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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννί

νων εκδίδεται με την έναρξη κάθε ακαδημα"ίκού έτους και απευθύνεται 

κυρίως στους νέους φοιτητές. Περιγράφει τον τρόπο λει-

τουργίας του Τμήματος, περιέχει πληροφορίες για το 

προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (μαθήματα, ύλη, 

διδάσκοντες, πρόγραμμα διδασκαλίας) , τα μεταπτυ-

χιακά προγράμματα, τις ερευνητικές δραστηριότητες 

που αναπτύσσονται στο Τμήμα, αλλά και για ορισμέ-

να πρακτικά θέματα που σχετίζονται με την καθημε-

ρινή λειτουργία του Πανεπιστημίου. 

Το περιεχόμενο του Οδηγού Σπουδών επιμελήθη

καν ο Καθηγητής κ . Ευάγγελος Μάνεσης, ο Επί

κουρος Καθηγητής κ. Αριστείδης Μπαρτζώκας και ο 

Επίκουρος Καθηγητής κ . Ιωάννης Ρίζος σε 

συνεργασία με τον Πρόεδρο του Τμήμα-

τος Φυσικής Καθηγητή κ. Κυριάκο 

Ταμβάκη. 

Ο Οδηγός Σπουδών είναι διαθέ

σιμος και μέσω του Διαδικτύου 0'1!t] 
διεύθυνση: 

http: Ι /dioni.physics. uoi.gr/odsp/os. html 



Α. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

1. Τι είναι η Φυσική 

φ 
υσική είναι η επιστήμη που μελε

τά όλα τα φαινόμενα της Φύσης . 

Σύμφωνο με αυτό τον ορισμό είναι και 

το παλαιότερο όνομα "Φυσική Φιλοσο

φία" που ΊΊταν σε χρήση μέχρι τον δέκατο 

όγδοο αιώνα. Η ΦυσικΙΊ σκοπό έχει τη με

λέτη των συνιστωσών της ύλης και των αλ

ληλεπιδράσεών τους. Η μελέτη αυτή γίνε 

ται με τις παρατηρ1Ίσεις των αντιστοίχων 

φαινομένων και με την επανάληψη τους 

σε κατάλληλες συνθήκες, δηλαδή με πει

ράματα . 

ΠαQα'tήQηση είναι η προσεκτική και 

κριτική εξέταση ενός φαινομένού· κατά 
την οποία εντοπίζονται και αναλύονται οι 

διάφοροι παράγοντες που το επηρεάζουν. 

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συμβαί

νουν τα διάφορα φυσικά φαινόμενα πα

ρουσιάζουν τεράστια ποικιλία . Υπάρχουν 

φαινόμενα τα οποία εμφανίζονται σε πο

λύ ειδικές συνθήκες και των οποίων η πα

ρατήρηση και η ανάλυση αποτελεί μια πο

λύ δύσκολη διαδικασία . Για αυτούς τους 

λόγους το πείραμα είναι απαραίτητο. 

ΠείQαμα είναι η ποσοτική παρατήρηση 

ενός φαινομένου κάτω από ελεγχόμενες 

συνθήκες. Ο επιστήμονας ρυθμίζει τις 

συνθήκες αυτές στο εργαστήριο aποτιμώ

ντας πώς αυτές επηρεάζουν το υπό μελέτη 

φαινόμενο . 

Το πείραμα δεν είναι το μόνο εργαλείο 

του φυσικού. Βασιζόμενος σε γνωστές 

σχέσεις και στην επαγωγ1Ί ο φυσικός μπο 

ρεί να διατυπώσει στη γλώσσα των Μαθη

ματικών μια περιγραφή (μοντέλο) των φυ

σικών φαινομένων. Το μοντέλο αυτό μπο

ρεί να οδηγήσει στην πρόβλεψη ενός νέου 

φαινομένου ή στην εύρεση σχέσεων μετα

ξύ διαφόρων γνωστών διαδικασιών. Η 

γνώση αυτή αποκτάται με τη θεωρητική έ

ρευνα. Χρησιμοποιείται στη συνέχεια α 

πό άλλους επιστήμονες για καινούργια 

πειράματα τα οποία επαληθεύουν ή δια

ψεύδουν τα προτεινόμενα μοντέλα πλή

ρως ή εν μέρει. Ο θεωρητικός ερευνητής 

δύναται να αναθεωρήσει το μοντέλο έτσι 

ώστε να υπάρχει πλήρης συμφωνία με τις 

πειραματικές πληροφορίες ή, αν αυτό δε 

γίνεται, να το απορρίψει. Η σύγχρονη φυ

σικΊΊ επιστήμη προχωράει με τη συνεργα

σία και την αλληλεξάρτηση θεωρίας και 

πειράματος . Επί πλέον, θα πρέπει να ση

μειωθεί ότι η πρόοδος στη Φυσική είναι 

κατά κανόνα αποτέλεσμα ομαδικής εργα

σίας. Τα προβλήματα είναι τόσο σύνθετα 

ώστε για την επίλυση τους να απαιτούνται 

οι κοινές προσπάθειες πολλών θεωρητι

κών και πειραματικών φυσικών. Ο ι συ

νεργασίες των φυσικών δεν απαιτούν πά

ντοτε τη συνεχή παρουσία στον ίδιο τόπο. 

Υπάρχουν σήμερα πολλά ερευνητικά 

προγράμματα στα οποία συμμετέχουν φυ 

σικοί από πολλές διαφορετικές χώρες. 

Η Φυσική κατέχει ιδιαίτερη θέση μεταξύ 

των Θετικών Επιστημών όχι μόνο για ι

στορικούς λόγους αλλά κυρίως για το γε

γονός ότι παρέχει το εννοιολογικό και θε

ωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο βασί

ζονται οι άλλες επιστήμες . Παράλληλα, α

πό καθαρά πρακτική σκοπιά, δεν υπάρχει 

σχεδόν καμιά επιστήμη που να μη χρησι

μοποιεί τεχνικές της Φυσικής. Ας σημειω

θεί ότι η σκέψη και η μεθοδολογία του 

φυσικού επιστΙΊμονα συνεχίζει να αποτε 

λεί μοντέλο οργάνωσης για κάθε ορθολο

γιστικΊΊ λειτουργία του σύγχρονου ανθρώ

που. 

Ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστι

κάτου ανθρώπινου είδους είναι η περιέρ-



γε ια με την οποία ο άνθρωπος αντιμετω

πίζει τον φυσικό του περίγυρο καθώς και 

η συνεχής προσπάθε ιά του να κατανοήσει 

τα φυσικά φαινόμενα, δηλαδή να τα ταξι

νομήσει και να τα αναγάγει σε ένα σύνο

λο αρχών. Οι πληροφορίες που φθάνουν 

στον εγκέφαλο του ανθρώπου αποτελούν 

αντικείμενο επεξεργασίας στην οποία υ 

πεισέρχονται ως κατηγορίες οι διάφορες 

"φυσικές έννοιες", όπως η κίνηση, η θερ 

μότητα, το φως κλπ. Η αρχική ταξινόμηση 

των φαινομένων σύμφωνα με τις ανθρώ

πινες αισθήσεις με τις οποίες σχετίζονται 

άμεσα, όπως Οπτικ1Ί, Θερμότητα, Κινη

ματική, Ακουστική κλπ., είναι καθαρά 

συμβατική . Παρόλο που οι παραδοσιακοί 

αυτοί κλάδοι στο παρελθόν διδάχθηκαν 

ως χωριστές επιστήμες, με κοιν1Ί φυσικά 

μεθοδολογία, δεν είναι παρά τμήματα της 

Φυσικής που διέπονται από κοινές αρχές. 

Στους παραδοσιακούς κλάδους της Κλα

σικής Φυσικής, δηλαδή τη Μηχανική , Ο

πτική, Ηλεκτρομαγνητισμό και Θερμοδυ

ναμική , στον αιώνα μας προστέθηκαν και 

καινούργια φαινόμενα του μικρόκοσμου 

τα οποία ονομάζονται με το γενικό όνομα 

"Σύγχρονη Φυσική " . Θα πρέπει να σημε ι

ωθεί ότι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγ

ματα της εποχ1Ίς μας είναι η ενοποιημένη 

θεώρηση της Φυσικής που καθιερώθηκε 

μετά από την κατανόηση της φυσικής του 

μικρόκοσμου και των φαινομένων του Η

λεκτρομαγνητισμού. Η κλασική διαίρεση 

είναι καθαρά συμβατική, δεν υπάρχουν 

στεγανά και όλοι οι κλάδοι διέπονται από 

τις ίδιες γενικές αρχές. Επί πλέον, η σύγ

χρσνη Φυσικ1Ί είναι κάτι το οποίο συνε

χώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται με 

νέα φαινόμενα και νέες ιδέες. Τόσο η 

κλασική όσο και η σύγχρονη Φυσική θα 

πρέπει πάντα να επαναορίζονται, να επα

νερμηνεύονται και να επαναπιστοποιού

νται συνεχώς. Η Φυσική είναι ενιαία και 

η θεώρησή της θα πρέπε ι να διέπεται από 

λογικ1Ί και συνέπεια . Σκοπός της έρευνας 

ε"ίναι να βρούμε μια απλή σε ιρά βασικών 

αρχών με τις οποίες να γίνονται κατανο -
τά όλα τα γνωστά φαινόμενα. 

2. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 

π 
ως δημιουργή θηκε ο Κόσμος; Υ

πάρχει τάξη και απλότητα κάτω 

από την επιφάνεια του περίπλο

κου και πολυποίκιλου Κόσμου που μας 

περιβάλλει; 

Αυτά τα ερωτήματα απασχόλησαν τους 

Έλληνες φιλοσόφους του έκτου και πέμπτου 

αιώνα π.Χ. Η π'ερίοδος αυτή αποτελεί την 
απαρχή της προ·ίστορίας της Φυσικής πο 

κράτησε μέχρι τον δέκατο έβδομο αιώνα. 

Οι Έλληνες διανοητές απαλλαγμένοι από 

YΓf><>/'i 

Τα Τέσσερα Στοιχεία και οι Τέσσερις Ποιότητες 

του Εμπεδοκλιj 

προκαταλ1Ίψεις ξεκίνησαν από την παρα

τήρηση του Φυσικού Κόσμου και με τ · 
διαδικασία του πνεύματος που ονομάζε

ται αφαίρεση κατέληξαν στη διατύπωσr; 

των παραπάνω ερωτημάτων στα πλαίσι 

του Ορθού Λόγου. Ανεξάρτητα από την 

πληρότητα των ερωτημάτων ή των απα

ντήσεων στις οποίες κατέληξαν, το μεγά

λο τους επίτευγμα ήταν ότι για πρώτη φο

ρά στην ιστορία του ανθρωπίνου είδους ε

πεχείρησαν την κατανόηση του Φυσικού 



Κόσμου βασισμένοι στη Λογική. Μέχρι 

τότε η εξήγηση των φυσικών φαινομένων 

είχε ενταχθεί στη σφαίρα των εξ αποκα

λύψεως αληθειών. 

Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν 

τους Αρχαίους ήταν η σύσταση της ύλης. 

Οι φυσικοί φιλόσοφοι της Ιωνίας και της 

Μεγάλης Ελλάδος (Θαλής , Αναξ ίμαν

δρος, Αναξιμένης, Εμπεδοκλής και άλλοι) 

κατέθεσαν διάφορες προτάσεις σχετικά 

με τα θεμελιώδη συστατικά της ύλης (ύ

δωρ, αήρ κλπ.). Ξεχωριστή θέση κατέχουν 

ο Ηράκλειτος και ο Πυθαγόρας που πρό

τειναν ως κύριο στοιχείο του Κόσμου , ο 

μεν πρώτος μια διεργασία, την πάλη των 

αντιθέτων, ο δε δεύτερος την έννοια του 

αριθμού. Σημαντικό σταθμό αποτελεί η 

διατύπωση της Ατομικής Θεωρίας από το 

Λεύκιππο και το Δημόκριτο, και αργότε

ρα από τον Επίκουρο. Σύμφωνα με την α

τομική υπόθεση η ύλη αποτελείται από α

διαίρετα και άφθαρτα σωμάτια, τα άτομα. 

Τα άτομα συνδυαζόμενα κατά διαφορετι

κούς τρόπους μεταξύ τους παράγουν την 

τεράστια ποικιλία του αισθητού Κόσμου. 

Χρειάσθηκε να περάσουν δύο χιλιετίες 

ώστε να επαληθευθεί από το πείραμα η 

Ατομική Υπόθεση , η οποία είναι κατά βά

ση σωστή και σήμερα. Ένα σπουδαίο 

στοιχείο το οποίο εισήγαγαν οι Ατομιστές 

στη φυσική σκέψη ήταν ότι η απλότητα 

στη δομή του Φυσικού Κόσμου θα πρέπει 

να αναζητηθεί στο μικροσκοπικό επίπεδο. 

Ένα δεύτερο θέμα το οποίο απασχόλη

σε τους aρχαίους, ίσως και περισσότερο 

από το πρώτο, υπήρξαν τα αστρονομικά 

φαινόμενα. Μεγάλες μορφές, όπως ο Α

ρίσταρχος ο Σάμιος, ο Ίππαρχος, ο Ερα

τοσθένης και άλλοι, χωρίς να έχουν στη 

διάθεσή τους το σπουδαιότερο όργανο 

της νεώτερης Αστρονομίας, το τηλεσκό

πιο , έκαναν τεράστια βήματα στην ποσο

τική διερεύνηση των διαφόρων φαινομέ

νων που σχετίζονται με τη Γη και τα ου

ράνια σώματα. Τον δεύτερο μ.Χ. αιώνα ο 

Κλαύδιος Πτολεμαίος, αφού συγκέντρω

σε όλα τα υπάρχοντα παρατηρησιακά δε

δομένα, διατύπωσε το ομώνυμο γεωκε

ντρικό σύστημα για την κίνηση του Ηλίου 

και των πλανητών που φέρει το όνομα του 

και το οποίο έμελλε να κυριαρχήσει στην 

aστρονομική σκέψη για τα επόμενα 1400 
χρόνια. Μια μεγάλη μορφή της αρχαίας ε

πιστήμης υπήρξε ο Αρχιμήδης η μεγαλο

φυ'Cα του οποίου οδήγησε στην επίλυση 

δεκάδων προβλημάτων μηχανικής μεταξύ 

των οποίων ξεχωριστή θέση έχουν οι νό

μοι της Στατικής και Υδροστατικής (αρχή 

της aνώσεως). 

Ο Αριστοτέλης, ένας από τους μέγιστους 

φιλοσόφους της αρχαιότητας και θεμε

λιωτής πολλών επιστημών, ασχολήθηκε με 

το πρόβλημα της κίνησης των σωμάτων. 

Το νοητικό πλαίσιο των διερευνήσεων 

του Αριστοτέλη , σε αντίθεση με το νοητι

κό πλαίσιο των παλαιοτέρων φυσικών φι

λοσόφων, πει;ηείχε και ορισμένες πρόσθε

τες καθαρά φιλοσοφικές έννοιες, όπως 

π. χ. η εντελέχεια και η έννοια της φυσικής 

κίνησης, οι οποίες έκαναν την αρχαία φυ

σική σκέψη να παρεκκλίνει από το τρί

πτυχο παρατήρηση-αφαίρεση-λογική και 

να οδηγηθ ε ί σε λανθασμένα συμπερά

σματα. Η Φυσική του Αριστοτέλη κυριάρ

χησε δύο χιλιετίες περίπου μέχρις ότου ο 

Γαλιλαίος να την ανατρέψει και να σημα

τοδοτήσει το τέλος της περιόδου της 

Προ·ίστορίας της Φυσικής. 

Η ιστορική περίοδος της Φυσικής αρχί

ζει με το Νικόλαο Κοπέρνικο ο οποίος το 

1543 δημοσίευσε το περίφημο ηλιοκεντρι

κό μοντέλο του. Η ύπαρξη δύο αντικρουό

μενων μοντέλων, του γεωκεντρικού Πτο

λεμα·ίκού αφενός, και του επαναστατικού 

ηλιοκεντρικού αφετέρου, οδήγησαν τον 

Tycho Brahe να συλλέξει aστρονομικές 
παρατηρήσεις μεγάλης για την εποχή του 

ακρίβειας. Στη συνέχεια, ο Kepler αφού 
τις ανέλυσε λεπτομερώς διατύπωσε τους 

περίφημους τρεις νόμους που φέρουν το 



όνομά του και οι οποίοι ποσοτικοποιούν 

το ηλιοκεντρικό πρότυπο. 

Η απαρχή της Φυσικής όπως ακριβώς 

την εννοούμε σήμερα έγινε με το Γαλι

λαίο. Ο Γαλιλαίος ήταν ο πρώτος που ει

σήγαγε συστηματικά την πειραματική με

θοδολογία στην επιστημονική έρευνα. Οι 

νόμοι της ελεύθερης πτώσης, οι νόμοι της 

βολής υπό γωνία, η χρήση του εκκρεμούς 

για τη μέτρηση του χρόνου, η παρατήρηση 

και μελέτη του Ηλίου, της Σελήνης και εν 

γένει του ουρανού με το τηλεσκόπιο, η α

νακάλυψη των ηλιακών κηλίδων, η ανα

κάλυψη των δορυφόρων του Δία, και πολ

λά άλλα είναι τα πρώτα ανεκτίμητα δώρα 

της νέας επιστημονικής μεθόδου και του 

εισηγητή της προς την ανθρωπότητα. Η ο

ριστική συμπλήρωση του μεθοδολογικού 

οπλοστασίου της Φυσικής όμως συντελέ

σθηκε από τον Νεύτωνα ο οποίος αναβίω

σε την αρχαία μαθηματική τέχνη του Αρ

χιμήδη στη διατύπωση και περιγραφή των 

φυσικών νόμων. 

Ο Ισαάκ Νεύτων στο μνημειώδες έργο 

του Principia διατύπωσε τους θεμελιώδεις 
νόμους της κίνησης επιγείων και ουρα

νίων σωμάτων (νόμοι του Νεύτωνα, νόμος 

της παγκόσμιας έλξης). Η Φυσική αποκτά 

την ικανότητα ακριβούς ποσοτικής πρό

βλεψης της κίνησης κάθε κινουμένου σώ

ματος. Οι ελλειπτικές τροχιές των νόμων 

του Kepler αποτελούν τώρα μαθηματική 
πρόβλεψη των εξισώσεων κίνησης του 

Νεύτωνα. Ο Νεύτων ασχολήθηκε επίσης 

με το φαινόμενο του φωτός. Απέδειξε 

πειραματικά ότι το λευκό φως είναι μίγμα 

διαφορετικών χρωμάτων και μελέτησε τα 

φαινόμενα της συμβολής. Τις μελέτες του 

δημοσίευσε στο έργο Opticks. Σε αντίθε
ση όμως με τις μελέτες του για την κίνηση 

των σωμάτων και την παγκόσμια έλξη, 

που ουσιαστικά θεμελίωσαν τον κλάδο 

της Μηχανικής, οι μελέτες του για το φως 

δεν οδήγησαν τον αντίστοιχο κλάδο, την 

Οπτική , σε ανάλογο στάδιο ωριμότητας. 

Η Μηχανική συμπληρώθηκε με την επέ

κταση του πεδίου των εφαρμογών της σε 

μια ποικιλία από συστήματα σωματιδίων, 

στερεών σωμάτων και ρευστών, και έφθα

σε σε υψηλό επίπεδο αυστηρότητας με 

την επαναδιατύπωση των βασικών της νό

μων στα πλαίσια των φορμαλισμών La
grange και Hamilton. Η Οπτική παρου
σίασε πρόοδο κυρίως με την εισαγωγή 

της κυματικής θεώρησης του φωτός από 

τον Huygens και άλλους. Παρόλο που τα 
φαινόμενα του στατικού Ηλεκτρισμού και 

Μαγνητισμού είχαν παρατηρηθεί από την 

αρχαιότητα, μόνο τον δέκατο όγδοο αιώ

να άρχισε η συστηματική τους πειραματι

κή μελέτη. Η έρευνα των Ηλεκτρικών και 

Μαγνητικών φαινομένων προχώρησε με 

επιταχυνόμενο ρυθμό καθόλη τη διάρκεια 

του δεκάτου-ενάτου αιώνα. Οι πειραματι

κές έρευνες του Faraday και οι μαθηματι
κές εξισώσεις του Maxwell απέδειξαν την 
αλληλεξάρτηση των δύο φαινομένων αλ

λά και την ηλεκτρομαγνητική φύση του 

φωτός. Έτσι κατά το δεύτερο ήμισυ του 

δεκάτου ενάτου αιώνα ο Ηλεκτρομαγνη

τισμός είχε φθάσει σε επίπεδο πληρότη

τας και αυτοσυνέπειας ανάλογο με το επί-



πεδο της Μηχανικής . Ένα πλήθος από 

φαινομενικά ασύνδετα φυσικά φαινόμενα 

τελικά ερμηνεύθηκαν ως απορρέοντα από 

τους θεμελιώδεις νόμους του Ηλεκτρομα-

γνητισμού 

( εξισώσεις 

Maxwell). 
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Ο Ραιιlί και ο Bohr απέναντι στο πρόβλημα της οτροφορμής. 

μική Υπόθεση. Η υπόθεση της ύπαρξης 

μικροσκοπικών ατόμων έδωσε την δυνα

τότητα στους επιστήμονες να αναγάγουν 

μια πληθώρα από πολύπλοκα φαινόμενα 

του μακρόκοσμου στο πρόβλημα των κι

νήσεων και της αλληλεπίδρασης των ατό

ι-tων. Η επιστΊiμη της Θερμοδυναμικής με 

αντικείμενο τα θερμικά φαινόμενα της ύ

λης είχε ήδη φθάσει σε ένα προχωρημένο 

στάδιο πληρότητας με ένα τεράστιο εύρος 

εφαρμογών από τον προηγούμενο αιώνα. 

Ο Boltzmann, αλλά και άλλοι, υιοθετώ

ντας τον θεσμό των ατόμων κατόρθωσαν 

λοιπο σώμα της Φυσικής ως η μηχανική 

μεγάλου αριθμοΊ) σωματιδίων, ή, όπως ο

νομάσθηκε , Στατιστική Μηχανική. Προς 

τα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνα σχεδόν 

όλα τα τότε γνωστά φαινόμενα ερμηνεύο 

νταν στα πλαίσια της (Κλασικής) Μηχανι

κής , του Ηλεκτρομαγνητισμού και της 

Στατιστικής Μηχανικής. Η εικόνα αυτή ή

ταν απατηλή και δεν άργησε να ανατρα

πεί σε λίγα χρόνια. 

Στα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνα πλή

θος από νέα πειραματικά δεδομένα άρχι

σαν να συσσωρεύονται τα οποία δεν ήταν 



Θ 

Τροχιές στοιχειωδών σωματιδίων 

δυνατό να ερμηνευθούν με το καθιερωμέ

νο τότε πλαίσιο νόμων της Μηχανικ1iς και 

του Ηλεκτρομαγνητισμού. Το περίφημο 

πείραμα των Michelson και Morley έδειξε 
ότι η ταχύτητα του φωτός δεν εξαρτάται 

από την κίνηση του παρατηρητή και της 

πηγής, πράγμα ασυμβίβαστο με τους κα

νόνες της Μηχανικής. Γενικότερα, διαπι

στώθηκε η ασυμβατότητα Νευτώνιας Μη

χανικής και Ηλεκτρομαγνητισμού η οποία 

τελικά οδ1iγησε τον Einstein να διατυπώ
σει την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας. 

Η επικράτηση των νόμων της Ειδικής Θε

ωρίας της Σχετικότητας έδειξε ότι η Νευ

τώνια Μηχανική περιγράφει την κίνηση 

των σωμάτων κατά προσέγγιση , όταν οι 

ταχύτητες είναι πολύ μικρότερες από την 

ταχύτητα του φωτός η οποία είναι μια πα

γκόσμια σταθερά. Αντιθέτως, -ο Ηλεκτρο

μαγνητισμός απεδείχθη απόλυτα συμβα

τός με τη Σχετικότητα. Το νέο στοιχείο το 

οποίο εισ1iγαγε η Σχετικότητα στη Φυσι

κή είναι η απόρριψη της έννοιας του από

λυτου χρόνου. Ο χρόνος είναι στην πραγ

ματικότητα σχετικός , όπως και ο χώρος, 

και τα φυσικά γεγονότα συμβαίνουν σε έ

να μαθηματικά ενοποιημένο χωροχρονικό 

συνεχές. Παρόλο που η σχετικότητα του 

χρόνου οδ1iγησε σε μια πληθώρα από 

"παράδοξα" τα οποία έρχονταν σε αντί

θεση με τη συμβατική λογική και τα οποία 

μαγνήτισαν τη φαντασία του κοινού , η 

Σχετικιστικ1i Μηχανική είναι εννοιολογι

κά τόσο συναφής με τη Νευτώνια Μηχα

νική ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

επέκταση της ή , ορθότερα, να θεωρηθεί η 

δεύτερη ως μια προσέγγιση της πρώτης. 

Η Σχετικιστική Μηχανική και ο Ηλεκτρο

μαγνητισμός συναποτελούν την Κλασική 

Φυσική. 

Η ανακάλυψη νέων φυσικών φαινομέ

νων, όπως της Ραδιενέργειας, των ακτί

νων Rδntgen , και άλλων , προετοίμασε 

τους φυσικούς για την αποκάλυψη της ε

σωτερικής δομής των ατόμων. Πριν από 

το τέλος του αιώνα παρατηρήθηκε πειρα

ματικά το ελαφρότερο συστατικό των ατό

μων, το ηλεκτρόνιο. Τεράστιο ρόλο για 

την αποκάλυψη των νέων φυσικών νόμων 

του μικροκόσμου έπαιξαν τα πειράματα 

απορρόφησης της ακτινοβολίας από την 

ύλη και ειδικότερα η ακτινοβολία του μέ

λανος σώματος και το φωτοηλεκτρικό 

φαινόμενο. Το πρώτο θέμα οδήγησε τον 

Planck στη Θεωρία των quanta κατά την 
οποία το φως απορροφάται και εκπέμπε 

ται από την ύλη σε διακριτές ποσότητες 

και όχι συνεχώς, όπως θα απαιτούσε ο 

Κλασικός Ηλεκτρομαγνητισμός. Το φω

τοηλεκτρικό φαινόμενο υποχρέωσε τους 

φυσικούς να εισαγάγουν την έννοια του 

φωτονίου και να προσδώσουν σωματιδια

κές ιδιότητες στο φως πράγμα τουλάχι

στον εκ πρώτης όψεως σε πλήρη αντίθεση 

με την κυματική φύση της ηλεκτρομαγνη

τικής ακτινοβολίας στον Κλασικό Ηλε

κτρομαγνητισμό. Παράλληλα , τα πειρά

ματα του Rutherford οριστικοποίησαν το 
πλανητικό μοντέλο του ατόμου με ένα ε

ντοπισμένο πυρήνα και ένα αριθμό από 

περιφερόμενα ηλεκτρόνια. Η ευστάθε ια 

του ατόμου του Rutherford, κλασικά ανε
ξήγητη ( αφού κάθε επιταχυνόμενο φορτίο 
θα έπρεπε να ακτινοβολεί), επέτεινε πε-



ρισσότερο το αδιέξοδο και οδήγησε του 

φυσικούς να αναζητήσουν εξηγήσεις στην 

κατεύθυνση της θεωρίας των quanta. Από 
τον de Broglie και άλλους, αλλά κυρίως α
πό τον Bohr προτάθηκαν ιδέες και μοντέ
λα του ατόμου με κύριο χαρακτηριστικό 

την θεσμοθετημένη συνύπαρξη σωματιδια

κών και κυματικών ιδιοτήτων στο ίδιο α

ντικείμενο . 

