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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 «11η 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 έξι μέρη: 
- Το 1ο μέρος περιλάμβανε πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές και παρουσιάσεις από μα-
θητές και μαθήτριες σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Καρδί-
τσας. Πραγματοποιήθηκε στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Καρδίτσας και απευθυνόταν κατ’ εξοχήν 
στην εκπαιδευτική κοινότητα -μαθητές και εκπαιδευτικούς- αλλά και στους γονείς των παιδιών και 
φυσικά ήταν ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο. Για τις ανάγκες της εκδήλωσης χρειάστηκε να χρη-
σιμοποιηθεί ο μεγάλος χώρος του ισόγειου και η εσωτερική αυλή του σχολείου. 60 θρανία, πολλές 
μπαλαντέζες (για ΗΥ, projectors, ηλεκτρικά όργανα μετρήσεων, κ.ά.) και οθόνες προβολής ήταν 
απαραίτητα για να γίνει η εκδήλωση. Συμμετείχαν 18 σχολεία, 1 εκπαιδευτικός φορέας (υποστηρι-
κτική δομή της εκπαίδευσης), 39 εκπαιδευτικοί και 187 μαθητές. 
- Το 2ο μέρος περιλάμβανε πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, παρουσιάσεις, θεατρικό  
και παιχνίδι/βιωματική δραστηριότητα από μαθητές και μαθήτριες σχολείων του Δήμου Μουζακί-
ου. Έγινε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου και απευθυνόταν κατ’ εξοχήν στην εκπαιδευτική 
κοινότητα -μαθητές και εκπαιδευτικούς- αλλά και στους γονείς των παιδιών και φυσικά ήταν ανοι-
χτό σε κάθε ενδιαφερόμενο. Για τις ανάγκες της εκδήλωσης χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί η αί-
θουσα εκδηλώσεων, όλος ο στεγασμένος χώρος του σχολείου και η αυλή, πολλά θρανία και πολλές 
μπαλαντέζες (για ΗΥ, projectors, εργαστηριακά όργανα, κ.ά.). Συμμετείχαν 10 σχολεία, 2 υπο-
στηρικτικές δομές της εκπαίδευσης, 26 εκπαιδευτικοί και 220 μαθητές. 
- Το 3ο μέρος περιλάμβανε πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, παρουσιάσεις και παιχνί-
δι/βιωματική δραστηριότητα από μαθητές και μαθήτριες σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Πραγματοποιήθηκε στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καρδί-
τσας και απευθυνόταν κατ’ εξοχήν στην εκπαιδευτική κοινότητα -μαθητές και εκπαιδευτικούς- 
αλλά και στους γονείς των παιδιών και φυσικά ήταν ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο. Για τις ανά-
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γκες της εκδήλωσης χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί ο χώρος εκδηλώσεων και η αυλή του σχολεί-
ου. Πολλά θρανία, μπαλαντέζες (για ΗΥ και projectors) και οθόνη προβολής ήταν απαραίτητα για 
να γίνει η εκδήλωση. Συμμετείχαν 4 σχολεία, 1 εκπαιδευτικός φορέας (υποστηρικτική δομή της 
εκπαίδευσης), 11 εκπαιδευτικοί και 192 μαθητές. 
- Το 4ο μέρος περιλάμβανε πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, παρουσιάσεις και παιχνί-
δι/βιωματική δραστηριότητα από μαθητές και μαθήτριες σχολείων του Δήμου Σοφάδων. Έγινε στο 
2ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων και απευθυνόταν κατ’ εξοχήν στην εκπαιδευτική κοινότητα -
μαθητές και εκπαιδευτικούς- αλλά και στους γονείς των παιδιών και φυσικά ήταν ανοιχτό σε κάθε 
ενδιαφερόμενο. Για τις ανάγκες της εκδήλωσης χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί η αίθουσα εκδηλώ-
σεων, όλος ο στεγασμένος χώρος του σχολείου και η αυλή, πολλά θρανία και πολλές μπαλαντέζες 
(για ΗΥ, projectors, εργαστηριακά όργανα, κ.ά.). Συμμετείχαν 7 σχολεία, 1 υποστηρικτική δομή 
της εκπαίδευσης, 17 εκπαιδευτικοί και 158 μαθητές. 
- Το 5ο μέρος περιλάμβανε πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, παρουσιάσεις και παιχνί-
δι/βιωματική δραστηριότητα από μαθητές και μαθήτριες σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Πραγματοποιήθηκε στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδί-
τσας και απευθυνόταν κατ’ εξοχήν στην εκπαιδευτική κοινότητα -μαθητές και εκπαιδευτικούς- 
αλλά και στους γονείς των παιδιών και φυσικά ήταν ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο. Για τις ανά-
γκες της εκδήλωσης χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί η αίθουσα εκδηλώσεων και η αυλή, πολλά 
θρανία και μπαλαντέζες. Συμμετείχαν 7 σχολεία, 1 εκπαιδευτικός φορέας (υποστηρικτική δομή 
της εκπαίδευσης), 18 εκπαιδευτικοί και 201 μαθητές. 
- Το 6ο μέρος περιλάμβανε πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, παρουσιάσεις και παιχνί-
δι/βιωματική δραστηριότητα από μαθητές και μαθήτριες σχολείων του Δήμου Παλαμά. Έγινε στο 
1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά και απευθυνόταν κατ’ εξοχήν στην εκπαιδευτική κοινότητα -
μαθητές και εκπαιδευτικούς- αλλά και στους γονείς των παιδιών και φυσικά ήταν ανοιχτό σε κάθε 
ενδιαφερόμενο. Για τις ανάγκες της εκδήλωσης χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί η αίθουσα εκδηλώ-
σεων και η αυλή, πολλά θρανία και πολλές μπαλαντέζες (για ΗΥ, projectors, εργαστηριακά όργα-
να, κ.ά.). Συμμετείχαν 6 σχολεία, 1 υποστηρικτική δομή της εκπαίδευσης, 12 εκπαιδευτικοί και 139 
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 έξι 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 στο Μουζάκι  
- Στην τέταρτη περιγράφονται οι εργασίες, που παρουσιάστηκαν από τους μαθητές και τους εκ-
παιδευτικούς των σχολείων που συμμετείχαν στην εκδήλωση που έγινε στους Σοφάδες. 
- Στην πέμπτη περιγράφονται οι εργασίες, που παρουσιάστηκαν από τους μαθητές και τους εκπαι-
δευτικούς των σχολείων που συμμετείχαν στην εκδήλωση που έγινε στον Παλαμά. 
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- Η έκτη είναι συλλογή φωτογραφιών από όλα τα τεκταινόμενα της «11ης εκδήλωσης για τις Φυσι-
κές Επιστήμες», που πραγματοποιήθηκε σε έξι διαφορετικές ημέρες με διαφορετικές κάθε φορά 
δραστηριότητες. Οι φωτογραφίες είναι ταξινομημένες με τρόπο που αναφέρεται στην αρχή 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, 26 Ιουνίου 2018  Ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Καρδίτσας 

  Σεραφείμ Μπίτσιος 
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1 1 η  Ε Κ ΔΗ ΛΩΣΗ  Γ Ι Α  Τ Ι Σ  Φ Υ Σ Ι Κ Ε Σ  ΕΠ Ι Σ ΤΗΜΕΣ  
Στην Καρδίτσα,  
- την Τρίτη 15 Μαΐου 2018, 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας (11:30-14:00), 
- την Τρίτη 22 Μαΐου 2018, 10ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας (09:00-12:30), 
- την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, 14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας (09:00-12:30), 
στο Μουζάκι, 
- την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018, 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου (10:00-12:30) 
στους Σοφάδες, 
- την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, 2ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων (10:00-12:30) 
και στον Παλαμά, 
- την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά (09:00-12:30)  
πραγματοποιήθηκε η 11η 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 περιλάμβανε πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, μουσική, προβολές, 
θεατρικό και παιχνίδια/βιωματικές δραστηριότητες. 
 
Την Τρίτη 15 Μαΐου 2018,  
 

στο 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας, πραγματοποιηθήκαν: 
 πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, παρουσιάσεις από τα: 
- 1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια του καθηγητή Βασίλειου Βασιλείου και των μαθη-
τών/τριών Αλεξάνδρας Γκινάι, Ελένης-Χρυσής Ιωάννου, Ηλία Κολοβού, Μηλιάς Μασούρα, Ηλία 
Μπαλάνου, Μάριου Νταντάμη, Βασιλικής Παπαλίτσα, Σωτήριου Σβερώνη, Χρήστου-Εφραίμ Σβε-
ρώνη, Μαρίας Ψαθά. 
- 2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Γεωργίας Παλάσκα, Ελένης Τζέλλα, 
του καθηγητή Δημητρίου Τζιατζιάφη και των μαθητών/τριών Βαρβάρας Βασιλείου, Χριστίνας Κα-
καργιά, Βάιου Καλογεράκη, Λεωνίδα Λάππα, Κωνσταντίνας Λέμα, Παρασκευής Ντάνα, Κωνσταντί-
νου Στάθη, Εβελίνας Τζιαμαλή, Κωνσταντίνας Φαλούτσου. 
- 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Βασιλικής Κόγια, Ασπασίας Σκόνδρα, 
των μαθητών/τριών Μαρίας-Άννας Αβράμπου, Βασιλικής Αγγέλη, Αλεξάνδρας Αγγελίδη, Πολυξέ-
νης Αθανασίου, Κωνσταντίνου Αντωνίου, Χρήστου Αντωνόπουλου, Ελένης-Μαρίας Αργυρίου, Μα-
ρίας-Φιλίππας Γατή, Νικολάου Γατσιούλη, Βάιου Γεροδημητρού, Θωμαής Γεωργοπούλου, Ιωάννη 
Γιαγιάκου, Γλεοντίνας Γκοζίνα, Σαμπρίνας Γκοζίνα, Δήμητρας-Δανάης Γκόλλα, Κωνσταντίνου 
Γκόλλα, Απόστολου–Νεκτάριου Δημητρακάκη, Χρήστου Ζαρούλα, Ιωάννη Ζησόπουλου, Ελευθερί-
ας Θέου, Αλέξανδρου–Βύρωνα Καβάλα. 
- 4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Ευφροσύνης Κύρκου, του καθηγητή 
Βασιλείου Αναστασιάδη και των μαθητών/τριών Οδυσσέα Αναγνώστου, Παρασκευής Βαγενά, Ελέ-
νης Βασιλείου, Πάρι-Λάμπρου Γατή, Σπυριδούλας Ζαφείρη, Γεωργίας-Μαρίνας Εξάρχου, Άγγελου 
Καπράνα, Βασιλικής Καραουλάνη, Ευαγγελίας Κρομμύδα, Άγγελου Κωστόπουλου, Σωτηρίου Λεο-
ντίδη, Χρυσόστομου Μπαρούτα, Κωνσταντίνου Μπέλλου, Δημητρίου Ντούρλια, Βάιου Παλιούρα, 
Φωτεινής Παπαβασιλείου, Κωνσταντίνου Παφίλη, Χρήστου Σκουλαράκου, Ευγενίας-Ιωάννας Σολ-
τάνη, Κωνσταντίνας-Αναστασίας Συροπούλου, Δήμητρας Τάκα, Ιωάννας Τριανταφύλλου, Χριστί-
νας Χάρμπα, Ελισάβετ Χρυσικού, Ραφαηλίας Ψαρρή. 
- 6ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Ελένης Αλεβίζου, Ελένης Βράντζα, 
Γεωργούλας Παναγή και των μαθητών/τριών Νίκου Αναγνώστου, Κωνσταντίνου Αντωνίου, Δημή-
τρη Βασιλόγαμπρου, Βασίλη Γιαγκόζογλου, Στέλιου Γκαγκαντέρου, Βαγγέλη Δίκαρου, Αικατερίνης 
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Ζαχαρή, Ελένης Κοτρώτσιου, Ορέστη Κουτσώνη, Ελευθερίας Ντάντου, Λαμπρινής-Ελένης Παπα-
ποστόλου, Μαρίνας Παποπούλου, Παναγιώτη Πλιάσα, Χριστίνας Σαμαρά, Αντωνίας Σιακάρα, Σο-
φίας Τρομπέτα, Γιώργου Σκαλίγκου, Λυδίας Ψαρρή.  
- 7ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Μαρίνας Καλύβα, Χρυσής Τράκα, 
των καθηγητών Σεραφείμ Καραγεώργου, Χαράλαμπου Λιάτου και των μαθητών/τριών Μαρίας 
Δάφνη, Κωνσταντίνας Ζευγαρά, Ισμήνης-Μαρκέλλας Κερμελή, Παύλου Κόκκαλη, Άννας-Μαρίας 
Κυπρή, Αναστασίας Μαλέτσικα, Μαρίας Μπαμπάνα, Φιλοθέης Νταντάμη, Σταυρούλας Νταρακλί-
τση, Ιούλιαν Ντιρμίσι, Ευαγγελίας-Ελένης Παπατσάκωνα. 
- Γυμνάσιο Κέδρου, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Βασιλικής Ζαφειρίου και των μαθη-
τών/τριών Νεφέλης Ευθυμίου, Φωτεινής Κονταξή, Σεραφείμ Πιπέρα. 
- Γυμνάσιο Λεονταρίου, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Βασιλικής Ζαφειρίου και των μαθη-
τών/τριών Αγγελικής Κάγκαλου, Βασιλικής Καραγεώργου, Αναστασίας Κελέση, Χρύσας Κύρκου, 
Ελεάννας Λόζου, Παύλου Πράντζου. 
- Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Μιχαέλας Βόβες, Ελπινίκης 
Τσούκη, Αθηνάς Χαρσούλα και των μαθητών/τριών Κλειώς Αλεξανδρή, Γεωργίου Αραμπατζή, Άν-
νας Βασιλοπούλου, Φανής Γαλατσάτου, Αλέξανδρου Γκένα, Νικολάου Γκένα, Κωνσταντίνου Καλα-
μίδα, Μελίνας Κρανά, Γεωργίου Κωτίνα, Ελισάβετ Ρίτσιου, Μυρσίνης Στεργιοπούλου, Γλυκερίας 
Τσίπρα. 
- 1ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια του καθηγητή Λεωνίδα Κάσσου και των μαθητών 
Ευάγγελου Κάσσου, Βασιλείου Παπαοικονόμου, Ελευθερίας Χαλιαμάλια. 
- 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια του καθηγητή Χαράλαμπου Αργύρη και των μαθη-
τών/τριών Ευαγγελίας Βασιλάκου, Γεωργίου Καραγιάννη, Παναγιώτη Πλίτση, Δανάης Τσιμογιάν-
νη. 
- 4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητών Στέλιου Αναστασόπουλου, Νίκου 
Ιωάννου και των μαθητών/τριών Σοφίας Ανυφαντή, Χριστίνας Ατανάσοβα, Ιωάννας Γακοπούλου, 
Ηλιάνας Γανιά, Παναγιώτη Δαυγιώτη, Δάφνης Δερματά, Στέλλας Ζαρκάδα, Μαρίας Ζαρνάβαλου, 
Κωνσταντίνας Ζαχάκη, Άννας Θεοδωροπούλου, Χριστίνας Καΐα, Άγγελου Κακαράντζα, Νεκτάριου 
Καλοχέρη, Ευριπίδη Καλύβα, Αρετής Καπράνα, Χριστίνας Καραγεώργου, Δέσποινας Καρακαξά, Ερ-
μιόνης Kαρκαλέτση, Δήμητρας Κατσάρα, Αγορίτσας Κουτή, Μαρίας Κωστοπούλου. 
- 5ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Χρυσούλας Γκορίλα, των καθη-
γητών Σωτήρη Ζωγράφου, Στέφανου Μπασδέκη και των μαθητών/τριών Ευαγγελίας Αδάμου, Ε-
λένης Αργύρη, Χριστίνας Ζέρβα, Γιάννη Καρατζιά, Βασίλη Κουσκούνα, Μιχάλη-Άγγελου Μάγγου, 
Κωνσταντίνου Μπακρατσά, Πηνελόπης Νούκα, Μαρίας Ντενησιώτη. 
- Γενικό Λύκειο Λεονταρίου, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Νίκης Κάσσου και των μαθητριών 
Κωνσταντίνας Γκαργκούδη, Ευαγγελίας Θεοδοσίου, Δήμητρας Λατίνη, Θεοφανίας Σακελλοπούλου. 
- Γενικό Λύκειο Προαστίου, με την επιμέλεια του καθηγητή Αργύριου Ηλιάδη και των μαθη-
τών/τριών Βαΐας Αλεξανδρή, Ελένης Θωμοπούλου, Βαΐας-Μαρίας Κανέλη, Σωτήρη Παπαλίτσα, 
Αικατερίνης-Άντζελας Τσίντζα. 
- 1ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, με την επιμέλεια του καθηγητή Αλέξανδρου Κατσάρα, της καθηγήτριας 
Κωνσταντίας Μακρή και των μαθητών/τριών Ιωάννη Γεωργούλα, Γεώργιου Δημάκη, Κωνσταντί-
νου Ζαχαρού, Αναστασίας Καραδήμα, Σπυριδούλας Μπουνέλη, Γεώργιου Ορφανίδη, Θωμά Πιπερί-
γκα, Ελένης Σιώκη, Αναμαρίας Τοπάλα, Ελένης Ψήμμα. 
- 2ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας (Τομέας Γεωπονίας), με την επιμέλεια των καθηγητριών Αναστασίας Ζερ-
βουδάκη, Μαρίας Θάνου, Σουλτάνας Κάλφα και των μαθητών/τριών Αλέξανδρου Αλεξίου, Ειρήνης 
Βασιλοπούλου, Δημητρίου Γαλούση, Μελίνας Κωστέλλου, Ρομένας Καράϊ, Όλγας Μούστου, Λυδίας 
Μπούνια, Γρηγορίου Λιανού, Ελευθερίας Ξηντάρα, Σωτηρίου Πολυγένη.  
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- 1ο εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Αικατερίνης Αντωνοπούλου 
και των μαθητών/τριών Δημητρίου Τριανταφύλλου, Γεωργίας Κούμπου, Ελόνας Τούσια, Ρεμζιέ 
Κότζα. 
- Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Καρδίτσας, με την επιμέλεια των εκπαιδευ-
τικών Αριστείδη Γκάτση, Αθανασίου Καφρίτσα, Σεραφείμ Μπίτσιου, Ιωάννη Ντελή. 
 
Την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018,  
 

στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου, πραγματοποιηθήκαν: 
 πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, παρουσιάσεις, θεατρικό, παιχνί-
δι/βιωματική δραστηριότητα από τα: 
- 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου, με την επιμέλεια του δασκάλου Νικολάου Μπαντή και των μα-
θητών/τριών Ευαγγελίας Ανδρέου, Λεμονιάς Βαίτση, Λευτέρη Βόμπρα, Παναγιώτη Γιάννη, Ηλιά-
νας Γρηγορίου, Ραφαήλ Δουμανά, Μιχαήλ-Άγγελου Ζαρανακούπη, Άγγελου Ζήση, Βασιλικής Καλα-
μπόκα, Ελένης Καλογερογιάννη, Μαρίας Κριπούρη, Κωνσταντίνας Κωτσού, Άγγελου Μπρέλλα, Βα-
σιλικής Πάντου, Φωτεινής Παπαρίζου, Χρυσοβαλάντη Σακαρίκου, Ελένης Στεργιούλη, Ανδρονίκης 
Τουτζιαράκη, Μαρίας Χαλίλη, Μαριλένας Χάσα. 
- 2ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου, με την επιμέλεια του δασκάλου Λάμπρου Γάκια και των μαθη-
τών/τριών Άγγελου Αθανασίου, Δημητρίου Αντωνίου, Μαρίας Βαγενά, Μαρίας Διαμάντη, Βασιλι-
κής Δραγούτσου, Νικόλαου Ευθυμίου, Χριστίνας Θανασιά, Ευφροσύνης-Δέσποινας Καλέτση, Βασί-
λειου Καραφλού, Βασιλικής Λάππα, Μαρίας-Βασιλικής Λιόλου, Χριστίνας Μπουροζίκα, Γεώργιου 
Πλακιά, Παναγιώτη Πολύζου, Δημήτριου Σαργιώτη, Ξενοφώντα Σέμπρου, Αλκιβιάδη Τσιτσώνη, 
Ηλία Χαρίση, Κωνσταντίνου Χαρίση. 
- Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού, με την επιμέλεια των δασκάλων Γεώργιου Αντωνίου, Παναγιώτη 
Τριανταφύλλου και των μαθητών/τριών Ευάγγελου Αβραμίδη, Αλέξανδρου Άλλα, Κωνσταντίνας 
Αρχοντή, Μαρίας Γιωργαντωνάκη, Άγγελου Γκανά, Έκτορα Επιτροπίδη, Δημήτριου Ιακωβάκη, 
Παύλου Ιακωβάκη, Χρήστου Κανέλη, Άννας Κοντού, Μαρίας Κοντού, Βασίλειου Κουτρώτσιου, Βα-
σιλικής Κρικώνη, Σοφίας-Μαρίας Κωφού, Ανθούλας Λαμπρινούδη, Γεώργιου-Ραφαήλ Μαγουλιώτη, 
Σοφίας Μαγουλιώτη, Αθανασίου Μαλλιώρα, Γεώργιου-Δαυίδ Οικονόμου, Μαρίας Παγώνη, Στέφα-
νου Παπαγιαννάκη, Μαρίας-Εβελίνας Παπαευθυμίου, Ιωάννας Παπακώστα, Θεόφιλου Ρίζου, 
Μαρκέλας Σκόζα, Μαρίνας Σκούρα, Αρμάντο Σούλκο, Εμμανουήλ Τζήντρου, Γεωργίου Τζιουβάρα, 
Ελένης Χρίστη. 
- Δημοτικό Σχολείο Δρακότρυπας, με την επιμέλεια των δασκάλων Κωνσταντίας Κωνσταντάκου, 
Δημητρίου Σπυρόπουλου και των μαθητών/τριών Νίκου Αθανασίου, Σπυριδούλας Αθανασίου, 
Σωτήρη Αθανασίου, Χριστίνας Αθανασίου, Κωνσταντίνας Κωνσταντάκου, Κωνσταντίνου Κωνστα-
ντάκου, Ελένης Παπαγεωργίου, Σοφίας Παπαγεωργίου, Στέφανου Σάχλα, Χρήστου Σάχλα, Γεώρ-
γιου Σκυλογιάννη, Θωμά Σκυλογιάννη, Ευελίνας Τσιουρή. 
- Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας, με την επιμέλεια των δασκάλων Γρηγορίου Δημητρακόπουλου, 
Δημητρίου Πάτα και των μαθητών/τριών Ζωής Ακρίβου, Δημητρίου Βαΐτση, Ευαγγελίας Βαΐτση, 
Μπουκάτσι Ερίσα, Σοφίας-Μαρίας Κανιούρα, Θωμά Κοντινίκα, Όμερι Ρέι, Χριστόφορου Στάμου, 
Μικέλε Τζέλο, Κωνσταντίνου Τσομπανούδη. 
- Δημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου, με την επιμέλεια των δασκάλων Ιωάννη Ανυφαντή, Γεωργίας 
Ζαφειροπούλου, Δημητρίου Ντόβα και των μαθητών/τριών Κωνσταντίνας Αναστασίου, Ευανθίας 
Αντωνίου, Αναστασίας Βόμπρα, Δέσποινας Γεωργούλα, Τζεβαιρ Γιαχου, Έλλης Γκαραβέλα, Αγγε-
λικής Γκέκα, Μαρίας Γκέκα, Σωτηρίας Ζαρνακούπη, Ελένης Ζαρνακούπη, Ευάγγελου Καινούργιου, 
Σουλτάνας Καινούργιου, Ιωάννη Κατσιμίχα, Μάριο Κέρτσοβα, Αθανασίου Κοτρώτσιου, Αντωνίου 
Κοτρώτσιου, Βασιλικής Κούρτη, Ολυμπίας-Ιωάννας Κωστάκη, Ολυμπίας Μαγκούτη, Βικτωρίας 
Μπεμπέ, Διονύσιου Παλάντζα, Ηλία Παπαδήμα, Κωνσταντίνας Πάτα, Παναγιώτη Ράπτη, Γεώρ-
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γιου Στασινού, Ζωής Στασινού, Χριστίνας Ταμπάκου, Αλεξάνδρας Τζιουβάρα, Αθανάσιου Φιλίπ-
που, Αθανάσιου Φιλίππου, Ιφιγένειας Φιλίππου, Ελένης Χαρίση, Βασίλειου Κούτσικου, Fabiol 
Jolla. 
- 1ο Γυμνάσιο Μουζακίου, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Δήμητρας Καραμπέρη, του καθηγητή 
Βαΐου Μπάγκου και των μαθητών/τριών Στυλιανού Αποστολόπουλου, Ηλία Αρχιμανδρίτη, Θωμά 
Αργύρη, Γεωργίας Βαϊράμη, Δέσποινας Βαϊράμη, Βασιλικής Βασιλού, Ευθυμίας Ζαχαρού, Κωνστα-
ντίνου Καραφέρη, Σταύρου Κατσαρού, Μάριου Κλάρα, Ευαγγελίας Κριπούρη, Γεωργίου Κούτσικου, 
Αλεξάνδρας Κωστοπούλου, Δήμητρας Μαγκούτη, Γρηγορίου Μιαρίτη, Γεωργίας Μπρέλλα, Γλυκε-
ρίας Ντίκα, Κωνσταντίνου Πάτα, Αντιγόνης Πλίτση, Ηλία Ράιου, Μαρίας-Ιουλίας Σακκά, Χρήστου 
Σαλούστρου, Αντιγόνης Σάλτα, Φωτεινής Σαργιώτη, Χρυσαυγής Σκέντου, Ηλία Σουλιώτη, Κων-
σταντίνας Σπανού, Παναγιώτη Στεργιούλη, Αποστόλου Τσιώλη, Έντρι Τσόκου, Άγγελου Φιλίππου, 
Ευθυμίας Φωτίου, Κωνσταντίνας Χαρίση, Ελένης Χασιώτη, Κατερίνας Χασιώτη, Κωνσταντίνου Χα-
σιώτη Κυριακής Χούτου, Δημοσθένη Χριστοδούλου. 
- Γυμνάσιο – Λ.Τ. Μαγούλας, με την επιμέλεια των καθηγητών Αθανασίου Βαγενά, Γεωργίου Κα-
ραμπέκου και των μαθητών/τριών Αγορίτσας Καλλιάρα, Παναγιώτη-Θωμά Κοντονίκα, Θεοδώρας 
Λάππα, Αργυρούλας Μαιμάνη, Σωτηρίας Μαιμάνη, Φλώρι Ομέρι. 
- Γενικό Λύκειο Μουζακίου, με την επιμέλεια των καθηγητών Αποστόλου Ευθυμίου, Θωμά Καλα-
μπαλίκη και των μαθητών/τριών Χρίστου Αλιράι, Κωνσταντίνου Γάκια, Ξανθής Διαμαντή, Διονύ-
σιου Κατσαρού, Εβελίνας Καυκούλα, Αλί Κερτσόβα, Θωμά Κούτσικου, Σοφίας Κωνσταντάκου, Ιω-
άννας Κωστάκη, Ηλιάννας Κοτσώνη, Χάρη Κοτσώνη, Παναγιώτας Κωφού, Γεώργιου Λάππα, Βασί-
λη Μαγαλιού, Γεωργίας Ματρακούκα, Ντίνας Σακαρίκου, Άλκη Σκύλλα, Ειρήνης Στεργιουλη, Χρι-
στίνας Τουραλιά. 
- 1ο ΕΠΑ.Λ. Μουζακίου, με την επιμέλεια των καθηγητών Ευθυμίου Βαλταδώρου, Δημοσθένη 
Σουλιμέτση και των μαθητών/τριών Αργυρίου Αθανασίου, Χρήστου Αναστασίου, Εράλντι (Σπύρου) 
Βέι, Κωνσταντίνου-Αναργύρου Βρατσίστα, Μαργαρίτας Γιώτη, Ιωάννη Ζήση, Γρηγορίου Καλυβιώ-
τη, Αικατερίνης Ματρακούκα, Ηλία Μπρέλλα, Αικατερίνης Νασιώκα, Δημητρίου Παπαϊωάννου, 
Αθανασίου Παππά, Λάμπρου Πολύμερου, Γεωργίου Σκέντου, Δημητρίου Τριανταφύλλου, Μαρίας 
Τσιτσώνη, Ραφαήλ Χαντούμη, Ανδρονίκης-Μαρίας Χύτα. 
- Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Μουζακίου, με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών 
Κωνσταντίνου Γραμμένου, Στέλλας Ζαμπάλου, Χαρίκλειας Καλαμπαλίκη, Στέλλας Κοτρώνη, Γεωρ-
γίας Μπαλατσού, Αντώνη Ντάνη. 
- Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Καρδίτσας, με την επιμέλεια των εκπαιδευ-
τικών Αριστείδη Γκάτση, Αθανασίου Καφρίτσα, Σεραφείμ Μπίτσιου, Ιωάννη Ντελή. 
 θεατρικό από το: 
- 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου, με την επιμέλεια του δασκάλου Σπύρου Θάνου και των μαθη-
τών/τριών Κασσιανής Βαίτση, Παναγιώτας Γιαννακάκη, Ξένης Δημητρίου, Ευαγγελίας Θανασιά, 
Σεραφείμ Καραγιάννη, Αλεξάνδρας Μπαλατσούκα, Νικολάου Μπρέλλα, Ερμιόνης Ντίκα, Χρήστου 
Ντούλε, Πηνελόπης Πλίτση, Χαλίμ Ραπανί, Αντώνη Σκύλλα, Αλέξανδρου Χύτα. 
 
Την Τρίτη 22 Μαΐου 2018, 
  

στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, πραγματοποιήθηκαν: 
 πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, παρουσιάσεις, θεατρικό, παιχνί-
δι/βιωματική δραστηριότητα από τα: 
- 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών Χρήστου Κρομμύδα, Νικο-
λάου Μαυραντζά και των μαθητών/τριών Θάνου Αβραμόπουλου, Έρρικας Κολοβού, Ελένης Μάρ-
κου, Μάριου Μαυραντζά, Παναγιώτη Μαυραντζά, Δανάης Μοίχου, Ελένης Παππά.  
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- 9ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των δασκάλων Χρυσούλας Καραστεργίου, Γε-
ωργίου Μελισσού, Ιωάννας Πράντζιου και των μαθητών/τριών Ανδρέα Αγαπητού, Ελένης Αγγε-
λούση, Ισαάκ Αλεξανδρή, Κωνσταντίνου Ανυφαντή, Αναστασίας Αρσενίου, Κωνσταντίνου Αρχοντή, 
Παναγιώτη-Νικόλαου Βαΐτση, Κωνσταντίνου Βελησιώτη, Θωμά Βέρρα, Παναγιώτη Βλάχου, Ελέ-
νης-Παρασκευής Βούλγαρη, Φρειδερίκης Γάκη, Σταυρούλας-Μαρίας Γκανή, Νικόλαου Γκίνη, Μι-
χαέλας Γκούλιου, Ευάγγελου Γραββάνη, Στεφανίας Δάλλα, Παναγιώτη Ζάκκα, Ελένης Ζαμάνη, 
Αντώνιου Ζουρνατζή, Ελένης Ζυγογιάννη, Αρτιόλα Ισουφάι, Ευάγγελου Κακαργιά, Θωμά Καλαμά-
τα, Γαβριέλλας-Ιωάννας Καλημέρη, Ειρήνης-Χρυσοβαλάντου Καλπία, Αθανασίας Καραγιαννάκη, 
Ναταλίας Καραγιάννη, Ελένης Καρασιώτα, Παναγιώτη Καρδαρά, Τιμόθεου Καρέτσου, Άννας Κατσή, 
Βασίλειου Κατσιαβριά, Κωνσταντίνας Κατσικάρα, Θεοδόσιου Κολοβού, Γεωργίας Λάιου, Αριστείδη 
Μπόγκα, Άγγελου-Μιχαήλ Μπούκη, Αχιλλέα Μπρουζιώτη, Μαρίας Νότου, Μιχαήλ-Χρήστου Πα-
παδημητρίου, Δάφνης Παπαδιά, Βαΐτσας Παπαλού, Δημήτριου Παπαλού, Ιωάννη Ρεβενήσιου, Α-
πόστολου Ρίζου, Χριστίνας Σαρημιχαηλίδου, Φρειδερίκης Σιακάρα, Ειρήνης Σιατραβάνη, Στυλια-
νού Σκουλαράκου, Κωνσταντίνου Τζηντζαρά, Στέλλας Τραμπούρα, Βασίλειου-Κάρολου Τσιγαρδά-
Γορανίτη, Αγάπης Τσιούκη, Μιχαήλ Φαλάρα, Λάμπρου Φάσσα, Κωνσταντίνου Φιλίππου, Βαΐας Χα-
τζή, Άγγελου Χατζηγεωργίου. 
- 10ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των δασκάλων Όλγας Γκανιάτσα, Χρήστου 
Γιαννάκου, Κωνσταντίνας Μερεντίτη, Ελένης Σέμογλου, και των μαθητών/τριών Ουρανίας Αλε-
ξανδρή, Μιράντας Αναστασίου, Μαρίας Αποστολού, Μελίνας Αραμπατζή, Αγορίτσας Αρχοντή, 
Θωμαής Βασιλοπούλου, Χρυσάνθης Βελεσιώτη, Ελίνας Βογιατζή, Μαρίας Γιαβρούτα, Μιχαέλας 
Γιαννάκου, Ιουστίν Γκέλι, Κριστιάν Γκέλι, Βάιας–Ευαγγελίας Γούσια, Κωνσταντίνου Γούσια, Μαρί-
νας Γραπατσά, Θωμά Γωγούλη, Παρασκευής–Μαρίας Διαμάντη, Δημήτρη Ζαρκάδα, Θωμά Ζαρνά-
βαλου, Απόστολου Ζητούνη, Παναγιώτη Θάνου, Νίκου Καλαντζή, Λευτέρη Καλούση, Βασίλη Καρα-
γιάννη, Νίκου Κατσούλη, Ασπασίας Κέντρου, Ιφιγένειας Κιουρτσή, Βασιλίνας Κολοβού, Μαρίας 
Κορκότζελου, Γιώργου Κορκώτσιου, Χρήστου Κότσιαλου, Κωνσταντίνου Κουβαρά, Πέτρου Κουκού-
λη, Εμιλιάνα Κούρτις, Απόστολου Κωνσταντινίδη, Ζωής Λέρτα, Ροδάνθης Μιχάλη, Θωμά Μπάντρα, 
Παναγιώτη Μπάρκα, Βασίλειου Μπαρμπούτη, Βαρβάρας Μπινιατίδου, Φωτεινής Νιαβή, Αναστασί-
ας–Μαρίας Νικολάκου, Αικατερίνης Νούλα, Άγγελου Ντανοβασίλη, Βασίλειου Παΐση, Αναστάσιου 
Πάντου, Ελευθερίας Παρδάλη, Σοφίας Πάτσκοβα, Αλεξάνδρας Πέτρου, Ντόριαν Ρόντο, Ελευθε-
ρίας Σακελλαρίου, Κωνσταντίνου Σκαλίγκου, Κωνσταντίνου-Άγγελου Σμυρνιώτη, Γεώργιου Σύρου, 
Μαργαρίτας Σφέτσιου, Χρύσας Σφέτσιου, Μάξιμου Τραντέρου, Δήμητρας Τσιμάκη, Λάμπρου Τσι-
μάκη, Βάιου Τσουκνίδα, Γεωργίας Φιλίππου, Ανθής Φούντα, Στέφανου Φράγκου, Ξανθής Χαβαλέ, 
Ιωάννη Χαβρουζά, Βασιλικής Χάρμπα, Ιωάννας Χασιώτη. 
- 18ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των δασκάλων Φωτεινής Γούλα, Φανής Τσιά-
κου και των μαθητών/τριών Λαμπρούλας Ακρίβου, Μαρίζας Άλλα, Γεώργιου Αποστολόπουλου, 
Βασιλικής Γατσογιάννη, Μαρίας Γατσογιάννη, Χαρίκλειας Γκιούλου, Γρηγόρη Διρχαλίδη, Βασιλικής 
Ζούμπου, Θεόδωρου Κατσιαβάρα, Χριστιάνας Κεσέρογλου, Άννας-Μαρίας Κουσιά, Ευάγγελου 
Κρομμύδα, Κωνσταντίνου Κωστάμη, Ιωάννας-Αθηνάς Λαζόγλου, Αναστασίας Λάμπρου, Ραφαέλας 
Λάμπρου, Αθανάσιου Μανάκου, Αλέξη Ντερβίση, Πέτρου Ράικου, Ανθής Σιώκη, Νικολέτας Τζιο-
βάρα, Δημήτριου Τουμπανιάρη, Ιωάννη Φιλίππου, Ελευθερίας Φούκα.  
- Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Καρδίτσας, με την επιμέλεια των εκπαιδευ-
τικών Αριστείδη Γκάτση, Αθανασίου Καφρίτσα, Σεραφείμ Μπίτσιου, Ιωάννη Ντελή. 
 
