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ΠΡΟΛΟ ΓΟΣ  

 Το βιβλίο της εκδήλωσης, που κρατάτε στα χέρια σας, γράφτηκε με μοναδικό σκοπό την κι-
νητοποίηση του ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών και μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες. Τα περιε-
χόμενά του είναι η ανασκόπηση των όσων συνέβησαν στην «9η Εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστή-
μες στην Καρδίτσα», που πραγματοποίησε και φέτος το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών 
(ΕΚΦΕ) Καρδίτσας. 

Η περιγραφή των πεπραγμένων των σχολείων (πειραμάτων, κατασκευών, αφισών, κτλ), που 
αναγράφονται κάτω από τον τίτλο κάθε σχολείου, έγινε από την ομάδα των συμμετεχόντων στην 
εκδήλωση εκπαιδευτικών και μαθητών. Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) 
Καρδίτσας, που είναι εξουσιοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΠΕΘ) να υποστηρίζει την 
εργαστηριακή διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότη-
τας, διαπιστώνει ότι η εκδήλωση αυτή είναι ένας καλός τρόπος προώθησης του παραπάνω σκο-
πού. Η εκδήλωση ήταν – και ευελπιστούμε έτσι να συνεχίσει και στο μέλλον – ένα πραγματικό «πα-
νηγύρι των Φυσικών Επιστημών». 
 Η εκδήλωση φέτος ήταν χωρισμένη σε τέσσερα μέρη: 
- Το 1ο μέρος έγινε στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλίας με συμμετοχή 27 εκ-
παιδευτικών. Περιλάμβανε ενημέρωση για προσδιορισμό βαρέων μετάλλων σε πόσιμο νερό και 
τρόφιμα και σχετικές εργαστηριακές δραστηριότητες, που ετοιμάστηκαν από καθηγητές του ΤΕΙ 
και απευθύνονταν κυρίως σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  
- Το 2ο μέρος περιλάμβανε πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, παρουσιάσεις και μουσική 
από μαθητές και μαθήτριες σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Πραγματοποιήθηκε 
στο 7ο Γυμνάσιο Καρδίτσας και απευθυνόταν κατ’ εξοχήν στην εκπαιδευτική κοινότητα - μαθητές 
και εκπαιδευτικούς - αλλά και στους γονείς των παιδιών και φυσικά ήταν ανοιχτό σε κάθε ενδια-
φερόμενο. Για τις ανάγκες της εκδήλωσης χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί όλο το ισόγειο και η αυλή 
του σχολείου, πάνω από 100 θρανία, πολλές μπαλαντέζες (για ΗΥ, projectors, ηλεκτρικά όργανα 
μετρήσεων, κ.ά.) καθώς και εξαιρετική ηχητική εγκατάσταση για το μουσικό συγκρότημα, που έ-
παιζε μουσική κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Συμμετείχαν 27 σχολεία, 2 εκπαιδευτικοί φορείς 
(υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης), 58 εκπαιδευτικοί και 440 μαθητές. 
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- Το 3ο μέρος περιλάμβανε πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές και παρουσιάσεις από μα-
θητές και μαθήτριες σχολείων του Δήμου Παλαμά. Έγινε στο 1ο Γυμνάσιο Παλαμά και απευθυνό-
ταν κατ’ εξοχήν στην εκπαιδευτική κοινότητα - μαθητές και εκπαιδευτικούς - αλλά και στους γο-
νείς των παιδιών και φυσικά ήταν ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο. Για τις ανάγκες της εκδήλωσης 
χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί όλο το ισόγειο του σχολείου, πολλά θρανία, πολλές μπαλαντέζες 
(για ΗΥ, projectors, ηλεκτρικά όργανα μετρήσεων, κ.ά.). Συμμετείχαν 12 σχολεία, 1 υποστηρικτι-
κή δομή της εκπαίδευσης, 30 εκπαιδευτικοί και 290 μαθητές. 
- Το 4ο μέρος έγινε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου και απευθυνόταν στην εκπαιδευτική 
κοινότητα, στους γονείς των παιδιών και σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοικο της περιοχής Μουζακί-
ου. Περιλάμβανε πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές και παρουσιάσεις από μαθητές και 
μαθήτριες σχολείων του Δήμου Μουζακίου. Για τις ανάγκες της εκδήλωσης χρειάστηκε να χρησι-
μοποιηθούν οι διάδρομοι και των δύο ορόφων και ο χώρος εκδηλώσεων του σχολείου, πολλά θρα-
νία και μπαλαντέζες (για ΗΥ, projectors, ηλεκτρικά όργανα μετρήσεων, κ.ά.). Συμμετείχαν 9 σχο-
λεία, 2 εκπαιδευτικοί φορείς (υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης), 26 εκπαιδευτικοί και 281 
μαθητές. 

Οι πρωτότυπες παρουσιάσεις και η μεγάλη συμμετοχή μαθητών στην εκδήλωση (εκτός των 
προαναφερομένων πολλοί άλλοι μαθητές επισκέφθηκαν την εκδήλωση και είδαν τα εκθέματα, χω-
ρίς να έχουν κάποια άλλη συμμετοχή σ’ αυτήν) δείχνουν ότι οι Φυσικές Επιστήμες, όταν συνδυάζο-
νται με πρωτοβουλίες της εκπαιδευτικής κοινότητας μπορούν να επιφέρουν θεαματικά αποτελέ-
σματα (γνώσεις, ικανοποίηση, ομαδική εργασία, κτλ). 

Για να θυμούνται λοιπόν όσοι συμμετείχαν και για να μαθαίνουν οι υπόλοιποι εκδόθηκε αυ-
τό το βιβλίο, που ευχόμαστε να επιτελέσει το σκοπό του.  
Η ύλη του βιβλίου, όπως φαίνεται και από τα περιεχόμενα, είναι κατανεμημένη σε πέντε ενότητες: 
- Στην πρώτη, εκτός των περιεχομένων και του προλόγου, αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των 
συμμετεχόντων με εργασίες εκπαιδευτικών και μαθητών ανά σχολείο.  
- Στη δεύτερη περιγράφονται οι εργασίες, που παρουσιάστηκαν από τους μαθητές και τους εκπαι-
δευτικούς των σχολείων που συμμετείχαν στην εκδήλωση που έγινε στην Καρδίτσα. 
- Στην τρίτη περιγράφονται οι εργασίες, που παρουσιάστηκαν από τους μαθητές και τους εκπαι-
δευτικούς των σχολείων που συμμετείχαν στην εκδήλωση που έγινε στον Παλαμά. 
- Στην τέταρτη περιγράφονται οι εργασίες, που παρουσιάστηκαν από τους μαθητές και τους εκ-
παιδευτικούς των σχολείων που συμμετείχαν στην εκδήλωση που έγινε στο Μουζάκι. 
- Η πέμπτη είναι συλλογή φωτογραφιών από όλα τα τεκταινόμενα της «9ης εκδήλωσης για τις Φυ-
σικές Επιστήμες», που πραγματοποιήθηκε σε τέσσερεις διαφορετικές ημέρες με διαφορετικές κά-
θε φορά δραστηριότητες. Οι φωτογραφίες είναι ταξινομημένες με τρόπο που αναφέρεται στην αρ-
χή κάθε σελίδας.  
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, φωτογραφίες, παρουσιάσεις πειραμάτων και εργα-
σιών, αλλά και όλη την προεργασία που προηγήθηκε της εκδήλωσης, μπορείτε να δείτε στην ιστο-
σελίδα του ΕΚΦΕ Καρδίτσας, στη διεύθυνση http://ekfe.kar.sch.gr. Στην ιστοσελίδα μπορείτε ε-
πίσης να βρείτε και όλες τις σχετικές πληροφορίες των εκδηλώσεων των προηγουμένων ετών [α-
κολουθώντας από το μενού τη διαδρομή Δραστηριότητες, Εκδηλώσεις για τις Φ.Ε., κτλ], καθώς 
και τα αντίστοιχα βιβλία [στη διαδρομή Βιβλία (Εκδόσεις ΕΚΦΕ), Εκδηλώσεις για τις ΦΕ, κτλ]. 
 

Καρδίτσα, 20 Ιουνίου 2016  Ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Καρδίτσας 

  Σεραφείμ Μπίτσιος 
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9 η  Ε Κ ΔΗ ΛΩΣΗ  Γ Ι Α  Τ Ι Σ  Φ Υ Σ Ι Κ Ε Σ  ΕΠ Ι Σ ΤΗΜ ΕΣ  
Στην Καρδίτσα,  
- τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2016, στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
και σε εργαστήριο του κτηρίου του τέως Τμήματος Δασοπονίας Καρδίτσας (18:00-20:00),  
- την Τρίτη 19 Απριλίου 2016, στο 7ο Γυμνάσιο Καρδίτσας (11:30-14:00),  
στον Παλαμά,  
- την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016, στο 1ο Γυμνάσιο Παλαμά (11:00-13:00)  
και στο Μουζάκι,  
- την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου (11:00-13:00)  
πραγματοποιήθηκε η 9η εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες. 
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας, σε συνεργασία με τους Σχολικούς 
Συμβούλους και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας.  
Η εκδήλωση περιελάμβανε πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, μουσική, προβολές 
και εργαστήριο.  
 
Τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2016, στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλίας (Εργα-
στήριο Χημείας Τροφίμων), πραγματοποιήθηκε: 

 εργαστήριο για εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης από τους: 
- Αθανάσιο Μανούρα, Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΕΙ Θεσσαλίας και 
- Κωνσταντίνο Κατσούλη, Επιστημονικό Συνεργάτη του ΤΕΙ Θεσσαλίας,  
με θέμα: «Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων σε πόσιμο νερό και τρόφιμα». 
Οι συμμετέχοντες ήταν οι: Πολυξένη Αναγνωστοπούλου (Δασκάλα στο 12ο Δημοτικό Σχολείο 
Καρδίτσας), Χαράλαμπος Αργύρης (Χημικός στο 3ο ΓΕΛ Καρδίτσας), Σεραφείμ Ασκητής (Δάσκα-
λος στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας), Χρήστος Βρέκος (Δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο 
Ιτέας), Έλλη Βυτινιώτου (Φυσικός στο Γυμνάσιο - Λ.Τ. Ιτέας), Χρυσούλα Γκορίλα (Χημικός στο 1ο 
ΓΕΛ Καρδίτσας), Ανθή Δημητρίου (Δασκάλα στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας), Νικόλαος 
Διαμαντής (Φυσικός, Δ/ντής στο Εσπερινό Γυμνάσιο – Λ.Τ. Καρδίτσας), Βασιλική Ζαφειρίου (Χημι-
κός στο Γυμνάσιο Λεονταρίου), Μαρίνα Καλύβα (Φυσικός στο 7ο Γυμνάσιο Καρδίτσας), Αλέξανδρος 
Κατσάρας (Φυσικός στο 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας), Βασιλική Κόγια (Χημικός στο 3ο Γυμνάσιο Καρδί-
τσας), Κωνσταντία Μακρή (Φυσικός στο 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας), Βασίλειος Μηλίτσης (Δάσκαλος στο 
10ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας), Σεραφείμ Μπίτσιος (Φυσικός, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Καρδίτσας), 
Ελένη Μπίτσιου (Οικονομολόγος), Αναστάσιος Νομικός (Φυσικός, Υποδ/ντής στο 1ο ΓΕΛ Καρδί-
τσας), Ιωάννης Ντελής (Δάσκαλος & Φυσικός, αποσπασμένος στο ΕΚΦΕ Καρδίτσας), Αθανάσιος 
Παπαγιάννης (Δάσκαλος στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας), Νίκη Ποταμίτου (Χημικός, 
Δ/ντρια στο 1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας), Παναγιώτης Τσίνας (Φυσικός στο 1ο ΓΕΛ Καρδίτσας), Ελπι-
νίκη Τσούκη (Χημικός στο 4ο ΓΕΛ Καρδίτσας), Παναγιώτης Φροξυλιάς (Δάσκαλος στο Δημοτικό 
Σχολείο Μαγούλας), Αθηνά Χαρσούλα (Φυσικός στο ΓΕΛ Παλαμά), Ελένη Ψύχα - Παππά (Χημικός 
στο Γυμνάσιο - Λ.Τ. Μητρόπολης). 
 
Την Τρίτη 19 Απριλίου 2016,  
 

στο 7ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, πραγματοποιηθήκαν: 
 πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, παρουσιάσεις από τα: 

- Νηπιαγωγείο Κυψέλης, με την επιμέλεια της νηπιαγωγού Στυλιανής Παππή και των νηπίων Άγ-
γελου Δερβένη, Παρασκευής Παπαλοπούλου, Λάουρας Κιαλλίαγι, Νικόλαου Σμέτη. 
- Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο «Ουράνιο Τόξο», με την επιμέλεια της νηπιαγωγού Στέλλας Κωστούλα 
και των νηπίων Αναστάση Αποστολακούλη, Παναγιώτη Κοτρώτσιου, Παναγιώτη Κωτούλα. 
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- 1ο & 12o Δημοτικά Σχολεία Καρδίτσας, με την επιμέλεια των δασκάλων Αθανάσιου Καφρίτσα, 
Στέφανου Θεολόγη και των μαθητών/τριών Αγγελικής Αγοροπούλου, Φωτεινής Αγρογιάννη, Αλέ-
ξιου Ιωάννη Αποστολίδη, Βησσαρίωνα Βακούλα, Ειρήνης Αγγελικής Γεωργίου, Αικατερίνης Γιοβά-
νη, Κωνσταντίνας Ενωτιάδη, Αλέξανδρου Ζουλούμη, Ειρήνης Καλαντζή, Ηλία Καλογερογιάννη, Χα-
ράλαμπου Καρακώστα, Άγγελου Κισσούδη, Μαρίας Ειρήνης Κοντούλη, Δήμητρας Κρανά, Ιωάννη 
Κρομμύδα, Κασσιανής Κωστοπούλου, Γρηγόριου Λιαπή, Θωμά Μαλιώρα, Κωνσταντίνου Μανασή, 
Κωνσταντίνας Μανωλοπούλου, Παναγιώτας Μαργαρίτη, Άννας Μήνου, Βασίλειου Μπακατσή, Φα-
νής Μπαλατσούκα, Σεραφείμ Μπεζιούλα, Ευθύμιου Μπιμπίκου, Αλεξάνδρας Μπιμπίκου, Αλκυόνη 
Μπλέκα, Άννας Μαρίας Μποσνάκη, Αθανάσιου Μπουτζιωρή, Ηλία Μυριοκεφαλιτάκη, Θεόφιλου 
Ντενησιώτη, Ειρήνης Χρυσοβαλάντου  Παναγιωτή, Άγγελου Παπαγιάννη, Σωτήριου Σεραφείμ 
Παπαθανασίου, Δανάης Παπανικολάου, Σοφίας Πατσιαούρα, Ευαγγελίας Ρέτζιου, Άγγελου Σια-
φάκα, Μαρίας Ζωής Σκοτίδα, Ιωάννη Ραφαήλ Στάικο, Νικόλαου Ραφαήλ Στμούλη, Μυρτώς Ευτυ-
χίας Τζούνα, Ηλία Μάριου Τσιγαρίδα, Παύλου Τσιντού, Αθανάσιου Χανή, Λήδας Χαντζιάρα. 
- 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των δασκάλων Δημοσθένη Κουρκούνα, Ανδρο-
νίκης Παπαδάκη, του καθηγητή Αχιλλέα Λιαπή και των μαθητών/τριών Βαρβάρας Βασιλάκου, 
Βαρβάρας Βασιλείου, Κωνσταντίνου Γεωργαντζά, Σάββα Γκαραγκούνη, Σταύρου Γκιμούσια, Νική-
στρατου Γκόγκου, Ευάγγελου Θέου, Ευαγγελίας Καραλέξη, Ευαγγελίας Καρύδα, Βασιλείας Κατσάκη, 
Μάρθας Κερβανίδη, Σταυρούλας Κορδή, Απόστολου Κούτσικου, Απόστολου Λάππα, Κων/νας Λέ-
μα, Ζωής Μακρή, Ραφαήλ Μπίρο, Ευαγγελίας Μπρούτσου, Αναστάσιου Πάντο, Χρήστου Παπαδη-
μητρίου, Θεόδωρου Παπανικολάου, Βύρωνα Παπαστεργίου, Χαρίλαου Παππά, Μένης Πασσιά, 
Πασχαλίνας Πελτέκη, Ανέστη Πετράκου, Αλέξανδρου Πράντζο, Αλέξανδρου Σιώμου, Γραμματίας 
Στάθη, Αναστάσιου Τζίρο, Ελευθερίας Τίγκα, Ρονάλντο Τούρια, Κωνσταντίνας Φαλούτσου, Χρή-
στου Χαλίλη, Μάριου Χαραλάμπου, Ιωάννη Ψωμά.  
- 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια του δασκάλου Μιχάλη Παπαντώνη και των 
μαθητών/τριών Σωτηρίου Αποστολάτου, Αριάδνης Κατσιαβάρα, Ιάσωνα Κωστάκη, Μαρίας Κωστά-
μη, Κωνσταντίνου Χρυσοβαλάντη Κωστόπουλου, Κωνσταντίνου Λυκούρη, Κωνσταντίνας Μαυρο-
γιάννη, Ζωής Μπιράκου, Ιωάννη Χρίστου Νταγκαλή, Γεωργίου Αποστόλου Νταντάμη, Ευάγγελου 
Νταντάμη, Μάριου Νταντάμη, Κωνσταντίνου Νταουτά, Δημητρίου Παπακώστα, Χαράλαμπου Σεδί-
κου, Ραφαηλίας Στάικου, Βασιλικής Τζέλλα, Άκη Τσιάρα, Παναγιώτη Τσοπάνη, Μάξιμου Μιχαήλ 
Φώτη, Καίτης Ειρήνης Χατζή, Ηλία Κωνσταντίνου Ψωμιάδη. 
- 7ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητών Νικολάου Μαυραντζά, Αγγε-
λικής Παπαδοπούλου και των μαθητών/τριών Μενέλαου Αθανασίου, Λαμπρινής Αντωνίου, Μαρί-
ας Αποστολίκα, Δέσποινας Αργύρη, Ναταλίας Γκουντιάνα, Ευάγγελου Ευαγγελογιάννη, Μάρκου 
Ζαρκάδα, Ιωάννη Ζώτου, Ιωάννας Κακανή, Αθανασίου Ευφραίμ Κατσίκη, Περικλή Κοντορούπη, 
Γεωργίας Κοντοχρήστου, Ευαγγελίας Κοτοπούλη, Εμμανουήλ Κουλοσούσα, Αριάδνης Κυβέλης Κων-
σταντάκου, Επαμεινώνδα Λαζινού, Απόστολου Μανώλη, Μαρινέλας Μουτσάι, Δημητρίου Νεκταρί-
ου Μπαϊράμη, Χρυσούλας Μπάγκου, Αλέξανδρου Μπαλογιάννη, Ιωσηφίνας Μπάμου, Χαρίλαου 
Μπαρούτα, Φώτη Μπάτζιου, Μάρκου Μπέρου, Αντωνίας Μπουραζά, Αθανασίου Νιαβή, Μαρίας 
Ντότσια, Αικατερίνης Παλάντζα, Δήμητρας Σκούρα, Ευδοξίας Τσιούτσιου, Ελευθερίας Τσίτρα, 
Νικολάου Τσιώνα, Βύρωνα Τσούκη, Δημητρίου Φωτόπουλου. 
- 14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των δασκάλων Σεραφείμ Ασκητή, Αθανάσιου 
Παπαγιάννη και των μαθητών/τριών Παρασκευής Αργυροπούλου, Χρήστου Αγαλλίου, Απόστολου 
Αραμπατζή, Σαμουήλ Γαλανόπουλου, Βασιλικής Θεολόγη, Μάρκου Νικόλαου Ζαχέο, Γκρισέλντ 
Ζουπάνι, Ζωής Καραλούλη, Νικολέτας Καραουλάνη, Γεώργιου Κατέρη, Βασίλειου Νεκτάριου Κα-
τσάρα, Δημήτριου Κατσομήτρου, Απόστολου Κοτρώτσιου, Βασιλικής Κοτρώτσιου, Δέσποινας Ειρή-
νης Κρανά, Αργυρώς Κυρίτση, Αλέξανδρου Μάγγου, Απόστολου Κουτσιόγκουλου, Πάριδος Γεώρ-
γιου Κωτούλα, Μυρτώς Λέλας Μανιάτη, Παναγιώτας Μάτιου, Δημήτριου Μητρόπουλου, Θεόδω-
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ρου Μπαντή, Μαρίας Μπαρτζώκα, Ελένης Μαρίας Μπότα, Ηλέκτρας Ντενησιώτη, Ευπραξίας Πα-
γώνη, Μιχαήλ Παπαγιάννη, Βασίλειου Παπαλίτσα, Ελένης Τσιαλούκη, Αγκελίνα Χαϊντάρι, Πανα-
γιώτη Χαντζιάρα. 
- 18ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της δασκάλας Ευθυμίας Χαλβαντζή και των 
μαθητών/τριών Γιώργου Αδάμου, Στέφανου Βαϊόπουλου, Αναστασίας Γεωργούλα, Μαρίας Γιοβά-
νη, Κωνσταντίνου Δημάκη, Ξενοφώντα Διαμάντη, Μαρίας Δίκαρου, Θωμά Ευθυμίου, Κωνσταντίνου 
Καντερέ, Ευαγγελίας Καούρα, Μελίνας Μερτζιάνη, Γιώργου Μπαλαμώτη. 
- Δημοτικό Σχολείο Καρδιτσομαγούλας, με την επιμέλεια της δασκάλας Ζωής Κουτσιούμπα και 
των μαθητών/τριών Ιωάννας Lumaj, Απόστολου Παναγιώτη Ακρίβου, Ευτυχίας Δανάης Γριβέλ-
λα, Σοφίας Κων/νας Καραγιάννη, Ελένης Κατσέλου, Σεραφείμ Βαλάντη Ντομούζη, Θεόφιλου Πα-
παδούλη, Δήμητρας Σβερώνη, Δημητρίου Κων/νου Σκορδά, Κυριακής Τσιγάρα, Αθανασίου Τσιγά-
ρα, Κων/νου Φαντελά, Γεωργίου Χονδρόπουλου, Αικατερίνης Χουλιάρα. 
- Δημοτικό Σχολείο Ματαράγκας, με την επιμέλεια της δασκάλας Γραμματίας Γκερμπεσιώτη και 
των μαθητών/τριών Αντώνη Γκίτζια, Βάλιας Καπέλου, Κωνσταντίνας Μαρίας Κλέτσα, Σουέλα 
Κούρτη, Ασπασίας Μπουντούρη, Λάμπρου Μπράχου, Άγγελου Ντελή, Κωνσταντίνου Ορφανιώτη, 
Σωτηρίου Ορφανιώτη, Ιωάννη Παπαδημητρίου, Γεωργίας Τσιανάβα. 
- 1ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων, με την επιμέλεια της δασκάλας Ελπίδας Μπασδέκη και των μα-
θητών/τριών Παναγιώτας Βασιλείου, Βάιας Διπλάρη, Δέσποινας Μανωλεδάκη, Εμένα Μίτσι, Βα-
λεντίνας Μπαντή, Κορίνας Σαΐνη, Χαρίκλειας Σαλταγιάννη, Βαλάντη Τριανταφύλλου, Μαρίας Ε-
φραιμίας Χατζή. 
- 1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια του καθηγητή Βασίλειου Βασιλείου, της καθηγήτριας 
Νίκης Ποταμίτου και των μαθητών/τριών Δήμητρας Ζήση, Δήμητρας Καραμπινά, Βάϊου Κατσαρού, 
Χρίστου Κεραμίδα, Αντωνίας Λιακοπούλου, Σοφίας Μπακαλάκου, Μαρίας Ντίνου, Κωνσταντίνου 
Ντουράκη, Απόστολου Παπαδόπουλου, Εβελίνας Παπακώστα, Μιχαέλας Παπακώστα, Βικτωρίας 
Σαμπαλιώτη, Ρεβέκας Σινάνι, Αφροδίτης Στάικου, Λυδίας Σωτηρίου, Γεωργίας Τριανταφύλλου, 
Φασιανού Ελένης, Ελευθερίας Χαλιαμάλια. 
- 2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Κατερίνας Αντωνοπούλου, των καθη-
γητών Χρήστου Παπαϊωάννου, Δημητρίου Τζιατζιάφη και των μαθητών/τριων Δημήτρη Αντωνίου, 
Γιάννη Γιαννακού, Βικτώριας Ζαραμπούκα, Έλενας Καλλιάρα, Γιώργου Κολοβού, Μαρίας Κουμπού-
ρα Αντώνη Μαλλιώρα, Θάνου Νταβανά, Δήμητρας Ντανοβασίλη, Βάλιας Πολύζου, Ευτυχίας Τζια-
τζιάφη, Κων/νας Τσίνα, Κων/νου Χουλιάρα. 
- 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Βασιλικής Κόγια, Ασπασίας Σκόνδρα 
και των μαθητών/τριών Ελένης Αποστολοπούλου, Δημητρίου Αρέθα, Ιωάννας Μαρίας Βαγενά, 
Πολυξένης Ευαγγελίας Βάλλα, Αντώνη Βασιάκου, Μαρίας Βασιάκου, Φωτεινής Βασιλάκη, Ευαγγε-
λίας Βασιλάκου, Βασιλείου Βρατσίστα, Γεωργίου Γεροδημητρού, Ζωής Γιαγιάκου, Κωνσταντίνας 
Γιουβρή, Πολύκαρπου Γκαβαλέκα, Κωνσταντίνου Γούλα, Αλίκης Εξάρχου, Κωνσταντίνου Ζαχαρού, 
Απόστολου Λαζάρου Ζέρβα, Ειρήνης Θεοδοσίου, Δημητρίου Καβάλλα, Δήμητρας Κακανή, Γεωργί-
ου Καλαμπαλίκη, Ιφιγένειας Καούρα, Παναγιώτας Καραγεώργου, Γεωργίου Καραγιάννη. 
- 4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Μαρίας Αλεξίου, Ευφροσύνης Κύρ-
κου, Αναστασίας Μαχαίρα, Εριέττας Χόνδρου και των μαθητών/τριών Γιώργου Μιντζιβίρη, Λίνας 
Παϊζάνου, Θανάση Ριζογιάννη, Ηλία Σγουραλή, Στάθη Σέιντου, Ευαγγελίας Στατήρα, Μαρία 
Σταύρου, Άννιας Φλώρου. 
- 5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Μαρίας Μπαλακτσή, Ελευθερίας 
Παππά και των μαθητών/τριών Ευαγγελίας Αδάμου, Ελένης Αργύρη, Ιωάννη Γιαννακού, Κερασίας 
Μαρίας Ζιαζοπούλου, Κυριάκου Ζορμπά, Δημητρίου Καραουλάνη, Άννας Καταβολάδα, Ειρήνης 
Στεφανίας Κοτρώτσιου, Αικατερίνης Μαρίας Μούντζια, Πηνελόπης Νούκα, Μαρίας Ντενησιώτη, 
Βασιλείου Παπαλίτσα, Μαρίας Πυρετζή, Κωνσταντίνας Ράπτη. 
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- 7ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Γκράτσια Διαμαντή, Μαρίνας Καλύ-
βα, του καθηγητή Σεραφείμ Καραγεώργου και των μαθητών/τριών Άννας Βόλα, Φωτεινής Βούρδα, 
Ελευθερίας Δεληγιάννη, Παναγιώτη Λιασκοβίτη, Ευάγγελου Κάσσου, Μαργαρίτας Κοντίνου, Ειρή-
νης Κούλπα, Λάμπρου Κουτή, Αποστολίας Κουτσιαρίδα, Οδύσσειας Κουτσώνα, Ανδριάνας Κοφίτσα, 
Στυλιανής Κωστάμη, Ευαγγελίας Κωστοπούλου, Παναγιώτη Λιασκοβίτη, Ευαγγελίας Μαργαρίτη, 
Αιμιλίας Μασούρα, Μαρίας Ντούρλια, Παναγιώτη Οικονόμου, Φωτεινής Παπαευθυμίου, Λουκίας 
Πινακούλα, Άννας Πλατχιά, Ευθύμιου Σαξώνη, Γεώργιου Σουλιώτη, Ευθύμιου Σπυρόπουλου, Ε-
λένης Τσέλιου, Εμμανουήλ Τσιανάκα, Βασιλικής Τσιαχτάνη, Βικτώριας Ψωμιάδου. 
- Γυμνάσιο Λεονταρίου, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Βασιλικής Ζαφειρίου και των μαθη-
τών/τριών Φωτεινής Αδάμου, Χρήστου Αδάμου, Νίκου Αποστολόπουλου, Ελευθερίας Δήμου, Πα-
ρασκευής Δημουλά, Άννας Δούλου, Μαργαρίτας Κουτσιανά, Ιωάννας Κύρκου, Σεραφείμ Λόζου, 
Αγάπης Μακρή, Χρύσας Σαλαγιάννη. 
- Γυμνάσιο – Λ.Τ. Ιτέας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Έλλης Βυτινιώτου και των μαθη-
τών/τριών Χρήστου Αδαμόπουλου, Παναγιώτη Αναγνώστου, Βαγγέλη Δεμερτζή, Αχιλλέα Κοτσίλη, 
Φιλιώς Κουτσιούμπα, Νικολέττας Ντινοπούλου, Θωμά Παληκαρά, Θώμης Παναγιωτή, Μαρίας 
Παπαδοπούλου, Αποστολίας Ρεβενήσιου, Μόνας Σινάι, Φρόσως Χαλίλη. 
- 1ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Χρυσούλας Γκορίλα, Ελισσάβετ 
Γκούνη, Σοφίας Παπακώστα, των καθηγητών Νικόλαου Ιωάννου, Αναστασίου Νομικού, Παναγιώ-
τη Τσίνα και των μαθητών/τριών Αθηνάς Κακαργιά, Λητούς Καρκαλέτσου, Ελένης Κοφίτσα, Γεωρ-
γίας Λαγού, Χριστίνας Μαρκούτη, Βασίλη Μπαλακτσή, Ειρήνης Μπόγκα, Χριστίνας Μπόγκα, Δημή-
τρη Μυλωνά, Ηλία Ραμούζη, Παύλου Σαλιαράκη, Βασίλη Σαμαρά, Δήμητρας Σβερώνη, Δανάης 
Σδόγκου, Γεωργίας Σμυρνιώτη, Άννας Τασιούλη, Ζωής Τσαβαλιά, Ρεβέκκας Τσαγγάρη, Νίνας Φι-
λιούση, Αφροδίτης Φωτάκη, Αθηνάς Χαρόβα. 
- 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια του καθηγητή Χαράλαμπου Αργύρη και των μαθη-
τών/τριών Άννας Ανυφαντή, Κωνσταντίνας Γραββάνη, Θωμά Δήμου, Ιάσονα Ζαχαρόπουλου, Σο-
φίας Κανιούρα, Ηλία Κωνσταντίνου, Δανάης Κωτοπούλου. 
- 4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητών Στέλιου Αναστασόπουλου, Γεωρ-
γίου Παράσχη, της καθηγήτριας Ελπινίκης Τσούκη και των μαθητών/τριών Αλεξάνδρας Ανυφα-
ντή, Βασιλικής Γιαννάκου, Ασημίνας Γκάτση, Ματίνας Κορκόντζελου, Ζαχαρένιας Λέκκα, Ευανθίας 
Μόσχου, Νίκης Ναούμη, Αχιλλέα Νταράλα Βάιου Ντελή, Θωμά Παπαδόπουλου, Παναγιώτη Πέ-
τσα, Χαρούλας Ράικου, Χριστούλας Σιακάρα, Χρήστου Παναγιώτη Τέα, Μαρίας Τζαφάλια. 
- 5ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια του καθηγητή Σωτήρη Ζωγράφου και των μαθη-
τών/τριών Κωνσταντίνου Αντωνίου, Αλέξανδρου Βλαχάκη, Ευσταθίου Ζάχου, Ιωάννας Κουκόσια, 
Βάσως Παλάντζα, Αναστασίας Νασιοπούλου, Κωνσταντίνας Ράπτη, Αλέξη Σπυρίδη. 
- Γενικό Λύκειο Λεονταρίου, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Νίκης Κάσσου, του καθηγητή Δη-
μήτρη Παπαϊωάννου και των μαθητών/τριών Χριστίνας Στέφου, Εβελίνας Ευθυμίου, Κων/νου 
Κωστή, Δήμητρας Πετράκη, Ταξιάρχη Τσιλομήτρου, Αλέξανδρου Τσουμάνη, Σοφίας Ullah. 
- Γενικό Λύκειο Προαστίου, με την επιμέλεια του καθηγητή Γιώργου Αθαναϊλίδη και των μαθη-
τών/τριών Νικολέτας Γιαννούχου, Δημήτρη Γιολδάση, Αριστείδη Θωμόπουλου, Θεόδωρου Καλυ-
βιώτη, Μαρίας Κωστοπούλου, Ευαγγελίας Μπεκιάρη, Δημήτρη Μπεκιάρη, Κεϊσιάνα Τσάρτσιου. 
- 1ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Κωνσταντίνας Μακρή, του καθηγητή 
Αλέξανδρου Κατσάρα και των μαθητών/τριών Ενγκλεσίν Μιφτάρι, Γεώργιου Μπουγά, Απόστολου 
Μπούκη, Ένο Νταουτάι, Ντόνκα Παΐκοβα, Χριστίνας Παππά, Αλεξάνδρας Πολυγένη, Μαρίας 
Στεργιούλα. 
- 2ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας (Τομέας Γεωπονίας), με την επιμέλεια των καθηγητριών Νίκης Βαβλιάρα, 
Σουλτάνας Κάλφα και των μαθητών/τριών . Αγγελικής Κολοβού, Γεωργίας Μπανούτσου, Σοφίας 
Νικολάκου, Ιωάννη Πατούνη, Γεωργίας Φιλομούζη. 
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- Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Μουζακίου, με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών 
Στέλλας Ζαμπάλου, Αντώνη Ντάνη. 
- Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Καρδίτσας, με την επιμέλεια των εκπαιδευ-
τικών Αριστείδη Γκάτση, Σεραφείμ Μπίτσιου και Ιωάννη Ντελή. 

 μουσική από το: 
- Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητών Απόστολου Λάντζου, Άγγελου 
Παλαπέλα, και των μαθητών/τριών Δημήτρη Αγατιανού, Τριανταφυλλιάς Αθανασίου, Αλέξανδρου 
Ασκονίτη, Χρύσας Βαΐτση, Παυλίνας Γιαννή, Αθανασίου Γκούκλια, Μαρίας Καραγιάννη, Μαριάνθης 
Καραουλάνη, Βάλιας Κοντονίκα, Μαριαλένας Κορομπίλια, Εβελίνας Λαγού, Γιάννη Μπανάσιου, 
Μαρκέλλας Μπάρα, Γιώργου Μπάρα, Κατερίνας Μπουμπάρα, Φίλιππου Μπουμπάρα, Ηλέκτρας 
Παγάνα, Ηλία Παλαπέλα, Ειρήνης Παπαβασιλείου, Ελένης Πάπαρη, Ελισάβετ Ρίτσιου, Ανδρόνικου 
Τρούκη, Ευάγγελου Τσιούλου, Ευάγγελου Τσιούτρα, Μαρίας Φυτσιλή. 
 
Την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016,  
 

στο 1ο Γυμνάσιο Παλαμά, πραγματοποιηθήκαν: 
 πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, παρουσιάσεις από τα: 

- 1ο Νηπιαγωγείο Παλαμά, με την επιμέλεια των νηπιαγωγών Αθηνάς Θεοχάρη, Ελένης Κυρίκου, 
Ζωής Πλιάρη και των νηπίων και προνηπίων Αλκιβιάδη Αργυρόπουλου, Βαΐας Αρμύρου, Δήμητρας 
Αρμύρου, Ελεονώρας Βαλάρη, Λυδίας Βασδέκα, Αλέξανδρου Βλάστου, Ελευθερίας Βλάστου, Μαρί-
ας Ραφαηλίας Γαλάνη, Βαΐας Γκιουλέκα, Αθανασίας Ζητούνη, Παναγιώτας Καρακώστα, Αλέξαν-
δρου Καραμήτρου, Ιωάννη Καραμήτρου, Βάιου Κατσιαούνου, Κωνσταντίνου Κατσιαούνου, Ιωάννας 
Κατσιαούνου, Βασιλείου Λαϊνά, Ευάγγελου Λαϊνά, Ζωής Λιάπη, Μαρίας Μαγαλιού, Μαρίας Μαντέ, 
Θεόδωρου Μουτσάνα, Χρήστου Μπλούφα, Ματθαίου Μυλωνά, Σωτηρίου Μυλωνά, Άγγελου Νιάφα, 
Βασιλικής Ντράχα, Χαράλαμπου Ντράχα, Αντωνίας Παπακυρίτση, Ευρύμαχου Παπακυρίτση, Θω-
μά Παπακωνσταντίνου, Άλκηστι Παπαλάιου, Ευθυμίας Σχοινά, Δημητρίου Σχοινά, Βασίλειου Τζι-
βένη, Βάιου Χαλβατζάρα, Δανάης Χαλβατζάρα, Χριστίνας Χρήστου. 
- 2ο Νηπιαγωγείο Παλαμά, με την επιμέλεια των νηπιαγωγών Βασιλικής Διαμαντάκου, Ιωάννας 
Νιάκα, Κωνσταντίνας Παπαδάκη και των νηπίων και προνηπίων Κωνσταντίνου Αγάκου, Βασιλείου 
Αθανασούλα, Ευθυμίας Αθανασούλα, Βασιλικής Μαρίας Αντάρη, Παρασκευής Σμαράγδας Ανυφα-
ντάκου, Αθανασίου Αρχοντούλη, Χαράλαμπου Αρχοντούλη, Ευαγγέλου Βαρλάμη, Γεωργίας 
Γκιώμπρη, Φιλίππου Θωμά, Βασιλείου Καραδήμου, Βασιλικής Καραδήμου, Βασιλικής Καρακώστα, 
Αθανασίου Καραλή, Αποστόλου Γεωργίου Μαντέ, Βάϊας Μαντέ, Βασιλικής Μαργαριτάκη, Ευαγγελί-
ας Ντίνα, Μαγδαληνής Ντίνα, Ευανθίας Μαρίας Ντόζη, Σωτηρίας Ντεμίρη, Σοφίας Ξέρα, Βάϊου 
Παπαβάιου, Νεφέλης Παπαβασιλείου, Ροδάνθης Παπαβασιλείου, Χαράλαμπου Δαυίδ Παπαδημη-
τρίου, Μαρίας Παναγιωτή, Δημητρίου Παπαθανασίου, Δημοσθένη Σίτυ, Μιχαέλας Σπυροπούλου, 
Ιωάννη Τσιαλκούτη, Κωνσταντίνας Τσιανάβα. 
- 3ο Νηπιαγωγείο Παλαμά, με την επιμέλεια των νηπιαγωγών Ελένης Ανδρέου, Βασιλικής Λιαχά-
νου, Δέσποινας Μουτσανίδου, Ευγενίας Μυριούνη και των νηπίων και προνηπίων Ανδρέα Αντω-
νόπουλου, Μιχαήλ Αχιλλέα Αρχοντούλη, Ευαγγελίας Γιολδάση, Χαρίκλειας Γκιουλέκα, Χρυσάνθης 
Δεσκάτα, Αναστασίας Δημουλά, Αινεία Γεωργίου Καραΐσκου, Μαρίας Ολυμπίας Καρακώστα, Μά-
ριου Γεωργίου Καρακώστα, Δημητρίου Κατή, Αθανασίου Κόκκαλη, Ραφαέλ Κόκκαλη, Κωνσταντίνου 
Νεκταρίου Κουτσιώρα, Χριστίνας Μπορδούβαλη, Βασιλείου Μπούρη, Ελένης Νασιούλη, Ελένης 
Ντάντου, Αναστασίας Ξένου, Γεωργίου Νεκταρίου Ξένου, Νικολάου Πέτρου, Ευαγγελίας Μιχαέ-
λας Ράγια, Παναγιώτη Τζιβένη, Άρτεμις Αντωνίας Τινού, Ελένης Λήδας Τσαγγαλά, Γρηγορίου 
Τσιανάβα. 



Περιεχόμενα – Πρόλογος – Περιγραφή Εκδήλωσης και Συμμετέχοντες - Πρόγραμμα 

ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr - Σεραφείμ Μπίτσιος 9

- 4ο Νηπιαγωγείο Παλαμά, με την επιμέλεια της νηπιαγωγού Μαίρης Τσιούτσια και των νηπίων 
και προνηπίων Γεωργίου Αγγελώνα, Γρηγορίου Γαλάνη, Δημητρίου Δασκαλόπουλου, Κωνσταντίνου 
Πάνου, Χρυσοβαλάντη Πετρόπουλου, Αικατερίνης Σουλιώτη, Γκάνι Ταμπάκου, Σοφίας Τζανή. 
- 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά, με την επιμέλεια των δασκάλων Δήμου Μαυριά, Βασιλικής Παπα-
βασιλείου και των μαθητών/τριών Βασίλη Ακρίβου, Σάρας Άλλα, Βασιλείου Αναγνωστόπουλου, 
Ειρήνης Αντωνοπούλου, Αγγελικής Αρχοντούλη, Τζέντι Άννας Βαρλάμη, Γιώργου Γοργότση, Παύ-
λου Δασκαλόπουλου, Χρήστου Δασκαλόπουλου, Γιώργου Δεσκάτα, Μιράντας Μιχαέλας Διδάγγε-
λου, Elmira Ελένης Hakobyan, Βασιλικής Καζάνα, Αριστείδη Καραγιαννάκη, Βασιλικής Καραμαλί-
γκα, Φωτεινής Ισαβέλλας Καραμαλίγκα, Αφροδίτης Καραμάνο, Αναστασίας Άννας Καραμήτρου, Α-
λεξάνδρας Κατσάρα, Αικατερίνης Κατσιαούνου, Ζωής Ειρήνης Κατσιαούνου, Άγγελου Εμμανουήλ 
Κοκκαλάρα, Χαράλαμπου Χρυσοβαλάντη Κουμπριτζιώτη, Κωνσταντίνου Κουτσιώρα, Δημητρίου Κυ-
ρίκου, Ζωής Αικατερίνης Λιάπη, Σταυρούλας Μαντέ, Σωτηρίου Εμμανουήλ Μουτσάνα, Χρήστου 
Μουτσάνα, Αθανάσιου Μπακράτση, Χρυσόστομου Μπενέκη, Ελένης Λέλας Μυλωνά, Γαβριήλ Νιά-
φα, Χρήστου Παπαλάιου, Σωτήρη Παυλόπουλου, Τριαντάφυλλου Πιπιρίγκα, Ευάγγελου Σερίφη, 
Mateo Shyti, Αριστοτέλη Σιαμέτη, Αθανασίας Σπυροπούλου, Αμαρίλντο Ταρούσι, Βάιου Τασιούλη, 
Τηλέμαχου Χρυσοβαλάντη Τέγα, Μαρίας Νεκταρίας Τζέλλα, Ελευθερίας Τριανταφύλλου, Βασιλεί-
ου Τσατσαρέλη, Αικατερίνας Τσιανάβα, Μαρίας Τσίρα. 
- 2ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά, με την επιμέλεια των δασκάλων, Θωμά Μπακαβέλου, Απόστολου 
Ντινόπουλου και των μαθητών/τριών Παναγιώτας Αρχοντούλη, Χρυσοβαλάντη Αρχοντούλη, Βα-
σιλείου Αρχοντούλη, Χρήστου Ιτζμελιάν, Ιωάννας Καραδήμου, Επαμεινώνδα Καραμαλίγκα, Δημη-
τρίου Κόκουλη, Χαράλαμπου Ντίνα, Ματθαίου Ντούλα, Μαρίας Άννας Πατσιαλή, Χρήστου Πα-
τσιούρα, Νικολάου Σπυρόπουλου, Μαρίας Φαρμάκη, Βασιλικής Καλαντζοπούλου, Αποστολίας Κα-
νατά, Χρήστου Καρρά, Παναγιώτη Κατή, Ειρήνης Μπίμπιλα, Αποστολίας Μπούτα, Χρυσοβαλάντως 
Νταντάλια, Κωνσταντίνας Ντίνα, Παναγιώτας Παπαμαργαρίτη, Ιωάννη Παπανικολάου, Ραφαήλ 
Παπαποστόλου, Ελένης Πατούνη, Σωτηρίου Πλατιά, Βάγιας Τσίρα, Δημητρίου Τσουκαλά, Αγγελι-
κής Φανάρα, Ραφαηλίας Χατζηρίζου. 
- 3ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά, με την επιμέλεια των δασκάλων Βικτωρίας Ζορμπά, Δέσποινας 
Καρρά, Σταυρούλας Μαγαλιού και των μαθητών/τριών Νίκου Βαλάρη, Γεώργιου Γεωργίου, Ελπί-
δας Γεωργίου, Παναγιώτας Γιαννούση, Παύλου Διδάγγελου, Νίκου Ζητούνη, Παρασκευής Καρα-
κώστα, Δήμητρας Καρβούνη, Ζωής Καψάλη, Ελευθερίας Κουσιάντζα, Κατερίνας Λιάμπου, Θύμιου 
Μαμάτσα, Μαργαρίτη Μητρούσια, Παύλου Μιχόπουλου, Κωνσταντίνας Μπαρτζιώκα, Βαΐας Μπέη, 
Σωτηρίας Μπλουγουρά, Ηλία Μπουρδούβαλη, Αλέξανδρου Ντίκα, Αθανασίας Ξένου, Κωνσταντί-
νου Πετρόπουλου, Ευαγγέλου Ράγια, Δήμητρας Ράγια, Βασιλικής Ρουσούλη, Βαΐου Σακελλαρίου, 
Παναγιώτας Σακελλαρίου, Βασιλείου Σιαφάκα, Ευαγγελίας Στυλιαρά, Παναγιώτη Τζαφάλια, Βαΐου 
Τινού, Ευάγγελου Τσαγγαλά, Λυδίας Τσατσαρέλη, Δημήτρη Χριστοδούλου. 
- Δημοτικό Σχολείο Ιτέας, με την επιμέλεια των δασκάλων Χρήστου Βρέκου, Σεραφείμ Μακρή και 
των μαθητών/τριών Κυριακής Αγγελοπούλου, Ιωάννη Αναστασίου, Νικολέτας Αρχοντή, Χαριλάου 
Λύτρα, Δήμητρας Μακρή, Κωνσταντίνας Μακρή, Αλκιβιάδη Μακρή, Παναγιώτη Μπακαβέλου, Όλ-
γας Μπούτα, Αλεξάνδρας Παναγιωτή, Δήμητρας Παναγιωτή, Νικολάου Σδόγγου, Ευαγγέλου Τα-
σιούλη. 
- Δημοτικό Σχολείο Φύλλου, με την επιμέλεια των δασκάλων Θωμά Λάιου, Δημητρίου Σπυρόπου-
λου και των μαθητών/τριών Ηλία Αδαμόπουλου, Νικολάου Αζαριάδη, Δημητρίου Θεοδοσίου, Στυ-
λιανού Θεοδοσίου, Δημητρίου Καραμήτρου, Αλεξάνδρας Κέτσι, Βασιλείου Κλιάφα, Ραφαήλ Κλιάφα, 
Δημητρίου Κοτσίλη, Ευάγγελου Μακρή, Πολυξένης Θεοδώρας Μπίου, Χριστίνας Πολυγένη, Μαρι-
νέλ Σινάνι, Δήμητρας Ταξιάρχη, Ευαγγελίας Μαρίας Τασιούλη, Χρήστου Νεκταρίου Τασιούλη, Νι-
κολάου Τέτσιου, Δέσποινας Τρελλοπούλου, Γεωργίας Χήρα. 
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- 1ο Γυμνάσιο Παλαμά, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Βασιλικής Καραλιόλου, του καθηγητή 
Δημητρίου Κούζα και των μαθητών/τριών Ευάγγελου Αβραμόπουλου, Σάννας Βάλαρη, Χρήστου 
Βάλαρη, Βασίλειου Βαρλάμη, Βασιλικής Γιώτα, Παναγιώτας Γιώτα, Βασιλικής Γκούλιου, Οδυσσέα 
Ζαγανά, Δήμητρας Ζητούνη, Κωνσταντίνου Κακαλάμη, Ευαγγελίας Καρακώστα, Νικόλαου Καρρά, 
Αχιλλέα Κατσάρα, Μαρίας Κουτρούλη, Στέφανου Κουτρούλη, Δήμου Κρομμύδα, Αποστολίας Κυρια-
κοπούλου, Χρύσας Μιχοπούλου, Χρυσάνθης Μπενέκη, Ορέστη Μπερνάρα, Αθανάσιου Μπίμπιλα, 
Αποστόλη Μπιρνάρα, Σταύρου Μρκουλή, Νικόλαου Νιάκα, Κων/νου Παπαβασιλείου, Μαργαρίτας 
Παπαδοπούλου, Γεωργίας Παπαμαργαρίτη, Ηλία Παπαμαργαρίτη, Έλλης Παπαντίνα, Βασίλειου 
Πάσχου, Κων/νας Πέτρου, Μαρίας Πέτρου, Μάριου Πουλικαράκου, Δέσποινας Πράτσα, Αθανα-
σίας Ραχωβίτη, Χριστόφορου Σερίφη, Νικολέτας Σκέντου, Σπυριδούλας Στάθα, Βάιου Στυλιαρά, 
Ηλία Σωτηρόπουλου, Απόστολου Τζέλλα, Ηλία Τζόκα, Παναγιώτας Τσερέπη, Κων/νου Τσιάκα, 
Ματθαίου Τσιάκα, Μαριάννας Τσιαλκούτη, Νικόλαου Τσιανάβα, Κωνσταντίνας Τσίρα, Θωμά Τσι-
ρώνη, Ευάγγελου Φαλάγγα, Βασίλειου Φαλιάκη.  
- Γενικό Λύκειο Παλαμά, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Αθηνάς Χαρσούλα και των μαθητών 
/τριών Πηνελόπης Καραμαλίγκα, Ουρανίας Καραμήτρου, Μαργαρίτας Κοντογιάννη, Βασιλικής 
Μπακράτση, Ειρήνης Μπίμπιλα, Γιώργου Ξένου, Βασιλικής Πατσιαλή, Ευανθίας Πέτρου, Ζωής 
Ραχωβίτη, Μαριάννας Πολύζου, Μυρτώς Τζέλλα, Δημήτρη Τσιανάβα. 
- 1ο ΕΠΑ.Λ. Παλαμά, με την επιμέλεια των καθηγητών Βασίλειου Καμπίτσα, Χαρίλαου Μαντόπου-
λου, Δημήτριου Σαμαρά και των μαθητών Κωνσταντίνου Ιωάννη Κουβαρά, Βασίλειου Λαϊνά, Θωμά 
Λιάχανου, Παναγιώτη Νταφέτσιου, Ευάγγελου Γαβριήλ Παπαναστασίου. 
- Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Καρδίτσας, με την επιμέλεια των εκπαιδευ-
τικών Αριστείδη Γκάτση, Σεραφείμ Μπίτσιου και Ιωάννη Ντελή. 
 
