
ρόλος του Τμήματος Φυσικής,
στο ξεκίνημα της λειτουργίας
του, ήταν να προσφέρει μαθήματα που εξυπηρετούσαν τα δύο
αυτά τμήματα, τα οποία και αποτελούσαν τον πυρήνα της Σχολής
και του Πανεπιστημίου.
Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με σκοπό να στηρίξει την ένταξη του βορειοελλαδικού χώρου στο Ελληνικό κράτος.
Το Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει
να δημιουργήσει στελέχη για
αυτή την περιοχή και ένα χώρο
πολιτισμικό στον οποίο η επιστήμη θα στηρίζει την εθνική συνεί-

http://fenomenon.physics.auth.gr

δηση, τόσο οικονομικά (προσφέροντας τη γνώση κυρίως για τη
γεωργία και δασολογία) όσο και
ιδεολογικά (φιλοσοφική σχολή).
Η γεωργική και κτηνοτροφική
δραστηριότητα καθώς και τα δάση αποτελούν τις μόνες πηγές
πλούτου του παραγωγικού μέρους της Ελληνικής οικονομίας
της εποχής. Η νεοενταχθείσα στα
πλαίσια του ελληνικού κράτους
Βόρεια Ελλάδα είναι πλούσια σε
καλλιεργήσιμες και δασικές εκτάσεις. Το πανεπιστήμιο αναλαμβάνει να στελεχώσει επιστημονικά την οικονομία της χώρας
και κατά συνέπεια της Βόρειας
Ελλάδας. Η ιδέα της οικονομικής
ανάπτυξης της Ελλάδας και ιδιαίτερα των νέων περιοχών, παίρνει
τη θέση της Μεγάλης Ιδέας. Ο
Πρύτανης Ι.Κ. Βογιατζίδης στον
πανηγυρικό λόγο του, της 25ης
Οκτωβρίου 1930, για τον εορτασμό της πρώτης εκατονταετηρίδας της Εθνικής Παλιγγενεσίας,
περιγράφει ως εξής το ρόλο της
Θεσσαλονίκης και του νέου Πανεπιστημίου (βλέπε “Εκθέσεις
Πεπραγμένων της Πρυτανείας
κατά το Πανεπιστημιακό Έτος
1930-31”, Θεσσαλονίκη 1932,
σελ. 63-65):

φαινόμενο

Με απόφαση της Σχολής, έως
ότου πληρωθεί η έδρα, η διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής ανατέθηκε στον Γ. Γεωργικόπουλο, καθηγητή της Τεχνικής Μηχανικής και Μηχανολογίας, με απόσπαση από το
Ε.Μ.Π. “ίνα μη αδικηθώσιν οι
φοιτηταί” [Εκθέσεις Πεπραγμένων της Πρυτανείας κατά το
Πανεπιστημιακό Έτος 1928-29].
Στα πρώτα 10 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος ο μόνος καθηγητής Φυσικής είναι ο Ν. Περράκης. Το 1928 διορίστηκαν
επίσης οι καθηγητές Ν. Κρητικός (Μαθηματικών), Μ. Μαραβελάκης (Ορυκτολογίας, Πετρογραφίας και Γεωλογίας), Η. Μαριλόπουλος
(Μετεωρολογίας
και Κλιματολογίας) και Τρ. Καραντάσης (Γενικής Χημείας).
Η εκλογή των καθηγητών γίνεται από επιτροπή η οποία ορίζεται από ειδικούς επιστήμονες
της Ακαδημίας Αθηνών, του
Πανεπιστημίου Αθηνών και δύο
τακτικών καθηγητών του τμήματος Δασολογίας της Σχολής
Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών του Πανεπιστημίου.

Τα πρώτα χρόνια
Το Πανεπιστήμιο στεγάζεται
στην αρχή στην έπαυλη Αλλατίνη. Το 1929 μετακομίζει στο παλαιό κτήριο της Φιλοσοφικής
Σχολής, το οποίο μέχρι το 1912
ήταν οθωμανικό γυμνάσιο
(Ιδαδιέ) και μετέπειτα στέγασε το
Β’ Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης. Τα πρώτα χρόνια
υπάρχει έλλειψη χώρου για όλες
τις σχολές και ιδιαίτερα για τις
σχολές που έχουν εργαστήρια.

Το άρθρο 10 αναφέρεται στα
μισθολογικά: “Οι τακτικοί καθηγηταί έχουσι βαθμόν, μισθόν και
επιδόματα
Αρεοπαγίτου.
Οι
έκτακτοι καθηγηταί έχουσι βαθμόν, μισθόν και επιδόματα εφέτου, οι υφηγηταί έχουσι βαθμόν
πρωτοδίκου. Το επίδομα λόγω
κατοικίας δι’ άπαν το διδακτικόν
προσωπικόν του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης ορίζεται 40% επί
των αποδοχών”.

Ο Ν. Εμπειρίκος διορίστηκε το
1937, ως Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής. Ακολουθούν οι
διορισμοί, το 1940, των Ι. Ξανθάκη (Αστρονομίας), Ι. Γρατσιάτου (Μηχανικής) και Β.
Λειβαθηνού (απεβίωσε λίγους
μήνες μετά τον διορισμό του,
πριν προλάβει να αναλάβει καθήκοντα). Τέλος, το 1942, διορίζεται ο Β. Κυριαζόπουλος
(Μετεωρολογίας).

Ο ιδρυτικός του Πανεπιστημίου
νόμος 3341 του 1925, στα άρθρα
7 και 8 προσδιορίζει το διδακτικό
προσωπικό και τα προσόντα του:
“το διδακτικόν προσωπικόν του
Πανεπιστημίου αποτελείται εκ
Τακτικών και Εκτάκτων Καθηγητών και εξ Υφηγητών”. Στο
άρθρο 9 ορίζει ότι “Το βοηθητικόν διδακτικόν προσωπικόν αποτελείται εκ διδασκάλων, επιμελητών, παρασκευαστών εργαστηρίων και μουσείων, βοηθών εργαστηρίων και μουσείων, βοηθών
κλινικών και σπουδαστηρίων”.

περίοδος Δ – τεύχος 4 ● επετειακή έκδοση 80 χρόνων
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Το πρόγραμμα σπουδών δείχνει
πως το Τμήμα επιδιώκει να δώσει μια ισόρροπη εκπαίδευση
στις θετικές επιστήμες, ενώ δεν
αγνοεί την προετοιμασία των
σπουδαστών για τη διδασκαλία,
όπως δείχνουν τα μαθήματα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.
“Η σύνταξις των προγραμμάτων
των τμημάτων Φυσικών και Μαθηματικών επιστημών ανετέθη
του μεν πρώτου εις κ.κ. Τρ. Καραντάσην και Ηλ. Μαριολόπουλον, του δε δευτέρου εις τους κ.κ.
Κ. Γεωργικόπουλον και Ν. Κρητικό.”
Είναι ενδιαφέρον ότι οι φοιτούντες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ενώ υπάρχουν και εξέταστρα. Σύμφωνα με το άρθρο 13
του Νόμου 3341/1925: “Οι εις το
Πανεπιστήμιον φοιτώντες διακρίνονται εις φοιτητάς και ακροατάς.
Τα προσόντα των φοιτητών και
ακροατών, ως και τα περί εγγραφών και ανανεώσεων, φοιτήσεως
και ακροάσεως, ασκήσεων και
των τμηματικών, πτυχιακών και
των διπλωματικών εξετάσεων και
παροχής ενδεικτικού, ως και των
καταβλητέων προς εγγραφήν και
εξέτασιν ποσών, κανονισθείσονται δια διαταγμάτων εκδιδομένων μετά γνώμην των οικείων
Σχολών και απόφασιν της Συγκλήτου.
Δια διαταγμάτων κανονισθήσονται τα δικαιώματα των φοιτητών
τα περί οργανώσεως αυτών, ως
και τα περί ιδρύσεως φοιτητικών
οικοτροφείων και συσσιτίων και
τα περί ταμείου νοσηλείας των
φοιτητών”.

Ο Καθηγητής Μάξιμος Μαραβελάκης
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Το ακαδημαϊκό έτος 1928-29
είναι σημαντικό για το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, αλλά
και για την πνευματική ζωή του
τόπου. Ο Αλέξανδρος Δελμούζος, γνωστός για τις προοδευτικές του απόψεις όσον αφορά τα
παιδαγωγικά, καθώς και για τη
θέση του στο γλωσσικό (είναι
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δημοτικιστής), θέμα που είχε
διχάσει τότε τους ανθρώπους
των γραμμάτων, εκλέγεται καθηγητής της Παιδαγωγικής στη
Φιλοσοφική Σχολή. Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης φαίνεται να αποκτά την αυτονομία του
και δημιουργεί τον δικό του
πνευματικό χώρο.

φαινόμενο

Ο καθηγητής Ι. Κ. Χασιώτης, στη σελίδα
21 του τόμου για τα 75 χρόνια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (εκδόσεις University Studio
Press) παρατηρεί: “Ένας άλλος πάντως
παράγοντας που θα πρέπει να συνυπολογιστεί στη διαμόρφωση των φιλελεύθερων
κατευθύνσεων της Σχολής είναι και ο κοινωνικός της περίγυρος: Η Θεσσαλονίκη για
λόγους γεωγραφικούς αλλά και ιστορικούς
(κυρίως εξαιτίας της δημογραφικής και της
κοινωνικής της σύνθεσης, προπάντων μετά
την εγκατάσταση των προσφύγων), είχε
καταφέρει να αποστασιοποιηθεί σε μεγάλο
βαθμό από αρκετές κατεστημένες νοοτροπίες που επιχωρίαζαν στον χώρο της πρωτεύουσας και να διαμορφώσει ένα κλίμα,
το οποίο, αν δεν ευνόησε την προοδευτικότητα του Πανεπιστημίου της, τουλάχιστον
δεν την αποθάρρυνε”.
Στην Έκθεση Πεπραγμένων για το ακαδημαϊκό έτος 1932-33 ο καθηγητής Ν. Περράκης χρησιμοποιεί τη γλωσσική ευχέρεια των φοιτητών ως ένα κριτήριο αξιολόγησης των πρώτων τεσσάρων χρόνων του
Εργαστηρίου Φυσικής. Στην Έκθεση αυτή, η Φυσική συνδέεται με την αντικειμενικότητα στη σκέψη. Συγκεκριμένα, στην
Έκθεση αναφέρεται:

O Καθηγητής N. Εμπειρίκος

Στις πρώτες εισαγωγικές εξετάσεις
για το φυσικό τμήμα “προσήλθον 5,
εξ ων εγένοντο δεκτοί 3” (σελ 36,
πεπραγμένα 1928-29):
περίοδος Δ – τεύχος 4 ● επετειακή έκδοση 80 χρόνων
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Η ίδρυση των πρώτων Εργαστηρίων
και το ξεκίνημα της Ερευνητικής
Δραστηριότητας
Με νομοθετικό διάταγμα της 16ης Ιανουαρίου
1929 (άρθρον 1ον): “Ιδρύονται εν τη Σχολή των
Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τα ακόλουθα εργαστήρια και σπουδαστήρια.
α) Εργαστήρια
1) Φυσικής. 2) Χημείας. 3) Βοτανικής. 4) Ζωολογίας. 5) Γεωλογίας, Πετρολογίας και Ορυκτολογίας. 6) Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας (ή
Μετεωροσκοπείον Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 7) Γεωργικής Χημείας. 8) Δασοκομικής 9)
Υλοχρηστικής. 10) Ξυλομετρικής και Δασικής
Εκτιμητικής. 11) Αντοχής των υλικών και μηχανολογίας.
β) Σπουδαστήρια
1) Μαθηματικόν. 2) Δασικής Διαχειριστικής και
Πολιτικής”.
Με νομοθετικό διάταγμα της 10ης Μαΐου 1930:
“Ιδρύονται εν τη Σχολή των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αι εξής έδραι:
1) Τακτική έδρα των Μαθηματικών.
2) Τακτική έδρα της Γενικής Αστρονομίας.
3) Έκτακτος αυτοτελής έδρα της Θεωρητικής
και Μαθ. Φυσικής”.
Από τις πρώτες χρονιές, αρχίζει στο Φυσικό
Τμήμα να υπάρχει και ερευνητική δραστηριότητα. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου Φυσικής
καθηγητής Νικόλαος Περράκης αναφέρει στις
εκθέσεις πεπραγμένων 1933-34 (σελ.62-64):

O Καθηγητής Γ. Γρατσιάτος
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φαινόμενο

Η πρώτη Ελληνίδα
Καθηγήτρια
Το Τμήμα Φυσικής έχει και μια
άλλη πανελλήνια πρωτιά: Το
ακαδημαϊκό έτος 1947 εκλέγεται η πρώτη Ελληνίδα καθηγήτρια πανεπιστημίου στο τμήμα
της Φυσικής, η Μαρία Μαρκέτου - Πυλαρινού, η οποία πρωτοδιορίστηκε ως βοηθός στο
Εργαστήριο Φυσικής το 1928.
Στα Πρακτικά για τα πανεπιστημιακά έτη 1942-1954 (έκδοση
του 1958, σελ. 113-114) διαβάζουμε:

Η Καθηγήτρια Μ. Μαρκέτου-Πυλαρινού

Στην περίοδο μέχρι το 1950
τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη του Τμήματος. Οι
άνθρωποι που εργάστηκαν σ’
αυτό με πολύ λίγα μέσα και
κάτω από αντίξοες συνθήκες,
κατάφεραν όχι μόνο να εδραιώσουν την θέση του Τμήματος στο ακαδημαϊκό στερέωμα της Ελλάδας, αλλά και να
δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την μετέπειτα αλματώδη ανάπτυξή του.

