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Στην αναζήτηση του «Σωματιδίου του Θεού»

Θεμελιώδη  μυστικά  για  το  σύμπαν  και  την  καταγωγή  του 
φιλοδοξεί  να  αποκαλύψει  το  πιο  πολύπλοκο  και  ίσως  το  πιο 
αμφισβητούμενο  πείραμα  στην  ιστορία  της  επιστήμης.  Εκατό  μέτρα 
κάτω από την επιφάνεια της Γης, στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων 
(LHC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Στοιχειωδών Σωματιδίων 
(CERN) χιλιάδες επιστήμονες από όλο τον κόσμο προσπαθούν να βρουν 
απαντήσεις  και  αναπαράγουν  τις  συνθήκες  κάτω  από  τις  οποίες 
δημιουργήθηκε η ύλη, το λεγόμενο «Bing Bang».

Ήταν  περίπου  πριν  από  ένα  χρόνο  όταν  στα  σύνορα  Γαλλίας-
Ελβετίας (για την ακρίβεια 100 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης), 
ενεργοποιήθηκε  το  μεγαλύτερο  και  περιπλοκότερο  επιστημονικό 
όργανο του κόσμου ο LHC (Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων) με στόχο 
να ανοίξει ένα νέο παράθυρο στο Σύμπαν με μια «αναπαράσταση» της 
Μεγάλης  Έκρηξης.  Τα  βλέμματα  της  παγκόσμιας  κοινότητας 
στράφηκαν  στη  Γενεύη  ενώ  για  πολύ  καιρό  ήταν  το  κύριο  θέμα 



συζήτησης.  Περιέργεια,  ενθουσιασμός  και  φόβος  ήταν  τα  τρία 
συναισθήματα  που  «ενεργοποιήθηκαν»  ταυτόχρονα  με  τη  λειτουργία 
του επιταχυντή. 

Πενηντα  (50)  μαθητές  του  Γενικού  Λυκείου  Ζωσιμαίας  
Σχολής  Ιωαννίνων,  είχαν την τύχη να βρεθούν στο μεγαλύτερο 
ερευνητικό κέντρο του πλανήτη CERN την Πέμπτη 26η  Ιανουαριου 2012 
και να ενημερωθούν για το «πείραμα του αιώνα». Οι πενήντα μαθητές 
της  Β’  τάξης  Λυκείου  έζησαν  μια  ανεπανάληπτη  εμπειρία  που  για 
πολλούς  είναι  απλώς  ένα  όνειρο.  Tα  παιδιά  κατόρθωσαν  να  γίνουν 
δεκτα στο ερευνητικό κέντρο και να πραγματοποιήσουν το πολυπόθητο 
ταξίδι  από  το  οποίο  επέστρεψαν με  τις  βαλίτσες  γεμάτες  γνώση και 
εμπειρία.  

 Στη  διάρκεια  της  επίσκεψής  τους  στο  CERN  η  κ.  Δέσποινα 
Χατζηφωτιάδου ενημέρωσε  αναλυτικά τους  μαθητές  για  τη  δομή της 
ύλης,  το  μεγάλο  επιταχυντή και  των  σκοπό των πειραμάτων ALICE, 
ATLAS, CMS και LHCb.   

Στη συνέχεια οι μαθητές ξεναγήθηκαν στο χώρο όπου γίνεται ο 
έλεγχος καλής λειτουργίας των τμημάτων που πρόκειται να συνδεθούν 
με τον μεγάλο επιταχυντή αδρονίων του πειράματος ATLAS. Στον ιδιο 
χώρο  ενημερώθηκαν  για  όλα  τα  σταδια   από  τα  περασε  μεχρι  να 
¨στηθει¨ το πειραμα ΑTLAS

Ακολούθησε ξεναγηση στο ΜICROCOSMOS

 Στο χώρο αυτό  ¨ταξιδεψαμε¨   , μεσα από μακετες και διαδραστικά μέσα 
στον υπολογιστή , από το παραμικρό συστατικών της ύλης στην 
απεραντοσύνη του σύμπαντος, ανακαλύψαμε τα θαύματα της 
επιστήμης και της τεχνολογίας στο CERN.  Εξερευνήσαμε τα μυστήρια 
του σύμπαντος και μάθαμε για το γιγαντιαίο εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείται από τους φυσικούς του CERN,  δηλαδη :  επιταχυντές 
σωματιδίων και ανιχνευτές. 