Την Πέμπη 21 Απριλίου 2016,  
 

στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου, πραγματοποιηθήκαν: 
 πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, παρουσιάσεις από τα: 

- 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου, με την επιμέλεια των δασκάλων Ειρήνης Μηλίτση, Νικολάου 
Πάνου και των μαθητών/τριών Παναγιώτη Αθανασίου, Θεοδώρας Αργυρίου, Χρυσάνθης Βόμπρα, 
Γκρασιέλα Γιόλα, Δημητρίου Δουμανά, Ηλιάνας Ζαρνακούπη, Κλάιντι Ισουφάι, Ασημίνας Κατσίκη, 
Μαρινέλας Κοντέλι, Ευσταθίας Κωλέττα, Κων/νου Δημητρίου Μανίκα, Μαριάννας Κωστάκη, Δήμη-
τρας Κωστάκη, Κων/νου Μαγκούτη, Ηλιάνας Μελισσηνού, Βασίλειου Μίχου, Γεωργίας Μπρέλλα, 
Νίκου Νάκου, Γλυκερίας Ντίκα, Άννας Παλαμά, Αριστοτέλη Παπαϊωάννου, Ελένης Παπαϊωάννου, 
Αντιγόνης Πλίτση, Γιούλιο Ραπάι, Ναμίκ Ριζάι, Άννας Μαρίας Ρίνη, Ιουλίας Σακκά, Έντι Σαλιάι, 
Γιώργου Σάλτη, Κων/νας Σπανού, Χρήστου Τάλλα, Ευσταθίας Τίγκα, Ηλία Τίγκα, Ζωής Τρυφέρη, 
Νεφέλης Τσέλιου, Θωμά Τσιούνη, Αποστόλου Τσιώλη, Στέλλας Φλώτσιου, Ελένης Χασιώτη, Κατε-
ρίνας Χασιώτη. 
- 2ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου, με την επιμέλεια των δασκάλων Θωμά Καλαμπαλίκη, Πηνελό-
πης Τσιώλη και των μαθητών/τριών Κωνσταντίνου Βρατσίστα, Κωνσταντίνου Γκαραβέλα, Κωνστα-
ντίνου Καλαμπαλίκη, Νικολάου Καλαμπάκα, Βασιλικής Καλλιώρα, Λουκά Καρκανιά, Παναγιώτη Κε-
λεπούρη, Αλεξάνδρας Κωστοπούλου, Αλεξάνδρου Κούτσικου, Απόστολου Μπούρμπου, Βαρβάρας 
Μπουροζίκα, Κωνσταντίνας Παπαρούνα, Χρήστου Παπουτσή, Σαμουέλ Σαλάι, Χρήστου Σαλού-
στρου, Αθανασίου Σαργιώτη, Χρυσαυγής Σκέντου, Ηλία Σουλιώτη, Βασιλείου Σπανού, Αργυρίου 
Τσίγκα, Θωμά Τσιόμαλου, Αρετής Υφαντή, Βησσαρίωνα Ψυλλία. 
- Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού, με την επιμέλεια των δασκάλων Αριστέας Κουκουσούλα, Δημη-
τρίου Τσιάρα και των μαθητών/τριών Αθανασίας Αγγελούση, Βασιλικής Αγγελούση, Αποστολίας 
Αναγνωστοπούλου, Άννας Ζαχαρούλας Απάλλα, Αθανασίου Γεωργατζή, Νικολάου Γιωργαντωνά-
κη, Ηλιάνας Γκανά, Αικατερίνης Γκουλιώνη, Αχιλλέα Γκούμα, Λυδίας Γεωργίας Θεοχάρη, Στυλια-
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νού Καρανίσα, Έντουαρτ Κότσι, Αθανασίου Κρικώνη, Ευρύκλειας Μαρίας Μαγουλιώτη, Κωνσταντί-
νου Μίχου, Δανάης Μίχου, Βασιλείου Μπανάσιου, Ιωάννας Μπανάσιου, Αποστόλου Ντόντου, 
Στεφανίας Ξώλια, Αντωνίας Παπαγεωργίου, Ελένης Παπαγεωργίου, Νικολάου Παπαγιαννάκη, 
Ελένης Άννας Παπακώστα, Ευαγγελίας Παπά, Κλεβίς Σκούρα, Μιμόζα Σούλκο, Ισμήνης 
Τζήντρου, Ελευθερίου Τζιουβάρα, Γεωργίας Ειρήνης Τόλου, Παναγιώτη Τριανταφύλλου, Αθανα-
σίας Τσιαφίτσα, Νικολέτας Χαντζιάρα, Γεωργίας Χαχάμη, Οργκίτο Χαρίζι, Στυλιανής Χρίστη. 
- Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας, με την επιμέλεια των δασκάλων των δασκάλων Γρηγόρη Δημητρα-
κόπουλου, Λεωνίδα Δημητρόπουλου, Θωμά Τσιρέπα και των μαθητών/τριών Αικατερίνης Ακρί-
βου, Αριστείδη Αντωνίου, Γιώργου Βελή, Ελένης Γαλάνη, Λάμπρου Γκόλια, Δήμητρας Γούλα, Αγα-
θής Καλαντζή, Κωνσταντίνας Καλλιάρα, Μυρτώς Καλυβιώτη, Κωνσταντίνας Καντάκου, Μαρίνας 
Καντερέ, Αναστασίας Λίτσιου, Κωνσταντίνου Μάγγου, Χριστίνας Μετάι, Ευάγγελου Μπαχλά, Δέ-
σποινας Μπέκου, Βίλμας Μπουκάτσι, Δημητρίου Παπακώστα, Αντρέα Ταμπάκου. 
- Δημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου, με την επιμέλεια των δασκάλων Μαρίας Λιάσκου, Δημητρίου 
Ντόβα και των μαθητών/τριών Θεοφανίας Αντωνίου, Κρυσταλλίας Βαϊοπούλου, Νικολάου Βρατσί-
στα, Φώτιου Γάκια, Αντώνη Γκέκα, Αθανάσιου Γκινή, Ηλία Γκινή, Βασιλικής Δεληγιάννη, Νικόλαου 
Δεληγιάννη, Ευσταθίας Ζαχαρού, Ιωάννας Καρύδα, Νεκταρίας Κατσίκη, Κων/νου Κατσίκη, Ευδο-
κίας Κατσιμίχα, Εντμίρ Κέρτσοβα, Ιωάννη Κοτρώτσιου, Κυριακής Κυρίτση, Παρασκευής Κωστάκη, 
Κων/νου Κωστόπουλου, Δημητρίου Λιάρου, Κων/νας Λιάρου, Ιωάννη Μπούρα, Φλοριάν Μπράτσια, 
Βασιλείου Μπρέλλα, Ηλία Παπαϊωάννου, Σοφίας Πάτα, Αναστάσιου Σάλτα, Αναστάσιου Σιλιά, 
Κων/νου Σιλιά, Προκόπη Σκρέτα, Φίλιππου Σταυράκη, Άντζελο Ταμπάκου, Κριστιάν Ταμπάκου, 
Κων/νου Τριανταφύλλου, Ιωάννας Τσιατσού, Ευαγγελίας Χαλκιά, Κων/νας Χαρίση, Κυριακής Χού-
του. 
- 1ο Γυμνάσιο Μουζακίου, με την επιμέλεια των καθηγητριών Αναστασίας Καλτσά, Δήμητρας Κα-
ραμπέρη, Ιφιγένειας Τριχιά, του καθηγητή Βαΐου Μπάγκου και των μαθητών/τριών Κωνσταντίνας 
Αλιράι, Στυλιανού Αποστολόπουλου, Θωμά Αργύρη, Ηλία Αρχιμανδρίτη, Γεωργίας Βαϊράμη, Δέ-
σποινας Ελευθερίας Βαϊράμη, Βασιλικής Βασιλού, Ευσταθίας Βόμπρα, Κατερίνας Βόμπρα, Θωμαής 
Γαλαζούλα, Βάιας Αλεξάνδρας Γεωργούλα, Χρήστου Γκαραβέλα, Αποστολίας Γκέκα, Χρήστου 
Γκέκα, Τζουλιάνου Γκιέλι, Λαμπρινής Γκινή, Μάριου Γκόγκα, Ανδριάνας Γκράβα, Δημητρίου Γρη-
γορίου, Ευριδίκης Δημητρίου, Αργύρη Δραγούτσου, Ελευθερίας Δραγούτσου, Παρασκευής Ευαγ-
γέλου, Αγγελικής Ζάβαλη, Δημητρίου Ζουμπουρλή, Αποστόλου Θανασιά, Νικολάου Θανασιά, Λά-
ζαρου Καλαμπαλίκη, Αριστοτέλη Κάμπα, Δήμητρας Καραβίδα, Κωνσταντίνου Καραφέρη, Σοφίας 
Καρκανιά, Σταύρου Κατσαρού, Ασημίνας Κατσίκη, Κωνσταντίνου Κατσίκη, Νεφέλης Μαρίας Καυ-
κούλα, Μάριου Βασιλείου Κλάρα, Μαρίας Κοτούζοβα, Μπλέντι Κότσι, Ηλιάνας Κοτσώνη, Γεωργίου 
Κοτσώνη, Γεωργίου Κούτσικου, Ευαγγελίας Κριπούρη, Παναγιώτη Κωλλέτα, Νεκτάριου Κωνστα-
ντάκου, Πετρούλας Κωνσταντάκου, Γεωργίου Κωστάκη, Σωτηρίας Κωτούλα, Δημητρίου Κώττη, 
Δημητρίου Παναγιώτη Λάμπρου, Βασιλικής Λοΐζου, Άγγελου Μαγαλιού, Κωνσταντίνου Μαγαλιού, 
Δήμητρας Μαγκούτη, Αικατερίνης Μανίκα, Γεωργίας Ματρακούκα, Γρηγορίου Μιαρίτη, Λεωνάρντ 
Μπακιού, Αργυρίου Μπαρμπαρούση, Σαϊμίρ Μπράτσια, Κατερίνας Νασιώκα, Μαρίας Λαμπρινής 
Ντάλλη, Χρήστου Ντούρβα, Γεωργίου Παπαδόπουλου, Γεωργίας Παπουτσή, Αλεξάνδρας Όλγας 
Παραπραστανίτη, Γεωργίου Πάτα, Κωνσταντίνου Πάτα, Ιωάννας Πάτρα, Βασιλείου Πατσιαούρα, 
Γεωργίου Πολύμερου, Ηλία Ράιου, Θωμά Φλώρι Ραπάι, Στυλιανής Ρίνη, Αντιγόνης Σάλτα, Φωτει-
νής Δέσποινας Σαργιώτη, Γεωργίου Σκέντου, Ειρήνης Στεργιούλη, Παναγιώτη Στεργιούλη, Αλέ-
ξανδρου Ταμπάκου, Μαρίας Αργυρώς Τριχιά, Ιωάννη Τσαντίκου, Μαριάννας Τσέλιου, Κωνσταντί-
νας Τσίγκα, Γεωργίου Τσίγκα, Ευαγγελίας Τσιώλη, Άγγελου Φιλίππου, Ευθυμίας Φωτίου, Θεοδοσί-
ας Χαλίλη, Ευαγγελίας Χαρίση, Κωνσταντίνου Χασιώτη, Ζωής Χούτου, Ανδρονίκης Χύτα.  
- Γυμνάσιο – Λ.Τ. Μαγούλας, με την επιμέλεια των καθηγητών Γεωργίου Καραμπέκου, Λεωνίδα 
Κάσσου και των μαθητών/τριών Κων/νου Ακρίβου, Μαρίας Βασδέκη, Αγορέτας Γκόλια, Αγορίτσας 
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Καλλιάρα, Δημητρίου Κανιούρα, Ελένης Καραμπέκου, Παναγιώτη Κοντονίκα, Δώρας Λάππα, Αργυ-
ρώς Μαϊμάνη, Σωτηρίας Μαϊμάνη, Μαρκεσίας Μελισσαρίδη, Αλέξανδρου Μιχαΐλα, Γεωργίου 
Μπουρδούβαλη, Φλόρι Ομέρη, Άλντο Σκούρα, Κων/νου Τσιμούρτου, Σωτήρη Χατζή. 
- Γενικό Λύκειο Μουζακίου, με την επιμέλεια των καθηγητών Αποστόλου Ευθυμίου, Θωμά Καλα-
μπαλίκη και των μαθητών/τριών Φωτεινής Βασιλού, Αντιγόνης Γιάννη, Χιόνας Kαλαμπαλίκη, Ιφι-
γένειας Ρίνη, Ραφαηλίας Τάχου, Ντανιέλας Τσόκου, Αναστασίας Χαλίλη, Γεωργίας Χριστοδούλου. 
- 1ο ΕΠΑ.Λ. Μουζακίου, με την επιμέλεια των καθηγητριών Λαμπρινής Γκαγκά, Αθηνάς Καρατζιά 
και των μαθητών/τριών Παναγιώτας Ευσταθίου, Βασίλη Καρδούλα, Ηλία Ζήση, Αποστόλη Σκύλλα, 
Μαρίας Τσεκούρα, Αθανασίου Καινούργιου, Ιωάννη Βλασσόπουλου. 
- Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Μουζακίου, με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών 
Στέλλας Ζαμπάλου, Αντώνη Ντάνη. 
- Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Καρδίτσας, με την επιμέλεια των εκπαιδευ-
τικών Αριστείδη Γκάτση, Σεραφείμ Μπίτσιου και Ιωάννη Ντελή. 
 
Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση 
- στην Καρδίτσα:  
ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. Μιχαήλ Παπανούσκας, η Διευθύντρια 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. Έφη Μητσιάδη, η Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής 
Αγωγής κ. Ευαγγελία Παπαδημητρίου, ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας κ. Ιωάννης Γεννάδιος και πολλοί Διευθυντές 
Σχολείων και εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
- στον Παλαμά:  
η Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Παναγιώτα Ντιβέρη, ο Δήμαρχος κ. Γεώρ-
γιος Σακελλαρίου, ο Αντιδήμαρχος κ. Ιάσωνας Τσιρώνης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Αναστάσιος Γκαζούνης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Μαρία Τσιανάβα 
και πολλοί Διευθυντές Σχολείων και εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης. 
- στο Μουζάκι: 
ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. Μιχαήλ Παπανούσκας, η Διευθύντρια 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. Έφη Μητσιάδη, η Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης κ. Αναστασία Φακίδου, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σοφία Τόλια, ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου κ. Απόστο-
λος Χαρίσης και πολλοί Διευθυντές Σχολείων και εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης. 
 
Σημαντική συμβολή στην εκδήλωση είχαν ο Διευθυντής του 7ου Γυμνασίου Καρδίτσας κ. Νικόλαος 
Καραγιάννης, η Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Παλαμά κ. Βαΐα Γιαννάκου και ο Διευθυντής του 
2ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου κ. Σπύρος Θάνος, που φιλοξένησαν με τον καλύτερο τρόπο 
την εκδήλωση στα σχολεία τους, επιλύοντας όλα τα ανακύπτοντα προβλήματα και προσφέροντας 
την καλύτερη δυνατή φιλοξενία σε επισκέπτες και συμμετέχοντες στην εκδήλωση.  
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Το πρόγραμμα της εκδήλωσης  
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Παρουσιάστηκαν στην Καρδίτσα 
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Νηπιαγωγείο Κυψέλης 
 
Το νηπιαγωγείο Κυψέλης μαγνητίστηκε!! 
Στόχοι: Να προκληθεί η περιέργεια των μαθητών και να ικανοποιηθεί η ανάγκη τους για δράση 
και πειραματισμό. 
Να αντιληφθούν ορισμένες χαρακτηριστικές ιδιότητες των μαγνητών μέσα από τη διασκέδαση και 
το παιχνίδι. 
Να μάθουν να διατυπώνουν υποθέσεις, να κάνουν πειράματα και να καταλήγουν σε συμπεράσματα. 
 
1. Τα μυστικά της άμμου 
- Σε διαφανές πλαστικό κουτί ρίχνουμε σιμιγδάλι χοντρό σε 
ρόλο άμμου. Ρίχνουμε ρινίσματα σιδήρου τα οποία με το «κάλε-
σμα» ενός μαγνήτη μεταμορφώνονται σε αχινό! 
- Με τον ίδιο τρόπο σε κέλυφος από μύδι βάζουμε ένα μικρό 
μεταλλικό αντικείμενο το σφραγίζουμε με ρευστή κόλλα και το 
βυθίζουμε στην άμμο.  
Στην εσοχή ενός όστρακου κρύβουμε ένα μικρό μεταλλικό α-
ντικείμενο και το βυθίζουμε και αυτό στην άμμο. 
Σφραγίζουμε καλά το κουτί.  
Στο πλησίασμα του μαγνήτη αναδύονται από την άμμο! 
 
2. Μαλλιά κουβάρια 
Σε διαφανές πλαστικό κουτί ρίχνουμε κομμάτια χρωματιστού 
σύρματος πίπας και το κλείνουμε καλά. Πλησιάζοντας ένα μα-
γνήτη από διαφορετικές πλευρές δημιουργούνται διάφοροι 
σχηματισμοί. 
 
3. Χαρούμενο λιβάδι 
Σε θήκη λαχανί από συσκευασία μανιταριών προσαρμόζουμε 
στον πάτο της πλαστελίνη σε πράσινο χρώμα. Στη συνέχεια 
φτιάχνουμε «λουλούδια» και «χορτάρι» από σύρμα πίπας και 
τα στερεώνουμε στην πλαστελίνη. Χρησιμοποιούμε μαγνήτη και 
πλησιάζουμε τα λουλούδια τα οποία «χαίρονται» από την πα-
ρουσία του! 
 
4. Που πας καραβάκι; 
Κολλάμε τρεις φελλούς για βάση της σχεδίας. Σε καλαμάκι ξύ-
λινο από σουβλάκι τυλίγουμε σύρμα πίπας σε άσπρο και γαλά-
ζιο χρώμα. Κολλάμε και άσπρο πανί από χαρτόνι και το καρα-
βάκι μας είναι έτοιμο για ταξίδι! Βάζουμε τη σχεδία σε πλαστι-
κό διαφανές, γεμίζουμε με νερό και ένας μαγνήτης αναλαμβάνει 
να ταξιδέψει το καραβάκι. 
 
5. Τα ψαράκια κολυμπούν 
Σε πλαστικό διαφανές μπουκάλι γάλακτος 2 λίτρων βάζουμε 
ψαράκια από σύρμα πίπας, γεμίζουμε με νερό ,κλείνουμε καλά 
το μπουκάλι και το τοποθετούμε στο πλάι. Πλησιάζοντας ένα 
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μαγνήτη τα ψαράκια κολυμπούν κατά το κέφι του ! 
 
6. Χαρούμενοι σκιέρ 
Ζωγραφίζουμε παιδάκια που φορούν χειμωνιάτικα ρούχα και κάνουν σκι. Στα χέρια τους κολλάμε 
από μία οδοντογλυφίδα για μπαστούνι σκι και στα πόδια τους κολλάμε ξυλάκια παγωτού για παγο-
πέδιλα. Κάτω από τα παγοπέδιλα κολλάμε συνδετήρες. Παίρνουμε μία βάση τούρτας και τη στερε-
ώνουμε πάνω σε τέσσερα πλαστικά τουβλάκια, ώστε να υπάρχει κενό από κάτω της.  
Στη συνέχεια κολλάμε μαγνήτες στην άκρη από πλαστικά ραβδάκια (από συσκευασίες παπουτσιών) 
τα οποία κινούμε κάτω από τη βάση της τούρτας και έτσι μετακινούμε τους σκιέρ μας σε διάφορες 
κατευθύνσεις. 
Επιπλέον με πλαστικοποιημένες λωρίδες χρωματιστού χαρτιού δημιουργούμε γέφυρες για να έχει 
το παιχνίδι μας περισσότερο ενδιαφέρον.  
Τέλος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μικρό στρογγυλό κομμάτι πλαστελίνης για να παίζουν 
μπάλα οι σκιέρ μας! 
 
7 Γητευτής φιδιών 
Α΄ τρόπος: 
Κόβουμε σπειροειδώς χαρτόνι με σχέδιο φιδιού. Στο κεφάλι 
του κολλάμε ένα συνδετήρα. 
Όταν πλησιάζουμε ένα μαγνήτη το φίδι ξυπνάει! 
Β΄ τρόπος: 
Σε πλαστελίνη που της δίνουμε σχήμα φιδιού  κρύβουμε ένα 
μικρό καρφί στο κεφάλι του φιδιού. Βάζουμε φακές για μάτια 
και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει ο μαγνήτης! 
 
8. «Άκρουστα» κρουστά 
Σε γυάλινο βάζο τοποθετούμε κουδουνάκια. Πλησιάζοντας 
ένα μαγνήτη αυτά αρχίζουν να κουδουνίζουν. 
 
9. Η αφηρημένη τέχνη έχει τον τρόπο της 
Σε λευκό χαρτί ρίχνουμε τέμπερες τριών διαφορετικών χρω-
μάτων και σκορπίζουμε μερικά ανοιχτά διπλόκαρφα ή συνδε-
τήρες. Τοποθετούμε το χαρτί σε μία πλαστική βάση για στα-
θερότητα. Με τα πλαστικά ραβδάκια που χρησιμοποιήσαμε 
στους χαρούμενους σκιέρ τα οποία μετακινούμε κάτω από την 
πλαστική βάση κάνουμε «αφηρημένη τέχνη»! 
 
10. Παιχνιδιάρικο χταπόδι!! 
Χρησιμοποιούμε πλαστελίνη σε ροζ χρώμα και φτιάχνουμε ένα 
χταπόδι. Στις άκρες των πλοκαμιών του βάζουμε διπλόκαρφα. 
Σκεπάζουμε το χταπόδι με διαφανές πλαστικό. Πλησιάζουμε 
ένα μαγνήτη και τότε το χταπόδι «χορεύει» κατά τα κέφια του 
μαγνήτη. 
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Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο «Ουράνιο Τόξο» 
 
Ο κόσμος των ήχων  
Ήδη ο ήχος και το φως έχουν τεθεί στην διάθεσή του νηπίου από την ώρα της γέννησής του. Πώς 
όμως μπορεί σε ένα παιδί προσχολικής ηλικίας να γίνει κατανοητή η παρουσία του, να αντιληφθεί 
τη δύναμη και την ύπαρξη του στον κόσμο που τον περιβάλλει; 
Μέσα από μια προσπάθεια μετασχηματισμού της επιστημονικής γνώσης, οδηγηθήκαμε, όσο ήταν 
εφικτό αυτό σε αναγκαίες σχηματοποιήσεις συμβατές με την πηγή προέλευσή τους τη φυσική. 
Το διδακτικό αντικείμενο: Τις τελευταίες δεκαετίες ο ήχος έχει αποτελέσει αντικείμενο σχολι-
κής μελέτης, αλλά και πηγή διδακτικών μέσων για την εκπαίδευση. Ο ήχος συνδέεται με το περι-
βάλλον που τον δημιουργεί, τον άνθρωπο που διαδρά στη σχέση του με τον ήχο, αλλά και την 
κουλτούρα, που δίνει στον ήχο τις πολιτιστικές του διαστάσεις. Περιβάλλον – Άνθρωπος – Πολι-
τισμός είναι τρεις έννοιες οι οποίες αν συσχετιστούν με τον ήχο καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διδα-
κτικής παρουσίας του ήχου στην εκπαίδευση. Ο ήχος συσχετίζεται με την ποιότητα του περιβάλ-
λοντος και την ανθρώπινη υγεία. Ο ήχος περιβάλλει την γλωσσική, μουσική, ακουστική επικοινω-
νία των ανθρώπων και των πολιτισμών. Το πολιτισμικό περιεχόμενο του ήχου σηματοδοτεί το πε-
ριβάλλον, φυσικό ή ανθρωπογενές. Γι’ αυτό δεν υπάρχει διδακτικό αντικείμενο που να μη σχετίζε-
ται με τον ήχο, που να μην είναι σε κάποια διάστασή του φαινόμενο ακουστικής, κινητικής, ρυθμι-
κής, τονικής και εν τέλει ηχογενούς δραστηριότητας. Η παρουσία αυτή του ήχου στην εκπαίδευση 
οδηγεί σε διαφορετικών θεματικών κεφάλαια για τον ήχο, είτε σε κάθε διδακτικό αντικείμενο χω-
ριστά, είτε διαθεματικά, με δημιουργική σύνθεση των διδακτικών αντικειμένων. Σε ένα τέτοιο 
πλαίσιο, μια «παιδαγωγική του ήχου» προκύπτει ως μια αναγκαιότητα, αλλά και ως μια δυνατότη-
τα. 
Οι στόχοι των δραστηριοτήτων: Το ζήτημα της διάδοσης και της αλλαγής διεύθυνσης ήχων είναι 
σε κάποιο βαθμό περίπλοκο ώστε να προσεγγιστεί σε όλες του τις διαστάσεις. Δόθηκε ιδιαίτερη 
έμφαση στη διάκριση και στην παραγωγή ήχων, γι’ αυτό και οι δραστηριότητες που προτείνονται 
σχετίζονται με απλά υλικά, με τη χρήση των οποίων μπορούμε να επεξεργαστούμε το θέμα. 
Διδακτικός στόχος: Να κατανοηθεί: α) τι είναι ο ήχος, πώς παράγεται και πώς διαδίδεται, β) τα 
είδη των ήχων (αρμονικός ήχος, απλός ήχος, κρότος, θόρυβος ... ), γ) η έννοια της έντασης του 
ήχου, της χροιάς και συχνότητας. 
Υλικά: Πλαστικά ποτήρια, πλαστικοί ή χάρτινοι σωλήνες, γυάλινα βάζα, μεταλλικά κουτιά, μαγνη-
τόφωνο, πετραδάκια, μπαλόνια, λεκάνη με νερό, ρύζι, αλάτι, φακές, ρεβίθια, καλαμάκια πλαστικά, 
λαστιχάκια, σπάγκος, κουτάλα, ταψί, κουτάλια, μουσικά όργανα (μαράκες, μεταλλόφωνο), πλαστικά 
κουτάλια, πετονιά. 
Οι δραστηριότητες: Όλες οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται ατομικά με κάθε παιδί ή σε μι-
κρές ομάδες παιδιών. 
α) Πρακτικές εφαρμογές: Ακούγοντας τον ήχο που δεν ακούγεται. 
β) Άκουσμα ήχων: Μάντεψε τι ήχος είναι. 
γ) Παραγωγή ήχων: Καμπάνες από κουτάλια. Κιθάρα από λαστιχάκια και ποτήρι. Μαράκες, τα-
μπούρλα και μεταλλόφωνο εν δράσει. 
δ) Διάδοση του ήχου: Μπαλόνια στο νερό. Παιχνίδια στην κουζίνα. Ηχητικά κύματα και δονήσεις 
με ένα ηχείο. Το τηλέφωνο. 
ε) Κατασκευή αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων. Κατασκευή ομαδικού παιχνιδιού (με αφορμή ένα 
memo με κάρτες). 
Το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων, οι δυσκολίες της παιδικής σκέψης ενδεικτικοί τρόποι πα-
ρουσίασης τους, αξιολογήσεις και παρατηρήσεις δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να ανα-
φερθούν συνοπτικά και σε δυο γραμμές. 
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Σε περίπτωση που επιθυμείτε αναλυτική περιγραφή αυτών, επικοινωνήστε μαζί μας. 
Άλλωστε οι δραστηριότητες που αναφέρονται εδώ (και περιγράφονται και στις φωτογραφίες δεν 
αποτελούν οδηγούς για πιστή αναπαραγωγή και εφαρμογή, καθώς επιδέχονται σίγουρα παρεμβά-
σεις, τροποποιήσεις, επεκτάσεις και αλλαγές. Ας αντιμετωπίζονται ως δεξαμενές εν δυνάμει ιδε-
ών και όχι ως αποθήκες έτοιμων λύσεων. 
 
Ενδεικτικές Θεματικές 
Απεικόνιση του Ήχου, εγγράμματες μέθοδοι, μουσικά κείμενα, διαγράμματα στατικά και δυναμικά. 
Αρχαιολογία του Ήχου για την εκπαίδευση: η διαχρονική παρουσία των θεμάτων, ήχοι του πα-
ρελθόντος. 
Ηχητική Επικοινωνία, η επικοινωνία δια μέσου της ακοής. 
Ηχητικό περιβάλλον του σχολείου, όπως δημιουργείται εξωγενώς αλλά και από την κοινότητα. 
Ήχοι της Φύσης, φυσικοί, περιβαλλοντικοί ήχοι και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και τον 
άνθρωπο. 
Ήχος και Ανθρωπογενές περιβάλλον: Αστικά, αγροτικά, περιαστικά ηχητικά περιβάλλοντα. 
Ήχος και Άνθρωπος, οι μορφές πρόσληψης του ήχου από το ανθρώπινο σώμα και τις αισθήσεις. 
Ήχος και Γλώσσα, η ηχητική διάσταση του ομιλείν, γραμματική και σύνταξη μορφών  ηχητικής 
επικοινωνίας. 
Ήχος και Μορφή, μορφολογία του ήχου και χρήσεις του ήχου στη μορφολογία των ανθρωπίνων 
έργων. 
Ήχος και Μουσική, η ηχητική διάσταση της μουσικής, ο ήχος ως μουσικό υλικό. 
Ήχος και Παιδαγωγική Θεωρία, επιστημονικά ρεύματα, μεθοδολογία, παιδαγωγικές προτάσεις 
και ιδέες. 
Ήχος και Πολιτισμός, Ο ήχος ως στοιχείο των πολιτισμών, στάσεις των πολιτισμών για τον ήχο. 
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Ήχος και Ρυθμός, έννοιες της ρυθμικότητας σε διάφορες κλίμακες, συχνότητες, περιοδικότητες. 
Ήχος και Σώμα, φυσική Αγωγή και Ήχος, Ήχος και Κίνηση, Χορός, Μορφές πολιτισμικής έκ-
φρασης. 
Ήχος και Τονικότητα, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές διαστάσεις των μουσικών τόνων, της 
μελωδίας, κ.λπ. 
Ήχος και Χροιά, έννοιες θορύβου, ηχοχρώματος, φυσικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις. 
Ήχος και Χρόνος, διάρκειες, η παροδικότητα του ήχου και η σύνδεσή του με τη ροή του χρόνου. 
Ήχος, Χλωρίδα και Πανίδα, οι μηχανισμοί της ακοής και οι ήχοι των ζωντανών οργανισμών. 
Φυσικές ιδιότητες του Ήχου, ο ήχος ως ενέργεια και φυσικό φαινόμενο. 
 
«Οι μαθητές κατασκευάζουν την κατανόηση. Δεν καθρεφτίζουν απλά αυτά που τους λένε ή αυτά 
που διαβάζουν. … Το να κατανοήσει κάποιος κάτι σημαίνει να κάνει συσχετισμούς. …» (Lauren 
Resnick) 
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1ο & 12ο Δημοτικά Σχολεία Καρδίτσας 
 
Στους πόσους βαθμούς βράζει το νερό; 
Αν πιστεύεις πως η απάντηση είναι προφανής και την ξέρεις, απαντώντας στους 100οC, δεν είσαι 
σωστά ενημερωμένος. Η θερμοκρασία βρασμού εξαρτάται από την πίεση που ασκείται στην επιφά-
νεια του υγρού. Στην επιφάνεια της θάλασσας το σημείο βρασμού του νερού είναι οι 100οC. Όσο 
ψηλότερα όμως ανεβαίνουμε, τόσο μικρότερη είναι η ατμοσφαιρική πίεση και κατά συνέπεια και το 
σημείο βρασμού. Στην κορυφή του Έβερεστ το νερό βράζει στους 70οC. Αντίθετα αν αυξηθεί η 
πίεση, όπως συμβαίνει στις χύτρες ταχύτητας, τότε η θερμοκρασία βρασμού αυξάνει.  
Με την αντλία κενού η πίεση γίνεται σχεδόν μηδενική. Έτσι πετύχαμε το σημείο βρασμού του νε-
ρού να κατέβει στους 3oC, κοντά στο λεγόμενο τριπλό σημείο βρασμού όπου η υγρή κατάσταση του 
νερού αρχίζει να μετατρέπεται σε στερεά μορφή. 

 
Ατμομηχανή 
Ο ατμοστρόβιλος ήταν η πρώτη ατμομηχανή στον ανθρώπινο πολιτι-
σμό. Ήταν εφεύρεση του Ήρωνα (Έλληνα μηχανικού και γεωμέτρη), 
ωστόσο ποτέ δε βρήκε πρακτική εφαρμογή, καθώς οι τότε κοινωνίες 
χρησιμοποιούσαν κυρίως την απλή μυϊκή δύναμη. Κορυφαίο επίτευγμα 

της Βιομηχανικής Επανάστασης θεωρείται η εφεύρεση της ατμομηχανής στη Μεγάλη Βρετανία, οι 
εφαρμογές της οποίας επεκτάθηκαν σε διάφορους τομείς της οικονομίας και ο σιδηρόδρομος. Το 
πρώτο τρένο κυκλοφόρησε το 1830 στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ τα επόμενα χρόνια σιδηροδρομικό 
δίκτυο άρχισε να κατασκευάζεται στη Γαλλία και άλλα σε άλλα κράτη. Ουσιαστικά ο σιδηρόδρομος 
έφερε την επανάσταση στις μεταφορές και στο εμπόριο. Αντίστοιχα στις θαλάσσιες μεταφορές την 
επανάσταση έφερε η χρήση ατμόπλοιου που έκανε τις μεταφορές ασφαλείς 
και γρήγορες. Έκτοτε οι ατμομηχανές συνέχισαν να βελτιώνονται και να 
εξελίσσονται συνεχώς, παίζοντας το βασικό ρόλο στην πραγματοποίηση της 
βιομηχανικής επανάστασης και επομένως τη μετάβαση από τον χειρωνα-
κτικό τρόπο εργασίας και παραγωγής στο μηχανοποιημένο. Τον εικοστό 
αιώνα, οι ατμομηχανές εκτοπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τους κινητήρες 
ντίζελ, τους ηλεκτροκινητήρες και άλλα είδη κινητήρων εσωτερικής καύσης. 
Τα κύρια μέρη μιας ατμομηχανής είναι ο θάλαμος καύσης, όπου καίγεται το καύσιμο (π.χ. ξύλα αρ-
χικά, ανθρακίτης, λιγνίτης σπανιότερα, πετρέλαιο αργότερα), ο λέβητας, όπου το νερό μετατρέπε-
ται σε ατμό, ο κύλινδρος με το έμβολο που μετατρέπει την πίεση του ατμού σε μηχανικό έργο και 
τέλος ο συμπυκνωτής, όπου ο ατμός μετατρέπεται και πάλι σε νερό για να μετατραπεί ξανά σε α-
τμό. 

Στα ατμοηλεκτρικά εργοστάσια, ο μαγνήτης της γεννήτριας περιστρέφεται από έναν ατμοστρόβιλο. 
Για τη θέρμανση του νερού και τη δημιουργία ατμού στα εργοστάσια αυτά, χρησιμοποιούνται ως 
καύσιμα οι γαιάνθρακες, το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο. 
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2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 
Θερμότητα 
1. Μετάδοση της θερμότητας με αγωγή. 
Κάτω από ένα κομμάτι λαμαρίνας στερεώνουμε φελλούς, βάζο-
ντας σταγόνες από κερί. Στη συνέχεια ανάβουμε το κεράκι. Οι 
φελλοί θα πέσουν. Πρώτα θα πέσει αυτός που βρίσκεται δίπλα 
στο κεράκι και ακολουθεί ο επόμενος. Αυτός που βρίσκεται μα-
κριά από τη φωτιά πέφτει τελευταίος λόγω του φαινομένου της 
αγωγής. Έτσι λοιπόν η θερμότητα μεταφέρεται από τη θερμή 
περιοχή στην πιο ψυχρή, με αποτέλεσμα να θερμανθεί και να 
λιώσει η σταγόνα με το κερί κι έτσι να πέσει ο φελλός. 
 
2. Υποβρύχιο ηφαίστειο 
Σε μια γυάλινη λεκάνη βάζουμε κρύο νερό. Στη συνέχεια θα 
χρησιμοποιήσουμε ένα μπουκαλάκι που μέσα έχουμε βάλει χρω-
ματιστό ζεστό νερό. Το τοποθετούμε στον πυθμένα της γυάλι-
νης λεκάνης και ανοίγουμε το καπάκι από το μπουκαλάκι. Πα-
ρατηρούμε ότι το χρωματισμένο νερό ανεβαίνει προς τα πάνω. 
Το ζεστό νερό έχοντας μικρότερη πυκνότητα από το κρύο νερό 
ανέρχεται και πιάνει όλη την επιφάνεια. 
 
3. Το φιδάκι που χορεύει 
Τα χάρτινα φιδάκια γυρίζουν εξαιτίας της θερμότητας. Τα κεράκια ρεσώ είναι μια πηγή θερμότη-
τας που θερμαίνει τον αέρα τριγύρω. Ο θερμός αέρας διαστέλ-
λεται, δηλαδή μεγαλώνει ο όγκος του και έτσι γίνεται ελαφρύτε-
ρος, με την έννοια του λιγότερο πυκνός, από τον πιο κρύο αέρα 
του περιβάλλοντος. Ο θερμός αέρας κινείται ανοδικά, δηλαδή 
κατακόρυφα προς τα πάνω και έτσι δημιουργείται ένα ρεύμα 
θερμού αέρα, το οποίο ρέει τριγύρω και μέσα στο χάρτινο φιδά-
κι κάνοντάς το να στριφογυρίζει εξαιτίας του σπειροειδούς 
σχήματός του. 
 
4. Απορρόφηση ακτινοβόλου θερμότητας 
Έχουμε δυο ελάσματα ένα λευκό κι ένα μαύρο. Ρίχνουμε σταγόνες 
κεριού πάνω στις επιφάνειές τους. Με μια λάμπα θερμάνσεως τα 
φωτίζουμε.  
Θα δούμε: Πρώτα θα λιώσουν οι σταγόνες με τη μαύρη επιφάνεια. 
Ερμηνεία: Η μαύρη επιφάνεια απορροφά περισσότερη θερμότητα 
και οι σταγόνες πέφτουν, που σημαίνει ότι η απορρόφηση της θερ-
μότητας εξαρτάται από τη φύση της επιφάνειας των σωμάτων.  
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Ηλεκτρομαγνητισμός 
1.Ηλεκτρομαγνητικός γερανός 
Οι μαθητές δημιούργησαν έναν ηλεκτρομαγνήτη που τον χρησιμοποίησαν 
για γερανό. Μετέφεραν σιδηρομαγνητικά υλικά σε «εργοστάσιο» ανακύ-
κλωσης και έδειξαν τον τρόπο που λειτουργεί ο ηλεκτρομαγνήτης. 
 
2. Ηλεκτρικό κουδούνι 
Τα βασικά μέρη ενός απλού ηλεκτρικού κουδουνιού είναι ο διακόπτης, ο ηλε-
κτρομαγνήτης, το πλήκτρο, το κουδούνι και η μπαταρία. Όταν πιέζουμε το μπου-
τόν για να κτυπήσει το κουδούνι, κλείνει το κύκλωμα, από το πηνίο περνά το 
ρεύμα και ο ηλεκτρομαγνήτης έλκει τον οπλισμό ο οποίος κτυπά την καμπάνα του 
κουδουνιού. Το κύκλωμα διακόπτεται, το πλήκτρο επιστρέφει στη θέση του κλεί-
νοντας πάλι το κύκλωμα, οπότε το φαινόμενο επαναλαμβάνεται. 
 
3.Ηλεκτρογεννήτρια 
Οι μαθητές παρουσίασαν μια εργαστηριακή συσκευή παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος.Πάνω σ’ αυτή υπάρχει ένα πηνίο και γύρω από αυτό ένας μαγνήτης. 
Όταν με το χέρι μας γυρίζουμε τον τροχό ο μαγνήτης περιστρέφεται γύρω από 
το πηνίο και έτσι μέσω δύο καλωδίων δημιουργούμε ηλεκτρικό ρεύμα (ανάβουν 
τα λαμπάκια). Στα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος το ποιος θα γυρίσει τα 
πηνία στο μαγνήτη ή το αντίθετο εξαρτάται από το είδος του εργοστασίου. 
 
Μετατροπή χημικής ενέργειας σε ηλεκτρική 
1. Μπαταρία από νεράντζια και λεμόνια 
Το κιτρικό οξύ, που έχει το νεράντζι, όταν έρθει σε επαφή με τα δυο μεταλλικά στοιχεία με τον 
χαλκό και με μια γαλβανισμένη λαμαρινόβιδα η οποία έχει γύρω γύρω ψευδάργυρο, προκαλείται μια 

χημική αντίδραση που αφήνει πλεόνασμα ηλεκτρονίων στον ψευδάργυρο και 
προκαλεί ένα ασθενές ρεύμα που ταξιδεύει μέσω των καλω-
δίων προς τον χαλκό. Στο κύκλωμά μας θα δούμε ότι συνδέο-
ντας το χαλκό από το ακριανό νεράντζι που είναι ο θετικός 
πόλος και τη λαμαρινόβιδα από το άλλο άκρο που είναι ο αρ-
νητικός πόλος είναι σαν να έχουμε μια μπαταρία, η οποία είναι 

αρκετή για να μας ανάψει ένα λαμπάκι (led) και να διαπιστώσουμε ότι όντως υ-
πάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στο κύκλωμα. Κατά αντίστοιχο τρόπο λειτούργησε και το 
ρολόι με τα λεμόνια. 
 
2. Μπαταρία από ξίδι 
Tα παιδιά παρουσίασαν μια απλή «μπαταρία», χρησιμοποιώντας πάνω σ’ ένα κομ-
μάτι ξύλο ως βάση, δύο ηλεκτρόδια (ένα από χαλκό και ένα από ψευδάργυρο) και 
τα τοποθέτησαν μέσα σε δοχεία με ηλεκτρολύτη (ξίδι). Στη συνέχεια σύνδεσαν τα 
δύο ηλεκτρόδια με ένα κύκλωμα το οποίο είχε έναν διακόπτη και μια λαμπίτσα 
(led). Έτσι δημιουργήθηκε μια χημική αντίδραση και η μικρή λαμπίτσα άναψε. 
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3ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 
Φυγόκεντρος δύναμη 
Πώς μπορεί ένα μικρό βάρος να σηκώσει ένα μεγαλύτερο; 
Περνώ μέσα από ένα κομμάτι σωλήνα ένα σχοινί. Στην κάτω 
άκρη του δένω ένα βάρος, ενώ στην πάνω δένω ένα μικρό-
τερο.  
Αρχίζοντας να περιστρέφω το βάρος παρατηρώ πως το μή-
κος του σχοινιού πάνω από τον σωλήνα αυξάνεται, ενώ ταυ-
τόχρονα το βάρος στην κάτω άκρη του σχοινιού ανεβαίνει. 
Άρα κάποια δύναμη το έλκει (τραβά) προς τα πάνω. 
Προβληματισμοί: Αν το βάρος στο κάτω μέρος μεγαλώσει τι πρέπει να συμβεί για να μπορέσει 
πάλι να ανεβεί; (Σχέση ταχύτητας περιστροφής με το μέγεθος της φυγόκεντρης δύναμης.) 

 
Ηλιακός «φούρνος» 
Μια ακτίνα του ήλιου μας ζεσταίνει.  
Οι πολλές;  
Δεν μένει παρά να τις μαζέψουμε. 
Προβληματισμοί: Σε ποια θέση θα ζε-
σταθεί περισσότερο το δάχτυλό μας; 

Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε την επιλογή μας; (Γωνία ανάκλασης - ευθύγραμμη κίνηση φωτός.) 
 
Φέρνω κοντά 
Τοποθετούμε δυο μπαλάκια του πιγκ - πογκ και δυο μολύβια όπως στο σχήμα. 
Με ένα καλαμάκι φυσάμε ανάμεσά τους. 
Τα δυο μπαλάκια κολλάν μεταξύ τους. 
Τι προκαλεί την κίνησή τους; 
(Η κίνηση ως αποτέλεσμα της δύναμης – «αραίω-
μα» του αέρα με το φύσημα.) 
Σκεπτόμαστε πως για να κινηθούν και να πλη-
σιάσει το ένα μπαλάκι το άλλο πρέπει κάποια δύ-
ναμη να τα έσπρωξε. 
Φυσώντας με το καλαμάκι ο αέρας ανάμεσά τους 
αραίωσε και έτσι τα μπαλάκια μετακινήθηκαν 
προς το κενό που άφησε (τα έσπρωξε ο αέρας από δεξιά και αριστερά). 



Πειράματα – Κατασκευές – Αφίσες – Ζωγραφιές – Παρουσιάσεις στην Καρδίτσα 

ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr - Σεραφείμ Μπίτσιος 24 

7ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 

 
TηLEGOσκόπιο 
Περιγραφή: Την αφορμή για τη δημιουργία του ρομπότ μας, αποτέλεσε ο 2ος Πανελλήνιος Διαγω-
νισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με τίτλο «Ο Γαλαξίας μας». Το τηLEGOσκόπιο αποτελεί και έρ-
γο πολιτιστικής σχολικής δραστηριότητας στο οποίο συνεισέφεραν εξίσου το μάθημα της Πληρο-
φορικής και της Αγγλικής γλώσσας.  
Το ρομποτικό μας έργο βασίστηκε στην κατασκευή ενός τηLEGOσκοπίου με το οποίο μπορούμε να 
παρατηρήσουμε μέρος του ηλιακού μας συστήματος και συγκεκριμένα να περιηγηθούμε από την 
Ήλιο και να καταλήξουμε στη Γη αφού περάσουμε από τους δύο ενδιάμεσους πλανήτες, τον Ερμή 
και την Αφροδίτη. Μετά τη Γη θα δούμε το δορυφόρο της, τη Σελήνη καθώς και τις εκλείψεις του 
Ηλίου και της Σελήνης (και όλα αυτά με LEGO και Scratch)!  
Η υλοποίηση του ρομπότ (κατασκευή και έλεγχος - προγραμματισμός) πραγματοποιήθηκε στο μά-
θημα της Πληροφορικής. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας συ-
γκεντρώθηκαν όλες οι πληροφορίες, δημιουργήθηκαν οι ερωτήσεις των κουίζ και ηχογραφήθηκαν 
όλα τα κείμενο. Όλο το περιεχόμενο της εφαρμογής, με τη μορφή κειμένου και εκφώνησης, είναι 
στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. 

Εικόνα 1: Τμήμα ΣΤ1 Εικόνα 2: Τμήμα ΣΤ2 H διαγωνιστική ομάδα 
«7inSpace» 

Η κατασκευή υλοποιήθηκε από τα 2 τμήματα της ΣΤ τάξης. Συνολικά χωριστήκαμε σε 3 ομάδες: 
ομάδα σχεδιαστών – σκηνογράφων,  ομάδα προγραμματιστών και  ομάδα μηχανικών LEGO. Για 
την ρομπο-κατασκευή μας, αξιοποιήθηκε πλήρως το μάθημα της Πληροφορικής και των Αγγλικών, 
έγιναν εκπαιδευτικές επισκέψεις για την καλύτερη κατανόηση των αστρονομικών θεμάτων και 
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στο σχολείο μας ακόμη και Κυριακές. Το κύριο μέρος της κατα-
σκευής και του προγραμματισμού έγινε μετά τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, υλοποίηση ξεκίνησε τον 
Νοέμβριο όπου επιλέξαμε το θέμα μας από 8 διαφορετικές προτάσεις που γίνανε από τους συμμα-
θητές μας. Στο διαγωνισμό ρομποτικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις 27-2-2016 το σχολείο 
εκπροσωπήθηκε με την ομάδα «7inSpace» από 6 μαθητές. 
Κατασκευή: Για την κατασκευή χρησιμοποιήσαμε: α) το βασικό πακέτο WeDo 9580 και το πακέτο 
συμπληρωματικών δομικών στοιχείων WeDo 9585 (τα οποία αγοράστηκαν από το σχολείο μας), 
β) αρκετά κομμάτια από το μεγαλύτερο πακέτο 10696, που αγοράστηκε με χρήματα του ταμείου 
των 2 τμημάτων και αρκετά κομμάτια LEGO μας τα δώρισαν αρκετοί μαθητές από όλες τις τάξεις  
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του σχολείου μας. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 1500 τουβλάκια LEGO! 
Η κατασκευή αποτελείται από τα μέρη: 1. Το κουτί (φτιαγμένο από χαρτί και ξύλο) το οποίο είναι 
ουσιαστικά το σκηνικό μας και φιλοξενεί στο εσωτερικό του, το μέρος του ηλιακού μας συστήματος 
από τον Ήλιο μέχρι τη Γη. Είναι μαύρο εσωτερικά, όπως και το Διάστημα. Για τη σταθεροποίηση 
του κουτιού κατασκευάστηκε ένα ξύλινο πλαίσιο το οποίο λειτουργεί και ως αποστάστης για την 
μετακινούμενη διόπτρα.  