Πριν από το τέλος της δεκαετίας του 20 η 
νέα Μηχανική του μικρόκοσμου, η Κβα

ντομηχανική, είχε φθάσει σε ένα υψηλό ε

πίπεδο πληρότητας ώστε να δίνει ικανο

ποιητικές απαντήσεις σχεδόν σε όλα τα υ

πάρχοντα πειραματικά δεδομένα. Η Κβα

ντομηχανική, κυρίως έργο των Heisenberg, 
Schrδdinger, Born και Pauli, συνιστά μια 
ριζική απομάκρυνση από τις καθιερωμέ

νες ιδέες της Κλασικής Φυσικής, σύμφωνα 

με τις οποίες η τροχιά και η ταχύτητα ενός 

σωματιδίου μπορούν να γίνουν ταυτόχρο

να γνωστές με απεριόριστη ακρίβεια . Η 

Κβαντομηχανική θεσμοθετεί την aπροσ

διοριστία ως εγγενές χαρακτηριστικό της 

Φύσης. Η μαθηματική της γλώσσα είναι η 

γλώσσα των πιθανοτήτων. Παρά το γεγο

νός ότι η Κβαντομηχανική συνάντησε σο

βαρή αντίσταση για να γίνει αποδεκτή, κυ

ρίως για φιλοσοφικούς λόγους, είναι σήμε

ρα πλήρως επιτυχημένη και δικαιωμένη α

πό το πείραμα αλλά και από τις πολυάριθ

μες τεχνολογικές εφαρμογές που στηρίζο

νται σε κβαντικά φαινόμενα. Αξίζει να ση

μειωθεί ότι η ενοποιημένη θεωρία των μι

κροσκοπικών ηλεκτρομαγνητικών φαινο

μένων, η Κβαντική Ηλεκτροδυναμική, έρ

γο των Dirac, Schwinger, Feynman και άλ
λων, είναι μια από τις ακριβέστερες θεω

ρίες της Φυσικής. 

3. Η Φυαική Σήμερα 

Μ 
ια συνοπτική απαρίθμηση των 

σύγχρονων κλάδων της Φυσικής 

μπορεί να γίνει κατά μια αύξου-

σα κλίμακα μήκους, η ισοδύναμα κατά 

μια φθίνουσα κλίμακα ενέργειας, ξεκινώ

ντας από τα πιο μικροσκοπικά συστατικά 

της ύλης και καταλήγοντας στο Σύμπαν. 

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ή Φυσι

κή Υψηλών Ενεργειών: Αυτός είναι ο κλά

δος που έχει ως αντικείμενο τα απειροε-

Αναπαράσταση του "Φαινομένου Σύραγγας" 

λάχιστα σωματίδια της ύλης. Τα ταξινομεί 

ανάλογα με τις ιδιότητες τους, δηλαδή μά

ζα, φορτίο , σπιν, κλπ. και τις αλληλεπι

δράσεις τις οποίες έχουν. Στοιχειώδη θε

ωρούνται σήμερα το ηλεκτρόνιο, το νετρί

νο, το φωτόνιο, τα quarks και άλλα. Ειδι
κά τα quarks αποτελούν τα συστατικά του 
πρωτονίου και του νετρονίου από τα ο

ποία οικοδομούνται οι πυρήνες των δια

φόρων στοιχείων και τα οποία μέχρι πρό

τινος εθεωρούντο στοιχειώδη. Πειραματι

κά έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη 37 στοιχει
ωδών σωματιδίων. Ο κλάδος της Φυσικής 

των στοιχειωδών σωματιδίων αποτελεί το 

μεγαλύτερο μέτωπο της έρευνας του μι

κροκόσμου. Θεωρητικό εργαλείο του 

κλάδου αποτελούν η Σχετικότητα και η 

Κβαντομηχανική. Τα πειράματα της Φυ

σικής Υψηλών Ενεργειών γίνονται σε τε

ράστιους επιταχυντές και αποτελούν συ

νήθως συλλογικές προσπάθειες πολλών ε

ρευνητικών ομάδων από πολλές χώρες. 

Ένα σχετικά πρόσφατο επίτευγμα της 

Φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων είναι η 

ενοποιημένη θεωρία ηλεκτρομαγνητικών 

και ασθενών πυρηνικών δυνάμεων. 

Πυρηνική Φυσική: Μεγάλο μέρος της έ-



ρευνας στη Φυσική των πυρήνων γίνεται 

σήμερα σε σχέση με το πρόβλημα της συ

νένωσης και διάσπασης των πυρήνων, της 

μελέτης μεγάλων μετασταθών πυρήνων 

κλπ. και σε ένα πλήθος από εφαρμογές σε 

άλλους επιστημονικούς κλάδους όπως η 

Ιατρική Φυσική. 

Ατομική και Μοριακή Φυσική: Είναι οι 

κλάδοι της Φυσικής που μελετούν τη δομή 

και τις ιδιότητες των ατόμων και των μο

ρίων. Η σύγχρονη έρευνα εδώ κυριαρχεί

ται από το lazer (λέηζερ), δηλαδή διατά
ξεις βασισμένες στο φαινόμενο της ενί

σχυσης του φωτός με εξαναγκασμένη εκ

πομπή ακτινοβολίας (Light Amplification 
by Stimulated Emission of Radiation). Ά
τομα και μόρια υπό την επίδραση των ι

σχυρών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων του 

laser εμφανίζουν νέες πολύ ενδιαφέρου
σες ιδιότητες. 

Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης : Ο 

κλάδος αυτός μελετά τις διάφορες ιδιότη

τες στερεών ή υγρών που σχηματίζονται 

από μεγάλο πλήθος ατόμων ή πυρήνων 

και ηλεκτρονίων σε κρυσταλλική διάταξη 

ή σε άμορφη κατάσταση . Έχει μια τερά

στια γκάμα από πρακτικές εφαρμογές με 

πολύ σημαντικές συνέπειες στην τεχνολο

γική πλευρά της καθημερινής ζωής, όπως 

π.χ. οι ημιαγωγοί. Ας σημειωθεί όμως ότι 

η έρευνα στη Φυσική της συμπυκνωμένης 

ύλης έχει οδηγήσει και στην ανακάλυψη 

νέων θεμελιωδών φυσικών φαινομένων ο

φειλομένων στη συλλογική δράση μεγά

λου αριθμού σωματιδίων, όπως η υπερα

γωγιμότητα. 

Γεωφυσική και Φυσική της Ατμόσφαιρας: 

Αντικείμενο αυτού του κλάδου αποτελούν 

οι κινήσεις του στερεού φλοιού της Γης 

(Σεισμολογία), η μελέτη του μαγνητικού 

πεδίου της Γης, η μελέτη των μεταβολών 

της γήινης ατμόσφαιρας (Μετεωρολογία

Κλιματολογία) και πολλά άλλα σχετικά 

θέματα. Ο κλάδος αυτός έχει αποκτήσει 

μεγάλη σημασία σήμερα λόγω του αυξη-

μένου ενδιαφέροντος της κοινωνίας για 

τις επιδράσεις διαφόρων παραγόντων στο 

περιβάλλον. 

Αστροφυσική: Ο κλάδος αυτός αφορά τη 

μελέτη όλων των ουράνιων αντικειμένων, 

δηλαδή του Ηλίου , των πλανητών, των α-

Το νεφέλωμα NGC 6543 
(φωτογραφία διαστημικού τηλεσκοπίου HUBBLE) 

στέρων, των γαλαξιών αλλά και του σύ

μπαντος (Κοσμολογία). Τελευταία, έχει 

παρουσιάσει ιδιαίτερη ανάπτυξη, αφενός 

λόγω της χρήσεως νέων υπερσύγχρονων 

πειραματικών διατάξεων υψηλής τεχνο

λογίας, και αφετέρου λόγω της στενής συ

νεργασίας με άλλους κλάδους της σύγ

χρονης Φυσικής, όπως η Φυσική των στοι

χειωδών σωματιδίων, η Πυρηνική Φυσική 

κλπ. Στο θεωρητικό επίπεδο, η μελέτη της 

εξέλιξης του Σύμπαντος αποτελεί κοινό 

αντικείμενο της Κοσμολογίας και της Θε

ωρητικής Φυσικής Στοιχειωδών Σωματι

δίων. 

4. Εκπαίδευση και Απασχόλη
ση των Φυσικών 

Η 
εκπαίδευση τι:μν Φυσικών στο

χεύει αφενός να εξοπλίσει τους 

_αποδέκτες της με τη γνώση των 

βασικών ενοτήτων από φυσικά φαινόμενα 

(Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Σύγ

χρονη Φυσική κλπ.) στο θεωρητικό αλλά 

και στο εργαστηριακό επίπεδο, και αφε-



τέρου να τους διδάξει τη μεθοδολογία της 

Φυσικής για την επίλυση παλαιών και νέ

ων προβλημάτων . Στο προπτυχιακό πρό

γραμμα σπουδών συνυπάρχουν μαθήματα 

δομής, στα οποία δίνεται περισσότερο έμ

φαση στη μεθοδολογία, και μαθήματα ύ 

λης στα οποία δίνεται περισσότερο έμφα

ση στις νέες γνώσεις και στις εφαρμογές. 

Παράλληλα, υπάρχουν και μαθήματα στα 

οποία διδάσκονται τεχνικές ή τεχνολογίες 

απαραίτητες στη Φυσική, όπως Υπολογι

στές , Μαθηματικά και Εργαστηριακές μέ

θοδοι. 

Η Μέση Εκπαίδευση απορροφά ένα με

γάλο μέρος από τους πτυχιούχους του 

Τμήματος Φυσικ1Ίς. Το λειτούργημα του 

εκπαιδευτικού εκτός από την αφοσίωση 

την οποία απαιτεί, για να στεφθεί από ε

πιτυχία απαιτεί κυρίως γνώση του αντι

κειμένου το οποίο ο εκπαιδευτικός θέλει 

να μεταδώσει στους μαθητές. Ο καθηγη 

τής της Φυσικής έχει τη μεγάλη ευθύνη να 

διδάξει τη μεθοδολογία της Φυσικής Επι

στήμης και όχι μόνο να μεταφέρει κάποι

ες γνώσε ις Φυσικής . 

Άλλες διεξόδους για τους πτυχιούχους 

φυσικούς αποτελούν οι διάφοροι εφαρμο

σμένοι κλάδοι Φυσικής, είτε στα πλαίσια 

της Βιομηχανίας είτε στα πλαίσια μεγά

λων κρατικών (ή μη) οργανισμών όπως ο 

ΟΤΕ, η ΔΕΗ, η Μετεωρολογική Υπηρε

σία κλπ . Τέτοιοι κλάδοι είναι η Ραδιοηλε 

κτρολογία, τα Ηλεκτρονικά, η Μετεωρο

λογία, η Ιατρική Φυσική κλπ. Οι περισσό

τεροι από αυτούς τους κλάδους απαιτούν 

και ένα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ 

σης. Το Πανεπιστήμιο μας προσφέρει με 

ταπτυχιακές σπουδές στους βασικότερους 

από αυτούς τους κλάδους, όπως Μετεω

ρολογία, Ηλεκτρονικά, Ιατρική Φυσική. 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φυσικής 

του Τμήματος οδηγεί και στην απονομή 

Διδακτορικού Διπλώματος στη Φυσική 

μετά από σειρά βασικών μεταπτυχιακών 

μαθημάτων και την εκπόνηση πρωτότυπης 

Κων/νος Καραθεοδωρής, 

θεμελιωτής της Θερμοδυναμικής 

διατριβής πάνω σε ένα επίκαιρο ερευνη 

τικό θέμα. Στην πλειοψηφία τους οι Διδά

κτορες προορίζονται να ακολουθήσουν α

καδημα"ίκή σταδιοδρομία στα Πανεπιστή 

μια και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας ή 

του εξωτερικού. Έργο τους δεν θα είναι 

μόνο η διδασκαλία ή απλώς η εφαρμογ1Ί 

κεκτημένης γνώσης αλλά η παραγωγή νέ

ας γνώσης μέσω της επιστημονικής έρευ

νας. 

Η πρόοδος στη Φυσική , σχεδόν κατά κα

νόνα, είναι αποτέλεσμα επίπονης και μα

κροχρόνιας εργασίας πολλών ατόμων. Α

νεξάρτητα από τον τρόπο προσέγγισης ε 

κάστου στα προβλήματα και τον τρόπο 

δουλειάς, κοινό χαρακτηριστικό των Φυ

σικών είναι η ειλικρίνεια και η εντιμότητα 

με την οποία αντιμετωπίζουν τα φυσικά 

δεδομένα. Χρέος του Φυσικού δεν είναι 

μόνο να προωθήσει τη γνώση μας για τον 

Φυσικό Κόσμο με τη βοήθεια της επιστη 

μονικής μεθοδολογίας, αλλά και να καλ

λιεργήσει το επιστημονικό ήθος και να 

διαδώσει την επιστημονική μέθοδο. Σε έ

να ταχύτατα μεταβαλλόμενο Κόσμο στον 

οποίο η Τεχνολογία αποκτά όλο και με 

γαλύτερη ισχύ, στον οποίο η Πληροφορία 

αυξάνει εκθετικά και η εξειδίκευση είναι 

αμείλικτη, ο Φυσικός παραμένει θεματο

φύλακας της επιστημονικής μεθόδου. 

Σκοπός του εξακολουθεί να είναι η κατα

νόηση του Κόσμου, όπως τον καιρό των 

φιλοσόφων της Ιωνίας, και μέθοδος του 

είναι η Παρατήρηση και η Λογική. 



ΤΟΜΕΑΣ I 
Διευθυvτρια 

Αναπλ Καθ Βασιλικη Τσικουδη 

13 
ΚΑΘΗΓΗΠΣ 

ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
Κοθηyητής 

Χρήστος Μοοοολός 

Κοσμήτορας 
Αναπλ . Καθηγητής 
Σοφοκλής Γ αλάνης 

ΤΟΜΕΑΣ 111 
Διευθυvτης 

,, 

Αναπλ Καθ Περικλης Τσεκερης 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ IV 
Διευθυvτης 

Καθ Νικολαος ΑλεΕ,ανδροποuλος 

ι• 

' I 

Στο Τμήμα Φυσικής φοιτούν περίπου 1000 προπτυχιακΟ{ και 45 μεταmυχιακοι φοιτητtς. 
Οι φοιτητές συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης του Τμήματος και των Τομέων μέσω εκπροσώπων, 

που ορίζονται από το Διοικητικά Συμβούλια των συλλόγων τους. 

; 
ι. 
I 

I 

• •• 



1. Τομέας Αστρογεωφυσικής (Ι) 

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό 

ΚΑΊ'ΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Καθηγητής Μετεωρολογία, Κλιματολογία 

και Φυσική του Ατμοσφαιρικού 

Περιβάλλοντος 

ΑΛ ΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Ί'ΣΙΚΟΥ ΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΉ 

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

Καθηγητής 

Αναπλ. Καθηγήτρια 

Διευθ. Τομέα 

Επίκ. Καθηγητής 

Φυσική του Ηλίου 

και του Διαστήματος 

Αστροφυσική -Γαλαξίες 

και μεταβλητοί aστέρες 

Μετεωρολογία και 

Κλιματολογία 

ΚΡΟΜΜΥ ΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Λέκτορας Ραδιογαλαξίες, Κοσμολογία, 

Διδακτική της Φυσικής 

Βοηθοί 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΗ Βοηθός 

Ειδικό Διοικητικό- Τεχνικό Προσωπικό 

ΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τεχνικός 

ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ ΗλεκτρονιΚός 

ΤΣΕΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ Τεχνικός 

Εργαστήρια 

' Εργαστήριο Αστρονομίας 
Εργαστήριο Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας 

Ερευνητικές Δραστηριότητες 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Εργαστηρίου Αστρονομίας συμπερι

λαμβάνουν τη μελέτη αστέρων με χρωμοσφαιρική δραστηριότητα, αστέρων εκλάμ

ψεων και αστέρων με δακτυλίους. Οι παρατηρήσεις γίνονται με το τηλεσκόπιο των 

75cm του Στεφανίου Κορινθίας σε οπτικά μήκη κύματος 
(0.45-0.65μm) και με το διαστημικό τηλεσκόπιο ROSAT 
στο βαθύ υπεριώδες (60- 200Α). 
Τα ερευνηΊικά ενδιαφέροντα των μελών του Εργαστη

ρίου Μετεωρολογίας όυμπεριλαμβάνουν όλα σχεδόν τα 
φαινόμενα τα σχετιζόμενα με Μετεωρολογία, Κλιματολο

γία, Φυσική της Ατμόσφαιρας και του Περιβάλλοντος, και 

τη συμπεριφορά τους στο χώρο και το χρόνο. Έμφαση δί

δεται στις κλιματικές μεταβολές του ελληνικού και του ευ

ρύτερου χώρου αλλά και του λεκανοπεδίου των Ιωαννί

νων. Μελετάται επίσης η μακρά μεταφορά και το ισοζύ-



γιο των θειικών και αζωτούχων ε

νώσεων και άλλων ατμοσφαιρικών 

ρύπων στη ΝΑ Ευρώπη, τη Μεσό

γειο και τον ελληνικό χώρο. Τέλος, 

μελετώνται η υδατική οικονομία, ο 

υδρολογικός κύκλος, η ολική υπέ

ρυθρη και διάχυτη ηλιακή ακτινο

βολία καθώς και βιομετεωρολογι

κά θέματα. 

2. Τομέας Θεωρητικής Φυσι
κής (11) 

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό 

ΒΕΡΓ ΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής 

ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΕΥ ΆΓΓΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΒΑΓΙΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΑΝΕΣΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝτΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΟΛ ΥΧΡΟΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞ. 

~αθηγητής 
Πρόεδρος Τμήματος 
Καθηγητής 

Καθηγητής 

Καθηγητής 

Καθηγητής 

Διευθ. Τομέα 

Καθηγητής 

Αναπλ. Καθηγητής 

Αναπλ. Καθηγητής 

ΚΟΛΑΣΗΣ ΧΑΡ ΑΛΑΜΠΟΣ Επίκ. Καθηγητής 

ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΡΟΥΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

τrΙΑΝΤΑΦΥ ΛΛΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΗΛΙΑΣ 

Επίκ. Καθηγητής 

Επίκ. Καθηγητής 

Επίκ. Καθηγητής 

Λέκτορας 

Στοιχειώδη Σωμάτια

Θεωρητική Πυρηνική Φυσική 

Θεωρητική Φυσική 
Στοιχειωδών Σωματιδίων 

Θεωρητική Φυσική 
Συμπυκνωμένης Ύλης 

Κοσμολογικές Θεωρίες 
Ενοποίησης 

Στοιχειώδη Σωματίδια, 
Κοσμολογία 

Θεωρητική Φυσική 

Υψηλών Ενεργειών 

Στοιχειώδη Σωμάτια 

Θεωρητική Πυρηνική Φυσική

Πυρηνικές αντιδράσεις

Πυρηνική ενέργεια-

Φυσική Πλάσματος 

Θεωρητική Φυσική 
Υψηλών Ενεργειών 
Βαρύτητα-

Γενική Θεωρία Σχετικότητας 

Θεωρητική Πυρηνική Φυσική 

Θεωρητική Φυσική 

Υψηλών Ενεργειών 

Φυσική Πλάσματος 

Στοιχειώδη Σωμάτια 



Ειδικό Δwικητικό- Τεχνικό Προσωπικό 

ΛΙΟΥΤ Α - ΠΑΠΑΦΩτΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΉ 

ΦΟΥΖΑΦΩΦΩ 

Εργαστήρια 

Α' Εργαστ1Ίριο Θεωρητικής Φυσικής 

Β' Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής 

Ερευνητικές Δραστηριότητες 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών 

του Τομέα Θεωρητικής Φυσικής καλύπτουν έ

να ευρύ φάσμα θεμάτων. Η Θεωρητική Φυσι 

κή των Στοιχειωδών Σωματιδίων αποτελεί κύ 

ριο ενδιαφέρον πολλών μελών του Τομέα. Ει

δικότερα, αντικείμενο μελέτης αποτελούν οι 

σύγχρονες Θεωρίες Βαθμίδας, η Υπερσυμμε

τρία. οι Θεωρίες Υπερχορδών και η ενοποίη 

ση των θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

Διοικητικός 

Διοικητικός 

στοιχειωδών σωματιδίων. Η φαινομενολογική ανάλυση των μοντέλων που απορρέουν 

απο τις θεωρίες αυτές οδηγεί σε προβλέψεις συγκρίσιμες με τα πειραματικά δεδομέ

να. Οι κοσμολογικές συνέπειες των μοντέλων για τα στοιχειώδη σωματίδια, αλλά και 

η Κοσμολογία αυτή καθεαυτή αποτελεί επίσης ερευνητικό αντικείμενο του Τομέα 

(Μελανές Οπές, Πληθωριστικό Σύμπαν κλπ.). 

Στα ερευνητικά θέματα του Τομέα συμπεριλαμβάνεται η Θεωρητική Φυσική της Συ

μπυκνωμένης Ύλης. Η αναπτυσσόμενη δραστηριότητα στην περιοχή αυτή αφορά την 

ηλεκτρονική δομή ατόμων, μορίων και στερεών, τη μελέτη κρυσταλλικών και άμορφων 

υλικών, θέματα θεωρίας εντοπισμού σε μη περιοδικά συστήματα, θέματα μαγνητισμού 

και μη γραμμικής δυναμικής. 

Μέλη του Τομέα αναπτύσσουν ερευ

νητική δραστηριότητα στη Θεωρητική 

Πυρηνική Φυσική. Ειδικότερα, μελετώ

νται οι πυρηνικές δυνάμεις μεταξύ νου

κλεονίων μέσω των αλληλεπιδράσεων 

των κουάρκς, η αποδιέγερση-ββ και άλ

λα θέματα. Τέλος, στα ενδιαφέροντα 

του Τομέα συμπεριλαμβάνεται και η 

Φυσική Πλάσματος στα πλαίσια της ο

ποίας μελετάται η ισορροπία και η στα

θερότητα του πλάσματος σύντηξης, ο ε 

φησυχασμός του πλάσματος στο μοντέ

λο της μαγνητο-υδροδυναμικής, κλπ. 



3. Τομέας Ατομικής και Μοριακής 

Φυσικής~ Πυρηνικής Φυάικής ~αι 

Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (lli) 

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ Καθηγητής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΦΡΙΞΟΣ Καθηγητής 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ ΛΙΔΗΣ Αναπλ. Καθηγητής 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπλ. Καθηγητής 

ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΠΕΡ/ ΛΗΣ Αναπλ. Καθηγητής 

Διευθ. Τομέα 

ΠΑΚΟΥΑΘΗΝΑ Αναπλ. Καθηγήτρια 

ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ Αναπλ. Καθηγητής 

ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Αν. Πρόεδρ. Y,u. 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Επίκ. Καθηγητής 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Επίκ. Καθηγητής 

ΞΕΝΟΦΩΝ 

Λ ΥΡ ΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Επίκ. Καθηγητής 

ΝΙΚΟΛΗΣ Επίκ. Καθηγητής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΟΣΜΙΔΗΣ Επίκ. Καθηγητής 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Επίκ. Καθηγητής 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΝ ΘΟΣ Επίκ. Καθηγητής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Επίκ. Καθηγητής 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ -ΦΙΛΗ Λέκτορας 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ Λέκτορας 

ΠΑΥΛΟΣ 

ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ Λέκτορας 

ΚΩΝΣΤ ΑΝτΙΝΟΣ 

Βοηθοί 

ΧΑ ΤΖΗΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΟΥ Βοηθός 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

Πυρηνική Φυσικ1Ί 

Ραδιοοικολογία 

Φυσική Υψηλών Ενεργειών -
Εφαρμογές 

Μοριακή Φασματοσκοπία και 

αντιδράσεις χαμηλής ενέργειας 

ηλεκτρονίων με μόρια 

Μοριακ1Ί Φυσική 

Φασματοσκοπία 

Ατομική και Μοριακή Φυσική 

Πυρηνική Φυσική 

Ραδιοοικολογία 

Ατομική και Μοριακή Φυσική 

Πυρηνική Φυσική 

Πειραματική Πυρηνικ1Ί Φυσική 

Ατομική και Μοριακή Φυσική 

Πυρηνικ1Ί Φυσική 

Μηχανισμοί Πυρηνικών 

Αντιδράσεων Βαρέων Ιόντων 
Μοριακή Φυσική 

Πειραματική Φυσική 

Υψηλών Ενεργειών 

Πειραματική Φυσική 

Υψηλών Ενεργειών 

Μοριακή Φυσική και 

εφαρμογές με Laser 
Πειραματική Μοριακή Φυσική 

Ηλεκτρονικός Παραμαγνητικός 

Συντονισμός 

Πειραματική Μοριακή Φυσικ1Ί 

Laser και εφαρμογές 



Ειδικό Διοικητικό- Τεχνικό Προσωπικό 

ΑΛΕΞΙΟΥ-ΡΑΠτΗ ΡΟΖΠΑ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΥ ΦΩΊΈΙΝΗ 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑ ΥΓΗ 
ΣΚΑΛΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΑτΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ί'ΡΙΑΝΤΑΦΥ ΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Εργαστήρια 

Διοικητικός 

Διοικητικός 

Διοικητικός 

Ηλεκτρονικός 

Ηλεκτρονικός 

Ηλεκτρονικός 

Γ' Εργαστήριο Φuσικής (Ατομικής και Μοριακής Φuσικής) 

Σ! Εργαστήριο Φuσικής (Πυρηνικής Φuσικής) 

Β' Εργαστήριο Φuσικής (Υψηλών Ενεργειών) 

Ερευνητικές Δραστηριότητες 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου Ατο

μικής και Μοριακής Φvσικής συμπεριλαμβάνουν τη με

λέτη της δομής και της δυναμικής των μορίων με διάφο

ρες φασματοσκοπίες λέηζερ ( πολυφωτονικός ιονισμός, 

φασματομετρία μαζών, φωτοδιάσπαση κλπ.) και με φα

σματοσκοπία απορρόφησης στο υπεριώδες. Περιλαμ

βάνουν επιπλέον, τη μελέτη αυτο"ίονιζόμενων ατομικών 

καταστάσεων με φασματοσκοπία λέηζερ σε ατομική 

δέσμη και σε θερμοστήλη, την aποδόμηση και το χαρα

κτηρισμό των μηχανισμών αλληλεπίδρασης υλικών με 

την ακτινοβολία λέηζερ και την οπτική συζηγία φάσης 

σε αέρια. Τέλος, μέλη του εργαστηρίqυ ασχολούνται με 

θεωρητικούς υπολογισμούς της αλληλεπίδρασης ατό 

μων με ισχυρά πεδία λέηζερ. 

Το Εργαστήριο Πυρηνικής Φvσικής αναπτύσσει ερευ-

νητική δραστηριότητα στη μελέτη της πυρηνικής δομής, των μηχανισμών πυρηνικών α

ντιδράσεων και της πυρηνοσύνθεσης, με πειράματα στο Εργαστήριο Επιταχυντών του 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος" , καθώς και σε άλλα ευρωπα·ίκά εργαστήρια που διαθέτουν 

επιταχυντικές διατάξεις . Μεταξύ των ερευνητικών ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου 

είναι και θέματα Εφαρμοσμένης Πυρηνικής Φuσική·ς, όπως η πυρηνική μικροανάλυση 

και η ακτινο-οικολογία (μελέτη των μηχανισμών διακίνησης ραδιενερών ρύπων στο 

περιβάλλον). 

Το Εργαστήριο Φvσικής Υψηλών Ενεργειών (ΦΥΕ) συμμετέχει στην προετοιμαaία 
του πειράματος CMS στο Ευρωπα·ίκό Κέντρο Σωματιδιακής Φuσικής CERN, το οποίο 
θα μελετήσει τις αλληλεπιδράσεις pp σε ενέργεια κέντρου μάζας 14TeV. Ειδικότερα, 

το Εργαστήριο ΦΥΕ συμμετέχει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή aνι

χνευτικών συστημάτων πυριτίου και ηλεκτρονικών-μικροηλεκτρονικών συστημάτων 

για πειράματα ΦΥΕ, και συγκεκριμένα για τον ανιχνευτή preshower καθώς και για το 
σύστημα trigger του CMS . 

••• 



4. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών 
και Επιφανειών (IV) 

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥ ΛΟΣ Καθηγητής 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Καθηγητής 

Διευθ. Τομέα 

Α ναιτλ. Καθηγητής 

ΦΟΥ ΛΙΑΣ Στv ΛΙΑΝΟΣ Επίκ. Καθηγητής 

ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Επίκ. Καθηγητής 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΔΗΜΉΤΡΙΟ Σ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΟΥΚΑΡΙΚΑ ΑΛΙΚΗ 

ΜΠΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 

ΕΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 

Επίκ. Καθηγητής 

Επίκ. Καθηγητής 

Επίκ. Καθηγήτρια 

Επίκ. Καθηγητής 

Επίκ. Καθηγητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ-ΚΑΡΑΔΗΜΑ Λέκτορας 

ΕΙΡΉΝΗ 

ΕΥΆΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Λέκτορας 

ΚΑτΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λέκτορας 

Φuσική Συμπυκνωμένης Ύλης, 

Στερεών Επιφανειών 

και Διεπιφανειών 

Φuσική Συμπυκνωμένης Ύλης 

Επιστήμη των Υλικών 

Φuσική Υλικών, Φασματοσκοπία 

Mossbauer, Μαγνητισμός 
Φuσική Επιφανειών 

Φυσική Επιφανειών 

Συμπυκνωμένης Ύλης 

Φuσική Ημιαγωγών- Ακτίνες Χ 

Φuσική Συμπυκνωμένης Ύλης

Μέθοδοι Προσομοίωσης

Ηλεκτρονική Δομή 

Φασματοσκοπία Mossbauer. 
Μαγνητικές και ηλεκτρικές 

ιδιότητες υλικών 

Φuσική Υλικών, 

Φασματοσκοπία Mossbauer, 
Μαγνητισμός 

Τεχνικές και Θεωρία Προσομοίωσης 

Φuσικών Συστημάτων 

Φuσική Συμπυκνωμένης Ύλης

Φασματοσκοπία ακτίνων γ 

Φuσική Ημιαγωγών 

Φuσική Συμπυκνωμένης Ύλης 

.,. 