Την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018,  
 

στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων, πραγματοποιήθηκαν: 
 πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, παρουσιάσεις, παιχνίδι/βιωματική δραστη-
ριότητα από τα: 
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- 1ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων, με την επιμέλεια της δασκάλας Ελπίδας Μπασδέκη και των μα-
θητών/τριών Παναγιώτη Αρβυθά, Αικατερίνης Αυγέρη, Αικατερίνης Καπέκα, Αθανασίας Καχρίλα, 
Νεφέλης Κούρου, Μαρίνας Κρημήδα, Μαρίας Λαβίδα, Αθανασίου Λαβίδα, Ντανιέλας Μίτσι, Ντίνας 
Μπαντή, Χρήστου Πάγκαλου, Ταξιάρχη Σαΐνη, Φώτη Χριστοδούλου, Ταξιάρχη Σαΐνη, Γιάννη Χαρί-
του, Παύλου Χαρίτου. 
- 2ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων, με την επιμέλεια των δασκάλων Αίγλης Καφαντάρη, Χαράς Πα-
παδήμου, Ελένης Τασιούλη, Γιάννη Τσιτώνα και των μαθητών/τριών Άντζελα Αβντίου, Κάνι Α-
βντίου, Αγγελικής Αγναντοπούλου, Θεοδώρας Ακρίβου, Θωμά-Αναστάσιου Γαλαζούλα, Παναγιώ-
τας Γκαλμπένη, Αναστασίας Γκαντή, Απόστολου Γκαντή, Ιωάννας-Σπυριδούλας Γκαντή, Νεφέλης 
Γκαντή, Ευάγγελου Γκαραγκούνη, Πέτρου Γκουτσαμάνη, Νικολέτας Εξάρχου, Αριστείδη Ζαβλά-
γκα, Γραμματίας-Μαρίας Ζαβλάγκα, Στέλλας-Ζωής Θεοδωροπούλου, Αλεξάνδρας Θωμαΐδη, Φα-
μπιάν Καλότι, Γεώργιου Καρανάσιου, Γεώργιου Καρατόλιου, Ελένης Κεχαγιά, Γεώργιου Κόκκα, Γε-
ώργιου Κούσκουλα, Γεώργιου Λιούτα, Κορήνας Μαντέλα, Παρασκευής Μαντέλα, Σοφίας Μαντέλα, 
Βάιας Μαργώνη, Μαρίας Μαφούνη, Άγγελου Μούτσο, Ιωάννη-Παρασκευά Μπαζιάνα, Φιορεντίνα-
Τζεωρτζιάννα Μπάλαν, Ελένης Μπαντή, Νίκης Μπούκαρη, Δήμητρας Μυλωνά, Όλγας Μυλωνά, 
Αναστασίας Παγανού, Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, Θωμά Παπαευθυμίου, Δημοσθένη Παπαθα-
νασίου, Βασίλειου Παπαλόπουλου, Χρήστου Παππά, Θωμά Πασχαλίδη, Άκο Πολύζου, Κορίνας 
Πολύζου, Γεώργιου Πρίντζιου, Θωμά Προσγολίτη, Αντζελίνο Ρραπάι, Ref'ije Rrapaj, Βγιονή-
Διονύση Ρροδέ, Παναγιώτη Σαΐνη, Σπυρίδωνα Σακελλαρίου, Χρυσοβαλάντη Σαλή, Αντώνιου Σια-
μπάνη, Μάριου Σιοροβίγκα, Άννας Σκονδρογιάννη, Κωνσταντίνου Σουλτάτη, Αλέξανδρου Τζιού-
τζιου, Απόστολου Τινού, Γεώργιου Τσακίρη, Ευάγγελου Τσελεπή, Γεώργιου Τσιγγόπουλου, Κων-
σταντίνας-Παρασκευής Τσιλιάκου, Σωτηρίου Τσιτόγλου, Γεώργιου Τσιώκου, Θωμαΐδος Τσουκνί-
δα, Αφροδίτης Φαλούτσου, Θωμά Χαρόβα, Ναταλίας Χελιδόνη. 
- Δημοτικό Σχολείο Λεονταρίου, με την επιμέλεια των δασκάλων Ανδρομάχης Βασιλείου, Μαρίας 
Γιαννάκου και των μαθητών/τριών Κωνσταντίνου Αποστόλου, Νικόλαου Γεωργίου, Ουρανίας-
Ευφροσύνης Γώγου, Angjelos Zdrava, Αναστασίας Κίσσα, Χρυσούλας Κίσσα, Αθανασίου Λάνταβου, 
Mexhite-Δήμητρας Merkaj, Γεώργιου Μόσχου, Αθανάσιου Μπακογιάννη, Μάριου Σέμε (Sheme), 
Δημήτριου Σερέτη, Οργκίτο Σούλα, Βασιλείας Ταγκούλη, Βαΐας Τσουράκη, Κωνσταντίνου-
Κλεομένη Χριστόπουλου. 
- Δημοτικό Σχολείο Ματαράγκας, με την επιμέλεια των δασκάλων Ελένης Λάππα, Φώτιου Τσέλιου 
και των μαθητών/τριών Γεώργιου Βεΐζη, Μαρίας Γρίβα, Τριαντάφυλλου Εκκλησιάρχη, Κωνσταντί-
νου Καρατσιώρη, Δήμητρας Κλέτσα, Μιχαήλ Κουβάτα, Άγγελου Κυρίτση, Βάιας Κυρίτση, Ευάγγελου 
Κωνσταντουδάκη, Ευάγγελου Λιάππη, Ταξιάρχη Μαγγίδα, Αλεξίας Μάλλιου, Φώτιου Μπουντούρη, 
Χρήστου Μπουντούρη, Βασίλειου Ντάφου, Ντρίτας Σάρκα, Χριστίνας Τσιαδήμου, Μαρίας-Ιουλίας 
Τσιανάβα. 
- 1ο Γυμνάσιο Σοφάδων, με την επιμέλεια των καθηγητριών Μαρίας Νάρη, Σπυριδούλας Ντάλλα, 
Χαρίκλειας Τσούτσουρου, του καθηγητή Βασιλείου Τασιόπουλου και των μαθητών/τριών Πανα-
γιώτη Αναγνωστάκου, Ηλία Γκαλγκανόπουλου, Αναστασίας Γκαντή, Αλέξανδρου Ευθυμιάδη, Αν-
δρέα Καλλιώρα, Ανδριάννας Καραφέρη, Γεωργίας Κοσκινιώτη, Μισαλάντερ Κοττόρι, Αθανασίας 
Κούρου, Βασίλειου Μαντέλα, Αμαλίας Μπούνια, Παρασκευά Πάγκαλου, Αγγελίνας Πλέντζα, Αν-
δρέα Σακελλαρόπουλου, Ελίνας Σακελλαροπούλου, Παναγιώτη Σαμπάνη, Δήμητρας Σουλτάτη, 
Εύας Σταμούλη, Δημήτριου Τσαχματιώτη, Νικόλαου Τσελεπή, Χριστίνας Χατζηγιάννη.  
- Γενικό Λύκειο Σοφάδων, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Αικατερίνης Κραββαρίτη, του καθη-
γητή Κωνσταντίνου Νιασούδη των μαθητών/τριών Νικόλαου Αρσενίδη, Μιλτιάδη Δίκαρου, Χριστί-
νας Δουλαδίρη, Χριστίνας Ευαγγελοπούλου, Θωμά Κατσιαντώνη, Αλέξανδρου Μουτσάτσου, Αλέ-
ξανδρου Μούτσο, Κωνσταντίνου Μπούσδα, Ηλιάνας Παπαβασιλείου, Στέφανου Ρίζου, Μαίρης 
Τσιαχματιώτη. 
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- 1ο ΕΠΑ.Λ. Σοφάδων, με την επιμέλεια των καθηγητριών Βασιλικής Καραμήτρου, Ιωάννας Οικο-
νόμου και των μαθητών/τριών Θωμά Ζάχου, Λευτέρη Κατρανάρα, Νικολάου Κουκουλέτσου, Ευάγ-
γελου Μητσιούλη, Ελιντιόνας Σούλι, Θωμά Χελιδόνη, Κριστίνας Χίσα. 
- Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Καρδίτσας, με την επιμέλεια των εκπαιδευ-
τικών Αριστείδη Γκάτση, Αθανασίου Καφρίτσα, Σεραφείμ Μπίτσιου, Ιωάννη Ντελή. 
 
Την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, 
  

στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, πραγματοποιήθηκαν: 
 πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, παρουσιάσεις, θεατρικό, παιχνί-
δι/βιωματική δραστηριότητα από τα: 
- Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο «Ουράνιο Τόξο» 
- 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας. 
- 4ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας. 
- 7ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των δασκάλων Κωνσταντίνου Μολασιώτη, Βα-
σίλειου Τσιώνα και των μαθητών/τριών Βασίλειου Αντωνίου, Αναστασίας Βελή, Δημήτριου Γιαν-
νακού, Χρήστου Γκερμπεσιώτη, Μαριάνθης Γκιούρη, Θωμά Γκιούρη, Χρυσοβαλάντου Γούσιου, Ευ-
άγγελου Δράμαλη, Σταυρούλας Ζαρκάδα, Μαρίας Ζώτου, Μαρίας Καβούρη, Αικατερίνης Καραγιάν-
νη, Γεώργιου Καραγιάννη, Μυρτώς Καρέτσου, Σπυριδούλας Κατσιγιάννη, Χριστίνας Κουλοσούσα, 
Βασιλικής Κουτσώνα, Αργυρώς Κροκίδα, Ευαγγελίας Κωνσταντού, Ιωάννας Μάττα, Σαμπρίνα 
Μουτσάι, Ηλιάνας Μπασιακούρα, Ελπίδας Νούκα, Αικατερίνης Παλαπέλα, Γεωργίας Παπαγεωργί-
ου, Βησσαρίωνα Παπαευαγγέλου, Απόστολου Πλατογιάννη, Ειρήνης Πρίτσα, Σπυρίδωνα Ρουμε-
λιώτη, Χριστίνας Σανιδά, Παύλου Στάμου, Γεώργιου Χορτοπίδη, Φράνκλι Χαϊντάρι. 
- 12ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών Πέτρου Δεληβέρης, Ιω-
άννας Αντιμισάρη και των μαθητών/τριών Μάριου Γκίκα, Ραφαέλα Κερίμι, Δήμητρας Μουλαντζί-
κου, Βάιου-Φίλιππου Μπαλτή, Ιωάννη Παπανικολάου, Αθανασίας Πατσιαούρα, Ευαγγελίας Πρί-
τσα, Γεωργίας-Αφροδίτης Ράϊκου, Δήμητρας Ροπωτού, Γεώργιου Σιαμέτη, Λάμπρου Σφήκα, Ιωάν-
νη Τσίγκα, Δημήτριου Χαβρουζά, Γεωργίας-Αθηνάς Χρήστου, Παναγιώτας Χρήστου. 
- 14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των δασκάλων Γεώργιου Αγγελιδάκη, Χρή-
στου Αναγνωστόπουλου, Σεραφείμ Ασκητή, Ελένης Γιαννουσά, Μιλτιάδη Οικονόμου, Λαμπρινής 
Κοντοχρήστου και των μαθητών/τριών Μαρτίνου Αγναντόπουλου, Λυδίας Αναστασίου, Αριστοτέλη 
Ανδρέου, Κωνσταντίνου-Παύλου Αντωνόπουλου, Άγγελου-Ξενοφώντος Αραμπατζή, Στέφανου-
Μάριου Αργύρη, Χρυσάνθης Βαϊνά, Αθανάσιου-Βασιλείου, Αλέξανδρου Βούλγαρη, Αλέξιου Γιαννα-
κού, Αντώνιου Γιαννακού, Αριστοτέλη Γιαννίκα, Δημήτριου Γκαβαρδίνα, Άννας Γκαβογιάννη, Ζω-
ής Δούμα, Μαρίας Μαύρα Ευαγγελάτου, Απόστολου Ευαγγελόπουλου, Αργυρώς Ζαρούλα, Κωνστα-
ντίνας Ζαρούλα, Δημήτριου Ιωάννου, Ιωάννη Καλλιάρα, Ξανθής Καλογρούλη, Χαράλαμπου Καλο-
γρούλη, Κωνσταντίνου Καλούτσα, Δημήτριου Καμπίτσα, Ηλία Καραβίδα, Σωτήριου-Ραφαήλ Καρα-
γιώργου, Παναγιώτας Καρακώστα, Πάρη-Αθανάσιου Καρατζιά, Aya Kassem, Γεώργιου Καταραχιά, 
Μαρίας Καταραχιά, Μιχαήλ-Δημήτριου Κατσαούνου, Νικολέτας-Μαρίας Κατσώτα, Χρήστου Κίσσα, 
Κωνσταντίνας Κομπόκη, Βασιλικής Κοτοπούλη, Κωνσταντίνου Κοτρώτσιου, Παναγιώτη-Ευάγγελου 
Κουτσιάνα, Άννας-Μαρίας Κρανά, Κωνσταντίνας Κρανή, Ραφαηλίας-Χαρίκλειας Κουτσικουρή, Ελέ-
νης Κυρίτση, Δημήτριου Κυριτσόπουλου, Ορφέα-Νίκωνος Λιάτσου, Δημήτριου Λιούκα, Ανδρονίκης 
Μαγγιόση, Γεώργιου Μαγγιόση, Κωνσταντίνου Μαντζιάρα, Αλκιβιάδη Μανώλη, Αργυρώς Μανώλη, 
Μαρίας-Χριστίνας Μανώλη, Τρύφωνος Μανώλη, Γεωργίας-Αικατερίνης Μάτιου, Roliana Mo-
hamend, Μαρίας-Βιολέτας Μπακαρού, Άγγελου Μπαρμπαρούση, Μάριου Μπαρμπαρούση, Αικατε-
ρίνης Μπέκου, Κωνσταντίνου Μπουλούμπαση, Αικατερίνης Μπριάνα, Άννας Νταλαμπίρα, Ευάγγε-
λου Ντάφου, Ελπίδας Ντήλια, Στέφανου Ντόντου, Μαρίας Οικονόμου, Μιχαήλ Παντελάκη, Ευαγ-
γελίας Παπαευθυμίου, Μαρίας-Εριφύλλης Παπαμαργαρίτη, Βασίλειου Παπούλια, Ιωάννας Παππά, 
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Μαρίας Πετεινάρα, Ζωής Ρούντου, Χαράλαμπου Σακελλαρόπουλου, Έκτωρος Σδρόλια, Nikoleta 
Sela, Ευγενίας Σιούρτου, Άγγελου-Δημήτριου Σκούρα, Αλέξιου Σταμούλη, Βίκτωρος-Αναστάσιου 
Τζάτζου, Μάριου Τζάτζου, Παντελεήμονος Τσιλίκα, Σοφίας Τσιτσιπά, Σωκράτη Τσιτσιπά, Ανδρο-
νίκης Τσιούντσιουρα, Γεώργιου-Παναγιώτη Τσιχτή, Βασιλικής Φιλίππου, Ιωάννη Φώτα, Γεώργιου 
Φώτα, Κωνσταντίνου Χόνδρου, Φωτεινής-Μαρίας Χόνδρου, Αλέξανδρου Ψήμμα. 
- Δημοτικό Σχολείο Καλλίθηρου, με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών Νίκου Λαγού, Δημήτρη Κο-
λοβού, Δημήτρη Ντανόπουλου, Ελένης Πρίτσα, Στέφανου Τσέγα και των μαθητών/τριών Μαρίας-
Αλεξάνδρας Γκορτσά, Λαοκράτη Καραθύμιου, Απόστολου Κατσαρού, Ισά–Αχιλλέα Σελίμι, Ανδρο-
μάχης Σιώκου, Τζέσικα-Αντζέλικα Στέπακ, Νικόλαου Στόγια, Μαρίζας Τζανάϊ, Ελπίδας Τσιακού-
μη. 
- Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Καρδίτσας, με την επιμέλεια των εκπαιδευ-
τικών Αριστείδη Γκάτση, Αθανασίου Καφρίτσα, Σεραφείμ Μπίτσιου, Ιωάννη Ντελή. 
 
Την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018,  
 

στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά, πραγματοποιήθηκαν: 
 πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, παρουσιάσεις, θεατρικό, παιχνί-
δι/βιωματική δραστηριότητα από τα: 
- 3ο Νηπιαγωγείο Παλαμά, με την επιμέλεια των νηπιαγωγών Ελένης Ανδρέου, Βασιλικής Λιαχά-
νου, Παρασκευής Μαγαλιού, Δέσποινας Μουτσανίδου και των μαθητών/τριών Νάγιας Αδαμοπού-
λου, Απόστολου Βαίτση, Φίλιππου Βασιλακόπουλου, Ηλιάννας Γκούλιου, Ρενάτας Γκρέτσα, Ergis 
Ibrahim, Βανέσας Καψάλη, Βάγιας Μαγαλιού, Λευκής Μπαγιώτη, Δήμητρας Νασιούλη, Γιάννη Ντί-
κα, Χριστίνας Ξένου, Άρη Παπαρίζου, Ραφαήλ Στυλόπουλου, Βάιας–Ηλιάνας Τασιοπούλου, Χριστί-
νας Τζιβένη, Θοδωρή Τζιβένη, Λευτέρη Τζιβένη, Χαράς Τζιμούρτου, Χρύσας Τζιμούρτου, Αρτέ-
μιδας Τινού, Αθανασίου Τσατσαρέλη, Παναγιώτη Φιρφιρή. 
- 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά. 
- 2ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά, με την επιμέλεια των δασκάλων Απόστολου Ντινόπουλου, Ελένης 
Σκουλαράκου και των μαθητών/τριών Γεωργίας Ανυφαντάκου, Σταυρούλας-Γεωργίας Αρχοντού-
λη, Ευστάθιου Βασιλάκου, Χαρουτιούν Ιτζμελιάν, Αριστέας-Άννας Καραδήμου, Μαρίας Καρακώστα, 
Ευάγγελου-Παναγιώτη Καρρά, Ευάγγελου Κόκκουλη, Γεωργίου Κουτρούλη, Φώτιου-Φανούριου Κω-
δωνά, Ειρήνης-Μαρίας Κωνσταντέλλου, Βαΐας Μιχοπούλου, Αθανασίας Ντεμίρη, Σοφίας Ντίνα, 
Άγγελου Ντούλα, Ελευθερίας Παπαβασιλείου, Κασσιανής Παπαβασιλείου, Κωνσταντίνας Παπα-
μαργαρίτη, Ευαγγελίας Πατσιαλή, Δημητρίου Πατσιούρα, Βάιου Παυλόπουλου, Χριστίνας Τσιμού-
ρα, Ζωής Τσουκαλά, Στέργιου-Ιωάννη Φαλιάκη, Δημητρίου Φανάρα, Ραφαέλας Φεράτι. 
- 3ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά. 
- Δημοτικό Σχολείο Μαραθέας. 
- Δημοτικό Σχολείο Προαστίου με την επιμέλεια του εκπαιδευτικού Νικολάου Μαυραντζά και των 
μαθητών/τριών Θωμά Κλέτσιου, Θεόδωρου Κορτίκη, Γεώργιου Ι. Λιάκου, Γεώργιου Ν. Λιάκου, 
Μαρίας Μπεκιάρη, Ευαγγελίας Παππά, Χρυσάνθης Τασιοπούλου, Τσάκο Τζεμάλ, Ελευθερίας 
Τσαπουρνή, Παναγιώτη Τσαπουρνή, Γεώργιου Τσιτσιπά, Στέφανου Φαφούλα. 
- Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Καρδίτσας, με την επιμέλεια των εκπαιδευ-
τικών Αριστείδη Γκάτση, Αθανασίου Καφρίτσα, Σεραφείμ Μπίτσιου, Ιωάννη Ντελή. 
 
Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση 
- στην Καρδίτσα  

(15 Μαΐου 2018):  
ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. Μιχαήλ Παπανούσκας, ο Σχολικός 
Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Παναγιώτης Σαραντόπουλος, ο 
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εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων αιδεσιμότατος πρεσβύτερος 
Παναγιώτης Καλλιώρας, η Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Μαγνησίας κ. Θεοδώρα Γουρλά και πολλοί Διευθυντές 
Σχολείων και εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

(22 Μαΐου 2018):  
η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. Έφη Μητσιάδη, ο Σχολικός Σύμβουλος 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Θωμάς Κοτοπούλης και πολλοί Διευθυντές Σχολείων και εκπαι-
δευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

(31 Μαΐου 2018):  
ο Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Βασίλειο Κωτούλας και πολλοί Διευθυντές 
Σχολείων και εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
- στο Μουζάκι: 
η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. Έφη Μητσιάδη, η Σχολική Σύμβουλος 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Αναστασία Φακίδου, η Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής 
Καρδίτσας κ. Ευαγγελία Παπαδημητρίου και πολλοί Διευθυντές Σχολείων και εκπαιδευτικοί Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
- στους Σοφάδες: 
πολλοί Διευθυντές Σχολείων και εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  
- στον Παλαμά: 
h Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Παναγιώτα Ντιβέρη και πολλοί Διευθυντές 
Σχολείων και εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
 
Σημαντική συμβολή στην εκδήλωση είχαν ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας κ. Σωκράτης 
Παππάς, ο Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου κ. Δημήτριος Γκαραβέλας, ο 
Διευθυντής του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας κ. Χρήστος Μπάμος, ο Διευθυντής του 2ου 
Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων κ. Χρήστος Αθανασόπουλος, ο Διευθυντής του 14ου Δημοτικού 
Σχολείου Καρδίτσας κ. Ηλίας Παπασακελλαρίου και ο Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Παλαμά κ. Κωνσταντίνος Δασκαλόπουλος, 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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3ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 

Ρομποτική Κατασκευή «Είσοδος διαστημικής βάσης».  
Υλικά: ένα Lego WeDo 2.0 hub, δύο Lego WeDo 1.0 hubs, 3 κινητήρες, 3 αισθητήρες απόστασης, 
αρκετά κομμάτια lego, πίστα από χαρτόνι μακέτας. Η ρομποτική κατασκευή ελέγχεται από δύο η-
λεκτρονικούς υπολογιστές. Στον 1ο ΗΥ συνδέουμε ασύρματα το WeDo 2.0 hub και μέσω usb συν-
δέουμε ενσύρματα το πρώτο WeDo 1.0 hub. Στον 2ο ΗΥ μέσω usb συνδέουμε ενσύρματα το δεύ-
τερο WeDo 1.0 hub. Tα προγράμματα ελέγχου είναι γραμμένα στη γλώσσα scratch 2.0 για το α-
σύρματο hub και στη γλώσσα scratch 1.4 για τα δύο ενσύρματα hubs.  

Σενάριο: Πρέπει να κατασκευασθεί ρομποτικό όχημα το οποίο θα εισέρχεται σε αίθουσα απολύ-
μανσης πριν μπει στη διαστημική βάση. Η είσοδος στην αίθουσα απολύμανσης θα γίνεται αυτόματα, 
δηλαδή το όχημα θα περιμένει να ανοίξουν αυτόματα οι πόρτες για να συνεχίσει. Οι δύο αυτόματες 
πόρτες θα ανοίγουν διαδοχικά όταν ανιχνεύσουν το όχημα μπροστά τους. Όταν το όχημα θα είναι 
ανάμεσα στην 1η και 2η πόρτα θα γίνεται απολύμανση από διαστημικά μικρόβια και καθαρισμός από 
τη διαστημική σκόνη. 

  
Κατασκευή: α) Το σκηνικό αποτελείται από μέρος της επιφάνειας του πλανήτη και από την είσοδο 
της διαστημικής βάσης με τη μορφή αίθουσας. β) Το όχημα κινείται με 4 τροχούς και πάνω του 
βρίσκεται ένα ασύρματο hub 2.0. Στις 2 θύρες του hub συνδέεται ο κινητήρας του οχήματος και ο 
αισθητήρας απόστασης που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του οχήματος. γ) Δύο αυτόματες 
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πόρτες βρίσκονται στην αίθουσα απολύ-
μανσης. Το όχημα πρέπει να περάσει την 
αίθουσα απολύμανσης ώστε να μπει στη 
διαστημική βάση. Κάτω από το πάτωμα 
της αίθουσας απολύμανσης βρίσκονται 2 
hub 1.0. Σε κάθε ένα hub συνδέεται ένας 
κινητήρας και ένας αισθητήρας απόστα-
σης. Όταν ο αισθητήρας ανιχνεύσει το 
όχημα ανοίγει την αντίστοιχη πόρτα.  
Λειτουργία: Τοποθετούμε το ρομπότ 
μπροστά από την είσοδο της αίθουσας 
απολύμανσης. Εκκινούμε το πρόγραμμα 
ελέγχου. Το όχημα όταν βρει οποιοδήπο-

τε εμπόδιο μπροστά του (π.χ. το χέρι μας ή την κλειστή πόρτα της βάσης) σταματά. Ευθυγραμμί-
ζουμε το όχημα με την είσοδο της αίθουσας (1η πόρτα). Το όχημα σταματά στην κλειστή πόρτα. Ο 
αισθητήρας της πόρτας αντιλαμβάνεται το όχημα και ανοίγει τα φύλλα της πόρτας. Το όχημα μόλις 
αντιληφθεί (με τον αισθητήρα απόστασης που έχει πάνω του) ότι η είσοδος έχει ανοίξει μπαίνει 
μέσα στην αίθουσα. Εκεί γίνεται ο καθαρισμός και η απολύμανση του οχήματος. Ομοίως ξεκινά και 
σταματά στην 2η πόρτα από την οποία θα μπει στη διαστημική βάση. Ομοίως η 2η πόρτα ανοίγει 
μόλις ανιχνεύσει το όχημα, και το όχημα εξέρχεται από την αίθουσα και μπαίνει στα ενδότερα της 
διαστημικής βάσης. 

Περισσότερα για την ρομποτική κατασκευή και τον προγραμματισμό της στην ιστοσελίδα του εκ-
παιδευτικού Πληροφορικής Μαυραντζά Νικολάου http://users.sch.gr/nikmavr.  
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14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 
Αναμειγνύουμε υλικά 
Όργανα – Υλικά: διαφανή πλαστικά ποτηράκια, κουταλάκια, σταγονόμετρο, λευκές ετικέτες, λευκό 
χαρτί ή χαρτόνι, νερό, λάδι, ξίδι, μπλε οινόπνευμα, μαγειρική σόδα, ζάχαρη, αλάτι, σιτάρι, σιμιγδά-
λι, φακές, άμμο.  
Εκτέλεση: Γράφουμε στις ετικέτες τα ονόματα των υλικών 
και τις κολλάμε στα δοχεία τους. Ταξινομούμε τα υλικά σε 
στερεά και υγρά. Έπειτα αναμιγνύουμε στα πλαστικά ποτη-
ράκια ίδιες ποσότητες δύο υλικών κάθε φορά. Στην ετικέ-
τα του ποτηριού γράφουμε τα υλικά που αναμείξαμε. Έτσι 
δημιουργούμε μείγματα με στερεά, στερεών και υγρών, υ-
γρών.  
Συμπέρασμα: Στα μείγματα των στερεών διαφαίνονται εύ-
κολα τα υλικά που αναμείξαμε, στα μείγματα των υγρών 
μόνο αν υπάρχει χρωματική διαφορά ξεχωρίζουν τα υλικά (π.χ. μπλε οινόπνευμα με νερό), στα 
μείγματα υγρών και στερεών άλλα υλικά ξεχωρίζουν (π.χ. αλεύρι με νερό και άλλα δεν ξεχωρίζουν 
π.χ. ζάχαρη με νερό) 
 
Πώς διαχωρίζουμε το μείγματα; 
Όργανα – Υλικά: σιτάρι, φακές, νερό, καφές, βίδες, άμμο, μαγνήτης, διηθητικό χαρτί ή φίλτρο κα-
φέ, ποτήρι και καφετιέρα. 
Εκτέλεση: Δημιουργούμε μείγμα με σιτάρι και φακές. Έπειτα τα διαχωρίζουμε με το χέρι και με 
διαλογή. Δημιουργούμε μείγμα με νερό και καφέ σε ένα ποτήρι. Τοποθετούμε στην καφετιέρα το 
φίλτρο ή διηθητικό χαρτί και ρίχνουμε σιγά σιγά το μείγμα. Δημιουργούμε μείγμα με άμμο και βίδες 
και το τοποθετούμε πάνω σε ένα χαρτόνι. Από κάτω μετακινούμε το μαγνήτη. 
Συμπέρασμα: Με τη διαλογή μπορούμε εύκολα να διαχωρίσουμε τα μείγματα στερεών. Με το διη-
θητικό χαρτί παρατηρούμε να τρέχει στην καφετιέρα νερό ενώ να στο χαρτί να συγκεντρώνεται ο 
καφές. Τέλος με το μαγνήτη μπορούμε να μαγνητίσουμε και ξεχωρίσουμε τις βίδες από την άμμο. 
 
Πώς μετράμε τη θερμοκρασία των σωμάτων; 
Όργανα – Υλικά: 3 πλαστικές λεκάνες, ετικέτες, κρύο, 
χλιαρό και ζεστό νερό, ιατρικό θερμόμετρο, θερμόμετρο 
δωματίου και εργαστηρίου, σημειωματάριο, χρονόμετρο. 
Εκτέλεση: Έχουμε τρεις πλαστικές λεκάνες. Με τη βο-
ήθεια του δασκάλου μας, στη μία ρίχνουμε κρύο νερό, 
στην άλλη χλιαρό και στην τρίτη ζεστό νερό. Βυθίζουμε 
ταυτόχρονα το ένα χέρι μας στη λεκάνη με το ζεστό νερό 
και το άλλο στη λεκάνη με το κρύο. Τα αφήνουμε μέσα στο νερό για 30 δευτερόλεπτα. Αμέσως με-
τά βυθίζουμε και τα δύο χέρια στη λεκάνη με το χλιαρό νερό. Ένας από εμάς τοποθετεί με προσο-
χή το ιατρικό θερμόμετρο στη μασχάλη του για 2 λεπτά. Διαβάζουμε την ένδειξη του θερμόμετρου 
και την καταγράφουμε στο σημειωματάριο. Κρεμάμε το θερμόμετρο εργαστηρίου από τον ορθο-
στάτη με μια κλωστή και βυθίζουμε το κάτω μέρος του στη λεκάνη με το κρύο νερό, καταγράφουμε 
ανά 30 δεύτερα τη θερμοκρασία. 
Συμπέρασμα: Το θερμόμετρο είναι ένα όργανο μέτρησης της θερμοκρασίας. Με την αφή μπορούμε 
να αντιληφθούμε τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα σε ένα κρύο, χλιαρό και ζεστό υγρό.  
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Πού υπάρχει αέρας; 
Όργανα – Υλικά: λεκάνη με νερό, διαφανές ποτήρι (πλαστικό και γυάλινο), χαρτομάντιλο, κολλη-
τική ταινία, καρφί, χώμα και χαρτόνι.  
Εκτέλεση: Γεμίζουμε το διαφανές ποτήρι με χώμα 
και το βάζουμε στη λεκάνη με το νερό με το άνοιγ-
μά του προς το νερό. Κολλάμε με την ταινία το χαρ-
τομάντιλο στον πάτο ενός άδειου ποτηριού και το 
τοποθετούμε κι αυτό ανάποδα μέσα στην λεκάνη με 
το νερό. Έπειτα κάνουμε το ίδιο αφού έχουμε τρυ-
πήσει με το καρφί τον πάτο του ποτηριού. Γεμίζου-
με το γυάλινο ποτήρι με νερό και τοποθετούμε το 
χαρτόνι στο άνοιγμά του. Το αναποδογυρίζουμε. 
Συμπέρασμα: Στο ποτήρι με το χώμα παρατηρούμε ότι το χώμα  βρέχεται και χύνεται διότι υ-
πάρχει αέρας μέσα στο χώμα. Στο ποτήρι με το χαρτομάντιλο παρατηρούμε ότι το χαρτομάντιλο 
δεν βρέχεται διότι ο αέρας που υπάρχει στο ποτήρι δεν επιτρέπει το νερό να διεισδύσει στο ποτή-
ρι. Ενώ όταν τρυπήσουμε το ποτήρι το χαρτομάντιλο βρέχεται διότι ο αέρας έχει φύγει από το πο-
τήρι. Στο γεμάτο με νερό και κλεισμένο με το χαρτόνι ποτήρι παρατηρούμε ότι ο αέρας που υπάρ-
χει κάτω από το χαρτόνι δεν επιτρέπει το νερό να χυθεί. 
 
Πάγος, νερό, υδρατμοί: Tι μένει ίδιο, τι αλλάζει; 
Όργανα – Υλικά: βούτυρο, σοκολάτα, πάγος, κεράκια, αλουμινένια φορμάκια, ταψάκι αλουμινίου, 
θερμόμετρο εργαστηρίου, χρονόμετρο, εστία θερμότητας, μανταλάκια, νερό, κατσαρόλα. 
Εκτέλεση: Στα αλουμινένια φορμάκια τοποθετούμε από ένα υλικό αντίστοιχα, πάγο, Βούτυρο, σο-
κολάτα και με τα κεράκια θερμαίνουμε τα φορμάκια. Για να αποφύγουμε ατύχημα τα κρατάμε με τα 
μανταλάκια. Χρονομετρούμε και παρατηρούμε. Με το θερμόμετρο μετρούμε τη θερμοκρασία του 
υλικού ανά 30 δεύτερα. Με την εστία θερμότητας ζεσταίνουμε νερό και σκεπάζουμε το σκεύος με 
το ταψάκι αλουμινίου. Χρονομετρούμε και παρατηρούμε. 
Συμπέρασμα: Παρατηρούμε ότι τα στερεά υλικά που χρησιμοποιήσαμε με τη θερμότητα μετατρέ-
πονται σε υγρά σε διαφορετικό χρόνο το καθένα. Επίσης παρατηρήσαμε ότι το νερό που ζεστάναμε 
όσο περνούσε η ώρα μετατράπηκε σε ατμό και ξανά σε υγρό στην επιφάνεια του ταψιού που κάλυ-
πτε το σκεύος.  
Τα σώματα τα συναντάμε σε τρεις καταστάσεις: 
ως στερεά, ως υγρά και ως αέρια. Το νερό εί-
ναι ένα υλικό που εμφανίζεται και στις τρεις 
αυτές καταστάσεις. Η κατάσταση των σωμάτων 
αλλάζει καθώς αυτά θερμαίνονται ή ψύχονται. 
 
Το φως ταξιδεύει ... και «συναντά» σώματα 
Όργανα – Υλικά: χαρτί φωτοτυπικού, μαύρο 
χαρτόνι, λαδόκολλα, αλουμινόχαρτο, ποτήρι με 
νερό, πορτοκαλάδα, μεμβράνη τροφίμων, φα-
κός. 
Εκτέλεση: Με το φακό ρίχνουμε φως σε κάθε υλικό που τοποθετούμε σε συγκεκριμένη απόσταση. 
Συμπέρασμα: Παρατηρούμε ότι σε κάποια σώματα το φως περνάει από μέσα τους, σε κάποια άλλα 
περνάει μικρή ποσότητα φωτός και σε κάποια άλλα σώματα το φως δεν περνάει καθόλου. Έτσι 
χωρίζουμε τα σώματα αυτά σε διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή αντίστοιχα. 
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Ο Μασίστας των βιβλίων – Πείραμα για την τριβή  
Υλικά: 2 σχολικά βιβλία μεγάλου μεγέθους (Ανθολόγια Ε΄-ΣΤ΄ δημοτικού) 
Εκτέλεση: Αρχικά ανακατεύουμε τα φύλλα των δύο βιβλίων σωρηδόν. Ο διαχωρισμός τους είναι 
πολύ εύκολος. Όταν όμως τα ανακατεύουμε φύλλο προς φύλλο (ή σχεδόν έτσι) ο διαχωρισμός 
τους είναι πρακτικά αδύνατος! 
Εξήγηση: Η αιτιολόγηση βρίσκεται στην τριβή: ανά-
μεσα στα φύλλα των βιβλίων αναπτύσσονται μεγάλες 
δυνάμεις τριβής που δυσχεραίνουν την κίνηση. Όταν 
τα φύλλα ανακατεύονται σωρηδόν είναι λίγα τα φύλ-
λα των δύο βιβλίων που ακουμπούν άρα λίγες και οι 
δυνάμεις τριβής. Εάν όμως τα ανακατεύουμε φύλλο-
φύλλο, δημιουργούμε πολλά ζευγάρια άρα και πολλές 
δυνάμεις τριβής που προστίθενται δημιουργώντας 
μία πολύ μεγάλη συνισταμένη δύναμη. Σε πειράματα 
που έγιναν φάνηκε ότι αν χρησιμοποιήσουμε πολύ μεγάλα βιβλία τότε ακόμα και αν το προσδέσου-
με σε αυτοκίνητα δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν!  
 
