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Δπίζκετη μαθηηών ηος 3
ος

 Γενικού Λςκείος Ηπακλείος  ζηο 

μεγαλύηεπο επεςνηηικό κένηπο ηηρ Δςπώπηρ  
 

Μηα κνλαδηθή θαη αλεπαλάιεπηε εκπεηξία έδεζαλ ζαξάληα 

καζεηέο  ηνπ 3
νπ

 Γεληθνύ Λπθείνπ Ζξαθιείνπ από ηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε ηνπ 

ζρνιείνπ καο, πνπ κε ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο ηνπο θ.θ. Μαξία 

Γξαθσλάθε (αξρεγό), Μαλόιε Κνκπνξάθε, Κπξηαθή Παλαθάθε, 

Μαλόιε Πινπκάθε θαη Διέλε Υλαξάθε επηζθέθζεθαλ  ην 

CERN(Conseil Europeαn pour la Recherche Nucleaire), ην κεγαιύηεξν 

εξγαζηήξην Φπζηθήο ηνηρεησδώλ σκαηηδίσλ ζηνλ θόζκν, ζηε Γελεύε 

ηεο Διβεηίαο, από 6-10 Ματνπ 2008. 

 

 
 

Σν θέληξν απηό ηδξύζεθε ην 1954, από κηα νκάδα 12 αξρηθά 

Δπξσπατθώλ θξαηώλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα. ήκεξα θξάηε 

κέιε ηνπ εξεπλεηηθνύ απηνύ νξγαληζκνύ είλαη 20, αιιά ζπλεξγάδνληαη 

κε απηό επηζηήκνλεο από όια ηα θξάηε ηνπ θόζκνπ.  

θνπόο ηνπ εξεπλεηηθνύ απηνύ νξγαληζκνύ, αξρηθά, ήηαλ ε κειέηε ηνπ 

ππξήλα ηνπ αηόκνπ γηα εηξεληθνύο θαη κόλν ζθνπνύο. ύληνκα ε έξεπλα  

πξνρώξεζε ηόζν πνιύ, ώζηε ζήκεξα απνηειεί ην κεγαιύηεξν 

παγθνζκίσο θέληξν βαζηθήο έξεπλαο πάλσ ζηα ζηνηρεηώδε ζσκάηηα ηεο  

ύιεο θαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο.  

 

«Σν ζπνπδαηόηεξν ίζσο ραξαθηεξηζηηθό ηεο Δπηζηήκεο είλαη ε 

απνθάιπςε ελόο θόζκνπ πέξα από ην αηζζεηό θαη ηελ εκπεηξία. Δλόο 



θόζκνπ ζαπκαζηνύ, κε εζσηεξηθνύο δεζκνύο θαη ζπλνρή. Οη δεκηνπξγνί 

ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο - εξεπλεηέο ζε εξγαζηήξηα, θαζεγεηέο 

Παλεπηζηεκίνπ θαη λένη ζηα πξώηα ζηάδηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο - έρνπλ 

απέλαληη ζηελ επηζηήκε, ηε ζρέζε πνπ έρεη ν γιύπηεο κε ηα γιππηά ηνπ ή 

έλαο πνηεηήο κε ηελ πνίεζε. ρέζε βαζαληζηηθή, αγάπεο  θαη έληαζεο!»  

(Γ. Γξακκαηηθάθεο « Ζ Κόκε ηεο Βεξελίθεο»).  

 

Σελ αιήζεηα ησλ παξαπάλσ είρακε ηελ επθαηξία λα 

δηαπηζηώζνπκε από θνληά. Οη  Έιιελεο θαη νη μέλνη επηζηήκνλεο πνπ καο 

ππνδέρζεθαλ είραλ απηή ηε θιόγα ζηα κάηηα θαη ηνλ ελζνπζηαζκό, πνπ 

κόλν ε επαθή κε θάηη πξσηόγλσξν θαη κνλαδηθό κπνξεί λα δώζεη. 

Πξνζπάζεζαλ, ζην ιίγν ρξόλν πνπ είρακε, λα καο θέξνπλ ζε επαθή κε 

ηα πξνβιήκαηα θαη ηα κπζηηθά πνπ ζπλερώο ε θύζε νξζώλεη κπξνζηά 

ζηνλ άλζξσπν.  

