
 

 ΙΙοούύννιιοοςς  22001122 



 

 



 

 

 

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καρδίτσας 

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

5ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας / Τέρμα Τρικάλων / 43100 Καρδίτσα 

τηλ.: 24410 79170-1 & fax: 24410 79172 

e-mail: mail@ekfe.kar.sch.gr & ekfekar@sch.gr 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I S B N  9 7 8 - 9 6 0 - 9 9 9 9 7 - 1 - 7  

 

 

©©     ΕΕππ ιι μμ έέ λλ εε ιι αα   έέκκδδ οοσσηη ςς ::   ΣΣεερρααφφ εε ίί μμ   ΜΜππ ίί ττ σσ ιι οο ςς   

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


 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Περιεχόμενα – Πρόλογος – Περιγραφή Εκδήλωσης και Συμμετέχοντες - Πρόγραμμα 

Σεραφείμ Μπίτσιος – ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr 1 

ΠΕ Ρ Ι Ε ΧΟΜΕΝΑ  
 

 σελίδα 

Εισαγωγικό σημείωμα του ΚΠΕ Μουζακίου ………………………………………………………………………………. 2 

Πρόλογος ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 

Περιγραφή εκδήλωσης και συμμετέχοντες ………………………………………………………………………………… 4 

Πρόγραμμα της εκδήλωσης ………………………………………………………………………………………………………….. 11 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ στην Καρδίτσα ………………………………………………………………………. 12 

1. 1ο & 12ο Δημοτικά Σχολεία Καρδίτσας ……………………………………………………………………………….. 13 

2. 14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας ………………………………………………………………………………………… 14 

3. 1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας …………………………………………………………………………………………………………… 16 

4. 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας …………………………………………………………………………………………………………… 18 

5. Γυμνάσιο Κέδρου ……………………………………………………………………………………………………………………… 22 

6. Πειραματικό Γυμνάσιο Φαναρίου …………………………………………………………………………………………… 23 

7. 1ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας ………………………………………………………………………………………………….. 25 

8. 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας …………………………………………………………………………………………………. 30 

9. 4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας …………………………………………………………………………………………………. 32 

10. Γενικό Λύκειο Λεονταρίου ……………………………………………………………………………………………………… 33 

11. Γενικό Λύκειο Προαστίου ……………………………………………………………………………………………………… 36 

12. 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας ……………………………………………………………………………………………. 37 

13. 2ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας …………………………………………………………………………………………………………….. 38 

14. 1ο ΕΠΑ.Λ. Σοφάδων ………………………………………………………………………………………………………………. 40 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ στο Μουζάκι …………………………………………………………………………. 46 

1. 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου …………………………………………………………………………………………. 47 

2. 2ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου …………………………………………………………………………………………. 48 

3. Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού …………………………………………………………………………………………….. 49 

4. Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ………………………………………………………………………………………………… 50 

5. Δημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου ………………………………………………………………………………………… 51 

6. 1ο Γυμνάσιο Μουζακίου ………………………………………………………………………………………………………….. 52 

7. Γυμνάσιο Μαγούλας ………………………………………………………………………………………………………………… 54 

8. Γενικό Λύκειο Μουζακίου ……………………………………………………………………………………………………… 56 

9. 1ο ΕΠΑ.Λ. Μουζακίου ……………………………………………………………………………………………………………. 59 

10. Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας (στην Καρδίτσα και στο Μουζάκι) ……………………………………………………….. 61 

11. Κ.Π.Ε. Μουζακίου (στην Καρδίτσα και στο Μουζάκι) ………………………………………………………… 65 

ΑΦΙΣΕΣ & ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ …………………………………………………………………………………………………………….. 69 

1. Γυμνάσιο Κέδρου ……………………………………………………………………………………………………………………… 70 

2. 1ο Γυμνάσιο Μουζακίου ………………………………………………………………………………………………………….. 71 

3. 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας …………………………………………………………………………………………………. 72 

4. 4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας …………………………………………………………………………………………………. 73 

5. 2ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας …………………………………………………………………………………………………………….. 74 

6. 1ο ΕΠΑ.Λ. Μουζακίου ……………………………………………………………………………………………………………. 75 

7. Κ.Π.Ε. Μουζακίου …………………………………………………………………………………………………………………… 76 

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ……………………………………… 77 

1. 6ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας ………………………………………………………………………………………… 78 

2. Δημοτικό Σχολείο Καρδιτσομαγούλας ………………………………………………………………………………… 81 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ………………………………………………………………………………………………………………………... 82 

1. 5η Εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες στην Καρδίτσα [Σεραφείμ Μπίτσιος] …………….. 83 

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


Περιεχόμενα – Πρόλογος – Περιγραφή Εκδήλωσης και Συμμετέχοντες - Πρόγραμμα 

Σεραφείμ Μπίτσιος – ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr 2 

2. Παρουσίαση δραστηριοτήτων ΕΚΦΕ Καρδίτσας [Σεραφείμ Μπίτσιος] ……………………………. 86 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 93 

Βιβλιογραφία …………………………………………………………………………………………………………………………………… 103 
 

 
 

Ε Ι Σ Α ΓΩ Γ Ι ΚΟ  Σ ΗΜΕ ΙΩΜΑ  ΤΟ Υ  ΚΠ Ε  ΜΟ Υ ΖΑ Κ Ι Ο Υ  
 

Η συνεργασία του ΚΠΕ Μουζακίου και του ΕΚΦΕ Καρδίτσας υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια σαν 

συνέπεια της στενής σχέσης ανάμεσα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τις Φυσικές Επιστήμες 

που εξερευνούν το φυσικό περιβάλλον. Έτσι υπάρχει μια πολύχρονη συνεργασία σε επιμορφωτικά 

σεμινάρια και πειράματα, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και εκδηλώσεων. 

Οι φετινές εκδηλώσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για μας, αφού μέρος τους πραγματοποιήθηκε στην 

έδρα μας στο Μουζάκι και η ειδική του θεματολογία αφορούσε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Για τις εκδηλώσεις που περιγράφονται στην έκδοση αυτού του βιβλίου εργάστηκαν εκατοντάδες 

άνθρωποι, εκπαιδευτικοί και μαθητές, πολλές ώρες. Αυτές είχαν και τη διάσταση της Δια Βίου 

Μάθησης, με τα επιμορφωτικά σεμινάρια που γίνανε αλλά και τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών 

να παρουσιάσουν ενδιαφέροντα θέματα γύρω από τις Φυσικές Επιστήμες. 

Γνωρίζουμε ότι το βιβλίο αυτό, αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς εκπαιδευτικών και μαθητών, τα 

ονόματα των οποίων υπάρχουν στο βιβλίο, αλλά και της κοπιαστικής δουλειάς του Υπευθύνου του 

ΕΚΦΕ κ Μπίτσιου Σεραφείμ που είχε την επιμέλεια, θα είναι όπως και τα προηγούμενα χρήσιμο 

για την διδασκαλία των Φ.Ε., αλλά πιστεύουμε ότι θα δώσει και ιδέες για δράσεις σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα. 

 

  Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Μουζακίου 

http://ekfe.kar.sch.gr/
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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 στην «5η Εκδήλωση για τις Φυσικές 

Επιστήμες στην Καρδίτσα», που πραγματοποίησε και φέτος το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών 

Επιστημών (ΕΚΦΕ) Καρδίτσας. 

Η περιγραφή των πεπραγμένων των σχολείων (πειραμάτων, κατασκευών, αφισών, κτλ), 

που αναγράφονται κάτω από τον τίτλο κάθε σχολείου, έγινε από την ομάδα των συμμετεχόντων 

στην εκδήλωση εκπαιδευτικών και μαθητών. Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) 

Καρδίτσας, που είναι εξουσιοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. να υποστηρίζει την 

εργαστηριακή διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών σε επίπεδο Περιφερειακής 

Ενότητας, διαπιστώνει ότι η εκδήλωση αυτή είναι ένας καλός τρόπος προώθησης του παραπάνω 

σκοπού. H εκδήλωση ήταν - και ευελπιστούμε έτσι να συνεχίσει και στο μέλλον – ένα πραγματικό 

«πανηγύρι των Φυσικών Επιστημών». 

 Η εκδήλωση φέτος ήταν χωρισμένη σε τρία μέρη: 

- Το 1ο μέρος έγινε στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας. 