Ειδικό Διοικητικό - Τεχνικό Προσωπικό 

ΚΑΠΕΡΔΑ-ΧΡΥΣΟΒΠΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΛΑΜΠΡ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΡΕΣΤΑ-ΧΡΥΣΑΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 

Εργαστήρια 

Διοικητικός 

Φυσικός 

Ηλεκτρονικός 

Διοικητικός 

Α' Εργαστήριο Φυσικής (Φασματοσκοπίας Mossbauer και Φυσικής Υλικών) 
Δ' Εργαστήριο Φυσικής (Φυσικής Επιφανειών) 

Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Φυσικής "Γ. Γιακουμάκης" 

Ε' Εργαστήριο Φυσικής (Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Επιστήμης των Υλικών) 

Ερευνητικές Δραστηριότητες 

Το Εργαστήριο Φασματοσκοπίας Mbssbaueι- και Φυσικής Υλικών ασχολείται με: Φα

σματοσκοπία Mossbauer, μαγνητικές και ηλεκτρονικές ιδιότητες της ύλης, χαρακτηρι

σμό υλικών με φασματοσκοπία Mossbauer, EPR και περίθλαση ακτίνων Χ, παρασκευή 

και μελέτη μαγνητικών υλικών, λεπτών υμενίων, νανοσωματιδίων, πηλών, φυλλόμορ

φων υλικών, μοριακών συνθετικών συμπλόκων και καταλυτών. 

Στο Εργαστήριο Φυσικής Επιφανειών γίνεται μελέτη των ιδιοτήτων των επιφανειών 

και διεπιφανειών της συμπυκνωμένης ύλης, καθώς και μελέτη των αλληλεπιδράσεων 

των επιφανειών με αποθέτες κλάσματος του μονοστρώματος μέχρι λεπτά φιλμ σε συν

θήκες υπερυψηλού κενού (10.11 torr). Οι μελέτες αφορούν κρυσταλλικές και άμορφες 
επιφάνειες και γίνονται με τις βασικές τεχνικές μελέτης επιφανειακών φαινομένων 

χρησιμοποιώντας περίθλαση ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας (LEED), φασματοσκο 

πία ηλεκτρονίων Auger (AES), φασματοσκοπία απωλειών ενέργειας (EELS), φασμα
τοσκοπία μάζας (QMS) και μετρήσεων έργου εξόδου (WF). 
Στο Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Φυσικής γίνεται μελέτη φθοριζόντων υλικών και ηλε

κτρικός χαρακτηρισμός λεπτών υμενίων, ημιαγωγικών υλικών και διατάξεων. Για τον 

σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται οι τεχνικές: Φασματοσκοπία βαθέων παγίδων (DLTS) 
σύνθετης αγωγής καθώς και μετρήσεις χαρακτηριστικών ηλεκτρικών μεγεθών (1-V, C
V) . Επίσης γίνεται μελέτη της ηλεκτρονικής δομής ελαφρών στοιχείων με ακτίνες Χ, 

χρησιμοποιώντας ένα συγκρότημα ακτίνων Χ με συμβατικές λυχνίες και λυχνίες περι

στρεφόμενης ανόδου. Γίνεται επίσης μελέτη υλικών με προσομοιώσεις Μοριακής Δυ

ναμικής και Monte-Carlo, βασισμένες είτε σε ημιεμπειρικά δυναμικά αλληλεπίδρασης, 
είτε σε δυναμικά που κατασκευάζονται από πρώτες αρχές στα πλαίσια της θεωρίας Ι

σχυρού Δεσμού (τight-Binding) και του επαυξημένου επίπεδου κύματος (APW). 
Το Εργαστήριο Συμπυκνωμένης 'Υλης και Επιστήμης των Υλικών ασχολείται με τη 

φασματοσκοπία Compton, την ιχνοανάλυση με φασματοσκοπία ακτίνων Χ και γ, και 

τη δυναμική του πλέγματος. Γίνεται μελέτη της ηλεκτρονιακής δομής συστημάτων υ

δρογόνου -μετάλλου , των αλλοτροπικών μορφών διαφόρwν στοιχείων και φαινομένων 

συσχετισμού . Οι μετρήσεις γίνονται με φασματοσκόπιο Compton ακτίνων Χ και περι
θλασίμετρο πολλών κρυστάλλων. 

MI:W 



5. Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων που διδάσκουν στο Τμήμα Φυσικής 
Τμήματος Μαθηματικών 

ΜΠΑJΚΟΥΣΗΣΧΡΗΣΤΟΣ 
ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Τμήματος Χημείας 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Τμήματος Ιατρικής 

ΚΑΛΕΦ-ΕΖΡΑΤΖΩΝ 

ΤΖΑΦΛΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΠΑ 

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΣ 

ΜΑΤΘΟΠΟΥ ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. Διδάσκαλοι Ξένων Γλωσσών 
ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΠΑΝΤΗ ΜΠΡΙΓΚΠΕ 

Καθηγητής 

Λέκτορας 

Λέκτορας 

Επικ. Καθηγητής 

Αναπλ. Καθηγητής 

Αναπλ. Καθηγήτρια 

Επίκ. Καθηγητής 

Επίκ. Καθηγητής 

(Αγγλικά) 

(Γαλλικά) 

(Γερμανικά) 

7. Γραμματεία Τμήματος Φυσικής 
Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτη 

τές για κάθε γραμματειακή διαδικα

σία και παροχή πληροφοριών καθ' ό

λη τη διάρκεια των σπουδών τους. 

Βρίσκεται στο κτίριο Διοίκησης και 

λειτουργεί για τους φοιτητές τις ημέ

ρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 

και τις ώρες 11:00-13:00. Σε έκτακτες 
όμως περιπτώσεις, η Γραμματεία εξυ

πηρετεί κάθε μέρα και καθ ' όλη τη 

διάρκεια του ωραρίου (7 :00-14:30) . 
Στις περιόδους των εγγραφών, των 

δηλώσεων μαθημάτων ή άλλων διαδι

κασιών που απαιτεί η εφαρμογή του 

προγράμματος σπουδών, ισχύει δια 

φορετικό ωράριο, το οποίο ορίζεται 

από τη Γραμματεία ανάλογα με τις α

νάγκες. 



Προσωπικό πις Γραμματείας 

ΓΚΟΡΤΖΗ ΟΥΡΆΝΙΑ 

ΥΦΑΝΤΗΑΝΝΑ 

ΣΙΑΡ ΑΒΑ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΝΔΡΕΛΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

8. Βιβλιοθήκη 

ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Γραμματέας 

ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού 

ΔΕ Δακτυλογράφων 

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Φυσικής 

ευρίσκεται στον 3° όροφο του κτιρίου 
Φ2. Λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή 

από τις 8:30 έως τις 22:00 και το Σάββα
το από τις 10:00 έως τις 20:00 και στελε
χώνεται από υπαλλήλους του Πανεπι

στημίου και μεταπτυχιακούς φοιτητές 

του Τμήματος. 

Η βιβλιοθήκη διαθέτει περί τις 15000 
τίτλους βιβλίων και μία συλλογή από 80 
τίτλους επιστημονικών περιοδικών. Έ

χει οργανωθεί δανειστική συλλογή διδακτικών βιβλίων προσαρμοσμένη στις βιβλιο

γραφικές ανάγκες τ.ου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Επίσης συλλογή βι

βλίων εκλα"ίκευσης της επιστήμης καθώς και βιβλίων σχετικών με την ιστορία, τη φιλο

σοφία και τη διδακτική των θετικών επιστημών. Από τις συλλογές αυτές οι φοιτητές 

μπορούν να δανειστούν μέχρι δύο βιβλία για διάστημα δύο εβδομάδων με δυνατότητα 

ανανέωσης. 

Η βιβλιοθήκη διαθέτει μικρό αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση από τους 

φοιτητές με δυνατότητα πρόσβασης (μέσω του Διαδικτύου) σε βάσεις δεδομένων, στην 

ηλεκτρονική μορφή διαφόρων εντύπων κλπ. Είναι επίσης διασυνδεδεμένη με το Εθνι

κό Δίκτυο Βιβλιοθηκών μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα εκτεταμένων βιβλιο

γραφικών αναζητήσεων και παραγγελιών αντιτύπων. 

Προσωπικό πις Βιβλιοθήκης 

ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ, Ε.Δ.ΤΠ. 

ΤΖΟΒΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ, Διοικητική Υπάλληλος. 

9. Επίτιμα Μέλη 
Ομότιμοι Καθη'yητές 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΓΓΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΠΣΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 

Επίτιμος Διδάκτορας 

ΚΑΙΣΑΡ ΑΛΕΞΟΠΟΥ ΛΟΣ 

•1·• 



Γ. ΠΡΟΠ1ΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΉΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

1. Γενικοί Κανονισμοί 
Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα 

Φυσικής διαρκούν οκτώ εξάμηνα και οδη

γούν στη λήψη πτυχίου Φυσικής. 

Εγγραφή 

Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την 

εγγραφή του στο Τμήμα και, πλην περι

πτώσεων παροδικής αναστολής της φοίτη-

100 . 

50 

150 1 
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Αριθμός εyyραφόμεvωv qχJιτητών ανά ακαδημαlΚό έrος 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Αριθμός αποφοίτων ανά ακαδημαϊκό έτος 

σης ή πειθαρχικής ποινής, αποβάλλεται 

κανονικά με τη λήψη του πτυχίου' . 
Η πρώτη εγγραφή γίνεται εντός ορισμέ

νης προθεσμίας (συνήθως 20 ημερών) με
τά την έκδοση των αποτελεσμάτων των Γε

νικών Εξετάσεων. Ανανέωση εγγραφής 

κάθε χρόνο δεν απαιτείται. Είναι απαραί

τητο όμως στην αρχή κάθε εξαμήνου ο 

φοιτητής να δηλώνει στη Γραμματεία του 

Τμήματος τα μαθήματα που θα παρακο- . 
λουθήσει. Αφού γίνει η εγγραφή ο φοιτη

τής παίρνει από τη Γραμματεία : Την Πα
νεπιστημιακή Ταυτότητα (δελτίο αναγνώ

ρισης του φοιτητή) , το Δελτίο Ειδικού Ει

σιτηρίου2 και το Βιβλιάριο Υγειονομικής 

Περίθαλψης (εφόσον επιλέγει την περί

θαλψη που παρέχει το Πανεπιστήμιο). 

Πέραν του αριθμού των εισαγομένων 

με τις Γενικές Εξετάσεις, εγγράφονται 

στα ΑΕΙ (σε ποσοστό που ορίζει ο νό

μος), μετά από ειδικές εξετάσεις και όσοι 

ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: Έλ

ληνες του εξωτερικού, παιδιά Ελλήνων υ

παλλήλων στο εξωτερικό, Κύπριοι, αλλο

γενείς - αλλοδαποί, ομογενείς υπότροφοι, 

άτομα με ειδικές ανάγκες και ορισμένες 

κατηγορίες αθλητών. 

Φοίτηοη 

Το ακαδημα·ίκό έτος αρχίζει την 1 η Σε

πτεμβρίου και λήγει την 31 η Αυγούστου 
του επομένου έτους. 

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημα·ί

κού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο ε

ξάμηνα (χειμερινό, εαρινό). Κάθε εξάμη

νο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις 
εβδομάδες για διδασκαλία και 2-3 εβδο
μάδες για εξετάσεις. Το χειμερινό εξάμη

νο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 

Σεπτεμβρίου και το εαρινό εξάμηνο λήγει 

το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου . 

Οι ακριβείς ημερομηνίες λήξεως του χει

μερινού εξαμήνου και ενάρξεως του θερι

νού καθορίζονται από τη Σύγκλητο του 

Πανεπιστημίου έτσι ώστε να συμπληρώνε

ται ο αναγκαίος αριθμός εβδομάδων. Για 

τον ίδιο λόγο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

με πρόταση της Συγκλήτου και απόφαση 

του Υπουργείου Παιδείας, ρυθμίζεται η έ

ναρξη και η λήξη των δύο εξαμήνων εκτός 

των ανωτέρω ημερομηνιών. 

1Με αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή προς το 
Τμήμα και μετά από έγκριση του Δ ιοικητικσύ Συμ

~ουλίου, είναι δυνατή η αναστολή της φοιτητικής 
ιδιότητας, η οποία μπορεί να επανακτηθεί με την 

ίδια διαδικασία. 
2Σε περίπτωση απώλειας του Δ ελτίου Ειδικού Ει
σιτηρίου, ο φοιτητής θα πρέπει να κάνει αμέσως 

σχετική δήλωση στη Γραμματεία. Η έκδοση νέου 

δελτίου στην περίπτωση αυτή γίνεται δύο μήνες 

fιιετά τη δήλωση απώλειας. 



Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να 

συμμετέχει κατά τη διάρκεια των σπου

δών του κανονικά και ουσιαστικά στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αυτή ορί

ζεται από το νόμο και τις αποφάσεις των 

οργάνων του Πανεπιστημίου και του 

Τμήματος. 

Από το τρέχον ακαδημα·ίκό έτος θεσπί

ζεται στο Τμήμα Φυσικής ο θεσμός του 

Συμβούλου Σπουδών. Ως Σύμβουλοι 

Σπουδών ορίστηκαν οι κ .κ. Β. Τσικούδη , 

Ν. Παπανικολάου και Η. Τριανταφυλλό

πουλος, οι οποίοι θα είναι στη διάθεση 

των φοιτητών για παροχή συμβουλών και 

πληροφοριών σχετικά με το Πρόγραμμα 

Σπουδών. 

Πρόγραμμα Σπουδών (γενικά) 

Τα μαθ1Ίματα του προγράμματος σπου

δών του Τμήματος Φυσικ1Ίς διακρίνονται 

σε υποχρεωτικά και σε κατ' επιλογή. Τα 

υποχρεωτικά μαθήματα είναι 26, περι

λαμβάνουν βασικές γνώσεις και πρέπει 

να τα παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές 

στη διάρκεια των σπουδών τους. Τα μα

θήματα επιλογής παρέχουν στο φοιτητή 

τη δυνατότητα να αποκτ1Ίσει πρόσθετες 

γνώσεις στους κλάδους που τον ενδιαφέ

ρουν, είναι τουλάχιστον 8 και επιλέγο 

νται υποχρεωτικά από έναν ευρύ κατά

λογο μαθημάτων (περίπου 50) που προ
σφέρονται κάθε χρόνο. Για την απόκτηση 

του πτυχίου ο φοιτητής πρέπει να παρα-

κολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον 34 
μαθήματα. 

Τα κατ' επιλογή μαθ1Ίματα διδάσκονται 

μετά το 4ο εξάμηνο και επιλέγονται υπο

χρεωτικά ως εξής: δύο στο so εξάμηνο3 , 

ένα στο 6° και από τρία στα εξάμηνα 7ο 

και 8°. Αν η κατανόηση ενός μαθήματος 
επιλογής απαιτεί γνώσεις που δίνονται 

σε κάποια άλλα μαθήματα, τότε αυτά χα

ρακτηρίζονται ως προαπαιτούμενα της 

αντίστοιχης επιλογής . 

όρισμένα μαθήματα του προγράμμα

τος σπουδών, ανήκουν στο γνωστικό πε

δίο άλλων Τμημάτων (Μαθηματικών, Χη 

μείας, Ιατρικής) και διδάσκονται από μέ

λη ΔΕΠ των Τμημάτων αυτών. 

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές 

του και παίρνει πτυχίο , όταν επιτύχει σε 

34( =26+8) τουλάχιστον μαθήματα που 
απαιτεί το πρόγραμμα σπουδών και συ

γκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό4 δι 

δακτικών μονάδων (::Ξ:158), σε χρόνο όχι 

μικρότερο των οκτώ εξαμήνων . Ο ελάχι

στος αριθμός διδακτικών μονάδων προ

κύπτει από το άθροισμα των διδακτικών 

μονάδων 34 μαθημάτων, που υποχρεού-

3 Κατ ' εξαίρεση το μάθημα επιλογής "Ειδικά Θέ
ματα Φυσικής " (που συνεπάγετ ι εκπόνηση δι 

πλωματικιίς εργασίας) προσ'crι,έρεται μόνο.yια τους 
φοιτητές του 7ου και 8ου εξαμιίνου. 

πιλογή μαθιίματα. 



ται να πάρει ο φοιτητής στη διάρκεια των 

σπουδών του. 

Στα πλαίσια προγραμμάτων της Ευρω

πα·ίκής Ένωσης ιiπάρχει για τους φοιτη 

τές, δυνατότητα πραγματοποίησης μιας 

περιόδου σπουδών τους στο εξωτερικό, η 

οποία τους αναγνωρίζεται πλήρως για τη 

λήψη του πτυχίου τους. 

Δηλώσεις Μαθημάτων 

Οι φοιτητές, στην αρχή του χειμερινού 

και του εαρινού εξαμήνου (Σεπτέμβριο 

και Φεβρουάριο, αντίστοιχα) και μέσα σε 

ορισμένη προθεσμία που ορίζεται από τη 

Γραμματεία, δηλώνουν εγγράφως τα μα

θήματα που θα παρακολουθήσουν στη 

διάρκεια του εξαμήνου αυτού. 

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που 

μπορεί να παρακολουθήσε ι και να εξετα

στεί ο φοιτητής σε κάθε εξάμηνο είναι 

ν+2, όπου ν είναι ο αριθμός των μαθημά

των κάθε εξαμήνου (δηλαδή ν=4 για το 

lo εξάμηνο, ν=5 για το 2° , 3ο και 4ο εξά

μηνο, ν=4 για το 5ο, 6°, 7ο και so εξάμηνο). 

Φοιτητής που αποτυγχάνει ή δεν προ

σέρχεται στις εξετάσεις σε κάποια από τα 

υποχρεωτικά μαθήματα που δήλωσε , πρέ

πει στο επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο (χει

μερινό ή εαρινό) να επαναλάβει την πα

ρακολούθησή τους κατά προτεραιότητα 

και επομένως να τα συμπεριλάβει στη νέα 

του δήλωση, πάντα μέσα στα πλαίσια του 

μεγίστου αριθμού μαθημάτων που μπορεί 

να δηλώσει. (Εξαιρείται και δεν υπολογί

ζεται στο μέγιστο αριθμό, το μάθημα Ερ

γαστήρια Φυσικής ΠΙ, όταν δηλώνεται για 

δεύτερη φορά). Αν ο φοιτητής αποτύχει 

σε επιλεγόμενο μάθημα, μπορεί σε επό

μενο εξάμηνο, που προσφέρεται το μάθη 

μα αυτό, να το επαναλάβει ή να το αλλά

Ι:ει με άλλο επιλεγόμενο μάθημα από τα 

προσφερόμενα. 

Ό ελάχιστος αριθμός ( = 158) διδακτικών μονά
δων ειναι το άθροισμα των διδακτικών μονάδων 

των 26 υποχρεωτικών μαθημάτων (=126) συν 32 
τουλάχιστον διδακτικές μονάδες από οκτώ κατ ' ε 

πιλογή μαθήματα. 



Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 7ο και 8ο 

εξάμηνο σπουδών τους και τα μαθήματα 

που τους υπολείπονται για να πάρουν πτυ

χίο είναι μέχρι 12 και ορισμένα από αυτά 
είναι επιλεγόμενα, αλλά δεν κατανέμονται 

εξ ίσου στα δύο εξάμηνα, μπορούν με αίτη

σή τους προς το Τμήμα να ζητήσουν τη δή

λωση περισσοτέρων επιλεγομένων μαθη

μάτων σε κάποιο εξάμηνο, έτσι ώστε να α

ποκατασταθεί ίση κατανομή των μαθημά

των στα δύο εξάμηνα. Το Δ.Σ. του Τμήμα

τος εγκρίνει τις αιτήσεις αυτές αν κρίνει ότι 

αυτό διευκολύνει τις σπουδές του φοιτητή. 

Εξετάσεις 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου διενεργούνται 

εξετάσεις στις οποίες συμμετέχουν οι φοι

τητές που δήλωσαν και παρακολούθησαν 

τα αντίστοιχα μαθήματα που διδάχθηκαν. 

Τον Σεπτέμβριο, πριν από την έναρξη των 

μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου, διε

νεργούνται επαναληπτικές εξετάσεις στα 

μαθήματα και των δύο εξαμήνων (χειμερι

νού και εαρινού). Η κανονική διάρκεια κά

θε εξεταστικής περιόδου είναι 2-3 εβδομά
δες . Η βαθμολογία του φοιτητή σε κάθε 

μάθημα καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο 

οποίος υποχρεούται να οργανώσει γραπτές 

ή κατά την κρίση του και προφορικές εξε

τάσεις ή και να στηριχθεί σε θέματα ή ερ

γαστηριακές ασκήσεις. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στο 

τέλος κάθε εξαμήνου οι φοιτητές εξετάζο

νται μόνο στα μαθήματα που παρακολού

θησαν στη διάρκεια του εξαμήνου αυτού . 

Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει για τους φοι

τητές που βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο φοί

τησης ή και πέραν αυτού, έχουν παρακο

λουθήσει τουλάχιστον μια φορά όλα τα 

προβλεπόμενα για τη λήψη του πτυχίου μα

θήματα και ο αριθμός των μαθημάτων που 

οφείλουν δεν υπερβαίνει τα 12. Στην περί
πτωση αυτή έχουν δικαίωμα να εξεταστούν 

σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανε

ξάρτητα αν αυτά ανήκουν σε χειμερινό ή ε-. .,. 

αρινό εξάμηνο (πλήρης εξεταστική περίο

δος), με μόνη προϋπόθεση τα μαθήματα 

αυτά να έχουν δηλωθεί στα δύο τελευταία 

εξάμηνα πριν τις εξετάσεις. 

Το πρόγραμμα εξετάσεων κάθε εξαμή

νου καταρτίζεται από επιτροπή και ανακοι

νώνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από 

την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. 

Βαθμός Πτυχίου 

Για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο 

Τμήμα μέχρι και το έτος 1986-87, ο βαθμός 
του πτυχίου είναι ο μέσος όρος της βαθμο

λογίας όλων των μαθημάτων. Για όσους ει

σήχθησαν από το 1987-88 και μετά, ο βαθ

μός του πτυχίου υπολογίζεται ως εξής: Ο 

βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται 

με το συντελεστή βαρύτητας του μαθήματος 

και το άθροισμα των επί μέρους γινομένων 

διαιρείται με το άθροισμα των συντελε

στών βαρύτητας όλων των μαθημάτων. Οι 

συντελεστές βαρύτητας είναι 1.5 για τα μα
θήματα με 3 ή 4 διδακτικές μονάδες και 2 
για τα μαθήματα με περισσότερες από 4 δι
δακτικές μονάδες. Ο αριθμός των διδακτι

κών μονάδων είναι ο ίδιος με τις ώρες δι

δασκαλίας ανά εβδομάδα. 

Εάν ένας φοιτητής στη διάρκεια των 

σπουδών του έχει βαθμολογηθεί σε περισ

σότερα από τον ελάχιστο απαιτούμενο α

ριθμό μαθήματα, μπορεί, αν το επιθυμεί, 

να μη συνυπολογίσει για την εξαγωγή του 

βαθμού του πτυχίου τους βαθμούς των επί 

πλέον μαθημάτων. Στην περίπτωση αυτή, 

μόλις ο φοιτητής περατώσει τις σπουδές 

του και αμέσως μετά την ανακοίνωση και 

των τελευταίων αποτελεσμάτων, πρέπει να 

δηλώσει στη Γραμματεία ποια μαθήματα 

δεν θέλει να συνυπολογιστούν. Αν δεν υ

πάρξει σχετική δήλωση θα συνυπολογίζο

νται όλα τα μαθήματα. Σε κάθε περίπτωση, 

(είτε υπολογιστούν στο βαθμό του πτυχίου 

είτε όχι) όλα τα μαθήματα αναγράφονται 

στην καρτέλα και στα πιστοποιητικά σπου

δών και αναλυτικής βαθμολογίας . 



2. Παράλληλοι Εκπαιδευτικοί 
Θεσμοί 

Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών 

Για την απόκτηση πτυχίου Φυσικής α

παιτείται και η γνώση μιας από τις εξής 

ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμα

νικά. Η προϋπόθεση αυτή πρέπει να έχει 

εκπληρωθεί πριν την εγγραφή των φοιτη

τών σε μαθήματα του 7ου εξαμήνου. Το ε

πίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας ορίζε

ται ως η δυνατότητα μεταφράσεως στην 

ελληνική ενός κειμένου, για να διαπιστω

θεί η γνώση της δομής της γλώσσας και 

της βασικής ορολογίας στον τομέα της 

Φυσικής. Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί πε

ρίπου σε ένα πρόγραμμα εκμάθησης της 

ξένης γλώσσας επί τέσσερα εξάμηνα με 

διδασκαλία τεσσάρων ωρών ανά εβδομά

δα. 

Κατά την πρώτη εγγραφή του στο Τμή

μα Φυσικής ο φοιτητής δηλώνει την ξένη 

γλώσσα της προτίμησής του . Εάν ο φοιτη -

τής δεν έχει καμιά προηγούμενη γνώση 

της γλώσσας, μπορεί να εγγραφεί με αίτη

σή του στο πρώτο εξάμηνο του αντίστοι

χου προγράμματος. Αν έχει κάποια προη

γούμενη γνώση, μπορεί να καταταγεί με

τά από συνεννόηση με τον αρμόδιο διδά

σκαλο, σε κάποιο εξάμηνο του προγράμ

ματος ώστε να συμπληρώσει τις γνώσεις 

του. Τέλος, αν κατά την κρίση του, ή μετά 

από συνεννόηση με τον αρμόδιο διδάσκα

λο, ο φοιτητής γνωρίζει την ξένη γλώσσα 

στο απαιτούμενο επίπεδο, μπορεί να προ

σέλθει απευθείας στις εξετάσεις, που γί

νονται 2 φορές τον χρόνο (Μάιο και Δε
κέμβριο) . 

Σεμινάρια 

Ο θεσμός των Σεμιναρίων Φυσικής εί

ναι από τους πιο παλιούς στο Τμήμα μας. 

Ο θεσμός υλοποιείται με την πρόσκληση 

ερευνητών από Ερευνητικά Κέντρα και 

Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του ε

ξωτερικού οι οποίοι παρουσιάζουν μια 



διάλεξη σε κάποιο θ έμα επιλογ1iς τους. 

Το θέμα της διάλεξης είναι συνήθως μέσα 

στις πρόσφατες ερευνητικές ασχολίες του 

προσκεκλημένου και απευθύνεται κυρίως 

στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Πάντοτε ό

μως υπάρχουν και φοιτητές στο ακροατή

ριο. 

Τα Σεμινάρια αποσκοπούν στην ενημέ

ρωση του Τμήματος και στην τροφοδοσία 

του με νέες ιδέε ς. Είναι απαραίτητα για 

τη διαηiρηση της ερευνητικής ευρωστίας 

του Τμήματος . Αξίζε ι να σημειωθεί ότι η 

λατινική λέξη seminarium, από την οποία 
προέρχεται ο όρος σεμινάριο, αρχικά σή

μαινε "φυτώρ ιο" . Πράγματι, το σεμινάριο 

θα πρέπει να λειτουργεί ως ένα φυτώριο 

ιδεών. Για να λε ιτουργήσει αποτελεσματι

κά ο θεσμός των σε μιναρίων είναι απα

ραίτητοι οι ανάλογοι πόροι, ιδιαίτερα για 

το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων που βρίσκε 

ται σε θέση γεωγραφικής απομόνωσης. Η 

επιτυχία όμως των σεμιναρίων του Τμή

ματος δεν είναι μόνο θ έμα πόρων αλλά 

χρειάζεται και σωστός σχεδιασμός και 

κάποια εγρήγορση γ ια την προσέλκυση ο

μιλητών. 

