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Λευκωςία, 04 Οκτωβρίου 2011 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ CERN ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ  
 

Σε μία κατάμεςτθ αίκουςα διεξιχκθ θ διάλεξθ του Γενικοφ  
Διευκυντι του CERN Κακθγθτι Rolf-Dieter Heur με τίτλο “The Large 
Hadron Collider LHC Shedding Light on the Early Universe”, τθν 
Πζμπτθ, 29 Σεπτεμβρίου 2011. Η εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε ςτο 
Πανεπιςτιμιο Κφπρου, υπό τθν αιγίδα του Υπουργείου Παιδείασ και 
Πολιτιςμοφ, ενϊ ςυνδιοργανϊκθκε από το Πανεπιςτιμιο Κφπρου, το 
Τεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου και το Κυπριακό Ινςτιτοφτο. 
 

 
Χαιρετιςμοφσ ςτθν εκδιλωςθ απθφκυναν, ο Αντιπρφτανθσ Διεκνϊν Σχζςεων, Οικονομικϊν και 
Διοίκθςθσ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου Κακθγθτισ Μάριοσ Μαυρονικόλασ, θ Γενικι Διευκφντρια 
του Υπουργείου Παιδείασ και Πολιτιςμοφ κ.Ολυμπία Στυλιανοφ (εκ μζρουσ του Υπουργοφ) και ο 
Πρόεδροσ του Ινςτιτοφτου Κφπρου Κακθγθτισ Κϊςτασ Παπανικόλασ.   
 

Κατά τθν εκδιλωςθ το κοινό, μεταξφ αυτϊν και εκατοντάδεσ 
φοιτθτζσ, αλλά και μακθτζσ, είχαν τθν ευκαιρία να 
παρακολουκιςουν το χαριςματικό ομιλθτι και να ανακαλφψουν 
μζςα από τισ προςωπικζσ εμπειρίεσ του το μεγαλείο του 
Μεγάλου Επιταχυντι Αδρονίων. Ο Κακθγθτισ Rolf-Dieter Heur 
προςζλκυςε το ενδιαφζρον του ακροατθρίου, τόςο με 
φωτογραφικό υλικό, όςο και με αναπαραςτατικζσ διθγιςεισ, 
όςον αφορά ςτα πειράματα που διεξάγουν εντόσ του Επιταχυντι 
οι χιλιάδεσ επιςτιμονεσ που εργάηονται ςε αυτόν.   
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Ο ομιλθτισ ανζδειξε το Μεγάλο Επιταχυντι Αδρονίων ωσ επιςτθμονικό επίτευγμα που ζχει 
εγκαινιάςει μία νζα εποχι ζρευνασ ςτθ ςωματιδιακι φυςικι. Πρωταρχικόσ του ςτόχοσ ανζφερε 
είναι να διερευνιςει τα πιο κεμελιϊδθ ερωτιματα του ςφμπαντοσ, όπωσ το «από τι είναι 
φτιαγμζνο» και «πϊσ ζφταςε να είναι ςε αυτιν τθ μορφι». Τα εργαλεία του, δθλαδι ο 
επιταχυντισ ςωματιδίων και οι ανιχνευτζσ ςωματιδίων, κατατάςςονται ςτα πιο μεγάλα 
επιςτθμονικά εργαλεία παγκοςμίωσ. Ο Κακθγθτισ Heur αναφζρκθκε τζλοσ ςτα πρϊτα 
αποτελζςματα που αναδείχκθκαν μζςα από τισ ζρευνεσ που διεξάγονται εντόσ του Επιταχυντι, 
ενϊ απάντθςε ςε ερωτιςεισ του κοινοφ το οποίο παρακολοφκθςε τθ διάλεξθ με ιδιαίτερο 
ενδιαφζρον. 
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