Περιλάμβανε ενημέρωση για τρόφιμα και σχετικές εργαστηριακές δραστηριότητες, που 

ετοιμάστηκαν από καθηγητές του ΤΕΙ και απευθύνονταν κυρίως σε καθηγητές Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

- Το 2ο μέρος περιλάμβανε πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, προβολές και θεατρικά 

δρώμενα από μαθητές και μαθήτριες σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. 

Πραγματοποιήθηκε στο 3ο Γενικό Λύκειο και στο 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας και απευθυνόταν κατ’ 

εξοχήν στην εκπαιδευτική κοινότητα - μαθητές και εκπαιδευτικούς - αλλά και στους γονείς των 

παιδιών και φυσικά ήταν ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

- Το 3ο μέρος έγινε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου και απευθυνόταν στην εκπαιδευτική 

κοινότητα, στους γονείς των παιδιών και σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοικο της περιοχής 

Μουζακίου. Περιλάμβανε πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, προβολές και διαγωνισμό 

εκτόξευσης «πυραύλων» από μαθητές και μαθήτριες σχολείων του Δήμου Μουζακίου. 

Οι πρωτότυπες παρουσιάσεις και η μεγάλη 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 πειραμάτων και 

εργασιών, 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 των εκδηλώσεων των προηγουμένων ετών 

[ακολουθώντας από το μενού τη διαδρομή Δραστηριότητες, Εκδηλώσεις για τις Φ.Ε., κτλ], καθώς 

και τα αντίστοιχα βιβλία [στη διαδρομή Βιβλία (Εκδόσεις ΕΚΦΕ), Εκδηλώσεις για τις ΦΕ, κτλ]. 

 

Καρδίτσα, 20 Ιουνίου 2012  Ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Καρδίτσας 

   

  Σεραφείμ Μπίτσιος 

http://ekfe.kar.sch.gr/
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5 η  Ε Κ ΔΗ ΛΩΣΗ  Γ Ι Α  Τ Ι Σ  Φ Υ Σ Ι Κ Ε Σ  ΕΠ Ι Σ ΤΗΜΕΣ  
 

Στην Καρδίτσα, τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2012, στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ 

Λάρισας / Παράρτημα Καρδίτσας (6-8μμ), την Τετάρτη 2 Μαΐου 2012, στο Τμήμα 

Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Λάρισας / Παράρτημα Καρδίτσας (6-8μμ), 

την Πέμπτη 3 Μαΐου 2012, στο 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας (11:30πμ έως 12:30μμ), 

την Πέμπτη 3 Μαΐου 2012, στο 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας (12:30μμ έως 2μμ) 

και στο Μουζάκι, την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου 

(11:30πμ έως 2μμ), πραγματοποιήθηκε η 5η εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας, τη Σχολική Σύμβουλο των Φυσικών 

Επιστημών και το Κ.Π.Ε. Μουζακίου με την υποστήριξη των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας. 

Η εκδήλωση περιελάμβανε πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, θεατρικά δρώμενα, 

προσομοιώσεις πειραμάτων, προβολές και διαγωνισμό εκτόξευσης «πυραύλων» από μαθητές. 

 

Τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2012, στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Λάρισας / 

Παράρτημα Καρδίτσας (Εργαστήριο Ενόργανης Αναλυτικής Χημείας), πραγματοποιήθηκε: 

 εργαστήριο για καθηγητές Δ/θμιας Εκπ/σης από τους: 

- Σταύρο Λαλά, Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΕΙ Λάρισας και 

- Βασίλη Αθανασιάδη, Τεχνολόγο Τροφίμων και μεταπτυχιακό φοιτητή του Εργαστηρίου Ενόργανης 

Αναλυτικής Χημείας, με θέμα: «Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος των λιπών και των ελαίων».  

Οι συμμετέχοντες καθηγητές ήταν οι: Βασίλειος Αναστασιάδης (Βιολόγος - αποσπασμένος 

συνεργάτης του ΕΚΦΕ Καρδίτσας), Αικατερίνη Αντωνοπούλου (Φυσικός), Γεώργιος Βασιλόπουλος 

(Φυσικός - MSc Πληροφορικής - Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Καρδίτσας), Έλλη Βυτινιώτου (Φυσικός), 

Αριστείδης Γκάτσης (Φυσικός), Χρυσούλα Γκορίλα (Χημικός), Βασιλική Ζαφειρίου (Χημικός), 

Μαρία Ζησοπούλου (Χημικός), Μαρίνα Καλύβα (Φυσικός), Σουλτάνα Κάλφα (Γεωπόνος), Χρήστος 

Καραμπέκος (φοιτητής Μαθηματικού Τμήματος), Γεώργιος Καραμπέκος (Χημικός), Δήμητρα 

Καραμπέρη (Χημικός), Αθανάσιος Καρδάσης (Φυσικός), Βασιλική Κόγια (Χημικός), Σεραφείμ 

Μπίτσιος (Φυσικός - Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Καρδίτσας), Ιωάννης Ντελής (Δάσκαλος - Φυσικός - 

αποσπασμένος συνεργάτης του ΕΚΦΕ Καρδίτσας), Δημήτριος Παπαϊωάννου (Χημικός), Ελευθερία 

Παππά (Φυσικός), Δημήτριος Τσαπαρλής (Φυσικός), Μυρτώ Τσιούκα (Φυσικός), Ελπινίκη Τσιούκη 

(Φυσικός), Αφροδίτη Χατζημήτρου (Φυσικός), Ελένη Ψύχα (Χημικός). 

 

Την Τετάρτη 2 Μαΐου 2012, στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Λάρισας / 

Παράρτημα Καρδίτσας (Εργαστήριο Σιτηρών), πραγματοποιήθηκε: 

 εργαστήριο για καθηγητές Δ/θμιας Εκπ/σης από τον: 

- Θεοφάνη Γεωργόπουλο, Καθηγητή Εφαρμογών του ΤΕΙ Λάρισας,  

με θέμα: «Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος αλεύρων και αρτοσκευασμάτων». 

Οι συμμετέχοντες καθηγητές ήταν οι: Βασίλειος Αναστασιάδης (Βιολόγος - αποσπασμένος 

συνεργάτης του ΕΚΦΕ Καρδίτσας), Έλλη Βυτινιώτου (Φυσικός), Αριστείδης Γκάτσης (Φυσικός), 

Χρυσούλα Γκορίλα (Χημικός), Βασιλική Ζαφειρίου (Χημικός), Μαρίνα Καλύβα (Φυσικός), Σουλτάνα 

Κάλφα (Γεωπόνος), Χρήστος Καραμπέκος (φοιτητής Μαθηματικού Τμήματος), Γεώργιος 

Καραμπέκος (Χημικός), Δήμητρα Καραμπέρη (Χημικός), Βασιλική Κόγια (Χημικός), Σεραφείμ 

Μπίτσιος (Φυσικός - Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Καρδίτσας), Ιωάννης Ντελής (Δάσκαλος - Φυσικός - 

αποσπασμένος συνεργάτης του ΕΚΦΕ Καρδίτσας), Ελπινίκη Τσιούκη (Φυσικός), Ελένη Ψύχα 

(Χημικός). 
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Την Πέμπτη 3 Μαΐου 2012 στο 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας (αίθουσα εκδηλώσεων), 

πραγματοποιηθήκαν: 

 προσομοιώσεις πειραμάτων από το: 

- Δημοτικό Σχολείο Καρδιτσομαγούλας, με την επιμέλεια των δασκάλων Βασιλικής Βολοτοπούλου, 

Αγγελικής Γκαραγκάνη και των μαθητών/τριών Χαράς Ακρίβου, Αγάπης Καϊμενοπούλου, 

Μαριάννας Κουκούλη, Παρασκευής Ντουμούζη, Γεωργίας Παπαδημητρίου, Ιωάννας Σιώκα, Έφης 

Τρυφέρη, Βαγγέλη Τσιαμούρα, Ελένης Τσιγάρα. 

 θεατρικά δρώμενα από το: 

- 6ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της δασκάλας Ελπίδας Μπασδέκη, της 

καθηγήτριας Χρύσας Διαμαντή, του καθηγητή Άλκη Πλακιά και των μαθητών/τριών Ιωάννας 

Βαγενά, Ξένιας Βάλλα, Μαρίας Βασιάκου, Φωτεινής Βασιλάκη, Βασίλη Βρατσίστα, Γιώργου 

Γεροδημητρού, Ζωής Γιαγιάκου, Δήμητρας Γκερμπεσιώτη, Γιώργου Καλαμπαλίκη, Παναγιώτας 

Καραγεώργου, Θωμά Καραμαγκιόλα, Ραφαήλ Κατσάρα, Λεμονιάς Κατσάρου, Παναγιώτη Κολοβού, 

Βάιου Κολώνα, Εύας Κουρκούνα, Ματέο Λουκάι, Θωμά Μανώλη, Άγγελου Μπανάσιου, Αναστάση 

Μπανιά, Βασίλη Παπαδημητρίου.  