Τα Σ ε μινάρια Φυσικής δ εν απευθύνο

νται αποκλε ιστικά στα μέλη ΔΕΠ αλλά 

και σε μερίδα των φοιτητών. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι θεωρούνται επιτυχημένα ε

κείνα τα σεμινάρ ια που προσελκύουν πο

λυάριθμο ακροατήριο φοιτητών . Αυτό φυ

σικά εξαρτάται πολύ από το θέμα της δ ιά

λεξης. Για τους παραπάνω λόγους έχει ε

πιδιωχθ εί και η καθιέρωση Ομιλιών που 

έχουν στόχο να αγγίξουν ένα ευρύτερο α

κροατή ριο, κυρίως φοιτητικό. Παράλλη

λα, έχει καταβληθ εί προσπάθεια, ακόμα 

και στις ε ιδικές ομιλίες , να υπάρχει πά

ντοτε ένα "γενικό" μέρος . Και εδώ ο σχε

διασμός και η χρη ματοδότηση παίζουν 

πολύ σημαντικό ρόλο . Ο αριθμός τέτο ιων 

γενικών ομιλιών δεν μπορεί να είναι με 

γάλος και θα πρέπει να επιδιωχθεί να δί

νονται από ιδιαίτερα έμπε ιρους ερευνη-

τές και δασκάλους κυρίως από άλλα πα

νεπιστήμια του εσωτερικού και του εξω

τερικού. 

Υπάρχουν θέματα Φυσικ1iς τα οποία α

κόμα και όταν δεν αποτελούν μέρος της ε 

πίσημης ερευνητικής δραστηριότητας με 

λών του Τμήματός μας, ενδιαφέρουν πολ

λούς , τόσο μέλη ΔΕΠ όσο και φοιτητές. 

Τα θέματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν 

το αντικείμενο Διαλέξεω1ι κυρίως από μέ

λη ΔΕΠ του Τμήματος αλλά και από εξω

τερικούς ομιλητές . 

3. Φοιτητική Μέριμνα 

Στους φοιτητές του Τμήματος παρέχεται 

μια σειρά από κοινωνικές παροχές και δι

ευκολύνσε ις που σκοπό έχουν την καλυτέ

ρευση των συνθηκών διαβίωσης και μελέ

τη ς τους . Η μέγ ιστη διάρκεια παροχής 

των δ ιευκολύνσεων που ακολουθούν ε ί

ναι έξη χρόνια . Σ ε περίπτωση αναστολής 

τη ς φοίτησης η διάρκεια της αναστολ1iς 

δεν υπολογίζεται. 

Ακαδημαϊκή Υποδομή 

Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρή

ση όλων των εγκαταστάσεων και μέσω 

με τα οΠοία είναι εξοπλισμένο το Πανεπι

στήμιο για την εκπλήρωση του εκπαιδευ 

τικού του έργου, σύμφωνα με τον εσωτε 

ρικό κανον ισμό και τις αποφάσεις των 

αρμόδιων οργάνων του. Τονίζεται ιδιαιτέ 

ρως η δυνατότητα χρ1iσης της βιβλιοθή 

κη ς και των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

του Πανεπιστη μίου . 

Σ ε όλους τους φοιτητές , ακόμα και σε 

αυτούς που γράφονται με κατάταξη (πτυ 

χιούχοι άλλων Σχολών) , δίνονται δωρεάν 

τα διδακτικά συγγράμματα, οι σημειώσεις 

και τα διδακτικά βοηθήματα γ ια κάθε μά

θημα . 



Η διανομή τους γίνεται από τις Γραμμα

τείες των Τομέων στην αρχή κάθε εξαμή

νου με βάση τη δήλωση μαθημάτων που έ

χει κάνει ο φοιτητής στο εξάμηνο αυτό . 

Συγγράμματα 

Σε περίπτωση που ο φοιτητής επαναλαμ

βάνει το μάθημα στη δήλωσή του, επειδή 

απέτυχε σε προηγούμενο εξάμηνο, δεν ξα

ναπαίρνει το σύγγραμμα εκτός αν διανέ

μεται διαφορετικό από αυτό που π1Ίρε την 

πρώτη φορά. 

Υγειονομική Περίθαλψη 

Οι φοιτητές έχουν πλήρη ιατροφαρμα

κευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σύμ

φωνα με τα όσα ορίζονται στο Προεδρικό 

διάταγμα 327/83. Στο Πανεπιστήμιο λει

τουργεί σε εβδομαδιαία βάση υπό την αι

γίδα της Φοιτητικής Ομάδας Εθελοντικής 

Αιμοδοσίας η διοργάνωση αιμοληψιών, 

που ενθαρρύνονται από όλη την Πανεπι

στημιακή κοινότητα. Τα γραφεία της ΦΟ

ΕΑ βρίσκονται στο ισόγειο των φοιτητι

κών κατοικιών στην Πανεπιστημιούπολη 

και λειτουργούν κάθε Τρίτη και Πέμπτη 

12:00- 14:00, με αιμοληψία κάθε Παρα
σκευή την ίδια ώρα 

Σίτιση 

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει Φοιτητικό Ε

στιατόριο, το οποίο λειτουργεί στις σύγ

χρονες εγκαταστάσεις της Φοιτητικ1Ίς Λέ

σχης στην Πανεπιστημιούπολη. Η σίτιση 

παρέχεται για όλες τις ημέρες της εβδομά

δας (γεύμα και δείπνο) από 1η Σεπτεμβρί

ου μέχρι 30 Ιουνίου με διακοπή 15 ημερών 
κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και 

του Πάσχα. Υπό προϋποθέσεις, οι φοιτ -
τές δικαιούνται δωρεάν σίτισης γ ια όσο 

χρόνο διαρκούν οι σπουδές τους. Στα 

πλαίσια της σύμβασης του Πανεπιστημίο 

με τον ιδιώτη ανάδοχο του εστιατορ ίου , 

λειτουργεί στον χώρο της σίτισης καφετέ-

ρια - snack baι- . Επίσης στο 2ο όροφο του 
κτηρίου της Φοιτητικής Λέσχης λειτουργεί 

εστιατόριο για τις ανάγκες των μελών της 

Πανεπιστημιακής κοινότητας και τους ε

πισκέπτες. 

Στέγαση 

Ανάλογα με την οικονομική τους κατά

σταση, οι φοιτητές δικαιούνται δωρεάν 

στέγαση στις φοιτητικές κατοικίες που δια

τίθενται σε δύο συγκροτήματα κατοικιών. 

Η Φοιτητική Εστία, που βρίσκεται στο λό

φο Περιβλέπτου έχει δυναμικότητα 500 
περίπου κλινών κα ι λειτουργεί υπό την 

αρμοδιότητα του Εθνικού Ιδρύματος Νεό

τητας. Οι κατοικίες που ανήκουν στη Φοι

τητική Λέσχη στην Πανεπιστημιούπολη έ

χουν δυναμικότητα 210 περίπου κλινών. 
Λειτουργεί επίσης και τρ ίτο συγκρότημα 

φοιτητικών κατοικιών, κοντά στο μεταβα

τικό κτήριο, δυναμικότητας 359 κλινών. 

Μετακινήσεις 

Για τις μετακινήσεις τους οι φοιτητές 

πληρώνουν μειωμένο αντίτιμο εισιτηρίου. 

Η αστική σύνδεση από την πόλη προς την 

Πανεπιστημιούπολη γίνεται με αστική συ

γκοινωνία (αριθμός λεωφορείου 16), που 
ακολουθεί τη διαδρομή: Μώλος, οδός Α

βέρωφ, Κεντρική Πλατεία, Λεωφ. Δωδώ

νης, Εθνική οδός Ιωαννίνων- Άρτας, οδός 

Πανεπιστημίου, Δουρούτη. Το ίδιο λεωφο

ρείο εκτελεί την επιστροφή προς την πόλη 

ξεκινώντας από την Πανεπιστημιούπολη . 

Τα τακτικά δρομολόγ ια γίνονται ανά μια 

ώρα, με εκκίνηση κάθε ολόκληρη ώρα πα

ρά 15 λεπτά και επιστροφή κάθε ολόκληρη 
ώρα και 15 λεπτά . Τις ώρες αιχμής (πρωί, 

μεσημέρι, βράδυ) τα δρομολόγια είναι πιο 

πυκνά. Η μετάβαση στην Πανεπιστημιού 

πολη εξυπηρετείται επίσης και με τα δρο

μολόγια των λεωφορείων προς το Περιφε

ρειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο , που 

βρίσκεται δίπλα στην Πανεπιστημιούπολη. 



Υποτροφίες, Δάνεια 

Με τον Ν.2413/96 τροποποιήθηκε το 

σύστημα Υποτροφιών και Δανείων που ί

σχυε μέχρι το ακαδημα·ίκό έτος 1995-96, 
και από το ακαδημα"ίκό έτος 1996-97 χο
ρηγούνται από το ΙΚΥ στους προπτυχια

κούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ 

και ΤΕΙ βραβεία και υποτροφίες με τους 

εξής όρους: 

• Τα βραβεία, που συνίστανται σε γρα
πτό δίπλωμα και σε χορήγηση επιστημονι

κών βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου 

των σπουδών του φοιτητή, απονέμονται 

στον πρώτο επιτυχόντα κατά τις εισαγωγι

κές εξετάσεις , στον πρώτο επιτυχόντα κα

τά τις προαγωγικές εξετάσεις, εφόσον τις 

περάτωσε εντός των δύο πρώτων εξετα

στικών περιόδων, καθώς και σε κάθε αρι

στούχο απόφοιτο που περάτωσε τις πτυ

χιακές του εξετάσεις εντός των δύο πρώ

των εξεταστικών περιόδων. 

• Οι υποτροφίες χορηγούνται στους προ
πτυχιακούς φοιτητές με πρώτο κριτήριο 

την οικονομική κατάσταση του ίδιου του 

φοιτητή και των γονέων του και δεύτερο 

κριτήριο την επίδοσή του , κατ' απόλυτη 

σειρά επιτυχίας, στις εισαγωγικές εξετά

σεις ή τις προαγωγικές εξετάσεις κάθε έ

τους σπουδών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές 

ενδιαμέσων ετών, για να λάβουν υποτρο

φία, θα πρέπει να έχουν επιπλέον επιτύ

χει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 

6.51 (σε κλίμακα βαθμολογίας 0-10) στα 
μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος 

σπουδών, εντός της πρώτης ή τουλάχιστον 

της πρώτης και της δεύτερης εξεταστικής 

περιόδου . 

• Ο αριθμός των υποτροφιών , το ποσό 

που χορηγείται για την αγορά βιβλίων ή 

για την υποτροφία και οι λοιπές λεπτομέ

ρειες απονομής των βραβείων και υπο

τροφιών, καθώς και το πρόγραμμα και οι 

κανονιστικές διατάξεις που το διέπουν, ο

ρίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

W.l:W 

του Ι.Κ.Υ. 

• Στον πρώτο επιτυχόντα φοιτητή κάθε 
μεταπτυχιακού προγράμματος, μετά το τέ

λος κάθε έτους σπουδών το Ι.Κ.Υ. χορη

γεί, αν αυτός δεν είναι ήδη υπότροφός 

του, υποτροφία ποσού 650.000 δραχμών. 
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμό

ζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμ

βουλίου του Ι. Κ. Υ. 

• Στους προπτυχιακούς φοιτητές μπο
ρούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα 

οποία φοιτούν από το ακαδημα"ίκό έτος 

1996-97, άτοκα δάνεια και οικονομικές ε 

νισχύσεις για την κάλυψη ειδικών εκπαι

δευτικών αναγκών τους με κριτήριο την 

ατομική ή την οικογενειακή τους κατά

σταση και την επίδοσή τους στις σπουδές. 

Η έκταση , η διαδικασία και οι προϋποθέ

σεις χορήγησης των δανείων και ενισχύ

σεων αυτών καθορίζονται με προεδρικό 

διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των 

Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Μετεγγραφές, Κατατάξεις 

Οι μετεγγραφές από ΑΕΙ εξωτερικού 

επιτρέπονται μόνο στο 5ο εξάμηνο, μετά 

από εξετάσεις και σε ποσοστό 10% επί 
του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων 

στο Τμήμα υποδοχής. Απαραίτητη προϋ

πόθεση είναι να έχει περάσει ο φοιτητής 

όλα τα μαθήματα των προηγουμένων εξα

μήνων. Τις εξετάσεις διενεργεί Κεντρική 

Επιτροπή Εξετάσεων, στη Θεσσαλονίκη , 

το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους. Οι αιτή

σεις και τα λοιπά δικαιολογητικά κατατί

θενται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

από 1-15 Νοεμβρίου. 
Οι μετεγγραφές από ΑΕΙ εσωτερικού ε 

πιτρέπονται σε ποσοστό 6-10% του προ
βλεπόμενου αριθμού εισακτέων. Το ακρι

βές ποσοστό ορίζει με απόφασή του το 

κάθε Τμήμα υποδοχής. Τα κριτήρια για 

την έγκριση μιας μετεγγραφής είναι λόγοι 



υγείας και αναπηρίας των ίδιων των φοι

τητών και σε δεύτερη προτεραιότητα λό

γοι οικονομικοί, κοινωνικοί και οικογε

νειακοί. Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιο

λογητικά (ανάλογα με τους λόγους που ε

πικαλείται ο ενδιαφερόμενος) υποβάλλο

νται στη Γραμματεία του Τμήματος υπο

δοχής συνήθως από 1-15 Νοεμβρίου. 
Κατατάξεις πτυχιούχων άλλων Τμημά

των ΑΕΙ ή ΤΕΙ μπορούν να γίνουν μετά 

από επιτυχή συμμετοχή σε κατατακτήριες 

εξετάσεις στο Τμήμα Φυσικής. Οι εξετά

σεις για τους πτυχιούχους ΤΕΙ υπερδιε

τούς φοίτησης γίνονται από Κεντρική Ε

πιτροπή στη Θεσσαλονίκη και η κατάταξη 

γίνεται στο 3° εξάμηνο, ενώ για τους πτυ
χιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΚΑ ΤΕΕ διετούς 

φοίτησης τις εξετάσεις διενεργεί το ίδιο 

το Τμήμα Φυσικής. 

Πανεπιστημιακό Βιβλιοπωλείο 

Στο μεταβατικό κτήριο του Πανεπιστημί

ου (Δουρούτη) λειτουργεί το Γραφείο Δη

μοσιευμάτων του Πανεπιστημίου, από το 

οποίο μπορούν οι φοιτητές να αγοράζουν, 

με έκπτωση 40% επί των τιμών πώλησης, 
όλες τις Πανεπιστημιακές εκδόσεις . Ωρά

ριο λειτουργίας: Εργάσιμες ημέρες και ώ

ρες llπμ. έως 1μμ. 

Αθλητικές και Πολιτιστικές 

Δραστηριότητες 

Από τη Διεύθυνση του Πανεπιστημιακού 

Αθλητισμού καταβάλλονται προσπάθειες 

για τη δραστηριοποίηση των φοιτητών μας 

στις αθλητικές και πολιτιστικές 

εκδηλώσεις. 

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου 

έχουν τη δυνατότητα να γυμνάζο

νται στο Πανεπιστημιακό Γυμνα

στήριο και, ανάλογα με τις επιδό

σεις τους στα εξωτερικά πρωτα

θλήματα που γίνονται στα διάφο

ρα αθλήματα μεταξύ των Σχολών 

του Πανεπιστημίου μας, μπορούν να συμ

μετάσχουν στους Πανελλήνιους Φοιτητι

κούς Αγώνες που διεξάγονται μεταξύ των 

ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας. 

Στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστη

ριοτήτων, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου 

μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν 

σε χορευτικά τμήματα αρχαρίων και προ

χωρημένων, όπου διδάσκονται Ελληνικοί 

παραδοσιακοί χοροί. Το χορευτικό τμήμα 

του Πανεπιστημίου συμμετέχει σε πολιτι

στικές Πανεπιστημιάδες της χώρας και σε 

διάφορα Φεστιβάλ με διακρίσεις στο εξω

τερικό. 

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται 

για τα διάφορα αθλητικά και πολιτιστικά 

προγράμματα από τις ανακοινώσεις που α

ναρτώνται έξω από το Πανεπιστημιακό 

Γυμναστήριο και τη Φοιτητική Λέσχη στη 

Δουρούτη. 

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων 

Στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέ

σεων παρέχονται πληροφορίες σχετικά με 

τις υποτροφίες, μορφωτικές ανταλλαγές, 

σεμινάρια, μετεκπαιδεύσεις, εκπαιδευτικά 

προγράμματα ERASMUS, τEMPUS κλπ. 
από Ελληνικά και ξένα ΑΕΙ, Διεθνείς Ορ

γανισμούς, ΕΟΚ, κλπ. Επίσης από το Τμή

μα αυτό παρέχεται δυνατότητα εύρεσης 

στέγης και εργασίας για τους φοιτητές 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Γραφείο Διαμεσολάβησης 

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης έρχεται 

•• 



να καλύψει το κενό μεταξύ επιχειρήσεων 

και Πανεπιστημιακής κοινότητας, με σκο

πό την άμεση σύνδεση της έρευνας με την 

παραγωγή. Στόχος του είναι η ανάληψη 

πρωτοβουλίας για την προώθηση των α

ποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγε

ται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Γραφείο Διαuύνδεσης, Σπουδών 

και ΣταδιΟδρομίας 

Το Γραφείο Διασύνδεσης είναι μία νέα 

υπηρεσία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

η οποία απευθύνεται στους φοιτητές και 

αποφοίτους των Τμημάτων του , με σκοπό 

να τους παρέχει υποστήριξη και καθοδή 

γηση σε θέματα που αφορούν στην επι

στημονική κατάρτιση και επαγγελματική 

τους σταδιοδρομία και στην αναζήτηση 

εργασίας εναρμονισμένης με τις σπουδές 

τους . 

Το Γραφείο Διασύνδεσης προσφέρει έ

νκαιρ η και έγκυρη ενημέρωση και συμ

βουλευτική υποστ1Ίριξη στους φοιτητές 

και αποφοίτους σε ζητ1iματα που συνδέο

νται με: 

• ην ολοκλήρωση των βασικών σπου

δών, 

• τις μεταπτυχιακές σπουδές, 
• την αναζήτηση πηγών οικονομικής ενί

σχυσης για τις σπουδές τους, 

• τη συνεχιζόμενη κατάρτιση, 
• την Πρακτική Άσκηση και συμπληρω

ματική Εκπαίδευση, και 

• την αναζήτηση απασχόλησης στην αγο

ρά εργασίας. 

Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών 

στους φοιτητές I αποφοίτους αλλά και η 
ανάπτυξη σχέσεων αλληλοενημέρωσης 

και συνεργασίας με τις παραγωγικές μο

νάδες και τους φορείς - επιχειρήσεις του 

δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, επιχειρείται 

με: 

την ανάπτυξη ηλεκτρονικών βάσεων 

δεδομένων και σελίδων στο INTERNET 

με πληροφορίες προς τους φοιτητές Ι απο

φοίτους και τις επιχειρήσεις, 

• την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, 
• τη δημιουργία βιβλιοθήκης με έντυπο 

και ηλεκτρονικό υλικό, 

• τη διοργάνωση εκδηλώσεων με τη συμ

μετοχή φορέων και επιχειρήσεων για την 

ενημέρωση των φοιτητόJνlαποφοίτων, σε 

θέματα που αφορούν την αγορά εργασίας 

ή τις μεταπτυχιακές σπουδές. 

• την ανάπτυξη υπηρεσιών συμβουλευτι
κής σταδιοδρομίας για τους φοιτητές Ι a 
πόφοιτους (σχεδιασμός σταδιοδρομίας, 

σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, προε 

τοιμασία για συνέντευξη πρόσληψης), 

• την εκπόνηση μελετών σχετικά με τις 
δυνατότητες της αγοράς εργασίας και τη 

γενικότερη κατάσταση του κοινωνικο-οι

κονομικού περιβάλλοντος όχι μόνο της Η

πείρου αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. 

Το Γραφείο Διασύνδεσης βρίσκεται δί

πλα στο Αμφιθέατρο Νο 4 του Μαθηματι

χού , και δέχεται τους φοιτητές από Δευ

τέρα έως και Παρασκευ1i, 10:00 πμ - 03:00 
μμ. Η ίδρυση και λειτουργία του Γραφεί

ου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιω

αννίνων εντάσσεται στα πλαίσια του Επι

χειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης 

και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Υπουργείο Παιδείας και Ευρωπα'ίκή Έ

νωση-2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στ1Ίριξης). 



4. Πρόγραμμα Σπουδών, Περιεχόμενα Μαθημάτων και Διδάσκοντες 

τους παρακάτω πίνακες δίνεται συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου των 