Αίθουσα εργαστηρίου στο υπόγειο της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής.

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται αυτή η πορεία του
Τμήματος μέσα από κείμενα
των ιδίων των Καθηγητών
του, τα οποία δημοσιεύτηκαν
σε προηγούμενες επετειακές
και άλλες εκδόσεις της Σχολής
Θετικών Επιστημών και του
Τμήματος Φυσικής.

περίοδος Δ – τεύχος 4 ● επετειακή έκδοση 80 χρόνων
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Το Τμήμα Φυσικής μετά το 1950: Σκόρπια ακούσματα και αναμνήΤο κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα από το άρθρο του αείμνηστου Καθηγητή του Τμήματος
Φυσικής Ν.Α. Οικονόμου, το οποίο δημοσιεύτηκε στον επετειακό τόμο για τα 75 χρόνια της Φυσικομαθηματικής Σχολής Α.Π.Θ. που κυκλοφόρησε το 2003.

Ό

ταν το 1950 ο Εμπειρίκος
έγινε Πρύτανης του Πανεπιστημίου, σα στόχο έβαλε το
κτιριακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου, ή για να ακριβολογούμε
της Φυσικομαθηματικής Σχολής.
Βέβαια και η ολοκλήρωση του
κτιρίου της Γεωπονοδασολογικής
έπρεπε να γίνει. Επειδή πιστώσεις δεν υπήρχαν πρώτο σε μέλημα κτίριο υπήρξε το Χημείο που
μπορούσε να προβληθεί ως αναπτυξιακό έργο. Με έρανο από τη
πόλη, από τους πάσης φύσεως
υπαλλήλους του Πανεπιστημίου
και από ομογενείς, κυρίως του
Λονδίνου, συγκεντρώθηκε ένα
ποσό που επέτρεπε έργα εκσκαφής και με την βοήθεια της Στρατιωτικής ΜΟΜΑ ξεκίνησε αυτή
η προσπάθεια. Όμως ένα σοβαρό
εμπόδιο για την ολοκλήρωση των
έργων ήταν το Γήπεδο του Γυμναστικού Συλλόγου “Ηρακλής”,
το οποίο όμως ήταν Πανεπιστημιακό. Έπρεπε να απομακρυνθεί.
Η κατάρρευση του περιβάλλοντος τοίχου από την πλευρά του
χώρου εκσκαφής ανάγκασε το
αθλητικό σωματείο να μεταφέρει
τις δραστηριότητες του σε πιο
κατάλληλο και ασφαλή χώρο και
επέτρεψε τη συνέχιση της εκσκαφής. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια
του Χημείου τα εξασφάλισε δωρεάν ο Εμπειρίκος από τον Καραντινό, που ήταν σύμβουλος
τότε του Υπουργείου Παιδείας.
Με την ολοκλήρωση της εκσκαφής, καθώς το ποσό που είχε συγκεντρωθεί είχε εξαντληθεί, ο
Σιγάλας, Πρύτανης, επέτυχε την
ένταξη του έργου στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων,
ένα κονδύλιο που επέτρεψε τη
συνέχιση του οικοδομικού έργου
του Πανεπιστημίου. Αμέσως μετά το Χημείο, πήραν σειρά το
κτίριο της Φυσικομαθηματικής,
το Αστεροσκοπείο και το Μετεωροσκοπείο σε σχέδια του Καραντινού, χωρίς επιβάρυνση.
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Ο θεμέλιος λίθος του κτηρίου της Φυσικομαθηματικής Σχολής (τελετή 16.2.1939).
Φυλάσσεται στο ισόγειο της Σχολής
(Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης).

Μετά την ολοκλήρωση του Χημείου, οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυσικής μεταφέρθηκαν
στον τελευταίο όροφο του κτιρίου αυτού. Το προσωπικό αυξήθηκε σε βοηθούς και παρασκευαστές και άρχισε πλέον να δημιουργείται η αίσθηση της ανάγκης
μιας κάποιας ερευνητικής δραστηριότητας. Καθοριστική στην
πορεία του Τμήματος Φυσικής
ήταν η μεταφορά των δραστηριοτήτων του στο κτίριο της Φυσικομαθηματικής Σχολής (1960).

Ο αριθμός των εισαγομένων φοιτητών ήταν θλιβερά περιορισμένος, ώστε η στελέχωση της μέσης
εκπαίδευσης σε διδακτικό προσωπικό ήταν απολύτως ανεπαρκής. Η ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας (Υπουργός Ροδόπουλος) θεώρησε ότι λύση θα ήταν η
αποστολή υποψηφίων φοιτητών
στο Πανεπιστήμιο του Μπάρι
Ιταλίας. Αντί αυτού ο Εμπειρίκος
πρότεινε την αύξηση του αριθμού των εισαγομένων φοιτητών,
όπερ και εγένετο.
Στις αρχές του 1960 το Τμήμα
Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (καθηγητής Αναστασιάδης) δημιούργησε το Μεταπτυχιακό Τμήμα Ραδιοηλεκτρολογίας
(μονοετούς διάρκειας). Το Τμήμα
αυτό επέτρεπε το διορισμό των
αποφοίτων του στον ΟΤΕ. Η
έλλειψη αντιστοίχων προσόντων
των αποφοίτων του Τμήματος
Φυσικής του Α.Π.Θ. οδήγησε
τους φοιτητές το 1964 σε απεργία
διαρκείας με αίτημα τη δημιουργία αντιστοίχου Τμήματος. Με
πολλαπλές διαβουλεύσεις καταλήξαμε στο να εισηγηθεί το

Στιγμιότυπο από συγκέντρωση διαμαρτυρίας των φοιτητών του Τμήματος
Φυσικής Α.Π.Θ., για το θέμα των προσλήψεων στον ΟΤΕ (1964).
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φαινόμενο

Τμήμα τη δημιουργία μεταπτυχιακού τμήματος “Ηλεκτρονικής
Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας)”.
Ο τίτλος ήταν συγκερασμός της
επιστημονικής μας ηθικής και
της ανάγκης να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις του ΟΤΕ. Τον
καιρό εκείνο, πληρώθηκε η Β’
έδρα Φυσικής (ο καθηγητής Εμπειρίκος τελεύτησε το 1965), η
κενή έδρα της Εφαρμοσμένης
Φυσικής, της Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής και της Θεωρητικής Φυσικής. Το Τμήμα Φυσικής περιέλαβε και τις έδρες της
Μηχανικής και Αστρονομίας. Με
τον τρόπο αυτό, άρχισε η ολοκλήρωσή του. Το μεταπτυχιακό
Τμήμα μετατρέπεται σε διετές,
ισοδύναμο με Master’s. Οι κτιριακές ανάγκες αυξήθηκαν ώστε
έγινε απαιτητική η ανάγκη προσθήκης ορόφου στο κτίριο. Οι
πιστώσεις για την προμήθεια οργάνων ήταν απολύτως περιορισμένες. Ο λόγος ήταν ότι δεν
είχαμε πληροφορηθεί ότι στον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων επιτρέπονταν η αναγραφή κονδυλίων που αφορούσαν
εξοπλισμό. Αυτό το μάθαμε όταν
θελήσαμε να εξοπλίσουμε το
Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ήταν ακόμη
παράρτημα του Α.Π.Θ.). Όταν το
Τμήμα Φυσικής εισηγήθηκε να
εγγραφεί το ποσό, απολύτως δικαιολογημένο ως προς τα υπό
προμήθεια όργανα, των 20 εκατ.
Δραχμών, όλη η Σχολή γέλασε

Ο υποκρίσιμος πυρηνικός αντιδραστήρας του Εργαστηρίου Ατομικής και
Πυρηνικής Φυσικής λίγο μετά την
εγκατάστασή του.

Αναμνηστική φωτογραφία από την εκδρομή των
τελειοφοίτων φοιτητών του Φυσικού το έτος 1965.

ειρωνικά και μόνο ο Βογιατζάκης
της Εφαρμοσμένης Χημείας
ζήτησε να προστεθεί ένα ποσό 5
εκατ. για τις ανάγκες του. Παρά
τις δυσμενείς προβλέψεις, με
αρκετή προσπάθεια, επετεύχθη ο
στόχος και έτσι το Τμήμα Φυσικής ήταν το πρώτο Τμήμα του
Πανεπιστημίου που εκμεταλλεύτηκε τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρόνως
άνοιξε τον δρόμο και στα άλλα
τμήματα για ανάλογη εκμετάλλευση.
Τον ίδιο καιρό, ο αριθμός θέσεων
βοηθητικού προσωπικού αυξήθηκε σημαντικά. Νέοι επιμελητές,
νέοι υφηγητές, νέοι καθηγητές
αύξησαν τις δυνατότητες του
Τμήματος. Η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, που στην
δεκαετία του 1960 περιορίζονταν
σε ελάχιστες δημοσιεύσεις, στη
δεκαετία του 1970 αυξήθηκε σημαντικά. Η μεταπολίτευση επέτρεψε την ανάπτυξη σχέσεων με
ξένα ιδρύματα, που υπήρξαν και
χώροι υποδοχής διδακτορικών
και μεταδιδακτορικών σπουδών
για μεγάλο αριθμό του προσωπικού. Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκε και η πρωτοβουλία της
διενέργειας σεμιναρίων μεταξύ
του Εργαστηρίου Ημιαγωγών του
Πανεπιστημίου της Σόφιας και
του Εργαστηρίου Β’ Έδρας Φυσικής, εκ περιτροπής στις αντίστοιχες έδρες των Ιδρυμάτων. Το

1975, με την προοπτική του πενθημέρου, θεωρήσαμε ότι ήταν
απαραίτητη η προσθήκη στο κτίριο αυτοτελούς επέκτασης αιθουσών διδασκαλίας. Το 1978 είχαμε τη μεγάλη απεργία του διδακτικού προσωπικού, με βασικό
αίτημα την κατοχύρωση των θέσεων, καθώς μέχρι τότε η σχέση
εργασίας ήταν επί τριετή θητεία,
με δυνατότητα ανανέωσης. Αυτή
η εξέλιξη άνοιξε το δρόμο για τη
μεταρρύθμιση του 1982.
Στο κλείσιμο της σύντομης αναδρομής σε ό,τι μου διηγήθηκαν
και ό,τι θυμάμαι, θα πρέπει να
αποτίσω φόρο τιμής σε πολλούς
από τους πρώτους καθηγητές της
Φυσικομαθηματικής
Σχολής,
γιατί ήταν εκείνοι, που με τις
σπουδές τους στην αλλοδαπή και
μεταφέροντας ιδέες, εμπειρίες
και νοοτροπία, δημιούργησαν το
θρυλικό Πανεπιστήμιο αλλά και
την κουλτούρα της πόλης της
Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς, τα
ονόματά τους, το έργο τους και η
συμβολή τους δεν έχει αποτιμηθεί όπως πρέπει (φροντίσαμε
ακόμη και τις προσωπογραφίες
τους να τις ενταφιάσουμε). Η
προσφορά τους όμως θα είναι
πάντα αισθητή στην εξέλιξη του
Πανεπιστημίου και της πόλης.
Ν.Α. Οικονόμου
Καθηγητής Τμήματος Φυσικής
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Πριν από 20 χρόνια: Το Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ. το έτος 1988
Το κείμενο που ακολουθεί είναι δημοσιευμένο στο περιοδικό “απόψεις” του Φυσικού Κόσμου, τεύχος
115, Ιούνιος 1988, για τα 60 χρόνια του Τμήματος Φυσικής. Υπογράφει ο τότε Πρόεδρος του Τμήματος, καθηγητής Ιωάννης Τσουκαλάς.