2. Τον Ήλιο, ο οποίος κατασκευάστηκε από κίτρινα τουβλάκια LEGO και φωτίζει το ηλιακό μας 
σύστημα (εσωτερικό του κουτιού) με 6 LEGO leds τα οποία έχουν συναρμολογηθεί πάνω του. Τα 
leds είναι συνδεδεμένα σε μια lego μπαταριοθήκη με διακόπτη. 

 
3. Ο Ερμής και η Αφροδίτη κατασκευάστηκαν μόνο σε 2 διαστά-
σεις με LEGO μεταξύ του Ήλιου και της Γης. 

4. H Γη και η Σελήνη οι οποίες αναπα-
ραστάθηκαν σαν σφαίρες με LEGO και 
περιστρέφονται στον ίδιο άξονα αλλά 
με διαφορετικές ταχύτητες. Οι σφαί-
ρες LEGO είναι ουσιαστικά κύβοι 
(κούφιοι εσωτερικά) με τις έξι πλευ-
ρές να είναι καμπυλωτές με λεπτά πλακίδια LEGO. Ο φωτισμός από τα 
LED του Ηλίου χρησιμοποιείται για να δείξουμε την έκλειψη Σελήνης και 
την Έκλειψη Ηλίου. Η μεγαλύτερη δυσκολία της κατασκευής ήταν η ομό-
κεντρη κίνηση της Γης και της Σελήνης στον ίδιο άξονα αλλά με διαφο-
ρετικές γωνιακές ταχύτητες. 

5. Η παρατήρηση των LEGO ουρανίων σωμάτων του ηλιακού μας συστήματος στο «Γαλαξιακό κου-
τί» μας γίνεται διαμέσου της μετακινούμενης διόπτρας του τηLEGOσκοπίου μας. 
Η διόπτρα εκτός από την κίνησή της, καλύπτει παράλληλα (με πτυσσόμενες χάρτινες καλύπτρες) 
και το μη παρατηρούμενο τμήμα του γαλαξιακού μας κουτιού και φροντίζει το εσωτερικό του να 
φωτίζεται μόνο από τα LED και όχι από τον εξωτερικό φωτισμό ώστε να αποδώσουμε καλύτερα 
την απόκοσμη σκοτεινιά του κενού διαστήματος! Για την γραμμική κίνηση της διόπτρας χρησιμο-
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ποιήθηκε ένας ισχυρότερος lego κινητήρας ο οποίος μεταδίδει την κίνηση με τη χρήση ενός σκου-
ληκογράναζου (worm gear) και κινείται μαζί με τη διόπτρα και τις πλαϊνές καλύπτρες του κουτιού 
πάνω σε 24 οδοντωτές ράγες lego οι οποίες είναι στερεωμένες στη βάση του κουτιού. 

 
6.Ένα χειριστήριο ελέγχου του μοτέρ του τηLEGOσκοπίου το οποίο χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα 

κλίσης. Με το χειριστήριο αυτό μπορούμε να κινήσουμε τη διόπτρα αρι-
στερά (προς τον Ήλιο) ή δεξιά (προς τη Γη). 
7.Ένα χειριστήριο (ηχητικός διακόπτης) 
με το οποίο μπορούμε ξεκινήσουμε και 
να σταματήσουμε την περιστροφή της 
Γης και της Σελήνης ώστε να παρατη-
ρήσουμε καλύτερα τις εκλείψεις του Η-
λίου και της Σελήνης. Ο ηχητικός δια-

κόπτης είναι ένας μηχανισμός lego ο οποίος χτυπά πάνω σε ένα 
μονωμένο, από το εξωτερικό περιβάλλον, μικρόφωνο και σταματά ή ξεκινά τις ομόκεντρες κινή-
σεις της Γης και της Σελήνης. 
Προγραμματισμός: Με το SCRATCH υλοποιούνται τα παρακάτω: α) Παρουσιάζει πληροφορίες 
(στα Ελληνικά και στα Αγγλικά) και στη συνέχεια εμφανίζει τα κουίζ. Τα κουίζ αφορούν 1) το Η-
λιακό μας σύστημα και τα ουράνια σώματα: 2) τον Ήλιο, 3) τον Ερμή, 4) την Αφροδίτη, 5) τη Γη, 
6) τη Σελήνη, 7) την Έκλειψη Ηλίου και 8) την Έκλειψη Σελήνης. β) Για να «κινηθεί» το 
τηLEGOσκόπιό μας ώστε να παρατηρήσουμε το επόμενο LEGO ουράνιο σώμα πρέπει να απαντη-
θούν σωστά οι ερωτήσεις των κουίζ. Στη συνέχεια «ξεκλειδώνει» το LEGO χειριστήριο το οποίο 
ελέγχει το μοτέρ κίνησης του τηLEGOσκοπίου. γ)  Ελέγχει μέσω ενός ηχητικού διακόπτη την πε-
ριστροφή της Γης και της Σελήνης ώστε να παρατηρήσουμε καλύτερα τις εκλείψεις Γης και Σελή-
νης. δ) Υλοποιούμε μια μπάρα πλοήγησης η οποία μας δείχνει πόσο έχουμε προχωρήσει στο εκπαι-
δευτικό μας ταξίδι από την Ήλιο στη Γη. Συνολικά έχουμε 8 επίπεδα και 10 κουίζ. 
Για τον έλεγχο των παραπάνω απαιτούνται δύο ΗΥ στους οποίους συνδέονται από ένα lego wedo 
hub και ο έλεγχος γίνεται με δυο διαφορετικά προγράμματα με το SCRATCH. Για να δείτε το πρό-
γραμμα και τον κώδικα του προγράμματος επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του scratch  
https://scratch.mit.edu/users/nikmavr/.  
Περισσότερες πληροφορίες για την κατασκευή του τηLEGOσκοπίου στην ιστοσελίδα του εκπ/κού 
Νικολάου Μαυραντζά: http://users.sch.gr/nikmavr.  
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14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 
Πυκνότητα στερεών σωμάτων ίσης μάζας αλλά διαφορετικού όγκου 
Όργανα – Υλικά: 5 μεταλλικοί κύλινδροι ίσης μάζας αλλά διαφορετικού όγκου, ηλεκτρονικός ζυ-
γός.  
Εκτέλεση: Τοποθετούμε έναν έναν τους παραπάνω κυλίνδρους στον ηλεκτρονικό ζυγό και βρί-
σκουμε ότι η μάζα τους είναι ίδια, 50 γραμμάρια ο καθένας. Στη συνέχεια τους ταξινομούμε ανάλο-
γα με τον όγκο τους. Τα σώματα αυτά έχουν ίδια μάζα αλλά διαφορετικό όγκο. 
Συμπέρασμα: Σε σώματα που έχουν ίδια μάζα αλλά διαφορετικό όγκο, μεγαλύτερη πυκνότητα έχει 
αυτό που έχει το μικρότερο όγκο. 

Πυκνότητα στερεών σωμάτων ίδιου όγκου αλ-
λά διαφορετικής μάζας  
Όργανα – Υλικά: 6 μεταλλικοί κύλινδροι ίσου 
όγκου αλλά διαφορετικής μάζας, ηλεκτρονικός 
ζυγός. 
Εκτέλεση: Τοποθετούμε έναν έναν τους παρα-
πάνω κυλίνδρους στον ηλεκτρονικό ζυγό, μετρά-
με τη μάζα τους και τη σημειώνουμε σε πίνακα 
ταξινομώντας τους από τη μεγαλύτερη μάζα στη 
μικρότερη:  

135 γρ. 110 γρ. 95 γρ. 55 γρ. 35 γρ. 15 γρ. 
Συμπέρασμα: Σε σώματα που έχουν ίδιο όγκο, αλλά διαφορετική μάζα μεγαλύτερη πυκνότητα έχει 
αυτό, που έχει τη μεγαλύτερη μάζα. 

Πυκνότητα υγρών 
Όργανα – Υλικά: Οινόπνευμα, λάδι, ξίδι, νερό, 
4 ογκομετρικοί σωλήνες, πυκνόμετρο. 
Εκτέλεση: Βάζουμε σε κάθε ογκομετρικό κύλιν-
δρο 100 κ. εκ. από κάθε υγρό. Βυθίζουμε το πυ-
κνόμετρο σε κάθε υγρό και σημειώνουμε την έν-
δειξη. Παρατηρούμε ότι το πυκνόμετρο βυθίζε-
ται διαφορετικά σε κάθε υγρό.  
Συμπέρασμα: Η πυκνότητα είναι μια χαρακτηρι-
στική ιδιότητα και των υγρών σωμάτων. Τη με-
γαλύτερη πυκνότητα την έχει το υγρό στο οποίο 

βυθίζεται λιγότερο το πυκνόμετρο.  
 
Πυκνότητα αερίων 
Όργανα – Υλικά: Μπαλόνι φουσκωμένο με αέρα, 
μπαλόνι φουσκωμένο με ήλιο.  
Εκτέλεση: Δένουμε τα δύο μπαλόνια με λεπτό 
σπάγκο από το πόδι του θρανίου, τα κρατάμε ψη-
λά ένα σε κάθε χέρι και τα αφήνουμε ελεύθερα. 
Παρατηρούμε ότι το μπαλόνι που είναι φουσκω-
μένο με ήλιο μένει στον αέρα, ενώ το μπαλόνι με 
τον αέρα πέφτει.  
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Συμπέρασμα: Η πυκνότητα είναι μια χαρακτηριστική ιδιότητα και των αερίων. Το αέριο ήλιο έχει 
μικρότερη πυκνότητα από τον ατμοσφαιρικό αέρα. 
Μέτρηση πυκνότητας τριών σωμάτων: νερού, ξύλου, πέτρας 
Όργανα – Υλικά: κομμάτι ξύλου σχήματος ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου, νερό, πέτρα ακανόνι-
στου σχήματος, ογκομετρικός σωλήνας, ζυγός ηλεκτρονικός. 
Εκτέλεση: 
α. Βρίσκουμε την πυκνότητα του νερού  
Στον ογκομετρικό σωλήνα βάζουμε 500 κ. εκ. 
νερό. Το ζυγίζουμε και βρίσκουμε (αφού αφαιρέ-
σουμε το απόβαρο) περίπου 500γρ. Η πυκνότητα 
του νερού είναι:  
Πυκνότητα = μάζα:όγκος = 500:500 =περίπου 1 
(αν ήταν αποσταγμένο θα ήταν ακριβώς 1). 
β. Βρίσκουμε την πυκνότητα του ξύλου 
Ζυγίζουμε κομμάτι ξύλου: μάζα = 153 γρ. 
Βρίσκουμε τον όγκο μ x π x υ= 396 κ. εκ. 
Η πυκνότητα του ξύλου είναι το πηλίκο της διαίρεσης μάζα:όγκος = 153:396=0,39 γρ/κ. εκ. 
γ. Βρίσκουμε την πυκνότητα της πέτρας 
Ζυγίζουμε την πέτρα και βρίσκουμε τη μάζα της 809 γρ. 
Τη βάζουμε μέσα σε ένα ογκομετρικό σωλήνα και βρίσκουμε τον όγκο της 300 κ. εκ.  
Η πυκνότητα της πέτρας είναι μάζα:όγκος = 809:300= 2,69 γρ/κ. εκ.  
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18ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 
Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με την ανάδειξη της σημασίας των οσπρίων στη διατροφή, καθώς το 
2016 ορίσθηκε από τον ΟΗΕ ως Διεθνές Έτος Οσπρίων. 
Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση 
1. Σπορά έξι διαφορετικών ειδών οσπρίων (φακή, ρεβίθια, μαυρομάτικα φασόλια, μπαρμπούνια, 
γίγαντες, φάβα) σε ισάριθμες γλάστρες, οι οποίες κοσμούσαν την παρουσίασή μας. 
2. Χωριστήκαμε σε ομάδες και εκπονήσαμε έξι σχέδια εργασίας (project), που αναφέρονται σε:  
Α) Πληροφορίες για το διεθνές έτος οσπρίων. 
Β) Διατροφική αξία των οσπρίων. 
Γ) Συνταγές με όσπρια από την πατρίδα μας, με το ανάλογο φωτογραφικό υλικό. 
Δ) Συνταγές και φωτογραφίες με όσπρια από όλο τον κόσμο. 
Ε) Ποια ήταν η θέση των οσπρίων στη διατροφή των αρχαίων Ελλήνων και ποιος ο ρόλος τους 
στην επιβίωση του ελληνικού λαού κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής την περίοδο του Β΄ 
Παγκόσμιου Πολέμου. 
Στ) Τραγούδια, μύθοι, παραμύθια και αινίγματα με όσπρια. 
Αυτά τα έξι σχέδια εργασίας παρουσιάστηκαν σε ταμπλό στην Έκθεση. 
3. Αναλάβαμε και μαγειρέψαμε φαγητά όπως: φασόλια γίγαντες, σαλάτα με φακές, κόκκινα μεξικά-
νικα φασόλια, ρεβιθοκεφτέδες, μαυρομάτικα σαλάτα, μαυρομάτικα φαγητό, αρακά με λαχανικά, φα-
κόρυζο, τα οποία παρουσιάσαμε και προσφέραμε στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην εκδήλωση. 
4. Συντάξαμε και μοιράσαμε ενημερωτικό υλικό για τη διατροφική αξία των οσπρίων και την ανά-
γκη ένταξής τους στη διατροφή μας. 
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Δημοτικό Σχολείο Καρδιτσομαγούλας 
 
Αγωγοί – Μονωτές – Βραχυκύκλωμα 
Δραστηριότητες: - Σ΄ ένα απλό κύκλωμα παρεμβάλαμε διάφορα υλικά προκειμένου οι μαθητές να 
διαπιστώσουν ποια υλικά συμπεριφέρονται ως αγωγοί και ποια ως μονωτές. 
- Οι μαθητές παρουσίασαν πείραμα σχετικό με το βραχυκύκλωμα, ενώνοντας φθαρμένα καλώδια 
ώστε το λαμπάκι του απλού κυκλώματος να σβήσει. Στη συνέχεια παρεμβάλλαμε σύρμα οικιακής 
χρήσης, το οποίο καίγονταν, για να δείξουμε τις συνέπειες του βραχυκυκλώματος. 
- «Ζάχαρη ή αλάτι; Βρες το στη στιγμή δίχως δοκιμή» - Παρεμβάλλοντας αλατόνερο ή ζαχαρόνερο 
διαπιστώσαμε την ύπαρξη της αγωγιμότητας.  
- Οι μαθητές που επισκέφτηκαν τον πάγκο του σχολείου μας δοκίμασαν τις γνώσεις τους και δια-
σκέδασαν με το «Φωτεινό παντογνώστη» του οποίου η λειτουργία βασίζεται στην ύπαρξη κλειστών 
κυκλωμάτων. 
- Τα παιδιά σχεδίασαν και δημιούργησαν κατασκευές τις οποίες φώτισαν, εφαρμόζοντας τις γνώ-
σεις τους για τη λειτουργία απλών κυκλωμάτων σε σειρά ή παράλληλη σύνδεση. 
- Τα παιδιά κατασκεύασαν αφίσα προειδοποιώντας για τους κινδύνους της ηλεκτροπληξίας. Η αφί-
σα είχε τον τίτλο: «Ηλεκτρικό ρεύμα – μια επικίνδυνη υπόθεση». 
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Δημοτικό Σχολείο Ματαράγκας 
 
1ο Πείραμα: «Ανίχνευση πρωτεϊνών σε τρόφιμα» 
Οι πρωτεΐνες είναι μεγάλες ενώσεις, απαραίτητες για κάθε ζωντανό οργανισμό. Πλάθουν νέους 
ιστούς στο σώμα, αναπλάθουν τους φθαρμένους και  δίνουν ενέργεια. Τις συναντάμε κυρίως στο 
κρέας, το αυγό, τα γαλακτοκομικά και τα όσπρια. 
1ος διδακτικός στόχος: Να ανιχνεύσουν οι μαθητές την ύπαρξη πρωτεϊνών σε διάφορα τρόφιμα. 
2ος διδακτικός στόχος: Να διαπιστώσουν πειραματικά την ποσότητα πρωτεϊνών με την αλλαγή 
χρωματισμού. 
3ος διδακτικός στόχος: Να αντιληφθούν την αντίδραση διουρίας ως χαρακτηριστική χρωματική 
αντίδραση. 
Υλικά: Ποτήρια ζέσεως, δοκιμαστικοί σωλήνες, βάση για τους δοκιμαστικούς σωλήνες, ασπράδι 
αυγού, γάλα, αλεύρι, χυμός πορτοκαλιού, νερό, διάλυμα θειικού χαλκού CuSO4, διάλυμα υδροξειδί-
ου του νατρίου NaOH. 
Διαδικασία: Μέσα σε 4 ποτήρια ζέσεως ρίχνουμε μικρή πο-
σότητα από ασπράδι αυγού, αλεύρι, χυμό πορτοκαλιού και γά-
λα σε κάθε ποτήρι ξεχωριστά. 
Προσθέτουμε σε όλα τα ποτήρια νερό και ανακατεύουμε. 
Βάζουμε μικρή ποσότητα από κάθε ποτήρι σε δοκιμαστικό σω-
λήνα, ξεχωριστά για κάθε υλικό. 
Προσθέτουμε λίγες σταγόνες διαλύματος θειικού χαλκού 
CuSO4. 
Στη συνέχεια προσθέτουμε σταγόνες από το διάλυμα υδροξει-
δίου του νατρίου NaOH και ανακινούμε καλά και προσεχτικά. 
Παρατήρηση: Παρατηρούμε το ιώδες χρώμα σε ορισμένες 
ουσίες. 
Συμπέρασμα - Εξήγηση: 
Οι πρωτεΐνες αντιδρούν με το διάλυμα θειικού χαλκού CuSO4 

σε αλκαλικό περιβάλλον και σχηματίζουν ομάδες ατόμων (σύ-
μπλοκα) με έντονο μπλε-ιώδες χρώμα. Άρα οι ουσίες που έ-
χουν ιώδες χρώμα όπως το αυγό, το αλεύρι και το γάλα έχουν 
πρωτεΐνες, ενώ το πορτοκάλι δεν έχει. 
 

2ο Πείραμα: «Ανίχνευση αμύλου σε τρόφιμα» 
Το άμυλο είναι ο υδατάνθρακας των φυτών. Σχηματίζεται 
στα φυτά με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. 
1ος διδακτικός στόχος: Να ανιχνεύσουν οι μαθητές την ύ-
παρξη αμύλου σε διάφορα τρόφιμα. 
2ος διδακτικός στόχος: Να διαπιστώσουν πειραματικά την 
ύπαρξη αμύλου με την αλλαγή χρωματισμού. 
Υλικά: Ποτήρια ζέσεως, δοκιμαστικοί σωλήνες, βάση για 
τους δοκιμαστικούς σωλήνες, ψωμί, γάλα, αλεύρι, πατάτα, 
νερό, βάμμα ιωδίου. 

Διαδικασία: Μέσα σε 2 ποτήρια ζέσεως ρίχνουμε μικρή ποσότητα από αλεύρι και γάλα σε κάθε 
ποτήρι ξεχωριστά. 
Προσθέτουμε στο ποτήρι με το αλεύρι νερό και ανακατεύουμε. 
Βάζουμε μικρή ποσότητα από κάθε ποτήρι σε δοκιμαστικό σωλήνα, ξεχωριστά για κάθε υλικό. 
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Προσθέτουμε λίγες σταγόνες βάμματος ιωδίου σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα. 
Κόβουμε μία φέτα ψωμί και μία φέτα πατάτα και ρίχνουμε σταγόνες βάμματος Ιωδίου. 
Παρατήρηση – Συμπέρασμα: Παρατηρούμε το σκούρο μωβ χρώμα στα τρόφιμα που περιέχουν 
άμυλο, όπως το ψωμί, η πατάτα και το αλεύρι, ενώ παρατηρούμε ότι το γάλα δεν έχει καμιά χρω-
ματική αντίδραση που σημαίνει ότι δεν περιέχει άμυλο. 
 
Δημιουργία 1ης αφίσας: Με αφορμή το Επετειακό Έτος Αριστοτέλη οι μαθητές χρησιμοποίησαν 
πληροφορίες και εικόνες από το διαδίκτυο και δημιούργησαν μία αφίσα με τα σημαντικότερα στοι-
χεία της ζωής και του έργου του Αριστοτέλη.  
Δημιουργία 2ης αφίσας: Δημιουργία αφίσας για τη διατροφική αξία των οσπρίων και των πρωτεϊ-
νών.  
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1ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων 
 
Ηλιακός φούρνος. Επιτέλους το ψωμί μας ξεροψημένο! 
Υλικά: 1 άδειο κουτί πίτσας ή γλυκών, μαύρο χαρτόνι, μεμβράνη κουζίνας ή ζελατίνα, αλουμινό-
χαρτο ή καθρέφτης, σύρμα ή ξυλάκια από σουβλάκι, ψαλίδι ή κοπίδι, κόλλα, σελοτέιπ. 
Βήματα: 1) Τοποθετούμε μαύρο χαρτόνι στο εσωτερικό του κουτιού μας. Το μαύρο χρώμα απορ-
ροφά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου και έτσι ανεβάζει τη θερμοκρασία στο εσωτερι-
κό του. 2) Κόβουμε όπως στη φωτογραφία το πάνω μέρος του χαρτο-
νιού για να κάνουμε μία πόρτα στο φουρνάκι μας. 3) Τοποθετούμε 
μεμβράνη κουζίνας στο ανοιχτό μέρος του κουτιού ώστε να γίνει ένα 
μικρό θερμοκήπιο στο εσωτερικό και να παγιδεύσουμε τη θερμότητα. 
4). Για να ανακλαστεί η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου, χρη-
σιμοποιούμε αλουμινόχαρτο που λειτουργεί ως ανακλαστήρας. Το το-
ποθετούμε στο εσωτερικό του παραθύρου από την μέσα πλευρά. 5) Χρησιμοποιούμε ένα κομμάτι 
σύρμα για να ρυθμίζουμε το ύψος του παραθύρου έτσι ώστε η ηλιακή ακτινοβολία να ανακλάται και 
να την κατευθύνουμε στο εσωτερικό του φούρνου μας. 6) Τοποθετούμε το φούρνο μας στον ήλιο 
για τουλάχιστον μία ώρα. Φροντίζουμε να τοποθετήσουμε έτσι την κατασκευή μας ώστε το αλουμι-
νόχαρτο να ανακλά την ηλιακή ακτινοβολία και να την οδηγεί στο εσωτερικό του φούρνου. 
Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται είναι περίπου 70 βαθμοί Κελσίου γιατί εγκλωβίζεται η θερμότη-
τα στο εσωτερικό του φούρνου μας και έτσι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Το σύστημά μας είναι σαν 
ένα μικρό θερμοκήπιο. Οι πολλαπλές ανακλάσεις στο αλουμινόχαρτο και το μαύρο χαρτόνι ανεβά-
ζουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του οπότε αν έχουμε υπομονή μπορούμε να μαγειρέψουμε. 
Ο φούρνος μας είναι ιδανικός για να ζεσταίνεις το φαγητό σου ή το κολατσιό σου. Καλή όρεξη! Για 
να μαγειρέψεις πρέπει να αφήσεις το φούρνο στον ήλιο για τουλάχιστον μία ώρα. 
 
Θα σκάσει ή όχι; 
Υλικά: 1 μπαλόνι, νερό, 1 κερί, σπίρτα. 
Βήματα: Γεμίζουμε ένα μπαλόνι με νερό. Μπορούμε πριν να το έχουμε φουσκώσει με αέρα για να 
αποκτήσει ελαστικότητα πριν το γεμίσουμε με νερό. Ανάβουμε ένα κερί και το πλησιάζουμε στο 
μπαλόνι. Τι παρατηρούμε; Γιατί γίνεται αυτό; Γιατί το μπαλόνι σπάει όταν δεν έχει μέσα νερό; Τι 
θα γίνει αν το μπαλόνι έχει και αέρα και νερό στο εσωτερικό του;  
Το μπαλόνι μας δεν καίγεται γιατί μέσα έχει νερό το οποίο απορροφά τη θερμότητα και κρατά τη 
θερμοκρασία χαμηλά, γύρω στους 100 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό του μπαλονιού. Αν όμως το 
νερό εξατμιστεί τότε το μπαλόνι θα σπάσει! 
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Το αλουμινόχαρτο χορεύει! Το αλουμινόχαρτο περιστρέφεται από τα θερμά ανοδικά ρεύματα αέρα 
Υλικά: Αλουμινόχαρτο, ψαλίδι, κεράκια ή θερμαντικό σώμα, κλωστή, 1 μολύβι. 
Βήματα: Κόβουμε έναν κύκλο από αλουμινόχαρτο με το ψαλίδι. Χα-
ράσσουμε με ένα μολύβι ή με ένα αιχμηρό αντικείμενο μία σπείρα στο 
εσωτερικό του κυκλικού δίσκου. Κόβουμε με το ψαλίδι τη σπείρα και 
στο ένα άκρο περνάμε μία λεπτή κλωστή. Αν βάλουμε τη λωρίδα α-
λουμινόχαρτου πάνω από αναμμένα κεράκια ή ένα θερμαντικό σώμα, 
αυτή περιστρέφεται. Όσο πιο θερμό είναι το θερμαντικό σώμα τόσο 
πιο γρήγορα θα περιστρέφεται το αλουμινόχαρτό μας. Το αλουμινό-
χαρτο μας μπορούμε να το στολίσουμε με αυτοκολλητάκια για να είναι πιο όμορφο ή να το ζωγρα-
φίσουμε με μαρκαδόρους. Όταν περιστρέφεται είναι μαγικό! 
Καθώς θερμαίνεται ο αέρας πάνω από τα κεράκια, διαστέλλεται και γίνεται πιο αραιός. Έτσι ο πιο 
ζεστός αέρας ωθείται προς τα πάνω, αναμειγνύεται με τον πιο κρύο αέρα και δημιουργείται ροή 
θερμότητας. Τα θερμά ανοδικά ρεύματα αέρα που δημιουργούνται πάνω από το κερί παρασύρουν 
το αλουμινόχαρτο σε έναν τρελό χορό! 
 
Τραμπάλα φωτιάς! 
Υλικά: 1 κερί σπαρματσέτο, 2 καρφιά μεγάλα ίδιου μεγέθους, 2 τενεκεδάκια ίδιου ύψους, 1 μαχαί-
ρι, αλουμινόχαρτο. 
Βήματα: Κόβουμε ένα κομματάκι από τα δύο άκρα ενός κεριού με το 
μαχαίρι ή με ένα ψαλίδι, έτσι ώστε να μείνει το φιτίλι και στα δύο ά-
κρα. Στο μέσον του κεριού καρφώνουμε τα δύο καρφιά, όπως φαίνε-
ται στην φωτογραφία. Ακουμπάμε προσεκτικά το σύστημα στα δύο 
τενεκεδάκια, έτσι ώστε το κερί να μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα 
χωρίς να ακουμπά το τραπέζι. Επιλέγουμε τενεκεδάκια για να μην 
πιάσει φωτιά! Ανάβουμε τα δύο φιτίλια. Τι παρατηρούμε; Γιατί γίνεται αυτό; Μπορούμε να βάλουμε 
την πειραματική μας διάταξη πάνω σε αλουμινόχαρτο για να μη λερώσουμε το τραπέζι. 
Ο ζεστός αέρας είναι πιο ελαφρύς και ανεβαίνει προς τα πάνω. Τα θερμά ρεύματα αέρα δημιουρ-
γούνται και στα δύο μέρη του κεριού μας και το αναγκάζουν να κινείται πάνω κάτω. 
 
Πώς ξεχωρίζουμε ένα βρασμένο από ένα άβραστο αβγό; 
Υλικά: 1 βρασμένο αβγό, 1 άβραστο αβγό. 
Βήματα: Περιστρέφουμε πρώτα το άβραστο και μετά ένα βρασμένο 
αβγό. Τι παρατηρούμε; Γιατί γίνεται αυτό; Όταν προσπαθήσουμε να 
περιστρέψουμε το άβραστο αβγό παρατηρούμε ότι αυτό δύσκολα πε-
ριστρέφεται. Αν όμως περιστρέψουμε το βρασμένο αβγό, αυτό κάνει 
εύκολα γρήγορες περιστροφές. Το βρασμένο αβγό είναι στερεό 
,σχετικά ομοιογενές και έτσι περιστρέφεται πιο εύκολα από το άβραστο αβγό που είναι υγρό στο 
εσωτερικό του. Έτσι μπορούμε να ξεχωρίσουμε το βρασμένο από το άβραστο αβγό χωρίς να το 
σπάσουμε! 
Κείμενα - φωτογραφίες: Τίνα Νάντσου 
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1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 
Οξυγόνο - Πνοή ζωής 
Υλικά: Μια γυάλινη φιάλη, διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου (περίπου 15% Η2Ο2), ιωδιούχο 
κάλιο (ΚΙ), ένα ξυλάκι, αναπτήρας. 
Διαδικασία: Ρίχνουμε στη φιάλη περίπου 20mL διαλύ-
ματος υπεροξειδίου του υδρογόνου. Προσθέτουμε μικρή 
ποσότητα ιωδιούχου καλίου. Παρατηρούμε ότι το μίγμα 
αφρίζει. Ανάβουμε με τη βοήθεια του αναπτήρα το ξυ-
λάκι. Σβήνουμε το ξυλάκι και πλησιάζουμε την πυρα-
κτωμένη άκρη του στο στόμιο της φιάλης. Παρατηρούμε 
αναζωπύρωση της φλόγας. 
Εξήγηση: Το υπεροξείδιο του υδρογόνου διασπάται από μόνο του αργά σε νερό και οξυγόνο. Το ιωδιού-
χο κάλιο που προσθέτουμε δρα σαν καταλύτης της αντίδρασης και αυτή πραγματοποιείται αμέσως. Το 
οξυγόνο που απελευθερώνεται αναζωπυρώνει τη φλόγα.  
 
Και όμως κατεβαίνει … 
Υλικά: 2 κώνοι, 2 ξύλινα πηχάκια, 1 χάρακας. 
Διαδικασία: Αφήνουμε το διπλό κώνο από τη βάση του κε-
κλιμένου επιπέδου και παρατηρούμε ότι «ανεβαίνει». 
Εξήγηση: Στη φυσική, το κέντρο μάζας ενός σώματος ή 
ενός συστήματος σωμάτων είναι το σημείο το οποίο συμπε-
ριφέρεται ως η μάζα όλου του σώματος ή του συστήματος, να είναι συγκεντρωμένη σ' αυτό. Το κέ-
ντρο μάζας ενός σώματος δε συμπίπτει πάντα με το γεωμετρικό του κέντρο. 

Στην περίπτωση που έχουμε 
εδώ, αυτό που συμβαίνει είναι 
ότι το κέντρο μάζας των κώνων 
στην πραγματικότητα κατεβαίνει 
και δεν ανεβαίνει, διότι στην αρ-
χή οι κώνοι στηρίζονται σε μεγά-
λο κύκλο και όσο «ανεβαίνει» ο 

κύκλος συνεχώς μικραίνει. Αν μετρήσουμε με το χάρακα που βρίσκεται το κέντρο μάζας στο κάτω 
και στο πάνω μέρος του κεκλιμένου επιπέδου, θα διαπιστώσουμε ότι στο πάνω μέρος το κέντρο 
μάζας θα είναι χαμηλότερα απ’ ότι στο κάτω μέρος. 
 
Αόρατο ποτήρι 
Υλικά: Ηλιέλαιο, δύο ποτήρια ζέσεως διαφορετικού μεγέθους. 
Διαδικασία: Τοποθετούμε το μικρό ποτήρι μέσα στο μεγάλο. 
Γεμίζουμε το μικρό ποτήρι με ηλιέλαιο. Συνεχίζουμε μέχρι το 
ηλιέλαιο να καλύψει τελείως το μικρό ποτήρι. Παρατηρούμε ότι 
το μικρό ποτήρι εξαφανίστηκε. 
Εξήγηση: Όταν το φως αλλάζει υλικό μέσο στο οποίο διαδίδε-
ται, τότε αλλάζει και την κατεύθυνση του, δηλαδή διαθλάται. Αυτό μας επιτρέπει να διακρίνουμε 
τα διαφανή αντικείμενα γύρω μας. Κάθε υλικό έχει δικό του δείκτη διάθλασης. Το ηλιέλαιο και το 
πυρίμαχο γυαλί έχουν τον ίδιο δείκτη διάθλασης. Επομένως το φως διαδίδεται μέσα στο γυαλί και 
στο ηλιέλαιο σα να πρόκειται για το ίδιο υλικό και δεν διαθλάται περνώντας από το ένα στο άλλο. 
Δεν μπορούμε πλέον να διακρίνουμε το μικρό ποτήρι. Έχει γίνει αόρατο! 
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Ηλεκτροσκόπιο 
Υλικά: 1 πλαστικό μπουκάλι, σύρμα διαμέτρου 3 χιλ. και μήκους 20 εκ., 2 μικρά 
κομμάτια αλουμινόχαρτο. 
Διαδικασία: Όταν πλησιάζουμε ή ακουμπάμε ένα φορτισμένο σώμα στην κορυφή 
της κατασκευής, τα δύο μεταλλικά φύλλα αποκλίνουν. 
Εξήγηση: Όταν πλησιάζουμε ή ακουμπάμε το φορτισμένο σώμα στην κορυφή της 
κατασκευής, το ηλεκτρικό φορτίο θα περάσει, μέσω της ράβδου, από το σώμα στα 
δύο μεταλλικά φύλλα, τα οποία θα φορτιστούν ομώνυμα. Όμως τα ομώνυμα φορτία 
απωθούνται και έτσι τα δύο φύλλα απωθούνται και τελικά αποκλίνουν, δείχνοντάς μας ποια σώμα-
τα είναι φορτισμένα και ποια όχι.  
 
Το μπαλόνι που φουσκώνει μόνο του 
Υλικά: Περίπου 50ml ξύδι, 2 κ.γ. μαγειρική σόδα, μια γυάλινη φιάλη, ένα μπαλόνι, ένα κουταλάκι. 
Διαδικασία: Βάζουμε μαγειρική σόδα μέσα σε ένα μπαλόνι με το κουταλάκι. Βάζουμε λίγο ξύδι μέ-
σα σε μια γυάλινη φιάλη. Τοποθετούμε στο στόμιο της γυάλινης φιάλης το μπαλόνι 
και σιγά-σιγά αναποδογυρίζουμε το μπαλόνι και πέφτει η σόδα μέσα στη φιάλη με 
το ξύδι. Παρατηρούμε ότι το μπαλόνι φουσκώνει. 
Εξήγηση: Όταν η σόδα έρχεται σε επαφή με το ξύδι αντιδρά και παράγεται διοξεί-
διο του άνθρακα που φουσκώνει το μπαλόνι. Ως γνωστόν ένα οξύ -στην προκειμέ-
νη περίπτωση το ξύδι (οξικό οξύ)- αντιδρά με τα ανθρακικά άλατα (σόδα) και πα-
ράγεται διοξείδιο του άνθρακα . 

Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο 
Υλικά: 1 πλαστικό μπουκάλι, αλουμινόχαρτο, κλωστές, 1 
πλαστικό καπάκι (από τάπερ, ως μονωτή), κόλλα, καλώδια, 
ηλεκτροστατική μηχανή. 
Διαδικασία: Συνδέουμε την ηλεκτροστατική μηχανή με την 
κατασκευή χρησιμοποιώντας καλώδια. Όταν γυρίζουμε την 
μανιβέλα της ηλεκτροστατικής μηχανής παρατηρούμε ότι οι 
κλωστές σηκώνονται. 

Εξήγηση: Όταν γυρίζουμε την μανιβέλα της ηλεκτροστατικής μηχανής, τα δύο άκρα της 
κατασκευής φορτίζονται αντίθετα: το ένα αρνητικά ενώ το άλλο θετικά. Γι' αυτόν το λόγο 
δημιουργείται μεταξύ τους ένα ηλεκτρικό πεδίο. Το ηλεκτρικό πεδίο είναι αυτό που 
προσανατολίζει τις κλωστές.  

Η ... οδοντόκρεμα του ελέφαντα 
Υλικά: Ογκομετρικός κύλινδρος, διάλυμα υπεροξειδίου του υδρο-
γόνου (Η2Ο2), διάλυμα ιωδιούχου καλίου (ΚΙ), απορρυπαντικό. 
Διαδικασία: Τοποθετούμε περίπου 10mL απορρυπαντικού στον 
ογκομετρικό κύλινδρο και προσθέτουμε περίπου 20mL Η2Ο2. Στο 
μίγμα προσθέτουμε τώρα 5mL διαλύματος ΚI. Μέσα σε λίγα δευ-

τερόλεπτα αναπτύσσεται μια μεγάλη στήλη αφρού, η οποία ξεχειλίζει από τον κύλινδρο και αρχίζει 
να καλύπτει όλο τον χώρο γύρω από τη βάση του κυλίνδρου. Επίσης, παρατηρούμε την ανάπτυξη 
θερμότητας. 
Εξήγηση: Το Η2Ο2 διασπάται προς υδρατμό και οξυγόνο (Ο2), σύμφωνα με την ακόλουθη εξώθερ-
μη αντίδραση: 2 Η2Ο2(aq)  2 H2O(g) + O2(g). Η αντίδραση αυτή είναι εξαιρετικά βραδεία. Παρουσία 
όμως καταλύτη, όπως το ΚI, η παραπάνω αντίδραση είναι πολύ ζωηρή. Με το απορρυπαντικό, οι 
παραγόμενοι υδρατμοί, και κυρίως το οξυγόνο, δημιουργούν έντονο αφρισμό. Το κιτρινωπό χρώμα 
της «οδοντόκρεμας» οφείλεται στο ιώδιο που υπάρχει στο ΚΙ. 
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2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 
Ανύψωση νερού σε αντεστραμμένα ποτήρια 
Υλικά: Λεκάνη γεμάτη με χρωματισμένο νερό και γυάλινα 
ποτήρια διαφόρων μεγεθών. 
Διαδικασία: Βυθίζουμε το ποτήρι όρθιο στη λεκάνη και κα-
τόπιν το αντιστρέφουμε και το ανεβάζουμε σιγά - σιγά ώστε 
να εξέχει από την επιφάνεια του νερού και μόνο τα χείλη του 
να παραμείνουν μέσα στο νερό. Παρατηρούμε ότι το αντε-
στραμμένο ποτήρι, αν και εξέχει από το νερό, είναι γεμάτο 
με νερό! Καταφέραμε δηλαδή να ανυψώσουμε το νερό πάνω 
από την επιφάνειά του! Πρόκειται για παράδοξο ή πρόκειται για κάτι τελείως φυσικό και αναμενό-

μενο; Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με όλα τα διαθέσιμα ποτήρια. 
Εξήγηση: Η υδροστατική πίεση που υπάρχει στη βάση της στήλης του 
νερού του ανυψωμένου μέσα στο ποτήρι αντισταθμίζεται από την α-
τμοσφαιρική πίεση που ασκείται στην επιφάνεια του νερού. Ακόμη και 
στο μεγαλύτερο ποτήρι το ύψος του νερού δεν είναι αρκετό για να υ-
περνικήσει την ατμοσφαιρική πίεση και το νερό να κατεβεί μέσα στο 
νερό της λεκάνης. Πόσο όμως μεγάλο μπορεί να είναι αυτό το ύψος 
για συγκρατείται όλη η ποσότητα του νερού πάνω από την επιφάνεια 
του νερού της λεκάνης; 
Αν το υγρό ήταν υδράργυρος (θυμηθείτε το πείραμα του Torricelli), 
το μέγιστο ύψος είναι 76cm (η ακριβής τιμή εξαρτάται από την τοπική 

ατμοσφαιρική πίεση) και η ατμοσφαιρική πίεση ισούται με την υδροστατική πίεση στήλης υδραργύ-
ρου ύψους hHg =76cm:   Patm=PHg=ρHg.g.hHg   (1) 
Στην περίπτωση του νερού:   Patm=Pνερού=ρνερού.g.hνερού   (2) 
Η πυκνότητα του υδραργύρου είναι ρHg=13,534g/cm3, ενώ η πυκνότητα του καθαρού νερού είναι 
ρνερού=1g/cm3. Από τις (1) και (2) προκύπτει τελικά hνερού=10,28m. 
Συμπέρασμα: Ακόμη και σε ποτήρι ύψους 10,28m το νερό θα παρέμενε μέσα στο αντεστραμμένο 
ποτήρι πάνω από την επιφάνεια του νερού της λεκάνης. Αν όμως το ύψος του ποτηριού ήταν μεγα-
λύτερο, η στάθμη του νερού μέσα στο αντεστραμμένο ποτήρι θα κατέβαινε και θα σταθεροποιείτο 
στα 10,28m. 
 

Αφηρημένη τέχνη στο πιάτο 
Θέμα: Διαμοριακές δυνάμεις και επιφανειακή τάση του 
νερού με χρώματα. 
Υλικά: Ένα ρηχό πιάτο, 1 μπατονέτα, αντιδραστήρια, γάλα, 
χρώματα, υγρό πιάτων. 
Διαδικασία: Σε ένα ρηχό πιάτο ρίχνουμε μικρή ποσότητα 
γάλακτος. Στο μέσον του πιάτου ρίχνουμε μερικές σταγό-
νες χρώματος (ζαχαροπλαστικής). Βουτάμε τη μπατονέτα 
στο υγρό σαπούνι πιάτων και στη συνέχεια το βυθίζουμε 
στο μέσον του πιάτου και παρατηρούμε τι συμβαίνει. 
Εξήγηση: Το χρώμα ζαχαροπλαστικής είναι πιο ελαφρύ 
από το γάλα γι’ αυτό μένει στην επιφάνεια. Από την άλλη 
τα μόρια του νερού ενώνονται μεταξύ τους με δυνάμεις 

(διαμοριακές) και σχηματίζουν δεσμούς (δεσμοί υδρογόνου). Αυτοί οι δεσμοί συγκρατούν τα μόρια 
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κοντά μεταξύ τους με αποτέλεσμα: Η επιφάνεια του νερού να έχει μεγάλη επιφανειακή τάση. Τα 
χρώματα να μην διασκορπίζονται στο γάλα και να παραμένουν κοντά. Όταν το σαπούνι ακουμπήσει 
στην επιφάνεια του νερού τότε τα μόρια σπάνε τους δεσμούς υδρογόνου (τα μόρια του σαπουνιού 
παρεμβάλλονται στα μόρια του νερού). Τότε τα παραδίπλα μόρια του νερού συνεχίζουν να έλκουν 
τα γειτονικά τους με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ρεύματα προς τα τοιχώματα του δοχείου, έλ-
κοντας μαζί τους μόρια λίπους του γάλακτος με μόρια σαπουνιού. Έτσι η κίνηση αυτή δίνει τη με-
τακίνηση των χρημάτων προς τα τοιχώματα του δοχείου. 
 
Φλεγόμενες μπάλες από… βαμβάκι 
Υλικά: 2cm3 πυκνό H2SO4, 1g KMnO4, 2 ύαλοι ωρολογίου, γκαζάκι, βαμβάκι, γυάλινη ράβδος 
(τουλάχιστον 30cm). 
Διαδικασία: Αρχικά τοποθετούμε στο γκαζάκι τις υάλους ωρολογίου για να θερμανθούν. Στην 
πρώτη τοποθετούμε 2cm3 πυκνού Η2SO4  ενώ στη δεύτερη μικρή ποσότητα KMnO4. Τοποθετούμε 
στον πάγκο το βαμβάκι. Ακουμπάμε την άκρη της γυάλινης ράβδου πρώτα στο H2SO4 και στη συ-
νέχεια στο KMnO4. Στην συνέχεια ακουμπάμε τη ράβδο στο βαμβάκι που θα αναφλεγεί. 
Ερμηνεία: Από την αντίδραση του Η2SO4 με το KMnO4  σχηματίζεται το υπερμαγγανικό οξύ 
(HMnO4). Από την αφυδάτωση του HMnO4 προκύπτει το οξείδιο του μαγγανίου (VII) (Mn2O7), 
που αντιδρά βίαια με οργανικές ενώσεις και το βλέπουμε στο βαμβάκι που αναφλέγεται. 

 
Ζωγραφίζοντας με… μαγνήτη 
Υλικά: 1g γραφίτη (τόνερ), λάδι, χαρτί, ποτήρι, γυάλινη ράβδος,  μαγνήτης. 
Διαδικασία: Ανακατεύουμε το τόνερ με ίση ποσότητα λαδιού, έτσι ώστε να διαλυθεί. Απλώνουμε 
στη συνέχεια το υγρό σε μια επιφάνεια (χαρτί) και από κάτω κάνουμε διάφορες κινήσεις του μα-
γνήτη που ελκύει το εν λόγω υγρό δημιουργώντας διάφορα σχήματα. 
Ερμηνεία: Το αναμειγμένο υγρό γραφίτη - λαδιού (ferrofluid) είναι ένα υγρό που μαγνητίζεται έ-
ντονα παρουσία μαγνητικού πεδίου. Έτσι κάνοντας διάφορες κινήσεις του μαγνήτη έλκεται το υγρό 
… ζωγραφίζοντας πάνω στην επιφάνεια του χαρτιού. 
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3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 
Αποχρωματισμός έγχρωμου διαλύματος με ενεργό άνθρακα.  
Ενεργός άνθρακας είναι ο άνθρακας που παίρνουμε με απανθράκωση ξύλων ή ιστών από ζώα 

(τρίχες, οστά, αίμα) έχει την ικανότητα να συγκρατεί στην επιφάνειά 
του αέρια, ατμούς και ουσίες με μεγάλο μοριακό βάρος. Έχει ισχυρή 
προσροφητική ικανότητα και χρησιμοποιείται σαν αποσμητικό και απο-
χρωστικό μέσο. Ο ενεργός άνθρακας προσροφά διάφορα μόρια ουσιών 
που είναι διαλυμένα σε νερό. Έτσι μπορούμε να παρατηρήσουμε την 
απομάκρυνση μιας έγχρωμης ουσίας (χρώμα ζαχαροπλαστικής, εκχύ-
λισμα παντζαριών, χρωματιστό αλάτι) από ένα υδατικό διάλυμα. 
Το πείραμα: Σε ποτήρι ζέσης 250ml με το διάλυμα της έγχρωμης ου-
σίας προσθέτουμε 1-2 κουταλάκια ενεργό άνθρακα και ανακατεύουμε 
καλά. Αφήνουμε το διάλυμα για 10-15min αν έχουμε τη χρονική δυνα-
τότητα. Μπορούμε να θερμάνουμε ελαφρά (όχι μέχρι βρασμού) το διά-
λυμα, ώστε να βοηθήσουμε και να επιταχύνουμε την προσρόφηση .Στη 
συνέχεια διηθούμε.  
Παρατήρηση: Μερικές φορές μετά τη διήθηση βλέπουμε στο διήθημα 
να έχει περάσει και άνθρακας. Χρησιμοποιούμε διηθητικό χαρτί με μι-

κρότερους πόρους ή επαναλαμβάνουμε τη διήθηση. 
 
Σύγκριση δραστικότητας χαλκού - αργύρου. 
Στις αντιδράσεις απλής αντικατάστασης τα πιο δραστικά χημικά στοι-
χεία αντικαθιστούν τα λιγότερο δραστικά. 
Το πείραμα: Παρασκευάζουμε το διάλυμα νιτρικού αργύρου διαλύο-
ντας 5g νιτρικού αργύρου σε 500ml νερού. Σε δοκιμαστικό σωλήνα 
τοποθετούμε στενή λωρίδα από φύλλο χαλκού σε σπειροειδές σχήμα. 
Σε κύλινδρο τοποθετούμε ένα μικρό δένδρο σε σχήμα έλατου που έ-
χουμε κατασκευάσει από φύλλο χαλκού. Στη συνέχεια γεμίζουμε το 
δοκιμαστικό σωλήνα και τον κύλινδρο με διάλυμα νιτρικού αργύρου. 
Πάνω στην επιφάνεια του χαλκού παρατηρούμε θεαματικές αποθέ-
σεις αργύρου, ενώ το διάλυμα χρωματίζεται ανοιχτό μπλε, επειδή ο 
χαλκός είναι δραστικότερος του αργύρου. 
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4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 
Το μπαλόνι που δεν καίγεται  
Υλικά: 1 μπαλόνι, νερό, 1 κερί, σπίρτα. 
Εκτέλεση: Γεμίζουμε ένα μπαλόνι με νερό. Μπορούμε πριν να το έχουμε φουσκώσει με αέρα για 
να αποκτήσει ελαστικότητα πριν το γεμίσουμε με νερό. Ανάβουμε ένα κερί και το πλησιάζουμε στο 
μπαλόνι. Τι παρατηρούμε; Γιατί γίνεται αυτό; Γιατί το μπαλόνι σπάει όταν δεν έχει μέσα νερό; Τι 
θα γίνει αν το μπαλόνι έχει και αέρα και νερό στο εσωτερικό του; 
Ερμηνεία: Το μπαλόνι μας δεν καίγεται γιατί μέσα έχει νερό το οποίο απορροφά τη θερμότητα και 
κρατά τη θερμοκρασία χαμηλά, γύρω στους 100°C στο εσωτερικό του μπαλονιού. Αν όμως το νερό 
εξατμιστεί τότε το μπαλόνι θα σπάσει! 
 