προσφερομένων μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) στα πλαίσια του 

~~~ προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φuσικής5 • Το κάθε μάθημα χαρακτηρί
ζεται από ένα μοναδικό κωδικό6 

• Σε παρένθεση μετά τον τίτλο του μαθήματος ανα

γράφεται ο αριθμός των διδακτικών μονάδων. Στο τέλος της περιγραφής του μαθήμα

τος δίνεται εντός παρενθέσεων η σύνθεση των ωρών διδασκαλίας (θεωρία, ασκήσεις, 

εργαστήρια), οι κωδικοί των προαπαιτσύμενων μαθημάτων (με υπογράμμισηγ και οι 

διδάσκοντες για την τρέχουσα ακαδημα·ίκή χρονιά. Όταν το όνομα ενός διδάσκοντα 

ακολουθείται από τις αγκύλες {α} ή {π} το αντίστοιχο μάθημα χωρίζεται σε δύο τμή

ματα που αποτελούνται από φοιτητές με άρτιο {α} ή περιττό {π} αριθμό μητρώου, ο

πότε η αγκύλη δηλώνει ποιο τμήμα έχει ανατεθεί στον συγκεκριμένο διδάσκοντα. Για 

τα μαθήματα επιλογής 9 χρησιμοποιούνται τα σύμβολα {χ} = χειμερινό και 

{ε} =εαρινό , τα οποία προσδιορίζουν το εξάμηνο που προσφέρεται το αντίστοιχο μά

θημα. Η απουσία του ονόματος του διδάσκοντα δηλώνει ότι εκκρεμεί η ανάθεση του 

μαθήματος και οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το μάθημα θα πρέπει να επικοινω

νήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος. Μαθήματα που παρουσιάζονται σκιασμένα 

ii§~i2]~~~il!m1~iiii:i~~mς;]δεν προσφέρονται κατά το τρέχον ακαδημα·ίκό έ
τος. Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν ως μάθημα επιλογής και ένα από τα υ

ποχρεωτικά του Μεταπτυχιακσύ Προγράμματος Σπουδών υπό την προϋπόθεση ότι έ

χουν περάσει το αντίστοιχο μάθημα του προπτυχιακού προγράμματος. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ ΜΑΘΉΜΑΤΑ 

lo ΕΞΆΜΗΝΟ ~ 5 Σε περίπτωση που ένα μάθημα επιλογής δηλωθε 
11. ΓΕΝΙΚΗ ΦΎΣΙΚΗ Ι (6) 

Κίνηση σε μια διάσταση. Κίνηση στο επί

πεδο. Δυναμική του σωματίου. Έργο και 

ενέργεια. Διατήρηση της ενέργειας. Δια

τήρηση της ορμής. Κρούσεις. Κινηματική 

της περιστροφής. Δυναμική της περιστρο

φής και διατήρηση της στροφορμής. Ισορ

ροπία των στερεών σωμάτων. Ταλαντώ

σεις. Παγκόσμια έλξη. Στατική και δυνα

μική των ρευστών. ( 4,2,0) Παπανικολάου 
Ν. {α} - Ευαγγελάκης Γ. {π} ~ 

12 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΠΚΟΣ 
ΛΟΓΙΣΜΟΣ (6) 

Πραγματικές συναρτήσεις μιας και περισ

σότερων πραγματικών μεταβλητών. Όριο 

και συνέχεια πραγματικής συνάρτησης. 

από λιγότερους από 8 φοιτητές προσφέρεται 
νον εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα από 
αντίστοιχο Τομέα. 

6 Ο αλγόριθμος αρίθμησης των μαθημάτων είναι 
εξής : Στα υποχρεωτικά μαθήματα ο αριθμός 
διψήφιος και το πρώτο ψηφίο του nντιnτι~ιν" 
εξάμηνο που διδάσκεται το μάθημα. 
επιλογής αριθμούνται με τριψήφιους uμιcvμ•uuo., 
που το πρώτο ψηφίο δηλώνει την κατηγορία 
μαθήματος (1 = κατηγορία I, 2= κατηγορία Π). 
7 Μόνο μερικά μαθήματα επιλογής έχουν 
παιτούμενα. Σε αυτή την περίπτωση, για να 
κολουθήσει ο φοιτητής ένα μάθημα επιλογής 
πει να έχει παρακολουθήσει προηγουμένως τα 
ντίστοιχα προαπαιτούμενα μαθήματα 

8 Σε περίπτωση που κάποιος διδάσκων δεν 
μέλος ΔΕΠ του Φυσικού Τμήματος, το Τμήμα 
οποίο ανήκει δηλώνεται εντός παρενθέσεων 
το όνομά του. 

9 Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ο φοιτητής 
ποχρεούται να επιλέξει τουλάχιστον τρία μαθή 
τα από την κατηγορία Ι. Ο περιορισμός αυτός 
ισχύει για φοιτητές οι οποίοι μέχρι τέλος L.>. JΙιι.. ιJι- ι 
βρίου 1999 έχουν περάσει 4 τουλάχιστον κατ' 
λογή μαθήματα. 



Παραγωγίσιμες συναρτήσεις και εφαρμο

γές . Η έννοια του διαφορικού τελεστή. Α

όριστο ολοκλήρωμα. Η έννοια της διαφο

ρικής εξίσωσης. Ορισμένο ολοκλήρωμα 

και εφαρμογές. Η έννοια της αριθμητικής 

ολοκλήρωσης . Λογαριθμικές και εκθετι

κές συναρτήσεις. Αντίστροφες τριγωνομε

τρικές και υπερβολικές συναρτήσεις . Μέ

θοδοι ολο-κλήρωσης. Απροσδιόριστες 

μορφές και γενικευμένα ολοκληρώματα. 

Ακολουθίες, σειρές, δυναμοσειρές, σει

ρές Maclaurin και Taylor, εφαρμογές . 

(4,2,0) Βλάχος Θ. (Τμ. Μαθηματικών). 

ντίσταση . Ηλεκτρεγερτική δύναμη και 

κυκλώματα. Μαγνητικό πεδίο. Νόμοι 

των Biot-Savart και Ampere Faraday . 
Αυτεπαγωγή . Μαγνητικές ιδιότητες της 

ύλης. Εναλλασσόμενο ρεύμα και κυκλώ

ματα RCL. Εξισώσεις Maxwell και ηλε
κτρομαγνητικά κύματα. ( 4,2,0) Ασημακό

πουλος Π. {α} - Τσέκερης Π. {π} 

22. ΜΑΘΗΜΑΠΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ Ι (5) ~ 
Μερικές παράγωγοι πραγματικών συναρ

τήσεων πολλών πραγματικών μεταβλη 

τών. Τύπος του Taylor και ολικά διαφορι-
κά. Μέγιστα και ελάχιστα, πολλαπλασια

13. ΆΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΑΝΆΛΎΊΊΚΗ 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (5) 

~ στές Lagrange, εφαρμογές. Διπλά και τρι
πλά ολοκληρώματα. Συνήθεις διαφορικές 

εξισώσεις πρώτης τάξης, χωριζόμενων με

ταβλητών , ομογενείς, τέλεια διαφορικά, 

εφαρμογές. Γραμμικές διαφορικές εξισώ

σεις ανώτερης τάξης μεταβλητών ή σταθε

ρών συντελεστών, μέθοδος μεταβολής πα

ραμέτρων, εφαρμογές. Απλά συστήματα 

διαφορικών εξισώσεων. (3,2,0) Θρουμου

λόπουλος Γ. 

Βασικές αλγεβρικές δομές και δια-νυσμα

τικοί χώροι με έμφαση στον Ευκλείδειο 

χώρο Rn. Γραμμικοί μετασχηματισμοί, πί

νακες, ορίζουσες και εφαρμογές . Ιδιοτι

μές, ιδιοδιανύσματα, διαγωνιοποίηση πι

νάκων και εφαρμογές. Βασικές έννοιες 

της Αναλυτικής Γεωμετρίας . Εξίσωση ευ

θείας, κωνικής τομής, σφαίρας κλπ. Στοι

χεία απλής συνδυαστικής και η έννοια της 

πιθανότητας. ( 4,1,0) Μπα·ίκούσης Χ. (Τμ. 

Μαθηματικών). 

14. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 
Η!Υ Ι (6) 

23. ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι (4) ~ 
Μηχανική : Όργανα μετρήσεων. Συστημα-

τικά και τυχαία σφάλματα. Ταχύτητα, επι

~ τάχυνση, δυνάμεις , ροπές. Επαλήθευση 
των νόμων του Νεύτωνα, διατή-ρηση ορ

μής, στροφορμής και ενέργειας. Ταλα

ντώσεις . Τριβή. Θερμότητα: Θερμική δια

στολή. Ειδικές θερμότητες. Μηχανικό ι

σοδύναμο της θερμότητας . Στατιστικά 

φαινόμενα. (1,0,3) Ευαγγέλου Ε . , Κατσά

νος Δ. 

Γενική περιγραφή δομής υπολογιστών. Υ

λικά (hardware) . Λογισμικό (software) . 
Λειτουργικά συστήματα DOS, UNIX. Πε

ριβάλλοντα Windows, X-Windows. Επε 

ξεργαστές κειμένου . Φύλλα υπολογισμών. 

Αλγόριθμοι . (2,0 ,4) Παπαευθυμίου Β . , 

Μουκαρίκα Α., Μπάκας Θ ., Κατσάνος Δ. 

2ο ΕΞΆΜΗΝΟ 

24. ΔΙΑΝΥΣΜΑΠΚΗ ΑΝΆΛΥΣΗ (4) ~ 

Εισαγωγικές έννοιες. Διανυσματικές συ

ναρτήσεις πολλών πραγματικών μεταβλη

21. ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ // (6) ~ τών, καμπύλες στους χώρους R2 και R3
, ε

Ηλεκτρικό φορτίο και ύλη. Ηλεκτρικό πε- πιφάνειες. Βαθμωτά και διανυσματικά 

δίο και νόμος του Gauss. Ηλεκτρικό δυ- πεδία, παράγωγος κατεύθυνσης, κλίση , α

ναμικό. Πυκνωτές και διηλεκτρικά. Ηλε- πόκλιση, στροβιλισμός, Λαπλασιανή , βαθ

κτρικές ιδιότητες της ύλης . Ρεύμα και α- μωτό δυναμικό, διανυσματικό δυναμικό . 



Επικαμπύλιο ολοκλήρωμα, επιφανειακό 

ολοκλήρωμα, πολλαπλό ολοκλήρωμα. Αλ

λαγή μεταβλητών και Ιακωβιανή ορίζου

σα. Θεωρήματα των Gauss , Green, 
Stokes. Διαφορικοί τελεστές σε καμπυλό
γραμμα συστήματα συντεταγμένων. Στοι

χεία τανυστικού λογισμού. Τετραδιανύ

σματα. (3,1,0) Λεοντάρης Γ. 

κτρικό φαινόμενο. Φαινόμενο Compton. 
Δίδυμη γένεση και εξαύλωση. Ατομικό 

πρότυπο Bohr. Πείραμα Davison-Germer. 
Κύματα de Broglie. Αβεβαιότητα Heisen
berg. Κυματοσυναρτήσεις. Εξίσωση 
Schrδdinger. (4,1,0) Τριάντης Φ. {α} , Πά

κου Α. {α} - Φίλης Ι. {π}, Μπολοβίνος Α. 
{π} 

25. ΕΙΣΑΓΩm ΣΠΣ ΜΕθΟΔΟΎΣ 
ΤΩΝΗ!ΥΠ(6) 

~ 33. ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ I (4) ~ 

Εισαγωγή στη FORTRAN. Απλές εντο
λές εισόδου/ εξόδου. Εντολές καθορι

σμού. Εντολές ελέγχου. Εντολές μορφής. 

Μεταβλητές με δείκτες. Υποπρογράμ-μα

τα. Εντολές επικοινωνίας προγραμμάτων 

-υποπρογραμμάτων. (2,0,4) Παπαευθυμί
ου Β., Μουκαρίκα Α. , Μπάκας Θ. , Παπα

νικολάου Ν. 

3οΕΞΛΜΗΝΟ 

31. ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΙ (6) ~ 
Κύματα στα ελαστικά μέσα. Είδη κυμά

των, κυματικά μεγέθη, κυματική εξίσωση. 

Αρμονικά κύματα . Συμβολή κυμάτων , 

στάσιμα κύματα, διασκεδασμός. Ταχύτη

τα διαδόσεως σε διάφορα ελαστικά μέσα. 

Διάδοση κύματος σε διαφορετικά μέσα. 

Χαρακτηριστική αντίσταση μέσου. Ηχητι

κά κύματα. Εξισώσεις Maxwell και ηλε
κτρομαγνητικά κύματα. Φύση και διάδο

ση φωτός. Ανάκλαση, διάθλαση. Συμβο

λή, περίθλαση , φάσματα. Πόλωση , διπλή 

διάθλαση. ( 4,2,0) Αλεξανδρόπουλος Ν. 
{α} - Θεοδωρίδου Ε. {π} 

32. ΣΥΓΧΡΟΝΗΦΎΣ/ΚΗ 1 (5) ~ 
Σχετικότητα : Μετασχηματισμοί Γαλιλαί
ου. Πείραμα Michelson - Morley. Ειδική 
Θεωρία της Σχετικότητας. Μετασχηματι

σμοί Lorentz. Ενέργεια και ορμή. Στοι
χεία Γενικής Θεωρίας Σχετικότητας. 

Κβαντομηχανική: Μέλαν σώμα. Φωτοηλε-

Κινηματική του Υλικού Σημείου. Αρχές 

της Νευτώνειας Μηχανικής . Κίνηση σε 

μονοδιάστατο δυναμικό (αρμονικός ταλα

ντωτής , φρέαρ και φράγμα δυναμικού 

κλπ). Κεντρικές δυνάμεις. Θεμελιώδεις 

δυνάμεις και σκέδαση . Αδρανειακές δυ

νάμεις. Φαινομενολογικές δυνάμεις ( αντι
δράσεις συνδέσμων , δυνάμεις τριβής 

κλπ) . (3,1,0) Μπατάκης Ν. {α} - Κοσμάς 
Θ. {π} 

34. ΜΑθΗΜΑΠΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ 11 (5) ~ 
Μιγαδική άλγεβρα. Συναρτήσεις μιας μι

γαδικής μεταβλητής. Συνθήκες Cauchy -
Riemann. Αναλυτικές συναρτήσεις. Εκθε

τικές, λογαριθμικές, τριγωνομετρικές συ

ναρτήσεις. Σύμμορφες απεικονίσεις. Θε

ωρήματα και τύπος του Cauchy. Ανάπτυγ

μα Taylor. Σειρές Laurent. Σειρές Fouri
er. Ιδιομορφίες. Ολοκληρωτικά υπόλοιπα. 
(3,2,0) Κολάσης Χ. {π} - Τριανταφυλλό

πουλος Η. {α} 

35. ΕΡΓΑΣΊΉΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 11 (4) ~ 

Πειράματα Ηλεκτρομαγνητισμού: Ηλε

κτρικό ρεύμα, μέτρηση αντίστασης, ΗΕΔ, 

ωφέλιμη ισχύς , ωμόμετρο. Γαλβανόμετρο 

D' Arsonval, βαλλιστικό γαλβανόμετρο. 
Μέθοδοι μηδενισμού και γέφυρες. Ποτεν

σιόμετρα. Μαγνητικό πεδίο , επαγωγή. 

Καθοδικός παλμογράφος. Μεταβατικά 

φαινόμενα. Εναλλασσόμενο ρεύμα. Κυ

κλώματα RC, RL, RCL. Σύνθετη αντίστα
ση. Φίλτρα συχνοτήτων. (1,0,3) Ασλάνο
γλου Ξ. , Ευαγγέλου 1., Νικολής Ν .. Ιωαν-



νίδης Κ. , Γεωργίου Σ. , Ιωαννίδου-Φίλη Α. , 

Ονουφρίου Π. 

4οΕΞΑ.ΜΗΝΟ 

41. ΓΕΝΙΚΉ ΦΥΣΙΚΉ W (6) ~ 

Βασικές έννοιες της Θερμοδυναμικής. 

Καταστατικές εξισώσεις. Θερμοδυναμικά 

αξιώματα. Θερμοδυναμικά δυναμικά. Με

τατροπές φάσεων απλής ουσίας. Κινητική 

θεωρία των αερίων . Μικροσκοπική ερμη

νεία μακροσκοπικών μεγεθών. Κατανομή 

μοριακών ταχυτήτων κατά Maxwell. Κλα
σική ερμηνεία θερμοχωρητικότητας. Φαι

νόμενα μεταφοράς. ( 4,2,0) Αλεξανδρό
πουλος Ν. {π} - Φούλιας Σ. {α} 

42.ΣΥΓΧΡΟΝΗΦΥΣΙΚΉΙΙ (4) ~ 

Ατομική δομή : Άτομο υδρογόνου. Σπίν 
του ηλεκτρονίου. Πείραμα Stern-Gerlach. 
Πολυηλεκτρονικά άτομα. Απαγορευτική 

αρχή του Pauli και περιοδικό σύστημα. Ε
ξαναγκασμένη εκπομπή φωτός και laser. 
Μόρια και στερεά : Μοριακοί δεσμοί. Φά
σματα διατομικών μορίων. Στοιχεία θεω

ρίας ζωνών και αγωγιμότητα. Πυρηνική 

δομή : Ταξινόμηση πυρήνων. Μοντέλα δο
μής του πυρήνα. Διασπάσεις α και β. Σχά

ση και σύντηξη . Στοιχειώδη σωματίδια : 
Θεμελιώδεις δυνάμεις της φύσεως. Ταξι

νόμηση των σωματιδίων . Περιγραφή του 

Καθιερωμένου Προτύπου . (3,1,0) Πάκου 
Α. {α} , Κοσμίδης Κ. {α}-Τριάντης Φ. {π} , 

Μπολοβίνος Α. {π} 

43. ΚΛΑΣΙΚΉ ΜΗΧΑΝΙΚΉ Π (4) ~ 

Συστήματα δύο υλικών σημείων. Συστήμα

τα διακριτών υλικών σημείων και συστή

ματα συνεχή. Μηχανική του στερεού σώ

ματος . Εισαγωγή στη Θεωρία Δυναμικού . 

Εισαγωγή στη Λαγκρανζιανή και Χαμιλ

τόνια δυναμική. Εισαγωγή στην αναλυτική 

Μηχανική : Βασικά θεωρήματα και απο
τελέσματα στο χώρο των φάσεων, εισαγω

γή στην περιγραφή μη γραμμικών δυναμι-

κών συστημάτων (σολιτόνια, χάος κλπ) 

(3,1,0) Μπατάκης Ν. {α} - Κοσμάς Θ . {π} 

44. ΜΑΘΗΜΑΠΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣΠΙ (5) ~ 
Ολοκληρωτικοί μετασχηματισμοί Fourier, 
Laplace και aντίστροφοι. Ειδικές συναρ

τήσεις, γενικευμένες συναρτήσεις, συνάρ

τηση δέλτα του Dirac. Λύσεις συνήθων 
διαφορικών εξισώσεων (Legendre, Bessel, 
Hermite) σε σειρές. Γραμμικές διαφορι

κές εξισώσεις με μερικές παραγώγους. 

Μέθοδος διαχωρισμού των μεταβλητών . 

Διαφορικές εξισώσεις Laplace, Poisson, 
κύματος και διάδοσης θερμότητας. Στοι

χεία συναρτήσεων Green. (3,2,0) Κολάσης 
Χ . - Τριανταφυλλόπουλος Η. 

45. ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΙ (5) ~ 

Πειράματα οπτικής ορατού φωτός με laser 
και με κλασσικές πηγές: Ανάκλαση , διά

θλαση, πόλωση, σκέδαση, συμβολή, περί

θλαση, μήκος κύματος και ταχύτητα δια

δόσεως φωτός, φακοί, οπτικές ίνες , ολο

γραφία, οπτική φασματοσκοπία, φάσματα 

εκπομπής, φάσματα απορροφήσεως. Πει

ράματα οπτικής μικροκυμάτων: Κατανομή 

εντάσεως στο χώρο, μήκος κύματος, ανά

κλαση, διάθλαση , πόλωση , συμβολή και 

περίθλαση μικροκυμάτων, οπτικοί κυματο

δηγοί. Πειράματα ακουστικής υπερήχων: 

Φασματική κατανομή, κατανομή εντάσεως 

στο χώρο, μήκος κύματος, ταχύτητα διαδό

σεως, συμβολή και περίθλαση υπερήχων. 

(1 ,0,4) Χριστοδουλίδης Α. , Μπολοβίνος 

Α., Ασλάνογλου Ξ. , Ευαγγέλου Ι., Μάνθος 

Ν. , Λύρας Α., Γεωργίου Σ., Σκορδούλης Κ. 

So ΕΞΑΜΗΝΟ 

51. ΚΒΑΝΠΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (4) ~ 

Βασικές έννοιες: πλάτος πιθανότητας, τε

λεστές , κυματοσυνάρτηση. Εξίσωση 

Schrodinger. Μονοδιάστατα προβλήματα 
δυναμικών. Απλά συστήματα δυο κατα-



στάσεων. Αρμονικές ταλαντώσεις. Συμμε- 63. ΗΛΕΚΓΡΟΝ!ΚΗ ΦΥΣ!ΚΗ ~ 

τρίες. Στροφορμή , σπιν. (3,1,0) Ταμβάκης ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (6) 
Κ. {α} - Ευαγγέλου Σ . {π} Στοιχεία στατιστικών κατανομών. Βασική 

θεωρία ημιαγωγών. Κρυσταλλοδίοδοι. 

52. ΚΛΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΓΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι (4) ~ Κρυσταλλοτρίοδοι. Ελεγχόμενοι ανορθω

Ηλεκτροστατικό πεδίο και συνάρτηση δυ- τές. Φωτοηλεκτρονικές διατάξεις. Κρυ

ναμικού . Έργο και ενέργεια στην ηλε- σταλλοτρίοδοι πεδίου. Ολοκληρωμένα 

κτροστατική . Γενικές μέθοδοι υπολογι- κυκλώματα .. Στοιχεία ψηφιακών κυκλω
σμού του δυναμικού. Ηλεκτροστατικά πε- μάτων. Ανορθωτικά και σταθεροποιητικά 

δία στην ύλη. Μαγνητοστατικό πεδίο και κυκλώματα. Ενισχυτές. Διατάξεις αυτο

διανυσματικό δυναμικό. Μαγνητοστατικά ματισμού. (3,1,2) Παπαδημητρίου Δ. 
πεδία στην ύλη. (3,1,0) Μάνεσης Ε. 

53. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΙ (5) ~ 

(το μάθημα αυτό θα προσφερθεί σε αυτό 

το εξάμηνο μόνο για 40 το πολύ φοιτητές 
που το έχουν δηλώσει τουλάχιστον μία 

φορά στο παρελθόν. Το περιεχόμενό του 

είναι ίδιο αυτό του μαθήματος 45) (1,0,4) 
Λύρας Α, Νικολής Ν., Κοσμίδης Κ. 

Ο ΔΥΟ ΕΠΙΛΕΓΌΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΤΑ 

ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΆΜΗΝΟΥ 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

61. ΚΒΑΝΠΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Π (4) ~ 

Κεντρικά δυναμικά. Υδρογονοειδή άτο

μα. Εκφυλισμός. Λεπτή και υπέρλεπτη υ

φή. Θεωρία διαταραχών. Σκέδαση. Ταυ

τοτικά σωμάτια. Αρχή Pauli. (3,1,0) Ταμ
βάκης Κ. {α} -Ευαγγέλου Σ. {π} 

DENA ΕΠΙΛΕΓΌΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΆΜΗΝΟΥ 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

71. ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (4) 

Δομή των κρυστάλλων και αντίστροφο 

πλέγμα. Μηχανικές ιδιόιητες των στερεών. 

Γενίκευση του ν6μου του Hooke. Διπrι.nn\'11 

κυμάτων στο πλέγμα. Σχέσεις διασποράg 

και τρόποι ταλαντώσεων των πλεγμάτων 

Φων6νια. Ενέργεια μηδενικού σημείου. 

θερμικές ιδιότητες των Στερεών. Υπολο 

γισμ6ς ειδικής θερμότητας. Μοvτέλα Ein
stein και Debye. θερμική αγωγιμ6τητα. 
θερμική διαστολή. Ατέλειες των στερεών. 

Κλασική θεωρία ελεύθερων ηλεκτρον~ 

στα μέταλλα. Κβαντομηχανική περιγραφή 

εν6ς αέριου ελεύθερων ηλεκτρονίων. Κβα 

62. ΚΛΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΓΡΟΔ ΥΝΑΜΙΚΗ 
π (4) 

ντική σtαtισtική και εφαρμογές της στις ι 

~ δι6τητες των μετάλλων. {3,1,0) 

Εξισώσεις του Maxwell. Ενέργεια και ορ
μή στην Ηλεκτροδυναμική. Ηλεκτρομα

γνητικά κύματα σε μη αγώγιμα και αγώγι

μα μέσα. Διασπορά. Καθοδηγούμενα κύ

ματα. Ακτινοβολία ηλεκτρικού και μαγνη

τικού διπόλου . Ακτινοβολία σημειακού 

φορτίου. Βασικές έννοιες της σχετικότη

τας στην Ηλεκτροδυναμική. (3,1,0) Μάνε
σης Ε. 

72. ΣΤΑΠΣΠΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (4) 
Σύνοψη συμπερασμάτων της κλασικής 

θερμοδυναμικής. Στατιστική θερμοδυναμι

κή απομονωμένου συστήματος. θερμικ 

συστήματα σταθερού αριθμού μορίων. 

Κλασική στατιστική μηχανική. θερμικά 

συστήματα μεταβλητού αριθμού μορίων. 

Στατιστική φυσική ταυτοτικών σωματι

δίων. (3,1,0) 



73. ΣΤΑΠΣΠΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι (4) ~ ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
(το μάθημα αυτό θα προσφερθεί μόνο 

κατά το ακαδημα"ίκό έτος 1999-2000). 
Δυναμική και θερμοδυναμική περιγραφή 

φαινομένων. Στατιστική περιγραφή φαι

νομένων, έννοια της στατιστικής συλλο

γής. Απομονωμένο σύστημα, μικροκανο

νική συλλογή. Σύστημα σε λουτρό θερμό

τητας, κανονική συλλογή. Τέλειο κλασσι

κό αέριο. (3,1,0) Βέργαδος Ι. {π} - Βα

γιονάκης Κ. {α} 

Ο ΤΡΙΑ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΆΜΗΝΟΥ 

οΕΞΑΜΗΝΟ 

81. ΣΤΑΠΣΠΚΗΦΥΣΙΚΗ 11 (4) ~ 

(το μάθημα αυτό θα προσφερθει μόνο 

κατά το ακαδημα'ίκό έτος 1999-2000). 
Κλασικά συστήματα. Ιδανικό και πραγ

ματικό αέριο. Στατιστική Maxwell-Boltz
mann. Θερμοχωρητικότητα ταλαντώσε
ων στερεού. Συστήματα μεταβλητού α

ριθμού μορίων. Κβαντική στατιστική ιδα

νικού αερίου. Στατιστικές Bose-Eistein 
και Fermi-Dirac. Θερμική ακτινοβολία . 

Στατιστική ημισωματιδίων. (3 ,1,0) Βέρ 

γαδος Ι. {π} - Βαγιονάκης Κ. {α} 

Ο ΤΡΙΑ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ 

ΤΟΥΕΑΡΙΝΟΥΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ 

101. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ~ 

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (4) 
Κλάδοι της Μετεωρολογίας και Κλιματο

λογίας. Καιρός και κλίμα. Ο Ήλιος και η 

ακτινοβολία του. Θερμοδυναμική και υ

δροστατική της ατμόσφαιρας. Υδατώδη 

ατμοσφαιρικά αποβλήματα. Ατμοσφαιρι

κή πίεση. Πλανητική κατανομή της πίε

σης. Άνεμοι, αέριες μάζες και μέτωπα. Υ

φέσεις και aντικυκλώνες. Στοιχεία ανά

λυσης και πρόγνωσης του καιρού. Παρά

γοντες που επηρεάζουν και διαμορφώ

νουν το κλίμα. Κλιματολογικά στοιχεία. 

Ταξινόμηση τοπικών, περιφερειακών και 

πλανητικών κλιμάτων. Κλιματικές ζώνες. 

Μεγάλης κλίμακας παράγοντες που ελέγ

χουν το κλίμα. Στατιστική Κλιματολογία. 

Μέθοδοι κλιματικής ανάλυσης. Κλιματι

κές μεταβολές και κλιματικοί κύκλοι. Ε

φαρμογές της Κλιματολογίας. (3,1,0) Κα

τσούλης Β . {χ} 

102. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ 
ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ (4) 
Αστρονομικά όργανα. Αστρονομικές συ

ντεταγμένες. Αστέρες: φάσματα και φω

τομετρία, ταξινόμηση , εσωτερική δομή 

και ατμόσφαιρα, θερμοπυρηνικές αντι

δράσεις και παραγωγή ενέργειας στους 

aστρικούς πυρήνες, κινήσεις και φυσικά 

χαρακτηριστικά. Μεταβλητοί και ιδιότυ

ποι aστέρες. Δημιουργία και εξέλιξη α

στέρων. Αστρικές ομάδες. Μεσοαστρική 

ύλη και ακτινοβολία. (3,1,0) Τσικούδ.η Β ., 

Κρομμύδας Φ . {χ} 

103. ΣΤΑΠΣΠΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Π (4) 
Θεμελίωση της Στατιστικής Μηχανικής. 

Στατιστική εντροπία και δεύτερος θερμο

δυναμικός νόμος. ΣύνΟψη μικροκανονι-



~ς, xavoνutt1ς και. μεyΟλΟΧΟ'ΥΟVΙ.iης χα~ 
:mνομής. Ilρcryμcm.Xti ρεumct. ΜσnΔΟ 

sing. Μ&ν σώμα. θεωρι:α Debye. Σu
rumnmoon Bose-Einstein. θεομι.χή εχπο

ηλεΧtQΟ'ΥCων από σιερεtS.IΙΟQαμα
rtνητι.σμtSς Pauli. Διαμαyνητι.αμ6ς Landau. 
~αντικά αέρια στην Αστροφυαιχή χα 
Πuρηνιχ11 Φuσι.χ11. Σ"Wιχε(α στατισι:ιχ11g 

μελέτης μετατροπών φάσεως. (3,1,0 

