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Ιστορία 



Σύντομη ιστορία – η αρχή  

The sixth session of the CERN Council took place in Paris, 29 June-1 
July 1953. It was here that the Convention establishing the 
Organization was signed, subject to ratification, by 12 States. 
 

Το 1952 δημιουργήθηκε το προσωρινό 
«Ευρωπαϊκό συμβούλιο για την 
πυρηνική έρευνα» (“Conseil Européen 
pour la recherche Nucléaire” CERN) 
για να μελετήσει τη δυνατότητα 
δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού 
οργανισμού με αντικείμενο την 
θεμελιώδη έρευνα του μικρόκοσμου. 
Όντως, το συμβούλιο δημιούργησε 
τον Οργανισμό που ξέρουμε σήμερα 
(και του άφησε το όνομά του…) 
Η συνθήκη του CERN  υπογράφηκε το 
1953 και εγκρίθηκε από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέλη το 1954. 
 



Από τον ιδρυτικό χάρτη του 
οργανισμού 

ARTICLE II : Purposes  

1. The Organization shall provide for collaboration among European States in 
nuclear research of a pure scientific and fundamental character, and in 
research essentially related thereto. The Organization shall have no 
concern with work for military requirements and the results of its 
experimental and theoretical work shall be published or otherwise made 
generally available.  

Από τα  παραπάνω μπορούμε να ξεχωρίσουμε: 
•Συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών 
•Ο χαρακτήρας της έρευνας είναι καθαρά επιστημονικός και θεμελιώδης 
•Οι πολεμικές εφαρμογές δεν επιτρέπονται ρητά 
•Τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να δημοσιεύονται και να είναι προσβάσιμα 
στο ευρύ κοινό  



Η τοποθεσία 

Geneva was selected as the site for the CERN Laboratory at the third session of the provisional Council in 
1952. This selection successfully passed a referendum in the canton of Geneva in June 1953 by 16539 votes 
to 7332. On 17 May 1954, the first shovel of earth was dug on the Meyrin site under the eyes of Geneva 
officials and members of CERN staff 
 

Η Γενεύη 
δέχτηκε να 
φιλοξενήσει 
τον καινούριο 
οργανισμό 
μετά από 
δημοψήφισμα 
(70% υπέρ!) 



Η αρχή του εργαστηρίου 

On 10 June 1955, Felix Bloch, CERN's first Director-General, laid the 
foundation stone on the Laboratory site, watched by Max Petitpierre, 
then President of the Swiss Confederation. 

Στις 10 Ιουνίου του 1955 ο 
πρώτος γενικός 
διευθυντής του CERN  
βάζει τα θεμέλια του 
εργαστηρίου.  



1957: Η πρώτη μηχανή (το SC syncro-
Cyclotron) 

In 1952, before CERN was 
officially founded, two 
accelerator projects were 
launched: one for an 
innovative accelerator to 
operate at an energy level 
unequalled at the time, the 
other for a more standard 
machine, a Synchro-Cyclotron 
(SC) to operate at 600 MeV. 
Design work on the SC was 
started in 1952 and carried 
out by teams scattered 
throughout Europe. Once 
construction began in 1954, 
CERN had to arrange road 
transport for the first of what 
has since been a long series of 
spectacular component 
deliveries, such as those of 
the machine's two magnetic 
coils each weighing 60 tonnes 
and measuring 7.2 metres in 
diameter. Above, one of them 
is seen passing through the 
village of Meyrin. The SC was 
commissioned in 1957 and 
was operational for 34 years! 
 



Το PS και το πρώτο ρεκόρ 

On 24 November 1959, the Proton Synchrotron accelerated particles to 24 GeV. John Adams, 
leader of the construction team, announced the achievement in the Main Auditorium. In his hand 
can be seen an empty vodka bottle, which he had received from Nikitin with the message that it 
was to be drunk when CERN passed Dubna's world record energy of 10 Gev. The bottle now 
contains a polaroid photograph of the 24 GeV pulse ready to be sent to the Soviet Union. 
 