 

Την Πέμπτη 3 Μαΐου 2012 στο 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, πραγματοποιηθήκαν: 

 πειράματα και κατασκευές από τα: 

- 1ο & 12ο Δημοτικά Σχολεία Καρδίτσας, με την επιμέλεια του δασκάλου Αθανασίου Καφρίτσα και 

των μαθητών Αναστασίου Βασίλογλου, Γεωργίου Τσιοβάκη, Παναγιώτη Μπόρλα. 

- 14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των δασκάλων Γιώργου Αγγελιδάκη, 

Σεραφείμ Ασκητή, Δήμητρας Ζορμπά, Αθανaσίου Παπαγιάννη και των μαθητών/τριών Δημήτρη 

Αδάμου, Μαριέττας Αλεξανδρή, Αλεξάνδρου Αναγνωστόπουλου, Σπυριδούλας Αποστολάκη, 

Κωνσταντίνου Αρβανιτάκου, Ελένης Αργύρη, Βάσως Βλάχου, Ιωάννη Γιαννακού, Παυλίνας Γιαννή, 

Κωνσταντίνου Γιωτάκου, Νεκτάριου Γραββάνη, Χρυσοστόμου Δήμου, Δημήτρη Ζαμπούλη, 

Νικολάου Ζαρούλα, Γεωργίου Θανασούλη, Γλύκα Θεολόγη, Παύλου Καλλιάρα, Ματθίλδης 

Καλούτσα, Αλεξάνδρας Καπνογιάννη, Ερινόλντα Καράι, Ρομένα Καράϊ, Δημητρίου Καραουλάνη, 

Ιωάννη Καρατζιά, Παρασκευής Καρατζιά, Λευτέρη Καψιώχα, Ιωάννα Κουκόσια, Δημητρίου 

Κουτσώνα, Μαριλένας Κρανίτσα, Χριστίνας Κυργιάκη, Χριστιάνας Κωστοπούλου, Παναγιώτη 

Κωτούλα, Κωνσταντίνου Λίτσιου, Μιχαήλ - Άγγελου Μάγγου, Ηλιάννας Μάγγου, Πολυτίμης 

Μηλίτση, Κωνσταντίνου Μπακρατσά, Δημητρίου Μπαντή, Λεονίντα Μπίτσι, Λυδίας Μπούνια, 

Πηνελόπης Νούκα, Μαρίας Ντενησιώτη, Δημητρίου Ντόλκερα, Κων/νας Παλαμιώτη, Νικολάου 

Παναγόπουλου, Σωτηρίου Παπαγιάννη, Βασιλείου Παπαλίτσα, Στεφανίας Παπαλίτσα, Χάρη 

Παπαλίτσα, Μιχαήλ Παπούλια, Αλεξάνδρας Ποπώλη, Πάρι Ριζά Πιντζόπουλου, Κων/νας Ράπτη, 

Λάμπρου Ρίζου, Αναστασίας Σακελλαροπούλου, Στέλλας Σκάρλου, Κωνσταντίνου Σκύφτα, 

Γεωργίου Σταμούλη, Χαραλάμπου Τσιαλούκη, Θωμά Τσιτσιπά, Ενρίκο Χαϊντάρι, Ιωάννη 

Χριστοδούλου, Παναγιώτη Χριστοδούλου. 

- 1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Νίκης Ποταμίτου, Ασπασίας Σκόνδρα 

και των μαθητών/τριών Γεωργίου Γεωργούλα, Αθανασίου Ευθυμίου, Μαρίας - Μυρτώς 

Παπαδοπούλου, Αικατερίνης Παπάρα, Κωνσταντίνας Τραγανίτη, Μαρίας Τριανταφύλλου, 

Ευαγγελίας Τσιώτα, Μαριάννας Χρυσαφοπούλου. 

- 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Νίκης Κάσσου, Μυρτώς Τσιούκα και 

των μαθητών/τριών Θωμά Γκιούρη, Παντελή Ζιαζόπουλου, Κων/νου Κωνσταντίνου, Γιώργου 

Σακκά, Κώστα Τσιάκαλου, Μαρίας - Ελένης Φιλιπποπούλου, Ηρακλή Φιλίππου, Τατιάνας Καγιά, 

Μαρίας Καμάτσα, Σοφίας Κανιούρα, Δημήτρη Καπράνα, Βαλεντίνας Κατέρη, Πηνελόπης Καφεντζή, 

Βαΐου Κολοβού, Κων/νας Κουρτεσιώτη, Αστέριου Κουτσώνη, Ηλία Κωνσταντίνου. 
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- Γυμνάσιο Κέδρου, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Θεοδώρας Μουλοσιώτη, του καθηγητή 

Κωνσταντίνου Νούση και των μαθητών/τριών Βαΐας Ζαράγκα, Ηλία Κέντρου, Ευδοξίας 

Κουτσιούμπα, Βαΐου Κωστή, Κωνσταντίνου Κωστή, Ηλία Μαρκαντώνη, Κωνσταντίνας Μπούκη, 

Ευαγγέλου Νικόπουλου, Ηλία Νικόπουλου, Ελένης Παππά, Ηρώς Σαλιά, Αθανασίου Σπυριδώνη, 

Γεωργίου Σπυριδώνη. 

- Πειραματικό Γυμνάσιο Φαναρίου, με την επιμέλεια του καθηγητή Δημητρίου Κούζα και των 

μαθητών/τριών Παυσανία Αντωνίου, Παναγιώτη Βαΐτση, Μάρκου - Αντωνίου Βουτσινού, 

Παναγιώτη Δήμου, Χαράλαμπου Ευαγγέλου, Ραφαήλ Θανασιά, Φραγκίσκου Καραμέτου, Αντωνίου 

Κοντοπίδη, Λάμπρου Νούκα - Καλλιώρα, Αλέξανδρου Ντούλια, Παρασκευής Παπαγεωργίου, 

Αθηνάς Παπαϊωάννου Μιαρίτη, Ευαγγέλου Παπαπαναγιώτου, Μενελάου Σκαρλάτου, Θάλειας 

Τσαγκέτα. 

- 1ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Σοφίας Κατσιαούνη, Βασιλικής 

Κόγια και των μαθητών/τριών Αλεξάνδρας Γαλάνη, Αλεξάνδρας Ελευθερίου, Χαρούλας 

Καραντάνα, Μαρίνας Κεραμίδα, Δανάης Κωτούλα, Ιωάννας Κωτούλα, Ευαγγέλου Μπατζιάνα, Βαΐας 

Μπριάνα, Κων/νας Παπαευαγγέλου, Λαμπρινής Συροπούλου, Σοφίας Τσακνή, Κων/νου Τσικρίκη, 

Στέργιου Τσίτου, Μιχαήλ Φαλιάγκα, Παναγιώτας Φιλίππου. 

- 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Χρυσούλας Γκορίλα και των 

μαθητών/τριών Βασίλη Αντωνίου, Λάμπρου Ανυφαντή, Μαρίας Αργυράκη, Μαρίας Ζάχου, Ελένης 

Ζουλούμη, Γεωργίας Ιωάννου, Αλεξάνδρας Καζνέση, Αποστόλη Κοφίτσα, Εβίτας Κρανιά, Βάγιου 

Κωστόπουλου, Δήμητρας Μανώλη, Σταύρου Μπατρά, Παρασκευής Μπουγουλιά, Κασίμ Νταράουσε, 

Κων/νας Παναγιώτου, Ιωάννας Σακελλαρίου, Δημήτρη Σακκά, Αγγελικής Σουφλάκου, Αποστόλη 

Τσαλδαρίδη, Βικτώριας Τσατσαρέλη, Παναγιώτη Τσικρικά. 

- 4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Ευφροσύνης Κύρκου, του 

καθηγητή Χρήστου Παπαστάθη και των μαθητών/τριών Χρύσας Μιχαηλίδου, Αλεξάνδρας 

Μπολτσή, Ειρήνης Ντερέκα, Γεωργίου Ντούρλια, Ελένης Οικονόμου, Αποστόλη Παλάσκα, 

Αντιγόνης Παπαδοπούλου, Χρήστου Παπακωνσταντίνου. 