Ε

ίναι πραγματικά δύσκολο να αναφερθεί κανείς στο χώρο της δουλειάς του και ν' αποτιμήσει αντικειμενικά τις δυνατότητες ή την προσφορά του όταν μάλιστα ο χώρος αυτός είναι το
Πανεπιστήμιο και το παραγόμενο έργο είναι ή θα
έπρεπε να είναι πολύτιμο για τη χώρα.
Το Τμήμα Φυσικής συμπλήρωσε ήδη 60 χρόνια
λειτουργίας που κι αν δεν μπορούν να συγκριθούν με τους αιώνες λειτουργίας άλλων δυτικών πανεπιστημίων, είναι σίγουρα ένα μεγάλο
διάστημα στην εθνική ζωή ενός κράτους που αριθμεί 160 χρόνια από την πολιτική του επανασύσταση.
Αναδρομή στην ιστορία του Τμήματος είμαι βέβαιος ότι θα επιχειρήσουν άλλοι αρμοδιότεροι από
εμένα καθηγητές του Τμήματος, οι οποίοι πήραν
οι ίδιοι μέρος στη διαμόρφωση της ιστορίας αυτής
και έγκυρα μπορούν να εκθέσουν τις απόψεις για
τα “γεγενημένα” και για τα “δέοντα γενέσθαι”. Σε
μένα που η συγκυρία μ' έφερε να υπηρετώ ως
Πρόεδρος του Τμήματος τον καιρό αυτό, πέφτει η
ευθύνη να αναφερθώ στις σημερινές συνθήκες
και προοπτικές του Τμήματος. Δεν είναι εύκολο
να γίνουν, ούτε θα επιχειρήσω άλλωστε συγκρίσεις εποχών ή περιόδων, αφού οι αρχικές συνθήκες έχουν ριζικά βελτιωθεί ακόμα και στην έννοια
του Πανεπιστημίου, στο ρόλο του και στη σύνδεση του με την κοινωνία.
Ριζικές αλλαγές έχουν επίσης επέλθει και στο νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Πανεπιστημίου αφού
μια σειρά νόμων (815/78, 1268/82, 1566/85)
έχουν ουσιαστικά μετατρέψει το Πανεπιστήμιο
των “Τακτικών Καθηγητών” του νόμου 5343/30 σε
Πανεπιστήμιο των “Ομάδων” όπως συνηθίζεται
να λέγεται το πρότυπο του “Συνδιοικούμενου”
Πανεπιστημίου σε όλες τις χώρες όπου παρόμοιοι νόμοι εφαρμόστηκαν την τελευταία εικοσιπενταετία. Παρ' όλες τις αντιρρήσεις που θα μπορούσε κανείς να έχει για εκείνο ή το άλλο πρότυπο ένα είναι βέβαιο, η δομή και λειτουργία του
σημερινού Πανεπιστημίου είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι γνωρίζαμε. Σημαντικές λοιπόν και οι
διαφοροποιήσεις και στη λειτουργία του.
Θα μπορούσε κανείς λοιπόν να ισχυρισθεί ότι το
Τμήμα Φυσικής έχει ήδη περάσει τις πρώτες φάσεις λειτουργίας του, που αφιερώθηκε – με σχεδιασμό ή ένστικτο – στη δημιουργία υποδομής, στελεχών και γιατί όχι και παράδοσης.
Δεν μπορεί κανείς παρά να θεωρήσει ότι το Τμήμα Φυσικής του 1960 σε σύγκριση με αυτό του
1988 περνά από την περίοδο της εφηβείας στην
περίοδο – ελπίζω – ωριμότητας. Τα συγκριτικά
στοιχεία οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Τα
10

20 μέλη ΔΕΠ του 1960 διαδέχονται τα 85 μέλη
ΔΕΠ του 1988, τους 300 φοιτητές οι 2.200 και
τους 3 υποψήφιους διδάκτορες του 1960, οι 100
του 1988.
Τα λίγα συγγράμματα που πριν υπήρχαν διαδέχονται συγγράμματα σε όλα τα διδασκόμενα
μαθήματα, τα οποία – υποχρεωτικά και κατ' επιλογή υποχρεωτικά – ανέρχονται σε 100 περίπου
για τα 8 εξάμηνα σπουδών.
Θα ήταν αφελές ή και παραπλανητικό να υποθέσει κανείς ότι το Τμήμα Φυσικής λειτουργεί
άψογα ή και με επάρκεια. Διάφορα προβλήματα
που έχουν την προέλευση τους σε διάφορες αιτίες παρακωλύουν τη λειτουργία του και μειώνουν
την αποτελεσματικότητα του. Ενδεικτικά μόνο και
κατά κατηγορία προβλήματος θα αναφέρω τα
ακόλουθα: Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυσικής στο κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών
έχουν από καιρό πάψει να επαρκούν και αυτό
ισχύει τόσο για τους χώρους διδασκαλίας όσο και
για τους εργαστηριακούς χώρους και τα γραφεία.
Το Τμήμα βρίσκεται πολυδιασπασμένο στους 4
ορόφους του κτιρίου και στα δύο υπόγεια και καταλαμβάνει εμβαδό 4.500 m2 περίπου, χώρων
που είναι και ποιοτικά υποβαθμισμένοι. Στον
προϋπολογισμό του Α.Π.Θ. του έτους 1987-88
έχει εγγραφεί ποσό 300.000.000 δραχμών για την
ανέγερση κτιρίου Φυσικής μέσα στην Πανεπιστημιούπολη. Η προμελέτη του κτιρίου έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η προκήρυξη διαγωνισμού
για τη θεμελίωση του κτιρίου.
Εύχομαι και ελπίζω το κτίριο αυτό να υλοποιηθεί.
Μια σειρά προβλήματα προκύπτουν από την ανε-
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φαινόμενο

παρκή χρηματοδότηση των πανεπιστημίων της
χώρας, στο ύψος που θα έπρεπε αυτό να γίνεται
και το οποίο θα έπρεπε να προσδιορίζεται από το
μέγεθος του Τμήματος και τις ανάγκες του.
Έτσι, η τεχνική υποδομή των εκπαιδευτικών και
ερευνητικών εργαστηρίων υπολείπεται κατά πολύ
από το επιθυμητό και η παρεχόμενη εκπαίδευση
στους φοιτητές κρίνεται ανεπαρκής. Η ανανέωση
του εξοπλισμού των εργαστηρίων του Τμήματος
είναι επιτακτική ανάγκη και ελπίζεται ότι το Υπουργείο θα κατανοήσει την ανάγκη αυτή, η οποία άλλωστε του έχει επανειλημμένα αναφερθεί.
Δυσμενώς επιδρά επίσης στη λειτουργία του το
μεγάλο πλήθος των εισαγομένων φοιτητών, παρά
τις αντίθετες εισηγήσεις του Τμήματος.
Προβλήματα λειτουργίας προκύπτουν εξάλλου
και από την έλλειψη συστηματικά οργανωμένων
Μεταπτυχιακών Σπουδών οι οποίες θα έδιναν
αξία και αξιοπιστία στα χορηγούμενα διδακτορικά
διπλώματα. Στο Φυσικό Τμήμα λειτουργεί από
εικοσιπενταετία Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ραδιοηλεκτρολογίας το οποίο επιτελεί χρήσιμο
έργο για το αντικείμενο αυτό.

τοιες δαπάνες δεν μπορεί να υπάρξει επιστημονική ανάπτυξη.
Σκιαγράφησα συνοπτικά και όσο μπορούσα πιο
αντικειμενικά τις συνθήκες λειτουργίας του Τμήματος 60 χρόνια μετά την ίδρυση του. Σαν συνολική εκτίμηση μπορώ να δηλώσω ότι είμαι αισιόδοξος για τις προοπτικές του, υπό την προϋπόθεση της άμεσης διόρθωσης των “κακώς κειμένων”.
Από τη μεριά των μελών ΔΕΠ, έχει ήδη ολοκληρωθεί η μελέτη που ανατέθηκε σε διάφορες επιτροπές των μεγάλων προβλημάτων του στον διδακτικό και ερευνητικό τομέα και πρόκειται σύντομα η Γ.Σ. του Τμήματος να συζητήσει και να αποφασίσει για τις αλλαγές που χρειάζονται στη λειτουργία του.
Εύχομαι σε κάποια άλλη γιορταστική ευκαιρία
ένας πιο ευτυχής Πρόεδρος Τμήματος να έχει να
αναφέρει πιο αισιόδοξα δεδομένα για το Τμήμα
Φυσικής.
Ιωάννης Τσουκαλάς - Καθηγητής
Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ

Ως προς την έρευνα, το Τμήμα εμφανίζεται να έχει πολύ
καλή δραστηριότητα. Οι κάθε
χρόνο δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές είναι περίπου 180 και οι
συνεργασίες σε ερευνητικά
προγράμματα των μελών
ΔΕΠ με ξένα πανεπιστήμια
και ερευνητικά ινστιτούτα αυξάνονται συνεχώς. Αναφέρω
ενδεικτικά ότι την τελευταία
τριετία το Τμήμα Φυσικής έχει
Τακτικό Προϋπολογισμό περίπου 60 Μ δρχ., ενώ η χρηματοδότηση του από συμμετοχή
σε ερευνητικά προγράμματα
επιδοτούμενα από πηγές διάφορες του Υπουργείου Παιδείας είναι της τάξεως των 70
Μ δρχ. Δυσκολίες στη μετακίνηση των μελών ΔΕΠ για
συμμετοχή σε συνέδρια και
πρόσκληση ξένων επιστημόνων προκύπτουν και πάλι
από στενότητα χρηματοδοτήσεων και γραφειοκρατικές
δυσκολίες για τη χορήγηση
εκπαιδευτικών αδειών. Ενδεικτικά αναφέρω ότι για τα τρία
τελευταία έτη το χορηγούμενο
ποσό για συμμετοχή σε συνέδρια ανά μέλος ΔΕΠ ανά έτος
ανέρχεται σε 700 δρχ.
(επτακόσιες δραχμές!). Θα
έπρεπε να γίνει κατανοητό
από την Πολιτεία ότι με τέ-
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Πριν από 11 χρόνια: Το Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ. το έτος 1997
Το κείμενο που ακολουθεί είναι δημοσιευμένο στο Ειδικό Τεύχος για τις ερευνητικές δραστηριότητες
του Τμήματος Φυσικής που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1997. Γράφει ο τότε Πρόεδρος του Τμήματος,
καθηγητής Ιωάννης Αντωνόπουλος.

Τ

ο Τμήμα Φυσικής είναι ένα από τα πρώτα
τμήματα που ιδρύθηκαν στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο, στην πόλη της Θεσσαλονίκης,
και έχει ζωή περίπου 70 χρόνων. Το μόνιμο
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του αποτελείται από 95 άτομα και υποστηρίζεται στο
έργο του από 30 άτομα του Ειδικού Τεχνικού
και Διοικητικού Προσωπικού. Υπάρχει ακόμα
και ένας σημαντικός αριθμός, περί τους 200,
μεταδιδακτορικών ερευνητών, υποψήφιων διδακτόρων και μεταπτυχιακών σπουδαστών.
Το Τμήμα έχει αποκτήσει πολύ καλή φήμη στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό και συνεισφέρει σημαντικά στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας,
είτε διαμέσου διαρθρωτικών προγραμμάτων
(STRIDE, ΕΠΕΤ) είτε με τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (BRITE, ESPRIT, TMR).
Το προσωπικό διατηρεί ένα ευρύτατο δίκτυο
σχέσεων και συνεργασιών με ελληνικές και ξένες ερευνητικές ομάδες. Το ετήσιο επιστημονικό

του έργο το συγκαταλέγει στην πρώτη σειρά
των τμημάτων πανελλήνια όσον αφορά τη δημοσίευση επιστημονικών αποτελεσμάτων ανά
μέλος Δ.Ε.Π. Ο συνδυασμός υψηλής στάθμης
επιστημονικού προσωπικού και σύγχρονης
υποδομής, που συνεχώς εμπλουτίζεται, καθιστά το Τμήμα Φυσικής ένα σύγχρονο κέντρο ερευνητικών δραστηριοτήτων και πόλο
έλξης για ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους
φορείς και τη Βιομηχανία.
Στο έντυπο αυτό παρουσιάζουμε τους διάφορους ερευνητικούς τομείς τους οποίους
καλύπτουν τα εργαστήρια και οι ερευνητικές
ομάδες του Τμήματος που ασχολούνται με
βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Παρουσιάζονται επίσης τα ερευνητικά εκείνα αντικείμενα πάνω στα οποία μπορεί να οικοδομηθεί μία συνεργασία μεταξύ των ερευνητών
του και ενός ευρύτατου φάσματος επιχειρήσεων και οργανισμών.
Η συντριπτική πλειοψηφία των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται σήμερα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ελληνικές κυβερνήσεις επιβάλλει τη συνεργασία μεταξύ ερευνητών από τα πανεπιστήμια και επιχειρήσεων. Η συνεργασία μπορεί και πρέπει
να διευρυνθεί ώστε να προσφέρει πολλαπλά επιστημονικά και οικονομικά οφέλη σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Γιάννης Αντωνόπουλος - Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής
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Πριν από 5 χρόνια: Το Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ. το έτος 2003
Το κείμενο που ακολουθεί είναι δημοσιευμένο στον επετειακό τόμο για τα 75 χρόνια της Φυσικομαθηματικής Σχολής Α.Π.Θ. που κυκλοφόρησε το 2003. Γράφει ο τότε Πρόεδρος του Τμήματος, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Δημήτριος Κυριάκος.