Στις 24 Νοεμβρίου 
του 1959 το PS 
επιταχύνει πρωτόνια 
στα 24 GeV, και έτσι 
παίρνει το ρεκόρ από 
την  Σοβιετική ένωση. 



1960: Επίσημα εγκαίνια του PS  

PS inauguration meeting : left to right N. Bohr, MacMillan and R. Oppenheimer  
(PS inauguration meeting held in the Main Auditorium. Date: 5 Feb 1960)  

Το CERN είχε την θερμή 
υποστήριξη των 
μεγάλων φυσικών της 
εποχής (αριστερά ο 
Bohr δεξιά ο 
Oppenheimer ). 



11th International Conference on High 
Energy Physics 

In 1962, CERN hosted the 11th International Conference on High Energy Physics. Among the 
distinguished visitors were eight Nobel prizewinners. Left to right: Cecil F Powell, Isidor I Rabi, Werner 
Heisenberg, Edwin M McMillan, Emile Segre, Tsung Dao Lee, Chen Ning Yang and Robert Hofstadter. 
Date: July 1962  

Το καλοκαίρι του 1962 το 
CERN φιλοξενεί το 11ο 
παγκόσμιο συνέδριο υψηλών 
ενεργειών. Η καρδιά της 
σωματιδιακής φυσικής 
κτυπάει πλέον στην Γενεύη. 

Οκτώ νομπελίστες 
συμμετέχουν στο συνέδριο 
και ποζάρουν για τις 
κάμερες με φόντο τη μακέτα 
του PS. 



Το ISR – το πρώτο collider 

The experimental apparatus used at intersection 1 by the CERN-Bologna Collaboration (experiment R105). It consists of 
two almost identical magnetic spectrometers centered at 90 degrees on opposite sides of the intersection region. In 
each spectrometer one can see magnetostrictive wire spark chambers, a magnet, more chambers and various 
hodoscopes of scintillation counters. Gas Cerenkov counters (almost invisible in the picture) are located in the gap of 
each magnet. On the left hand side, a matrix of 119 lead glass Cerenkov counters is located behind some concrete and 
iron shielding. Date: Jun 1974  

Το CERN επένδυσε την δεκαετία του 
‘70 σε μια καινούρια ιδέα, σε έναν 
επιταχυντή με αντίθετα κινούμενες 
δέσμες (collider). Τα πρωτόνια που 
κυκλοφορούν σε αντίθετες 
κατευθύνσεις συγκρούονται σε 
συγκεκριμένα σημεία κατά μήκος του 
‘δαχτυλιδιού ‘ (αντί να συγκρουστούν 
σε κάποιο ακίνητο στόχο), πράγμα 
που μεγιστοποιεί τη διαθέσιμη 
ενέργεια. Τα Τεμνόμενα δαχτυλίδια 
αποθήκευσης (intersecting storage 
rings ISR), ήταν κατά κάποιο τρόπο ο 
πρόγονος του LHC. 



SPS – το CERN περνάει στη Γαλλία 

The SPS was inaugurated with a ceremony taking place in the EHN1 
experimental Hall in the Prevessin site, on 7 May 1977.  

Το Υπέρ -σύγχροτρο 
πρωτονίων (το 
SPS), που ξεκινά το 
1976, ανέβασε την 
κλίμακα μεγέθους 
και 
πολυπλοκότητας 
άλλο επίπεδο. 
Με 7 χιλιόμετρα 
περιφέρεια, 
απαίτησε την 
κατασκευή ενός 
δεύτερου 
εργαστηρίου του 
CERN σε γαλλικό 
έδαφος. 