Καηά ηελ νιηγνήκεξε παξακνλή καο πέξα  από ηελ  επίζεκε 

μελάγεζε πνπ νξγαλώλεη ην CERN , πνπ πεξηειάκβαλε ζύληνκε 

ηζηνξηθή αλαδξνκή, εηζαγσγηθή δηάιεμε θαη πξνβνιή  ελεκεξσηηθνύ 

θίικ γηα ηα 50 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ CERN , ζηα ειιεληθά, από ηελ θ. 

Γξ. Γέζπνηλα Υαηδεθσηηάδνπ πεηξακαηηθή θπζηθό, πξώηε εξεπλήηξηα 

ηνπ Δζληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Ππξεληθήο Φπζηθήο ηεο Ηηαιίαο, 

επηζθεθηήθακε ηξείο  εξεπλεηηθνύο ρώξνπο κεγάινπ ελδηαθέξνληνο:  

 

Σν πείξακα CAST, πνπ πξνζπαζεί λα αληρλεύζεη ηα ζσκαηίδηα ζθνηεηλήο 

ύιεο axions θαη είλαη ην κνλαδηθό πείξακα Αζηξνθπζηθήο πνπ δηεμάγεηαη 

απηή ηε ζηηγκή ζην CERN. Δπίζεο όπσο καο αλέθεξε ν  θ. Γξ. Θσκάο  

Παπαεπαγγέινπ, πνπ καο μελάγεζε ζην ελ ιόγσ πείξακα, είλαη εθείλν κε 

ηε κεγαιύηεξε ειιεληθή ζπκκεηνρή, κηαο θαη ν Γηεπζπληήο θαη ν Τπ/ληήο 

είλαη Έιιελεο. 

ηε ζπλέρεηα επηβηβαζηήθακε ζην πνύικαλ θαη πεξάζακε ζε 

γαιιηθό έδαθνο, όπνπ επηζθεθζήθακε ηνλ αληρλεπηή CMS(Compact 

Muon Solenoid -  πκπαγέο πελίν κηνλίσλ)   ζε βάζνο 100 κ. Δθεί καο  

μελάγεζε ε θ. Υαηδεθσηηάδνπ θαζώο θαη μέλνη εξεπλεηέο. 

 

Σν CMS είλαη έλαο ειεθηξνληθόο αληρλεπηήο πνπ ςάρλεη γηα 

ζσκαηίδηα πνπ πνηέ ζην παξειζόλ δελ έρνπκε δεη, εηδηθά έλα ζσκαηίδην 

γλσζηό σο κπνδόλην Higgs, πνπ είλαη ν ρακέλνο θξίθνο ηεο ζεσξίαο ηεο 

θπζηθήο ζσκαηηδίσλ. Δάλ αλαθαιπθζεί, ζα είλαη έλαο εμ νινθιήξνπ λένο 

ηύπνο ύιεο. Ολνκάζηεθε ην "ζσκαηίδην ηνπ Θενύ" ζρεδόλ κηα δεθαεηία 

πξηλ από ην λνκπειίζηα θπζηθό Leon Lederman, Σν κπνδόλην  Higgs 

κπνξεί λα εμεγήζεη γηαηί κεξηθά ζσκαηίδηα δελ έρνπλ θαζόινπ κάδα 

όπσο ηα θσηόληα, ελώ άιια έρνπλ. Ζ αλαθάιπςε ηνπ Higgs είλαη κία 

από ηηο θνξπθαίεο επηδηώμεηο ζηε ζύγρξνλε θπζηθή, θαη ε αλαθάιπςή 

ηνπ ζα επηθύξσλε ην θαζηεξσκέλν κνληέιν, κηα ζεσξία ηεο θπζηθήο 

ζσκαηηδίσλ πνπ ηζρύεη από ηε δεθαεηία ηνπ '70. 

 



 
 

Σν ζσκαηίδην Higgs είλαη θξίζηκν γηα κηα ζεσξία πνπ ιέεη όηη ν 

ειεθηξνκαγλεηηζκόο θαη ε αζζελήο ππξεληθή δύλακε είλαη ρσξηζηέο 

εθδειώζεηο κηαο εληαίαο δύλακεο,  ηεο ειεθηξαζζελνύο. Γείρλεη πώο ηα 

άκαδα θσηόληα ζα κπνξνύζαλ λα είλαη ηα ρακέλα από θαηξό αδέιθηα ησλ 

βαξέσλ κπνδνλίσλ W θαη Z, ηα νπνία θέξδηζαλ ηηο κεγάιεο κάδεο ηνπο 

από αιιειεπηδξάζεηο ελόο θνθηέηι ζσκαηηδίσλ, κόιηο ην ζύκπαλ άξρηζε 

λα ςύρεηαη. Ζ επηβεβαίσζε απηήο ηεο ζεσξίαο ,πνπ έδσζε ην Νόκπει ζε 

θπζηθνύο ζην CERN, αλαπηεξώλεη ηηο ειπίδεο κεηαμύ ησλ θπζηθώλ όηη 

ζα κπνξνύζαλ ηειηθά λα ελώζνπλ ηηο ππόινηπεο δπλάκεηο ηεο θύζεο. 