- Γενικό Λύκειο Λεονταρίου, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Μαρίνας Καλύβα, του καθηγητή 

Δημήτρη Παπαϊωάννου και των μαθητών/τριών Βιβής Αλεξίου, Μαρίνας Ηλιούδη, Ρίκας 

Κωστούλα, Βαγγέλη Λυκοτσέτα, Κλειώς Μόσχου, Ζωής Ποδάρα, Μαρίας Τσιλομήτρου, Σταματίας 

Σαλιά. 

- Γενικό Λύκειο Προαστίου, με την επιμέλεια του καθηγητή Αριστείδη Γκάτση και των 

μαθητών/τριών Iωάννη Αγραφιώτη, Αχιλλέα Βαϊτση, Γιώργου Γκουτζαμάνη, Ευαγγελίας 

Θεοδωσίου, Κωνσταντίνας Λέμπα, Αικατερίνης Μοσχοπούλου. 

- 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, με την επιμέλεια του καθηγητή Χαράλαμπου Αργύρη και των 

μαθητών Ευαγγέλου Καραγιάννη, Ελευθερίου Χαντζιάρα. 

- 2ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Βασιλικής Ζαφειρίου, Ελπινίκης 

Τσούκη και των μαθητών/τριών Ντουρίμ Γιακίμι, Νίκου Κουτσιλόπουλου, Βάιου Μανασή, 

Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου, Βασιλική Τσέλιου. 

- 1ο ΕΠΑ.Λ. Σοφάδων, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Έλλης Βυτινιώτου και των 

μαθητών/τριών Βαγγέλη Ακρίβου, Βάσως Δικάρου, Νίκου Καρατζόγλου, Τάσου Λατίνη, Άρη 

Μαντζιάρα, Χρήστου Σμυρνιώτη, Νίκης Σουλτάτη, Γιώργου Τσιτόγλου. 

- ΕΚΦΕ Καρδίτσας, με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών Βασίλη Αναστασιάδη, Σοφίας Γκαραβέλου, 

Σεραφείμ Μπίτσιου και Γιάννη Ντελή. 

- ΚΠΕ Μουζακίου, με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών Κώστα Γραμμένου, Στέλλας Ζαμπάλου, 

Χαρούλας Καλαμπαλίκη, Νίκου Μπαντή, Αντώνη Ντάνη, Δημήτρη Ντανόπουλου. 

 αφίσες και ζωγραφιές από τα: 
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- Γυμνάσιο Κέδρου, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Σοφίας Δημοπούλου και των 

μαθητών/τριών Βαΐας Ζαράγκα, Ευδοξίας Κουτσιούμπα, Κωνσταντίνας Μπούκη, Ευαγγέλου 

Νικόπουλου, Ηλία Νικόπουλου, Αθανασίου Σπυριδώνη. 

- 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Χρυσούλας Γκορίλα και των 

μαθητών/τριών Κων/νου Κοντακτσή, Αθανασίας Λώτση. 

- 4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Ευφροσύνης Κύρκου, του 

καθηγητή Χρήστου Παπαστάθη και των μαθητριών Χρύσας Μιχαηλίδου, Αλεξάνδρας Μπολτσή, 

Ειρήνης Ντερέκα. 

- 2ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Βασιλικής Ζαφειρίου, Ελπινίκης 

Τσούκη και των μαθητών/τριών Ευαγγελίας Αγραφιώτη, Βαΐας Αγραφιώτη, Βασιλικής Αναστασίου, 

Ξανθής Αναστασίου, Ειρήνης Αποστολάκη, Βαΐας Βλάχου, Λεμονιάς Βλάχου, Ελένης Κολοκύθα, 

Νίκου Κουτσιλόπουλου, Βάιου Μανασή, Μποράλντι Λούσι, Χριστίνας Μεσιακάρη, Ταξιάρχη 

Μπαλιάκου, Άρτεμης Μπαλλά, Ευαγγελίας Μπαχλά, Πετρούλας Μπαχλά, Ρενάλντο Μπεκιράι, 

Μπρούνο Μπέγκου, Αθηνάς Μπρούτσου, Κωνσταντίνας Ντανοπούλου, Σπυριδούλας Ντάφου, 

Κωνσταντίνου Ντραχάλια, Ιωάννη Παπαδημητρίου, Χρυσάνθης Παπαθανασίου, Γιάννους Σέμιλι, 

Χριστίνας Πεταλούδα, Ευαγγελίας Στάμου. 

- Κ.Π.Ε. Μουζακίου, με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών Κώστα Γραμμένου, Στέλλας Ζαμπάλου, 

Χαρούλας Καλαμπαλίκη, Νίκου Μπαντή, Αντώνη Ντάνη, Δημήτρη Ντανόπουλου. 

 

Την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου, πραγματοποιηθήκαν: 

 πειράματα και κατασκευές από τα: 

- 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου, με την επιμέλεια των δασκάλων Ευαγγελής Γκινή, 

Χρυσόστομου Μπάλλα, Νικολάου Πάνου και των μαθητών/τριών Χρίστου Αλιράι, Ελένης 

Αναστάσι, Κωνσταντίνας Αναστάσι, Χρυσοβαλάντου - Ανίτας Αναστάσι, Βασίλη Αργυρίου, Σπύρου 

Βέις, Κατερίνας Βόμπρα, Χρυσάνθης Βόμπρα, Λεοντιόν Γιόλα, Ανδρέα - Γεωργίου Γρηγορίου, 

Δημήτρη Γρηγορίου, Γιώργου Διάκου, Θεοδόση Δημητρίου, Αποστόλη Ευθυμίου, Αποστόλη 

Θανασιά, Νικολάου Θανασιά, Διονύση - Ευαγγέλου Κατσαρού, Μαρίας Κατσαρού, Βασιλικής - 

Βικτωρίας Κοτσώνη, Ηλιάνας Κοτσώνη, Γιώργου Κωλέττα, Ιωάννας Κωστάκη, Ηλιάνας Κωτούλα, 

Ζωής Κωτούλα, Παναγιώτας - Ιουλίας Κωφού, Μυρτώς Λαμπέρη, Λεωνίδα Μαντζιάρα, Νίκης 

Μίχου, Κωνσταντίνας Μπάλλα, Ευεγενίας Μπαρμπαρούση, Λεωνίδα Οικονόμου, Στέφανου Πάνου, 

Σπύρου Πασσιά, Κωνσταντίνου Πατούλια, Μαρίνας - Λεμονιάς Πλακιά, Ουρανίας Ρίνη, Άντζελας 

Σαλία, Κωνσταντίνας Σακαρίκου, Παναγιώτη Σακκά, Στέλλας Σένε, Αλκιβιάδη Σκύλλα, Νικολάου 

Σπανού, Γιώργου Τσίγκα, Νικολάου Φιλίππου, Βασιλικής Φωτάκη, Αναστασίας Χαλίλη, Θεοδοσίας 

Χαλίλη. 

- 2ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου, με την επιμέλεια των δασκάλων Αχιλλέα Παράσχη, 

Πηνελόπης Τσιώλη και των μαθητών/τριών Χρήστου Αθανασίου, Ναυσικάς Γκαραβέλα, 

Χρυσούλας Γλυκοπούλου, Ξανθής Διαμαντή, Βασιλείου Διαμάντη, Θωμά Κούτσικου, Ελένης 

Λάζου, Γεωργίου Λάππα, Κων/νου Λέκκου, Βασιλείου Μαγαλιού, Αλεξάνδρου Μερεντίτη, 

Γεωργίου Μπουρδούβαλη, Μαρίας Πάτα, Ελένης - Κρυσταλλίας Πατούλια, Ειρήνης - Γλυκερίας 

Στεργιούλη, Ελευθερίου Τουραλιά, Μιχαήλ Χασιώτη, Πέτρου Χασιώτη, Γεωργίου Αναγνώστου, 

Αλεξάνδρας Ανυφαντή, Παυλίνας Αποστολάτου, Νικηφόρου Αποστολόπουλου, Ελένης Βαγενά, 

Σπυρίδωνος Γάκια, Δήμητρας Γκέκα, Χρήστου Καλαμπάκα, Γεωργίας Καραβίδα, Χρήστου 

Κωνσταντάκου, Θεοδώρας Νασιοπούλου, Σεραφείμ Πλακιά, Ιφιγένειας Ρίνη, Κων/νας Τίγκα, 

Θεοδώρας Τόλου, Δημητρίου Τουραλιά, Μαρίας - Κων/νας Τσίγκα, Πανδώρας Τσίντζου, Πέτρου 

Τσιτσώνη, Λαζάρου Ψυλλιά. 

- Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού, με την επιμέλεια της δασκάλας Ιωάννας Μανώλη, Αποστόλου 

Μηλίτση και των μαθητών/τριών Βασίλη Γκουλιώνη, Νικολάου Γκούμα, Παναγιώτη 
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Γκουρμπαλιώτη, Αποστόλη Ιακωβάκη, Αργυρώς Μαιμάνη, Σωτηρίας Μαιμάνη, Μαρκέλας 

Μελλισαρίδη, Φώτη Μπανούτσου, Ευδοκίας Οικονόμου, Χρήστου Παπακώστα, Φωτεινής 

Παπαντάλια, Άλντο Σκούρα, Στέργιου Στεργιόπουλου, Στέργιου Τσιχτή, Σωτήρη Χαντζή. 

- Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας, με την επιμέλεια των δασκάλων Αίγλης Καφαντάρη, Θωμά 

Τσιρέπα, Αρετής Χασιώτη και των μαθητών/τριών Δημητρίου Αντωνίου, Κων/νου Ακρίβου, 

Αγγελικής Γκόλια, Αγορέτας Γκόλια, Ευθυμίου Γκόλια, Παναγιώτη Γούλα, Αγορίτσας Καλλιάρα, 

Γεωργίου Καλυβιώτη, Δημητρίου Κανιούρα, Παναγιώτη Κοντονίκα, Ελένης Καραμπέκου, 

Θεοδώρας Λάππα, Θεμιστοκλή Λίτσιου, Κατερίνας Μισδανίτη, Φλόρι Ομέρι, Μαρίας Παπαζήση, 

Κων/νου Παπακώστα, Ένζτη Τοπάλλη. 

- Δημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου, με την επιμέλεια των δασκάλων Δημητρίου Ντόβα, 

Αλεξάνδρου Ψημμένου και των μαθητών/τριών Κωνσταντίνου Γάκια, Νίκου Γεωργούλα, Ζωής 

Γκρέκα, Κωνσταντίνας Γκρέκα, Ηρακλή Δεληγιάννη, Μαρίας Θανασιά, Κωνσταντίνας Κανιούρα, 

Χρήστου Κανιούρα, Αλί Κερτσόβα, Σεμπάστιαν Κερτσόβα, Χάρη Κοτσώνη, Αθηνάς Κωτούλα, 

Μαρίας Λαζάρου, Γεωργίας Ματρακούκα, Χριστίνας Μπράτσια, Δάφνης Πάτα, Μαίρης Ταμπάκου, 

Δημήτρη Φιλίππου, Χρήστου Χασιώτη. 

- 1ο Γυμνάσιο Μουζακίου, με την επιμέλεια των καθηγητών Γεωργίου Κουτσιούμπα, Παναγιώτη 

Λαφαζάνη, Βαΐου Μπάγκου και των μαθητών/τριών Παναγιώτας Ανυφαντή, Ευσταθίας Αργύρη, 

Δημήτρη Αργυρίου, Αντώνη Βασιλείου, Φωτεινής Βασιλού, Ανδρονίκης Βλήτσιου, Ουρανίας 

Γκαραβέλα, Δέσποινας Ευθυμίου, Κλειώς Ζήση, Σωτηρίου Θεολόγη, Βησσάρη Κάκια, Αγορίτσας 

Καλαμπαλίκη, Χιόνας Καλαμπαλίκη, Αλεξάνδρου Καλαμπόκα, Ανάργυρου Κωστάκη, Χρήστου 

Λαμπέρη, Μαρίας Λέκκου, Χριστίνας Μπαλατσού, Ανδριανής Μπαλατσούκα, Άννας - Μαρίας 

Μπλέτσα, Κώστα Σπανού, Σοφίας Πάνου, Ελευθερίας Παπουτσή, Αθανασίας Πατσιαούρα, Ελένης 

Πλιάκου, Κατερίνας Τζουβάρα, Αγορίτσας Τόλου, Βασίλη Τριανταφύλλου, Ελένης Τσιτσώνη, 

Νικολάου Τσιώλη, Θεανώς Χαρίση, Μαργαρίτας Χύτα. 

- Γυμνάσιο Μαγούλας, με την επιμέλεια των καθηγητών Γεωργίου Καραμπέκου, Χρήστου Μόρφου, 

Γεωργίου Παπαβασιλείου και των μαθητών/τριών Ιφιγένειας Αντωνίου, Δέσποινας - Νικόλ 

Βακουφτσή, Οργκές Γκιέλη, Ιωάννη Γκόλια, Χαράς Κόφφα, Έργκιν Μπάλλιου, Χριστίνας Μπενέκη, 

Τζενσίλια Ομέρη, Δημητρίου Παγουρτζή, Χριστίνα Παππά, Μικέλ Τζέλι. 

- Γενικό Λύκειο Μουζακίου, με την επιμέλεια των καθηγητών Βασιλείου Βασιλείου, Αποστόλου 

Ευθυμίου, Θωμά Καλαμπαλίκη και των μαθητών/τριών Γεωργίου Αζακά, Γεωργίου Αμβροσίου, 

Κων/νου Αναστασίου, Έλενας Ανδρέου, Σοφίας Βαϊοπούλου, Γεωργίου Βούλγαρη, Χρήστου Γάκια, 

Αναστασίας Γεωργίου, Βασιλικής Γιώτη, Σοφίας Γιώτη, Αχιλλέα Γκαραβέλα, Αμαλίας Γκέκα, 

Αναστασίας Γκέκα, Βασιλικής Γκέκα, Μαρίνας Γκίκα, Αικατερίνης Γκρέκα, Αντιγόνης Δημητρίου, 

Αγορίτσας Δήμου, Γεωργίας Δήμου, Γεωργίου Ζουμπουρλή, Ιουλίας Θάνου, Άλεξ - Τζέηνς 

Θέρμαν, Μαρινέλας Ισλαμάι, Φάνη Καλαμπόκα, Βαΐας Καλλιάρα, Κων/νου Καλλιώρα, Ευτυχίας 

Καλομπάτσου, Δημητρίου Κάντζιου, Σωτήρη Καψάσκη, Μαρίας - Μάγδας Κίσσα, Παναγιώτη 

Κουραμά, Αγορίτσας Κουτσού, Χρυσάνθης Κωνσταντάκου, Ελευθερίου Κωστάκη, Φώτη 

Κωστόπουλου, Δήμητρας Κωτουζά, Ηρώς Κωτσού, Νικολάου Μπαλατσούκα, Κωνσταντινιάς 

Μπαλατσού, Δημητρίου Ντόμπρου, Μαριάνας Παλαμά, Άλκιστης Παλάντζα, Αικατερίνης Πάνου, 

Αλεξάνδρου Παπαϊωάννου, Φωτεινής Παπακώστα, Αλεξάνδρου Πατούλια, Αμβροσίου Πήτα, 

Ευσταθίας Πλιάκου, Αγγελικής Σέμπρου, Αγορίτσας Σιαμορέλη, Χρήστου Σουλιώτη, Θεοδότας - 

Ζωής Σταμπουλίδου, Γεωργίου Στεφανή, Γεωργίου Τουραλιά, Παναγιώτη Τρυφέρη, Θεανώς 

Τσιβόλα, Φωτεινής Φασιανού, Σωτηρίου Φιλίππου, Ζωής Χαντούμη, Ανδρονίκης Χύτα, Περικλή 

Χύτα. 

- 1ο ΕΠΑ.Λ. Μουζακίου, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Λαμπρινής Γκαγκά και των 

μαθητών/τριών Ειρήνης Δρόσου, Φεβρωνίας Ζήση, Παναγιώτη Κάμπα, Λαουρέντς Μπαλλίου, 
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Μερεντιάν Μπαλλίου, Χρήστου Νάκου, Ανδρομάχης Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνας Παπαρίζου, 

Άννας Σαντσανάκου. 

- ΕΚΦΕ Καρδίτσας, με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών Βασίλη Αναστασιάδη, Σεραφείμ Μπίτσιου 

και Γιάννη Ντελή. 