Το πρώτο Νόμπελ 

CERN's 1984 Nobel prizewinners Carlo Rubbia (left) and Simon van der Meer, who were awarded the 
prize for their roles in discovering the W+, W- and Z0 particles, the carriers of Nature's weak force. 
Carlo Rubbia's work allowed CERN's Super Proton Synchrotron (SPS) to collide protons and 
antiprotons, while Simon van der Meer's technical virtuosity made the project possible. 
Date: Oct 1984  
 

Με την επιμονή και καθοδήγηση 
του Carlo Rubbia και την 
εφευρετικότητα του Simon van 
der Meer, το CERN μετατρέπει το 
SPS σε collider πρωτονίων – αντί 
πρωτονίων.  Το CERN (και οι ίδιοι) 
ανταμείβονται με το Νόμπελ 
φυσικής το 1884 για την 
ανακάλυψη των μποζονίων W και 
Z μερικούς μήνες πριν.   



Το LEP 

This photo was taken in November 1989 at the inauguration of the Large Electron-Positron (LEP) collider. From the 
left, Princess Margriet of the Netherlands, King Carl Gustav of Sweden, CERN Council President Josef Rembser, 
President Francois Mitterand of France, President Jean-Pascal Delamuraz of Switzerland, Carlo Rubbia, Director-
General of CERN at the time. 
 Date: Nov 1989  

Ο μεγάλος συγκρουστής 
ηλεκτρονίων-ποζιτρονίων 
που θα στεγάζονταν σε 
τούνελ 27 χιλιομέτρων, 
εγκρίθηκε το 1981. Ήταν το 
μεγαλύτερο κατασκευαστικό 
πρόγραμμα  στην Ευρώπη και 
η μεγαλύτερη επιστημονική 
μηχανή που κατασκευάστηκε 
ποτέ. Τέσσερα μεγάλα 
πειράματα άρχισαν να 
παίρνουν δεδομένα το 1989. 
Η πρώτη σημαντική 
ανακάλυψη θα γίνει μερικές 
εβδομάδες αργότερα.  



Τελετή έναρξης του LEP 

The signatures of the dignitaries who represented CERN's Member States on the occasion of the Inauguration of 
LEP on 13 November 1989. The Large Electron-Positron (LEP) collider was inaugurated in the presence of some 
1500 guests, including Heads of State and Ministers from all of CERN's 14 Member States. 
 Date: Nov 1989  
 



Το τούνελ τουLEP  



Οι ανιχνευτές του LEP 

For detecting the direction and momenta of charged particles with extreme accuracy, the ALEPH detector 
had at its core a time projection chamber, for years the world's largest. In the foreground from the left, 
Jacques Lefrancois, Jack Steinberger, Lorenzo Foa and Pierre Lazeyras. ALEPH was an experiment on the 
LEP accelerator, which studied high-energy collisions between electrons and positrons from 1989 to 2000. 
 

This track is an example of real data collected from the ALEPH detector on the 
Large Electron-Positron (LEP) collider at CERN, which ran between 1989 and 
2000. Four jets of hadrons can be seen in the detector that could have 
resulted from the associated production and decay of a Z0 and a Higgs boson 
into quark-antiquark pairs, which appear in the detector as jets of hadrons. 
However, other processes can produce similar tracks so this is not conclusive 
evidence for the Higgs. 

Η φωτογραφία είναι από ένα πραγματικό γεγονός του ανιχνευτή 
Aleph του LEP.  Μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερα «Jets» 
αδρoνίων που θα μπορούσαν να έχουν προέρθει από την 
δημιουργία και διάσπαση ενός σωματιδίου Higgs. (Άλλες 
διεργασίες δίνουν παρόμοια υπογραφή, οπότε το γεγονός δεν 
είναι απόδειξη για την ύπαρξη του σωματιδίου Higgs).  



Το τέλος μιας εποχής 

At the end of November 2000, Daniel Regin made the first cut into the LEP magnets using 
a hydraulic nibbling machine. Date: 12 Dec 2000  

Το 2000, μετά 
από 11 χρόνια 
λειτουργίας και 
μια απίστευτη 
συγκομιδή πολύ 
ακριβών 
μετρήσεων, ο 
LEP σταματάει τη 
λειτουργία του 
για να δώσει τη 
θέση του στην 
καινούρια 
μηχανή που 
ετοιμάζει το 
CERN, τον  LHC 



Το τούνελ του LHC 

Οκτώ χρόνια αργότερα 
το παλιό τούνελ του 
LEP στεγάζει το 
μεγαλύτερο 
επιταχυντή του 
κόσμου, τον LHC. 



