ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Θερινϐ Ινςτιτοϑτο Φυςικόσ Στοιχειωδών Σωματιδύων και Βαρϑτητασ τησ
Κϋρκυρασ 2019 ςυνδιοργανώνεται απϐ το Δόμο Κϋρκυρασ και το Εθνικϐ
Μετςϐβιο Πολυτεχνεύο ςε ςυνεργαςύα κϊποια απϐ τα εγκυρϐτερα ευρωπαώκϊ
πανεπιςτόμια και ερευνητικϊ ιδρϑματα. Φϋτοσ φιλοξενοϑνται 4 ςυνϋδρια απϐ
31 Αυγούςτου έωσ 25 Σεπτεμβρίου 2019.
Οι επιςτημονικϋσ δραςτηριϐτητεσ θα διεξαχθοϑν ςτο ςυνεδριακό κέντρο του
Mon Repos (αύθουςα Δημοτικοϑ Συμβουλύου) καθημερινϊ 9.00-13.30 και 16.0020.30. Συγκεκριμϋνα, το κϑριο επιςτημονικϐ πρϐγραμμα περιλαμβϊνει τισ εξόσ
διοργανώςεισ:
1. “Workshop on Connecting Insights in Fundamental Physics: Standard Model
and Beyond,”, 31 Αυγούςτου-11 Σεπτεμβρίου 2019
2. “Recent Developments in Strings and Gravity”, 10-16 Σεπτεμβρίου 2019
3. “Humboldt Kolleg Frontiers in Physics: From the Electroweak to the Planck
Scales”, 15-19 Σεπτεμβρίου 2019
4. “Quantum Geometry, Field theory and Gravity”, 18-25 Σεπτεμβρίου 2019
Τα θϋματα που θα παρουςιαςτοϑν και θα ςυζητηθοϑν, καθώσ και το
επιςτημονικϐ πρϐγραμμα, βρύςκονται ςτην ιςτοςελύδα
http://www.physics.ntua.gr/corfu2019.
Οι κυριϐτεροι ςτϐχοι του Ευρωπαώκοϑ Ινςτιτοϑτου Θετικών Επιςτημών και
Εφαρμογών (ΕΙΘΕ), ςτα πλαύςια του οπούου λειτουργεύ το Θερινϐ Ινςτιτοϑτο,
εύναι:
α) η προώθηςη τησ ευρωπαώκόσ ερευνητικόσ δραςτηριϐτητασ ςτην ευρϑτερη
περιοχό των θετικών επιςτημών και των εφαρμογών τουσ
β) η εκπαύδευςη νϋων επιςτημϐνων ςε μεταπτυχιακϐ και μεταδιδακτορικϐ
επύπεδο
γ) η ανϊπτυξη προγρϊμματοσ εκλαϏκευςησ τησ δραςτηριϐτητασ ςτην περιοχό
των θετικών επιςτημών και των εφαρμογών τουσ, καθώσ και ςϑνδεςόσ τησ με
τα ενδιαφϋροντα του ευρϑτερου κοινοϑ.