 

«Οη ζπλάδειθνί κνπ λόκηδαλ όηη είκαη ιίγν ειίζηνο» ζρνιηάδεη ηώξα ν 

Higgs γηα ηελ αληίδξαζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ όηαλ παξνπζίαζε ηε 

ζεσξία ηνπ ην 1960. Ζ αξρηθή ηνπ δεκνζίεπζε απνξξίθζεθε από ην 

CERN θαη αξγόηεξα έγηλε δεθηή κε ηξνπνπνηήζεηο από ην ακεξηθαληθό 

Physical Review Letters. 

Μηιώληαο ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο έμσ από ηνλ LHC(κεγάιν επηηαρπληή 

αδξνλίσλ), ν Higgs δήισζε όηη ειπίδεη λα έρεη ηελ επηβεβαίσζε γηα ηελ 

ύπαξμε ηνπ ζσκαηηδίνπ κέρξη ηα 80ά γελέζιηά ηνπ ηνλ Μάην ηνπ 2009. 

Αλ απηό δελ έρεη ζπκβεί κέρξη ηόηε, «ζα πξέπεη λα δεηήζσ από ηνλ 

γηαηξό κνπ λα κε θξαηήζεη δσληαλό ιίγν αθόκα», είπε. 

Ο επηηαρπληήο ηνπ CERN, όηαλ κπεη ζε ιεηηνπξγία, από ηα 

ηξηζεθαηνκκύξηα ζπγθξνύζεσλ κεηαμύ ησλ πξσηνλίσλ ζα παξαγάγεη 15 

petabytes ζηνηρείσλ εηεζίσο (1 petabytes είλαη 2
50

   bytes ή 10
15

 bytes)..  

Γηα ζύγθξηζε, 15 petabytes είλαη ην ηζνδύλακν όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε όιεο νη παλεπηζηεκηαθέο βηβιηνζήθε ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο επί επηά θνξέο. Θα ήηαλ ηζνδύλακν κε 1.000 βηβιηνζήθεο ηνπ 

Κνγθξέζνπ. Καη δελ ππάξρεη εθεί κέζα θακία ιεηηνπξγία αλαδήηεζεο.  



Μόιηο δηαλεκεζνύλ απηά ηα ζηνηρεία ζηνπο θπζηθνύο ζηα παλεπηζηήκηα, 

ζα ρξεηαζηεί ηεξάζηηα ππνινγηζηηθή ηζρύο θαη κεγάινπο ρώξνπο 

απνζήθεπζεο ησλ ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηα αλαιύζνπλ.  

 

Σν πείξακα  ATLAS  

Γπζηπρώο  δελ κπνξέζακε λα δνύκε από θνληά ην ελ ιόγσ πείξακα, 

κηαο θαη έρεη θιείζεη γηα ην θνηλό ζηηο 30 Απξηιίνπ 2008 θαη ηα πξώηα 

πεηξάκαηα πξνβιέπεηαη λα μεθηλήζνπλ αξρέο Ηνπλίνπ 2008. Ο 

επηηαρπληήο παξέρεη δέζκεο πξσηνλίσλ πνπ ζπγθξνύνληαη ζε 4 ζεκεία 

ηεο πεξηθέξεηαο ησλ 27 ρικ., όπνπ ππάξρνπλ 4 αληίζηνηρα ζπγθξνηήκαηα 

πεηξακάησλ γηα λα αληρλεύνπλ ηα πξντόληα ησλ ζπγθξνύζεσλ. Έλα από 

ηα ηέζζεξα είλαη θαη ην πείξακα  ATLAS (A Toroidal  LHC  ApparatuS) , 

πνπ απνηειείηαη από ηνπο δηάθνξνπο αληρλεπηέο, νη νπνίνη ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα παξαγόκελα ζσκαηίδηα, πνπ ζα 

πξνθύςνπλ από ηε ζύγθξνπζε πξσηνλίνπ πξσηνλίνπ ζην κεγάιν 

επηηαρπληή LHC(Large Hadrons Collider – κεγάινο επηηαρπληήο 

αδξνλίσλ).  

