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∆ύο λόγια για το βιβλίο της εκδήλωσης 
 

 Το βιβλίο της εκδήλωσης, που κρατάτε στα χέρια σας, γράφτηκε µε µοναδικό σκοπό την 
κινητοποίηση του ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών και µαθητών για τις Φυσικές Επιστήµες. Τα 
περιεχόµενά του είναι η ανασκόπηση των όσων συνέβησαν στη 2η Εκδήλωση για τις Φυσικές 
Επιστήµες, που πραγµατοποίησε και φέτος το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών (ΕΚΦΕ) 
Καρδίτσας σε συνεργασία µε τη Σχολική Σύµβουλο Φ.Ε.  

Οι πρωτότυπες παρουσιάσεις και η µεγάλη συµµετοχή µαθητών και εκπαιδευτικών στην 
εκδήλωση δείχνουν ότι οι Φυσικές Επιστήµες, όταν συνδυάζονται µε πρωτοβουλίες της 
εκπαιδευτικής κοινότητας µπορούν να επιφέρουν θεαµατικά αποτελέσµατα (γνώσεις, ικανοποίηση, 
οµαδική εργασία, κτλ.). 

Για να θυµούνται λοιπόν όσοι συµµετείχαν και για να µαθαίνουν οι υπόλοιποι εκδόθηκε αυτό το 
βιβλίο, που ευχόµαστε να επιτελέσει τον σκοπό του. 
 

Καρδίτσα, 1 Ιουνίου 2009 Ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Καρδίτσας 
  

 Σεραφείµ Μπίτσιος 
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Ε Κ ∆Η ΛΩΣΗ  Γ Ι Α  Τ Ι Σ  Φ Υ Σ Ι Κ Ε Σ  ΕΠ Ι Σ ΤΗΜ Ε Σ  
 

Στην Καρδίτσα, την Πέµπτη 7 Μαΐου 2009, 
στο 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο (11:30πµ έως 2µµ) 

πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήµες, 
αφιερωµένη στο παγκόσµιο έτος αστρονοµίας και στο έτος ∆αρβίνου. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Σχολική Σύµβουλο Φ.Ε. και το Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας 
µε την υποστήριξη των ∆ιευθύνσεων Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας. 

Η εκδήλωση περιελάµβανε εισηγήσεις από εκπαιδευτικούς,  
πειράµατα, κατασκευές και αφίσες από µαθητές/τριες. 

  
Εισηγήσεις είχαν: 

 ο Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Καρδίτσας κ. Σεραφείµ Μπίτσιος µε θέµα "Σκοποί και στόχοι της 
Εκδήλωσης", 

 ο συνεργάτης του ΕΚΦΕ Καρδίτσας για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση κ. Ιωάννης Ντελής έκανε 
ενηµέρωση για τις δραστηριότητες του ΕΚΦΕ στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, 

 η Σχολική Σύµβουλος Φυσικών Επιστηµών Ν. Καρδίτσας στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση κ. 
Βαρβάρα Παναγιωτίδου µε θέµα "Η θεωρία της εξέλιξης των ειδών και η διδασκαλία της στα 
Σχολεία" 

 ο συνεργάτης του ΕΚΦΕ κ. Αντώνιος Ντάνης µε θέµα "Σταθµοί της εξέλιξης των ειδών" και 
 η συνεργάτης του ΕΚΦΕ κ. Ελένη Φαλιάγκα µε θέµα "Ο γαλαξίας και το ηλιακό σύστηµα". 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισµό ο Αντινοµάρχης Καρδίτσας κ. 
Α. Τότσικας, ο Αντιδήµαρχος Καρδίτσας κ. Ι. Γεννάδιος, ο συντονιστής των Σχολικών Συµβούλων 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας κ. Α. Φυρφιρής, ο ∆ιευθυντής Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας κ. Χ. Μουζιούρας. Χαιρετισµό απέστειλε επίσης ο Περιφερειακός 
∆ιευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Α. Χαδούλης.  

Αφίσες, µε θέµατα που είχαν σχέση µε το παγκόσµιο έτος αστρονοµίας και το έτος 
∆αρβίνου, παρουσίασαν µαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί των 4ου Γυµνασίου Καρδίτσας, 
Γυµνασίου Αγναντερού, Γυµνασίων - Λυκειακών Τάξεων Ιτέας, Μαγούλας, 1ου, 3ου, 4ου Γενικών 
Λυκείων Καρδίτσας και του 3ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας. Οι συµµετέχοντες από κάθε σχολείο ήταν οι: 

 4ο Γυµνάσιο Καρδίτσας - καθηγήτριες: Ευσταθία Βερικίου, Μαρία Ζησοπούλου, Αναστασία 
Μαχαίρα, Εριέττα Χόνδρου - και µαθήτριες: Γκαζούνη Χριστίνα, Κλουτσουθύµιου Μαρία, 
Κουτσιανά Κατερίνα, Μπίτσιου Γιούλη. 

 Γυµνάσιο Αγναντερού - καθηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης - και µαθητές/τριες: Αρχοντής 
Παναγιώτης, Γκούγκλια Ελευθερία, Καλλιάρα Ιωάννα, Μαγουλιώτης Βασίλης, Μίχου Γεωργία, 
Μίχου Ελένη, Μπαλατσός Βασίλης Γ., Μπαλατσός Βασίλης Κ., Μπανάσιος Γεώργιος, Παππάς 
Χρυσόστοµος, Σκούρα Έγκλα, Τζιβέλης Παναγιώτης, Τσιαφίτσα Ευαγγελία, Τσιαφίτσα 
Κωνσταντίνα, Χρίστης Σωτήριος. 

 Γυµνάσιο - Λυκειακές Τάξεις Ιτέας - καθηγητές: Γιώργος Βαλαράκος, Αδάµος Μπελιώκας - και 
µαθητές/τριες: Αδαµοπούλου Ζωή, Αµπεντίνη Ροέλντ, Αναστασόπουλος Κώστας, Ανατολιώτης 
Θοδωρής, Ανδρεάδη Ευαγγελία, Ζέρβας Τιµολέων, Θώδου Αντωνία, Καρανάσιος Σωτήρης, 
Κατράκης Ευάγγελος, Κοντοβάϊος Μίλτος, Κουτσιούµπας Νίκος, Κουτσουµπέης ∆ηµήτρης, Λύτρα 
Ελένη, Λύτρα Ευαγγελία, Μαυριά Ευαγγελία, Μπακαβέλλου Βάσια, Μπαλαντίνα Ευανθία, 
Παναγιωτή Θώµη, Ρεβενήσιου Ραφαέλα, Σδόγγος Θανάσης, Σδόγγος Χρήστος, Σεργιάνη 
Παρασκευή, Τζέµου Κατερίνα, Τζιβένη Ελεάνα, Τριανταφύλλου Αχιλλέας, Τριανταφύλλου Παύλος, 
Τσέλιος Νίκος, Τσέργα Γεωργία, Τσέργα Μαρία. 
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 Γυµνάσιο - Λυκειακές Τάξεις Μαγούλας - καθηγητές: Γεώργιος Καραµπέκος, Αθανάσιος 
Βαγενάς, Κωνσταντίνα Ντζιαβού - και µαθητές/τριες: Αντωνίου Μαρία, Κοτρώτσιος Ιωάννης, 
Κοτρώτσιος Σεραφείµ, Παγουρτζής Αθανάσιος, Πιτσάβα Ελένη, Πιτσαρή Πολυξένη, Χύσα 
Χρήστος. 

 1ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας - καθηγητής: Μιχάλης Παπανούσκας - και µαθητές/τριες: 
Μάριος Βήττας, Νίκος Θεοδώρου, Θωµάς Μάντζιος, Ευσταθία Μπαρµπούτη, Μάρθα Μπενέκη, 
Σωτήρης Μποραζάνης, Σταµατία Μπούκη, Γιάννης Νάνος, Ιφιγένεια Οικονόµου, Χάρης 
Παλαπέλας, Ευαγγελία Παπαευθυµίου, Χρήστος Παπαθεοχάρης, Γιάννης Παπαµαργαρίτης, Φάνη 
Παπακώστα, Σωτήρης Παπάρας, Μαρία Παραθύρα, Φρύνη Πάσχου, Φρειδερίκη Ροκαδάκη, Μαρία 
Σταµπίνα, Σοφία Φαλιάγκα και Ηλιάνα Φιλίππου. 

 3ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας - καθηγητής: Γεώργιος Λίτσιος (παρουσίαση του τι είναι 
αστρονοµία και τα επιτεύγµατά της σε σειρά 18 φύλλων Α4). 

 4ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας - καθηγήτρια: Ευφροσύνη Κύρκου - και µαθητές/τριες: 
Αλέστας Σωκράτης, Βαϊόπουλος Κώστας, Θέου Βάσω, Καραγιάννης ∆ηµήτρης, Καραγιώργος 
Χρήστος, Κατή Σωτηρία, Μανδύλη Βαγγελίτσα, Μαντή Ελένη, Μητσογιάννης Στέφανος, Ντάλλα 
Βίλλυ, Παπαθανασίου Θάνος, Πολύζος Γιάννης, Ράντζου Παναγιώτα, Ριζογιάννης Κώστας, 
Σαµαράς Βάιος, Σελλούντος Κώστας, Σδράλια Βάσω, Σιαµατά Μαρία. 

 3ο Επαγγελµατικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καρδίτσας - καθηγητές: Βασιλική Κόγια, Θωµάς Μπαλτάς - 
και µαθητές/τριες: Νικόλαος Γαλάνης, Ευθυµία Εγγλέζου, Ελευθέριος Καραγιαννάκης, Ιωάννης 
Κόκκινος, Γεώργιος Κοτσώνης, Μαρία Κρανά, Ευαγγελία Κωστοπούλου, Αφροδίτη Μίχου, Χρήστος 
Μπατζής, Κωνσταντίνος Μπουγατσάς, ∆ήµητρα Ντανοπούλου, Χρυσόστοµος Ξυδιάς, Νικόλαος 
Παπαγεωργίου, Ιωάννα Παπαδάκη, Αλέξανδρος Παπαδηµητρίου, ∆ηµήτριος Παπαδηµητρίου, 
Λάµπρος Πέτσας, Βάια Τασιούλη, Μαριάνθη Τριανταφύλλου 

Πειράµατα και κατασκευές παρουσίασαν µαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί των 2ου-15ου, 
4ου, 5ου-16ου, 7ου-21ου, 10ου-18ου ∆ηµοτικών Σχολείων Καρδίτσας, 1ου, 2ου Γυµνασίων 
Καρδίτσας, 1ου Γυµνασίου Μουζακίου, Γυµνασίων - Λυκειακών Τάξεων Ιτέας, Μαγούλας, 
Ματαράγκας, 1ου, 3ου Γενικών Λυκείων Καρδίτσας και του Γενικού Λυκείου Σοφάδων. Οι 
συµµετέχοντες από κάθε σχολείο ήταν οι:  

 2ο-15ο ∆ηµοτικά Σχολεία Καρδίτσας - δάσκαλος: Θωµάς Τσίτος - και µαθητές/τριες: Μαρία 
Αδαµοπούλου, Κλειώ Αντωνάκη, Θανάσης Αποστολόπουλος, Ηρακλής Ασκονίτης, Βαγγέλης 
Γιαλτρινός, Ελευθερία Γιαννακού, Παναγιώτα Ζαρούλα, Φώτης Κακαργιάς, Αναστασία Καµινιώτη, 
Βαλεντίνη Καραγκούνη, Αγγελική Κασιούρα, Θεοδώρα Κοτρώτσιου, Αντιγόνη Κρανιά, Ιωάννα 
Λάππα, Βάιος Λάππας. 

 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας - δάσκαλοι: ∆ήµος Νούκος, Κωνσταντίνος Χαλανούλης - και 
µαθητές/τριες: Αρσενίου Κωνσταντίνος, Αρτενίς Μετάι, Γελαδέρη Ευδοκία, Γέρµανος 
Αλέξανδρος, Γκαβαλέκας Σπυρίδων, Γκαβογιάννης Παναγιώτης, Γούλα Ελπινίκη, Ζουλούµη 
Σοφία, Θεοδοσίου Αικατερίνη, Καραπαναγιώτη Ειρήνη, Καρύδας Ματθαίος, Κατσίκας Χρήστος, 
Κεραµίδα Χριστίνα, Κολοκοτρώνη ∆ήµητρα, Κωστάµη Νικολέτα, Λάππας Χαρίλαος, Λιόλιου Μαρία, 
Λυρίτση Βασιλική, Μπαλαταδώρου Ευγενία, Μπέλος Κωνσταντίνος, Μπουντόλος Ιωάννης, Νηµά 
Νίκη, Νούκος Γεώργιος, Ντάφου Μαρία - Άννα, Παπαγιάννης Βασίλειος, Παπουτσής Αθανάσιος, 
Παπουτσής Κων/νος, Παππά Ατλέος, Παππά Ιφιγένεια, Παύλου Ζωή, Πίτσαβου Ελένη, Ρέππα 
Βαΐα, Σιακάρας Παναγιώτης, Τζαφάλια Φωτεινή, Τζέκος Βασίλειος, Τσιλίκα Χρυσούλα, Τσιλίκης 
Ιωάννης. 

 5ο-16ο ∆ηµοτικά Σχολεία Καρδίτσας – δασκάλες: Ελένη Κατσίφα, Ελπίδα Μπασδέκη - και 
µαθητές/τριες: Αθανασίου Πολυξένη - Μαρία, Αλειφτήρα Μαρία, Αντωνοπούλου Άρτεµις - 
Κωνσταντίνα, Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, Βούλγαρη Χρυσούλη, Γκούλιου Αφροδίτη, Ζαβρή 
Παναγιώτα, Ζιάκανου Τριανταφυλλιά, Καλτσάς Κωνσταντίνος, Καραγιάννης Βασίλειος, Κοκαλάρα 
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Ευαγγελία, Κολοβού Αγγελική, Κοντοπίδης Αντώνιος, Κουκόσια Ευαγγελία, Κόρακας ∆ηµήτριος, 
Κουκούλης ∆ηµήτριος, Κούλα Τζώνη Ιωάννης, Κύρκου Λαµπρινή, Μανιόλα Λίτσι, Μουσαφείρη 
Ελισάβετ, Μπιζιαργιάννη Ευαγγελία – Αριάδνη, Μπούκης Θωµάς, Νταράλας Παναγιώτης, Ντόζης 
Λάµπρος, Ντούντα Ματθαίος, Παπαθανάσης Βάιος, Παπακωνσταντίνου Αντιγόνη. 

 7ο-21ο ∆ηµοτικά Σχολεία Καρδίτσας - δάσκαλος: Σωτήριος Γκιούρης - και µαθητές/τριες: 
Γκονέτη Γεωργία, Γόρδιου Φωτεινή, ∆ηµοβασίλης ∆ηµήτριος, ∆ηµοβασίλης Χρήστος, Ζαρκάδας 
∆ηµήτριος, Ζαρκάδας Νικόλαος, Ζορµπά Κωνσταντίνα, Θεοδοσίου Αλέξανδρος, Κακανή Ελένη, 
Κανδύλας Κωνσταντίνος, Καράι Ελράντο, Καρατζιά Κυριακή, Κούσµανη Αγορίτσα Χριστίνα, Κρανιά 
∆ήµητρα Μιχαέλα. 