Το μπαλόνι που φουσκώνει … ανάποδα.  
Όργανα – Υλικά: μπαλόνι, σφαιρική πυρίμαχη φιάλη ή κωνική, λίγο νερό βρύσης, εργαστηριακό 
λύχνο.  
Εκτέλεση: Τοποθετούμε τη φιάλη στο λίχνο και την αφήνουμε μέχρι να βράσει το ελάχιστο νερό 
που περιέχει. Την κατεβάζουμε από το λίχνο και προσαρμόζουμε στο λαιμό της το μπαλόνι. Καθώς 
η φιάλη ψύχεται το μπαλόνι αναρροφάται στο εσωτερικό της φιάλης, φουσκώνει από μόνο του και 
καλύπτει όλο το εσωτερικό της.  
Ερμηνεία: Καθώς το νερό βράζει η θερμοκρασία του ατμού στο εσωτερικό της φιάλης αυξάνεται, 
αυξάνεται και η πίεση του ατμού. Στη συνέχεια καθώς ο ατμός ψύχεται, η πίεση ελαττώνεται, η 
εξωτερική (ατμοσφαιρική) είναι μεγαλύτερη και αναγκάζει το μπαλόνι να φουσκώσει. 
 
Το πιπέρι που …τρέχει 
Υλικά: ένα πιάτο ή ένα ποτήρι με νερό, μαύρο πιπέρι, 
απορρυπαντικό υγρό πιάτων. 
Εκτέλεση: Γεμίζουμε το πιάτο ή το ποτήρι με νερό. 
Ρίχνουμε λίγο μαύρο πιπέρι πάνω στο νερό. Παρατη-
ρούμε ότι το πιπέρι επιπλέει και δεν μπορεί να 
«σπάσει» την ελεύθερη επιφάνεια του νερού. Στη 
συνέχεια ρίχνουμε 2-3 σταγόνες απορρυπαντικού 
υγρού. Το πιπέρι κινείται με εκπληκτική ταχύτητα 
προς τα τοιχώματα του ποτηριού. 
Εξήγηση: Η επιφανειακή τάση του νερού είναι μεγαλύτερη από αυτήν των άλλων κοινών υγρών. 
Το καθαρό νερό έχει μεγαλύτερη επιφανειακή τάση από το σαπουνόνερο. Ο υμένας νερού πάνω 
στον οποίο έχουν «καθίσει» οι κόκκοι του πιπεριού συστέλλεται καθώς αναπτύσσεται και απλώνει 
ο υμένας σαπουνιού. Με τον τρόπο αυτό, το εμβαδό της επιφάνειας του νερού ελαχιστοποιείται.  
 
Νίκησε τη βαρύτητα! 
Υλικά: ένα ποτήρι με νερό, έναν ή περισσότερους μεταλλικούς συνδετήρες, λίγο χαρτί κουζίνας. 
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Εκτέλεση: Γεμίζουμε το ποτήρι με νερό. Τοποθετούμε ένα μεταλλικό συνδετήρα πάνω σε ένα κομ-
μάτι χαρτιού κουζίνας. Τοποθετούμε το χαρτί πάνω στην επιφάνεια του νερού. Αφήνουμε να βυθι-
στεί το χαρτί μέσα στο ποτήρι. Παρατηρούμε πως ο συνδετήρας επιπλέει. 
Εξήγηση: Τα αντικείμενα που φαίνεται να επιπλέουν, δεν επιπλέουν με τη συνηθισμένη έννοια του 
όρου, αλλά υποβαστάζονται από το λεπτό υμένα δηλαδή την «επιδερμίδα» του νερού.  
 
Μυστηριώδεις κινήσεις 
Υλικά: ένα ποτήρι με νερό, ένα μπαλάκι του πιγκ-πογκ. 
Εκτέλεση: Βάζουμε νερό στο ποτήρι (όχι τελείως μέχρι πάνω). Προσπαθούμε να ισορροπήσου το 
μπαλάκι στο κέντρο του νερού. Παρατηρούμε πως το μπαλάκι κινείται μόνο του προς τα άκρα του 
ποτηριού. Στη συνέχεια γεμίζουμε το ποτήρι με νερό σιγά σιγά σχεδόν μέχρι να ξεχειλίσει. Παρα-
τηρούμε πως το μπαλάκι κινείται μόνο του προς το κέντρο του ποτηριού. 
Εξήγηση: Όταν το ποτήρι δεν είναι πλήρως γεμάτο με νερό, λόγω της 
επιφανειακής τάσης, το νερό σχηματίζει αριστερά και δεξιά της μπάλας 
μηνίσκους και οι δυνάμεις που ασκούνται (κόκκινο βέλος) έχουν συνιστα-
μένη προς τα δεξιά. Έτσι η μπάλα κινείται προς τα τοιχώματα του ποτη-
ριού. Όταν το ποτήρι είναι πλήρως γεμάτο με νερό, πάλι λόγω της επιφα-
νειακής τάσης, το νερό σχηματίζει μηνίσκους προς την αντίθετη κατεύ-
θυνση και οι δυνάμεις που ασκούνται στην μπάλα (κόκκινο βέλος) έχουν 
συνισταμένη προς τα αριστερά. Έτσι η μπάλα κινείται και ισορροπεί στο κέντρο.  
 
Το υποβρύχιο 
Υλικά: πλαστικό καπάκι από στυλό, πλαστελίνη, ένα 
ποτήρι με νερό, μπουκάλι νερού 1,5 λίτρου. 
Εκτέλεση: Βάζουμε στο καπάκι πλαστελίνη στο κάτω 
μέρος του τόση ώστε να επιπλέει στο ποτήρι με το 
νερό, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του να βυθίζεται. 
Τοποθετούμε το καπάκι μέσα στο μπουκάλι του νε-
ρού, το οποίο έχουμε γεμίσει με νερό, βιδώνουμε το 
καπάκι του μπουκαλιού και ασκούμε πίεση. Παρατη-
ρούμε το καπάκι από το στυλό να κατεβαίνει. Αν ελαττώσουμε την πίεση, ανεβαίνει ξανά προς τα 
επάνω. Έτσι αν αυξομειώνω την πίεση μπορεί να έχω ένα δύτη (ή υποβρύχιο). 
Εξήγηση: Το καπάκι έχει εγκλωβισμένο αέρα και ασκώντας με τα δάχτυλά μας πίεση στο μπουκά-
λι, το υγρό διαδίδει την πίεση σε κάθε κατεύθυνση. Άρα ασκείται πίεση στην αέρια στήλη που είναι 
μέσα στο καπάκι, ο όγκος της οποίας ελαττώνεται, η άνωση περιορίζεται και το καπάκι να κατε-
βαίνει. Αν ελαττώσουμε την πίεση, αυξάνεται η αέρια στήλη στο καπάκι, αυξάνεται η άνωση και 
ανεβαίνει. Το πείραμα γίνεται και με λεπτό δοκιμαστικό σωλήνα στον οποίο βάζουμε νερό λίγο πε-
ρισσότερο από το μισό του τόσο ώστε να μην βυθίζεται. 
 
Η πυκνότητα των φρούτων (Πείραμα με πυκνότητα)  
Στην αρχή παίρνουμε ένα πορτοκάλι και βλέπουμε ότι 
επιπλέει στο νερό. Μόλις όμως το καθαρίσουμε, δηλαδή 
αφαιρέσουμε τη φλούδα του, βλέπουμε ότι βυθίζεται. 
Αυτό που κάναμε είναι ότι αλλάξουμε το υλικό, μιας και 
η φλούδα και ειδικά το λευκό μέρος της, είναι ιδιαίτερα 
πορώδης και κρατάει πολύ αέρα. Εάν δοκιμάσουμε με το 
μήλο, δεν θα δούμε τα ανάλογα αποτελέσματα, αφού ο 
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καρπός του μήλου είναι ούτως ή άλλως πορώδης ενώ η φλούδα του είναι πολύ λεπτή, χωρίς ιδιαί-
τερη επίπτωση στο εγχείρημα. 
Το μωρό και το … αβγό! 
Υλικά: 2 φιάλες άδειες, ένα μαχαιράκι, αλάτι, κολλητική ταινία, ωμά αβγά. 
Εκτέλεση: Τοποθέτησε το αβγό μέσα στη μία φιάλη. Άφησέ την να πέσει στο πά-
τωμα από το ύψος περίπου της μέσης σου. Τι θα δεις; Το αβγό σπάει. 
Βάλε νερό στην άλλη φιάλη και τοποθέτησε μέσα το αβγό. Ρίξε αλάτι μέσα μέχρι 
να επιπλέει το αβγό. Άφησε το μπουκάλι να πέσει στο πάτωμα από το ύψος πε-
ρίπου της μέσης σου. Τι θα δεις; Το αβγό δε σπάει. 
Εξήγηση: Στην πρώτη περίπτωση στο αβγό ασκείται μια δύναμη από το πάτωμα 
σε ένα μόνο σημείο του, όπως δείχνει το κόκκινο βέλος και το αβγό σπάει.  
Στη δεύτερη περίπτωση, το αβγό επιπλέει λόγω της αυξημένης άνωσης και η 
δύναμη που ασκείται πάνω του, κατανέμεται ομοιόμορφα, και το αβγό δε σπάει. 
Εφαρμογή στην καθημερινή ζωή: Είναι γνωστό ότι και ένα αγέννητο μωρό είναι περιτριγυρισμένο 
από αλμυρό αμνιακό υγρό και επειδή το μωρό έχει παρόμοια πυκνότητα με το αμνιακό υγρό επι-
πλέει. Έτσι αν η μητέρα πέσει και χτυπήσει, οι δυνάμεις μεταφέρονται στο μωρό ομοιόμορφα, ώστε 
να μην πάθει καμία βλάβη. 
 
Η Φυσική του φούσκας  
Υλικά: 5 κουταλιές υγρό σαπούνι, μία κουταλιά γλυκερίνη, μία κουταλιά γλυκόζη και γεμίζουμε το 
υπόλοιπο ποτήρι με νερό. (ή 2η συνταγή: μισή κούπα υγρό πιάτων, μία κουταλιά σούπας μπέικιν 
πάουντερ, μισή κούπα κορν φλάουρ, δύο κουταλιές σούπας γλυκόζη ή μία κουταλιά σούπας γλυκε-
ρίνη, έξι κούπες νερό και ανακατεύουμε καλά.) 
Εκτέλεση: Βυθίζουμε το καλαμάκι στα διαλύματα και μετά φυσάμε ελαφρά, δημιουργώντας σαπου-
νόφουσκες που ταξιδεύουν στον αέρα. Εάν βρισκόμαστε σε ανοιχτό χώρο, θα δούμε να σχηματίζο-
νται τα χρώματα του ουράνιου τόξου πάνω στις φούσκες, καθώς το ηλιακό φως αναλύεται πάνω 
σε αυτές. Εάν θέλετε να κάνετε ακόμα μεγαλύτερες φούσκες, μπορείτε αρχικά να ρίξετε λίγο από 
το διάλυμα πάνω σε ένα τραπέζι. Τότε βυθίζοντας πάλι το καλαμάκι στα διαλύματα και φυσώντας 
πάνω στο υγρό τραπέζι, μπορείτε να δημιουργήσετε τεράστιες φούσκες ή ακόμα να βάλετε πολλές 
φούσκες τη μία μέσα στην άλλη. 
 
Το ζαχαρένιο φίδι-Πείραμα με ζάχαρη και σόδα 
 Υλικά: λίγη άμμο στεγνή (είτε θαλάσσης είτε για γάτες) η οποία θα λειτουργήσει ως μονωτικό της 
θερμότητας, οινόπνευμα ή ζιπέλαιο, ζάχαρη άχνη (εάν δεν έχετε χρησιμοποιείστε κρυσταλλική) 
και σόδα.  
Εκτέλεση: Αρχικά ανακατέψτε σε ένα ποτήρι 4 κουταλιές 
ζάχαρης με μία κουταλιά σόδας. Στη συνέχεια ρίξτε οινό-
πνευμα στην άμμο και τοποθετήστε πάνω λίγο από το μίγ-
μα (2-3 κουταλιές αρκούν). Με έναν αναπτήρα βάλτε φω-
τιά. Θα δείτε να προκύπτουν κάποια μαύρα στίγματα που 
γρήγορα όμως διογκώνονται δημιουργώντας το φίδι ή άλ-
λα περίεργα σχήματα. Ο ρυθμός εξέλιξης είναι σχετικά 
αργός (θα χρειαστείτε γύρω στα 10 λεπτά). 
Εξήγηση: Καθώς καίγεται η σόδα παράγονται μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα (και η 
καύση της ζάχαρης παράγει διοξείδιο του άνθρακα αλλά όχι σε τόσο μεγάλες ποσότητες). Το διο-
ξείδιο του άνθρακα λειτουργεί ως προωθητικό για το φίδι, επιτρέποντάς του να ανεβαίνει. Το υλι-
κό του φιδιού προκύπτει από την καύση της ζάχαρης και αποτελείται από ανθρακικά άλατα και 
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καπνιά (δηλαδή άνθρακα) και γι' αυτό έχει μαύρο χρώμα. Την ίδια αρχή της διόγκωσης την ακο-
λουθούμε προσθέτοντας σόδα στα κέικ. Γι' αυτό γίνονται αφράτα! 
Το ηφαίστειο 
Υλικά: έναν ογκομετρικό κύλινδρο 1000ml, νερό, ηλιέλαιο, αναβράζοντα δισκία depon, χρώμα βα-
φής αυγών κόκκινο ή γκοφρέ χαρτί π.χ. κόκκινο. 
Εκτέλεση: Σε ένα άδειο ογκομετρικό κύλινδρο 1000ml, βάζουμε νερό περίπου μέχρι το 1/5 του 
ύψους του κυλίνδρου και διαλύουμε μέσα σε αυτό λίγο χρώμα. Στη συνέχεια προσθέτουμε λάδι, 
μέχρι ο κύλινδρος να γεμίσει εντελώς και στη συνέχεια ρίχνουμε ένα αναβράζον δισκίο. Σταγόνες 
χρωματιστού νερού ανεβαίνουν από το κάτω μέρος του κυλίνδρου, διαπερνούν το λάδι, φτάνουν 
στην επιφάνειά του και στη συνέχεια ξαναβυθίζονται. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρις ότου, στα-
ματήσει η δράση του αναβράζοντος δισκίου. 
Εξήγηση: Το χρώμα βαφής διαλύεται στο νερό και το χρωματίζει. Το λάδι επιπλέει στο νερό, ε-
πειδή είναι ελαφρύτερο. Το αναβράζον δισκίο αντιδρά με το νερό και δημιουργείται διοξείδιο του 
άνθρακα, το οποίο, σαν αέριο, ανέρχεται δια μέσου των υγρών. Καθώς οι φυσαλίδες του αερίου 
περνάνε από το νερό στο λάδι, παρασύρουν και μια μικρή ποσότητα χρωματισμένου νερού. Όταν 
τελικά φτάσουν στην επιφάνεια του λαδιού, οι φυσαλίδες σκάνε και το χρωματισμένο νερό, πέφτει 
πάλι προς τα κάτω. 
 
Είδωλο σε επίπεδο καθρέφτη  
Οι επίπεδοι καθρέφτες σχηματίζουν είδωλα, που η 
δεξιά τους πλευρά αντιστοιχεί στην αριστερή πλευρά 
του αντικειμένου και αντίστροφα.  
Υλικά: επίπεδος καθρέφτης, χαρτιά, μαρκαδόρος.  
Εκτέλεση: Γράφουμε το όνομά μας στο χαρτί και το 
κοιτάζουμε μέσα από τον καθρέφτη. Βλέπουμε ότι η 
δεξιά πλευρά του ονόματός μας αντιστοιχεί στην αρι-
στερή πλευρά του ειδώλου στον καθρέφτη και αντί-
στροφα. Ξαναγράφουμε σε ένα άλλο χαρτί το όνομά μας «ανάποδα», όπως δηλαδή βλέπουμε τα 
γράμματα κοιτάζοντάς τα στον καθρέφτη. Τοποθετούμε το δεύτερο χαρτί μπροστά στον καθρέφτη 
και βλέπουμε πως το όνομά μας εμφανίζεται σωστά γραμμένο.  
Εξήγηση: Για το λόγο αυτό τα γράμματα μπροστά στα ασθενοφόρα είναι γραμμένα ανάποδα.  
 
Είδωλο σε κοίλο και κυρτό καθρέφτη  
Υλικά: γυαλισμένη κουτάλα, μικρό κερί, αναπτήρας.  
Εκτέλεση: Ανάβουμε το κερί και το παρατηρούμε στο εσωτερικό (κοίλο) μέρος της κουτάλας. Βλέ-
πουμε πως το είδωλό του είναι μικρότερο και αντε-
στραμμένο. Όταν πλησιάσουμε το κερί πολύ κοντά το 
βλέπουμε μεγαλύτερο και όρθιο. Παρατηρούμε το 
είδωλο του κεριού και από το εξωτερικό (κυρτό) μέ-
ρος της κουτάλας. Το βλέπουμε μικρότερο και όρθιο.  
Εξήγηση: Οι κοίλοι καθρέφτες σχηματίζουν είδωλα 
αντεστραμμένα όταν το αντικείμενο είναι μακρύτερα 
από αυτούς και όρθια όταν πλησιάσουμε το αντικεί-
μενο πολύ κοντά. Οι κυρτοί καθρέφτες σχηματίζουν 
είδωλα τα οποία είναι πάντοτε μικρότερα και όρθια.  
Τους κυρτούς καθρέφτες τους χρησιμοποιούμε στις διασταυρώσεις των δρόμων.  
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Συγκλίνοντες – αποκλίνοντες φακοί  
Οι κυρτοί φακοί είναι λεπτότεροι στα άκρα και παχύτεροι στο μέσον ενώ οι κοίλοι είναι παχύτεροι 
στα άκρα και λεπτότεροι στο μέσον. Όταν οι ακτίνες του φωτός περάσουν από έναν κυρτό φακό, 
θα συγκλίνουν σ' ένα σημείο, γι' αυτό οι φακοί αυτοί λέγονται συγκλίνοντες. Αντίθετα, όταν οι α-
κτίνες του φωτός περάσουν από έναν κοίλο φακό, βγαίνοντας απ' αυτόν θα αποκλίνουν, γι' αυτό 
οι φακοί αυτοί λέγονται αποκλίνοντες.  
Υλικά: πηγή ακτινών λέιζερ με καπάκι παράλληλων ακτινών, κυρτός φακός (συγκλίνων), κοίλος 
φακός (αποκλίνων).  
Εκτέλεση: Φωτίζουμε έναν κοίλο φακό με τη δέσμη παράλληλων ακτινών του λέιζερ. Παρατηρούμε 
πως οι ακτίνες αποκλίνουν, Στη συνέχεια φωτίζουμε έναν κυρτό φακό με τη δέσμη παράλληλων 
ακτινών του λέιζερ. Παρατηρούμε πως οι ακτίνες συγκλίνουν σε ένα σημείο. Αν έχει ήλιο μπορού-
με να ανάψουμε φωτιά με ένα μεγεθυντικό φακό σε βαμβάκι. 
Εξήγηση: Έτσι εξηγείται το φαινόμενο της πυρκαγιάς από σπασμένα μπουκάλια που λειτουργούν 
πολλές φορές ως κυρτοί φακοί.   
 
Το αόρατο ποτήρι  
Υλικά: ηλιέλαιο, δύο ποτήρια ζέσεως (πυρίμαχα) διαφορετικού μεγέθους.  
Εκτέλεση: Τοποθετούμε το μικρότερο ποτήρι μέσα στο μεγαλύτερο. Ρίχνουμε ηλιέλαιο στο μικρό 
ποτήρι ώστε να γεμίσει. Συνεχίζουμε να ρίχνουμε μέχρι το ηλιέλαιο να το σκεπάσει τελείως. Κα-
θώς το ηλιέλαιο καλύπτει το μικρό ποτήρι, αυτό σιγά σιγά εξαφανίζεται. Στο τέλος δε θα φαίνεται 
καθόλου.  
Εξήγηση: Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της διάθλασης του φωτός. Το ηλιέλαιο και το πυρίμαχο γυαλί 
έχουν τον ίδιο δείκτη διάθλασης. Το φως δηλαδή περνάει μέσα από τα δύο αυτά διαφανή σώματα 
σαν να είναι το ίδιο υλικό χωρίς να διαθλάται.  
 
Η τραμπάλα του κεριού 
Υλικά: ένα χοντρό κερί, δύο μεγάλα καρφιά ίδιου μεγέθους, δύο ίδια ποτήρια, ένα μαχαίρι, αλουμι-
νόχαρτο, αναπτήρας 
Εκτέλεση: Στρώνουμε στο τραπέζι το αλουμινόχαρτο και ακουμπάμε τα δύο ποτήρια. Κόβουμε το 
κερί και από τα δύο μέρη για να φανεί το φυτίλι και τρυπάμε τη μέση του κεριού με τα δύο καρφιά 
μέχρι να σφηνώσουν καλά (το ένα απέναντι από το άλλο). Στη συνέχεια τοποθετούμε το κερί στα 
δύο ποτήρια (σε ίση απόσταση) και προσέχουμε το κερί να ισορροπεί σε παράλληλη στάση προς το 
πάτωμα. Ανάβουμε με τον αναπτήρα το κερί και από τα δύο φυτίλια. Σε λίγο το κερί αρχίζει να α-
νεβοκατεβαίνει κάνοντας … τραμπάλα.  
Εξήγηση: Η κίνηση των κεριών προκαλείται από τα θερμά ρεύματα αέρα των φλογών των κεριών. 
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Δημοτικό Σχολείο Καλλίθηρου 
 
Ανακύκλωση χαρτιού 
Υλικά: κομμένα χαρτιά εφημερίδας, λεκάνη με νερό, νερόχρωμα, τρυπητό για στράγγισμα, πλάστης, 
σίτα, λεία επιφάνεια για στέγνωμα.  
Εκτέλεση: Τοποθετούμε τα κομμάτια χαρτιού στην λεκάνη με το νερό για να μουσκέψουν. Στραγγί-
ζουμε τα βρεγμένα κομμάτια στο τρυπητό. Τοποθετούμε το χαρτί που έχει στραγγίσει στο μίξερ 
προσθέτοντας μικρή ποσότητα χρώματος κατά προτίμηση. Τοποθετούμε τον χυλό σε σίτα για να 
στραγγίσει. Στη συνέχεια το ανοίγουμε σε λεπτό φύλλο με τον πλάστη πάνω στην λεία επιφάνεια 
και αφήνουμε μία εβδομάδα περίπου να στεγνώσει πριν το χρησιμοποιήσουμε. 
Συμπέρασμα: Το χαρτί έχει την ιδιότητα να ανακυκλώνεται και να επαναχρησιμοποιείται. 

  
Αφού λοιπόν κατασκευάσαμε χαρτί, το χρησιμοποιήσαμε δημιουργώντας τη μακέτα του Σχολείου 
μας και κατασκευές τις οποίες εκθέσαμε στην γιορτή Φυσικών Επιστημών του Ε.Κ.Φ.Ε !! 
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1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 
Βλέποντας τον … ήχο 
Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν: ένα μεταλλικό τενεκεδάκι, ένα μπαλόνι, ένα 
μικρό κομμάτι από καθρέπτη, μικρό λέιζερ, ανοιχτήρι κονσερβών, κόλλα, 
σύστημα στήριξης αποτελούμενο από βάση και μεταλλικές ράβδους. 
Κατασκευή: Με το ανοιχτήρι κονσερβών αφαιρούμε τις δυο βάσεις από το 
μεταλλικό τενεκεδάκι. Στη μια βάση προσαρμόζουμε το μπαλόνι, έτσι ώστε 
να είναι τεντωμένο. Στο κέντρο της βάσης που έχει τοποθετηθεί το μπα-
λόνι κολλάμε το μικρό κομμάτι από καθρέπτη. Με τη βοήθεια του συστήμα-
τος στήριξης τοποθετούμε το λέιζερ και το τενεκεδάκι με τέτοιο τρόπο 
που η λεπτή δέσμη του λέιζερ να ανακλάται στο μικρό κομμάτι καθρέπτη 
και να πέφτει σε ένα τοίχο. Όταν κάποιος φωνάζει στην ανοικτή βάση από 
το τενεκεδάκι, δημιουργούνται στον τοίχο διάφορα σχέδια. 
Εξήγηση: Όταν φωνάζουμε στην ανοικτή βάση από το τενεκεδάκι, ο ήχος 

αναγκάζει το μπαλόνι να εκτελέσει μια πο-
λύπλοκη ταλάντωση. Το μικρό κομμάτι καθρέπτη επίσης εκτελεί 
πολύπλοκη ταλάντωση. Αυτό αναγκάζει την ανακλώμενη ακτίνα του 
λέιζερ να πέφτει σε διαφορετικά σημεία του τοίχου πάρα πολύ γρή-
γορα, πράγμα που δημιουργεί τα σχήματα. 
 

Το χλιαρό νερό που … βράζει 
Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν: μία σύριγγα (60ml), ένα ποτήρι ζέ-
σεως, γκαζάκι, νερό. 
Κατασκευή: Τοποθετούμε νερό στο ποτήρι ζέσεως. Με το γκαζάκι 
ζεσταίνουμε το νερό περίπου στους 60oC. Με τη σύριγγα παίρνουμε 
περίπου 10ml νερού. Κλείνουμε με ένα δάκτυλο το στόμιο της σύ-
ριγγας και τραβάμε το έμβολό της προς τα πίσω. Παρατηρούμε ότι 
το νερό μέσα στη σύριγγα αρχίζει να βράζει. 
Εξήγηση:. Όταν τραβάμε το έμβολο της σύριγγας προς τα πίσω, η πίεση στο εσωτερικό της μειώ-
νεται. Έτσι το νερό μπορεί να βράσει σε χαμηλότερη θερμοκρασία και όχι στους 100oC που βράζει 
όταν η πίεση είναι 1Atm. 
 
Ηλεκτρική γεννήτρια  
Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν: ένα μικρό πλαστικό καρούλι, σύρμα περιέλιξης μοτέρ (περίπου 
30m), ένα μικρό λαμπάκι LED, δυο μαγνήτες νεοδυμίου κυλινδρικού σχήματος, μια μεγάλη σιδερέ-
νια βίδα, σύστημα στήριξης αποτελούμενο από βάση και μεταλλικές ράβδους, μηχανισμός περι-
στροφής. 
Διαδικασία: Τυλίγουμε το σύρμα στο καρούλι έτσι ώστε να σχηματιστούν περίπου 400-500 σπεί-
ρες. Αφαιρούμε τη μόνωση από τις δυο άκρες του σύρματος και συνδέουμε το λαμπάκι LED. Προ-
σαρμόζουμε τη διάταξη (πηνίο-λαμπάκι LED) που δημιουργήσαμε στο σύστημα στήριξης. Τοποθε-
τούμε τους δυο μαγνήτες σε δυο αντιδιαμετρικά σημεία στο «κεφάλι» της βίδας. Η μαγνητική δύ-
ναμη είναι μεγάλη και έτσι οι μαγνήτες περιστρέφονται μαζί με τη βίδα. Προσαρμόζουμε το άλλο 
άκρο της βίδας στο μηχανισμό περιστροφής. Φέρνουμε κοντά τη διάταξη (πηνίο-λαμπάκι LED) 
στους μαγνήτες. Με το μηχανισμό περιστροφής περιστρέφουμε τους μαγνήτες. Παρατηρούμε ότι 
το λαμπάκι LED ανάβει. Μάλιστα όσο πιο γρήγορα περιστρέφονται οι μαγνήτες τόσο πιο έντονα 
ανάβει το λαμπάκι. 

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 27 

Εξήγηση: Όταν περιστρέφονται οι 
μαγνήτες, μεταβάλλεται οι μαγνη-
τική ροή που περνά μέσα από της 
σπείρες του πηνίου και έτσι σ’ αυ-
τό εμφανίζεται ΗΕΔ από επαγω-
γή. Επειδή τα άκρα του πηνίου εί-
ναι συνδεδεμένα με το λαμπάκι 
LED, το κύκλωμα είναι κλειστό και έτσι αυτό ανάβει. 
 
Διάδοση κύματος  
Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν: σύστημα στήριξης αποτελούμενο από δυο βάσεις, τρεις μεταλλικές 
ράβδους (1m) και συνδέσμους, μάζες των 50g, σπάγκος. 
Διαδικασία: Συνδέουμε τις ράβδους με τις βάσεις και 
τους συνδέσμους έτσι ώστε να σχηματίζεται ένα «Π». Κό-
βουμε κομμάτια σπάγκου και τα δένουμε στην οριζόντια 
ράβδο σε ίσες αποστάσεις (περίπου 10cm), έτσι ώστε όταν 
κρέμονται να έχουν μήκος 90cm. Στα κάτω άκρα των νη-
μάτων του σπάγκου κρεμάμε μάζες των 50g, έτσι ώστε να 
δημιουργηθούν εκκρεμή. Συνδέουμε τα διαδοχικά κατακό-
ρυφα νήματα με σπάγκο σε απόσταση 20cm από την οριζό-
ντια ράβδο. Στα τμήματα του σπάγκου που ενώνουν τα κα-
τακόρυφα νήματα, κρεμάμε μάζες των 50g. Απομακρύνου-
με από τη θέση ισορροπίας το πρώτο εκκρεμές κάθετα 
προς το επίπεδο των νημάτων και το αφήνουμε ελεύθερο 
να ταλαντώνεται. Παρατηρούμε πως η κίνηση μεταδίδεται 
στο δεύτερο εκκρεμές, από το δεύτερο στο τρίτο, κλπ. 
Έχουμε διάδοση της κίνησης (διαταραχής) κατά μήκος της 
σειράς των εκκρεμών. Επιπλέον παρατηρούμε πως δεν 
έχουμε μετακίνηση μάζας παρά μόνο μετάδοση ενέργειας. 
Έχουμε δημιουργήσει ένα εγκάρσιο κύμα στο οποίο διακρί-
νουμε όρη και κοιλάδες . 
Εξήγηση: Οι μάζες των 50g που κρέμονται στα κατακόρυφα νήματα, αντιπροσωπεύουν τα μόρια 
ενός ελαστικού μέσου. Οι μάζες των 50g που κρέμονται στα τμήματα του σπάγκου που ενώνουν τα 
κατακόρυφα νήματα αντιπροσωπεύουν τις δυνάμεις ελαστικότητας των μορίων του μέσου. Αυτές οι 
δυνάμεις, μέσω του έργου που παράγουν, μεταφέρουν ενέργεια από μόριο σε μόριο (μάζες των 50g 
που κρέμονται στα κατακόρυφα νήματα). Έτσι τελικά όλα τα μόρια (μάζες των 50g που κρέμονται 
στα κατακόρυφα νήματα) αρχίζουν να ταλαντώνονται, σχηματίζοντας σε μια ορισμένη χρονική 
στιγμή όρη και κοιλάδες. 
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2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 
Το μπαλόνι που φουσκώνει … ανάποδα 
Υλικά: σφαιρική φιάλη, μπαλόνι, νερό, εργαστηριακός λύχνος, τρίποδας, πλέγμα αμιάντου. 
Εκτέλεση: Εισάγουμε στη φιάλη λίγο νερό (περίπου 15ml) και θερμαί-
νουμε μέχρι βρασμού, χωρίς να εξατμισθεί όλη η ποσότητα του νερού. 
Απομακρύνουμε τη φιάλη από τη φωτιά και χωρίς καθυστέρηση εφαρ-
μόζουμε το μπαλόνι στο στόμιο της φιάλης. Καθώς η θερμοκρασία της 
φιάλης ελαττώνεται, το μπαλόνι αναρροφάται στο εσωτερικό της φιά-
λης και φουσκώνει καταλαμβάνοντας όλο το εσωτερικό της.  
Εξήγηση: Καθώς θερμαίνεται το νερό στη φιάλη, αυξάνεται και η 
θερμοκρασία του ατμού στο εσωτερικό της, οπότε αυξάνεται και η 
πίεση του ατμού. Το μπαλόνι τοποθετείται στη φιάλη, όταν η θερμο-
κρασία και η πίεση στο εσωτερικό της φιάλης είναι υψηλή. Καθώς ο 
ατμός στη φιάλη ψύχεται, ελαττώνεται και η πίεσή του και το μπαλόνι αναρροφάται στο εσωτερικό 
της φιάλης. Η εξωτερική πίεση είναι μεγαλύτερη της εσωτερικής και έτσι εισέρχεται αέρας μέσα 
στο μπαλόνι και το φουσκώνει. 

 
Τραμπάλα με κερί 
Υλικά: κερί, μία βελόνα, μαχαίρι, δύο ίδια ποτήρια. 
Εκτέλεση: Με ένα μαχαίρι κόβουμε ένα μικρό κομμάτι από το πίσω μέ-
ρος του κεριού, έτσι ώστε να βγει και από κει το φυτίλι. Με τη βελόνα 
διαπερνάμε το κερί στο μέσο του και στη συνέχεια το τοποθετούμε α-
νάμεσα στα δύο ποτήρια, με τέτοιο τρόπο ώστε να στηρίζεται στη βελό-
να και να ισορροπεί. Ανάβουμε το φυτίλι και από τις δύο άκρες. Το κερί 
καθώς καίγεται και από τις δύο μεριές, κινείται πάνω κάτω, σα να είναι 
τραμπάλα. 

Ερμηνεία: Η βαρυτική δύναμη της γης τραβάει όλα τα αντικείμενα προς τα κάτω. Δύο πανομοιό-
τυπα αντικείμενα μπορεί να ισορροπούν όταν αναρτώνται από μια οριζόντια ράβδο σε ίση απόσταση 
από το κέντρο της ράβδου, γιατί η βαρυτική δύναμη που δρα σε κάθε αντικείμενο είναι η ίδια. Εάν 
ένα αντικείμενο έχει ελαφρώς διαφορετικό βάρος, τότε η οριζόντια ράβδος θα γείρει προς την 
πλευρά του βαρύτερου αντικειμένου. Επομένως, το κερί στην αρχή ισορροπεί. Όταν όμως στάξει 
μία σταγόνα από τη μία πλευρά, το άκρο αυτό γίνεται πιο ελαφρύ και το κερί γέρνει προς την άλλη 
πλευρά. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και από αυτή την πλευρά και το κερί ταλαντώνεται συνεχώς.   
 