Το μπαλόνι που δεν σπάει 
Υλικά: 1 μπαλόνι, πινέζες,  
Εκτέλεση: Παίρνουμε το μπαλόνι και το φουσκώνουμε. Τοποθετούμε πινέζες πάνω σε ένα τραπέ-
ζι και πιέζουμε το μπαλόνι. Παρατηρούμε ότι το μπαλόνι δεν σπάει. 
Ερμηνεία: Η πίεση P=F/A όπου A το εμβαδόν της επιφάνειας που ασκεί την πίεση. Όταν οι πινέ-
ζες είναι πολλές, επειδή η επιφάνεια είναι μεγάλη, ασκεί μικρή πίεση και για αυτό το μπαλόνι δεν 
σπάει, ενώ όταν είναι μία η πινέζα, είναι μικρή επιφάνεια και ασκεί μεγάλη πίεση. 
 
Η οδοντόκρεμα του ελέφαντα 
Υλικά: Λίγο ζεστό νερό, μαγιά, οξυζενέ 20%, χρώμα ζαχαροπλαστικής, λίγο υγρό απορρυπαντικό 
πιάτων. 
Εκτέλεση: Προσθέτουμε σε ένα ογκομετρικό κύλινδρο το υγρό πιάτων στο οξυζενέ και ανακατεύ-
ουμε για να δημιουργηθεί λίγη σαπουνάδα. Στη συνέχεια ζεσταίνουμε ελαφρά νερό που έχει μέσα 
μαγιά (μέχρι περίπου 35°C) και το ρίχνουμε στο σωλήνα. Η μαγιά επιταχύνει τη διάσπαση του οξυ-
ζενέ και η σαπουνάδα που δημιουργείται προσφέρει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. 
Η αντίδραση μπορεί να γίνει και με καταλύτη ιωδιούχο κάλιο αντί μαγιά, ενώ προσθήκη κάποιας 
χρωστικής ουσίας (π.χ. βαφές ζαχαροπλαστικής) δίνει πιο εντυπωσιακά οπτικά αποτελέσματα. 
Εξήγηση: Το υπεροξείδιο του υδρογόνου γενικά διασπάται (θερμοδυναμικώς ευνοούμενη αντίδρα-
ση), δίνοντας νερό και οξυγόνο: 2H2O2 (aq)  2H2O(l) + O2(g). 
Η εξώθερμη αυτή αντίδραση γίνεται πολύ αργά. Αυτό φαίνεται και στο πείραμα όταν προσθέσουμε 
το υγρό απορρυπαντικό, αφού οι φυσαλίδες που δημιουργούνται τότε (που υποδηλώνουν την πα-
ρουσία οξυγόνου) είναι πάρα πολύ λίγες και σχηματίζονται με αργό ρυθμό. Ωστόσο, όταν προσθέ-
σουμε τη μαγιά, η αντίδραση επιταχύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό: παράγεται μεγάλη ποσότητα α-
φρού αλλά και υδρατμοί, λόγω του σχηματισμού μεγάλων ποσοτήτων οξυγόνου και νερού αντίστοι-
χα. Επίσης, αναπτύσσεται θερμότητα, αφού η αντίδραση είναι εξώθερμη. 
 
Το πιπέρι απομακρύνεται  
Υλικά: Ένα ρηχό δοχείο ή ένα πιάτο, νερό, πιπέρι μαύρο, υγρό απορρυπαντικό. 
Εκτέλεση: 1. Βάζουμε νερό στο δοχείο.  
2. Ρίχνουμε λίγο πιπέρι πάνω στην επιφάνεια του νερού φροντίζοντας να σκορπίσει ομοιόμορφα. 
Παρατηρούμε ότι το πιπέρι επιπλέει.  
3. Ακουμπάμε με το άκρο του δάχτυλου στο κέντρο της επιφάνειας του νερού (το δάχτυλο να είναι 
στεγνό). Στην περίπτωση αυτή δεν θα παρατηρήσουμε κάτι περίεργο.  
4. Ακουμπάμε το δάχτυλο στο απορρυπαντικό.  
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5. Επαναλαμβάνουμε τώρα το βήμα 3. Κάτι παράξενο συμβαίνει αυτή τη φορά. Ακαριαία το πιπέρι 
απομακρύνεται από το κέντρο και συγκεντρώνεται κοντά στην περιφέρεια του δοχείου. Μετά από 
λίγο κάποια ποσότητα από το πιπέρι θα βυθιστεί. 
Διευκρινίζουμε ότι το πιπέρι έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από το νερό και άρα πρέπει να βυθίζεται 
σ' αυτό. 
Εξήγηση: Η επίπλευση του πιπεριού οφείλεται στην επιφανειακή τάση του νερού. 
Η γρήγορη απομάκρυνση από το κέντρο και η βύθιση του πιπεριού οφείλεται στη μείωση της επι-
φανειακής τάσης του νερού όταν προστίθεται το απορρυπαντικό. 
Η επιφανειακή τάση είναι το αποτέλεσμα της ισχυρής έλξης μεταξύ των μορίων σε ένα υγρό. Το 
νερό έχει μια ασυνήθιστα υψηλή επιφανειακή τάση σε σύγκριση με τα περισσότερα άλλα υγρά επει-
δή τα μόρια του έλκονται πολύ έντονα μεταξύ τους. Αυτή η ισχυρή έλξη επιτρέπει σε κάποια έντο-
μα να περπατούν στην επιφάνειά του.  
Στο απορρυπαντικό, που ανήκει στην ομάδα των σαπουνιών, το κάθε μόριο αποτελείται από ένα 
υδρόφιλο και ένα υδρόφοβο τμήμα. Το υδρόφιλο έλκεται έντονα από τα μόρια του νερού και παρεμ-
βάλλεται ανάμεσά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται η έλξη μεταξύ των μορίων του 
νερού, δηλαδή η επιφανειακή τάση.  
Τελικά τα μόρια του νερού επιφανειακά απομακρύνονται από το σημείο που υπάρχει το απορρυπα-
ντικό και οδηγούνται στην περιφέρεια του δοχείου παρασύροντας και το πιπέρι που επιπλέει, μέ-
ρος από το οποίο σε λίγο βυθίζεται. 
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5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 
Πειράματα με το κέντρο βάρους  
Υλικά: 1ο πείραμα: 2 πιρούνια, 2 οδοντογλυφίδες, 
αλατιέρα. 2ο πείραμα: 2 πιρούνια, 1 οδοντογλυφίδα, 
ποτήρι, αναπτήρας. 3ο πείραμα: 2 άδεια αλουμινέ-
νια κουτάκια αναψυκτικού, 100ml νερό. 
Διαδικασία: 1ο πείραμα: Ενώνουμε τα δύο πιρού-
νια, τα στηρίζουμε σε μία οδοντογλυφίδα και στη 
συνέχεια στηρίζουμε το σύστημα που κατασκευά-
σαμε στην άλλη οδοντογλυφίδα που έχουμε στηρί-
ξει προηγουμένως σε μία αλατιέρα, όπως φαίνεται 
στην εικόνα. 
2ο πείραμα: Ενώνουμε τα δύο πιρούνια, τα στηρίζουμε σε μία οδοντογλυφίδα και στη συνέχεια στη-
ρίζουμε το σύστημα που κατασκευάσαμε στο χείλος του ποτηριού. Στη συνέχεια ανάβουμε με τον 
αναπτήρα φωτιά στο άκρο της οδοντογλυφίδας που ακουμπάει στο ποτήρι. 
3ο πείραμα: Ρίχνουμε τα 100ml νερό στο ένα κουτάκι αναψυκτικού και προσπαθούμε να τα στηρί-
ξουμε και τα δύο κουτάκια πλάγια. 
Εξήγηση: 1ο πείραμα: Το σύστημα οδοντογλυφίδες - πιρούνια στηρίζεται γιατί το κέντρο βάρους 
βρίσκεται κάτω από την αλατιέρα. 
2ο πείραμα: Το σύστημα οδοντογλυφίδα - πιρούνια στηρίζεται στο χείλος του ποτηριού γιατί το 
κέντρο βάρους βρίσκεται κάτω από το ποτήρι. 
3ο πείραμα: Το άδειο κουτάκι πέφτει γιατί το κέντρο βάρους είναι σχετικά ψηλά μέσα στο κουτάκι, 
ενώ το κουτάκι με το νερό στηρίζεται πλάγια, γιατί ρίχνοντας νερό μέσα στο κουτάκι το κέντρο 
βάρους κατεβαίνει και είναι μέσα στο νερό. 
 
Τρισδιάστατη απεικόνιση βίντεο (Ολόγραμμα) 
Υλικά: Πλεξιγκλάς, ψαλίδι, χάρακας, χαρτί, 
κόλα, smartphone (ή tablet,υπολογιστής), βί-
ντεο του youtube: hologram. 
Διαδικασία: Κόβουμε τέσσερα ίδια τραπέζια 
από το πλεξιγκλάς διαστάσεων: βάση 
μικρή=1cm, βάση μεγάλη=6cm και ύψος=3,5cm. 
Τα κολλάμε μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα 
τετράεδρο (βλέπε στην εικόνα), το τοποθετού-
με πάνω στην οθόνη του tablet και πατάμε 
έναρξη για να παίξει το βίντεο.  
Εξήγηση: Τα φυσικά φαινόμενα που συνεισφέ-
ρουν στην δημιουργία των ολογραμμάτων είναι 
η περίθλαση και η συμβολή του φωτός. Για την 
καταγραφή απαιτείται φως από λέιζερ και ο-
πτικά εξαρτήματα τοποθετημένα σε ειδικές 
διατάξεις. 
 
Μετέφερε νερό με ένα τρύπιο μπουκάλι.  
Υλικά: Ένα άδειο πλαστικό μπουκάλι, ένα καμινέτο, ένα λεπτό καρφί, ένα γυάλινο δοχείο, νερό, 
χρώμα ζαχαροπλαστικής. 
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Διαδικασία: Ανάβουμε το καμινέτο, ζεσταίνουμε το καρφί 
και κάνουμε μερικές τρύπες στο άδειο πλαστικό μπουκάλι. 
Στη συνέχεια, γεμίζουμε το δοχείο με νερό, το χρωματίζου-
με με το χρώμα ζαχαροπλαστικής (για να είναι πιο εντυπω-
σιακό) και βυθίζουμε μέσα σε αυτό το μπουκάλι. Το γεμίζου-
με με νερό και βιδώνουμε το καπάκι. Παρατηρούμε ότι μόλις 
βγάλουμε το μπουκάλι από το δοχείο, δε χάνεται ούτε μια 
σταγόνα νερού. Όταν όμως ξεβιδώσουμε το καπάκι, το νερό 
«πετάγεται» από τις τρύπες που κάναμε. Βιδώνοντας το 
καπάκι, πάλι το νερό σταματά. 
Εξήγηση: Το μυστικό για να μην τρέχει το νερό, είναι να είναι κλειστό το καπάκι. Με αυτό τον 
τρόπο, η ατμοσφαιρική πίεση που ασκείται στα τοιχώματα του μπουκαλιού εξωτερικά εμποδίζει το 
νερό να βγει, επειδή είναι μεγαλύτερη από την πίεση που ασκείται στα εσωτερικά τοιχώματα του 
μπουκαλιού. Το αντίστροφο συμβαίνει όταν ανοίξουμε το καπάκι, οπότε το νερό δεν εμποδίζεται 
αλλά πιέζεται προς τα έξω. 
 
Πάρε ένα βυθισμένο νόμισμα στο νερό, με στεγνά χέρια. 
Υλικά: Ποτήρι, πιάτο με νερό, νόμισμα, κερί. 
Διαδικασία: Βυθίζουμε ένα νόμισμα μέσα στο πιάτο με το νερό. Ανάβουμε ένα κερί και το αφήνου-

με κι αυτό στο πιάτο. Τέλος τοποθετούμε το ποτήρι 
ανάποδα, πάνω από το κερί. Παρατηρούμε ότι σε λίγο 
το κερί σβήνει, το νερό συγκεντρώνεται μέσα στο πο-
τήρι και χωρίς να βρέξουμε τα χέρια μας μπορούμε να 
πάρουμε το νόμισμα. 
Εξήγηση: Το κερί καταναλώνει το οξυγόνο που υ-
πήρχε μέσα στο αναποδογυρισμένο ποτήρι και σβήνει. 
Η πίεση στο εσωτερικό του ποτηριού μειώνεται και το 
νερό «ρουφιέται» μέσα στο ποτήρι, αδειάζοντας το 
πιάτο. Μπορούμε τώρα να σηκώσουμε το νόμισμα.  
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7ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 

Κυβικές φούσκες 

Υλικά: Σαπούνι, γλυκερίνη, ψαλίδι, 6 καθαριστές πίπας, 12 καλαμάκια, μεγάλος κουβάς με νερό. 

Προετοιμασία: Κόβουμε τα καλαμάκια και τους καθαριστές πίπας 

στη μέση. Έτσι έχουμε 24 και 12 κομμάτια αντίστοιχα. Από τα 

καλαμάκια κρατάμε μόνο το κάτω μέρος. Τα καλαμάκια θα πρέπει 

να έχουν μήκος λίγο μικρότερο από τους καθαριστές πίπας. Ενώ-

νουμε τα καλαμάκια ανά 3, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στη συνέ-

χεια τα ενώνουμε βάζοντας σε κάθε ακμή ένα καλαμάκι. Θα πρέ-

πει να δημιουργηθεί ένας κύβος (δεν χρειάζεται να είναι τέλειος!). Ρίχνουμε το σαπούνι και τη 

γλυκερίνη μέσα στον κουβά και ανακατεύουμε. 

Πώς γίνεται: Βάζουμε τον κύβο μέσα στον κουβά και τον βγάζουμε 

προσεκτικά. Στη συνέχεια τον κουνάμε αριστερά - δεξιά μέχρι να 

συγκλίνουν οι τέσσερις «έδρες» του κύβου στο κέντρο. Παίρνουμε 

λίγη από τη σαπουνάδα με ένα καλαμάκι και φυσάμε στο κέντρο. Δη-

μιουργείται έτσι ένας κύβος. Μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλά 

σχέδια φυσώντας ή ρουφώντας αέρα. 

Το μυστικό: Η γλυκερίνη βοηθά ώστε να μη σπάνε εύκολα οι φούσκες. Έτσι μπορούμε να πειρα-

ματιζόμαστε πιο εύκολα! 

 

Το τζίνι μέσα στο μπουκάλι 

Υλικά: Διοξείδιο του Μαγγανίου (MnO2), υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2), σκουρόχρωμο μπου-

κάλι, δοσομετρικός σωλήνας, διηθητικό χαρτί, σπάγκος, ζυγαριά, φελλός. 

Προετοιμασία: Μετράμε με το δοσομετρικὁ σωλήνα 30mL υπεροξειδί-

ου του υδρογόνου H2O2 και τα ρίχνουμε προσεκτικά μέσα στο μπουκάλι 

ώστε να μην ακουμπήσει στα τοιχώματα του μπουκαλιού. Ζυγίζουμε 1g 

διοξειδίου του μαγγανίου MnO2 και στη συνέχεια το τυλίγουμε με το 

διηθητικό χαρτί και το δένουμε με το σπάγκο, όπως στο σχήμα 1. Το-

ποθετούμε το διηθητικό χαρτί μέσα στο μπουκάλι χωρίς να το ακου-

μπήσουμε στον πάτο και το κρεμάμε με τη βοήθεια του φελλού. 

Πώς γίνεται: Όταν θέλουμε να «απελευθερώσουμε» το τζίνι, απλώς ανοίγουμε το μπουκάλι. 

Το μυστικό: Το πείραμα επιδεικνύει την αποσύνθεση του υπερο-

ξειδίου του υδρογόνου σε οξυγόνο (αέριο) και υδρατμούς (νερό). Η 

διαδικασία αυτή επιταχύνεται από έναν καταλύτη (διοξείδιο του 

μαγγανίου). ο οποίος δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια της αντίδρασης. 

Είναι μια εξώθερμη αντίδραση και απελευθερώνεται αρκετή θερμό-

τητα. Ο τύπος της χημικής αντίδρασης είναι:  

 

Ο αέρας περιέχει οξυγόνο (Όταν κάποιος φεύγει κάποιος άλλος καταλαμβάνει τη θέση του.) 

Υλικά: 1 πιάτο, 1 ποτήρι, 1 κερί, σπίρτα, πλαστελίνη, νερό, 1 χάρακα, χρωστική (π.χ. τέμπερα). 

Τι θα κάνεις: Τοποθέτησε το κερί όρθιο μέσα στο πιάτο. Στήριξε το με την πλαστελίνη ώστε να 

παραμείνει όρθιο. Άναψε το κερί. Γέμισε το πιάτο με νερό μέχρι το γύρω του. Ρίξε λίγη χρωστική 

(π.χ. τέμπερα), ώστε να χρωματιστεί το νερό (για να φαίνεται από μακριά). Αφού ανάψει καλά το 

κερί, σκέπασε το με το ποτήρι προσεκτικά για να μη σβήσει το κερί από το ρεύμα αέρα. 

Τι θα δεις: Μετά από λίγο το κερί σβήνει και το νερό ανεβαίνει μέσα στο ποτήρι ψηλότερα από 

ότι είναι στο πιάτο. 
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Ερμηνεία: Το οξυγόνο που υπάρχει στον αέρα, χρησιμοποιείται στην καύση και τη θέση του την 

καταλαμβάνει το νερό. 

 

Το μπαλόνι που φουσκώνει 

Υλικά: Μπουκάλι με στενό λαιμό π.χ. από μπύρα η κέτσαπ, μπαλόνι, κουταλάκι, κερί, σπίρτα, ψηλό 

ποτήρι, ξίδι, σόδα φαγητού. 

Διαδικασία: Ρίξε στο μπουκάλι ξίδι, μέχρι περίπου το ¼ του όγκου του. Βάλε στο μπαλόνι 2-3 

κουταλάκια σόδα φαγητού. Πέρασε το στόμιο του μπαλονιού στο λαιμό του μπουκαλιού, με το μπα-

λόνι κρεμασμένο προς τα κάτω. Σήκωσε απότομα το μπαλόνι. Παρατηρείς αφρισμό και φούσκωμα 

του μπαλονιού. Με το στόμιο του μπαλονιού μέσα στο ποτήρι, άφησε προσεκτικά τα δάκτυλα σου, 

ώστε το αέριο να φύγει από το μπαλόνι και να μπει μέσα στο ποτήρι. 

Εξήγηση: Το οξικό οξύ (το ξίδι είναι διάλυμα οξικού οξέος 6%w/v), αντιδρά με τη σόδα φαγητού 

και παράγεται αέριο διοξείδιο του άνθρακα:  

CH3COO- + H+ + Na+ + HCO3
- → CH3COO- + Na+ + H2O + CO2.  

 

Παραγωγή αερίου υδρογόνου με επίδραση οξέος σε μέταλλο  

Το αέριο Υδρογόνο H2 εκτός από τη μέθοδο παραγωγής με ηλεκτρόλυση του νερού, μπορεί να πα-

ρασκευαστεί και με την επίδραση πυκνού οξέος σε μέταλλο. 

Υλικά: Πυκνό υδροχλωρικό οξύ HCl, ψευδάργυρο Zn (μη γαλβανισμένο, σε κομματάκια), σφαιρική 

φιάλη 500ml με στενό στόμιο, δείκτης μπλε της βρωμοθυμόλης (2-3 σταγόνες), γάντια μιας χρή-

σης, μπαλόνι, λεπτό και ελαφρύ νήμα. 

Η χημική εξίσωση: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 (αέριο).  

Διαδικασία:: Φοράμε γάντια και γεμίζουμε τη σφαιρική φιάλη μέχρι το μέσον (περίπου 250ml) με 

οξύ, προσθέτοντας 2-3 σταγόνες δείκτη για χρωματισμό. Ρίχνουμε τα κομματάκια του ψευδάργυ-

ρου μέσα στη σφαιρική φιάλη. Εφαρμόζουμε στο στόμιο της φιάλης ένα μπαλόνι, το οποίο προηγου-

μένως έχουμε φουσκώσει - ξεφουσκώσει με αέρα, ώστε να γίνει πιο χαλαρό. Η αντίδραση ξεκινά 

σταδιακά και αυτό φαίνεται από το σχηματισμό φυσαλίδων υδρογόνου. Μετά από 5-10 λεπτά το 

μπαλόνι αρχίζει να αυξάνει τον όγκο του. Το υδρογόνο είναι ελαφρύ αέριο και συγκεντρώνεται 

σταδιακά μέσα στο μπαλόνι. Όταν το μπαλόνι αποκτήσει σημαντικό μέγεθος, δένουμε το στόμιο του 

με το νήμα και το αφαιρούμε προσεκτικά από τη φιάλη. 

Προσοχή: Το υδροχλωρικό οξύ είναι καυστικό και αποφεύγουμε την επαφή με τα ρούχα ή το δέρ-

μα, φορώντας γάντια κατά την εισαγωγή του στη σφαιρική φιάλη.  Σε τυχόν επαφή των χημικών 

με ρούχα ή δέρμα ξεπλένουμε αμέσως με άφθονο νερό! 
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Γυμνάσιο Λεονταρίου 
 

Ο καταλύτης που ανάβει φωτιές  

Υλικά: Κωνική φιάλη, κερί, καλαμάκι από σουβλάκι, σπάτουλα, ιω-

διούχο κάλιο (KI), υπεροξείδιο του υδρογόνου (12%). 

Πείραμα: Ρίχνουμε στη φιάλη υπεροξείδιο του υδρογόνου 

(H2O2)12% Προσθέτουμε μία μικρή ποσότητα ιωδιούχου καλίου 

(KΙ). Παρατηρούμε ότι το μίγμα αφρίζει. Ανάβουμε με τη βοήθεια 

του κεριού ένα καλαμάκι. Σβήνουμε τη φλόγα και πλησιάζουμε την 

πυρακτωμένη άκρη από το καλαμάκι στο στόμιο του σωλήνα. Παρατηρούμε αναζωπύρωση της 

φλόγας. 

Ερμηνεία: Το ιωδιούχο κάλιο (KI) λειτουργεί ως καταλύτης, επιταχύνει δηλαδή τη διάσπαση του 

υπεροξειδίου του υδρογόνου H2O2 σε οξυγόνο και νερό. Το Ο2 που παράγεται αναζωπυρώνει τη 

φλόγα. Κατά τη διάρκεια της καύσης παράγεται ενέργεια με μορφή θερμότητας και ορατού φωτός. 

 

Το κερί που ανάβει μόνο του  

Υλικά: Μεγάλο κερί, ζάχαρη άχνη, χλωρικό κάλιο 

(KCIO3), πυκνό θειϊκό οξύ(π. Η2SO4). 

Πειραματική διαδικασία: Αναμιγνύουμε πολύ μικρή ποσό-

τητα χλωρικού καλίου με επίσης πολύ μικρή ποσότητα ζά-

χαρης (στην άκρη της σπάτουλας). Αδειάζουμε την ποσό-

τητα αυτή στο βαθούλωμα του κεριού γύρω από το φυτίλι. 

Στάζουμε μία σταγόνα από το π. H2SO4 επάνω στο φυτίλι. Παρατηρούμε ότι αμέσως παίρνει φω-

τιά. 

Ερμηνεία: Γίνεται πρώτα αφυδάτωση της ζάχαρης από το π. H2SO4, δεσμεύεται το H2O, διασπά-

ται το χλωρικό κάλιο, παράγεται οξυγόνο, οπότε γίνεται καύση του κεριού (παραφίνη) γύρω από το 

φυτίλι. 

 

Ο τρελός χορός του νατρίου 

Υλικά: Δοκιμαστικός σωλήνας (μεγάλος), μεταλλικό στήριγμα, 

λαβίδα, απόλυτη βενζίνη, αποσταγμένο νερό, μεταλλικό νάτριο, 

φαινολοφθαλεΐνη. 

Πειραματική διαδικασία: Σε δοκιμαστικό σωλήνα προσθέτουμε 

10ml νερού και 2-3 σταγόνες δείκτη φαινολοφθαλεΐνης. Προσθέ-

τουμε πάνω από την υδατική στιβάδα 5-10ml βενζίνης οπότε έ-

χουμε μια δεύτερη στιβάδα (το νερό δεν αναμιγνύεται με τη βεν-

ζίνη). Ρίχνουμε ένα μικρό κομμάτι νατρίου (Νa) σε μέγεθος φακής και παρατηρούμε τον απίθανο 

«χορό» του μέσα στη στιβάδα της βενζίνης. Το νάτριο όποτε έρχεται σε επαφή με την υδατική 

στιβάδα σχηματίζεται βάση και ο δείκτης αλλάζει χρώμα. 

Ερμηνεία: Τα δραστικά μέταλλα (K, Na, Ca, Ba) αντιδρούν με το νερό δίνοντας το αντίστοιχο υ-

δροξείδιο. π.χ. 2Na (s) + 2H2O  2NaOH (aq) + H2 (g). Tο διάλυμα λόγω σχηματισμού βάσης χρωμα-

τίζει το δείκτη κόκκινο. Επειδή όμως το νάτριο δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τον αέρα δεν ανα-

φλέγεται το υδρογόνο. Το νάτριο έχει μικρότερη πυκνότητα από το νερό αλλά μεγαλύτερη από τη 

βενζίνη, με συνέπεια να επιπλέει στη μεταξύ τους διαχωριστική επιφάνεια. Οι φυσαλίδες υδρογό-

νου που αναπτύσσονται στην επιφάνεια του μετάλλου το κάνουν περιοδικά ελαφρύτερο από τη 

βενζίνη με αποτέλεσμα να ανεβοκατεβαίνει παγιδευμένο στην περιοχή της, προκαλώντας ένα τρε-

λό χορό. 
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Γυμνάσιο  – Λυκειακές Τάξεις Ιτέας 

 

Μηχανική των ρευστών (Αρχή του Πασκάλ -Νόμος του Bernoulli) 

Αρχή του Πασκάλ 

- Το πόδι του οδηγού ασκεί μια μικρή δύναμη στο φρένο και το αυτοκίνητο επιβραδύ-

νεται. Πώς γίνεται; 

- O γρύλλος πώς σηκώνει ένα ολόκληρο αυτοκίνητο ασκώντας μια μικρή δύναμη στο 

χερούλι του; 

- Στα πρατήρια βενζίνης πώς γίνεται η ανύψωση των αυτοκινήτων; 

Στα παραπάνω ερωτήματα καθώς και σε πολλά άλλα απαντά η Αρχή του Πασκάλ σύμφωνα με την 

οποία: «Αν μεταβληθεί η πίεση σε οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου σ’ ένα δοχείο ρευστού 

που βρίσκεται σε ηρεμία, η μεταβολή μεταβιβάζεται αμείωτη σε όλα τα σημεία του ρευστού.» 

Η Αρχή του Πασκάλ αφορά όλα τα ρευστά (π.χ. νερό, λάδι ή κάποιο αέριο). 

Ας πειραματιστούμε λοιπόν, για να γνωρίσουμε καλύτερα την αρχή του Πασκάλ. 

 

Η κρήνη του Ήρωνα 

Η Κρήνη (σιντριβάνι) του Ήρωνα είναι μια υδραυλική μηχανή που εφευρέθηκε τον 1ο 

αιώνα από τον αρχαίο Έλληνα μαθηματικό, μηχανικό και εφευρέτη Ήρωνα στην Αλε-

ξάνδρεια. Η κατασκευή δείχνει έναν τρόπο με τον οποίο η βαρυτική δυναμική ενέργεια 

του νερού, σε συνδυασμό με την πίεση του εγκλωβισμένου αέρα, προκαλεί εκτόξευση του νερού 

πιο ψηλά από την ελεύθερη στάθμη του. Μήπως παραβιάζονται οι αρχές της υδροστατικής πίεσης; 

Μήπως είναι η μηχανή ένα αεικίνητο; 

Αποτελούνταν από ένα ανοικτό και δύο κλειστά δοχεία τοποθετημένα 

το ένα πάνω από το άλλο. Το ενδιάμεσο κλειστό δοχείο ήταν γεμάτο με 

νερό και ένας σωληνίσκος ξεκινούσε λίγο πάνω από τον 

πυθμένα του και κατέληγε σε ένα ακροφύσιο πάνω από 

το ανώτερο ανοικτό δοχείο. Ρίχνοντας νερό στο ανώτερο 

ανοικτό δοχείο τότε αυτό μέσω ενός σωληνίσκου (αρι-

στερά) έρρεε στο κατώτερο στεγανό δοχείο. Ο εγκλωβι-

σμένος αέρας σε αυτό πιεζόταν και μέσω ενός άλλου σω-

ληνίσκου (δεξιά) εκτόπιζε το νερό του ενδιάμεσου δοχεί-

ου εξαναγκάζοντάς το να ανέλθει στο ακροφύσιο και να σχηματίσει ένα μικρό πίδακα. 

Το νερό του πίδακα συμπλήρωνε το νερό του ανώτερου δοχείου (διατηρώντας τη 

στάθμη του σταθερή). Έτσι η διαδικασία αυτή ήταν αυτοσυντηρούμενη και συνέχιζε 

αυτόματα μέχρι να αδειάσει όλο το νερό από το ενδιάμεσο δοχείο. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε 

να κατασκευάσουμε μια τέτοια κρήνη με απλά υλικά. 

Τι χρειάζεσαι: 3 πλαστικά δοχεία των 5 λίτρων, 3 κομμάτια πλαστικού εύκαμπτου σωλήνα, 1 α-

νταλλακτικό από στυλό χωρίς μελάνι με στενό στόμιο, κόλλα, νερό. 

Τι θα κάνεις: Θα κόψεις το ένα πλαστικό δοχείο έτσι ώστε να δη-

μιουργήσεις το ανοιχτό δοχείο Α. 

Θα ανοίξεις μια τρύπα στο καπάκι του ανοιχτού δοχείου και θα 

στερεώσεις με κόλλα το ανταλλακτικό. 

Θα ανοίξεις μια τρύπα στο καπάκι του πρώτου κλειστού δοχείου Β, 

θα περάσεις και θα κολλήσεις ένα κομμάτι εύκαμπτου σωλήνα, το 

οποίο θα το ενώσεις με το ανταλλακτικό. Ο σωλήνας αυτός πρέπει 

να φτάνει μέχρι τη βάση του δοχείου Β. Έπειτα θα κολλήσεις τα 

καπάκια των δοχείων Α και Β. 
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Θα ανοίξεις μια τρύπα στο καπάκι του δεύτερου κλειστού δοχείου Γ και θα περάσεις ένα κομμάτι 

εύκαμπτου σωλήνα που θα φτάνει μέχρι τον πυθμένα του. Θα το στερεώσεις με κόλλα και θα πε-

ράσεις το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα σε μία τρύπα που θα ανοίξεις στο κάτω μέρος του α-

νοιχτού δοχείου Α. 

Θα τρυπήσεις το πάνω μέρος του δοχείου Β και το πάνω μέρος του δοχείου Γ και θα τα ενώσεις 

με το τρίτο κομμάτι εύκαμπτου σωλήνα. Θα στερεώσεις με κόλλα. 

Θα γεμίσεις το δοχείο Β με νερό και θα βιδώσεις τα καπάκια στα δοχεία Β 

και Γ. 

Θα ρίξεις νερό στο δοχείο Α. 

Θα τοποθετήσεις το δοχείο Α και Β πιο ψηλά από το δοχείο Γ. 

Τι θα δεις: Θα δημιουργηθεί ένας πίδακας νερού στο δοχείο Α. 

Τι συνέβη: Το νερό ρέει από το δοχείο Α στο Γ μέσα από το σωληνάκι που 

τα ενώνει και έτσι αυξάνεται ο όγκος του νερού στο δοχείο Γ. 

Η πίεση του αέρα που βρίσκεται στο δοχείο Γ αυξάνεται και έτσι ο αέρας 

κινείται μέσω του άλλου σωλήνα προς το δοχείο Β. 

Η αύξηση της πίεσης του αέρα στο δοχείο Β σύμφωνα με την αρχή του Πα-

σκάλ, έχει σαν συνέπεια την αύξηση της πίεσης του νερού στο ίδιο δοχείο και τη μεταφορά νερού 

μέσα από το σωληνάκι στο ανοικτό δοχείο Α. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η αύξηση αυτή, τόσο πιο ψηλά πετάγεται το νερό. 

Το νερό που τρέχει στο δοχείο Α διατηρεί τη στάθμη του νερού σταθερή μέχρι να αδειάσει το νερό 

στο δοχείο Β. 

 

Ο δύτης του Καρτέσιου 

Τι χρειάζεσαι: 2 πλαστικές φιάλες αναψυκτικού, 1 σταγονόμετρο, νερό, κόλλα. 

Τι θα κάνεις: Κόβεις τα καπάκια των φιαλών έτσι ώστε να μπορεί να περνά 

ανάμεσα το σταγονόμετρο και τα κολλάς αντικριστά. 

Γεμίζεις τις πλαστικές φιάλες με νερό. 

Σ’ ένα σταγονόμετρο βάζεις τόσο νερό ώστε μόλις να επιπλέει και το τοποθε-

τείς μέσα στη μια φιάλη. 

Ενώνεις τις δύο φιάλες μεταξύ τους. 

Πιέζεις τα τοιχώματα της φιάλης. 

Τι θα δεις: Όταν πιέζεις τη φιάλη, το σταγονόμετρο καταδύεται, ενώ όταν α-

φήνεις τη φιάλη, το σταγονόμετρο αναδύεται. 

Τι συνέβη: Όταν πιέζεις τα τοιχώματα, η πίεση μεταδίδεται σε όλα τα σημεία 

του υγρού, συμπιέζεται ο αέρας που βρίσκεται στο πάνω μέρος του σταγονόμε-

τρου, οπότε εισρέει νερό στο σταγονόμετρο. Έτσι αυξάνεται το 

βάρος του, το οποίο γίνεται μεγαλύτερο από την άνωση και βυθί-

ζεται. 

Σημείωση: Μια παραλλαγή του ίδιου πειράματος είναι να χρησιμοποιήσεις μια πλα-

στική φιάλη και ένα γυάλινο δοκιμαστικό σωλήνα τον οποίο θα γεμίσεις με νερό μέ-

χρι εκείνο το σημείο, ώστε να επιπλέει στο νερό. Για να φαίνεται η κίνηση θα κολ-

λήσεις στο χείλος του δοκιμαστικού σωλήνα χρωματιστή κολλητική ταινία. 

Εφαρμογές στην καθημερινότητα: Με τον ίδιο τρόπο κινείται και ένα υποβρύχιο. 

Έτσι όταν το υποβρύχιο γεμίζει τις δεξαμενές με νερό το βάρος του γίνεται μεγαλύ-

τερο από την άνωση και βυθίζεται, ενώ όταν βγάζει το νερό από τις δεξαμενές αναδύεται. 
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Ένα απλό υδραυλικό πιεστήριο 

Τι χρειάζεσαι: 2 σύριγγες 5ml και 60ml, διάφανος σωλήνας, χρω-

ματισμένο νερό με χρώμα ζαχαροπλαστικής ή νερομπογιά, βάση 

στήριξης. 

Τι θα κάνεις: Συνδέεις τις δύο σύριγγες με το διάφανο σωλήνα και 

γεμίζεις τις σύριγγες και το σωλήνα με το χρωματισμένο νερό. Πιέ-

ζεις το έμβολο της μικρής σύριγγας και μετά πιέζεις το έμβολο της 

μεγάλης σύριγγας. 

Τι θα δεις: Η δύναμη που ασκείς στο μικρό έμβολο για να μετακινήσεις το μεγάλο έμβολο είναι 

μικρή και η δύναμη που ασκείς στο μεγάλο έμβολο για να μετακινήσεις το μικρό είναι μεγάλη. 

Τι συνέβη: Κατασκεύασες και χρησιμοποίησες ένα υδραυλικό 

πιεστήριο. Το υδραυλικό πιεστήριο είναι ένας υδραυλικός μηχανι-

σμός που αποτελείται από δύο σωλήνες διαφορετικής διατομής 

(Α1 και Α2) και είναι ενωμένοι μέσω μιας δεξαμενής που περιέχει 

κάποιο ρευστό (πχ. νερό, λάδι ή κάποιο αέριο). Σε καθέναν από 

τους δύο σωλήνες εφαρμόζεται ένα έμβολο. 

Σύμφωνα με την αρχή του Πασκάλ, όση πίεση (P1) εφαρμόζεται 

στο πρώτο έμβολο, μεταδίδεται και στο δεύτερο (P2). Δηλαδή:  

P1 = P2   ή   F1/A1 = F2/A2. 

Συνεπώς, η δύναμη που ασκείται στο δεύτερο έμβολο (F2) θα ε-

ξαρτάται από τη σχέση ανάμεσα στα δύο εμβαδά Α1 και Α2. Δηλα-

δή   F2 = F1 (A2/A1). 

Αυτό σημαίνει ότι αν, για παράδειγμα, η δεύτερη επιφάνεια έχει πενταπλάσιο εμβαδό από την 

πρώτη (A2 = 5A1), τότε μπορεί κανείς ασκώντας στο πρώτο έμβολο μία δύναμη (F1 = 10Ν), να με-

ταφέρει στο δεύτερο έμβολο πενταπλάσια δύναμη (F2 = 50Ν). 

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι στο παραπάνω αριθμητικό παράδειγμα ,η απόσταση που διανύει το 

μικρό έμβολο είναι πέντε φορές μεγαλύτερη από την απόσταση που διανύει το μεγάλο έμβολο. Για 

τη Φυσική όμως δεν είναι παράξενο, αφού σύμφωνα με το Χρυσό Κανόνα της Μηχανικής: «Ότι 

κερδίζουμε σε δύναμη το χάνουμε σε δρόμο και αντίστροφα.» 

Έτσι, στο πείραμα, ασκώντας πολύ μικρή δύναμη στο μικρό έμβολο μπορείς να ανυψώσεις ένα βαρύ 

αντικείμενο, που στηρίζεται στο μεγάλο έμβολο. 

 

Υδραυλικός ανυψωτήρας αυτοκινήτων 

Τι χρειάζεσαι: Κουτί, 2 σύριγγες και πλαστικό διάφανο σωλήνα, χρωματισμένο νερό με χρώμα ζα-

χαροπλαστικής ή νερομπογιά, παιδικό αυτοκινητάκι. 

Τι θα κάνεις: Συνδέεις τις δύο σύριγγες με το διάφανο σωλήνα και γεμί-

ζεις τις σύριγγες και το σωλήνα με το χρωματισμένο νερό. 

Στερεώνεις τη μια σύριγγα οριζόντια στην πίσω επιφάνεια του κουτιού και 

την άλλη σύριγγα κατακόρυφα στην πάνω επιφάνεια του κουτιού.  

Προσέχεις έτσι ώστε το έμβολο της κατακόρυφης σύριγγας να είναι πατη-

μένο μέσα και το έμβολο της οριζόντιας σύριγγας να είναι έξω. 

Στερεώνεις στο έμβολο της κατακόρυφης σύριγγας ένα αυτοκινητάκι 

«που χρειάζεται επισκευή». 

Πιέζεις το έμβολο της οριζόντιας σύριγγας. 

Τι θα δεις: Το αυτοκινητάκι ανυψώνεται και «είναι έτοιμο για επι-

σκευή» 

Τι συνέβη: Η λειτουργία του υδραυλικού ανυψωτήρα αυτοκινήτων 
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στηρίζεται στην αρχή του υδραυλικού πιεστηρίου. Το έμβολο στο οποίο ασκείται η δύναμη είναι 

μικρής διατομής και το έμβολο το οποίο ανυψώνει το αυτοκίνητο είναι μεγάλης διατομής. Έτσι η 

μικρή δύναμη που ασκείται πολλαπλασιάζεται και μετατρέπεται σε μεγάλη 

ανυψωτική δύναμη. 

Σημείωση: Μια παραλλαγή του ίδιου πειράματος είναι να χρησιμοποιήσεις 

ένα κουτί CD και να στερεώσεις τις σύριγγες. 

Στις δύο παραπάνω κατασκευές δεν έχω χρησιμοποιήσει μια μικρή και μία 

μεγάλη σύριγγα, αλλά δύο σύριγγες των 5 ml. Ο λόγος είναι ότι στις ίδιες 

σύριγγες το μήκος της διαδρομής που ακολουθεί η κατακόρυφη σύριγγα 

είναι ίδιο με το μήκος της διαδρομής που ακολουθεί και η οριζόντια σύριγ-

γα και είναι πιο φανερό το αποτέλεσμα της ανύψωσης του αυτοκινήτου. 

Το υδραυλικό πιεστήριο χρησιμοποιείται: Στα εργοστάσια για την κατα-

σκευή πρεσαριστών αντικειμένων, για τη συμπίεση του βαμβακιού, για την 

εξαγωγή του λαδιού από τις ελιές κ.ά. Στη λειτουργία διάφορων γερανών, του υδραυλικού ανυψω-

τήρα αυτοκινήτων, των υδραυλικών φρένων κ.ά. 

 

Νόμος του Bernoulli 

- Ποια δύναμη ανυψώνει τα αεροπλάνα; 

- Γιατί ο δυνατός άνεμος παρασέρνει τις στέγες των σπιτιών;  

- Πώς λειτουργεί ο ψεκαστήρας; 

- Γιατί η καμινάδα του τζακιού λειτουργεί καλύτερα όταν φυσάει άνεμος; 

- Αληθεύει ότι τα μεγάλα πλοία βυθίζονται ελαφρώς όταν αναπτύσσουν υψηλή ταχύτητα;» 

Σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα καθώς και σε πολλά άλλα παρόμοια απαντά ο Ελβετός επιστήμο-

νας Daniel Bernoulli με τον εξής νόμο: «Σε οριζόντια στρωτή ροή ενός ρευστού όταν αυξάνεται η 

ταχύτητα του ρευστού, η εσωτερική πίεση μειώνεται.» 

Ας πειραματιστούμε λοιπόν, για να γνωρίσουμε καλύτερα το νόμο του Bernoulli. 

 

Το ιπτάμενο μπαλάκι  

Τι χρειάζεσαι: 1 μπαλάκι του πινγκ πονγκ, 1 πιστο-

λάκι μαλλιών, 1 φυσητήρα ηλεκτρονικού υπολογιστή, 1 

φουσκωτή μπάλα θαλάσσης. 

Τι θα κάνεις: Θα ενεργοποιήσεις το πιστολάκι μαλ-

λιών και θα τοποθετήσεις το μπαλάκι πάνω στο ρεύμα 

αέρα ή θα ενεργοποιήσεις το φυσητήρα ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και θα τοποθετήσεις τη φουσκωτή μπάλα 

θαλάσσης πάνω στο ρεύμα αέρα. 

Τι θα δεις: Και στις δυο περιπτώσεις το μπαλάκι και η μπάλα αιωρείται πά-

νω από το πιστολάκι μαλλιών ή πάνω από το φυσητήρα του ηλεκτρονικού υπο-

λογιστή. Ακόμα κι αν γύρεις το πιστολάκι ή το φυσητήρα προς τη μια πλευρά, το 

μπαλάκι και η μπάλα αιωρείται πάνω στο ρεύμα αέρα, που σχηματίζει κάποια 

γωνία με την κατακόρυφη. 

Τι συνέβη: Σύμφωνα με το νόμο του Bernoulli, η πίεση στο ρεύμα του κινούμε-

νου με ταχύτητα αέρα, θα είναι μικρότερη από τη πίεση του περιβάλλοντα στα-

τικού αέρα. Όταν λοιπόν το μπαλάκι ή η μπάλα τείνει να ξεφύγει δεξιά ή αρι-

στερά, οι υψηλές πιέσεις του ατμοσφαιρικού αέρα τα επαναφέρουν προς το ρεύμα του αέρα, ε-

γκλωβίζοντας τα με τον τρόπο αυτό. 
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Λίγα πειράματα ακόμα … 

1. Θα δέσεις δύο ίδια φουσκωμένα μπαλόνια από κάποιο σταθερό σημείο και 

θα τα αφήσεις να ισορροπήσουν. Έπειτα θα φυσήξεις ανάμεσά τους και ενώ 

θα περίμενε κανείς τα μπαλόνια να απομακρυνθούν, αντίθετα πλησιάζουν 

μεταξύ τους. 

Εφαρμογές στην καθημερινότητα: Όταν διασταυρώνεστε στην εθνική οδό 

με ένα μεγάλο φορτηγό που έρχεται από το αντίθετο ρεύμα, το αυτοκίνητό σας τείνει να πλησιάσει 

προς το μέρος του. 

2. Θα κρατήσεις μια κόλλα χαρτί από τη μια της άκρη και θα φυσήξεις με ένα 

πιστολάκι μαλλιών κατά μήκος της πάνω όψης. Θα δεις ότι η κόλλα ανυψώνε-

ται, αψηφώντας τη βαρύτητα όπως και τα φτερά ενός αεροπλάνου. 

Εφαρμογές στην καθημερινότητα: Το ρεύμα αέρα όταν διέρχεται πάνω από 

μια καμπύλη επιφάνεια, λόγω της μειωμένης πίεσης καμπυλώνεται προς το 

μέρος της επιφάνειας. Έτσι ασκείται δύναμη και στην επιφάνεια προς την αντίθετη κατεύθυνση.Τα 

φτερά των αεροπλάνων κατασκευάζονται σε πολλά διαφορετικά σχήματα. Το 

κοινό τους όμως χαρακτηριστικό είναι ότι ανα-

γκάζουν τον αέρα να κινείται ταχύτερα πάνω από 

την επιφάνεια του φτερού απ’ ότι κάτω από την 

κάτω επιφάνειά του. Έτσι η πίεση του αέρα κάτω 

από το φτερό είναι μεγαλύτερη απ’ ότι πάνω, με αποτέλεσμα να δη-

μιουργείται μια ολική δύναμη προς τα πάνω. 

Για να έχετε μια καλή ιδέα τι συμβαίνει σε ένα αεροπλάνο που κινείται, κάντε κάτι ανάλογο με την 

παλάμη σας. Την ώρα που τρέχετε με το αυτοκίνητο σε ανοικτό δρόμο βγάλτε το χέρι σας από το 

παράθυρο και ανοίξτε την παλάμη σας. Αν της δώσετε όμως μια κλίση 45 περίπου μοιρών προς τα 

πάνω, τότε θα διαπιστώσετε ότι η παλάμη σας τείνει να «απογειωθεί». Η δύναμη που την σπρώ-

χνει προς τα πάνω είναι η αιτία που προκαλεί και συντηρεί την πτήση αεροσκαφών. Στα αεροπλά-

να το ρόλο της παλάμης παίζουν τα φτερά και το ιδιαίτερο σχήμα τους. 

Η υφασμάτινη κουκούλα ενός αυτοκινήτου τύπου «κάμπριο» φουσκώνει προς τα πάνω, όταν το 

αυτοκίνητο  τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. 

Όταν πάνω από μια στέγη σχήματος δίεδρης γωνίας πνέει άνεμος, η πίεση του ανέ-

μου πάνω από τη στέγη είναι μικρότερη απ’ ότι κάτω απ’ αυτήν. Αναπτύσσεται έτσι 

μια ανυψωτική δύναμη, που μπορεί να παρασύρει τη στέγη. 

 

Καμινάδα φτερών 

Τι χρειάζεσαι: Έναν κυλινδρικό σωλήνα ανοιχτό στα δυο του άκρα, 1 πιστολάκι μαλλιών, φτερά ή 

μπαλάκια φελιζόλ, ορθοστάτη και στήριγμα. 

Τι θα κάνεις: Θα ενεργοποιήσεις το πιστολάκι μαλλιών και θα κατευθύνεις τον αέρα εφαπτομενι-

κά πάνω από το άκρο του σωλήνα. 

Θα τοποθετήσεις ένα ένα τα φτερά ή τα μπαλάκια στο κάτω άκρο του σωλήνα. 

Τι θα δεις: Τα φτερά ή τα μπαλάκια θα βγουν από το πάνω άκρο του σωλήνα. 
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Τι συνέβη: Σύμφωνα με το νόμο του Bernoulli, η πίεση στο ρεύμα του κινούμενου με ταχύτητα 

αέρα, θα είναι μικρότερη από τη πίεση του στατικού αέρα στο κάτω άκρο του σωλήνα. Έτσι τα 

φτερά και τα μπαλάκια κινούνται από το κάτω σημείο που έχει μεγαλύτερη πίεση στο πάνω σημείο 

που έχει μικρότερη πίεση. 

Εφαρμογές στην καθημερινότητα: Έτσι εξηγείται το γιατί η καμινάδα του τζακιού μας λειτουργεί 

καλύτερα όταν φυσάει άνεμος. 

 

Αψηφώντας τη βαρύτητα 

Τι χρειάζεσαι: Ένα μπαλάκι του πινγκ πονγκ, 1 φυσητήρα ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, 1 πλαστικό χωνί, 1 εύκαμπτο σωλήνα. 

Τι θα κάνεις: Θα κατασκευάσεις τη διάταξη που φαίνεται στη φωτογρα-

φία. Θα ενεργοποιήσεις το φυσητήρα και θα κατευθύνεις το ρεύμα αέρα 

μέσα στο χωνί. Θα τοποθετήσεις το μπαλάκι στο άκρο του εύκαμπτου 

σωλήνα και θα αρχίσεις σιγά-σιγά να περιστρέφεις τη διάταξη μέχρι που 

το μπαλάκι να βρεθεί από κάτω. 

Τι θα δεις: Το μπαλάκι ισορροπεί αψηφώντας τη βαρύτητα. 

Τι συνέβη: Σύμφωνα με το νόμο του Bernoulli, η πίεση στο ρεύμα του 

κινούμενου με ταχύτητα αέρα, θα είναι μικρότερη από τη πίεση του περι-

βάλλοντα στατικού αέρα. Όταν λοιπόν το μπαλάκι βρεθεί από κάτω, οι 

υψηλές πιέσεις του ατμοσφαιρικού αέρα το κρατούν στη θέση του νικώ-

ντας τη βαρύτητα. 

 

Ροόμετρο Venturi 

Τι χρειάζεσαι: Σωλήνες διαφορετικής δια-

τομής, 1 φυσητήρα ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

χρωματισμένο νερό, 1 εύκαμπτο σωλήνα. 