 10ο-18ο ∆ηµοτικά Σχολεία Καρδίτσας - δάσκαλος: Νικόλαος Ντάκος - και µαθητές/τριες: 
Αθανασία Αλεξανδροπούλου, Αστέριος Αµπαντζής, ∆ηµήτριος Βασιλάκος, Ευριπίδης Γεωργίου, 
Γεωργία Γιαννάκη, Ειρήνη Γιαννάκη, Χρήστος Γκαλµπένης, Ζωή Γρηγορίου, Βίβιαν ∆ραµαλή, 
Αχιλλέας Ευθυµίου, Ευάγγελος Ευαγγελογιάννης, Χρύσα Θάνου, Κωνσταντίνα Λιάππη, Αναστασία 
Μπέκου, Νικόλαος Τσιµουράκος, Παναγιώτης Τσιµουράκος. 

 1ο Γυµνάσιο Καρδίτσας - καθηγήτριες: Μητρογώγου Ευαγγελία, Ποταµίτου Νίκη, Παλάσκα 
Γεωργία - και µαθήτριες: Ντουράκη Ευγενία, Οικονόµου Αριστέα, Παπά Μαρίνα, Τσιριµώκου 
Μελίνα και Φαλιάγκα Σοφία. 

 2ο Γυµνάσιο Καρδίτσας - καθηγήτρια: Αφροδίτη Χατζηµήτρου - και µαθητές: Αγγέλη Βαΐα-
Μαρία, Αθανασίου ∆ήµητρα, Αρβανιτάκος Βάιος, Αρσενίου Πολύβιος, Ασλάνη Ζωή, Βαιοπούλου 
Θώµη, Γραββάνης Νικόλαος του Βασιλείου, Κελεσίδης Σπύρος, Κεραµίδας ∆ηµήτρης, Κολιός 
Μίλτος, Κόστοβα Ραφαέλα, Κυρίτση Ελένη, Μερεντίτη Πένυ, Μιχάλης Νίκος, Μούστος Θωµάς, 
Μπαντή Ραφαέλα, Μπεσίρη Μαρία, Παπαδηµητρίου Κατερίνα, Παπακώστα Φένια, Πουλέση 
Αναστασία, Πουλέση Έφη, Σιαµάτας Παύλος, Σκρέκου Κατερίνα, Τοπούζης ∆ηµήτρης, Χιλά 
Μαρία. 

 1ο Γυµνάσιο Μουζακίου - καθηγητές: ∆ηµήτριος Πανιώρας, Βάιος Μπάγκος - και µαθητές/ 
τριες: Βούλγαρης Γιώργος, Γάκιας Χρήστος, Γιώτη Βασιλική, Γιώτη Σοφία, Γκέκα Αµαλία, Γκέκα 
Βασιλική, ∆ήµου Γεωργία, Καλλιώρας Κώστας, Παπαιωάννου Αλέξανδρος, Παπακώστα Φωτεινή. 

 Γυµνάσιο - Λυκειακές Τάξεις Ιτέας - καθηγητές: Γιώργος Βαλαράκος, Αδάµος Μπελιώκας - και 
µαθητές/τριες: Αδαµοπούλου Ζωή, Αµπεντίνη Ροέλντ, Αναστασόπουλος Κώστας, Ανατολιώτης 
Θοδωρής, Ανδρεάδη Ευαγγελία, Ζέρβας Τιµολέων, Θώδου Αντωνία, Καρανάσιος Σωτήρης, 
Κατράκης Ευάγγελος, Κοντοβάϊος Μίλτος, Κουτσιούµπας Νίκος, Κουτσουµπέης ∆ηµήτρης, Λύτρα 
Ελένη, Λύτρα Ευαγγελία, Μαυριά Ευαγγελία, Μπακαβέλλου Βάσια, Μπαλαντίνα Ευανθία, 
Παναγιωτή Θώµη, Ρεβενήσιου Ραφαέλα, Σδόγγος Θανάσης, Σδόγγος Χρήστος, Σεργιάνη 
Παρασκευή, Τζέµου Κατερίνα, Τζιβένη Ελεάνα, Τριανταφύλλου Αχιλλέας, Τριανταφύλλου Παύλος, 
Τσέλιος Νίκος, Τσέργα Γεωργία και Τσέργα Μαρία. 

 Γυµνάσιο - Λυκειακές Τάξεις Μαγούλας – καθηγητές: Γεώργιος Καραµπέκος, Αθανάσιος 
Βαγενάς - και µαθητές/τριες: Αποστολάκη Γεωργία, Βακουφτσή Τριανταφυλλιά, Καλλιάρα Μαρία, 
Κουρή Βασιλική, Κοσκινιώτης Παναγιώτης, Μάττα Ελευθερία, Νίκου Παναγιώτης, Παπακώστα 
Κων/να, Πάτρα Σωτηρία, Πολύζου Χρύσα, Πλιάκα Αργυρώ, Σακκάς Ιωάννης, Τσεκούρα 
Κατερίνα, Τσιώνας Θωµάς, Φούντας Κων/νος, Ψαρρή Βάϊα.  

 Γυµνάσιο - Λυκειακές Τάξεις Ματαράγκας - καθηγήτρια: Έλλη Βυτινιώτου - και µαθητές/τριες: 
Αρχοντή Γεωργία, ∆ήµαρη Βανέσσα, Καρακαξά Χρύσα, Καρούµπα Γεωργία, Κλέτσα Κωνσταντίνα, 
Κυρίτση Ανδριάνα, Ντελής Νίκος, Παπακωνσταντίνου Χριστίνα, Παππά Βένια, Πλατώνη Αριάδνη. 

 1ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας - καθηγητές: Μιχάλης Παπανούσκας, Παναγιώτης Τσίνας, 
∆ήµητρα Παληχωρίτου, Αναστάσιος Νοµικός - και µαθητές/τριες: Σοφία Βαϊοπούλου, Νικόλαος 
Θεοδώρου, Γεώργιος Καλλιώρας, Κων/νος Καραθύµιος, Σωτηρία Κούµπου, Φωτεινή Κούτρα, 
Ξενοφών Κυπρής, Σωτήρης Κυρίτσης, Αγγελική Κωνσταντή, Χρήστος Κωστάµης, Απόστολος 
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Κωστόπουλος, Κων/νος Λαγός, Μαριάνθη Λάππα, Χριστίνα Μακρή, Γιώργος Μακρής, Νίκος 
Μάλλιος, Χρήστος Μαµατσόπουλος, ∆ηµήτρης Μασούρας, Μελίνα Μητσιογιάννη, Ηλίας 
Μητσιογιάννης, Αναστασία Μίσσα, Ηλίας Μιχαλάκης, Αριστέα Μουσιώλη, Ανδροµάχη Μούστου, 
Ζωή Μπαλακώστα, Γεωργία Μπεκιάρη, Σωτήριος Μπουραζάνης, Σόνια Παπαδηµητρίου, ∆ήµητρα 
Ραχµάνη, Ράνια Ρέντα, Βασίλης Σιώκας, Μαρίνα Σµυρνιώτη, Κων/να Σοφιά, Χριστίνα Τάκα, 
Ματθαίος Τοπούζης, Κωνσταντίνος Τσιότσιος, Αρίστιππος Φιλίππου, Στέφανος Φιλόσογλου, 
Ιωάννης Χατζηγιάννης. 

 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας - καθηγητές: Χρυσούλα Γκορίλα, Αριστοτέλης Καραΐσκος, 
∆ηµήτριος Μπαλτάς - και µαθητές/τριες: Αδαµοπούλου ∆ήµητρα, Βλάχου Μαρία, ∆ηµητρίου 
Κωνσταντίνα, ∆ήµου Ιουλία, ∆ίπλα Κύνθια, Καλιακούδα Αλεξάνδρα, Κοντογιώργος Ανδρέας, 
Κορώνη Βανέσα, Μηλαράς Νικίας, Μπαλτάς Χρήστος, Παπαρίζος Ιάσων, Ρέππας Λάµπρος, Σακκά 
∆ήµητρα, Σκρέτας Χρήστος, Σούφλα Κατερίνα, Σπανός Σπύρος, Σπυριδώνη Κάλλια, Τίκας 
Αποστόλης, Χατζής Αντώνης, Νικολοπούλου Kατερίνα, Μπαλατσός Γιάννης 

 Γενικό Λύκειο Σοφάδων - καθηγήτρια: Ελένη Βλόντζου - και µαθητές/τριες: όλοι/ες της Β’ 
Τάξης (κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής δραστηριότητας «Σαπωνοποίηση ελαίων» στο σχολείο 
τους παρασκεύασαν τα σαπούνια). 

Με την παρουσία τους τίµησαν την εκδήλωση η Σχολική Σύµβουλος των Αγγλικών Ν. 
Καρδίτσας κ. Μαρίνα Κολλάτου, ο συντονιστής των Σχολικών Συµβούλων Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας κ. Ματθαίος Παπάγγελος, οι Προϊστάµενοι 1ου και 2ου Γραφείου 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας κ. Ηλίας Κωστακάκης και Παναγιώτης Αναστασίου, η 
∆ιευθύντρια του ΙΕΚ Καρδίτσας κ. Βαΐα Μπακαλάκου, ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Θεµάτων της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας κ. Γεώργιος Φιλίππου και οι Υπεύθυνοι ΕΚΦΕ Ν. 
Πιερίας κ. Νικόλαος Ιωάννου, Ν. Τρικάλων κ. Γεώργιος Τσιάτσιος και Ν. Μαγνησίας κ. Σεραφείµ 
Σπανός. Από το Ν. Τρικάλων παραβρέθηκαν επίσης όλοι οι συνεργάτες του ΕΚΦΕ, καθώς και - ο 
συνταξιούχος πλέον, έως πέρυσι Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν. Τρικάλων - κ. Ανδρέας Αριστείδης. Την 
εκδήλωση παρακολούθησαν επίσης ο κ. Θωµάς Παπατριανταφύλλου (συνταξιούχος, τέως 
Προϊστάµενος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης), ο κ. Ιωάννης Λαδιάς (ερευνητής στο Χάρβαρντ) 
και πολλοί εκπαιδευτικοί του Ν. Καρδίτσας. Σηµαντική ήταν η συµβολή του ∆ιευθυντή του 1ου 
ΕΠΑΛ Καρδίτσας κ. Ε. Πλακιά, που φιλοξένησε την εκδήλωση στο σχολείο του, παρέχοντας τους 
απαραίτητους χώρους και επιλύοντας όλα τα ανακύπτοντα προβλήµατα. 
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Χ α ι ρ ε τ ι σ µ ό ς  
 

Συγχαρητήρια 
Με την παρούσα επιστολή επιθυµώ να σας εκφράσω τις ευχαριστίες µου για την πρόσκλησή 

σας να παρευρεθώ στην εκδήλωση Φυσικών Επιστηµών που διοργανώνετε σε συνεργασία µε το 
Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών του Ν. Καρδίτσας. ∆υστυχώς ανειληµµένες 
υποχρεώσεις δεν µου επιτρέπουν την παρουσία µου στην εκδήλωση. 

∆εχθείτε όµως τα θερµά µου συγχαρητήρια για τη διάθεσή σας να συµβάλετε, µέσα από 
εισηγήσεις, πειράµατα και κατασκευές στην ουσιαστική προσπάθεια επικοινωνίας του σχολείου και 
ειδικότερα των Φυσικών Επιστηµών µε το χώρο της δηµιουργίας και της συλλογικής εργασίας, 
προσανατολίζοντας τους µαθητές σε δια βίου αναζητήσεις, βελτιώνοντας τις γνώσεις και τις 
επαγγελµατικές τους προοπτικές, καλώντας την εκπαιδευτική κοινότητα να εργαστεί µε 
ενθουσιασµό σε µια νέου επιπέδου προσέγγιση των Φυσικών Επιστηµών, των προεκτάσεων αλλά 
και των προοπτικών που αυτή προσφέρει. 

Εύχοµαι καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. 
 
 Ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 
 Αργύρης Ρ. Χαδούλης 
 
 

Η κ. Ελένη Φαλιάγκα, συνεργάτης του ΕΚΦΕ, καλωσορίζει 
τους καλεσµένους και διαβάζει το χαιρετισµό του 

Περιφερειακού ∆/ντή  Εκπ/σης κ. Αργύρη Χαδούλη. 

Ο κ. Αθανάσιος Τότσικας, αντινοµάρχης Καρδίτσας για 
θέµατα Παιδείας, απευθύνει χαιρετισµό στην εκδήλωση.  

 

Ο κ. Ιωάννης Γεννάδιος, αντιδήµαρχος Καρδίτσας  για 
θέµατα Παιδείας, απευθύνει χαιρετισµό στην εκδήλωση. 

Ο κ. Απόστολος Φυρφιρής, συντονιστής σχολικών 
συµβούλων ∆.Ε. απευθύνει χαιρετισµό στην εκδήλωση. 
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Ο κ. Χρήστος Μουζιούρας, ∆/ντής Π/θµιας Εκπ/σης Ν. 
Καρδίτσας, απευθύνει χαιρετισµό στην εκδήλωση. 

Ο κ. Σεραφείµ Μπίτσιος, υπεύθυνος ΕΚΦΕ, εισηγείται για 
τους σκοπούς και στόχους της εκδήλωσης για τις Φ. Ε. 

 

Ο κ. Ιωάννης Ντελής, συνεργάτης του ΕΚΦΕ, αναφέρεται 
στις δραστηριότητες του ΕΚΦΕ στην Π/θµια Εκπ/ση. 

Η κ. Β. Παναγιωτίδου, σχολική σύµβουλος Φ.Ε. εισηγείται 
τη διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στο σχολείο. 

 
Ο κ. Αντώνιος Ντάνης, συνεργάτης του ΕΚΦΕ, εισηγείται 

τους σταθµούς της εξέλιξης των ειδών. 
Η κ. Ελένη Φαλιάγκα, συνεργάτης του ΕΚΦΕ, εισηγείται για 

το γαλαξία και το ηλιακό µας σύστηµα. 
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Σκοποί και στόχοι της Εκδήλωσης 
Σεραφείµ Μπίτσιος , Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Καρδίτσας 

 
Η εκδήλωση γίνεται για 2η συνεχή χρονιά και έχει σκοπό την προσέλκυση και την 

πυροδότηση του ενδιαφέροντος και της περιέργειας τόσο των µαθητών όσο και των 
εκπαιδευτικών, που διδάσκουν µαθήµατα Φυσικών Επιστηµών στα σχολεία. 

Απευθύνεται όµως και είναι ανοιχτή στο ευρύτερο κοινό του Νοµού µας, διότι πιστεύουµε 
ότι ο πολίτης µε τέτοιες εκδηλώσεις έρχεται σε επαφή και κατανοεί καλύτερα την ιστορική εξέλιξη 
των Φυσικών Επιστηµών και τη σχέση της µε το κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Οι Φυσικές Επιστήµες έχουν οδηγήσει σήµερα σε µια νέα τεχνολογική επανάσταση, που 
προκαλεί το ενδιαφέρον κάθε πολίτη. Όλοι σήµερα έχουν έστω αµυδρή εικόνα για την εκρηκτική 
πρόοδο της επιστήµης στην πληροφορική, στις επικοινωνίες, στη βιοτεχνολογία, στην κοσµολογία, 
κτλ. 

Ταυτόχρονα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές και στους εκπαιδευτικούς να εκδηλώσουν 
την εφευρετικότητά τους και την καινοτοµία µε πειράµατα, που οι ίδιοι σχεδίασαν και 
πραγµατοποιούν εδώ σήµερα. Έτσι επιβραβεύεται η προσπάθεια όλων, µαθητών και 
εκπαιδευτικών. 