Φσηνγξαθία  παξαζέηνπκε παξαθάησ : 

 

 
 

Ζ ζύγθξνπζε απηή ζα είλαη ηεο ηάμεο 7-10 TeV. Δπεηδή ζα είλαη ε 

πξώηε θνξά πνπ ζα έρνπκε ζύγθξνπζε  αδξνλίσλ ζε ηόζν κεγάιεο 

ελέξγεηεο, νη εξεπλεηέο πεξηκέλνπλ έλα πιήζνο παξαγόκελσλ ζσκαηηδίσλ 



κε κεγάιν ελεξγεηαθό εύξνο. Διπίδνπλ όηη νη αληρλεπηέο ηνπ ATLAS ζα 

κπνξέζνπλ λα ζπιιάβνπλ ηα ζσκαηίδηα απηά θαη λα κεηξήζνπλ ηηο 

ηδηόηεηέο ηνπο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ηνπο.  

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αληρλεπηή ATLAS δνύιεςαλ ρηιηάδεο άλζξσπνη 

επί 13 ρξόληα θαη ην θόζηνο ηνπ αλήιζε πεξίπνπ ζηα 8 δηζεθαηνκκύξηα 

δνιάξηα. Δπίζεο ζα απαηηεζνύλ 128 ηόλνη πγξνύ ειίνπ γηα λα ςπρζνύλ νη 

ππεξαγώγηκνη καγλήηεο, πνπ ζα θξαηνύλ ζηελ πνξεία ηνπο ηα ηαρύηαηα 

ζσκαηίδηα.  

Σν πείξακα ATLAS ζηνλ επηηαρπληή LHC έρεη έλαλ αληρλεπηή 

κεγέζνπο ελόο πεληαόξνθνπ θηηξίνπ θαη ηθαλόηεηαο λα κεηξά ίρλε 

ζσκαηηδίσλ κε αθξίβεηα  0.01 ηνπ ρηιηνζηνύ. Σν πιένλ εζσηεξηθό ηκήκα 

ηνπ αληρλεπηή ζα πεξηέρεη πεξίπνπ 10.000.000.000 ηξαλδίζηνξ. 

ρεδηάζηεθε θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί από κηα πνιπεζληθή νκάδα 

επηζηεκόλσλ. 1700 θπζηθνί από 150 παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά 

θέληξα πνπ πξνέξρνληαη από 20 ρώξεο κέιε ηνπ CERN θαη από άιιεο 19 

ρώξεο κε κέιε. Σα δεδνκέλα πνπ ζα ζπγθεληξσζνύλ από ην ATLAS ζα 

απνηειέζνπλ ην βαζηθό θνξκό ελόο κεγάινπ αξηζκνύ επηκέξνπο 

εξεπλεηηθώλ ζεκάησλ θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ ATLAS ζα έρνπλ 

πξόζβαζε ζ’ απηά, δνπιεύνληαο ζε κηθξέο νκάδεο, ζηα ηδξύκαηα ηεο 

παηξίδαο ηνπο. 

 

Σν πείξακα ALICE(A Large Ion Collider Experiment) 

 

Σελ επόκελε κέξα πεξάζακε πάιη ζε γαιιηθό έδαθνο, όπνπ 

μελαγεζήθακε από ηνπο θ. θ. Γξ. Γηώηα  Φσθά θαη Γξ. Φειήκνλα 

Ρνπθνπληάθε ζην πείξακα ALICE, έλαλ άιιν ζηαζκό ζύγθξνπζεο 

ζσκαηηδίσλ, πάλσ ζηελ πεξηθέξεηα ησλ 27 Km. 

Σν πείξακα ALICE ζα εμεηάζεη ηα κπζηήξηα πνπ πεξηβάιινπλ ηε 

δνκή ηεο ύιεο. Οη κεησπηθέο ζπγθξνύζεηο ησλ ππξήλσλ κνιύβδνπ ζηνλ 

LHC ζα δεκηνπξγήζνπλ ππν-αηνκηθέο πύξηλεο βνιίδεο θάησ από 

ηεξάζηηεο ζεξκνθξαζίεο θαη ππθλόηεηεο. Δπίζεο, ζα αλαδεκηνπξγήζνπλ 

ηηο ζπλζήθεο πνπ όπσο πηζηεύνπλ νη θπζηθνί ππήξραλ ζε ιηγόηεξν από 

έλα εθαηνκκπξηνζηό ηνπ ελόο δεπηεξνιέπηνπ κεηά από ην Big Bang.  