104. ΜΑΘΗΜΑΠΚΕΣΜΕΘΟΔΟΙ ~ ~ 

ΦΎΣΙΚΗΣ (4) 
Γραμμικοί διανυσματικοί χώροι πεπερα

σμένων διαστάσεων, τελεστές, θεωρία α

ναπαραστάσεων, εφαρμογές. Απειροδιά

στατοι γραμμικοί διανυσματικοί χώροι, 

χώροι Hilbert, τετραγωνικά ολοκληρώσι
μες συναρτήσεις, πολυωνιμικές βάσεις. 

Συναρτήσεις Green, η έννοια του διαδό
τη. Ολοκληρωτικές εξισώσεις . Τανυστές. 

Διαφορικές μορφές. Λογισμός των μετα

βολών. (3,1,0) 24,34 Παντής Γ. {χ} , Κο

σμάς Θ . {ε } 

105. ΣΤΟΙΧΕΙΏΔΗ ΣΩΜΑΠΑ (4) ~ ~ 

Εισαγωγή. Βασικές έννοιες και πειραματι

κές μέθοδοι. Συμμετρίες και νόμοι διατή

ρησης. Ασθενείς, ηλεκτρομαγνητικές και ι

σχυρές αλληλεπιδράσεις. Εισαγωγή στις 

θεωρίες βαθμίδας. Ενοποιημένες θεωρίες. 

Κοσμολογία και αστροφυσική . (3,1,0) 61 
Βέργαδος Ι. {χ} , Ταμβάκης Κ. { ε } 

107. ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΦΎΣΙΚΗ Π (4) 
Προσέγγιση Born-Oppenheimer στα μό
ρια. Διατομικά μόρια. Μοριακές κυματο

συναρτήσεις και καταστάσεις. Περιστρο

φική κίνηση και περιστροφικά φάσματα. 

Μοριακές ταλαντώσεις και δονητικά φά

σματα . Ηλεκτρονιακές μεταβάσεις . Φω

τοηλεκτρονιακή φασματοσκοπία. Πολυ

φωτονικές διεργασίες. (3,1,0) 51 Κοσμίδης 
Κ. {ε} 

108. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΎΣΙΚΗ Ι (4) ~ 

Ηλεκτρικό φορτίο του πυρήνα. Μέγεθος 

και ακτίνα του πυρήνα. Πυρηνική μάζα 

και σταθερότητα. Ομοτιμία. Στροφορμή , 

σπιν και ισοτοπικά σπιν . Ηλεκτρομαγνη

τικές ροπές. Ο πυρήνας του Δευτερίου. 

Ανεξάρτητη κίνηση νουκλεονίων. Συλλο

γική κίνηση νουκλεονίων. Ιδιότητες ρα

διενεργών πυρήνων. Παραγωγή και απο

διέγερση καταστάσεων υψηλού 

σπίν.(3 , 1,0) Ασλάνογλου Ξ . {χ} 

109. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΎΣΙΚΗ Π (4) ~ 

Κλασική και κβαντική θεωρία σκέδασης. 

Αλληλεπιδράσεις νουκλεονίων και το πυ

ρηνικό δυναμικό . Δυναμικά βαρέων ιό

ντων . Χαρακτηριστικά πυρηνικών αντι

δράσεων . Ελαστική σκέδαση. Διέγερση 

Coulomb. Άμεσες αντιδράσεις. Αντιδρά

σεις σύνθετου πυρήνα. Αντιδράσεις σύ-

106. ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΦΎΣΙΚΗ Ι (4) 

ντηξης βαρέων ιόντων . Αντιδράσεις α

~ στροφυσικού ενδιαφέροντος . Αλληλεπι

δράσεις σε πολύ υψηλές ενέργειες. (3,1,0) 
Νικολής Ν . {ε} Μονοηλεκτρονιακά άτομα, άτομα με δύο 

ηλεκτρόνια, πολυηλεκτρονιακά άτομα. Α

τομικές καταστάσεις, ενέργειες, είδη σύ

ζευξης. Περιοδικό σύστημα. Αλληλεπί

δραση ακτινοβολίας-ύλης , συντελεστές 

Einstein. Ατομικές μεταβάσεις. Επίδρα

ση σταθερών εξωτερικών ηλεκτρικών και 

μαγνητικών πεδίων . Φασματοσκοπικές 

μέθοδοι. Η συμμετρία στα μόρια-Ομάδες 

σημείου. (3,1,0) Φίλης Ι. {χ} 

110. ΕΠΙΣΤΗΜΗΤΩΝΥΛΙΚΩΝ (4) 
Επισκόπηση των ηλεκτρικών, μηχανικών, 

οπτικών και μαγνητικών ιδιοτήτων των με

τάλλων, ημιαγωγών, διηλεκτρικών, κεραμι

κών και πλαστικών. Εφαρμογές της κλασ

σικής θερμοδυναμικής σε συστήματα στε

ρεών διαλυμάτων και διμεταλλικές ενώ

σεις. Εφαρμογές της θεωρίας των εξαρ-



θρώσεων των κρυσtάλλων σrη συμπεριφο

ρά των μηχανικών ιδισrήτων των σtερεών. 

Υγροί κρύσtαλλοι και άμορφοι ημιαγωγοί. 

(3,1,0) Παπαευθυμίου Β. { ε } 

111. ΚΡΎΣΤΑΛΛΟΔΟΜΗ (4) ~ 

Συμμετρία, πλέγματα και χωρική δομή 

της συμπυκνωμένης ύλης. Παραγωγή και 

ανίχνευση ακτίνων Χ. Στοιχεία ακτινο

προσtασίας. Σύμφωνη σκέδαση ακτίνων 

Χ ως μέσον προσδιορισμού της δομής των 

κρυστάλλων. Πειραματικές μέθοδοι 

προσδιορισμού της κρυσtαλλικής δομής. 

Σύμφωνη σκέδαση ακτίνων Χ σcον προσ

διορισμό της τελειότητας των κρυστάλ

λων. Σύμφωνη σκέδαση ηλεκτρονίων και 

νετρονίων ως μέσον προσδιορισμού της 

δομής των κρυσtάλλων. (3,1,0) Θεοδωρί
δου Ε. {ε} 

113. ΦΎΣ/ΚΗΣΓΕΡΕΑΣΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/(4) ~ 
Το μάθημα αυτό θα προσφερθεί μόνο κα

τά το ακαδημα'ίΚό έτος 1999-2000). Μηχα
νικές ιδιότητες των σtερεών. Γενίκευση τσu 

νόμσu τσu Hooke. Διάδοση κυμάτων σtο 

πλέγμα. Σχέσεις διασποράς και τρόποι τα

λαντώσεων των πλεγμάτων. Φωνόνια. Ε

νέργεια μηδενικού σημείσu. Θερμικές ιδιό

τητες των σtερεών. Υπολογισμός ειδικής 

θερμότητας. Μοντέλα Einstein και Debye. 
Θερμική αγωγιμότητα. Θερμική διασtολή. 

Ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες των 

Μετάλλων. Κλασσική θεωρία ελεύθερων 

ηλεκτρονίων σtα μέταλλα. Κβαντομηχανι

κή περιγραφή ενός αέρισu ελεύθερων ηλε

κτρονίων. Κβαντική σtατισtική και εφαρ

μογές της στις ιδιότητες των μετάλλων. 

(3,1,0) Παπαγεωργόπουλος Χ. {χ} 

114. ΦΎΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ // (4~ 
(το μάθημα αυτ ' θα προσφ ρθ ί μ 'ν 

κατά το ακαδημα'ίκό έτος 1999~2000). Θε

ωρία ζωνών μετάλλων. Περιοδικές συνο

ριακές συνθήκες. Μοντέλο σχεδόν ελεύ

θερου ηλεκτρονίου. Θεώρημα τσu Bloch. 
Ενεργός μάζα. Ζώνες Brillouin και επι
φάνεια Fermi. Υπεραγωγημότητα και υ
περρευσtότητα. Θεωρία ζωνών μονωτών 

και ημιαγωγών. Μονωτές. Ημιαγωγοί 

(Φαινόμενο Hall, ενεργειακές επιφάνει
ες, υπέρυθρη απορρόφηση). Εξαρθρώ

σεις και άλλες ατέλειες των Στερεών. Γε

νικά περί ηλεκτρικών και μαγνητικών ι

δισrήτων των σtερεών. (3,1,0) Παπαγεωρ
γόπουλος Χ. {ε} 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ // 

201. ΠΕΙΡΑΜΑΠΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ~ 

ΦΎΣΙΚΗΣΙ (4) 
Πειραματικές Μέθοδοι, οργανολογία και 

σκοποί της Ατομικής και Μοριακής Φυσι

κής, Φυσικής Υψηλών ενεργειών και Πυ

ρηνικής Φυσικής. (3,1,0) Τριάντης Φ., Πά
κου Α, Σκορδούλης Κ. {χ} 

202. ΠΙΘΑΝΟΤΗτΕΣΚΑΙΣΤΑΠΣΠΚΗ (4)~ 
Έννοια και νόμοι της πιθανότητας. Τυχαί

ες μεταβλητές. Ειδικά μοντέλα πιθανοτή

των. Ροπές. Εισαγωγή σrη σtατισtική συ

μπερασματολογία (εκτιμητική και έλεγχος 

υποθέσεων, θεωρία αποφάσεων). Διαστή

ματα εμπισtοσύνης. Στατισtικές μέθοδοι 

αναλύσεως δεδομένων. Παραμετρικά και 

μη παραμετρικά τεσt. Απλή παλινδρόμη

ση. Απλή ανάλυση της διακυμάνσεως . 

(3,1,0) Παπαχρήστος Σ. (Τμ. Μαθηματι
κών) {χ} 



203. ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι (4) ~ 

Βασικές έννοιες. Δομή του ατόμου. Περιο

δικός Πίνακας. Χημικοί Δεσμοί. Οξέα, Βά

σεις, Οξείδια, Άλατα. Πυρηνική Χημεία. 

Διαμοριακές δυνάμεις, κατασtάσεις της ύ

λης, Διαλύματα. Χημική Ισορροπία. Χημική 

κινητική . Οξειδοαναγωγή, Ηλεκτροχημεία 

και εφαρμογές. Μεταλλουργία και διάβρω

ση μετάλλων. Ανόργανες ενώσεις πρακτι

κού ενδιαφέροντος όπως νερό, αμμωνία, νι

τρικό οξύ, θειικό οξύ, αλάτι. (3,1,0) Παπα
δημητρίου Χ. (Τμ. Χημείας) {χ} 

204. ΘΕΩΡ/Α ΟΜΑΔΩΝ (4) ~ ~ 

Στοιχεία αφηρημένων ομάδων πεπερασμέ

νης τάξης. Ομάδες μετασχηματισμών συμ

μετρίας. Συζυγείς κλάσεις. Η συμμετρική 

ομάδα. Αναπαραm;άσεις. Μη αναγωγίσι

μες αναπαραm;άσεις. Χαρακτήρες. Λήμ

ματα του Schur. Αναγωγή αναπαραm;άσε
ων. Θεώρημα Wigner. Συνεχείς ομάδες 
και αναπαραm;άσεις τους. Ομάδες και άλ

γεβρες Lie. Οι ομάδες 0(2), 0(3), SU(2), 
SU(n), O(n), Sp(n). Άλγεβρες Lie. Τελε
σtές Casimir. Εφαρμογές. (3,1,0) 22, 34, 
44 Ρίζος Ι. {χ} - {ε} 

σαγωγή στη γεωμετρία και φυσική θεώρη

ση των μελανών οπών. Τύπος του 

Schwarzschild. Εισαγωγή m;α κοσμολογικά 
μοντέλα τύπου Robertson-Walker. (4,0,0) 
.33., 62 Κολάσης Χ. {χ} Μπατάκης Ν. { } 

207. ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ Ι (4) 
Επιλογή από τα εξής θέματα : Φασματο

σκοπία Mossbauer. Ακτίνες Χ: Φάσματα, 

γραμμική απορρόφηση, απορρόφηση από 

διάφορα υλικά, σκέδαση, προσδιορισμός 

της σtαθεράς του Planck, ανάλυση ιχνο

στοιχείων με φθορισμό (XRF) . Οπτική 
Φασματοσκοπία ( απορρόφηση και εκπο
μπή από άτομα και μόρια) . Συμβολομετρία 

Michelson. Πυρηνική Φuσική: Πειράματα 
Φασματοσκοπίας α, πειράματα Φασματο

σκοπίας γ, παραγωγή ακτινοβολίας brem
sstrahlung. (1,0,3) Παπαευθυμίου Β., Πά
κου Α, Κοσμίδης Κ., Ιωαννίδης Κ. {χ} 

208. ΦΥΣΙΚΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (4) 
Εισαγωγικές έννοιες. Κίνηση ενός σωματι

δίου. Στοιχεία Κινητικής Θεωρίας. Το πλά

σμα σαν ρευσtό. Κυματικά φαινόμενα, διά-

205. ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (4) 

χυση και αγωγιμότητα πλάσματος. Ισορρο

~ πία και σtαθερότητα. Μη γραμμικά φαινό

μενα. Εισαγωγή στην ελεγχόμενη σύντηξη. 

(3,1,0) 11, 62 Θρουμουλόπουλος Γ. {χ} Διαγνωσtική του ηλιακού πλάσματος. Αλ

ληλεπίδραση ηλιακού πλάσματος με μα

γνητικό πεδίο. Μονοδιάσtατα μοντέλα της 

Ηλιακής ατμόσφαιρας. Λεπτή δομή της Η

λιακής ατμόσφαιρας. Ηλιακά κέντρα δρά

σης και ηλιακή δραστηριότητα. Ηλιακός ά

νεμος. Αλληλεπίδραση ηλιακού ανέμου με 

τους πλανήτες. (3,1,0) Τσικούδη Β. {χ} 

206. ΒΑΡΎτΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ 
ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΠΚΟΤΗΤΑΣ (4) 
Εισαγωγή στη διαφορική γεωμετρία και τη 

γεωμετρία Rienmann. Θεμελιώδεις έννοι

ες της γενικής σχετικότητας και εξισώσεις 

του Einstein. Στοιχειώδεις λύσεις, Νευτώ
νιο όριο και κλασικά τεστ; της θεωρίας. Ει-

209. ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕκτΡΟΝΙΚΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ (4) 
Κυκλώματα ανόρθωσης με κρυσtαλλοδιό

δους. Κυκλώματα ενίσχυσης με κρυσtαλ

λοτριόδους σtις βασικές συνδεσμολογίες. 

Ενισχυτές ισχύος . Ενισχυτές ακουσtικών 

συχνοτήτων πολλών βαθμίδων. Κυκλώμα

τα θερμοελέγχου . Κυκλώματα φωτοελέγ

χου. (1,0,3) Παπαδημητρίου Δ. {χ} 

210. Ε/Δ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (4) ~ ~ 
(Προσφέρεται μόνο για τους φοιτητές του 

Ίου και 8ου εξαμήνου.) Οι ενδιαφερόμε

νοι για το μάθημα αυτό θα απευθύνονται 



σε μέλος ΔΕΠ σχετικό με το αντικείμενο 

της εργασίας που επιθυμούν να εκπονή

σουν. {χ} {ε} 

211. ΦΎΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι (4) ~ 

Χημική θερμοδυναμική: συνάρτηση Gibbs, 
χημικό δυναμικό. Ισορροπίες φάσεων. Χη

μική ισορροπία. Θερμοχημεία. Ηλεκτρο

χημεία ισορροπίας: διαλύματα ηλεκτρολυ

τών, ηλεκτροδιακή ισορροπία, ηλεκτροχη

μικά στοιχεία. (3,1,0) Φούλιας Σ. {χ} 

212. ΠΟΛΎΠΛΟΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (4) ~ 

Πολυπλοκότητα. Μορφοκλασματικά: αυ

τοομοιότητα, καμπύλες Koch, Sierpinski 
gasket, διήθηση, νόμοι δύναμης, σύνολα 

Cantor, πολυμορφοκλασματικά. Χάος: λο
γιστική απεικόνιση, εκθέτες Lyapunov, χα
μιλτονιακά συστήματα, μη γραμμικό εκ

κρεμές. Δίκτυα νευρονίων: πληροφορία, ε

ντροπία, εγκέφαλος, μάθηση, τεχνητά νευ

ρωνικά δίκτυα, προβλήματα ΝΡ, κυψελιδι

κά αυτόματα. Εφαρμογές. (3,1,0) 33, 43 
Ευαγγέλου Σ. {χ} 

φαρμογές σε μη σχετικιστικά συστήματα 

πολλών βαθμών ελευθερίας. (3,1,0) ~ 61 
Πολυχρονάκος Α. {ε} 

215. ΠΕ!ΡΑΜΑΠΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΦΎΣΙΚΗΣ Π (4) 
Τεχνική του κενού. Χαμηλές θερμοκρα

σίες. Θερμομετρία. Τεχνολογία λεπτών υ

μένων. Τεχνικές μελέτης στερεών σωμά

των και επιφανειών : Περίθλαση ακτίνων
Χ. Φαινόμενο Mδssbauer. Ηλεκτρικές και 

Μαγνητικές μετρήσεις. Φασματοσκοπία 

μαζών. Περίθλαση Ηλεκτρονίων. Φασμα

τοσκοπία Auger, Μετρήσεις έργου εξόδου. 
(3,1,0) Παπαγεωργόπουλος Χ. {ε} 

216. ΥΠΟΛΟΓΙΣΠΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΦΎΣΙΚΗΣ (4) 
Εύρεση ριζών αλγεβρικών εξισώσεων. Υ

πολογισμοί οριζουσών. Διαγωνιοποίηση 

μητρών. Αριθμητική ολοκλήρωση. Μέθο

δοι παρεμβολής. Ολοκλήρωση Monte-Car
lo. Επίλυση των διαφορικών εξισώσεων α' 

και β' τάξης. Διαφορικές εξισώσεις τύπου 

Schrδdinger. Επίλυση ολοκληρωτικών εξι

213. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΚΠΝΟΒΟΛΙΑΣ 
ΣΥΓΧΡΟΤΡΟΥ (4) 

~ σώσεων που εμφανίζονται στη φυσική . 

Πηγές ακτίνων Χ, ακτινοβολία Συγχρό

τρου. Λεπτή δομή του συντελεστή απορρο

φήσεως στην περιοχή των ακτίνων Χ. Φα

σματοσκοπία μη ελαστικής σκεδάσεως α

κτινοβολίας Χ. Σκέδαση ακτίνων Χ από 

μονοκρύσταλλο. Τοπογραφία ακτίνων Χ. 

Φασματοσκοπία με χρονική ανάλυση. Φα

σματοσκοπία φθορισμού. Φασματοσκοπία 

φωτοηλεκτρονίων από ακτίνες Χ. Ηλε

κτρονική φασματοσκοπία για χημική ανά

λυση . Μικροαπεικόνηση-μικροανάλυση. 

Μικροσκόπια ακτίνων Χ. Λιθογραφία α

κτίνων Χ. (3,1,0) Αλεξανδρόπουλος Ν. {χ} 

Μέθοδοι ελαχιστοποίησης. Μέθοδοι προ

σομοίωσης (Monte-Carlo, μοριακή δυναμι
κή). (3,0,1) 

217. ΔΙΔΑΚΠΚΗ ΠfΣ ΦΎΣΙΚΗΣ Ι (4) ~ 

Βασικές αρχές της διδακτικής των θετικών 

επιστημών. Μαθηματικά και Φυσική. Γλώσ

σα και Φυσική. Διδακτική των θεμελιωδών 

εννοιών και νόμων της μηχανικής. Διδακτι

κή των θεμελιωδών εννοιών και νόμων της 

θερμότητας. ( 4,0,0) Κρομμύδας Φ. {χ} 

218. ΦΎΣΙΚΗ ΤΗΣΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (6) 
Περιγραφή και στοιχεία χημείας της ατμό

σφαιρας. Ακτινοβολίες και ατμόσφαιρα. 

214. Ε/Δ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΒΑΝΠΚΗΣ 
ΘΕΩΡΙΑΣ (4) 

~ Θερμοδυναμική και ευστάθεια της ατμό

σφαιρας . Φυσική των νεφών. Ηλεκτρι

σμός και οπτική της ατμόσφαιρας. Μέθο

δοι και όργανα μέτρησης των φυσικών πα-

Τροχιακά ολοκληρώματα και εφαρμογές. 

Θεωρία σκέδασης. Δεύτερη κβάντωση. Ε-



ραμέτρων της ατμόσφαιρας. (3,1,2) Μπαρ

τζώκας Α {ε} 

Εξισώσεις Maxwell για οπτικά υλικά και 
μεταφορά ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. 

Ανάκλαση, διάθλαση , εξισώσεις Fresnel, 
219. ΓΑΛΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ (4) ~ εξισώσεις διασποράς. Συμβολή, εξισώσεις 

Δυναμική και κινηματική του Γαλαξία μας. Airy, συμβολομετρία. Περίθλαση, ολοκλή
Κατανομή των αστέρων στον Γαλαξία. Γα- ρωμα Κirchhoff, οπτικά φράγματα. Πόλω

λαξιακή περιστροφή. Μορφολογία του Γα- ση , σκέδαση, οπτική δράση, πολωτές, κα

λαξία και η φύση των γαλαξιακών σπει- θυστερητές φάσεως. Λεπτά υμένια συμβο

ρών. Δομή και φυσικά χαρακτηριστικά των λής. Ολογραφία. Οπτικές ίνες. Φωτεινές 

γαλαξιών. Μορφολογική ταξινόμηση των πηγές και φωτοανιχνευτές. (3,1,0) ΧριστΌ

Γαλαξιών. Δημιουργία και εξέλιξη των γα- δουλίδης Α {χ} 

λαξιών. Περιστροφή των γαλαξιών. Κατα

νομή των γαλαξιών στο Σύμπαν. Γαλαξια

κά σμήνη και υπερσμήνη . Δημιουργία και 

φάσεις εξέλιξης του Σύμπαντος. Θεωρητι

κά μοντέλα και παρατηρήσεις από επίγεια 

και διαστημικά τηλεσκόπια. Σύγχρονα κο

σμολογικά μοντέλα του σύμπαντος. (3,1,0) 
106 Τσικούδη Β. {ε} 

220. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΤΗΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ(4) ~ 
Εξισώσεις .Dirac. Εξισώσεις Κlein-Gor

don. Κβάντωση της ηλεκτρομαγνητικής α

κτινοβολίας. Εφαρμογές σε απλές διαδι

κασίες της σχετικιστικής θεωρίας πεδίου. 

(3,1,0) 51, 61 Λεοντάρης Γ. {ε} 

223. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞβΙΣ (4) ~ 

Οπτοηλεκτρονικές διατάξεις. Δίοδοι MOS. 
Φυσική και βασικές συνδεσμολογίες κρυ 

σταλοτριόδων φαινομένου πεδίου (MOS
FET, MESFET, JFEτ). Διαφορικοί και τε

λεστικοί ενιχυτές . Ολοκληρωμένα κυκλώ

ματα. Νεώτερες διατάξεις Στερεάς Κατά

στασης, Αρχές τηλεπικοινωνίας, προσομοί

ωση αναλογικών κυκλωμάτων με χρήση 

προγραμμάτων τύπου SPICE. Προσομοίω

ση αναλογικών κυκλωμάτων και έλεγχος 

και συλλογή δεδομένων από εργαστηριακά 

όργανα με χρήση του προγράμματος LAB
VIEW. (2,0,2) Ευαγγέλου Ε. {ε} 

221. ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ Π (4) 

~ 224. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Π (4) ~ 

Επιλογή από τα εξής θέματα : Φασματο
σκοπία Mossbauer. Ακτίνες Χ : Φάσματα, 

γραμμική απορρόφηση, απορρόφηση από 

διάφορα υλικά, σκέδαση, προσδιορισμός 

της σταθεράς του Planck, ανάλυση ιχνο

στοιχείων με φθορισμό (XRF). Οπτική 
φασματοσκοπία ( απορρόφηση και εκπο
μπή από άτομα και μόρια) . Συμβολομετρία 

Michelson. Πυρηνική Φυσική: Πειράματα 
φασματοσκοπίας α, πειράματα φασματο

σκοπίας γ, παραγωγή ακτινοβολίας brem
sstrahlung. (1,0,3) Πάκου Α, Μπάκας Θ. , 

Ιωαννίδης Κ. , Γεωργίου Σ. {ε} 

Εφαρμογές Κινητικής Θεωρίας ( φαινόμε 

να μεταφοράς) . Χημική κινητική. Διεργα

σίες σε επιφάνειες στερεών (προσρόφηση 

και ετερογενής κατάλυση). Δυναμική ηλε 

κτροχημεία. (3,1,0) Καμαράτος Μ. {ε} 

225. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (4) 
Εισαγωγικές έννοιες της Πυρηνικής Φυσι

κής . Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας-ύλης . 

Ανιχνευτές πυρηνικής ακτινοβολίας. Πυ

ρηνική ενέργεια. Φυσική και τεχνολογία 

πυρηνικών αντιδραστήρων. Φυσική και ε

φαρμογές νετρονίων. Μέθοδοι αναλύσεων 

222. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΠΠΚΗ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (4) 

ιχνοστοιχείων. Εφαρμογές ραδιο·ίσοτόπων 

~ στην έρευνα και στη βιομηχανία. Μέθοδοι 

ραδιοχρονολόγησης. Ραδιο-οικολογία. Δο-



σιμετρία. Θωράκιση στις ακτινοβολίες. Ε

φαρμογές Γεωφυσικής. Εφαρμογές ραδι

ο·ίσοτόπων στην Ιατρική: φωτογραφία γάμ

μα, τομογραφία ποζιτρονίου-ηλεκτρονίου 

(ΡΕτ), πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός 

(NMR). (3,1,0) Ιωαννίδης Κ. {ε} 

230. ΔΙΔΑΚΠΚΗ Π!Σ ΦΎΣΙΚΗΣ Π (4) 
Διδακτική των θεμελιωδών εννοιών και 

νόμων του ηλεκτρομαγνητισμού και της 

σύγχρονης Φuσικής. Η σημασία της ιστο

ρίας και της φιλοσοφίας της Φuσικής στη 

διδασκαλία. Στοιχεία Παιδαγωγικής -Ψυ-

χολογίας. Αξιολόγηση των μαθητών και 
226. ΦΎΣΙΚΗ ΤΩΝ LASERS (4) ~ του αποτελέσματος της διδασκαλίας . 
Αρχές, τρόποι λειτουργίας και τύποι laser. (4,0,0) Κρομμύδας Φ. {ε} 
Μη γραμμικά φαινόμενα. Αλληλεπίδραση 

σύμφωνης ακτινοβολίας και ύλης. Οπτικοί 

κυματοδηγοί. (3,1,0) Λύρας Α. {χ} 
231. ΦΎΣΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ 
ΣΎΣΤΗΜΑΤΑΣ (4) 
Φuσικά χαρακτηριστικά των πλανητών και 

227. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASERS (4) ~ των δορυφόρων τους. Εσωτερική δομή και 
Οπτικές ίνες. Εφαρμοσμένη φασματοσκο- aτμόσφαιρες των πλανητών. Πλανητικές 

πία Laser. Βιο-οπτική τεχνολογία. Ιατρικές τροχιές. Νόμοι Kepler. Φuσικά χαρακτηρι
εφαρμογές των Lasers. Επεξεργασία υλι- στικά των κομητών, aστεροειδών και μετε

κών με Lasers. Περιβαλλοντικές εφαρμο- ωριτών. Μεσοπλανητική ύλη και ακτινοβο

γές των Lasers. Στοιχεία μη γραμμικής ο- λία. Δυναμική του Ηλιακού Συστήματος. 

πτικής . (3,1,0) Χριστοδουλίδης Α. , Φίλης Δημιουργία και εξέλιξη του Ηλιακού Συ-

Ι., Λύρας Α., Σκορδούλης Κ. {ε} στήματος. (3,1,0) Τσικούδη Β. {χ} 

228. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ 
ΑΣΤΡΟΦΎΣΙΚΗ ( 4) 

~ 232. ΜΑΓΝΗΠΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (4) ~ 

Εισαγωγή . Επίδραση της ατμόσφαιρας της 

Γης. Συλλέκτες ακτινοβολίας και σχηματι

σμός εικόνας. Φασματική ανάλυση. Μέ

τρηση της ακτινοβολίας. Ανάλυση και επε

ξεργασία σήματος. Πρακτική εξάσκηση. 

(3,1,0) Τσικούδη Β. {ε} 

229. ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Π ( 4) ~ 

Οργανική Χημεία: Βασικές έννοιες, ισομέ

ρεια, υδρογονάνθρακες, αλκυλαλογονίδια, 

αλκοόλες, αιθέρες,αλδευδες, κετόνες, καρ

βοξυλικά οξέα και παράγωγά τους, εστέ

ρες, αμινοξέα, λίπη , πρωτείνες, υδατάνθρα

κες, aρωματικές ενώσεις, πολυμερή , πλα

στικά, χρώματα. Στοιχεία περιβαλλοντικής 

χημείας. Διαχείριση αποβλήτων. Στοιχεία 

Χημείας Τροφίμων και Βιομηχανικής Χη

μείας . Υλικά πρακτικού ενδιαφέροντος ό

πως γυαλί, κεραμικά, τσιμέντο. (3,1,0) Πα
παδημητρίου Χ. (Τμ. Χημείας) {ε} 

Εισαγωγή . Μαγνητισμός από ιόντα. Μα

γνητισμός από ηλεκτρόνια. Αντισιδηρομα

γνητισμός. Σιδηριμαγνητισμός. Μαγνητι

κές αλληλεπιδράσεις και υπέρλεπτα πεδία. 

Μαγνητισμός περιοχών. Τεχνικές μαγνητι

κών μετρήσεων. Εφαρμογές. (3,1,0) Μπά-
κας Θ . {ε} 

233. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ~ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ (4) 
Στοιχεία Άλγεβρας Bool, πίνακες αληθεί
ας, λογικές συναρτήσεις, λογικά κυκλώμα

τα. Ηλεκτρονικά κυκλώματα αναστροφέ

ων και βασικών λογικών πυλών. Οικογέ

νειες ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλω

μάτων . Ισοδυναμίες πυλών, συνδυαστικά 

κυκλώματα (ημιαθροιστής - ημιαφαιρέτης, 

συγκριτές) , γεννήτριες παλμών, ακολου

θιακά κυκλώματα (flip - flop ). Ταλαντωτές. 

Σύγχρονοι και aσύγχρονοι aπαριθμητές -
διαιρέτες. Καταχωρητές . Προσομοίωση 

ψηφιακών κυκλωμάτων με χρήση προ-



