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    Την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014 επτά μαθητές από την Β Λυκείου του σχολείου μας πήραν 
μέρος στα Προχωρημένα Μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων  που διοργάνωσε το Εθνικό 
Μετσόβειο Πολυτεχνείο στα πλαίσια των 10th International Particle Physics Masterclasses.  Τα 
Προχωρημένα Μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων διοργανώνονται κάθε χρόνο, για τρεις 
εβδομάδες, από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης (TU Dresden) σε συνεργασία με την 
Διεθνή Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων (International Particle Physics Outreach 
Group, IPPOG). Στην Ελλάδα, συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κρήτης, 
το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Προσφέρουν την ευκαιρία σε 
μαθητές Λυκείου να γνωρίσουν τη Φυσική των Σωματιδίων και γίνονται σε πάνω από 130 πόλεις 
σε 37 χώρες και συμμετέχουν 160 Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα.  
     Οι μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν, ήταν: 

Χρυσανθόπουλος Κωνσταντίνος 
Σουπιτσής Αντώνης 
Σημιριώτη Στυλιανή 

Παπαντώνης Κωνσταντίνος 
Θεοφιλάτου Αικατερίνη 

Αρχοντούλη Δήμητρα 
Ταταρίδης Πάρις 

 
    Τους μαθητές συνόδεψε η καθηγήτρια Φυσικής του σχολείου μας κα. Χρυσανθακοπούλου 
Κωνσταντίνα , χάρη στις προσπάθειες της οποίας κατέστη δυνατή η συμμετοχή του σχολείου 
μας στη συγκεκριμένη εκδήλωση και η οποία ήταν αρωγός των μαθητών σε οτιδήποτε 
χρειάστηκαν. Επίσης κατά τη χρήση του λογισμικού HYPATIA ήταν δίπλα τους επιλύοντας πολλές 
από τις απορίες τους πάνω στη χρήση του λογισμικού και πάνω στη θεωρία της Φυσικής των 
Σωματιδίων.  
     Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης οι μαθητές διδάχθηκαν κάποιες βασικές αρχές της Φυσικής 
των Στοιχειωδών Σωματιδίων, ενημερώθηκαν για τα διάφορα είδη επιταχυντών που 
χρησιμοποιούνται στο CERN (δομή και λειτουργία τους) και για το πείραμα ATLAS (στο οποίο η 
χώρα μας έχει πάρει ενεργά μέρος) από δύο καθηγητές του Πολυτεχνείου οι οποίοι είναι 
ενεργοί ερευνητές του CERN και συμμετείχαν  και στο πείραμα ATLAS. 
     Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση του λογισμικού HYPATIA στους 
μαθητές, το οποίο είναι ένα από τα προγράμματα που χρησιμοποιεί το CERN  για την 
επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων που καταγράφονται από τους επιταχυντές. Ύστερα οι 
μαθητές κλήθηκαν να δουλέψουν με το συγκεκριμένο λογισμικό, σαν να ήταν αυτοί ερευνητές 
στο CERN. Χρησιμοποίησαν πραγματικά δεδομένα που συλλέχτηκαν από τα πειράματα στον 
επιταχυντή LHC την περίοδο 2011-2013 και τα οποία είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων 
του λογισμικού, και προσπάθησαν να ανακαλύψουν τα σωματίδια Ζ και Η. Όλοι οι μαθητές μας 
κατάφεραν να βρουν τις ενεργειακές κορυφές που αντιστοιχούσαν στα δύο αυτά σωματίδια, 
«ανακαλύπτοντάς» τα. 
     Στο τέλος έγινε μια τηλεδιάσκεψη μέσω Skype στην οποία συμμετείχαν το ΕΜΠ από την 
Ελλάδα, το πανεπιστήμιο της Saragosa από την Ισπανία , το πανεπιστήμιο του Norsk από την 
Πολωνία και φυσικά το CERN. Στην τηλεδιάσκεψη συζητούσαν δύο μαθητές από κάθε 
πανεπιστήμιο με  δύο ερευνητές του CERN για τα αποτελέσματα της πρακτικής εξάσκησης πάνω 



στο λογισμικό HYPATIA και για άλλα θέματα που αφορούσαν το CERN και απασχολούσαν τα 
παιδιά. Ο ένας εκ των δύο μαθητών που επιλέχθηκαν για να εκπροσωπήσουν το ΕΜΠ στην 
τηλεδιάσκεψη ήταν ο μαθητής του σχολείου μας Χρυσανθόπουλος Κωνσταντίνος . 
     Μετά το τέλος της εκδήλωσης οι μαθητές ήταν ενθουσιασμένοι και δήλωσαν ότι ήταν γι’ 
αυτούς μία μοναδική εμπειρία που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. 
     Συγχαίρουμε  τον υπεύθυνο της εκδήλωσης κ. Νικόλα Τράκα για την άψογη διοργάνωση  και 
τον ευχαριστούμε θερμά για την φροντίδα του προς τους μαθητές του σχολείου μας.  
     Συγχαρητήρια και στους μαθητές μας για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα  και για την 
άψογη συμπεριφορά τους. 
 

 



 
 

 



 

 
 


