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4 ΗΜΕΡΕΣ 3 ΧΩΡΕΣ 

Πραγματοποιήθηκε η τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου μας στο Ερευ-

νητικό Κέντρο CERN 13/4 - 16/4 για το οποίο είχε μεριμνήσει η κ. Σύρμα Ευαγγελία, διευ-

θύντρια του Σχολείου μας, ώστε να εξασφαλίσει την επίσημη πρόσκληση από το CERN. 

Στην εκδρομή συμμετείχαν μαθητές/τριες της Γ’ τάξης. Συγκεντρωθήκαμε στον χώρο 

του σχολείου μας στις 13/4 όπου μεταβήκαμε στο αεροδρόμιο με πούλμαν και εν συνεχεία 

επιβιβαστήκαμε στο αεροπλάνο με προορισμό μας την Γενεύη. 

1η μέρα: Με την άφιξη μας στη Γενεύη, ακολούθησε περιήγηση και ξενάγηση στη πόλη. 

Μας φιλοξένησε το Μουσείο του Ερυθρού Σταυρού. Η ξενάγηση  έγινε με τη χρήση ακου-

στικού συστήματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το πλήθος και η ποικιλία διαφορε-

τικών αιθουσών. Αίσθηση αποτέλεσε το άγαλμα του ιδρυτή Ερρίκου Ντυνάν, φωτογραφίες 

ανθρώπων που έπεσαν θύματα πολέμου. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η εικαστική α-

πόδοση μορφών χωρίς πρόσωπο, συμβολίζοντας  όλα τα ανώνυμα θύματα. 

 

 Στην παλιά πόλη επισκεφτήκαμε τον καθεδρικό ναό, στον οποίο θαύμασαν τα παιδιά 

την αρχιτεκτονική του και τον εσωτερικό του διάκοσμο. Περπατήσαμε στην ιστορική πλα-

τεία Place De Bourg- de Four οπού καταλήγει ο μεγαλύτερος δρόμος της Grand Rue. Συγκί-

νηση προκάλεσε τόσο σε καθηγητές όσο και σε μαθητές το σπίτι του Ιωάννη Καποδίστρια . 



Περπατήσαμε στην ομορφότερη πλατεία της πόλης Neuve που περιστοιχίζεται από την Ό-

περα Grand Theatre και το Μέγαρο μουσικής Conservatory of Music. Αργά το απόγευμα 

μεταβήκαμε στο ξενοδοχείο μας Ace Hotel στην περιοχή Annemasse της Γενεύης. 

 

 

2η μέρα: Η μέρα μας ξεκίνησε στην πόλη της Λωζάννης. Επισκεφτήκαμε την εκκλησία 

του Αγίου Φραγκίσκου, θαυμάζοντας την μνημειακή του αρχιτεκτονική, το πάρκο Mon 

Repo με την αυτοκρατορική έπαυλη, την πλατεία Παλί με την κρήνη της δικαιοσύνης, τα 

ομοσπονδιακά δικαστήρια, τον πύργο και τους κήπους του Ουσύ καθώς επίσης και την έ-

δρα των Ολυμπιακών Αγώνων, το ξενοδοχείο όπου υπογράφηκε η συνθήκη της Λωζάννης 

και τέλος το άγαλμα του Ιωάννη Καποδίστρια, σε περίοπτο μέρος της πόλης.  

 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήσαμε τον γύρο της μεγαλύτερης λίμνης της Ελβετίας, της 

Λεμάν. Διασχίζοντας τους περίφημους αμπελώνες του Lavaix, φτάσαμε στο πασίγνωστο 



Μοντρέ, που είναι τόπος παραθερισμού των Μεγιστάνων του πλούτου ( γνωστή ως Ελβε-

τική Ριβιέρα).  

 

Περιηγηθήκαμε στην παραλίμνια λεωφόρο (βουλεβάρτο) που διανθίζεται με άνετα 

πάρκα,  πολύχρωμα λουλούδια, πεύκα και φοίνικες. Αφού μεσολάβησε ελεύθερος χρόνος 

για γεύμα αναχωρήσαμε για το Μεσαιωνικό Πύργο Σιγιόν, ο οποίος δεσπόζει στο ανατολικό 

άκρο της λίμνης από τον 11ο αιώνα. 