Μ

ε ιδιαίτερη συγκίνηση χαιρετίζω την
έκδοση αυτού του επετειακού τόμου για τα
εβδομήντα πέντε χρόνια από την ίδρυση της
Σχολής μας. Εβδομήντα πέντε χρόνια είναι μια
ολόκληρη ζωή για τα ανθρώπινα δεδομένα. Γι’
αυτό είμαι συγκινημένος αλλά και χαρούμενος
για τα σαράντα αυτά τα χρόνια, από φοιτητής
ακόμη, ζω και αναπνέω στο φιλόξενο περιβάλλον αυτής της Σχολής. Έτσι, μπορώ να πω ότι
έζησα και έγινα μάρτυρας πολλών γεγονότων.
Από αυτά. άλλα απλά. συνδεδεμένα με την φοιτητική ζωή και την προσπάθεια για επαγγελματική και επιστημονική καταξίωση και άλλα σημαντικά, συνδεδεμένα με την ιστορία της Σχολής,
μέσα από συνεχείς ανακατατάξεις και περιόδους
σκοτεινές αλλά και προόδου στο πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας. Ενθουσιασμοί, εξάρσεις, απογοητεύσεις, λύπες και συνεχείς αγώνες. Όλα
μαζί, σε μια αλληλουχία πολλές φορές χωρίς
λογική, με άδηλο το αποτέλεσμα. Και όμως, μέσα από όλα αυτά η Σχολή προχώρησε, απρόσβλητη, δυνατή, κυρίαρχη. Και αυτό οφείλεται
κυρίως στο έμψυχο δυναμικό της, στην πρωτοπορία των φοιτητών της και των αγώνων τους,
που συνεχίζονται και σήμερα, στους λαμπρούς

ακαδημαϊκούς
της
δασκάλους. Σήμερα
στη Σχολή, θα
μπορούσα να
πω ότι επικρατεί μια αρμονία στις διεργασίες που
επιτελούνται.
Εκπαιδευτικό
έργο, επιστημονικό έργο,
διοικητικό
έργο, συνεχής προσπάθεια για βελτίωση όλων
αυτών, με συμμετοχή όλων. χωρίς αποκλεισμούς. Πεποίθηση όλων μας είναι ότι πρέπει να
προσπαθούμε συνέχεια, ότι το γνώρισμά μας
πρέπει να είναι το δημοκρατικό μας ήθος. η αγωγή μας. ο πολιτισμός μας. Όλα αυτά πρέπει
να τα επιτελούμε, να τα επιδεικνύουμε και να τα
εφαρμόζουμε στην πράξη. Όλα αυτά συντείνουν
στην πρόοδο της Σχολής μας.
Θέλω να χαιρετίσω όλες τις γενιές των φοιτητών
που πέρασαν από τη Σχολή, τους εξαιρετικούς
επιστήμονες που λάμπρυναν με την παρουσία
τους τη Σχολή, όλους όσους συνέβαλαν στην
πρόοδο και την ανάπτυξη της Σχολής. Σε όλους
αυτούς, ασκεπής, αποδίδω τον οφειλόμενο φόρο τιμής. Σήμερα εμείς συνεχίζουμε το έργο
τους, που μας άφησαν ως παρακαταθήκη και
εργαζόμαστε για τη δημιουργία μιας λαμπρής
ακαδημαϊκής παράδοσης. Εβδομήντα πέντε
χρόνια είναι αρκετά για το σκοπό αυτό. Το Τμήμα Φυσικής συμμετέχει με όλες του τις δυνάμεις
στην προσπάθεια αυτή. Προσδοκούμε ότι και
τώρα, αλλά και στο μέλλον, όταν κάποιοι από
μας θα έχουν αποχωρήσει, άλλοι θα παραμένουν και κάποιοι άλλοι καινούργιοι θα έλθουν, η
Σχολή Θετικών Επιστημών θα συνεχίζει το φωτεινό της δρόμο. ευρισκόμενη στην πρωτοπορία
όλων των αγώνων για την εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα, τις δημοκρατικές κατακτήσεις
και συνάμα θα αποτελεί πρότυπο για όλο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Δημήτριος Κυριάκος - Αναπληρωτής Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής
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ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καθηγητής Στέργιος Λογοθετίδης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αναπληρωτής καθηγητής Νικόλαος Φράγκης

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ
Αστροφυσικής Αστρονομίας και Μηχανικής:
Καθηγητής Ιωάννης-Χιου Σειραδάκης
Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων: Αναπληρωτής καθηγητής Σπύρος Δεδούσης
Φυσικής Στερεάς Κατάστασης:
Καθηγητής Κωνσταντίνος Μανωλίκας
Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών:
Αναπληρωτής καθηγητής Στυλιανός Σίσκος
Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος:
Καθηγητής Αλκιβιάδης Μπάης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), η οποία αποτελεί και το
ανώτατο όργανο διοίκησης του Τμήματος και στην
οποία προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής
Πρόεδρος, αποτελείται από τους Διευθυντές των
Τομέων, τριάντα μέλη ΔΕΠ αναλογικά από τους
Τομείς κατά βαθμίδα, πέντε εκπροσώπους των
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Μεταπτυχιακών Φοιτητών, δεκαοκτώ εκπροσώπους των φοιτητών, που υποδεικνύονται από το Σύλλογο
Φοιτητών του Τμήματος, καθώς και 5% των
μελών ΔΕΠ από τις
κατηγορίες του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού
Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και του Ειδικού Επιστημονικού
Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ ΙΙ)
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ),
της οποίας οι αρμοδιότητες αφορούν στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος και στην οποία προεδρεύει επίσης ο Πρόεδρος ή
ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος. Η ΓΣΕΣ
αποτελείται από όλα τα μέλη ΔΕΠ της ΓΣ και δύο
εκπροσώπους των Μεταπτυχιακών Φοιτητών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Τμήματος, απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους Διευθυντές των Τομέων, έναν εκπρόσωπο
Μεταπτυχιακών Φοιτητών και δύο εκπροσώπους
των Φοιτητών που υποδεικνύονται από το Σύλλογο
τους. Επίσης όταν συζητούνται θέματα που αφορούν
το Ειδικό Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό
(ΕΕΔΙΠ ΙΙ) και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό
Προσωπικό (ΕΤΕΠ) συμμετέχει και ένας εκπρόσωπός τους.

http://fenomenon.physics.auth.gr

φαινόμενο

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Α. Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής (ΑΑΜ)
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Βάρβογλης Χαράλαμπος
Βλάχος Λουκάς,
Κόκκοτας Κων/νος
Παπαδόπουλος Β. Δημήτριος
Σειραδάκης-Χιου Ιωάννης
Σπύρου Νικόλαος

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Βουγιατζής Γεώργιος
Μελετλίδου Ευθυμία
Στεργιούλας Νικόλαος
Τσάγκας Χρήστος

ΕΕΔΙΠ
Ζερβάκη Φωτεινή

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Καρανικόλας Νικόλαος

ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τσιγάνης Κλεομένης

ΕΤΕΠ
Τσορλίνης Ε. (ΜΕ)

Β. Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΠΦ&ΦΣΣ)
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Ζαμάνη-Βαλασιάδου Μαρία
Λαλαζήσης Γεώργιος
Μάσεν Στυλιανός
Παπαστεφάνου Κων/νος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Βλάχος Νικόλαος
Δεδούσης Σπύρος
Ελευθεριάδης Χρήστος
Κίτης Γεώργιος,
Κούτρουλος Χρίστος
Νικολαΐδης Αργύριος
Πάνος Χρήστος
Πετρίδου Χαρίκλεια
Σαββίδης Ηλίας

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Λιόλιος Αναστάσιος
Μανωλοπούλου Μεταξία
Πασχάλης Ιωάννης
Χαρδάλας Μιχαήλ
Χατζής Μητάκος

ΕΕΔΙΠ
Δαμιανόγλου Δ.
Φιλιππούσης Κ.

ΛΕΚΤΟΡΕΣ
Ιωαννίδου Αλεξάνδρα
Mουστακίδης Χαράλαμπος
Σαμψωνίδης Δημήτριος
Στούλος Στυλιανός

ΕΤΕΠ
Καραγιάννη E. (ΔΕ)
Οικονόμου K. (ΔΕ)
Δ/ΚΟΙ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ
Πορφυριάδης Π. (ΠΕ)

Γ. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης (ΦΣΚ)
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Αναγνωστόπουλος Αντ.
Αργυράκης Παναγιώτης
Βες Σωτήριος
Δημητριάδης Χαράλ.
Θεοδώρου Γεώργιος
Καρακώστας Θεόδωρος
Κομνηνού Φιλομήλα
Λογοθετίδης Στέργιος
Μανωλίκας Κων/νος
Παρασκευόπουλος Κων/νος
Πολυχρονιάδης Ευστάθ.
Φλεβάρης Νικόλαος

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Αποστολίδης Απόστολος
Βανίδης Ευάγγελος
Βουρουτζής Νικόλαος
Γιώτη Μαρία
Δημητρακόπουλος Γεώργ.
Δόνη-Καρανικόλα Ευθυμία
Κεχαγιάς Θωμάς
Λιούτας Χρήστος
Παυλίδου Ελένη
Σαμαράς Ιωάννης
Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης
Χρυσάφης Κωνσταντίνος

ΕΕΔΙΠ
Γκουντσίδου Βασιλική
Καλαϊτζίδης Βασίλειος
Μεταξά Χρυσούλα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Βαλασιάδης Οδυσσέας
Παλούρα Ελένη
Παπαδημητρίου Λεωνίδας
Πολάτογλου Χαρίτων
Φράγκης Νικόλαος

ΛΕΚΤΟΡΕΣ
Αγγελακέρης Μαυροειδής
Βίγκα Ελένη
Κατσικίνη Μαρία
Παπαδόπουλος Δημήτριος

Δ/ΚΟΙ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ
Αραπάκη Ε. (ΠΕ), Βασιλειάδου Σ.
Ζορμπά Φ., Καϊμακάμης Γ. (ΠΕ)
Κιοσέογλου I., Λασκαράκης Α.
Λίμπερ Μ., Μάντζαρη Α.
Περετζής Γ., Χαστάς N.
Τσιαούσης Ι. (ΠΕ)

ΕΤΕΠ
Αλβανού Μ. (ΔΕ)
Γαλαρινιώτης Γ. (ΠΕ)
Κιουτσούκ Β. (ΠΕ)
Παντούση Κ. (ΤΕ)
ΚΛΗΤΗΡΑΣ
Αθανασιάδης Β.

περίοδος Δ – τεύχος 4 ● επετειακή έκδοση 80 χρόνων
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Δ. Τομέας Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η&Η/Υ)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Λαόπουλος Θεόδωρος
Σίσκος Στυλιανός

ΛΕΚΤΟΡΕΣ
Θεοδωρίδης Γεώργιος
Κοσματόπουλος Κων/νος
Παπαθανασίου Κων/νος

ΚΛΗΤΗΡΑΣ
Χατζηκυπαρίδου Ουρ.

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Νικολαΐδης Σπυρίδων

ΕΕΔΙΠ
Ζηζόπουλος Φ.
Νικολαΐδης Ε.

Δ/ΚΟΙ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ
Μπάμπας Δ. (ΠΕ)

Ε. Τομέας Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος (ΕΦ&ΦΠ)
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Μπάης Αλκιβιάδης
Σάχαλος Ιωάννης
Στεργιούδης Γεώργιος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Βαφειάδης - Σίνογλου Πλίας
Βουτσάς Γεώργιος
Διονυσίου-Κουϊμτζή Σεμίραμις
Ευθυμιάδης Κων/νος
Καβούνης Κωνσταντίνος
Καλογήρου Ορέστης
Mελάς Δημήτριος
Χατζηβασιλείου Στυλιανός

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Κυπριανίδης Ιωάννης
Μελέτη Χαρίκλεια
Mελίδης Κων/νος
Μπαλής Δημήτριος
Μποζόπουλος Αναστάσιος
Σαμαράς Θεόδωρος
Σιακαβάρα Αικατερίνη
Στούμπουλος Ιωάννης

ΕΕΔΙΠ
Στόικος Γεώργιος
ΕΤΕΠ
Δικταπανίδης Α. (ΤΕ)
Κλάδος Φ. (ΔΕ)
Κοπαλίδου Ο. (ΠΕ)
Mίαρης Γ. (ΠΕ)
Δ/ΚΟΙ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ
Βουρλιάς Γ.
Καζαντζίδης A. (ΠΕ)
Mπαλτζής Κ.

ΛΕΚΤΟΡΕΣ
Σιάνου-Λιναρδή Άννα
Τουρπάλη Κλεαρέτη

Ομότιμοι Καθηγητές του Τμήματος Φυσικής
Αντωνόπουλος Ιωάννης
Γούναρης Γεώργιος
Γρυπαίος Μιχαήλ
Καρύμπακας Κωνσταντίνος
Μπαρμπάνης Βασίλειος

Μπόζης Γεώργιος
Παπαδημητράκη-Χλίχλια Ελένη
Περσίδης Σωτήριος
Ρεντζεπέρης Παναγιώτης

Σπυριδέλης Ιωάννης
Στοϊμένος Ιωάννης
Χαραλάμπους Στέφανος
Χατζηδημητρίου Ιωάννης

Προσωπικό που ανήκει στο Τμήμα
ΕΕΔΙΠ
Ξενίδου-Δέρβου Κλωντίνη, Βιβλιοθήκη Τμήματος
Χατζηαντωνίου Τριαντάφυλλος, Νησίδες Πληροφορικής
ΕΤΕΠ
Εμμανουήλ Κυριακή (ΤΕ), Βιβλιοθήκη Τμήματος
Λιακάκης Κων/νος (ΠΕ)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τόμα-Δρένου Μελπομένη (ΠΕ), Γραμματέας
Δόρκας Ηλίας (ΔΕ)
Ζουμπουλίδου-Νενεκούμη Ιωάννα (ΔΕ)
Θεοδωρίδου Γεωργία (ΔΕ)
Ιωαννίδου Ελευθερία (ΔΕ)
Κυρίτση Κωνσταντίνα (ΠΕ)
Γεωργαλάς Αντώνιος (ΥΕ)
Γκαμπρέλα Μαρία (ΤΕ), Βιβλιοθήκη Τμήματος
Ολλανδέζου Ευαγγελία (ΤΕ), Βιβλιοθήκη Τμήματος
Τσουγκράκης Ιωάννης
16
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ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2000 - 2001 τέθηκε σε
πλήρη εφαρμογή το νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Στα
δύο τελευταία εξάμηνα καθιερώθηκαν εννέα (9)
επιστημονικές κατευθύνσεις, η επιλογή μιας των
οποίων είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές.
Το νέο πρόγραμμα σπουδών εφαρμόζεται για
όλους τους φοιτητές που γράφτηκαν στο Τμήμα
από το Σεπτέμβριο του 1997 και μετά, ενώ όσοι
είχαν εγγραφεί κατά το 1996 και προηγούμενα
συνεχίζουν μέχρι τη λήψη του πτυχίου τους χωρίς
την επιλογή κατεύθυνσης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παλαιού προγράμματος.
Τα μαθήματα του προγράμματος χωρίζονται στα
υποχρεωτικά και στα μαθήματα επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 37 + 2 = 39 και τα μαθήματα επιλογής 13 ή 11 + πτυχιακή εργασία.

