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ΠΡΟΛΟ ΓΟΣ  
 
 Το βιβλίο της εκδήλωσης, που κρατάτε στα χέρια σας, γράφτηκε µε µοναδικό σκοπό την 
κινητοποίηση του ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών και µαθητών για τις Φυσικές Επιστήµες. Τα 
περιεχόµενά του είναι η ανασκόπηση των όσων συνέβησαν στη 3η Εκδήλωση για τις Φυσικές 
Επιστήµες, που πραγµατοποίησε και φέτος το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών (ΕΚΦΕ) 
Καρδίτσας σε συνεργασία µε τη Σχολική Σύµβουλο Φυσικών Επιστηµών.  

Η περιγραφή των πεπραγµένων των σχολείων (πειραµάτων, θεατρικών, κατασκευών, 
αφισών, κτλ), που αναγράφονται κάτω από τον τίτλο κάθε σχολείου, έγινε από την οµάδα των 
συµµετεχόντων στην εκδήλωση εκπαιδευτικών και µαθητών/τριών. Το Εργαστηριακό Κέντρο 
Φυσικών Επιστηµών (ΕΚΦΕ) Ν. Καρδίτσας, που είναι εξουσιοδοτηµένο από το Υπουργείο Παιδείας 
να υποστηρίζει την εργαστηριακή διδασκαλία των µαθηµάτων Φυσικών Επιστηµών σε επίπεδο 
Νοµού, διαπιστώνει ότι η εκδήλωση αυτή είναι ένας καλός τρόπος προώθησης του παραπάνω 
σκοπού. Ειδικότερα το 2ο µέρος της εκδήλωσης ήταν - και ευελπιστούµε έτσι να συνεχίσει και στο 
µέλλον – ένα πραγµατικό πανηγύρι των Φυσικών Επιστηµών. 
 Η εκδήλωση φέτος ήταν χωρισµένη σε δύο µέρη: 
- Το 1ο µέρος περιλάµβανε εισηγήσεις, που είχαν ως αφορµή το 2010 - έτος βιοποικιλότητας - και 
θέµατα σχετικά µ’ αυτό, έγινε στο Παυσίλυπο και απευθυνόταν στο σύνολο των πολιτών. 
- Το 2ο µέρος περιλάµβανε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες, ταινίες, πειράµατα, θεατρικά, 
κατασκευές, αφίσες, οµιλίες, ζωγραφιές, έγινε στο κλειστό γυµναστήριο των 4ου Γενικού Λυκείου 
και 4ου Γυµνασίου Καρδίτσας και απευθυνόταν κατ’ εξοχήν στην εκπαιδευτική κοινότητα – 
µαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς – αλλά και στους γονείς των παιδιών και φυσικά ήταν ανοιχτό 
σε κάθε ενδιαφερόµενο.  

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

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

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, φωτογραφίες, παρουσιάσεις (PowerPoint), 
ταινίες, περιλήψεις εισηγήσεων, αλλά και όλη την προεργασία που προηγήθηκε της εκδήλωσης, 
µπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ Καρδίτσας, στη διεύθυνση http://ekfe.kar.sch.gr. 
Στην ιστοσελίδα µπορείτε επίσης να βρείτε και όλες τις σχετικές πληροφορίες, καθώς και τα 
αντίστοιχα βιβλία των εκδηλώσεων των προηγουµένων ετών (δείτε σελ. 28).  
 

Καρδίτσα, 10 Ιουνίου 2010  Ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Καρδίτσας 
   

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

Στην Καρδίτσα, την Τρίτη 4 Μαΐου 2010 στο Παυσίλυπο (7 έως 9 το βράδυ)  
και την Πέµπτη 6 Μαΐου 2010, στο κλειστό γυµναστήριο των 4ου Γενικού Λυκείου  

και 4ου Γυµνασίου (11:30 έως 2 το µεσηµέρι)  
πραγµατοποιήθηκε η 3η εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήµες. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Σχολική Σύµβουλο των Φυσικών Επιστηµών και το 
Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Ν. Καρδίτσας  

µε την υποστήριξη των ∆ιευθύνσεων Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας. 
Η εκδήλωση περιλάµβανε εισηγήσεις από εκπαιδευτικούς ∆/θµιας Εκπ/σης και των Τ.Ε.Ι.,  

πειράµατα, αφίσες, ζωγραφιές, κατασκευές, ταινίες και θεατρικά από µαθητές/τριες. 
 
Την Τρίτη 4 Μαΐου 2010 στο Παυσίλυπο, τίµησαν µε την συµµετοχή τους την εκδήλωση 

οι προσκεκληµένοι οµιλητές: 
- Μιχάλης Βραχνάκης, επίκουρος καθηγητής του Τµήµατος ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λάρισας (µε θέµα "Βιοποικιλότητα: Σηµασία, Απειλές, 
Παρακολούθηση."),  
- Όλγα Γκορτζή, επίκουρη καθηγήτρια του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας 
(µε θέµα "Γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα και βιοποικιλότητα.") και  
- Κωνσταντίνος Γραµµένος, Φιλόλογος, Μέλος της Παιδαγωγικής Οµάδας του Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου (µε θέµα "Αναφορές σε ενδιαφέροντα είδη 
βιοποικιλότητας της περιοχής."). 

Παράλληλα µε τις οµιλίες έγιναν:  
 θεατρικό δρώµενο από τις µαθήτριες του 1ου Γυµνασίου Καρδίτσας Ελένη Βασιλούλη και 

Πρεσβεία Σταµούλη µε τίτλο "Το τελευταίο φτερούγισµα" σε συνεργασία µε την καθηγήτριά τους 
Αναστασία Μαχαίρα. 

 παιχνίδι από τους µαθητές/τριες του 1ου Γυµνασίου Καρδίτσας Αναστασία Αντωνίου, 
Ευαγγελία Γάκου, ∆ηµήτριο Γούσια, Ρεντόν Κιόραϊ, ∆ανάη Λάντζου, Μάριο Μιχαλάκη, Χρήστο 
Σιάντο, ∆ηµήτριο Σκάρλο, ∆ήµητρα Σταµπίνα, Κωνσταντίνο Τασιόπουλο, Αγάπη Τριανταφύλλου, 
Γιάννη Τσακνή, Λάµπρο Τσιάµη, ∆ηµήτριο Τσιγάρα και Μαριάννα Χρυσαφοπούλου µε τίτλο 
"Μάντεψε ποιο ζώο είµαι" σε συνεργασία µε τις καθηγήτριές τους Ελένη Αλεβίζου και Νίκη 
Ποταµίτου. 

 ζωγραφιές από τους µαθητές/τριες του 3ου Γυµνασίου Καρδίτσας Γεωργία ∆ιάκου, 
Αποστόλη Τσικρίκη, Θωµά Τσιούκη και Βασίλη Φιλίππου σε συνεργασία µε τις καθηγήτριές τους 
Κωνσταντίνα Ντζιαβού και Μυρτώ Τσιούκα.  

 έκθεση αφίσας στην είσοδο του αναψυκτηρίου µε θέµα τη βιοποικιλότητα, µε αφίσες που 
παραχώρησαν για το σκοπό αυτό το Τµήµα ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
του Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτηµα Καρδίτσας και η Σχολική Σύµβουλος Φυσικών Επιστηµών Ν. 
Καρδίτσας στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση κ. Βαρβάρα Παναγιωτίδου.  

Με την παρουσία τους τίµησαν την εκδήλωση οι καθηγητές του ΤΕΙ Λάρισας κ.κ. 
Σταύρος Λαλάς, Γεώργιος Μαντάνης, Βύρων Τάντος, Ιωάννης Χουλιάρας, ο Προϊστάµενος 2ου 
Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας κ. Παναγιώτης Αναστασίου και ο Υπεύθυνος 
ΕΚΦΕ Ν. Λάρισας κ. Σπύρος Χόρτης. Χαιρετισµό απέστειλε η Περιφερειακή ∆ιευθύντρια 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Κωνσταντία Πράντζου - Κανιούρα.  

Την Πέµπτη 6 Μαΐου 2010 στο κλειστό γυµναστήριο των 4ου Γενικού Λυκείου και 4ου 
Γυµνασίου Καρδίτσας, πραγµατοποιήθηκαν:  
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 εισηγήσεις από τους: 
- Σεραφείµ Μπίτσιο, Φυσικό, Υπεύθυνο Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστηµών Ν. Καρδίτσας 
µε θέµα: «Εκδήλωση Φυσικών Επιστηµών. Καινοτοµία και πειράµατα.» 
- Βαρβάρα Παναγιωτίδου, ∆ρ. Βιολογίας, Σχολική Σύµβουλο Φυσικών Επιστηµών ∆/θµιας 
Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας µε θέµα: «2010: Παγκόσµιο έτος για την Προστασία της Βιοποικιλότητας.» 
- Παναγιώτα Κριπούρη, µαθήτρια 2ου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας µε θέµα: «Εξέλιξη και 
ποικιλοµορφία.» 

 θεατρικά δρώµενα µαθητών από τα: 
- 6ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας, µε την επιµέλεια των νηπιαγωγών Ελένης Ευκαρπίδου και Θωµαής 
Μητρούση και των νηπίων Ιφιγένειας Αβραµοπούλου, Ανδρέα Γκιµούσια, Αλέξανδρου Γκινή, 
Βίκτωρα Καλαµπαλίκη, Μαρίας - Ευφραιµίας Καλούτσα, Μαρίας Κολοβού, Παναγιώτη Μπάλλα, 
∆ήµου - Μάριου Μπελάγια, Μαρίας - Ειρήνης Παππά και Χριστίνας Τσιαπέρα. 
- 1ο & 12ο ∆ηµοτικά Σχολεία Καρδίτσας, µε την επιµέλεια του δασκάλου Αθανασίου Καφρίτσα και 
των µαθητών/τριών Νικολέτας Καλτσά, ∆έσποινας Κολώνη, Άκη Κυρίτση, Ραφαήλ Κωτούλα, Ζωής 
Ντολάνι, Γιώργου Παπαθανασίου, Ευαγγελίας Παπουτσή, Πάρη Παφλιά, Ροµπέρτου Ροποτού, 
∆ήµητρας Σδρόλια, ∆ηµήτρη Σδρόλια, Φώτη Σκορδά, Νίκης Τσικρικά, Χρήστου Τσιτσιρίγκα, Βάιου 
Χανή, Εβελίνας Χαντζοπλάκη και Γεωργίας Χολέβα. 
- 14ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας, µε την επιµέλεια των δασκάλων Σεραφείµ Ασκητή και 
Αντιγόνης Οικονόµου και των µαθητών/τριών ∆ήµητρας Αλεξανδρή, Βάιου Αποστολάκη, 
∆ηµήτριου Βασδέκη, Αλέξανδρου Βλαχάκη, Ιωάννη Γώγου, Ζένιας ∆ήµου, Ζηνοβίας Ζαµπούλη, 
Γιώργου Καλογεράκη, Σεραφείµ Καραντζιά, Ειρήνης Καρέτσου, Μιχάλη Κουκουµτζή, Ηλιάνας 
Κουτσιόγκουλου, Βάσιας Κωνσταντίνου, Ελένης Λιάκου, Παύλου Μπαλατσού, Στέφανου Ναούµη, 
Άννας Παλαιολόγου, Αµαλίας Παναγοπούλου, Αγησίλαου Παπαευθυµίου, Σοφίας Παπούλια, 
Ιωάννη Πέτσα, Μαρίας Πιτσαρή, Νικόλαου Πλαβού, Ελευθερίας Ριζογιάννη, Γεώργιου Σδρόλια, 
Σωτηρίας Σιατήρα, Χρυσούλας Σιατήρα, Αλέξανδρου Σιάφη, Μαρίας Σκουµή, Κωνσταντίνου 
Σουφλάκου, Νικολέτας Τσιαµαντά, Ευτυχίας Χατζή και Μαριαλένας Χατζή. 
- Γυµνάσιο Φαναρίου, µε την επιµέλεια των καθηγητριών Ελένης Γκαραγκάνη και Ανδροµάχης 
Οικονόµου, του καθηγητή Βασιλείου Πέρρου και των µαθητών/τριών Βανέσας Αλεξανδρή, Σοφίας 
Γιαννακού, Παναγιώτη ∆ήµου, Αντώνη Κοντοπίδη, Βίβιαν Παπαγεωργίου, Μαρίας Πραγκαλούδη, 
Θεµιστοκλή Σαΐτη, Θάλειας Τσαγκέτα, Φένιας Φασιανού και Κατερίνας Χορνόβα. 

 πειράµατα και κατασκευές από τα: 
- 1ο & 12ο ∆ηµοτικά Σχολεία Καρδίτσας, µε την επιµέλεια των δασκάλων Μαρίας Μυλωνά, Μαρίας 
Καπνιά και Μαρίας Κουτρουµάνου και των µαθητών/τριών Νεφέλης Αδαµοπούλου, Πέτρου 
Ακρίβου, Αγγελικής Αναστασίου, Λάµπρου Γανιά, Σωτηρίας Γιαννουσά, Χαράλαµπου Γιολδάση, 
Αθανασίας Γκουντιάνα, Σοφίας Γούλα, Άγγελου ∆ελλή, Φώτιου Ζάρρα, Ζωής Ζάχου, Ηλία Ζήση, 
Κωνσταντίνου Ζορµπά, Αθανάσιου Θάνου, ∆ηµήτριου Θεολόγη, Ελένης – Μαρίας Καληµέρη, 
Νικόλαου Ντερβίση, ∆ηµήτριου Φαλούτσου, Γεώργιου Καρπούζα, Βάιου Κατσακιώρη, Σπυριδούλας 
Κόγια, Ηλία Κοζιού, Ελένης Κοµπογιάννη, Χρύσας Κουτσιούµπα, Αγλαΐας Μαρκούτη – Μπαντή, 
Ειρήνης Μακρυγιάννη, Ελένης – Ιωάννας Μηλίτση, Σταυρούλας Μπαλακτσή, Ευάγγελου 
Μπαθρέλου, Νούρ Νταράουσε, Στέφανου Παπαντώνη, Ελένης Πάπαρη, Βασίλη Πατσιούρα, Κλέα 
Χόντζα, Αλέξανδρου Ηλιάδη, Αλέξανδρου Αβραµέα, Ιωάννη Αθανασίου, Μυρτώς Αντωνίου, 
Άννας Ανυφαντή, Μαρίας Αποστολοπούλου, Κωνσταντίνου Αργύρη, Παναγιώτη Αρχοντή, 
Ευαγγελίας Αυγέρου, Κωνσταντίνου Βαρσαµή, Μαρίας Γιουβρή, Βασίλειου Γκερµπεσιώτη, 
Ευάγγελου Γκουντιάνα, Κασσιανής Ελευθερίου, Ιωάννας Ζαµάνη, Ιάσωνα Ζαχαρόπουλου, 
Γεωργίας Ζησοπούλου, Σπυρίδωνα Ζέρβα, ∆έσποινας Καραγκούνη και Χρήστου Χαρκοπλιά. 
- 5ο & 16ο ∆ηµοτικά Σχολεία Καρδίτσας, µε την επιµέλεια των δασκάλων Αγγέλου Ζιώγα, 
Λεωνίδα Ζησοπούλου, Αικατερίνης Κουτσώνη, Μελποµένης Παναγιωτίδου και Ιωάννη Σαµαρά και 
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των µαθητών/τριών Άγγελου Αντωνόπουλου, Αναστάσιου Βασιλάκου, Έλενας Γιανίνα, 
Αικατερίνης Γιαννατζόγλου, Σταύρου ∆ιαµαντή, Ηλιάνας Ζωιτσάκου, Σωτήριου Θεοδωράκου, 
Γεώργιου Θέου, Αλέξανδρου Καντερέ, Κωνσταντίνου Καραγιάννη, Πέτρου - Παναγιώτη 
Καροτενούτο, Ηλία Κόστα, Παναγιώτη Κοτρώτσιου, Γκλόριας Κούκιο, Σωκράτη Μπαλταδώρου, 
Μαγδαληνής Ντζαµάρα, Γεωργίας – Χρυσοβαλάντως Τσιµπίδα, Νικόλαου Λιάτσου, Σοφίας 
Μαγαλιού, Μιχαήλ Μακρή, Θωµαής Μαντζιάρα, Κωνσταντίνας Μπάτζιου, Ειρήνης – 
Χρυσοβαλάντως Μπίρου, Χριστίνας - Ευαγγελίας Νασιοπούλου, Άννας – Όλγας Νικολάου, Μαρίας 
– Αθηνάς Ντόζη, Τζίνο Ντούντα, Αθηνάς Σαΐτη, Ντιρσίµ Σκεντέρη, Παρασκευής Σολτάνη, 
Μυρτώς Σοφογιάννη, Χρίστου Στάθη, Βίκτωρα Στυλόπουλου, Μενέλαου Τσαντίλη, Μαρίας 
Αλειφτήρα, Άρτεµις – Κωνσταντίνας Αντωνοπούλου, Αφροδίτης Γκούλιου, Παναγιώτας Ζαβρή, 
Τριανταφυλλιάς Ζιάκανου, Κωνσταντίνου Καλτσά, Βασίλειου Καραγιάννη, Ευαγγελίας Κοκαλάρα, 
Αγγελικής Κολοβού, ∆ηµήτριου Κόρακα, Τζώνη Ιωάννη Κούλα, Ένρικς Κούσι, Λίτσι Μανιόλα, 
Χρίστου Καραγιάννη, ∆ήµητρας Κορκοτάρα, Ναταλίας – Βαΐτσας Κουκουζέλη, Εριόλα Λούσκα, 
Ντανιέλ Μέσι, Νικόλαου Μηλαρά, Ραφαηλίας Μπαρούτα, Τζουλιάν Ντούντα, Μαρίας Λέτσιου, 
Αικατερίνης Λυρίτση, Γεώργιου Μπαντή, Απόστολου Μπελάγια, ∆έσποινας Μπουραζάνη, 
Αντιγόνης Πιτσαρή, Ροµίνας Τάφα, Παναγιώτη – Κοσµά Μπούρη, ∆ηµήτριου Ξόλια, Ηλία 
Παλαπέλα, Μενέλαου Παλάσκα, Παυσανία Παππά, Ελένης Σιακάρα, Λαµπρινής Σιακάρα, 
Βασίλειου Τουλάκη, Παρασκευής Φέτσιου, Αναστασίας Χαντζή, Ιωάννας Χασιώτη, ∆ήµητρας 
Χατζηνικολιδάκη. 
- 3ο Γυµνάσιο Καρδίτσας, µε την επιµέλεια της καθηγήτριας Μυρτώς Τσιούκα και των 
µαθητών/τριών Ειρήνης Νικολάου, Νικολέτας Παπαδοπούλου, Κων/νας Ράγκου, Φωτεινής 
Ρεφενέ, ∆ηµήτρη Σακκά, Ξένιας Τσιαµαντά, Ιωάννας Τσιµούρτου και Χριστίνας Φούκα. 
- 6ο Γυµνάσιο Καρδίτσας, µε την επιµέλεια της καθηγήτριας Αφροδίτης Χατζηµήτρου και των 
µαθητών/τριών Παναγιώτας Αβδελίδου, Ελένης Αποστόλου, Ηλία Βαγενά, Τάσου Βελώνη, Γιάννη 
Γιαννάκου, Σωτήρη Γιαννίκα, Ελένης Κολοκύθα, Ρούλας Καραγιώργου, Ειρήνης Καραθύµιου, 
Παναγιώτας Καρακώστα, Λίτσας Καραπαναγιώτη και Βάντας Κατσίκα. 
- Γυµνάσιο Αγναντερού, µε την επιµέλεια του καθηγητή Παναγιώτη Λαφαζάνη και των 
µαθητών/τριών Αθηνάς - Ελευθερίας Αγραφιώτη, Κων/νου Απάλλα, Χρυσοβαλάντως Αρχοντή, 
Μαρίας Ιακωβάκη, Ελευθέριου Ιακωβάκη, Αννας - Μαρίας Μασούρα, Παναγιώτη - Μπρούνο 
Μπρέγκου, Ευθύµιου Οικονόµου, Ανθούλας Παπαπαναγιώτου, Ευαγγελίας Παππά, Αριστοτέλη 
Παππά, ∆ήµητρας Πλατή, Παναγιώτη Τζιουβάρα και ∆ήµητρας Τσιαφίτσα. 
- Γυµνάσιο Λεονταρίου, µε την επιµέλεια της καθηγήτριας Γιαννούλας Παπαγεωργίου και των 
µαθητών/τριών Βασιλικής Αλεξιά, Βιβής Αλεξιά, Βέιτζ Βεϊλάρη, ∆ήµητρας Καρµίρη, Ζωής Ποδαρά 
και Παναγιώτη Σέλα. 
- Γυµνάσιο - Λυκειακές Τάξεις Μαγούλας, µε την επιµέλεια των καθηγητών Αθανασίου Βαγενά και 
Γεωργίου Καραµπέκου και των µαθητών/τριών Αντώνη Βακουφτσή, Κλεοπάτρας Βλάχου, 
Χριστίνας Καζάνα, Λάµπρου Καλλιάρα, Γραµµατίας Κανιούρα, Νικολέτας Καρδιτσιώτη, Νερτίλα 
Μπαλίου, Ματούλας Νικολάου, Αποστολίας Παπακώστα, Άννας Χύσα, Κλεοπάτρας Ψαρρή και 
Χριστίνας Ψαρρή. 
- Γυµνάσιο - Λυκειακές Τάξεις Ματαράγκας, µε την επιµέλεια της καθηγήτριας Έλλης Βυτινιώτου 
και των µαθητών/τριών Γεωργίας Αρχοντή, ∆ηµήτρη Γαλανίτσα, Μαρίας Γιαννακού, Χρύσας 
Καρακαξά, Αντριάνας Κυρίτση, Γιώργου Μάλλιου, Βάιου Ντελή, Νίκου Ντελή, Ελίνας Παπακίτσου, 
Βάσως Τζιόµπανου και Κωνσταντίνας Τζιόµπανου. 
- Γυµνάσιο Προαστίου, µε την επιµέλεια της καθηγήτριας Μαρίας Ζησοπούλου και των 
µαθητών/τριών Άντζελας Αµπάζι, Κατερίνας Βουλιώτη, Μαριάννας Ελέζι, Γιώργου Καµηνιώτη, 
Μαρίας Μπεκιάρη, Ευθυµίας Μπύρου, Αφροδίτης Τσίντζα, Βασιλικής Τσιτσιπά και Σωτηρίας 
Χαρώνη. 
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- 1ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, µε την επιµέλεια της καθηγήτριας Σοφίας Κατσιαούνη, του 
καθηγητή Μιχαήλ Παπανούσκα και των µαθητών/τριών ∆ανάης Αντωνοπούλου, Γεωργίας 
Αραµπατζή, Σοφίας Βαϊοπούλου, Μαρίας Βερρίλη, Θωµά Βουνήσιου, Ροδάνθης Ελευθερίου, 
Αλεξίας Καραντάνα, Απόστολου Καραπατή, Κωνσταντίνας Κουβαρά, Έφης Μπαρµπούτη, Σωτήρη 
Μπουραζάνη, Ηρώς Ντάνη, Μιχάλη Παζαρλή, Χάρη Παλαπέλα, Σόνιας Παπαδηµητρίου, Ελένης 
Παπαθανασίου, Φάνη Παπακώστα, Τίµου Παπαλού, Αλέξανδρου Παππά, Φρύνης Πάσχου, Φανής 
Πίτσαβου, Μαρίας Σταµπίνα, Φένιας Τοζιοπούλου, Μάνου Τοπούζη, Χριστίνας Τρίγκα, Ηλιάνας 
Φιλίππου και Παναγιώτη Χριστοφοράκη. 
- 4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, µε την επιµέλεια του καθηγητή Σταύρου Μιχάλη και των 
µαθητών/τριών Αλέξη Κράφτσικ, Ζήνας Μέντζιου, Αλέξανδρου Μήτσιου, Γιούλης Μπίτσιου, 
Ελένης Μπίτσιου, Αλέξη Πολύζου, ∆άφνης Σδράλια, Ταξιάρχη Σέιντου, Κων/νου Τσεκούρα και 
Βάνας Τσιτώνα. 
- Γενικό Λύκειο Προαστίου, µε την επιµέλεια του καθηγητή Αριστείδη Γκάτση, της καθηγήτριας 
Μαρίας Ζησοπούλου και των µαθητών/τριών Σοφίας Καλύβα, Στεφανίας Κουκουρίκου, Μαρίας 
Λάϊου, Ευαγγελίας Λιάνα, Σταύρου Μιχάλη, Βασιλικής Μιχαλοπούλου, Κων/νου Μπέντα, Βαγγέλη 
Ρέππα, ∆ηµήτρη Σχοινά, Παναγιώτη Τσίντζα και Μαρίας Χαιροπούλου. 
- Γενικό Λύκειο Φαναρίου, µε την επιµέλεια του καθηγητή Βασιλείου Βασιλείου και των 
µαθητών/τριών Όλγας Κωτούλα, Βάσως Μισδανίτη, Βαλεντίνου Τσιπρά, Ξενοφώντα Τσούλα, 
Λάζαρου Φασιανού και Σπύρου Χορνόβα.. 
- ΕΚΦΕ Καρδίτσας, µε την επιµέλεια των εκπαιδευτικών Γεωργίου Μπέσσα, Σεραφείµ Μπίτσιου, 
Αντώνη Ντάνη, Ιωάννη Ντελή, Ηρακλή Τέλιου και Ελένης Φαλιάγκα. 