Είναι κοινά αποδεκτό σήµερα ότι η διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στα σχολεία έχει 
δύο σκοπούς: 
Α) Να εξοικειώσει τους µαθητές µε το πραγµατικό περιεχόµενο και τις αιτίες των φαινοµένων, 
που λαµβάνουν χώρα στο φυσικό και τεχνολογικό τους περιβάλλον. 
Β) Να καλλιεργήσει ορισµένες σηµαντικές αξίες για τη ζωή των νέων ανθρώπων όπως: 
 α) προσήλωση στην αλήθεια 
 β) αίσθηση του µέτρου 
 γ) δηµιουργική φαντασία 
 δ) επικράτηση του ορθού λόγου 
 ε) σηµασία του διαλόγου 

Οι παιδαγωγικοί στόχοι, που επιτυγχάνουµε µε τις εργαστηριακές δραστηριότητες είναι: 
1) Να εξοικειωθούµε µε τη χρήση εργαστηριακών οργάνων και να συναρµολογούµε απλές 
πειραµατικές συσκευές 
2) Να καταλαβαίνουµε και να εκτελούµε σωστά οδηγίες 
3) Να ασκηθούµε στην ακριβή παρατήρηση και µέτρηση 
4) Να βγάζουµε συµπεράσµατα και να τα διατυπώνουµε 
5) Να αυξηθεί το ενδιαφέρον και η ευχαρίστηση για τα µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών 
6) Να µάθουµε να συνεργαζόµαστε και να παίρνουµε πρωτοβουλίες 
7) Να συνθέτουµε τη µάθηση στην αίθουσα διδασκαλίας µε την πειραµατική διαδικασία και να 
εµβαθύνουµε σε όσα διδασκόµαστε. 

Τους ίδιους στόχους επιδιώκουµε να πετύχουµε και µε την λειτουργία των Εργαστηριακών 
Κέντρων Φυσικών Επιστηµών (ΕΚΦΕ) των ∆/νσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα στο 
Ν. Καρδίτσας συνεργαζόµαστε µε την Π/θµια Εκπ/ση, για 3η χρονιά φέτος και τα αποτελέσµατα 
είναι άκρως ενθαρρυντικά, καθώς και µε τα ΤΕΙ. 

Τι είναι το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών; 
- Το Ε.Κ.Φ.Ε. είναι κέντρο έρευνας, τεχνικής και παιδαγωγικής υποστήριξης της εργαστηριακής 
διδασκαλίας των µαθηµάτων Φυσικών Επιστηµών και σύµβουλος για την οργάνωση των σχολικών 
εργαστηρίων σε επίπεδο νοµού.  
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- Το Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Καρδίτσας είναι ικανά εξοπλισµένο για την πραγµατοποίηση πειραµάτων, όλων 
των τάξεων και µαθηµάτων Γυµνασίου, Λυκείου (Γενικού και Επαγγελµατικού) και ∆ηµοτικού, που 
προβλέπονται από το Αναλυτικό Πρόγραµµα ∆ιδασκαλίας. 
- Στο Ε.Κ.Φ.Ε. διατηρούνται: 

a. αρχείο προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης των εργαστηριακών οργάνων και των 
οπτικοακουστικών µέσων διδασκαλίας. 

b. αρχείο οδηγιών εκτέλεσης πειραµάτων µε τα όργανα που διαθέτουν τα σχολεία. 
c. αρχείο οργάνωσης και εργονοµικής διευθέτησης του εργαστηριακού χώρου. 
d. αρχείο οπτικοακουστικού υλικού (διαφάνειες, βιντεοταινίες, CD, κτλ) & βιβλιοθήκη. 

- Στο χώρο αυτό πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα συναντήσεις εκπαιδευτικών µε 
σκοπό την ενηµέρωση πάνω στη χρήση και αξιοποίηση των διαθέσιµων οπτικοακουστικών µέσων 
διδασκαλίας, την εξάσκηση σε πειραµατικές διατάξεις και την ανταλλαγή εµπειριών.  
- Στον ίδιο χώρο ασκούνται πειραµατικά µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου των 
σχολείων του νοµού, καθώς και σπουδαστές του ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίµων. 
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Οι δραστηριότητες του Ε.Κ.Φ.Ε. στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 
Ιωάννης Β .  Ντελής , συνεργάτης του ΕΚΦΕ Καρδίτσας για την Π/θµια Εκπ/ση 

 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ (75 Σχολικές Μονάδες του νοµού Καρδίτσας) 

Σ’ αυτές: 
1. Ενηµερώθηκαν οι ∆ιευθυντές και οι Εκπαιδευτικοί για τις αρµοδιότητες και τις 
δυνατότητες του Τµήµατος Πρωτοβάθµιας του Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας. 
2. Τακτοποιήθηκαν και επισκευάστηκαν όργανα και πειραµατικές συσκευές 
3. Ενηµερώθηκαν οι εκπαιδευτικοί, που διδάσκουν τα φυσικά, στον τρόπο χρήσης των 
πειραµατικών οργάνων και των υλικών. 
4. Αποµακρύνθηκαν οι παλιές και κατεστραµµένες χηµικές ουσίες, που δεν χρησιµοποιούνται 
για τα πειράµατα του ∆ηµοτικού και ταυτόχρονα είναι και επικίνδυνες. 
5. Πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα µε τµήµατα Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων. 

    
6. Για πρώτη χρονιά έγιναν επισκέψεις για πραγµατοποίηση πειραµάτων και σε Νηπιαγωγεία 
του Νοµού Καρδίτσας. 
7. Έγινε επίδειξη της συλλογής «ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ». 
8. Μοιράστηκε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΚΦΕ (2212 µαθητές από 134 τµήµατα) 

Εκπαιδευτικοί µε τους µαθητές τους επισκέφθηκαν το εργαστήριο και πραγµατοποίησαν 
πειράµατα που αφορούσαν τα Φυσικά Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων  «ΕΡΕΥΝΩ & ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ». 

    
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

∆ιοργανώθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν 18 επιµορφωτικές συναντήσεις, σε συνεργασία µε 
τους Σχολικούς  Συµβούλους, εκπαιδευτικών που διδάσκουν το µάθηµα «ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ» στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

Συµµετείχαµε ως Ε.Κ.Φ.Ε. Τµήµα Πρωτοβάθµιας στο Συνέδριο που έγινε στο Κ.Π.Ε. 
Μουζακίου στις 30/11/2007 µε τίτλο: «Ενέργεια και Εκπαίδευση, ∆ράσεις στο Σχολείο». Το θέµα 
της εισήγησής µας ήταν: «Η διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας στο ∆ηµοτικό Σχολείο». 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Κατά το σχολικό έτος 2006–07 έγινε συγγραφή και παραγωγή βιβλιοδετηµένων 
σηµειώσεων και ενός CD, τα οποία µοιράστηκαν σε όλες τις σχολικές µονάδες του νοµού. 

       
Το Σεπτέµβριο του 2008 µοιράστηκε σε όλες τις σχολικές µονάδες του Νοµού Καρδίτσας 

ένα διπλό DVD µε βιντεοσκοπηµένα πειράµατα για τα φυσικά των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων, συνολικής 
διάρκειας 2 ωρών. Τα έξοδα καλύφθηκαν από τη ∆ιεύθυνση Π.Ε. Ν. Καρδίτσας και η 
βιντεοσκόπηση έγινε στο ΕΚΦΕ µε ερασιτεχνικά µέσα. 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ» 

Συλλογή µε όργανα και υλικά που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσµα των πειραµάτων. Μέσα 
περιέχει οδηγίες για την εύκολη δηµιουργία του καθώς και αλφαβητικό κατάλογο όλων των 
υλικών. 
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∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ 
Σε τακτικά χρονικά διαστήµατα γίνονται δηµοσιεύσεις στον τοπικό τύπο µε θέµατα που 

αφορούν τις δραστηριότητες του Ε.Κ.Φ.Ε. γενικά και ειδικά το Τµήµα Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Φ. Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ 
Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΤΑ 5Ο ΚΑΙ 7Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας κ. Σεραφείµ Μπίτσιος, Φυσικός, και ο αποσπασµένος 
για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση κ. Ιωάννης Β. Ντελής, ∆άσκαλος – Φυσικός, συµµετείχαν 
ενεργά στη δηµιουργία των δύο παραπάνω εργαστηρίων, προσφέροντας τις γνώσεις και την 
εµπειρία τους (διάταξη των πάγκων και των ντουλαπιών, προµήθεια εργαστηριακών οργάνων και 
υλικών και τακτοποίηση αυτών µε βάση τους κανονισµούς που υπάρχουν για τέτοιου είδους 
εργαστήρια). Από την τρέχουσα σχολική χρονιά οι δύο αυτοί εργαστηριακοί χώροι διατίθενται για 
πραγµατοποίηση πειραµάτων σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
του Νοµού Καρδίτσας (Σχολικοί Σύµβουλοι, Εκπαιδευτικοί και Μαθητές). 

 

       
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΦΕ 
 

 
 



 13

Η θεωρία της εξέλιξης των ειδών και η διδασκαλία της στα Σχολεία 
Βαρβάρα Παναγιωτίδου , Σχολική Σύµβουλος Φυσικών Επιστηµών, ∆.Ε. Ν. Καρδίτσας 
 

Το 2009 η ανθρωπότητα τιµά το µεγάλο επιστήµονα Charles Darwin (Κάρολο ∆αρβίνο) 
επειδή συµπληρώνονται 200 χρόνια από τη γέννησή του και 150 χρόνια από την έκδοση του έργου 
του «Η καταγωγή των ειδών διαµέσου της Φυσικής Επιλογής». 

Ο ∆αρβίνος γεννήθηκε στην Αγγλία το 1809 και πέθανε το 1882. Ξεκίνησε να σπουδάζει 
Ιατρική, αλλά δεν του άρεσε και τελικά σπούδασε θεολογία. Όµως το µεγάλο του πάθος ήταν η 
µελέτη της φύσης. Συνέλλεγε και ταξινοµούσε πετρώµατα, φυτά, έντοµα. Έτσι µπορούσε να 
διακρίνει µεταξύ των οργανισµών οµοιότητες και διαφορές, πράγµα που τον γοήτευε. Όταν του 
δόθηκε η ευκαιρία να ταξιδέψει για πέντε χρόνια (1831-1836) µε το πλοίο του Βρετανικού 
Βασιλικού Ναυτικού «BEAGLE», γνώρισε νέες χώρες και ήλθε σε επαφή µε άγνωστα εξωτικά 
φυτά, ζώα και ανθρώπινες φυλές. 

Αφού επέστρεψε από το ταξίδι, άρχισε να γράφει τις παρατηρήσεις από το ταξίδι και να 
εκδίδει πολλά βιβλία Ζωολογίας, Γεωλογίας και επιστηµονικά άρθρα. Το 1859 εκδόθηκε η µελέτη 
του «Η καταγωγή των ειδών διαµέσου της Φυσικής επιλογής». Η µελέτη αυτή προξένησε πολύ 
µεγάλο ενδιαφέρον, αφού άλλαξε ριζικά την αντίληψη των ανθρώπων για τη δηµιουργία του 
φυσικού κόσµου. Λέγεται ότι την πρώτη µέρα της κυκλοφορίας της πουλήθηκαν 1200 αντίτυπα. 
Στην µελέτη αυτή ο ∆αρβίνος θεωρεί και προσπαθεί να αποδείξει ότι: 

• Όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί δεν είναι σταθεροί αλλά αποτέλεσµα εξέλιξης προγενέστερων 
οργανισµών. 

• Τα είδη που υπάρχουν σήµερα είναι απόγονοι ενός µακρινού κοινού προγόνου. 
• Η εξελικτική αλλαγή δεν είναι γραµµική, αλλά έχει µορφή κλαδιών δένδρου. 

Πράγµατι ο ∆αρβίνος εφαρµόζοντας τον επιστηµονικό τρόπο σκέψης, 
 παρατήρησε τη µεγάλη ποικιλοµορφία µεταξύ των διαφορετικών ειδών, αλλά και µεταξύ 
των ατόµων ενός είδους φυτών ή ζώων, και συµπέρανε ότι όλα τα είδη των οργανισµών 
εξελίσσονται, δηλ. αλλάζουν σταδιακά. 

 παρατήρησε ότι τα µεγέθη των πληθυσµών παραµένουν σχετικά σταθερά, παρόλο που θα 
έπρεπε να αυξάνονται µε γεωµετρική πρόοδο και συµπέρανε ότι επιβιώνουν και αφήνουν 
απογόνους εκείνοι οι οργανισµοί που διαθέτουν χαρακτηριστικά µε τα οποία 
προσαρµόζονται καλύτερα στο περιβάλλον στο οποίο ζουν. Είναι λοιπόν, σαν το φυσικό 
περιβάλλον να επιλέγει ποιοι οργανισµοί θα επιβιώσουν και θα αναπαραχθούν και γι’ αυτό 
η παραπάνω διαδικασία ονοµάστηκε Φυσική Επιλογή. 

Ο ∆αρβίνος θεώρησε ότι µε την πάροδο του χρόνου νέα χαρακτηριστικά συσσωρεύονται στους 
οργανισµούς. Στη συνέχεια µια γενετική αποµόνωση µπορεί να οδηγήσει σε νέα είδη οργανισµών. 
Το 1871 εκδόθηκε από το ∆αρβίνο και άλλη σηµαντική µελέτη «Η καταγωγή του ανθρώπου», 
σύµφωνα µε την οποία ο σηµερινός Homo Sapiens είναι ένα είδος που εµφανίστηκε περίπου πριν 
διακόσιες χιλιάδες χρόνια και πρόγονοί του ήταν το είδος Homo Errectus, που ανακάλυψε τη 
φωτιά και χρησιµοποιούσε εργαλεία, ίσως και απλές µορφές λόγου, και πιο πριν το είδος Homo 
Habilis, που εξελίχθηκε από τους Αυστραλοπίθηκους, οι οποίοι έζησαν στην Αφρική πριν περίπου 
τέσσερα εκατοµµύρια χρόνια. 

Αποδείξεις για όλα αυτά, οι επιστήµονες βρίσκουν στα Απολιθώµατα, στις Ανατοµικές και 
Εµβρυολογικές µελέτες στη Βιοχηµική µελέτη πρωτεϊνών και στις σύγχρονες Γονιδιακές µελέτες. 
Σήµερα µε τα νέα επιστηµονικά δεδοµένα από τη δεκαετία του 1950 (ανακάλυψη δοµής και 
λειτουργίας του DNA) και µετά, επαληθεύεται όλο και περισσότερο η ∆αρβινική θεωρία. Σήµερα 
δεχόµαστε ότι, οι µεταλλάξεις σε δοµικά και ρυθµιστικά γονίδια οφείλονται σε τυχαία γεγονότα και 
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αποτελούν βασικό µηχανισµό για την ποικιλοµορφία των οργανισµών και ότι µε τη φυσική επιλογή 
αυξάνεται η συχνότητα εµφάνισης γονιδίων που είναι ευνοϊκά για την επιβίωση και την 
αναπαραγωγή των ατόµων. 