- Κ.Π.Ε. Μουζακίου, με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών Κώστα Γραμμένου, Στέλλας Ζαμπάλου, 

Χαρούλας Καλαμπαλίκη, Νίκου Μπαντή, Αντώνη Ντάνη, Δημήτρη Ντανόπουλου. 

 αφίσες, ζωγραφιές, τεχνικά σχέδια και κατασκευές μακέτες από τα: 

- 1ο Γυμνάσιο Μουζακίου, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Ιφιγένειας Τριχιά και των 

μαθητών/τριών Μιλτιάδη Αλεξίου, Παναγιώτας Ανυφαντή, Ευσταθίας Αργύρη, Μάριου - Αντώνιου 

Βασιλείου, Φωτεινής Βασιλού, Μαρίας Βέης, Aντρονίκης Βλήτσιου, Θεοδώρας Βούζα, Παναγιώτη 

Γεωργίου, Ελισάβετ Γεωργούλας, Αντιγόνης Γιάννη, Σταυρούλας Γιώτη, Αμαρίλντο Γκιέλι, 

Χρήστου Γκράβα, Κων/νου Γρηγορίου, Ελένης Δεληγιάννη, Σταυρούλας – Φαίδρας Δημητρίου, 

Ηλία Διαμάντη, Μαρίας – Κλεοπάτρας Ευαγγελάκου, Διονύση Ζήση, Ηλία Ζήση, Ηλία Ζουμπουρλή, 

Kων/νου Ισλαμάι, Ιφιγένειας Καζάκου, Χιόνας Καλαμπαλίκη, Αλέξανδρου Καλαμπόκα, Μαρίνας 

Καλεσιάκη, Θεοδώρας Κάντζιου, Ελευθέριου Κατσόγιαννου, Χριστίνας Κοθώνα, Γεώργιου 

Κωστάκη, Ζωής Κωτούλα, Μαρίας Λέκκου, Στέργιου Ματρακούκα, Βασίλειου Μόκκα, Γεώργιου 

Μπάγκου, Αναστασίας Μπαϊράμη, Μαρίας Μπάρντινα, Ηλιάνας Νάκου, Νικόλαου Ντούφα, 

Ευάγγελου Παλαμά, Σοφίας Πάνου, Αθανάσιου Παπαγεωργίου, Άννας - Μαρίας Παππά, 

Χριστόφορου Πατούλια, Ευάγγελου Πατσιαούρα, Θωμά Πλακιά, Δημήτριου Ράιου, Νικόλαου Ράιου, 

Απόστολου Σκύλλα, Αγορίτσας Τόλου, Ελένης Τσιτσώνη, Ευριπίδη Τσιώλη, Θεόδωρου Χαντούμη, 

Θεανώς Χαρίση. 

- 1ο ΕΠΑ.Λ. Μουζακίου, με την επιμέλεια των καθηγητριών Λαμπρινής Γκαγκά, Ιφιγένειας Τριχιά 

και των μαθητών/τριών Γιώργου Αρχιμανδρίτη, Λάμπρου Γκουντούμη, Ειρήνης Δρόσου, 

Αλεξάνδρου Ευαγγελάκου, Δημήτρη Ζουμπουρλή, Βαγγέλη Καζάκου, Ευάγγελου Κατσαρού, 

Γρηγόρη Κούτσικου, Άγγελου Κώττη, Στέλιου Μάγγου, Θωμά Μαλάμη, Γιάννη Μερεντίτη, 

Λαουρένς Μπαλλίου, Χρήστου Νάκου, Κων/νας Παπαρίζου, Δημήτρη Ράγκου, Παναγιώτη Τίγκα, 

Χρήστου Φιλίππου. 

- Κ.Π.Ε. Μουζακίου, με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών Κώστα Γραμμένου, Στέλλας Ζαμπάλου, 

Χαρούλας Καλαμπαλίκη, Νίκου Μπαντή, Αντώνη Ντάνη, Δημήτρη Ντανόπουλου. 

 διαγωνισμός εκτόξευσης «πυραύλων» από τις παρακάτω ομάδες μαθητών/τριών: 

- 1η ομάδα: Σωτήριος Θεολόγης, Βησσάρης Κάκκιας, Αργύριος Κωστάκης, Ανδρέας Παπαρίζος 

[από το Γυμνάσιο Μουζακίου]. 

- 2η ομάδα: Θεοφάνης Καλαμπόκας, Κων/ος Παραπραστανίτης [από το ΓΕΛ Μουζακίου]. 

- 3η ομάδα: Φώτης Κωστόπουλος, Γιώργος Στεφανής [από το ΓΕΛ Μουζακίου]. 

- 4η ομάδα: Φεβρωνία Ζήση, Ανδρομάχη Παπαϊωάννου [από το ΕΠΑΛ Μουζακίου]. 

- 5η ομάδα: Οργκές Γκιέλη, Ιωάννης Γκόλιας, Δημήτριος Παγουρτζής, Μικέλ Τζέλι [από το 

Γυμνάσιο Μαγούλας]. 

- 6η ομάδα: Ξανθή Διαμαντή, Ελένη Λάζου, Ελένη Πατούλια, Ειρήνη Στεργιούλη [από το 2ο 

Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου]. 

- 7η ομάδα: Βασίλης Διαμάντης, Θωμάς Κούτσικος, Αλέξανδρος Μερεντίτης, Λευτέρης Τουραλιάς 

[από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου]. 

- 8η ομάδα: Νικηφόρος Αποστολόπουλος, Χρήστος Καλαμπάκας, Χρήστος Κωνσταντάκος, Λάζαρος 

Ψυλλιάς [από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου]. 

- 9η ομάδα: Σπύρος Βέις, Γιώργος Κωλέττας, Στέφανος Πάνος, Παναγιώτης Σακκάς, Νίκος 

Φιλίππου [από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου]. 

- 10η ομάδα: Βασίλης Αργυρίου, Απόστολος Θανασιάς, Λεωνίδας Οικονόμου, Νίκος Σπανός [από 

το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου]. 
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- 11η ομάδα: Δημήτριος Αντωνίου, Γεώργιος Καλυβιώτης, Παναγιώτης Κοντονίκας, Κων/νος 

Παπακώστας [από το Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας]. 

- 12η ομάδα: Αποστόλης Ιακωβάκης, Αργυρώ Μαιμάνη, Χρήστος Παπακώστας, Φωτεινή 

Παπαντάλια [από το Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού]. 

- 13η ομάδα: Νίκος Γκούμας, Ευδοκία Οικονόμου, Στέργιος Στεργιόπουλος, Σωτήρης Χαντζής 

[από το Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού]. 

- 14η ομάδα: Ηρακλής Δεληγιάννης, Χάρης Κοτσώνης, Γεωργία Ματρακούκα, Δάφνη Πάτρα [από 

το Δημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου]. 

 

Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση 

- στην Καρδίτσα: 

η Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Καρδίτσας - Τρικάλων κ. Πασχαλίνα Κόζυβα, ο 

Σχολικός Σύμβουλος της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π/θμιας Εκπ/σης κ. Θωμάς 

Κοτοπούλης, ο Σχολικός Σύμβουλος της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π/θμιας Εκπ/σης κ. 

Βασίλειος Κωτούλας, η Δ/τρια της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας κ. Ευθυμία Μητσιάδη, η 

Υπεύθυνη Εκπ/κών θεμάτων Δ/θμιας Εκπ/σης κ. Μαρία Καμπόση, ο Υπεύθυνος Εκπ/κών 

Θεμάτων Π/θμιας Εκπ/σης κ. Κων/νος Παπατσιμούλης, ο Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Καρδίτσας κ. 

Γεώργιος Βασιλόπουλος, και πλήθος γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών. 

- στο Μουζάκι: 

ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γεώργιος Κωτσός, η Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών 

Καρδίτσας - Τρικάλων κ. Πασχαλίνα Κόζυβα, ο Σχολικός Σύμβουλος των Φιλολόγων Καρδίτσας κ. 

Ηρακλής Τσιάμαλος, η Σχολική Σύμβουλος της 5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π/θμιας Εκπ/σης 

κ. Αναστασία Φακίδου και πλήθος εκπαιδευτικών και μαθητών. 