 αφίσες, εκθέσεις και ταινίες από τα: 
- 7ο & 21ο ∆ηµοτικά Σχολεία Καρδίτσας, µε την επιµέλεια των δασκάλων Γεωργίου Αντωνίου, 
Σωτηρίου Γκιούρη και Κωνσταντίνου Μολασιώτη και των µαθητών/τριών Αλέξανδρου 
Γεωργαντζά, Γεωργίας Γκονέτη, Φωτεινής Γορδίου, ∆ηµήτριου ∆ηµοβασίλη, Χρίστου ∆ηµοβασίλη, 
∆ηµήτριου Ζαρκάδα, Νικόλαου Ζαρκάδα, Κωνσταντίνας Ζορµπά, Αλέξανδρου Θεοδοσίου, Ελένης 
Κακάνη, Κωνσταντίνου Κανδύλα, Εράλντο Καράι, ∆ήµητρας – Μιχαέλας Κρανιά, Βασίλειου 
Καταβολάδα, Κωνσταντίνου Κατσικαβέλα, Νικόλαου Παπανικολάου, Βασιλικής Πίτσαβα, Θωµαΐς 
Πολύζου, Ιωάννη Ράπτη, ∆ηµήτριου – Αλέξιου Ρίζου, Ειρήνης Σδρόλια, Θωµά Σκρέτα, 
Κωνσταντίνου Στεργιούλη, Ελένης Τάντου, Μικαέλας Τάφα, Σοφίας Τσιακµάκη, Μαρίας 
Φιλοµούζη, ∆ήµητρας Φλούλη, Βασιλείας Χαρκοπλιά, Εµµανουήλ Καραουλάνη, Σωκράτη Κολιού, 
Γεώργιου Κολοβού, Φώτιου Κορώνη, Βασίλειου – Σεραφείµ Μάγγου, Κωνσταντίνας Μάµαλη, 
Γεώργιου Μελισσά, Βασιλικής Μπανάτσα, Ιωάννη Μπουντόλου, Ευαγγελίας – Μαρίας 
Νασιοπούλου, Απόστολου Παπαευαγγέλου και Παύλου Παπανδρέου. 
- 3ο Γυµνάσιο Καρδίτσας, µε την επιµέλεια των καθηγητριών Κωνσταντίνας Ντζιαβού, Μυρτώς 
Τσιούκα και Πολυξένης Πούλιου και των µαθητριών Αγορίτσας Κολοβού, Ζωής Μπαλντά, 
Ελευθερίας Τσιούντσιουρα και Ζωής Φούκα. 
- 4ο Γυµνάσιο Καρδίτσας, µε την επιµέλεια των καθηγητριών Μαρίας Αλεξίου και Αναστασίας 
Μαχαίρα και των µαθητών Παύλου Μάντζιαρη, Θεµιστοκλή Μπολτσή και Νικολή Παράσχη. 
- Γυµνάσιο Προαστίου, µε την επιµέλεια της καθηγήτριας Σοφίας Παπακώστα και των µαθητριών 
Κασσιανής Μπεκιάρη, Ευθυµίας Μπίρου, Αφροδίτης Τσίντζα, Μαρίας Τσιτσιπά και Σωτηρίας 
Χαρώνη. 
- Γυµνάσιο Λεονταρίου, µε την επιµέλεια της καθηγήτριας Γιαννούλας Παπαγεωργίου και των 
µαθητών/τριών Μαρίας Αρσενίδου, Μαρίνας Ηλιούδη, Γεωργίας Καλιακούδα, Κωνσταντίνας 
Καρκανιά, Χρυσάνθης Κρεµοπούλου, Ευάγγελου Λυκοτσέτα, Κλειώς Μόσχου, Άγγελου 
Περδικούρη, Βάσως Σίµου και Μαρίας Τσιλοµήτρου. 
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- 4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, µε την επιµέλεια της καθηγήτριας Ευφροσύνης Κύρκου και των 
µαθητών Λάµπρου Ζουλούµη, Ευάγγελου Κόγια, Αντώνη Λέρα, Βαλεντίνας Μελισσού, Ζήνας 
Μέντζιου, Αλέξανδρου Μήτσιου, Χρήστου Μπερνάρα, ∆ηµοσθένη Μπίµπιλα, Αντώνη Μπούρη,  
Ευθύµιου Μπούσια, Ελένης Νάτση, Ευάγγελου Ντάλλα, Παναγιώτας Πάνου, Ραφαέλας 
Σαρηµιχαηλίδου, Βανέσσας Τσιαδήµου και Πέπης Τσιγάρα.. 
- Γενικό Λύκειο Προαστίου, µε την επιµέλεια της καθηγήτριας Σοφίας Παπακώστα και της 
µαθήτριας Τσίντζα. 
- 3ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, µε την επιµέλεια της καθηγήτριας Βασιλικής Κόγια και του µαθητή 
Κωνσταντίνου Ζαζά. 

Με την παρουσία τους τίµησαν την εκδήλωση η Σχολική Σύµβουλος Αγγλικών ∆/θµιας 
Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας κ. Μαρίνα Κολλάτου, η Σχολική Σύµβουλος της 2ης Περιφέρειας 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας κ. Ελένη Καραγεώργου και πλήθος εκπαιδευτικών και 
µαθητών (περισσότεροι από 500), που ξεπέρασαν κατά πολύ αριθµητικά όλες τις προσδοκίες των 
διοργανωτών. 

Σηµαντική συµβολή στην εκδήλωση είχαν οι ∆ιευθυντές των 4ου Γενικού Λυκείου 
Καρδίτσας κ. Παναγιώτα Ζάχου και 4ου Γυµνασίου Καρδίτσας κ. Ευάγγελος Καρράς, που 
φιλοξένησαν µε τον καλύτερο τρόπο το δεύτερο µέρος της εκδήλωσης στο κλειστό γυµναστήριο 
των σχολείων τους, επιλύοντας όλα τα ανακύπτοντα προβλήµατα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το πρόγραµµα της εκδήλωσης 
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Χ α ι ρ ε τ ι σ µ ό ς  
 
Προς τη Σχολική Σύµβουλο Φυσικών Επιστηµών και το ΕΚΦΕ Ν.Καρδίτσας 
 

Με την παρούσα επιστολή επιθυµώ να σας εκφράσω τις ευχαριστίες µου για την πρόσκλησή 
σας να παρευρεθώ στην ενηµερωτική συνάντηση καθηγητών για την 3η εκδήλωση Φυσικών 
Επιστηµών που διοργανώνετε σε συνεργασία µε το ΕΚΦΕ στην Καρδίτσα. ∆υστυχώς, ανειληµµένες 
υποχρεώσεις δεν µου επιτρέπουν την παρουσία µου στην εκδήλωση.  

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

Νιώθω την ανάγκη επίσης να ευχαριστήσω και τους εµπλεκόµενους φορείς για  την 
ευκαιρία που δίνουν σε όλους µας να ευεργετηθούµε από το αποτύπωµα της δυναµικής που έχει 
να προσφέρει η εκδήλωση, συµβάλλοντας καθοριστικά στην εξαγωγή ουσιαστικών συµπερασµάτων 
και προτάσεων προσαρµοσµένων στα προστάγµατα των καιρών, ικανών να αλλάξουν τις συνήθειες 
και την κουλτούρα των εκπαιδευτικών µονάδων, ώστε η εκπαιδευτική κοινότητα να λειτουργεί ως 
δίαυλος ανατροφοδότησης, εκπέµποντας το µήνυµα της ανάληψης δράσης µε πρακτικές που 
βελτιώνουν την καθηµερινή παιδαγωγική πράξη. 

Εύχοµαι καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. 
 

 Η Περιφερειακή ∆ιευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 
 Κωνσταντία Πράντζου - Κανιούρα 
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Η Σχολική Σύµβουλος κ. Β. Παναγιωτίδου καλωσορίζει το 
κοινό και προλογίζει την εκδήλωση και τους οµιλητές.  

Ο καθηγητής του ΤΕΙ κ. Μιχάλης Βραχνάκης µιλά για τη 
βιοποικιλότητα: σηµασία, απειλές, παρακολούθηση. 

  
Το µέλος της ΠΟ του ΚΠΕ Μουζακίου κ. Κ. Γραµµένος 
κάνει αναφορές σε είδη βιοποικιλότητας της περιοχής µας. 

Η καθηγήτρια του ΤΕΙ. κ. Όλγα Γκορτζή µιλά για τα 
γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα και τη βιοποικιλότητα. 

 

  
Ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ κ. Σεραφείµ Μπίτσιος µιλά για την 
εκδήλωση φυσικών επιστηµών. για καινοτοµία & πειράµατα 

Η Σχολ. Σύµβουλος κ. Β. Παναγιωτίδου µιλά για το 2010: 
παγκόσµιο έτος για την προστασία της βιοποικιλότητας. 

  
Η µαθήτρια του 2ου Γεν. Λυκείου Καρδίτσας κ. Παναγιώτα 
Κριπούρη µιλά για την εξέλιξη και τη βιοποικιλότητα. 

Τα τοπικά ΜΜΕ ήταν παρόντα και κατέγραψαν στιγµιότυπα 
και αποσπάσµατα της εκδήλωσης. 
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Βιοποικιλότητα: Σηµασία, Απειλές, Παρακολούθηση.  
Μιχάλης Βραχνάκης , Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος ∆ασοπονίας και 
∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λάρισας  

 
Η έννοια της βιοποικιλότητας και οι τρόποι ποσοτικοποίησής της αποτέλεσαν και 

εξακολουθούν ν’ αποτελούν κεντρικά ζητήµατα στις οικολογικές επιστήµες, καθώς συνδέεται µε 
την διασφάλιση της ίδιας της ζωής στον πλανήτη µας. Ειδικότερα η χώρα µας αποτελεί εξέχοντα 
πυρήνα της παγκόσµιας βιοποικιλότητας, καθώς συγκριτικά µε την έκτασή της συντηρεί µεγάλο 
αριθµό φυτικών ειδών (6308 φυτικά taxa (5200 είδη)), 30.000-50.000 πανιδικά taxa (ξηράς, 
γλυκέων/αλµυρών υδάτων) και 43 φυλές αγροτικών ζώων. Η χώρα µας διακρίνεται και για το 
υψηλό ποσοστό ενδηµισµού, µε 936 είδη φυτών (18%) και 1.282 ζωικά είδη και υποείδη, ενώ 85 
τύποι οικοτόπων είναι Κοινοτικού ενδιαφέροντος (Sites of Community Interest – SCI). 

Η σηµασία διατήρησης υψηλών επιπέδων βιοποικιλότητας επιβάλλεται τόσο από την 
οικοσυστεµική όσο και από την οικονοµική προσέγγισή της. Σύµφωνα µε την πρώτη προσέγγιση 
αυξηµένη βιοποικιλότητα οδηγεί σε αυξηµένη σταθερότητα των οικοσυστηµάτων. Η σταθερότητα 
µιας βιοκοινότητας είναι µέτρο της ευαισθησίας της απέναντι σε οποιεσδήποτε διαταραχές. 
Σταθερές βιοκοινότητες, εξ ορισµού, είναι αυτές που διατηρούνται. Η οικονοµική σηµασία της 
διατήρησης υψηλών επιπέδων βιοποικιλότητας συνδέεται µε την οφέλη που µας παρέχουν τα είδη 
(φυτικά και ζωικά), καθώς αυτά µπορούν να έχουν α) άµεση οικονοµική αξία, β) έµµεση οικονοµική 
αξία, και γ) ηθική αξία. Η άµεση οικονοµική αξία προκύπτει από το γεγονός ότι πολλά είδη 
αποτελούν την κύρια πηγή διατροφής για τον άνθρωπο, χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες για 
φάρµακα καθώς και για την εξαγωγή αιθέριων ελαίων, κ.λπ. Στη µη καταναλωτική, έµµεση αξία 
των ειδών συγκαταλέγονται οι αξίες της αναψυχής, η διατήρηση υψηλής ποιότητας των υδάτων, 
προστασίας εδάφους, αποτροπής πληµµύρων, κ.λπ. Τέλος η ηθική αξία πρέπει να αποτιµηθεί 
οικονοµικά καθώς κατά τους “οικολόγους του βάθους” (deep ecologists) κάθε είδος έχει από 
µόνο του τη δική του “εσωτερική” αξία και χρήζει προστασίας. 

Παρά την τεράστια αξία της, ζούµε στην εποχή που ενώ κατέχουµε σηµαντικά εργαλεία για 
την αποτίµησή της, µε αλόγιστες ενέργειες οδηγούµε τη βιοποικιλότητα σε σηµαντική µείωση. Οι 
σηµαντικότερες απειλές που συνδέονται µε τη µείωση της βιοποικιλότητας της χώρας µας είναι οι 
αλλοιώσεις και η καταστροφή των ενδιαιτηµάτων φυτών και ζώων, η εισβολή ξενικών, 
χωροκατακτητικών ειδών, η αγροτική εντατικοποίηση και ρύπανση, η αλόγιστη βόσκηση, θήρευση 
και συλλογή, και η ερηµοποίηση και κλιµατική αλλαγή. Όλες όµως οι απειλές θα µπορούσαν να 
οµαδοποιηθούν στην αλλαγή του τρόπου και των προτύπων ζωής και οικονοµικής συµπεριφοράς 
του Έλληνα που συνέβη τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.  

Η οικολογική παρακολούθηση (monitoring) της βιοποικιλότητας της χώρας µας προβάλλει 
ως το απαραίτητο µέτρο στην κατεύθυνση διατήρησης ή και προαγωγή της. Με την έννοια 
οικολογική παρακολούθηση εννοούµε τη συστηµατική συγκέντρωση πληροφοριών σχετικών µε 
τους επίγειους φυσικούς πόρους. Στην περίπτωση της βιοποικιλότητας θα πρέπει να γίνει α) σε 
πρώτη φάση η αποτύπωση της ολικής βιοποικιλότητας µίας περιοχής, δηλαδή του αριθµού των 
ειδών (πλούτος ειδών), του  αριθµού των ατόµων κάθε είδους (αφθονία ειδών) καθώς και του 
προτύπου κατανοµής των ατόµων σε κάθε είδος της (βαθµός οµοιοµορφίας), β) η εφαρµογή 
πλήθους µετρικών ποσοτικοποίησης αυτών, γ) η αποτίµηση της “φυσικής” διακύµανσης της 
βιοποικιλότητας, δ) ο εντοπισµός παραγόντων υποβάθµισής της, ε) η εφαρµογή µέτρων 
ανόρθωσης και διατήρησης, και στ) η αποτίµηση της βιοποικιλότητας µετά τη λήψη µέτρων (µε την 
εφαρµογή των ίδιων µετρικών αυτής). 
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Αναφορές σε ενδιαφέροντα είδη βιοποικιλότητας της περιοχής.   
Κωνσταντίνος Γραµµένος , Φιλόλογος, Μέλος της Παιδαγωγικής Οµάδας του Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου  

 
Το 2010 ∆ιεθνές Έτος Βιοποικιλότητας αποτελεί σπουδαία ευκαιρία ώστε να γίνει 

κατανοητό από όλους πόσο ζωτικός είναι ο ρόλος που διαδραµατίζει η βιοποικιλότητα για τη 
διατήρηση της ζωής στη Γη, η σηµασία της γενικότερα, αλλά και οι κίνδυνοι τους οποίους 
αντιµετωπίζει, ιδιαίτερα σήµερα, από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Υιοθετώντας το σύνθηµα «Η 
Βιοποικιλότητα είναι Ζωή, η Βιοποικιλότητα είναι η Ζωή µας» στοχεύουµε µέσα από τη σύντοµη 
παρουσίαση κάποιων ενδιαφερόντων ειδών, κυρίως από το ζωικό και φυτικό βασίλειο της 
περιοχής µας, να γίνει ευρύτερα αντιληπτό ότι: 

- Ο άνθρωπος αποτελεί µέρος της πλούσιας πολυµορφίας της φύσης και έχει τη δύναµη και 
να την προστατεύει αλλά να την εκµεταλλεύεται και να την καταστρέφει. 

- Η βιοποικιλότητα είναι σηµαντική για τη διατήρηση «των ζώντων δικτύων και 
συστηµάτων» και µας παρέχει σχεδόν τα πάντα.  

- Σήµερα κυρίως η ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλεί απώλεια της βιοποικιλότητας µε 
ιδιαίτερα επιταχυνόµενο ρυθµό. Σηµαντικό να γίνει κατανοητό ότι η απώλεια αυτή είναι τις 
περισσότερες φορές αµετάκλητη. Άρα πρέπει να σταµατήσει ΤΩΡΑ. 

- Η περιοχή µας αν και ιδιαίτερα πλούσια σε βιοποικιλότητα αντιµετωπίζει κι αυτή αρκετά 
προβλήµατα. 

Τέλος επιχειρείται να γίνει κατανοητή η συσχέτιση της  βιοποικιλότητας µε την «υγεία των 
οικοσυστηµάτων» και την «υγεία της ανθρωπότητας».  
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Γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα και βιοποικιλότητα.  
Όλγα Γκορτζή , Επίκουρη Καθηγήτρια του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων του Τ.Ε.Ι. 
Λάρισας 

 
Οι µέθοδοι γενετικής µηχανικής επιτρέπουν σήµερα την τροποποίηση του γενετικού 

κώδικα που βρίσκεται στο DNA των κυττάρων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτυγχάνονται µε την 
µεταφορά γονιδίων (µεταξύ οργανισµών που ανήκουν σε ίδια ή διαφορετικά βιολογικά είδη) και 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς. 

Η παραγωγή γενετικά τροποποιηµένων φυτών εξαρτάται από την εισαγωγή ξένου 
γενετικού υλικού – γονίδια από άλλα µη συγγενή είδη, από αλλά βασίλεια (µικροοργανισµοί), τα ζώα 
και τον άνθρωπο - στο γονιδίωµα του φυτού, ακολουθούµενη από την αναγέννηση για την 
παραγωγή ολόκληρων φυτών και την συνεπακόλουθη έκφραση των εισηγµένων γονιδίων.  

Τα οφέλη που θα µπορούσαν να προκύψουν αφορούν στον αποτελεσµατικό έλεγχο των 
εντοµολογικών εχθρών, των ζιζανίων, των φυτο-παθογόνων µικροργανισµών, την βελτίωση της 
παραγωγικότητας, την εκµετάλλευση περιοχών µε κατάλληλους γονότυπους στους οποίους οι 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες δεν επέτρεπαν ως σήµερα να αναπτυχθούν, την αύξηση της 
διαθρεπτικής τους αξίας, την µείωση και ελαχιστοποίηση των αζωτούχων λιπασµάτων µε τη 
χρήση γονοτύπων ικανών να αζωτοδεσµεύουν, την αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση ύδατος, την 
αποτοξικοποίηση τοξικών αποβλήτων, την µεγιστοποίηση του χρόνου διατήρησης ευπαθών 
γεωργικών προϊόντων, την ανθεκτικότητα σε συγκεκριµένα φυτοφάρµακα.  