Ωστόσο 150 χρόνια µετά την έκδοση της µελέτης του ∆αρβίνου «Η καταγωγή των ειδών 
διαµέσου της Φυσικής επιλογής», φιλοσοφικά και θρησκευτικά ρεύµατα αντιστέκονται ακόµη στην 
προέλευση του ανθρώπινου είδους διαµέσου της φυσικής επιλογής. Στην ερώτηση  «Τα ανθρώπινα 
όντα, όπως τα γνωρίζουµε, εξελίχθηκαν από προγενέστερα είδη ζώων; σωστό ή λάθος;» οι 
Έλληνες/δες απαντούν: Σωστό 54%, Λάθος 28%, ∆εν γνωρίζω 18%. Η άγνοια για την προέλευση 
του ανθρώπου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ελλιπή έως ανύπαρκτη διδασκαλία της εξέλιξης. 
∆υστυχώς στο Ελληνικό σχολείο, η θεωρία της Εξέλιξης παρά του ότι συµπεριλαµβάνεται στο 
βιβλίο του µαθητή Βιολογία Γ΄ Γυµνασίου και Βιολογία γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου, συνήθως δε 
διδάσκεται, αφού βρίσκεται στο τέλος του βιβλίου. Έτσι οι µαθητές αποφοιτούν από το Γυµνάσιο 
και το Λύκειο χωρίς να έχουν διδαχθεί καθόλου τη θεωρία της εξέλιξης. Όµως, χωρίς τη 
διδασκαλία της Εξέλιξης ο µαθητής, ο αυριανός πολίτης, κινδυνεύει να µην αντιληφθεί ποτέ τον 
κόσµο που τον περιβάλλει ως αυτό που πράγµατι είναι: Ένας κόσµος συνεχών και ραγδαίων 
µεταβολών και συνάµα προκλήσεων για προσαρµογή. Χωρίς τη γνώση της «λογικής» της Εξέλιξης 
είναι αδύνατη η κατανόηση της δηµιουργίας νέων ποικιλιών παθογόνων µικροοργανισµών και της 
απειλητικής διάδοσής τους, της αποφυγής της άσκοπης χρήσης αντιβιοτικών, της εξαφάνισης 
πολυάριθµων φυτικών και ζωικών ειδών, κ.α. 

Για τις Βιολογικές  Επιστήµες η Εξέλιξη είναι αυτό, που ο ιστορικός και φιλόσοφος των 
επιστηµών T. Kuhn περιγράφει ως «παράδειγµα», δηλαδή αποτελεί ένα εννοιολογικό πλαίσιο του 
οποίου οι γενικές αρχές είναι αποδεκτές από την επιστηµονική κοινότητα. Σήµερα η Εξέλιξη  
αποτελεί πλέον µια αδιάσειστα εδραιωµένη θεωρία, που συνδέει τη Μοριακή Βιολογία µε την 
Οικολογία, τη Γενετική µε τη Συστηµατική, τη Βιολογία κυττάρου µε τη Βιοχηµεία, την έναρξη της 
ζωής στη Γη µε το παρόν και το µέλλον της. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Evolutionsbiologie, V.Storch, U.Welsch, M.Wink, Springer Verlag, Heidelberg 2007. 
2. Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου, ΟΕ∆Β- Αθήνα 2007 
3. Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών, Γ.Κουφός, ZHTH, 2004 
4. Εφηµερίδα Το ΒΗΜΑ, 19/02/09 
5. http://www. pev.gr 
6. http://www.darwin200.org 
7. http://www.darwinproject.ac.uk/ 
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Ο γαλαξίας και το ηλιακό σύστηµα 
Ελένη Φαλιάγκα , συνεργάτης του ΕΚΦΕ Καρδίτσας   
 
Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΜΑΣ 

Ένας από τους πολλούς σπειροειδής γαλαξίες του σύµπαντος είναι και ο γαλαξίας µας, τον 
οποίο παρατηρούµε στον ουρανό σα µια φωτεινή γαλακτόχρωµη ζώνη χωρίς σαφή όρια που το 
καλοκαίρι φαίνεται να αγκαλιάζει την ουράνια σφαίρα. 

Ο γαλαξίας µας, εκτός από το ηλιακό µας σύστηµα, περιέχει δισεκατοµµύρια άστρων, 
περιέχει φωτεινά και σκοτεινά νεφελώµατα καθώς και άφθονη µεσοαστρική ύλη που είναι κοντά 
στο γαλαξιακό επίπεδο. 

Από την αρχαιότητα προσπάθησαν να εξηγήσουν θεωρητικά, κυρίως οι αρχαίοι Έλληνες, 
το σχηµατισµό του γαλαξία. 

Ο Ερατοσθένης, ο ∆ηµόκριτος, ο Πυθαγόρας, ο Αναξαγόρας και ο Πλούταρχος έδωσαν τις 
δικές τους απόψεις. Από όλους ο ∆ηµόκριτος το 460 π.Χ. είχε αντιληφθεί τη φύση του γαλαξία 
λέγοντας ότι «ο γαλαξίας είναι πολλών και µικρών και συνεχών αστέρων συµφωτιζοµένων 
αλλήλους συναυγασµός δια την πύκνωση». 

O Γαλιλαίος έδωσε την πρώτη επιστηµονική εξήγηση. Παρατήρησε µε το µικρό του 
τηλεσκόπιο το 1610 µ.Χ. και είπε ότι ο γαλαξίας αποτελείται από µάζα αστέρων, όπου µέσα 
υπάρχει το ηλιακό σύστηµα και άνοιξε το δρόµο για τη σύγχρονη Αστρονοµία. Εξέφρασε και την 
άποψη ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο. Η Εκκλησία θεώρησε αιρετικές τις απόψεις του, και η 
Ιερά Εξέταση τον κάλεσε σε απολογία, εκεί από το φόβο της πυράς παραδέχτηκε ότι η γη είναι 
ακίνητη, παρόλα αυτά συνέχιζε να πιστεύει ότι η γη κινείται. Γλύτωσε τη πυρά αλλά τέθηκε σε κατ’ 
οίκον περιορισµό. 

Ο γαλαξίας µας αποτελείται από τη κεντρική σφαιροειδή περιοχή που είναι η πυκνότερη 
περιοχή και ονοµάζεται πυρήνας και το δίσκο που αγκαλιάζει την κεντρική περιοχή και καταλήγει 
να δηµιουργεί τρεις σπείρες που προβάλλονται στις περιοχές του Ωρίωνα, του Τοξότη και του 
Περσέα από όπου πήραν το όνοµά τους και ονοµάζεται άλως. Γύρω από τον γαλαξιακό πυρήνα δεν 
παρατηρούµε αέρια ή σκόνη αλλά εκατό περίπου σφαιρωτά σµήνη διατεταγµένα σφαιρικά προς 
αυτόν. 

Ο Ήλιος δε βρίσκεται στο κέντρο του γαλαξία αλλά είναι χαµένος σε µια από τις σπείρες, 
συγκεκριµένα σε εκείνη που προβάλλεται στη περιοχή του αστερισµού του Ωρίωνα.  

Αντίθετα µε τις κεντρικές περιοχές ο γαλαξιακός δίσκος είναι πλούσιος σε µεσοαστρικό 
αέριο και σκόνη και ως εκ τούτου ιδανικός για τη δηµιουργία νέων αστεριών.  

Η µεγάλη πυκνότητα των αστεριών προς το κέντρο του γαλαξία δεν είναι δυνατόν να γίνει 
ορατή µε τα τηλεσκόπια, επειδή τα σκοτεινά νέφη που βρίσκονται στο µεσοαστρικό χώρο 
απορροφούν το φώς τους, χωρίς να φθάσει µέχρι εµάς. Την πραγµατική πυκνότητα των αστεριών 
την αντιλαµβανόµαστε αν µαζέψουµε την ερυθρή, υπέρυθρη και ραδιοφωνική ακτινοβολία των 
αστεριών που δεν απορροφάται από το σκοτεινό µεσοαστρικό υλικό. Το κέντρο του γαλαξία µας 
βρίσκεται κοντά στο άστρο γ΄ Τοξότη.  

Το Ηλιακό σύστηµα περιστρέφεται γύρω από το γαλαξία σε 250 εκατοµµύρια χρόνια µε 
ταχύτητα 800.000 Km /h. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Μάνος ∆ανέζης – Στράτος Θεοδοσίου (ΕΤ3) 
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ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Το ηλιακό ή πλανητικό σύστηµα αποτελείται βασικά από τον 
Ήλιο που συγκεντρώνει το 99,8% της µάζας του πλανητικού 
συστήµατος, ενώ οι άλλοι πλανήτες το υπόλοιπο 0,12%.  
Στο κέντρο του ηλιακού συστήµατος βρίσκεται ο ήλιος, ένα 
κίτρινο αστέρι της ηλιακής ακολουθίας περίπου πέντε 
δισεκατοµµυρίων ετών. Οι πλανήτες κινούνται σε ελλειπτικές 
τροχιές γύρω από τον ήλιο. 

 

Κατά σειρά απόστασης από τον ήλιο είναι:  
1) Ο Ερµής (ο αγγελιοφόρος των θεών). Είναι γεµάτος 
κρατήρες, δεν έχει ατµόσφαιρα. ∆εν υπάρχει κανένας 
δορυφόρος του και είναι πολύ µικρός πλανήτης. 
 

 

2) H Αφροδίτη (η Θεά του έρωτα και της Αγάπης) έχει 
σχεδόν το ίδιο µέγεθος µε τον δικό µας. Καλύπτεται από µια 
πυκνή ατµόσφαιρα θειικού οξέος και διοξειδίου του άνθρακα, 
µε αποτέλεσµα η επιφάνειά της να µην είναι ποτέ ορατή. 
 

 

3) Η Γη είναι ο µοναδικός πλανήτης που απ’ ότι ξέρουµε 
µέχρι σήµερα υπάρχει ζωή, η ατµόσφαιρά της αποτελείται 
κυρίως από άζωτο και λιγότερο οξυγόνο και άλλα στοιχεία σε 
πολύ µικρές ποσότητες. 
 

 

4) Ο Άρης (ο Βασιλιάς του πολέµου) έχει αραιή ατµόσφαιρα 
από διοξείδιο του άνθρακα και στην επιφάνειά του έχουν 
παρατηρηθεί γεωλογικοί σχηµατισµοί όπως φαράγγια και 
κοιλάδες. Θεωρείται ο πλανήτης που µοιάζει µε τη Γη και 
υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κάποτε ζωή. 
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5) O ∆ίας (ο Βασιλιάς των Θεών και ο µεγαλύτερος 
πλανήτης) αποτελείται κυρίως από υδρογόνο και ήλιο που 
περιστρέφονται γύρω από ένα µικρό στερεό πυρήνα και είναι 
γνωστός για την περίφηµη κόκκινη κηλίδα και έχει 63 
δορυφόρους. 
 

 

6) Ο Κρόνος (πατέρας του ∆ία και Θεός της Γεωργίας) 
αποτελείται, από υδρογόνο και περισσότερη αµµωνία έχει 
πολλούς δορυφόρους κι είναι γνωστός για τους δακτυλίους 
του. 
 

 

7) Ο Ουρανός αποτελείται από αµµωνία και µεθάνιο έχει 
δακτυλίους και 27 δορυφόρους. 

 

8) Ο Ποσειδώνας (ο Θεός της θάλασσας) αποτελείται από 
µεθάνιο, νερό, και αµµωνία έχει χαρακτηριστική κηλίδα στην 
ατµόσφαιρα. 
 

 

Ο Πλούτωνας είναι πλανήτης νάνος του ηλιακού συστήµατος, 
χαρακτηρίζεται από πολύ χαµηλές θερµοκρασίες. Τα 
τελευταία χρόνια µετά από µελέτες η ∆ιεθνής Αστρονοµική 
Ένωση αποφάσισε να µη θεωρείται πλανήτης, αλλά µάλλον 
πλανήτης νάνος, βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον ήλιο αλλά 
δεν είναι κυρίαρχο σώµα. 
 Εκτός από τους πλανήτες που κινούνται σε ελλειπτικές 
τροχιές γύρω από τον ήλιο στο ηλιακό σύστηµα περιέχονται οι 
δορυφόροι (όπως η Σελήνη), αστεροειδείς, κοµήτες και 
µετεωρίτες. 
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Σταθµοί της εξέλιξης των ειδών 
Αντώνιος Ντάνης , συνεργάτης του ΕΚΦΕ Καρδίτσας 

 
200 χρόνια µετά από τη γέννηση του ∆αρβίνου οι επιστηµονικές γνώσεις αλλά και οι 

κοινωνικές αντιλήψεις γύρω από την καταγωγή των ειδών έχουν αλλάξει πολύ. Οι επαναστατικές 
του αντιλήψεις για την εποχή εκείνη έδωσαν ώθηση στις επιστήµες, κυρίως της Βιολογίας και της 
Γεωλογίας. Οι σύγχρονες επιστηµονικές γνώσεις αλλά και πολλά ευρήµατα (απολιθώµατα) έδωσαν 
την δυνατότητα να σχηµατιστεί µια άποψη για την εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη µας.  

Την άποψη αυτή πρέπει να τη δούµε σαν ένα παζλ που ακόµη συµπληρώνεται και 
διορθώνεται αφού καινούρια ευρήµατα έρχονται στο φως. Πρόσφατα απολιθώµατα που βρέθηκαν 
,ή επιστηµονικές έρευνες τοποθετούν νέα κοµµάτια στο παζλ, ή επανατοποθετούν κάποια 
προηγούµενα κοµµάτια σε νέα θέση. 

Ένα µικρό µέρος του παζλ που σχετίζεται περισσότερο µε την ιστορία του είδους µας  
προσπαθεί να παρουσιάσει το παρακάτω «Ηµερολόγιο». 
Προκάµβριο (από 4.500 ως 543 εκατοµµύρια χρόνια πριν) 
- Εµφάνιση των λιθοσφαιρικών πλακών. Εµφάνιση και ανάπτυξη απλών ζωντανών οργανισµών. 
- Εµφάνιση των πρώτων ευκαρυωτικών κυττάρων και των πρώτων ζωικών οργανισµών. 
- 4,5 δις χρόνια. ∆ηµιουργία της Γης. 
- 3,8 δις χρόνια. Τα παλαιότερα γνωστά πετρώµατα που ξέρουµε. 

 
3,5 δις χρόνια. Εύρεση απολιθωµάτων κυανοβακτηρίων, 
βακτηρίων που ζουν στα νερά και έχουν την δυνατότητα 
φωτοσύνθεσης. Θεωρείται ότι έπαιξαν αργότερα ρόλο στην 
εµφάνιση των φυτών. 
                
 

- 2,3 δις χρόνια πριν. Εµφάνιση ατµόσφαιρας οξυγόνου. 
- 1,8 δις χρόνια. Εµφάνιση των πρώτων ευκαρυωτικών κυττάρων.  
- 650-540 εκ. χρόνια. Απολιθώµατα από οργανισµούς χωρίς σκελετό όπως λειχήνες, πρωτόζωα, 
αρθρόποδα, κτλ. 

Προς το τέλος του Προκάµβριου θεωρείται ότι εµφανίστηκαν τα choanoflagellates που 
είναι µονοκύτταροι οργανισµοί µε µαστίγια και µπορούν να σχηµατίζουν αποικίες. Είναι οι 
πλησιέστεροι, ζωντανοί µονοκύτταροι οργανισµοί, συγγενείς µε τα ζώα. Έχουν µεγάλες οµοιότητες 
µε τους σπόγγους που θεωρούνται από τους πρωταρχικούς ζωικούς οργανισµούς . 