Τι θα κάνεις: Θα κατασκευάσεις τη διάταξη 

που φαίνεται στη φωτογραφία. Θα ενεργοποι-

ήσεις το φυσητήρα και θα κατευθύνεις το 

ρεύμα αέρα μέσα στον οριζόντιο σωλήνα. 

Τι θα δεις: Όταν δεν διοχετεύεις ρεύμα αέρα μέσα στον οριζόντιο σωλήνα, το χρωματισμένο νερό 

έχει την ίδια στάθμη. Όταν διοχετεύεις ρεύμα αέρα, το νερό βρίσκεται σε μεγαλύτερο ύψος κάτω 

από το στενότερο σωλήνα. 

Τι συνέβη: Η ταχύτητα του αέρα στο στενό σωλήνα είναι μεγαλύτερη και σύμφωνα με το νόμο του 

Bernoulli, η πίεση θα είναι μικρότερη. Έτσι το νερό ανεβαίνει προς τα πάνω, κάτω από το στενό 

σωλήνα. 

Εφαρμογές στην καθημερινότητα:  

1. Το ροόμετρο Venturi χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ταχύτητας ροής μέσα στους σωλήνες. 

Ο εγχυτής Venturi χρησιμοποιείται κυρίως για υδρολίπανση. Είναι κατασκευασμένος από υλικά τα 

οποία παρέχουν αντοχή σε όλες τις χημικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται στη 

σύγχρονη γεωργία και βιομηχανία.  

Χάρη στο φαινόμενο Venturi, η ειδικά σχεδιασμένη εσοχή της εξόδου του 

θερμού αέρα στο επάνω μέρος της συσκευής καλοριφέρ, επιταχύνει την ροή του 

στο χώρο δημιουργώντας υψηλά επίπεδα θερμότητας γρηγορότερα. 

2. Όταν τα μεγάλα πλοία πλέουν σε σχετικά μικρά βάθη και οι μηχανές τους δουλεύουν στο φουλ, 

κατά κάποιο τρόπο τα «τραβά» ο βυθός. Αυτού του είδους η βύθιση οφείλεται στο λεγόμενο «φαι-

νόμενο Βεντούρι». Το νερό κάτω από το πλοίο συμπιέζεται και ρέει ταχύτερα από το κανονικό. 
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Όταν η ταχύτητα του νερού αυξάνεται, η πίεση πέφτει και το σκάφος βυθίζεται ελαφρώς. Στο 

φαινόμενο αυτό σημαντικό ρόλο παίζουν το βάθος της θάλασσας και η ταχύτητα του πλοίου. Το 

φαινόμενο μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να είναι επικίνδυνο ή ωφέλιμο. Αρκετά πλοία έχουν 

υποστεί ζημιές επειδή οι πλοίαρχοι δεν το πήραν υπ’ όψη τους. Αυτό, 

για παράδειγμα, συνέβη το 1992 με το περίφημο κρουαζιερόπλοιο 

Queen Elizabeth II.  

Από την άλλη, το φαινόμενο διευκολύνει τη διέλευση πλοίων κάτω από 

γέφυρες, όπως συνέβη όταν το μεγάλο κρουαζιερόπλοιο Liberty of 

the Seas πέρασε κάτω από τη γέφυρα του Great Belt στη Δανία. Ο 

καπετάνιος και ο πλοηγός επέλεξαν το πλοίο να περάσει από κάτω με τη μέγιστη ταχύτητα. Το 

πλοίο βυθίστηκε ελαφρώς, τόσο όσο χρειαζόταν για να αυξηθεί η απόσταση ανάμεσα στο άκρο του 

καταρτιού του πλοίου και το κάτω μέρος του καταστρώματος της γέφυρας. 
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1ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 

Απλός ηλεκτρικός κινητήρας 

Υλικά: 1 κομμάτι σανίδι 10x10cm, 2 συνδετήρες, 4 πινέζες, 1 μαγνητάκι, 1 μέτρο καλώδιο θυροτη-

λεφώνου, 1 μπαταρία, 1 πένσα και 1 ψαλίδι. 

Διαδικασία: Με την πένσα δίνουμε στους συνδετήρες το σχήμα που 

φαίνεται στη φωτογραφία και τους στερεώνουμε με τις πινέζες στο 

σανίδι. Τοποθετούμε τη μπαταρία ανάμεσα στους συνδετήρες ώστε οι 

δύο πόλοι της να έρχονται σε επαφή με αυτούς. Κατασκευάζουμε με 

καλώδιο θυροτηλεφώνου ένα πηνίο όπως φαίνεται στη φωτογραφία 

και προσεκτικά αφαιρούμε τη μόνωση από τα δύο του άκρα. Μονώνουμε με ανεξίτηλο μαρκαδόρο 

το μισό καλώδιο στη μία του μόνο άκρη. Κολλάμε το μαγνήτη κάθετα πάνω στη μπαταρία. Βάζουμε 

το πηνίο στις υποδοχές του συνδετήρα και αυτό περιστρέφεται.   

Εξήγηση: Όταν το κυκλικό πλαίσιο διαρρέεται από ρεύμα, δέχεται 

δύο δυνάμεις Laplace που το αναγκάζουν να στραφεί. Όταν στραφεί 

180ο οι δυνάμεις αλλάζουν κατεύθυνση, οπότε θα το επιβράδυναν, 

για το λόγο αυτό βάλαμε τη μόνωση. 

 

Αιτία της ροής υγρού: η διαφορά πίεσης 

Υλικά: 1 άδειο μπουκάλι νερού 0,5lt, 1πινέζα. 

Διαδικασία: Με την πινέζα ανοίγουμε 4 τρύπες στο μπουκάλι κοντά στον πυθμένα. Τοποθετούμε 

το μπουκάλι μέσα σε μία λεκάνη με νερό. Το ανασηκώνουμε και κλείνουμε το καπάκι. Το νερό δεν 

τρέχει από το μπουκάλι. Ανοίγουμε το καπάκι και το νερό πετάγεται έξω από τις τρύπες. Κλείνου-

με το καπάκι και το νερό σταματά. 

Εξήγηση: Η ατμοσφαιρική πίεση που επικρατεί έξω από το μπουκάλι εμποδίζει το νερό να βγει 

προς τα έξω γιατί στο εσωτερικό του κοντά στον πυθμένα ασκείται η υδροστατική πίεση που είναι 

μικρότερη. Όταν ανοίγουμε το καπάκι περνά αέρας στο εσωτερικό του μπουκαλιού, οπότε η πίεση 

κοντά στον πυθμένα ισούται με το άθροισμα της ατμοσφαιρικής και της υδροστατικής και είναι με-

γαλύτερη από την πίεση που επικρατεί έξω και το νερό πετάγεται από τις τρύπες. 

 

Ρεύμα από λεμόνια 

Υλικά:2 λεμόνια, 2 φύλλα χαλκού, 2 φύλλα ψευδαργύρου, 

1 ψηφιακό ρολόι χωρίς μπαταρία και καλώδια. 

Διαδικασία: Βυθίζουμε σε κάθε λεμόνι ένα φύλλο χαλκού 

και ένα φύλλο ψευδαργύρου. Συνδέουμε με καλώδιο το φύλλο ψευδαργύρου του πρώτου λεμονιού 

με το φύλλο χαλκού του δεύτερου λεμονιού. Συνδέουμε με καλώδιο το φύλλο χαλκού που έμεινε με 

τη μία άκρη του ρολογιού και το φύλλο ψευδαργύρου που έμεινε με την άλλη άκρη. Θα δούμε ότι το 

ρολόι λειτουργεί. 

Εξήγηση: Μόλις το κιτρικό οξύ που περιέχει το λεμόνι έρθει σε επαφή με τα μέταλλα, ιόντα ψευ-

δαργύρου (Zn2+) μεταφέρονται στο λεμόνι και το φύλλο ψευδαργύρου φορτίζεται αρνητικά. Ο ψευ-

δάργυρος λοιπόν είναι o ηλεκτρονιοδότης του εξωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος και ο χαλκός 

είναι ο ηλεκτρονιοδέκτης. 

Οι αντιδράσεις που γίνονται: Φύλλο Zn (άνοδος-οξείδωση): Zn → Zn+2 +2e- 

Φύλλο Cu (κάθοδος-αναγωγή): 2H+ + 2e- → H2 

Ta e- κινούνται από το φύλλο Zn προς το φύλλο Cu. Δηλαδή από χαμηλότερο προς υψηλότερο δυ-

ναμικό.  
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Ροοστάτης 

Υλικά:4 μπαταρίες 1,5V, 3 καλώδια, 1 λυχνιολαβή, 1 

λαμπτήρα 4,5V, 1 μολύβι, 1 κομμάτι φελιζόλ, 1 συνδε-

τήρα, 1 φαλτσέτα, 1 χάρακα. 

Διαδικασία: Με τη φαλτσέτα κόβουμε ένα μολύβι στη 

μέση κατά μήκος έτσι ώστε να φανεί ο γραφίτης. Δημιουργούμε μια υποδοχή για τις τέσσερεις 

μπαταρίες στο φελιζόλ και μια για το λαμπάκι. Συνδέουμε το ένα άκρο από το λαμπάκι με τον ένα 

πόλο της μπαταρίας και το άλλο άκρο του με το μολύβι. Συνδέου-

με ένα καλώδιο στον άλλο πόλο της μπαταρίας. Όταν κλείνουμε το 

κύκλωμα χωρίς να παρεμβάλλεται το μολύβι το λαμπάκι φωτοβο-

λεί έντονα. Όσο παρεμβάλουμε μεγαλύτερο τμήμα του μολυβιού 

στο κύκλωμα μειώνε-

ται η ένταση του φωτός του λαμπτήρα. 

Εξήγηση: Η ένταση του ρεύματος σε κλειστό κύκλωμα 

δίνεται από τη σχέση I=Ε/Rολ. Όταν στο κύκλωμα δε 

μεσολαβεί ο γραφίτης τότε Rολ=Rλ+r (θεωρούμε την 

αντίσταση των χάλκινων καλωδίων αμελητέα). ‘Όταν κινούμε το δρομέα πάνω στο γραφίτη αυξάνε-

ται η ολική αντίσταση γιατί Rολ= Rλ+r+Rγρ, οπότε μειώνεται η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το 

κύκλωμα. 
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3ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 

1. Αλογονοφορμική αντίδραση  

Αντιδραστήρια: Ιώδιο (Ι2) στερεό, αιθανόλη CH3–CH2–OH, 

διάλυμα NaOH 2M. 

Εκτέλεση: Σε ένα θερμοάντοχο δοκιμαστικό σωλήνα προ-

σθέτουμε μικρή ποσότητα I2 περίπου 0,2-0,4gr και 1ml 

CH3–CH2–OH, ανακινούμε τον σωλήνα μέχρι να διαλυθεί η 

ποσότητα του Ι2 και στη συνέχεια προσθέτουμε πυκνό διά-

λυμα υδροξειδίου του νατρίου NaOH 2Μ 4-5ml. Στη συνέ-

χεια θερμαίνουμε ελαφρά το σωλήνα και παρατηρούμε ότι 

σχηματίζεται ένα κίτρινο ίζημα. Αυτό είναι το ιωδοφόρμιο CHI3. 

Αντίδραση: CH3CH2OH + 4I2 + 6NaOH → CHI3 + HCOONa + 5NaI + 5H2O 

Το ιωδοφόρμιο CHI3 είναι σώμα στερεό κρυσταλλικό, αρκετά πτητικό, έχει κίτρινο χρώμα και έ-

ντονη χαρακτηριστική οσμή, δεν διαλύεται στο νερό αλλά είναι διαλυτό στην αιθυλική αλκοόλη και 

στον αιθέρα, τήκεται στους 119oC. Χρησιμοποιείται ως αντισηπτικό, επειδή όταν έρχεται σε επαφή 

με το έκκριμα της πληγής στον αέρα, απελευθερώνεται Ι2. 

 

2. Αναγωγή υπερμαγκανικού καλίου KMnO από θειώδες νάτριο Na2SO3 

Αντιδραστήρια: Προχοΐδα, ογκομετρική φιάλη 250ml, 0,1gr KMnO4, 0,4gr Na2SO3, κωνική φιάλη, 

διάλυμα H2SO4. 

Εκτέλεση: Σε μια ογκομετρική φιάλη 250ml διαλύουμε 0,1gr KMnO4 και παρασκευάζουμε διάλυμα 

όγκου 250ml. Στη συνέχεια παρασκευάζουμε το διάλυμα του Na2SO3 όγκου 250ml. Σε μια κωνική 

φιάλη βάζουμε περίπου 20ml διαλύματος Na2SO3 και προσθέτουμε θειικό οξύ. Κατόπιν με τη βο-

ήθεια της προχοΐδας προσθέτουμε το διάλυμα του KMnO4 και παρατηρούμε αποχρωματισμό του 

διαλύματος. Ο αποχρωματισμός σταματά όταν αντιδράσει όλο το Na2SO3 που βρίσκεται στην κω-

νική φιάλη. Το όξινο διάλυμα έχει χρώμα ερυθροϊώδες, ενώ το προϊόν της αναγωγής είναι άχρωμο.  

Αντίδραση: 2KMnO4 + 5Na2SO3 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 + 3H2O 

 

2. Αναγωγή διχρωμικού καλίου K2Cr2O7 από θειώδες νάτριο Na2SO3 

Αντιδραστήρια: Προχοΐδα, ογκομετρική φιάλη 250ml, 0,4gr K2Cr2O7, 0,4gr Na2SO3, κωνική φιά-

λη, διάλυμα H2SO4. 

Εκτέλεση: Όπως και πριν παρασκευάζουμε τα διαλύματα του K2Cr2O7  και του Na2SO3 και με τη 

βοήθεια της προχοΐδας προσθέτουμε διάλυμα K2Cr2O7 σε Na2SO3 .Το όξινο διάλυμα K2Cr2O7 έχει 

χρώμα πορτοκαλί ενώ το προϊόν της αναγωγής πράσινο. 

Αντίδραση: K2Cr2O7 + 3Na2SO3 + 4H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3Na2SO4 +K2SO4 +4H2O  
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4ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 

Εκρηκτική σαπουνάδα 

Υλικά: Ψευδάργυρος (5-6 ψήγματα), 40mL HCl 15%κ.β., νερό, 

υγρό πιάτων, πώμα με οπή, ογκομετρικός σωλήνας (100mL), 

κωνική φιάλη, κεκαμένο σωληνάκι, κερί, κουταλάκι γλυκού. 

Διαδικασία: Στην κωνική φιάλη ρίχνουμε μικρή ποσότητα 

(περίπου 30ml) δ. HCl του εμπορίου (15%w/w) και 5-6 ψήγ-

ματα Zn. Κλείνουμε με φελλό από τον οποίο περνάει κεκαμένο 

σωληνάκι με ακροφύσιο. Διαβιβάζουμε το υδρογόνο που πα-

ράγεται μέσα σε σαπουνόνερο (νερό + υγρό πιάτων), αφού βυ-

θίσουμε το ακροφύσιο μέσα στο διάλυμα. Στην επιφάνεια του 

σαπουνόνερου δημιουργούνται φυσαλίδες υδρογόνου (Η2). Α-

ναφλέγουμε με αναμμένη παρασχίδα, δημιουργείται φλόγα και 

ακούγεται ο χαρακτηριστικός κρότος. 

Εξήγηση: Τα μέταλλα που είναι δραστικότερα από το Η2 α-

ντιδρούν με τα διαλύματα των οξέων.  Όσο πιο δραστικό είναι 

ένα μέταλλο, όπως ο ψευδάργυρος, τόσο πιο έντονα αντιδρά 

με τα διαλύματα των οξέων. Ο ψευδάργυρος αντικαθιστά και 

απελευθερώνει το υδρογόνο από το οξύ (αντίδραση απλής αντικατάστασης). 

 

Το μπαλόνι που φουσκώνει 

Υλικά: 1 στενόλαιμη φιάλη, νερό βρύσης, 1 μπαλόνι, καμινέτο, τριποδάκι, χάρτινη λαβίδα. 

Διαδικασία: Βάζουμε περίπου 30mL νερό στη φιάλη και θερμαίνουμε μέχρι να βράσει λίγο. Απο-

μακρύνουμε γρήγορα τη φιάλη 

από τη φωτιά και «φοράμε» το 

μπαλόνι στο στόμιο της φιάλης. 

Το μπαλόνι αναρροφάται στο 

εσωτερικό της φιάλης και αρχί-

ζει να φουσκώνει καταλαμβά-

νοντας το εσωτερικό της. 

Εξήγηση: Με τη θέρμανση, το 

νερό μετατρέπεται σε ατμό που 

έχει μεγάλη θερμοκρασία άρα 

και μεγάλη πίεση. Το μπαλόνι τοποθετείται πάνω στη φιάλη όταν ο ατμός στο εσωτερικό της είναι 

σε υψηλή θερμοκρασία και πίεση. Στη συνέχεια και καθώς ο ατμός ψύχεται γρήγορα, η πίεση ελατ-

τώνεται και το μπαλόνι τραβιέται μέσα στη φιάλη. Επειδή τώρα η εξωτερική (ατμοσφαιρική) πίεση 

είναι πολύ μεγαλύτερη της εσωτερικής, εισέρχεται αέρας μέσα στο μπαλόνι και το φουσκώνει. 

 

Mπλε φιάλη 

Υλικά: Φιάλη 500mL, πώμα, 3g γλυκόζη, 3g στ. NaOH, 300μL νερό, 10 σταγόνες μπλε μεθυλενί-

ου, 1 κουταλάκι, ογκομετρικός σωλήνας (50mL), αναλυτικός ζυγός. 

Διαδικασία: Βάζουμε 300mL νερό στη φιάλη. Διαλύουμε το ΝΑΟΗ στο νερό και μετά τη γλυκόζη. 

Προσθέτουμε το μπλε του μεθυλενίου. Πωματίζουμε τη φιάλη, ανακινούμε καλά και παρατηρούμε 

ότι το περιεχόμενο αποκτά μπλε χρώμα. Αφήνουμε τη φιάλη να ηρεμήσει και παρατηρούμε (μετά 

από 10’ περίπου) ότι το διάλυμα έγινε άχρωμο. Βγάζουμε το πώμα, ανακινούμε τη φιάλη, οπότε το 

διάλυμα ξαναγίνεται μπλε.  
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Εξήγηση: Το κυανό του μεθυλενίου είναι δείκτης οξειδοαναγωγής. Η οξειδωμένη μορφή είναι 

μπλε ενώ όταν αναχθεί είναι άχρωμο. Αρχικά οξειδώνεται η γλυκόζη σε αλκαλικό περιβάλλον, με 

καταλύτη το κυανό του μεθυλενίου. Τότε ο δείκτης αποχρωματίζεται. Ανακατεύοντας τη φιάλη, 

διοχετεύεται Ο2 στο εσωτερικό του διαλύματος, το Ο2 οξειδώνει τον δείκτη (που έτσι γίνεται 

μπλε) και ο δείκτης με τη σειρά του οξειδώνει τη γλυκόζη. Έτσι, έχουμε έναν κύκλο οξείδωσης – 

αναγωγής και ανάλογα χρωματισμό και αποχρωματισμό του διαλύματος της γλυκόζης. 

 

Χημικός χαμαιλέων 

Υλικά: 2 κωνικές φιάλες των 250mL, ΚΜnO4, NaOH στερεό, ζάχαρη. 

Διαδικασία: Βάζουμε στις δύο κωνικές φιάλες νερό (4 δάκτυλα περίπου). Στην 1η φιάλη προσθέ-

τουμε μία κουταλιά ΝαΟΗ και 1-2 κουταλιές ζάχαρη. 

Στην 2η φιάλη βάζουμε 2-3 κρυστάλλους ΚΜnO4 για 

να χρωματιστεί. Ρίχνουμε το διάλυμα του σακχάρου 

στο διάλυμα του ΚΜnO4 και παρατηρούμε τις χρωμα-

τικές αλλαγές. Το χρώμα μετατρέπεται σταδιακά από 

ιώδες σε πράσινο και τελικά σε κίτρινο. 

Εξήγηση: Η ζάχαρη υδρολύεται αρχικά σε μονοσακ-

χαρίτες. Οι μονοσακχαρίτες οξειδώνονται από το 

KMnO4 το οποίο παθαίνει αναγωγή. Το υπερμαγγανικό 

κάλιο (ιώδες) οξειδώνεται σε μαγγανικό κάλιο (πράσι-

νο) και στη συνέχεια σε οξείδιο του μαγγανίου (κίτρινο). Έτσι, παρατηρούνται οι σταδιακές χρωμα-

τικές αλλαγές στο διάλυμα. 

 

Κατασκευή ηλεκτρικού κινητήρα 

Υλικά: Μπαταρία, μαγνήτης, καλώδια (λεπτό και χονδρό), πινέζες, μικρή 

σανίδα για βάση.  

Κατασκευή: Με το λεπτό καλώδιο δημιουργούμε πλαίσιο 8 έως 10 σπεί-

ρες. Συνδέουμε τη μπαταρία με δύο χον-

δρά καλώδια που στις άλλες άκρες κατα-

λήγουν σε βρόγχο για να στηρίζεσαι το 

πλαίσιο. Κάτω από το πλαίσιο βάζουμε το 

μαγνήτη.  

Λειτουργία: Το πλαίσιο σαν ρευματοφό-

ρος αγωγός μέσα σε μαγνητικό πεδίο, 

δέχεται ζεύγος δυνάμεων Laplace που το περιστρέφουν. 

 

Είναι θέμα Μαγείας (!) 

Τι χρειαζόμαστε: 1 κουτάκι αναψυκτικού άδειο, 1 διάφανη 

λεκάνη με νερό, νερό, καμινέτο, λαβίδα, αναπτήρα. 

Τι κάνουμε: Μέσα σε ένα άδειο αλουμινένιο κουτάκι ανα-

ψυκτικού βάζουμε λίγο νερό και το τοποθετούμε σε αναμ-

μένο γκαζάκι. Όταν δούμε το νερό να εξατμίζεται πιάνουμε 

το κουτάκι με την τσιμπίδα και το βυθίζουμε γρήγορα, κρα-

τώντας το ανάποδα, στη λεκάνη με το νερό. 

Τι βλέπουμε: Παρατηρούμε ότι το κουτάκι τσαλακώνεται 

βίαια. 
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Τι συνέβη: Μέσα στο κουτάκι υπάρχει νερό και αέρας. Όταν ζεσταίνουμε το κουτάκι, το νερό 

βράζει και εξατμίζεται. Οι υδρατμοί που παράγονται καταλαμβάνουν τη θέση του αέρα. Όταν βυθί-

ζουμε το ζεστό κουτάκι στο νερό, οι υδρατμοί υγροποιούνται απότομα, δημιουργώντας κενό (υπο-

πίεση). Τότε η πίεση του νερού συμπιέζει το κουτάκι και το τσαλακώνει. 

 

Ο κολυμβητής του Καρτέσιου 

Υλικά: Ένα μεγάλο μπουκάλι νερού πλαστικό, ένα καλαμάκι, συν-

δετήρες, ένα λαστιχάκι, νερό.  

Κατασκευή: Κόβουμε το καλαμάκι περίπου στη 

μέση και το ένα κομμάτι το διπλώνουμε σε σχή-

μα Π. Δένουμε «τα πόδια του Π» με το λαστι-

χάκι. Στο λαστιχάκι στερεώνουμε τρείς συνδε-

τήρες. Το σύστημα αυτό είναι ο κολυμβητής και 

επιπλέει στο μπουκάλι με το νερό. Αν πιέσουμε 

το μπουκάλι παρατηρούμε ότι ο κολυμβητής κα-

τεβαίνει στον πυθμένα. Αν σταματήσουμε να 

πιέζουμε επανέρχεται στην επιφάνεια και επιπλέει. 

Εξήγηση: Αρχικά ο κολυμβητής επιπλέει γιατί η άνωση ισούται με 

το βάρος του (σε μέτρο). Πιέζοντας το μπουκάλι, η πίεση διαδίδεται αμετάβλητη σε όλα τα σημεία 

του υγρού (αρχή του Pascal). Έτσι συμπιέζεται ο αέρας στο καλαμάκι, το εκτοπισμένο νερό μειώ-

νεται, άρα η άνωση μειώνεται και το βάρος παρασύρει τον κολυμβητή στον πυθμένα. 

 

Θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου … 

Τι χρειαζόμαστε: 1 χαρτονόμισμα, 1 ποτήρι, 1 λαβίδα, αναπτήρα,  

20ml οινόπνευμα, 20ml νερό, λίγο αλάτι. 

Τι κάνουμε: Αναμειγνύουμε στο ποτήρι το νερό με το οινόπνευμα 

και το αλάτι. Στο μείγμα που δημιουργήθηκε βυθίζουμε το χαρτονό-

μισμα να μουσκέψει καλά. Στη συνέχεια ανασηκώνουμε το χαρτονό-

μισμα κρατώντας το με τη λαβίδα και βάζουμε φωτιά. 

Τι βλέπουμε: Η φωτιά καίει για λίγη ώρα και μετά σβήνει χωρίς το 

χαρτονόμισμα να καεί. 

Τι συνέβη: Η φωτιά καίει το οινόπνευμα. Το οινόπνευμα έχει μικρή θερμοκρασία ανάφλεξης και 

αναφλέγεται αμέσως ενώ το χαρτονόμισμα που είναι και βρεγμένο με το νερό δεν καίγεται.  

(Το αλάτι χρειάζεται για να βλέπουμε καλύτερα τη φλόγα γιατί όταν καίγεται δίνει κίτρινη φλόγα). 
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5ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας σε συνεργασία με το  

Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Καρδίτσας 
 

Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων σε ηλεκτρικό πεδίο  

Υλικά: Ηλεκτροστατική μηχανή Wimshurst, κουτί CD με φύλλα α-

λουμινίου πάνω και κάτω, μικρές μπίλιες φιλεζόλ, ηλεκτρόδια. 

Διαδικασία: Τοποθετούμε μέσα στο κουτί με τους μεταλλικούς οπλι-

σμούς μερικά σφαιρίδια από ελαφρύ συνθετικό υλικό. Συνδέουμε 

τους οπλισμούς του με τους πόλους μηχανής Wimshurst. Θέτουμε 

σε λειτουργία τη μηχανή Wimshurst. Παρατηρούμε ότι τα σφαιρίδια 

που βρίσκονται μέσα στο κουτί κινούνται από τον ένα μεταλλικό ο-

πλισμό του δοχείου στον άλλο. 

Εξήγηση: Η μηχανή Wimshurst με την περιστροφή των δίσκων δημιουργεί ηλεκτρικά φορτία με 

τριβή, τα οποία διοχετεύονται σε δυο πυκνωτές και οδηγούνται στους ακροδέκτες που αποκτούν 

θετική και αρνητική πολικότητα.  

Τα σφαιρίδια μέσα στο πλαστικό δοχείο στην αρχή ηλεκτρίζονται με επαφή από τον ένα πόλο με το 

ένα είδος φορτίου και στη συνέχεια έλκονται από τον άλλο πόλο που έχει αντίθετο φορτίο. Η ηλε-

κτρική δύναμη που τα έλκει βοηθάει τα φορτία να αποκτήσουν κινητική ενέργεια που μετατρέπεται 

σε ηλεκτρική δυναμική ενέργεια φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο. Όταν έρχονται 

σε επαφή στον αντίθετο πόλο αποκτούν λόγω ηλέκτρισης με επαφή το ίδιο φορτίο και απωθούνται. 

Έτσι κινούνται πάλι προς τον αντίθετο οπλισμό και η δυναμική ενέργεια που έχουν μετατρέπεται 

πάλι σε κινητική. Όσο διαρκεί η φόρτιση των οπλισμών η κίνηση συνεχίζεται αμείωτη. 

 

Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης (ΕΟΚ) με τη χρήση φυσαλίδας 

Υλικά: Προχοΐδα, βάση στήριξης προχοΐδας, νερό, χρώμα ζαχαρο-

πλαστικής ή σταγόνες ιωδίου, σιλικόνη ή φελλό. 

Διαδικασία: Κλείνουμε το ένα άκρο του σωλήνα με σιλικόνη. Αφού 

στεγνώσει, προσθέτουμε με σύριγγα το υγρό (νερό χρωματισμένο 

π.χ. σταγόνες ιωδίου). Αφήνουμε μια φυσαλίδα στο πάνω μέρος και 

κλείνουμε και αυτό με σιλικόνη ή φελλό. Στο σωλήνα σημειώνουμε 

τις χαραγές.  

Με τη φυσαλίδα στο ένα άκρο, τοποθετούμε το σωλήνα πάνω στο θρανίο με μικρή κλίση, έτσι ώστε 

η φυσαλίδα να βρίσκεται στο κάτω άκρο. Παρατηρούμε την κίνηση της φυσαλίδας και προσπαθούμε 

να μετρήσουμε με το ρολόι τις χρονικές στιγμές που η επάνω άκρη της περνά από κάθε χαραγή. 

Αρχίζουμε τις μετρήσεις από τη στιγμή που η φυσαλίδα περνά από την πρώτη χαραγή. Στο τέλος 

θα παρατηρήσουμε ότι η κίνηση της φυσαλίδας είναι ΕΟΚ ανεξάρτητα από κλίση του σωλήνα. 

Εξήγηση: Η φυσαλίδα δεν έχει βάρος οπότε δεν εξαρτάται από την γωνία κλίσης και έτσι η ταχύ-

τητα της είναι σταθερή. Ο λόγος που μετακινείται είναι το βάρος του υγρού που θέλει πάντα να 

πάει προς τα κάτω. Εξάλλου σύμφωνα με την εξίσωση της συνέχειας η παροχή είναι ίδια σε όλα τα 

σημεία του σωλήνα και επειδή ο σωλήνας έχει σταθερή διατομή η ταχύτητα δεν αλλάζει. 
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Βαρυτικά κύματα  

Υλικά: Πανί ελαστικό 2x2 μέτρα, ξύλινο ή μεταλλικό πλαίσιο, 12 πιάστρες τουλάχιστον, μικρές 

μπίλιες διαμέτρου από 0,5 έως 3 εκατοστά, 2 μεγάλες μεταλλικές μπάλες διαμέτρου περίπου 7 

εκατοστά και βάρους 0,5kg (ή οτιδήποτε άλλο βαρύ αντικείμενο μικρών διαστάσεων). 

Διαδικασία: Συναρμολογούμε το πλαίσιο και στερεώνουμε περιμετρικά το ελαστικό πανί καλά τε-

ντωμένο με πιάστρες. Για καλύτερη εκτέλεση οι γωνίες του πλαισίου πρέπει να είναι καμπυλωμέ-

νες. Το πανί πρέπει να είναι οριζόντιο. Τοποθετούμε το πλαίσιο ανάμεσα από δυο θρανία ή πά-

γκους. Στη μέση βάζουμε μια από τις βα-

ριές μπάλες ή αντικείμενα έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί μια καμπυλότητα προς το 

κέντρο. Ρίχνουμε με μικρή ταχύτητα τις 

μπίλιες στο πανί έτι ώστε να εκτελέσουν 

κυκλικές ή ελλειπτικές τροχιές και εξε-

τάζουμε τι συμβαίνει.  

Οι μπίλιες συμπεριφέρονται όπως τα ου-

ράνια σώματα εξαιτίας των βαρυντικών 

κυμάτων. Κάνουμε διάφορες παραλλαγές 

όπως να τοποθετήσουμε σε μικρή από-

σταση μεταξύ τους δυο βαριά αντικείμενα ή να αυξάνουμε ή να μειώνουμε την ταχύτητα ρίψης των 

σφαιρών. 

 

Ο κολυμβητής του Καρτέσιου  

Υλικά: Μπουκάλι νερού 1,5Lt, μισό πλαστικό καλαμάκι, συνδετήρες, λαστιχάκι. 

Διαδικασία: Γεμίζουμε το μπουκάλι με νερό ως επάνω. Λυγίζουμε το καλαμάκι στη μέση και το 

πιάνουμε με το λαστιχάκι. Αγκιστρώνουμε στο λαστιχάκι 2-3 συνδετή-

ρες (χρησιμεύουν για βαρίδια). Στρέφουμε το καλαμάκι με τις ανοιχτές 

πλευρές προς τα κάτω και το τοποθετούμε μέσα στο νερό έτσι ώστε να 

εγκλωβιστεί σ’ αυτό ο αέρας που περιέχει. Στη συνέχεια πωματίζουμε 

το μπουκάλι. Το καλαμάκι λόγω του αέρα που περιέχει επιπλέει κοντά 

στην επιφάνεια του νερού. 

Αν πιέσουμε το μπουκάλι, λόγω της αρχής του Pascal μπαίνει νερό στο 

καλαμάκι, αυξάνει το βάρος του, υπερνικά την άνωση και το καλαμάκι 

κατεβαίνει. Αν σταματήσουμε να πιέζουμε τότε ο εγκλωβισμένος αέρας διαστέλλεται και διώχνει 

μέρος του νερού από το καλαμάκι προς τα έξω. Έτσι το βάρος από το καλαμάκι και του νερού που 

περιέχει γίνεται μικρότερο της άνωσης και ανέρχεται. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η κατάδυση 

και η ανάδυση των υποβρυχίων. 
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Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Λεονταρίου 
 

Παρασκευή ακετυλενίου και ιδιότητες  

Όργανα – Σκεύη – Υλικά: Δοκιμαστικοί σωλήνες (μεγάλοι), κωνική φιάλη με ακροφύσιο, ελαστι-

κός σωλήνας, μεταλλική λαβίδα, μεταλλικό στήριγμα με σφικτήρα, ελαστικό πώμα, αναπτήρας. 

Χημικά: Ανθρακασβέστιο (CaC2), βάμμα ιωδίου (φαρμακείου), αποσταγμένο νερό. 

Διεξαγωγή: Σε δύο δοκιμαστικούς σωλήνες βάζουμε λίγο νερό και στη συνέχεια προσθέτουμε 3-4 

σταγόνες βάμματος ιωδίου. Τον ένα τον προσαρμόζουμε στο μεταλλικό στήριγμα και τον άλλο τον 

κρατάμε ως δείγμα. 

Προσαρμόζουμε το ένα άκρο του ελαστικού σωλήνα στην κωνική φιάλη και το άλλο άκρο του το 

τοποθετούμε στο δοκιμαστικό σωλήνα του μεταλλικού στηρίγματος. 

Προσθέτουμε στην κωνική φιάλη 100mL νερού και στη συνέχεια ένα κομμάτι ανθρακασβεστίου. 

Πωματίζουμε γρήγορα την κωνική φιάλη.  

Παρατηρούμε τον αποχρωματισμό και συ-

γκρίνουμε τους δύο δοκιμαστικούς. 

Απομακρύνουμε τον ελαστικό σωλήνα από 

την κωνική και πλησιάζουμε στο ακροφύσιο 

αναμμένο αναπτήρα. Παρατηρούμε φλόγα. 

Ερμηνεία: Το ανθρακασβέστιο αντιδρά με το 

νερό και παράγει αέριο ακετυλένιο CH≡CH. 

CaC2 + 2H2O  CH≡CH↑ + Ca(OH)2 

Το ακετυλένιο (αιθίνιο) περνά μέσω του ελαστικού σωλήνα στον δοκιμαστικό, αντιδρά με το ιώδιο 

που περιέχεται στο βάμμα και το αποχρωματίζει. 

Το ακετυλένιο καίγεται σύμφωνα με την αντίδραση: 

CH ≡ CH + 5/2 O2  2CO2 + H2O + Q. 

 

Φλόγα στο νερό  

Όργανα – Σκεύη – Υλικά: Μεγάλο ποτήρι ζέσεως, ύαλος ωρολογίου, μεταλλική λαβίδα, διηθητικό 

χαρτί. 

Χημικά: Μεταλλικό νάτριο, φαινολοφθαλεΐνη, αποσταγμένο νερό. 

Διεξαγωγή: Γεμίζουμε ένα μεγάλο ποτήρι ζέσεως ως τη μέση με νερό και προσθέτουμε 4-5 στα-

γόνες δείκτη φαινολοφθαλεΐνη. 

Παίρνουμε με τη λαβίδα ένα πολύ μικρό κομμάτι μεταλλικού νατρίου και το τοποθετούμε σε ένα 

κομμάτι διηθητικό χαρτί και τα τοποθετούμε (χαρτί και νάτριο) προσεκτικά πάνω στην επιφάνεια 

του νερού στο ποτήρι. 

Καλύπτουμε γρήγορα την επιφάνεια του ποτηριού με 

την ύαλο ωρολογίου (συνήθως εκτινάσσονται σταγο-

νίδια της παραγόμενης βάσεως και είναι επικίνδυνο). 

Παρατηρούμε το νάτριο να κινείται μέσα στο νερό, σε 

λίγο το χαρτί να παίρνει φωτιά, ενώ το διάλυμα χρω-

ματίζεται ερυθροϊώδες. 

Ερμηνεία: Το νάτριο αντιδρά βίαια με το νερό σύμ-

φωνα με τη χημική εξίσωση: 

2Na(s) + 2H2O(l) → 2NaOH(aq) + H2(g) 

Το αέριο υδρογόνο που παράγεται από την αντίδραση αναγκάζει το κομμάτι του νατρίου να κινείται 

μέσα στο νερό.  

Το χαρτί παίρνει φωτιά διότι η αντίδραση είναι ισχυρά εξώθερμη. 
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Το διάλυμα αποκτά ερυθροϊώδες χρώμα εξαιτίας της παραγόμενης βάσης, υδροξείδιο του νατρίου 

(NaOH) και του δείκτη φαινοφθαλεΐνη. 

 

Καρτεσιανός δύτης 

Υλικά: 1 πλαστικό μπουκάλι μεγάλο, 1 δοκιμαστικός σωλήνας ή εναλλακτικά ένα καπάκι από στυλό 

και πλαστελίνη για έρμα.  

Εκτέλεση: Γεμίζουμε το πλαστικό μπουκάλι με νερό μέχρι επάνω. 

Βάζουμε σε δοκιμαστικό σωλήνα νερό και φράζοντας το άκρο του σωλήνα με το δάκτυλό μας γυρ-

νάμε το σωλήνα ανάποδα και τον τοποθετούμε στη φιάλη. Αυτός θα πρέπει να επιπλέει, βυθισμέ-

νος όμως στο μεγαλύτερο μέρος του στο νερό. 

Συμπληρώνουμε τη φιάλη με το νερό που χύθηκε και βιδώνουμε το πώμα της. 

Πιέζουμε τη φιάλη και παρατηρούμε ότι ο σωλήνας «καρτεσιανός δύτης» βυθίζεται. Μόλις σταμα-

τήσουμε να ασκούμε πίεση, ο σωλήνας ανεβαίνει. 

Εξήγηση: Πιέζοντας το εξωτερικό του πλαστικού μπουκαλιού η πίεση μέσω του νερού διαδίδεται 

με αποτέλεσμα ο αέρας που περιέχεται στο δοκιμαστικό σωλήνα να συμπιέζεται, η στάθμη του νε-

ρού ανεβαίνει μέσα στο σωλήνα με αποτέλεσμα να αυξάνει το βάρος του σωλήνα και ο σωλήνας να 

βυθίζεται. Με την αποσυμπίεση ο παγιδευμένος αέρας διαστέλλεται το βάρος ελαττώνεται και έ-

χουμε άνοδο του δοκιμαστικού σωλήνα.  
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Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Προαστίου 
 

Το υγρό που ανάβει φωτιές 

Υλικά: Πορσελάνινο γουδί ή γυάλινη λεκάνη, ζάχαρη, χλωρικό κάλιο (KClO3), πυκνό θειϊκό οξύ 

(H2SO4). 

Διαδικασία: Αναμιγνύουμε ζάχαρη και χλωρικό κάλιο με αναλογία 1/1 (περίπου 2gr από το καθέ-

να) και το ομογενοποιούμε τρίβοντάς το με το γουδοχέρι. Προσθέτουμε μια σταγόνα π. H2SO4 και 

το μίγμα καίγεται βίαια με δημιουργία φωτιάς. 

Εξήγηση: Το θειϊκό οξύ διασπά το χλωρικό κάλιο και παράγεται οξυγόνο, που καίει τη ζάχαρη. 

 

Εκρηκτικό αέριο 

Υλικά: Δύο δοκιμαστικοί σωλήνες, φελλός, γυάλινος σωλήνας, σαπουνόνερο, σκόνη ή ρινίσματα 

ψευδαργύρου, διάλυμα υδροχλωρίου 1/1, κερί, στατήρας.  

Διαδικασία: Αφού τοποθετήσουμε τους δύο δοκιμαστικούς σωλήνες στο στατήρα, βάζουμε στον 

ένα σαπουνόνερο και στον άλλο τα ρινίσματα ψευδαργύρου και το υδροχλωρικό οξύ. Στη συνέχεια 

τοποθετούμε το γυάλινο σωλήνα, που έχουμε προσαρμόσει στο φελλό, στο σωλήνα όπου γίνεται η 

αντίδραση και το άλλο άκρο του στο σωλήνα με το σαπουνόνερο, έτσι ώστε το παραγόμενο αέριο 

(υδρογόνο) να οδηγείται στο σαπουνόνερο όπου και εγκλωβίζεται σε φυσαλίδες. Όταν μαζευτούν 

αρκετές φυσαλίδες στο στόμιο του πλησιάζουμε τη φλόγα του κεριού και το υδρογόνο καίγεται με 

χαρακτηριστικό κρότο.  

Εξήγηση: Στον έναν δοκιμαστικό σωλήνα γίνεται αντίδραση απλής αντικατάστασης του υδροχλω-

ρικού οξέος με τον ψευδάργυρο που είναι ηλεκτροθετικότερος του υδρογόνου και παράγεται υδρο-

γόνο που είναι εύφλεκτο αέριο.  

 

Έγχρωμη διαδρομή 

Υλικά: Σκεύος με ελεύθερη επιφάνεια (αρκετά μεγάλη), νερό, δείκτη φαινολοφθαλεΐνη, μεταλλικό 

νάτριο.  

Διαδικασία: Μέσα στο σκεύος με νερό που περιέχει 2-3 σταγόνες από το δείκτη, προσθέτουμε 

ένα μικρό κομμάτι νατρίου (μέγεθος φακής) και παρατηρούμε έντονη κινητικότητα του Να στην 

επιφάνεια, δημιουργώντας κατά την κίνησή του μια ροζ διαδρομή. 

Εξήγηση: Το νάτριο αντιδρά με το νερό παράγοντας τη βάση ΝαΟΗ. Ο δείκτης που είναι άχρωμος 

γίνεται ροζ σε βασικά διαλύματα. 
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1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καρδίτσας  
 

Galileo + Gauss = Levitation  

Ο όρος αντιβαρύτητα αναφέρεται στην υπόθεση ύπαρξης φυ-

σικού νόμου αντίθετου της βαρύτητας, δηλαδή στην ύπαρξη 

δύναμης που απωθεί την ύλη. Δεν αναφέρεται στις λεγόμενες 

«συνθήκες έλλειψης βαρύτητας», ούτε στην εξισορρόπηση της 

βαρυτικής δύναμης από κάποια άλλη δύναμη. Δεν υπάρχουν 

φυσικές ενδείξεις για την ύπαρξη αντιβαρύτητας και οι γενικά 

αποδεκτές βαρυτικές θεωρίες (Νευτώνεια βαρύτητα και Γε-

νική σχετικότητα) την απαγορεύουν. Πολλά φαινόμενα που 

θεωρούνται ως αποδείξεις της ύπαρξης της αντιβαρύτητας, ως μίας δράσης που τροποποιεί το 

βαρυτικό πεδίο, στην πραγματικότητα είναι απλά φυσικά φαινόμενα, π.χ. μπαλόνια με ήλιο, ή άλλα 

πιο σύνθετα, π.χ. μαγνητική αιώρηση (magnetic levitation), ηλεκτροβαρύτητα (electrogravity). 

 

Μαγνητική αιώρηση (magnetic levitation) 

Η μαγνητική αιώρηση έχει πολλές μορφές. 

1. Υπάρχει η κλασική αιώρηση, που βασίζεται στην άπωση των ο-

μώνυμων πόλων (και στην έλξη των ετερώνυμων) και χρησιμο-

ποιείται π.χ. στην τεχνολογία των μαγνητικών τρένων MAGLEV. 

Εκεί, είτε με στατική έλξη, είτε με δυναμική άπωση, το τρένο αιω-

ρείται σε μικρή απόσταση από τις «ράγες» του, έτσι ώστε να μην 

υπάρχει αντίσταση κύλισης και μαζί να καταργηθούν και όλα τα 

προβλήματα που συνοδεύουν ένα συμβατικό σύστημα ανάρτησης 

(φθορές σε τροχούς, ρουλεμάν, άξονες κλπ). 

2. Υπάρχει επίσης η αιώρηση που προκαλείται σ’ ένα κομμάτι ενός 

μικρού αλλά ισχυρού μαγνήτη, το οποίο τοποθετείται επάνω από 

ένα κομμάτι υπεραγωγού (αγώγιμο υλικό, συνήθως κράμα, που σε 

μια «κρίσιμη» θερμοκρασία περίπου -200οC παρουσιάζει μηδενική 

ωμική αντίσταση). Η απώθηση οφείλεται σε κυκλικά επαγωγικά 

ρεύματα που αναπτύσσονται πολύ εύκολα στην επιφάνεια του υπε-

ραγωγού (αφού δεν υπάρχει ωμική αντίσταση), έτσι ώστε το μαγνη-

τικό πεδίο που δημιουργούν να εξουδετερώνει το εξωτερικό πεδίο που προσπαθεί να εισχωρήσει 

μέσα του. 

3. Υπάρχει ακόμα η αιώρηση που προκαλείται από πολύ ισχυρά πε-

δία σε μη μαγνητικά (διαμαγνητικά) υλικά, όπως βάτραχοι, φρούτα 

κλπ, που μπορούν να αιωρηθούν μέσα στο πολύ ισχυρό μαγνητικό 

πεδίο που δημιουργείται από ειδικό πηνίο, τύπου Bitter. Στην πε-

ρίπτωση αυτή, παρότι η δευτερεύουσα αιτία της αιώρησης είναι ίδια 

με τους υπεραγωγούς, δηλαδή η εκτροπή του μαγνητικού πεδίου 

έξω από τη μάζα τους (φαινόμενο Meissner), η πρωταρχική αιτία 

δεν είναι η ίδια (δηλαδή η δημιουργία επιφανειακών ρευμάτων αντί-

δρασης), αλλά ο κοινός προσανατολισμός του επιπέδου περιστροφής των ηλεκτρονίων των ατόμων 

του διαμαγνητικού υλικού. Γι’ αυτό και απαιτούνται πολύ ισχυρά μαγνητικά πεδία. 
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Το πείραμα 

Κι όμως η υδρόγειος… αιωρείται! 

  
Εξήγηση: Στη βάση της κατασκευής υπάρχει ένας μόνιμος μαγνήτης κι ένας ηλεκτρομαγνήτης οι 

οποίοι δημιουργούν ένα σύνθετο μαγνητικό πεδίο με Gaussιan καμπυλότητα, όπως φαίνεται και 

από τα σχήματα. 

  
Μέσα στην υδρόγειο υπάρχει ένας κωνικός μαγνήτης του οποίου το μαγνητικό πεδίο είναι τέτοιο 

ώστε να υπάρχει μια «θέση ισορροπίας» του πάνω από το προηγούμενο μαγνητικό πεδίο. 

 
Στις μέρες μας γίνεται πολύς λόγος για την αιώρηση χωρίς δαπάνη ενέργειας. Ο όρος Levitation 

είναι εξαιρετικά διαδεδομένος. Έτσι διάφορες φυσικές ιδιότητες ή και μηχανικά τρικ επιστρατεύο-

νται ώστε να επιτευχθεί το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο. Στο πείραμα μας η πρώτη εντύπωση 

είναι ότι υπάρχει ένας μαγνήτης κρυμμένος μέσα στο βιβλίο και ένας άλλος μέσα στη σφαίρα και με 

την άπωση κρατάει την υδρόγειο στον αέρα. Η περιστροφή γίνεται με το χέρι και διαρκεί αρκετή 

ώρα αφού οι τριβές είναι ελάχιστες. Εν μέρει αυτό συμβαίνει, μόνο που αν υπήρχαν απλά μαγνήτες 

η ισορροπία θα ήταν ασταθής. 
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Στην πραγματικότητα για να αιωρείται κάτι κατ’ αυτόν τον τρόπο χρειάστηκε να διαμορφωθεί ένα 

μαγνητικό πεδίο με τρόπο μοναδικό, πατενταρισμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Αμερική μό-

λις το 2015. Η πραγματική εξήγηση λοιπόν δίνεται εδώ.  
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2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καρδίτσας (Τομέας Γεωπονίας) 
 

Επίδειξη καλλιεργημένων από τους μαθητές οσπρίων σε γλάστρες και σπορολογίου οσπρίων 

καθώς και αφίσας - ζωγραφιάς σχετικά με τη διατροφική αξία των οσπρίων για τον άνθρωπο 

και τα ζώα.  

   
Όσπρια είναι η κοινή ονομασία των ξηρών σπερμάτων ορισμένων φυτών της τάξης χεδρωπά, που 

χρησιμοποιούνται ως τροφή του ανθρώπου, αλλά και των ζώων. Στην οικογένεια των οσπρίων α-

νήκουν  τα μπιζέλια, ο αρακάς, η σόγια, το λαθούρι, τα λούπινα και η αραχίδα (αράπικο φιστίκι), τα 

φασόλια, οι φακές, τα ρεβίθια, τα κουκιά, κ.ά. Οι μαθητές καλλιέργησαν πολλά από αυτά στο θερ-

μοκήπιο του σχολείου και τα παρουσίασαν στην έκθεση φυσικών επιστημών. Συνέλεξαν σπόρους 

οσπρίων και δημιούργησαν σπορολόγιο των κυριότερων οσπρίων που καταναλώνει ο άνθρωπος. 

