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Είκαζηε δύν από ηα 50.000 κέιε ηεο Εηαηξείαο Φπζηθώλ Επηζηεκώλ ησλ 

ΗΠΑ (American Physical Society). Ο ζθνπόο ηεο είλαη ε πξναγσγή ησλ 

θπζηθώλ επηζηεκώλ «πξνο όθεινο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αλζξσπόηεηαο». Η 

Εηαηξεία έρεη αλαθεξύμεη νξηζκέλα κέξε ησλ ΗΠΑ Ιζηνξηθέο Τνπνζεζίεο 

Φπζηθήο (όπσο ε UNESCO αλαθεξύηηεη Μλεκεία Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο). 

Οη πην δηάζεκεο είλαη ην Εζληθό Εξγαζηήξην ηνπ Μπέξθιετ, ν Γξακκηθόο 

Επηηαρπληήο ηνπ Σηάλθνξλη (όπνπ εξγαζηήθακε γηα ην δηδαθηνξηθό καο) θαη 

ην Εζληθό Εξγαζηήξην ηνπ Μπξνπθρέηβελ. Πάλσ από 15 βξαβεία Ννκπέι 

Φπζηθήο έρνπλ απνλεκεζεί γηα αλαθαιύςεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζε απηά ηα 

ηζηνξηθά κέξε. Οζν παξάμελν θαη αλ θαίλεηαη, αλάκεζα ζηηο ηζηνξηθέο 

ηνπνζεζίεο Φπζηθήο απηήο ηεο Εηαηξείαο είλαη θαη έλα ζρνιείν ζηελ πόιε ηεο 

Νέαο Υόξθεο, ην Λύθεην ησλ Επηζηεκώλ ηνπ Μπξνλμ (The Bronx High School 

of Science). 

Τν Μπξνλμ είλαη έλα από ηα ηξία δεκόζηα ιύθεηα ηεο Νέαο Υόξθεο πνπ 

εηδηθεύνληαη ζε ζεηηθέο επηζηήκεο θαη ηερλνινγία. Ερεη 3.000 καζεηέο, εθ ησλ 

νπνίσλ νη πεξηζζόηεξνη πξνέξρνληαη από κεηνλόηεηεο θαη αζζελή νηθνλνκηθά 

ζηξώκαηα ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πόιεο. Οη πεξηζζόηεξνη θαζεγεηέο έρνπλ 

ηίηινπο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ, πνιινί δηδαθηνξηθό, νξηζκέλνη δε 

δηδάζθνπλ θαη ζε παλεπηζηήκηα. Τν ζρνιείν έρεη ρνξσδία, κπάληα γηα ξνθ 

θνλζέξηα, κπάληα γηα ηδαδ θαη ζπκθσληθή νξρήζηξα, όιεο απνηεινύκελεο 

θπζηθά από καζεηέο ηνπ. Οη μέλεο γιώζζεο πνπ δηδάζθνληαη εθεί 

πεξηιακβάλνπλ Γαιιηθά, Ιζπαληθά, Νέα Ειιεληθά, Ιηαιηθά, Κηλεδηθά, 

Κνξεάηηθα θαη Γηαπσλέδηθα. Οινη νη απόθνηηνη ηνπ Μπξνλμ ζπλερίδνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζε θαιά παλεπηζηήκηα ησλ ΗΠΑ, πνιινί ζηα θέληξα αξηζηείαο 

ηεο Ivy League (Φάξβαξλη, Πξίλζηνλ θ.α.). 