Depon, φάρμακο … και πύραυλος 
Υλικά: ένα άδειο πλαστικό κουτάκι από depon αναβράζον, 
ταμπλέτες depon αναβράζον, νερό. 
Εκτέλεση: Βάζουμε ελάχιστο νερό μέσα στο άδειο κουτί 
και ρίχνουμε μία ταμπλέτα depon αναβράζον. Κλείνουμε 
γρήγορα το κουτί και το τοποθετούμε πάνω σε τραπέζι όρ-
θιο και με το καπάκι προς τα κάτω. Μετά από λίγα δευτε-
ρόλεπτα, το κουτί εκτοξεύεται με δύναμη προς τα πάνω.  
Ερμηνεία: Το Depon (παρακεταμόλη), έχει όξινο ανθρακικό νάτριο, κιτρικό οξύ κ.ά. Με την προ-
σθήκη νερού το όξινο ανθρακικό νάτριο μετατρέπεται μετά από μια σειρά αντιδράσεων σε αέριο 
διοξείδιο του άνθρακα. Η μεγάλη παραγωγή αερίου μέσα στο κλειστό κουτί δημιουργεί μεγάλη πίε-
ση, οπότε ανοίγει το καπάκι και το κουτί εκτοξεύεται προς τα πάνω. 
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3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 
Πυκνότητα: Στρώσεις υγρών 
Σε ένα ποτήρι προσθέτουμε προσεκτικά (όχι ορμητικά) από κάτω προς τα πάνω τα εξής υγρά: 
γλυκερίνη, κόκκινο κρασί, ελαιόλαδο, οινόπνευμα. Η πυκνότητα των υγρών όσο ανεβαίνουμε μι-
κραίνει.  
Τσαλακώνοντας ένα κομμάτι αλουμι-
νόχαρτο το διαμορφώνουμε σε μπα-
λάκι και το τοποθετούμε στο ποτήρι 
με τα υγρά της εικόνας. Το μπαλάκι 
αρχικά πλέει ή βυθίζεται στο οινό-
πνευμα, άρα η (μέση) πυκνότητά του 
είναι μικρότερη ή, ανάλογα, και ίση 
με αυτήν του οινοπνεύματος (το 
μπαλάκι περικλείει και αέρα). Βγάζω 
το μπαλάκι και το συμπιέζω με τα 
χέρια μου. Το ξαναρίχνω στο δοχείο. 
Τώρα βυθίζεται κάτω στο οινόπνευμα και πλέει στο λάδι. Με τη συμπίεση αυξήθηκε η πυκνότητά 
του, το έκανα «πυκνότερο» ταιριάζει και η λέξη με τη διαδικασία. Για να βυθιστεί στο κρασί θα 
χρειαστεί να συμπιεστεί το μπαλάκι ισχυρότερα, για να βυθιστεί στη γλυκερίνη ίσως χρειαστεί και 
μερικές «σφυριές». Στο πείραμα αυτό η μάζα του αλουμινόχαρτου παραμένει σταθερή, μπορείτε 
και να το ζυγίσετε αν έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό, και ο όγκος του μειώνεται. 

 
Πυκνότητα: Ερμηνεία της πλεύσης – βύθισης των στερεών σωμάτων 
Κόβουμε το πάνω μέρος από ένα μεγάλο μπουκάλι αναψυκτικού. Ρίχνουμε νε-
ρό σε αυτό και στη συνέχεια τοποθετούμε στο νερό μια πατάτα. Η πατάτα 
βουλιάζει. 
Πως μπορούμε να την κάνουμε να επιπλεύσει;  
Βγάζουμε την πατάτα από το νερό, καρφώνουμε δύο οδοντογλυφίδες και στην 
ελεύθερη άκρη τους καρφώνουμε δύο μικρά κομμάτια φελιζόλ. Η πατάτα επι-
πλέει. Η πρόσθεση του φελιζόλ είχε ως αποτέλεσμα την ελάττωση της μέσης 
πυκνότητας του σώματος (μεγάλη αύξηση του όγκου με ταυτόχρονη ελάχιστη 
αύξηση της μάζας). 
 

Εξαφανίστε το ποτήρι (ή το αόρατο γυαλί)  
Υλικά: Ποτήρια διαφόρων μεγεθών (να χωράνε άνετα το ένα μέσα στο άλλο) 
και ηλιέλαιο ή γλυκερίνη. Βάζουμε ένα μικρό ποτήρι ζέσεως μέσα σε ένα με-
γαλύτερο και αρχίζουμε να γεμίζουμε με ηλιέλαιο το μικρό μέχρι να ξεχειλί-
σει. Το μέρος του μικρού ποτηριού που θα είναι σκεπασμένο από το ηλιέλαιο 
που ξεχειλίζει εξαφανίζεται, γιατί οι δείκτες διάθλασης του γυαλιού και του 
λαδιού είναι σχεδόν ίδιοι και το φως συνεχίζει την ευθύγραμμη πορεία του 
καθιστώντας αδύνατο να παρατηρήσουμε το ποτήρι. Το ίδιο συμβαίνει αν α-
ντικαταστήσουμε το λάδι με γλυκερίνη. Τα διαφανή αντικείμενα γίνονται αό-
ρατα όταν δεν διαθλούν το φως. 
Η ταχύτητα του φωτός εξαρτάται από το μέσο στο οποίο διαδίδεται. Είναι 
μέγιστη στο κενό και ίση με 300.000km/s και ελάχιστα μικρότερη στον αέρα. 
Όταν το φως περνάει από τον αέρα σε κάποιο άλλο μέσο, τότε επιβραδύνεται και προκαλείται μία 
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αλλαγή της κατεύθυνσης διάδοσης του. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται διάθλαση και χαρακτηρίζε-
ται από ένα δείκτη n. Στον πίνακα βλέπουμε τους δείκτες διάθλασης κάποιων υλικών. Αν το φως 
διέρχεται από δύο μέσα με τον ίδιο δείκτη διάθλασης, τότε συνεχίζει το δρόμο του σαν να βρισκό-
ταν στο ίδιο μέσο. 

 
Το ζαχαρένιο φίδι-Πείραμα με ζάχαρη και σόδα 
Θα χρειαστείτε λίγη άμμο (είτε θαλάσσης είτε για γάτες) η οποία θα λειτουρ-
γήσει ως μονωτικό της θερμότητας, οινόπνευμα, ζάχαρη άχνη (εάν δεν έχετε 
χρησιμοποιείστε κρυσταλλική) και σόδα. 
Αρχικά ανακατέψτε σε ένα ποτήρι 4 κουταλιές ζάχαρης με μία κουταλιά σό-
δας. Στη συνέχεια ρίξτε οινόπνευμα στην άμμο και τοποθετήστε πάνω λίγο 
από το μίγμα (2-3 κουταλιές αρκούν). Με έναν αναπτήρα βάλτε φωτιά. 
Θα δείτε να προκύπτουν κάποια μαύρα στίγματα που γρήγορα όμως διογκώ-
νονται δημιουργώντας το φίδι ή άλλα περίεργα σχήματα. Ο ρυθμός εξέλιξης 
είναι σχετικά αργός (θα χρειαστείτε γύρω στα 10 λεπτά). 
Η ερμηνεία είναι η εξής: καθώς καίγεται η σόδα παράγονται μεγάλες ποσό-

τητες διοξειδίου του άνθρακα (και η καύση της ζάχαρης παράγει διοξείδιο του άνθρακα αλλά όχι 
σε τόσο μεγάλες ποσότητες). Το διοξείδιο του άνθρακα λειτουργεί ως προωθητικό για το φίδι, ε-
πιτρέποντάς του να ανεβαίνει. Το υλικό του φιδιού προκύπτει από την καύση της ζάχαρης και α-
ποτελείται από ανθρακικά άλατα και καπνιά (δηλαδή άνθρακα) και γι' αυτό έχει μαύρο χρώμα. 
Την ίδια αρχή της διόγκωσης την ακολουθούμε προσθέτοντας σόδα στα κέικ. Γι' αυτό γίνονται α-
φράτα! 
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4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 
1. Δημιουργία δυο αφισών με θέμα την ακολουθία Fibonacci για την χρώση των πετάλων των φυ-
τών. 
2. Δημιουργία φυτικών παρασκευασμάτων από φύλλα ελιάς. 
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6ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 
Το ηφαίστειο 
Υλικά: 1 ογκομετρικό κύλινδρο 1000ml, νερό, ηλιέλαιο, αναβράζοντα δισκία Depon, χρώμα βαφής 
αυγών κόκκινο. 
Εκτέλεση: Βάζουμε νερό μέχρι το 1/5 του ύψους του κυλίνδρου και διαλύουμε λίγο χρώμα. Στη 
συνέχεια προσθέτουμε λάδι και έπειτα ρίχνουμε το αναβράζον. Παρατηρούμε σταγόνες χρωματι-
στού νερού να ανεβαίνουν από το κάτω μέρος προς τα πάνω και να διαπερνούν το λάδι φτάνουν 
στην επιφάνεια και ξαναβυθίζονται. 
Εξήγηση: Το αναβράζον αντιδρά με το νερό και παράγεται CO2 το οποίο ως αέριο ανέρχεται δια 
μέσου των υγρών και οι φυσαλίδες αυτές παρασύρουν και μικρή ποσότητα χρωματισμένου νερού. 
 
Η οδοντόκρεμα του Ελέφαντα 
Υλικά: οξυζενέ (περιεκτικότητας μεγαλύτερης του 20%), υγρό πιάτων, μαγιά ή ΚΙ. 
Εξήγηση: Προσθέτουμε σ’ ένα ογκομετρικό κύλινδρο το υγρό πιάτων το οξυζενέ και ανακατεύου-
με να δημιουργηθεί λίγη σαπουνάδα. Στη συνέχεια ζεσταίνουμε λίγο το νερό που έχει μέσα μαγιά 
(μέχρι 35ο Κελσίου) και το ρίχνουμε στο σωλήνα. Η μαγιά επιταχύνει τη διάσπαση του οξυζενέ και 
η σαπουνάδα που δημιουργείται προσφέρει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. 
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7ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 
Η κούπα του Πυθαγόρα 
Υλικά: πλαστικό ποτήρι, πλαστικό καπάκι για 
βάση, ένα καλαμάκι.  
Θεωρείται εφεύρεση του Πυθαγόρα που ήθελε 
να διδάξει τους μαθητές του την αναγκαιότητα 
τήρησης του μέτρου στις ζωές τους. Λέγεται 
και «κούπα του Δικαίου» γιατί εκφράζει τις 
βασικές αρχές του δικαίου (της ύβρης και της 
νέμεσης). Όταν το μέτρο ξεπεραστεί (ύβρις) 

δεν χάνονται μόνο όσα ξεπέρασαν το όριο αλλά και όσα έχουν αποκτηθεί μέχρι τότε. H αρχή λει-
τουργίας της κούπας του Πυθαγόρα, στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές της Φυσικής: α) Την αρχή 
των συγκοινωνούντων δοχείων. Η αρχή αυτή μας λέει ότι: «Δύο 
σημεία ενός ρευστού που ισορροπεί έχουν την ίδια πίεση όταν βρί-

σκονται στο 
ίδιο οριζόντιο 
επίπεδο και η 
ελεύθερη επι-
φάνειά του σε 
όλα τα δοχεία 
βρίσκεται στο 
ίδιο οριζόντιο επίπεδο.» β) Την εξίσωση 
Bernoulli. Βασίζεται στην αρχή διατήρησης 
της ενέργειας και διατυπώνεται ως εξής: «Σε 
οποιοδήποτε σημείο μίας ρευματικής γραμμής, 
το άθροισμα της πίεσης (p), της κινητικής ε-
νέργειας ανά μονάδα όγκου (½·ρ·υ²) και της 

δυναμικής βαρυτικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου (ρgh), είναι σταθερό.» 
Η δομή της κούπας: Στην κεντρική στήλη υπάρχει μία τρύπα η οποία επικοινωνεί με την τρύπα 
που υπάρχει στο κάτω μέρος της κούπας μέσω ενός σωλήνα. Το σχήμα του σωλήνα μπορούμε να 
το παρομοιάσουμε σαν ένα καλαμάκι το οποίο το έχου-
με λυγίσει πάρα πολύ. Όσο η κούπα γεμίζει με κρασί 
μέχρι το όριο (διακεκομμένη γραμμή) παράλληλα γεμί-
ζει και ο σωλήνας που βρίσκεται εντός της στήλης. Το 
ύψος του κρασιού είναι το ίδιο λόγω της αρχής των 
συγκοινωνούντων δοχείων. Η πίεση στην ελεύθερη 
επιφάνεια του κρασιού είναι ίση με την ατμοσφαιρική 
πίεση (patm), όση είναι και η πίεση στην τρύπα του κά-
τω μέρους του ποτηριού. 

 
Συγκοινωνούντα δοχεία 
Υλικά: σύριγγες διαφόρων μεγεθών, ελαστικό 
σωλήνα και συνδέσμους, ξύλινη βάση. 
Η αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων λέει 

ότι: «Δύο σημεία ενός ρευστού που ισορροπεί έχουν την ίδια πίεση όταν βρίσκονται στο ίδιο ορι-
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ζόντιο επίπεδο και η ελεύθερη επιφάνειά του σε όλα τα δοχεία βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπε-
δο.» Η στάθμη του νερού στα δύο άκρα του σωλήνα βρίσκεται πάντα στην ίδια ευθεία, ανεξάρτητα 
από το μήκος του σωλήνα. 
 
Υδραυλικό ανυψωτικό  
Το υδραυλικό ανυψωτικό είναι ένας υδραυλικός μηχανισμός που επιτρέπει την εφαρμογή μιας με-
γάλης δύναμης ανύψωσης ή συμπίεσης. 
Υλικά: ξύλινη βάση, σύριγγες, ελαστικός σωλήνας.   
Αρχή λειτουργίας: Ο τρόπος που δουλεύει ένα υδραυλικό πιεστή-
ριο σχετίζεται με την Αρχή του Πασκάλ: Η πίεση σε όλα τα σημεία 
ενός κλειστού συστήματος μεταδίδεται ομοιόμορφα σε όλα τα ση-
μεία του. Ανεξάρτητα λοιπόν από τον τελικό σχεδιασμό ενός υ-
δραυλικού πιεστηρίου, το βασικό μοτίβο είναι κοινό: δύο σωλήνες 
διαφορετικής διαμέτρου (Α1 και Α2 στο διπλανό σχήμα) είναι ενω-
μένοι μέσω μιας δεξαμενής που περιέχει κάποιο ρευστό (π.χ. νερό, 
λάδι ή κάποιο αέριο). Σε καθέναν από τους 2 σωλήνες εφαρμόζε-
ται ένα έμβολο. Σύμφωνα με την αρχή του Πασκάλ, όση πίεση εφαρμόζεται στο πρώτο έμβολο με-
ταδίδεται και στο δεύτερο. Δηλαδή: P1=P2. Όμως η πίεση ορίζεται ως το πηλίκο της ασκούμενης 
δύναμης (F) σε μια επιφάνεια δια του εμβαδού (A) της επιφάνειας αυτής: P=F/A. Συνεπώς, η δύ-
ναμη που ασκείται στο δεύτερο έμβολο (F2) θα εξαρτάται από τη σχέση ανάμεσα στα δύο εμβαδά 
Α1 και Α2: F2=F1 A2/A1. Αυτό σημαίνει ότι αν, για παράδειγμα, η δεύτερη επιφάνεια έχει πενταπλά-
σιο εμβαδό από την πρώτη, τότε μπορεί κανείς ασκώντας στο πρώτο έμβολο μία δύναμη 10 Ν, να 
μεταφέρει στο δεύτερο έμβολο πενταπλάσια δύναμη (F2 = 50 Ν). 
 
Ανάλυση νερού  
Στον κύκλο του νερού είναι λογικό να διαλύονται οργανικές και ανόργανες ουσίες. Τα οργανικά 
μπορεί να προέρχονται από φύλλα δέντρων σε αποσύνθεση, από τα λύματα των ζωντανών οργανι-
σμών που ζουν μέσα του και φυσικά ανθρώπινα απόβλητα. Τα ανόργανα από τους βράχους όπου 
ρέει το νερό, τον ίδιο τον αέρα που έρχεται σε επαφή, τον μόλυβδο ή τον χαλκό από τους σωλήνες 
ύδρευσης, εξασθενές χρώμιο καθώς και τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται κυρίως στις αγρο-
τικές περιοχές. 
Ποιο θεωρείται μαλακό ή σκληρό νερό; Μαλακό νερό: 0-75 ppm. Μέτριας σκληρότητας: 75-150 
ppm. Σκληρό νερό: 150-300 ppm. Πολύ σκληρό: 300 + pmm.  
Τι είναι το σκληρό νερό; Όταν μιλάμε για σκληρό νερό αναφερόμαστε στο νερό που έχει υψηλά ε-
πίπεδα ασβεστίου, μαγνησίου και άλλα μεταλλικά στοιχεία. Το σκληρό νερό μειώνει την καθαριστι-
κή δύναμη του σαπουνιού και αφήνει υπολείμματα. 
Το σκληρό νερό προκαλεί τα εξής προβλήματα: α) Τα άλατα συσσωρεύονται στα εσωτερικά των 
ζωτικών εξαρτημάτων όπως τους πλαστικούς σωλήνες προκαλώντας το πλυντήριο να χαλάει 
πρόωρα και να μειώνει την διάρκεια ζωής του. β) Το απορρυπαντικό δεν αποδίδει στα επίπεδα 
που πρέπει με αποτέλεσμα να μειώνεται η αποδοτικότητα του και να χρειάζεται περισσότερο α-
πορρυπαντικό στην πλύση. γ) Τα άλατα συσσωρεύονται στις ίνες των ρούχων κάνοντάς τα σκληρά.  
Τι είναι τα TDS; Ολικά διαλυμένα στερεά (Total Dissolved Solids,TDS) είναι η συνολική ποσό-
τητα των φορτισμένων ιόντων, συμπεριλαμβανομένων των μεταλλικών στοιχείων, αλάτων και με-
τάλλων που είναι διαλυμένα σε συγκεκριμένο όγκο νερού. Τα TDS, που είναι βασισμένα στην αγω-
γιμότητα, μετρούνται σε μέρη ανά εκατομμύριο (parts per million, ppm). Τα TDS περιλαμβάνουν 
όλα τα αγώγιμα ανόργανα στοιχεία που υπάρχουν εκτός από τα μόρια του νερού και τα αιωρούμενα 
στερεά. Τα TDS επηρεάζουν οτιδήποτε καταναλώνει, χρησιμοποιεί ή ζει στο νερό, όπως υδραυλι-
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κές εγκαταστάσεις, σωληνώσεις, εργαστήρια, ψάρια και φυτά. Για τους ανθρώπους, όσο πιο χαμη-
λή είναι η τιμή των TDS τόσο πιο αποδοτικά ενυδατώνονται τα μόρια του ανθρώπινου σώματος. 
Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή των TDS τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα της ύπαρξης επι-
βλαβών στοιχείων στο νερό που μπορούν να θέσουν την υγεία σε κίνδυνο ή να μειώσουν δραστικά 
την απορρόφηση του νερού στο ανθρώπινο σώμα. 
Τι είναι το TDS meter; TDS σημαίνει Total Dissolved Solids, δηλαδή Συνολικά Διαλυμένα 
Στερεά. Μετράει τη συγκέντρωση μετάλλων, αλάτων, κατιόντων η ανιόντων αλλά και οργανικής 
ύλης που υπάρχουν διαλυμένα στο νερό. Στην ουσία ό, τι υπάρχει στο νερό εκτός από το ίδιο το 
νερό (Η2O) και τα αιωρούμενα σωματίδια που δεν έχουν διαλυθεί στο νερό. Είναι στην ουσία ένας 
μετρητής αγωγιμότητας που μετράει με πόση ευκολία «περνάει» το ρεύμα στο νερό. Εκτιμά τα συ-
νολικά διαλυμένα στερά σε ppm - parts per million, δηλαδή μέρη στο εκατομμύριο.  
Πώς λειτουργεί: Στη πραγματικότητα δεν μετρά άμεσα τα διαλυμένα στερεά, αλλά τα θετικά ή αρ-
νητικά φορτισμένα σωματίδια κι έτσι εκτιμά πόσα είναι. Τα αποδεκτά όρια για πόσιμο νερό στην 
Αμερική είναι 500ppm. Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, αυτό το νούμερο είναι αρκετά μεγαλύ-
τερο. Πάνω από 1000ppm είναι ακατάλληλο για να το πίνουμε.  
 
Έδαφος και pH 
Πως βρίσκουμε αν το χώμα μας είναι όξινο ή αλκαλικό; 
Η τιμή pH είναι ένα μέτρο μέτρησης της συγκέντρωσης ιόντων του υ-
δρογόνου (H). Μπορείς να δεις τη τιμή του pH του χώματος που σε εν-
διαφέρει με ένα απλό τεστ χωρίς να χρειαστεί να αγοράσεις ένα κιτ pH. 
Όξινο pH του εδάφους σημαίνει χαμηλό pH, δηλαδή υψηλή συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH 
6,9 ή και λιγότερο). Αλκαλικό pH του εδάφους σημαίνει υψηλό pH, δηλαδή χαμηλή συγκέντρωση 
ιόντων υδρογόνου (pH 7,1 ή μεγαλύτερο). Τι θα χρειαστείς; ξύδι και μαγειρική σόδα! Ξύδι: Πάρε 
ένα δείγμα από ξηρό χώμα (περίπου 1/4 φλιτζανιού), ανάμειξέ το με αποσταγμένο νερό μέχρι να 
γίνει «λάσπη» και στη συνέχεια ρίξε λευκό ξύδι πάνω του. Εάν το μείγμα αφρίσει, είναι αλκαλικό. 
Μαγειρική σόδα: Ανάμειξε στεγνό χώμα και αποσταγμένο νερό όπως παραπάνω και πασπάλισε το 
με μαγειρική σόδα. Αν δημιουργηθούν φυσαλίδες τότε το μείγμα είναι όξινο. Αν δεν δημιουργηθεί 
αντίδραση τότε το έδαφος είναι ουδέτερο. Ένας ακόμα τρόπος για να βρούμε το pΗ είναι να βρά-
σουμε κόκκινο λάχανο. Ανάλογα με το pΗ που έχει το χώμα ο κόκκινος ζωμός μπορεί να γίνει από 
ροζ μέχρι πράσινο αν είναι πολύ αλκαλικό. Για περισσότερη οξύτητα, δοκιμάστε να προσθέσετε 
θειάφι, πευκοβελόνες, τεμαχισμένα φύλλα, πριονίδι, καφέ, ροκανίδια, μούχλα, βρύα και τύρφη για 
να χαμηλώσει το pH. Για πιο αλκαλικό, δοκιμάστε να προσθέσετε ασβέστη ή ξύλο ή τέφρα για να 
αυξηθεί το pH. Τα επίπεδα του pH του εδάφους (φρούτα και λαχανικά). Πολύ Οξύ (5,4 και κάτω). 
Μελιτζάνα, αντίδι, πατάτα, γλυκοπατάτα, σμέουρο, ραβέντι, σέσκλα, φράουλα, καρπούζι, μύρτιλο 
(blueberry-raspberry). Μέτρια Οξύ (5.5-5.9). Μήλο, βασιλικός, φασόλι, καρώτο, κιχώρι, καλα-
μπόκι, σκόρδα, μαϊντανός, μπιζέλια, πιπεριές, κολοκύθι, ρεπάνι, γογγύλι, σόγια, ηλίανθος, τομάτα. 
Ελαφρώς Οξύ (6.0-6.9). Βερίκοκο, αγκινάρα, σπαράγγια, τεύτλα, μπρόκολα, λαχανάκια Βρυξελλών, 
λάχανο, άνηθος, φραγκοστάφυλο, σταφύλι, λαχανίδες, μαρούλια, σινάπι, μπάμιες, κρεμμύδι, ροδάκι-
νο, αχλάδι, σπανάκι. Αλκαλικό (7.1-8). Κουνουπίδια, σέλινο, αγγούρι, πεπόνι, ρόδια, θυμάρι. 
 
Απομόνωση DNA από κύτταρα μπανάνας  
Υλικά: 1 μπανάνα, 1 κουταλάκι του γλυκού, ποτήρι ζέσεως, χάρτινο φίλτρο καφέ, γυάλινος δοκιμα-
στικός σωλήνας, 10ml υγρό πιάτων, 3gr μαγειρικό αλάτι, παγωμένη αιθανόλη, σακούλες, απιονι-
σμένο νερό. 
Πειραματική διαδικασία: α) Ετοιμάζουμε το διάλυμα εκχύλισης. Το DNA περιέχεται μέσα στον 
πυρήνα των κυττάρων της μπανάνας. Για να το απομονώσουμε θα πρέπει να διασπάσουμε την κυτ-
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ταρική και πυρηνική μεμβράνη του κάθε φυτικού κυττάρου. Οι μεμβράνες αυτές αποτελούνται από 
φωσφολιπίδια, γι’ αυτό και χρησιμοποιούμε το απορρυπαντικό πιάτων. Χρησιμοποιούμε και λίγο 
αλάτι προκειμένου να διευκολύνει την απομάκρυνση των πρωτεϊνών που είναι τυλιγμένο το DNA. 
Στο ποτήρι ζέσεως ρίχνουμε 80ml απιονισμένο νερό και 3gr αλάτι ανακατεύοντας μέχρι να διαλυ-
θεί το αλάτι. Στη συνέχεια προσθέτουμε 10ml απορρυπαντικό πιάτων και ανακατεύουμε προσέχο-
ντας να μη δημιουργηθούν φυσαλίδες. β) Προετοιμασία του φυτικού υλικού. Κόβουμε τη μισή μπα-
νάνα και την πολτοποιούμε τοποθετώντας την στη σακούλα. Αυτή η διαδικασία γίνεται ώστε να 
διαχωριστούν τα κύτταρα και να εκτεθούν περισσότερα κύτταρα στο διάλυμα της εκχύλισης. γ) 
Διάσπαση των μεμβρανών. Ανακατεύουμε την πολτοποιημένη μπανάνα με το διάλυμα εκχύλισης 
ώστε να κατανεμηθεί ομοιόμορφα σε όλο τον πολτό. δ) Φιλτράρισμα. Περνάμε το μίγμα μέσα από 
ένα φίλτρο ώστε να διαχωριστούν τα κυτταρικά κατάλοιπα και να απομείνει ένα υγρό πλούσιο σε 
DNA. Με τη βοήθεια ενός χωνιού ρίχνουμε το υγρό στο δοκιμαστικό σωλήνα. ε) Αποκάλυψη του 
DNA – Παρατήρηση. Το DNA είναι ευδιάλυτο στο νερό και γι’ αυτό το λόγο δε φαίνεται. Προσθέ-
τουμε προσεχτικά οινόπνευμα γέρνοντας το δοκιμαστικό σωλήνα ώστε να δημιουργηθεί ένα στρώ-
μα πάνω από το μίγμα του διηθήματος. Το DNA είναι αδιάλυτο στο οινόπνευμα στο οποίο καθιζά-
νει και γίνεται ορατό 
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Γυμνάσιο Κέδρου 
 
Η εξαφάνιση του αλουμινόχαρτου 
Υλικά: ένα μεγάλο ποτήρι, ένα υδροβολέα, στερεό καυστικό νάτριο, ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο, 
δείκτη φαινολοφθαλεΐνη, νερό, ένα κουταλάκι. 
Πείραμα: Βάζουμε λίγο νερό στο ποτήρι και μερικές σταγόνες φαινολοφθαλεΐνη. Πάνω από το πο-
τήρι τοποθετούμε το αλουμινόχαρτο και πάνω στο αλουμινόχαρτο με το κουταλάκι βάζουμε μια 
μικρή ποσότητα καυστικού νατρίου. Προσθέτουμε λίγο νερό με τον υδροβολέα. 
Θα δούμε: Το αλουμινόχαρτο τρυπάει, ενώ το νερό στο ποτήρι παίρνει ένα σκούρο ροζ χρώμα. 
Εξήγηση: Όταν βάζουμε πάνω στο αλουμινόχαρτο το στερεό καυστικό νάτριο και μετά νερό, τα 
ανιόντα υδροξειδίου του καυστικού νατρίου διαλύουν το αλουμινόχαρτο με αποτέλεσμα να απελευ-
θερώνεται το αλουμίνιο το οποίο στη συνέχεια αντιδρά με το νερό. Προϊόντα της αντίδρασης είναι 
το αέριο υδρογόνο που εκλύεται και τα ιόντα υδροξειδίου που χρωματίζουν το νερό μέσα στο πο-
τήρι λόγω της φαινολοφθαλεΐνης. 
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Γυμνάσιο Λεονταρίου 
 
Η … οδοντόκρεμα του ελέφαντα 
Υλικά: υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ) 30%w/v 
(20ml), στερεό ιωδιούχο κάλιο KI (μια μικρή κουταλιά), 
απορρυπαντικό πιάτων (10ml), ογκομετρικό κύλινδρο 
(100ml), μικρό γυάλινο χωνί, μεγάλο γυάλινο δοχείο, κερί. 
Εκτέλεση: Τοποθετούμε τον ογκομετρικό κύλινδρο στο 
κέντρο του μεγάλου γυάλινου δοχείου. Χύνουμε 20ml 
Η2Ο2 στον ογκομετρικό κύλινδρο. Προσθέτουμε 10ml α-
πορρυπαντικού στον ογκομετρικό κύλινδρο. Το Η2Ο2 αρ-

χίζει να διασπάται με πολύ αργό ρυθμό (μικρές και λίγες φυσαλίδες). Στο μίγμα προσθέτουμε τώρα 
μια μικρή κουταλιά στερεού ιωδιούχου καλίου KI. Πολύ γρήγορα 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 αύξηση της θερμοκρασίας. Ο αφρός περιέχει και μεγάλη 
ποσότητα οξυγόνου. Εισάγουμε μέσα στον αφρό ένα αναμμένο κερί και παρατηρούμε ότι η φλόγα 
του ζωηρεύει πολύ. 
Εξήγηση: Το Η2Ο2 διασπάται προς υδρατμό και οξυγόνο. Η αντίδραση αυτή είναι εξαιρετικά βρα-
δεία. Παρουσία όμως καταλύτη, όπως το KI, η παραπάνω αντίδραση είναι πολύ ζωηρή. Με το α-
πορρυπαντικό, οι παραγόμενοι υδρατμοί και κυρίως το οξυγόνο δημιουργούν έντονο αφρισμό. Αυτό 
που κάνει τη φλόγα του κεριού να ζωηρεύει είναι η παρουσία οξυγόνου. 

 
Ο καταλύτης που ανάβει φωτιές  
Υλικά: κωνική φιάλη, κερί, καλαμάκι από σουβλάκι, σπά-
τουλα, ιωδιούχο 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 άκαυστο χάρτινο ποτηράκι 
Υλικά: χαρτόνι, κόλλα, ψαλίδι, χάρτινο μικρό ποτήρι, νερό, 
γκαζάκι, αναπτήρα.  
Πείραμα: Γεμίζουμε το χάρτινο ποτηράκι με νερό και το 
τοποθετούμε πάνω στο γκαζάκι. Ανάβουμε το γκαζάκι και 
αφήνουμε το νερό να βράσει. 
Τι συμβαίνει: Το νερό στο χαρτόκουτο βράζει, ενώ το 
χαρτόκουτο, παρόλο που είναι πάνω στην φλόγα δεν 
παίρνει φωτιά. 

Γιατί: Το χαρτί για να ανάψει, πρέπει να θερμανθεί στους 2330C.Το νερό όμως αν βρέχει το χαρτί 
από το μέσα μέρος δεν επιτρέπει την άνοδο της θερμοκρασίας πάνω από τους 1000C. 
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Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας 
 
Λάμπα λάβας  
Υλικά: γυάλινο βάζο ή πλασικό μπουκάλι, νερό, λάδι, χρώμα ζαχαροπλαστι-
κής, glitter, αναβράζον δισκίο, φακός.  
Διαδικασία: Γεμίζουμε το βάζο έως το ένα τέταρτο με νερό. Προσθέτουμε 
σταγόνες χρώματος ζαχαροπλαστικής μέχρι να μας αρέσει το χρώμα που 
βλέπουμε. Ψεκάζουμε με glitter για επιπλέον λάμψη. Γεμίζουμε το βάζο μέ-
χρι την κορυφή με λάδι και αφήνουμε το μείγμα να ξεχωρίσει. Ρίχνουμε το 
αναβράζον δισκίο μέσα στο βάζο και βλέπουμε το αποτέλεσμα λάμπα λάβας. 
Όταν οι φυσαλίδες σταματήσουν, προσθέτουμε νέο αναβράζον δισκίο, για να 
το δούμε ξανά. Αν φωτίσουμε με ένα φακό πίσω από το βάζο θα παρακολου-
θήσουμε τη λάμπα λάβας με πραγματική λάμψη. 
Εξήγηση: Το ελαιόλαδο και το νερό δεν αναμιγνύονται. Επιπλέον οι χρωστικές τροφίμων αναμι-
γνύονται μόνο με το νερό. Δε χρωματίζουν το λάδι. Όταν χύνουμε το λάδι μέσα στο βάζο με το 
νερό, το λάδι επιπλέει στην επιφάνεια, επειδή το λάδι έχει μικρότερη πυκνότητα από το νερό. Τα 
αναβράζοντα δισκία περιέχουν όξινο ανθρακικό νάτριο (μια βάση) και κιτρικό οξύ (ένα οξύ), τα 
οποία όταν αναμιγνύονται με το νερό, αντιδρούν μεταξύ τους και παράγουν φυσαλίδες διοξειδίου 
του άνθρακα. Αυτές προσκολλώνται στις σταγόνες του χρωματισμένου νερού και αναγκάζονται να 
επιπλέουν στην επιφάνεια. Όταν οι φυσαλίδες ανυψώνονται, οι σταγόνες χρώματος βυθίζονται πί-
σω στον πυθμένα της φιάλης. 
 
Τσαλακώνοντας μέταλλα μόνο με νερό 
Υλικά: ένα κουτάκι αναψυκτικού άδειο, μία διάφανη λεκάνη με νερό, νε-
ρό, καμινέτο, λαβίδα, αναπτήρας.  
Διαδικασία: Μέσα σε ένα άδειο αλουμινένιο κουτάκι αναψυκτικού βά-
ζουμε λίγο νερό και το τοποθετούμε σε αναμμένο γκαζάκι. Όταν δούμε 
το νερό να εξατμίζεται πιάνουμε το κουτάκι με την τσιμπίδα και το βυ-
θίζουμε γρήγορα, κρατώντας το ανάποδα, στη λεκάνη με το νερό. Πα-
ρατηρούμε ότι το κουτάκι τσαλακώνεται βίαια. 
Εξήγηση: Μέσα στο κουτάκι υπάρχει νερό και αέρας. Όταν ζεσταίνουμε το κουτάκι, το νερό βρά-
ζει και εξατμίζεται. Οι υδρατμοί που παράγονται καταλαμβάνουν τη θέση του αέρα. Όταν βυθίζου-
με το ζεστό κουτάκι στο νερό, οι υδρατμοί υγροποιούνται απότομα, δημιουργώντας κενό (υποπίε-
ση). Τότε η πίεση του νερού συμπιέζει το κουτάκι και το τσαλακώνει. 
 
Το μπλε μπουκάλι 
Υλικά: κωνική φιάλη των 500mL με πώμα, 300mL νερό 
(βρύσης ή απιονισμένο), 3g γλυκόζη, 3g NaOH(s), 1 mL 
δ/τος μπλε του μεθυλενίου.  
Διαδικασία: Προσθέτουμε 300mL νερό στην κωνική 
φιάλη και διαλύουμε στο νερό το υδροξείδιο του νατρίου 
και στη συνέχεια την γλυκόζη. Προσθέτουμε το μπλε του 
μεθυλενίου, πωματίζουμε τη φιάλη και την ανακινούμε 
καλά ώστε να διαλυθούν όλες οι ουσίες. Παρατηρούμε ότι το διάλυμα είναι μπλε. Αφήνουμε την 
φιάλη σε ηρεμία και παρατηρούμε ότι το διάλυμα σταδιακά αποχρωματίζεται. Βγάζουμε το πώμα 
και ανακινούμε την φιάλη οπότε το διάλυμα ξαναγίνεται μπλε. Μπορούμε να επαναλάβουμε την 
διαδικασία πολλές φορές χρησιμοποιώντας το ίδιο διάλυμα. 
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Εξήγηση: Η αλλαγή του χρώματος του διαλύματος είναι αποτέλεσμα μιας αμφίδρομης οξειδοανα-
γωγικής αντίδρασης του δείκτη μπλε του μεθυλενίου. Το μπλε του μεθυλενίου είναι ένας αναγωγι-
κός δείκτης που είναι άχρωμος κάτω από αναγωγικές συνθήκες, ενώ γίνεται μπλε όταν οξειδωθεί. 
Ο αποχρωματισμός του προκαλείται από την γλυκόζη, η οποία παρουσία του ΝαΟΗ, ανάγει το 
μπλε του μεθυλενίου στην άχρωμη μορφή του. Η ανακίνηση της φιάλης βοηθά στην διάλυση του 
οξυγόνου το οποίο οξειδώνει το μπλε του μεθυλενίου στην μπλε μορφή. Η διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί αρκετές φορές με το ίδιο διάλυμα, μέχρι να εξαντληθεί κάποιο από τα αντιδρώντα. 
Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα καφεκίτρινο διάλυμα που δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. 
 