Η ςυνολικό διοργϊνωςη πρϐκειται να ςυγκεντρώςει περύ τουσ 350 επιςτόμονεσ
απϐ 40 χώρεσ. Συνολικϊ, θα εκπαιδευτοϑν ςε θϋματα αιχμόσ Φυςικόσ
Στοιχειωδών Σωματιδύων και Βαρϑτητασ πϊνω απϐ 100 επιλεγμϋνοι υψηλοϑ
επιπϋδου μεταπτυχιακού φοιτητϋσ και μεταδιδακτορικού νϋοι ερευνητϋσ απϐ
διεθνώσ καταξιωμϋνουσ επιςτόμονεσ. Στα ςυνϋδρια θα παρουςιϊςουν τισ
πρϐςφατεσ ερευνητικϋσ τουσ εργαςύεσ 180 διεθνοϑσ εμβϋλειασ ερευνητϋσ.
Στο πλαύςιο του Θερινοϑ Ινςτιτοϑτου θα πραγματοποιηθεύ ςειρά
ενημερωτικών και επιμορφωτικών ςεμιναρίων, που απευθϑνονται ςε
μαθητϋσ και καθηγητϋσ Μϋςησ Εκπαύδευςησ και ςτο ευρϑ κοινϐ. Στϐχοσ των
ςεμιναρύων εύναι η ϋγκυρη εκλαϏκευςη ςϑγχρονων επιςτημονικών θεμϊτων και
εξελύξεων και η ςϑνδεςό τουσ με τα ενδιαφϋροντα του ευρϑτερου κοινοϑ. Αυτϐ
επιτυγχϊνεται με την πρωτϐτυπη ανϊπτυξη νϋων μεθϐδων (αλλϊ και ςε
ςϑνδεςη με υπϊρχοντα αντύςτοιχα διεθνό προγρϊμματα) και την πειραματικό
εφαρμογό τουσ ςε εκπαιδευτικοϑσ, μαθητϋσ και κοινϐ. Το πρϐγραμμα των
ςεμιναρύων ϋχει καταρτιςτεύ ςε ςυνεργαςύα με το Τοπικϐ Παρϊρτημα Κϋρκυρασ
τησ Ένωςησ Ελλόνων Φυςικών.
Λεπτομϋρειεσ για το πρϐγραμμα των επιμοφωτικών
ακολουθόςουν ςε ξεχωριςτά δελτία τύπου.

ςεμιναρύων

θα

Ιδιαύτερα φϋτοσ, ϐπωσ και πϋρυςι, θϋλουμε να ςταθοϑμε ςτην Έκθεςη του
CERN που θα παρουςιϊςουμε ςτην Κϋρκυρα απϐ αρχϋσ Σεπτεμβρύου ϋωσ τϋλοσ
Οκτωβρύου 2019 ςτο Foyer του Δημοτικού Θεάτρου.
Την ϋκθεςη “το CERN ςε εικόνεσ” επιμελόθηκε η ομϊδα εκλαϏκευςησ του CERN
το 2014, με αφορμό τουσ εορταςμοϑσ των 60 χρϐνων απϐ την ύδρυςό του. Η
ϋκθεςη αποτελεύται απϐ 16 μεγϊλεσ αφύςεσ που περιγρϊφουν με απλϐ και
κατανοητϐ τρϐπο:


Τη δομό και οργϊνωςη του οργανιςμοϑ CERN.



Τισ εγκαταςτϊςεισ του CERN (επιταχυντικϋσ, ανιχνευτικϋσ διατϊξεισ,
πληροφοριακϊ κϋντρα επεξεργαςύασ των δεδομϋνων των πειραμϊτων, κ.ο.κ.).



Τη λειτουργύα των επιταχυντών και ανιχνευτών.



Βαςικϋσ αρχϋσ τησ θεμελιώδουσ φυςικόσ που ερευνώνται ςτα πειρϊματα του
CERN.



Μερικϊ απϐ τα ςημαντικϐτερα αποτελϋςματα του CERN, με ϋμφαςη ςτην
πρϐςφατη ανακϊλυψη του ςωματιδύου Higgs.
Παρϊλληλα, παρϋχεται κατϊλληλο επεξηγηματικϐ κεύμενο ςτα ελληνικϊ και τα
αγγλικϊ που ςυνοδεϑει κϊθε αφύςα. Επιπλϋον, περιλαμβϊνεται οπτικοακουςτικϐ υλικϐ με βιντεοπροβολϋσ και “animations” που βοηθοϑν τον επιςκϋπτη να
κατανοόςει με γλαφυρϐ και παραςτατικϐ τρϐπο τη λειτουργύα των
επιταχυντών, των ανιχνευτών και των πειραμϊτων γενικϐτερα.
Απϐ το 2015 που η ϋκθεςη ξεκύνηςε το ταξύδι τησ ςε διϊφορεσ πϐλεισ τησ
Ευρώπησ, ϋχει αποςπϊςει εξαιρετικϋσ κριτικϋσ και ϋχει ςυμβϊλει ςτην
ενημϋρωςη και εκπαύδευςη του κοινοϑ. Αντύςτοιχη επιτυχύα εύχε πϋρυςι και
ςτην Κϋρκυρα. Στϐχοσ μασ εύναι να οργανώςουμε και πϊλι ξεναγόςεισ ςτην
ϋκθεςη απϐ τουσ ύδιουσ τουσ επιςτόμονεσ που εργϊζονται ςτο CERN και θα
βρύςκονται ςτην Κϋρκυρα για τισ εργαςύεσ των ςυνεδρύων. Αυτϐ αποτελεύ μια
πρώτησ τϊξησ ευκαιρύα να μοιραςτεύ η γνώςη τουσ με τουσ επιςκϋπτεσ τησ
ϋκθεςησ. Το πρϐγραμμα των ξεναγόςεων θα ανακοινωθεύ ςϑντομα.