 
 
Έχουν βρεθεί απολιθώµατα σπόγγων αυτής της περιόδου. Οι 
σπόγγοι είναι οι πιο απλοί πολυκύτταροι οργανισµοί που ανήκουν 
στο φύλο των ζώων.  
 
 
 

- 560 εκ. χρόνια. Απολιθώµατα από πλατυέλµινθες που παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό των 
τριών ιστών, του ενδοδέρµατος, µεσοδέρµατος και εξωδέρµατος. Παρουσιάζουν επίσης αξονική 
συµµετρία. 
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ΠΑΛΑΙΟΖΩΙΚΟΣ ΑΙΩΝΑΣ (πριν από 543 - 248 εκ. χρόνια) 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εξαπλώθηκαν και διαφοροποιήθηκαν πολύ οι 

πολυκύτταροι ζωντανοί οργανισµοί. Σε λίγα εκατοµµύρια χρόνια εµφανίστηκαν όλα τα υπάρχοντα 
φύλα των ζώων. Υπήρξε όµως και µια µαζική εξαφάνιση του 90% των θαλάσσιων οργανισµών. 
Ζώα, φυτά, µύκητες αποίκισαν την ξηρά ενώ εµφανίστηκαν και τα έντοµα στον αέρα. 
- 540 εκ. χρόνια πριν. Euconodonta οι πρώτοι οργανισµοί µε κάποιου είδους «δόντια». 
- 530 εκ. χρόνια.Pikaia. Θαλάσσιος οργανισµός  µήκους 5cm µε κεραίες. Από τους προγόνους των 
σπονδυλωτών; Κολυµπούσε στο βυθό της θάλασσας χρησιµοποιώντας το σώµα και την ουρά της. 
- 480-470 εκ. χρόνια Arandaspis Θαλάσσιος οργανισµός µε βράγχια, µήκους 15cm, που 
κολυµπούσε στο βυθό της θάλασσας όπως περίπου οι γυρίνοι. Τα αρχαιότερα γνωστά σπονδυλωτά 
- 440-420 εκ. χρόνια πριν. Placodermi. Προϊστορικά ψάρια. Από τους πρώτους οργανισµούς µε 
σαγόνια που εξελίχθηκαν κατά µια υπόθεση από τα βράγχια. 
- 385 εκ. χρόνια. Σε κάποια ψάρια τα πτερύγια έχουν εξελιχθεί σε άκρα µε οστά.(Ανάµεσα σ΄ 
αυτά και τα 3 παρακάτω). Τα πρώτα πόδια θεωρείται ότι εµφανίστηκαν στο βυθό ρηχών υδάτινων 
σωµάτων. 

 
 
 
385 εκ. χρόνια πριν  Ευσθενόπτερο. Πελαγικό ψάρι. Ο πρώτος 
µακρινός συγγενής των τετραπόδων. 
 
 

- 380 εκ. χρόνια πριν Panderichthys. Ψάρι. Είχε πλατύ κεφάλι σαν των πρώτων τετραπόδων. 
Ανέπνεε από µια τρύπα που είχε στο πάνω µέρος του κεφαλιού. 
- 375 εκ. χρόνια πριν.Tiktaalik. Τα κόκκαλα στα δάχτυλα είναι πιο αναπτυγµένα από τα δυο 
προηγούµενα πράγµα που σηµαίνει ότι κουβαλούσαν περισσότερο βάρος. Θεωρείται από τα πρώτα 
ψάρια που ανάπτυξαν λαιµό και αυτό τα βοηθούσε στο κυνήγι της τροφής. 
- 365 εκ. χρόνια πριν. Acanthostega. Πλάσµατα µε χαρακτηριστικά ανάµεσα στα προηγούµενα 
ψάρια και τα πρώτα τετράποδα που περπάτησαν στην ξηρά. Είχαν πόδια αλλά αυτά δεν φαίνεται 
ότι µπορούσαν να σηκώσουν το βάρος τους στην ξηρά. Μάλλον τα χρησιµοποιούσαν για να 
κινούνται στους βυθούς των ποταµών που ζούσαν. 
- 367-362,5 χρόνια πριν. Ichthyostega. Από τα πρώιµα τετράποδα. Ζούσαν σε βάλτους, είχαν 
ανεπτυγµένα άκρα για να κινούνται µέσα στα ρηχά νερά καθώς και πνευµόνια. Αυτά φαίνονται να 
κινούνται στην ξηρά, ιδίως τα µικρά, αποφεύγοντας έτσι και τους θηρευτές τους. 

Στη διάρκεια της Λιθανθρακοφόρου περιόδου εµφανίζονται τα αυγά των αµνιωτών που 
εκκολάπτονταν στην ξηρά. Με τη δοµή τους δίνουν τη δυνατότητα στα αµφίβια να αποικίσουν στην 
ξηρά και να εξελιχθούν σε ερπετά. 
- 350 εκ. χρόνια πριν. Westlothiana. Αµφίβιο - ερπετό που έµοιαζε πολύ µε τις σαύρες σήµερα. 
Ζούσε κοντά σε λίµνες και ποτάµια 
- 312 εκ. χρόνια πριν. Hylonomus. Το πρώτο επιβεβαιωµένο ερπετό. Έµοιαζε µε σαύρα. 20cm 
µήκος. Έτρωγε έντοµα (σαρανταποδαρούσες κτλ). 
- 306 εκ. χρόνια πριν.Archaeothyris. Ερπετό µε χαρακτηριστικά θηλαστικών. Γύρω στα 50cm 
ζούσε σε βάλτους. Εµφάνιζε κυνόδοντες που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ήταν σαρκοφάγο. 
- 260-285 εκ. χρόνια πριν Dimetrodon. Πλάσµα µε χαρακτηριστικά περισσότερο θηλαστικών και 
λιγότερο ερπετών. Μεγέθους 3m. Τα δόντια του µοιάζανε µε τα δόντια των σηµερινών θηλαστικών 
Τα “πανιά” που είχε στη ράχη του πιθανόν να χρησίµευαν για τη ρύθµιση της θερµοκρασίας. 
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ΜΕΣΟΖΩΙΚΟΣ ΑΙΩΝΑΣ (248 µε 65 εκ.. χρόνια πριν) 
- 248-245 εκ. χρόνια Τhrinaxodon. Πρώιµο θηλαστικό µεγέθους γάτας µε κυνόδοντες και κάποια 
χαρακτηριστικά ερπετών. Έφερε µουστάκια και πιθανόν τρίχωµα. Ζούσε σε φωλιές σε όχθες των 
ποταµών ζευγάρια ή µε οικογένεια. Επειδή ζούσε την εποχή των δεινοσαύρων η κύρια στρατηγική 
του ήταν να κινείται τη νύχτα ήταν δηλαδή νυχτόβιο. 

 
 
 
200 εκ. χρόνια. Megazostrodon. Το πρώτο σχετικά ολοκληρωµένο 
θηλαστικό. Έµοιαζε µε ποντίκι 10cm.Είχε τρίχωµα, ήταν θερµόαιµο και 
νυχτόβιο. Πιθανόν να θήλαζε τα µικρά του. 
 
 

- 125 εκ. χρόνια πριν. Eomaia scansoria. Το πρώτο θηλαστικό που ανήκει στην υπεροµοταξία 
θηρία και στην οµοταξία πλακουντοφόρα, αν και το ίδιο δεν είχε πλακούντα. Ο πλακούντας είναι 
το όργανο που δίνει τη δυνατότητα στα σύγχρονα θηλαστικά να γεννούν µικρά και όχι αυγά. 
14cm µήκος και περίπου 50g. 
ΚΑΙΝΟΖΩΙΚΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ( 65 εκ.. χρόνια πριν έως σήµερα) 
- 45 εκ. χρόνια Eosimia Πιθανολογείται ότι αντιπροσωπεύει κάποιον από τους προγόνους των 
µαϊµούδων, πιθήκων και ανθρώπων. Νυχτόβιο και µοναχικό, τρεφόταν µε φρούτα. Στο µέγεθος 
ποντικού. 
- 33 εκ. χρόνια πριν. Aegyptopithecus (Αιγυπτοπίθηκος). Μικρόσωµο, δενδρόβιο φυτοφάγο 
θηλαστικό, που έζησε πριν από 33 εκ. χρόνια. Ζύγιζε περίπου 4Kg και έµοιαζε µε τον σύγχρονο 
λεµούριο, εκτός από το γεγονός ότι διέθετε πλήρη σειρά 32 δοντιών. Ο Αιγυπτοπίθηκος 
ονοµάστηκε επίσης πίθηκος της Αυγής, καθώς θεωρήθηκε σηµαντικός κρίκος ανάµεσα στα 
πρώιµα θηλαστικά και τους πιθήκους της Μειόκαινου.  
- 27-17 εκ. χρόνια πριν. Proconsul. Γένος πρωτευόντων που κατοικούσε στα τροπικά δάση .10 - 
40Kg. Αµφισβητείται αν πρέπει να καταταχθεί στα ανθρωποειδή. Χαρακτηριστικά που τα 
τοποθετούν στους πιθήκους και όχι στις µαϊµούδες του παλιού κόσµου είναι η έλλειψη ουράς, το 
σχετικά µε το σώµα τους µεγάλο κρανίο και οι ώµοι του. 
- 8 εκ. χρόνια Ouranopithecus. ∆ρυοπίθηκος ογκώδης που βρέθηκε στη Μακεδονία και 
παρουσιάζει κάποια χαρακτηριστικά ανθρωπιδών στο κρανίο. Κάποιοι πιθανολογούν ότι είναι 
κοινός πρόγονος των ανθρωπιδών και πιθήκων. 
- 6-7 εκ. χρόνια. Ο Sahelanthropus tchadensis ή Τουµάι, είναι ένα σχετικά πρόσφατο γένος και 
είδος της οικογένειας των ανθρωπιδών. Το κρανίο που βρέθηκε έχει µικρή χωρητικότητα, 
περίπου 350 - 380cc. Ο Sahelanthropus διαθέτει αρκετά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ενδεικτικά 
των ανθρωπιδών, όπως είναι οι µικρότεροι κυνόδοντες και παχύτερο 
περιδόντιο απ' ότι τα αντίστοιχα των πιθήκων, ενώ το σηµείο σύνδεσης των 
µυώνων του λαιµού στο πίσω κρανίο  υποδεικνύει ότι ο Τουµάι περπατούσε 
όρθιος.  
- 4,2 εκ. χρόνια  Australopithecus anamensis Ανήκει στους 
αυστραλοπίθηκους. Θεωρούν ότι σκαρφάλωνε στα δέντρα. Αναµφισβήτητα 
δίποδος ανθρωπίδας. 
- 3,9 -2,9 εκ. χρόνια Australopithecus afarensis. Θεωρείται πρόγονος του 
γένους των αυστραλοπιθήκων αλλά και του γένους των ανθρώπων. ∆ίποδος αλλά και µε 
ικανότητα να σκαρφαλώνει στα χαµηλά δέντρα. ∆εν βρέθηκε να χρησιµοποιούσε εργαλεία. 
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- 2,5-1,6 εκ. χρόνια πριν.Homo habilis. Κατά µια άποψη είναι το πρώτο είδος Homo που 
εµφανίστηκε. Ήταν κοντός και είχε σχετικά µακριά χέρια. Πιστεύεται ότι είχε καταγωγή από τους 
αυστραλοπιθήκους. Η κρανιακή του κοιλότητα ήταν περίπου η µισή από του σύγχρονου ανθρώπου. 
Συχνά συνοδεύεται από πρωταρχικά λίθινα εργαλεία. 
- 1,8-1 εκ. χρόνια πριν. Homo erectus. Τα εργαλεία που χρησιµοποιούσε ήταν περισσότερα και πιο 
πολύπλοκα από τον habilis µε τον οποίο συνυπήρχε για πολλά χρόνια. Ήταν ψηλός γύρω στο 1,80 
και πιο δυνατός από τον σύγχρονο άνθρωπο. Οργανώνονταν σε τροφοσυλλεκτικές κοινωνίες και 
από αυτή την άποψη έµοιαζε στον σύγχρονο άνθρωπο. ∆εν είχε ανεπτυγµένες τις δοµές που θα 
του επέτρεπαν να µιλάν σε µια σύγχρονη γλώσσα αλλά φαίνεται ότι µπορούσε να χρησιµοποιήσει 
µια γλώσσα πιο πολύπλοκη από αυτή των χιµπατζήδων. Ήταν κυνηγός και έκανε χρήση της 
φωτιάς 
- 600.000-30.000 χρόνια πριν. Homo Neanderthal. Η κρανιακή του κοιλότητα κατελάµβανε 
1412cm3 ενώ του homo sapiens 1487. Ήταν κυνηγός και σαρκοφάγος. Φαίνεται πως συνυπήρχε µε 
τον homo sapiens προτού εξαφανιστεί. 
- 200.000 χρόνια πριν έως σήµερα. Homo sapiens. Αυτό είναι το είδος µας Εµφανίστηκε στη 
Ανατολική Αφρική. Το είδος µας χαρακτηρίζεται από περισσότερο µυαλό την ικανότητα της 
γλώσσας, της αφηρηµένης σκέψης, της ενδοσκόπησης, κατασκευής εργαλείων κτλ.  

 
 
 
Και η συµπλήρωση του παζλ συνεχίζεται… Στις 20 Μαΐου 2009 
δηµοσιεύτηκε η ανακάλυψη ενός πλάσµατος που εξετάζεται αν ανήκε στους 
προγόνους των ανθρώπων, πιθήκων και λεµούριων. Προς τιµή του Darwin 
ονοµάστηκε Darwinius. 
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1ο Γυµνάσιο Καρδίτσας 
 
Εγκάρσια και ∆ιαµήκη Κύµατα 
Πείραµα: Αποµακρύνουµε από την θέση ισορροπίας το πρώτο εκκρεµές κάθετα προς το επίπεδο 
των νηµάτων και το αφήνουµε ελεύθερο να αιωρείται. Παρατηρούµε πως η κίνηση µεταδίδεται στο 
δεύτερο εκκρεµές, από το δεύτερο στο 
τρίτο, κλπ. Έχουµε διάδοση της κινήσεως 
(διαταραχής) κατά µήκος της σειράς των 
εκκρεµών. Έχουµε ένα κύµα εγκάρσιο. 
Παρατηρούµε πως δεν έχουµε µετακίνηση 
µάζας παρά µόνο µετάδοση ενέργειας. Στο 
κύµα παρατηρούµε όρη και κοιλάδες. 
Αφήνουµε τα εκκρεµή να ισορροπήσουν και 
έπειτα πλησιάζουµε το πρώτο  προς το 
δεύτερο και το αφήνουµε ελεύθερο να 
αιωρείται. Παρατηρούµε πάλι διάδοση της 
κινήσεως κατά µήκος της σειράς των 
εκκρεµών. Έχουµε πάλι ένα κύµα, ένα κύµα όµως διάµηκες. Στο κύµα αυτό παρατηρούµε 
πυκνώµατα και αραιώµατα. 
Συµπεράσµατα: Όταν κατά µήκος ενός µέσου έχουµε διάδοση µιας περιοδικής κινήσεως 
(διαταραχής), λέµε ότι στο µέσο αυτό διαδίδεται ένα κύµα. Αν τα εκκρεµή κινούνται σε επίπεδο 
κάθετο στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος, λέµε ότι έχουµε κύµα εγκάρσιο και, αν κινούνται 
κατά τη διεύθυνση διαδόσεως του κύµατος, λέµε ότι έχουµε διάµηκες κύµα. 
 