Καθαρίζοντας τα ασημικά 
Υλικά: μεγάλο δοχείο, πηγή θερμάνσεως, αλουμινόχαρτο, σόδα φαγητού, ασημέ-
νιο αντικείμενο που έχει μαυρίσει. 
Διαδικασία: Πλένουμε με νερό το ασημένιο αντικείμενο. Προσθέτουμε 7-8 κου-
ταλιές σόδα φαγητού σε 1-2 λίτρα νερού. Ζεσταίνουμε το διάλυμα σε μεγάλο δο-
χείο, χωρίς να φτάσει μέχρι το βρασμό. Στον πυθμένα του δοχείου τοποθετούμε 
το αλουμινόχαρτο. Τοποθετούμε το ασημένιο αντικείμενο πάνω στο αλουμινό-
χαρτο. Θερμαίνουμε το δοχείο μέχρι να βράσει το νερό. Μετά από λίγα λεπτά 
απομακρύνουμε το ασημένιο αντικείμενο και το πλένουμε με νερό. 
Εξήγηση: Το μαύρισμα των ασημικών οφείλεται στην αντίδραση του υδρόθειου (H2S), που υπάρχει 
στην ατμόσφαιρα ως προϊόν φυσικής αποικοδομήσεως οργανικών ουσιών του εδάφους, με το ασήμι 
(Ag) οπότε παράγεται ο θειούχος άργυρος (Ag2S), που έχει μαύρο χρώμα. Ο καθαρισμός του αση-
μικού οφείλεται στη οξειδοαναγωγική αντίδραση του αλουμινίου (Al) με το θειούχο άργυρο (Ag2S), 
οπότε «αναγεννάται» ο άργυρος. Ο ρόλος της σόδας φαγητού είναι, αφενός να κάνει το διάλυμα 
αγώγιμο και αφετέρου να απομακρύνει το οξείδιο του αλουμινίου από την επιφάνεια του αλουμινό-
χαρτου, ώστε να μπορέσει το αλουμίνιο να αντιδράσει.  
 
Συγκοινωνούντα δοχεία 
Υλικά: 2 πλαστικά μπουκάλια διαφορετικού σχήματος, 4 πλαστικοί σωλήνες, 
χρωματισμένο νερό. 
Διαδικασία: Τρυπάμε το ένα μπουκάλι σε 3 σημεία διαφορετικού ύψους και 
στερεώνουμε με σιλικόνη τους πλαστικούς σωλήνες και με σύρμα τους κρατάμε 
όρθιους. Ένα σωλήνα τον συνδέουμε και με τα δυο μπουκάλια. Στο ένα από τα 
δύο μπουκάλια ρίχνουμε το χρωματισμένο νερό μέχρι η στάθμη να φτάσει σε 
κάποιο ύψος πάνω από το μέσο του μπουκαλιού. Παρατηρούμε ότι σε όλα τα 
δοχεία και στους σωλήνες το υγρό βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. 
Εξήγηση: Το υγρό σε όλα τα σημεία ισορροπεί, άρα επικρατεί η ίδια πίεση. Έτσι συμπεραίνουμε ότι 
δύο σημεία ενός υγρού που ισορροπεί έχουν την ίδια πίεση, όταν βρίσκονται στο ίδιο βάθος, δηλα-
δή στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Αυτό συμβαίνει ακόμη και όταν το υγρό βρίσκεται σε διαφορετικού 
σχήματος δοχεία. 
Εφαρμογή: Κατεβάζουμε το ένα από τα δύο δοχεία σε χαμηλότερο επίπεδο και παρατηρούμε ότι η 
στάθμη του νερού στο δοχείο αυτό ανεβαίνει. Σε αυτό στηρίζεται η κατασκευή των δεξαμενών ύ-
δρευσης των πόλεων. 
 
Αρχή του Pascal – Υδραυλικό πιεστήριο 
Υλικά: 2 σύριγγες μία μικρή και μία μεγάλη, ένας πλαστικός σωλήνας που συνδέει τις δύο σύριγ-
γες, χρωματισμένο νερό.   
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Διαδικασία: Γεμίζουμε τη μικρή σύριγγα με χρωματισμένο νερό. Πιέζουμε 
με το χέρι το έμβολο της μικρής σύριγγας και ασκείται μεγάλη δύναμη στη 
μεγάλη. 
Εξήγηση: Σύμφωνα με τη αρχή του Pascal P1 = P2       =        F2 = F1•  
Επομένως έχουμε πολλαπλασιασμό της δύναμης ανάλογο με το λόγο των εμ-
βαδών της μεγάλης (Α2) και της μικρής (Α1) σύριγγας. 
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1ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 
Η ομάδα του 1ου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας (Λεωνίδας Κάσσος, Μέντορας Φυσικής και Εκπαιδευ-
τικός του 1ου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας), Χρυσούλα Γκορίλα (Μέντορας Χημείας και Εκπαιδευ-
τικός του 1ου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας) και οι μαθητές Ελευθερία Χαλιαμάλια, Ευάγγελος Κάσ-
σος και Βασίλειος Παπαοικονόμου της Β’ Λυκείου), που εκπροσώπησε, μαζί με την ομάδα του 1ου 
Γενικού Λυκείου Κιάτου, την Ελλάδα στην 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 2018 - 
EUSO 2018 που διεξήχθη από 28 Απριλίου έως 5 Μαΐου 2018 στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας 
παρουσίασε ένα βίντεο με τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της διοργάνωσης καθώς και τα θέματα 
στα οποία διαγωνίστηκαν οι μαθητές. 
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3ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 
Μετατόπιση της Χ.Ι με την μεταβολή της θερμοκρασίας 

Η αύξηση της θερμοκρασίας ευνοεί τις ενδόθερμες 
ενώ η μείωση τις εξώθερμες αντιδράσεις. 
Αντιδραστήρια: ένυδρο χλωριούχο κοβάλτιο 
CoCl2(H2O)6, χλωριούχο νάτριο NaCl. 
Πείραμα: Διαλύουμε μικρή ποσότητα ένυδρου χλω-
ριούχο κοβαλτίου σε νερό και προκύπτει ροδόχρωμο 
διάλυμα, στη συνέχεια προσθέτουμε αλάτι, χλωριού-
χο νάτριο ή ιόντα χλωρίου και θερμαίνουμε το διάλυ-
μα, παρατηρούμε ότι το χρώμα του διαλύματος σιγά 
σιγά  από ροδόχρωμο γίνεται μπλε. Αν το μπλε διά-
λυμα το ψύξουμε γίνεται ξανά ροδόχρωμο. 

Εξήγηση: Γίνεται η αντίδραση: CoCl2(H2O)6 + 2NaCl →←  Na2[CoCl4] + 6 H2O ΔΗ>0 (ενδόθερμη) 
  (ροδόχρωμο)                       (μπλε) 

Το σύμπλοκο Na2[CoCl4] έχει χρώμα έντονο μπλε. Όταν αυξάνουμε τη θερμοκρασία (θέρμανση του 
διαλύματος) η Χ.Ι μετατοπίζεται δεξιά (ενδόθερμη) και βλέπουμε το έντονο μπλε χρώμα, ενώ ό-
ταν ψύξουμε το διάλυμα η Χ.Ι μετατοπίζεται αριστερά (εξώθερμη) και εμφανίζεται το ροδόχρωμο 
χρώμα. Η παραπάνω αντίδραση  γράφεται με ιοντική μορφή: 
Co(H2O)6

+2 + 4Cl-1 →←  [CoCl4]-2 + 6H2O ΔΗ >0 (ενδόθερμη) 
(ροδόχρωμο)                   (μπλε) 
Συμπαθητική μελάνη: Είναι αραιό υδατικό διάλυμα ένυδρου χλωριούχου κοβαλτίου CoCl2(H2O)6 
το οποίο έχει χρώμα ρόδινο, εάν γράψουμε με αυτό πάνω σε ένα λευκό χαρτί η γραφή δεν είναι 
διακριτή όταν όμως το θερμάνουμε εμφανίζονται έντονα μπλε γράμματα. 
Εξήγηση: Όταν θερμαίνουμε το χαρτί απομακρύνονται τα μόρια του νερού, οπότε σχηματίζεται το 
άνυδρο άλας το οποίο έχει μπλε χρώμα, έτσι η γραφή εμφανίζεται μπλε. 
Παρατήρηση: Ποιο καλά αποτελέσματα έχουμε εάν η γραφή γίνει με το σύμπλοκο Na2[CoCl4], ό-
ταν το χαρτί θερμαίνεται εμφανίζονται τα γράμματα ποιο έντονα μπλε, ενώ όταν σταματά η θέρ-
μανση σιγά σιγά τα γράμματα γίνονται αόρατα. 
 
Το μαγικό μπουκάλι που αλλάζει χρώμα όταν το κουνάς και όταν το κοιτάς … 
Αντιδραστήρια: ογκομετρική φιάλη 250ml, 150ml νερό, 1,5gr γλυκόζη, 1,5gr NaOH, 0,5ml δείκτη 
κυανούν του μεθυλενίου. 
Εκτέλεση: Σε μια ογκομετρική φιάλη 250ml προσθέτουμε 150gr νερό, διαλύουμε 1,5gr γλυκόζης, 
1,5gr NaOH και 0,5ml δείκτη κυανούν του μεθυλενί-
ου. Στη συνέχεια πωματίζουμε τη φιάλη, την ανακι-
νούμε και παρατηρούμε ότι το διάλυμα γίνεται μπλε. 
Αν αφήσουμε την φιάλη σε ηρεμία παρατηρούμε ότι 
σταδιακά αποχρωματίζεται. Αν την κουνήσουμε αρ-
χίζει και γίνεται μπλε, αυτό το κάνουμε αρκετές φο-
ρές και παρατηρούμε την αλλαγή του χρώματος. 
Εξήγηση: Η αλλαγή του χρώματος οφείλεται στο 
κυανούν του μεθυλενίου. Είναι ένας δείκτης που εί-
ναι άχρωμος κάτω από αναγωγικές συνθήκες ενώ 
γίνεται μπλε όταν οξειδωθεί. Ο αποχρωματισμός του 
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διαλύματος προκαλείται από την γλυκόζη η οποία παρουσία του NaOH ανάγει το κυανούν του με-
θυλενίου στην άχρωμη μορφή του. 
Όταν ανακινούμε τη φιάλη βοηθά στην διάλυση του οξυγόνου το οποίο οξειδώνει το μπλε του με-
θυλενίου από την άχρωμη στην μπλε μορφή του. 
Παρατήρηση: Εάν επαναλάβουμε πολλές φορές την ανακίνηση της φιάλης χωρίς να αφαιρέσουμε 
το πώμα το διάλυμα σταματά να γίνεται μπλε γιατί εξαντλείται το οξυγόνο της φιάλης. 
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4ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 
Αόρατο Γυαλί  
Μπορώ να κάνω το γυαλί αόρατο; Με λίγο ηλιέλαιο μπορώ να τα καταφέρω. 
Υλικά: δοκιμαστικός σωλήνας, ποτήρι ζέσεως 500mL, ηλιέλαιο.  
Διαδικασία: Αρχικά γεμίζω το δοκιμαστικό σωλήνα με γλυκερίνη και τον τοποθετώ μέσα σε ένα 
μεγαλύτερο γυάλινο ποτήρι. Συνεχίζω να ρίχνω γλυ-
κερίνη. Όσο ανεβαίνει η στάθμη της γλυκερίνης, ο 
γυάλινος δοκιμαστικός σωλήνας εξαφανίζεται! 
Eξήγηση: Το ηλιέλαιο και το γυαλί έχουν παρόμοια 
επίδραση στο φως (με παρεμφερή δείκτη διάθλασης) 
με αποτέλεσμα να μπορούμε να τα θεωρήσουμε σαν 
ένα υλικό. Έτσι ένα μέρος του φωτός περνά από μέσα 
τους, ένα μέρος ανακλάται αλλά εμείς δεν μπορούμε 
να τα ξεχωρίσουμε, τα βλέπουμε σαν ένα. Το ίδιο πεί-
ραμα γίνεται και με γλυκερίνη αντί για ηλιέλαιο. 
 
Απάτες φωτός  
Μπορεί το αριστερά να γίνει δεξιά; Ναι, με τη βοήθεια λίγου νερού!  
Υλικά: νερό, ποτήρι ζέσεως, φωτοτυπία με έγχρωμα βελάκια αντίθετης κατεύθυνσης. 
Διαδικασία: Τοποθετούμε τη φωτοτυπία πίσω από το άδειο ποτήρι ζέσεως. Βλέπουμε ότι τα βε-
λάκια αλλάζουν κατεύθυνση μόλις ρίξουμε νερό στο ποτήρι.  
Εξήγηση: Το γεμάτο με νερό ποτήρι, λειτουργεί ως φακός 
(και πιο συγκεκριμένα συγκλίνων) με αποτέλεσμα να δη-
μιουργεί είδωλα με διαφορετικές ιδιότητες από τα αντικείμε-
να. Το φως που διαχέεται από ένα σημείο των χρωματιστών 
σχημάτων που βρίσκεται δεξιά, αρχικά «ταξιδεύει» μέσα στο νερό και μόλις βγει στον αέρα, επει-
δή συναντά ένα άλλο διαφανές υλικό, «κάμπεται» και ταξιδεύει πάνω σε μία άλλη ευθεία, περισσό-
τερο οριζόντια. Ο εγκέφαλος όμως δεν μπορεί να αντιληφθεί τη συγκεκριμένη «κάμψη» του φωτός 
και θεωρεί ότι προέρχεται από πηγή που βρίσκεται σε διαφορετική θέση και πιο συγκεκριμένα 
στην προέκταση της ευθείας της πορείας του 
φωτός στον αέρα. Έτσι η πηγή μετατοπίζεται 
από τον εγκέφαλο αριστερότερα. Όμοια, το φως 
που διαχέεται από ένα σημείο των χρωματιστών 
σχημάτων που βρίσκεται αριστερά, μόλις βγει 
στον αέρα πάλι κάμπτεται. Ο εγκέφαλος θεωρεί 
ότι προέρχεται από μία πηγή στην προέκταση 
της οριζοντιοποιημένης ακτίνας, που σημαίνει 
ότι βρίσκεται δεξιότερα. Έτσι έχουμε την αντι-
στροφή «δεξιά» «αριστερά». Κάτι αντίστοιχο 
συμβαίνει και στους καθρέπτες μας όπου εάν 
σηκώσουμε το αριστερό χέρι φαίνεται στον κα-
θρέπτη το είδωλο να σηκώνει το δεξί. 
 
To μπαλόνι που φουσκώνει ανάποδα 
Υλικά: ένα μπαλόνι, μία στενόλαιμη φιάλη ανθεκτική στη θέρμανση, ένα ηλεκτρικό μάτι ή ένας λύ-
χνος, λίγο νερό βρύσης. 
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Διαδικασία: Βάζουμε περίπου 15ml νερού (2-3 κουταλιές σούπας) 
στη φιάλη και το θερμαίνουμε μέχρι να βράσει. Αφήνουμε το νερό να 
βράσει λίγο χωρίς να εξατμισθεί όλη η ποσότητα νερού. Απομακρύ-
νουμε γρήγορα τη φιάλη από το ηλεκτρικό μάτι ή το λύχνο και <<φορά-
με>> το μπαλόνι στο στόμιο της φιάλης. Καθώς η θερμοκρασία της φιά-
λης και του περιεχομένου της πέφτει σιγά-σιγά, το μπαλόνι αναρροφά-
ται στο εσωτερικό της φιάλης και αρχίζει να φουσκώνει καταλαμβάνο-
ντας όλο το εσωτερικό της. 
Ερμηνεία: Καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό της φιάλης αυξάνε-
ται, αυξάνεται και η πίεση του ατμού. Το μπαλόνι τοποθετείται πάνω 
στη φιάλη, όταν ο ατμός στο εσωτερικό της είναι σε υψηλή θερμοκρα-
σία και πίεση. Στη συνέχεια, και καθώς ο ατμός μέσα στη φιάλη ψύχε-

ται γρήγορα, η πίεση ελαττώνεται και το μπαλόνι τραβιέται στο εσωτερικό της φιάλης. Επειδή τώ-
ρα η εξωτερική πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη από την εσωτερική, εισέρχεται αέρας μέσα στο μπα-
λόνι και το φουσκώνει. 
 
Θερμική διάσπαση χλωρικού καλίου 
Υλικά: δύο μικροί θερμοάντοχοι δοκιμαστι-
κοί σωλήνες, λύχνος υγραερίου, ξύλινη λα-
βίδα, μεταλλικό στήριγμα, ξυλάκι από σου-
βλάκι, αναπτήρας, KClO3(s) λευκό κρυσταλ-
λικό στερεό. 
Διαδικασία: Σε μικρό θερμοάντοχο (καθα-
ρό και στεγνό) δοκιμαστικό σωλήνα τοποθε-
τούμε μικρή ποσότητα KClO3 (3-4 g) και το 
ζυγίζουμε μαζί με το σωλήνα. Θερμαίνουμε 
ισχυρά απ’ ευθείας σε φλόγα λύχνου είτε ανακινώντας το δοκιμαστικό σωλήνα πάνω από το λύχνο 
είτε αφού στερεώσουμε το δοκιμαστικό σωλήνα σε μεταλλικό στήριγμα ανακινώντας το λύχνο.  
Η θέρμανση πρέπει να είναι ομοιόμορφη ώστε να αποφύγουμε τοπική υπερθέρμανση. Μετά από 
λίγο το KClO3 λιώνει. Παρατηρούμε έκλυση αερίου. Στον δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε ένα ξύλο 
από σουβλάκι, του οποίου τη μύτη έχουμε κάψει ισχυρά, ώστε να σχηματίζει στην άκρη αναμμένο 
καρβουνάκι.  
Εξήγηση: Δημιουργείται έντονη ανάφλεξη στο καρβουνάκι γιατί έχει παραχθεί οξυγόνο το οποίο 
ευνοεί την καύση. 
 
Χημικός Πυροσβεστήρας 
Πως δουλεύει άραγε ο πυροσβεστήρας; Ποια χημεία κρύβει η δράση του και πως μπορώ να το α-
ναπαράγω στο εργαστήριο; 
Υλικά ΝaHCO3 στερεό (μαγειρική σόδα), διάλυμα CH3COOH (ξύδι), ογκομετρικός κύλινδρος, ανα-
πτήρας, κουταλάκι, 4-5 κεριά ρεσό. 
Διαδικασία: Ανάβουμε τα κεράκια. Στο ποτήρι ζέσεως ρίχνουμε 2 κουταλιές μαγειρικής σόδας 
(όξινο ανθρακικό νάτριο) και προσθέτουμε 2-3 δάχτυλα ξύδι (οξικό οξύ). Το διάλυμα αφρίζει, 
προφανώς παράγεται κάποιο αέριο. Στη συνέχεια γέρνουμε το ποτήρι ζέσεως προς τη φλόγα του 
κάθε κεριού σαν να αδειάζω το αέριο περιεχόμενο του. Η φλόγα σβήνει. 
Εξήγηση: Το αέριο που παράγεται είναι το διοξείδιο του άνθρακα από την επίδραση του οξέος στο 
ανθρακικό άλας. Το CO2 είναι βαρύτερο από τον αέρα, διώχνει το οξυγόνο και σβήνει τη φλόγα. 
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Παρασκευή και μικροσκοπική παρατήρηση νωπών παρασκευασμάτων 
α. Φυτικά 
- φωτοσυνθετικά κύτταρα από πράσινο φύλλο φυτού. 
Φαίνονται τα στόματα στην επιδερμίδα του φύλλου και οι 
χλωροπλάστες των κυττάρων 
- φύλλο και πέταλα από μαργαρίτα 
β. Ζωικά 
- ερυθρά αιμοσφαίρια από ανθρώπινο αίμα 
- επιθηλιακά κύτταρα από ανθρώπινο σάλιο  
- ανθρώπινη τρίχα 
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5ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας  
 
Εξαφανίζοντας … το τενεκεδάκι αναψυκτικού 
Το αλουμίνιο κυριολεκτικά εξαφανίζεται με την επί-
δραση διαλύματος βάσης.  
Υλικά: ποτήρι ζέσεως, υδροξείδιο του νατρίου  
(NaOH) 3Μ, ένα άδειο τενεκεδάκι αναψυκτικού, γυα-
λόχαρτο, καλαμάκι ξύλινο. 
Περιγραφή: Τρίβουμε ελαφρά με ένα γυαλόχαρτο ένα 

άδειο τενεκεδάκι αναψυκτικού για να φύγει η γυαλάδα και να 
επιδράσει πιο γρήγορα το υδροξείδιο του νατρίου (NaOH). Στο 
ποτήρι ζέσεως με το διάλυμα του NaOH βυθίζουμε το τενεκε-
δάκι λίγο πάνω από τη μέση (το τενεκεδάκι το γεμίζουμε με νε-
ρό και το κρεμάμε από το καλαμάκι). Μετά από λίγα λεπτά αρχί-
ζει να αντίδραση. Πρέπει να περάσουν 4 ώρες για να διαλυθούν 
τα τοιχώματα. 
Ερμηνεία: Το τενεκεδάκι αποτελείται από αργίλιο το οποίο με 
την επίδραση διαλύμα-
τος NaOH αντιδρά, με 

αποτέλεσμα να παράγονται φυσαλίδες και να εκλύεται αέ-
ριο υδρογόνο. Παράγεται επίσης υδροξείδιο του αργιλίου 
Al(OH)3 και τελικά το τενεκεδάκι εξαφανίζεται. Η 
αντίδραση είναι εξώθερμη. 
Al(S) + NaOH(aq)            2Al(OH)3(S) + Na(S)  
2Al(S) + 6HOΗ             2Al(OH)3(S) + 3H2(g)  
 
Φτιάξτε μόνοι σας πολύχρωμα … τριαντάφυλλα 
Αλλάζουμε το χρώμα των πετάλων χρησιμοποιώντας υδατοδιαλυτά χρώματα. 
Υλικά: 4 ποτήρια ζέσεως ή κωνικές φιάλες, χρώματα υδατοδιαλυτά (νερομπογιές), λευκά τριαντά-
φυλλα ή λευκά χρυσάνθεμα. 
Περιγραφή: Κόβουμε μερικά όμορφα λευκά τριαντάφυλλα από τον κήπο μας με το στέλεχος να 
έχει μήκος 20 με 25 εκατοστά. Χρωματίζουμε το νερό διαλύοντας τα χρώματα καλά, στα ποτήρια 
ζέσεως, το καθένα σε διαφορετικό ποτήρι ή κάνοντας ανάμειξη. Βυθίζουμε μερικά τριαντάφυλλα 
σε κάθε ποτήρι με το χρωματισμένο νερό. Το χρώμα θα μεταφερθεί μέχρι τα άνθη. Χρειάζονται 
τουλάχιστον 2 ώρες. 
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Ερμηνεία: Η διαδικασία είναι απλή. Βασικά, αυτό που  κάνουμε είναι να αλλάξουμε το χρώμα των 
πετάλων χρησιμοποιώντας το σύστημα διαπνοής του φυτού. Το ξύλωμα είναι ο αγωγός ιστός του 
φυτού που μεταφέρει το νερό και τα θρεπτικά στοιχεία από τις ρίζες στο πάνω μέρος του φυτού, 
δηλαδή στα φύλλα, τους βλαστούς και τα πέταλα των ανθέων. Αν το στέλεχος ενός τριαντάφυλλου 
βυθιστεί σε χρωματισμένο νερό, τότε αυτό το χρώμα θα μεταφερθεί στο πάνω μέρος μέχρι τα άν-
θη.. Το νερό φτάνει στα πέταλα και τελικά αποβάλλεται υπό μορφή σταγόνων από τα υδατώδη, που 
είναι μικροί πόροι στα άκρα των πετάλων. Το νερό εξατμίζεται αλλά το χρώμα παραμένει στα πέ-
ταλα και εμποτίζεται εκεί. Με αυτόν τον τρόπο, τα χρώματα ομορφαίνουν το τριαντάφυλλο.  
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Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Λεονταρίου 
 
Ηφαίστειο 
Τα υλικά: ογκομετρικός κύλινδρος, λάδι, νερό, βαφή αβγών, αναβράζον δισκίο (depon). 
Εκτέλεση: Σε ένα άδειο ογκομετρικό κύλινδρο, βάζουμε νερό περίπου μέχρι το 1/5 του ύψους του 
κυλίνδρου και διαλύουμε μέσα σε αυτό λίγο χρώμα. Προσθέτουμε λάδι, μέχρι ο κύλινδρος να γεμί-
σει εντελώς. Ρίχνουμε ένα αναβράζον δισκίο. Σταγόνες χρωματιστού νερού ανεβαίνουν από το κά-
τω μέρος του κυλίνδρου, διαπερνούν το λάδι, φτάνουν στην επιφάνεια του και στη συνέχεια ξανα-
βυθίζονται. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρις ότου σταματήσει η δράση του αναβράζοντος δισκίου. 
Εξήγηση: Το χρώμα βαφής διαλύεται στο νερό και το χρωματίζει. Το λάδι επιπλέει στο νερό επει-
δή είναι ελαφρύτερο. Το αναβράζον δισκίο αντιδρά με το νερό και δημιουργείται διοξείδιο του άν-
θρακα (CO2), το οποίο σαν αέριο ανέρχεται δια μέσου των υγρών. Καθώς οι φυσαλίδες του αερίου 
περνάνε από το νερό στο λάδι, παρασύρουν και μια μικρή ποσότητα χρωματισμένου νερού. Όταν 
τελικά φτάσουν στην επιφάνεια του λαδιού, οι φυσαλίδες σκάνε και το χρωματισμένο νερό πέφτει 
πάλι προς τα κάτω.  
 
Ο D. Bernoulli εν δράσει… 

O Ντάνιελ Μπερνούλι (8 Φεβρουαρίου 1700 - 17 Μαρτίου 1782) ήταν φυσικός, 
μαθηματικός και οικονομολόγος γεννημένος στην Ολλανδία, που έζησε ως επί το 
πλείστον στην Βασιλεία της Ελβετίας, όπου και πέθανε. Γεννήθηκε σε οικογένεια 
καταξιωμένων μαθηματικών, φυσικών και μηχανικών. Ο ίδιος έδωσε βάρος σε 
τομείς όπως η μηχανική των ρευστών και η στατιστική. 
Εξίσωση Bernoulli: p + ·ρ·υ2 + ρ·g·y = σταθερό 
 

Σε οριζόντιο σωλήνα (y=σταθερό): p + ·ρ·υ2 = σταθερό 
 
 

Πείραμα 1: Τοποθετούμε ένα φύλλο χαρτί πάνω σε δυο βιβλία ίδιου πάχους που είναι τοποθετη-
μένα το ένα δίπλα στο άλλο. Φυσάμε ανάμεσα στα δυο βιβλία κάτω από το χαρτί. Το χαρτί βυθίζε-
ται. 
Εξήγηση: Όταν φυσάμε η ταχύτητα των μορίων του αέρα κάτω από το χαρτί είναι μεγαλύτερη από 
την ταχύτητα των μορίων του αέρα πάνω από το χαρτί. Συμφώνα με το νόμο Bernoulli, μεγαλύτε-
ρη ταχύτητα σημαίνει μικρότερη πίεση, δηλαδή οι δυνάμεις στα σημεία της κάτω επιφάνειας του 
χαρτιού είναι μικρότερες από τις δυνάμεις στα πάνω σημεία του χαρτιού. Συνεπώς το χαρτί βυθί-
ζεται. 
Πείραμα 2: Μπορούμε να σταματήσουμε ένα μπαλάκι στον αέρα φυσώντας το 
υπό γωνία προς τα πάνω; Τοποθετούμε ένα μπαλάκι πινγκ πονγκ πάνω από πι-
στολάκι μαλλιών που λειτουργεί, σε σημείο που ισορροπεί. Περιστρέφουμε σιγά-
σιγά το πιστολάκι. Το μπαλάκι ισορροπεί ενώ το φυσάμε με αέρα πλάγια.  

Εξήγηση: Όταν το μπαλάκι αιωρείται στο ρεύμα αέρα, ο 
αέρας που ρέει προς τα πάνω συναντά το κάτω μέρος 
του και επιβραδύνει, δημιουργώντας μια περιοχή υψηλότερης πίεσης. Η 
περιοχή υψηλής πίεσης του αέρα κάτω από το μπαλάκι κρατά το μπαλάκι 
ενάντια στην έλξη βαρύτητας. 
 
 

αν αυξήσουμε την ταχύτητα του ρευστού …  

… η πίεση μειώνεται. 
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Όταν το μπαλάκι βγαίνει μερικώς έξω από το ρεύμα αέρα, ο αέ-
ρας ρέει γύρω από την καμπύλη της μπάλας που είναι πλησιέστε-
ρα στο κέντρο του ρεύματος αέρα, η πίεση του αέρα σ’ αυτή την 
πλευρά της μπάλας μειώνεται, επιτρέποντας την κανονική ατμο-
σφαιρική πίεση του ήρεμου αέρα στην άλλη πλευρά της μπάλας να 
ωθήσει την μπάλα πίσω στο ρεύμα αέρα. 
 

Πείραμα 3: Τα άκρα ενός σωλήνα συνδέονται με δυο χωνιά (η 
διάμετρος του χωνιού πρέπει να είναι λίγο μικρότερη από τη 
διάμετρο που έχει το μπαλάκι. Τοποθετούμε το μπαλάκι μέσα 
στο ένα χωνί. Τοποθετούμε το σεσουάρ μέσα στο άλλο χωνί και 
φυσάμε. Αρχικά το χωνί στο οποίο βρίσκεται το μπαλάκι έχει 
το άνοιγμα προς τα πάνω. Σιγά-σιγά περιστρέφουμε μέχρι το 
χωνί στο οποίο βρίσκεται το μπαλάκι να αναστραφεί. Φυσάμε 

μέσα στο χωνί και η μπάλα του πινγκ πονγκ δεν μπορεί να εκτοξευθεί έξω από αυτό. 
Εξήγηση: Όταν φυσάμε μέσα από το χωνί, δημιουργείται ρεύμα γρήγορα κινούμενου αέρα γύρω 
από την μπάλα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια ζώνη χαμηλής πίεσης κάτω από τη σφαίρα σε σχέση 
με το περιβάλλον της. Ο αέρας υψηλότερης πίεσης που περιβάλλει το χωνί σπρώχνει τη μπάλα 
προς τα κάτω και την εμποδίζει να ανυψωθεί. 

Φυσάμε μέσα στο ανεστραμμένο χωνί, χωρίς να πέσει η μπάλα. 
Εξήγηση: Αν φυσήξουμε στην κορυφή της μπάλας, δημιουργείται μια 
ζώνη χαμηλής πίεσης πάνω από την μπάλα σε σχέση με το περιβάλ-
λον της. Ο αέρας του χώρου υψηλότερης πίεσης σπρώχνει προς τα 
πάνω τη σφαίρα και την εμποδίζει να πέσει. 
 

Κατασκευή: Η ιστορία της μίτωσης … 

 
… και της μείωσης 
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Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Προαστίου 
 
Hydrobot 
Στο πλαίσιο των σχολικών προγραμμάτων το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018, κατασκευάσαμε ένα 
ROV (Remotely operated underwater vehicle). To πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με 
το Ευγενίδειο Ίδρυμα. Μετά την έγκριση της αίτησης του επιβλέποντα καθηγητή στο πρόγραμμα  
Hydrobot του Ευγενίδειου ιδρύματος, παραλάβαμε τα απαραίτητα υλικά. Χωρίσαμε τα υλικά σε 
τρεις κατηγορίες: α) σκελετός, β) πλεύση και γ) τηλεχειρισμός. Η διαδικασία κατασκευής διήρκησε 
περίπου 3 μήνες. Για την υλοποίηση του ROV συνεργάστηκαν 24 μαθητές. Στα παρακάτω link α-
ναλύονται οι κατασκευαστικές ενότητες.  
Οδηγίες Κατασκευής Μέρος 1o: Σκελετός Οχήματος 
Οδηγίες Κατασκευής Μέρος 2o: Σύστημα Προώθησης 
Οδηγίες Κατασκευής Μέρος 3ο: Συναρμολόγηση Τηλεχειριστηρίου 
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1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καρδίτσας  
 

Τι λάμπα να διαλέξω – Είδη λαμπτήρων 
1. Κοινοί λαμπτήρες πυρακτώσεως  
Ο πρώτος λαμπτήρας πυρακτώσεως κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1870 από τον 
Thomas Edison. Το νήμα βολφραμίου είναι το σώμα που φωτοβολεί, όταν πυρακτωθεί 
με τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι διαμορφωμένο σε πολύ πυκνές σπείρες, 

ώστε να πετυχαίνουμε την τοποθέτηση νήματος μεγάλου μήκους και την ελαχιστοποίηση απαγω-
γής θερμότητας, με αποτέλεσμα το νήμα να διατηρείται θερμότερο και να εκπέμπει περισσότερο 
φως. Το νήμα είναι από βολφράμιο γιατί έχει υψηλό σημείο τήξης.  
Το γυάλινο περίβλημα προστατεύει το νήμα από τον ατμοσφαιρικό αέρα. 
Περιέχει αδρανές αέριο (άζωτο, αργό ή κρυπτό) υπό πίεση λίγο μικρό-
τερη της ατμοσφαιρικής. Έτσι αποφεύγεται η οξείδωση του νήματος 
βολφραμίου και περιορίζεται η εξάχνωσή του, άρα αυξάνεται ο χρόνος 
ζωής του. Κλείνοντας το κύκλωμα, στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο λα-
μπτήρας, εφαρμόζεται στα άκρα του μια τάση. Ο λαμπτήρας τότε διαρ-
ρέεται από ρεύμα, ώστε το νήμα βολφραμίου να θερμαίνεται στους 
2500°C περίπου. 
Τα άτομα του βολφραμίου διεγείρονται και ανέρχονται σε υψηλότερες 
στάθμες ενέργειας, στις οποίες δεν μπορούν να παραμείνουν, με απο-
τέλεσμα να επιστρέφουν στη θεμελιώδη με διαδοχικά άλματα στις εν-
διάμεσες στάθμες. Κάθε φορά που ένα άτομο «πέφτει» σε στάθμη χα-
μηλότερης ενέργειας, εκπέμπεται φως. Επειδή τα άτομα «πέφτουν» 
από μία στάθμη σε άλλη με τυχαίο τρόπο και σε τυχαίες χρονικές στιγ-
μές, εκπέμπεται από το πυρακτωμένο νήμα ένα τεράστιο πλήθος φω-
τονίων με διαφορετικές συχνότητες. Η αποδιέγερση των ατόμων βολφραμίου έχει ως αποτέλεσμα 
την εκπομπή φωτονίων στην περιοχή του ορατού φωτός κατά ένα μικρό ποσοστό (περίπου 10%). 
Το υπόλοιπο εκπέμπεται ως υπέρυθρη ακτινοβολία, η οποία θερμαίνει το περιβάλλον. 
2. Λαμπτήρες πυρακτώσεως αλογόνου 
Στην προσπάθειά τους για αύξηση της απόδοσης αλλά και της διάρκειας ζωής των λαμπτήρων πυ-
ρακτώσεως, οι ερευνητές κατασκεύασαν τους λαμπτήρες χαλαζία-ιωδίου, γνωστούς ως λαμπτήρες 
αλογόνου. Σ' αυτούς τους λαμπτήρες η θερμοκρασία του νήματος, κατά τη λειτουργία τους, είναι 
περίπου 3100°C, ενώ του γυάλινου περιβλήματος, που είναι από χαλαζία, 700°C. Στους 3100°C 
το νήμα βολφραμίου έχει απόδοση φωτός διπλάσια των συνηθισμένων λαμπτήρων πυρακτώσεως. 
Στη θερμοκρασία αυτή αυξάνεται η ταχύτητα εξάχνωσης του βολφραμίου και έτσι η διάρκεια ζωής 
του λαμπτήρα μειώνεται. 
Γεμίζοντας όμως το εσωτερικό του γυάλινου περιβλήματος με αδρανές αέριο και με μικρή ποσότη-
τα ατμών ιωδίου, τα εξαχνούμενα άτομα βολφραμίου επανατοποθετούνται στο νήμα. Η διαδικασία 
γενικά έχει ως εξής: όταν μόρια ιωδίου (Ι2) πλησιάζουν στο πυρακτωμένο νήμα, διασπώνται σε 
άτομα ιωδίου (I) και στη συνέχεια διαχέονται προς τα τοιχώματα του περιβλήματος. Εκεί ευνοεί-
ται ο σχηματισμός ιωδιούχου βολφραμίου (WI), το οποίο σε αέρια κατάσταση επιστρέφει στο νήμα. 