Στο 4ο έτος σπουδών υπάρχουν πλέον οι ακόλουθες εννέα θεσμοθετημένες κατευθύνσεις:
Α. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Β. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
Γ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
Δ. ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ε. ΦΥΣΙΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ζ. ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ
Θ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
1. Σπουδαστήριο Θεωρητικής Φυσικής
2. Εργαστήριο Αστρονομίας
3. Σπουδαστήριο Μηχανικής
4. Εργαστήριο Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής
5. Εργαστήριο Λεπτών Υμενίων –
Νανοσυστημάτων & Νανομετρολογίας
6. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας
Σάρωσης
7. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας
και Δομικού Χαρακτηρισμού των Υλικών
8. Εργαστήριο ΦασματοσκοπίαςΥπερύθρου –
Ορατού – Υπεριώδους

11. Εργαστήριο Μαγνητικών Υλικών &
Μαγνητικών Μετρήσεων
12. Εργαστήριο Ηλεκτρικού Χαρακτηρισμού Υλικών και Διατάξεων Μικρο–Νανοηλεκτρονικής
13. Εργαστήριο Υπολογιστικής Φυσικής
14. Εργαστήριο χαρακτηρισμού υλικών με ακτινοβολία Synchrotron
15. Εργαστήριο μπαταριών ιόντων λιθίου
16. Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών
17. Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής
και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

9. Εργαστήριο Θερμικής Ανάλυσης Υλικών

18. Εργαστήρια Ηλεκτρονικής – Ψηφιακών
Συστημάτων και Μικροϋπολογιστών

10. Εργαστήριο Οπτικής

19. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής
20. Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες – Ν&Ν”
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Φυσική και Τεχνολογία Υλικών”
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας)
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής του Περιβάλλοντος
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Υπολογιστικής Φυσικής
περίοδος Δ – τεύχος 4 ● επετειακή έκδοση 80 χρόνων
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H ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Μέσα από τα έντυπα που εκδίδει το Τμήμα, αναδεικνύεται η σύνδεση της έρευνας με την διδασκαλία. Στον
Οδηγό Σπουδών, κάθε ακαδημαϊκή χρονιά αποτυπώνονται κυρίως οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και λειτουργίες του Τμήματος και σε συντομία οι ερευνητικές δραστηριότητες.
Εκτεταμένη περιγραφή των ερευνητικών δραστηριοτήτων, των ερευνητικών εργαστηρίων και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που λειτουργούν σήμερα στο Τμήμα γίνεται στο τεύχος 2 του περιοδικού
‘φαινόμενον’ (Οκτώβριος 2008). Το τεύχος αυτό εκδόθηκε με σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών και κάθε
ενδιαφερόμενου για την έρευνα που διεξάγεται στο Τμήμα, καθώς και για τις δυνατότητες που παρέχονται
για μεταπτυχιακές σπουδές, δίνοντας έτσι μια συνολική εικόνα του Τμήματος όπως αυτό λειτουργεί σήμερα.
Τα δύο αυτά έντυπα υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής
(http://www.physics.auth.gr, ‘Προπτυχιακές Σπουδές’) και στην ιστοσελίδα του περιοδικού
‘φαινόμενον’ (http://fenomenon.physics.auth.gr).
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Ο Εορτασμός των 80 Χρόνων
του Τμήματος Φυσικής
Το Τμήμα απαρτίζεται από πέντε
Τομείς:

Τ

ο Τμήμα Φυσικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(ΑΠΘ) πρωτολειτούργησε το ακαδημαϊκό έτος 192829, τρία χρόνια μετά από την
ίδρυση του ΑΠΘ, ως ένα από τα
πρώτα τμήματά του και ως τμήμα
της τότε Φυσικομαθηματικής
Σχολής και ήδη Σχολής Θετικών
Επιστημών (Σ.Θ.Ε.). Η έναρξη
λειτουργίας του Τμήματος Φυσικής συμπίπτει με τη μεταφορά
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τη βίλα Αλλατίνη
(σημερινή Νομαρχία) στο κτίριο
της Οθωμανικής Σχολής Διοίκησης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε
και ως στρατιωτικό νοσοκομείο
κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
Τα υπερώα και τα υπόγεια του
κτιρίου αυτού χρησιμοποιήθηκαν
για την εγκατάσταση του Τμήματος. Κατά τα πρώτα δύσκολα
χρόνια, δημιουργήθηκε μια στοιχειώδης υποδομή, αποκτήθηκαν
όργανα, κυρίως για την επίδειξη
των φυσικών φαινομένων, και
στήθηκαν τα πρώτα εργαστήρια
για την άσκηση των φοιτητών.
Εκείνα τα χρόνια καλλιεργήθηκε
η έννοια της φυσικής παιδείας σε
μια απροετοίμαστη κοινωνία.
Όλα ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας των καθηγητών, αλλά
και των φοιτητών και λιγότερο
της πολιτείας. Οι παλαιότεροι
δίδασκαν με την καθοδήγηση των
καθηγητών τους κι ήταν χαρά και
τιμή γι’ αυτούς ο τίτλος του υποβοηθού. Στις αρχές της δεκαετίας
του ’60 άρχισε η ωρίμανση του
Τμήματος Φυσικής, που σφραγίστηκε με την ανέγερση του κτιρίου της Φυσικομαθηματικής Σχολής.

(Α) Αστροφυσικής, Αστρονομίας
και Μηχανικής, (Β) Πυρηνικής
Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων, (Γ) Στερεάς Κατάστασης
(της ύλης), (Δ) Ηλεκτρονικής και
Υπολογιστών και (Ε) Εφαρμογών
Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος.
Το διδακτικό του προσωπικό αποτελείται από 96 μέλη Δ.Ε.Π.,
που πλαισιώνονται από δεκάδες
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του ανέρχονται σε περίπου 2000. Το Τμήμα Φυσικής είναι σήμερα ένα
πολυπρόσωπο και δυναμικό εκπαιδευτικό και επιστημονικό κέντρο οι δε απόφοιτοί του καλύπτουν θέσεις σε πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα
στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς
και σε οργανισμούς, όπως
Υ.Π.Α., Ο.Τ.Ε., Ε.Ρ.Τ. και στη
Μέση Εκπαίδευση.
Το 1965-66 το Τμήμα Φυσικής
δημιούργησε ένα από τα πρώτα
τμήματα μεταπτυχιακών σπουδών
στην Ελλάδα, αυτό της “Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας)”. Σήμερα, το Τμήμα
Φυσικής, εκτός από το ανωτέρω,
προσφέρει και τέσσερα ακόμα
μεταπτυχιακά τμήματα, δηλαδή,
τα “Φυσικής & Τεχνολογίας Υλικών”, “Φυσικής Περιβάλλοντος”,
“Υπολογιστικής Φυσικής” και το
διατμηματικό “Νανοεπιστημών &
Νανοτεχνολογίας”. Έτσι, το Τμήμα Φυσικής έχει εξελιχθεί σε ένα
κέντρο μεταπτυχιακών σπουδών
με τον μεγαλύτερο αριθμό προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στην χώρα μας.
Όπως κατ’ επανάληψη έχει τονισθεί επισήμως και αρμοδίως, το
Τμήμα Φυσικής με υπερηφάνεια
διαπιστώνει ότι, διαχρονικά, περιλαμβάνει καθηγητές και μέλη του
που διακρίθηκαν διεθνώς στους

τομείς της επιστημονικής, ακαδημαϊκής, κοινωνικής, διδακτικής
και πολιτικής συνεισφοράς, με
συνακόλουθη την προβολή του
ίδιου του Τμήματος Φυσικής, του
ΑΠΘ και της χώρας μας.
Το σημερινό προσωπικό συνεχίζει το έργο των προγενεστέρων,
κάνοντας παγκόσμια αισθητή την
επιστημονική παρουσία του, προσφέροντας εθνικό έργο σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδα και
αποσπώντας διεθνή αναγνώριση.
Είναι αξιοσημείωτο, ότι η συγκριτική παρουσία του Τμήματος Φυσικής μέσα στο ΑΠΘ ως προς τον
ρυθμό της αποδεδειγμένης ερευνητικής απόδοσης, ως προς τον
ρυθμό απορρόφησης ερευνητικών
κονδυλίων μέσω ανταγωνιστικών
ερευνητικών προγραμμάτων αλλά
και ως προς την αποδοτική εθνική
εκπροσώπηση της χώρας μας σε
Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδα,
αναδεικνύουν το Τμήμα Φυσικής
ως το πρώτο τμήμα του ΑΠΘ,
αρκετά μακράν του δευτέρου.
Μελλοντικά, το Τμήμα Φυσικής
του ΑΠΘ φιλοδοξεί να παίξει
έναν δυναμικό ρόλο ως ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυμα του 21ου
αιώνα και αφενός μεν να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας
και της χώρας μας, αφετέρου δε,
με θάρρος και βεβαιότητα, να
απαντήσει δυναμικά στις προκλήσεις της εκπαίδευσης, της
έρευνας και της τεχνολογίας.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2008,
το Τμήμα Φυσικής εόρτασε την
80η επέτειό του με πλήθος εκδηλώσεων που οργανώθηκαν από
τους Τομείς, τα Εργαστήρια και
τις ερευνητικές ομάδες του με
συντονισμό τους από την αρμόδια
επιτροπή του Τμήματος Φυσικής.
Για την Επιτροπή Εορτασμού
Ο Πρόεδρος
Ν.Κ. Σπύρου
Καθηγητής Αστρονομίας ΑΠΘ
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Οι εκδηλώσεις στα πλαίσια του εορτασμού
3/12/08

Σεμινάριο Σπουδαστηρίου Θεωρητικής
Φυσικής: "Astrophysically relevant weak interactions in nuclei: neutrino induced reactions,
electron capture, and beta decays" , Prof. Nils
Paar, Physics Department, University of Zagreb, Croatia (αίθουσα Α31, ΣΘΕ).

1/12/08

Ανοικτή Βραδυά στο Εργαστήριο Αστρονομίας: Διάλεξη: "Υπάρχει Εξωγήινη Ζωή;", I.X.
Σειραδάκης, Καθ. Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ και
Νυκτερινή Περιήγηση στον Ουρανό της Θεσσαλονίκης.

30/11/08

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
Εισαγωγικές ομιλίες: Σ. Λογοθετίδης:
“80 χρόνια του Τμήματος Φυσικής”
Ν. Σπύρου: “Ελλάδα και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος”.
Κεντρική ομιλία: Dr. Giuseppe Reibaldi,
“Human space exploration in Europe: The International Space Station and beyond achievements and future opportunities for
Greece”.
Απόδοση τιμής στους ομότιμους καθηγητές
του Τμήματος.
Κεντρική Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ, 18:00

26-27/11/08 Διημερίδα: "Διεπιστημονική Συνεργασία στο
ΑΠΘ: Μοχλός Οικονομικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης", (αίθουσα Α31, ΣΘΕ).
21/11/08

12/11/08

5/11/08

22/10/08

15/10/08

20

13/10/08

Επιστημονική Ημερίδα: "Νέες Τεχνικές για
την Ανάλυση Δομών στη Νανοκλίμακα με
Περίθλαση Ηλεκτρονίων", αίθουσα Τομέα
Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Τμήμα Φυσικής.

2-4/10/08

Ανοικτές Θύρες: Επισκέψεις του κοινού στα
ερευνητικά και διδακτικά εργαστήρια του Τμήματος Φυσικής.

2/10/08

Ανοικτή Βραδυά στο Εργαστήριο Αστρονομίας: Διάλεξη: "Αστροφυσική με Υπερ-Υπολογιστές", Ν. Στεργιούλας, Επ. Καθ. Τμ. Φυσικής
ΑΠΘ και Νυκτερινή Περιήγηση στον Ουρανό
της Θεσσαλονίκης.

23/10/08

Διάλεξη: "ESA's programme on Life and
Physical Science in Space-Research and Applications from the Space Station to future
Human Exploration". Marc Heppener, ESA
Executive, European Space Agency, Αίθουσα
Τελετών Παλαιού Κτηρίου Φιλοσοφικής Σχολής.

14-16/7/08 Διεθνές Συνέδριο: "5th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies NN08" (αίθουσα Α31, ΣΘΕ).
12-18/7/08 Διεθνές Θερινό Σχολείο: "2nd International
Summer School on Nanosciences & Nanotechnologies - SS-NN08", (αίθουσα Α31, ΣΘΕ).
9-11/7/08

Ημερίδα: "Ενημέρωση για την Επικείμενη
Ετήσια Προκήρυξη του 7ου ΠΠ". Κύριος ομιλητής: Δρ. Ιωάννης Αναστασίου, DG Research,
Directorate Industrial Technologies, Unit G1:
Policies (αίθουσα Α31, ΣΘΕ).

Διεθνές Συνέδριο: "1st International Symposium on Flexible Organic Electronics - IS-FOE
08" (Pallini Beach Hotel, Halkidiki, Greece).

14/6/08

Σεμινάριο Σπουδαστηρίου Θεωρητικής
Φυσικής: "Atomic Nuclei at the Border of Stability", Prof. Peter Ring, Technical University
Munich, Γερμανία (αίθουσα Α31, ΣΘΕ).

Το Πείραμα του Ερατοσθένη στο Αστεροσκοπείο: Επανάληψη του πειράματος του
Ερατοσθένη με ταυτόχρονες μετρήσεις σε
Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και Βαρσοβία.

9/6/08

Ανοικτή Βραδυά στο Εργαστήριο Αστρονομίας: Διάλεξη: “Σύγχρονη Αστρονομία”, Δρ.
Μανώλης Πλειώνης, Ερευνητής Ινστιτούτου
Αστρονομίας και Αστροφυσικής, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και Νυκτερινή Περιήγηση
στον Ουρανό της Θεσσαλονίκης

4-6/6/08

Διεθνές Συνέδριο: “Recent Developments in
Gravity - NEB XIII” (“Νεώτερες Εξελίξεις στη
Βαρύτητα”, Filippion Hotel, Thessaloniki).