Το δέντρο της Αφροδίτης 
Στη Χηµεία, δέντρο της Αφροδίτης ονοµάζουµε το µικρό οµοίωµα ενός Χριστουγεννιάτικου 
δέντρου που κατασκευάζεται από χαλκό (Cu) και βυθίζουµε µέσα σε διάλυµα νιτρικού αργύρου 
(AgNO3) ώστε να επαργυρωθεί. 
Πειραµατική ∆ιαδικασία: ∆ιαλύουµε 4g νιτρικού αργύρου σε 1L 
νερού. Κόβουµε ένα κοµµάτι χαλκού σε σχήµα χριστουγεννιάτικου 
δέντρου και στραβώνουµε λίγο τα ‘’κλαδιά’’ για να µπορεί να 
στρωθεί ο άργυρος καλύτερα. Βυθίζουµε το δέντρο σε διάλυµα 
AgNO3 που φτιάξαµε προηγουµένως και µετά από κάποιο 
χρονικό διάστηµα παρατηρούµε την απόθεση Ag πάνω στο 
χάλκινο δέντρο. Αφήνουµε την διαδικασία να ολοκληρωθεί και στο 
τέλος παρατηρούµε ένα µικρό ‘’χριστουγεννιάτικο δέντρο’’. 
Ο χαλκός επειδή βρίσκεται πριν από τον άργυρο στην σειρά 
δραστικότητας των στοιχείων έχει την ιδιότητα να τον 
αντικαθιστά στις ενώσεις του έτσι σχηµατίζεται άργυρος σύµφωνα 
µε την αντίδραση: Cu + 2 AgNO3          Cu(NO3)2 + Ag 
Ιστορικά: Ο χαλκός συνδέεται µε την λατρεία της Θεάς Αφροδίτης στην Αρχαία Ελλάδα. Η 
Κύπρος , νησί της Αφροδίτης είχε από τα αρχαία χρόνια ορυχεία χαλκού και από αυτή προέρχεται 
το λατινικό όνοµα του χαλκού (cuprum). Γι’ αυτό και το όνοµα του δέντρου που παίρνουµε µε την 
παραπάνω διαδικασία ονοµάζεται δέντρο της Αφροδίτης.  
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2ο Γυµνάσιο Καρδίτσας 
 
Τσαλακώνοντας λεπτά µέταλλα µε νερό και αέρα  
Σκοπός: Να δείξουµε την ισχυρή δράση της ατµοσφαιρικής πίεσης. 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
• Σε ένα άδειο τενεκεδάκι αναψυκτικού βάζουµε µικρή ποσότητα νερού και στη συνέχεια το 

τοποθετούµε πάνω από εστία θέρµανσης και προκαλούµε βρασµό του νερού. 
• Γεµίζουµε µια γυάλινη λεκάνη µε νερό. 
• Μόλις οι πρώτοι υδρατµοί από το βρασµό 
αρχίσουν να βγαίνουν από το άνοιγµα του 
κουτιού, κλείνουµε το καµινέτο και πιάνουµε 
το τενεκεδάκι µε µια βρεγµένη πετσέτα ή µε 
γάντι πυροπροστασίας. 
• Το γυρίζουµε απότοµα και το βυθίζουµε 
ελαφρά στο νερό της λεκάνης. Το δοχείο θα 

τσακιστεί κάτω από ανατριχιαστικό θόρυβο. 
ΕΞΗΓΗΣΗ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Αυτό που προκάλεσε το φαινόµενο είναι η διαφορά µεταξύ της εξωτερικής και εσωτερικής 
πίεσης µετά τη ψύξη. Η εσωτερική πίεση στο δοχείο ελαττώθηκε σηµαντικά µε τη ψύξη, αφού οι 
υδρατµοί είχαν αφαιρέσει τον ατµοσφαιρικό αέρα, µε συνέπεια η ατµοσφαιρική πίεση να προκαλέσει 
τη σύνθλιψη του δοχείου. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο αέρας ασκεί πιέσεις σε όλα τα σώµατα µε τα οποία έρχεται σε επαφή. 
 
Το µπαλόνι φουσκώνει µόνο του 
Σκοπός: Να δείξουµε ότι τα αέρια ασκούν πιέσεις 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
• Μέσα σε αεραντλία τοποθετούµε ένα µπαλόνι µέτρια φουσκωµένο. Καλό 
είναι το µπαλόνι να το έχουµε φουσκώσει µερικές φορές ώστε να είναι 
αρκετά ελαστικό. 
• Τραβάµε τον αέρα µε την αντλία δηµιουργώντας υποπίεση. 
• Ο αέρας που είναι µέσα στο µπαλόνι το πιέζει προς τα έξω. 
• Αν συνεχιστεί η άντληση του αέρα, το µπαλόνι φουσκώνει και µπορεί να 
γεµίσει σχεδόν όλο τον κώδωνα. 
• Αν ανοίξουµε τη βαλβίδα, το µπαλόνι επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. 
ΕΞΗΓΗΣΗ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1) Το µπαλόνι πιέζεται προς τα µέσα από την ατµοσφαιρική πίεση, που επικρατεί στον κώδωνα της 
αεραντλίας. 
2) Το µπαλόνι πιέζεται προς τα έξω από τον αέρα µέσα στο µπαλόνι. Καθώς µειώνεται η πίεση 
στον κώδωνα, το µπαλόνι µεγαλώνει σε όγκο γιατί επικρατεί η εσωτερική πίεση του αέρα στο 
µπαλόνι. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο αέρας πιέζει όλα τα σώµατα που βρίσκονται µέσα σ’ αυτόν. 
 
Πως θα πάρουµε το νόµισµα µε στεγνά χέρια 
Σκοπός: Να δείξουµε την ύπαρξη της ατµοσφαιρικής πίεσης.Να ένα εξασφαλισµένο στοίχηµα! 
∆ίνουµε σε ένα φίλο µας ένα γυάλινο ποτήρι, ένα κερί και ένα πιάτο µε λίγο νερό. Στη συνέχεια 
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ρίχνουµε στο πιάτο ένα κέρµα και τον προκαλούµε να το πάρει, δίχως να βρέξει τα χέρια του και 
φυσικά δίχως να αναποδογυρίσει το πιάτο. 
∆ύσκολο πρόβληµα, εκτός κι αν ο φίλος σας είναι φυσικός. Μόλις παραδεχθεί την αδυναµία του 
κάνουµε τις επόµενες ενέργειες. 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
• Ανάβουµε το κερί και το στερεώνουµε όρθιο στο µέσο του πιάτου.  
• Καλύπτουµε το κερί µε το ποτήρι, ώστε το στόµιο του ποτηριού να είναι βυθισµένο στο λίγο νερό 
που βρίσκεται στο πιάτο. 
• Μόλις το κερί σβήσει θα ρουφήξει το νερό και θα πάρουµε το νόµισµα και το ... στοίχηµα! 
ΕΞΗΓΗΣΗ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η καύση του κεριού δεσµεύει το οξυγόνο του αέρα µέσα στο ποτήρι, µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργείται ελαττωµένη πίεση στο εσωτερικό του ποτηριού. 
Έτσι η εξωτερική ατµοσφαιρική πίεση ωθεί το νερό µέσα στο ποτήρι. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 
• Ο αέρας περιέχει οξυγόνο που είναι απαραίτητο στοιχείο για τις καύσεις 
• Όταν το οξυγόνο καταναλωθεί από την καύση, το νερό λόγω της 
ατµοσφαιρικής πίεσης καταλαµβάνει τον όγκο του.  
 
Με την αναπνοή σου σηκώνεις µια … εγκυκλοπαίδεια 
Τι χρειάζεσαι 
1. Μία πλαστική σακούλα. 
2. Μία...εγκυκλοπαίδεια. 
Τι θα κάνεις 
Τοποθέτησε τη σακούλα πάνω στο τραπέζι, µε την ανοιχτή άκρη της να προεξέχει .Τοποθέτησε 
πάνω της µερικούς τόµους της εγκυκλοπαίδειας. Ζάρωσε το ανοιχτό άκρο της σακούλας µε το 
χέρι σου, φέρτο στο στόµα σου και φύσηξε µέσα στη σακούλα. 
Τι θα δεις 
Τα βιβλία ανασηκώνονται µόνο µε τον αέρα της αναπνοής σου. 
Τι συνέβη; 
Όταν ασκείται πίεση σ' ένα σηµείο ενός αερίου (ή υγρού), η πίεση αυτή µεταδίδεται ίδια σε όλα τα 
σηµεία του. Με την αναπνοή σου αυξάνεις την πίεση του αέρα µέσα στη σακούλα. Σε κάθε σηµείο 
της ασκείται η πίεση που δηµιουργείς. Επειδή το εµβαδόν της επιφάνειας της σακούλας που 
ακουµπάει στα βιβλία είναι µεγάλο, ο αέρας ασκεί στην επιφάνεια αυτή µία πολύ µεγάλη δύναµη 
ικανή να σηκώσει τα βιβλία. 
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1ο Γυµνάσιο Μουζακίου 
 

Κυκλοφοριακό και πεπτικό σύστηµα του ανθρώπου 
Σκοπός της εργασίας 

Σκοπός της εργασίας ήταν η καλλιέργεια πνεύµατος συνεργασίας, η µάθηση µέσα από τη 
δηµιουργία µαζί µε χαρά και ευχαρίστηση, η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και η αντιµετώπιση και 
λύση απλών κατασκευαστικών προβληµάτων µε καθηµερινά υλικά. Και όλα αυτά µάλιστα έτσι που, 
σε ορισµένες περιπτώσεις, (όχι συνέχεια φυσικά), η ευχαρίστηση και το αισθητικό αποτέλεσµα να 
αφήνεται να αποκτούν ακόµα και µεγαλύτερη βαρύτητα, σε σχέση µε την προσπάθεια για ακρίβεια, 
τελειότητα και µεγαλύτερη ανάπτυξη της εργασίας. 
 Ειδικός σκοπός τώρα της συγκεκριµένης εργασίας ήταν να γνωρίσουν καλυτέρα οι µαθητές 
τη δοµή των δύο συστηµάτων αυτών του ανθρώπινου σώµατος, αλλά και τη λειτουργία τους, µέσα 
από τη κατασκευή τους. Έτσι που στη συνέχεια, να γίνεται εύκολη η κατανόηση της δοµής και 
λειτουργίας τους, µέσα από την παρατήρηση τους. Και µάλιστα η κατασκευή να είναι επεκτάσιµη 
όσον αφορά τις λειτουργίες αλλά και τον αριθµό των συστηµάτων. 
 
Περιγραφή εργασίας 

Η εργασία περιλαµβάνει αναπαραστάσεις του κυκλοφοριακού και του πεπτικού συστήµατος 
του ανθρώπινου σώµατος και συνοδεύεται µε οπτικά και ηχητικά µέσα σχετικά µε τις λειτουργίες 
των δύο αυτών συστηµάτων. 
Πιο συγκεκριµένα:  
 Η πρώτη περιλαµβάνει αναπαράσταση του κυκλοφοριακού συστήµατος τα όργανα του, 
καρδιά, αρτηρίες και φλέβες, και συνοδεύεται από ηχητική ένδειξη των καρδιακών παλµών σε δύο  
διαφορετικούς ρυθµούς. 
 Η δεύτερη περιλαµβάνει αναπαράσταση του πεπτικού συστήµατος, όλα τα όργανα του και 
συνοδεύεται από φωτεινές ενδείξεις που δείχνουν όλη την πορεία της τροφής µέσα στο πεπτικό 
σύστηµα σε όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας της. 
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Γυµνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Ιτέας 
 
Το κύπελλο του Πυθαγόρα 

Στο πλαίσιο του µαθήµατος της Φυσικής Β΄ Γυµνασίου και µε αφορµή την Υδροστατική / 
Ατµοσφαιρική πίεση, έγινε επίδειξη του κυπέλλου του Πυθαγόρα. Στη συνέχεια ανατέθηκε στους 
µαθητές ανά οµάδες να συλλέξουν πληροφορίες για τον Πυθαγόρα και να τις παρουσιάσουν 
σύντοµα στην τάξη. Τέλος δόθηκε στους µαθητές (και πάλι ανά οµάδες) το ακόλουθο πρόβληµα: 
Να εξηγήσετε πώς λειτουργεί το κύπελλο και να κάνετε µια απλή διάφανη κατασκευή ώστε 
να φαίνεται η λειτουργία του κυπέλλου. (Ο σκοπός είναι η σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη 
µέσω της επίλυσης προβλήµατος που κεντρίζει το ενδιαφέρον των µαθητών.) 

Λίγα λόγια για το κύπελλο 
 Το κύπελλο του Πυθαγόρα καλείται επίσης “κύπελλο της ∆ικαιοσύνης” διότι αντανακλά και µία 
από τις βασικές αρχές του ∆ικαίου, αυτήν της Ύβρεως και Νεµέσεως. Όταν το όριο ξεπερνιέται 
(Ύβρις), δεν χάνονται µόνον όσα έχουν ξεπεράσει το όριο, αλλά και όλα τα προηγούµενα που είχαν 
αποκτηθεί (Νέµεσις). 
 Με την απλή αυτή εφαρµογή µιας υδραυλικής αρχής, ο φιλόσοφος Πυθαγόρας µας διδάσκει 
από τα βάθη του χρόνου, να δεχόµαστε το άριστο µέτρο και να απολαµβάνουµε µε µέτρο ότι µας 
ευχαριστεί. Σκοπός τού Πυθαγόρα, ήταν να µάς δείξει το αποτέλεσµα του να περνάς το µέτρο 
(«Πάν µέτρον άριστον»). Επίσης δίδασκε στους µαθητές του, µ’ αυτόν τον τρόπο, την εγκράτεια. 
 Εάν κάποιος, αντί να δεχθεί την άριστη ποσότητα (αυτή που αρκεί για να τον ικανοποιήσει), 
υπερβεί έστω και λίγο τα όρια, η κούπα ξεχειλίζει, χύνοντας στο έδαφος όλη την προϋπάρχουσα 
ποσότητα. Μη απολαµβάνοντας αυτό που ήδη υπάρχει και ζητώντας κάτι παραπάνω από τα 
επιτρεπτά όρια, φεύγει µέσα από τα χέρια του και αυτό που θα έπρεπε να τον είχε ευχαριστήσει 
αλλά που δεν το καταδέχθηκε. 
 Το κύπελλο τής ∆ικαιοσύνης διαφέρει από όλα τα άλλα κύπελλα και στην µορφή αλλά και στον 
τρόπο χρήσης του. Η χρήση του είναι αρκετά απλή, καθώς το µόνο πού πρέπει να κάνει κανείς 
είναι να γεµίσει το κύπελλο µε κρασί (ή καλύτερα νερό, αφού είναι πιο φθηνό). Το κύπελλο δέχεται 
µια ποσότητα νερού περίπου ως την µέση του, όπου βρίσκεται µια περιµετρική γραµµή (µέχρι εκεί 
είναι το «άριστον µέτρον»). Αν η κούπα γεµίσει πάνω από τη γραµµή τότε όλο το περιεχόµενο του 
κυπέλλου αδειάζει. 
 Παρακάτω παρατίθενται φωτογραφίες από το κύπελλο ώστε να φαίνονται οι ιδιοµορφίες του 
και µια διάφανη απλή κατασκευή (πλαστικό µπουκάλι εµφιαλωµένου ποτού και σωληνάκι από 
ψεκαστήρα υγρού τζαµιών) που δείχνει την αρχή λειτουργίας του κυπέλλου. 
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Γυµνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Μαγούλας 
 
Θεώρηµα διατήρησης της µηχανικής ενέργειας 

    
     Τροχός Maxwell                               Σε κάθε θέση του τροχού το άθροισµα της δυναµικής και κινητικής 
                                                           ενέργειας είναι σταθερό και ίσο µε τη µηχανική ενέργεια του τροχού. 