Η γονιδιακή τροποποίηση ζώων αναφέρεται στην µεταφορά ή απαλοιφή ενός γονιδίου από 
το γονιδίωµά τους. Στα οφέλη αυτής της εφαρµογής συγκαταλέγονται η επέκταση γνώσεων στη 
γενετική ή τη φυσιολογία, στην εµφάνιση και εξέλιξη ανθρώπινων νόσων, στην παραγωγή 
ιατροφαρµακευτικών προϊόντων (ινσουλίνη, Cyclosporin A), στην δηµιουργία ιστών και οργάνων, 
στην βελτίωση επιλεγµένων χαρακτηριστικών των ζώων (θα αξιοποιούν πιο αποτελεσµατικά την 
τροφή, θα έχουν άπαχο κρέας, θα αναπτύσσονται σύντοµα, θα είναι εµβολιασµένα για εκείνες τις 
ασθένειες που αποδεκατίζουν τους πληθυσµούς), την αντιµετώπιση χρωµοσωµικών ασθενειών και 
άλλα. 

Σύµφωνα µε την γνώµη των υποστηρικτών της νέας τεχνολογίας, στα οφέλη για το 
περιβάλλον περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων ο περιορισµός της χρήση εντοµοκτόνων, 
ζιζανιοκτόνων και λιπασµάτων, ο περιορισµός της επιβάρυνσης του εδάφους και των υδάτων 
όπως επίσης εξοικονόµηση ενέργειας, η βελτιστοποίηση της διαχείρισης και επεξεργασίας των 
αποβλήτων. Στα πιθανά οφέλη για την κοινωνία συγκαταλέγονται η αυξηµένη παραγωγή τροφίµων 
και η ασφάλεια για τον αυξηµένο ανθρώπινο πληθυσµό της γης, και κατ’ επέκταση η ενδεχόµενη 
αντιµετώπιση του προβλήµατος της πείνας και του υποσιτισµού που µαστίζει σήµερα πλήθος 
χωρών παγκοσµίως. 

Αναµφίβολα όµως η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας ενέχει κινδύνους και εγκυµονεί 
ρίσκα. Επιγραµµατικά µπορούν να αναφερθούν κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία (µεταφορά 
αλλεργιών, δηµιουργία ανθεκτικών µικροοργανισµών στα αντιβιοτικά λόγω µετάδοσης γονιδίων, 
πιθανότητα για άγνωστες µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες επιδράσεις), προβλήµατα 
κοινωνικά (ολιγάριθµες πολυεθνικές εταιρίες ελέγχουν την παγκόσµια παραγωγή Γ.Τ. τροφίµων 
λόγω πνευµατικών δικαιωµάτων ως εκ τούτου επιτείνεται η εξάρτηση των φτωχότερων και 
λιγότερο αναπτυγµένων χωρών από τις πλουσιότερες και βιοµηχανοποιηµένες χώρες), 
προβλήµατα ηθικά, κίνδυνοι για το περιβάλλον (ανεπιθύµητη  µεταφορά Γ.Τ. χαρακτηριστικών σε 
άλλους οργανισµούς µε φυτικούς τρόπους, δηµιουργία νέων ή ακόµη ισχυρότερων παθογόνων, 
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απώλεια του πλούτου της βιολογικής διαφοροποίησης στο φυτικό και ζωικό βασίλειο, άγνωστες 
επιδράσεις σε µικρόβια ή άλλους µικροοργανισµούς του εδάφους). 

Ως γνωστόν, η καταπληκτική βιοποικιλότητα και πολυπλοκότητα των οργανισµών είναι 
αποτέλεσµα της δυναµικής σχέσης του γενετικού υλικού και του περιβάλλοντος, που οδηγεί, 
τελικά, στη διαφορετικότητα και την ποικιλοµορφία. Οι αλληλεπιδράσεις γενοτύπου, 
περιβάλλοντος και φαινοτύπου, οι επιλογές και οι προσαρµογές, είναι αυτές που οδηγούν και 
τελικά καθορίζουν την εξέλιξη και την πολυπλοκότητα του έµβιου κόσµου. Ειδικότερα κατά την 
ανάµειξη γονιδίων από βιολογικά  διαφορετικούς  οργανισµούς, οι επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα 
διαφαίνονται πιθανές εξαιτίας απωλειών και αλλαγών στη φυσική ποικιλία και την γενετική 
διαφοροποίηση που υπάρχει στις διαφορετικές µορφές ζωής. Συνακόλουθη πιθανολογείται και η 
διαταραχή οικοσυστηµάτων λόγω αρνητικών επιπτώσεων σε οργανισµούς ή µη βλαβερά έντοµα, σε 
πουλιά και ζώα, τα οποία αρχικά δεν περιλαµβάνονταν στους στόχους για τους οποίους έγινε η 
παρέµβαση. Πρόσθετα οι απελευθερωµένοι Γ.Τ. οργανισµοί που µπορούν να αναπαραχθούν, να 
µεταναστεύσουν και να µεταλλαχθούν. Άρα δεν µπορεί να αποκλεισθεί η πιθανή µεγιστοποίηση 
των επιβλαβών ενεργειών βλαβερών οργανισµών που ήδη υπάρχουν, µέσω νέων γενετικών 
συνδυασµών µε τους µεταλλαγµένους οργανισµούς είτε αυτοί είναι ζώα είτε φυτά µε 
ανυπολόγιστες συνέπειες στην υπάρχουσα οικολογική ισορροπία.  

Ανεξάρτητα από τα ιατρικά και βιοµηχανικά οφέλη θα πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση και  
επιστηµονικές προβλέψεις των ελάχιστων κινδύνων για τον άνθρωπο, την υγεία, το περιβάλλον, 
την ισορροπία της φύσης. Οι επιστηµονικές καινοτοµίες έχουν ξεπεράσει την ικανότητα των 
νοµοθετών να προβλέπουν τις αντίξοες επιδράσεις της νέας τεχνολογίας πάνω στην υγεία και το 
περιβάλλον. Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η θεσµοθέτηση οδηγιών, νόµων, κανονισµών δεν 
αρκεί, απαιτείται οργάνωση του Κράτους, συντονισµός των συναρµόδιων Υπηρεσιών, επενδύσεις 
σε υποδοµή και προσωπικό για την υλοποίηση των προβλεπόµενων ελέγχων. Για την διατήρηση 
των θεµελιωδών αξιών της κοινωνίας µας, επιβάλλεται επιµελής εξέταση από ηθικής άποψης των 
επιπτώσεων της βιοτεχνολογικής ανάπτυξης. Αδιαµφισβήτητα οι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις 
-όπως και οι συνέπειες της χηµικής επανάστασης- θα γίνουν στο σύνολο τους µακροπρόθεσµα 
αντιληπτές.  
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Εκδήλωση Φυσικών Επιστηµών. Καινοτοµία και πειράµατα. 
Σεραφείµ Μπίτσιος , Φυσικός, Υπεύθυνος Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστηµών Ν. 
Καρδίτσας 
 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η προσέλκυση του ενδιαφέροντος και της περιέργειας 
µαθητών και εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήµες. Ταυτόχρονα τους δίνεται η ευκαιρία να 
εκδηλώσουν την εφευρετικότητά τους και την καινοτοµία µε πειράµατα, που οι ίδιοι σχεδίασαν και 
πραγµατοποιούν σήµερα. Έτσι επιβραβεύεται η προσπάθεια όλων, µαθητών και εκπαιδευτικών.  
Καινοτοµία στην εκπαίδευση ή σχολική καινοτοµία 

Σε ότι αφορά τη σχολική τάξη και τις µαθησιακές διαδικασίες, η εισαγωγή της καινοτοµίας 
έγκειται στην αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε το µάθηµα και στην αλλαγή της 
χρήσης του διαθέσιµου εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να αναδεικνύεται η δυνατότητά του να συνιστά 
πραγµατικά µαθησιακό πόρο, είτε πρόκειται για σχολικά εγχειρίδια είτε για άλλα έντυπα και 
ηλεκτρονικά κείµενα, εκδόσεις κ.τ.λ.  
Καινοτοµία και Νέες Τεχνολογίες 

Οι νέες τεχνολογίες είναι ένα πολύ χρήσιµο διδακτικό εργαλείο (µια προσοµοίωση, ένα 
video µπορεί να βοηθήσουν πολύ στην κατανόηση κάποιων φαινοµένων). 

Η άσκοπη χρήση τους όµως µπορεί να δηµιουργήσει λανθασµένες εντυπώσεις στους 
µαθητές (π.χ. µε αντιγραφή - επικόλληση γίνονται όλες οι εργασίες). 
Καινοτοµία και Παραδοσιακές Τεχνικές 

Ερωτήµατα που προκαλούν προβληµατισµούς (µε ή χωρίς τη 
συνοδεία εικόνων) µπορούν να οδηγήσουν σε εξαιρετικά αποτελέσµατα,  
π.χ. 
• Που οφείλεται το κρακ στα δάκτυλά µας όταν τα πιέζουµε; 
• Γιατί ακούµε τον υπόκωφο ήχο της θάλασσας µέσα από τα όστρακα; 
• Τι είναι ο εκκωφαντικός θόρυβος που παράγουν κάποιες φορές τα υπερηχητικά αεροπλάνα; 

(σπάει το φράγµα του ήχου, λέµε) 
• Γιατί τα πουλιά πετούν σε 

σχηµατισµό V ενώ τα ψάρια 
κολυµπούν κατά µπουλούκια; 

• Γιατί όταν πλησιάζουµε πολύ 
τον αντίχειρα στον δείκτη 
(χωρίς να τα ακουµπάµε) και 
κοιτάξουµε ανάµεσά τους παρατηρούµε µαύρες γραµµές; 

Καινοτοµία και Πειράµατα 
Τα πειράµατα στο εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις των 

µαθητών και βοηθούν στην επίτευξη των κυρίαρχων στόχων για την εκπαίδευση του µέλλοντος, 
όπως την περιέγραψε η «επιτροπή της UNESCO για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα». 
 Οι στόχοι αυτοί θεµελιώνονται σε τέσσερις πυλώνες: 

 µαθαίνω πώς να µαθαίνω 
 µαθαίνω πώς να ενεργώ 
 µαθαίνω πώς να υπάρχω 
 µαθαίνω πώς να ζω µαζί µε τους άλλους 

Οι παιδαγωγικοί στόχοι, που πετυχαίνουµε µε τα πειράµατα είναι: 
• Να εξοικειωθούµε µε τη χρήση εργαστηριακών οργάνων και να συναρµολογούµε απλές 

πειραµατικές συσκευές. 
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• Να καταλαβαίνουµε και να εκτελούµε σωστά οδηγίες. 
• Να ασκηθούµε στην ακριβή παρατήρηση και µέτρηση.  
• Να βγάζουµε συµπεράσµατα και να τα διατυπώνουµε.  
• Να αυξηθεί το ενδιαφέρον και η ευχαρίστηση για τα µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών.  
• Να µάθουµε να συνεργαζόµαστε και να παίρνουµε πρωτοβουλίες.  
• Να συνθέτουµε τη µάθηση στην αίθουσα διδασκαλίας µε την πειραµατική διαδικασία και να 

εµβαθύνουµε σε όσα διδασκόµαστε. 
Για να αυξηθεί λοιπόν το ενδιαφέρον σας για τις Φυσικές Επιστήµες, θα σας δείξουµε 

σήµερα και εµείς, όπως και όλοι οι συγκεντρωµένοι για το σκοπό αυτό µαθητές και εκπαιδευτικοί, 
µερικά πειράµατα. 
  Το θέµα µας:  ο ατµοσφαιρικός αέρας 
 Τα ερωτήµατα:  

 Ο αέρας ασκεί δυνάµεις και αν ναι πόσο ισχυρές είναι αυτές; 
• Αν υποθέσουµε ότι η διάµετρος του πέλµατος του ποδιού ενός ελέφαντα, βάρους 5tn, είναι 

30cm τότε η δύναµη που ασκεί ο αέρας σε αντίστοιχη επιφάνεια µε αυτή του πέλµατος είναι η 
µισή απ’ αυτή που ασκεί ο ελέφαντας. 

• ενδεικτικά πειράµατα: 
- Ηµισφαίρια Μαγδεµβούργου 
Αφαιρούµε τον αέρα µε την αεραντλία και είναι σχεδόν αδύνατο να 
ξεκολλήσουµε τα ηµισφαίρια. 
- Παραµόρφωση τενεκεδένιου δοχείου 

Αφού αφαιρέσουµε τον αέρα από το 
δοχείο, κλείνουµε το καπάκι του και 
το περιχύνουµε κρύο νερό. Το δοχείο παραµορφώνεται. 
- Ο ξύλινος χάρακας που σπάει 

από το βάρος µιας εφηµερίδας 
Απλώνουµε την εφηµερίδα πάνω 
από τον χάρακα, έτσι που να 
καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος 

του. Κτυπάµε το άλλο άκρο του απότοµα προς τα κάτω και αντί 
να σηκωθεί η εφηµερίδα, σπάζει ο χάρακας. 

- Πίδακας νερού, που δηµιουργείται αν αφαιρέσουµε τον αέρα 
από δοχείο 

Βάζουµε µικρή ποσότητα νερού σε σφαιρική φιάλη και κλείνουµε µε πώµα µε οπή στην οποία 
έχουµε προσαρµόσει λεπτό γυάλινο σωλήνα. Βράζουµε το νερό ώστε να γίνει ατµός και να φύγει 
από τη φιάλη συµπαρασύροντας και τον αέρα που υπήρχε εκεί. Γυρνώντας ανάποδα τη φιάλη ώστε 
η ελεύθερη άκρη του γυάλινου σωλήνα να είναι µέσα σε λεκάνη νερού παρατηρούµε ότι το νερό 
ανεβαίνει προς τα πάνω δηµιουργώντας µέσα στη φιάλη πίδακα µέχρι που αυτή να γεµίσει µε νερό. 
- Το χαρτί που σκάει µε κρότο, αν αφαιρέσουµε τον αέρα από τον σωλήνα που καλύπτει 
Καλύπτουµε το ένα άκρο ενός σωλήνα µε χαρτί, και το άλλο το 
βάζουµε πάνω σε µια αεραντλία. Αφαιρούµε τον αέρα από το σωλήνα 
και το χαρτί σκάει (σκίζεται) µε κρότο. 

 Σε πόσο ύψος πάνω από την επιφάνεια της γης υπάρχει αέρας; 
• Ατµόσφαιρα είναι η αεριώδης µάζα η οποία περιβάλλει τη Γη, 

αποτελεί ένα σώµα µε αυτή και µετέχει σε όλες τις κινήσεις της 
Γης.  
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• Το ύψος στο οποίο φθάνει η ατµόσφαιρα πάνω από τους πόλους είναι µέχρι 28.000 χιλ. και 
πάνω από τον Ισηµερινό µέχρι 42.000 χιλ. 

• Αν οι διαστάσεις της Γης ήταν σαν του µήλου η ατµόσφαιρά της θα είχε πάχος όσο η φλούδα 
του. 

 Έχει ο αέρας βάρος; 
• Το βάρος του ατµοσφαιρικού αέρα συνολικά είναι 0 (µηδέν). 
• Μια ποσότητα αέρα όµως έχει βάρος (η πυκνότητα του αέρα στην επιφάνεια της θάλασσας 

είναι περίπου 1,3g/cm3). 
• Πείραµα:  
-   ζυγίζουµε ένα µπαλόνι ξεφούσκωτο 
-   το φουσκώνουµε, ξαναζυγίζουµε και το βρίσκουµε βαρύτερο. 

 Η πίεση του αέρα είναι διαφορετική σε διαφορετικά ύψη; 
Ο αέρας που βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια της γης συµπιέζεται από τη 
µάζα του αέρα που βρίσκεται  ψηλότερα και γι αυτό το λόγο η 
ατµοσφαιρική πίεση είναι πιο µεγάλη στην επιφάνεια της θάλασσας παρά 
στη κορυφή ενός γειτονικού βουνού. 
Παρατήρηση: τα αυτιά µας βουλώνουν από τις απότοµες αλλαγές 
υψόµετρου, γιατί η µεταβολή της πίεσης προκαλεί διαφορετικές δυνάµεις 
µέσα και έξω από το τύµπανο. 

 Γιατί όταν ταξιδεύουµε σε µακρινά αεροπορικά ταξίδια από Ανατολή προς ∆ύση και 
αντιστρόφως η διάρκεια του ταξιδιού δεν είναι ίδια, πράγµα που δεν συµβαίνει όταν το ταξίδι 
είναι από Βορρά προς Νότο και το αντίστροφο; 

• Στη µετεωρολογία αεροχείµαρρος (Jet stream) λέγεται 
ένα ταχέως κινούµενο µακρόστενο σωληνωτό ρεύµα πολύ 
ισχυρών δυτικών ανέµων σε µεγάλα υψόµετρα. 
∆ηµιουργούνται από έναν συνδυασµό της ατµοσφαιρικής 
θέρµανσης και της περιστροφής του πλανήτη γύρω από τον 
άξονά του.  

• Η κύρια εµπορική σηµασία των αεροχειµάρρων είναι στα 
αεροπορικά ταξίδια, καθώς ο χρόνος πτήσης µπορεί να 
επηρεαστεί δραµατικά, αναλόγως µε το αν το αεροσκάφος 
πετάει µέσα σε έναν αεροχείµαρρο ακολουθώντας την ίδια 
κατεύθυνση µε αυτόν ή πετάει ενάντια σε αυτόν.  
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2010: Παγκόσµιο έτος για την Προστασία της Βιοποικιλότητας. 
Βαρβάρα Παναγιωτίδου , ∆ρ. Βιολογίας, Σχολική Σύµβουλος Φυσικών Επιστηµών ∆/θµιας 
Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας 
 

O Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών κήρυξε το 2010 Έτος Βιοποικιλότητας, προειδοποιώντας ότι 
η συνεχιζόµενη εξαφάνιση βιολογικών ειδών, επηρεάζει ανεπανόρθωτα την ευηµερία των 
ανθρώπων σε όλον τον κόσµο. Η πρώτη διεθνής σύµβαση για την προστασία της βιοποικιλότητας 
υπογράφτηκε το 1992, στο Ρίο, στο πλαίσιο των οδηγιών για την αειφόρο ανάπτυξη. Το 2002 στη 
διεθνή διάσκεψη για το περιβάλλον και τη φτώχια, που έγινε στο Γιοχάνεσµπουργκ, τέθηκε ο 
στόχος για σηµαντική µείωση του ρυθµού απώλειας της βιοποικιλότητας, έως το 2010. 

Πως ορίζουµε τη βιοποικιλότητα; 
Βιοποικιλότητα είναι η µεγάλη ποικιλοµορφία όχι µόνο ζωντανών οργανισµών, αλλά και 
οικοσυστηµάτων.  ∆ιακρίνουµε τριών ειδών βιοποικιλότητα. 

1. Βιοποικιλότητα στα είδη. 
Σε όλη τη γη ζουν τουλάχιστον 5-30 εκατοµµύρια διαφορετικά είδη ζωντανών οργανισµών. Από 
όλα τα υπάρχοντα είδη έχουν ταξινοµηθεί µόνο τα 1,7 εκατοµµύρια είδη. Είναι λοιπόν φανερό ότι ο 
άνθρωπος έχει ακόµη πολλά να µάθει για τους άλλους οργανισµούς που ζουν στη γη. 

2. Βιοποικιλότητα στα άτοµα ενός είδους που ονοµάζεται γενετική ποικιλότητα. 
Εξαιτίας της γενετικής ποικιλότητας κάθε άτοµο ενός είδους είναι διαφορετικό από τα άλλα. 

3. Βιοποικιλότητα στα οικοσυστήµατα  
Οι βιοτικοί και οι αβιοτικοί παράγοντες που συνιστούν τα οικοσυστήµατα διαφέρουν από περιοχή 
σε περιοχή. Το γεωγραφικό πλάτος που βρίσκεται µια περιοχή της γης παίζει καθοριστικό ρόλο 
στη µορφή των οικοσυστηµάτων, όπως επίσης το νερό και το έδαφος. Άλλοι οργανισµοί ζουν στους 
πόλους , άλλοι στην εύκρατη ζώνη και άλλοι στην τροπική. Στα τροπικά δάση η Βιοποικιλότητα 
είναι πολύ µεγάλη, αφού εκεί ζουν τα µισά από τα υπάρχοντα είδη. 

Βιοποικιλότητα στην Ελλάδα 
Στην Ελλάδα υπάρχει µεγάλη ποικιλία οικοτόπων, όπως Θαλάσσιοι οικότοποι Βραχώδεις, 
Χαλικώδεις ή αµµώδεις ακτές, Λιµνοθάλασσες, Τέλµατα και έλη, Ρέοντα ύδατα, Υγρολίβαδα, Ξηρά 
λιβάδια, Παραποτάµια δάση, Φυλλοβόλα δάση, Μεσογειακά δάση κωνοφόρων, Ορεινά δάση 
κωνοφόρων, Φρύγανα, Μακί, Αλπική και υπαλπική βλάστηση, σπήλαια και ηφαίστεια. 
Στα παραπάνω οικοσυστήµατα ζουν περίπου 5.000 φυτικά είδη, εκ των οποίων το 20% είναι 
ενδηµικά. ∆υστυχώς απειλούνται µε εξαφάνιση 900 φυτικά είδη. Τα ζωικά είδη που ζουν στην 
Ελλάδα υπολογίζονται σε 30.000 - 50.000. Είναι γνωστά 15.000 ζωικά είδη, εκ των οποίων το 
25% είναι ενδηµικά. 

• Πώς δηµιουργείται η βιοποικιλότητα 
Σήµερα γνωρίζουµε ότι οι µεταλλάξεις στο γενετικό υλικό που κληρονοµείται από γενιά σε γενιά, 
δηµιουργούν τη γενετική ποικιλότητα., δηλαδή αλλαγές της µορφής και της λειτουργίας ενός 
οργανισµού. Οι οργανισµοί προσαρµόζονται στο περιβάλλον που ζουν, ανάλογα µε τις πληροφορίες 
που διαθέτουν στο γενετικό υλικό τους. Σύµφωνα µε τη µελέτη «Η καταγωγή των ειδών διαµέσου 
της Φυσικής επιλογής», που δηµοσίευσε ο ∆αρβίνος το 1859, οι οργανισµοί που είναι περισσότερο 
προσαρµοσµένοι στο περιβάλλον που ζουν, επιβιώνουν και αναπαράγονται περισσότερο από τους 
λιγότερο προσαρµοσµένους. Σε διαφορετικές περιοχές, µε διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος, 
επιλέγονται και επιβιώνουν διαφορετικοί οργανισµοί, δηλ. οργανισµοί µε διαφορετικό γενετικό 
υλικό. Για παράδειγµα σε περιβάλλον µε υγρασία επιβιώνουν φυτά µε µεγάλα και λεπτά φύλλα, ενώ 
σε απουσία νερού επιβιώνουν φυτά µε σκληρά και µικρά φύλλα. Επίσης τα πτηνά µεταναστεύουν, 
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ως προσαρµογή στις κλιµατικές µεταβολές. Οι οργανισµοί που δεν διαθέτουν µηχανισµούς 
προσαρµογής κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. 