Σημαντική συμβολή στην εκδήλωση είχαν οι Διευθυντές του 3ου Γενικού Λυκείου 

Καρδίτσας κ. Δημήτριος Τσιάμαλος, του 3ου Γυμνασίου Καρδίτσας κ. Αναστασία Τσιούντου και του 

1ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου κ. Δημήτριος Γκαραβέλας, που φιλοξένησαν με τον καλύτερο 

τρόπο την εκδήλωση στα σχολεία τους, επιλύοντας όλα τα ανακύπτοντα προβλήματα. 

 

 

 

Το πρόγραμμα των θεατρικών 
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Το πρόγραμμα της εκδήλωσης 
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Παρουσιάστηκαν στην Καρδίτσα 
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1ο & 12ο Δημοτικά Σχολεία Καρδίτσας 
 

Οι μαθητές που συμμετείχαν στην εκδήλωση των φυσικών επιστημών, που πραγματοποιήθηκε στο 

3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας (3-5-2012) παρουσίασαν πειράματα σχετικά με: 

 α. Συστολή και διαστολή στερεών - υγρών και αερίων 

Ο στόχος ήταν να μάθουν ότι όλα τα σώματα, στερεά, υγρά και αέρια, όταν θερμαίνονται 

διαστέλλονται και όταν ψύχονται συστέλλονται. Επίσης να μάθουν για τις εφαρμογές των ιδιοτήτων 

αυτών στην καθημερινότητα των ανθρώπων. 

 β. Ηλεκτρικά κυκλώματα 

- Σύνδεση παράλληλη 

- Σύνδεση σε σειρά 

Ο στόχος εδώ ήταν να μάθουν να δημιουργούν κυκλώματα 

σε σειρά και παράλληλα, να καταλάβουν τη διαφορά στη 

σύνδεση καθώς επίσης και να εντοπίσουν εφαρμογές στην 

καθημερινότητά μας, ότι δηλαδή οι ηλεκτρικές συσκευές 

συνδέονται συνήθως παράλληλα, έτσι ώστε η κάθε μία να 

λειτουργεί ανεξάρτητα από την άλλη. 

 γ. Ηλεκτρομαγνητισμός 

- Από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό 

Στα πειράματα αυτά ο στόχος ήταν να διερευνήσουν οι μαθητές τις μαγνητικές ιδιότητες του 

ηλεκτρικού ρεύματος και τη σημασία του φαινομένου αυτού για τον άνθρωπο. 

- Από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό 

Με τα πειράματα αυτά φάνηκε πώς μπορούμε να «παράγουμε» ηλεκτρικό ρεύμα με μια γεννήτρια. 

Τονίστηκε η μεγάλη σημασία αυτού του φαινομένου για τον τεχνικό πολιτισμό μας, γιατί με αυτόν 

τον τρόπο μετατρέπεται η κινητική σε ηλεκτρική ενέργεια σε όλον τον κόσμο. 

- Μια απλή ηλεκτρομηχανή 

Με μια μπαταρία ΑΑ 1,5V, έναν ισχυρό μαγνήτη και ένα χάλκινο καλώδιο σε κατάλληλη μορφή, 

μετατρέπεται η ηλεκτρική σε κινητική ενέργεια, δημιουργώντας τον πιο απλό ηλεκτροκινητήρα του 

κόσμου. 
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14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 

Πειράματα υδροστατικής πίεσης 

1ος διδακτικός στόχος: Να διαπιστώσουν οι μαθητές ότι τα σώματα βυθίζονται ή επιπλέουν σε ένα 

υγρό, ανάλογα με τις πυκνότητες τους. 

Πείραμα 

Υλικά: Τρία γυάλινα δοχεία, τρία αυγά, νερό, αλάτι 

Στο πρώτο δοχείο βάζουμε νερό και το αυγό βυθίζεται. 

Στο δεύτερο δοχείο βάζουμε νερό με λίγες κουταλιές αλάτι και το αυγό επιπλέει. 

Στο τρίτο δοχείο κάνουμε το ίδιο πείραμα με το δεύτερο δοχείο, αλλά στη συνέχεια ρίχνουμε νερό 

και βλέπουμε σιγά σιγά το αυγό να βυθίζεται. Σταματάμε να ρίχνουμε νερό όταν το αυγό βρίσκεται 

στη μέση για να μη βυθιστεί όπως το πρώτο.  

2ος διδακτικός στόχος: Να διαπιστώσουν οι μαθητές ότι η ελεύθερη επιφάνεια του υγρού, σε όλα 

τα συγκοινωνούντα δοχεία, βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. 

Πείραμα 

Υλικά: Δύο διάφανα πλαστικά δοχεία, λάστιχο, πώμα 

Κόβουμε τους πάτους των μπουκαλιών και τα συνδέουμε με το λάστιχο εφαρμόζοντας κατάλληλο 

πώμα ώστε να μη χύνεται νερό. Ρίχνουμε νερό στο ένα δοχείο και διαπιστώνουμε πως η στάθμη 

και στα δυο είναι στο ίδιο επίπεδο. 

Το κάνουμε επίσης και με ειδικό γυάλινο δοχείο εργαστηρίου συγκοινωνούντων δοχείων. 

(Κάναμε επίσης και μια παραλλαγή του πειράματος αυτού για να δείξουμε γιατί τα υδραγωγεία 

πρέπει να βρίσκονται σε ψηλότερο σημείο από το σπίτι μας.) 

3ος διδακτικός στόχος: Τα υγρά λόγω του βάρους τους δημιουργούν πίεση η οποία αυξάνεται όσο 

μεγαλώνει το βάθος του υγρού. 

Πείραμα 

Υλικά: Πλαστικό διάφανο δοχείο, νερό, καρφί 

Βρίσκουμε ένα δοχείο μακρόστενο και το κάνουμε με το καρφί τρύπες σε 3-4 διαφορετικά 

υψομετρικά σημεία. Παρατηρούμε ότι το νερό από την τελευταία τρύπα πετάγεται πιο μακριά, ενώ 

από την πάνω πιο λίγο. 

 

Πειράματα ατμοσφαιρικής πίεσης 

1ος διδακτικός στόχος: Να διαπιστώσουν οι μαθητές τη διαστολή - συστολή αερίων σε σχέση με 

την πίεση που ασκούν σε κάθε περίπτωση. 

Πείραμα 

Υλικά: Διάφανο γυάλινο μπουκάλι με φαρδύ στόμιο, ξεφλουδισμένο καλά βρασμένο αυγό, παγωμένο 

νερό, αναπτήρας 

Βάζουμε 10ml νερό μέσα στο μπουκάλι και το ζεσταίνουμε μέχρι το νερό να βράσει. Τοποθετούμε 

το αυγό στο στόμιο. Το βάζουμε μέσα σε λεκάνη με παγωμένο νερό και παρατηρούμε το αυγό να 

πέφτει σιγά σιγά μέσα. Αντίθετα αν ζεστάνουμε το μπουκάλι έχοντας τοποθετήσει το αυγό στο 

λαιμό του μπουκαλιού το ξαναβγάζουμε. 

2ος διδακτικός στόχος: Να διαπιστώσουν οι μαθητές ότι ο αέρας λόγω του βάρους του προκαλεί 

πίεση. 

Πείραμα 1 

Υλικά: Εφημερίδες, λεπτές μακριές ξύλινες πήχες, σφυρί 

Απλώνουμε τα φύλλα μιας εφημερίδας σε μια έδρα και περνάμε από κάτω τη μισή ξύλινη πήχη. 

Πατάμε τα φύλλα για να φύγει ο αέρας. Χτυπάμε δυνατά με το σφυρί την ξύλινη πήχη και τη 

βλέπουμε να σπάει χωρίς οι εφημερίδες να αναπηδήσουν. 
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Πείραμα 2 

Υλικά: Βεντούζα μεγάλη που χρησιμοποιούν οι υδραυλικοί για ξεβούλωμα νεροχύτη. 

Πιέζουμε τη βεντούζα στην επιφάνεια ενός θρανίου. Παρατηρούμε πως προσπαθώντας να 

πάρουμε τη βεντούζα σηκώνουμε και το θρανίο. Για να την ξεκολλήσουμε από το θρανίο, τη 

σηκώνουμε λίγο στο πλάι για να μπει αέρας ανάμεσα σε αυτή και το θρανίο. 
 