12/5/08

Ανοικτή Βραδυά στο Εργαστήριο Αστρονομίας: Διάλεξη: "Η Κοσμολογία Σήμερα: Σκοτεινή Ενέργεια, Εναλλακτική Βαρύτητα ή μήπως
Περισσότερη Προσοχή;", X. Τσάγκας, Επ.
Καθ. Τμ. Φυσικής, ΑΠΘ και Νυκτερινή Περιήγηση στον Ουρανό της Θεσσαλονίκης.

Σεμινάριο Τμήματος: "Οργανικά Ηλεκτρονικά:
‘Θησαυρός’ από Άνθρακα", Prof. Γεώργιος
Μαλλιαράς, Cornell University, ΗΠΑ (αίθ. Α31,
ΣΘΕ).
Σεμινάριο Τμήματος: "Σύγχρονη Αστρονομία:
Μια Νέα Ματιά στο Σύμπαν", Prof. Richard
Wielebinski, Max-Planck-Institut for Radio Astronomy, Bonn (αίθουσα Α31, ΣΘΕ).
Σεμινάριο Τμήματος: "'Ενα Θεωρητικό Μικροσκόπιο: Η Ζωή των Ατόμων και Ηλεκτρονίων
στα Υλικά", Prof. Σωκράτης Παντελίδης, Vanderbilt University, ΗΠΑ (αίθουσα Α31, ΣΘΕ).
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15/5/08

Το Αστεροσκοπείο συναντά την AIESEC:
Διάλεξη: "Πως θα Επικοινωνήσουμε με Νοήμοντα Όντα σε Άλλους Πλανήτες;", Ι. Σειραδάκης, Καθ. Τμ. Φυσικής, ΑΠΘ και Νυκτερινή
Περιήγηση στον Ουρανό της Θεσσαλονίκης

7/5/08

Σεμινάριο Τμήματος:
Entanglement: The Characteristic trait of Quantum Information Theory
H. von Geramb, University of Hamburg

18/4/08

11/4/08:

26/3/08:

5/3/08

Σεμινάριο του Τομέα Αστροφυσικής,
Αστρονομίας και Μηχανικής
Διάλεξη: Radio Spectrum Management: a challenge to Science from profit expectations
Dr. Romberto Ambrosini, Instituto Nazionale di
Astrofisica, Bologna, Italy
Ανοικτή Βραδυά στο Εργαστήριο Αστρονομίας
Διάλεξη: Αναλαμπές Ακτίνων-γ
Λ. Βλάχος, Καθ. Τμ. Φυσικής, ΑΠΘ
Εκδήλωση: Θεσμικό πλαίσιο για Έρευνα και
Τεχνολογία: Συζήτηση για το νέο νόμο για την
Έρευνα
Σύλλογος Μεταπτυχιακών και Υποψηφίων
Διδακτόρων Τμήματος Φυσικής
Σεμινάριο Τμήματος:
Αστέρες νετρονίων & μελανές οπές: Η γένεση
τους και η ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων
Β. Καλογερά, Northwestern University

28/2/08

‘Hands-on Particle Physics’ - International
Masterclasses
Προχωρημένα Μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων
για μαθητές (και καθηγητές) Λυκείου
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων, Ελληνική Ομάδα Εκλαΐκευσης

21/2/08:

Ανοικτή Βραδιά στο Εργαστήριο Αστρονομίας
Παρατήρηση: Ολική έκλειψη της Σελήνης
Διάλεξη: Κύματα Βαρύτητας: Ένα νέο παράθυρο στο Σύμπαν
Κ. Κόκκοτας, Καθηγητής Τμ. Φυσικής, ΑΠΘ

20/2/08

Σεμινάριο Τμήματος:
Από το Σύμπαν του χθες στους επιταχυντές
του σήμερα
Π. Καντή, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

15/2/08

Χοροεσπερίδα του Τμήματος Φυσικής
Έναρξη του εορτασμού των 80 χρόνων του
Τμήματος.

1/2/08

Σεμινάριο Τμήματος:
Peer Review and Citation Analysis in Physical
Review Letters: An editor's perspective
Μ. Αντωνογιαννάκης, Assistant Editor Physical
Review Letters

25/1/08

Εισαγωγή στο GRID Computing
Σύλλογος Μεταπτυχιακών και Υποψηφίων
Διδακτόρων Τμήματος Φυσικής, Ομάδα GRID
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ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΥΡΕΣ 2008
Μεταξύ των εκδηλώσεων που πραγματοποίησε το Τμήμα
Φυσικής για τον εορτασμό των 80 Χρόνων του, ήταν και
η εκδήλωση “Ανοιχτές Θύρες”, με σκοπό να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές και στο ευρύ κοινό της πόλης να
επισκεφθούν τους χώρους και τα εργαστήρια του Τμήματος. Στο τριήμερο επισκέψεων (Πέμπτη-Σάββατο, 2-4
Οκτωβρίου 2008), έγινε ξενάγηση του κοινού στα Ερευνητικά και Φοιτητικά Εργαστήρια από μέλη ΔΕΠ, ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ στο Φουαγιέ της
Σχολής Θετικών Επιστημών πραγματοποιήθηκε προβολή
οπτικοακουστικού υλικού με επιστημονικά θέματα.
Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, επισκέφθηκαν το Τμήμα
μας πάνω από χίλιοι επισκέπτες, οι περισσότεροι από
τους οποίους ήταν μαθητές Λυκείων και Γυμνασίων της
ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, αλλά και γειτονικών
νομών.

22

http://fenomenon.physics.auth.gr

φαινόμενο

Τι έγραψαν οι εφημερίδες για τις Ανοικτές Θύρες
‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’ στις 30/9/2008
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΤΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ
ΑΠΘ “Ανοικτές θύρες” στην επιστήμη
Απαντήσεις σε διάφορα επιστημονικά ζητήματα
που απασχολούν την επικαιρότητα, ακόμη και
αυτό του μεγάλου πειράματος στο CERN, είναι
διατεθειμένοι να δώσουν οι διδάσκοντες του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου κατά τη διάρκεια των “Ανοικτών Θυρών” από τις 2 έως τις 4
Οκτωβρίου.
Η πρωτοβουλία για την εκδήλωση "Ανοιχτές Θύρες"
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και
της διάδρασης του πανεπιστημίου με την κοινωνία
και εντάσσεται στις εκδηλώσεις του εορτασμού των
80 χρόνων του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ.
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων μαθητές αλλά και
πολίτες της Θεσσαλονίκης θα έχουν την ευκαιρία να
επισκεφθούν τους χώρους και τα ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ και να ξεναγηθούν από τους καθηγητές, προκειμένου να γνωρίσουν την επιστήμη της Φυσικής από κοντά και πέρα
από το σχολικό βιβλίο. “Οι καθηγητές θα είναι εκεί, για να
απαντήσουν σε κάθε ερώτηση. Η εκδήλωση γίνεται στο
πλαίσιο του εορτασμού των 80 χρόνων του τμήματος Φυσικής, ο οποίος θα κορυφωθεί με μία κεντρική εκδήλωση,
πιθανότατα στα μέσα Νοεμβρίου”, σχολίασε ο επίκουρος
καθηγητής του τμήματος Φυσικής Αναστάσιος Λιόλιος.
Οι ημέρες κατά τις οποίες το κοινό της πόλης μπορεί να
επισκεφθεί τους χώρους και τα εργαστήρια είναι την Πέμπτη και την Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τις 7 το
απόγευμα, ενώ το Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τη 1 το
μεσημέρι. Για οργανωμένες επισκέψεις ομάδων μαθητών
και πολιτών απαιτείται το κλείσιμο ραντεβού στο τηλέφωνο 2310 998175 (9.00-12.00 το πρωί).

Υπολογιστές: Εργαστήριο Υπολογιστικής Φυσικής
(για μαθητές λυκείου).
Ηλεκτρονικά και Ραδιοεπικοινωνίες: Εργαστήριο
Ραδιοεπικοινωνιών (για μαθητές λυκείου).
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής (για μαθητές λυκείου).
Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων (για μαθητές
γυμνασίου και λυκείου).
Γενική Φυσική:Γενικό Εργαστήριο Φυσικής (για μαθητές γυμνασίου και λυκείου).
Διδασκαλία της Φυσικής: Εργαστήριο Διδακτικής της
Φυσικής (για μαθητές γυμνασίου και λυκείου).

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα παρακάτω ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος θα δέχονται επισκέψεις από το κοινό της πόλης και από
μαθητές λυκείου και γυμνασίου:

‘σήμερα στη Θεσσαλονίκη’
στις 30/9/2008

Άτομα και πυρήνες: Εργαστήριο Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής (για μαθητές λυκείου).
Υλικά: Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
Μικροσκοπίας (για μαθητές λυκείου).
Ατμόσφαιρα και διάστημα:
Εργαστήριο Φυσικής της ατμόσφαιρας (για μαθητές γυμνασίου
και λυκείου).
περίοδος Δ – τεύχος 4 ● επετειακή έκδοση 80 χρόνων
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ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ.
Την Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2008, στην Αίθουσα Α31 της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., πραγματοποιήθηκε διημερίδα με θέμα: “Διεπιστημονική συνεργασία στο
Α.Π.Θ.: Μοχλός οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης”.
Η Διημερίδα είχε ως κύριο αντικείμενο την συζήτηση-προβολή
και τους τρόπους διάχυσης των Επιστημονικών - Ερευνητικών Τεχνολογικών και συναφών δράσεων των Τμημάτων του Α.Π.Θ.
και των φορέων της περιοχής.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανταλλαγή ιδεών και η ανάπτυξη
συνεργασιών για την ενίσχυση της Διεπιστημονικής συνεργασίας στο ΑΠΘ και στα άλλα ΑΕΙ, η αλληλεπίδραση με τα Ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα και Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και η
χρήση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτές τις συνεργασίες στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.
Η διημερίδα περιελάμβανε προσκεκλημένες ομιλίες από Πρυτάνεις των Ελληνικών ΑΕΙ, Κοσμήτορες Σχολών, Προέδρους Τμημάτων, Διευθυντές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών,
διακεκριμένους Επιστήμονες και Ερευνητές από Ελληνικά ΑΕΙ,
Προέδρους Ερευνητικών Κέντρων, εκπροσώπους του CERN,
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
και του δικτύου ΠΡΑΞΗ.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής
κ. Στέργιος Λογοθετίδης.

Ο Πρύτανης κ. Αναστάσιος Μάνθος.

Ο Αντιπρύτανης κ. Σταύρος Πανάς.

Από το Στρογγυλό Τραπέζι: “Τα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα: Μοχλός
Ανάπτυξης”. Από αριστερά προς τα δεξιά: Π. Σαββίδης (Δημοσιογράφος
ΕΤ3), Σ. Λογοθετίδης
(Πρόεδρος Τμ. Φυσικής
ΑΠΘ, Π. Γιαννούλης
(INTECS, Γερμανία), Ι.
Σάχαλος (Τμ. Φυσικής),
Δ. Κυριακίδης (Πρόεδρος
ΕΙΕ) και Σ. Κουμπιάς
(Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών).
24
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Μεταξύ των ομιλητών ήταν: Ο Πρύτανης του ΑΠΘ κ. Α. Μάνθος, ο Αντιπρύτανης του ΑΠΘ κ. Σ. Πανάς, ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Σ. Κουμπιάς και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ι. Γεροθανάσης. Επίσης, οι Κοσμήτορες της Σχολής Θετικών Επιστημών ΑΠΘ κ. Ι. Παπαδογιάννης και της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ κ. Μουσιόπουλος, καθώς και οι Πρόεδροι των Τμημάτων ΑΠΘ, Γεωλογίας κ. Σ. Παυλίδης, Μαθηματικών κ. Ι. Αντωνίου, Χημείας κ. Α. Παπουτσής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
κ. Ν. Μάργαρης, Βιολογίας κ. Μ. Αρσενάκης, Γενικού Τμήματος Πολυτεχνικής κ. Γ. Κουρούκλης και ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής κ. Ν. Ντόμπρος.
Τα Θέματα και οι Συνεδρίες που απασχόλησαν τη Διημερίδα ήταν:
Συνεδρία 1: Η διεπιστημονικότητα στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
Συνεδρία 2: Η Φυσική και οι άλλες Επιστήμες:
Τμήμα Φυσικής και Πολυτεχνική Σχολή: “Επιστήμη και Τεχνολογία - Παρόν και Μέλλον”
Φυσική, Αρχαιολογία, Γεωλογία και Γεωφυσική: Διεθνές έτος “Πλανήτης Γη”
Φυσική, Περιβάλλον, Ατμόσφαιρα και Μετεωρολογία
Αστρονομία, Αστροφυσική, Σχετικότητα, Κοσμολογία και Μαθηματικά
Συνεδρία 3: Βράβευση του κ. Π. Σαββίδη (ΕΤ3) για την προσφορά του στην διάδοση των επιστημών
Στρογγυλό Τραπέζι: “Διεπιστημονική Συνεργασία Α.Π.Θ. στο κατώφλι του 21ου αιώνα”
Συνεδρία 4: Διεπιστημονικότητα και Τεχνολογίες Αιχμής
Μεγάλες εγκαταστάσεις του CERN, Πυρηνική Ιατρική
Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Ιατρική και τεχνολογίες αιχμής
Συνεδρία 5: ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα: Ο Ρόλος τους στη Σύγχρονη Κοινωνία
Οριζόντιες Δράσεις: ΑΠΘ, ΕΚΕΤΑ, Ζώνη Καινοτομίας, Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας
Κεντρικής Μακεδονίας
Τα ΑΕΙ και το ΑΠΘ στον 21ο αιώνα: ρόλος, πολιτικές ανάπτυξης και κοινωνία
Ερευνητικά Κέντρα: ρόλος και συνεισφορά στην περιφερειακή ανάπτυξη
Συνεδρία 6: Έρευνα, Τεχνολογία, Καινοτομία και Οικονομία
Από την Έρευνα και Καινοτομία στην Οικονομία και Κοινωνία
Στρογγυλό τραπέζι: “Τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα - Μοχλός Ανάπτυξης”
Υπεύθυνος οργάνωσης της διημερίδας ήταν ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής Καθηγητής Στέργιος Λογοθετίδης με την υποστήριξη της κας Μάρας Χαχαμίδου και των μελών του Εργαστηρίου Λεπτών Υμενίων, Νανοσυστημάτων και Νανομετρολογίας.