Στην περιοχή αυτή, λόγω υψηλής θερμοκρασίας, δια-
σπάται σε βολφράμιο, το οποίο επικάθεται στο νήμα 
και σε ιώδιο, το οποίο ακολουθεί τον ίδιο κύκλο.  
Με τη διαδικασία αυτή, εκτός του ότι «αναζωογονεί-
ται» το νήμα, με αποτέλεσμα την αύξηση της ζωής 
του λαμπτήρα, αποφεύγεται και το μαύρισμα του πε-
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ριβλήματος, που παρατηρείται στους κοινούς λαμπτήρες, από την προσκόλληση βολφραμίου στο 
εσωτερικό του. Η τελευταία κατασκευή των λαμπτήρων αλογόνου έχουν βάση αλουμινίου και έναν 
ανακλαστήρα για να διπλασιάζεται η φωτεινότητα στο σημείο που μας ενδιαφέρει, καθώς η θερμό-
τητα οδηγείται στο να περνάει μόνο από το σημείο αυτό. 
3. Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (CFL) - (εξοικονόμησης ενέργειας) 

Ο λαμπτήρας φθορισμού είναι λα-
μπτήρας εκκένωσης ατμών υδραργύ-
ρου χαμηλής πίεσης, με τοιχώματα 
καλυμμένα από φθορίζουσα ουσία. 
Περιέχει τα αέρια αργό (Ar) και άζω-
το (Ν) σε χαμηλή πίεση και σταγόνα 
υδραργύρου (Hg). Στα άκρα του σω-

λήνα βρίσκονται δύο ηλεκτρόδια που έχουν τη μορφή σύνθετων νημάτων. Με τα ηλεκτρόδια πετυ-
χαίνεται θερμιονική εκπομπή ηλεκτρονίων απαραίτητη για τη λειτουργία του λαμπτήρα. 
Τα ηλεκτρόνια, επιταχυνόμενα από το ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ των ηλεκτρο-
δίων, συγκρούονται με τα άτομα του υδραργύρου προκαλώντας του ηλεκτρονι-
κή διέγερση. Η αποδιέγερση των ατόμων του υδραργύρου έχει ως αποτέλεσμα 
την εκπομπή υπεριώδους ακτινοβολίας. Η υπεριώδης ακτινοβολία, όταν προ-
σπίπτει στη φθορίζουσα ουσία (επίχρισμα), προκαλεί τη διέγερση των ατόμων 
της. Στη συνέχεια, όταν τα άτομα αποδιεγείρονται, εκπέμπουν ορατό φως. Το 
είδος της φθορίζουσας ουσίας καθορίζει και το φάσμα του εκπεμπόμενου φω-
τός. Τα τελευταία χρόνια κυκλοφόρησαν στο εμπόριο σειρές λαμπτήρων εξοι-
κονόμησης ενέργειας (συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού)(CFL), με κύρια χαρακτηριστικά τη χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας και το μεγάλο χρόνο ζωής. 
4. Δίοδοι εκπομπής φωτός (LED) 
Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light 
Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγω-
γός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία 
στενού φάσματος όταν του παρέχεται μία 
ηλεκτρική τάση κατά τη φορά ορθής πόλω-
σης (φαινόμενο ηλεκτροφωταύγειας). Το 
χρώμα του φωτός που εκπέμπεται εξαρτά-
ται από την χημική σύσταση του ημιαγώγι-
μου υλικού που χρησιμοποιείται (π.χ. GaAs) 
και μπορεί να είναι υπεριώδες, ορατό ή υ-
πέρυθρο. Το μήκος κύματος του φωτός που 
εκπέμπεται, και, κατά συνέπεια, το χρώμα 
του, εξαρτάται από το χάσμα ενέργειας των υλικών, τα οποία χρησιμοποιούνται για την δημιουργία 
του περάσματος p-n και την επανασύνδεση των ζευγών ηλεκτρονίων–οπών (όπου p:υλικό νοθευ-
μένο με αποδέκτες και n:υλικό νοθευμένο με δότες).  

Ένας λαμπτήρας LED αποτελείται 
από ένα συγκρότημα λαμπτήρων 
LED, συνδεδεμένα με ολοκληρω-
μένο ηλεκτρονικό κύκλωμα και 
διάφορα άλλα εξαρτήματα. 
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Χαρακτηριστικά λαμπτήρων  
1. Τάση καλής λειτουργίας (V): Μετριέται σε Volt (V). 
2. Ισχύς καλής λειτουργίας (P): Το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει ο λαμπτήρας 
στη μονάδα του χρόνου. Μετριέται σε Watt (W). 
3. Φωτεινή Ροή (Φ): Το σύνολο της ορατής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από το λαμπτήρα. Με-
τριέται σε lumen (lm). 
4. Φωτισμός επιφάνειας (Ε): Το μέτρο της φωτεινής ροής του λαμπτήρα που προσπίπτει στη μονά-
δα της επιφάνειας. Μετριέται σε Lux (lm/m2). 
5. Φωτιστική απόδοση (α): α=Φ/P. Μετριέται σε lm/W. 
6. Χρόνος ζωής: Μετριέται σε ώρες (h). 
7. Φάσμα εκπομπής: Μετριέται σε nm ή σε Å. 
8. Θερμοκρασία χρώματος (Tc) (CCT): Προσδιορίζει την απόχρωση του φωτός. Μετριέται σε Kel-
vin (K). Tc<3300K: δίνει θερμή εντύπωση, 3300K≤Tc≤5000K: δίνει ουδέτερη λευκή εντύπωση, 
Tc>5000K: δίνει ψυχρή εντύπωση. 
9. Δείκτης χρωματικής απόδοσης (Rα) (CRI): Προσδιορίζει το βαθμό πιστότητας στην απόδοση 
των χρωμάτων σε σχέση με την απόδοσή τους, όταν φωτίζονται από πρότυπη φωτεινή πηγή. Πρό-
τυπη φωτεινή πηγή με Rα=100 θεωρούνται ο ήλιος και ο λαμπτήρας πυράκτωσης. Μερικές τυπικές 
τιμές για τους υπόλοιπους λαμπτήρες: Rα: 90-100, υποδηλώνει εξαιρετική απόδοση χρωμάτων, Rα: 
80-90, υποδηλώνει καλή απόδοση χρωμάτων, Rα: 50-80, υποδηλώνει κακή απόδοση χρωμάτων. 

Φάσματα εκπομπής λαμπτήρων  
Με ένα φασματοσκόπιο παρατηρούμε τα φάσματα εκ-
πομπής των παραπάνω λαμπτήρων.  
Το διπλανό γράφημα απεικονίζει τις διαφορές στο φά-
σμα χρώματος μεταξύ ενός λαμπτήρα πυρακτώσεως, ο 
οποίος έχει πολύ μικρό μπλε, σε σύγκριση με το φθο-
ρίζον φως και τα λευκά LED. 
Το επόμενο γράφημα απεικονίζει τις διαφορές στο 
φάσμα εκπομπής ανάμεσα στο φως ημέρας, πυρακτώ-
σεως, φθορισμού, αλογόνου, ψυχρού λευκού LED και 
θερμού λευκού LED. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια 
τεράστια διαφορά μεταξύ πυρακτώσεως και θερμού 
LED, ενώ μεταξύ λαμπτήρων πυρακτώσεως και λα-

μπτήρων αλογόνου, φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμιά διαφορά. 
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Σύγκριση λαμπτήρων  
Λαμπτήρες πυρακτώσεως 
Πλεονεκτήματα: α) Χαμηλό κόστος αγοράς. β) Δεν περιέχουν τοξικές ουσίες. γ) Προσφέρουν 
μέχρι στιγμής το πιο «κοντινό» στο φυσικό φως. Οι πιο φιλικοί για την υγεία μας. δ) Η υπέρυθρη 
ακτινοβολία που εκπέμπεται, μπορεί να βοηθήσει στα μυοσκελετικά προβλήματα των ατόμων που 
τους χρησιμοποιούν, αλλά η ισχύς είναι τόσο μικρή, που η βοήθεια είναι σχετικά ανύπαρκτη. 
Μειονεκτήματα: α) Υψηλά αναποτελεσματική πηγή φωτός, επειδή το 90% της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας που καταναλώνουν, χάνεται ως θερμότητα στο περιβάλλον και μόνο το 10% αξιοποιείται για 
φωτισμό. Έχει απαγορευτεί η παραγωγή τους από το 2012. Μη φιλικοί προς το περιβάλλον. β) 
Μικρή διάρκεια ζωής (1.000-2.000 ώρες). γ) Αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία στο γυάλινο περί-
βλημά τους, η οποία μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα από 2ου βαθμού και άνω. δ) Αυξάνουν τη 
θερμοκρασία του χώρου. 
Λαμπτήρες πυρακτώσεως αλογόνου 
Πλεονεκτήματα: α) Προσφέρουν φως συνεχούς ροής. β) Δεν περιέχουν τοξικές ουσίες. γ) Δι-
πλάσια απόδοση σε σχέση με τους κοινούς λαμπτήρες πυρακτώσεως, λόγω αύξησης της θερμο-
κρασίας του νήματος κατά της λειτουργία τους. δ) Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τους 
κοινούς λαμπτήρες πυρακτώσεως, λόγω επανασύστασης του νήματος από τη δράση του αλογόνου. 
Μειονεκτήματα: α) Υψηλή κατανάλωση ρεύματος, σε σχέση με τους λαμπτήρες CFL και LED. β) 
Χαμηλή απόδοση φωτισμού, σε σχέση με τους λαμπτήρες CFL και LED. γ) Μικρή διάρκεια  ζωής, 
σε σχέση με τους λαμπτήρες CFL και LED. 
Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (CFL) - (Εξοικονόμησης ενέργειας) 
Πλεονεκτήματα: α) Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. β) Αρκετά μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Μειονεκτήματα: α) Υψηλό κόστος αγοράς. β) Έχουν χαμηλή απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες, 
άρα δεν είναι ιδανικοί για εξωτερικούς χώρους. Ακόμα και σε εσωτερικούς χώρους, παίρνει λίγα 
λεπτά για να φτάσουν τη μέγιστη απόδοσή τους. γ) Περιέχουν υδράργυρο, το τοξικότερο μέταλλο 
μετά το πλουτώνιο. Όχι φιλική πηγή φωτισμού για το περιβάλλον. Απαιτείται ειδική μεταχείριση 
και επεξεργασία για την ασφαλή διάθεσή τους για ανακύκλωση. δ) Δεν εκπέμπουν φως συνεχούς 
ροής, αλλά παλμικό (γνωστό ως «flickering»). Αυτό δε γίνεται αντιληπτό από το ανθρώπινο μάτι, 
γίνεται όμως αντιληπτό από τον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να δημιουργεί συχνά πονοκεφάλους, 
ημικρανίες, νύστα και μείωση της ικανότητας συγκέντρωσης. Η ακτινοβολία αυτού του είδους έχει 
κατηγορηθεί ότι επηρεάζει τα επίπεδα μελατονίνης του οργανισμού προκαλώντας διαταραχές στο 
βιολογικό μας ρολόι, εμφάνιση κατάθλιψης ή και καρκίνου. ε) Εκπέμπουν μπλε φως και άρα ενδέ-
χεται να προκαλούν βλάβες στον αμφιβληστροειδή και να προάγουν ή να επιταχύνουν την εκφύλιση 
της ωχράς κηλίδος και άλλες εκφυλιστικές νόσους όπως η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η 
νόσος Stargardt's ή η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια. στ) Εκπέμπουν σημαντικές ποσό-
τητες υπεριώδους ακτινοβολίας, η οποία μπορεί να δημιουργήσει φωτοκερατίτιδα, θολερότητα 
στον κερατοειδή, καθώς και επιτάχυνση της σκλήρυνσης του φακού, αυτό δηλαδή που ονομάζουμε 
κοινώς «καταρράκτη». Για τον ίδιο λόγο εντείνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος. 
ζ) Επειδή εμπεριέχουν ηλεκτρονικό υλικό κάτω από του γυάλινους σωλήνες για την ενίσχυση και 
ομαλοποίηση του φωτισμού, εκπέμπεται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, γεγονός που τους καθιστά 
επικίνδυνους για την ανθρώπινη υγεία όταν χρησιμοποιούνται σε γραφείο ή γενικά κοντά στο κε-
φάλι. η) Όταν οι λαμπτήρες χρησιμοποιούνται κοντά σε οθόνες υπολογιστή, επειδή και οι δύο είναι 
παλλόμενες φωτεινές πηγές, δημιουργούνται κροσσοί συμβολής, οι οποίοι επηρεάζουν την περιφε-
ρειακή όραση δημιουργώντας φωταψίες. 
Λαμπτήρες LED (Δίοδοι εκπομπής φωτός) 
Πλεονεκτήματα: α) Μεγάλη απόδοση. Προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας. β) Πολύ 
μεγάλος χρόνος ζωής (35.000-50.000 ώρες ). γ) Δεν περιέχουν τοξικά συστατικά. Η πιο φιλική 
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πηγή φωτισμού για το περιβάλλον. δ) Ταχύτερη εναλλαγή φωτός. ε) Πολύ μικρός χρόνος απόκρι-
σης. στ) Μικρό μέγεθος και ευελιξία. ζ) Προσφέρουν φως διαφόρων χρωμάτων. η) Εκπέμπουν ε-
λάχιστη θερμότητα. 
Μειονεκτήματα: α) Έχουν το υψηλότερο κόστος αγοράς. β) Μπορεί να περιέχουν άλλα επικίνδυνα 
μέταλλα, όπως ο μόλυβδος και το αρσενικό, ο χαλκός, το νικέλιο, ο άργυρος. γ) Το λευκό τους 
φως δεν μοιάζει τόσο με το ηλιακό φως. Για να επιτύχουν το λευκό φως τους οι φωτοδίοδοι χρη-
σιμοποιούν ως βάση το λεγόμενο μπλε φως, το οποίο «κινείται» στα μικρά μήκη κύματος του φά-
σματος του ορατού φωτός (380-500nm) και έχει υψηλή ενέργεια. Το έντονο φως, και η έκθεση 
στο μπλε φως, φαίνεται να προκαλεί «τοξικό στρες» στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού. 
Προκαλούν ανεπανόρθωτη βλάβη στην όραση μειώνοντας τη διάρκεια ζωής των φωτοϋποδοχέων, 
των πολύτιμων φωτοευαίσθητων κυττάρων των ματιών μας, οδηγώντας τους μάλιστα συχνά σε 
απόπτωση, στον φυσικό δηλαδή θάνατο των κυττάρων. Προάγουν την εκφύλιση ωχράς κηλίδας, 
κύρια αιτία τύφλωσης. Το φως τους μας βλάπτει και χωρίς να το κοιτάζουμε. δ) Επίσης από το 
φάσμα των LED απουσιάζουν τα μήκη κύματος στο κόκκινο και στο εγγύς υπέρυθρο, έτσι ώστε να 
μην ευνοείται η αναγέννηση και η επισκευή των ιστών. ε) Η χρήση τους δεν θα πρέπει να γίνεται 
κοντά στο κεφάλι, λόγω της λειτουργίας μικροκυκλωμάτων που εναρμονίζουν το ρεύμα για τους 
λαμπτήρες αυτούς με αποτέλεσμα να δημιουργείται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, χαμηλής έντα-
σης. στ) Το λευκό φως που εκπέμπουν οι λαμπτήρες LED και οι νέας τεχνολογίας λαμπτήρες αλ-
λοιώνει την αντίληψη των χρωμάτων από το ανθρώπινο μάτι. 
Συμπέρασμα:  Οι «παραδοσιακοί» λαμπτήρες πυρακτώσεως, αν και αποσύρονται από την κυκλο-
φορία ως μη φιλικοί προς το περιβάλλον, αποδεικνύονται τελικά οι πιο φιλικοί για την υγεία μας, 
γιατί προσφέρουν μέχρι στιγμής το πιο «κοντινό» στο φυσικό φως. Εφόσον δεν μπορούμε να επι-
στρέψουμε στους λαμπτήρες πυρακτώσεως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη επιλογή των 
λαμπτήρων και καλό είναι να υιοθετήσουμε ορισμένες καλές συνήθειες. 
α) Όταν πρόκειται για επαγγελματικούς χώρους, μπορούμε να επιλέξουμε όποια λάμπα θέλουμε, 
ανάλογα με τις ανάγκες μας. β) Όταν όμως πρόκειται για το σπίτι μας, όπου μένουμε πολλές ώρες, 
ειδικά βραδινές και υπάρχουν παιδιά, κατά τη γνώμη μας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε λα-
μπτήρες φθορισμού (CFL) γιατί όπως εξηγήσαμε είναι βλαβεροί για την υγεία μας. Οι λαμπτήρες 
πυρακτώσεως αλογόνου είναι η καλύτερη λύση. γ) Να προτιμούμε τα πιο «υγιή» LED νέου τύπου 
(Tc=2700K, Ra>90, χωρίς τρεμόπαιγμα). Μοιάζουν με το φυσικό φως, όμως σε κυτταρικό επίπεδο 
το μεγαλύτερο μέρος του φωτός είναι ακόμα κρύο, μπλε λευκό, παρά την εμφανή, ορατή ζεστασιά 
του. δ) Στους χώρους που δεν χρειάζεται το μάτι να κουράζεται (ασχολίες με λεπτότητα χειρι-
σμών και έντονη οπτική προσήλωση), είναι καλύτερο να προτιμάμε τον κρυφό φωτισμό, γιατί έτσι η 
ακτινοβολία είναι διάχυτη και δεν έρχεται απευθείας στα μάτια μας. ε) Μία καλή λύση για διάβασμα 
το βράδυ είναι ο λαμπτήρας πυρακτώσεως αλογόνου με μπλε φίλτρο, γιατί κόβει μέρος του ερυ-
θρού τμήματος της ακτινοβολίας, εξομαλύνοντας το φάσμα εκπομπής, έτσι ώστε να γίνεται πιο κο-
ντινό στο φυσικό φως. στ) Μία άλλη καλή λύση είναι λαμπτήρας πυρακτώσεως αλογόνου χαμηλής 
τάσης, ο οποίος λειτουργεί με μετασχηματιστή DC. Εφόσον πρόκειται για συνεχές ρεύμα, δεν υ-
πάρχει τρεμόπαιγμα, δεν υπάρχει «βρώμικο» ηλεκτρικό ρεύμα. ζ) Να μη διαβάζουμε απευθείας 
κάτω από το φως της λάμπας γιατί δεχόμαστε περισσότερη ακτινοβολία καθώς το φως ανακλάται 
στις σελίδες του βιβλίου. η) Να φοράμε πάντα γυαλιά με ειδικά φίλτρα στον υπολογιστή ή στην τα-
μπλέτα, να στεκόμαστε σε μια απόσταση ασφαλείας - περίπου 70 εκατοστά από την οθόνη - και να 
προσέχουμε να μην ανακλώνται στην οθόνη φώτα από το περιβάλλον. θ) Όσον αφορά τον φωτισμό 
LED να χρησιμοποιούμε τα ειδικά γυαλιά και να προτιμάμε τους λαμπτήρες LED, αλλά και τους υ-
πολογιστές και τα κινητά με τα ειδικά φίλτρα! ι) Εάν χρησιμοποιούμε λαμπτήρες φθορισμού να 
προσέχουμε να έχουν τα ειδικά φίλτρα προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία. ια) Όταν σπάνε 
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οι λαμπτήρες φθορισμού να απομακρύνονται, αμέσως, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προφύλαξης για 
τον υδράργυρο. 

 

 

  
 

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 59 

2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καρδίτσας (Τομέας Γεωπονίας) 
 
Επίδειξη προϊόντων μεσογειακής διατροφής και παρασκευή παγωτού.  
Το έτος 2018 έχει οριστεί ως διεθνές έτος πολιτιστικής κληρονομιάς. Από το 2010 η Μεσογειακή 

διατροφή έχει ενταχθεί στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά. 
Η Μεσογειακή διατροφή είναι μια σύγχρονη διατροφική συνήθεια 
αρχικά εμπνευσμένη από τις διατροφικές συνήθειες από την Ελλά-
δα, τη νότια Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία στη δεκαετία του 
1940 και του 1950. 
Η Μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από υψηλή κατανάλωση 

ελαιολάδου, λαχανικών, οσπρίων, φρούτων και ανεπεξέργαστων δημητριακών, μέτρια ως υψηλή 
κατανάλωση ψαριών, χαμηλή κατανάλωση κρέατος και προϊόντων κρέατος, και χαμηλή ως μέτρια 
κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων. Χαρακτηριστικό της είναι επίσης, η μέτρια κατανάλωση 
κρασιού, κυρίως κατά τη διάρκεια των 
γευμάτων, εφόσον αυτό είναι αποδε-
κτό από θρησκευτικούς και κοινωνι-
κούς κανόνες. 
Η Μεσογειακή διατροφή επιδρά ευερ-
γετικά στην υγεία του ανθρώπου. Η 
ευεργετική δράση της παραδοσιακής 
Μεσογειακής διατροφής εκφράζεται 
από το σύνολό της και όχι από μεμο-
νωμένα τρόφιμα και θρεπτικές ουσίες. 
Φαίνεται ότι ο συνδυασμός των τροφί-
μων και οι βιολογικές αλληλεπιδρά-
σεις των διαφορετικών συστατικών 
της Μεσογειακής διατροφής έχουν ως 
αποτέλεσμα τα σημαντικά οφέλη για 
την υγεία. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε 
βέβαια ότι παράλληλα θα πρέπει να 
αθλούμαστε καθημερινά.  

Οι μαθητές παρουσίασαν προϊόντα που σύμφω-
να με την πυραμίδα μεσογειακής διατροφής 
μπορούν να καταναλώνονται καθημερινά σε 
άφθονες ποσότητες όπως φρούτα, λαχανικά, 
ψωμί ολικής αλέσεως και φυσικά ελαιόλαδο.  
Σύμφωνα με την πυραμίδα μεσογειακής δια-
τροφής γλυκά και παγωτά μπορούμε να κατα-
ναλώνουμε μία φορά την εβδομάδα. Έτσι οι μα-
θητές παρασκεύασαν επιτόπου παγωτό σε πα-
γωτομηχανή και με διάφορες γεύσεις βανίλια, 

σοκολάτα, φράουλα.  
Το παγωτό είναι θέμα … χημείας. Είναι το δροσιστικό και απολαυ-
στικό προϊόν που παρασκευάζεται με κατάψυξη μίγματος γάλακτος 
(ή χυμού φρούτων), γλυκαντικής ύλης και ορισμένων άλλων υλών 
(προσθετικών) που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, με 
σύγχρονη ανάδευση και ενσωμάτωση αέρα. Το παγωτό, το οποίο 

Πυραμίδα μεσογειακής διατροφής – δίαιτας 
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παρασκευάζεται με βάση το γάλα θεωρείται γαλακτοκομικό προϊόν και αποτελεί το μεγαλύτερο μέ-
ρος του παγωτού που καταναλώνεται παγκοσμίως.  
Συστατικά παγωτού: 
Γάλα: Χρησιμοποιείται πλήρες παστεριωμένο, αποστειρωμένο ή αραιωμένο συμπυκνωμένο γάλα. 
Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για ορισμένους τύπους παγωτού και αποβουτυρωμένο γάλα ή 
γαλακτόσκονη.  
Κρέμα γάλακτος ή βούτυρο: Χρησιμοποιείται παστεριωμένη κρέμα γάλακτος ή βούτυρο. Σε ορι-
σμένες χώρες επιτρέπεται η χρήση και άλλων λιπαρών ουσιών.  
Γλυκαντική ύλη: Χρησιμοποιείται φυσική γλυκαντική ύλη και κυρίως ζάχαρη. Μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί και σιρόπι γλυκόζης ή φρουκτόζη. 
Σταθεροποιητής: Eίναι απαραίτητο συστατικό για τους περισσότερους τύπους παγωτού. Η προ-
σθήκη του αποσκοπεί στην προσρόφηση νερού που ελευθερώνεται κατά την κατάψυξη του μίγμα-
τος και στη σταθεροποίηση της δομής του παγωτού.  
Αρωματικές ύλες: Επιτρέπεται η χρήση φυσικών κυρίως αρωματικών υλών (π.χ. βανιλλίνη, άρωμα 
φράουλας κ.α.) με την προϋπόθεση ότι δεν προκαλούν χρώση του παγωτού και δεν προστίθενται 
για να συγκαλύψουν μειονεκτική οσμή.  
Καφές, κακάο ή σοκολάτα: Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση τους στην παρασκευή μόνον ορισμένου 
τύπου παγωτού (π.χ. παγωτό «ειδικού τύπου») και μόνο από τις χρωστικές που προβλέπονται 
από τη νομοθεσία.  
Γαλακτοματοποιητές: Χρησιμοποιείται συνήθως ο κρόκος του αυγού (λεκιθίνη). 
Για την παρασκευή του παγωτού ακολουθούμε τα εξής βήματα: 
Προετοιμασία του μίγματος (Ανάμιξη αρχικά των ρευστών συστατικών και στη συνέχεια των στε-
ρεών.) 
Παστερίωση του μίγματος (Τα συστατικά εξυγιαίνονται και πραγματοποιείται καλύτερη διάλυσή 
τους για βελτίωση της δομής του παγωτού.) 
Ομογενοποίηση (Σκοπός της είναι η αποφυγή διαχωρισμού της λιπαρής φάσης με τη μείωση του 
μεγέθους των λιποσφαιρίων. Έρχονται ευκολότερα σε επαφή με τους σταθεροποιητές-
γαλακτοματοποιητές. Γίνεται καλύτερα η μίξη των συστατικών καθώς και η ενσωμάτωση του αέρα 
και αυξάνεται η διογκωτική ικανότητα του μίγματος. Γίνεται συνήθως αμέσως πριν ή μετά την πα-
στερίωση. Οι σταθεροποιητές συμβάλλουν επίσης στη μείωση της ταχύτητας τήξης του παγωτού 
και του δίνουν μια ομαλότερη υφή)  
Ψύξη – Ωρίμανση (Γίνεται σε θερμοκρασία κάτω από 10°C και μεταβιβάζεται σε δεξαμενές αυτο-
δύναμης ψύξης, όπου παραμένει σε θερμοκρασία 2-4°C για 6-24 ώρες. Κατά τη φάση αυτή, η οποία 
χαρακτηρίζεται ως ωρίμαση ή παλαίωση (aging) ενυδατώνονται πλήρως οι πρωτεΐνες εφόσον προ-
έρχονται από αφυδατωμένο γάλα, διογκώνονται τα διάφορα υδροκολλοειδή, που είχαν προστεθεί 
και αρχίζει η κρυστάλλωση του λίπους.) 
Κατάψυξη – Διόγκωση (Το μίγμα διαβιβάζεται στους ειδικούς καταψύκτες, στους οποίους, με έ-
ντονη ανάδευση, μειώνεται η θερμοκρασία του στους -5°C έως -6°C. Το μεγαλύτερο μέρος του νε-
ρού παγώνει -αρχή δημιουργίας κρυστάλλων πάγου- και παράλληλα ενσωματώνεται σε αυτό αέρας. 
Η ενσωμάτωση του αέρα επιφέρει διόγκωση του μίγματος κατά 50% έως 120% του αρχικού όγκου 
του και δίνει στο παγωτό την αφρώδη σύστασή του.)  
Συσκευασία – Σκλήρυνση (Αμέσως μετά την έξοδό του από τον καταψύκτη το μίγμα, ως παγωτό 
πλέον, συσκευάζεται είτε σε ατομική συσκευασία είτε σε μεγαλύτερη για διανομή σε καταστήματα. 
Στη φάση αυτή, ανάλογα με τον τύπο του παγωτού, μπορεί να προστεθούν φρούτα, ξηροί καρποί, 
σιρόπια και άλλα συστατικά που επιτρέπει η νομοθεσία. Επίσης μπορεί να γίνει επικάλυψη με σο-
κολάτα, ή συσκευασία σε δίπυρα π.χ. σάντουιτς, πύραυλοι κτλ. Μετά τη συσκευασία του το παγωτό 
μεταφέρεται αρχικά σε ψυγεία ή σε τούνελ καταψύξεως θερμοκρασίας -40°C όπου και σκληρύνεται 

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 61 

και στη συνέχεια σε ψυκτικούς θαλάμους συντηρήσεως -20°C έως -25°C. Η γρήγορη κατάψυξη 
βοηθά στο σχηματισμό μικρών κρυστάλλων που επηρεάζουν ευνοϊκά την υφή του παγωτού, σε α-
ντίθεση με τους μεγάλους που είναι ανεπιθύμητοι.)  
Τα κυριότερα είδη παγωτού είναι: 
Το κλασσικό παγωτό, το ιταλικό gelato: έχει σαν βάση το γάλα κάθε είδους ακόμα και το ζαχα-
ρούχο ή το βουβαλίσιο και την πλούσια σε λιπαρά κρέμα γάλακτος. 
Το παγωτό παρφέ: περιέχει υψηλή περιεκτικότητα σε κρέμα γάλακτος με πολλά λιπαρά, περιέχει 
όμως και αυγά και για τον λόγο αυτό έχει περισσότερες θερμίδες από τα άλλα είδη παγωτών. 
Το παγωτό σορμπέ: Φτιάχνεται χωρίς γάλα ή κρέμα γάλακτος, μόνο με χυμό ή πουρέ φρούτων κά-
θε λογής. 
Η γρανίτα παγωτού: έχει ακριβώς τα ίδια συστατικά με το παγωτό σορμπέ με την διαφορά ότι ε-
ξαιτίας την συνεχούς ανάδευσης της σε ειδικές μηχανές, διατηρεί μεγάλους κρυστάλλους νερού. 
Το παγωτό μηχανής: παρασκευάζεται στην στιγμή και περιέχειγάλα, κρέμα γάλακτος, η ανάδευση 
του όμως στις ειδικές μηχανές το κάνει να ενσωματώνει περισσότερο αέρα στην σύσταση του και 
να μην δημιουργεί κρυστάλλους. 
Το παγωμένο γιαούρτι: τυπικά δεν πρόκειται για παγωτό, αλλά για παγωμένο γιαούρτι. 

Το δικό μας … παγωτό 
Για να φτιάξουμε το … δικό μας παγωτό στην εκδήλωση φυσικών 
επιστημών χρειαστήκαμε 1 τενεκεδάκι μόρφατ, 1 τενεκεδάκι γάλα 
εβαπορέ, 1 τενεκεδάκι ζαχαρούχο γάλα, σιρόπι φράουλας και λίγες 
σταγόνες κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής. Ανακατέψαμε τα υλικά 
μας χτυπώντας για τρία (3) λεπτά με το μίξερ, τα τοποθετήσαμε 

στην παγωτομηχανή μας και σε είκοσι περίπου λεπτά το παγωτό τύπου κρέμας ήταν έτοιμο. Επι-
πλέον προσθέτοντας στα βασικά υλικά βανίλια ή κακάο ή κομματάκια σοκολάτας αντί για σιρόπι 
φράουλας και χρώμα ζαχαροπλαστικής, φτιάξαμε παγωτό με άλλη γεύση.  
 
Παρασκευή Σαπουνιού 
Το σαπούνι παράγεται από έλαια (λάδια) και καυστική σόδα, (καυστικό νάτριο), με χημική αντίδρα-
ση. Η σαπωνοποίηση, όπως είναι γνωστή η διαδικασία στη Χημεία, είναι η χημική αντίδραση εστέ-
ρων λιπαρών οξέων (γλυκεριδίων των οξέων), που βρίσκονται στα λάδια, με το υδροξείδιο του να-
τρίου. Τα προϊόντα είναι άλας νατρίου (σαπούνι) και γλυκερίνη:  
γλυκερίδια λιπαρών οξέων + NaOH --> άλας (σαπούνι) + γλυκερίνη 
Για να φτιάξουμε το σαπούνι χρησιμοποιήσαμε τα εξής υλικά: 300 γραμμάρια ελαιόλαδο, 100 γραμ-
μάρια απιονισμένο νερό, 41 γραμμάρια NaOH. 
Για την Παρασκευή του σαπουνιού δουλέψαμε ως εξής:  

Πρώτα φτιάξαμε το διάλυμα του καυστικού νατρίου. Το καυστικό 
νάτριο (NaOH) είναι μια επικίνδυνη χημική ένωση που μπορεί να 
προκαλέσει εγκαύματα. Αν τηρούνται όμως μερικές προφυλάξεις 
μπορούμε να το χειριστούμε χωρίς πρόβλημα. 
Προσθέσαμε το καυστικό νάτριο στο ζεστό νερό, (ποτέ δεν κάνουμε 
το αντίθετο γιατί θα γίνουν μικρές εκρήξεις) ανακατέψαμε και με-
τρήσαμε τη θερμοκρασία ώστε να είναι 40°C. 
Ζεστάναμε το ελαιόλαδο και μετρήσαμε τη θερμοκρασία να είναι 
40°C όμοια με το διάλυμα του καυστικού νατρίου. 
Προσθέσαμε αργά την καυστική σόδα στα λάδια (ποτέ το αντίθετο 
γιατί μπορεί να «κόψει» το σαπούνι) ανακατεύοντας συνέχεια. Συ-
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νεχίσαμε το ανακάτεμα μέχρι που το μίγμα έπηξε ελαφρά. Μόλις το μίγμα ομογενοποιήθηκε και 
πριν γίνει πολύ πηχτό προσθέσαμε τα βότανα, τα μπαχαρικά και τα αιθέρια έλαια. 
Ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τα καλούπια μας. Ρίξαμε το σαπούνι σε καλούπια και τα τοποθετήσαμε 
σε ένα ζεστό και ασφαλές μέρος ώστε να αρχίσει να ωριμάζει. Καλό είναι ανάλογα με την θερμο-
κρασία του δωματίου να τοποθετείται μια πετσέτα γύρω από το καλούπι ώστε να το κρατάει ζεστό 
και να προχωράει η σαπωνοποίηση σωστά. Το νέο σαπούνι θα μείνει στα καλούπια του για 24 ώ-
ρες μέχρι να σκληρύνει αρκετά ώστε να μπορούμε να το βγάλουμε και να το κόψουμε σε κομμάτια. 
Μετά από 60 ημέρες περίπου, θα έχει κατέβει αρκετά το ph του σαπουνιού και μπορούμε να το 
χρησιμοποιήσουμε.  
 
Μέτρηση του pH με δείκτη κόκκινο λάχανο  
Το ph ενός διαλύματος μπορούμε να το μετρήσουμε εύκολα με πεχάμετρο αλλά και με πεχαμετρικό 
χαρτί. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι που μπορεί να μας δώσουν μια γενική εικόνα για το ph ε-
νός διαλύματος. Ένας τέτοιος τρόπος είναι και το ζουμί από το κόκκινο λάχανο. 

Η διαδικασία είναι απλή. Κόψαμε το κόκκινο λάχανο σε μικρά κομματά-
κια. Στη συνέχεια σε ποτήρι βρασμού  ρίξαμε 200ml απιονισμένο νερό, 
προσθέσαμε το λάχανο, θερμάναμε μέχρι βρασμού, αποσύραμε από το 
λύχνο και το αφήσαμε για 15-20 λεπτά. Τέλος το σουρώσαμε και το α-
φήσαμε να κρυώσει. Σε δοκιμαστικούς σωλήνες προσθέσαμε 4ml από 
διάφορα διαλύματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά όπως άχρωμο υγρό 
καθαρισμού τζαμιών, σόδα, λεμόνι, ασβεστόνερο, νερό βρύσης κ.ά. Με-
τρήσαμε το ph του περιεχομένου των σωλήνων με πεχαμετρικό χαρτί 
και μετά σε κάθε σωλήνα προσθέσαμε 2ml κόκκινο λάχανο και κατα-
γράψαμε τα χρώματα. 

Η εικόνα με τους χρωματισμένους σωλήνες αποτελεί μια χρωματομετρική κλίμακα με τη βοήθεια 
της οποίας μπορούμε να υπολογίσουμε το ph ενός διαλύματος, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε πεχα-
μετρικό 
χαρτί.  
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1ο εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καρδίτσας  
 
Το δέντρο της Αφροδίτης/Το ένα μέταλλο διώχνει το άλλο (αντίδραση απλής αντικατάστασης) 
Υλικά: ποτήρι ζέσεως, απιονισμένο νερό, έλασμα χαλκού, νιτρικός άργυρος. 
Εκτέλεση: Σε ποτήρι ζέσεως παρασκευάζουμε διάλυμα νιτρικού αργύρου με διάλυση τυχαίας πο-
σότητας της ουσίας αυτής σε νερό. Έπειτα τοποθετούμε μέσα στο ποτήρι σε όρθια θέση έλασμα 
χαλκού. Αφήνουμε το διάλυμα σε ηρεμία και παρατηρούμε την εναπόθεση του αργύρου πάνω στο 
έλασμα. Επίσης το διάλυμα χρωματίζεται γαλαζοπράσινο εξαιτίας της παρουσίας του ιόντος χαλ-
κού. 