   
Οι μαθητές κατασκεύασαν αφίσα και ζωγραφιά σχετικά με τη διατροφική αξία των οσπρίων για τον 

άνθρωπο και τα ζώα. Ο λαός μας αποκαλεί τα όσπρια κρέας των φτωχών τονίζοντας έτσι τη δια-

τροφική αξία των οσπρίων ενώ η φασολάδα αποτελεί εθνικό μας φαγητό. Χαρακτηρίζονται από 

μεγάλη θρεπτική αξία (περίπου 350 θερμίδες ανά 100 γρ.) και αποτελούν πλούσια πηγή σύνθετων 

υδατανθράκων βραδείας απορρόφησης, αμινοξέων, φυτικών ινών, βιταμινών (Β, C και E), ιχνο-

στοιχείων και φυσικά, πρωτεϊνών. Τα όσπρια έχουν μηδενικά λιπαρά και ζάχαρα και είναι αναπό-

σπαστο κομμάτι της ευρύτερης μεσογειακής διατροφής και της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. 

Τα όσπρια περιέχουν πλούσιες ποσότητες φυτικών ινών (κυρίως διαλυτές αλλά και άπεπτες) πολύ 

περισσότερες μάλιστα ακόμα και από τα δημητριακά. Οι φυτικές ίνες (άπεπτες) βοηθούν στην α-

ποβολή του λίπους από τα έντερα παρέχοντας προστασία από τη δημιουργία καρκίνου του εντέ-

ρου, ενώ μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες (διαλυτές) συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνι-

σης καρδιοπαθειών καθώς βοηθούν στη μείωση της χοληστερόλης. Το φυλλικό οξύ ανήκει στην 

ομάδα των βιταμινών του συμπλέγματος Β και βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στα όσπρια. Έρευ-

http://ekfe.kar.sch.gr/
mailto:mail@ekfe.kar.sch.gr


Πειράματα – Κατασκευές – Αφίσες – Ζωγραφιές – Παρουσιάσεις στην Καρδίτσα 

ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr - Σεραφείμ Μπίτσιος 69 

νες έχουν δείξει ότι αυτή η βιταμίνη είναι σημαντική για την πρόληψη των καρδιοπαθειών και ορι-

σμένων μορφών καρκίνου. 

Τα ρεβίθια, οι φακές και τα φασόλια είναι μια πολύτιμη πηγή ασβεστίου, απαραίτητη για έγκυες, 

γυναίκες κατά την εμμηνόπαυση και τα παιδιά. Οι φακές και τα μαυρομάτικα φασόλια περιέχουν 

μεγάλες ποσότητες σιδήρου. Τα όσπρια περιέχουν πολλούς σύνθετους υδατάνθρακες και έχουν 

χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. 

Ως ζωοτροφές τα κτηνοτροφικά όσπρια είναι εξίσου απαραίτητα 

στον οργανισμό των κτηνοτροφικών ζώων με τα σιτηρά. Τα ζώα που 

τρέφονται με κτηνοτροφικά όσπρια έχουν ισορροπημένη διατροφή, 

κάνουν καλύτερης ποιότητας γάλα και κρέας. Η διατήρηση των κτη-

νοτροφικών οσπρίων μετά την απο-

ξήρανση είναι απλή με αποτέλεσμα 

να διατηρούνται σε απλές αποθήκες 

για αρκετό καιρό. 

Ιδιαίτερα το κτηνοτροφικό ρεβύθι 

και το κουκί αντικαθιστούν πλήρως 

τη σόγια. 

Επίσης το κτηνοτροφικό ρεβύθι 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζωοτροφή (πρωτεϊνούχος καρπός) 

στη βιολογική κτηνοτροφία σύμφωνα με την εγκύκλιο 1804/1999 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποτελέσει πολύτιμο καρπό για 

την παραγωγή βιολογικού κρέατος και  άλλων κτηνοτροφικών 

προϊόντων.  

 

Επίδειξη ζωγραφιάς - αφίσας με θέμα τη βαρύτητα. 

Οι μαθητές εμπνεόμενοι από το θέμα της βαρύτητας παρουσίασαν ζωγραφιά σχετική με το νόμο 

του Νεύτωνα και την επίδραση που έχει η βαρύτητα στα φυτά (γεωοτροπισμός) και στον υπόγειο 

υδροφόρο ορίζοντα της γης.  

Βαρύτητα ονομάζεται η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να έλκουν και να έλκονται αμοιβαία με άλλα 

υλικά σώματα. Τα ελκόμενα σώματα κινούνται με επιταχυνόμενη κίνηση προς το έλκον σώμα. Η 

βαρύτητα στη γη έλκει τα υλικά σώματα και προκαλεί την πτώση τους στην επιφάνειά της όταν α-

φεθούν ελεύθερα. Η ιδέα και κατόπιν ο νόμος της βαρύτητας διατυπώθηκε από τον Άγγλο φυσικό 

Νεύτωνα όταν παρατήρησε την κάθετη πτώση ενός μήλου από μια μηλιά. 

Τα ανώτερα φυτά, καθηλωμένα με το ριζικό τους σύστημα στο έδαφος, δεν μπορούν να μετακινη-

θούν όπως οι ζωικοί οργανισμοί. Ωστόσο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες (επίδραση εξωτερι-

κών παραγόντων όπως η θερμοκρασία, το φως, η βαρύτητα, οι χημικές ουσίες, κ.ά.) μπορούν να 

μεταβάλλουν τη θέση και τον προσανατολισμό κάποιων οργάνων τους. Οι μεταβολές αυτές αποτε-

λούν προσαρμογές για την ευνοϊκότερη ανάπτυξή τους. Αποτέλεσμα της επίδρασης της βαρύτητας 

στην ανάπτυξη των φυτών είναι το φαινόμενο του γεωτροπισμού. Οι ρίζες στρέφονται προς τα κά-

τω ενώ ο βλαστός προς τα πάνω. Το κύριο πλεονέκτημα του γεωτροπισμού είναι ότι ο βλαστός 

αναπτύσσεται προς το φως ενώ οι ρίζες μέσα στο έδαφος, ανεξάρτητα από το ποια είναι η θέση 

του σπέρματος στο έδαφος κατά το φύτρωμά του. Η αντίληψη της βαρύτητας από τις ρίζες γίνεται 

από το τμήμα τους που ονομάζεται καλύπτρα. Εκεί βρίσκεται το στατέγχυμα το οποίο περιέχει 

στατόλιθους. Οι στατόλιθοι είναι αμυλοπλάστες (πλαστίδια γεμάτα αμυλόκκοκους) που έχουν με-
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γαλύτερο ειδικό βάρος από το κυτταρόπλασμα και μετατοπίζονται προς την κατεύθυνση της βαρύ-

τητας. 

Τα φυτά για την ανάπτυξή τους χρειάζονται επαρκή ποσότητα νερού. Υπάρχει ένα μέρος του νε-

ρού του εδάφους το οποίο τα φυτά δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Το νερό αυτό κινείται κα-

θοδικά (διήθηση) με την επίδραση της βαρύτητας στους μεγάλους πόρους της κορεσμένης με νερό 

ζώνης του εδάφους. Αυτό είναι το λεγόμενο νερό βαρύτητας ή ελεύθερο νερό. Τη θέση του στους 

πόρους αυτούς καταλαμβάνει ο αέρας. Το νερό αυτό υπακούει στους νόμους της βαρύτητας και 

παίρνει μέρος στην υπόγεια κυκλοφορία. Μπορεί να ληφθεί άμεσα ή έμμεσα.  

  
 

Επίδειξη ζωγραφιάς όπου απεικονίζονται τα φυμάτια των ριζών των οσπρίων. 

Στις ρίζες των οσπρίων όπως και όλων των ψυχανθών υπάρχουν εξογκώματα τα λεγόμενα φυμά-

τια στα οποία ζουν τα αζωτοδεσμευτικά βακτήρια. Τα φυμάτια σχηματίζονται όταν τα βακτήρια ει-

σέλθουν στο ριζικό σύστημα των οσπρίων. Καθώς τα βακτήρια μεταμορφώνονται μέσα στα φυμάτια 

δημιουργείται το ένζυμο νιτρογενάση. Η νιτρογενάση δρα ως καταλύτης στη βιολογική δέσμευση 

του αζώτου της ατμόσφαιρας από τα βακτήρια. Μ΄ αυτό τον τρόπο το άζωτο της ατμόσφαιρας με-

τατρέπεται σε αμμωνία (NH3), μορφή την οποία μπορούν να αφομοιώσουν τα φυτά. 

 

Παρατήρηση των φυματίων στο μικροσκόπιο. 

Οι μαθητές που μας επισκέφτηκαν στην έκθεση φυσικών 

επιστημών πέρα από τα φυμάτια που είδαν στην παραπά-

νω ζωγραφιά είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τα φυ-

μάτια στις ρίζες φυτών ρεβυθιού. 

 

Φυμάτια στις ρίζες ψυχανθών 

όπως φαίνονται στο μικρο-

σκόπιο. 
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Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Μουζακίου 
 

Όσπρια - Ανίχνευση πρωτεϊνών και υδατανθράκων 

Όσπρια ονομάζονται τα φυτά και οι καρποί μιας ολόκληρης οικογένειας φυτών και χρησιμοποιού-

νται άμεσα για τη διατροφή του ανθρώπου και των ζώων. 

Ανάμεσα στα όσπρια, που καταναλώνει άμεσα ο άνθρωπος, ανήκουν τα φασόλια, οι φακές, τα ρεβί-

θια, τα κουκιά, τα μπιζέλια, τα φιστίκια, η σόγια και άλλα. Η διατροφική τους αξία βασίζεται στο 

ότι περιέχουν σχετικά με τα άλλα φυτικά τρόφιμα υψηλό ποσοστό πρωτεϊνών (ανάμεσα στο 5% και 

10% για τα πιο συνήθη). Βέβαια οι πρωτεΐνες τους είναι χαμηλότερης 

βιολογικής αξίας από τα ζωικά τρόφιμα. Ακόμη περιέχουν υψηλό πο-

σοστό υδατανθράκων, γύρω στο 15%, ενώ στη σύστασή τους υπάρχουν 

και πολύτιμα ιχνοστοιχεία. Τα λίπη είναι ελάχιστα ~1%. 

Για την ανίχνευση των πρωτεϊνών και των υδατανθράκων χρησιμοποι-

ούμε αντίστοιχα τα αντιδραστήρια Biuret και Lugol. 

Περιέχουν άμυλο (πολυσακχαρίτης) τα όσπρια; Θα πάρουμε μπλε χρώμα με το 

αντιδραστήριο Lugol; Το Lugol είναι διάλυμα ιωδίου και ιωδιούχου καλίου. Δη-

μιουργείται το ανιόν I3-  το οποίο δημιουργεί σύμπλοκο με πολυσακχαρίτες και ιδί-

ως το άμυλο, το οποίο έχει ένα μπλε σκούρο χρώμα. 

Περιέχουν πρωτεΐνη τα όσπρια; Θα πάρουμε χρώμα με το 

αντιδραστήριο Biuret; Το αντιδραστήριο Biuret γίνεται από 

υδροξείδιο του νατρίου και ένυδρο θειικό χαλκό, μαζί με τρυ-

γικό καλιονάτριο που χρησιμοποιείται για σταθεροποίηση των 

ιόντων χαλκού. Δημιουργείται ένα σύμπλοκο που μας δίνει 

ένα μωβ χρώμα. 

 

Ο Αριστοτέλης και η «τραγωδία των κοινών»  

«Ότι είναι κοινό σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, λαμβάνει τη λιγότερη φροντίδα. Οι 

άνθρωποι δίνουν περισσότερη σημασία σ’ αυτό που είναι δικό τους νοιάζονται λιγό-

τερο γι’ αυτό που είναι κοινό, ή έστω ενδιαφέρονται για το κοινό μόνο στο βαθμό, 

στον οποίο τους αφορά προσωπικά. Ακόμη κι όταν δεν υπάρχει άλλος λόγος για 

αμέλεια, οι άνθρωποι περισσότερο τείνουν να παραμελήσουν το καθήκον τους, όταν 

σκέφτονται ότι κάποιος άλλος θα ενδιαφερθεί.» Τα παραπάνω έγραφε ο πανεπιστήμων Αριστοτέ-

λης στο βιβλίο του «Πολιτικά» (2ος Τόμος, 3ο Κεφάλαιο) πριν από 2.400 χρόνια περίπου. 

Το 1968 στο περιοδικό «Science» o Αμερικάνος οικολόγος Γκάρετ Χάρντιν 

έγραψε ένα άρθρο που επιγραφόταν «Η Τραγωδία των Κοινών». Αυτό το 

άρθρο, ίσως, είναι το πιο πολυδιαβασμένο απ’ αυτά που αναφέρονται στις 

κοινωνικές αιτίες που γεννούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Με τον όρο 

αυτό ο Χάρντιν ήθελε να αναδείξει το πρόβλημα της ατομικής συμπεριφοράς 

απέναντι σε συλλογικά αγαθά. Όταν κάποια αγαθά δεν ανήκουν σε συγκε-

κριμένα άτομα, αλλά σε όλους (είναι δηλαδή κοινά), τότε η εκμετάλλευσή 

τους αποφέρει μεν ατομικό όφελος, αλλά έχει και κοινές – συλλογικές αρνητικές συνέπειες. Επει-

δή οι αρνητικές συνέπειες είναι κοινές, το μεμονωμένο άτομο δεν τις λαμβάνει υπ’ όψιν του, αλλά 

επικεντρώνεται μόνο στο κέρδος που αντλεί ως άτομο από την εκμετάλλευση του κοινού αγαθού. 

Το παράδειγμα της υπερβόσκησης κατά τον Χάρντιν: «Φανταστείτε ένα βοσκοτόπι ανοιχτό σε ό-

λους. Αναμένεται ότι ο κάθε βοσκός θα προσπαθήσει να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερα 

ζωντανά στο κοινό αυτό βοσκοτόπι. (…) Ως λογικό ον, κάθε βοσκός αποσκοπεί στην αύξηση του 

κέρδους του. Είτε ρητά είτε άρρητα, λιγότερο ή περισσότερο συνειδητά, αναρωτιέται, «Τι όφελος 
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θα έχω εγώ, αν προσθέσω ένα ακόμη ζώο στο κοπάδι μου;» Αυτό το όφε-

λος, όμως, έχει μία αρνητική και μία θετική συνιστώσα. Η θετική συνιστώ-

σα είναι συνάρτηση της αύξησης του κοπαδιού κατά ένα ζώο. Καθώς ο βο-

σκός λαμβάνει όλα τα κέρδη από την πώληση του επιπλέον ζώου, το θετι-

κό όφελος γι’ αυτόν είναι σχεδόν +1. Η αρνητική συνιστώσα είναι συνάρτηση 

της επιπλέον υπερβόσκησης που προκαλεί το παραπάνω ζώο. Καθώς, ό-

μως, τα αποτελέσματα της υπερβόσκησης τα υφίστανται από κοινού όλοι οι βοσκοί, η αρνητική συ-

νέπεια για κάθε έναν βοσκό, που καλείται να πάρει μια τέτοια απόφαση, είναι μόνο ένα μέρος του -

1. Προσθέτοντας τις θετικές και τις αρνητικές συνιστώσες, ο λογικός βοσκός συμπεραίνει ότι ο 

μόνος συνετός δρόμος γι’ αυτόν είναι να προσθέσει άλλο ένα ζώο στο κοπάδι του. Και μετά άλλο 

ένα, και άλλο ένα … Αλλά, αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν όλοι οι λογικοί βοσκοί 

που μοιράζονται το κοινό βοσκοτόπι. Και εκεί έγκειται η τραγωδία. Κάθε ένας είναι εγκλωβισμένος 

σε ένα σύστημα που τον αναγκάζει να αυξάνει το κοπάδι του χωρίς όρια – μέσα σε έναν κόσμο με 

συγκεκριμένα όρια. Ο προορισμός για τους ανθρώπους που επιδιώκουν μόνο το δικό τους συμφέ-

ρον σε μια κοινωνία που πιστεύει στην ελευθερία των κοινών είναι η καταστροφή. Η ελευθερία 

πρόσβασης σε ένα κοινό αγαθό φέρνει την καταστροφή σε όλους.»  

Πολλά άλλα παραδείγματα: Η αύξηση του πληθυσμού, το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, οι θάλασ-

σες με τα ψάρια, η ατμόσφαιρα και η ρύπανσή της είναι μόνο κάποιες περιπτώσεις όπου βλέπουμε 

να εμφανίζεται και να απειλεί το φαινόμενο της «Τραγωδίας των Κοινών» (Tragedy of the 

Commons). 

Και ο αντίλογος: 

Το 2009 η Αμερικανίδα καθηγήτρια Έλινορ Όστρομ έγινε η πρώτη γυναίκα 

που πήρε το βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά. Έδειξε ότι η «Τραγωδία των 

Κοινών» δεν είναι αναπόφευκτη, αλλά ότι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι ο-

μάδες μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία τα «κοινά». 

 

Αρχές σχεδιασμού για οργανώσεις που κάνουν χρήση Κοινού Αποθέματος Πόρων (Common 

Pool Resource) 

Η Όστρομ προσδιορίζει οχτώ «αρχές σχεδιασμού» για τη σταθερή διαχείριση τοπικού κοινού α-

ποθέματος πόρων: 

1. Να έχουν τεθεί σαφή όρια (σαφής ορισμός των περιεχομένων του κοινού αποθέματος πόρων και 

αποτελεσματικός αποκλεισμός των εξωγενών μη εξουσιοδοτημένων ομάδων). 

2. Να υπάρχουν κανόνες σε σχέση με την εκμετάλλευση και την προμήθεια των κοινών πόρων, οι 

οποίοι να είναι προσαρμοσμένοι στις τοπικές συνθήκες. 

3. Να υπάρχουν συλλογικές συμφωνίες που θα επιτρέπουν σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρή-

στες των κοινών πόρων να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. 

4. Να γίνεται αποτελεσματικός έλεγχος από ειδικούς, οι οποίοι θα αποτελούν κομμάτι ή θα σχετί-

ζονται με τους χρήστες. 

5. Θα πρέπει να υπάρχει μία διαβαθμισμένη κλίμακα κυρώσεων για τους χρήστες των κοινών πό-

ρων, οι οποίοι θα παραβαίνουν τους κανόνες της κοινότητας. 

6. Χρειάζονται μηχανισμοί επίλυσης συγκρούσεων, οι οποίοι θα είναι φθηνοί και εύκολοι στην 

πρόσβαση. 

7. Η ομάδα κοινότητα πρέπει να έχει τη δυνατότητα της αυτοδιάθεσης και αυτό να αναγνωρίζεται 

από ανώτερες αρχές του τόπου. 

8. Στην περίπτωση διάθεσης μεγαλύτερου κοινού αποθέματος πόρων, η οργάνωση θα πρέπει να 

έχει τη μορφή πολλαπλών επιπέδων ομοειδών επιχειρήσεων, στη βάση των οποίων θα είναι τα 

μικρά, τοπικά κοινά αποθέματα πόρων. 
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Παρουσιάστηκαν στον Παλαμά 
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1ο Νηπιαγωγείο Παλαμά 
 
Ο κύκλος του νερού – Ο κύκλος της ζωής 
Στόχοι: Η κατανόηση της έννοιας του κύκλου του νερού.  Η παρατήρηση των μεταβολών μιας κα-
τάστασης (υγρό – στερεό αέριο). Εισαγωγή στις έννοιες «πήξη», «τήξη», «εξάτμιση», «συγκέ-
ντρωση», «συμπύκνωση», «υγροποίηση». Κατανόηση της έννοιας «ρύπανσης του νερού». Κατανόη-
ση της ιδιαίτερης σημασίας του νερού για ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς. Η γνωριμία των φυ-
σικών και των τεχνητών σχηματισμών των χερσαίων υδάτων. Η διαμόρφωση θετικής στάσης σε 
κάθε προσπάθεια διατήρησης και προστασίας των νερών. Η γνωριμία της ζωής μέσα στο νερό. Η 
γνωριμία του νερού ως πηγή ενέργειας. 
Μεθοδολογία: Διαθεματική προσέγγιση. Μέθοδος 
σχεδίων εργασίας (project). Συγκέντρωση εποπτι-
κού υλικού: εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, πίνακες, 
μουσικά cd, αφίσες, συγκέντρωση υλικού από επι-
σκέψεις. 
Προφορική Επικοινωνία – Ανάγνωση – Γραφή: 
Συζητήσεις – Παρατηρήσεις. Ανάγνωση βιβλίων, 
ιστοριών, παραμυθιών, ποιημάτων. Αινίγματα – Πα-
ροιμίες. Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης με σχετικά 
βιβλία. Πίνακας αναφοράς. Σχηματισμός φράσεων. 
Δημιουργία μακέτας. 
Φυσική: Το νερό πηγή ενέργειας. Πειράματα για τον κύκλο του νερού. Πειράματα με το νερό για 
την πήξη – τήξη - εξάτμιση, επίπλευση, βύθιση, διαλυτότητα.  
Παιδί και περιβάλλον (Φυσικό – Ανθρωπογενές): Το νερό στον κόσμο, στη χώρα μας. Λαογραφι-
κά παραμύθια. Θόρυβοι νερού. Γνωριμία με το Βόρειο και Νότιο Πόλο. Άνθρωποι και Ζώα που 
ζουν στον πάγο. Ζωή μέσα στο νερό. 
Δημιουργία και Έκφραση: Μουσική: Τραγούδια (ο 
κύκλος του νερού, τα ψαράκια). Μουσικοκινητική. 
Δραματική Τέχνη: Θεατρικό Παιχνίδι: Το ταξίδι 
της σταγονίτσας. Δραματοποίηση: Ο Ποσειδώνας 
θεός της θάλασσας. Δραματοποίηση: Το ποταμάκι. 
Εικαστικά: Ζωγραφική με νερομπογιές. Κατασκευή 
συννεφάκια από βαμβάκι. Δημιουργία αφίσας. Κατα-
σκευή των σταγονούλιδων.  
Μαθηματικά: Συγκρίσεις μεγεθών. Διατάξεις – 
σειροθετήσεις ποτηριών με νερό. 
Δραστηριότητες: Τα παιδιά εμπλουτίζουν με σχετι-
κό υλικό από εφημερίδες και περιοδικά το ταμπλό της τάξης. Παρατηρήσαμε την υδρόγειο σφαίρα 
και τη γη. Εξηγήσαμε ότι με μπλε χρώμα απεικονίζεται το νερό. Ανακαλύψαμε ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της γης καλύπτεται με νερό. Παρατηρήσαμε το χάρτη της Ελλάδας και ανακαλύψαμε που 
υπάρχει νερό. Βρήκαμε τα ποτάμια, τις λίμνες, τις θάλασσες. Διαμορφώσαμε πίνακα αναφοράς 
στον οποίο υπάρχει αντιστοιχία εικόνων και λέξεων (ποτάμι, λίμνη, ρυάκι, καταρράκτης, θάλασσα). 
Τοποθετήσαμε μια κατσαρόλα με νερό πάνω στην εστία της κουζίνας και σε λίγο παρατηρήσαμε 
τον ατμό που ανεβαίνει. Βάλαμε την παλάμη μας και αισθανθήκαμε ότι υγραίνεται. Η υγρασία αυτή 
(υδρατμοί) είναι αποτέλεσμα της εξάτμισης του νερού που προκαλείται από τη θερμότητα. Δη-
μιουργήσαμε ομαδική αφίσα με θέμα «ο κύκλος του νερού». Παίξαμε θεατρικό παιχνίδι το ταξίδι 
της σταγονίτσας. Γίναμε συννεφάκια που ταξίδευαν στον ουρανό, ποταμάκι που κυλάει, βροχή που 
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πέφτει, μπόρα δυνατή με τη συνοδεία μουσικών οργάνων. Παρατηρήσαμε το νερό, είδαμε ότι δεν 
έχει χρώμα, είναι άχρωμο. 

Με διάφορα υλικά όπως άμμο πέτρες και χρώματα ανακαλύψαμε την έννοια της διαλυτότητας. Κα-
τανοήσαμε την σύσταση διάφορων υλικών (πέτρες, χαρτί, πλαστικό, ξύλο, γυαλί, σίδερο) μέσα από 
πειράματα επίπλευσης βύθισης. Βάλαμε νερό στο ψυγείο και παρακολουθήσαμε την πήξη, κατα-
γράψαμε τις παρατηρήσεις. Κάναμε πειράματα για την τήξη. Διαβάσαμε το ποίημα «το ποταμάκι» 
του Ζ Παπαντωνίου. Τα παιδιά έπαιξαν το διάλογο ποταμάκι και παιδί. Διαβάσαμε την ιστορία «ο 
χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει». Δραματοποιήσαμε την ιστορία. Συζητήσαμε για ποιο λό-
γο χρειαζόμαστε το νερό. Συζητήσαμε πως φτάνει το νερό στη βρύση. Δείξαμε και εξηγήσαμε στα 
παιδιά το σχήμα της κυκλοφορίας του νερού (Μαζεύεται το νερό στις δεξαμενές, καθαρίζεται, γί-
νεται κατανομή στις βρύσες και βέβαια τι γίνεται στη συνέχεια) «ο δρόμος του βρώμικου νερού». 
Φυτέψαμε λουλούδια και τα ποτίζαμε. Παρατηρήσαμε ότι μετά τις διακοπές του Πάσχα τα λουλού-
δια μαράθηκαν κοιτάξαμε το χώμα τους και είδαμε ότι ήταν ξερό. Βγάλαμε το συμπέρασμα ότι εί-
χαν γίνει έτσι γιατί δεν τα είχαμε ποτίσει. Μιλήσαμε για τις απολαύσεις, τις διασκεδάσεις, τα παι-
χνίδια που μας προσφέρει το νερό. Παίξαμε παντομίμα παιχνίδια στο νερό. Συζητήσαμε για το νε-
ρό στη θρησκεία μας, τον Αγιασμό, τη γιορτή των Φώτων, τη Βάπτιση. Γνωρίσαμε ήθη και έθιμα 
του τόπου μας που σχετίζονται με το νερό. Δραματοποιήσαμε την ιστορία της Περπερούνας. Παί-
ξαμε θεατρικό παιχνίδι, οι Ινδιάνοι χορεύουν στο Θεό της Βροχής και τον παρακαλούν να βρέξει. 
Μιλήσαμε για τη δύναμη του νερού, για τα φράγματα για το νερό που κινεί τους νερόμυλους. Παρα-
τηρήσαμε αντίστοιχες εικόνες. Μιλήσαμε επίσης για τις νεροτριβές, (μεγάλες γούρνες, από νερό 
που έπλεναν παλιά τα ρούχα του σπιτιού). Διαβάσαμε άρθρα και είδαμε φωτογραφίες από εφημε-
ρίδες που αναφερόταν σε γεγονότα καταστροφών από πλημμύρες, από ανομβρία. Συζητήσαμε για 
την όξινη βροχή. Συζητήσαμε για τη θάλασσα: τι είναι, σε τι μας χρησιμεύει, τη ζωή μέσα στη θά-
λασσα. Τα παιδιά μας έφεραν θησαυρούς που είχαν μαζέψει από επισκέψεις στη θάλασσα. Ζωγρα-
φίσαμε τη θάλασσα. Παίξαμε θεατρικό παιχνίδι: Ταξίδι στη θάλασσα με καράβι. Διαβάσαμε για το 
Θεό της θάλασσας τον Ποσειδώνα. Δραματοποιήσαμε την ιστορία. Αφού κατανόησαν τα παιδιά την 
αξία του νερού ως πολύτιμο αγαθό στη ζωή δημιουργήσαμε μακέτα με θέμα «ο κύκλος του νερού – 
ο κύκλος της ζωής» τα παιδιά πάνω στη μακέτα αποτύπωσαν όλες τις γνώσεις και τις εμπειρίες 
που κατέκτησαν από το θέμα.  
Αξιολόγηση: Τα παιδιά σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ανταποκρίθηκαν με ενδιαφέρον στις 
δραστηριότητες καθώς το πρόγραμμα ήταν προσιτό και γνωστό.  
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2ο Νηπιαγωγείο Παλαμά 
 
Το ηλιακό μας σύστημα  
Αντικείμενο της δραστηριότητας είναι η διερευνητική μελέτη του ηλιακού συστήματος και των 8+1 
πλανητών του. 
Διάρκεια προγράμματος: Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 4 μήνες (Ιανουάριο έως Απρίλιο) και γινό-
ταν παράλληλα με τα υπόλοιπα προγράμματα και θέματα. 
Τόπος εργασίας προγράμματος: Η σχολική αίθουσα και η αυλή του σχολείου. 
Επιλογή του θέματος: Η επιλογή του θέματος «Το ηλιακό μας σύστημα» έγινε λόγω της ελκυστι-
κότητάς του, τόσο στους μικρούς όσο και στους μεγάλους. Μετά από μία γενική συζήτηση για τη γη 
μας, επεκταθήκαμε σε ένα ευρύτερο αντικείμενο: τους πλανήτες, τον ήλιο, τον πλανήτη που ζούμε, 
το εσωτερικό της γης, το διάστημα , τη σελήνη, τη βαρύτητα, τους αστροναύτες, τα διαστημόπλοια. 
Υλικά: Τέμπερες, πινέλα, μπαλόνια ,πλαστελίνη, χρωματιστά χαρτόνια, αλουμινόχαρτο, πλαστικά 
πιάτα, χαρτί του μέτρου. 
Γενικοί στόχοι: Να εντοπίσουν τη γη στο ηλιακό σύστημα και να μελετήσουν τα χαρακτηριστικά 
της, το σχήμα και τις κινήσεις της. Να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά του πλανήτη γη, το σχήμα 
και τις κινήσεις του με τους άλλους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Να παρατηρήσουν τους 
πλανήτες που αποτελούν το ηλιακό μας σύστημα, να τους ονομάσουν και να εντοπίσουν τις θέσεις 
τους σε αυτό. Να συγκρίνουν τα μεγέθη των πλανητών και τις αποστάσεις τους από τον ήλιο. Να 
εντοπίσουν τη θέση του ήλιου στο κέντρο του ηλιακού συστήματος και τη φορά περιφοράς των 
πλανητών γύρω από τον ήλιο. Να καταγράψουν τις ακτίνες των πλανητών και το χρόνο περιφοράς 
γύρω από τον ήλιο. Να κατασκευάσουν ένα απλό μοντέλο του ηλιακού συστήματος με μπαλόνια. Να 
επιλύσουν απλά προβλήματα και απορίες τους αξιοποιώντας τις πληροφορίες που έχουν συγκε-
ντρώσει. 
Ενδεικτικές δραστηριότητες: Ταξινομήσαμε τους πλανήτες σύμφωνα με το μέγεθος τους από το 
μικρότερο στο μεγαλύτερο και αντίστροφα. Τους ομαδοποιήσαμε σε θερμούς και ψυχρούς. Τους 
απαριθμήσαμε. Ασχοληθήκαμε με τις έννοιες μπρός – πίσω, γύρω από, μέρα – νύχτα. Κάναμε υπο-
θέσεις και πειράματα: Τι θα γινόταν αν ο ήλιος δεν υπήρχε, εάν δεν έβλεπε καθόλου τη γη, εάν ο 
πλανήτης μας ήταν πιο κοντά ή εάν ήταν πολύ μακριά από τον ήλιο, εάν είχαμε πάντα μέρα ή πά-
ντοτε ήταν νύχτα κ.τ.λ. Οδηγηθήκαμε σε συμπεράσματα. Παρατηρήσαμε φωτογραφίες, διαβάσαμε 
βιβλία, χρησιμοποιήσαμε τον Η/Υ. Αναζητήσαμε στο διαδίκτυο περισσότερες πληροφορίες. Μιλή-
σαμε για τους αστροναύτες και την έλλειψη βαρύτητας. Παρατηρήσαμε φωτογραφίες από τη ΝΑ-
ΣΑ, διαστημόπλοια, τηλεσκόπια και συζητήσαμε για το ρόλο τους. Είδαμε βίντεο από εκτόξευση 
διαστημόπλοιου. Αναπαραστήσαμε τις κινήσεις των πλανητών και της γης με παιχνίδια ρόλων. Ζω-
γραφίσαμε τις τροχιές των πλανητών. Με απλά υλικά κατασκεύασαν στην τάξη τους πλανήτες του 
ηλιακού συστήματος (μπαλόνια, εφημερίδες, ατλακόλλα, μπογιές) και τους κρεμάσαμε ψηλά. Ανά-
πτυξαν κάθε δημιουργική και καλλιτεχνική τους τάση, ζωγραφίζοντας, κατασκευάζοντας και δη-
μιουργώντας ιστορίες. Αναπαραστήσαμε τα έργα μεγάλων ζωγράφων όπως: του Paul Klee και του 
Vassily Kandihsky. Μάθαμε τραγούδια σχετικά, όπως: «Η Γη μας» Μάνου Λοΐζου, «Το φεγγαρά-
κι» Κ. Καψάσκη, «Το ηλιακό λεωφορείο» Λένας Πλάτωνος, «Θα γίνω αστροναύτης» Γιώργου Σα-
κελλαρίδη. Ασχοληθήκαμε με ποιήματα σχετικά με το διάστημα <<Ο ήλιος ο ηλιάτορας>> Οδυσσέα 
Ελύτη, «Η αστροναύτισσα» Ρένας Καρθαίου, «Ο αστροναύτης» Τούλας Κουκουλή, «Φεγγαράκι μου 
λαμπρό». 
Αξιολόγηση: Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας, εκθέσαμε ότι κατασκευάσαμε: έντυπο 
υλικό (βιβλία, αφίσες, περιοδικά), κατασκευές (ατομικές και ομαδικές), φωτογραφικό υλικό .Τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης ήταν θετικά. Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά τόσο στον προγραμμα-
τισμό όσο και στην υλοποίηση του σχεδίου εργασίας. Βίωσαν τον τρόπο με τον οποίο αναζητούμε, 
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ανακαλύπτουμε και αναπαριστούμε – εφαρμόζουμε τη γνώση. Απόκτησαν γνώσεις, δεξιότητες, 
στάσεις ζωής απαραίτητες για να διευρύνουν τις εμπειρίες τους. Έμαθαν να ρωτούν, να αναζη-
τούν, να ψάχνουν για πληροφορίες. Και να χρησιμοποιούν τις πηγές αναζήτησης - πληροφόρησης 
τους. Έμαθαν να κατασκευάζουν, να αναπαριστούν έργα μεγάλων ζωγράφων. Εμπλούτισαν το λεξι-
λόγιο τους με νέες λέξεις, ποιήματα και τραγούδια. 
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3ο Νηπιαγωγείο Παλαμά 
 
Αφορμή για την επιλογή του προγράμματος ήταν η πτώση ενός δέντρου στην αυλή του δημοτικού 
σχολείου από το φύσημα του δυνατού αέρα. 
Στόχοι: Να γνωρίσουν τη δύναμη του αέρα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τον 
εκμεταλλευτούμε για την παραγωγή κίνησης. Να κατανοήσουν την ύπαρξη και τη σπουδαιότητα του 
αέρα για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά.  Να γνωρίσουν τις καταστροφικές του συνέπειες όταν 
έχει μεγάλη ένταση και γίνεται ανεξέλεγκτος. Να παρατηρούν, να συλλέγουν στοιχεία και να πει-
ραματίζονται, να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των πειραματισμών, να συζητούν τις ιδέες τους 
και να προσπαθούν να βρίσκουν λύσεις σε ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια μιας έρευ-
νας. Να νιώσουν τη χαρά της ανακάλυψης, της δημιουργίας και της συνεργασίας.  Να νιώσουν υ-
πεύθυνα άτομα αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες. Να συμμετέχουν σε δράσεις για το περιβάλλον και 
να αισθανθούν την ικανοποίηση της προσφοράς σε αυτό (ρύπανση του αέρα). Να εξασκηθεί η λε-
πτή τους κινητικότητα μέσα από κατασκευές. Να μάθουν να συνεργάζονται, να αλληλεπιδρούν με-
ταξύ τους και να νιώσουν αυτοπεποίθηση σαν ενεργά μέλη μιας ομάδας.  Να κατανοήσουν ότι ο 
ήχος ταξιδεύει με τον αέρα κι έτσι μπορούμε να μιλάμε. Να γνωρίσουν τα πνευστά μουσικά όργανα 
και γιατί ονομάστηκαν έτσι. Να κατανοήσουν μέχρι που φτάνει ο αέρας (ατμόσφαιρα) - στο διάστη-
μα έχει αέρα; 
Δραστηριότητες: Αναφερθήκαμε στη μυθολογία και το θεό 
των ανέμων, τον Αίολο (Γλώσσα). Συζήτηση για την ύπαρ-
ξη του αέρα, την σπουδαιότητά του, τις καταστροφικές του 
συνέπειες και για τις επιδράσεις του στην καθημερινή ζωή 
των ανθρώπων (καλλιέργειες, ντύσιμο, τρόπο μετακίνησης 
κ.λπ.) (Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα). Συζητήσαμε για 
τις ιδιότητές του (δεν τον βλέπουμε αλλά τον ακούμε και 
τον νιώθουμε) και για τις επιδράσεις της ρύπανσης (Μελέ-
τη Περιβάλλοντος). Συζητήσαμε για τη σχέση του αέρα και 

του ήχου, τις ιδιότητές του στο πέταγμα των πουλιών, εντόμων, αε-
ροπλάνων και έγινε επίδειξη σχετικών εικόνων και προβολή βίντεο 
(Μελέτη Περιβάλλοντος). Γίναμε μετεωρολόγοι, παρουσιάσαμε τον 
καιρό και αναφερθήκαμε στις διάφορες ονομασίες των ανέμων: Ανα-
τολικός, Δυτικός κ.λ.π. (Γλώσσα, Μαθηματικά). Μιλήσαμε για τα χα-
ρακτηριστικά του: δύναμη, ένταση, βάρος, ψυχρός – θερμός αέρας 
(Μαθηματικά). Επεξεργαστήκαμε τα ποιήματα: α. «Ο Ήλιος και ο Αέ-
ρας» του Γ. Δροσίνη, β. «Τα παιχνίδια του αγέρα» της Ντίνας Χατζη-
νικολάου (Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος). Διαβάσαμε το παραμύθι 
της Γαλάτειας Γρηγοριάδου - Σουρέλη «Ο αγέρας παίζει φλογέρα» 
(Γλώσσα). Μιλήσαμε 

για τα πνευστά μουσικά όργανα. Έγινε ακρόαση δια-
φόρων μουσικών κομματιών και αναγνώριση του α-
ντίστοιχου πνευστού μουσικού οργάνου (Μουσική, 
Μαθηματικά). Κάναμε ομαδοποιήσεις των μουσικών 
οργάνων σε πνευστά, κρουστά και έγχορδα (Μαθη-
ματικά). Βρήκαμε στο διαδίκτυο τραγούδια που ανα-
φέρονται στον αέρα και κάναμε το βιβλίο με τα τρα-
γούδια του αέρα. Τα τραγούδια τα τραγουδήσαμε και 
στην παρουσίαση του προγράμματος, παρουσία των 
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υπευθύνων και των γονέων (Η/Υ, Μουσική). Με αφορμή μια εικόνα από το διαδίκτυο γράψαμε το 
δικό μας παραμύθι και το εικονογραφήσαμε! Ο τίτλος του παραμυθιού: «Όσα φέρνει – παίρνει ο 
άνεμος» (Γλώσσα). Βρήκαμε σύνθετες λέξεις με τις λέξεις άνεμος, αέρας: ανεμόμυλος, ανεμο-
στρόβιλος, ανεμοθύελλα, αερόστατο, αερόθερμο κ.τ.λ. (Γλώσσα). Παίξαμε διά-
φορα παιχνίδια: Τα παιδιά χωρισμένα σε ζευγάρια διαγωνίστηκαν για το ποιος 
θα φυσήξει πιο δυνατά ένα μπαλάκι πομ-πον, προκειμένου να τερματίσει πρώ-
τος (Μελέτη περιβάλλοντος, Φυσική Αγωγή). Γίναμε συννεφάκια, κυματάκια, 
δεντράκια, χαρτάκια που τα φυσάει ο αέρας, πουλάκια, αεροπλανάκια που πετά-
νε, ανεμογεννήτριες, ανεμόμυλοι που γυρίζουν (Δραματοποίηση, Φυσική αγωγή). 
Κατασκευάσαμε αερόστατο και κάναμε διάφορες μετρήσεις (Εικαστικά, Μαθημα-
τικά). Κατασκευάσαμε βατραχάκια με φρου – φρου για γλώσσα (Εικαστικά). Κα-
τασκευάσαμε μακέτα με ανεμογεννήτριες, με λουλούδια που τα φυσάει ο αέρας 
και παίρνει τη γύρη τους, με θάλασσα και καραβάκια με πανιά που ταξιδεύουν 
με τον αγέρα. (Εικαστικά). Κάναμε πίνακες ζωγραφικής φυσώντας τα χρώματα 
με το καλαμάκι. (Εικαστικά). Κάναμε και τα πειράματά μας: α) Φουσκώσαμε δύο μπαλόνια τα ζυγί-

σαμε και διαπιστώσαμε ότι ο αέρας έχει βά-
ρος. β) Βάλαμε σε μια λεκάνη νερό και μια 
χαρτοπετσέτα σε ποτήρι. Βάλαμε το ποτήρι 
με το στόμιο προς τα κάτω μέσα στο νερό 
και είδαμε ότι η χαρτοπετσέτα δε βράχηκε. 
(ατμοσφαιρική πίεση). γ) Κάναμε το πείραμα 
με τη σόδα και το ξύδι και φουσκώσαμε τα 
μπαλόνια μας. δ) Πήραμε άδεια σακουλάκια 
και κουνώντας το χέρι τα γεμίσαμε με αέρα. 
Διαπιστώσαμε ότι ο αέρας υπάρχει παντού, 

στην αίθουσα, στην αυλή, στην κουζίνα, κάτω από το τραπέζι κ.ά. ε) Κάναμε το πείραμα του Λα-
βουαζιέ: Στερεώσαμε στη βάση μιας λεκάνης με νερό ένα κερί αναμμένο. Το σκεπάσαμε με ένα 
γυάλινο βάζο. Σε λίγο το κερί έσβησε και στο βάζο μπήκε νερό. Συμπεράναμε ότι χωρίς αέρα δεν 
θα υπήρχε φωτιά. 

Αξιολόγηση: Θεωρούμε ότι οι στόχοι που τέθηκαν στην 
αρχή του προγράμματός μας επετεύχθησαν. Τα νήπια 
ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένα και το ενδιαφέρον τους 
έμεινε αμείωτο ως το τέλος του προγράμματος. Συνερ-
γάστηκαν πάρα πολύ στις ομάδες τους. Έμαθαν να ενερ-
γούν, να παρατηρούν, να παρουσιάζουν τη δουλειά τους 
και ένιωσαν τη χαρά του πειραματισμού και της ανακά-
λυψης. 
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4ο Νηπιαγωγείο Παλαμά 
 
Μαγνήτες 
Φέτος στο σχολείο μας στον τομέα φυσικές επι-
στήμες ασχοληθήκαμε με τους μαγνήτες. Η αφορ-
μή δόθηκε όταν εκτελώντας κάποιες εργασίες που 
κάναμε μας χύθηκαν πολλές καρφίτσες μέσα στο 
κουτί με τα ξύλινα τουβλάκια.  
Προσπαθούσαμε με πολλούς και διάφορους τρό-
πους να τις μαζέψουμε. Τους παρουσίασα τότε ένα 
μαγνήτη και από τότε αρχίσαμε τα διάφορα πειρά-
ματα με μαγνήτες διαφόρων σχημάτων. Είδαν ποια 
αντικείμενα έλκουν οι μαγνήτες και ποια όχι. Έμαθαν ότι οι άκρες ενός μαγνήτη λέγονται πόλοι και 
ότι νότιος με νότιο ή βόρειος με βόρειο πόλο απωθείται ενώ νότιος με βόρειο έλκονται. Τα παιδιά 
το διασκέδασαν και το μάθημα με τους μαγνήτες σίγουρα θα το θυμούνται για καιρό! Στο τέλος α-
ποφασίσαμε να συμμετάσχουμε κι εμείς στην 9η εκδήλωση για τις φυσικές επιστήμες που διοργα-
νώθηκε για πρώτη φορά στην πόλη του Παλαμά. 
Έτσι φτιάξαμε και εμείς τα δικά μας παιχνίδια με τους 
μαγνήτες. Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε ήταν κουτιά 
που τα είχαμε μετατρέψει σε δύο λιμνούλες. 
Διάφορα χαρτόνια που σχεδιάσαμε ψαράκια και στο κά-
θε ψαράκι γράψαμε τους αριθμούς από το 1-10 και αυτά 
κέρδιζαν καραμέλες ή μας έλεγαν να κάνουμε διάφορα 
άλλα πράγματα όπως: αν κέρδιζες το 5 θα έπρεπε να 
τραγουδήσεις ένα τραγούδι κ.τ.λ. (αυτά για τη μία λι-
μνούλα). 
Στην άλλη είχαμε κόψει σε μικρά τετραγωνάκια χαρτο-
νάκια και γράψαμε κάποια γράμματα που αντιστοιχούσαν 
σε καρτέλες, που έπρεπε να τοποθετηθούν για να ολο-
κληρωθούν οι λέξεις. Όποιος συμπλήρωνε πρώτος την 
καρτέλα του ήταν νικητής και κέρδιζε κάτι π.χ. καραμέ-
λες ή μετάλλια που είχαμε φτιάξει.  
Τα καλάμια ψαρέματος ήταν από ξύλο ντυμένα με χαρ-
τιά. 
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1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά 
 
Σύνδεση σε σειρά - Παράλληλη σύνδεση» 
Υλικά: Μπαταρία, λαμπάκι, καλώδια, συνδετήρες για ακροδέκτες, 
ξύλινο πλακίδιο. 
Διαδικασία: Οι ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να συνδέονται σε 
ένα κύκλωμα σε σειρά ή παράλληλα.  
Στη σύνδεση σε σειρά τα λαμπάκια συνδέονται το ένα μετά το άλ-
λο. Αν αποσυνδέσουμε ένα λαμπάκι, η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος 
διακόπτεται και τα υπόλοιπα λαμπάκια σταματούν να λειτουργούν. 
Στην παράλληλη σύνδεση τα λαμπάκια συνδέονται παράλληλα, έτσι 
ώστε οι επαφές από κάθε λαμπάκι να συνδέονται απευθείας με 
τους πόλους της πηγής. Έτσι δημιουργούνται πολλά, ανεξάρτητα 
ηλεκτρικά κυκλώματα, οπότε ακόμη κι αν αποσυνδέσουμε ένα λα-
μπάκι, τα υπόλοιπα εξακολουθούν να λειτουργούν. Γι’ αυτό το λόγο 
όλες οι οικιακές συσκευές που βρίσκονται σε ένα σπίτι είναι συνδε-
δεμένες με παράλληλη σύνδεση. 
Επίσης τονίστηκε η απαραίτητη παρουσία του διακόπτη. Πολλές φορές είναι απαραίτητο να ελέγ-
χουμε τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα 
και για όσο χρόνο θέλουμε, όταν χρησιμοποιούμε ένα διακόπτη.  

Όταν ο διακόπτης σε ένα 
ηλεκτρικό κύκλωμα είναι 
ανοιχτός, τότε το ηλε-
κτρικό ρεύμα παύει να ρέ-
ει μέσα σε αυτό και οι συ-
σκευές που περιλαμβάνει 
δε λειτουργούν. 

Όταν ο διακόπτης είναι κλειστός, τότε το ηλεκτρικό ρεύμα ρέει μέσα στο κύκλωμα και οι συσκευές 
λειτουργούν κανονικά. 
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2ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά 
 
Η μαγνητική έλξη στο ραβδόμορφο μαγνήτη 
Στην επιφάνεια ενός τζαμιού κάτω από το οποίο έχουμε τοποθετήσει ένα ραβδόμορφο μαγνήτη 
ρίχνουμε ρινίσματα σιδήρου. 
Παρατηρούμε ότι η διάταξη των ρινισμάτων πάνω στο τζάμι δεν είναι τυχαία. Σε κάποιες 
περιοχές συγκεντρώνονται περισσότερα ρινίσματα και σε κάποιες λιγότερα. Τα ρινίσματα είναι 
περισσότερα στα άκρα του μαγνήτη, δηλαδή στους πόλους. 
Αυτό συμβαίνει γιατί η μαγνητική δύναμη δεν είναι παντού εξίσου ισχυρή. Οι πόλοι του 
ραβδόμορφου μαγνήτη είναι οι περιοχές στις οποίες ασκείται ισχυρότερη μαγνητική έλξη. 
 
Ο ηλεκτρομαγνήτης 
Με το πείραμα αυτό θέλουμε να δείξουμε ότι όταν ένας αγωγός 
διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα αποκτά μαγνητικές ιδιότητες. Όταν 
αυτός έχει σχήμα πηνίου τυλιγμένου γύρω από σιδηρομαγνητικό υλικό, οι 
μαγνητικές ιδιότητες είναι ακόμη πιο έντονες.  
Όταν συνδέουμε το καλώδιο στη μπαταρία, το πηνίο διαρρέεται από 
ρεύμα και οι συνδετήρες έλκονται. 
Όταν αποσυνδέσουμε το καλώδιο, το πηνίο παύει να διαρρέεται από 
ρεύμα και οι συνδετήρες πέφτουν. 
Στο φαινόμενο αυτό στηρίζεται η λειτουργία του ηλεκτρομαγνήτη που 
μπορεί να σηκώσει βαριά παλιοσίδερα και χρησιμοποιείται στη βιομηχανία. 