• Γιατί πρέπει να προστατεύουµε τη βιοποικιλότητα; 
Σύµφωνα µε την Οικοκεντρική θεώρηση κάθε ζωντανός οργανισµός πρέπει να προστατεύεται 
επειδή έχει τη δική του εγγενή αξία. 
Σύµφωνα µε την Ανθρωποκεντρική θεώρηση, η βιοποικιλότητα έχει αξία επειδή χρησιµεύει στον 
άνθρωπο για την παραγωγή τροφής, την παραγωγή ενέργειας, την παραγωγή κατασκευαστικών 
υλικών, στην Υγεία για την παρασκευή φαρµάκων, στην αναψυχή, στο σχηµατισµό εδαφών, στη 
ρύθµιση του κλίµατος και του κύκλου νερού, στην ανάπτυξη και ακόµη στην πολιτισµική 
ποικιλότητα. 

• Από τι κινδυνεύει η βιοποικιλότητα; 
Η βιοποικιλότητα κινδυνεύει από ανθρώπινες δραστηριότητες που συνεπάγονται: Υποβάθµιση 
υγροτοπικών, δασικών και άλλων οικοσυστηµάτων, Υποβάθµιση εδάφους, Φαινόµενο ευτροφισµού, 
Όξινη βροχή, Κλιµατική αλλαγή. 
Μετά τη µεγάλη εξαφάνιση των δεινοσαύρων, πριν 65 εκ. χρόνια, σήµερα είναι ορατός ο κίνδυνος 
µιας νέας µεγάλης εξαφάνισης. Σήµερα αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο της εξαφάνισης 34.000 
φυτικά και 5.200 ζωικά είδη, 1 στα 8 είδη πουλιών, 1/4 του συνόλου των θηλαστικών, 1/3 του 
συνόλου των αµφιβίων. Κάθε ώρα εξαφανίζονται τρία είδη οργανισµών. Κάθε χρόνο εξαφανίζονται 
περίπου 26 χιλιάδες ζωντανοί οργανισµοί. Σύµφωνα µε τη WWF τα 10 περισσότερο απειλούµενα 
ζωικά είδη είναι: η Τίγρης, η Πολική αρκούδα, η Φώκια του ειρηνικού, ο Μαγγελάνος πιγκουίνος, η 
∆ερµατοχελώνα, ο Γορίλας του βουνού, ο Γαλαζόπτερος τόνος, η Πεταλούδα µονάρχης, ο 
Ρινόκερος της Ιάβας, τα Γιγάντια Πάντα. 

Στην Ελλάδα τα περισσότερο απειλούµενα ζωικά είδη είναι: 
Η Θαλάσσια χελώνα, η Μεσογειακή φώκια, τα  ∆ελφίνια, η Καφέ Αρκούδα, ο Λύκος, η Βίδρα, ο 
Κρητικός Αίγαγρος, το Αγριόγιδο, καθώς και πολλά είδη πουλιών (βασιλαετός, µαυρόγυπας). 
Επίσης χρειάζονται προστασία η Οχιά της Μήλου, η Λαγγόνα, και η Λεπτοµύτα 

• Τι να κάνουµε για την προστασία της βιοποικιλότητας; 
Εκτός από την προστασία των απειλουµένων ειδών, χρειάζεται να θεσµοθετηθεί η προστασία 
ολόκληρων περιοχών, όπως γίνεται για τις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 
2000. Επίσης απαιτείται αειφορική διαχείριση οικοσυστηµάτων και αποκατάσταση βιοκοινοτήτων 
σε οικολογικά υποβαθµισµένες περιοχές. Ακόµη χρήσιµο είναι να δηµιουργηθούν Τράπεζες 
γενετικού υλικού (σπόρων), και φυσικά απαραίτητη κρίνεται η περιβαλλοντική εκπαίδευση 
µαθητών και πολιτών.  
Επιπλέον στην Ελλάδα χρειάζεται να γίνουν: Ερευνητικά προγράµµατα για ολοκληρωµένη 
παρακολούθηση ειδών και βιοτόπων, Εθνικός κατάλογος απειλουµένων ειδών, Απογραφή ξενικών 
ειδών και µελέτη των επιπτώσεών τους στα φυσικά οικοσυστήµατα. Στην Ελλάδα, 700 ζωικά και 
900 φυτικά είδη είναι νοµοθετικά προστατευµένα µε τη συνθήκη CITES. Επίσης υπάρχουν 10 
εθνικοί δρυµοί, 11 προστατευµένοι υδροβιότοποι και 2 θαλάσσια πάρκα. 
Παρά τις όποιες προσπάθειες, για προστασία του περιβάλλοντος, το 2006 στη ∆ιεθνή σύνοδο για 
τη βιοποικιλότητα που έγινε στη Βραζιλία, διαπιστώθηκε ότι: «Οι άµεσες αιτίες απώλειας 
βιοποικιλότητας - αλλαγή των ενδιαιτηµάτων, υπερεκµετάλλευση, η εισαγωγή ξένων ειδών, ο 
ευτροφισµός και η κλιµατική αλλαγή - δε δείχνουν σηµεία υποχώρησης». Ο Οργανισµός Ηνωµένων 
Εθνών ελπίζει πως αυτή τη χρονιά οι κυβερνήσεις του κόσµου θα δεσµευτούν για τη µείωση του 
ρυθµού εξαφάνισης ειδών! 
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Εξέλιξη και βιοποικιλότητα. 
Παναγιώτα  Κριπούρη , µαθήτρια 2ου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας 
 

Το µυστήριο της ζωής από πολύ παλιά κινητοποιούσε τη φαντασία του ανθρώπου. Ήδη από 
τα αρχαία χρόνια, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης υποστηρίζουν τη σταθερότητα των ειδών. Κατά 
τη διάρκεια του 18ου αιώνα η εξέλιξη έρχεται πάλι στο προσκήνιο. Ο Γάλλος ζωολόγος Ζαν - 
Μπατίστ Λαµάρκ (1744-1829), ο οποίος επινόησε τον όρο Βιολογία, ήταν ο πρώτος που 
υποστήριξε µε επιχειρήµατα ότι τα είδη µεταβάλλονται και ότι η ζωή στον πλανήτη µας έχει 
προέλθει από απλούστερες µορφές που σταδιακά έγιναν πιο περίπλοκες.  

Ο Λαµάρκ πίστευε επίσης ότι οι αλλαγές στο περιβάλλον δηµιουργούν νέες συνήθειες στα 
ζώα, µε αποτέλεσµα αυτά να χρησιµοποιούν περισσότερο κάποια όργανά τους ή, αντίθετα, να µην 
τα χρησιµοποιούν καθόλου. Σύµφωνα µε την αρχή της χρήσης και της αχρησίας, τα όργανα ενός 
ζώου που βοηθούν στην προσαρµογή του στο περιβάλλον χρησιµοποιούνται από αυτό περισσότερο, 
αναπτύσσονται και µεγαλώνουν, ενώ τα όργανα εκείνα που δε συµβάλλουν στην προσαρµογή του 
περιπίπτουν σε αχρησία, ατροφούν και εξαφανίζονται. 

Ο ∆αρβίνος όµως ήταν αυτός που θα κατάφερνε να 
αλλάξει για πάντα την ανθρώπινη ιστορία, µε το ταξίδι του 
στα νησιά Γκαλαπάγκος. Το ταξίδι µε τη φρεγάτα «Beagle» 
(Ιχνηλάτης) ξεκίνησε το 1831 και διήρκεσε 5 χρόνια. Στο 
διάστηµα αυτό ο ∆αρβίνος είχε τη δυνατότητα να συλλέξει 
ένα πλήθος από διαφορετικά ζώα, φυτά αλλά και 
απολιθώµατα, και να πραγµατοποιήσει γεωλογικές, 
κλιµατολογικές και ανθρωπολογικές παρατηρήσεις στις 
περιοχές που επισκέφθηκε. Ο ∆αρβίνος, παρ' όλο που είχε αποσαφηνίσει τις βασικές αρχές της 
θεωρίας του ήδη από το 1839, τη δηµοσίευσε αρκετά αργότερα, το 1858.  

Σύµφωνα µε τη νέα αντίληψη για την εξέλιξη, οι παράγοντες που διαµορφώνουν την 
εξελικτική πορεία είναι η ποικιλοµορφία των κληρονοµικών χαρακτηριστικών, η φυσική επιλογή 
και η γενετική αποµόνωση, ενώ ανάµεσα στους βασικούς µηχανισµούς µε τους οποίους 
δηµιουργείται ο απέραντος πλούτος των µορφών ζωής, δηλαδή η ποικιλοµορφία, περιλαµβάνονται 
οι γονιδιακές µεταλλάξεις.  

Ένα από τα σηµεία που χρειάζονται αποσαφήνιση στη θεωρία που διατύπωσε ο ∆αρβίνος 
είναι το πού τελικά δρα η φυσική επιλογή. Για την εξελικτική λοιπόν θεωρία η φυσική επιλογή δρα 
στον πληθυσµό και συνεπώς ο πληθυσµός αντιπροσωπεύει τη µικρότερη δυνατή µονάδα που 
µπορεί να εξελιχθεί.  

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η δράση της φυσικής επιλογής είναι τοπικά και χρονικά 
προσδιορισµένη, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα στο παράδειγµα της πεταλούδας Biston Betoularia. 
Με τη φυσική επιλογή επιλέγονται τα άτοµα που πλεονεκτούν έναντι των άλλων, γιατί 
παρουσιάζουν µεγαλύτερες δυνατότητες επιβίωσης στο συγκεκριµένο περιβάλλον, είναι δηλαδή τα 
καλύτερα προσαρµοσµένα άτοµα. Τα γονίδια των επιλεγµένων ατόµων αυξάνουν τη συχνότητα 
εµφάνισής τους στον πληθυσµό και στο τέλος επικρατούν. Σταδιακά πληθαίνουν τα 
χαρακτηριστικά των ατόµων που επιλέγονται, ενώ τα χαρακτηριστικά των ατόµων που 
εξαφανίζονται γίνονται όλο και πιο σπάνια. Με τη φυσική, δηλαδή, επιλογή αυξάνεται η συχνότητα 
εµφάνισης των γονιδίων που είναι ευνοϊκά για την επιβίωση και την αναπαραγωγή των ατόµων. 

Συγκριτικές µελέτες διάφορων ζώων παρέχουν ισχυρές ενδείξεις για την εξέλιξη των 
ειδών. Για παράδειγµα, σε διάφορα είδη σπονδυλωτών τα άνω άκρα αποτελούνται από την ίδια 
βασική σειρά οστών, τροποποιηµένων άλλοτε σε φτερό (π.χ. στη νυχτερίδα), άλλοτε σε πτερύγιο 
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(π.χ. στη φώκια), άλλοτε σε πόδι (π.χ. στο βάτραχο ή στο άλογο). Αυτά τα όργανα ονοµάζονται 
οµόλογα και έχουν την ίδια φυλογενετική προέλευση, όµοια κατασκευή, αλλά διαφέρουν στη 
λειτουργία. Αυτό υποδηλώνει ότι η φάλαινα προήλθε από τετράποδα θηλαστικά. Τα όργανα αυτά 
ονοµάζονται υπολειµµατικά και αποτελούν ενδείξεις για την κοινή καταγωγή των οργανισµών που 
τα φέρουν.  

Όσο για τον άνθρωπο οι επιστήµονες συγκλίνουν. Πριν από 38 εκατοµµύρια χρόνια µια 
οµάδα Προπιθήκων εξελίχθηκε στα Ανθρωποειδή, στην οµάδα των Πρωτευόντων που 
περιλαµβάνει το γίββωνα, τον ουραγκοτάγκο, το χιµπαντζή, το γορίλα και τον άνθρωπο. Τα 
Ανθρωποειδή, µε βάση τα απολιθώµατα, φαίνεται ότι πρωτοεµφανίστηκαν στην Αφρική και στην 
Ασία. Το µέγεθός τους ήταν γενικά µεγαλύτερο από αυτό των Προπιθήκων και τα περισσότερα 
ήταν ηµερόβια, σε αντίθεση µε τους Προπιθήκους που ήταν νυχτόβιοι. Πριν από 35 εκατοµµύρια 
χρόνια στη γεωγραφική περιοχή που αντιστοιχεί στη σηµερινή Αίγυπτο έζησε το παλαιότερο 
γνωστό Ανθρωποειδές, ο Αιγυπτιοπίθηκος. Αυτό το Ανθρωποειδές, που είχε περίπου το µέγεθος 
της γάτας και ήταν δενδρόβιο, µέσα από διαδοχικές µορφές εξελίχθηκε στο ∆ρυοπίθηκο. Η 
σηµασία του ∆ρυοπιθήκου στην εξέλιξη των Πρωτευόντων είναι µεγάλη, γιατί είναι ίσως το 
προγονικό είδος από το οποίο προήλθαν, αποκλίνοντας µεταξύ τους, ο γορίλας, ο χιµπαντζής και ο 
άνθρωπος. Το Ανθρωποειδές αυτό ήταν κατά βάση δενδρόβιο, ίσως όµως να περνούσε και ένα 
µέρος της ζωής του στο έδαφος.  

Oι µελέτες των µοριακών ευρηµάτων και των απολιθωµάτων οδηγούν στο συµπέρασµα ότι 
ο γορίλας απέκλινε από την εξελικτική γραµµή του ανθρώπου και του χιµπαντζή πριν από 8 µε 10 
εκατοµµύρια χρόνια, ενώ οι εξελικτικές γραµµές του χιµπαντζή και του ανθρώπου διαχωρίστηκαν 
πριν από 6 µόλις εκατοµµύρια χρόνια.  

Τέλος, βιοποικιλότητα, ή βιολογική ποικιλότητα, ορίζουµε κυρίως το σύνολο των γονιδίων, 
των βιολογικών ειδών, των οικοσυστηµάτων και των πολιτισµών µιας περιοχής. Ο µεγάλος 
αριθµός και η ποικιλοµορφία των σύγχρονων µορφών ζωής στη γη είναι το αποτέλεσµα 
εκατοντάδων εκατοµµυρίων χρόνων εξελικτικής ιστορίας. 

Σήµερα παρατηρείται µείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη, γεγονός που οφείλεται σε 
µια σειρά από αιτίες όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, η καταστροφή των δασών, η 
ερηµοποίηση των εδαφών, η µόλυνση των υδάτων, η αυξηµένη θήρευση, κ.α. 

Η µείωση της βιοποικιλότητας, και η εξαφάνιση ειδών που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόµη 
µειώνει τη σταθερότητα των οικοσυστηµάτων, αλλά και στερεί τον άνθρωπο από ουσίες που 
πιθανώς να αποδειχθούν πολύτιµες για την προστασία της υγείας του, όπως φάρµακα για την 
αντιµετώπιση σπάνιων ασθενειών. 

Το να πει κανείς ότι «βιοποικιλότητα» είναι η ποικιλία της ζωής δεν αρκεί. Υπάρχουν 
διάφοροι τύποι βιοποικιλότητας. Κάποια οικοσυστήµατα είναι πλουσιότερα σε είδη από άλλα. 
Κάποια είδη είναι πιο ικανά στο να προσαρµόζονται στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Και υπάρχει 
µεγάλη διαφορά ανάµεσα σε µια φυσική εξαφάνιση και σε αυτή που προκαλείται από τον άνθρωπο, 
όπως αυτή που ζούµε σήµερα. Το να µάθουµε όµως να διαχειριζόµαστε καλά αυτό το φυσικό πόρο 

είναι µια εγγύηση για την επιβίωση του ανθρώπου. 
Ο πλανήτης µας κατοικείται από ένα ασύλληπτο 

αριθµό διαφορετικών όντων. Έχουν καταλάβει κάθε γωνιά 
της Γης και προσαρµόζονται ακατάπαυστα στις αλλαγές των 
συνθηκών ζωής εκµεταλλευόµενοι κάθε διαθέσιµο πόρο. Η 
επιβίωσή τους εξαρτάται από τρεις τύπους βιολογικής 
ποικιλότητας: τη γενετική βιοποικιλότητα, τη βιοποικιλότητα 
των ειδών και τη βιοποικιλότητα των περιβαλλόντων. Αυτό 
σηµαίνει βιοποικιλότητα.  
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1ο & 12ο ∆ηµοτικά Σχολεία Καρδίτσας 
 

Τα παιδιά του τµήµατος ΣΤ1 παρουσίασαν 
πειράµατα µε θέµα: «ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ – ΑΛΑΤΑ». 
Συγκεκριµένα, µε δείκτη «κόκκινο λάχανο», που 
έφτιαξαν τα ίδια τα παιδιά ανίχνευσαν την παρουσία 
οξέος ή βάσεως σε κάποιο διάλυµα, καθώς το χρώµα 
τους µεταβάλλονταν διαφορετικά µε το οξύ και 
διαφορετικά µε τη βάση. 

Επίσης παρουσίασαν τη χηµική αντίδραση που 
πραγµατοποιείται όταν αναµειγνύεται ένα οξύ µε µια 
βάση, την εξουδετέρωση. 
 

Τα παιδιά του τµήµατος ΣΤ2 παρουσίασαν 
πειράµατα µε θέµα: «ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ – ΑΛΑΤΑ». 
Οι µαθητές χωρίστηκαν σε οµάδες και παίρνοντας 
προϊόντα που χρησιµοποιούν καθηµερινά στη ζωή 
τους, όπως γιαούρτι, απορρυπαντικά, αµµωνία, σόδα 
φαγητού, οδοντόκρεµα κ.ά. διαπίστωσαν ότι κάποια 
ανήκουν στην κατηγορία των οξέων και άλλα στην 
κατηγορία των βάσεων. Επίσης πραγµατοποιώντας 
ανάλογα πειράµατα έδειξαν ότι τα οξέα διαλύουν τα 
άλατα και οι βάσεις διαλύουν τα λίπη. 

 
Τα παιδιά του τµήµατος Ε1 παρουσίασαν 

πειράµατα σχετικά µε την ενότητα του φωτός. 
Χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες και ασχολήθηκαν 
µε τα εξής πειράµατα: 
- ∆ιαφανή, αδιαφανή και ηµιδιαφανή σώµατα 
- Ευθύγραµµη διάδοση του φωτός 
- Ανάκλαση και διάχυση του φωτός 
- Απορρόφηση του φωτός και κατέληξαν σε ανάλογα 
συµπεράσµατα. 
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5ο & 16ο ∆ηµοτικά Σχολεία Καρδίτσας 
 

Μαθητές της Ε’ τάξης πραγµατοποίησαν 
πειράµατα µε κυκλώµατα σε σειρά και παράλληλα, 
δείχνοντας τις ιδιότητες αυτών των κυκλωµάτων και 
τις εφαρµογές τους στην καθηµερινή ζωή. 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                  
 Παιδιά της Ε’ τάξης πραγµατοποίησαν 
πειράµατα για να δείξουν από ποια σώµατα διέρχεται 
το ηλεκτρικό ρεύµα (αγωγοί και µονωτές). Επίσης 
ασχολήθηκαν µε το στατικό ηλεκτρισµό, κάνοντας 
διάφορα εντυπωσιακά πειράµατα. Ιδιαίτερη εντύπωση 
έκανε η ηλεκτροστατική µηχανή Whimshurst, µε την 

οποία «διασκέδασαν» πάρα πολλοί επισκέπτες της ηµερίδας. 
 
 
 
Μαθητές της ΣΤ’ τάξης έδειξαν τη γεννήτρια 

ηλεκτρικού ρεύµατος (µετατροπή κινητικής 
ενέργειας σε ηλεκτρική) και εντυπωσίασαν όλους 
όσους πέρασαν  από τον πάγκο τους. 

 
 

 Μαθητές της ΣΤ’ τάξης έκαναν διάφορα 
πειράµατα που αφορούσαν τους µαγνήτες και τους 
ηλεκτροµαγνήτες, δείχνοντας και εφαρµογές της 
καθηµερινότητάς µας (ηλεκτροκινητήρες, 
ηλεκτροµαγνητικός γερανός κ.λ.π.) 

 
 

 
Οι µαθητές της ΣΤ’ τάξης έκαναν διάφορα πειράµατα 
που αφορούσαν τους µαγνήτες και τους 
ηλεκτροµαγνήτες, δείχνοντας και εφαρµογές της 
καθηµερινότητάς µας (ηλεκτροκινητήρες, 
ηλεκτροµαγνητικός γερανός κ.λ.π.) 
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3ο Γυµνάσιο Καρδίτσας 
 

ΒΩΛΟΙ - ΑΣΑΝΣΕΡ 
Τι χρειαζόµαστε: 
1. Ένα γυάλινο δοχείο (δοχείο ζέσης 250mL) 
2. Βώλους ναφθαλίνης ή πλαστελίνης 
3. Λίγη σόδα 
4. Ξίδι 
Τι θα κάνουµε: 
Γεµίζουµε µε νερό ένα µεγάλο γυάλινο βάζο (δοχείο ζέσης 250mL) 
και ρίχνουµε µέσα µερικά κουταλάκια ξίδι και 1–2 κουταλάκια σόδα 
(το ανακάτεµα πρέπει να γίνει πολύ αργά, αλλιώς θ’ αφρίσει πάρα 
πολύ). Στη συνέχεια ρίχνουµε 1–2 βώλους ναφθαλίνης ή 3-4 µικρούς 
(όσο οι κόκκοι ρυζιού) βώλους πλαστελίνης. 
Τι θα δούµε: 
Αρχικά βυθίζονται όλοι, αλλά ύστερα από αρκετή ώρα, ο ένας µετά τον άλλο ανεβαίνουν ως την 
επιφάνεια του νερού και ξαναβουλιάζουν. 
Αυτό το φαινόµενο συνεχίζεται, µέχρι να σταµατήσει η αντίδραση της σόδας µε το ξίδι. 
Τι συνέβη: 
Στην επιφάνεια του βώλου µαζεύονται µικρές φυσαλίδες από διοξείδιο του άνθρακα, που 
δηµιουργούνται από την αντίδραση της σόδας (ανθρακικό άλας) µε το ξίδι (οξύ). Όταν οι φυσαλίδες 
που συγκεντρώνονται δηµιουργούν άνωση µεγαλύτερη από το βάρος του βώλου, τον ανεβάζουν 
στην επιφάνεια του νερού. 
Όταν, όµως, φτάσουν στην επιφάνεια, οι περισσότερες φυσαλίδες διαλύονται στον αέρα και οι 
υπόλοιπες που µένουν, δεν έχουν πια τη δύναµη να συγκρατήσουν το βώλο, ο οποίος 
ξαναβουλιάζει. 
Μόλις, όµως, φτάσει στον πάτο, νέες φυσαλίδες µαζεύονται γύρω του και νάτος ξανανεβαίνει! 
Ώρες ολόκληρες οι βώλοι ανεβοκατεβαίνουν…….! 
 

ΜΑΓΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ 
Τι χρειαζόµαστε: 
1. Ένα κερί 
2. Ένα βάζο ή µία σφαιρική φιάλη 
3. Λίγο νερό 
4. Σπίρτα 
5. Ένα πιάτο 
Τι θα κάνουµε: 
Βάζουµε στο πιάτο το νόµισµα (προς την άκρη του πιάτου) και 
ρίχνουµε λίγο νερό, ώστε το νόµισµα να σκεπαστεί. 
Στοιχηµατίζουµε, ότι µπορούµε να πάρουµε το νόµισµα χωρίς να 
βρέξουµε τα χέρια µας; 
Ανάβουµε το κερί και το βάζουµε στη µέση του πιάτου. 
Σκεπάζουµε το κερί µε το βάζο. 
Τι θα δούµε: 
Το νερό «ρουφιέται» σιγά - σιγά µέσα στο βάζο. Έτσι, το νόµισµα ξεσκεπάζεται και µπορούµε να 
το πιάσουµε, χωρίς να βρέξουµε τα χέρια µας. 
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Τι συνέβη: 
Καθώς το κερί καίγεται, καταναλώνει το οξυγόνο του αέρα, που «φυλακίστηκε» στο βάζο. Στο 
χώρο που καταλάµβανε το οξυγόνο, µπαίνει τώρα νερό. Αυτός που σπρώχνει το νερό και το 
αναγκάζει να µπει στο βάζο, στη θέση του οξυγόνου, είναι η ατµοσφαιρική πίεση. Έτσι, το πιάτο 
αδειάζει. 
 

ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ 
Τι χρειαζόµαστε: 
1. Ένα ογκοµετρικό κύλινδρο 1000mL 
2. Νερό 
3. Ηλιέλαιο 
4. Αµαβράζοντα δισκία (depon ή βιταµίνη C ) 
5. Χρώµα βαφής αυγών κόκκινο 
Τι θα κάνουµε: 
Σε ένα άδειο ογκοµετρικό κύλινδρο 1000 mL ,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. 
Τι θα δούµε: 
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, σταµατήσει η δράση του αναβράζοντος 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. 
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. 
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6ο Γυµνάσιο Καρδίτσας 
 
Εφαρµογή της αρχής του Αρχιµήδη στα αέρια - αερόστατα 

∆ιαδικασία: Στον πλευρικό σωλήνα µιας φιάλης δένουµε ένα µπαλόνι .Ρίχνουµε στη φιάλη 
τεµάχια ψευδαργύρου και υδροχλωρικό οξύ. Περιµένουµε 
λίγο ώστε το υδρογόνο που εκλύεται να διώξει τον αέρα 
της φιάλης και στη συνέχεια πωµατίζουµε τη φιάλη µε 
ελαστικό πώµα. Το µπαλόνι αρχίζει να διογκώνεται γιατί 
γεµίζει µε υδρογόνο. Το αποσπούµε από τη φιάλη και το 
δένουµε µε νήµα. Αφήνουµε το µπαλόνι ελεύθερο και αυτό 
ανέρχεται στον αέρα εξ αιτίας της άνωσης. 

Εξήγηση: Επειδή το υδρογόνο είναι περίπου 14,5 
φορές ελαφρύτερο ίσου όγκου αέρα το βάρος του 
µπαλονιού γεµάτου µε υδρογόνο θα είναι µικρότερο από 
την άνωση που είναι ίση µε το βάρος του εκτοπιζόµενου αέρα. 

 
Το µπαλόνι φουσκώνει µόνο του 
Μέσα σε µια αεραντλία τοποθετούµε ένα µπαλόνι µέτρια φουσκωµένο. 

∆ιαδικασία: Τραβάµε τον αέρα µε την αντλία 
δηµιουργώντας υποπίεση. Ο αέρας που είναι µέσα στο 
µπαλόνι το πιέζει προς τα έξω. Αν συνεχιστεί η άντληση 
του αέρα, το µπαλόνι µπορεί και να γεµίσει σχεδόν όλο 
τον κώδωνα. Αν ανοίξουµε τη βαλβίδα, το µπαλόνι 
επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. 

Εξήγηση: Το µπαλόνι πιέζεται α) προς τα µέσα 
από την ατµοσφαιρική πίεση, που επικρατεί στον κώδωνα 
της αεραντλίας και β) προς τα έξω από τον αέρα µέσα στο 
µπαλόνι. Καθώς µειώνεται η πίεση στον κώδωνα, το 

µπαλόνι µεγαλώνει γιατί επικρατεί η εσωτερική πίεση του αέρα στο µπαλόνι. 
 

Πώς θα πάρουµε το νόµισµα µε στεγνά χέρια 
Σε ένα πιάτο µε λίγο νερό ρίχνουµε ένα κέρµα. Πώς θα 
το πάρουµε χωρίς να βρέξουµε τα χέρια µας, έχοντας 
στη διάθεσή µας ένα κερί και ένα γυάλινο µπουκάλι. 

∆ιαδικασία: Ανάβουµε το κερί και το 
στερεώνουµε όρθιο στο µέσο του πιάτου. Καλύπτουµε 
το κερί µε το µπουκάλι, έτσι ώστε το στόµιο του 
µπουκαλιού να είναι βυθισµένο στο λίγο νερό που 
βρίσκεται στο πιάτο. Μόλις το κερί σβήσει θα ρουφήξει 
το νερό και θα πάρουµε το νόµισµα. 

Εξήγηση: Η καύση του κεριού δεσµεύει το 
οξυγόνο του αέρα µέσα στο µπουκάλι, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ελαττωµένη πίεση στο 
εσωτερικό του µπουκαλιού. Έτσι η εξωτερική ατµοσφαιρική πίεση ωθεί το νερό µέσα στο 
µπουκάλι. 
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Γυµνάσιο Αγναντερού 
 

Παγκόσµιο έτος φέτος αφιερωµένο 
στην Βιοποικιλότητα. Με τους µαθητές της Γ' 
Γυµνασίου του σχολείου µας αποφασίσαµε να 
παρουσιάσουµε µια εργασία που άµεσα ή έστω 
έµµεσα θα συνδέεται µε το αντικείµενο της 
βιοποικιλότητας. Θεωρήσαµε ωφέλιµο, να 
συνδέσουµε µεγάλο τµήµα της φετινής 
διδαχθείσας ύλης των φυσικών επιστηµών σ' 
αυτή την εργασία µας. Έτσι λοιπόν, 
σκεφτήκαµε να παρουσιάσουµε την κατασκευή 
µιας µπαταρίας από κορόµηλα ή από πατάτες, ή 
από λεµόνια. Αφού ζουλήξαµε τα κορόµηλα και τα λεµόνια βράσαµε και τις πατάτες για καλύτερη 
ροή ιόντων, τοποθετήσαµε σε κάθε καρπό από µία επιψευδαργυρωµένη βίδα και από ένα νόµισµα 
των 5 σεντς (χαλκός), πήραµε το πολύµετρο και µετρήσαµε την διαφορά δυναµικού (τάση). Μας 
προέκυψε για το κορόµηλο µια τιµή 1,05V, για το λεµόνι 0,95V και για την πατάτα 0,92V. 

Έτοιµη λοιπόν η µπαταρία µας από καρπούς!  
Πώς θα καταφέρουµε να ανάψουµε ένα λαµπάκι µε αυτή 
τη µπαταρία δεδοµένου ότι η ένταση είναι πολύ µικρή; 
Πολύ απλό. Συνδέουµε σε σειρά τέσσερα κορόµηλα µε 
καλώδια (κροκοδειλάκια) και ένα λαµπάκι led. Η ισχύς 
της µπαταρίας µας είναι ικανοποιητική και το λαµπάκι 
ανάβει! Έκδηλη η χαρά των µαθητών! Από καρπούς της 
µητέρας φύσης αποκτήσαµε ηλεκτρική ενέργεια! 
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Γυµνάσιο Λεονταρίου  
 
Γυρίζει, ανάβει και … κοκκινίζει 
Σε ποτήρι ζέσεως 1L (ή σε γυάλινη λεκάνη) που περιέχει νερό, ρίχνουµε µερικές σταγόνες 
φαινολοφθαλεΐνης και στη συνέχεια ένα κοµµάτι (σαν ρεβύθι) µεταλλικού νατρίου. Το νάτριο µόλις 
έρθει σε επαφή µε το νερό αντιδρά (2Na + 2 H2O  2NaOH +H2), στριφογυρίζει, αναφλέγεται και 
στη διαδροµή που κάνει χρωµατίζει το διάλυµα … κόκκινο! 
 

 

 
Στην εικόνα φαίνεται η σελίδα υποδοχής της ιστοσελίδας (website: http://ekfe.kar.sch.gr) του 
Ε.Κ.Φ.Ε. (Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστηµών) Ν. Καρδίτσας, όπου µπορείτε να βρείτε 
περισσότερες πληροφορίες για την 3η Εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήµες, όπως και για τις δύο  
προηγούµενες. Κάνοντας κλικ στην εικόνα της αφίσας της Εκδήλωσης, στο µέσο της σελίδας, ή στα 
γράµµατα κάτω από αυτή µπορείτε να δείτε συνοπτικές ή αναλυτικές πληροφορίες αντίστοιχα για 
τις τρεις προαναφερόµενες Εκδηλώσεις. 
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Γυµνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Μαγούλας 
 
Μηχανικό ανάλογο και πιθανότητα 
ΘΕΜΑ: Μηχανικό ανάλογο κίνησης ελευθέρου ηλεκτρονίου σε ρευµατοφόρο αγωγό. 
Προσδιορισµός των πιθανών θέσεων εύρεσης του «ηλεκτρονίου» (εισαγωγή της έννοιας 
πιθανότητας). 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ένα µηχανικό ανάλογο της κίνησης του 
ηλεκτρονίου είναι η κίνηση ενός σφαιριδίου, που κυλίεται σε 
κεκλιµένο επίπεδο µέσω µιας πυκνής διάταξης καρφιών. Το 
σφαιρίδιο αντιστοιχεί σε ελεύθερο ηλεκτρόνιο, τα καρφιά 
αντιστοιχούν στα θετικά ιόντα και η συνιστώσα του βάρους του 
σφαιριδίου στη δύναµη από το ηλεκτρικό πεδίο.  
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ: Από το ίδιο σηµείο κεκλιµένου 

επιπέδου µε εµπόδια 
αφήνονται να κυλήσουν 
σφαίρες από πλαστικό 
υλικό. Καθώς κατέρχονται συγκρούονται µε τα εµπόδια και 
η κίνηση 

τους 
συνίσταται σε µια τυχαία διαδροµή. Η συλλογή 
τους γίνεται σε κατακόρυφες στήλες στο κάτω 
µέρος του κεκλιµένου επιπέδου που έχουν 
αριθµηθεί. 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ:  Η τελική µετατόπιση 
του σωµατιδίου θα είναι όπως φαίνεται στο 
σχήµα: 
 
Σύµφωνα µε τον νόµο των µεγάλων αριθµών 
αυτή ακολουθεί την κανονική κατανοµή 
(Gaussian).  

 
 
 
 
 
 
Ιστόγραµµα της καταληκτικής θέσης των σωµατίων σε δύο 
διαστάσεις (x και y) 
 
 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Έτσι, µπορούµε να εισάγουµε σε ένα επαναλαµβανόµενο πείραµα φυσικής την 
έννοια της πιθανότητας, όπου στις ακραίες θέσεις η πιθανότητα είναι µικρή και σε κεντρικότερες 
µέγιστη. Έτσι, πέρα από  «σωµατίδιο» το «ηλεκτρόνιο» θα µπορούσε να είναι και κάτι διαφορετικό, 
το οποίο δεν µπορεί να εντοπιστεί σε µια συγκεκριµένη θέση αλλά σε µια πιθανή θέση.  
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∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 
1. Τι δυσκολεύει την κίνηση των σφαιριδίων (ηλεκτρονίων); 
2. Που βλέπουµε ότι µαζεύονται τα περισσότερα σφαιρίδια; 
3. Με τι µοιάζει η νοητή γραµµή που προκύπτει εάν ενώσουµε τις θέσεις των κορυφών των 

στηλών µε τα σφαιρίδια στο κάτω µέρος του κεκλιµένου επιπέδου; 
4. Τελικά κάπου έχουµε  περισσότερα και κάπου λιγότερα σφαιρίδια ; 
5. Ποια έκφραση χρησιµοποιούµε για να πούµε ότι κάπου έχουµε περισσότερα και κάπου λιγότερα 

σφαιρίδια; 
6. Ναι λέµε πιο πιθανό ή λιγότερο πιθανό. 
7. Εάν επαναλάβουµε το ίδιο πείραµα πολλές φορές τι παρατηρούµε; Εάν ενώσουµε µε µια γραµµή 

τις κορυφές των σφαιρών στις κατακόρυφες στήλες που συλλέγονται. 
8. Με τι µοιάζει; Που την έχουµε ξανασυναντήσει στο σχολικό βιβλίο στο κεφάλαιο της 

θερµοδυναµικής ; 
9. Εντυπωσιακό δεν είναι ; 
Βιβλιογραφία:  
1] Μαθηµατικές Μέθοδοι Φυσικής. Στατιστικές Μέθοδοι 
Ανάλυσης Πειραµατικών ∆εδοµένων.  Σπύρος Ευστ. Τζαµαρίας. 
2] Φυσική γενικής παιδείας Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου. 
3] Φυσική Β΄ Γυµνασίου. 
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Γυµνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Ματαράγκας 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ 
Με άρωµα αιθέριο και γεύση µοναδική το λεµόνι έχει γράψει ιστορία κατακτώντας την υφήλιο. 
Άρτυµα, βότανο και καλλυντικό, µε εφαρµογές καθηµερινής πρακτικής. Ιδανικό φάρµακο για την 
αντιµετώπιση των χειµωνιάτικων λοιµώξεων και άλλων προβληµάτων υγείας, καθώς και χηµική 
ουσία για πειραµατισµούς στο σχολικό εργαστήριο, ή στο εργαστήριο της κουζίνας. 
Πειραµατιστείτε λοιπόν µε το λεµόνι! 
Φω τ ο β ο λ ί δ ε ς   λ ε µ ο ν ι ο ύ  
Τι χρειάζεσαι 
1. Λεµόνια µε χοντρή φλούδα 
2. Κερί και αναπτήρα 
Τι θα κάνεις 
 Τοποθετείς το κερί σε µια βάση και το ανάβεις. 
 Καθαρίζεις τα λεµόνια από τη φλούδα. 
 Κρατάς τη φλούδα κοντά στη φλόγα ,στρέφεις το εξωτερικό µέρος προς τη φλόγα, λυγίζεις και 
πιέζεις. 

Τι θα δεις  
∆ηµιουργούνται φωτοβολίδες λεµονιού. 
Τι συνέβη 
Η φλούδα του λεµονιού περιέχει κάποιο αιθέριο έλαιο το λιµονένιο 
(C10H16 ), που δίνει στο λεµόνι τη γνωστή µυρωδιά και ταυτόχρονα 
είναι πολύ εύφλεκτο. 
Το εξωτερικό στρώµα της φλούδας του λεµονιού περιέχει πολλά 
διαµερίσµατα που γεµίζουν µε το έλαιο. 
Όταν λυγίζεις τη φλούδα, σε ορισµένα απ’ αυτά τα διαµερίσµατα 
αυξάνεται η πίεση. 
Τελικά το έλαιο εκτοξεύεται σαν σπρέι και αναφλέγεται µε 
εντυπωσιακό τρόπο. 
 
 
 
 
 
 
 
Μπα τ α ρ ί α  λ ε µ ο ν ι ο ύ  
Τι χρειάζεσαι 
1. 3 λεµόνια  

 
Το αιθέριο έλαιο λιµονένιο είναι αυτό που δίνει στα εσπεριδοειδή το χαρακτηριστικό άρωµα και 
χρησιµοποιείται: 

 Στην παρασκευή αρωµάτων 
 Στα καθαριστικά οικιακής χρήσης 
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2. 3 φύλλα χαλκού και 3 φύλλα ψευδαργύρου 
3. Υπολογιστή τσέπης  που λειτουργεί µε  µπαταρία 1,5V 
4. 4 καλώδια - κροκοδειλάκια 
Τι θα κάνεις 

 Βυθίζεις σε κάθε λεµόνι ένα φύλλο χαλκού και ένα φύλλο 
ψευδαργύρου. 

 Συνδέεις µε καλώδιο το φύλλο ψευδαργύρου του πρώτου 
λεµονιού µε το φύλλο χαλκού του δεύτερου λεµονιού κ.ο.κ. 

 Συνδέεις µε καλώδιο το φύλλο χαλκού που έµεινε µε το θετικό πόλο του υπολογιστή και το 
φύλλο ψευδαργύρου που έµεινε  µε τον αρνητικό πόλο. 
Τι θα δεις 
Ο υπολογιστής λειτουργεί µε µπαταρία από λεµόνια. 
Τι συνέβη 
Μόλις το κιτρικό οξύ που περιέχει το λεµόνι έρθει σε 

επαφή µε τα 
µέταλλα, 

έχουµε ροή 
ηλεκτρονίων 

από τον 
ψευδάργυρο 

προς το χαλκό ή µια διαφορά δυναµικού µεταξύ των δύο 
µετάλλων, που δηµιουργεί το ρεύµα. 
 Η διάρκεια ζωής της µπαταρίας λεµονιού όµως είναι 
περιορισµένη, γιατί η παραγωγή υδρογόνου στα 

ηλεκτρόδια δηµιουργεί αποθέσεις οξειδίων που εµποδίζουν την επαφή του µετάλλου και του 
ηλεκτρολύτη. 
 Οι εµπορικές µπαταρίες υγρού τύπου περιέχουν ειδικά χηµικά που δεσµεύουν το παραγόµενο 
υδρογόνο πριν δηµιουργηθούν αποθέσεις. 
 
 
 
 
 
Ας µοιραστούµε ακόµα λίγες σκέψεις! 
Αν σκεφτούµε ότι το 1W = 1Vx1A, το ένα λεµόνι δίνει 
1Vx0,0001Α=0,0001W.  
Άρα, για να ανάψουµε ένα λαµπτήρα των 100W χρειαζόµαστε  
1.000.000 λεµόνια! ∆ηλαδή µε 10 λεµόνια στο κιλό, χοντρικά 100 
τόνους!  
Αν αναλογιστεί κανείς ότι το κιλό κοστίζει στη λαϊκή 1 µε 1,2 ευρώ, 
µιλάµε για 110.000 ευρώ περίπου, χώρια τα ηλεκτρόδια και τα καλώδια. 
Καλή η οικολογία, αλλά στη συγκεκριµένη περίπτωση µάλλον δε συµφέρει! 
Πώς  φ ο υ σ κώ ν ε ι  τ ο  κ έ ι κ ;  
Τι χρειάζεσαι 
1. Κιτρικό οξύ ή ξυνό  
2. Σόδα φαγητού 
3. Μπέικιν πάουντερ 

 
Για να απελευθερωθεί αρκετός χυµός στο εσωτερικό των λεµονιών πρέπει να τα κυλήσεις 
πάνω στο τραπέζι πιέζοντάς τα µε την παλάµη του χεριού σου. 
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4. Το χυµό ενός λεµονιού 
5. Απιονισµένο νερό 
6. 3 πιατάκια 

Τι θα κάνεις 
 Αναµειγνύεις µια κουταλιά κιτρικό οξύ µε µια κουταλιά σόδα φαγητού σ’ ένα πιατάκι και 

προσθέτεις λίγο νερό. 
 Ρίχνεις µια κουταλιά µπέικιν πάουντερ στο δεύτερο πιατάκι και προσθέτεις λίγο νερό. 
 Ρίχνεις µια κουταλιά σόδας φαγητού στο τρίτο πιατάκι και προσθέτεις λίγο χυµό λεµονιού. 

Τι θα δεις 
Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρείται έντονος αφρισµός. 
Τι συνέβη 
Για να φουσκώσει ένα κέικ χρησιµοποιούµε έναν από τους τρεις τρόπους που περιγράφονται στην 
παράγραφο «τι θα κάνεις» 
Το κιτρικό οξύ ( C6H8O7 ) και η σόδα (NaHCO3) όταν αναµειγνύονται σε στερεά µορφή δεν 
αντιδρούν. Όταν προσθέσεις νερό τότε πραγµατοποιείται η παρακάτω αντίδραση µε ταυτόχρονη 
παραγωγή CO2.              NaHCO3  +  H+           Na+  +  H2O  +  CO2 
Το αέριο διοξείδιο του άνθρακα προσπαθεί να φύγει από το µίγµα και έτσι φουσκώνει το κέικ. 

 Το µπέικιν πάουντερ είναι µίγµα: 
1. δισόξινου πυροφωσφορικού νατρίου (έχει τις ιδιότητες του κιτρικού οξέος και επιπλέον 
επιτρέπει την οµοιογενή διασπορά των συστατικών του µίγµατος) 
2. σόδας 
3. καλαµποκάλευρου (για να το προστατεύει από την υγρασία 
Η χηµική του αντίδραση ξεκινά όταν το υγρό στοιχείο (π.χ. γάλα) προστεθεί στο µίγµα. 
Το µίγµα που περιέχει µπέικιν πάουντερ απελευθερώνει το διοξείδιο του άνθρακα σε όλη τη 
διάρκεια του ψησίµατος. 