Η Κϋρκυρα αποτελεύ ϋνα μοναδικϐ τουριςτικϐ προοριςμϐ. Πϋραν των
Κερκυραύων πολιτών, ςτϐχοσ μασ εύναι να προςελκϑςουμε και τουσ επιςκϋπτεσ
του νηςιοϑ. Συνεπώσ, τα επεξηγηματικϊ κεύμενα θα παρουςιϊζονται και ςτα
αγγλικϊ. Τϋλοσ, επιθυμοϑμε τη ςυνϋχιςη τησ ϋκθεςησ μϋχρι το τϋλοσ Οκτωβρύου
με ςτϐχο την οργϊνωςη επιςκϋψεων των μαθητών των ςχολεύων του νομοϑ τησ
Κϋρκυρασ (22 γυμνϊςια, 9 λϑκεια, 6 ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ). Το εργαςτηριακϐ κϋντρο
φυςικών επιςτόμων (Ε.Κ.Φ.Ε.) Κϋρκυρασ θα εύναι αρωγϐσ μασ ςε αυτό την
προςπϊθεια.
Εκτϐσ του CERN, αποφαςιςτικό βοόθεια για την πραγματοπούηςησ τησ Έκθεςησ
προςϋφεραν το Max Planck Institute Φυςικόσ Μονϊχου και το Εθνικϐ Μετςϐβιο
Πολυτεχνεύο.
Όλα τα παραπϊνω ϐπωσ και οι αντύςτοιχεσ διαχρονικϋσ δρϊςεισ του Θερινοϑ
Ινςτιτοϑτου ςυνϋβαλαν ςτη διεϑρυνςη του Πολιτιςτικοϑ Κερκυραώκοϑ πλαιςύου.
Επιπλϋον, ςε πολιτιςτικό επίπεδο, με τη ςυνόθη ϋννοια του ϐρου, ϋχει όδη
προγραμματιςτεύ:


Συναυλία Φιλαρμονικήσ Εταιρίασ «Μάντζαροσ» ςτισ 01/09/2019
και θα ακολουθόςουν κι ϊλλεσ. Οι εκδηλώςεισ αυτϋσ θα λϊβουν χώρα ςτο
Αμφιθέατρο τησ Ιονίου Ακαδημίασ.
Το πρϐγραμμα θα ανακοινωθεύ ςε ειδικά δελτία τύπου.
Το ςϑνολο των χορηγών εμφανύζεται ςτην ιςτοςελύδα:
http://www.physics.ntua.gr/corfu2019/sponsors.html
Ιδιαύτερα θϋλουμε να ευχαριςτόςουμε τισ υπηρεςύεσ του Δόμου Κϋρκυρασ για
την πολϑπλευρη βοόθεια που προςφϋρουν ςτη διοργϊνωςη, καθώσ και τον ΟΤΕ
για την προςφορϊ τησ ηλεκτρονικόσ επικοινωνύασ.
Για την Οργανωτικό Επιτροπό
Γ. Ζουπϊνοσ
Ομϐτιμοσ Καθηγητόσ ΕΜΠ