Απηά ηα "κίλη Big Bangs" ζα παξάγνπλ ζεξκνθξαζίεο πάλσ από έλα 

ηξηζεθαηνκκύξην βαζκνύο - 100.000 θνξέο ζεξκόηεξεο από ην θέληξν 

ηνπ ήιηνπ - ελώ ηα λεηξόληα θαη ηα πξσηόληα (πνπ απνηεινύλ ηνπο 

ππξήλεο ησλ αηόκσλ) αλακέλνληαη λα "ιεηώζνπλ" πξνο κηα λέα 

θαηάζηαζε - έλα πιάζκα από θνπάξθ θαη γθινπόληα.  

Σν πείξακα ALICE, πξνέξρεηαη από ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ 

Πείξακα πγθξνπόκελσλ Μεγάισλ Ηόλησλ, έλα από ηα κεγαιύηεξα 

πεηξάκαηα ζηνλ θόζκν πνπ αθηεξώλεηαη γηα ηελ έξεπλα ζηε θπζηθή ηεο 

ύιεο ζε κηα απείξσο κηθξή θιίκαθα. Οη επηζηήκνλεο έρνπλ δηαπηζηώζεη 

όηη όια ζηνλ θόζκν απνηεινύληαη από έλαλ κηθξό αξηζκό βαζηθώλ 

δνκηθώλ κνλάδσλ, πνπ ιέγνληαη ζηνηρεηώδε ζσκάηηα, θαη πνπ 

θπξηαξρνύληαη από κεξηθέο ζεκειηώδεηο δπλάκεηο. Μεξηθά από απηά ηα 

ζσκαηίδηα είλαη ζηαζεξά θαη ζρεκαηίδνπλ ηελ θαλνληθή ύιε, άιια δνπλ 



κόλν γηα θιάζκαηα ηνπ ελόο δεπηεξνιέπηνπ θαη έπεηηα δηαζπώληαη ζε 

ζηαζεξά. Όια ηνπο ζα είραλ ζπλππάξμεη γηα κεξηθέο ζηηγκέο κεηά από ην 

Big Bang. Ζ πλεξγαζία ALICE απνηειείηαη από, πεξίπνπ, 1000 

θπζηθνύο θαη κεραληθνύο από 90 ηδξύκαηα ζε 30 ρώξεο.  

 

Σςμπεπάζμαηα ηηρ επίζκετηρ 

Κιείλνληαο ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ην εμήο : Οη εξεπλεηέο ζην 

CERN  έδσζαλ ζηνπο καζεηέο καο λα θαηαιάβνπκε θάηη ζεκαληηθό: 

Πσο όια απηά δελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ππεξαλζξώπνπο, αιιά από 

απινύο αλζξώπνπο ζαλ θαη εκάο, πνπ θαη απηνί θάπνηε ππήξμαλ καζεηέο 

θαη αληηκεηώπηδαλ κε ην ίδην δένο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη νη δηθνί καο 

καζεηέο, ηα θξπκκέλα κπζηηθά ηεο θύζεο. Ζ αληακνηβή όισλ απηώλ πνπ 

δνύιεςαλ ηόζα ρξόληα θαη δνπιεύνπλ αθόκε ζθιεξά, κέζα ζε θάπνην 

εξεπλεηηθό θέληξν, ζε θάπνην εξγαζηήξην, ζε θάπνην παλεπηζηήκην, είλαη 

λα δνπλ λένπο αλζξώπνπο λα παίξλνπλ από ηα ρέξηα ηνπο ηε ζθπηάιε θαη 

λα ζπλερίδνπλ ηνλ αγώλα γηα ηελ θαηάθηεζε πεξηζζόηεξεο γλώζεο.  

Ζ επίζθεςε ζην ρώξν πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ηα πιένλ ζύγρξνλα 

πεηξάκαηα ζην ρώξν ηεο Φπζηθήο ζηνηρεησδώλ ζσκαηηδίσλ απνηέιεζε 

κηα ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ηνπο 

ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο. 

Σν πινύζην ελεκεξσηηθό πιηθό (θσηνγξαθίεο, βίληεν) πνπ ζπιιέρζεθε 

ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο 

θαη ησλ ζπλαδέιθσλ. Δπηπιένλ ζα δεκηνπξγεζεί  CD  κε επνπηηθό πιηθό, 

ην νπνίν ζα κνηξαζηεί ζηνπο καζεηέο καο γηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζε. 