γραμμάτων τύπου SPICE. (2,0,2) Ευαγγέ

λου Ε. {χ} 

234. ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ (4) ~ 

Εισαγωγή. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ μο

ρίων και ατόμων. Ώσμωση- Διάχυση. Χη

μική βάση ζωής. Δομή και λειτουργία κυτ

τάρου. Βιοχημική και μοριακή ανάλυση 

κυττάρων. Βιοενεργητική. Θερμοδυναμική 

και βιολογικές εφαρμογές. Φυσικές μέθο

δοι μελέτης βιοφυσικών φαινομένων (ηλε

κτροφ6ρηση, φυγοκέντρωση, χρωματογρα

φία, σκέδαση φωτός, σκέδαση ακτίνων Χ, 

φασματοσκοπία, αυτοραδιογραφία, μικρο

σκοπία) . Βιοφυσική μεμβρανών. Βιοηλε

κτρικά φαινόμενα. Επιδράσεις ιονιζουσών 

και μη ιονιζουσών ακτινοβολιών στα κύτ

ταρα. Εξέλιξη βιούλης. (3,1,0) τζαφλίδου 
Μ. (Ιατρική Σχολή), Ματθόπουλος Δ. (Ια

τρική Σχολή) {χ} 

235. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Π!Σ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι (4) ~ 

Η επιστήμη και το πρόβλημα της αλήθει

ας. Η συγκρότηση της επιστήμης της Φυ

σικής. Η φύση στη φιλοσοφία των Αρχαί

ων Ελλήνων. Η αμφισβήτηση της Άριστο

τέλειας Φυσικής κατά την Αναγέννηση. Ο 

Λογικός Εμπειρισμός και η κριτική του. 

Το πρόβλημα της μεθόδου. Η πρόοδος 

των επιστημονικών θεωριών. Σχετικισμός 

και επιστημονική ορθολογικότητα. ( 4,0,0) 
Σκορδούλης Κ. {χ} 

236. /ΣΤΟΡ/Α ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ (4) ~ 
Οι φυσικές επιστήμες στις πρώτες ιστορι

κές κοινωνίες. Οι φυσικές επιστήμες κατά 

τους κλασικούς χρόνους, το Βυζάντιο και 

την Αναγέννηση. Πρώτη επιστημονική ε

πανάσταση - Γαλιλαίος. Δεύτερη επιστη

μονική επανάσταση - ανακάλυψη ακτίνων 
Χ. Σύγχρονες εξελίξεις. Κοινωνική διά

σταση της επιστήμης. Αλληλεξάρτηση επι

στήμης και τεχνολογίας. ( 4,0,0) Αλεξαν

δρόπουλος Ν. , Φούλιας Σ. {χ} 

237. ΔΥΝΑΜΙΚΉ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (4) ~ 
Θερμοδυναμική του ξηρού και του υγρού 

αέρα. Υδροστατική και κατακόρυφη ισορ

ροπία. Βασικές εξισώσεις κίνησης και ε

φαρμογές σε ειδικούς τύπους ροής. Κυ

κλοφορία και στροβιλισμός. Κυκλογένεση. 

Μεταβολή καθ' ύψος της θέσης και της έ

ντασης των συστημάτων πίεσης. (3,1,0) 1Ω.1 
Μπαρτζώκας Α. {χ} 

238. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΏΝ ( 4) ~ 
Οι θεμελιώδεις έννοιες της μηχανικής των 

ρευστών. Στατική των ρευστών. Κινηματι

κή των κινουμένων ρευστών. Εξισώσεις κί

νησης ρευστού. Δισδιάστατες ροές και 

τρισδιάστατες ροές. Ροή ιξωδών ρευστών. 

Συνιστώσες τάσης σε πραγματικό ρευστό . 

Εξισώσεις κίνησης πραγματικών ρευστών. 

Διαστατική ανάλυση. Αδιάστατοι παράμε

τροι (αριθμός Reynolds, αριθμός Froude, 
αριθμός Richardson). Συμπιέσιμη ροή. 
Θερμοδυναμική των ρευστών. Στοιχεία 

μαγνητοϋδροδυναμικής. Εφαρμογές. 

(3,1,0) Κατσούλης Β. {χ} 

239. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ~ ~ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Π!Σ 

ΦΥΣΙΚΗΣ (4) 
Το Διαδύκτιο (Internet): Αρχές λειτουρ
γίας, ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW), προ
γράμματα εξερεύνησης (Browsers), η 
γλώσσα HTML, βιβλιογραφική αναζήτη
ση, η Φυσική στο Διαδύκτιο. Το πακέτο 

Mathematica: Αριθμητικές-Αλγεβρικές 
πράξεις, γραμμικά συστήματα, διαφορικές 

εξισώσεις, γραφικά, εφαρμογές στη Φυσι

κή. Το πακέτο LaTeX : Απλά κείμενα, μα

θηματικές εξισώσεις, γραφικά, ετοιμασία 

διαφανειών, βιβλιογραφία . Άλλα πακέτα 

επεξεργασίας δεδομένων και διδασκαλίας 
Φυσικής. (1,0,3) Ρίζος I. {χ} {ε} 

240. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΠΚΗΣ ~ 

ΦΥΣΙΚΗΣ (4) 

•• 



Πρότυπα και προσομοιώσεις στη Φυσική 

της Στερεάς Κατάστασης και την Επιστήμη 

των Υλικών. Μέθοδοι προσομοίωσης, 

Monte Carlo, Κυτταρικά Αυτόματα, Πεπε
ρασμένα Στοιχεία, Μοριακή Δυναμική. 

Στοχαστικές διαδικασίες, Τυχαίος περίπα

τος, θεωρία διάχυσης, συναρτήσεις συσχε

τισμού, υπολογισμός στατικών και δυναμι

κών θερμοδυναμικών ποσοτήτων. (1,0,3), 
Ευαγγελάκης Γ. { } 

241. ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (4) • 
Εισαγωγή . Ήπιες μορφές ενέργειας. 

Θερμοπυρηνική ενέργεια. Θερμοπυρηνι

κές αντιδράσεις σχάσης. Θερμοπυρηνικοί 

aντιδραστήρες σύντηξης. (4,0,0) 41 Θρου
μουλόπουλος Γ. {χ} 

242. ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΎΣΙΚΗ (4) • 
Αλληλεπίδραση ιονιζουσών ακτινοβολιών 

και ύλης με έμφαση στις ιατρικές εφαρμο

γές. Δοσιμετρία. Βιολογική δράση των ιο

νιζουσών ακτινοβολιών στον άνθρωπο. Ει

σαγωγή στη φυσική της ιατρικής απεικόνι

σης (Ακτινολογία, Πυρηνική Ιατρική). Ει

σαγωγή στη φυσική της ακτινοθεραπείας. 

Ακτινοπροστασία. Κλασσική μηχανική ε

φαρμοσμένη στην ανθρώπινη βάδιση. 

(3,0,1) Καλέφ-Εζρά Τ. (Ιατρική Σχολή) , 

Ρήγας Κ. (Ιατρική Σχολή) {ε} 

243. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ τΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Π (4) • 
Φιλοσοφικές προεκτάσεις της σύγχρονης 

Φυσικής. Χώρος, χρόνος και κίνηση. Η πι

θανότητα στη Φυσική. Η Κβαντομηχανική 

εικόνα του κόσμου.( 4,0,0) Βαγιονάκης Κ. {ε} 

244. ΦΎΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτΟΣ (4) • 
Ρύπανση του αέρα. Ατμοσφαιρικοί κύκλοι 

των βασικών ρύπων . Αερολύματα 

(Aerosols). Κατάταξη των σωματιδίων α
νάλογα με το μέγεθός τους. Μηχανισμοί α

πομάκρυνσης των ατμοσφαιρικών ρύπων. 

Οριακό στρώμα. Θεωρία του μήκους ανά

μιξης. Αναταρακτική ροή. Αριθμός 

Reynolds. Αέρια ρύπανση και Μετεωρο
λογία. Μοντέλα μελέτης της μεταφοράς, 

της διάχυσης και της aπόθεσης. Επίδραση 

της στρωμάτωσης της θερμοκρασίας στη 

διάχυση. Επιδράσεις των μετεωρολογικών 

παραμέτρων. Καταβόθρες ρύπανσης. Επί

δραση της ρύπανσης στον καιρό και το κλί

μα. Επιπτώσεις της ρύπανσης στην υγεία, 

το φυτικό και ζωικό περιβάλλον . Ραδιε

νεργός μόλυνση. Ηχορύπανση. Φυσική και 

ρύπανση των υδάτων (θαλασσών, λιμνών, 

ποταμών). Φuσική και ρύπανση του εδά

φους. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η

λιακή ενέργεια. Αιολική ενέργεια. Άλλες 

πηγές ενέργειας (γεωθερμία, βιομάζα, υ

δατοπτώσεις). Εφαρμογές. (3,1,0) 101 Κα
τσούληςΈ. {ε} 

Q ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ 10 

10 Τα μα&ήματα από άλλο Τμήμα που δικαιούται να πάρει ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών 

του είναι κατά ανώτατο όριο δύο. Αποκλείονται μα&ήματα τα οποία διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 

Φυσικής σε άλλα Τμήματα. Για μα&ήματα από άλλα Τμήματα τα οποία διδάσκουν μέλη ΔΕΠ των Τμημά-

των αυτών, απαιτείται άδεια από το Δ .Σ. του Τμήματος Φυσικής. . ... 



5. Πρόγραμμα Διδασκαλίας 

6. Μαθήματα προσφερόμενα σε άλλα Τμήματα 
Τμήμα Μαθηματικών 

1. Μετεωρολογία (2,1,0) Μπαρτζώκας Α. { } 
2. Γενική Αστρονομία (2,1,0) Κρομμύδας Φ. { 

Τμήμα Χημείας 

3. Πειραματική Φυσική Ι (0,0,4) Κατσάνος Δ . {χ} 

4. Πειραματική Φυσική ΙΙ (0,0,4) Καμαράτος Μ. {χ} 
5. Εργαστήρια Πειραματικής Φυσικής (0,0,4) 

Ιωαννίδου -Φίλη Α. , Φίλης Ι. , Νικολής Ν. , Ονουφρίου Π. { } 

Τμήμα Πληροφορικής 

6. Γενική Φυσική Ι ( 4,1,0) Καμαράτος Μ. {χ} 
7. Γενική Φυσική ΙΙ ( 4,1,0) Θεοδωρίδου Ε. { } 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

8. Επιστήμες της Γης, της Ατμόσφαιρας και του Διαστήματος (3,0,0) 
Τσικούδη Β. , Κρομμύδας Φ., Μπαρτζώκας Α. { } 

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο) 

9. Φυσική Ι (3,1,1) Τσέκερης Π. {χ} 
10. Φυσική ΙΙ (3,1,1) Ασλάνογλου Ξ . { } 



Δ. ΜΕΤΑΙΙΊΎΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

διαδικασία χορήγησης Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα Φuσικής του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων χρονολογείται από την ίδρυσή του. Η αναβάθμι

ση όμως των πανεπιστημιακών σπουδών, η προαγωγή της έρευνας και η 

συμβολή των Πανεπιστημίων στις αναπτυξιακές ανάγκες του τόπου, κατέστησαν ανα

γκαία τη θεσμοθέτηση συστηματικών μεταπτυχιακών σπουδών. 

Σήμερα στο Τμήμα Φuσικής λειτουργούν τρία Μεταπτυχιακά Προγράμματα (στη 

Φuσική, στη Μετεωρολογία-Κλιματολογία και στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολο

γίες) τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και 

Διδακτορικού Διπλώματος. 

Ι. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Φυσικής 

Γενικά 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου

δών στη Φυσική λειτουργεί από το 1993 
και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχια

κού Διπλώματος Ειδίκευσης (στη Φuσική , 

στη Φωτονική και στην Επιστήμη των Υλι

κών) και Διδακτορικού Διπλώματος. 

Δεκτοί προς φοίτηση γίνονται απόφοι

τοι Τμημάτων Φυσικής αλλά και άλλων 

Τμημάτων και Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής 

ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων δι

πλωμάτων της αλλοδαπής. 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά 

από γραπτές εξετάσεις σε μαθήματα πqυ 

καθορίζονται και ανακοινώνονται έγκαι

ρα από τη Συντονιστική Επιτροπή Μετα

πτυχιακών Σπουδών (ΣΕΜΣ) . Η ΣΕΜΣ 

έχει την ευχέρεια να αντιμετωπίσει ιδιαί

τερα υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτη

τές, διπλωματούχους άλλων Τμημάτων 

και Σχολών καθορίζοντας κατά περίπτω

ση τα μαθήματα στα οποία θα εξετάζο

νται. Οι υποψήφιοι εξετάζονται επιπλέον 

γραπτά στη γνώση μιας ξένης γλώσσας. 

Μετά από εισήγηση της ΣΕΜΣ είναι δυ

νατόν να επιλεγούν άνευ εξετάσεων: 

• υποψήφιοι που έχουν ήδη επιλεγεί ως 
υπότροφοι κατόπιν εξετάσεων σε Ερευ

νητικά Ιδρύματα της ημεδαπής, 

• κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπου
δών από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρι

σμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών 

της αλλοδαπής, 

• ομογενείς ή αλλοδαποί υποψήφιοι οι ο
ποίοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτη

σης είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. 

Για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώμα

τος Ειδίκευσης απαιτείται η παρακολού

θηση , η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα 

του προγράμματος καθώς και η συγγραφή 

δίατριβής η οποία παρουσιάζεται δημό

σια και αξιολογείται. Για την απόκτηση 

Διδακτορικού Διπλώματος, μετά από την 

επιτυχή περάτωση του κύκλου των μαθη

μάτων, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή 

πρωτότυπου ερευνητικού έργου το οποίο 

οδηγεί στη συγγραφή Διδακτορικής Δια

τριβής. Η Διδακτορική Διατριβή παρου-



σιάζεται ενώπιον επταμελούς εξεταστικής 

επιτροπής και αξιολογείται. 

Όλα τα έξοδα για τη διεξαγωγή έρευ

νας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 

βαρύνουν το Τμήμα Φuσικής. Οι μεταπτυ

χιακοί φοιτητές είναι δυνατόν να ενισχυ

θούν οικονομικά με υποτροφίες του Τμή

ματος Φuσικής ή άλλων Ιδρυμάτων ή υπο

τροφίες ερευνητικών προγραμμάτων. 

Πρόγραμμα Σπουδών 

• Ειδίκευση στη Φυσική 
Υποχρεωτικά: Μαθηματικές Μέθοδοι Φu

σικής Ι, Κλασική Ηλεκτροδυναμική, Κβα

ντομηχανική Ι , Κβαντομηχανική Π, Σύγ

χρονα Θέματα Φuσικής, Στατιστική Φuσι

κή . 

Επιλεγόμενα 1 1: Μαθηματικές Μέθοδοι 

Φuσικής Π, Κβαντική Θεωρία Πεδίου, Α

τομική και Μοριακή Φυσική , Φυσική 

Στοιχειωδών Σωματιδίων, Αστροφυσική, 

Πυρηνική Φuσική . 

• Ειδίκευση στη Φωτονική 
Υποχρεωτικά: Μαθηματικές Μέθοδοι Φu

σικής I, Κλασική Ηλεκτροδυναμική, Κβα
ντομηχανική Ι, Κβαντομηχανική 11, Lasers 
και εφαρμογές , Προχωρημένη Οπτική, 

Εργαστήριο Φωτονικής Ι, Εργαστήριο 

Φωτονικής Π, Εργαστήριο Φωτονικής 111. 
• Ειδίκευση στην Επιστήμη των Υλικών 
Υποχρεωτικά: Μαθηματικές Μέθοδοι Φu

σικής Ι , Κλασική Ηλεκτροδυναμική , Κβα

ντομηχανική Ι, Κβαντομηχανική 11, Στατι
στική Φuσική , Φuσική Στερεάς Κατάστα

σης , Τεχνικές Χαρακτηρισμού των Υλι

κών , Επιστήμη των Υλικών , Μαγνητι

σμός-Ηλεκτρονική Φυσική και Εφαρμο

γές. 

110 φοιτητής καλείται να επιλέξει τρία από τα παρα

κάτω μαθήματα, ή και από τα υποχρεωτικά των άλλων 

ειδικεύσεων. 

Προσφερόμενα Μαθήματα και 

Διδάσκοντες 

Κατά τη διάρκεια του ακαδημα"ίκού έ

τους 1999-2000 στο Μεταπτυχιακό Πρό
γραμμα Φuσικής για ειδίκευση στη Φuσι

κή θα διδαχθούν τα παρακάτω μαθήματα: 

Υποχρεωτικά: Μαθηματικές Μέθοδοι Φu

σικής Ι , Παντής Γ. {χ}, Κβαντομηχανική 

Ι , Τσέκερης Π. {χ} , Κβαντομηχανική Π, 

ΠολυχρονάκοςΑ {ε}, Σύγχρονα Θέματα 

Φuσικής, Ασημακόπουλος Π. {χ} , Στατι

στική Φuσική , Ευαγγέλου Σ . {ε} , Κλασική 

Ηλεκτροδυναμική , Παντής Γ. {ε} 

Επιλεγόμενα: Μαθηματικές Μέθοδοι 

Φυσικής 11, Παντής Γ. {ε}, Ατομική και 

Μοριακή Φuσική , Μπολοβίνος Α, Κοσμί

δης Κ. {χ}, Φuσική Στερεάς Κατάστασης, 

Παπαγεωργόπουλος Χ. {χ} . Προχωρημέ

νη Οπτική , Τσέκερης Π., Κοσμίδης Κ. 

{ε} , Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική 

και Φυσική Στοιχε ιωδών Σωματιδίων , 

Πάκου Α, Μάνθος Ν. {χ} . 

2. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Μετεωρολογίας και Κλιματολο

γίας 

Γενικά 

Από το 1994 λειτουργεί Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε 

απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης στη Μετεωρολογία και Κλιμα

τολογία. Οι φοιτητές μετά την απόκτηση 

του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ

σης μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές 

τους για απόκτηση και Διδακτορικού Δι

πλώματος. 

Δεκτοί προς φοίτηση γίνονται πτυχιού

χοι των Σχολών: Θετικών Επιστημών, Γε

ωπονοδασολογικών , Πολυτεχνικών και 

Ανωτάτων Στρατιωτικών των ΑΕΙ της η

μεδαπής ή της αλλοδαπής. 

Για να ενταχθούν στο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα οι υποψήφιοι πρέπει να εξε-



ταστούν επιτυχώς στα εξής μαθήματα: Ξέ

νη Γλώσσα, Γενική Φuσική, Γενικά Μαθη

ματικά, Γενική Μετεωρολογία και Κλιμα

τολογία. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι 

δυνατόν να ενισχυθούν οικονομικά με βά

ση ακαδημα·ίκά και κοινωνικά κριτήρια ε

φόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. 

Πρόγραμμα Σπουδών 

1 ο εξάμηνο: Γενική και Πρακτική Μετεω

ρολογία, Γενική Κλιματολογία, Μηχανική 

των Ρευστών, Μάθημα επιλογής από την 

ομάδα 1. 
2° εξάμηνο: Συνοπτική Μετεωρολογία, 

Φuσική Μετεωρολογία και Θερμοδυναμι

κή της Ατμόσφαιρας, Φuσική Περιβάλλο

ντος, Μάθημα επιλογής από την ομάδα 1, 
Μάθημα επιλογής από την ομάδα 2. 
3ο εξάμηνο: Φuσική Ωκεανογραφία, Δυνα

μική Μετεωρολογία - Αριθμητική Πρό
γνωση Καιρού, Εφαρμοσμένη Κλιματολο

γία - Στατιστικές Μέθοδοι Κλιματικής Α

νάλυσης, Μικρομετεωρολογία - Μικροκλι
ματολογία, Μάθημα επιλογής από την ο

μάδα2 

4ο εξάμηνο: Πρακτική άσκηση στο μετεω

ρολογικό σταθμό του αεροδρομίου Ιωαννί

νων και στην ΕΜΥ, Εκπόνηση Μεταπτυ

χιακής Διατριβής. 

• Μαθήματα επιλογής ομάδας 1: Θεωρία 
Πιθανοτήτων, Στατιστική , Γενική Φuσική , 

Κλασική Μηχανική. 

• Μαθήματα επιλογής ομάδας 2: Υδρομε
τεωρολογία, Αγρομετεωρολογία, Ραδιομε

τεωρολογία, Περιβαλλοντική Χημεία, Φu

σική Ανώτερης Ατμόσφαιρας, Βιομετεω

ρολογία-Βιοκλιματολογία. 

Προσφερόμενα Μαθήματα και 

Δ ιδάσκοντες 

Κατά τη διάρκεια του ακαδημα"ίκού έ

τους 1999-2000 στο μεταπτυχιακό πρό
γραμμα θα διδαχθούν τα παρακάτω υπο

χρεωτικά μαθήματα: 

Γενική και Πρακτική Μετεωρολογ ία , .. 

Μπαρτζώκας Α. {χ} , Γενική Κλιματολο

γία, Κατσούλης Β. {χ} , Μηχανική των Ρευ

στών, Κατσούλης Β. {χ} , Συνοπτική Μετε

ωρολογία, Μπαρτζώκας Α. { } , Φuσική 

Μετεωρολογία και Θερμοδυναμική της Α

τμόσφαιρας, Μπαρτζώκας Α. { } , Φuσική 
Περιβάλλοντος, Κατσούλης Β. {ε}, Φuσική 

Ωκεανογραφία, Κατσούλης Β. {χ} , Δυνα

μική Μετεωρολογία - Αριθμητική Πρό
γνωση Καιρού , Μπαρτζώκας Α. {χ} , Ε

φαρμοσμένη Κλιματολογία - Στατιστικές 

Μέθοδοι Κλιματικής Ανάλυσης, Μπαρ

τζώκας Α. {χ} , Μικρομετεωρολογία- Μι

κροκλιματολογία, Κατσούλης Β. {χ} 

3. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα στις Σύγχρονες 

Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες 

Γενικά 

Το διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυ

χιακών Σπουδών στις Σύγχρονες Ηλε

κτρονικές Τεχνολογίες λειτουργεί στο 

Τμήμα Φuσικής από το 1996 και υλοποιεί
ται σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας 

και το Εργαστήριο Ιατρικής Φuσικής της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιω

αννίνων. 

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

(στους τομείς: Σύγχρονες Ηλεκτρονικές 

Τεχνολογίες στη Φuσική , Σύγχρονες Ηλε

κτρονικές Τεχνολογίες στη Χημεία, Σύγ

χρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες στην 

Ιατρική) και Διδακτορικού Διπλώματος. 

Δεκτοί προς φοίτηση γίνονται πτυχιού

χοι Φυσικής, Χημείας, Ιατρικής , Πληρο

φορικής, Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολόγων, 

Μηχανολόγων και άλλων συναφών ειδι

κοτήτων, απόφοιτοι Ελληνικών ΑΕΙ ή κά

τοχοι αναγνωρισμένων ισοτίμων διπλω

μάτων της αλλοδαπής. Η διαδικασία επι

λογής υποψηφίων περιλαμβάνει προφορι

κή συνέντευξη , εξετάσεις στη αγγλική 



γλώσσα (συνεκτιμάται η γνώση κάθε άλ

λης ευρωπα·ίκής γλώσσας) και αξιολόγη

ση του βιογραφικού των υποψηφίων. Οι 

υποψήφιοι μπορεί να υποβληθούν και σε 

εξετάσεις γραπτές ή προφορικές και σε 

ειδικές περιπτώσεις να υποχρεωθούν να 

παρακολουθήσουν επιτυχώς επιλεγμένα 

προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος 

Φυσικής. 

Για τη λήψη του διπλώματος απαιτείται 

η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων 

και η διεξαγωγή ερευνητικού έργου με 

στόχο τη συγγραφή μεταπτυχιακής διπλω

ματικής εργασίας ή διδακτορικής διατρι

βής η οποία παρουσιάζεται και αξιολο

γείται. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι δυνα

τόν να ενισχυθούν οικονομικά με βάση α

καδημα"ίκά και κοινωνικά κριτήρια και ε

φόσον ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

του προγράμματος. 

Πρόγραμμα Σπουδών 

Υποχρεωτικά: Γενική Ηλεκτρονική, Μι

κροηλεκτρονική, Ψηφιακή Σχεδίαση , Μι

κροεπεξεργαστές-Αρχιτεκτονική Η/Υ, Δί

κτυα Υπολογιστών, Επικοινωνίες, Συστή

ματα Αυτομάτου Ελέγχου. 

Επιλογής (ανάλογα με την κατεύθυνση, 

δύο από τα ακόλουθα): Ηλεκτρονικά Συ-

στήματα και Εφαρμογές στη Φυσική , Η

λεκτρονικά Συστήματα και Εφαρμογές 

στη Χημεία, Ηλεκτρονικά Συστήματα και 

Εφαρμογές στην Ιατρική , Φυσική Οργα

νολογία, Χημική Οργανολογία, Ιατρική 

Οργανολογία 

Προσφερόμενα Μαθήματα και 

Διδάοκοντες 

Κατά τη διάρκεια του ακαδημα"ίκού έ

τους 1999-2000 στο μεταπτυχιακό πρό
γραμμα θα διδαχθούν τα παρακάτω μα

θήματα: 

Α' ΕΞΆΜΗΝΟ: Μικροηλεκτρονική (4) 
Μάνθος Ν .. Ψηφιακή Σχεδίαση Ι (4) Κω
σταράκης Π .. Μικροεπεξεργαστές - Αρχι
τεκτονική Η/Υ (4) Ευαγγέλου 1. , Μάνθος 
Ν .. Ηλεκτρονική Φυσική (4) Καμαράτος 
Μ .. Αναλογικά Ηλεκτρονικά (4) Ευαγγέ
λου Ε .. 
Β' ΕΞΑΜΗ 0 : Ψηφιακή Σχεδίαση Π (4) 
Κωσταράκης Π . . Δίκτυα ( 4) Μήτρου 
Ν .. Επικοινωνίες (4) Δαγκάκης Κ. . Αλε

ξανδρίδης Α . Ηλεκτρονικά Συστήματα 

και Εφαρμογές στη Φυσική (4) Κωσταρά
κης Π. . Φυσική, Χημική και Ιατρική Ορ

γανολογία (5) Τριάντης Φ., Καραγιάννης 
Μ., Καλέφ- Εζρά Τ, Εμφιετζόγλου Δ. 

4. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Επιβλέποντες Καθηγητές, Επικουρίες 
Όνομα Μετ. Πράyραμμα Επιβλέπων Καθηγητής Επικουρίες12 

Α γγέλης Κωνσι:αντίvος 1 Αλεξανδρόπουλος Ν. 

Ασημίδης Ασημάκης 3 Τριάvτης Φ. 

Βαμβακόποuλος Εμμανουήλ 1 Ευαγγελάκης Γ. 

Γεωργιάδης Αθανάσιος 3 Ευαγγέλου Ι. 

Γωύτσος Δημήτρως 1 ΒαγωνάκηςΚ 

Δανιήλ Μαρία 1 Παπαευθυμίου Β. 

Δίγκας Μιχαήλ 1 Παπαευθuμίοu Β. 

Δούβαλης Αλέξιος 1 Παπαευθυμίου Β. 

120ι κωδικοί αναφέρονται σrα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος 
του Τμήματος Φυσικής. 

14 
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Όνομα Μετ. Πρόγραμμα Επιβλέπων Καθηγητής Επικουρίες12 

Δούμας Γεώργιος 1 12,34,44 
Ζάνιας Θωμάς 3 
Θεοδωράκης Κων/νος 3 
Κανάρης Αχιλλέας 1 
Κατωμέρης Γεώργιος 1 Ευαγγέλου Σ. 51,61 
Κιούση Αθανασία 1 ΜπατάκηςΝ. 33,43 
Λαγογιάννης Αναστάσιος 1 Πάκου Α. 35,45 
Λαγός Ευάγγελος 3 Μάνθος Ν. 