 
Τι συμβαίνει με το δίσκο του Νεύτωνα; 
Όταν κοιτάζουμε τον περιστρεφόμενο χρωματιστό 
δίσκο, ο οποίος περιστρέφεται γρήγορα γύρω από τον 
εαυτό του, στηριγμένος πάνω στον άξονά του, τότε δεν 
βλέπουμε πια τα χρώματα ξεχωριστά, όπως όταν είναι 
ακίνητος. Αντίθετα, αντιλαμβανόμαστε μία μείξη, ένα 

«ανακάτεμα των χρωμάτων» και βλέπουμε μια απόχρωση μπεζ ή γκρι πάνω στο δίσκο. Καθώς 
περιστρέφεται ο δίσκος, τα χρώματα μοιάζουν σα να καλύπτουν το ένα το άλλο και ο εγκέφαλός 
μας φαίνεται να μην προλαβαίνει να τα αντιληφθεί ξεχωριστά, παρά μόνο ως μία μείξη χρωμάτων 
με μπεζ ή γκρι απόχρωση. Μόνο αν ο δίσκος δεν περιστρέφεται αρκετά γρήγορα, τότε θα δούμε τα 
χρώματα ξεχωριστά ή θα προλαβαίνουμε να αντιληφθούμε μερικά από αυτά. 
Το συμπέρασμα είναι ότι το λευκό φως είναι σύνθετο. 
 
Κατασκευή απλής φωτογραφικής μηχανής 

Στο μπροστινό μέρος της 
κατασκευασμένης με χαρτόκουτο 
απλής φωτογραφικής μηχανής έχουμε 
στερεώσει έναν φωτογραφικό φακό 
ενώ στο εσωτερικό της έχουμε 
στερεώσει ένα φύλλο ρυζόχαρτο. Όταν 
στρέφουμε το κουτί προς το παράθυρο, 
παρατηρούμε ότι στο ρυζόχαρτο 
σχηματίζεται το είδωλο των αντικειμένων ανάποδα.  
Το φαινόμενο οφείλεται στην ευθύγραμμη διάδοση του φωτός.  
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Χρώματα 
Στο λευκό φως υπάρχουν τα 7 χρώματα της ίριδας (δίσκου του Νεύτωνα). Κάθε χρώμα ανακλά 
συγκεκριμένου χρώματος ακτίνες και απορροφά τις υπόλοιπες. Στη μείξη του χρώματος των 
γυαλιών που φοράμε με το χρώμα των αντικειμένων που κοιτάζουμε οφείλεται η αίσθηση ότι τα 
αντικείμενα έχουν κάθε φορά διαφορετικό χρώμα. 
 
Διάδοση του ήχου στα αέρια 
Ο ήχος στα αέρια διαδίδεται με αραιώματα και πυκνώματα. 
Σε ένα μεταλλικό στρόγγυλο κουτί από το οποίο αφαιρούμε το καπάκι τοποθετούμε μια ζελατίνα 
καλά τεντωμένη. Πάνω στη ζελατίνα βάζουμε μικρές μπαλίτσες από φελιζόλ. Χτυπώντας ένα 
ταμπουρίνο παράγουμε ήχο. Στον αέρα δημιουργούνται πυκνώματα και αραιώματα τα οποία 
αναγκάζουν την τεντωμένη ζελατίνα να πάλλεται και οι μπάλες από φελιζόλ χοροπηδούν. 
 
Διάδοση του ήχου στα στερεά 
Κατασκευή τηλεφώνου με πλαστικά ποτηράκια και 
σπάγκο.  
Ενώνουμε δυο πλαστικά ποτηράκια με ένα σπάγκο. Δυο 
παιδιά κρατούν τα ποτηράκια. Το ένα από τη μια άκρη 
του σπάγκου και το άλλο από την άλλη. Προσέχουν ο 
σπάγκος να είναι τεντωμένος. Ένα παιδί μιλάει από τη 
μια άκρη μέσα στο ποτηράκι και το άλλο μπορεί να 
ακούσει τη φωνή από το άλλο ποτηράκι που βρίσκεται στην άλλη άκρη του σπάγκου. 
Παρατηρούμε ότι ο ήχος διαδίδεται μέσα από το σπάγκο και μάλιστα πιο γρήγορα και πιο καθαρά 
από ότι στον αέρα. 
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3ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά 
 
Μια αληθινή ιστορία και το νησί του Αιόλου.  
Στόχοι: Να κατανοήσουν τα παιδιά τη σχέση και την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το φυσικό 
και κοινωνικό περιβάλλον. Να συσχετίζουν αρχές και έννοιες των φυσικών επιστημών με την κα-
θημερινή πραγματικότητα. Να αντιληφθούν τα παιδιά και να κατανοήσουν τι είναι ο αέρας. Να κα-
τανοήσουν την ύπαρξη και τη σπουδαιότητα του αέρα για τον άνθρωπο τα ζώα και τα φυτά. Να κα-
τανοήσουν την ύπαρξη του αέρα στην ατμόσφαιρα, στο διάστημα.  Να κατανοήσουν την εναλλαγή 
των εποχών μέσα από τις διάφορες καιρικές συνθήκες. Να γνωρίσουν τα συστατικά και τις ιδιότη-
τες του αέρα. Να κατανοήσουν τη σχέση των καιρικών και κλιματικών συνθηκών με τη κίνηση της 
γης. Να ευαισθητοποιηθούν στη λήψη μέτρων για την προστασία της ατμόσφαιρας και να προτεί-
νουν λύσεις. Να ασκηθούν στην ομαδική εργασία, να μάθουν να συνεργάζονται και να αλληλεπι-
δρούν μεταξύ τους. Να αναπτύξουν ερευνητική διάθεση, κριτική και δημιουργική σκέψη. 
Δραστηριότητες: Αρχικά συζητήσαμε και διερευνήσαμε τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις των παιδιών 
για τον αέρα. Μια μέρα που φύσαγε ήρθε στην τάξη μας ο Αίολος και μας παρακάλεσε να μαζέψου-
με στον ασκό του τους ανέμους που ξέφυγαν. Βγήκαμε στην αυλή για να τους βάλουμε πάλι στους 
ασκούς μας (πλαστικές σακούλες). Ονομάσαμε τον άνεμο του κάθε ασκού και γράψαμε το όνομά 
του: Βοριάς, Νοτιάς, Μαΐστρος, Αύρα, Ζέφυρος, Τραμουντάνας κ.λπ. 
Γίναμε μικροί μετεωρολόγοι και μπροστά στο χάρτη της Ελλάδας κά-
ναμε την πρόβλεψη του εβδομαδιαίου καιρού της χώρας μας. Αναζη-
τήσαμε στο διαδίκτυο εικόνες και βίντεο και είδαμε τις καταστροφικές 
συνέπειες των δυνατών ανέμων στον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά. 
Αναζητήσαμε στο διαδίκτυο βιντεάκια για την κίνηση της γης και είδα-
με την αλλαγή των εποχών και συζητήσαμε για τις καιρικές συνθήκες 
της κάθε εποχής. Διαπιστώσαμε ότι οι καιρικές και κλιματικές συν-
θήκες στη γη επηρεάζονται από την κίνηση της. Για να αντιληφτούν τα 
παιδιά τις ιδιότητες του αέρα βγήκαμε στην αυλή του σχολείο! Τον 
αέρα δεν τον βλέπουμε αλλά τον ακούμε που σφυρίζει ανάμεσα στα 
δέντρα. Τον αισθανόμαστε στο πρόσωπό μας και στα μαλλιά που μας 
τα ανακατεύει. Τον μυρίζουμε καθώς φέρνει τις μυρωδιές από τον 
φούρνο της γειτονιάς. Ξαπλώνουμε στα στρώματα της γυμναστικής 
και προσπαθούμε φυσώντας να σηκώσουμε μια χαρτοπετσέτα όσο 
μπορούμε πιο ψηλά! Όσο πιο δυνατά φυσάμε τόσο η χαρτοπετσέτα ανεβαίνει πιο ψηλά (δύναμη και 
ένταση του αέρα). Μέσα σε μία λεκάνη με νερό τοποθετούμε ένα καλαμάκι και φυσάμε δυνατά! Το 
νερό κουνιέται και μετακινεί ένα αυτοσχέδιο καραβάκι από φελλό και διαπιστώνουμε ότι κάτω από 
το νερό υπάρχουν ρεύματα του αέρα. Φουσκώνουμε ένα μπαλόνι και αφού το στερεώσουμε σε ένα 
ξυλάκι το φυσάμε με ένα ανεμιστήρα από διάφορα σημεία ( μπρός – πίσω - αριστερά - δεξιά) και 
διαπιστώνουμε την κατεύθυνση του αέρα (ανατολικός, δυτικός κλπ). Μιλήσαμε για την ηχώ και τον 
αντίλαλο και πειραματιστήκαμε πάνω σ’ αυτό. Μιλήσαμε για την ατμόσφαιρα, το διάστημα, τους α-
στροναύτες και τους πυραύλους. Τα παιδιά με τη βοήθεια των γονέων καταγράφουν σε ένα χαρτί 
διάφορα φυτοφάρμακα τα οποία μολύνουν τον αέρα και κάνουν τις δικές τους προτάσεις για μια 
καθαρή ατμόσφαιρα. Γράψαμε διάφορες παροιμίες για τον αέρα, όπως: «Αν δεν φυσήξει άνεμος, 
κλαράκι δε σαλεύει» (προσπάθεια για επιτυχία). «Άνεμος που δεν βλάπτει, ασ’ τον να φυσά» (για 
τη συμπεριφορά των ανθρώπων). «Ανεμομαζώματα … διαβολοσκορπίσματα» (για βιαστικές δου-
λειές). Τέλος χωριστήκαμε σε ομάδες και κάναμε διάφορες ομαδικές κατασκευές. 
Αξιολόγηση: Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που ενθουσίασε τα παιδιά και θεωρούμε ότι οι στό-
χοι που θέσαμε επετεύχθησαν όλοι. 
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Δημοτικό Σχολείο Ιτέας 
 
Η ΣΤ’ τάξη πειραματίστηκε με τη δημιουργία ξυλοκάρβουνου με τη μέθοδο της ξηράς απόσταξης. 
Οι μαθητές συνέλεξαν μικρά ξύλα τα οποία αφού τοποθετήθηκαν σε μεταλλικό δοχείο που καλύφ-
θηκε με αλουμινόχαρτο για να αποφευχθεί η άμεση επαφή των ξύλων με τον ατμοσφαιρικό αέρα 
και την αποφυγή της καύσης τους. Στη συνέχεια το δοχείο τοποθετήθηκε στη φλόγα του καμινέ-
του για όση ώρα κρίθηκε απαραίτητο έτσι ώστε να μετατραπούν τα ξύλα σε ξυλοκάρβουνο. 

Η Ε’ τάξη πειραματίστηκε με κλειστά ηλεκτρικά κυκλώματα σε λυχνιολαβές. Με τα ηλεκτρικά κυ-
κλώματα οι μαθητές έδειξαν τα υλικά που είναι αγωγοί και μονωτές του ηλεκτρικού ρεύματος. Κά-
θε ομάδα μαθητών έκανε το πείραμα της σύνδεσης σε σειρά και της παράλληλης σύνδεσης. Με τα 
πειράματα αυτά οι μαθητές έμαθαν τα βασικά στοιχεία του ηλεκτρικού κυκλώματος, ποια σώματα 
είναι αγωγοί και ποια μονωτές. 
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Δημοτικό Σχολείο Φύλλου 
 
Ρεύμα με λεμόνι. (Ομάδα Πειρα … Τεχνήματα) 
Υλικά: Ένα λεμόνι μετρίου μεγέθους, τρία μικρά σύρματα από χαλκό (για ακροδέκτες), ένα βολτά-
μετρο, ένα μαχαίρι, προαιρετικά ένα λαμπάκι συνδεδεμένο με καλώδιο. 
Διαδικασία: Αφού μαλακώσουμε το λεμόνι πιέζοντάς το κυλινδρικά, χαράζουμε δύο τρύπες με το 

μαχαίρι στην ίδια πλευρά του. Ακολούθως, εισάγουμε 
σε κάθε εγκοπή ένα χάλκινο σύρμα στη μία οπή, δύο 
χάλκινα σύρματα στη δεύτερη οπή. Ήδη το μισό πεί-
ραμα το έχουμε κάνει. Έχουμε δημιουργήσει δύο α-
κροδέκτες. Στη συνέχεια ακουμπάμε επάνω στους 
ακροδέκτες τις ακίδες του βολτάμετρου. Έχουμε κα-
ταφέρει να δημιουργήσουμε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. 
Αν όλα πάνε καλά η συσκευή θα μας δείξει κάποια 
μικρή ένδειξη. Το ίδιο μπορεί να επαναληφθεί και με 
το λαμπάκι.  

Εξήγηση: Είναι απλό. Το λεμόνι με όλη αυτή τη διάταξη που έχουμε πετύχει λειτουργεί ως μπατα-
ρία. Τα θετικά και αρνητικά ιόντα (που περιέχονται στο χυμό του λεμονιού μαζί με τα μικρά κομμά-
τια χάλκινου σύρματος) κάνουν πάρτι. Γι’ αυτό άλλωστε δείχνει ένδειξη και το βολτάμετρο, το ο-
ποίο μας βοηθάει να μετρήσουμε το ηλεκτρικό ρεύμα που διαχέει το κύκλωμα. Προαιρετικά χρησι-
μοποιούμε ένα λαμπάκι. Το δικό σας λαμπάκι άναψε; 
 
Ο κύκλος με την κλωστή. (Ομάδα Πειραματο … Ζω) 
Υλικά: Ένα κομμάτι λεπτό σύρμα μήκους περίπου 20-30εκ., κλωστή, ένα ποτήρι νερό, μερικές 
σταγόνες υγρού πλυσίματος πιάτων, μία καρφίτσα, μία λεκάνη. 
Διαδικασία: Σχηματίζουμε ένα δακτύλιο με την άκρη του σύρματος. Φτιάχνουμε μία μικρότερη θη-
λιά με την κλωστή και δένουμε τα άκρα της κλωστής σε δύο σημεία του μεταλλικού δακτυλίου (πε-
ρίπου στη μέση του σύρματος σχήματος ορθογωνίου παραλληλόγραμμου). Στο ποτήρι με τα νερό 
ρίχνουμε μερικές σταγόνες υγρού απορρυπαντικού πιάτων. Στη συνέχεια το αδειάζουμε στη λεκά-
νη. Το αναδεύουμε προκειμένου να δημιουργήσει αφρό. Βυθίζουμε στιγμιαία το δακτύλιο μέσα στη 
λεκάνη. Με την καρφίτσα σπάμε προσεκτικά το μέρος της μεμβράνης που περικλείεται από τη θη-
λιά της κλωστής. Η θηλιά πήρε το σχήμα ενός τέλειου κύκλου! 
Εξήγηση: Είναι απλό. Τα μόρια του νερού έλκονται μεταξύ τους με ισχυρές δυνάμεις. Εκείνα που 
βρίσκονται στο μέσο του δακτυλίου 
έλκονται από άλλα μόρια που βρί-
σκονται τριγύρω τους, με αποτέλε-
σμα οι δυνάμεις που εξασκούνται 
πάνω τους να μηδενίζονται. Γι’ αυτό 
το λόγο η θηλιά παραμένει αμετακί-
νητη. Όταν σπάσουμε τη λεπτή μεμ-
βράνη της θηλιάς, τα μόρια που βρί-
σκονται πάνω στη θηλιά παύουν να 
είναι τριγυρισμένα από άλλα μόρια 
και έλκονται μόνο από εκείνα που βρίσκονται πίσω τους. Το αποτέλεσμα είναι να απλωθεί η θηλιά 
προς όλες τις κατευθύνσεις. Και αν όλα πάνε καλά θα σχηματιστεί ένας τέλειος κύκλος! 
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Διάγραμμα Διαφοράς θερμοκρασίας με ΒΠ - γεωγραφικού πλάτους (χειμερινό ηλιοστάσιο)
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1ο Γυμνάσιο Παλαμά 
 
Γιατί έχουμε εποχές; ένα πείραμα μέτρησης θερμοκρασίας. 
Υλικά: Υδρόγειος σφαίρα, ηλεκτρική σόμπα αλογόνου, ηλεκτρονικό θερμόμετρο υπερύθρων, λευκό 
χαρτί, σελοτέιπ, μαρκαδόρος, χάρακας. 
Διαδικασία: Για την εκτέλεση του πειράματος τοποθε-
τήσαμε την ηλεκτρική σόμπα απέναντι από την υδρόγειο 
σφαίρα σε απόσταση 50cm. Η διάταξη αυτή αντιστοιχεί 
στη θέση της Γης κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο για το 
Βόρειο ημισφαίριο. Αφού κόψαμε μια μεγάλη λωρίδα λευ-
κού χαρτιού, την κολλήσαμε πάνω στην υδρόγειο σφαίρα 
κατά μήκος ενός μεσημβρινού και σημειώσαμε πάνω της 
τα γεωγραφικά πλάτη. Αφήσαμε τη σφαίρα να ζεσταθεί 
για περίπου 10 λεπτά ξεκινήσαμε να παίρνουμε μετρήσεις θερμοκρασίας σε διάφορα γεωγραφικά 
πλάτη από το Βόρειο Πόλο ως το Νότιο Πόλο. Οι μετρήσεις έγιναν με τη βοήθεια ενός ψηφιακού 
θερμομέτρου υπερύθρων. Για κάθε γεωγραφικό πλάτος έγιναν 9 μετρήσεις και υπολογίσαμε τον 
μέσο όρο. Από τους μέσους όρους που υπολογίσαμε αφαιρέσαμε την τιμή που αντιστοιχεί στον Βό-
ρειο Πόλο ώστε να υπολογίσουμε τις διαφορές θερμοκρασίας. Τέλος κατασκευάσαμε το διάγραμμα 
διαφοράς θερμοκρασίας από το Βόρειο Πόλο σε σχέση με το γεωγραφικό πλάτος. Οι υπολογισμοί 
και το διάγραμμα έγιναν με τη βοήθεια του excel. 
Αποτελέσματα: Στο διάγραμμα 
παρατηρούμε τη μέγιστη θερ-
μοκρασία περίπου στις 15οΝ 
κάτι που είναι πολύ κοντά στην 
πραγματικότητα καθώς κατά 
το χειμερινό ηλιοστάσιο οι α-
κτίνες του Ήλιου πέφτουν κά-
θετα στον Τροπικό του Αιγό-
κερω (23,5οΝ). Επίσης βλέ-
πουμε ότι η θερμοκρασία πάνω από τις 55οΒ περίπου γεωγραφικό πλάτος παραμένει η ίδια όση 
δηλαδή και στο Βόρειο Πόλο. Αυτό συμβαίνει καθώς οι ακτίνες του Ήλιου δεν φτάνουν τη στιγμή 
αυτή πάνω από τον Βόρειο Πολικό κύκλο. Ο Βόρειος Πόλος άλλωστε αυτή την εποχή έχει 24 ώ-
ρες νύχτα και το Βόρειο ημισφαίριο έχει χειμώνα. Ο Νότιος Πόλος αντίθετα έχει 24 ώρες ημέρα 
και η θερμοκρασία του είναι μεγαλύτερη από το Βόρειο Πόλο (σχεδόν όση στις 55οΒ) και το Νότιο 
ημισφαίριο έχει καλοκαίρι. 
 
Γιατί έχουμε εποχές; ένα πείραμα υπολογισμού της ηλιακής ενέργειας 

Υλικά: Φακός, βάση για τη στήριξη του φακού, φύλλα 
χαρτιού, ξύλινη βάση για το χαρτί, μαρκαδόροι σε 
διάφορα χρώματα, λαστιχάκια (για τη στήριξη του 
χαρτιού στην κεκλιμένη επιφάνεια), μοιρογνωμόνιο, 
χάρακας. 
Διαδικασία: Χρησιμοποιήσαμε ένα φακό (που παρί-
στανε τον ήλιο) σε μια βάση που απείχε 20 εκατο-
στά από το τραπέζι. Απέναντι τοποθετήσαμε ένα 
κεκλιμένο επίπεδο σε απόσταση 15 εκατοστών από 

το φακό. Πάνω στο επίπεδο τοποθετήσαμε χαρτί με κουτάκια, όπου το κάθε κουτάκι ήταν το 1/4 
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Διάγραμμα εμβαδού φωτεινής δέσμης - γωνίας κεκλιμένου επιπέδου
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του τετραγωνικού εκατοστού. Τοποθετήσαμε το χαρτί και το στερεώ-
σαμε σε κεκλιμένο επίπεδο και με τη βοήθεια ενός μοιρογνωμονίου αρ-
χικά τοποθετήσαμε το επίπεδο σε κατακόρυφη θέση (90ο). Με ένα 
μπλε μαρκαδόρο σχεδιάσαμε το περίγραμμα του φωτεινού κύκλου πάνω 
στο χαρτί Στη συνέχεια επαναλάβαμε την ίδια διαδικασία για γωνία 80ο 
με κίτρινο μαρκαδόρο, στις 70ο με κόκκινο, στις 60ο με πράσινο και 
τέλος στις 50ο με μαύρο. Η διαδικασία έγινε 9 φορές. Κάθε μαθητής 
μέτρησε τα κουτάκια για κάθε κύκλο που ζωγράφισε και διαιρώντας με 
το 4 βρήκαμε το εμβαδό σε τετραγωνικά εκατοστά. Τέλος υπολογίσαμε 
το μέσο όρο για κάθε γωνία μέτρησης και κατασκευάσαμε το διάγραμμα 
μεταβολής του εμβαδού της φωτεινής επιφάνειας σε σχέση με τη γωνία 
του κεκλιμένου επιπέδου. Οι υπολογισμοί και το διάγραμμα έγιναν με 
τη βοήθεια του excel. 
 
Αποτελέσματα: Η γωνία που θέτουμε το κεκλιμένο επίπεδο κάθε φο-
ρά αντιστοιχεί στη γωνία που σχηματίζουν οι ακτίνες στο χαρτί. Από 
το διάγραμμα βλέπουμε ότι όσο μικραίνει η γωνία που σχηματίζουν οι 
ακτίνες με την επιφάνεια τόσο μεγαλώνει η επιφάνεια. Από τις 900 ως 
τις 500 το εμβαδό έχει περίπου τριπλασιαστεί. Η φωτεινή δέσμη όμως 

που χρησιμοποιήσαμε κάθε φορά ρίχνει στο χαρτί συγκεκριμένη ποσότητα φωτεινής ενέργειας. 
Άρα η φωτεινή ενέργεια που αντι-
στοιχεί σε κάθε μονάδα επιφάνειας 
θα έχει αντίστοιχα υποτριπλασιαστεί. 
Αντίστοιχα μπορούμε να συμπεραί-
νουμε ότι όσο μικραίνει η γωνία που 
φτάνουν οι ακτίνες στη Γη τόσο λιγό-
τερη ηλιακή ενέργεια φτάνει σε κάθε 
μονάδα επιφάνειας. 
 
Τεχνολογία  
Όλοι οι μαθητές του σχολείου συμμετείχαν με τις κατασκευές τους – πειράματα στην εκδήλωση 
του ΕΚΦΕ 2016, ειδικότερα: Η Α’ τάξη κατασκεύασε εργαλεία, μηχανές, κατασκευές που χρησιμο-
ποιούν ηλιακή, αιολική, ηλεκτρική ενέργεια, γεωθερμία, κατασκευές για τις μεταφορές και την επι-
κοινωνία. Η Β’ τάξη κατασκεύασε μονάδες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής καθώς και 
φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες. Η Γ’ τάξη ασχολήθηκε με την έρευνα και τον πειραματισμό. 
Α. Υδραυλική πρέσα: Την υδραυλική πρέσα εφηύρε ο βρετανός μηχανικός Joseph Bramah, και 
είναι απαραίτητη για την συμπίεση διάφορων υλικών, για την αλλαγή σχήματος σε μεταλλικά υλικά, 
για το ξεπρεσάρισμα διαφόρων αντικειμένων, την ανύψωση μεγάλων φορτίων, την άσκηση μεγάλων 
δυνάμεων και την εκτέλεση εργασιών με μεγάλη ακρίβεια. Η υδραυλική πρέσα αποτελείται από την 
αντλία της (χειροκίνητη ή ηλεκτρική), το έμβολό της, το στερεό σκελετό της και το τραπέζι της. 
Η λειτουργία της στηρίζεται στην αρχή του Pascal κατά την οποία η πίεση σε όλα τα σημεία ενός 
κλειστού συστήματος μεταδίδεται ομοιόμορφα σε όλα τα σημεία του .Ανεξάρτητα λοιπόν από τον 
τελικό σχεδιασμό ενός υδραυλικού πιεστηρίου το βασικό μοτίβο είναι κοινό: δύο σωλήνες διαφορε-
τικής διαμέτρου και κάποιο αέριο. Σε καθέναν από τους δύο σωλήνες εφαρμόζεται ένα έμβολο και 
σύμφωνα με την παραπάνω αρχή, όση πίεση εφαρμόζεται στο πρώτο έμβολο μεταδίδεται και στο 
δεύτερο, δηλαδή η πίεση ορίζεται ως το πηλίκο της ασκούμενης δύναμης σε μία επιφάνεια διά του 
εμβαδού της επιφάνειας αυτής. Συνεπώς ,η δύναμη που ασκείται στο δεύτερο έμβολο θα εξαρτά-
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ται από τη σχέση ανάμεσα στα δύο εμβαδά. Αυτό σημαίνει ότι αν, για παράδειγμα , η δεύτερη επι-
φάνεια έχει πενταπλάσιο εμβαδό από την πρώτη, τότε μπορεί κανείς ασκώντας στο πρώτο έμβολο 
μία δύναμη να μεταφέρει στο δεύτερο έμβολο πενταπλάσια δύναμη. 
Υλικά κατασκευής: 13 βίδες, 2 σύριγγες, 5 κομμάτια MDF, 2 τσέρκια, ένα κομμάτι λάστιχο, υγρό 
λάδι, τρυπάνι και πριόνι για την κατασκευή συναρμολόγηση. 
Β. Ηλιακό αυτοκίνητο: Το ηλιακό αυτοκίνητο είναι ένα ηλεκτρικό όχημα τροφοδοτούμενο από η-
λιακή ενέργεια. Τα ηλιακά αυτοκίνητα δεν είναι αυτήν την περίοδο μια πρακτική μορφή μεταφοράς 
δεδομένου ότι μπορούν μόνο να λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας και μπορούν μόνο να 
φέρουν έναν ή δύο επιβάτες. Το 1977 ο Ed Passerini κατασκεύασε το Bluebird, το πρώτο ολοκλη-
ρωμένο ηλιακό όχημα και στη συνέχεια και άλλα μικρά, ελαφρά και σχετικά φθηνά οχήματα (κάτω 

των 10.000 δολαρίων). Η όλη διαδικασία ξεκίνησε 
από μία δοκιμασία του Ed -αφού πρόσφατα είχε ε-
φευρεθεί ο ηλιακός θερμοσίφωνας- γιατί είχε την 
περιέργεια να μάθει αν η ηλιακή ενέργεια μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία ενός κινητήρα, 
φυσικά για μικρό αυτοκίνητο. Το ηλιακό αυτοκίνητο 
λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια που συσσωρεύεται 
στα «πάνελ» τα οποία βρίσκονται στο αμάξωμα. Τα 
ηλιακά στοιχεία μετατρέπουν τη φωτεινή ακτινοβο-
λία σε ηλεκτρική ενέργεια, που τροφοδοτεί έναν ει-
δικού τύπου κινητήρα. Σε συνθήκες μεγάλης ηλιο-
φάνειας, τα στοιχεία μπορούν να δώσουν ισχύ της 
τάξης ενός κιλοβάτ ή 1,3 ίππους. (Η μηχανή ενός 
συνηθισμένου βενζινοκίνητου αυτοκινήτου μπορεί 
να δώσει ισχύ μεγαλύτερη από 100 ίππους). Όταν 
μετακινούνται ηλεκτρόνια από το ανώτερο προς το 
κατώτερο στρώμα, δημιουργούν ένα θετικό ηλε-
κτρικό φορτίο στο ανώτερο στρώμα. Όταν εκτεθεί 
το ηλιακό στοιχείο σε φωτεινή ακτινοβολία, τα ηλε-
κτρόνια του κατώτερου στρώματος έλκονται από το 
θετικό φορτίο του ανώτερου στρώματος και δη-
μιουργούν ηλεκτρικό ρεύμα. 

Υλικά κατασκευής: 17 λεπτά ξύλα, 4 πλαστικές ρόδες, 1 πλαστικό τιμόνι, 1 πλαστικό κάθισμα, 2 
ηλιακά κύτταρα, 4 άξονες, 1 ηλιακό κινητήρα, 1 γρανάζι, ξυλόκολλα, κόλλα. 
Γ. Hardware & overclocking: Το Οverclocking προκύπτει από τις αγγλικές λέξεις over και 
clock και στα ελληνικά σημαίνουν πάνω και ρολόγια (άρα συχνότητες) αντίστοιχα. Δηλαδή με λίγα 
λόγια το overclocking είναι η αύξηση των συχνοτήτων στις οποίες μία κάρτα γραφικών ή μία μνήμη 
RΑΜ ή στην παρούσα περίπτωση, ένας επεξεργαστής έχει κατασκευαστεί επίσημα να δουλεύει. 
Εμείς θα ασχοληθούμε με το OC στους επεξεργαστές. Τα απαραίτητα στοιχεία για την παρατήρησή 
μας είναι να έχουμε μία μητρική και έναν επεξεργαστή που δέχονται OC, δηλαδή που έχουν ανοι-
χτά τα Multipliers. 
Aς σκεφτούμε πως ένας επεξεργαστής είναι ένα αυτοκίνητο και πως για να κάνουμε το OC, πρέ-
πει να πειράξουμε το κιβώτιο ταχυτήτων: Κάθε επεξεργαστής έχει ένα FSB/Bus Ratio που ουσια-
στικά είναι η αρχική συχνότητα. Αυτή αλλάζει με βάση τον πολλαπλασιαστή (Myltiplier) που θέ-
τουμε εμείς που παρομοιάζεται με τις ταχύτητες ενός αυτοκινήτου. Π.χ. Εάν το FSB είναι 100 
mhz και το Myltiplier x34, ο επεξεργαστής θα δουλεύει στα 3400mhz. Για να γίνει OC, θα πρέ-
πει είτε να πειράξουμε τον πολλαπλασιαστή είτε το FSB, που δεν συστήνεται διότι σχετίζεται με 



Πειράματα – Κατασκευές – Αφίσες – Ζωγραφιές – Παρουσιάσεις στον Παλαμά 

ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr – Σεραφείμ Μπίτσιος 90 

τις συχνότητες των μνημών RAM. Κάνοντας αυτά όμως, ο επεξεργαστής θα ζητήσει παραπάνω 
ρεύμα ώστε να πετύχουμε σταθερό αποτέλεσμα χωρίς επανεκκινήσεις ή BSOD. Όμως με αυτήν 
την αύξηση των Voltage, θα αυξηθεί και η θερμότητα που θα παράγει ο επεξεργαστής, άρα θα 

χρειαστούμε μία καλή αερόψυξη ή κλειστού τύπου 
υδρόψυξη και σε ακραίες περιπτώσεις Ln2 (υγρό 
άζωτο). Ουσιαστικά, σ’ αυτή την έρευνα η ανεξάρ-
τητη μεταβλητή είναι ο πολλαπλασιαστής ή το Bus 
Ratio (ανάλογα τον τρόπο που θα προτιμήσουμε 
να αυξήσουμε την συχνότητα) αλλά και το ρεύμα 
και εξαρτημένες μεταβλητές είναι η θερμοκρασία, 
η συχνότητα και η ηλεκτρική κατανάλωση. 
Πιο αναλυτικά, η ανεξάρτητη μεταβλητή του ρεύ-
ματος, όταν αυξηθεί, θα προκαλέσει αλλαγές στη 
θερμοκρασία αλλά και στην ηλεκτρική κατανάλω-
ση. Ο πολλαπλασιαστής με τη σειρά του, θα προ-
καλέσει αλλαγές στη συχνότητα αφού Bus Ratio 
επί Multiplier = την τελική συχνότητα hz. 
Άλλες ελεγχόμενες μεταβλητές είναι η θερμοκρα-
σία δωματίου, η τροφοδοσία ρεύματος από το 
τροφοδοτικό, η ποιότητα των πυκνωτών της μη-
τρικής, η ποιότητα του επεξεργαστή και η θερμα-
γώγιμη πάστα μεταξύτου επεξεργαστή και της ψύ-
ξης. Όλα αυτά κατά τη διάρκεια των πειραμάτων 
κρατήθηκαν σταθερά χωρίς μεγάλες αποκλίσεις. 

Συμπέρασμα: Το οverclocking είναι ένας εύκολος, σχετικά, τρόπος να μειώσετε το χρόνο επεξερ-
γασίας των δεδομένων στον Η/Υ, αυξάνοντας την συχνότητα του επεξεργαστή σας. Αυτό βέβαια, 
συνεπάγεται με την αύξηση των θερμοκρασιών και της ηλεκτρικής κατανάλωσης αλλά κάτω από 
σωστές συνθήκες, δεν θα επηρεάσουν την διάρκεια και την σταθερότητα του Η/Υ. 
Φυσικά, διαφορές σε εφαρμογές που απαιτούν ελάχιστους πόρους, δεν θα δείτε αλλά σε απαιτητι-
κές εφαρμογές η διαφορά θα είναι εμφανή. 
Δ. Επίδραση ποτίσματος με αλατούχο νερό στην ανάπτυξη οσπρίων (φακής): Σε τέσσερις γλά-
στρες σπείραμε φακές και ποτίζαμε τις δύο με 30ml νερού στο οποίο είχαμε διαλύσει ¼ αλατιού τις 
υπόλοιπες δύο ποτίζαμε με κανονικό νερό βρύσης. Σε διάστημα 10 ημερών τα φυτά που ποτίζο-
νταν με νερό αυξημένης αλατότητας μαράθηκαν. 
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα όσπρια αποτελούν τρόφιμα υψηλής βιολογικής αξίας καθώς περιέ-
χουν σημαντικές ποσότητες πρωτεϊνών, υδατανθράκων και φυτικών ινών. Επίσης από την κατανά-
λωσή τους παίρνουμε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, σίδηρο και κάλιο και σε μικρότερα ποσοστά 
ασβέστιο. Τα πλούσια θρεπτικά συστατικά τους καθιστούν τα όσπρια πολύτιμη τροφή για την πα-
ραδοσιακή μεσογειακή διατροφή, σύμφωνα με τις αρχές της τα όσπρια βοηθούν στο αδυνάτισμα, 
αφού αποτελούν τροφή με μικρά ποσοστά λίπους και χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, καθώς και καλή 
πηγή φυτικών ινών, που βοηθούν στο γρήγορο κορεσμό. Ο συνδυασμός τους με τρόφιμα που πε-
ριέχουν θειούχα αμινοξέα, όπως για παράδειγμα το ρύζι ή οι ξηροί καρποί, αυξάνει τη βιολογική 
αξία των πρωτεϊνών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι το φακόρυζο και το ρεβυθόρυζο είναι πιάτα 
που καταναλώνονται συχνά σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Για την καλύτερη απορρόφηση του 
σιδήρου που περιέχεται σε αυτά, μπορούμε να τα συνδυάσουμε με όξινες τροφές, όπως το λεμόνι 
και το πορτοκάλι. 
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Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Παλαμά 
 
Χειροποίητο σαπούνι  
Υλικά: 150gr ελαιόλαδο, 220gr απιονισμένο νερό, 95gr καυστική σόδα (NaΟΗ), 
20gr αιθέρια έλαια (λεβάντα - πορτοκάλι), 200gr φοινικέλαιο, 1 ζευγάρι γάντια, 
προστατευτικά γυαλιά, ζυγαριά, πλαστική λεκάνη, κουτάλα (όχι αλουμινένια), 
διάφορα καλούπια (αυτοσχέδιες φόρμες), γκαζάκι, 2 θερμόμετρα, 2 δοχεία 
ζέσεως, μίξερ χειρός. 
Εκτέλεση: - Ζυγίζουμε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε. 
- Προσθήκη καυστικής σόδας (NaOH) στο νερό. Προσθέτουμε τη σόδα στο νερό 
με προσοχή, φορώντας γάντια και γυαλιά, σε καλά αεριζόμενο χώρο ανακατεύο-
ντας λίγη ώρα. Η προσθήκη γίνεται με προσοχή, 
γιατί η αντίδραση είναι εξώθερμη ελευθερώνοντας 
αέρια, και ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία. Ελέγχου-
με τη θερμοκρασία συχνά έως ότου κατέβει στους 
35οC. 
- Θερμαίνουμε το ελαιόλαδο έως ότου φτάσει η 
θερμοκρασία του στους 35 οC, ίδια με το διάλυμα 
της σόδας. 
- Προσθέτουμε το διάλυμα νερού – σόδας, σιγά – 
σιγά στο λάδι. Παρατηρούμε ότι το λάδι χάνει την 
διαύγειά του και το χρώμα του γίνεται χρυσοκίτρι-
νο. 
- Αναδεύουμε το μίγμα ελαιόλαδου – σόδας για 30–
60min με μίξερ για να επισπεύσουμε τη διαδικασία, 
έως ότου το μίγμα να πήξει. 
- Προσθέτουμε το φοινικέλαιο για να γίνει το σα-
πούνι πιο μαλακό και να αφρίζει περισσότερο. 
- Στο τελικό στάδιο του ανακατέματος, ρίχνουμε 
σταγόνες αιθέριου ελαίου (π.χ. λεβάντας και πορ-
τοκαλιού) στο μίγμα. 
- Αδειάζουμε το μίγμα στα καλούπια που επιλέξαμε. 
- Αφήνουμε τα καλούπια σε δροσερό και σκιερό μέ-
ρος. Ανοίγουμε την αίθουσα μετά από 48 ώρες. 
- Αν το σαπούνι σφίξει αρκετά το βγάζουμε από τα 
καλούπια και το αφήνουμε σε χώρο που αερίζεται 
για 6-8 εβδομάδες έως τη στιγμή που θα το χρησι-
μοποιήσουμε. 

Ερμηνεία: Σαπούνια ονομάζουμε τα άλατα των 
ανώτερων μονοκαρβοξυλικών οξέων και κυρίως 
του παλμιτικού, στεατικού, ελαϊκού με νάτριο 
(σκληρά σαπούνια), ή με κάλιο (μαλακά σαπούνια). 
Η διαδικασία παρασκευής σαπουνιού, ονομάζεται 
σαπωνοποίηση. Κατά την σαπωνοποίηση, έχουμε 
υδρόλυση ενός εστέρα ανώτερων λιπαρών οξέων 
με μια βάση NaOH ή KOH, για να σχηματιστεί μια 
αλκοόλη και το άλας ενός οξέος (σαπούνι). 
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1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Παλαμά  
 
Η Φυσική στην εφαρμογή της Τεχνολογίας «Σύστημα ρομποτικού βραχίονα.» 
Κατά κύριο λόγο τα ρομπότ χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, 
όπου και αντικαθιστούν τα ανθρώπινα χέρια, δουλεύοντας ακα-
τάπαυστα, πιο γρήγορα και πιο οικονομικά. Επίσης έχουν πολ-
λές εφαρμογές στη διαστημική τεχνολογία, την ιατρική, σε 
στρατιωτικά προγράμματα και άλλους τομείς όπου η χρήση του 
ανθρώπινου δυναμικού είναι είτε επικίνδυνη, είτε δαπανηρή, 
είτε δύσκολη. Ένας ρομποτικός βραχίονας είναι ένας ήλεκτρο-
μηχανικός μηχανισμός που μιμείται τις κινήσεις του ανθρώπι-
νου χεριού. Αποτελείται από ένα σύνολο συνδέσμων οι οποίοι 
συνδέονται με αρθρώσεις. Σε αναλογία με το ανθρώπινο χέρι, 
οι σύνδεσμοι αναλογούν στα οστά (βραχίονας, πήχης κ.ά.) και οι 
αρθρώσεις στις ανθρώπινες αρθρώσεις που ενώνουν τα οστά. 
Εμείς για το μάθημα της φυσικής κατασκευάσαμε ένα ρομποτικό 
βραχίονα που λειτουργεί με υδραυλική πίεση.  
Αφού διδαχτήκαμε:  
α) Για την πίεση (Ρ) που ορίζεται το πηλίκο της στοιχειώδους 
δύναμης που ασκείται σε μια επιφάνεια προς το εμβαδόν της 
επιφάνειας αυτής.  
P=F/A, όπου: P πίεση σε Ν/m2  ή Ρa, F η δύναμη που ασκείται 
σε N, A το εμβαδόν της επιφάνειας σε m2. 
β) Την υδροστατική πίεση (ΡΥδρ) που ισούται με το γινόμενο της 
πυκνότητας του υγρού, της επιτάχυνσης βαρύτητας και το βά-
θος PΥδρ=ρ g h, όπου: PΥδρ υδροστατική πίεση, ρ πυκνότητα υ-
γρού (νερού 1000kg/m2), g επιτάχυνση βαρύτητας 9,8m/s2, h 
βάθος m.  
γ) Αρχή του Pascal, αν ασκήσουμε δύναμη σε κάποιο σημείο και 
δημιουργήσουμε πίεση του υγρού, τότε αυτή η πίεση μεταφέρε-
ται σε όλα τα σημεία του υγρού.  
Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε είναι: Χαρτόνι (από χαρτό-
κουτο ανακυκλώσιμο), ξυλάκια λεπτά (για σουβλάκια), ξύλινα 
γλωσσοπίεστρα για την κατασκευή των χειριστηρίων και για 
την κατασκευή του σφιγκτήρα (δαγκάνα), 8 σύριγγες των 10ml, 
ελαστικό σωλήνα ορού, κόλλα στιγμής, κόλλα stick για χαρτί 
και ξύλο, περίπου 1m χοντρό σύρμα, θερμοσιλικόνη, χαρτί γκο-
φρέ κόκκινο, κίτρινο, μπλε, μωβ.  
Τα βάζουμε σε τέσσερα διαφορετικά δοχεία και τα γεμίζουμε 
με νερό, έτσι χρωματίζουμε το νερό για να έχουμε καλύτερη 
εποπτεία και ευκολότερο χειρισμό του ρομποτικού βραχίονα. 
Περιγραφή: Η κατασκευή μας αποτελείται: από την κύρια βά-
ση, τον βραχίονα με την βάση της και τους δυο συνδέσμους, 
τον σφιγκτήρα (δαγκάνα), τις αρθρώσεις με τις οποίες ενώνο-
νται μεταξύ τους οι σύνδεσμοι του βραχίονα, τις σύριγγες των 
10ml που ενώνονται μεταξύ τους ανά δυο με την βοήθεια του 
ελαστικού σωλήνα ορού και στερεώνονται στα χειριστήρια και 
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στις αρθρώσεις του ρομποτικού 
βραχίονα και το χειριστήριο με 
τέσσερις μοχλούς που είναι στε-
ρεωμένο στην κύρια βάση της κα-
τασκευής. 
Τα μέρη του ρομποτικού βραχίο-
να φαίνονται αναλυτικά στην φω-
τογραφία που ακολουθεί. 
Λειτουργία: Ο ρομποτικός βρα-
χίονας μπορεί να εκτελέσει τέσ-
σερις εντολές, όσοι και οι μοχλοί 
του χειριστηρίου. Η κάθε εντολή 
επιτυγχάνεται με δυο σύριγγες 
(των 10ml) ίδιας διατομής (1:1) 
που ενώνονται μεταξύ τους με 
ένα διαφανή ελαστικό σωλήνα. Η μια έχει νερό 10ml και το έμβολό της είναι έξω, ενώ η άλλη είναι 
άδεια και το έμβολο είναι μέσα. Αν με την βοήθεια του μοχλού που είναι στερεωμένο το έμβολο 
της γεμάτης σύριγγας, ασκήσουμε μια πίεση στο νερό τότε αυτό θα μετακινηθεί στην άλλη σύριγγα, 
δηλαδή αν με την πίεση της γεμάτης σύριγγας η ποσότητα του νερού από τα 10ml πέσει στα 7ml 
τότε η άλλη σύριγγα θα έχει 3ml και το έμβολό της θα βγει προς τα έξω. Πιέζοντας περισσότερο 
το έμβολο έως μέσα τότε τα 7ml θα περάσουν στη δεύτερη σύριγγα και το έμβολο της θα βγει έξω.  
Η πρώτη εντολή είναι να κινούμε τον βραχίονα δεξιά – αριστερά. Αυτό το καταφέρνουμε στερεώ-
νοντας το έμβολο της σύριγγας στη βάση του βραχίονα και το άλλο άκρο στην κύρια βάση. 
Η δεύτερη εντολή είναι να ανοιγοκλείνουμε την τσιμπίδα. Αυτό το επιτυγχάνουμε στερεώνοντας το 
έμβολο της σύριγγας στις ντίζες της τσιμπίδας και το άλλο άκρο της το στερεώσουμε στον δεύτερο 
σύνδεσμο. 
Η τρίτη εντολή είναι να ανεβοκατεβάζουμε τον πρώτο σύνδεσμο. Αυτό γίνεται στερεώνοντας το 
έμβολο της σύριγγας με τον πρώτο σύνδεσμο και το άλλο άκρο της με τη βάση του βραχίονα.  
Η τέταρτη εντολή είναι να ανεβοκατεβάζουμε το δεύτερο σύνδεσμο. Αυτό γίνεται στερεώνοντας το 
έμβολο στο δεύτερο σύνδεσμο και το άλλο άκρο της στον πρώτο σύνδεσμο. 
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Παρουσιάστηκαν στο Μουζάκι 
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1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου 
 
Παρουσίασαν πειράματα σχετικά με την ενότητα «Στατικός Ηλεκτρισμός» (1. «Το νερό που τρε-
λάθηκε», 2. «Το μπλέξιμο»). Στόχος των πειραμάτων ήταν να διαπιστώσουν πειραματικά οι μαθη-
τές/τριες ότι τα σώματα, που είναι όμοια φορτισμένα, απωθούνται μεταξύ τους, ενώ αυτά που εί-
ναι αντίθετα φορτισμένα, έλκονται μεταξύ τους. 
Επίσης παρουσίασαν πειράματα σχετικά με την ενότητα «Οξέα, Βάσεις και Άλατα» (1. «Αποχρω-
ματισμός διαλύματος», 2. «Δείκτης είμαι, ότι θέλω κάνω, άλλα τα κοκκινίζω, άλλα τα πρασινίζω», 
3. «Μία ζέστη, μία κρύο», 4. «Διάδοση θερμότητας με ρεύματα στα υγρά»). Στόχος των πειραμά-
των ήταν να διαπιστώσουν πειραματικά οι μαθητές/τριες ότι τα οξέα και οι βάσεις είναι κατηγορί-
ες χημικών ενώσεων που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή, ενώ άλατα είναι οι ουσίες που 
παράγονται κατά την εξουδετέρωση οξέων από βάσεις ή βάσεων από οξέα. Επιπλέον, οι μαθη-
τές/τριες διαπίστωσαν ότι τα οξέα διαλύουν τα άλατα, ενώ οι βάσεις διαλύουν τα λίπη. 
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2ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου 
 

Σύνδεση κυκλώματος σε σειρά και παράλληλη 
Υλικά: 2 μπαταρίες 4,5V, 2 λαμπτήρες πυρακτώσεως, 1 
μικρός τροχός, 1 ανεμιστήρας μικρός, λυχνιολαβές. 
Σύνδεση κυκλώματος σε σειρά: Οι μαθητές παρατήρησαν 
ότι οι ηλεκτρικές συσκευές (λαμπτήρας, μικρός ανεμιστή-
ρας) συνδέονται η μία μετά την άλλη. Με αυτόν τον τρόπο 
όλες οι ηλεκτρικές συσκευές διαρρέονται από το ίδιο ρεύ-
μα. Έτσι αν κλείσουμε μία συσκευή (λαμπτήρας) σταματάει 
να λειτουργεί, θα σταματήσει και η λειτουργία της άλλης 
(μικρός ανεμιστήρας). 
Σύνδεση κυκλώματος παράλληλη: Στην παράλληλη σύν-
δεση κάθε ηλεκτρική συσκευή (λαμπτήρας, μικρός τροχός) 
συνδέεται απευθείας με την ηλεκτρική πηγή. Κάθε ηλε-
κτρική συσκευή δημιουργεί το δικό της ανεξάρτητο ηλε-
κτρικό κύκλωμα με την πηγή. Έτσι μπορούμε να διακόψου-
με τη λειτουργία μιας ηλεκτρικής συσκευής (λαμπτήρας) 
χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία της άλλης (μικρός τρο-
χός). Εφαρμογή στην καθημερινή ζωή. 
 