 

3η μέρα:  Κατά την άφιξή μας στο ερευνητικό κέντρο CERN μας περίμενε ο πειραματικός 

φυσικός και ερευνητής του κέντρου Μιχάλης Κορατζίνος ο οποίος μας ξενάγησε εκτός των 

άλλων και στον ανιχνευτή του προγράμματος CMS που βρίσκεται σε βάθος 97m κάτω από 

την επιφάνεια της γης. 



 
Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το χώρο όπου διεξάγεται έρευνα αιχμής στο χώρο της 

Φυσικής, η οποία δε συμβάλει μόνο στην εξέλιξή της, αλλά βρίσκει στη συνέχεια σημαντι-
κές εφαρμογές στην τεχνολογία και σε πολλές άλλες επιστήμες. Ας μη ξεχνάμε ότι στο CERN 
οφείλουμε τη δημιουργία του λογισμικού www. για το Internet, τη δημιουργία των έγχρω-
μων οθονών Η/Υ και τηλεόρασης, την κατανόηση της υπεραγωγιμότητας, τη θεραπεία του 
καρκίνου μέσω ακτινοβολίας, την αποστείρωση ιατρικού εξοπλισμού και της τροφής και 
πολλές άλλες επιστημονικές, τεχνολογικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Οι μαθητές μας 
ενημερώθηκαν σχετικά με την έρευνα που γίνεται στο ερευνητικό αυτό κέντρο και είχαν 
την ευκαιρία να εξοικειωθούν με έννοιες όπως ο πυρήνας του ατόμου και κατ’ επέκταση τα 
σωματίδια που τον απαρτίζουν και η δομή τους. Έννοιες όπως η υπερσυμμετρία, η σκοτεινή 
ύλη οι διαφορές μεταξύ ύλης και αντιύλης κέντρισαν ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον τους κάτι 
που ίσως οδηγήσει σε μελλοντική τους ενασχόληση με την επιστήμη της Φυσικής και γενι-
κότερα των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας.  

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
Ακολούθησε περιήγηση και γεύμα στο εστιατόριο του CERN και στη συνέχεια παρακο-

λούθηση στο Globe, της έκθεσης "Σύμπαν των σωματιδίων" που οδηγεί τον επισκέπτη σε 
ένα ταξίδι βαθιά στον κόσμο των σωματιδίων και πίσω στο Big Bang. 

 
 

 
 

 

 

 

Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε στην πόλη Αννεσύ, που βρίσκεται μεταξύ Γενεύης και 

Καμπερύ στη περιοχή Haute-Savoie της ανατολικής Γαλλίας. Αποτελεί έναν από τους πιο 

δημοφιλείς αλπικούς προορισμούς που δίκαια έχει λάβει το προσωνύμιο «Βενετία της Γαλ-

λίας». Οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν στην θέαση του γραφικών κατοικιών κατά μήκος της 

https://visit.cern/exhibitions/universe-particles


λίμνης καθώς και του ιστορικού μνημείου Palais de l’lle που δεσπόζει στο κέντρο της , κτι-

σμένο μέσα στο νερό που είναι το σήμα κατατεθέν της πόλης.  

 

 

 

 

 

 

4η μέρα: Αναχωρήσαμε για την πόλη Σαμονί, σε υψόμετρο 1035 μέτρα. Ιδιαίτερο εν-

διαφέρον μας προξένησε το αλπικό τοπίο που κυριαρχείται από την επιβλητική παρουσία 

των λευκών Ορέων (Mont Blanc), του ψηλότερου όρους της Ευρώπης στα 4807 μέτρα.  

 



 

 

 

Μέσω του οδικού κόμβου(τούνελ) διασχίσαμε τις Άλπεις,  με πρόσβαση στην Ιταλία. 

Στο αλπικό τοπίο της Ιταλίας δεσπόζουν γραφικά χωριά. Η διαδρομή ήταν πρωτόγνωρη. Το 

απόγευμα μεταφερθήκαμε στο αεροδρόμιο του Μιλάνο και επιβιβαστήκαμε στο αερο-

πλάνο για την πτήση της επιστροφής. Γυρίσαμε στη χώρα μας γεμάτοι εμπειρίες και πλού-

σιες εικόνες.  

Τηρήθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί, επιστημονικοί και ψυχαγωγικοί στόχοι της εκδρομής. 
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