 
Ο ζυγός ισορροπεί. Με ένα σπίρτο καίµε την κλωστή που συγκρατεί τον τροχό. 

Παρατηρούµε ότι, καθώς ο τροχός κατέρχεται, ο δίσκος ∆1 ανέρχεται έναντι του δίσκου ∆2. Έστω 
ότι W είναι το βάρος του τροχού και F η συνισταµένη των δυνάµεων F1, F2 που ασκούνται στα 
νήµατα του τροχού. Όταν το σύστηµα ισορροπεί, θα είναι W=F. Όταν όµως ο τροχός επιταχύνεται 
προς τα κάτω, θα ισχύει W–F = ma µε αποτέλεσµα να µικραίνει το βάρος που δέχεται ο δίσκος ∆1 
και γι’ αυτό να ανέρχεται, ενώ ο ∆2 να κατέρχεται. Όταν λόγω αδράνειας ο τροχός συνεχίζει να 
περιστρέφεται και τα νήµατα τυλίγονται στον άξονα του, αυτός αρχίζει να ανέρχεται, οπότε ισχύει: 
F–W = ma. Τότε ο δίσκος ∆1 κατέρχεται και ο ∆2 ανέρχεται. Οι δύο δίσκοι θα πλησιάζουν την 
ισορροπία, µόνο όταν ο τροχός φθάνει στην αρχική του θέση. Η κίνηση των δίσκων που ακολουθεί 
την κίνηση του τροχού δεν παρατηρείται στη συνέχεια του πειράµατος και αυτό γιατί 
υπεισέρχονται παράγοντες από το περιβάλλον, που εµποδίζουν την περιοδικότητα της κίνησης. 
Για να παρατηρήσουµε πάλι την άνοδο του δίσκου ∆1, καθώς ο τροχός κατέρχεται, θα πρέπει να 
στερεώσουµε τον τροχό µε την κλωστή στο στέλεχος και να κάψουµε εκ νέου την κλωστή. ∆ηλαδή, 
καλή παρατήρηση έχουµε στην αρχή του πειράµατος.  
 

    
 
 
 
 

F1 F2 

F 
∆1 ∆2 
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Γυµνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Ματαράγκας 
 
Ηλεκτροχηµικό γυάλισµα των ασηµικών 
Τι χρειάζεσαι 
1. Ένα µαυρισµένο ασηµένιο κόσµηµα 
2. Ένα µπρίκι  
3. Νερό  
4. Μαγειρική σόδα 
5. Ένα γκαζάκι υγραερίου και έναν αναπτήρα 
6. Αλουµινόχαρτο 
Τι θα κάνεις 

• Σε λίγο νερό διαλύεις 2-3 κουταλιές µαγειρική σόδα, ρίχνεις µέσα το ασηµένιο κόσµηµα, 
ώστε να σκεπάζεται από το νερό και θερµαίνεις το διάλυµα µέχρι το σηµείο βρασµού. 

• Βγάζεις το ασηµένιο αντικείµενο και το ξεπλένεις µε άφθονο νερό βρύσης. 
Τι θα δεις 
Το ασηµένιο αντικείµενο έχει γυαλίσει. 
Τι συνέβη 
1. Το µαύρισµα των ασηµικών οφείλεται στην αντίδραση: 
4Ag(s) + 2H2S(g) + O2(g) → 2AgS(s) + 2H2O(l) 

                                        Μαύρο 
Σηµείωση: Το H2S υπάρχει στην ατµόσφαιρα ως προϊόν φυσικής αποικοδοµήσεως οργανικών 
ουσιών του εδάφους. 
2. Ο καθαρισµός του ασηµικού οφείλεται στην οξειδοαναγωγική αντίδραση: 
2Al(s) + 3Ag2S(s) + 6H2O(l) → 6Ag(s) + 2Al+3

(aq) + 6OH- 
(aq) + 3H2S(g) 

3. O ρόλος της σόδας φαγητού είναι, αφενός να κάνει το διάλυµα αγώγιµο και αφετέρου να 
αποµακρύνει το οξείδιο του αργιλίου από την επιφάνεια του αλουµινόχαρτου, έτσι ώστε να 
µπορέσει το αργίλιο να αντιδράσει. 

 
 
Πώς το «νερό» γίνεται «κρασί» 
Τι χρειάζεσαι 
1. 4 νεροπότηρα και 1 κανάτα µε νερό 
2. φαινολοφθαλεΐνη 
3. ξινό 
4. σόδα φαγητού 
Τι θα κάνεις 

• Παίρνεις 4 νεροπότηρα και βάζεις κρυφά: 
o Στο 1ο µερικές σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης 
o Στο 2ο τίποτα 
o Στο 3ο µερικές σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης 
o Στο 4ο 1 κουταλάκι ξινό 

 
Ο καθαρισµός των ασηµικών µε αυτό τον τρόπο στην καθηµερινή ζωή είναι προτιµότερος διότι: 
• Είναι πιο οικονοµικός. 
• Ο άργυρος «αναγεννιέται», σε αντίθεση µε τα συνηθισµένα καθαριστικά τα οποία 
αποµακρύνουν µηχανικά το µαύρο στερεό. 
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• Σε µια γυάλινη κανάτα βάζεις νερό, λιγότερο από 4 ποτήρια και διαλύεις κρυφά 8g περίπου 
σόδας φαγητού (εικόνα 1). 
• Ρίχνεις «νερό» από την κανάτα σε όλα τα ποτήρια (εικόνα 2). 

Τι θα δεις 
Το 1ο και το 3ο ποτήρι γίνονται ροζ (κρασί), ενώ το 2ο και το 4ο παραµένουν άχρωµα (νερό) 
(εικόνα 2). 
Τι θα κάνεις 
Ρίχνεις το περιεχόµενο των τριών πρώτων ποτηριών ξανά στην κανάτα (εικόνα 3). 
Τι θα δεις 
Έχεις µέσα στην κανάτα το «κρασί» (εικόνα 3). 
Τι θα κάνεις 

• Ξαναγεµίζεις τα τρία πρώτα ποτήρια φροντίζοντας να αδειάσει όλο το περιεχόµενο της 
κανάτας (εικόνα 4). 

• Ρίχνεις στην κανάτα το περιεχόµενο του 4ου ποτηριού και στη συνέχεια του 1ου, του 2ου, και 
του 3ου (εικόνες 5,6) 

Τι θα δεις 
Το «κρασί» γίνεται «νερό» 

                
 

                    
Τι συνέβη 
Η φαινολοφθαλείνη είναι ένας δείκτης που έχει κόκκινο χρώµα σε αλκαλικά διαλύµατα (σόδα) και 
είναι άχρωµη σε όξινα διαλύµατα (ξινό) 
 
Πόσα χρώµατα υπάρχουν στο µαύρο µελάνι; 
Τι χρειάζεσαι 
1. 1 φύλλο διηθητικού χαρτιού 
2. 1 γυάλινο ποτήρι µε νερό 
3. Μαύρο µαρκαδόρο που περιέχει υδατοδιαλυτή µελάνη 
Τι θα κάνεις 

• Στο κέντρο ενός φύλλου διηθητικού χαρτιού ανοίγεις µια 
οπή ακτίνας 1cm περίπου. 

• Γύρω από την οπή και πάνω στο χαρτί γράφεις κύκλο µε µαρκαδόρο που περιέχει 
υδατοδιαλυτή µελάνη. 

• Περνάς το µαρκαδόρο δύο - τρεις φορές πάνω από το αρχικό ίχνος για να αφήσει 
ποσότητα µελάνης. 

1 2 3

4 5 6
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• Μέσα από την οπή περνάς µακρόστενη λωρίδα διηθητικού χαρτιού κατάλληλα τσακισµένη 
σαν φυτίλι και το τοποθετείς σε ένα ποτήρι µε νερό. 

Τι θα δεις 
Το µαύρο χρώµα θα αναλυθεί στα χρώµατα από τα οποία 
αποτελείται. 
Τι συνέβη 
Το µαύρο µελάνι είναι µίγµα τριών χρωµάτων: του πορφυρού, του 
τυρκουάζ και του κίτρινου. Το φυτίλι µεταφέρει νερό από το 
ποτήρι στο χαρτί. Το νερό παρασύρει µε διαφορετική ταχύτητα 
τα χρώµατα του µελανιού τα οποία αφήνουν το ίχνος τους στο χαρτί σε διαφορετικές αποστάσεις 
και τελικά διαχωρίζονται. 
 
 
 
 
 
 
Το µαντήλι «αναστενάρης» 
Τι χρειάζεσαι 
1. νερό 
2. καθαρό οινόπνευµα 
3. λίγο αλάτι 
4. 1 ποτήρι 
5. 1 πορσελάνινη κάψα 
6. 1 αναπτήρα 
7. χαρτί κουζίνας 
Τι θα κάνεις 

• Αναµειγνύεις 15mL νερό και 15mL καθαρό οινόπνευµα µέσα σε ένα ποτήρι και ρίχνεις 
µικρή ποσότητα αλατιού. 

• Βυθίζεις µέσα στο παραπάνω µίγµα ένα κοµµάτι χαρτιού κουζίνας και το τοποθετείς µέσα 
στην πορσελάνινη κάψα. 

• Βάζεις φωτιά στο χαρτί. 
Τι θα δεις 
Σε λίγο η φωτιά σβήνει και το χαρτί παραµένει ανέπαφο, δηλαδή 
δεν καίγεται. 
Τι συνέβη 
Κάθε καύσιµο υλικό (οινόπνευµα, βενζίνη, χαρτί, κ.τ.λ.) έχει µια 
θερµοκρασία ανάφλεξης. 
Το οινόπνευµα έχει µικρή θερµοκρασία ανάφλεξης και αναφλέγεται αµέσως και καίγεται, ενώ το 
χαρτί το οποίο είναι ποτισµένο και µε νερό, έχει πολύ µεγαλύτερη θερµοκρασία ανάφλεξης. 
Το αλάτι χρησιµοποιείται για να πάρει η φωτιά το κίτρινο χρώµα και να φαίνεται. 
 
Μαντέψτε! Ποιο κερί σβήνει πρώτο; 
Τι χρειάζεσαι 
1. 3 κεράκια ρεσώ 
2. 1 κοντό ποτήρι και 1 ψηλό ποτήρι 
3. 1 αναπτήρα  

 
Η παραπάνω µέθοδος ονοµάζεται χρωµατογραφία και σήµερα χρησιµοποιείται για το 
διαχωρισµό ουσιών σε πολύ µικρές ποσότητες όπως είναι οι ορµόνες. 
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4. 1 γυάλινο κώδωνα 
Τι θα κάνεις 

• Τοποθετείς το 1 κερί πάνω στο τραπέζι, το 1  κερί πάνω στο κοντό ποτήρι και το 1 κερί 
πάνω στο ψηλό ποτήρι. 

• Ανάβεις τα τρία κεράκια  
• Τοποθετείς τον κώδωνα πάνω από τα αναµµένα κεριά. 

                     

Τι θα δεις 
Πρώτα σβήνει το κερί που βρίσκεται πιο ψηλά, µετά το µεσαίο κερί και τέλος το κερί που 
βρίσκεται στο τραπέζι. 
Τι συνέβη 
Θα περιµέναµε να σβήσει πρώτα το κερί που βρίσκεται πάνω στο τραπέζι και σταδιακά τα 
υπόλοιπα, αφού το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από την καύση είναι βαρύτερο από το 
οξυγόνο. 
Το πείραµα όµως µας διαψεύδει, γιατί καθώς το διοξείδιο του άνθρακα είναι θερµότερο του 
οξυγόνου ανεβαίνει προς τα πάνω. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Το πείραµα µας διδάσκει ότι σε µια φωτιά θα πρέπει να δραπετεύουµε έρποντας, αφού 
κάτω-κάτω η περιεκτικότητα σε οξυγόνο είναι µεγαλύτερη. 
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1ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας 
 

ΤΟ ΠΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (1) 
 
Χρησιµοποιώντας τους κόκκους που βρίσκονται σε µια 
οποιαδήποτε παιδική πάνα, µπορούµε να εκµεταλευθούµε την 
εξαιρετική απορροφητική ικανότητά τους και να εντυπωσιάζουµε 
…ταχυδακτυλουργικά! 
 
 
ΤΟ ΠΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (2) 
 
Οι απορροφητικοί κόκκοι που βρίσκουµε στις παιδικές πάνες 
αποτελούνται από ένα πολυµερές υλικό, που µε κατάλληλο διαµερισµό και 
επεξεργασία, µετατρέπεται σε µια εξαιρετικά υδρόφιλη σκόνη, που 
απορροφά ταχύτατα το νερό, παίρνοντας έτσι τη µορφή χιονιού. 
 
ΤΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 

Το Εκκρεµές του Νεύτωνα ("Newton's 
cradle", λίκνο του Νεύτωνα) ονοµάζεται µια 
διάταξη από µια σειρά εκκρεµών που 
καταδεικνύει τη διατήρηση της ορµής και 
της ενέργειας. Οι σφαίρες αποτελούνται 
από κατάλληλο υλικό που δηµιουργεί 
ελαστικές κρούσεις.  

 
Ο ΠΙΟ ΑΠΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Στη διάταξη αυτή η µπαταρία στηρίζεται όρθια σε ένα µαγνήτη, και το 
χάλκινο σύρµα διαµορφώνεται όπως στο σχήµα. Η διπλή δύναµη Laplace 
που αναπτύσσεται θέτει σε κίνηση το σύρµα.  
 
ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΑΠΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ… 

Αποτελείται κυριολεκτικά από τα λιγότερα υλικά που θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή ενός 
ηλεκτρικού κινητήρα. Το … µυστικό της κατασκευής είναι ένας 
κυλινδρικός µαγνήτης, στον οποίο προσκολλάται µια βίδα ή ένα 
καρφί, καθιστώντας το και αυτό µαγνήτη. Όταν η διάταξη 
συνδεθεί µε µια απλή µπαταρία, όπως στο σχήµα, αναπτύσσεται 
δύναµη Laplace, και το σύστηµα περιστρέφεται µε εκπληκτική 
µερικές φορές ταχύτητα. 
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ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΟΞΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Ο …ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΟΣ ΚΩΝΟΣ) 
Η διάταξη αποτελείται από ένα διπλό κώνο και ένα τριγωνικό κεκλιµένο επίπεδο και αποτελεί 

χαρακτηριστικό παράδειγµα σώµατος που κινείται κατά τον 
ανήφορο από µόνο του, παραβιάζοντας φαινοµενικά θεµελιώδη 
αρχή της Φυσικής. Όµως το κέντρο µάζας κινείται από 
υψηλότερες σε χαµηλότερες θέσεις και εποµένως … 
αποκαθίστανται τα πράγµατα. Έτσι, και µέσα από το παράδοξο 
αυτό, επιβεβαιώνεται ότι, ως προς τη µεταφορική κίνηση του 
στερεού σώµατος, καθοριστικό ρόλο παίζει το κέντρο µάζας του 
σώµατος. 