   
Εξήγηση: Στην εικόνα (αριστερά) βλέπουμε τα 
επί μέρους σωματίδια που συμμετέχουν στην α-
ντίδραση που πραγματοποιείται  
Cu(s) + 2AgNO3(aq)         Cu(NO3)2(aq) + 2Ag(s) 
Σημείωση: Ο χαλκός θεωρούνταν ιερό μέταλλο 
της Θεάς Αφροδίτης. 
 
 

Διάθλαση «αλλιώς»  
Υλικά: σχέδια σε χαρτί, ποτήρι ζέσεως, νερό. 
Εκτέλεση: Γεμίζουμε το ποτήρι με νερό και τοποθετούμε πίσω του τα σχέδια που έχουμε ζωγρα-
φίσει στο χαρτί. Βλέπουμε ότι τα σχήματα αλλάζουν μόλις ρίξουμε στο ποτήρι νερό. Παρατηρούμε 
ότι τα βέλη από αριστερά πηγαίνουν δεξιά και από δεξιά πηγαίνουν αριστερά. 

   
Εξήγηση: Στο πείραμα αυτό το φως που ξεκινά από τη μύτη του βέλους περνά από τον αέρα στο 
γυαλί, στο νερό, έπειτα στο γυαλί και τέλος ξανά στον αέρα πριν φτάσει στο μάτι του παρατηρητή. 
Κάθε φορά που το φως περνά από ένα υλικό σε ένα άλλο διαθλάται (αλλάζει πορεία). Ο παρατηρη-
τής θεωρεί ότι η μύτη του βέλους βρίσκεται στην προέκταση της φωτεινής ακτίνας που φτάνει στο 
μάτι του. Έτσι βλέπει το είδωλο του βέλους αντεστραμμένο. Ουσιαστικά το γεμάτο με νερό ποτήρι, 
λειτουργεί ως φακός (και πιο συγκεκριμένα συγκλίνων) με αποτέλεσμα να δημιουργεί είδωλα με 
διαφορετικές ιδιότητες από τα αντικείμενα. 
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Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Καρδίτσας 
 
Το ΕΚΦΕ Καρδίτσας είχε στήσει πάγκους με τα βιβλία που έχει δημιουργήσει από το 2003 και με-
τά. Συγχρόνως πρόβαλε παρουσίαση με τα πεπραγμένα του.  
 
Μαγνητικός λαβύρινθος (παιχνίδι) 
Υλικά: χαρτόνι, πλεξιγκλάς, 2 ισχυροί μαγνήτες, 2 σφαιρικοί μαγνήτες, κόλα, χρώματα. 
Κατασκευή: Κατασκευάζουμε τη βάση που αποτελείται από χαρτόνι (θα μπορούσε να γίνει και ξύ-
λινη) με ένα πλαίσιο περιμετρικά. Διαστάσεις: 70x50x15cm. Στη συνέχεια σε ένα χαρτί σχεδιά-
ζουμε τη διαδρομή του λαβύρινθου και την κατασκευάζουμε πάλι με χαρτόνι που έχει πλάτος που 
εξαρτάται από την έλξη του μαγνήτη προς την μπίλια. Αν δεν είναι πολύ ισχυρή το πλάτος είναι 
2,5-3cm διαφορετικά μπορεί να φτάσει και τα 5 cm. Τοποθετούμε τα διαχωριστικά στη βάση όπως 
φαίνεται στην εικόνα. 

  
Βάφουμε το παιχνίδι με ακρυλικά ή πλαστικά χρώματα έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτος ο λαβύριν-
θος και από πάνω τοποθετούμε πλεξιγκλάς. Αν έχουμε και κάποια αυτοκόλλητα ή ζωγραφιές μπο-
ρούμε να τις κολλήσουμε γύρω-γύρω. Οι δύο μαγνητικές μπίλιες πρέπει να είναι κάτω από το πλε-
ξιγκλάς, εκατέρωθεν.  
Κανόνες: Οι δύο παίκτες κρατάνε από έναν μαγνήτη και προσπαθούν να μαγνητίσουν την μπίλια. 
Μετακινούν την μπίλια ξεκινώντας από δεξιά μέσα από τον λαβύρινθο μέχρι να φτάσουν στην απέ-
ναντι πλευρά. Ο παίκτης που θα τερματίσει πρώτος είναι ο νικητής. Θα μπορούσε να γίνει και με 
μεγαλύτερη διαδρομή στην οποία οι παίκτες θα πρέπει να επιστρέφουν πάντα δεξιόστροφα στην 
αρχική τους θέση. 
Στόχος: Το παιχνίδι έχει σαν στόχο να ελκύσει τους μαθητές στο κεφάλαιο του μαγνητισμού. Για 
το λόγο αυτό οι μαθητές απαντάνε στις εξής ερωτήσεις πριν την συμμετοχή τους: α) Η σφαιρική 
μπίλια έχει βόρειο και νότιο πόλο; β) Αν μεταξύ του μαγνήτη και της μπίλιας υπάρχει ένα αντικεί-
μενο π.χ. το χέρι μας υπάρχει έλξη; Αν ναι, αυτή θα είναι η ίδια ή μικρότερη; γ) Εξαρτάται η έλξη 
από την απόσταση μεταξύ μπίλιας-μαγνήτη; Οι μαθητές εξοικειώνονται με τις μαγνητικές δυνάμεις 
στην πράξη και διασκεδάζουν. 
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Παρουσιάστηκαν στο Μουζάκι 
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1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου 
 
Ηλεκτρομαγνητισμός- εφαρμογές ηλεκτρομαγνητισμού 
1ο Πείραμα 
Όργανα-υλικά: συνδετήρες, διακόπτης, δύο κομμάτια καλώδιο, κομμάτι καλώδιο διαμορφωμένο σε 

σπείρες, μαλακό κομμάτι σιδήρου, μπαταρίες. 
Εκτέλεση: Κατασκευάζουμε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, 
παρεμβάλλοντας σε κάποιο σημείο το καλώδιο που είναι 
διαμορφωμένο σε σπείρες (πηνίο), στο εσωτερικό του ο-
ποίου τοποθετούμε κομμάτι από μαλακό σίδηρο. Κλείνουμε 
το διακόπτη, το κύκλωμα διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα 
και τότε ο μαλακός σίδηρος λειτουργεί σαν μαγνήτης. 
Συμπέρασμα: Το κομμάτι μαλακού σιδήρου, όταν το πηνίο 
διαρρέεται από ρεύμα, αποκτά μαγνητικές ιδιότητες. 

2ο Πείραμα 
Όργανα–υλικά: ραβδόμορφος μαγνήτης, συνδετήρες, πηνίο, κομμάτι μαλακού σιδήρου, μετασχημα-
τιστής και διαφανές πλαίσιο στο εσωτερικό του οποίου υπάρχουν ρινίσματα σιδήρου. 
Εκτέλεση: Τοποθετούμε κάτω από το διαφανές πλαίσιο το ραβδόμορφο μαγνήτη. Τα ρινίσματα σι-
δήρου προσανατολίζονται προς μια ορισμένη κατεύθυνση παίρνοντας τέτοια διάταξη, έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί το λεγόμενο μαγνητικό φάσμα. Συνδέουμε τον ηλεκτρομαγνήτη με κάποια πηγή ηλε-

κτρικού ρεύματος. Το ίδιο φάσμα δημιουργείται, αν αντί του 
ραβδόμορφου μαγνήτη χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρομαγνήτη. 
Συμπέρασμα: Ραβδόμορφος μαγνήτης και ηλεκτρομαγνήτης 
προκαλούν την ίδια διάταξη των ρινισμάτων σιδήρου. 
3ο Πείραμα 
Όργανα-υλικά: ξύλινο πλαίσιο διαμορφωμένο σε σχήμα γά-
μα, δυναμό ποδηλάτου, τροχαλία προσαρμοσμένη στο προε-
ξέχον τμήμα του δυναμό που μπορεί να περιστρέφεται, 

κομμάτι σχοινί, δύο κομμάτια καλώδιο, λυχνιολαβή, λαμπάκι. 
Εκτέλεση: Στερεώνουμε στην άκρη του ξύλινου πλαισίου το δυναμό του ποδηλάτου, στο περιστρε-
φόμενο άκρο του οποίου έχουμε προσαρμόσει τροχαλία. Γύρω από την τροχαλία έχουμε τυλίξει 
σχοινί, που τραβώντας το, προκαλεί περιστροφή της τροχαλίας και του μαγνήτη που βρίσκεται στο 
εσωτερικό του δυναμό. Στο δυναμό του ποδηλάτου έχουμε συνδέσει τα καλώδια με την λυχνιολά-
βη. Το τράβηγμα του σχοινιού κάνει το μαγνήτη του δυναμό να γυρίσει και το λαμπάκι που έχουμε 
βιδώσει στην λυχνιολαβή να ανάψει. 
Συμπέρασμα: Από την περιστροφή του μαγνήτη, που περιβάλλεται από ένα πηνίο (δυναμό), παρά-
γεται ηλεκτρικό ρεύμα, με αποτέλεσμα το λαμπάκι να φωτοβολεί. 

Τα πειράματα συνοδεύονταν από 
τέσσερα κολλάζ, που το καθένα α-
ντιπροσώπευε κάποια σύγχρονη ε-
φαρμογή των ηλεκτρομαγνητών. Έ-
τσι, το πρώτο αναφερόταν στη χρή-
ση και την ισχυρή δύναμη των ηλε-
κτρομαγνητικών γερανών, το δεύτε-
ρο στα ΑΤΜ και τη σωστή χρήση της 

ηλεκτρομαγνητικής κάρτας, το τρίτο στη λειτουργία του βηματοδότη καρδιάς και το τελευταίο στον 
τρόπο διάδοσης και την ευρεία χρήση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. 
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Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού 
 
Αλλάζω και προχωρώ (μετατροπές μορφών ενέργειας) 
Υλικά: ξύλινα γλωσσοπίεστρα, πλαστικά καπάκια μπουκαλιού, πλαστικά καλαμάκια, μπαταρία, κα-

λώδια, μοτέρ, χαρτόνια, κόλλα σιλικόνης. 
Διαδικασία: Οι μαθητές/τριες της τάξης 
προχώρησαν στην κατασκευή μιας αυτο-
σχέδιας μινιατούρας ηλεκτρικού αυτοκινή-
του με σκοπό αναδείξουν την ανάγκη για 
τη χρήση μη ρυπογόνων αυτοκινήτων και 
να εμπεδώσουν τις διάφορες μετατροπές 
των μορφών ενέργειας. Η χημική ενέργεια 
της μπαταρίας μετατρέπεται  πρώτα σε 
ηλεκτρική και έπειτα σε κινητική. 
 

Από μορφή σε μορφή (μετατροπές μορφών ενέργειας) 
Υλικά: καμινέτο, κυλινδρικό δοχείο με υποδοχή αναπλήρωσης νερού και ακροφύσιο, μεταλλικός 

έλικας, μοτέρ, καλώδιο, λαμπάκι. 
Διαδικασία: Θερμαίνεται το νερό στο κυ-
λινδρικό δοχείο με το καμινέτο και όταν 
φτάνει σε σημείο βρασμού βγαίνει ατμός 
με μεγάλη δύναμη από το ακροφύσιο γυρί-
ζοντας το μεταλλικό έλικα. Αυτός με τη 
σειρά του περιστρέφει το μοτέρ που πα-
ράγει ηλεκτρικό ρεύμα και ανάβει το λα-
μπάκι. (χημική ενέργεια, θερμότητα, κι-
νητική, ηλεκτρισμός, φωτεινή ενέργεια). 
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Δημοτικό Σχολείο Δρακότρυπας 
 
Μετατροπή θερμότητας σε κινητική ενέργεια: «Πυρ… και κίνηση» 
Γενικός σκοπός: Να μάθουν οι μαθητές ποιες είναι οι μορφές ενέργειας, πώς μετατρέπονται από 
τη μία μορφή στην άλλη και πώς τις χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. 
Στόχοι (γνώσεις-δεξιότητες-αξίες): α) Η κατανόηση και ο συσχετισμός αρχών και εννοιών των 
Φυσικών Επιστημών με την καθημερινή πραγματικότητα. β) Η ανάπτυξη ερευνητικής διάθεσης, 
κριτικής και δημιουργικής σκέψης για την προσέγγιση και κατανόηση των σύγχρονων περιβαλλο-
ντικών προβλημάτων μέσα από το πείραμα και την παρατήρηση. γ) Η σπουδαιότητα της θερμότη-
τας και των άλλων μορφών ενέργειας στη ζωή μας.  
Υλικά: κουτιά χυμού, κουτί αναψυκτικού, καλαμάκια, κόλλα, κερί, πλαστική μικρή πισίνα. 
Διαδικασία: Με τα κουτιά χυμού φτιάξαμε βαρκούλες, με το κουτί αναψυκτικού και τα καλαμάκια 
φτιάξαμε έναν μηχανισμό, τον οποίο τοποθετήσαμε στις βαρκούλες. Γεμίσαμε τα καλαμάκια νερό 
και τα βάλαμε στην πισίνα. Ανάψαμε το κερί έτσι ώστε αυτό να ζεσταίνει το αλουμινένιο κομμάτι 
της κατασκευής. Έτσι οι βάρκες άρχισαν να κινούνται. 
Εξήγηση: Η φλόγα του κεριού θερμαίνει το νερό που βρίσκεται μέσα στο μηχανισμό με τα καλαμά-
κια κι έτσι το νερό διαστέλλεται και πρέπει να εκτονωθεί. Αναγκαστικά θα βγει από τη μόνη έξοδο 
των καλαμακίων που βρίσκεται μέσα στο νερό. Λόγω της δράσης αντίδρασης η βάρκα θα κινηθεί 
προς τα εμπρός. 
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Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας 
 

Χρήση της τροχαλίας. 
Υλικά κατασκευής: Ξυλοκατασκευή σταντ για τη στερέωση των τρο-
χαλιών, με σημειωμένο το ύψος του ενός μέτρου, από τη βάση του 
σταντ. α) Τροχαλίες: απλή, διπλή, τριπλή και τετραπλή. β) Τρία ξύλινα 
βάρη του ενός κιλού κι δύο μπουκαλάκια νερού των 500 ml, τα οποία 
είναι οικεία στους μαθητές. γ) Δυναμόμετρο. δ) Σχοινιά. 
Στόχος: Να αντιληφθούν οι μαθητές τα οφέλη από τη χρήση των τρο-
χαλιών στην καθημερινή ζωή. Έτσι στην αρχή της παρουσίασης δίνου-
με στους μαθητές να άρουν (σηκώσουν) ένα βάρος με τη χρήση του 
δυναμόμετρου και να διαπιστώσουν τόσο το βάρος αυτού 1Kgr (κιλό) 
όσο και τη δύναμη που απαιτείται για την άρση του, 10N (Nιούτον).  
Στην συνέχεια κι αφού κρεμάσουμε τα βάρη στις τροχαλίες, δέσουμε 
το δυναμόμετρο στην ελεύθερη άκρη του σχοινιού, ζητάμε να σηκώ-
σουν τα βάρη με τη σειρά μέχρι το σημειωμένο ύψος του (1) ενός μέ-
τρου, αρχίζοντας από την απλή τροχαλία. Ο μαθητής βλέπει το δυνα-

μόμετρο και παρατηρεί την ένδειξη δύναμης η οποία είναι 10 Νιούτον και την απόσταση που διάνυ-
σε το σχοινί, που είναι 1 μέτρο.  
Συμπέρασμα: Στην απλή τροχαλία χρειαζόμαστε την ίδια δύναμη που χρειαστήκαμε και στην άρση 
με το χέρι, και το σχοινί διάνυσε απόσταση ίση με το ύψος άρσης 1 μέτρου. Το μηχανικό πλεονέ-
κτημα της απλής τροχαλίας λέμε πως είναι 1, δηλαδή ούτε κερδίζουμε ούτε χάνουμε. 
Ακολούθως ζητάμε να επαναλάβουν τη διαδικασία στη διπλή τροχαλία, όπου ο μαθητής παρατηρεί 
ότι το δυναμόμετρο θα δείξει 5Ν και η απόσταση που θα διανύσει το σχοινί γίνεται 2 μέτρα. 
Συμπέρασμα: Στη διπλή τροχαλία κερδίζουμε σε δύναμη (απαιτείται το ½, η μισή της αρχικής και 
χάνουμε σε απόσταση, διπλάσια). Το μηχανικό πλεονέκτημα της διπλής τροχαλίας λέμε πως είναι 
2, υποδιπλασιάζεται η δύναμη 
και διπλασιάζεται η απόσταση.  
Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία 
στην τριπλή τροχαλία όπου ο 
μαθητής διαπιστώνει ότι το δυ-
ναμόμετρο θα δείξει 3,5Ν περί-
που και η απόσταση που θα δια-
νύσει το σχοινί γίνεται 3 μέτρα. 
Συμπέρασμα: Στην τριπλή τρο-
χαλία κερδίζουμε σε δύναμη (α-
παιτείται το 1/3 της αρχικής και 
χάνουμε σε απόσταση, τριπλά-
σια). Το μηχανικό πλεονέκτημα της τριπλής τροχαλίας λέμε πως είναι 3, υποτριπλασιάζεται η δύ-
ναμη και τριπλασιάζεται η απόσταση. 
Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία στην τετραπλή τροχαλία όπου ο μαθητής διαπιστώνει ότι το δυνα-
μόμετρο θα δείξει 2,5Ν περίπου και η απόσταση που θα διανύσει το σχοινί γίνεται 4 μέτρα. 
Συμπέρασμα: Στην τετραπλή τροχαλία κερδίζουμε σε δύναμη (απαιτείται το 1/4 της αρχικής και 
χάνουμε σε απόσταση, τετραπλάσια). Το μηχανικό πλεονέκτημα της τετραπλής τροχαλίας λέμε 
πως είναι 4, υποτετριπλασιάζεται η δύναμη και τετραπλασιάζεται η απόσταση. 
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Κατασκευή πηγαδιού. 
Υλικά: χαλίκι, άμμος, νερό, μεγάλο γυάλινο δοχείο, χαρτόνι από ρολό κουζίνας. 
Στόχος: Να γνωρίσουν και να καταλάβουν οι μαθητές πως λειτουργούν τα πηγάδια. Έτσι στην αρ-
χή της παρουσίασης τοποθετούμε το ρολό χαρτόνι στο κέντρο της γυάλας και μετά ρίχνουμε το 
χαλίκι προσεκτικά γύρω-γύρω από το ρολό και στη συνέχεια πάνω από το χαλίκι ρίχνουμε την άμ-
μο. Μετά ρίχνουμε σιγά-σιγά το νερό.  
Τι πραγματικά συμβαίνει; Στη φύση μετά τη βροχή αποθηκεύεται νερό στο έδαφος. Σταδιακά το 
νερό αυτό δημιουργεί πίεση στο έδαφος. Όταν σκάβουμε το πηγάδι απελευθερώνεται αυτή η πίεση 
και δίνουμε τη δυνατότητα στο νερό να αναδυθεί στην επιφάνεια. 

  
 
Δημιουργία πηγής. 
Υλικά: νερό, άμμος, πλαστελίνη, καλαμάκι, ένα πλαστικό ποτήρι. 
Στόχος: Να γνωρίσουν και να καταλάβουν οι μαθητές πως δημιουργείται γεωλογικά μια πηγή. 
Βάζουμε την πλαστελίνη στο ποτήρι και την πιέζουμε. Ανοίγουμε μια τρύπα στο όριο της πλαστελί-
νης και περνάμε το καλαμάκι. Προσθέτουμε μετά την άμμο και μετά ρίχνουμε το νερό. 
Τι έχει συμβεί; Η πλαστελίνη είναι το αδιαπέραστο πέτρωμα και η άμμος το διαπερατό. Με την 
καθίζηση όταν το νερό φτάσει στο όριο διαπερατού - αδιαπέραστου πετρώματος κινείτε σε αυτό το 
όριο και σχηματίζει τη πηγή. 
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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. 
 
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 α-
ντίδραση θερμότητας. Τελικά, αυτό που καίγεται είναι η ισοπροπανόλη. 
Παρατηρήσεις: α) Αν το νερό εξατμισθεί γρήγορα, το χαρτονόμισμα μπορεί να αναφλεγεί. β) Το 
πείραμα πετυχαίνει και με ένα κομμάτι χαρτί στη θέση του χαρτονομίσματος. γ) Μπορούμε να 
προσθέσουμε NaCl στο διάλυμα, προκειμένου να προσδώσουμε στη φλόγα εντονότερο κίτρινο 
χρώμα. δ) 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. 
 
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). 
 
Καταιγίδα ζάχαρης 
Υλικά: μπαλόνια, πιάτα με ζάχαρη, μάλλινο ύφασμα. 
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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. 
 
Χρωματιστές μπουρμπουλήθρες 
Υλικά: χρώμα ζαχαροπλαστικής, ηλιέλαιο, αναβράζοντα Depon, νερό. 
Εξήγηση: Σε έναν ογκομετρικό κύλινδρο βάζουμε νερό μέχρι το 1/5 του κυλίνδρου, διαλύουμε λί-
γες σταγόνες χρώματος ζαχαροπλαστικής. Προσθέτουμε ηλιέλαιο μέχρι να γεμίσει ο κύλινδρος. 
Αφήνουμε τα υγρά να ηρεμήσουν. Στη συνέχεια προσθέτουμε αναβράζοντα Depon, θα παρατηρή-
σουμε χρωματιστές φυσαλίδες να ανεβοκατεβαίνουν στο δοχείο. Το Depon μεταξύ των άλλων πε-
ριέχει όξινο ανθρακικό νάτριο και κιτρικό οξύ, μόλις διαλυθούν στο νερό παράγονται φυσαλίδες 
διοξειδίου του άνθρακα οι οποίες μόλις ανεβαίνουν προς τα επάνω παρασύρουν και σταγόνες 
χρωματιστού νερού μέχρι την επιφάνεια του λαδιού. Εκεί σπάνε, φεύγει το διοξείδιο του άνθρακα 
και το νερό κατεβαίνει πάλι στην υδατική φάση. 
 
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. 
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Γυμνάσιο – Λ.Τ. Μαγούλας 
 
Κινηματογράφος  
Περιεχόμενο: ΠΡ 010.1: Κινηματογράφος κασέτας. Φέρει ενσωματωμένην οθόνη. Δέχεται ταινίας 
των 8 mm κασέτας. Το προβολικόν μηχάνημα δύναται να εξαχθή εκ του φέροντος την ενσωματω-
μένην οθόνην περιβλήματος και να χρησιμοποιηθή δια προβολήν της ταινίας επί κοινής οθόνης. 
Τάσις λειτουργίας 220 V. (Κατάλογος εποπτικών μέσων δι-
δασκαλίας. Αθήναι Αύγουστος 1975. Συνετάχθη υπό των 
φυσικών Ιωάννου Μπουρούτη και Σιδέρη Μητσιάδη). 
Περιγραφή: Σκοτεινός θάλαμος όπου στο πίσω μέρος του 
έχει επίπεδο καθρέφτη τοποθετημένο κατακόρυφα. Με τη 
λειτουργία του βιντεοπροβολέα η εικόνα επιστρέφει στην 
διαφανή οθόνη χωρίς να αναστραφεί.  
Α. Η εξωτερική οθόνη 
Β. Η κλίση της οθόνης είναι γωνίας φ 
Γ. Στο κάτω μέρος βρίσκεται το άνοιγμα της εισόδου (με το 
χερούλι), του εσωτερικού μέρους.  

  
Το εσωτερικό του σκοτεινού θαλάμου 

Με ποιο τρόπο γίνεται η μεταφορά της εικόνας στην οθόνη; 
Το οπτικό πεδίο του αντικειμένου Α1 της εικόνας του βιντεοπροβολέα εξαρτάται από τη θέση του 

σε σχέση με το κάτοπτρο(σκούρα κατακόρυφη γραμ-
μή). Ο οφθαλμός βλέπει τα είδωλα τα σχηματιζόμενα 
εντός ενός κώνου, ο οποίος έχει κορυφή το σημείο 
Α3. Το οπτικό πεδίο είναι το γραμμοσκιασμένο τμήμα. 
Για αυτό το λόγο η οθόνη έχει κλίση γωνίας φ. Η ο-
θόνη είναι διαφανής για να αποτυπώνεται το είδωλο 
του αντικειμένου και να είναι ορατό, και σκουρόχρωμη 
για να φαίνονται τα χρώματα καλύτερα. (αίσθηση κι-
νηματογράφου). 
Γιατί η οθόνη να είναι σκουρόχρωμη; 
Πραγματικά πολύ καλή παρατήρηση. Τα διαφανή υλι-
κά επιτρέπουν να περάσει από αυτά ορισμένες μόνο 
ακτινοβολίες.  
Χρώμα διαφανούς σώματος Το κόκκινο τζάμι επι-
τρέπει τη διέλευση των φωτεινών ακτίνων που αντι-
στοιχούν στο κόκκινο χρώμα και απορροφά τις υπό-
λοιπες. Τα διαφανή έγχρωμα σώματα, όπως ένα 
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κομμάτι χρωματιστό τζάμι, αφήνουν να περάσουν φω-
τεινές ακτίνες που αντιστοιχούν σε ορισμένα χρώματα 
και απορροφούν τις υπόλοιπες. Ένα κομμάτι τζάμι το 
οποίο στο λευκό φως φαίνεται κόκκινο επιτρέπει στις 
φωτεινές ακτίνες που αντιστοιχούν στο κόκκινο χρώμα 
να διέλθουν, ενώ απορροφά τις υπόλοιπες. Τα συνήθη 
τζάμια των παραθύρων είναι άχρωμα επειδή επιτρέ-
πουν το πέρασμα φωτεινών ακτίνων που αντιστοιχούν 

σε όλα τα χρώματα. Γενικά το χρώμα ενός αδιαφανούς σώματος καθορίζεται από το χρώμα που 
αντιστοιχεί στις φωτεινές ακτίνες που αυτό ανακλά, ενώ ενός διαφανούς καθορίζεται από το 
χρώμα που αντιστοιχεί στις φωτεινές ακτίνες των οποίων επιτρέπει τη διέλευση. 
Η οθόνη μας 
Στην περίπτωσή μας αν προσέξεις η οθόνη πρασινίζει και έτσι επιτρέπει την πράσινη ακτινοβολία 
να περάσει μέσα από αυτή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο θάλαμος να είναι σκοτεινός στο εσωτερικό 
του και να προβάλλεται έτσι η εικόνα σε μια σκοτεινή αίθουσα και εμείς να είμαστε εξωτερικοί πα-
ρατηρητές. (Βιβλιογραφία: Κατάλογος εποπτικών μέσων διδασκαλίας. Αθήναι Αύγουστος 1975 και 
Φυσική γ΄ γυμνασίου)  
 

 
 

  
 

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


Πειράματα – Κατασκευές – Αφίσες – Ζωγραφιές – Παρουσιάσεις στο Μουζάκι 

ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr - Σεραφείμ Μπίτσιος 75 

Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Μουζακίου 
 
Κίμων .. ο εξυπνούλης !!! 
Για την εκδήλωση των Φυσικών Επιστημών 2018 στο Μουζάκι, το τμήμα Γ1 του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Μουζακίου και η Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου Μουζακίου, συνεργάστηκαν για τη δη-
μιουργία ενός ρομπότ, που θα απαντάει σε ερωτήσεις σχετικές με τις μεγάλες τεχνολογικές ανα-
καλύψεις! (Πότε κατασκευάστηκε το πρώτο αυτοκίνητο; Πότε πέταξε το πρώτο αεροπλάνο; …)  
Έτσι λοιπόν και μετά από δύο κοινές συναντήσεις-συσκέψεις των δυο ομάδων, δρομολογήθηκαν οι 
ενέργειες κάθε ομάδας. Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου ανέλαβαν να δημιουργήσουν τη μορ-
φή, τις ερωτήσεις και το όνομα του ρομπότ και οι μαθητές του Γενικού Λυκείου ανέλαβαν τις κα-
τασκευές των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και του σώματος του ρομπότ.  
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1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Μουζακίου  
 
Αυτόματη πόρτα με κάρτα RFID 
Σκοπός: Η κατασκευή μοντέλου πόρτας με αυτόματο άνοιγμα με κάρτα RFID. 
Αφόρμηση: Στο πλαίσιο του μαθήματος ΣΕΠ και σχετικά με την αυτοματοποίηση των εργασιών 
ως αίτιο αύξησης της ανεργίας, ζητήθηκε από τους μαθητές η λειτουργία του ηλεκτρονικού εισιτη-
ρίου (τεχνολογία RFID). Παρόμοια τεχνολογία εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί στην καθημερινότητα 
του πολίτη, στα σούπερ μάρκετ, στο σούπερ μάρκετ χωρίς υπαλλήλους της amazon, σε υπηρεσίες 
αποθήκευσης και διανομής προϊόντων, στις τραπεζικές συναλλαγές, στο ηλεκτρονικό εισιτήριο, σε 
διάφορους τηλεχειρισμούς (πχ. κλειδί αυτοκινήτου), στην κάρτα του πολίτη κ.ά. 
Μαθησιακά αποτελέσματα: Οι μαθητές: α) να υλοποιήσουν απλά ηλεκτρολογικά κυκλώματα, β) να 
κατανοήσουν το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής, γ) να κατανοήσουν τη λειτουργία 
αυτοματισμών, δ) να συνθέσουν πληροφοριακό πρόγραμμα, ε) να συνεργαστούν, στ) να καταρτίσουν 
σχέδιο δράσης, αναλύσουν, επιμερίσουν και συνθέσουν εργασίες, ζ) να αντλήσουν ικανοποίηση από 
την υλοποίηση κατασκευής. 
Εμπλεκόμενα αντικείμενα: Φυσική, Ερευνητική εργασία, Πληροφορική. 
Εισαγωγή: Το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί γύρω του μαγνητικό πεδίο. Επιπλέον η μεταβαλλόμενη 
μαγνητική ροή που διέρχεται από ένα κύκλωμα, δημιουργεί σ’ αυτό επαγωγική ηλεκτρεγερτική δύ-
ναμη. Τα φαινόμενα αυτά αξιοποιεί η ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά και η τεχνολογία RFID1 (Radio 
Frequency Identification)(Αναγνώριση με ραδιοσυχνότητες2).  
Η ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά αποτελείται από ένα πηνίο και ένα έμβολο-γλώσσα. Όταν το πηνίο 
δέχεται ηλεκτρική τάση στους ακροδέκτες του, δημιουργεί μαγνητικό πεδίο ικανό να μετακινήσει 
το έμβολο-γλώσσα της κλειδαριάς. Αυτό υποχωρεί και η πόρτα ανοίγει. Όταν η τάση διακοπεί (το 
κύκλωμα διακοπεί), το έμβολο-γλώσσα επανέρχεται στην αρχική του θέση, με τη βοήθεια ενός ε-
λατηρίου επαναφοράς. 
Η τεχνολογία RFID, που στα ελληνικά ορίζεται ως «ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων», χρησι-
μοποιείται για να προσδιορίσει αυτόματα αντικείμενα. Η λειτουργία στηρίζεται στο φαινόμενο της 
ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Ένας πομποδέκτης, δηλαδή ένα κύκλωμα που διαρρέεται από ρεύμα 
δημιουργεί μεταβαλλόμενο3 μαγνητικό πεδίο. Όταν η κάρτα, που διαθέτει τυπωμένο ένα ηλεκτρικό 
κύκλωμα, βρεθεί στο μαγνητικό πεδίο, δημιουργείται σ’ αυτό ρεύμα επαγωγής, το οποίο με τη σει-
ρά του δημιουργεί μαγνητικό πεδίο. Ο πομποδέκτης «λαμβάνει» το εκπεμπόμενο πεδίο (σχήμα 1). 

 
Σχήμα 1. Σχηματική απεικόνιση πομποδέκτη – κάρτας ραδιοκυμάτων. 

Αν το μαγνητικό πεδίο είναι το εγκεκριμένο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, δίνει «εντολή» να 
συμβούν κάποια γεγονότα. Για παράδειγμα να δεχθούν ηλεκτρικό ρεύμα η ηλεκτρομαγνητική κλει-
δαριά (με αποτέλεσμα να ανοίξει η πόρτα), ένας λαμπτήρας LED πράσινος και μια μονάδα παραγω-
γής ήχου. Αν όχι, δίνει «εντολή» να συμβούν άλλα γεγονότα όπως το άναμμα της κόκκινης λάμπας 

                                                 
1 Συχνότητα λειτουργίας ⋍13.6MHz. 
2 Χαρακτηρίζεται και ως ανέπαφη μεταφορά δεδομένων. 
3 Με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως συχνότητα, ένταση, ρυθμούς μεταβολής των κλπ.  
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LED. Σήμερα, η τεχνολογία RFID εφαρμόζεται κυρίως στο εμπόριο προϊόντων (καταγραφή, ιχνη-
λασιμότητα κ.ά.), στις τραπεζικές συναλλαγές και στο ηλεκτρονικό εισιτήριο, ενώ παράλληλα ανα-
πτύσσεται το ενδεχόμενο της ευρείας εφαρμογής του, με την καθιέρωση προτύπων και την λει-
τουργία της σε παγκόσμιο επίπεδο. 

  
Εικόνα 1. Mοντέλο πόρτας με 

αυτόματο άνοιγμα RFID. 

Για την κατασκευή (εικόνα 1) χρειάστηκαν τα παρακάτω: α) 
Ηλεκτρομηχανολογικό σύστημα: Ξύλινη πόρτα μοντέλο διαστάσεων 
(40x30)cm² - Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά χωρίς χειροκίνητο 
κλείδωμα και χερούλι ανοίγματος - Καλώδια, λαμπτήρες LED - 
Τροφοδοτικό Η/Υ. β) Ηλεκτρονικό σύστημα: Ηλεκτρονική επανα-
προγραμματιζόμενη μονάδα4 Arduino Uno (10bit) - Ηλεκτρονικές 
μονάδες εγγραφής και παραγωγής ήχου - Ηλεκτρονική μονάδα α-
νάγνωσης καρτών RFID. γ) Πληροφοριακό σύστημα: Πρόγραμμα 
Arduino (σε γλώσσα προγραμματισμού C++). 
Διαδικασία: Έπειτα από συζήτηση αποφασίστηκε το αντικείμενο 
της κατασκευής. Το τμήμα χωρίστηκε σε τρεις ομάδες. Η πρώτη 
ανέλαβε την κατασκευή της πόρτας, το συντονισμό και τη σύνθεση 
των εργασιών, η δεύτερη τη δημιουργία των ηλεκτρικών κυκλωμά-
των και η τρίτη το προγραμματισμό της μονάδας Arduino. Σε όλα  

τα στάδια υπήρξε συνεργασία μεταξύ των ομάδων και καθοδήγηση των εμπλεκομένων καθηγητών. 
 

Ηλιακός φορτιστής USB 
Σκοπός: Το αρχικό πρόβλημα ήταν η ενεργειακή τροφοδοσία συσκευών χαμηλής κατανάλωσης με 
USB. 
Αφόρμηση: Στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής και σχετικά με την ηλιακή ενέργεια, ζητήθηκε 
από τους μαθητές η λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου. 
Μαθησιακά αποτελέσματα: Οι μαθητές: α) να κατανοήσουν ότι ο ήλιος είναι πηγή ζωής και μια 
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, β) να κατανοήσουν τους μετασχηματισμούς ενέργειας, γ) να υλοποιή-
σουν απλά ηλεκτρολογικά κυκλώματα, δ) να συνεργαστούν, ε) να αντλήσουν ικανοποίηση από την 
υλοποίηση κατασκευής. 
Εμπλεκόμενα αντικείμενα: Φυσική, Ερευνητική εργασία. 
Εισαγωγή: Ο ήλιος είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας. Τροφοδοτεί άμεσα με ενέργεια τους φυ-
τικούς οργανισμούς (φωτοσύνθεση) και τους ζωϊκούς άμεσα (θέρμανση) και έμμεσα (τροφική αλυ-
σίδα). Θα υπάρχει ως άστρο για δισεκατομμύρια χρόνια και θεωρείται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. 
Ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο (Φ/Β) μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια (υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολί-
α) σε ηλεκτρική. Η χρήση ενέργειας από Φ/Β θεωρείται φιλική προς το περιβάλλον – αφού ρύποι 
παράγονται μόνο κατά την αρχική κατασκευή του Φ/Β στοιχείου και η διάρκεια ζωής του ξεπερνά 
τα 25 χρόνια. 
Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο και η λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος στηρίζεται στις βα-
σικές ιδιότητες των ημιαγωγών υλικών σε ατομικό επίπεδο. Όταν το φως προσπίπτει σε μια επι-
φάνεια είτε ανακλάται, είτε την διαπερνά (διαπερατότητα) είτε απορροφάται από το υλικό της επι-
φάνειας. Η απορρόφηση του φωτός ουσιαστικά σημαίνει την μετατροπή του σε μια άλλη μορφή ε-
νέργειας (σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της ενέργειας) η οποία συνήθως είναι η θερμότητα. 