Λέκκα Χριστίνα 1 Ευαγγελάκης Ε. 11,25 
Λώλης Χρήστος 2 Μπαρτζώκας Α. 102,228,237,231 
Μάρκου Μαρίνα 2 Κατσούλης Β. 218,244 
Μερτζιμέκης Θεόδωρος 1 Ασημακόπουλος Π. 

Ξαξίρης Λουκιανός-Νικόλαος 3 Καραγιάννης Μ. 

Παγώνης Αθανάσιος 3 Μάνθος Ν. 

Παλαιολόγος Αλέξανδρος 1 
Παντελιός Δημήτριος 1 
Παπαζαχαρής Παντελής 3 Ρήγας Κ. 

Παπαστεφάνου Φωκίων 3 
Παπαχριστοδούλου Χριστίνα 1 Ασημακόπουλος Π. 35,45 
Πετούσης Βλάσιος 3 Ευαγγέλου Ε. 

Προύσκας Κων/νος 3 
Σάλτας Βασίλειος 1 Παπαγεωργόπουλος Χ. 63,142 
Σιμιντζής Χαράλαμπος 1 51,61 
Σιντόση Ουρανία 2 Κατσούλης Β. 218,238 
Σκορδάς Σπυρίδων 1 Παπαγεωργόπουλος Χ.23,114 

Τμ.Πληρ.6 

Σκόρδος Κων/νος 3 
Σμπόνιας Θεόδωρος 1 
Σιμιανάκης Εμμανουήλ 1 
Σωτηρόπουλος Ανδρέας 1 Παπαγεωργόπουλος Χ.14,23,209 

τζιάλλας Παρασκευάς 1 Κοσμίδης Κ. 35,45 
Τουλούκογλου Ελευθέριος 3 
Τσαγκούριας Νικόλαος 3 
Φωτιάδη Αγγελική 2 Κατσούλης Β. 101 

Τμ. Μαθ . 1 

Χασιώτη Βασιλική 1 Κοσμάς Θ. 34,44 
Χούσος Ηλίας 2 Μπαρτζώκας Α. 102,205,219,218 
Χριστοφιλάκης Βασίλειος 3 Μάνθος Ν. 



Ε. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
1. Κατάλογος Προσωπικού 
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Αγγέλης Κωνσταντίνος Μ Φ3- 103 98585 me00067 
Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος κ Φ3-204 45396, 98565 nalexand 
Αλεξίου-Ράπτη Ροζίτα Δ Φ3-318 47235,98552 
Αλυσσανδράκης Κωνσταντίνος κ Φ2-407 98480 calissan 
Ασημακόπουλος Παναγιώτης κ Φ3-318 47235,98551 pasimak 
Ασημίδης Ασημάκης Μ Φ3-302 98596 me00194 
Ασλάνογλου Ξενοφών Ε Φ3-317 47235,98546 xaslanog 
Βαγιονάκης Κωνσταντίνος κ Φ2-208 45318,98490 cevayona 
Βέργαδος Ιωάννης κ Φ2-204 45318,98502 vergados 
Βλάχος Θ . Λ Μ-403Γ 98656 tvlachos 
Γεωργιάδης Αθανάσιος Μ Φ3-302 98596 me00169 
Γιούτσος Δημήτριος Μ Φ2-103 98491 me00031 
Γκορτζή Ουρανία Υ Μεταβατικό 97192 
Δανιήλ Μαρία Μ Φ3-221 98517 me00022 
Δίγκας Μιχαήλ Μ Φ3-221 98517 me00013 
Δούβαλης Αλέξιος Μ Φ3-221 45236, 98517 me00012 
Δούμας Γεώργιος Μ Φ3-412 98540 
Ευαγγελάκης Γεώργιος Ε Φ3-109 46073, 98590 gevagel 
Ευαγγέλου Ευάγγελος Λ Φ3- 104 98494 eevagel 
Ευαγγέλου Ιωάννης Ε Φ3-304 45241,98525 ievaggel 
Ευαγγέλου Σπυρίδων κ Φ2- 108 45234,98543 sevagel 
Θεοδωρίδου-Καραδήμα Ειρήνη Λ Φ3-203 45396, 98560 etheodor 
Θρουμουλόπουλος Γεώργιος Ε Φ2- 105 45234, 98503 gthroum 
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος Ε Φ3-311 45235, 98545 kioannid 
Ιωαννίδου -Φίλη Αθανασία Λ Φ3-405 45609, 98532 
Καλέφ-Εζρά Ί'ζων Α Ιατρική 97597 
Καμαράτος Ματθαίος Ε Φ3-218 45381,98572 mkamarat 
Κανδρέλης Αλέξανδρος Υ Μεταβατικό 97193 
Καπέρδα-Χρυσοβιτσινού Ελένη Δ Φ3-217 45381, 98569 
Κατσάνος Δημήτριος Λ Φ3- 111 46073, 98493 dkatsan 

13Στην στήλη αυτή χρησιμοποιούνται οι παρακάτω συντομεύσεις 
Κ Καθηγητής _ Δάσκαλος Ξένης Γλώσσας 

Α Αναπληρωτής Καθηγητής Μ Μεταmυχιακός Σπουδαστής 
Ε Επίκουρος Καθηγητής Υ Διοικητικός Υπάλληλος 
Λ Λέκτορας Δ ΕΔ ΤΠ 
Β Βοηθός 

14Το e-mail έχει πάντα κατάληξη @cc.uoi.gr 
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Κατσούλης Βασίλειος κ Φ2-406 45084, 98478 vkatsoul 
Κατωμέρης Γεώργιος Μ Φ2-117 45234, 98568 me00011 
Κιούση Αθανασία Μ Φ2-117 45318, 98568 me00066 
Κολάσης Χαράλαμπος Ε Φ2-109 45234, 98501 chkolas 
Κοσμάς Θεοχάρης Ε Φ2-203 45318,98489 hkosmas 
Κοσμίδης Κωνσταντίνος Ε Φ3-411 45609, 98537 kkosιηid 

Κρομμύδας Φίλιππος Λ Φ2-325 98479 fkrommyd 
Λαγογιάννης Αναστάσιος Μ Φ3-312 98558 me00064 
Λαγός Ευάγγελος Μ Φ3-302 98596 me00175 
Λαμπράκη Μαριάνθη Δ Φ3-217 45381, 98549 
Λαμπρίδη Καλλιρρόη Δ Βιβλιοθήκη 98150 
Λέκκα Χριστίνα Μ Φ3-109 98592 me00110 
Λεοντάρης Γεώργιος κ Φ2-305 45181, 98484 leonta 
Λιούτα-Παπαφωτίκα Βασιλική Δ Φ2-202 45318, 98488 lpapafot 
Λώλης Χρήστος Μ Φ2-326 98470 me00061 
Λύρας Ανδρέας Ε Φ3-411 45609, 98538 alyras 
Μάνεσης Ευάγγελος κ Φ2-304 45181, 98506 emanesis 
Μάνθος Νικόλαος Ε Φ3-304 45241,98524 nιηanthos 

Μάρκου Μαρίνα Μ Φ2-326 45697 me00062 
Ματθόπουλος Δημήτριος Ε Ιατρική 97572 
Μερτζιμέκης Θεόδωρος Μ Φ3-311 47235, 98548 me00077 
Μουκαρίκα Αλίκη Ε Φ2-216 45236, 98511 aliki 
Μπα·ίκούσης Χριστάκης κ Μ-401 98273 cbaikou 
Μπάκας Θωμάς Ε Φ2-216 45236,98512 tbakas 
Μπαρτζώκας Αριστείδης Ε Φ2-327 98477 abartzok 
Μπατάκης Νικόλαος κ Φ2-209 45318, 98505 nbatakis 
Μπολοβίνος Αγησίλαος Α Φ3-406 45609, 98536 abolovin 
Νάκας Χρήστος Δ Φ2-319 98482 
Νικολής Νικόλαος Ε Φ3-312 98557 nnikolis 
Ξαξίρης Λουκιανός-Νικόλαος Μ Χημεία me00170 
Ονουφρίου Παύλος Λ Φ3-506 45241, 98513 
Παγώνης Αθανάσιος Μ Φ3-302 98596 me00036 
Πάκου Αθηνά Α Φ3-312 47235, 98554 apakou 
Παντή Μπριγκίτε 

Παντής Γεώργιος Α Φ2-'207 45318,98504 gpantis 
Παπαγεωργόπουλος Χρήστος κ Φ3-217 45381, 98570 cpapageo 
Παπαδημητρίου Δημήτριος Ε Φ3-~04 46073,98586 dpapadim 
Παπαδημητρίου Χρήστος Ε Q-31 cpapadim 
Παπαδοπούλου Φωτεινή Δ Φ3- 03 45241,98521 
Παπαευθυμίου Βασίλειος Α Φ2-21"7 45236, 98516 vaspap 
Παπαζαχαρής Παντελής Μ Ιατρική me00177 
Παπα·ίωάννου Χρυσαυγή Δ Φ3-406 45609, 98533 cpapaιo 

Παπανικολάου Νικόλαος Ε Φ3-2 1 Q,. 45396,98562 nikpap 
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Παπαχρήστος Σωτήριος Λ Μ-311 98263 spapachr 
Παπαχρήστου Νίκη Β Φ2-316 98483 
Παπαχριστοδούλου Χριστίνα Μ Φ3-311 98548 me00076 
Πάππας Κωνσταντίνος Δ Φ3-218 45381,98571 
Παππάς Ευάγγελος Ξ Φιλοσοφική 98113 
Πετούσης Βλάσιος Μ Φ3- 103 98585 me00174 
Ποιμενίδου Ελένη 

~ 

Ιατρική Μ 

Πολυχρονάκος Αλέξιος Α Φ2-308 45181, 98486 apolychr 
Ρήγας Κωνσταντίνος Ε Ιατρική 97599 
Ρίζος Ιωάννης Ε Φ2-104 45234, 98614 irizos 
Σάλ τ ας Βασίλειος Μ Φ3-224 98577 me00017 
Σιαράβα Ελένη Υ Μεταβατικό 97193 
Σιμιντζής Χαράλαμπος Μ Φ2-205 98719 
Σιντόση Ουρανία Μ Φ2-326 98470 me00172 
Σκαλιστής Γεώργιος Δ Φ3-412 45609,98475 gskalist 
Σκορδάς Σπυρίδων Μ Φ3-225 98579 me00063 
Σκορδούλης Κωνσταντίνος Λ Φ3-412 45609,98542 kskordul 
Σωτηρόπουλος Ανδρέας Μ Φ3-224 98580 me00124 
Ταμβάκης Κυριάκος κ Φ2-309 45181,98487 tamνakis 

Τάτσης Νικόλαος Δ Φ3-311 47235,98556 
τζάλλας Παρασκευάς Μ Φ3-412 98540 me00123 
τζαφλίδου Μαργαρίτα Α Ιατρική 97595 
τζοβάρα Μαρίνα Υ Βιβλιοθήκη 98510 
Τριανταφυλλόπουλος Ηλίας Λ Φ2-307 45181,98509 
Τριανταφύλλου Παναγιώτης Δ Φ3-304 45241,98597 ptrianta 
Τριάντης Φρίξος κ Φ3-303 45241, 98523 triantis 
Τσέκερης Περικλής Α Φ3-406 45609,98534 tsekeris 
Τσέφος Κωνσταντίνος Δ Φ2-319 98474 
Τσικούδη Βασιλική Α Φ2-409 45084,98481 νtsikoud 

Τσουμάνης Γεώργιος Δ Φ3-203 45396,98561 
Υφαντή Άννα Υ Μεταβατικό 97193 
Φίλης Ιωάννης Α Φ3-405 45609,98530 iphilis 
Φούζα-Οικονόμου Φωφώ Δ Φ2-107 45234,98500 ffouza 
Φούλιας Στυλιανός Ε Φ3-223 45381, 98575 sfoulias 
Φρέστα-Χρυσάφη Θεοδώρα Δ Φ3-103 98584,98566 
Φωτιάδη Αγγελική Μ Φ2-318 98472 me00052 
Χασιώτη Βασιλική Μ Φ2-116 98601 me00041 
Χατζηκωνσταντίνου Ιωάννης Β Φ3-506 45241,98514 ixatzik 
Χούσος Ηλίας Μ Φ2-318 98472 me00279 
Χριστοδουλίδης Αλέξανδρος Α Φ3-405 46800,98535 axristod 
Χριστοφιλάκης Βασίλειος Μ Φ3-302 98596me00168 



2. Τηλεφωνικός Κα-rάλογος -rων Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 

Γραφείο Πρύτανη 

Γραφείο Αντιπρυτάνεων 

Προ·ίστάμενος Γραμματείας του Παν/μίου 

Διεύθυνση Διοικητικού 

Τμήμα Προσωπικού 

Γραφείο Νομικού Σύμβουλου 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 

Γραμματεία Συγκλήτου 

Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου 

Τμήμα Διεκπεραιώσεως και Αρχείου (Πρωτόκολλο) 

Τμήμα Δημοσιευμάτων 

Γραφείο Κληροδοτημάτων 

Γραφείο Πανεπιστημιακής Ταυτότητας 

Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Γραφείο Υγειονομικής Υπηρεσίας - Ιατρείο 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών & Κτηματολογίου 
Επιτροπή Ερευνών 

Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας 

Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας 
Γραμματεία Τμήματος Φιλοσ. , Παιδ. & Ψυχολογίας 
Γραμματεία Τμήματος Φυσικής 

Fax Γραμματείας Τμήματος Φυσικής 
Fax Τμήματος Φυσικής (κτιρίου Φ-2) 
Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών 

Γραμματεία Τμήματος Χημείας 

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής 

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής 

Γραμματεία Παιδαγωγ. Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Γραμματεία Τμήματος Νηπιαγωγών 

Γραφείο Δασκάλων Ξένων Γλωσσών 

Γραφείο Διαμεσολάβησης 

Γραφείο Διασύνδεσης 

Θυρωρείο Φιλοσοφικής Σχολής 

Θυρωρείο Ιατρικής Σχολής 

Θυρωρείο Σχολής Επιστημών Αγωγής 

Θυρωρείο Τμήματος Μαθηματικών 

Θυρωρείο Τμήματος Χημείας 

Θυρωρείο Τμήματος Φυσικής (κτήριο Φ2) 

Θυρωρείο Μεταβατικού Κτηρίου 

Κεντρική Βιβλιοθήκη 

~7114 
97108 
97105,97106 
99108 
971t 0, 971,12 
97120, 97121 

7122, 97123 
97137 
97 42 
97 41 
97145 
97125,97127 
917130, §17131 
97135, 97136 
97 78, 97179 
97180, 97181 
97184, 97185 
97192,97193 
97192 
45631 
97190 97191 
97 94, 97195 
97196, 97l97 
97201,97198,97199 
97186, 97187 
97188,97189 
97143, 97 44 
97140 
98728 
98591,98226 
97111, 97440 
98666 
98306 
98591, 98359 
98519 
97111, 97440 
97138,97139 



ΒιΡλιοθήκη Τμήματος Φυσικής 

Ηλεκτρον~κ6ς Υ πολογισt'ής 

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο 

Διεύθυνση Φοιτητικής Λέσχης 

Ανάδοχος Φοιτητικού Εστιατορίου 

Φοιτητικ6 Εσtιατ6ριο 

Εστιατόριο "ΦΗΓΟΣ" 

Κυλικε(ο Τμήματος Μαθηματικών 

Κυλικε(ο Φιλοσοφικής Σχολής 

Κυλικείο Ιατρικής Σχολής 

Κυλικε(ο Μεταβατικού ΚτηρCου 

Κυλικε(ο Φοιτητικών Κατοικιών 

Εφορεία Φοιτητικών Κατοικιών 

Φοιτητικές Κατοικ(ες Α: 

Θυρωρείο 

3ος όροφος 

4ος όροφος 

5ος όροφος 

6ος όροφος 

Φοιτητικές Κατοικ(ες Β' 

Διοίκηση 

Κτ(ριοΒ' 

Κτίριο ϊ 

Κτ(ριο Δ~ 

Φοιτητική Εστία Λόφου Περιβλέπτου 

Τεχνική ΥπηρεσCα 

Τεχνικό Προσωπικό Συντήρησης 

Μηχανουργε(ο 

Τυπογραφείο 

Ταχυδρομε(ο 

Φωτογράφος Πανεπιστημίου 

Φωτογραφικ6ς Σύλλογος ΠανεπισιημCου (ΦΩΣΙΠ) 

Σκακιστικός Σύλλογος 

θεατρική Συντροφιά (θΕΣΙΠ) 

Φοιτητική Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας (ΦΟΕΑ) 

Νυχtοφύλακας 

98510 
97151,97152 
98686, ,98620 
98461,98625 
98466, 41937 
98462 
98624, 98465 
98336 
98229 
97510 
97171 
97207 
98331 

98330 
98217, 98218 
98219,98220 
98221,98222 
98223 

97146 
97203 
97204 
97205 
42051,42375, 43804 
98316,98317 
98333 
98598 
97161, 97162 
98327 
98164 
98650 
98328 
98631 
98455 
98630 



ι ΕΙΣΟΔΟΣ • Β' ΦΟΙΤΙΠΙΚΗ ΕΣΤΙΑ • ΙΑΤΡΙΚΗ • ΜΕΤΑΒΑτΙΚΟ 'fΥΙΙΟΓΡΑΦΕΙΟ 8 ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ 

Διοίκηση-Πρυτανεία TENNIS-VOLLEY-BASΚET • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γραμματεία Φυσικού • ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΟ ΜΑΘΉΜΑτΙΚΟ 



ΧΑΡΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ 

ι ΧΗΜΙΚΟ ΙΙΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ • ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ • ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

• ΦΥΣΙΚΟ Α' ΦΟΙτΙΠΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ 
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Θ. ΠΕΤΣΑΛΗ - ΔΙΟΜΉΔΗ 

ΠΕΙΡ ΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΣΤΑ ΓΙΆΝΝΕΝΑ ΤΟΥ ΑΛΗ 

• 
Ε ΚΕΙΝΟ τον χαιρο δ Ψαλλιοας ε1χε φέ-

ρει απο την 'Ιταλία κάτι «όργανα> φυ
σιχης, πειραματιχΥjς φυσιχΥjς χα{)ως ελέ-

γανε τότε, χι ' άρχισε να χανει πειράματα 

μπροστα στους μα{)ητές του και να τοuς 

οιΟάσχει πάνω σ ' αυτά. Μα{)εύτηχε τοuτο 

το πρcχγμα χι' εξω &πο τη Σχολη-τα 

παιοια το ε'ίπανε ~αυμάζοντας στο σπίτι 

τους-χι' &πο ολη την πολιτεία τρέχανε 

ot γιαννιωτες να οοuνε τα «~αύματα> 

ποu Ε:χανε δ Σχολάρχης στη Σχολη τοu 

Καπλάνη. Άχόμα και ουο μ:tέηοες ήρ

~ανε μια μέρα και χ~ησαν να οοuνε. Ό 

Ψαλλίοας προ~υμος , λίγο κολακευμένος, 

λιγάκι σαν :tαιοί, περήφανος ποu τον 

κοιτάζανε ολοι, μεγάλοι και μικροί, με 

fJαυμασμο και &πορία. 

Ε'ίταν ενα οωμάτιο ο(πλα στο γραφεϊο 

τοu Σχολάρχη, Ε:να οωμάτιο &ρχετα με

γάλο, μ ' Ε: να μεγάλο τραπέζι στη μέση , 

χι ' &πάνω στο τραπέζι κάτι σα σχαλω

σιες ξύλινες , με ρόοες και τροχαλίες, μι

χες η μεγάλες , με ελατήρια, με λουριά, 

με σύρματα, με κάτι ο(σχους μετάλλινους . 

Ό Ψαλλίοας στεκόταν μπρος στο τραπέζι 

χι ' εχανε τα πειράματα, τα εξηγοuσε . Ot 
πιο πολλοι οεν καταλάβαιναν χι' ελεγαν 

«~αuμα ε1ναι» . Στρψώγνοταν γύρω του, 

πίσω του , μπροστά του, οίπλα του, χι ' 

άνοιγαν κάτι μεγάλα μάτια, τρομαγμένα 

χαμια φορά , γιατι οεν ε'ίταν ολοι τους σί

γουροι για το τι μποροuσε να σuμ~εϊ. Στο 

κάτω της γραφΥjς, τοu «οιαόλου σύνεργα> 

μοιάζανε ολα αuτα τα καμώματα τοu χυρ

Ψαλλίοα . 

Μια μέρα &νοίγει η πόρτα, την ώρα των 

πειραμάτων , και μπαίνει δ μπουμπασίρης 

'Ισμαήλ, Ε:νας άρβανίτης &πο την uπηρεσία 

τοu Βεζύρη. ΜπΥjχε &πότομα χι ' ολοι γυρί

σανε και κοίταξαν. Εrπε μισο άρβανίτιχα, 

μισο έλληνιχά: 

-«Σε λίγο , &φέντη Μουχταp χι 

&φέντη ΒελΥj ερτουνε να οιοuνε. Τόπο! 

Τόπο ! Ά νοϊχτε !> 
Ό Ψαλλίοας στ~ηχε ψύχραιμος . 

'Έχανε με το χέρι στα σχολαρόπαιοα 

και στον άλλο κόσμο ποu στpψω'('οιόταν 

γύρω στο τραπεζι των πειραμάτων, ν ' 

&νοίξει , να χάνει τόπο. Κι ' είταν σ ' εκείνη 

την δμήγυρη παιοια οεχαπεντάχρονα χι ' 

εικοσάχρονα, χι ' άντρες με μαuρα τ.:αχεια 

μουστάκια και γέροι σεβάσμιοι , απ 

αuτούς τοuς γέρους ποu εχουνε &χόμα 

μια περιέργεια για το χα{)ετι χι' &φοu 

άσπρίσουν τα μαλλιά τους . 

Ό Ψαλλίοας σταμάτησε το πείραμα ποu 

ε1χε άρχίσει χι ' εβαλε μια τάξη πάνω στο 

τραπέζι με τα όργανα. Ό Γιάννης

ενα παιοl άπο το Συρράχο-άψηλόχορμος , 

στεκότανε πίσω του και τον πεpνοuσε ενα 

σωστο κεφάλι. Κοίταξε πάνω άπο τον ωμο 

τοu οασχάλου, οπου άχούγεται φασαρία 

στην αuλή, βήματα στη σκάλα, μπαίνουνε 

δρμητιχα στο οωμάτιο ουο χαβάσηοες με 

το χέρι στο σελάχι , σπώχνουνε τον κό

σμο χι ' &μέσως χαταπίσω δ Μουχταp χι ' 

δ ΒελΥjς, ot ουο γιοι τοu Βεζύρη. σΟλοι 

σχύψανε και προσχυνήσαν. Ε'ίτανε οί ουο 



οί πασά8ες άντρες στα καλύτερά τους χρό- με τοuς Μόσχοβους , όχι μόνο γιατι ήξερε 

νια, δ Μουχταρ λίγο πάνω &π ' τα τριάντα, τη γλωσσα , άλλα για την έξυπνά8α και ,ην 

δ Βελης λίγο κάτω. Φοροuσαν την &ρβα- εuστροφία του) . Ό '!ψηλότατος Βεζύρης 

νίτιχη φουστανέλλα με μεταξωτό πουχά- ε1ναι γενναΊος χαl στες χορηγίες ποu 8ί

μισο χι ' είτανε βουτηγμένοι στο βελοu8ο νει &πο τον προσωπικό του χαζινε για τα 

και στα γούνινα σειρίτια &π , την χορφη στα σχολεΊα μας . UΟλα έπL'Ι'tυμεΊ να τα γνωρί

νύχια. Κι ' δμως &πο χοντα έ:βλεπες λε- σει. Δι ' δλα έρωτα. Μα 1'tέλεις 8ια τον 

ρα τα μεταξωτα χαl τα βελού8α &πο χρα- πλη{)υσμοο της 'Αγγλίας και τοu Λον8ί

σια χι ' &πο άλλοuς λεχέ8ες χαi στα χέ- νου, μα 1'tέλεις 8ια τον τρόπον ναuπηγή

ρια τοu Μοuχταρ όμορφα μαχρουλα Μ- σεως μιας μεγάλης φρεγά8ας , μα 1'tέλςις 

χτυλα, στολισμένα με χοντρα στολί8ια, τα για τον πόλεμο ποu εχαμαν πριν 8έχα χρό

νύχια είταν βρώμικα και κίτρινα &πο ταμ- νοuς οί &μεριχανοι για να ελευ1'tερω1'tοuν 

πάκο. ΥΟμορφοι άντρες , &ποτρό:ταιοι . Κι ' &πο τοuς [γγλέζοuς . .. Για εμε 8εν γίνε
είχαν ~ναν &έρα μεγαλουσιάνιχο, ~να μάτι ται &ψηλώτερη τιμη &πο την εuνοια χαl 

μαuρο πολu σχληρο χι ' ενα μουστάκι λε- προστασία τοu Βεζύρ-Άλη χαl 1'tέλω να 

πτο και μυτερο ποu &πο κάτω του χοχ- το &χούσετε ολοι. . . . Τώρα στα στερ

χίνιζαν τοu Μουχταρ τα παχεια σαρχιχα νά, εμα1'tε δ Βεζύρ- 'Αλijς για τα πειρά

χείλη , τοu Βελη το μικρο και σαρχαστιχο ματα ποu συνη{)ίζω να χάνω &πάνω σε 

στόμα. Πίσω τους Υjρ1'tε και χά1'tησε ενας τοuτο το τραπέζι , με τις πιο πρόσφατες 

&ντρας μΕ: φοuστανέλλα και με φέσι χόχ- &ναχαλύψεις της φυσιχης. ΜΕ: Ε:βαλε και 

χινο, ενας ρουμελιώτης λεβενταρας , δλοι τον εξήγησα τα πάντα. 'Έτσι φαντάζο

τον ξέρανε στα Γιάννενα , δ Ά ντρέας δ μαι δτι 1'tα σας ε1πε και έσας , εuγενέσcα

'Ίσχος , δ Καρα:tσχος ποu λένε , τσοχαντάρ- τοι &ρχοντες , 8ια να ελ1'tετε να [8ε'Lτε και 

χης (σωματοφύλακας) τοu Άλij-πασα έ8ω μΕ: τα μάτια σας το ~τι χάνει εκεΊνος δ 

και 8έχα χρόνια. Σφίχτηκαν ολοι γύρω Ψαλλί8ας» . Λοιπόν σας χαιpετω εuγενέ

στο τραπέζι, όρ1'tιοι , χι ' δ Ψαλλί8ας ε'tπε : στατοι και σας προτρέπω να κάμετε λίγο 

-Τιμή μου και χαρά μου, εuγενέστα- πέρα, για να μη πεταχ1'tει χαμια σπι1'tα ή 

τοι ... Ό '!ψηλότατος πατέρας σας μΕ: ε1χε τίποτες &λλο και σας κάψει τις πολύτι

ε[πεΊ τΕ:ς προάλλες , δτι η{)έλατε να με τι- μες φορεσιες ij σας χάνει &λλο κανένα χα
μήσετε σ ' ενα &πό τα μα1'tήματά μου. Ό χό . . . Αuτο ποu βλέπετε έ8ω (πijρε στα χέ
'ϊψηλότατος πατέρας σας πάντοτε μ ' έν- ρια του κάτι &πο το τραπέζι) ε1ναι η Βολτα-

1'tαρρύνει , πάντοτε μΕ: προψέπει. (Τότε ϊχη λεγομένη στήλη ... Ό Βόλτα ε1ναι ενας 
πρωτόμα1'tε δ Γιαννης δτι δ κύριος Ψαλ- μεγάλος φυσιχος &πο την 'Ιταλία, μα1'tη

λί8ας έιτανε ταχτιχος τοu Σαραγιοu, δτι τής και φίλος τοu &λλοu μεγάλοu [ατροu 

δ Βεζύρης τον έχτιμοuσε και τον &γα- χαl φυσιχομα1'tηματιχοu, έξ 'Ιταλίας χαl 

ποuσε , δτι τον ε1χε στείλει μάλιστα 8υο εκείνου , τοu χα1'tηγητοu Γαλβάνη , αuτοu 
φορΕ:ς στα νησια &ντίχρυ να νεγχοσιάρει , ποu &νεχάλυψε μια παράξενη Μναμη ποu 



βρίσκεται παντοu σχεδον γύρω μας χαl 

ποu την Ε:δωσαν το όνομα <ήλεχτρισμός~ . 

j α πiiρτε τοuτο το κεχριμπάρι .. . λέγεται 
χαl Υjλεχτρον . Ό ήλεχτρισμός . .. . 

Σιγfj aπέραντη γύρω στον Ψαλλίδα, ,ο

ταν διδάσκει. ΟuδΕ: πάλεμα χεριοu , οu

δΕ: ματόφυλλου παίξιμο . Μαγνήτης δ 

δάσκαλος χαl τοuς έτράβηξε δλους χαl 

τοuς εχει δέσει με την μαγεία των χε

ριων του . 'Άξαφνα βρέfJηχε στα χέρια του 

ενα χομάτι . .. δυο πόδια είναι , βάτραχος 

νά 'ναι ; . . . μισο ~ατράχι γδαρμένο , μαυρι

σμένη σάρκα, &νοιξε ενα συρτάρι χαl το 

πΥjρε ; ΜΕ: γρήγορη κίνηση το κρεμάει 

στο σύρμα ποu είναι τεντωμένο &πάνω άπ ' 

το τραπέζι . Άτ.άνω στο τραπέζι είναι μια 

βάση ξύλινη , στρογγυλή , χι ' δ ενας πάνω 

άπ ' τον &λλον δίσκοι , λεπτοl δίσκοι . 

-Ό πρωτος είναι χάλκινος , έξηγει δ 

δάσκαλος , δ δεύτερος τσίγκινος , ψευδάρ

γυρο τον λέμε έμεις στην έπιστήμη μας. 

Είχοσιτέσσερις δίσκοι . Καl σε δυο-δυο 

άνάμεσα , εναν χάλκινο χι ' εναν τσίγκινο , 

εtναι ενα χομάτι ϋφασμα ποτισμένο στό 

βιτριόλι . .. ( <iJειϊχόν όξύ~ το λένε εϊί

σημα). 

Ό Ψαλλίδας πΥjρε ί:να χομάτι σύρμα χαl 

τό ' δεσε στον πρωτο δίσκο , τον άπάνω

άπάνω . Τlς &χριες ποu μείνανε λεύτερες 

τlς χρατοuσε μαχρια τη μιαν &πο την άλλη. 

-Και τώρα κύριοι . . . 
Έφερε μΕ: προσοχη χοντα τη μια στην 

άλλη τlς δυο &χριες τα σύρματα χι ' δλό

ξαφνα, τσάφ , τσάφ , τσάφ , μάχραινε χαl 

πλησίαζε τα σύρματα δ Ψαλλίδας , τσάφ , 

τσάφ , &ναβε ή λάμψη. 

-Αuτο το φως ποu βλέπετε , αuτη ή 

φλόγα είναι δ ήλεχτpισμός . Προσοχή 

τώρα .. . 
ΜΕ: το δεξl χέρι κρατάει τα δυο σύρματα 

χωριστα το ενα άπ ' το αλλο , μΕ: τ ' άριστερο 

σέρνει το βάτραχο χαl τόνε φέρνει χοντα 

στη στήλη. ΥΑξαφνα Ε:νώνει τα σύρματα, 

τσάφ , ή λάμψη , χαl δ βάτραχος σάλεψε τα 

πόδια , ενας σπασμός , δεύτερος σπασμός , 

f>αρρε"lς και ξαναζωντανεύει . 

Πήρανε τη συνήf)εια οί γιοl τοu Βεζύρη 

ν ' άρχονται ταχτιχα στα πειράματα τοu 

Ψαλλίδα. ΥΑλλες φορΕ:ς δ δάσκαλος άρα

διάζει μπουκαλάκια πάνω στο τραπέζι με 

διάφορα uγρά. Γεμίζει ί:να γυάλινο ποτήρι 

μ , ε να uγρό &σπρο χαl ϋστερα ρωτάει : 
-τι χρωμα f)έλετε να σας χάνω : 
Tou λένε γαλάζιο , κόκκινο , μαβί , βυσ

σινί , πράσινο , κίτρινο , μπλCχβο. uΟλα 

τα χάνει , άναχατώνοντας τα uγρά , πότε 

τοuτο, πότε έχεινο , πότε το αλλο , γρή

γορα , άνάλαφρα , με την επιτηδειότητα των 

ταχυδαχτυλουργων . 

-Αuτα δΕ:ν είναι μάγια , τοuς λέει στο 

τέλος . Εrναι έπιστήμη . Εrναι χημικές Ε:νώ

σεις. ~Αμα Ε:νώσεις τούτη την οuσία . . . 
Δίπλα του , πάνω στο τραπέζι , είναι 

πάντα ί:να χοντρο βιβλlο. Έχει για τίτλο : 

De viribιιs electricitatis. Συγγραφέας του 
δ Professore Luigi Galvani. 

«~Α ν πάω χαμια μέρα στη Μπολό

νια ... ~ στοχάστηχε τότε για πρώτη φορα 
Ε:να παιδl άπ ' το Συρράκο . ... 

Φιλολογική Πρωτοχρονιά , 1957 