 
ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΜΠΛΕ 
Σε διάλυµα που περιέχει ένα ανάγον σάκχαρο (πχ γλυκόζη) και 
υδροξείδιο του νατρίου, προσθέτουµε λίγες σταγόνες δείκτη, κυανού του 
µεθυλενίου. Η γλυκόζη ανάγει το δείκτη στην άχρωµη µορφή, και έτσι το 
διάλυµα από έντονο µπλε µετατρέπεται σε διαυγές. Μόλις όµως 
ανακινήσουµε, το οξυγόνο που έρχεται σε επαφή µε το διάλυµα οξειδώνει 
το δείκτη και επαναφέρει το µπλε χρώµα! Η διαδικασία µπορεί να 
επαναληφθεί πολλές φορές. 
 
Φωτοβολταϊκό Πάνελ 
Τι είναι τα φωτοβολταϊκά στοιχεία; 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία µετατρέπουν ένα µέρος της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Το 
ηλεκτρικό ρεύµα που παράγεται είναι συνεχές (DC) και χρησιµοποιείται για την φόρτιση 
συσσωρευτών οι οποίοι µε τη σειρά τους τροφοδοτούν ηλεκτρικές συσκευές συνεχούς τάσης 
(ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, φωτιστικά, υπολογιστές κ.ά.).  

Με τη χρήση ενός αντιστροφέα (inverter) µπορούµε να το µετατρέψουµε σε εναλλασσόµενο 
(AC) και να τροφοδοτήσουµε τις συσκευές που λειτουργούν µε εναλλασσόµενο ρεύµα. 
Ποιά είναι τα πλεονεκτήµατα φωτοβολταϊκών; 
• αθόρυβη λειτουργία 
• ελάχιστη συντήρηση 
• µηδενική ρύπανση 
• διάρκεια ζωής που µπορεί να ξεπεράσει τα 30 έτη 
• απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα 
Τι επιπτώσεις έχουν τα φωτοβολταϊκά στο περιβάλλον; 

Θετικές. ∆εν παράγουν αέρια ή επιβλαβή ακτινοβολία ούτε θόρυβο. Επίσης, κάθε ΜWh 
από φωτοβολταϊκά σηµαίνει αποφυγή έκλυσης περίπου ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατµόσφαιρα. Φωτοβολταϊκά ισχύος 1 KW ισοδυναµούν µε 2 στρέµµατα δάσους όσον αφορά την 
αποφυγή έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα. 
Φωτοβολταϊκό Πάνελ 10Wp 

Το Φ/Β πάνελ βγάζει µέγιστη τάση 16,5V και ένταση 0,6Α. Άρα η µέγιστη ισχύς του είναι 
10W ανά  ώρα περίπου. Εποµένως αν έχουµε µια µπαταρία  των 12V και 7Ah θα χρειαστεί για να 
φορτιστεί πλήρως περίπου 8 ώρες καλής ηλιοφάνειας. Η µπαταρία αυτή µπορεί να τροφοδοτήσει 
έναν λαµπτήρα οικονοµίας των 11W (που χρειάζεται τάση 12V) για 4 - 5 ώρες περίπου. 
(Η µπαταρία δεν πρέπει να ποτέ να αδειάσει πλήρως διότι υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί.) 
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3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας 
 
1. ∆ιάλυση αλάτων σε νερό. 
 Το νερό είναι το καλύτερο διαλυτικό. Για να δείξουµε πόσο εύκολα διαλύονται ορισµένες ουσίες 
στο νερό κάνουµε το παρακάτω πείραµα. 

 Σε µια ύαλο του ωρολογίου στερεώνουµε ένα κερί και στην άκρη του µερικούς κρυστάλλους 
υπερµαγγανικού καλίου ΚΜnO4. 

 Γεµίζουµε έναν κύλινδρο µε νερό. 
 Σκεπάζουµε το κύλινδρο µε την ύαλο ώστε οι κρύσταλλοι του υπερµαγγανικού καλίου 
ΚΜnO4  να βυθίζονται στο νερό. 

Παρατηρούµε να διαλύεται το υπερµαγγανικό κάλιο και να κατεβαίνει προς τα κάτω σαν µια 
ερυθροϊώδης ταινία. 

 Το ίδιο πείραµα  το επαναλαµβάνουµε µε κρυστάλλους διχρωµικού καλίου Κ2 Cr2 O7  
 

2. Οξείδωση και Αναγωγή . Το δέντρο της Αφροδίτης. 
 ∆ιαλύουµε σε ένα λίτρο απιονισµένου νερού 3 - 4 γραµµάρια νιτρικό άργυρο ΑgNO3. 
Μεταφέρουµε το διάλυµα σε ένα γυάλινο κύλινδρο. 

 Κρεµάµε µέσα στο διάλυµα ένα φύλλο χαλκού σε σχήµα δέντρου και το αφήνουµε εντελώς 
ακίνητο. 

Μετά από λίγο θα γίνονται θεαµατικές αποθέσεις αργύρου στο χαλκό και θα σχηµατιστεί το 
δέντρο της Αφροδίτης κατά την αντίδραση. 
2ΑgNO3 + Cu → 2Αg + Cu (NO3 )2 

 
3. Στερεό Οινόπνευµα. 

 Σε ένα ποτήρι  βάζουµε 35cm3 αιθανόλης C2 H5OH. 
 Σε ένα άλλο ποτήρι βάζουµε 10cm3 νερό και διαλύουµε 4g οξικό ασβέστιο Ca(C H3COO)2  
 Στη συνέχεια ρίχνουµε λίγο - λίγο το διάλυµα του οξικού ασβεστίου στην αλκοόλη, µε 
συνεχή ανάδευση, µέχρι να πήξει.  

Το στερεό οινόπνευµα µπορούµε να το αναφλέξουµε. 
 

4. Παρασκευή  Νάιλον. 
 Μέσα σε ένα ποτήρι 150cm3  ρίχνουµε 50cm3 υδατικού διαλύµατος εξαµεθυλενοδιαµίνης 
συγκέντρωσης 5%. 

 Στο διάλυµα αυτό ρίχνουµε µερικές σταγόνες πυκνού διαλύµατος καυστικού νατρίου NaOH 
συγκέντρωσης 6Μ. 

 Σε ένα άλλο ίδιο ποτήρι ρίχνουµε 50cm3 διαλύµατος 5% αδιπικού χλωριδίου σε 
κυκλοεξάνιο ή βενζίνη ή άλλο υγρό που να µην αναµειγνύεται µε το νερό. 

 Το περιεχόµενο του δεύτερου ποτηριού το ρίχνουµε στο πρώτο µε προσοχή ώστε τα δύο 
υγρά να µην αναµειχθούν. 

 Παρατηρούµε αµέσως στην επιφάνεια των δύο υγρών να δηµιουργείται ένα φιλµ από 
νάιλον. Το φιλµ αυτό το τραβάµε προσεκτικά µε µια λαβίδα. Όταν αποµακρύνεται το 
παραγόµενο φιλµ, έρχονται ξανά σε επαφή οι δύο επιφάνειες και δηµιουργείται νέο µε 
αποτέλεσµα να σχηµατίζεται ένα συνεχές νήµα, που µπορούµε να το τυλίξουµε σε µια 
ράβδο. 
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Γυµνάσιο Αγναντερού 
 
∆ύο λόγια για την αφίσα. 

∆εδοµένου ότι φέτος είναι το παγκόσµιο έτος του ∆αρβίνου, το σχολείο µας θέλησε να 
συµµετάσχει στην έκθεση αφίσας που όρισε η Σύµβουλος Φυσικών Eπιστηµών κ. Παναγιωτίδου. 
Θελήσαµε να πρωτοτυπήσουµε διαλέγοντας ως θέµα διάφορες εκδοχές της µελλοντικής εξέλιξης 
του ανθρώπου. Έχοντας ως δεδοµένο την φυσική επιλογή του ∆αρβίνου σε συνάρτηση µε την 
ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας και όχι µόνο επιλέξαµε από τις εκατοντάδες εικόνες που βρήκαµε 
στο διαδίκτυο εκείνες που µας φαντάζουν µελλοντικά πραγµατοποιήσιµες. 

Για το λόγο αυτό χωρίσαµε τις φωτογραφίες σε τρεις κατηγορίες. 
- Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τα ανθρωποειδή που µπορεί να ενταχθούν στην υπηρεσία του 
ανθρώπου. 
- Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τις διάφορες µεταλλάξεις µε λίγη υπερβολή που µπορεί να 
συµβούν στον µελλοντικό άνθρωπο. 
- Η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει τον µελλοντικό τρόπο ζωής του ανθρώπου µε θετικές και 
αρνητικές εκδοχές. 
Βέβαια η δηµιουργική φαντασία των παιδιών σε συνδυασµό µε τις γνώσεις στα περιβαλλοντικά, 
κλιµατολογικά, βιολογικά, φυσικά, χηµικά και γεωλογικά φαινόµενα είναι απεριόριστη. 

Αυτό ήταν και το κίνητρο που επιλέξαµε αυτό το θέµα. Η εξέλιξη είναι δυναµικός όρος και 
εξαιρετικό ερέθισµα προς τους µαθητές για να εξάψει τη φαντασία τους. Το αντικείµενό µας 
µπορεί να εµπλουτιστεί µε νέες εικόνες, µε σκίτσα µε ζωγραφική και µε οτιδήποτε φανταστούν οι 
µαθητές. 

Αυτή είναι η συµβολή του σχολείου µας στην εκδήλωση των Φυσικών επιστηµών για το 
έτος ∆αρβίνου. ∆εδοµένου ότι φέτος είναι το παγκόσµιο έτος του ∆αρβίνου, το σχολείο µας 
θέλησε να συµµετάσχει. 
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1ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας 
 
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑ 
 
Παρουσίαση της γεωθερµίας, εξέλιξη της τεχνολογίας της 
γεωθερµικής ενέργειας, τεχνικές εκµετάλλευσης και εφαρµογές 
στην καθηµερινή ζωή. 
 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 
Παρουσίαση της αιολικής ενέργειας ως εναλλακτικής και µέθοδοι 
µετατροπής της σε ηλεκτρική ενέργεια. Εφαρµογή των τεχνικών της 
αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. 
 
 
 
 

 
ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Η ηλιακή ενέργεια φαίνεται να είναι η καταλληλότερη σε ορισµένες 
χώρες µε µεγάλη ηλιοφάνεια. Εφαρµογή των τεχνικών της ηλιακής 
ενέργειας στην Ελλάδα και αλλού. 
 
ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

 
Ιστορική παρουσίαση της χρήσης και της εξέλιξης των 
καλλυντικών, παρουσίαση της χηµείας των καλλυντικών, θετικά 
και αρνητικά αποτελέσµατα από τη χρήση τους, animal testing, 
υπερβολική χρήση και οικονοµικό µέρος της αγοράς των 
καλλυντικών.  
 
 

 
ΟΙ STARS ΧΩΡΙΣ MAKE UP… 
Μια πρωτότυπη παρουσίαση γνωστών 
προσώπων από το χώρο της µουσικής και του 
κινηµατογράφου, των οποίων παρουσιάζονται 
απόψεις και εικόνες πριν και µετά την εφαρµογή καλλυντικών, make up και … photoshop. 
 
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 
 
Εντυπωσιακή ανίχνευση και καταγραφή της εισαγωγής χηµικών όρων και 
εννοιών στη σύγχρονη διαφήµιση, µε σκοπό να πεισθεί ο καταναλωτής, 
επηρεαζόµενος από την επιστηµονική επίφαση της διαφήµισης.  
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ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
 
Παρουσίαση των προσπαθειών παραγωγής ενός ηλιακού 
αυτοκινήτου, που να παρουσιάζει ανταγωνιστικές επιδόσεις µε 
τα συµβατικά αυτοκίνητα. Εικόνες και τεχνικές πληροφορίες 
από ένα σύγχρονο ηλιακό αυτοκίνητο.  
 
 
 
∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2009 - ΕΚΘΕΣΗ ΑΦΙΣΑΣ 

Το σχολείο συµµετέχει στο 
∆ιεθνές έτος Αστρονοµίας 
2009, µε την οµάδα 
αστρονοµίας. 
Παρουσιάσθηκαν αφίσες µε 
φωτογραφίες της σελήνης 
που λήφθηκαν µε το 
διοπτρικό τηλεσκόπιο του 

σχολείου και τη χρήση CCD κάµερας, των οποίων η ανάλυση είναι αρκετή ώστε να γίνουν 
παρατηρήσεις και υπολογισµοί σχετικά µε το ύψος των 
κρατήρων και την έκταση των “θαλασσών” της Σελήνης. 
Η Γη, όπως περιστοιχίζεται από τους τεχνητούς δορυφόρους, 
ήταν µια άλλη ενότητα, µε φωτογραφίες που αναζητήθηκαν από 
το διαδίκτυο. 
Ακόµη, παρουσιάσθηκαν σε αφίσα τα συγκριτικά µεγέθη 
µερικών ουρανίων σωµάτων, από τη Γη έως και τον συγκριτικά 
θηριώδη σε µέγεθος Αντάρη, ώστε να αποκτά ο θεατής µια 
συνοπτική εικόνα των µεγεθών και της ασηµαντότητας … 

Τέλος, η οµάδα συµµετείχε στο παγκόσµιο πρόγραµµα 
παρατήρησης του νυκτερινού ουρανού και 
καταγραφής της φωτορύπανσης, “GLOBE AT 
NIGHT”, και τα αποτελέσµατα των παρατηρήσεων 
µαζί µε αυτά χιλιάδων άλλων µαθητών από 110 
χώρες ανά τον κόσµο, καταχωρήθηκαν στο επίσηµο 
site του προγράµµατος, στη σελίδα 
www.globe.gov/globeatnight.  
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Συγκέντρωση συνεργατών Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστηµών 
γειτονικών νοµών στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ Καρδίτσας 

 
Το ίδιο πρωί, πριν την έναρξη της εκδήλωσης για τις Φυσικές Επιστήµες, στο εργαστήριο 

του ΕΚΦΕ Καρδίτσας είχε κανονιστεί συνάντηση µεταξύ της εταιρείας «Γενική Μηχανουργική» και 
συνεργατών από ΕΚΦΕ γειτονικών Νοµών. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας, που έχουν προµηθεύσει τα 
εργαστήρια των Γενικών Λυκείων (µέσω του ΕΠΕΑΕΚ), µε τα κεκλιµένα επίπεδα πολλαπλών 
χρήσεων µας ενηµέρωσαν για τη χρήση τους, καθώς και για τις βελτιώσεις στις οποίες έχουν 
προχωρήσει στις συσκευές. 
Έτσι δόθηκε µιας πρώτης τάξεως ευκαιρία: 
- να συναντηθούµε µε συναδέλφους µας από άλλους Νοµούς και να ανταλλάξουµε απόψεις και 
εµπειρίες, 
- να ενηµερωθούµε για τις χρήσεις και την εξέλιξη της προαναφερθείσας συσκευής και 
- να συµµετέχουµε από κοινού µε τους συναδέλφους των άλλων Νοµών στην εκδήλωση, 
αλληλοενηµερώνοντας οι µεν τους δε για τις δραστηριότητές τους. 
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∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας 
Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Ν. Καρδίτσας 
5ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας / Τέρµα Τρικάλων / 43100 Καρδίτσα 

τηλ.: 24410 79170-1 & fax: 24410 79172 
e-mail: mail@ekfe.kar.sch.gr & ekfekar@sch.gr 

website: http://ekfe.kar.sch.gr 
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