 Η µαγειρική σόδα είναι τέσσερις φορές πιο δυνατή από το µπέικιν πάουντερ. 
Η µαγειρική σόδα για να αντιδράσει πρέπει στη συνταγή να χρησιµοποιηθεί ένα τουλάχιστον όξινο 
υλικό όπως το γιαούρτι, ο χυµός λεµονιού ή πορτοκαλιού, κ.ά.  
Η µαγειρική σόδα αρχίζει να αντιδρά και να ελευθερώνει το διοξείδιο του άνθρακα τη στιγµή που  
προστίθεται στο µίγµα, γι’ αυτό πρέπει να ψήνεται αµέσως.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Και τα µυρµήγκια θέλουν… µπέικιν πάουντερ. 
Αν τα µυρµήγκια έχουν κάνει κατάληψη στο χώρο σας, υπάρχει λύση. 
Ρίξτε στα µονοπάτια τους αρκετό µπέικιν πάουντερ. Τα µυρµήγκια το τρώνε λαίµαργα, αλλά 
σύντοµα πεθαίνουν καθώς η σκόνη προκαλεί πολλά αέρια στο πεπτικό τους σύστηµα. 
Επαναλάβετε τις επόµενες δύο µέρες και θα καταλάβουν ότι πρέπει να διακόψουν τις 
επιχειρήσεις τους στην επικράτειά σας. 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ     
 Το νερό είναι η πλέον διαδεδοµένη ένωση στη γη. Υπολογίζεται ότι περίπου 1018 τόνοι νερού 
καλύπτουν τα 4/5 της επιφάνειάς της.  
 Το νερό είναι ζωτικής σηµασίας. Tο ανθρώπινο σώµα αποτελείται 70%, περίπου, από νερό. 
 Το νερό παρουσιάζει πολλές ιδιοµορφίες σε σχέση µε άλλες ενώσεις. Μια από αυτές είναι ότι 

έχει µεγάλη επιφανειακή τάση. 
Τι είναι όµως η επιφανειακή τάση; 
Τα µόρια στο εσωτερικό του νερού δέχονται ελκτικές δυνάµεις από άλλα γειτονικά  µόρια από όλες 
τις διευθύνσεις. Η συνισταµένη των δυνάµεων αυτών είναι µηδέν. 
Αντίθετα, τα επιφανειακά µόρια δέχονται ελκτικές δυνάµεις µόνο προς 
το εσωτερικό της µάζας του νερού, µε αποτέλεσµα να µειώνεται η 
επιφάνεια του νερού. 

Εξ αιτίας των δυνάµεων αυτών 
συσσωρεύονται περισσότερα µόρια στο ίδιο 
εµβαδόν επιφάνειας, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργείται ένα είδος «επιδερµίδας» στην επιφάνεια του νερού. 
Έτσι, η τάση της επιφάνειας του νερού να συστέλλεται λέγεται 
επιφανειακή τάση. 
Στην επιφανειακή τάση οφείλεται το σφαιρικό σχήµα που έχουν οι 

σταγόνες των υγρών. Οι σταγόνες της βροχής, οι σταγόνες του λαδιού 
και οι σταγόνες λειωµένου µετάλλου είναι όλες σφαιρικές, επειδή η 
επιφάνειά τους τείνει να συσταλεί, αναγκάζοντάς τες να πάρουν το 
σχήµα που έχει την ελάχιστη επιφάνεια. 
Πειραµατιστείτε λοιπόν µε το νερό! 
Ν ί κ η σ ε  τ η  β α ρ ύ τ η τ α !  
Τι χρειάζεσαι 
1. Ένα ποτήρι µε νερό 
2. Έναν ή περισσότερους µεταλλικούς συνδετήρες 
3. Λίγο χαρτί κουζίνας 
Τι θα κάνεις 

 Γεµίζεις το ποτήρι µε νερό. 
 Τοποθετείς ένα µεταλλικό συνδετήρα πάνω σε ένα  κοµµάτι 
χαρτιού κουζίνας. 

 Τοποθετείς το χαρτί πάνω στην επιφάνεια του νερού. 
 Βυθίζεις προσεκτικά το χαρτί µέσα στο ποτήρι. 
 Επαναλαµβάνεις την ίδια διαδικασία µε ένα ξυραφάκι και µια καρφίτσα. 

Τι θα δεις  
      Ο συνδετήρας επιπλέει. 
Τι συνέβη 
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. 
 
 
 
 
 

 
Αυτός είναι ο λόγος που επιτρέπει σε ορισµένα έντοµα να βαδίζουν πάνω  
στην επιφάνεια µιας λίµνης. 
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Το  π ι π έ ρ ι  πο υ  « τ ρ έ χ ε ι»  
Τι χρειάζεσαι 
1. Ένα πιάτο ή ένα ποτήρι µε νερό 
2. Μαύρο πιπέρι 
3. Απορρυπαντικό υγρό πιάτων 
Τι θα κάνεις 

 Γεµίζεις το πιάτο ή το ποτήρι µε νερό. 
 Ρίχνεις λίγο µαύρο πιπέρι πάνω στο νερό. 

Τι θα δεις  
Το πιπέρι επιπλέει και δεν µπορεί να «σπάσει» την ελεύθερη 
επιφάνεια του νερού. 
Τι θα κάνεις 
Ρίχνεις 2-3 σταγόνες απορρυπαντικού υγρού. 
Τι θα δεις  
Το πιπέρι κινείται µε εκπληκτική ταχύτητα προς τα τοιχώµατα του ποτηριού. 
Τι συνέβη 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μυσ τ η ρ ιώδ ε ι ς  κ ι ν ή σ ε ι ς  
Τι χρειάζεσαι 
1. Ένα ποτήρι µε νερό 
2. Ένα µπαλάκι του πιγκ-πογκ 
Τι θα κάνεις 

 Γεµίζεις το ποτήρι µε νερό. 
 Προσπαθείς να ισορροπήσεις το µπαλάκι στο κέντρο του νερού. 

Τι θα δεις  
Το µπαλάκι κινείται µόνο του προς τα άκρα του ποτηριού. 
Τι θα κάνεις 
Γεµίζεις το ποτήρι µε νερό σιγά σιγά µέχρι να ξεχειλίσει. 
Τι θα δεις  
Το µπαλάκι κινείται µόνο του προς το κέντρο του ποτηριού. 
 
 

 
Το ίδιο συµβαίνει και µε το λάδι ή το λίπος που επιπλέει στη σούπα. 
Το κρύο νερό έχει µεγαλύτερη επιφανειακή τάση από το λάδι ή το λίπος, και για το λόγο αυτό, το 
λάδι  εκτείνεται σε ένα υµένιο που καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια. Η σούπα τότε γίνεται λιπαρή 
Το ζεστό νερό, έχει µικρότερη επιφανειακή τάση από το κρύο, επειδή τα ταχύτερα κινούµενα µόρια 
δεν συνδέονται τόσο ισχυρά µεταξύ τους. Αυτό επιτρέπει στο λάδι ή το λίπος να επιπλέει σε µικρές 
σταγόνες στην επιφάνεια της καυτής σούπας. 
Η ζεστή σούπα έχει διαφορετική γεύση από την κρύα , κυρίως επειδή η επιφανειακή τάση του 
νερού µεταβάλλεται µε τη θερµοκρασία. 
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Τι συνέβη 
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 συνισταµένη προς τα δεξιά. 
Έτσι η µπάλα κινείται 
προς τα τοιχώµατα 
του ποτηριού. 

Όταν το ποτήρι είναι πλήρως γεµάτο µε νερό, πάλι λόγω 
της επιφανειακής τάσης, το νερό σχηµατίζει µηνίσκους 
προς την αντίθετη κατεύθυνση και οι δυνάµεις που 
ασκούνται στην µπάλα (κόκκινο βέλος) έχουν συνισταµένη 
προς τα αριστερά. 
Έτσι η µπάλα κινείται και ισορροπεί στο κέντρο. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Αυτός είναι ο λόγος που αναγκάζει τα δηµητριακά που ρίχνουµε µέσα στο γάλα να 
προσελκύονται από τις πλευρές του πιάτου, αφού η επιφανειακή τάση είναι µια ιδιότητα όλων 
των υγρών. 
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Γυµνάσιο Προαστίου 
 

ΡΕΟΝΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
Υλικά: Ένα µπουκάλι αναψυκτικού 1 λίτρου, 3/4 φλιτζανιού νερό, 
λάδι µαγειρικής (ηλιέλαιο), αναβράζοντα δισκία (π.χ. παυσίπονο ή 
βιταµίνη C), χρώµα φαγητού, φακός. 
Εκτέλεση: Σε ένα άδειο πλαστικό µπουκάλι νερού βάζουµε νερό 
περίπου µέχρι το 1/5 του ύψους του και ρίχνουµε 10 σταγόνες 
χρώµα ζαχαροπλαστικής. Συµπληρώνουµε µε λάδι µαγειρικής 
µέχρι να γεµίσει το µπουκάλι. Τοποθετούµε το µπουκάλι πάνω σε 
ένα αναµµένο φακό ώστε να φωτίζεται και ρίχνουµε ένα 
αναβράζον δισκίο. Παρατηρούµε ότι το µπουκάλι µετατρέπεται σε 
µία λάµπα λάβας, καθώς σταγόνες χρωµατιστού νερού 
ανεβαίνουν από το κάτω µέρος του µπουκαλιού, διαπερνούν το 
λάδι, φτάνουν στην επιφάνειά του και στη συνέχεια 
ξαναβυθίζονται. Η διαδικασία συνεχίζεται µέχρις ότου 
σταµατήσει η δράση του αναβράζοντος δισκίου. 
Ερµηνεία: Το χρώµα ζαχαροπλαστικής διαλύεται στο νερό και το χρωµατίζει. Το λάδι επιπλέει στο 
νερό, επειδή είναι αραιότερο. Το αναβράζον δισκίο αντιδρά µε το νερό και εκλύει διοξείδιο του 
άνθρακα, το οποίο ως αέριο, ανέρχεται διαµέσου των υγρών. Καθώς οι φυσαλίδες του αερίου 
περνάνε από το νερό στο λάδι, παίρνουν µαζί τους και µια µικρή ποσότητα χρωµατισµένου νερού. 
Όταν τελικά φθάσουν στην επιφάνεια του λαδιού οι φυσαλίδες σκάνε, και το χρωµατισµένο νερό 
πέφτει πάλι προς τα κάτω. 

 
ΑΟΡΑΤΟ ΜΕΛΑΝΙ 
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 
«εξαφανίζεται» 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). 

 
ΑΒΓΟ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Βάζουµε µέσα σε ένα ποτήρι ξύδι και βυθίζουµε µέσα 
σε αυτό ένα αβγό. Αφήνουµε το αβγό 24 ώρες µέσα 
στο ξύδι, κατόπιν το βγάζουµε, το ξεπλένουµε και 
διαπιστώνουµε ότι το κέλυφος του είναι πια µαλακό 
και έχει ελαστικότητα. Επειδή το αβγό απόκτησε 
ελαστικότητα, µπορούµε µε προσοχή να το βάλουµε 
µέσα σε ένα µπουκάλι µε φαρδύ στόµιο – στενότερο 
βέβαια από το κανονικό µέγεθος του αβγού – και να 
εντυπωσιάσουµε µε το κατόρθωµά µας να βάλουµε 
ολόκληρο το αβγό µέσα στο µπουκάλι, που µε 
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κανονικές συνθήκες δε θα χωρούσε. 
Ερµηνεία: Το κέλυφος του αβγού περιέχει και ανθρακικό ασβέστιο, CaCO3, δηλαδή άλας του 
ανθρακικού οξέος. Το ανθρακικό όµως οξύ, H2CO3, είναι ασθενέστερο από το οξικό, CH3COOH. 
Έτσι το οξικό, σαν ισχυρότερο οξύ, εκτοπίζει το ανθρακικό από τις ενώσεις του και σχηµατίζει 
οξικό ασβέστιο, όπως φαίνεται στην εξίσωση: 
2CH3COOH + CaCO3                     Ca(CH3COO)2  +  CO2  +  H2O 
 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ «ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ COCA-COLA» ΣΕ ΝΕΡΟ 
Σε ένα µικρό άδειο µπουκάλι από Coca-Cola βάζουµε νερό και προσθέτουµε βάµµα ιωδίου τόσο 
ώστε να αποκτήσει το νερό χρώµα σαν αυτό του αναψυκτικού Coca-Cola. 
Σε ένα ποτήρι βάζουµε µερικούς κρυστάλλους  
θειοθειϊκού νατρίου.  
Στη συνέχεια αδειάζουµε το υγρό από το µπουκάλι 
στο ποτήρι και παρατηρούµε ότι γίνεται άχρωµο 
(σαν νερό). 
Ερµηνεία: Το βάµµα ιωδίου περιέχει ιώδιο το οποίο 
αντιδρά µε το θειοθειϊκό νάτριο σύµφωνα µε την 
αντίδραση: 
2Na2S2O3  + I2                2NaI  +  Na2S4O6 
Το ιωδιούχο νάτριο που σχηµατίζεται είναι άχρωµο.   
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1ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας 
 
1. Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΓΙΑ… ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ! 

Η καταλυτική διάσπαση του υπεροξείδιου του υδρογόνου, δίνει την ευκαιρία για µια 
διασκεδαστική παραγωγή… αφρού. Αυτό που χρειαζόµαστε είναι διάλυµα 
Η2Ο2 (perydrol, διάλυµα 30%), λίγο απορρυπαντικό για πιάτα (αφρίζει 
καλύτερα…) και έναν κατάλληλο καταλύτη για τη διάσπαση του 
υπεροξείδιου. Εδώ χρησιµοποιούµε µερικούς κόκκους στερεού 
ιωδιούχου καλίου (ΚΙ) από το σχολικό εργαστήριο. Σε έναν 
ογκοµετρικό κύλινδρο προσθέτουµε 2 – 3 δόσεις απορρυπαντικού και 
50 έως 100 ml από το διάλυµα του Η2Ο2. Προαιρετικά προσθέτουµε 
και λίγες σταγόνες χρώµατος ζαχαροπλαστικής της αρεσκείας µας, αν 
θέλουµε… έγχρωµα αποτελέσµατα… Αναδεύουµε κατάλληλα για να 
αναµιχθούν τα υλικά. Μόλις προσθέσουµε τώρα το ΚΙ (µια µυτούλα 
στην άκρη του κουταλιού αρκεί) παρατηρούµε την έντονη διάσπαση του 
υπεροξείδιου (Η2Ο2  Η2Ο  +  ½ Ο2) , και το οξυγόνο που παράγεται να σχηµατίζει έναν πυκνό 
αφρό, µε τη µορφή που θα µπορούσε να έχει µια οδοντόκρεµα για… ελέφαντες! 

 
2. ΜΙΚΡΑ… ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 

Αυτά τα πυροτεχνήµατα µπορείτε να τα φτιάξετε σπίτι σας. Το 
χλωρικό κάλιο (KClO3, που χρησιµοποιείται και στα πραγµατικά 
πυροτεχνήµατα) είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Σε ένα ξύλινο 
ραβδάκι (τα καλαµάκια για σουβλάκια είναι µια χαρά…) κολλούµε µε 
κατάλληλο τρόπο αλλεπάλληλες στρώσεις χλωρικού καλίου και 
ζάχαρης, φροντίζοντας να αφήνουµε λίγα εκατοστά καθαρά για να το 
πιάνουµε. Εµείς χρησιµοποιήσαµε σαν συγκολλητικό κόλλα σε spray, και 
λειτούργησε θαυµάσια.  Όταν οι στρώσεις αποκτήσουν αρκετό πάχος, 
στηρίζουµε τα ξυλάκια όρθια να στεγνώσουν. Τα ανάβουµε ένα ένα, 
φροντίζοντας να µη κάψουµε τα χέρια µας και το… χαλί.  

 
 3. Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΟ∆ΥΜΙΟΥ… 

Τους κοινούς µαγνήτες τους ξέρουµε όλοι. Οι µαγνήτες νεοδύµιου όµως έχουν ασύγκριτα 
µεγαλύτερη δύναµη, κατασκευάζονται σε πολλά σχέδια και σχήµατα και 
µας δίνουν την ευκαιρία να κάνουµε πολλά παιχνίδια µαζί τους. Στην 
κατασκευή µας, χρησιµοποιούµε έναν πανίσχυρο πλατύ κυλινδρικό 
µαγνήτη νεοδύµιου, που τον τοποθετούµε στο κέντρο ενός 
κατακόρυφου πλαισίου που κατασκευάσαµε από τα µεταλλικά 
στηρίγµατα του εργαστηρίου. Γύρω από αυτόν αιωρούνται µικρότεροι 
µαγνήτες (ή και απλά σιδερένια µικροαντικείµενα) δεµένα κατάλληλα 
κυκλικά από το πλαίσιο, δηµιουργώντας µια εντυπωσιακή κατασκευή 
που φαίνεται να αψηφά τη… βαρύτητα! Τα σχήµατα που µπορούµε να 
σχηµατίσουµε εξαρτώνται από τον αριθµό των µαγνητών και τη… 
φαντασία µας! 
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4. ΤΟ… ΧΑΟΤΙΚΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ 
Σε µια επίπεδη επιφάνεια προσαρµόζουµε µερικούς µαγνήτες 

φροντίζοντας να έχουν όλοι τον ίδιο πόλο προς τα επάνω. Στη συνέχεια 
δηµιουργούµε ένα εκκρεµές, στην άκρη του οποίου έχουµε προσαρµόσει 
έναν µαγνήτη, µε τρόπο ώστε να έχει τον οµώνυµο πόλο προς τα κάτω. Αν 
θέσουµε τώρα το εκκρεµές σε λειτουργία, αυτό φαίνεται να λειτουργεί 
εντελώς διαφορετικά από ένα συµβατικό εκκρεµές, δείχνοντας ιδιαίτερα… 
αναποφάσιστο! Τα µαγνητικά πεδία που δηµιουργούνται είναι τόσο σύνθετα 
και επικαλυπτόµενα, που οι ταλαντώσεις του είναι εξαιρετικά πολύπλοκες, 
χωρίς να ακολουθούν καµιά κοινή λογική παρά µόνο αυτή του… χάους.   

 
 
 
 
 
Οι κατασκευές, η 

προετοιµασία και κυρίως 
το κέφι και η φαντασία 
οφείλονται στους µαθητές 
της Β΄ Τάξης Θετικής 
Κατεύθυνσης του 1ου 
Λυκείου Καρδίτσας, ενώ η 
επίβλεψη και η γενικότερη 
φροντίδα ανήκουν στους 
χηµικούς του σχολείου.  
Για το 1ο Γενικό Λύκειο 
Καρδίτσας είναι η τέταρτη  
φορά που συµµετέχει σε 
εκδήλωση για τις Φυσικές 
Επιστήµες, µια και ήταν 
το πρώτο σχολείο, που το 
Μάιο του 2007 
διοργάνωσε µόνο αυτό 
έκθεση πρωτότυπων 
πειραµάτων - κατασκευών 
των µαθητών, ανοικτή στο 
κοινό, στο χώρο του 
Παυσιλύπου. Η εξάπλωση 
αυτής της ιδέας και η 
καθιέρωσή της ως θεσµού 

µε τη συµµετοχή σχολείων από τη ∆ευτεροβάθµια και την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση του Νοµού, 
µόνο θετικά αποτελέσµατα φέρει στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών, συµβάλλει στην 
προσπάθεια προσέγγισης των µαθητών στις έννοιες και τα φαινόµενα που καλούνται να 
αντιµετωπίσουν, ενώ ταυτόχρονα παρακινεί το ενδιαφέρον και καθιστά τα αντικείµενα 
ελκυστικότερα και προσιτά.  
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4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας 
 
Ο ΠΙ∆ΑΚΑΣ ΤΗΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ 

Η διαλυτότητα της ΝΗ3 στο νερό είναι πολύ µεγάλη (σε αναλογία 1300:1 περίπου), ενώ η 

διάλυσή της στο νερό είναι εξώθερµη διεργασία. ΝΗ3(g) ⎯⎯⎯ →⎯ (l) O2H
 NH3(aq)  ∆Ηο

sol = - 4kJ/mol 
Σε φιάλη των 1000mL που µπορεί να κλείνει καλά µε πώµα που το διαπερνά γυάλινος 

σωλήνας µήκους 20cm, βάζουµε στερεό ΝΗ4Cl και πολτό ΝaOH, οπότε 
αρχίζει η παραγωγή της αέριας ΝΗ3 σύµφωνα µε την εξίσωση NH4Cl + 
NaOH  NaCl + NH3  + H2O (αντίδραση διπλής αντικατάστασης). 

Κλείνουµε τη φιάλη µε το πώµα και το σωλήνα και ταυτόχρονα 
αναστρέφουµε το σύστηµα βυθίζοντας το σωλήνα σε ποτήρι των 
1000mL γεµάτο µε νερό στο οποίο έχουµε προσθέσει µερικές σταγόνες 
φαινολοφθαλεΐνης. Φροντίζουµε ο σωλήνας να απέχει λίγο από τον 
πυθµένα του ποτηριού και η φιάλη να στερεωθεί σε λαβίδα µε στήριγµα 
(ορθοστάτη). 

Η ΝΗ3 διαλύεται στο νερό (το νερό κοκκινίζει ελαφρά) και αυτό 
ανεβαίνει σιγά-σιγά στο σωλήνα προς τη φιάλη.   