Η ιστορία του LHC από το 
2008 μέχρι σήμερα 



Η 10 Σεπτεμβρίου 2008 

• 250 δημοσιογράφοι 

• 30 τηλεοπτικά κανάλια 

• Εκατομμύρια τηλεθεατές 

• …κάναμε κάτι για πρώτη φορά, με καμία εγγύηση 
ότι θα δουλέψει 

• Η ιδέα ήταν να στείλουμε δυο δέσμες δεξιόστροφα 
και αριστερόστροφα στη μηχανή, προσπαθώντας να 
πετύχουμε μια πλήρη περιστροφή 



Η αγωνία 



Όλα πράσινα! 



Η δικαίωση 



Ακλούθησαν πανηγυρισμοί και 
ξεκούραση… 



Δυστυχώς, 9 μέρες αργότερα... 



Το ατύχημα της 19ης Σεπτεμβρίου του 
2008 

• Το LHC έχει 10000 συγκολλήσεις υπεραγώγιμου 
καλωδίου υψηλού ρεύματος – όλες έχουν γίνει επί 
τόπου στο τούνελ. 

• Μια από αυτές της κολλήσεις δεν είχε γίνει σωστά. 

• Η κόλληση άνοιξε όταν στη μηχανή υπήρχαν 600MJ 
αποθηκευμένης ενέργειας – 70% από αυτή την 
ενέργεια αναλώθηκε στο τούνελ, δημιουργώντας 
ηλεκτρικά τόξα, εξατμίζοντας μέταλλο και 
μετακινώντας μαγνήτες από την θέση τους. 



• Υπήρξε σημαντική 
πρωτογενής... 

Η ζημιά 

• ...δευτερογενής 



• ...και παράπλευρες ζημιές 

Η ζημιά II 



 

Τότε καταλάβαμε πως ο δρόμος 
της επαναλειτουργίας θα ήταν 

μακρύς… 



14 μήνες αργότερα... 

• ...μια νύχτα με ομίχλη... 



Το LHC επιστρέφει! 
• ...με πολλή προσοχή και αγωνία... 



Και με το τέλος της βραδιάς 
ενθουσιασμός! 



Τα πειράματα είδαν τα πρώτα 
γεγονότα... 



...και η προηγούμενη εικόνα έκανε 
το γύρο του κόσμου και βρήκε 

μιμητές... 



Τα πράγματα συνέχισαν να 
βελτιώνονται 

• 20 Νοεμβρίου: το LHC βλέπει πάλι δέσμες 

• 30 Νοεμβρίου: συγκρούσεις σε 1.2+1.2TeV (καινούριο 
παγκόσμιο ρεκόρ) 

• 30 Μαρτίου: πρώτες συγκρούσεις σε 3.5+3.5TeV  

• Από τότε, μια σειρά από καινούρια ρεκόρ φωτεινότητας η 
οποία σταδιακά αυξάνεται κατά πολλές τάξεις μεγέθους 
μέχρι 2x1032 cm-2 s-1 (ένας παράγοντας 50 απομένει μέχρι να 
φτάσει την τιμή σχεδίασης) 



Πρώτη Φυσική 

• Κάθε πείραμα έφερε ένα μικρό δωράκι στην 
αίθουσα ελέγχου… 



Η φωτογραφεία αυτή έφτασε μέχρι το εξώφυλλο του CERN 
courier... 

Και το γιορτάσαμε δεόντως 



Το μέλλον 

• 2010: τα πρώτα αποτελέσματα – το LHC έχει 
δει όλα τα σωματίδια που έχουν 
ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα 

• 2011: σημαντική στατιστική 

• Επόμενη δεκαετία: ελπίζουμε σε πολλή 
φυσική και πολλές ανακαλύψεις! 



…μπορείτε να μας δείτε στο 
YouTube 



Τέλος 