Ηλεκτρομαγνητισμός 
Υλικά: Μαγνήτης, σύρμα, πηνίο, μπαταρίες, καρφί, λαμπάκι, μοτέρ. 
Πείραμα 1ο: Τυλίγουμε το σύρμα στο καρφί και δημιουργούμε έτσι ένα πηνίο. Συνδέουμε τις άκρες 
του σύρματος με μια μπαταρία. Παρατηρούμε ότι το καρφί αποκτά μαγνητικές ιδιότητες ( ηλεκτρο-
μαγνητισμός). 
Πείραμα 2ο: Ένα πηνίο περιστρέφεται με μηχανισμό ανάμεσα σε δύο μαγνήτες. Με λυχνιολαβές 
συνδέουμε το λαμπάκι και το μοτέρ στην κατασκευή που περιστρέφεται το πηνίο. Παρατηρούμε ότι 
το λαμπάκι ανάβει και το μοτέρ περιστρέφεται. Δημιουργούμε έτσι ηλεκτρικό ρεύμα με μαγνητισμό 
(π.χ. ανεμογεννήτριες). 
Πείραμα 3ο : Ένα μέταλλο σε πηνίο βρίσκεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο. Με ηλεκτρικό ρεύμα μετα-
τρέπουμε το μέταλλο του πηνίου σε ηλεκτρομαγνήτη. Παρατηρούμε ότι το πηνίο περιστρέφεται 
συνεχώς. Δημιουργήθηκε έτσι ένας κινητήρας. 
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Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού 
 
Υδροστατική πίεση του νερού  
Νερό … ιπτάμενο  
Υλικά: Ένα μεγάλο μπουκάλι 
νερού, μια λεκάνη, νερό. 
Το πείραμα επιλέχτηκε να πα-
ρουσιαστεί γιατί είναι απλό, κα-
τανοητό στο τι θέλει να αποδεί-
ξει, θεαματικό και μπορεί εύκο-
λα να γίνει από όλους τους μα-
θητές χωρίς αναζήτηση ιδιαίτε-
ρα δυσεύρετων υλικών. 
Διαδικασία: Κάνουμε τρεις τρύπες στο μπουκάλι σε διαφορετικά ύψη αλλά στην ίδια ευθεία. Οι 
τρύπες του μπουκαλιού να στοχεύουν στη λεκάνη την οποία βάζουμε δίπλα και κάτω από το μπου-
κάλι το οποίο γεμίζουμε με νερό. Παρατηρούμε πως από την τελευταία τρύπα πάνω από τη βάση 
του μπουκαλιού το νερό πετάγεται πιο μακριά. 
Εξήγηση: Με δεδομένο (με βάση και το πείραμα) ότι η πίεση του νερού αυξάνεται με το βάθος, 
λόγω του βάρους του, στόχος του πειράματος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν: 
- γιατί τα φράγματα νερού έχουν πολύ πιο ισχυρή βάση σε σχέση με το επάνω μέρος τους. 
- γιατί τα τύμπανα των αυτιών μας κινδυνεύουν να σπάσουν αν κολυμπήσουμε χωρίς προστατευτι-
κή στολή σε μεγάλα βάθη (δύτες). 
- γιατί τα υποβρύχια και τα βαθυσκάφη είναι φτιαγμένα από πολύ ισχυρό και ανθεκτικό υλικό πε-
ρίβλημα. 
 
Διάθλαση του φωτός  
Χάσαμε το φως … το φως βρέθηκε! 
Πείραμα 1. 
Υλικά: Χαρτόνι με σχισμές, λαμπάκι, λυχνιο-
λαβή, μπαταρία, κυλινδρικό γυάλινο ποτήρι. 
Διαδικασία: Ανοίγουμε σχισμές σε ένα χαρτό-
νι, τοποθετούμε τη φωτεινή πηγή πάνω σε ένα 
αντικείμενο με ύψος περίπου πέντε εκατοστά. 
Μπροστά από το λαμπάκι τοποθετούμε το χαρτόνι και προσπαθούμε οι φωτεινές ακτίνες να είναι 
παράλληλες. Γεμίζουμε το ποτήρι με νερό και το τοποθετούμε μπροστά από το χαρτόνι με τις σχι-
σμές. 
Εξήγηση: Με το πείραμα αυτό διαπιστώνουμε τη συγκέντρωση σε ένα σημείο των παράλληλων 
φωτεινών ακτινών, όταν αυτές διέρχονται από κυλινδρικό φακό. 
Πείραμα 2. 
Υλικά: Χαρτόνι με σχισμές, λαμπάκι, λυχνιολαβή, μπαταρία, διαφανές μπουκάλι απορρυπαντικού 
πιάτων με σχήμα. 
Διαδικασία: Ξεπλένουμε το μπουκάλι από απορρυπαντικό και το γεμίζουμε νερό, τοποθετούμε τη 
φωτεινή πηγή πάνω σε ένα αντικείμενο με ύψος περίπου πέντε εκατοστά. Μπροστά από το λαμπά-
κι τοποθετούμε το χαρτόνι με τις σχισμές ώστε οι φωτεινές ακτίνες να είναι παράλληλες και 
μπροστά από το χαρτόνι τοποθετούμε το μπουκάλι πλάγια. 
Εξήγηση: Διαπιστώνουμε την απόκλιση των φωτεινών ακτίνων παράλληλης δέσμης, όταν αυτές 
διέρχονται μέσα από έναν φακό. 
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Δημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου 
 
Γενικός σκοπός:  
1ο πείραμα (Ε΄ τάξη): Να μάθουν οι μαθητές τι 
παθαίνουν τα στερεά όταν θερμαίνονται κι όταν 
ψύχονται.  
2ο πείραμα (ΣΤ΄ τάξη): Να μάθουν οι μαθητές 
ότι ο αέρας έχει βάρος και ότι ασκεί πίεση στα σώ-
ματα λόγω του βάρους του. 
Στόχοι (γνώσεις – δεξιότητες - αξίες):  
1. Η κατανόηση και ο συσχετισμός αρχών και εν-
νοιών των Φυσικών Επιστημών με την καθημερινή πραγματικότητα. 
2. Η ανάπτυξη ερευνητικής διάθεσης, κριτικής και δημιουργικής σκέψης μέσα από το πείραμα και 
την παρατήρηση. 
Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν: 
1ο πείραμα: Μια λωρίδα από αλουμινόχαρτο, δύο πλαστικά 
μπουκάλια με τα καπάκια τους, ένα γκαζάκι και σπίρτα. 
2ο πείραμα: αλουμινένια κουτιά, νερό, ένα μπολ, ένα γκα-
ζάκι για θέρμανση. 
Οι μαθητές παρουσίασαν τα πειράματά τους στους επισκέ-
πτες - ενδιαφερόμενους της εκδήλωσης κι εξηγούσαν για 
ποιο λόγο συμβαίνει αυτό που έβλεπαν. 
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1ο Γυμνάσιο Μουζακίου 
 
Το ηφαίστειο  
Τι χρειαζόμαστε: Έναν ογκομετρικό κύλινδρο 1000mL, νερό, ηλιέλαιο, αναβράζοντα δισκία 
Depon, χρώμα βαφής αυγών κόκκινο. 
Τι θα κάνουμε: Σε έναν άδειο ογκομετρικό κύλινδρο 1000mL βάζουμε νερό, περίπου μέχρι το 
1/5 του ύψους του κυλίνδρου και διαλύουμε μέσα σε αυτό λίγο χρώμα. Προσθέτουμε ηλιέλαιο, μέ-
χρι ο κύλινδρος να γεμίσει και στη συνέχεια ρίχνουμε ένα αναβράζον δισκίο. 
Τι θα δούμε: Σταγόνες χρωματιστού νερού ανεβαίνουν από το κάτω μέρος του κυλίνδρου, δια-
περνούν το λάδι, φτάνουν στην επιφάνειά του και στη συνέχεια ξαναβυθίζονται. Η διαδικασία συ-
νεχίζεται μέχρις ότου σταματήσει η δράση του αναβράζοντας δισκίου. 
Τι συνέβη: Το χρώμα βαφής διαλύεται στο νερό και το χρωματίζει. Το λάδι επιπλέει στο νερό, 
επειδή είναι ελαφρύτερο. Το αναβράζον δισκίο αντιδρά με το νερό και δημιουργείται διοξείδιο του 
άνθρακα, το οποίο σαν αέριο ανέρχεται δια μέσου των υγρών. 
 
Η ... οδοντόκρεμα του ελέφαντα 
Διαδικασία: Τοποθετούμε περίπου 10mL απορρυπαντικού στον ογκομετρικό κύλινδρο και προ-
σθέτουμε περίπου 20mL Η2Ο2. Στο μίγμα προσθέτουμε τώρα 5mL διαλύματος ΚI. Μέσα σε λίγα 
δευτερόλεπτα αναπτύσσεται μια μεγάλη στήλη αφρού, η οποία ξεχειλίζει από τον κύλινδρο και αρ-
χίζει να καλύπτει όλο τον χώρο γύρω από τη βάση του κυλίνδρου. Επίσης, παρατηρούμε την ανά-
πτυξη θερμότητας. Ο αφρός περιέχει και μεγάλη ποσότητα οξυγόνου. 
Ερμηνεία: Το Η2Ο2 διασπάται προς υδρατμούς και οξυγόνο (Ο2), σύμφωνα με την ακόλουθη εξώ-
θερμη αντίδραση: 2Η2Ο2 (aq)  2H2O (g) + Ο2 (g). Η αντίδραση αυτή είναι εξαιρετικά βραδεία. 
Παρουσία όμως καταλύτη, όπως το ΚI, η παραπάνω αντίδραση είναι πολύ ζωηρή. Με το απορρυ-
παντικό, οι παραγόμενοι υδρατμοί, και κυρίως το οξυγόνο, δημιουργούν έντονο αφρισμό. Το κιτρι-
νωπό χρώμα της «οδοντόκρεμας» οφείλεται στο ιώδιο που υπάρχει στο ΚΙ. 
 
Το μαγικό υγρό που κάνει άκαυστα τα χαρτονομίσματα και τα μαντήλια 
Υλικά: Χαρτονόμισμα των 5 ή των 10 €, μαντήλι, γυάλα ή ποτήρι ζέσεως των 400mL, λαβίδα, με-
γάλο ρηχό πιάτο, ισοπροπυλική αλκοόλη (C3H7OH) 55mL, απιονισμένο νερό 45mL. 
Πειραματική διαδικασία: Αναμιγνύουμε την αλκοόλη με το νερό στη γυάλα ή στο ποτήρι ζέσεως. 
Πιάνουμε το χαρτονόμισμα με τη λαβίδα και το βυθίζουμε μέσα στο ποτήρι με το μίγμα προσέχο-
ντας να διαβραχεί καλά. Ανασύρουμε το χαρτονόμισμα, το στραγγίζουμε λίγο και το βάζουμε φω-
τιά. Αυτό τυλίγεται στις φλόγες. Μετά από 10s περίπου η φωτιά σβήνει και βλέπουμε ότι το χαρ-
τονόμισμα είναι ανέπαφο. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο με το μαντήλι. 
Ερμηνεία: Τα χαρτονομίσματα του ευρώ δεν είναι φτιαγμένα από χαρτί αλλά από βαμβάκι. Οι ίνες 
του βαμβακιού απορροφούν το νερό από το μίγμα ισοπροπανόλης - νερού και έτσι το χαρτονόμισμα 
προστατεύεται από την ανάφλεξη. Επίσης, το νερό απορροφά μέρος της παραγόμενης κατά την 
αντίδραση θερμότητας. Τελικά, αυτό που καίγεται είναι η ισοπροπανόλη. 
Παρατηρήσεις: 1. Αν το νερό εξατμισθεί γρήγορα, το χαρτονόμισμα μπορεί να αναφλεγεί. 2. Το 
πείραμα πετυχαίνει και με ένα κομμάτι χαρτί στη θέση του χαρτονομίσματος. 3. Μπορούμε να 
προσθέσουμε NaCl στο διάλυμα, προκειμένου να προσδώσουμε στη φλόγα εντονότερο κίτρινο 
χρώμα. 4. Το πιάτο το τοποθετούμε κάτω από το φλεγόμενο χαρτονόμισμα ή μαντήλι διότι πολλές 
φορές σταγόνες του υγρού διαβροχής πέφτουν φλεγόμενες στον πάγκο. Επίσης, πριν από την ανά-
φλεξη απομακρύνουμε το ποτήρι ή τη γυάλα με το εύφλεκτο μίγμα. 
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Μεταφορά ουσιών στα φυτά 
Τι χρειάζεσαι: 3 ογκομετρικούς σωλήνες, νερό, 3 λευκά τριαντάφυλλα, βαφή αβγών.   
Τι θα δεις: Ο αγωγός ιστός απορροφά το νερό και τη βαφή και αλλάζει χρώμα (χρώμα βαφής). 
 
Αόρατο μελάνι  
Σε ένα χαρτί γράφουμε το «μήνυμά» μας με τη βοήθεια ενός μικρού πινέλου με άχρωμο διάλυμα 
φαινολοφθαλεΐνης. Το μήνυμα «εμφανίζεται» όταν ψεκάσουμε το χαρτί με azax και το μήνυμα «ε-
ξαφανίζεται» πάλι, με ψεκασμό με διάλυμα χυμού λεμονιού. 
Ερμηνεία: Η φαινολοφθαλεΐνη είναι δείκτης και είναι άχρωμη σε όξινα διαλύματα (χυμός λεμονιού) 
και κόκκινη σε βασικά διαλύματα (azax). 
 
Η Χημεία ... σβήνει φωτιές 
Τι χρειαζόμαστε: Ένα ψηλό γυάλινο ποτήρι, μαγειρική σόδα, ξίδι, κεράκια ρεσώ, αναπτήρα. 
Τι κάνουμε: Ανάβουμε τα κεράκια. Βάζουμε ξίδι μέσα στο γυάλινο ποτήρι και προσθέτουμε λίγη 
σόδα. Πλησιάζουμε το ποτήρι στα κεράκια και γέρνουμε λίγο το ποτήρι, χωρίς όμως να χύνεται το 
υγρό. 
Τι βλέπουμε: Με την προσθήκη σόδας το μείγμα αρχίζει να «αφρίζει» και όταν πλησιάζουμε και 
γέρνουμε ελαφρά το ποτήρι πάνω από τα κεράκια, αυτά σβήνουν. 
Τι συνέβη: Με την προσθήκη μαγειρικής σόδας (NaHCO3) στο ξίδι αντιδρά το οξικό οξύ 
(CH3COOH) που περιέχεται στο ξίδι με τη σόδα και παράγεται αέριο διοξείδιο του άνθρακα (CO2), 
σύμφωνα με την αντίδραση: NaHCO3 + CH3COOH  CH3COONa + CO2 + H2O. Το διοξείδιο του 
άνθρακα (CO2) είναι πιο βαρύ από τον αέρα και έτσι «βυθίζεται» στο κάτω μέρος του ποτηριού. 
Όταν γέρνουμε το ποτήρι πάνω από τα κεράκια το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) βγαίνοντας εκτο-
πίζει το οξυγόνο και σβήνει τη φωτιά. 
 
Καταιγίδα ζάχαρης 
Υλικά: Μπαλόνια, πιάτα με ζάχαρη, μάλλινο ύφασμα. 
Περιγραφή: Τρίβουμε τα μπαλόνια με το μάλλινο ύφασμα και τα πλησιάζουμε στη ζάχαρη που την 
έλκουν. 
 
Μπαλόνια που ... αντιπαθούνται (στατικός ηλεκτρισμός) 
Τι χρειάζεσαι: Μπαλόνια, μάλλινο ύφασμα. 
Τι θα δεις: Όταν τρίβουμε 2 μπαλόνια με μάλλινο ύφασμα και τα πλησιάζουμε, αυτά απωθούνται 
επειδή έχουν ηλεκτριστεί με το ίδιο φορτίο. 
 
Άνωση 
Υλικά: Αυγό βρασμένο, ποτήρι με καθαρό νερό, ποτήρι με αλατόνερο. 
Περιγραφή: Τοποθετούμε διαδοχικά το αυγό στο γλυκό νερό και στο αλατόνερο και διαπιστώνου-
με ότι στο αλατόνερο επιπλέει λόγω μεγαλύτερης πυκνότητας. 
 
Απλός ηλεκτρικός κινητήρας 
Υλικά: Σύρμα περιέλιξης μοτέρ (περίπου 5m), δύο καλώδια, δύο μεταλλικές γωνίες στήριξης, μια 
ξύλινη βάση στήριξης, ένας μαγνήτης αρκετά ισχυρός σε σχήμα δίσκου, μια μπαταρία 4,5V ή 9V. 
Κατασκευή: Τυλίγουμε το σύρμα γύρω από μια μπαταρία τύπου D ώστε να σχηματιστούν περίπου 
30-40 σπείρες διαμέτρου 4cm. Αφαιρούμε από την μπαταρία το πλαίσιο που σχηματίστηκε και 
περνάμε τα δυο άκρα του σύρματος μέσα από δύο αντιδιαμετρικά σημεία του πλαισίου. Ξύνουμε το 
μονωτικό υλικό από τις άκρες του σύρματος που εξέχουν και τις τοποθετούμε στις τρύπες που 
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έχουν οι γωνίες στήριξης. Στερεώνουμε τις γωνίες στήριξης στην ξύλινη βάση και δένουμε σ’ αυ-
τές τα δυο καλώδια. Κρατάμε το μαγνήτη απέναντι από το πλαίσιο και συνδέουμε τα δυο καλώδια 
στους δυο πόλους της μπαταρίας. 
Εξήγηση: Όταν το κυκλικό πλαίσιο διαρρέεται από ρεύμα, το κάτω τμήμα του δέχεται δύναμη 
Laplace που το αναγκάζει να στραφεί. Όταν όμως στρέφεται, το πάνω τμήμα του πλησιάζει το μα-
γνήτη και δέχεται και αυτό δύναμη. Η δύναμη αυτή έχει αντίθετη ροπή απ’ τη δύναμη του κάτω 
τμήματος. Έτσι το κυκλικό πλαίσιο δεν στρέφεται αλλά τείνει να ισορροπήσει με το επίπεδό του 
οριζόντιο. Αν όμως το ρεύμα είναι αρκετά μεγάλο και ο μαγνήτης ισχυρός, η ώθηση που δέχεται το 
κάτω τμήμα του πλαισίου σε συνδυασμό με την αδράνειά του μπορεί να προκαλέσει τη συνεχή του 
περιστροφή. 
 
Εξαφανίστε το ποτήρι (ή το αόρατο γυαλί) 
Υλικά: Ποτήρια διαφόρων μεγεθών (να χωράνε άνετα το ένα μέσα στο άλλο) και ηλιέλαιο ή γλυκε-
ρίνη. 
Εξήγηση: Βάζουμε ένα μικρό ποτήρι ζέσεως μέσα σε ένα μεγαλύτερο και αρχίζουμε να γεμίζουμε 
με ηλιέλαιο το μικρό μέχρι να ξεχειλίσει. Το μέρος του μικρού ποτηριού που θα είναι σκεπασμένο 
από το ηλιέλαιο που ξεχειλίζει εξαφανίζεται, γιατί οι δείκτες διάθλασης του γυαλιού και του λα-
διού είναι σχεδόν ίδιοι και το φως συνεχίζει την ευθύγραμμη πορεία του καθιστώντας αδύνατο να 
παρατηρήσουμε το ποτήρι. Το ίδιο συμβαίνει αν αντικαταστήσουμε το λάδι με γλυκερίνη. 
 
Κατασκευές στο μάθημα της Τεχνολογίας 
Οι μαθητές της Α΄ τάξης, για το ατομικό τους έργο στο μάθημα της Τεχνολογίας, κατασκεύασαν 
Υπολογιστή, Ισόγειο σπίτι, Επικαθήμενο φορτηγό, Αερόστατο, Γήπεδο ποδοσφαίρου, Ελικόπτερο, 
Γέφυρα Ρίου, Γέφυρα ξύλινη, Γέφυρα πέτρινη, Το Γεφύρι της Άρτας, Αιολικό Πάρκο, Ανεμογεννή-
τρια, Τραίνο, Πέτρινο παραδοσιακό σπίτι, Ανεμόμυλο, Μοντέρνο σπίτι, Ποδήλατο, Σχολείο, Ρα-
διόφωνο, Τηλεόραση, Σφυρί, Τσεκούρι, Φωτοβολταϊκά, Φωτογραφική μηχανή, Καράβι, Πισίνα, Δε-
ξαμενόπλοιο, Πάρκο, Κινητό Τηλέφωνο, Έλκηθρο, Οικισμός, κ.ά. 
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Γυμνάσιο Μαγούλας 
 
Μαγνητικό κανόνι 
Υλικά: 4 ισχυροί μαγνήτες νεοδυμί-
ου, μεταλλικές σφαίρες ίδιου μεγέ-
θους με τους μαγνήτες, φυγοκε-
ντρικός στίβος. 
Διαδικασία: Στερεώνουμε τον φυγοκεντρικό στίβο σε σανίδα και τοποθετούμε τους τέσσερις μα-
γνήτες. Η απόσταση ανάμεσα στους μαγνήτες είναι περίπου 8cm. Στη μια πλευρά κάθε μαγνήτη 
τοποθετούμε τρεις μεταλλικές σφαίρες, όπως στο σχήμα. Αφήνουμε μια μεταλλική σφαίρα σε μικρή 
απόσταση από τον πρώτο μαγνήτη. Μετά την κρούση της σφαίρας αυτής με τον πρώτο μαγνήτη, η 
τρίτη σφαίρα μετά τον πρώτο μαγνήτη εκτοξεύεται και συγκρούεται με το δεύτερο μαγνήτη. Μετά 
από διαδοχικές κρούσεις παρατηρούμε ότι η τρίτη σφαίρα μετά τον τελευταίο μαγνήτη εκτοξεύεται 
με μεγάλη ταχύτητα και πραγματοποιεί ανακύκλωση. 
Εξήγηση: Η σφαίρα που αφήνουμε (σχεδόν χωρίς αρχική ταχύτητα) ελεύθερη κοντά στον πρώτο 

μαγνήτη, έλκεται από αυτόν και η ταχύτητά της 
αυξάνεται όσο πλησιάζει προς το μαγνήτη. 
Η μεταλλική σφαίρα συγκρούεται με το μαγνήτη. 
Κατά τη διάρκεια της κρούσης, επειδή οι σφαίρες 
έχουν ίσες μάζες και η κρούση είναι ελαστική, 

σύμφωνα με την Αρχή Διατήρησης της Ορμής, η κινητική ενέργεια της αρχικής σφαίρας μεταφέρε-
ται στην τελευταία σφαίρα δεξιά του μαγνήτη (το α-
ντίστοιχο φαινόμενο παρατηρούμε και στο εκκρεμές 
του Νεύτωνα). 
Η σφαίρα που εκτοξεύεται μετά την πρώτη κρούση 
επιταχύνεται από την έλξη του δεύτερου μαγνήτη και 
η κινητική της ενέργεια αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Έτσι η σφαίρα που εκτοξεύεται μετά από τη 
δεύτερη κρούση κινείται πιο γρήγορα. Σε κάθε κρούση η κινητική ενέργεια της σφαίρας που εκτο-
ξεύεται είναι μεγαλύτερη. Μετά την τελευταία κρούση η κινητική ενέργεια της σφαίρας που εκτο-
ξεύεται είναι αρκετά μεγάλη ώστε να κάνει ανακύκλωση. 
 
Παρουσίαση για τα 2400 χρόνια από τη γέννηση του Αριστοτέλη 
Με αφορμή την επέτειο των 2400 χρόνων από τη γέννηση του Αρι-
στοτέλη δημιουργήσαμε, με τη συμμετοχή των μαθητών, μια παρου-
σίαση με το πρόγραμμα Microsoft PowerPoint.  
Σ’ αυτή αναφέρονται αρχικά, τα κυριότερα στοιχεία από τη ζωή του μεγάλου αυτού φιλοσόφου. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα σημαντικότερα 
σημεία των θεωριών του για τα φυσικά σώματα 
και τον κόσμο, όπως αυτά περιγράφονται στα 
Φυσικά του Αριστοτέλη. 
Οι πληροφορίες απαγγέλλονται ταυτόχρονα από 
μια κινούμενη προτομή του Αριστοτέλη, ώστε η 
παρουσίαση να είναι πιο παραστατική.  
Η εικόνα που χρησιμοποιήσαμε είναι μια προτομή 
του Αριστοτέλη από μάρμαρο, ρωμαϊκό αντίγρα-

φο από μπρούτζινο Ελληνικό πρωτότυπο του Λυσίππου το 330 π.Χ.  
Η δημιουργία του animation έγινε με το πρόγραμμα CrazyTalk 7 pro της Reallusion. 
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Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Μουζακίου 
 
Ένας απλός ηλεκτρικός κινητήρας 
Η μπαταρία, ο μαγνήτης και ο αγωγός 
(σχήμα καρδιάς) αποτελούν ένα κλει-
στό ηλεκτρικό κύκλωμα που διαρρέε-
ται από ρεύμα. Το κύκλωμα αυτό βρί-
σκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο του 
μαγνήτη, οπότε οι αγωγοί (καρδιά) 
δέχονται δύναμη Laplace. H ροπή της 
δύναμης Laplace περιστρέφει τον 
αγωγό. Το αντίστοιχο βίντεο είναι 
στο διαδίκτυο: 
http://askfys.blogspot.gr/ . 
 
Μέτρηση της πίεσης ενός αερίου 

Στη σύριγγα δεξιά υπάρχει αέριο. 
Μπορούμε να αλλάζουμε την πίεση του 
αερίου (Ραερ) μετακινώντας το έμβολο 
της σύριγγας. Όταν στο σωλήνα U οι 
άκρες (στάθμες) του έγχρωμου υγρού 
βρίσκονται στο ίδιο ύψος, τότε η πίεση 
του αερίου είναι ίση με την ατμοσφαι-
ρική πίεση (Ραερ = Ρατμ ). 
Μετακινούμε το έμβολο προς τα πάνω 
και συμπιέζουμε το αέριο στη σύριγγα. 
Η στάθμη του υγρού στο ένα σκέλος 
του U κατεβαίνει και στο άλλο ανεβαί-
νει. Η πίεση του αερίου είναι ίση με 
την πίεση στο αντίστοιχο ισοϋψές ση-

μείο του δοχείου U και είναι ίση με το άθροισμα της ατμοσφαιρικής πίεση συν την υδροστατική πί-
εση (Ραερ = Ρατμ + Ρυδρ). Ισχύουν Ρατμ = 105N/m2 και Ρυδρ = ρυγρ∙g∙h. 
 

Περιστροφική αδράνεια στερεού σώματος 
Στο σώμα Α η μάζα του σώματος βρίσκεται μακριά από τον 
άξονα περιστροφής ενώ στο σώμα Β η μάζα του είναι ίση με 
αυτή του Α αλλά βρίσκεται κοντά στον άξονα περιστροφής. 
Με μια εξωτερική δύναμη θέτουμε τα δυο σώματα σε περι-
στροφική κίνηση. Το σώμα Α έχει μεγάλη περιστροφική α-
δράνεια (δηλαδή ξεκινά και σταματά την περιστροφή πιο 
δύσκολα) ενώ το σώμα Β έχει μικρή περιστροφική αδράνεια 
(δηλαδή ξεκινά και σταματά την περιστροφή πιο εύκολα). Το 
αντίστοιχο βίντεο είναι στο διαδίκτυο:  
http://askfys.blogspot.gr/ . 
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Κατασκευή αντλίας με απλά υλικά 
Πιέζουμε το αντεστραμμένο πλαστικό 
μπουκάλι (Β) και μειώνουμε την πίεση 
στο εσωτερικό του. Η διαφορά πίεσης 
μεταξύ του μπουκαλιού (Β) και του δο-
χείου (Α) δημιουργεί μια ροή υγρού 
προς τα πάνω. Στη συνέχεια με φυσική 
ροή το υγρό κινείται από το μπουκάλι 
(Β) προς το δοχείο (Γ). Αν στο δοχείο 
Α έχουμε αραιό διάλυμα βάσης και στο 
δοχείο Γ έναν κατάλληλο δείκτη (ασθε-
νές οξύ), τότε με τη μεταφορά της βά-
σης (Α) στο δοχείο με το οξύ (Γ) γίνε-
ται μια αντίδραση εξουδετέρωσης που 
γίνεται αντιληπτή με την αλλαγή του χρώματος στο δοχείο Γ. Το αντίστοιχο βίντεο είναι στο διαδί-
κτυο: http://askfys.blogspot.gr/. 
 
Μια αναπαράσταση του Πυθαγόρειου θεωρήματος 
Μετακινούμε τις έγχρωμες μπάλες από τα τετράγωνα των κάθετων πλευρών και γεμίζουμε το τε-
τράγωνο της υποτείνουσας. Ε1 + Ε2 = Ε3, άρα β2 + γ2 = α2. 
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1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Μουζακίου  
 
Με αφορμή  το έτος Αριστοτέλη ,το σχολείο μας έκανε μία κατασκευή με προσομοίωση του γεωκε-
ντρικού συστήματος που υποστήριζε ο Αριστοτέλης στο έργο του  «Περί  Ουρανού» και μια προ-
σομοίωση του σύγχρονου ηλιοκεντρικού συστήματος. Ο γεωπονικός τομέας με αφορμή το έτος ο-
σπρίων κατασκεύασε το δειγματολόγιο οσπρίων, μια αφίσα με τα είδη των οσπρίων και παρουσίασε 
ένα πείραμα ανίχνευσης αμύλου στα όσπρια. 
Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν απλά υλικά φελιζόλ, σφαίρες από φελιζόλ και χρώματα σε 
σπρέι. Πρώτα σχεδιάστηκαν οι τροχιές μετά βάφτηκε η επιφάνεια του φελιζόλ και τέλος τοποθε-
τήθηκαν οι σφαίρες που παρίσταναν τους πλανήτες. 

 
Γεωκεντρικό σύστημα: O Αριστοτέλης υπήρξε φιλόσοφος και μάλιστα από τους μεγαλύτερους ό-
λων των εποχών. Ασχολήθηκε και με τη Φιλοσοφία της φύσης και συγκεκριμένα το φιλοσοφικό του 
σύστημα κυριάρχησε επί είκοσι περίπου αιώνες, μέχρι την Αναγέννηση. 
Μετά από τους προσωκρατικούς φιλοσόφους τρία είναι τα κύρια συστήματα της Φιλοσοφίας για τη 
φύση που διαμορφώθηκαν στην Αρχαία Ελλάδα και επηρέασαν και επηρεάζουν την ανθρώπινη 
σκέψη: α) του Δημόκριτου (460-360 π.Χ.), β) του Πλάτωνα (427-347 π.Χ), γ) του Αριστοτέλη 

(384-322 π.Χ.).  
Από τους τρεις αυτούς φιλοσόφους ο πρώτος θα αγνοηθεί μέχρι περίπου 
την Αναγέννηση. Οι άλλοι δύο θα επηρεάσουν βαθύτατα τη δυτική σκέψη. 
Τον Αριστοτέλη και τη Φιλοσοφία του διδασκόταν ο νεαρός Ισαάκ Νεύ-
των στο Trinity College (Κολέγιο της Αγίας Τριάδας) του Κέμπριτζ και 
ουσιαστικά αυτή θα ανατρέψει, με το έργο του. 

Ο Αριστοτέλης υπήρξε, κατά τον αείμνηστο ακαδημαϊκό και φιλόσοφο I. N. Θεοδωρακόπουλο, «ο 
μεγαλύτερος συστηματικός νους του κόσμου». Φιλοσόφησε επί παντός του επιστητού. Από τη Φυ-
σική μέχρι τη Λογική, την Ηθική και την Πολιτική. Διασώθηκαν μόνο 169 από τις πραγματείες του 
Αριστοτέλη. Τις αντιλήψεις του για τη Φυσική τις βρίσκουμε στα έργα του: α) Φυσική ακρόασις (Τα 
Φυσικά), β) Μετά τα Φυσικά, γ) Περί ουρανού, δ) Μετεωρολογικά, ε) Προβλήματα μηχανικής, στ) 
Περί γεννήσεως και φθοράς και ζ) Μηχανικά. 
Στο έργο του «Περί ουρανού» ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι το Σύμπαν διαιρείται σε δύο περιο-
χές. Η μία φθάνει μέχρι της τροχιάς που διαγράφει, γύρω από τη Γη, η Σελήνη και αποτελεί τον 
«υποσελήνιο χώρο», τόπο όπου βασιλεύει η μεταβολή, η αλλοίωση, η γέννηση και η φθορά. Σ΄ αυ-
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τό το τόπο λαμβάνει χώρα η κίνηση των τεσσάρων απλών σωμάτων γης, ύδατος, αέρος και πυρός 
τα οποία ο Αριστοτέλης ακολουθώντας την παραδομένη ορολογία ονομάζει αυτά «στοιχεία». 
Η άλλη περιοχή περιλαμβάνει τον «υπερσελήνιο» τόπο, όπου βασιλεύει η αϊδία κίνηση των αθάνα-

των αϊδίων ουσιών που φθάνει μέχρι της σφαίρας των απλανών. 
Σ΄ αυτόν δεν υπάρχουν τα τέσσερα γνωστά στοιχεία, αλλά την 
ύλη του την αποτελεί ένα «πέμπτο σώμα» ή πέμπτη ουσία, κοι-
νώς λεγόμενη «πεμπτουσία» που είναι ο αιθήρ. 
Από τον αιθέρα του «υπερσελήνιου» τόπου φέρεται να πιστεύει 
ο Αριστοτέλης ότι αποτελούνται και οι διαφανείς ομόκεντρες 
ουράνιες σφαίρες επί των οποίων είναι προσηλωμένοι οι απλα-
νείς και οι πλανήτες. Από την ουσία αυτή («πεπτουσία») αποτε-
λείται επίσης το σώμα των απλανών αστέρων και των επτά 
πλανητών που τα θεωρεί όντα με ζωή και ψυχή, μη υποκείμενα 
σε άλλη μεταβολή εκτός της κίνησης.  

Ο Κόσμος στο σύνολό του αποτελεί σφαιρικό χώρο στο κέντρο του οποίου βρίσκεται η σφαιρική Γη. 
Επειδή ο ουρανός στον παρατηρητή τον μετακινούμενο στην επιφάνεια της Γης δεν παρέχει θέα 
προς τους αστερισμούς θεωρεί ο Αριστοτέλης ως βέβαιο ότι το σχήμα της Γης είναι σφαιρικό αλλά 
η σφαίρα Γη δεν είναι πολύ μεγάλη. 
Ως προς την ονομασία των πλανητών δέχεται ο Αριστοτέλης τα παραδεδομένα ονόματα και την 
παραδεδεγμένη τάξη των αποστάσεων τους από τη Γη δεχόμενος ότι είναι τεταγμένοι κατά την 
ακόλουθη σειρά: Σελήνη, Ήλιος, Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Ζεύς και Κρόνος. 
 
Ηλιοκεντρικό σύστημα: Ο Αρίσταρχος τον 4ο αιώνα π.Χ. ήρθε σε αντίθεση με τη γεωκεντρική 
θεωρία που υποστηριζόταν ως τότε και τοποθέτησε την κοσμική θέση της Γης και των υπολοίπων 
πλανητών σε αέναες ανεξάρτητες κυκλικές κινήσεις γύρω από τον Ήλιο. Πιο συγκεκριμένα ισχυ-
ρίστηκε ότι ο Ήλιος και όλοι οι απλανείς αστέρες παραμένουν διαρκώς ακίνητοι ενώ η Γη, την ο-
ποία τοποθέτησε σωστά ως τον τρίτο πλανήτη από τον Ήλιο, κάνει τόσο μια ετήσια περιστροφή 
γύρω από αυτόν όσο και μια ημερήσια περιστροφή περί τον άξονά της. 
Ακόμα, σύμφωνα με την «ηλιοκεντρική θεωρία», ο Αρίσταρχος απέδειξε ότι η διάμετρος του Ή-
λιου είναι 18 έως 20 φορές μεγαλύτερη της διαμέτρου της Γης και υπέθεσε ότι οι πλανήτες δια-
γράφουν τις τροχιές τους γύρω του. Συγκρίνοντας, δηλαδή, τις αποστάσεις των απλανών αστέρων 
προς τη διάμετρο της τροχιάς της Γης, βρήκε ότι η τελευταία είναι τόσο μικρή, ώστε να μπορεί να 
θεωρηθεί ως σημείο.  
Δυστυχώς δεν σώζεται το βιβλίο «Περί του ηλιοκεντρικού συστήματος» στο οποίο ανέφερε την 
θεωρία του ο Αρίσταρχος και επομένως δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε πώς την τεκμηρίωσε. 
Γνωρίζουμε για αυτήν του την θεωρία μέσω του Αρχιμήδη και του Πλούταρχου οι οποίοι την ανα-
φέρουν στα έργα τους. 
Περίπου 1700 χρόνια αργότερα ένας λατινομαθής Πολωνός ιερωμένος ο Mikolaj Kopernik 
(1473-1543) αστρονόμος, γιατρός, μαθηματικός και νομικός που έμεινε γνωστός με το όνομα 
Nicolaus Copernicus σπούδασε την ελληνική γλώσσα με σκοπό να μελετήσει αρχαία ελληνικά κεί-
μενα αστρονομίας. Ο Κοπέρνικος στηρίχτηκε στη «Μαθηματική Σύνταξη» («Η Μεγίστη») του 
Πτολεμαίου, σε πραγματείες του Φιλολάου και άλλων, άλλα ειδικότερα στις εργασίες του Αρίσταρ-
χου με αποτέλεσμα τη συγγραφή του βιβλίου του με τίτλο «De revolutionibus orbium celestium» 
(Περί της τροχιακής περιστροφής των ουρανίων σωμάτων) όπου στο μεγαλύτερο μέρος του βιβλί-
ου αυτού επαναλαμβάνει χωρίς τεκμηριώσεις τη θεωρία του Αρίσταρχου. Ο Κοπέρνικος ως κληρι-
κός και έμπιστος εκπρόσωπος της εκκλησίας δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στη δημιουργία 
του βιβλίου του και έτσι μπόρεσε να συμπληρώσει και να προωθήσει την ηλιοκεντρική θεωρία. 
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Ο Κοπέρνικος αν και υποστήριζε τη θεωρία του Αρίσταρχου ήταν προσκολλημένος στον κανόνα 
του Πλάτωνα για ομοιόμορφη κυκλική κίνηση των πλανητών και δεν κατάφερε να οδηγήσει στην 
ανατροπή του γεωκεντρικού συστήματος καθώς η θεωρία του Πτολεμαίου εξηγούσε με μεγαλύτε-
ρη ακρίβεια τις θέσεις των πλανητών. Ενδεχομένως ο Κοπέρνικος, λόγω και της θρησκευτικής 
ιδιότητας του, να μην ήθελε να ανατρέψει εντελώς το υπάρχον καθεστώς. 
Σε αυτό το σημείο ήρθε ο Γαλιλαίος να δώσει οριστικές λύσεις σε όλα τα ζητήματα. Το τηλεσκόπιο 
τον βοήθησε να μελετήσει τους πλανήτες και να εξάγει συμπεράσματα. Αν και πιθανόν να μην ανα-
κάλυψε ο ίδιος το τηλεσκόπιο είναι εκείνος που το χρησιμοποίησε και το βελτίωσε με καλύτερους 
φακούς. Έτσι παρατήρησε ότι η Σελήνη έχει στην επιφάνεια της βουνά και κρατήρες, ότι ο Δίας 
έχει δορυφόρους, η Αφροδίτη παρουσιάζει φάσεις όπως η Σελήνη και η λαμπρότητα του Άρη και 
της Αφροδίτης άλλαζαν. 
Τη θεωρία του Αρίσταρχου σχεδόν ολοκλήρωσε ο Kepler (16ος-17ος αι. μ.Χ.), μυστικιστής και μα-
θηματικός, που πρότεινε τις ελλειπτικές τροχιές των πλανητών, υποστήριξε ότι ο Ήλιος διασφα-
λίζει την κίνηση των πλανητών και διατύπωσε τους νόμους κίνησης των ουράνιων σωμάτων που 
τους ολοκλήρωσε ο Νεύτωνας με το νόμο της παγκόσμιας έλξης εισάγοντας μια μαθηματική διατύ-
πωση του μοντέλου του ηλιακού συστήματος. Γύρω στο 1700, με τη βελτίωση των τηλεσκοπίων, 
προσδιορίστηκαν με ακρίβεια οι θέσεις των πλανητών και ανακαλύφθηκαν οι πλανήτες Ουρανός 
και Ποσειδώνας με βάση τη θεωρία της παγκόσμιας έλξης.  
 
Όσπρια: ονομάζονται τα φυτά και οι καρποί μιας ολόκληρης οικογένειας φυτών, που ανήκουν στην 
οικογένεια των Χεδρωπών ή αλλιώς Κυαμοειδών. Τα όσπρια χρησιμοποιούνται άμεσα για τη δια-
τροφή του ανθρώπου, ενώ πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων. 
Ανάμεσα στα όσπρια, που καταναλώνει άμεσα ο άνθρωπος, ανήκουν τα φασόλια, οι φακές, τα ρεβί-
θια, τα κουκιά, τα μπιζέλια, η σόγια, η φάβα και άλλα. Στη διατροφή των ζώων σημαντική θέση κα-
τέχει το κτηνοτροφικό μπιζέλι. 
Στην κατηγορία των οσπρίων, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή διάφορων καταναλωτικών 
προϊόντων, την πρώτη και βασική θέση κατέχει η σόγια. Από τη σόγια παρασκευάζονται σήμερα 
πάνω από 120 διαφορετικά καταναλώσιμα από τον άνθρωπο προϊόντα μεταξύ των οποίων κρέας, 
τυρί, γάλα, και βούτυρο.  
 
Διατροφική αξία των οσπρίων: Ο Ουμπέρτο Έκο έχει πει: «Χωρίς τα όσπρια, η ανθρωπότητα 
δεν θα είχε φτάσει ούτε μέχρι το μεσαίωνα»! Τα όσπρια λόγω της περιεκτικότητάς τους σε πρω-
τεΐνες και της χαμηλής τους τιμής, κατέχουν σημαντικό ρόλο στη διατροφή του ανθρώπου. 
Τα όσπρια χαρακτηρίζονται από μεγάλη θρεπτική αξία, επειδή περιέχουν 360 θερμίδες ανά 100gr 
σπόρων. Επίσης έχουν μεγάλες ποσότητες πρωτεϊνών οι οποίες περιέχουν τα απαραίτητα για τον 
ανθρώπινο οργανισμό αμινοξέα, σύνθετους υδατάνθρακες βραδείας απορρόφησης, φυτικές ίνες, 
βιταμίνες (της ομάδας Β, C και Ε), ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, φώσφορο, κάλιο, νάτριο και ψευ-
δάργυρο. Έχουν μηδενική περιεκτικότητα σε λιπαρά (βοηθούν στο αδυνάτισμα) και είναι τροφή με 
χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη (σάκχαρα), γι' αυτό τα συνιστούν και στους διαβητικούς. 
Τα όσπρια περιέχουν μεγάλες ποσότητες φυτικών ινών που είναι οι περισσότερες διαλυτές αλλά 
και άπεπτες, σε ποσοστό πολύ μεγαλύτερο ακόμα και από τα δημητριακά. 
Τα ρεβίθια, οι φακές και τα φασόλια είναι μια πολύτιμη πηγή ασβεστίου, ενώ οι φακές και τα μαυ-
ρομάτικα φασόλια περιέχουν μεγάλες ποσότητες σιδήρου. 
Από επιστημονικές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι τα όσπρια προστατεύουν από διάφορα είδη καρκί-
νου, βοηθούν στη μείωση της χοληστερόλης, σταθεροποιούν την αρτηριακή πίεση ,παίζουν σημα-
ντικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του εντέρου, λόγω των υδατοδιαλυτών φυτικών ινών που περιέ-
χουν. 
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Η συμβολή των οσπρίων στη γεωργία: Τα όσπρια ανήκουν στην κατηγορία 
των ψυχανθών, τα οποία έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν το άζωτο της α-
τμόσφαιρας με τη βοήθεια των αζωτοβακτηρίων που διαβιούν στις ρίζες τους. 
Τα αζωτοβακτήρια περνούν μέσα από τα ριζικά τριχίδια και εισχωρούν στις ρί-
ζες τους ,όπου προκαλούν σφαιρικές διογκώσεις, τα φυμάτια. Μέσα στα φυμά-
τια, τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται και δεσμεύουν το άζωτο του αέρα που κυ-
κλοφορεί μέσα στις ρίζες, για να σχηματίσουν τις αζωτούχες ενώσεις τους. Με-
τά το θάνατο του φυτού, τα φυμάτια αποσπώνται και συντελούν στον εμπλουτι-
σμό του εδάφους με άζωτο. Για το λόγο αυτό αποτελούν πολύ χρήσιμες καλλιέρ-
γειες στα διάφορα συστήματα αμειψισποράς, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην 
αξιοποίηση των ξηρών και μικρής γονιμότητας εδαφών. 

 
Ανίχνευση αμύλου στα όσπρια: Το άμυλο είναι συστατικό 
πολλών τροφίμων φυτικής προέλευσης. Αποτελείται από 
πολλά μόρια γλυκόζης συνδεδεμένα μεταξύ τους. Η διαπί-
στωση της ύπαρξης αμύλου σε ένα διάλυμα γίνεται με την 
προσθήκη ιωδίου, οπότε διαπιστώνεται χαρακτηριστική 
κυανή χρώση, η οποία οφείλεται στην δημιουργία συμπλό-
κου μεταξύ αμύλου και ιωδίου. 
Tι θα χρειαστούμε: Tριβλίο, φασόλια άσπρα, διάλυμα ιωδίου. 
Τι θα κάνουμε: Τοποθετούμε τα φασόλια στο τριβλίο και προσθέτουμε σταγόνα - σταγόνα το διά-
λυμα ιωδίου, ανακατεύοντας καλά. Παρατηρούμε την εμφάνιση χαρακτηριστικού κυανού χρώματος. 
Το κυανό χρώμα οφείλεται στην ύπαρξη αμύλου στα όσπρια. 
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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  

 

Αναφέρονται ενδεικτικά μερικές από τις πηγές, που χρησιμοποιήθηκαν από τους συμμετέχοντες 

για να προετοιμάσουν τις εργασίες τους για την 6η Εκδήλωση των Φυσικών Επιστημών. 

 

1.  http://ylikonet.gr  

2.  http://fridge.gr  

3. http://el.wikipedia.org  

4. http://ekfe.chan.sch.gr  

5. http://www.eie.gr  

6. http://www.chem.auth.gr/index.php  

7. http://www.chem.upatras.gr/index.php/el  

8. http://www.arvindguptatoys.com  

9. http://tinanantsou.blogspot.gr  

10. http://ekfe.reth.sch.gr  

11. http://www.noesis.edu.gr  

12. https://www.youtube.com  

13. http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1  

14. http://www.seilias.gr  

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

16. http://ekfe.ser.sch.gr  

17. Οι έννοιες της Φυσικής, του Paul G. Hewitt, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 

(τόμος Ι) 1994 & (τόμος ΙΙ) 1992 

18. Πειράματα Φυσικής, του Ιωάννου Λ. Μπουρούτη, ΟΕΔΒ, Αθήνα (βιβλίο πρώτο) 1994, 

(βιβλίο δεύτερο) 1993 

19. Το πανηγύρι της φυσικής, του Jearl Walker, Εκδόσεις Τροχαλία, Αθήνα 1985 

20. Στις γειτονιές της φυσικής, του Lewis Epstein, Εκδόσεις Κάτοπτρο, 1985 

21. Πειράματα φυσικής, των Π. Κόκκοτα, Β. Καραπαναγιώτη, Ιωάν. Αρναουτάκη, Ιωάν. 

Καρανίκα, Ιωάν. Κουρέλη, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1988 

22. Τα φυσικά στο Δημοτικό Σχολείο, Μεθοδολογία και Πειράματα, του Παναγιώτη Κανδήλη, 4η 

έκδοση, Αθήνα 1994 

23. Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, των Δημητρίου 

Δασκαλάκη, Μιχάλη Ζηκίδη, Αλ. Θεοδοσιάδη, Κων. Κώνστα, Στ. Λυμπεροπούλου και Μιχ. 

Σπηλιώτη, εκδόσεις ΟΕΔΒ, Αθήνα 1998 

24. Φυσική για παιδιά της Janice Van Cleave’s, εκδόσεις Πνευματικός Αθήνα 1995 

25. Το πρώτο βιβλίο των πειραμάτων του Λεονάρ Ντε Βρις, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1987 

26. Μεθοδολογία Πειραμάτων Φυσικής Πειραματικής και Χημείας Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων 

Δημοτικού, του Νίκου Στυλιανού, Εκδόσεις Σμυρνιωτάκης 

27. Φυσική Πειραματική και Χημεία Ε΄ τάξεως Δημοτικού, των Ιωάννου Μπουρούτη και 

Νικολάου Ράπτη, Έκδοση Τέταρτη, GUTEMBERG 1975 

28, Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Βιβλίο για το Δάσκαλο, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, των Εμμανουήλ 

Αποστολάκη, Βασιλικής Κορόζη, Ελένης Παναγοπούλου, Σταύρου Σάββα, Σοφοκλή 

Σωτηρίου και Λάμπρου Τεννέ, Εκδόσεις ΟΕΔΒ 2002 

29. Το εργαστήριο φυσικών για το δάσκαλο, του Δημ. Κωστόπουλου, Αθήνα 1994 

30. Τα «έξυπνα» πειράματα, του Κώστα Παπαζήση, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 1996 

31. Πειράματα Φυσικών Επιστημών με υλικά καθημερινής χρήσης, των Παναγιώτη Κουμαρά, 

Μαρίας Βασιλοπούλου, Σουλτάνας Λευκοπούλου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2002 
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32. Οδηγίες και προτάσεις στο «Ερευνώ και Ανακαλύπτω», του Ιωάννη Ντελή, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, 

Καρδίτσα 2006 

33. Πειράματα και κατασκευές για τη διατήρηση της ενέργειας και μετατροπές της από μια 

μορφή σε άλλη, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2005 

34. Το βιβλίο της εκδήλωσης, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2008 

35. Το βιβλίο της 2ης εκδήλωσης, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2009 

36. Το βιβλίο της 3ης εκδήλωσης, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2010 

37. Το βιβλίο της 4ης εκδήλωσης, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2011 

38. Το βιβλίο της 5ης εκδήλωσης, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2012 

39. Το βιβλίο της 6ης εκδήλωσης, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2013 

40. Το βιβλίο της 7ης εκδήλωσης, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2014 

41. Το βιβλίο της 8ης εκδήλωσης, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2015 

42. Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο με πειράματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας του Σιδέρη Μητσιάδη, 

Εκδόσεις Σπουδή 1999 

43. Απλά επιστημονικά πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης, της Μιούριελ Μάντελ, 

μετάφραση Μάνος Βενετσιάνος, Εκδόσεις Πατάκη 1997 

44. Εποπτικά μέσα διδασκαλίας, του Παναγιώτη Κανδήλη, Αθήνα 2006 
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Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας 

Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) 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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