Σειεηώλνληαο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε από θαξδηάο  όινπο όζνπο 

βνήζεζαλ κε ηνλ ηξόπν ηνπο  ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επίζθεςή καο 

απηήο. 

Α) Σν ύιινγν γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ηνπ ρνιείνπ καο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή βνήζεηα, πξνθεηκέλνπ λα αγνξαζηνύλ αλακλεζηηθά δώξα, 

πνπ πξνζθέξζεθαλ ζηνπο Έιιελεο θαη μέλνπο επηζηήκνλεο πνπ καο 

μελάγεζαλ. 

Β) Σν Γήκν Ζξαθιείνπ γηα ηελ πξνζθνξά δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ (DVD) 

γηα ηελ πόιε καο 

Γ) Σελ Έλσζε Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ Μεξακβέιινπ γηα ηε δσξεά 

ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ, πνπ καδί κε άιια θξεηηθά πξντόληα 

πξνζθέξζεθαλ ζηνπο  εξεπλεηέο, πνπ καο  μελάγεζαλ. 

Γ) Σνπο θ.θ. Γξ. Θσκά Παπαεπαγγέινπ, Γξ. Γέζπνηλα Υαηδεθσηηάδνπ, 

Γξ. Γηώηα Φσθά  θαη  Γξ. Φηιήκνλα Ρνπθνπληάθε εξεπλεηέο ζην CERN , 

πνπ είραλ αλαιάβεη ηελ μελάγεζή καο ζηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα θαζώο 

θαη ηνλ θαζεγεηή ηνπ ΔΜΠ Γξ. Δπάγγειν Γαδή, εζληθό αληηπξόζσπν ηεο 

ρώξαο καο ζην CERN, πνπ καο βνήζεζε ζεκαληηθά ζηελ όιε νξγάλσζε 

ηεο επίζθεςή καο απηήο. 

 

 

 

 



 

Οι ζςνοδοί καθηγηηέρ    Ο Γιεςθςνηήρ ηος ζσολείος 

Γξαθσλάθε Μαξία (αξρεγόο)                   Μαλόιεο Γαηζέξεο 

Κνκπνξάθεο Μαλόιεο 

Παλαθάθε Κπξηαθή 

Πινπκάθεο Μαλόιεο 

Υλαξάθε Διέλε 

 

Οι ζςμμεηέσονηερ μαθηηέρ 

 

Α΄ Τάξη 

Απνζηνιάθε Αηθαηεξίλε    Βάζηια Μαξία 

Βνπξνύθνπ Εσή     Κξηηδάο Μαλόεο 

Λπδάθε Γαλάε     Μαξθνδεκεηξάθεο Μηραήι 

Παπαλησλάθε  Μαξίλα    αξηδάθε Μαξία 

Βιαζζάθε ηαπξνύια    Γσληαλάθεο Μαλόιεο 

Εαραξάθε Μαξία     Καιπαθίδεο Υξήζηνο 

Κνπιεηάθεο Υαξάιακπνο   Μαξθνγηαλλάθεο Γεώξγηνο 

Παπαδάθε Μαξία      Παπαδάθε Μαξία 

Σδαλάθεο Ησάλλεο     Υαριάθε ηακαηίλα 

 

Β΄  ηάξη    

Αλπθαληάθε  Άλλα    Βνιηηάθε  Υαξηηίλε 

Αγαπάθε Δπαγγειία    Καξνπδάθε Ηνπιία 

Καζηξηλνγηάλλεο  Αιέμαλδξνο   Καινγεξάθεο  Γεώξγηνο 

Λακπξάθε Δηξήλε     Κνξληιάθεο  Αιέμαλδξνο 

Καηζαξάθεο  Άγγεινο    νπιηάηνπ  Υαξίθιεηα 

Οηθνλνκνπνύινπ-Λεκληνύ Γεσξγία  Μπινπνηακηηάθε  Κιεάλζε 

Σδηκπηκπάθεο  Αξγύξεο      Σζέηεο  Κσζηήο 

Φινπξή  Αιθπόλε     Φαθνπξέιε Δηξήλε 

Υαηδάθε  Βαζηιηθή  Ζιέθηξα   Σδακνύζεο  Γεώξγηνο 

Φηιηππίδνπ Αξηάδλε – Μαξία   Ακαξγηαληηάθε  Δηξήλε 

Μαλαηάθε Θενδνζία    Υξόλεο  Παλαγηώηεο 

 

 

 

 

 

 

 

 