Στις αιθουσες του ΟΗΕ

Το  απόγευμα της ίδιας μέρας επισκεφτήκαμε τις κεντρικές κτιριακές 
εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε).
 Με τη βοήθεια ειδικών ξεναγών, χωρισμένοι σε ομάδες των 28 ατόμων, 
ξεναγηθήκαμε στους σημαντικότερους χώρους των 
εγκαταστάσεων.Σταθήκαμε ιδιαίτερα σε τρεις αίθουσες συνεδριάσεων 
με κορυφαία την Κεντρική Αίθουσα στην οποία δεσπόζει το γνωστό σε 
όλους μας έμβλημα του Διεθνούς Οργανισμού.
 Θαυμασαμε τα έργα τέχνης που διακοσμούν τους  χώρους του 
κτιριακού συγκροτήματος που  παραπέμπουν σε κάθε γωνιά του 
πλανήτη, αφού αποτελούν δωρεές των χωρών – μελών του Ο.Η.Ε.(όπως 
πινακες ζωγραφικης  ,αναγλυφο ταβανι  κλπ)



Στο ιστορικο κεντρο της Γενευης.
Σο γεμάτο πρόγραμμα της Πεμπτης  έμελλε να κλείσει με μια 
περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της παλαιάς πόλης της Γενεύης

Η ξενάγηση στον Ιερό Ναό του Κέντρου, που είναι αφιερωμένος στον 
Απ. Παύλο, ήταν για μας μια αποκάλυψη για την μοντέρνα 
αρχιτεκτονική του ναού. 





Στη Βερνη και στις Αλπεις 
Παρασκευη 27-1- 2012

Δρόμο πήραμε δρόμο αφήσαμε περασαμε αναμεσα από πανεμορφα 
τοπια   και φτάσαμε στην αρχόντισα της Ελβετίας, τη Βέρνη! Δυστυχώς 
με το που πατήσαμε το πόδι μας άρχισε να ψιλοβρέχει...σύννεφα παντού 
και μουντάδα. Δε μας πτόησε τίποτα όμως...Ξεκινήσαμε την περιήγησή 
μας στην πρωτεύουσα του ελβετικού ομόσπονδου κράτους από το 1848. 
Η πόλη αυτή έχει ως σύμβολό της τη μαύρη αρκούδα, η παράσταση της 
οποίας κοσμεί και τη σημαία της. Μπέρεν στα γερμανικά σημαίνει 
αρκούδα. Στη Βέρνη χτυπάει η καρδιά της Ελβετίας. Είναι η πολιτική, 
διπλωματική και γεωγραφική μητρόπολη καθώς και τόπος διεθνών 
συναντήσεων υψηλού επιπέδου. 

Η περιήγησή μας ξεκίνησε από το πάρκο με τις αρκούδες, αλλά οι 
αρκουδίτσες δε μας έκανα την τιμή...ήταν κρυμμένες...μάλλον τις 
πιάσαμε σε ώρες ύπνου! Από το σημείο αυτό, φαίνεται πως η Βέρνη είναι 
αριστοκρατική πόλη. Περπατήσαμε τη γέφυρα στον ποταμο Ααρ και 
μπήκαμε στον κεντρικό πλακόστρωτο δρόμο, στον οποίο από οχήματα 
κινούνταν μόνο τραμ. Δεξιά και αριστερά του δρόμου σκεπαστά 
πεζοδρόμια, όπου μπορεί να χαζεύει κανείς τις βιτρίνες και να πίνει τον 
καφέ του, χωρίς να βρέχεται. Οι περίφημες αυτές αψίδες, οι οποίες για 6 
χιλ. κατά μήκος των κεντρικών δρόμων, προσφέρουν ένα φυσικό 
καταφύγιο στους περαστικούς, τους επισκέπτες από τον ήλιο, τις 
ξαφνικές μπόρες και το πυκνό χιόνι. Το δρόμο λοιπόν αυτό 
ακολουθήσαμε και μεις, πότε κάτω από την αψίδα και πότε έξω από 
αυτήν, ανάλογα με το πόσο έβρεχε. Σε κάποιο κτίριο του κεντρικού 
αυτού δρόμου έζησε ο Αινστάιν και εκεί λέγεται οτι συνέλαβε τη θεωρία 
της σχετικότητας. Στάση στο δημαρχείο και στον καθεδρικό ναό του Αγ. 
Βικέντιου. Πρόκειται για τον πιο ψηλό ναό της Ελβετίας και για μένα 
τεράστιο σε μέγεθος. Στην είσοδο του ναού μία λεπτομερής παράσταση 
γλυπτών απεικονίζει από τη δεξιά μεριά την κόλαση και από την 
αριστερή τον παράδεισο. Σε κάποιο σημείο συναντήσαμε τον τεράστιο 
πύργο ρολόι, τον πύργο του αστρονομικού ρολογιού. Περπατήσαμε όλο 
τον κεντρικό δρόμο και αφήσαμε πίσω μας το μεσαιωνικό κομμάτι. 
Περάσαμε έξω από το Κοινοβούλιο και την όμορφη πλατεία του και τα 
τριγύρω αρχοντικά κτίρια που στεγάζουν τράπεζες και υπηρεσίες. 