Όταν το νερό «τρέξει» παράγεται µεγαλύτερη  ποσότητα αµµωνίας που διαλύεται εύκολα 
στο νερό. Η πίεση στο εσωτερικό της φιάλης µειώνεται πολύ και το νερό από το ποτήρι, ανεβαίνει 
ορµητικά στη φιάλη µε τη µορφή κόκκινου πίδακα. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ  
(γενικότερα ανίχνευση του τ.δ. στις ενώσεις της µορφής R-C≡CH) 
Το ακετυλένιο ή αιθίνιο (CH≡CH) είναι αέριο άχρωµο, άοσµο και ελάχιστα διαλυτό στο νερό. Η 
τέλεια καύση του µε καθαρό οξυγόνο συνοδεύεται από την οξυακετυλενική φλόγα στην οποία η 
θερµοκρασία φθάνει τους 3.000οC. Μίγµα όµως του αιθινίου µε µικρές ποσότητες Ο2 έχει 
εκρηκτικές ιδιότητες. 
Σε µικρό δοκιµαστικό σωλήνα που περιέχει νερό, βάζουµε ένα κοµµάτι ανθρακασβεστίου (CaC2) 
οπότε αρχίζει η παραγωγή ακετυλενίου σύµφωνα µε την εξίσωση: 

CaC2(s) + 2H2O(l) → Ca(OH)2(aq) + CH≡CH↑ 
Ταυτόχρονα κλείνουµε το δοκιµαστικό σωλήνα µε ελαστικό πώµα το οποίο διαπερνά απαγωγός 
γυάλινος σωλήνας σχήµατος Π (δηλ. ο σωλήνας είναι δύο φορές λυγισµένος). Το άλλο άκρο του 
απαγωγού σωλήνα καταλήγει σε δοκιµαστικό σωλήνα που περιέχει µπλε διάλυµα CuCl και NH3. 
Παρατηρούµε το σχηµατισµό καστανέρυθρου ιζήµατος ( Cu2C2 ) σύµφωνα µε την εξίσωση: 

CH≡CH(g) + 2CuCl(aq) + 2NH3(aq) → CuC≡CCu↓ + 2NH4Cl(aq) 

                                                                                Χαλκοκαρβίδιο 
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Η ΕΞΑΧΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΩ∆ΙΟΥ (ως αποτέλεσµα εξώθερµης αντίδρασης) 
Το ιώδιο είναι στερεό διατοµικό στοιχείο (Ι2) µε σ.τ. 113,5οC και 
σ.ζ. 184,4οC, ενώ εξαχνώνεται εύκολα (δηλ. εύκολα µεταβαίνει 
απευθείας από τη στερεή στην αέρια κατάσταση). 

Σε κάψα πορσελάνης βάζουµε ένα κοµµάτι αλουµινόχαρτο  
στο οποίο έχουµε τοποθετήσει ένα καλά οµογενοποιηµένο µίγµα 
κονιοποιηµένου Ι2 και σκόνης µαγνησίου (Μg). 

Στάζουµε στο µίγµα 2-3 σταγόνες νερού, διευκολύνοντας 
έτσι την επαφή των δύο 
στοιχείων, οπότε πραγµατοποιείται η εξώθερµη αντίδραση 
σύνθεσης Mg(s) + I2(s)  MgI2(s) . H θερµότητα που 
εκλύεται, έχει ως αποτέλεσµα την εξάχνωση µέρος του Ι2 προς 
ιώδεις ατµούς. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Καλό είναι το πείραµα να γίνεται µέσα σε γυάλινο 
κώδωνα ώστε να εµποδίζεται η διάχυση των ατµών του ιωδίου 
στο περιβάλλον. 

 
ΦΩΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΠΙΡΤΑ (ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ) 
Η γλυκερίνη ή γλυκερόλη ή 1,2,3 προπανοτριόλη έχει Σ.Τ. CH2OH – CHOH – CH2OH. Είναι υγρό 
παχύρευστο, άχρωµο, άοσµο µε γλυκίζουσα γεύση (στην ιδιότητα αυτή οφείλεται η ονοµασία της). 
Ως διπρωτοταγής και δευτεροταγής αλκοόλη οξειδώνεται.  
Η οξείδωση της γλυκερίνης µε στερεό KMnO4 είναι εξώθερµη αργή αντίδραση και η γλυκερίνη 
αυταναφλέγεται. 
Σε κάψα πορσελάνης βάζουµε 5g κονιοποιηµένου KMnO4 

(έτσι αυξάνεται η επιφάνεια επαφής και εποµένως και η ταχύτητα 
της αντίδρασης) ώστε να σχηµατισθεί ένας κώνος, στην κορυφή του 
οποίου δηµιουργούµε οπή µε µία σπάτουλα. Στην οπή προσθέτουµε 
2mL γλυκερίνης µε ένα σιφώνιο. Αρχικά παράγεται λευκός καπνός, 
στη συνέχεια σπινθήρες και τέλος επέρχεται αυτανάφλεξη της 
γλυκερίνης. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μπορείτε να προσθέσετε 2-3 σταγόνες αραιού δ/τος Η2SO4 π.χ. 0,5Μ και όχι 
πυκνού Η2SO4 , ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα στην περίπτωση που εκτιναχθούν σταγονίδια. 
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Γενικό Λύκειο Προαστίου 
 
Κέντρο βάρους σώµατος 
Η έννοια του κέντρου βάρους (κ.β.) 
Γνωρίζετε ήδη από τη φυσική ότι κάθε σώµα έλκεται από τη 
γη µε µια δύναµη µε διεύθυνση κατακόρυφη και φορά προς το 
κέντρο της γης, που ονοµάζεται βάρος του σώµατος. w=m·g, 
όπου: m = η µάζα του σώµατος, g = η επιτάχυνση της 
βαρύτητας = 9,81 m/sec2. 
Αν κάθε σώµα µπορούµε να θεωρήσουµε ότι αποτελείται από 
στοιχειώδη κοµµάτια, τότε το καθένα από αυτά έλκεται από 
µια στοιχειώδη δύναµη wi. Αυτές, λοιπόν, είναι όλες κατακόρυφες, άρα παράλληλες µεταξύ τους, 

και η συνισταµένη τους είναι το βάρος w του σώµατος, που 
έχει διεύθυνση (άξονα ενέργειας) συγκεκριµένο, 
προσδιορίσιµο (ε1). ∆εν γνωρίζουµε, όµως, ακόµα, το 
σηµείο εφαρµογής του κ.β. Αν στραφεί το σώµα, τότε οι 
στοιχειώδεις δυνάµεις παραµένουν κατακόρυφες, άρα 
παράλληλες µεταξύ τους, και θα έχουν την ίδια 
συνισταµένη G µε τον άξονα ενέργειας ε2. Όπου η ε1 
τέµνεται µε την ε2, θα είναι το σηµείο εφαρµογής του 
βάρους του σώµατος (Σχ. 1). 

Σχ. 1. Ανάρτηση σώµατος από 2 σηµεία για τον προσδιορισµό του κ. β. του  
Κεντροβαρικός άξονας: Έτσι λέγεται κάθε ευθεία, που διέρχεται από το κ.β. του σώµατος, π.χ. και 
η ε1 και η ε2 του σχήµατος 1 είναι κεντροβαρικοί του άξονες. 
 
Μηχανή του ατµού 
Το νερό, όταν θερµανθεί πολύ, αρχίζει να βράζει και 
φθάνοντας στους 100° Κελσίου µεταβάλλεται σε ατµούς.  
Οι βασικότερες ιδιότητες του ατµού είναι:  
Όταν η θερµοκρασία του µεγαλώνει και η πίεσή του µένει 
σταθερή, ο ατµός εξογκώνεται. Αντίθετα, όταν η θερµοκρασία 
του µένει σταθερή και η πίεσή του ελαττώνεται ο ατµός 
διαστέλλεται. Επίσης κάτω από άλλες θερµοκρασίες και 
πιέσεις (εκτός από πίεση 1 ατµ. και θερµοκρασία 100° Κελσίου) απαιτείται διαφορετικός 
συνδυασµός θερµοκρασίας και πίεσης, για να ατµοποιηθεί το νερό, αλλά είναι δυνατό και να 
αρχίσει να µετατρέπεται, κάτω από τέτοιες συνθήκες, ο ατµός πάλι σε ύδωρ.  

Σε όλες αυτές τις ιδιότητες στηρίχθηκε η εφαρµογή του ατµού στις 
ατµοµηχανές. Η χρησιµοποίησή του έδωσε µεγάλη ώθηση στη 
βιοµηχανία και στις συγκοινωνίες και σ' όλους τους τοµείς.  
Ο δρόµος που οδήγησε στη µηχανή του ατµού αρχίζει από την 
αλεξανδρινή εποχή µε τον Ήρωνα, περνά µέσα από τον Γάλλο 
φυσικό Papin που πρόσεξε την ελαστική δύναµη του ατµού και 
επέτυχε το 1707 να κινήσει ένα µικρό πλοίο µε τροχούς. Η µηχανή 
εκείνη ήταν µε έµβολο και τελειοποιήθηκε κατόπιν από άλλους 
ειδικούς (Νιουκόµεν, Σαβερύκ, κ.ά.). Συνεχίζεται µέσα από τους 
Άγγλους και τους Σκοτσέζους µηχανικούς του 18ου αιώνα. 
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∆ύο είναι όµως οι σπουδαιότεροι εφευρέτες σε αυτόν τον τοµέα: ο Άγγλος Τζ. Βαττ (Watt) και ο 
Βορειοαµερικανός Τζ. Φούλτον. Ο Βαττ κατάφερε πρώτος να χρησιµοποιήσει πρακτικά την 
ατµοµηχανή. Τελειοποιώντας την ολοένα από το 1765 ως το 1784, της έδωσε την ίδια, σχεδόν, 
βασική διαµόρφωση που έχει και σήµερα. Με την εφεύρεσή του αυτή ο Βαττ δηµιούργησε τεχνική 
επανάσταση και δίκαια θεωρείται ο πατέρας της ατµοµηχανής. Η εφαρµογή του ατµού άλλαξε τη 
µορφή του Κόσµου. Ο Φούλτον, από την άλλη πλευρά, κατασκεύασε (1807) το πρώτο ατµόπλοιο και 
άλλαξε τα ως τότε µέσα θαλάσσιας συγκοινωνίας και µεταφοράς. Έτσι, βαθµιαία, τα ιστία των 
πλοίων αχρηστεύτηκαν και αντικαταστάθηκαν µε ατµοµηχανή. Τέλος, το 1814, ο Άγγλος 
Στήβενσον κατασκεύασε την ατµοµηχανή του σιδηροδρόµου που µε τον καιρό έγινε βασικό 
συγκοινωνιακό µέσο για µεταφορές της ξηράς.  
 
Μηχανική των ρευστών 
Παρατηρούµε πως αν φυσήξουµε ανάµεσα από δυο κουτάκια 
αναψυκτικού αυτά αντί να αποµακρυνθούν κολάν µεταξύ τους. Το ίδιο 
γίνεται και αν φυσήξουµε ανάµεσα από δύο µπαλόνια. 
Η σηµασία αυτής της παρατήρησης είναι τεράστια και χρησιµοποιείτε 
στην αεροδυναµική των µηχανών και της κίνησης των αεροπλάνων 

Η εξήγηση βασίζεται στις παρατηρήσεις του Bernoulli. 
O Ντάνιελ Μπερνούλι (Daniel Bernoulli, Γκρόνινγκεν, 8 Φεβρουαρίου, 
1700 - 17 Μαρτίου, 1782) ήταν 
µαθηµατικός γεννηµένος στην 
Ολλανδία, που έζησε επί το 
πλείστον στην Βασιλεία της 
Ελβετίας, όπου και πέθανε. 
Γεννήθηκε σε µια οικογένεια 

καταξιωµένων µαθηµατικών, φυσικών και µηχανικών. Ο 
ίδιος έδωσε βάρος σε τοµείς όπως η µηχανική των ρευστών και την στατιστική. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Σύµφωνα µε το νόµο του Bernoulli, η πίεση στο 
ρεύµα του κινούµενου µε ταχύτητα αέρα, θα είναι 
µικρότερη από τη πίεση του περιβάλλοντα στατικού 
αέρα. Όταν λοιπόν το µπαλάκι τείνει να ξεφύγει 
δεξιά ή αριστερά, οι υψηλές πιέσεις του 
ατµοσφαιρικού αέρα το επαναφέρουν προς το 
ρεύµα του αέρα.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Όσο µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα µε την οποία 

κινείται ένα ρευστό τόσο µικρότερη είναι η πίεση του. 
 
Εκτροπή φωτεινής ακτίνας 
 Όπως γνωρίζουµε όταν µια λεπτή φωτεινή δέσµη πέσει µε κάποια γωνία στην επιφάνεια 
διαχωρισµού δυο διαφανών και ισότροπων µέσων διαφορετικής οπτικής πυκνότητας, ένα µέρος 
του φωτός ανακλάται, το πιο πολύ όµως περνά µέσα στο δεύτερο σώµα. Η πορεία της δέσµης στο 
δεύτερο σώµα δεν είναι συνέχεια της προσπίπτουσας. Φαίνεται να σπάει στην επιφάνεια 
διαχωρισµού και να πλησιάζει ή να αποµακρύνεται από την κάθετο που θεωρούµε στο σηµείο 
προσπτώσεως. Το φαινόµενο αυτό λέµε διάθλαση 
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Ολική ανάκλαση συµβαίνει όταν το φως, διαδιδόµενο 
από οπτικά πυκνότερο σε αραιότερο µέσο, πέφτει στην 
διαχωριστική επιφάνεια µε γωνία µεγαλύτερη από την 
ορική. Τότε το φως δεν διαθλάται αλλά επιστρέφει στο 
ίδιο µέσο ακολουθώντας τους νόµους της ανακλάσεως, 
στην αλλαγή της πορείας του. 
Ορική γωνία ονοµάζεται η γωνία προσπτώσεως που 
αντιστοιχεί σε γωνία διαθλάσεως 90, όταν το φως 
διαδίδεται από οπτικά πυκνότερο σε αραιότερο µέσο. Η 
ορική γωνία προσδιορίζεται για κάθε οπτικό µέσο, από τη σχέση: ηµφ=1/n (φ = ορική γωνία, n = 
δείκτης διάθλασης του µέσου). 
Στην περίπτωσή µας το φώς ακολουθεί την πορεία της πτώσης του νερού λόγω των διαδοχικών 
διαθλάσεων και ολικών ανακλάσεων του µέσα στο νερό (οπτικά πυκνότερο µέσο). 
Ατµοσφαιρική πίεση 
Αποτέλεσµα της διαφοράς εσωτερικής πίεσης µε ατµοσφαιρική πίεση είναι και η διακοπή ροής του 
νερού από την πλάγια οπή του µπουκαλιού εξαιτίας της µικρότερης πίεσης που υπάρχει πάνω από 
την οπή και εσωτερικά του µπουκαλιού όταν κλείνουµε µε το καπάκι το πάνω µέρος του. 
 
∆ηµιουργία ηλεκτρικού ρεύµατος µε µεταβολή µαγνητικής ροής 

Με την παρούσα κατασκευή θέλουµε να αποδείξουµε την 
δηµιουργία µικρού ηλεκτρικού ρεύµατος µε την κίνηση µαγνήτη 
κατά µήκος του εσωτερικού πηνίου. 
Μεγέθη που ασχοληθήκαµε:  

Α. Ένταση Β µαγνητικού πεδίου 
Η ένταση του µαγνητικού πεδίου είναι µεγαλύτερη εκεί που 
είναι πυκνότερες οι δυναµικές γραµµές. 
Η ένταση Β µαγνητικού πεδίου εξαρτάται από την πυκνότητα 
των δυναµικών γραµµών 

Β. Μαγνητική ροή Φ, που είναι ανάλογη µε:  
Την ένταση του µαγνητικού πεδίου (Β) 
Το εµβαδόν της επιφάνειας του πλαισίου (S)  
Το συνηµίτονο της γωνίας α (συνα)  
Φ = Β.S.συνα, όπου B: σε Τesla, S: σε m2 και Φ: σε Weber  

Πως µπορούµε να µεταβάλλουµε τη µαγνητική ροή; 
Με την ένταση του µαγνητικού πεδίου Β 
Με το εµβαδόν της επιφάνειας του πλαισίου S  
Με την γωνία του πλαισίου µε τις δυναµικές γραµµές 

Η ηλεκτρεγερτική δύναµη από επαγωγή που δηµιουργείται σε πηνίο είναι ανάλογη µε το ρυθµό 
µεταβολής της µαγνητικής ροής ∆Φ/∆t και ανάλογη µε τον αριθµό Ν των σπειρών του πηνίου 

 
Ε: σε Volt, ∆Φ: σε Weber, N: αρ. σπειρών, ∆t: σε sec  
Τι παρατηρήσαµε:  
Η ένταση Ι του ρεύµατος είναι µεγαλύτερη ανάλογα µε την ταχύτητα 
του µαγνήτη 
Όσες περισσότερες σπείρες έχουµε στο πηνίο τόσο πιο εµφανές είναι το φαινόµενο. 
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Μετατροπή Χαλκού σε «Άργυρο» και «Χρυσό» 
∆ιαθέτουµε 3 νοµίσµατα (στο χρώµα του χαλκού). 
Βάζουµε 2g σκόνης ψευδαργύρου (Zn) και 50 ml διαλύµατος NaOH 
3Μ σε κάψα εξάτµισης, θερµαίνουµε µέχρι βρασµού και βάζουµε 
προσεκτικά µε λαβίδα, 2 από τα νοµίσµατα στο µίγµα. 
Αποµακρύνουµε τα 2 νοµίσµατα, τα πλένουµε µε νερό και τα 
σκουπίζουµε µε χαρτοµάντηλο. Τώρα έχουµε 2 «ασηµένια» 
νοµίσµατα και ένα χάλκινο. 
Με λαβίδα, κρατάµε το ένα «ασηµένιο» νόµισµα στο πάνω µέρος της φλόγας του λύχνου, µέχρι να 
γίνει «χρυσό» και από τις δύο πλευρές. Τώρα έχουµε ένα «χρυσό» (µπρούτζινο), ένα «ασηµένιο» 
(επιψευδαργυροµένο) και ένα χάλκινο νόµισµα! 
 
Πώς το νερό γίνεται «κρασί» και αντίστροφα 
Παίρνουµε 4 ποτήρια που περιέχουν: 
το πρώτο 4 – 5 σταγόνες φαινολαφθαλεΐνης, το δεύτερο τίποτα, το 
τρίτο 4 – 5 σταγόνες φαινολαφθαλεΐνης και το τέταρτο 8 ml HCl 
0,1Μ. 
Σε γυάλινη κανάτα βάζουµε νερό και 2 – 3 ml NaOH 0,1Μ. 
Ρίχνουµε «νερό» από την κανάτα σε όλα τα ποτήρια. Το πρώτο και 
το τρίτο γίνονται κόκκινα (το «νερό» γίνεται «κρασί»), ενώ το 
δεύτερο και το τέταρτο µένουν άχρωµα. 
Ρίχνουµε το περιεχόµενο των τριών πρώτων ποτηριών (1,2,3) πάλι στην κανάτα και έχουµε 
κόκκινο «κρασί». 
Αδειάζουµε πάλι το περιεχόµενο της κανάτας στα τρία πρώτα ποτήρια. 
Ρίχνουµε στην κανάτα το περιεχόµενο του τέταρτου ποτηριού και στη συνέχεια του πρώτου, του 
δεύτερου και του τρίτου, οπότε αποχρωµατίζονται αµέσως (το «κρασί» έγινε «νερό»). 
 
Το ∆έντρο του Κρόνου 
∆ιαλύουµε σε ένα λίτρο νερού περίπου 5 γραµ. οξικό µόλυβδο, 
Pb(CH3COO)2. Το διάλυµα το µεταφέρουµε σε διάφανο δοχείο. 
Κατόπιν παίρνουµε ένα φύλλο ψευδαργύρου (λεπτή λαµαρίνα) και 
κόβουµε ένα κοµµάτι από αυτό σε σχήµα έλατου (δέντρου). 
Στραβώνουµε λίγο τα «κλαδιά» ώστε να µην είναι το «δέντρο» 
επίπεδο. Το µέγεθος του «δέντρου» πρέπει να είναι τόσο, ώστε να 
χωράει στο δοχείο που θα χρησιµοποιήσουµε. 
Το «µεταλλικό δέντρο» το δένουµε από το επάνω µέρος (κορυφή) µε µια γερή κλωστή ή σπάγγο 
ψιλό και το κρεµάµε από ξυλαράκι που στηρίζεται στα χείλη του δοχείου. Κατόπιν τοποθετούµε 
αµέσως το δοχείο σε ράφι ή κάπου αλλού που να εξασφαλίζεται (έχει µεγάλη σηµασία) απόλυτη 
ακινησία. 
Αµέσως, σχεδόν, θα παρατηρήσουµε αλλοιώσεις επάνω στη µεταλλική επιφάνεια, σε λίγες όµως 
ώρες θα αποτεθεί στο µεταλλικό ψευδάργυρο σπογγώδης µόλυβδος και θα σχηµατιστεί είδος 
δέντρου που θα έχει και τις τρεις διαστάσεις. Το αποτέλεσµα είναι πολύ θεαµατικό. 
Ο σπογγώδης µόλυβδος προκύπτει από την αντίδραση αντικαταστάσεως: 
Pb(CH3COO)2   +   Zn                     Pb  +  Zn(CH3COO)2    
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Γενικό Λύκειο Φαναρίου 
 
Φτιάξτε έναν “high-tech” ηλεκτρικό κινητήρα γρήγορα και φθηνά  
ΥΛΙΚΑ 
Για την κατασκευή χρειάζονται: 
• Ένας µαγνήτης αρκετά ισχυρός σε σχήµα δίσκου 
• Μια κανονική µπαταρία AA 
• Ένα χάλκινο σύρµα µήκους 30cm περίπου και διαµέτρου 1mm 
περίπου (µπορεί να χρησιµοποιηθεί κανονικό καλώδιο αφαιρώντας 
τη µόνωση). 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Κόβουµε ένα κοµµάτι σύρµα 30cm περίπου. Τυλίγουµε τη µέση του 
σύρµατος γύρω από το µαγνήτη µιάµιση φορά ώστε να δηµιουργήσουµε µια στρόγγυλή θηλιά. 
Σχηµατίζουµε µε το υπόλοιπο σύρµα τη διάταξη που φαίνεται στο διπλανό σχήµα. Αφήνουµε τα 
δύο άκρα ανοικτά και δηµιουργούµε στο τέλος έναν κόµπο η προεξοχή του οποίου θα στηρίζεται 
στην µπαταρία. ∆ιαστάσεις της κατασκευής: 6cm ύψος, 4,5cm πλάτος. Βάζουµε το µαγνήτη σε µια 
οριζόντια επιφάνεια και πάνω του τοποθετούµε την µπαταρία µε τον αρνητικό πόλο της. Στο 
θετικό πόλο της µπαταρίας στηρίζουµε µε τη βοήθεια της προεξοχής του κόµπου τη διάταξη που 
φτιάξαµε µε το χάλκινο σύρµα. Το στρόγγυλο κοµµάτι θα πρέπει να µπορεί να περιστρέφεται γύρω 
από το µαγνήτη, αλλά και να είναι σε επαφή µε αυτόν για να κλείνει 
το κύκλωµα του ρεύµατος.  
ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
Όταν συναρµολογήσουµε τη διάταξη (και εφόσον το στρογγυλό 
κοµµάτι του καλωδίου έρχεται σε επαφή µε το µαγνήτη), ένα πολύ 
µεγάλο ρεύµα διαρρέει το κύκλωµα που δηµιουργείται. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσµα στα δυο τµήµατα της πλευράς του σύρµατος που 
βρίσκεται η θηλιά να εµφανίζεται ζεύγος δυνάµεων Laplace που 
περιστρέφει τη συρµάτινη διάταξη. 
 