Από αριστερά: οι κκ. Α. Παπουτσής (πρόεδρος Τμ. Χημείας), Χ. Πάνος (Τμ. Φυσικής), Ι. Αντωνίου (πρόεδρος Τμ. Μαθηματικών,
Σ. Λογοθετίδης (πρόεδρος Τμ. Φυσικής, Π. Σαββίδης (δημοσιογράφος ΕΤ3), Ι. Παπαδογιάννης (κοσμήτορας ΣΘΕ), Κ. Καρανίκας
(πρόεδρος Τμ. Πληροφορικής, Μ. Αρσενάκης (πρόεδρος Τμ. Βιολογίας, Σ. Παυλίδης (πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας) και Σ. Δεληβογιατζής (πρόεδρος Τμ. Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής).
περίοδος Δ – τεύχος 4 ● επετειακή έκδοση 80 χρόνων

25

Η αφίσα της Κεντρικής Εκδήλωσης Εορτασμού των 80 χρόνων του Τμήματος Φυσικής
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

80 Χρόνια του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ.
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2008, 18:00 μ.μ.
Κεντρική Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.

Η

Κεντρική Εκδήλωση για τον εορτασμό
των 80 χρόνων του Τμήματος Φυσικής
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2008,
ώρα 18.00, στην Αίθουσα Τελετών του Κτιρίου Διοίκησης “Κ. Καραθεοδωρή” του Α.Π.Θ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της Θεσσαλονίκης, οι πρυτανικές αρχές, ο Ακαδημαϊκός Καθηγητής κ. Σταμάτης Κριμιζής, παλιοί και νέοι καθηγητές του Πανεπιστημίου και πολλοί φίλοι.
Μετά τους χαιρετισμούς, την εκδήλωση άρχισε με
εισαγωγική ομιλία - παρουσίαση ο Πρόεδρος του
Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ., Καθηγητής Στέργιος Λογοθετίδης με θέμα “80 Χρόνια του Τμήματος
Φυσικής”.
Ακολούθησε η ομιλία του Διευθυντή του Εργαστηρίου Αστρονομίας του Α.Π.Θ., Καθηγητή Αστρονομίας κ. Νικολάου Κ. Σπύρου, ο οποίος είναι Πρόεδρος
της Επιτροπής Εορτασμού των 80 χρόνων αλλά και
Εθνικός Εκπρόσωπος της χώρας μας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (Ε.Ο.Δ.). Ο ομιλητής
έδωσε έμφαση στο ότι τα τελευταία χρόνια το
Α.Π.Θ. πρωταγωνιστεί στη μεγάλη εθνική προσπάθεια για την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση σε θέματα

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην
Ελλάδα. Επισήμανε ότι στόχος της προσπάθειας είναι η επιτυχής σύνδεση της χώρας μας με τον Ε.Ο.Δ.
και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της
Ελλάδας, τόσο διδακτικού και επιστημονικού όσο
και ερευνητικού και τεχνολογικού, στις καινοτόμες
και πολυθεματικές δραστηριότητες του Ε.Ο.Δ.
Μετά τον Καθηγητή κ. Σπύρου, στο βήμα ανέβηκε ο
προσκεκλημένος, κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, ο Διευθυντής του Γραφείου Ειδικών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος
και Διευθυντής του Τμήματος Υποδομών Φορτίου,
Dr. Giuseppe Reibaldi. Ο Dr. Reibaldi έδωσε διάλεξη με θέμα “Η εξερεύνηση του διαστήματος από τον
άνθρωπο στην Ευρώπη: Διεθνής Διαστημικός Σταθμός και πέραν αυτού. Επιτεύγματα και μελλοντικές
ευκαιρίες για την Ελλάδα”. Ο ομιλητής, στο πρώτο
μέρος της διάλεξης, παρουσίασε το πρόγραμμα του
Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (Δ.Δ.Σ.), τη συνεισφορά του Ε.Ο.Δ., τα κύρια επιτεύγματα από τη σύνδεση με το Δ.Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Εργαστηρίου Columbus με τις υποδομές φορτίου που
διαθέτει, το διαστημικό όχημα μεταφοράς φορτίου
ATV, καθώς και τις δραστηριότητες πολλών ευρωπαίων αστροναυτών που επανδρώνουν τον Διεθνή
Διαστημικό Σταθμό. Η παρουσίαση των επιτευγμάτων αυτών συνοδεύτηκε από
επεξηγηματική προβολή σχετικών μαγνητοσκοπημένων στιγμιότυπων.
Στο δεύτερο μέρος της διάλεξης, παρουσίασε τις ευκαιρίες
που δίνονται στην Ευρώπη και
ειδικότερα στην Ελλάδα, για
συμμετοχή στο πρόγραμμα του
Δ.Δ.Σ. Πώς μπορεί να συνεισφέρει η Ελληνική Βιομηχανία
και πώς θα μπορούν οι επιστήμονες να προτείνουν νέα πειράματα για διεξαγωγή στο Δ.Δ.Σ.

περίοδος Δ – τεύχος 4 ● επετειακή έκδοση 80 χρόνων
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Ι. Αντωνόπουλος, Γ. Γούναρης, Μ. Γρυπαίος, Κ. Καρύμπακας, Β. Μπαρμπάνης, Γ. Μπόζης, Ε. Παπαδημητράκη-Χλίλια, Σ. Περσίδης, Π. Ρετζεπέρης, Ι. Σπυριδέλης, Ι. Στοϊμένος, Σ. Χαραλάμπους και Ι. Χατζηδημητρίου. Εξ αυτών, παρόντες ήταν οι κ.κ. Μ. Γρυπαίος, Γ. Μπόζης, Π. Ρετζεπέρης, Ι. Σπυριδέλης, Ι.
Στοϊμένος και Ι. Χατζηδημητρίου.

Ο προσκεκλημένος ομιλητής Dr. Giuseppe Reibaldi.

Στο τρίτο μέρος της διάλεξης, ο Dr Reibaldi παρουσίασε τα σχέδια του Ε.Ο.Δ. για την ανάπτυξη ενός
νέου Ευρωπαϊκού μέσου μεταφοράς ανθρώπινου
δυναμικού, ορισμένες δραστηριότητες προετοιμασίας
τεχνολογιών εξερεύνησης, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρονται στην Ελλάδα για συμμετοχή
της στα προγράμματα αυτά.
Αμέσως μετά τη διάλεξη του Dr. Reibaldi, έγινε Απόδοση Τιμής προς τους Ομότιμους Καθηγητές του
Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. Οι Ομότιμοι Καθηγητές, που τιμήθηκαν με την επίδοση τιμητικών παπύρων του Τμήματος Φυσικής για τη συνολική προσφορά και το έργο τους στο Τμήμα ήσαν οι κ.κ.

Η εμπλοκή της Ελληνικής Βιομηχανίας στις καινοτόμες και πολυθεματικές δραστηριότητες του Ε.Ο.Δ.
και η αξιοποίηση της Ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας από τον Ε.Ο.Δ. τόσο από πλευράς διδακτικής
και επιστημονικής όσο και ερευνητικής και τεχνολογικής βρέθηκαν στο επίκεντρο ημερίδας - ενημερωτικής συζήτησης που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2008, στο Αμφιθέατρο του Μετεωροσκοπείου του Α.Π.Θ.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής
Αναστάσιος Μάνθος και, εκ μέρους του Γενικού
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, ο ακαδημαϊκός κ. Σταμάτης Κριμιζής.
Στη συζήτηση συμμετείχαν, από πλευράς Ε.Ο.Δ. ο
Διευθυντής του Γραφείου Ειδικών Προγραμμάτων
του Ε.Ο.Δ. και Διευθυντής του Τμήματος Υποδομών
Φορτίου, Dr Giuseppe Reibaldi και ο Διευθυντής
του Γραφείου Υποστήριξης Φορτίου (Payload Facility Office), κ. Rosario Nasca.

Αναμνηστική φωτογραφία από την εκδήλωση. Από αριστερά προς τα δεξιά: οι ομότιμοι καθηγητές κκ. Ιωάννης Στοϊμένος, Παναγιώτης Ρεντζεπέρης, Γεώργιος Μπόζης, η συντονίστρια της εκδήλωσης καθηγήτρια κα. Φιλομήλα Κομνηνού, οι ομότιμοι καθηγητές κκ. Ιωάννης Χατζηδημητρίου και Ιωάννης Σπυριδέλης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής κ. Στέργιος Λογοθετίδης, ο ομότιμος καθηγητής κ. Γεώργιος Γούναρης, ο αντιπρύτανης καθηγητής κ. Σταύρος Πανάς, ο κύριος ομιλητής κ. Giuseppe Reibaldi, ο
ακαδημαϊκός κ. Σταμάτης Κριμιζής και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εορτασμού, καθηγητής κ. Νικόλαος Σπύρου.
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Η ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής Εορτασμού των 80 χρόνων του Τμήματος Φυσικής
Καθηγητή Αστρονομίας κ. Νικολάου Σπύρου

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ESA)

Α

ξιότιμοι Προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι,
Κυρία Κομνηνού,

Μετά από την ομιλία του Προέδρου του Τμήματος
Φυσικής, Καθηγητή κου Στέργιου Λογοθετίδη, επιθυμώ, σύντομα να σας ενημερώσω για τη σχέση του
εορτασμού των 80 Χρόνων του Τμήματος Φυσικής
με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ)
και κατ’ επέκταση με την χώρα μας ως νέο μέλος του
ΕΟΔ.
Όπως είναι γνωστό, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ, European Space Agency, ESA) αποτελείται από 17 κράτη-μέλη και η Ελλάδα εντάχθηκε
επίσημα στον ΕΟΔ, ως το 16ο μέλος του, τον Μάρτιο
του 2005. Από τότε, με απόφαση-πρόταση του ΓΓΕΤ, ο ομιλών ορίσθηκε ως ο Εθνικός Εκπρόσωπος
της Ελλάδας στον ΕΟΔ και, ειδικότερα, στη Διεύθυνση Επανδρωμένων Διαστημικών Πτήσεων, Μικροβαρύτητας και Εξερεύνησης (Human Spaceflight, Microgravity, and Exploration, ΗΜΕ) στις αρμοδιότητες
της οποίας εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Εργαστήριο Columbus, το Διαστημικό Όχημα μεταφοράς
φορτίου ATV/Jules Verne, πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων και, βεβαίως, το θέμα των Ευρωπαίων
Αστροναυτών. Είναι δε γνωστό, ότι στα ανωτέρω
θέματα του ΕΟΔ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
έχουν οργανωθεί αρκετές ενημερωτικές εκδηλώσεις,
με την ουσιαστική βοήθεια της Πρυτανείας και των
όλων των πανεπιστημιακών αρχών, του ΕΟΔ και της
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
Στις αρχές του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής, Καθηγητής κ. Στέργιος Λογοθετίδης, μου ζήτησε, και δέχθηκα, να είμαι ο
Πρόεδρος της Επιτροπής του Τμήματος Φυσικής, της
αρμόδιας για τη διοργάνωση του Εορτασμού των 80
Χρόνων του Τμήματος Φυσικής κατά την διάρκεια

