
 
Πρόγραμμα Βραδιάς Ερευνητή 2019 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
 Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Laser (iPPL) 

Τρία Μοναστήρια, Ρέθυμνο 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
17:00-22:30 

 
Εκδηλώσεις στο Ρέθυμνο / Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Ινστιτούτο Φυσικής 

Πλάσματος & Laser 
 
17:00-20:00 
 
 
 
17:30-20:00 
 
 

 
Περιήγηση του κοινού στους χώρους του iPPL: 

Οι εγκαταστάσεις, οι χώροι και τα εργαστήρια του iPPL, θα είναι ανοιχτά να υποδεχτούν το ευρύ 
κοινό και τους επισκέπτες της Βραδιάς του Ερευνητή 2019. 

 
Παράλληλες δράσεις 

 
 

Α. ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (α’ όροφος) 
 
17:30-17:45: Χαιρετισμοί από την Πρυτανική Αρχή, την Διοίκηση του Κέντρου και τους Τοπικούς 
Φορείς 
 

17:50-18:40: – Ομιλία: “Το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Laser του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου και η προσφορά του στην κοινωνία” Καθηγητής Μιχάλης Ταταράκης, Διευθυντής 
του Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσματος & Laser 
 

18:50-19:40: – Ομιλία: “Κινηματογραφώντας τον νανόκοσμο των ατόμων με φως και ήχο” 
Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης,  Αντιπρύτανης Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, 
Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος &Laser 
 
Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ και α’ όροφος 
 
17:30-20:00: Κοινό και μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πληροφορίες σχετικά με τη 
λειτουργία του Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσματος & Laser του νεοσύστατου Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου, να συζητήσουν με τους ερευνητές σχετικά με την επιστήμη, την έρευνα και την 
τεχνολογία, και να συμμετέχουν στην επίδειξη πειραμάτων φυσικής και πλάσματος: 

 
• Πείραμα πλάσματος 

Οι ερευνητές του IPPL θα επιδείξουν απλά πειράματα αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας Λέιζερ 
υψηλής έντασης με ύλη και παραγωγή πλάσματος. Θα συζητήσουν και θα εξηγήσουν τι είναι το 
πλάσμα και πώς σχηματίζεται, καθώς και πιθανές εφαρμογές στην έρευνα και την τεχνολογία. 
 

• Πείραμα συμβολής με Laser 
Οι ερευνητές του IPPL θα εκτελούν και θα εξηγούν πώς οπτικές τεχνικές μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την εξέταση της δομικής ακεραιότητας των έργων τέχνης, όπως 
παραδοσιακά μουσικά όργανα. Επίδειξη πειραματικής χρήσης των laser στην ακουστική 
προτυποποίηση παραδοσιακής Κρητικής Λύρας 
 

• Διαδραστικά πειράματα φυσικής για κοινό και μαθητές 
-Ανάκλαση, διάθλαση και ολική ανάκλαση  -Κάμπτοντας την ακτινοβολία του Laser με νερο -
Πόλωση του φωτός -Ανάλυση λευκού φωτός από πρίσμα -Κατασκευή συμβολομέτρου 



 
• Οι υπολογιστές στην υπηρεσία της Επιστήμης των Laser και του Πλάσματος 

Επίδειξη στον υπολογιστή εικονικών αναπαραστάσεων αλληλεπιδράσεων ισχυρής ακτινοβολίας 
Laser με την Ύλη. Προσομοιώσεις συμπεριφοράς του υλικού κόσμου όταν ακτινοβολείται από 
φώς και η πορεία του προς την τέταρτη κατάσταση της ύλης. 

 
 Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ισόγειο και Προαύλιος χώρος) 

 
19:45-20:30 Ελαφρύ Μπουφέ και Κρασί 
20:30-22:30 Το συγκρότημα Vamos Ensemble & Ιωάννα Φόρτη παίζουν live στη Βραδιά του Ερευνητή 
 
Θα διατεθούν λεωφορεία του Δήμου Ρεθύμνης για τα εξής δρομολόγια από και προς το χώρο της 
εκδήλωσης: 
 
Αναχώρηση από τη στάση του ΚΤΕΛ ανατολικά του Δημοτικού Κήπου προς iPPL: 16:45 και 17:45 
Αναχώρηση από iPPL: 21.00 και 22:30 μετά το τέλος της εκδήλωσης. 
 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο  - Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Laser – iPPL  
 

 

http://www.ippl.hmu.gr/ 

        Με την υποστήριξη 

 

 

  