Ηλεκτρικός κινητήρας για αρχάριους 
ΥΛΙΚΑ 
Για την κατασκευή χρειάζονται: 
• Ένα πλαστικό δαχτυλίδι διαµέτρου 3cm περίπου και 
ύψους 1 cm περίπου 
• ∆υο  καρφίτσες 
• Σύρµα περιέλιξης µοτέρ (περίπου 5m) 
• ∆υο καλώδια 
• ∆υο µεταλλικές γωνίες στήριξης 
• Μια ξύλινη βάση στήριξης 
• Ένας µαγνήτης αρκετά ισχυρός σε σχήµα δίσκου 
• Μια αλκαλική µπαταρία 4,5V ή 9V. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Καρφώνουµε τις δυο καρφίτσες σε δυο αντιδιαµετρικά σηµεία του πλαστικού δαχτυλιδιού. 
Τυλίγουµε το σύρµα στο δαχτυλίδι ώστε να σχηµατιστούν περίπου 50 σπείρες. Αφαιρούµε τη 
µόνωση από τις δυο άκρες του σύρµατος και τις δένουµε στις δυο καρφίτσες, ώστε να υπάρχει 
αγώγιµη επαφή. Τοποθετούµε τις δυο καρφίτσες στις τρύπες που έχουν οι γωνίες στήριξης. 
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Στερεώνουµε τις γωνίες στήριξης στην ξύλινη βάση. 
Τοποθετούµε το µαγνήτη πάνω στην ξύλινη βάση και σε καθεµιά 
γωνία στήριξης δένουµε ένα καλώδιο. Συνδέουµε τα δυο καλώδια 
στους δυο πόλους της µπαταρίας.  
ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
Όταν το κυκλικό πλαίσιο διαρρέεται από ρεύµα, το κάτω του 
τµήµα δέχεται δύναµη Laplace που το αναγκάζει να στραφεί. 
Όταν όµως στρέφεται, το πάνω του τµήµα πλησιάζει το µαγνήτη 
και δέχεται και αυτό δύναµη. Η δύναµη αυτή έχει αντίθετη ροπή 
απ’ τη δύναµη του κάτω τµήµατος. Έτσι το κυκλικό πλαίσιο δεν 
στρέφεται αλλά τείνει να ισορροπήσει µε το επίπεδό του 
οριζόντιο. Αν όµως το ρεύµα είναι αρκετά µεγάλο και ο µαγνήτης 
ισχυρός, η ώθηση που δέχεται το κάτω τµήµα του πλαισίου σε συνδυασµό µε την αδράνειά του 
µπορεί να προκαλέσει τη συνεχή του περιστροφή. 
 
Ο πιο απλός ηλεκτρικός κινητήρας του κόσµου 
ΥΛΙΚΑ 
Για την κατασκευή χρειάζονται: 
• Μια ατσάλινη βίδα 
• Μια απλή µπαταρία (τύπου AA ή C ή D) 
• Ένας µαγνήτης νεοδυµίου µικρών διαστάσεων (κατά προτίµηση σε 
σχήµα δίσκου) 
• Ένα κοµµάτι µονωµένου καλωδίου (περίπου 15cm), απ’ τις άκρες του 
οποίου έχουµε αφαιρέσει τη µόνωση. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Τοποθετούµε το µαγνήτη στο κεφάλι της βίδας. Κρατάµε την µπαταρία µε 
το ένα χέρι και φέρνουµε σε επαφή τη µύτη της βίδας µε κάποιον από τους πόλους της (είτε το 
θετικό είτε τον αρνητικό). Η βίδα µαγνητίζεται και έτσι συγκρατείται από την µπαταρία. Λόγω του 
βάρους η όλη διάταξη είναι κατακόρυφη. Συνδέουµε µε το 
καλώδιο τον ελεύθερο πόλο της µπαταρίας µε το µαγνήτη, 
όπως φαίνεται στο σχήµα. 
ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
Ο µαγνήτης µαζί µε τη βίδα παίζουν διπλό ρόλο. Αφενός 
δηµιουργούν το απαραίτητο µαγνητικό πεδίο, και αφετέρου 
συνδέουν αγώγιµα τους πόλους της µπαταρίας. Το κλειστό 
κύκλωµα µπαταρία – καλώδιο – µαγνήτης – βίδα, διαρρέεται 
από πολύ µεγάλο ρεύµα. Το ρεύµα αυτό περνά από το 
µαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό του µαγνήτη και δέχεται 
δύναµη Lorentz. Η δύναµη Lorentz είναι ταυτόχρονα  
κάθετη στο ρεύµα και στο µαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό 
του µαγνήτη και περιστρέφει το µαγνήτη 
µαζί µε τη βίδα. 
 
Φτιάξτε µια A.C. γεννήτρια µε σπιρτόκουτο και καρφί 
ΥΛΙΚΑ 
Για την κατασκευή χρειάζονται: 
• Ένα σπιρτόκουτο 
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• Ένα καρφί µήκους 10cm περίπου 
• Σύρµα περιέλιξης µοτέρ (περίπου 20m) 
• ∆υο µικρούς ραβδόµορφους µαγνήτες νεοδυµίου, µήκους 1-2cm 
• Έναν µικρό λαµπτήρα (να λειτουργεί µε 1,5V) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Τρυπάµε µε το καρφί στο µέσον τις δυο απέναντι έδρες από το 
σπιρτόκουτο. Περνάµε το καρφί µέσα από τις τρύπες που 
δηµιουργήθηκαν. Προσαρµόζουµε τους δυο µαγνήτες γύρω από 
το καρφί, όπως  φαίνεται στο σχήµα. Η µαγνητική δύναµη είναι 
µεγάλη και έτσι οι µαγνήτες περιστρέφονται µαζί µε το καρφί. 
Τυλίγουµε το σύρµα γύρω από το 
σπιρτόκουτο ώστε να σχηµατιστούν 
περίπου 300-400 σπείρες. 
Αφαιρούµε τη µόνωση από τις δυο 

άκρες του σύρµατος και τις συνδέουµε στο λαµπτήρα. 
ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
Καθώς περιστρέφουµε το καρφί, περιστρέφονται και οι µαγνήτες. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσµα να µεταβάλλεται η µαγνητική ροή που περνά µέσα 
από τις σπείρες του πλαισίου και έτσι να εµφανίζεται ΗΕ∆ από 
επαγωγή. Όσο πιο γρήγορα περιστρέφουµε το καρφί, τόσο πιο έντονα 
φωτοβολεί ο λαµπτήρας. 
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ΕΚΦΕ Καρδίτσας 
 

Ηµισφαίρια του Μαγδεµβούργου 
Αφαιρούµε τον αέρα από τα ηµισφαίρια µε την αντλία κενού και είναι 
αδύνατο να τα διαχωρίσουµε, όσο µεγάλη δύναµη και αν ασκούµε 
στις χειρολαβές τους.  

Παραµόρφωση τενεκεδένιου δοχείου 
Αφαιρούµε τον αέρα από το δοχείο, 
βράζοντας λίγο νερό στο εσωτερικό 
του, κλείνουµε το καπάκι του και το 
δοχείο παραµορφώνεται εξαιτίας των δυνάµεων που δέχεται από 
τον αέρα. Η διαδικασία επιταχύνεται αν µόλις κλείσουµε το καπάκι 
βρέξουµε µε κρύο νερό το δοχείο, γιατί αυξάνουµε έτσι τη διαφορά 
µεταξύ των πιέσεων εντός και εκτός δοχείου. 

Νερό που βράζει σε θερµοκρασία δωµατίου 
Βάζουµε ένα ποτήρι ζέσεως µε νερό στον κώδωνα της 
αεραντλίας, αφαιρούµε τον αέρα και το νερό αρχίζει να βράζει 
σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα η θερµοκρασία 
του νερού µειώνεται. Αυτό συµβαίνει γιατί η θερµοκρασία 
βρασµού εξαρτάται από την πίεση κορεσµένων ατµών, η οποία 
πρέπει να είναι ίση µε την εξωτερική πίεση. Στην περίπτωση 
του νερού η πίεση κορεσµένων ατµών µεταβάλλεται µε τη 
θερµοκρασία όπως φαίνεται στο διάγραµµα.  

Αν µέσα στο ποτήρι είχαµε τοποθετήσει ανεστραµµένο ένα 
δοκιµαστικό σωλήνα, που περιείχε κάποια ποσότητα αέρα, θα 
παρατηρούσαµε ότι η στάθµη του νερού κατεβαίνει µέσα στο 
σωλήνα, αρκετός από τον αέρα που υπήρχε στο εσωτερικό του 
αφαιρείται και η στάθµη του νερού στο σωλήνα φθάνει στο 
κατώτερο σηµείο του. Αν στη συνέχεια σταµατήσουµε τη λειτουργία 
της αεραντλίας, ανοίξουµε τη βαλβίδα  και ξαναβάλουµε αέρα στον 
κώδωνά της, το νερό ξαναµπαίνει στο δοκιµαστικό σωλήνα 
γεµίζοντάς τον σχεδόν µέχρι το ανώτατο σηµείο του. Παρατηρούµε 

έτσι τις µεταβολές της ατµοσφαιρικής πίεσης, πραγµατοποιώντας κατά κάποιο τρόπο το πείραµα 
του Torricelli.  

Εφηµερίδα που σπάει ξύλα 
Τοποθετούµε ένα ξύλινο χάρακα σε ένα τραπέζι έτσι που να 
προεξέχει ένα κοµµάτι του. Απλώνουµε την εφηµερίδα στο τραπέζι 
ώστε να καλύπτει τον χάρακα που βρίσκεται πάνω σ’ αυτό. 
Κτυπάµε δυνατά το άλλο (ελεύθερο) άκρο του χάρακα και αντί να 
σηκωθεί η εφηµερίδα, σπάει ο χάρακας. Αυτό οφείλεται στις 
δυνάµεις αδράνειας και στις πιεστικές δυνάµεις που ασκεί ο αέρας. 
Αν πιέζαµε σιγά – σιγά τον χάρακα προς τα κάτω το αποτέλεσµα 
δεν θα ήταν το ίδιο (η εφηµερίδα θα σηκωνόταν προς τα πάνω). 
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Μπαλονάκια που φουσκώνουν και σκάνε µόνα τους 
Φουσκώνουµε λίγο ένα µικρό µπαλόνι και το βάζουµε στον κώδωνα 
της αεραντλίας. Αφαιρούµε τον αέρα και το µπαλόνι συνεχίζει να 
φουσκώνει µόνο του µέχρι που σκάει. Αυτό οφείλεται, όπως και στα 
προηγούµενα τέσσερα πειράµατα στις δυνάµεις που ασκεί ο 
ατµοσφαιρικός αέρας. ∆ηλαδή ο αέρας µέσα στο µπαλόνι, που έχει 
πίεση όσο και η ατµοσφαιρική, ασκεί µεγαλύτερες δυνάµεις από το 
εσωτερικό µέρος του µπαλονιού και το φουσκώνει.  

 
Το κουδούνισµα του κινητού που δεν το ακούµε 

Βάζουµε το κινητό στον κώδωνα της αεραντλίας και κάνοντας 
κλήση ακούµε τον ήχο της.  Αφαιρώντας τον αέρα και το κινητό 
παρότι συνεχίζουµε να καλούµε ο ήχος κλήσης εξασθενίζει 
σταδιακά µέχρι να σταµατήσει να ακούγεται. Αυτό συµβαίνει γιατί ο 
ήχος δεν διαδίδεται στο κενό. 

Πίδακας νερού (το νερό κινείται προς τα πάνω) 
Τρίβουµε τις χειρολαβές της λεκάνης µε τα χέρια µας, ακούγεται 
ένας αρµονικός ήχος και το νερό σχηµατίζει πίδακες σε τέσσερα 
σηµεία της επιφάνειάς του (πετάγεται προς τα πάνω). Αυτό 
οφείλεται στο συντονισµό της λεκάνης, που η κατασκευή της είναι 
τέτοια ώστε µε την τριβή να προκαλούνται κύµατα µε συχνότητες 
τέτοιες που αναγκάζουν το νερό να τινάζεται προς τα πάνω. 
Πρόκειται για ένα ιστορικό πείραµα (Resonance Bowl) που 
χρονολογείται από το 960 - 1279 µ.Χ. 

 
Μαγνητικό υγρό 

Είναι ένα ελαιώδες υγρό µέσα στο οποίο υπάρχει διαλυµένη ουσία 
µαγνητίτη που αντιδρά σε µαγνητικά πεδία. Η σκόνη του 
µαγνητίτη αποτελείται από νανοσωµατίδια µικρότερα των 10 
νανοµέτρων. Συνήθως υπάρχει και ένας γαλακτωµατοποιητής 
όπως π.χ. το ολεϊκό οξύ. Με την επίδραση µαγνητικού πεδίου 
σχηµατίζονται εντυπωσιακές εικόνες (εξογκώµατα στο υγρό) που 
οφείλονται στις µαγνητικές ιδιότητες του υγρού. Το υγρό έχει  
εφαρµογές σε ηλεκτρικές συσκευές, σε µείωση τριβών σε µηχανικά µέρη, στη στρατιωτική 
βιοµηχανία, σε αεροδιαστηµική, σε ιατρική, στην οπτική , στην τέχνη και άλλα. 

Χαρτιά που δεν καίγονται 
Χρησιµοποιούµε χαµηλής θερµαντικής αξίας καύσιµο. Ένα τέτοιο υγρό είναι π.χ. διάλυµα απόλυτης 

αλκοόλης µε νερό σε αναλογία 1:1. Στο διάλυµα προστίθεται και 
χλωριούχο νάτριο για να δώσει χρώµα στη φλόγα. 
Αν εµποτίσουµε το χαρτί στο διάλυµα και το ανάψουµε στην αρχή 
καίγεται σε χαµηλή θερµοκρασία η αλκοόλη. Η θερµότητα που 
παράγεται δεν φθάνει για να εξατµίσει γρήγορα το νερό και έτσι η 
θερµοκρασία που αναπτύσσεται δεν αρκεί για να καεί το χαρτί. 
Παρ΄ όλα αυτά πρέπει να σβήσουµε σχετικά γρήγορα τη φλόγα και 
καλύτερα να κρατάµε το χαρτί µε µια µακριά λαβίδα. Το πείραµα 

εκτελείται µόνο µε την παρουσία ενήλικα. 
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7ο & 21ο ∆ηµοτικά Σχολεία Καρδίτσας 
 

Οι µαθητές έκαναν επίδειξη της λειτουργίας 
του ηλεκτρικού αυτοκινήτου καθώς και ενός 
υδροηλεκτρικού σταθµού. 

 

Οι µαθητές κατασκεύασαν αφίσες που έχουν 
σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και 
ιδιαίτερα µε την ηλιακή ενέργεια. 

Οι µαθητές έδειξαν πώς λειτουργεί ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο συνδεδεµένο µε ένα 
ηλεκτρικό κινητήρα (µετατροπή φωτεινής ενέργειας σε ηλεκτρική) καθώς και  µία µακέτα ηλιακού 
φούρνου. 
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3ο Γυµνάσιο Καρδίτσας 
 

  
 

 

 
 

 

Φωτογραφίες φυτών και οργανισµών, από την 
έρευνα, για τη βιοποικιλότητα στον προαύλιο 
χώρο του 3ου Γυµνασίου Καρδίτσας. 
Επίσης τα ονόµατα των φυτών, όπως 
προέκυψαν από την πιστοποίησή τους από τους 
µαθητές της Γ’ τάξης. 

 
 

Μια συλλογή από κάκτους και παχύφυτα, που µε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν, 
ταξινόµησαν και στη συνέχεια αναγνώρισαν τα 
ονόµατά τους, οι µαθήτριες. 
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4ο Γυµνάσιο Καρδίτσας 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Αφίσες µε θεµατολογία: 
- Ζώα υπό εξαφάνιση 
- Μόλυνση του περιβάλλοντος και 
- Βιοποικιλότητα υδατικών οικοσυστηµάτων. 
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Γυµνάσιο Λεονταρίου 
 
Φυτολόγια: η χλωρίδα του τόπου µου 
Το χωριό µας είναι το Λιοντάρι του νοµού Καρδίτσας. Βρίσκεται 
νοτιοανατολικά του νοµού και είναι χτισµένο στους πρόποδες του 
Τουρµπέ. Η βλάστηση είναι κυρίως χαµηλή µε πουρνάρια και 
δεντρολίβανα. Στα πιο ψηλά σηµεία συναντάµε έλατα, βελανιδιές, 
πεύκα και σφένδαµο. Προς βορρά απλώνεται η πεδιάδα της 
Καρδίτσας µε καλλιεργούµενα είδη κυρίως βαµβάκι και δηµητριακά. 
Υπάρχει µεγάλη ποικιλία από αγριολούλουδα και διάφορα βότανα.  
Στους κήπους και στα πάρκα του χωριού υπάρχουν πολλά 
καλλωπιστικά φυτά. 
Το πράσινο κυριαρχεί παντού µε αποκορύφωµα την άνοιξη όπου 
συναντάς κάθε λογής χρώµατα και µυρωδιές. 
Οι µαθητές της Β΄ τάξης, έφτιαξαν ένα φυτολόγιο, µε φυτά από την 
περιοχή τους µε σκοπό να τονίσουν τη µεγάλη βιοποικιλότητα της 
χλωρίδας που υπάρχει σ’ αυτή. 
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Γυµνάσιο Προαστίου 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Οι µαθητές του Γ2 τµήµατος  
δηµιούργησαν ζωγραφιές, κολάζ και  
κατασκευές µε θέµα την βιοποικιλότητα. 
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4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας 
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Γενικό Λύκειο Προαστίου 
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3ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας 
 
Με αφορµή το έτος βιοποικιλότητας, ζωγραφίσαµε είδη προς εξαφάνιση.  
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6ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας 
 

Τα παιδιά του 6ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας, µε τη βοήθεια του κ. Ιωάννη Ντελή, 
∆ασκάλου – Φυσικού, αποσπασµένου στο ΕΚΦΕ Καρδίτσας για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, µέσα 
στο χώρο της τάξης τους επεξεργάστηκαν τους µαγνήτες και σαν µικροί ερευνητές ανακάλυψαν σε 
ποια υλικά του χώρου «κολλούν» οι µαγνήτες. Έµαθαν για τους πόλους των µαγνητών, καθώς και 
τις εφαρµογές τους στην καθηµερινή ζωή. Έτσι έπιασαν, επεξεργάστηκαν, αναγνώρισαν, 
προβληµατίστηκαν, σύγκριναν και έµαθαν νέες λέξεις όπως: έλκει, µαγνητίζει, απωθεί κ.λ.π. 

Έτσι γεµάτα εµπειρίες πήραν µέρος στην 3η Εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήµες, που 
έγινε στο κλειστό γυµναστήριο του 4ου Γυµνασίου και Λυκείου Καρδίτσας στις 6-5-2010. Τα 
παιδιά του 6ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας παρουσίασαν 2 δρώµενα: 

1ο δρώµενο: Το ψάρεµα 
Τα παιδιά µε χρωµατιστά µπαστούνια από όπου 
κρέµονταν µαγνήτες ψάρεψαν ψαράκια που στο 
στόµα τους υπήρχαν συνδετήρες (εφαρµόζοντας το 
γενικό κανόνα ότι οι µαγνήτες έλκουν τα σιδερένια 
αντικείµενα). 

2ο δρώµενο: 
Τα παιδιά παρουσίασαν το παιχνίδι του θησαυρού. 
Χρησιµοποιώντας την πυξίδα ανακάλυψαν δύο 
κρυµµένους θησαυρούς (εφαρµόζοντας τον γενικό 
κανόνα ότι η πυξίδα δείχνει πάντα το βορρά) 
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1ο & 12ο ∆ηµοτικά Σχολεία Καρδίτσας 
 

Τα παιδιά µε τη βοήθεια υφασµάτων και χαρτονιών 
δραµατοποίησαν τη µικρή και µεγάλη  κυκλοφορία του αίµατος 
στο ανθρώπινο σώµα. 
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14ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 
Οι µαθητές παρουσίασαν: 
- Θεατρικό δρώµενο για την ανάκλαση και απορρόφηση του ήχου. 
- Τη διάδοση του ήχου στον αέρα, στο νερό, στα στερεά. 
- Τη µη διάδοση του ήχου στο κενό. 
- Ποια σώµατα ανακλούν και ποια απορροφούν τον ήχο. 
- Πώς τα αυτιά µας εντοπίζουν την ηχητική πηγή. 
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1ο Γυµνάσιο Καρδίτσας 
 
Οι µαθητές/τριες παρουσίασαν: 
- Θεατρικό δρώµενο µε τίτλο "Το τελευταίο φτερούγισµα"  
- Παιχνίδι ρόλων µε τίτλο "Μάντεψε ποιο ζώο είµαι", που πραγµατοποίησαν µε την ενεργό 
συµµετοχή του κοινού της εκδήλωσης.  
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4ο Γυµνάσιο Καρδίτσας 
 

 
 

 
 

 
  

Την αφορµή για τη δηµιουργία της ταινίας έλαβαν οι µαθητές από: 
- τη ραγδαία µείωση της βιοποικιλότητας που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια 
- την ευθύνη των ανθρώπων γι’ αυτό και  
- τις συνέπειες που προκύπτουν.  
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Γυµνάσιο Φαναρίου 
 

Σε ένα σχολικό εργαστήριο το νάτριο που βρίσκεται σε διάλυµα µε το χλώριο αισθάνεται 
την απειλή του καλίου που είναι δραστικότερο απ’ αυτό και µπορεί να το εκτοπίσει απ’ τις ενώσεις 
του. Με αφορµή την ανησυχία του νατρίου, τα υπόλοιπα  µέταλλα προσπαθούν να του αποσπάσουν 
την προσοχή και αναφέρονται στις χρήσεις τους και στην ιστορία τους.  
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Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 
∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας 

Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Ν. Καρδίτσας 
5ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας / Τέρµα Τρικάλων / 43100 Καρδίτσα 

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

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