του 2008, με
αποκορύφωμα
τη σημερινή
κεντρική εκδήλωση.
Κατά την οργάνωση, λοιπόν, του σημερινού εορτασμού, θεωρήσαμε ως εξαιρετική ιδέα τη
σύνδεση του
εορτασμού
των 80 Χρόνων του Τμήματος Φυσικής
με την προβολή, στο πλαίσιο του εορτασμού, του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.
Το σκεπτικό μας ήταν ρεαλιστικά σύνθετο, αλλά και
απαραίτητο. Πιο συγκεκριμένα, είναι, πλέον, γεγονός, ότι το απόλυτο θεματικό περιχαράκωμα και η
αμοιβαία απομόνωση των επιστημών αποτελούν παρελθόν. Οι διάφορες επιστήμες βρίσκονται σε συνεχή
και έντονη αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση. Ειδικότερα, σήμερα η Φυσική βρίσκεται σε έντονη αλληλεπίδραση με πολλές άλλες θεματικές επιστημονικές
περιοχές (π.χ. Χημεία, Γεωλογία, Βιολογία, Μηχανική, Ιατρική και πολλές άλλες) αλλά και τεχνολογία,
βιομηχανία, εφαρμογές, Διάστημα.
Εξάλλου, πάντοτε να θυμόμαστε, ότι απαραίτητη
προϋπόθεση επιτυχίας της σύνδεσης της χώρας
μας με τον ΕΟΔ είναι η ενεργός συμμετοχή της
Ελληνικής βιομηχανίας σ’ αυτήν την προσπάθεια.
Συνεπώς, με αυτόν το συνδυασμό του σημερινού
εορτασμού με τον ΕΟΔ, προσπαθούμε να συμβάλομε
στην προσπάθεια που γίνεται σε εθνικό επίπεδο, για
την απαραίτητη ενημέρωση στο ευρύτερο δυνατό
πλαίσιο για τον ΕΟΔ και, άρα, για μία ακόμη φορά
και στο πλαίσιο των αντικειμενικών δυνατοτήτων
μας, να συμβάλομε, μακροπρόθεσμα, στην επιτυχία
της σύνδεσης της χώρας μας με τον ΕΟΔ.
Έτσι, φθάσαμε στο σημείο, η σημερινή κεντρική ομιλία του εορτασμού για τα 80 Χρόνια του Τμήματος
Φυσικής, αλλά και η αυριανή ενημερωτική συζήτηση για τη σχέση της Ελληνικής Βιομηχανίας και του
ΕΟΔ να γίνονται με την ευγενικώς, αυτόβουλη, από
οικονομικής πλευράς, συμμετοχή δύο υψηλόβαθμων
αξιωματούχων του ΕΟΔ σε θέμα κοινού ενδιαφέροντος της χώρας μας και του ΕΟΔ.
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Πριν προχωρήσω, θεωρώ επιβεβλημένο, να απευθύνω, εκ μέρους της Επιτροπής Εορτασμού, ορισμένες
θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες.
Προς τις Πρυτανικές Αρχές, οι οποίες, πρέπει να τονίσω, με πολύ κριτικό τρόπο και σχεδόν αμέσως,
διείδαν και εκτίμησαν τη σημασία και της σύνδεσης
της χώρας μας με τον ΕΟΔ και της προσπάθειας
προς αυτήν την κατεύθυνση που καταβάλλεται μέσα
στο ΑΠΘ. Ευχαριστώ, λοιπόν, τις Πρυτανικές Αρχές
για την παντοειδή υποστήριξη προς την Επιτροπή
Εορτασμού και, κυρίως, για το συνεχές και σαφώς
εκφραζόμενο, σε κάθε κατάλληλη ευκαιρία, ενδιαφέρον της για τα πραγματικά εθνικής σημασίας θέματα
ΕΟΔ. Ιδιαιτέρως δε προς τον Αντιπρύτανη κ. Σταύρο Πανά για την ευγενή παρουσία του εδώ σήμερα,
αλλά και για τα καλά του λόγια.
Προς την ΓΓΕΤ, για την καθ’ όλα αποδοτική μέχρι
τώρα συνεργασία μας σε όλα τα επίπεδα, αλλά και
προς τον Ακαδημαϊκό κ. Σταμάτη Κριμιζή, ο οποίος έχει την ευγενή διάθεση να είναι σήμερα μαζί
μας εκπροσωπώντας τον ΓΓΕΤ, Καθηγητή κ. Φίλιππο Τσαλίδη.
Προς τον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, αγαπητό συναδέλφο-Καθηγητή κ. Ιωάννη Παπαδογιάννη, για το αποδεδειγμένο ενδιαφέρον του
για θέματα ΕΟΔ.
Προς τον σημερινό ομιλητή κ. Giuseppe Reibaldi,
για την άμεση αποδοχή της πρόσκλησής μας και τον
άλλο αξιωματούχο του ΕΟΔ, κο Rosario Nasca για
την αφιλοκερδή παρουσία τους εδώ και για την ευγενή διάθεσή τους να βοηθήσουν την χώρα μας, και
ιδιαίτερα την Ελληνική βιομηχανία, σ’ αυτό το προπαρασκευαστικό στάδιο σύνδεσής της με τον ΕΟΔ.
Θέλω να τους διαβεβαιώσω, ότι, ως χώρα, προσδοκούμε πολλά από την σημερινή και αυριανή εκδηλώσεις για την αποδοτική συμμετοχή της χώρας μας
στον ΕΟΔ.

Από την απονομή αναμνηστικού στον Dr. G. Reibaldi.

Βεβαίως, τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες μου
θέλω να απευθύνω στον Πρόεδρο του Τμήματος Φυσικής κ. Στέργιο Λογοθετίδη, για την αποδοτική
συνεργασία μας, αλλά και, κυρίως, προς όλα τα μέλη
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της Επιτροπής Εορτασμού, για το συνεχές και αμέριστο ενδιαφέρον και την αφοσίωσή τους σε συνδυασμό με την άριστη αποδοτικότητά τους. Πρέπει να
αναφερθούν τα ονόματά τους: κυρία Φ. Κομνηνού,
αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εορτασμού, και τα μέλη
της, κύριοι. Γ. Θεοδωρίδης, Ο. Καλογήρου, Θ. Κεχαγιάς, Α. Λιόλιος, Θ. Σαμαράς, και Ν. Στεργιούλας.
Σεβόμενος τα στενά χρονικά περιθώρια, και χωρίς
λεπτομέρειες, θέλω να τονίσω, ότι, όπως αναμένεται
να τονίσει και ο κεντρικός ομιλητής σε λίγο, οι δύο
διαστημικές συσκευές, Columbus και Jules Verne
του ΕΟΔ αποτελούν την ευρωπαϊκή προσθήκη στο
ΔΔΣ και ανοίγουν νέους ορίζοντες και δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή επιστήμη,
τεχνολογία και βιομηχανία. Έτσι, η Ευρώπη αποκτά, πλέον, το δικό της σπίτι-εργαστήριο στο διάστημα και τον δικό της στόλο μη επανδρωμένων διαστημικών οχημάτων μεταφοράς σήμερα φορτίου και
σύντομα ανθρώπινου δυναμικού.
Στο διαστημικό εργαστήριο Columbus, το οποίο διοικείται αποκλειστικά από Ευρωπαίους στην Ευρώπη
και στο οποίο ήδη εργάζονται Ευρωπαίοι αστροναύτες, θα είναι δυνατό να διεξάγονται επιστημονική
έρευνα και πειράματα σε μια πλειάδα θεματικών περιοχών, οι οποίες εκτείνονται από τη βιολογία μέχρι
την ανθρώπινη φυσιολογία, από την επιστήμη των
ρευστών μέχρι την επιστήμη των υλικών, από την
τεχνολογία μέχρι την θεμελιώδη φυσική και μέχρι
την παρατήρηση της Γης από το διάστημα. Αυτή
η έρευνα του ΕΟΔ πάνω στο ΔΔΣ αναμένεται να
προωθήσει σημαντικά την επιστημονική αριστεία και
καινοτομία στην Ευρώπη και, φυσικά, στην χώρα
μας.
Με την ανωτέρω διαμορφωμένη κατάσταση ως δεδομένη, αλλάζει, πλέον, δραστικά, εκτός από την
έννοια «περιβάλλον», και η έννοια «αστροναύτης»,
όπως την γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Πραγματικά, οι
Ευρωπαίοι επιστήμονες, όχι κατ’ ανάγκη μόνον
στρατιωτικοί, θα έχουν τη δυνατότητα, μετά από
την απαραίτητη προετοιμασία-εκπαίδευση-επιλογή,
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χής του ΕΟΔ σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες.
Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους,
ότι αυτό που κάποτε εθεωρείτο επιστημονική φαντασία, σήμερα είναι πραγματικότητα και αυτή η πραγματικότητα πρέπει να γίνει κτήμα όλων μας.

να μεταβαίνουν (όχι με το ATV) στο εργαστήριο
Columbus για να διεξαγάγουν την ερευνητική εργασία τους εκεί, σε συνθήκες μειωμένης βαρύτητας,
αλλά και χαμηλής θερμοκρασίας και μειωμένης πυκνότητας της προστατευτικής για τους κατοίκους της
Γης γήινης ατμόσφαιρας.
Εξάλλου, ήδη αρχίζουν να ακούγονται όλο και πιο
συχνά οι όροι αστροναύτης-ερευνητής, αστροναύτης-τουρίστας και αστροναύτης-έμπορος.
Αλλά, εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι και άλλες ευκαιρίες δημιουργούνται για τους ενδιαφερόμενους νέους
μας. Όχι, φυσικά, και μόνον για το τι συμβαίνει «εκεί
πάνω» και για να γίνουν αστροναύτες, αλλά και για
να διεκδικήσουν στον ΕΟΔ ανταγωνιστικά θέσεις
διάφορων ειδικοτήτων π.χ. φυσικών, ιατρών, νομικών κ. α. Αναφερόμαστε σε μια πολυθεματική διαδικασία, που δεν περιορίζεται μόνον σε αστροναύτες ή μόνον στην Αστρονομία, ούτε μόνον στην
ερευνητική εργασία αλλά επεκτείνεται και στην
τεχνολογία και στη βιομηχανία.
Ιδιαίτερα οι νέοι μας, πρέπει να αντιληφθούν, ότι
αυτό που απαραίτητα χρειάζεται, είναι το ενδιαφέρον
τους να εργασθούν για την Ευρώπη, στο πλαίσιο της
μεγάλης, ανταγωνιστικής οικογένειας που λέγεται
Ευρώπη και, φυσικά, το ψάξιμο, η αναζήτηση των
ευκαιριών π.χ. μέσω του Διαδικτύου και η εκμετάλλευσή τους.
Με δεδομένο, λοιπόν, ότι οι Columbus, ATV και
ΔΔΣ προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν μέχρι τουλάχιστον το 2015, εντελώς φυσιολογικά, προκύπτει η
ανάγκη συστηματικής ενημέρωσης, στο θέμα των
δυνατοτήτων των ανωτέρω διαστημικών εργαστηρίων, και της επιστημονικής κοινότητας της Ευρώπης,
και της βιομηχανίας αλλά και, κυρίως, των Ευρωπαίων πολιτών. Εξάλλου, με τέτοιες σπουδαίες εξελίξεις που συμβαίνουν, κυριολεκτικά, «πάνω απ’ το
κεφάλι μας», είναι επιβεβλημένο, όλοι να είναι ενήμεροι για τις δυνατότητες, οι οποίες προσφέρονται
στον Ευρωπαίο φορολογούμενο μέσω της συμμετο-

Συμπερασματικά, με βάση όλα τα παραπάνω, είναι φανερό ότι για την Ευρώπη
ολόκληρη αλλά και ειδικώς για την χώρα
μας, ανοίγεται μια λαμπρή ευκαιρία για
την έρευνα, την τεχνολογία και την βιομηχανία της, τα οφέλη των οποίων είναι
στο χέρι όλων μας, ως ενημερωμένων,
ενστόλων και μη ενστόλων, επιστημόνων, μαθητών και απλών πολιτών, να τα διεκδικήσουμε και πετύχουμε στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής Ευρώπης.
Μερικά όνειρα που πολλοί από μας είχαν ή έχουν,
μπορεί και να πραγματοποιηθούν, τελικά. Αρκεί να
πιστέψουμε, ότι, όπως είπα, αυτό που κάποτε εθεωρείτο επιστημονική φαντασία, σήμερα είναι πραγματικότητα και αυτή η πραγματικότητα πρέπει και μπορεί να γίνει κτήμα όλων μας.
Σε πλήρη συμφωνία μ’ αυτήν την εισαγωγή, ο κος
Reibaldi θα μας μιλήσει σε ένα σύγχρονο θέμα, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την χώρα μας.
Προσβλέπομε στην αποφασιστική συνεισφορά του
αποψινού ομιλητή μας προς την κατεύθυνση της
πραγματοποίησης και για την χώρα μας αυτού που
κάποτε εθεωρείτο επιστημονική φαντασία και σήμερα για πολλούς είναι πραγματικότητα.
Πριν τελειώσω, θέλω να σας θυμίσω ότι εορτασμός
με ομιλίες και προσκλήσεις είχε γίνει και πριν από
είκοσι χρόνια, όταν γιορτάζαμε τα 60 χρόνια του
Τμήματος Φυσικής. Τότε, το κλίμα και τα δεδομένα ήταν ελαφρώς διαφορετικά.
Σήμερα, η πραγματικότητα και οι προτεραιότητες
του Τμήματος Φυσικής έχουν αλλάξει και αυτήν την
αλλαγή επιθυμούμε να προβάλομε στον εορτασμό
των 80 ΧΤΦ προσβλέποντας στο μέλλον με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα.
Εκείνο, που, προς τιμήν του Τμήματος Φυσικής,
δεν έχει αλλάξει, είναι η αναγκαιότητα της αναγνώρισης της προσφοράς των παλαιών, σεβαστών Καθηγητών μας, στους οποίους πολλά οφείλομε απ’ αυτά
που πραγματοποιούμε σήμερα.
Κυρίες και Κύριοι,
Όλους σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και την
υπομονή σας.
Νικόλαος Κ. Σπύρου
Καθηγητής Αστρονομίας ΑΠΘ
Εθνικός Εκπρόσωπος ESA/ PB-HME
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Οι Πρόεδροι του Τμήματος Φυσικής

1983 – 1984
Ελένη Παπαδημητράκη-Χλίχλια
Καθηγήτρια

1984 – 1989
Ιωάννης Τσουκαλάς
Καθηγητής

1989 – 1993
Κωνσταντίνος Μανωλίκας
Καθηγητής

1993 – 1997
Γιάννης Αντωνόπουλος
Καθηγητής

1997 – 2001
Γεώργιος Κανελλής
Αναπληρωτής Καθηγητής

2001 – 2005
Δημήτριος Κυριάκος
Αναπληρωτής Καθηγητής

2005 – σήμερα
Στέργιος Λογοθετίδης
Καθηγητής

ΑΦΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