Στη συνεχεια διασχιζοντας πανεμορφα Αλπικα τοπία  περασαμε από 
INTEΡΛΑΝΚΕΝ , ΛΟΥΚΕΡΝΗ,  ΛΟΥΓΚΑΝΟ, ΚΟΜΟ, και  φτάσαμε στο 
ΜΙΛΑΝΟ.



Στο Μιλάνο
Το Μιλανο το επισκεφτηκαμε νύχτα

Τι   είδαμε στο Μιλανο :
· τον Καθεδρικός ναό Duomo. Το σήμα κατατεθέν της πόλης, βρίσκεται 
στην ομώνυμη πλατεία. 
· την Galleria Vittorio Emanuele II.  Επιβλητική στοά που ενώνει την 
Piazza Del Duomoμε το άλλο μεγάλο αξιοθέατο της πόλης, την 
περίφημη Σκάλα. Σε αυτή υπάρχουν εμπορικά καταστήματα επώνυμων 
οίκων (Prada, Gucci κτλ) καθώς και καφετέριες και εστιατόρια 

· την Σκάλα Μιλάνου. Επίσκεψη στον προθάλαμο της γνωστης οπερας. 

·το  Castello Forzesco. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακο μεσαιωνικό 
κάστρο.



Τους μαθητές συνόδεψαν οι καθηγητές:, 

Κωνσταντινος Αντωνιου (αρχηγός της εκδρομής), 

Χαρα Γερογιάννη, 

Βασιλικη Αγγέλη, 

Μαρία Μαντζιου 

Γεώργιος Μάκης και 

Παύλος Κυρλιγκιτσης , 

οι  οποίοι  δηλώνουν ότι  ο στόχος της εκδρομής επετεύχθη.  Σε γενικές 
γραμμές, σημειώνουν ότι οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
τους χώρους  και  τα  μέσα διεξαγωγής του πειράματος αλλά και  τους 
μεγαλύτερους ερευνητές της σύγχρονης φυσικής, κάνοντας παράλληλα 
και τα πρώτα τους βήματα ως Ευρωπαίοι πολίτες.

«Στόχος μας ήταν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι η πρόοδος της 
επιστήμης  είναι  αποτέλεσμα  επίπονης  και  μακρόχρονης  έρευνας,  η 
μάθηση  στο  σχολείο  δεν  είναι  ξεκομμένη  από  τη  σύγχρονη 
επιστημονική πραγματικότητα και ότι το σύγχρονο δημόσιο σχολείο με 
τις κατάλληλες προϋποθέσεις δίνει την ευκαιρία στους μαθητές του να 
έλθουν  σε  επαφή  με  τα  κέντρα  παραγωγής  της  επιστήμης, 
ακολουθώντας  καινοτόμους  τρόπους  προσέγγισης  και  λειτουργίας» 
υπογραμμίζει ο αρχηγός της εκδρομής. Επιπλέον, ο κ. Αντωνιου  τονίζει 
ότι  δόθηκε  η  ευκαιρία  στους  μαθητές  να  διευρύνουν  τους 
επιστημονικούς τους ορίζοντες αλλά και να μάθουν και τα παράπλευρα 
οφέλη ενός τέτοιου μεγάλου πειράματος, όπως είναι η ανακάλυψη και 
δημιουργία νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων . Σε κάθε περίπτωση το 
εξεζητημένο πείραμα αναμένεται να έχει πρακτικές -και θετικές για την 
κοινωνία και την καθημερινότητα- επιπτώσεις, όπως στην ιατρική, την 
καταστροφή  των  ραδιενεργών  αποβλήτων  ή  την  έρευνα  για  τις 
μεταβολές του κλίματος. 