                                                 
4 Η μονάδα αυτή προγραμματίζεται μέσω ενός Η/Υ και ανοιγοκλείνει ηλεκτρονικούς διακόπτες, σύμφωνα και 
με εξωτερικά «ερεθίσματα» όπως το πάτημα ενός button ή της ανάγνωσης μιας κάρτας RFID. Έτοιμα κα-
τασκευασμένα ηλεκτρικά κυκλώματα δέχονται ή όχι ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με 
αποτέλεσμα να λειτουργούν αυτόματα. 
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Υπάρχουν κάποια υλικά τα οποία έχουν την ιδιότητα να μετατρέπουν την ενέργεια των προσπι-
πτόντων φωτονίων σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτά τα υλικά είναι οι ημιαγωγοί. Ο περισσότερο γνω-
στός ημιαγωγός είναι το πυρίτιο (Si). Τις ημιαγωγές ιδιότητές του το πυρίτιο τις αποκτά με τεχνι-
κό τρόπο. Αυτό πρακτικά γίνεται με την πρόσμειξη με άλλα στοιχεία τα οποία είτε έχουν ένα ηλε-
κτρόνιο περισσότερο είτε ένα λιγότερο στη στοιβάδα σθένους τους. Αυτή η πρόσμειξη τελικά κάνει 
τον κρύσταλλο δεκτικό είτε σε θετικά φορτία (υλικό τύπου p) είτε σε αρνητικά φορτία (υλικό τύ-
που n). Για να φτιαχτεί λοιπόν ένας ημιαγωγός τύπου n, ή αλλιώς ένας αρνητικά φορτισμένος κρύ-
σταλλος πυριτίου, θα πρέπει να γίνει πρόσμειξη ενός υλικού με 5e στην εξωτερική του στοιβάδα, 
όπως για παράδειγμα το αρσενικό (As). Αντίστοιχα για να δημιουργήσουμε έναν ημιαγωγό τύπου p, 
ή αλλιώς ένα θετικά φορτισμένο κρύσταλλο πυριτίου, χρειάζεται να γίνει πρόσμειξη στον κρύσταλ-
λο κάποιου υλικού, όπως το βόριο (Β) που έχει 3e στην εξωτερική του στοιβάδα. Εάν φέρουμε σε 
επαφή δύο κομμάτια πυριτίου τύπου n και τύπου p το ένα απέναντι από το άλλο δημιουργείται μια 
δίοδος ή διαφορετικά, ένα ηλεκτρικό πεδίο στην επαφή των δύο υλικών, το οποίο επιτρέπει την 
κίνηση ηλεκτρονίων προς μια κατεύθυνση μόνο. Τα ηλεκτρόνια της περιοχής τύπου p αρχίζουν και 
κινούνται, ώσπου τελικά φτάνουν στην περιοχή της διόδου όπου και έλκονται πλέον από το θετικό 
πεδίο της εκεί περιοχής. Αν τοποθετήσουμε ένα μεταλλικό αγωγό στο πάνω μέρος της επαφής n 
και στο κάτω της επαφής p και ένα φορτίο ενδιάμεσα θα κλείσει ένας αγώγιμος δρόμος για το ηλε-
κτρικό ρεύμα που παράγεται, που θα έχει φορά από το πάνω μέρος της επαφής n προς το κάτω 
της επαφής p (σχήμα 1). Η τάση και η ισχύς ενός Φ/Β στοιχείου είναι πολύ μικρές, όμως αν προ-
στεθούν πολλά Φ/Β στοιχεία σε σειρά και παράλληλα, μπορούν να αυξήσουν την τάση και την ισχύ 
αντίστοιχα, στις επιθυμητές τιμές για κάθε εφαρμογή. 

 
Σχήμα 1. Σχηματική απεικόνιση της λειτουργίας φωτοβολταϊκού στοιχείου. 

Η ηλιακή ενέργεια που μετατρέπεται σε ηλεκτρική από το Φ/Β, σε ώρες ηλιοφάνειας, μπορεί να 
αποθηκευτεί σε μπαταρία, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε διάστημα μη ηλιοφάνειας. Η μπατα-
ρία (ή αλλιώς συσσωρευτής) μετατρέπει και αποθηκεύει την ηλεκτρική ενέργεια σε χημική. Όταν 
συνδεθεί φορτίο στους πόλους της, τότε η χημική ενέργεια ξαναμετατρέπεται σε ηλεκτρική προς 
κατανάλωση. Η τάση της μπαταρίας μπορεί να μετασχηματιστεί και να γίνει κατάλληλη για χρήση 
από διάφορες συσκευές. Μεταξύ του Φ/Β, της μπαταρίας και του φορτίου (συσκευές κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας) παρεμβάλλεται ο ρυθμιστής φόρτισης, για την προστασία των στοιχείων της 
εγκατάστασης. 
Για το ηλεκτρικό σύστημα (εικόνα 1) χρησιμοποιήθηκαν: α) Ο φωτοβολταϊκός συλλέκτης IDEA 
HELLAS 20-25 watt, μονοκρυσταλλικού πυριτίου, με πλαίσιο αλουμινίου, σειρά SE 20 υψηλής α-
πόδοσης, 12V, ο οποίος μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια. Η ενέργεια αυ-
τή αποθηκεύεται στην μπαταρία. Η τάση εξόδου κυμαίνεται ανάλογα με την ηλιοφάνεια και μηδενί-
ζεται στο σκοτάδι. Πέντε ώρες ηλιοφάνειας ημερησίως, αρκούν για μια πλήρη φόρτιση της μπατα-
ρίας. β) Η μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης μολύβδου POWER KINGDOM PS7-12, χωρητικότητας 
7Αh, τάσης 12V με διάρκεια ζωής 240 κύκλους πλήρους εκφόρτισης, ώστε να τροφοδοτεί με ηλε-
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κτρικό ρεύμα συσκευές χαμηλής κατανάλωσης όπως κινητά τηλέφωνα, MP3 Players, ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, λαμπτήρες LED κ.ά. Η μπαταρία είναι ικανή να τροφοδοτήσει τρία κινητά5 μέχρι την 
πλήρη εκφόρτισή της, χωρίς καμία φόρτιση. Η μπαταρία είναι βαθιάς εκφόρτισης ειδική για χρήση 
σε Φ/Β συστήματα. γ) Ο μετασχηματιστής FOREVER UNIVERSAL CAR CHARGER USB 2IN1 
1A/2A, με θύρα USB SUVPR DY100, ισχύος 10W, που μετατρέπει την σταθερή τάση των 12V της 
μπαταρίας, σε 5V σε δυο θύρες USB, όπου μπορούν να συνδεθούν οι συσκευές. δ) Ο ρυθμιστής 
φόρτισης LUMIAX PWM 5A - 12V, για τον έλεγχο της φόρτισης του συσσωρευτή. Παρεμβάλλεται 
μεταξύ του φωτοβολταϊκού συλλέκτη και του συσσωρευτή. Η συσκευή αυτή προστατεύει από αντι-
στροφή του ρεύματος (και καταστροφή του Φ/Β), όταν η τάση του Φ/Β στοιχείου γίνει μικρότερη  

 
Εικ. 1. Ηλιακός φορτιστής USB. 

των 12V, διακόπτοντας την σύνδεση με τον συσσωρευτή. Επιπλέον 
προστατεύει από υπερβολική φόρτιση και εκφόρτιση του συσσω-
ρευτή. Δηλαδή, όταν η μπαταρία δεν μπορεί (και δεν πρέπει) να 
δεχθεί περισσότερη ηλεκτρική φόρτιση, ο ρυθμιστής φόρτισης δια-
κόπτει τη ροή του ρεύματος προς τον συσσωρευτή. Επίσης, αν η-
λεκτρικές συσκευές είναι συνδεδεμένες και η τάση της μπαταρίας 
μειωθεί κάτω από ένα όριο (π.χ. 11V), για να μην υποστούν ζημιά 
τα στοιχεία της, ο ρυθμιστής φόρτισης διακόπτει το ρεύμα προς 
τις συσκευές. Επιπλέον προστατεύει από λανθασμένη σύνδεση του 
φωτοβολταϊκού συλλέκτη, λανθασμένη σύνδεση του φορτίου, βρα-
χυκύκλωση του φορτίου και του φωτοβολταϊκού συλλέκτη, υπερ-
βολική τάση από τον φωτοβολταϊκό συλλέκτη. Διαθέτει ενδείξεις 
LED που δείχνουν διάφορα στάδια λειτουργίας και φόρτισης. 

Διαδικασία: Έπειτα από συζήτηση αποφασίστηκε το αντικείμενο της κατασκευής. Αναζητήθηκαν 
πληροφορίες στο διαδίκτυο και έπειτα από έρευνα, αγοράστηκαν οι παραπάνω συσκευές. Στη συ-
νέχεια πραγματοποιήθηκαν οι κατάλληλες συνδέσεις. Σε όλα τα στάδια υπήρξε συνεργασία μεταξύ 
των μαθητών και καθοδήγηση των εμπλεκόμενων καθηγητών. 

  

  
 
                                                 
5 Μέση χωρητικότητα μπαταρίας 2300 mAh. 
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Παρουσιάστηκαν στους Σοφάδες 
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1ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων 
 
Η Δ΄ τάξη συμμετείχε με την παρουσίαση πειραμάτων και κατασκευών που αφορούσαν τον ήχο και 
συγκεκριμένα: τη μη μετάδοση του ήχου στο κενό (πείραμα του κώδωνα), μετάδοση των παλμικών 
ηχητικών κυμάτων (η ζάχαρη που χορεύει ....), απορρόφηση του ήχου (κατασκευή ενός μεγάλων 
διαστάσεων ηχομονωμένου σπιτιού με ειδικό, μαλακό και πορώδες υλικό), αυτοσχέδιων μουσικών 
οργάνων (μουσικά όργανα της βροχής, μαράκες, τύμπανο, κουδουνίστρες, κοχυλόφωνο, ποτηρό-
φωνο και κιθάρα). 
 
Αυτοσχέδια μουσικά όργανα 

  
Τα μουσικά όργανα της βροχής 

   
Κιθάρα Κουδουνίστρες Μαράκες 

   
Τύμπανο 

 
Η μεμβράνη ταλαντώνεται με 
τη διάδοση ηχητικών κυμάτων 

Σπίτι της κυρίας ηχομόνωσης 
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Ηχομόνωση - απορρόφηση του ήχου (κατασκευή ενός μεγάλων διαστάσεων ηχομονωμένου 
σπιτιού με ειδικό, μαλακό και πορώδες υλικό)  
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1ο Γυμνάσιο Σοφάδων 
 

Το Γυμνάσιο Σοφάδων συμμετείχε με τις ακόλουθες κατασκευές: α) γέφυρα 1, β) γέφυρα 2, γ) ρο-
μποτικός βραχίονας, δ) ρομπότ, ε) καραμελομηχανή 1 & 2, στ) ρολόι, ζ) κινούμενο φορτηγό, η) κι-
νούμενο αυτοκίνητο, θ) επιτραπέζιο παιχνίδι μπάσκετ, ι) νερόμυλος. 
Οι κατασκευές έγιναν στο μάθημα της Τεχνολογίας και στηρίχθηκαν στην αρχή του υδραυλικού 
πιεστηρίου (γέφυρες και ρομποτικός βραχίονας), στη μετάδοση κίνησης με τροχαλίες (ρομπότ και 
καραμελομηχανή) και στον ηλεκτρισμό. 
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Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Σοφάδων 
 
Τρισδιάστατη απεικόνιση βίντεο (Ολόγραμμα) 
Υλικά: διαφανές σκληρό πλαστικό, ψαλίδι, χάρακα, χαρτί, 
κόλα, smartphone (ή tablet, υπολογιστής), βίντεο του 
youtube: hologram. 
Διαδικασία: Κόβουμε τέσσερα ίδια τραπέζια από το πλαστι-
κό διαστάσεων: βάση μικρή=1cm, βάση μεγάλη=6cm και ύ-
ψος=4cm. Τα κολλάμε μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα τε-
τράεδρο. Τοποθετούμε το τετράεδρο πάνω στην οθόνη του 
smartphone και πατάμε έναρξη για να παίξει το βίντεο. 
Εξήγηση: Η πραγματοποίηση του πειράματος στηρίζεται 
στα φυσικά φαινόμενα της περίθλασης και της συμβολής του φωτός.  
 
Οπτική ίνα 
Υλικά: ένα μεγάλο μπουκάλι νερού, μια καρφίτσα, μία λεκάνη και στυλό λέιζερ. 
Διαδικασία: Γεμίζουμε το μπουκάλι με νερό και κλείνουμε το καπάκι. Περίπου στο μέσο του μπου-
καλιού δημιουργούμε μια τρύπα με την καρφίτσα. Τοποθετούμε τη λεκάνη από κάτω. Πιέζουμε το 
μπουκάλι με το χέρι μας προκειμένου το νερό να σχηματίσει ένα πίδακα, τον οποίο φωτίζουμε με 
το λέιζερ κρατώντας το οριζόντια. Παρατηρούμε ότι το φως εγκλωβίζεται στον πίδακα του νερού, 
ακολουθώντας πορεία ίδια με αυτή του φωτός μέσα στην οπτική ίνα. 
Εξήγηση: Η πραγματοποίηση του πειράματος στηρίζεται στις διαδοχικές ανακλάσεις που υφίστα-
ται το φως πάνω στα μόρια του νερού.  
 
Ανάκλαση- Διάθλαση φωτός 
Υλικά: μια γυάλινη λεκάνη, ένα στυλό λέιζερ, χρώμα ζαχαροπλαστικής κίτρινο και ένα ημιδιαφανές 
πλαστικό. 
Διαδικασία: Γεμίζουμε μέχρι τη μέση περίπου τη γυάλινη λεκάνη με νερό και το χρωματίζουμε ε-
λαφρά. Καλύπτουμε την ελεύθερη επιφάνεια με το πλαστικό δημιουργώντας ένα άνοιγμα ικανό να 
περνάει το στυλό λέιζερ. Φωτίζουμε με φορά προς τον πάτο της λεκάνης οπότε παρατηρούμε την 
δέσμη φωτός να διαχωρίζεται και ένα μέρος της να ανακλάται στην διαχωριστική επιφάνεια νερού-
αέρα και να επιστρέφει μέσα στο νερό, ενώ το άλλο τμήμα της να διαθλάται οπότε βλέπουμε το 
ίχνος της πάνω στο πλαστικό κάλυμμα. 
Εξήγηση: Το φως όταν ταξιδεύει σε διαφορετικά μέσα έχει διαφορετική ταχύτητα. 
 
Ηφαίστειο:  
Υλικά: φύλα εφημερίδας, πηλό, μικρή θήκη αλουμινίου, διχρωμικό αμμώνιο στερεό (NH4)2Cr2O7(S), 
οινόπνευμα, αναπτήρα, κόλλα, κομμάτι κόντρα πλακέ. 
Διαδικασία: Με τα φύλα εφημερίδας κάνουμε μπάλες τις οποίες κολλάμε μεταξύ τους και πάνω 
στο κομμάτι κόντρα πλακέ με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσουμε βουνό. Στην συνέχεια το κα-
λύπτουμε με πηλό δημιουργώντας στην κορυφή ένα κρατήρα. Εκεί τοποθετούμε την θήκη αλουμι-
νίου. Τη γεμίζουμε με το διχρωμικό αμμώνιο στερεό (NH4)2Cr2O7(S), ρίχνουμε μια μικρή ποσότητα 
οινόπνευμα και με τον αναπτήρα βάζουμε φωτιά. Το μίγμα μας καίγεται δημιουργώντας πίδακες 
φωτιάς και στη συνέχεια στάχτη. 
Εξήγηση: Το διχρωμικό αμμώνιο όταν καίγεται παράγει αέριο άζωτο και υδρατμούς. Ο όγκος των 
αερίων αυτών επιδρά στο στερεό τριοξείδιο του χρωμίου, το φουσκώνει οπότε δημιουργείται η αί-
σθηση κρατήρα. 
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1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Σοφάδων 
 

Η χημεία … σβήνει φωτιές.  
Υλικά: μαγειρική σόδα NaHCO3, ξύδι 
CH3COOH, ψηλό γυάλινο ποτήρι, κεράκια ρε-
σώ, αναπτήρας. 
Διαδικασία: 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. Παρατηρούμε ότι τα κεριά σβήνουν. 
Εξήγηση: Το μυστικό για να σβήσουμε μια φωτιά είναι να της στερήσουμε το οξυγόνο. Η μαγειρική 
σόδα (διττανθρακικό νάτριο, NaHCO3) είναι μια βάση. Το ξύδι (οξικό οξύ, CH3COOH) είναι ένα 
ασθενές οξύ. Όταν συνδυάζονται απελευθερώνεται αέριο διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Ο αφρός 
που σχηματίζεται μέσα στο ποτήρι οφείλεται στην παραγωγή αερίου CO2. 
NaHCO3 + CH3COOH → CH3COONa + CO2 + H2O. Το CO2 που παράγεται μέσα στο ποτήρι είναι 
περίπου 1,5 φορά βαρύτερο από τον ατμοσφαιρικό αέρα, δεν καίγεται ούτε συντηρεί την καύση, δεν 
είναι τοξικό, αλλά ασφυκτικό σε μεγάλη συγκέντρωση στον αέρα, καλύπτει το κερί και τελικά το 

σβήνει. 
 
Μια λάμπα λάβας. 
Υλικά: νερό, ηλιέλαιο, 7 σταγόνες χρώμα ζα-
χαροπλαστικής, αλάτι , 2 αναβράζοντα δισκία. 
Διαδικασία: Αρχικά θα ρίξουμε σε ένα διαφα-

νές δοχείο το νερό. Στη συνέχεια θα ρίξουμε σε ίση ποσότητα το ηλιέλαιο ενώ θα προσθέσουμε 
μερικές σταγόνες χρώματος ζαχαροπλαστικής. Στη συνέχεια θα ρίξουμε το αλάτι. Θα παρατηρή-
σουμε το μείγμα να ανακατεύεται. Όσο ρίχνουμε αλάτι τόσο θα κρατά και η αναταραχή. Εάν θέλου-
με να δούμε πιο έντονο το φαινόμενο θα πρέπει να ρίξουμε αναβράζοντα δισκία. Εμείς χρησιμοποι-
ήσαμε Depon γιατί διαπιστώσαμε ότι είναι πιο αποτελεσματικά από τα Panadol.  
Εξήγηση: Το ηλιέλαιο δεν αναμιγνύεται με το νερό και παραμένει σταθερά από πάνω του. Ρίχνο-
ντας αλάτι, παρασύρονται ορισμένες ποσότητες λαδιού προς τον πυθμένα. Μόλις όμως το αλάτι 
διαλυθεί, τότε οι συγκεκριμένες σταγόνες λαδιού ανεβαίνουν πάλι προς τα επάνω. Χρησιμοποιώ-
ντας τώρα αναβράζοντα δισκία παράγεται αέριο που είναι διοξείδιο του άνθρακα. Οι φυσαλίδες 
διοξειδίου του άνθρακα προσκολλώνται σε χρωματιστές σταγόνες νερού και τις αναγκάζουν να 
ανέβουν προς τα πάνω. Μόλις φτάσουν στην επιφάνεια, το διοξείδιο του άνθρακα φεύγει στο περι-
βάλλον και οι χρωματιστές σταγόνες πέφτουν πάλι προς τον πυθμένα. 

 
Μπαλόνια Σουβλάκια. 
Υλικά: μπαλόνια, ξυλάκια από σουβλάκια, βα-
ζελίνη.  
Διαδικασία: Φουσκώνουμε το μπαλόνι. Αλεί-
φουμε το ξυλάκι με βαζελίνη. Βάζουμε το ξυλά-
κι σε μια σκούρα περιοχή του μπαλονιού. Το 
μπαλόνι δε σκάει. 
Ερμηνεία: Στη σκούρα περιοχή του μπαλονιού 
υπάρχουν περισσότερα μόρια πλαστικού. Αυτό 
έχει ως συνέπεια το ξυλάκι να εισέρχεται στο 
μπαλόνι χωρίς να το σπάει. 
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Το αόρατο γυαλί 
Υλικά: διάφανο ποτήρι μεγάλο (του νερού), διάφανο ποτήρι μικρό (σφηνάκι), ηλιέλαιο. 

   
Διαδικασία: Βάζω το μικρό ποτήρι μέσα στο μεγάλο. Γεμίζω το μικρό ποτήρι με ηλιέλαιο. Συνεχί-
ζω να ρίχνω ηλιέλαιο. Όσο ανεβαίνει η στάθμη του ηλιέλαιου, το μικρό ποτήρι εξαφανίζεται!  
Ερμηνεία: Το ηλιέλαιο (ή η γλυκερίνη) και το γυαλί έχουν παρόμοια επίδραση στο φως (δηλαδή 
παρεμφερή δείκτη διάθλασης) με αποτέλεσμα να μπορούμε να τα θεωρήσουμε σαν ένα υλικό. Έτσι 
ένα μέρος του φωτός περνά από μέσα τους, ένα μέρος ανακλάται αλλά εμείς δεν μπορούμε να τα 
ξεχωρίσουμε και τα βλέπουμε σαν ένα. 
 
Η κρήνη (σιντριβάνι) του Ήρωνα 
Υλικά: 3 πλαστικά μπουκάλια, καλαμάκια, σιλικόνη. 
Ερμηνεία: Πρόκειται για μια ευφυέστατη κρήνη που 
εκτόξευε νερό ψηλότερα από τη διαθέσιμη στάθμη 
της δεξαμενής της παραβιάζοντας φαινομενικά τις 
αρχές της υδροστατικής πίεσης και των συγκοινω-
νούντων δοχείων. Αποτελούνταν από ένα ανοικτό και 
δύο στεγανά δοχεία τοποθετημένα το ένα πάνω από 
το άλλο. Το ενδιάμεσο στεγανό δοχείο ήταν γεμάτο με 
νερό και ένας σωληνίσκος ξεκινούσε λίγο πάνω από τον πυθμένα του Γ και κατέληγε σε ένα ακρο-
φύσιο β πάνω από το ανώτερο ανοικτό δοχείο Α. Ρίχνοντας νερό στο ανώτερο ανοικτό δοχείο Α 
τότε αυτό μέσω ενός σωληνίσκου έρρεε στο κατώτερο στεγανό δοχείο Γ. Ο εγκλωβισμένος αέρας 
σε αυτό πιεζόταν και μέσω ενός άλλου σωληνίσκου γ εκτόπιζε το νερό του ενδιάμεσου δοχείου 
εξαναγκάζοντάς το να ανέλθει στο ακροφύσιο α 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. 
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Παρουσιάστηκαν στον Παλαμά 
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2ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά 
 

Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται/δεν εξαρτάται η τριβή 
Υλικά: δύο ξύλινα ορθογώνια παραλληλεπίπεδα, γυαλόχαρτο, δυναμόμετρο. 
Διαδικασία: Με μία από τις μεγάλες έδρες του ενός παραλληλεπιπέδου να 
εφάπτεται στην επιφάνεια του θρανίου, ασκούμε δύναμη έλξης και όταν το 
παραλληλεπίπεδο αρχίζει να κινείται καταγράφουμε την ένδειξη του δυνα-
μόμετρου. Έπειτα τοποθετούμε το παραλληλεπίπεδο έτσι ώστε στο θρανίο 
να ακουμπά μια από τις μικρές έδρες και επαναλαμβάνουμε την κίνηση. Πα-
ρατηρούμε ότι, αν και το εμβαδόν της έδρας είναι μικρότερο, η ένδειξη του 
δυναμόμετρου δεν μεταβάλλεται. Αν αυξήσουμε το βάρος τοποθετώντας 
ένα ακόμη παραλληλεπίπεδο πάνω από το πρώτο και έλξουμε το δυναμόμε-
τρο, θα παρατηρήσουμε ότι η ένδειξη σ’ αυτό αυξάνεται. Επαναλαμβάνοντας 
για μια ακόμη φορά την κίνηση στην επιφάνεια του γυαλόχαρτου παρατη-

ρούμε ότι η ένδειξη αυξάνεται ακόμη περισσότερο. 
Εξήγηση: Στην πρώτη φάση του πειράματος το δυναμόμετρο δείχνει την ίδια ένδειξη ανεξαρτή-
τως της έδρας με την οποία το παραλληλεπίπεδο τρίβεται στο θρανίο, απόδειξη ότι η τριβή δεν 
εξαρτάται από το εμβαδόν των επιφανειών 
οι οποίες έρχονται σε επαφή. Το βάρος, α-
ντιθέτως, είναι παράγοντας που επηρεάζει 
την τριβή γι’ αυτό και η ένδειξη αυξάνεται 
όταν προσθέσουμε ένα δεύτερο κομμάτι ξύλο 
πάνω στο πρώτο. Τέλος, η αύξηση της έν-
δειξης του δυναμόμετρου που παρατηρούμε 
στην τελευταία φάση του πειράματος αποδει-
κνύει ότι η τριβή επηρεάζεται από τη φύση 
των επιφανειών που έρχονται σε επαφή. 
 
Διάδοση του ήχου στα στερεά (αυτοσχέδιο τηλέφωνο με πλαστικά ποτηράκια και σπάγκο)  
Υλικά: 2 πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια, σπάγκο, 2 συνδετήρες. 
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Διαδικασία: Ενώνουμε δυο πλαστικά ποτηράκια με ένα σπάγκο που τον δένουμε σε δύο συνδετή-
ρες στην εσωτερική πλευρά των ποτηριών. 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 παι-
δί 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. 
Εξήγηση: Το φαινόμενο οφείλεται στη διάδοση του ήχου στα στερεά σώματα. Ο ήχος διαδίδεται 
μέσα από το σπάγκο και μάλιστα πιο γρήγορα και πιο καθαρά απ΄ ό,τι στον αέρα. 

 
Κατασκευή απλής φωτογραφικής μηχανής 
Υλικά: 1 χαρτόκουτο από παπούτσια, φωτο-
γραφικός φακός, ρυζόχαρτο. 
Διαδικασία: Στο μπροστινό μέρος της κα-
τασκευασμένης με χαρτόκουτο απλής φωτο-
γραφικής μηχανής έχουμε στερεώσει τον 
φωτογραφικό φακό ενώ στο εσωτερικό της 
έχουμε στερεώσει το φύλλο ρυζόχαρτο. Ό-
ταν στρέφουμε το κουτί προς το παράθυρο, 

παρατηρούμε ότι στο ρυζόχαρτο σχηματίζεται το είδωλο των αντικειμένων ανάποδα.  
Εξήγηση: Το φαινόμενο οφείλεται στην ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. 
 
Περισκόπιο 
Υλικά: 1 χάρτινο κουτί από ποτά, 2 καθρεφτάκια, μοιρογνωμόνιο, ψαλίδι. 
Διαδικασία: Κάνουμε δύο τρύπες στις απέναντι πλευρές του κουτιού, μετράμε με το μοιρογνωμό-
νιο γωνίες 45 μοιρών και σημαδεύουμε με το μολύβι. Χαράζουμε με το ψαλίδι το κουτί εκεί που 
τραβήξαμε τις γραμμές και στα ανοίγματα αυτά σπρώχνουμε τα καθρεφτάκια. Το περισκόπιο είναι 
έτοιμο. Όταν κοιτάμε από την κάτω τρύπα βλέπουμε ό,τι αντικρίζει η επάνω.  
Εξήγηση: Το φως που μπαίνει απ’ την επάνω τρύπα ανακλάται στους δυο καθρέφτες και φτάνει 
στο μάτι από την κάτω τρύπα. 
 

Κατασκευή κινουμένων σχεδίων 
Υλικά: 1 λευκό χαρτόνι διαστάσεων 
περίπου 7εκx7εκ., 1 μολύβι, 2 σχοι-
νάκια 10 εκ. το καθένα περίπου. 
Διαδικασία: Στις απέναντι άκρες του 
χαρτονιού ανοίγουμε δύο τρύπες και 
δένουμε τα σχοινάκια. Στις δυο πλευ-
ρές του χαρτονιού ζωγραφίζουμε τα 
σχέδια που θέλουμε. Περιστρέφουμε 
το χαρτόνι προς μία κατεύθυνση ώστε 
να στριφτούν τα σχοινιά κι έπειτα το 

αφήνουμε ελεύθερο. Καθώς το χαρτόνι περιστρέφεται γρήγορα, δημιουργείται η εντύπωση ότι οι 
δύο εικόνες είναι μία. 
Εξήγηση: Κάθε εικόνα που βλέπουμε «διατηρείται» στον εγκέφαλό μας για 1/10 του δευτερολέ-
πτου, ακόμα κι αν εμφανίστηκε για λιγότερο χρόνο. Η ιδιότητα αυτή του εγκεφάλου ονομάζεται με-
ταίσθημα και σ’ αυτή στηρίζεται η λειτουργία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. 
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Δημοτικό Σχολείο Προαστίου 
 

Ρομποτική Κατασκευή «Ντοματάκια από τον Άρη».  
Υλικά: δύο Lego WeDo 2.0 hubs, 3 κινητήρες, ένας αισθητήρας απόστασης, μικρόφωνο, αρκετά 
κομμάτια lego, πίστα και θερμοκήπιο από χαρτόνι μακέτας και 3 κιλά φακές ως Αρειανό χώμα. Το 
ρομπότ ελέγχεται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο υπολογιστής συνδέεται μέσω bluetooth με 
τα δύο hubs. To πρόγραμμα ελέγχου του ρομπότ είναι γραμμένο στη γλώσσα scratch.  

 
Σενάριο: Πρέπει να κατασκευασθεί ρομπότ το οποίο θα είναι σε θέση να σκάβει και να φυτεύει σε 
επιλεγόμενες θέσεις, ειδικούς σπόρους ντομάτας σε ένα διαστημικό θερμοκήπιο στον Άρη. 
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Κατασκευή: Το Ρομπότ περιλαμβάνει 4 τροχούς και πάνω του 
βρίσκονται 2 lego WeDo 2.0 hubs. Το κάθε hub έχει 2 διαθέσι-
μες θύρες σύνδεσης κινητήρα ή αισθητήρα. Στις 4 διαθέσιμες 
θύρες έχουμε συνδέσει τρεις κινητήρες και έναν αισθητήρα από-
στασης. Ο 1ος κινητήρας μετακινεί το ρομπότ εμπρός και πίσω. Ο 
2ος κινητήρας περιστρέφει τον βραχίονα εκσκαφής. Ο 3ος κινη-
τήρας χρησιμοποιείται στον μηχανισμό φύτευσης και ρίχνει κάθε 
φορά έναν κομματάκι lego 1x2 το οποίο παίζει το ρόλο του σπό-
ρου. Ο μηχανισμός φύτευσης είναι υπό κλίση ώστε μόλις ο σπό-
ρος μετακινηθεί από το δοχείο σπόρων να ολισθαίνει με τη βαρύ-
τητα στο σημείο φύτευσης. Ο αισθητήρας απόστασης χρησιμο-
ποιείται σε συνδυασμό με τους δείκτες σποράς (απλή κατασκευή 
lego) τους οποίους μπορούμε να μετακινήσουμε στο ύψος στο ο-
ποίο επιθυμούμε να γίνει η φύτευση.  Στο τέλος τους θερμοκηπί-
ου υπάρχει ένας ακουστικός διακόπτης ο οποίος αποτελείται από 
έναν μικρό τοίχο από lego ο οποίος όταν πιεστεί πέφτει πάνω σε ένα μικρόφωνο και έτσι σηματο-
δοτείται η ολοκλήρωση της σποράς. 
Λειτουργία: Τοποθετούμε το ρομπότ μέσα στο θερμοκήπιο και εκκινούμε το πρόγραμμα ελέγχου 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το πρόγραμμα ελέγχου διαβάζει τις τιμές του αισθητήρα απόστα-
σης, ελέγχει τους 3 κινητήρες και παρακολουθεί την ένταση του ήχου του μικροφώνου. Το ρομπότ 
ξεκινά. Όταν ο αισθητήρας απόστασης ανιχνεύσει έναν δείκτη σποράς τότε σταματά και κατεβαίνει 
ο βραχίονας φύτευσης στην άκρη του οποίου βρίσκεται ο lego κουβάς εκσκαφής. Μόλις ο κουβάς 
εκσκαφής μπει στο χώμα (φακές) του θερμοκηπίου τότε το ρομπότ προχωρά και έτσι ανοίγει τον 
λάκκο φύτευσης. Ο βραχίονας σποράς επανέρχεται στην αρχική οριζόντια θέση του. Στη συνέχεια 
ενεργοποιείται ο μηχανισμός φύτευσης και ο σπόρος ρίχνεται στον λάκκο φύτευσης. Η ίδια διαδι-
κασία επαναλαμβάνεται για όσους δείκτες φύτευσης ανιχνεύσει ο αισθητήρας. Για να ολοκληρωθεί 
η διαδικασία και να σταματήσει το ρομπότ, στο τέλος του θερμοκηπίου υπάρχει ένας ακουστικός 
διακόπτης. Μόλις το ρομπότ πιέσει τον ακουστικό διακόπτη, το πρόγραμμα ελέγχου σταματά το 
ρομπότ. 

   
 

Περισσότερα για την ρομποτική κατασκευή και τον προγραμματισμό της στην ιστοσελίδα του εκ-
παιδευτικού Πληροφορικής Μαυραντζά Νικολάου http://users.sch.gr/nikmavr.  
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Α π ό  τ ο  1 ο  Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό  Λ ύ κ ε ι ο  Κ α ρ δ ί τ σ α ς  
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Το παρόν βιβλίο, που περιλαμβάνει τα πεπραγμένα της «11ης εκδήλωσης 
για τις Φυσικές Επιστήμες στην Καρδίτσα», είναι δομημένο ώστε: 
 στο πρώτο μέρος του [σελίδες 5-13] να περιλαμβάνει τα ονοματεπώ-
νυμα των συμμετεχόντων με εργασίες εκπαιδευτικών και μαθητών ανά 
σχολείο (μπορεί να χρησιμεύσει και ως βεβαίωση συμμετοχής),  
 στο δεύτερο –και κύριο- μέρος του [σελίδες 15-90] να λειτουργεί ως 
εργαστηριακός οδηγός, περιλαμβάνοντας οδηγίες πραγματοποίησης για 
τα πειράματα, που παρουσιάστηκαν και  
 στο τελευταίο μέρος του [σελίδες 91-103] εμφανίζονται φωτογραφίες 
από τις διάφορες φάσεις της εκδήλωσης, στοχεύοντας να λειτουργήσει 
ως ενθύμιο για όσους παραβρεθήκαν στην εκδήλωση και ως φωτογρα-
φικό άλμπουμ για τους λοιπούς αναγνώστες. 


	emprosthofillo_2018
	00
	01-eisag
	02_karditsa
	Το υποβρύχιο
	Υλικά: πλαστικό καπάκι από στυλό, πλαστελίνη, ένα ποτήρι με νερό, μπουκάλι νερού 1,5 λίτρου.
	Η κούπα του Πυθαγόρα
	Υλικά: πλαστικό ποτήρι, πλαστικό καπάκι για βάση, ένα καλαμάκι.
	Έδαφος και pH
	Πως βρίσκουμε αν το χώμα μας είναι όξινο ή αλκαλικό;
	Χημικός Πυροσβεστήρας

	Πως δουλεύει άραγε ο πυροσβεστήρας; Ποια χημεία κρύβει η δράση του και πως μπορώ να το αναπαράγω στο εργαστήριο;
	Υλικά ΝaHCO3 στερεό (μαγειρική σόδα), διάλυμα CH3COOH (ξύδι), ογκομετρικός κύλινδρος, αναπτήρας, κουταλάκι, 4-5 κεριά ρεσό.
	Παρασκευή και μικροσκοπική παρατήρηση νωπών παρασκευασμάτων
	α. Φυτικά

	Αλλάζουμε το χρώμα των πετάλων χρησιμοποιώντας υδατοδιαλυτά χρώματα.

	Παρασκευή Σαπουνιού

	03_mouzaki
	04_sofades
	05_palamas
	06_foto
	00
	opisthofillo_2018