Αλάκεζα ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ ιπθείνπ, 8 έρνπλ ηηκεζεί κε ην βξαβείν 

Ννκπέι Επηζηεκώλ, 6 κε ην βξαβείν Πνύιηηδεξ, 6 κε ην Εζληθό Μεηάιιην 

Επηζηεκώλ ησλ ΗΠΑ, ελώ πάλσ από 50 έρνπλ εθιεγεί ζηηο Εζληθέο 

Αθαδεκίεο Επηζηεκόλσλ θαη Μεραληθώλ. Τα άιια δύν εμεηδηθεπκέλα δεκόζηα 

ιύθεηα ηεο πόιεο ηεο Νέαο Υόξθεο είλαη ην Λύθεην ηνπ Σηάηβεζαλη 

(Stuyvesant High School) θαη ην Τερληθό Λύθεην ηνπ Μπξνύθιηλ. 
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Αλάκεζα ζηα επηηεύγκαηα ησλ απνθνίησλ ηνπο είλαη θαη 6 βξαβεία 

Ννκπέι Επηζηεκώλ. Είζνδνο ζε απηά ηα ιύθεηα, πνπ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

από ηα παξαδνζηαθά δεκόζηα ζρνιεία ζηηο ΗΠΑ (κε ηα γλσζηά πξνβιήκαηα 

θαη αλεπάξθεηεο) είλαη δπλαηή κόλνλ έπεηηα από επηηπρείο εηζαγσγηθέο 

εμεηάζεηο, όπνπ θάζε ρξόλν δηαγσλίδνληαη πεξίπνπ 30.000 καζεηέο γηα 2.900 

ζέζεηο. Είλαη νκνινγνπκέλσο θέληξα αξηζηείαο, ην θακάξη ησλ ΗΠΑ, γηαηί 

«πξνεηνηκάδνπλ ηνπο εγέηεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ηεο απξηαλήο 

επνρήο». Τα ζπλνιηθά 14 βξαβεία Ννκπέι ηνπο είλαη όζα όια ηα βξαβεία 

Ννκπέι πνπ έρνπλ απνλεκεζεί ζε Ιηαινύο επηζηήκνλεο! 

Αο γπξίζνπκε όκσο ηώξα πίζσ ζην Λύθεην ηνπ Μπξνλμ. Γηαηί ε Εηαηξεία 

Φπζηθώλ Επηζηεκώλ ησλ ΗΠΑ ην αλαθήξπμε ην 2010 Ιζηνξηθό Τόπν 

Φπζηθήο; Απιώο επεηδή νη 7 από ηνπο 8 λνκπειίζηεο ηνπ Μπξνλμ είλαη 

θπζηθνί! Αλάκεζά ηνπο είλαη ν Leon Cooper, o Sheldon Glashow θαη ν Steven 

Weinberg, από ηνπο δηαζεκόηεξνπο θπζηθνύο ηεο επνρήο καο. 

Δηθαηνινγεκέλα ε Εηαηξεία ην έρεη αλαθεξύμεη Μλεκείν Φπζηθήο! 

Σηελ Ειιάδα, έλα ιύθεην ζαλ ηνπ Μπξνλμ ζα ραξαθηεξηδόηαλ Πξόηππν κε 

αμηόινγνπο θαζεγεηέο, ζην νπνίν νη καζεηέο κπαίλνπλ κε εμεηάζεηο. Επίζεο 

ζα ραξαθηεξηδόηαλ θαη Πεηξακαηηθό, κηαο θαη ζπλερώο δνθηκάδνληαη εθεί λέα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, λέεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, λέα εξγαζηεξηαθά 

καζήκαηα θαη ζύγρξνλεο εθαξκνγέο ηερλνινγίαο γηα δηδαθηηθνύο ζθνπνύο. 

Σηελ Ειιάδα, ην Λύθεην ησλ Επηζηεκώλ ζα ήηαλ έλα από ηα ζρνιεία πνπ 

ζέιεη λα θαηαξγήζεη ν αμηόηηκνο ππνπξγόο Παηδείαο θαη ζπλάδειθνο θπζηθόο 

Αξ. Μπαιηάο. Θα κπνξνύζε λα εμεγήζεη ηελ θαηάξγεζή ηνπο ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ Cooper, Glashow θαη Weinberg; Θα ηνπ ππελζύκηδαλ όηη νη 

άλζξσπνη ηεο επηζηήκεο, ησλ γξακκάησλ, ηεο ηέρλεο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ 

είλαη γλσζηνί παγθνζκίσο σο ζηαζώηεο ηεο αξρήο ηνπ εμηζσηηζκνύ ζηνλ 

αλώηεξν θαιύηεξν αξηζκεηή. 
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