 

Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης ετοίμασαν για την εκδήλωση, πειράματα και κατασκευές, με τη μορφή 

παιχνιδιών, με θέματα: το φως (ανάκλαση, διάθλαση, οφθαλμαπάτες), τον ηλεκτρισμό (ηλεκτρικός 

μύλος, κουδούνι στατικού ηλεκτρισμού, μαγικό έντομο), τον μαγνητισμό (το φιδάκι που χορεύει, 

πίστα με μαγνητικό αυτοκίνητο, το ποντίκι και η γάτα), τον ηλεκτρομαγνητισμό (απλό μοτέρ με 

χρήση μαγνήτη και ηλεκτρικής πηγής), το φαινακιστοσκόπιο και τον ηλιακό φούρνο. 

Όλες οι κατασκευές και τα πειράματα έγιναν με απλά υλικά και οι οδηγίες των κατασκευών 

προήλθαν από τις παρακάτω πηγές: 

http://tinanantsou.blogspot.com/p/blog-page_19.html  

http://www.agentsheets.gr/applets_P3_telika/applet06/index.html  

http://www.arvindguptatoys.com/toys.html  

http://www.scienceinschool.org/taxonomy/term/114%2C59?page=1  

http://ekfe.reth.sch.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=518&Itemid=154  

http://weirdsciencekids.com/worldssimplestmotor.html  

http://effiekyr.wordpress.com/2011/03/13/magnhtes/  

http://www.electronicsinfoline.com/Projects/Science/Physics/Electricity_and_Magnetism/m

ake_a_simple_electric_motor.shtml  
 

 

 

  

  

http://ekfe.kar.sch.gr/
mailto:mail@ekfe.kar.sch.gr
http://tinanantsou.blogspot.com/p/blog-page_19.html
http://www.agentsheets.gr/applets_P3_telika/applet06/index.html
http://www.arvindguptatoys.com/toys.html
http://www.scienceinschool.org/taxonomy/term/114%2C59?page=1
http://ekfe.reth.sch.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=518&Itemid=154
http://weirdsciencekids.com/worldssimplestmotor.html
http://effiekyr.wordpress.com/2011/03/13/magnhtes/
http://www.electronicsinfoline.com/Projects/Science/Physics/Electricity_and_Magnetism/make_a_simple_electric_motor.shtml
http://www.electronicsinfoline.com/Projects/Science/Physics/Electricity_and_Magnetism/make_a_simple_electric_motor.shtml


Πειράματα - Κατασκευές 

Σεραφείμ Μπίτσιος – ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr 16 

1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 

Άναψε φωτιά χωρίς να χρησιμοποιήσεις σπίρτα ή αναπτήρα 

Διαδικασία 

Σε μεγάλη κάψα βάζουμε σκόνη υπερμαγγανικού καλίου (KMnO4) σε μορφή κώνου και στο κέντρο 

του στάζουμε μερικές σταγόνες γλυκερίνης. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα το μίγμα αναφλέγεται 

και καίγεται με εντυπωσιακή φλόγα. 

   
Ερμηνεία  

Η γλυκερίνη οξειδώνεται ταχύτατα από το υπερμαγγανικό κάλιο και η θερμότητα που παράγεται 

προκαλεί ανάφλεξη της γλυκερίνης εν ψυχρώ. 

 

Η ... οδοντόκρεμα του ελέφαντα 

Διαδικασία  

Τοποθετούμε περίπου 10mL απορρυπαντικού στον ογκομετρικό κύλινδρο και προσθέτουμε 

περίπου 20mL Η2Ο2. Στο μίγμα προσθέτουμε τώρα 5mL διαλύματος ΚI. Μέσα σε λίγα 

δευτερόλεπτα αναπτύσσεται μια μεγάλη στήλη αφρού, η οποία ξεχειλίζει από τον κύλινδρο και 

αρχίζει να καλύπτει όλο τον χώρο γύρω από τη βάση του κυλίνδρου. Επίσης, παρατηρούμε την 

ανάπτυξη θερμότητας. Ο αφρός περιέχει και μεγάλη ποσότητα οξυγόνου. 

    
Ερμηνεία 

Το Η2Ο2 διασπάται προς υδρατμούς και οξυγόνο (Ο2), σύμφωνα με την ακόλουθη εξώθερμη 

αντίδραση:   2Η2Ο2 (aq)      2H2O (g)  +  Ο2 (g) 

Η αντίδραση αυτή είναι εξαιρετικά βραδεία. Παρουσία όμως καταλύτη, όπως το ΚI, η παραπάνω 

αντίδραση είναι πολύ ζωηρή. Με το απορρυπαντικό, οι παραγόμενοι υδρατμοί, και κυρίως το 
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οξυγόνο, δημιουργούν έντονο αφρισμό. Αυτό που κάνει τη φλόγα του κεριού να ζωηρεύει, είναι η 

παρουσία του οξυγόνου. 

Το κιτρινωπό χρώμα της «οδοντόκρεμας» οφείλεται στο ιώδιο που υπάρχει στο ΚΙ. 

 

Το μαγικό κερί που κάνει … τραμπάλα ! ! ! 

Διαδικασία 

Παίρνουμε ένα κερί, το διαπερνάμε με μια καρφίτσα στο κέντρο του και το τοποθετούμε σε δυο 

ποτήρια έτσι ώστε να ισορροπεί. Το ανάβουμε και από τα δυο άκρα οπότε παρατηρούμε ότι το κερί 

αρχίζει να ταλαντώνεται με αυξανόμενο ρυθμό. 

   
Ερμηνεία  

Το κερί καίγεται ανομοιόμορφα οπότε δημιουργείται ζεύγος δυνάμεων που αναγκάζει το κερί να 

ταλαντώνεται. 

 

Παίζοντας με κεριά 

Διαδικασία 

Σε ένα δίσκο που περιέχει χρωματισμένο νερό τοποθετούμε ένα κερί. Ανάβουμε το κερί και το 

καλύπτουμε με ένα ποτήρι. Παρατηρούμε ότι σε λίγο το κερί σβήνει ενώ το νερό ανεβαίνει στο 

ποτήρι. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία με δυο και τρία κεριά. Παρατηρούμε ότι η στάθμη 

του νερού ανεβαίνει περισσότερο όσα περισσότερα κεριά χρησιμοποιήσουμε. 

    
Ερμηνεία  

Το κερί αποτελείται από παραφίνες, που είναι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι καίγονται 

από το οξυγόνο του αέρα παράγοντας διοξείδιο του άνθρακα (αέριο που δε συντηρεί την καύση) 

και έτσι το κερί σβήνει. Ο όγκος του αέρα μειώνεται (διότι ο όγκος του οξυγόνου που 

καταναλώνεται είναι μεγαλύτερος από αυτόν του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται) με 

αποτέλεσμα το νερό να ανεβαίνει προς τα πάνω. 
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3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 

Μολύβι – laser 

Τι χρειαζόμαστε 

Τροφοδοτικό, καλώδια, μολύβια ξυσμένα και από τις δύο πλευρές ή μύτες μηχανικών μολυβιών, 

ορθοστάτες, βάσεις, συνδέσμους, λαβίδες, σφαιρική φιάλη 

Τι θα κάνουμε 

Συνδέουμε στο τροφοδοτικό τα καλώδια και στηρίζουμε τους ακροδέκτες (κροκοδειλάκια) στις 

λαβίδες. Επίσης, στα ελεύθερα άκρα από τα κροκοδειλάκια, συνδέουμε τις μύτες - άκρες του 

μολυβιού. Ανοίγουμε το τροφοδοτικό και εφαρμόζουμε τάση 6Volt. 

Τι θα δούμε 

Αφού περάσουν μερικά λεπτά, η μύτη (γραφίτης) του μολυβιού θερμαίνεται. Το ξύλο που 

περιβάλλει τη μύτη (γραφίτης) θερμαίνεται και αυτό, παίρνει φωτιά και καίγεται το ξύλο. Αφού 

καεί το ξύλο, εμφανίζεται η πυρακτωμένη μύτη του μολυβιού, που μπορεί να κόψει ευθύγραμμα ένα 

κομμάτι χαρτί σαν laser ή να φωτοβολήσει σαν λαμπτήρας. 

   
Τι συνέβη 

Η μύτη του μολυβιού – γραφίτης - είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού. Έτσι, όταν ανοίγουμε το 

τροφοδοτικό, ηλεκτρικό ρεύμα περνάει μέσα από τη μάζα του και τη θερμαίνει (φαινόμενο Joule). 

Όσο χρόνο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα θερμαίνεται και η θερμοκρασία του αυξάνει, 

θερμαίνοντας παράλληλα και το ξύλινο περίβλημα της μύτης του μολυβιού. Το ξύλο θερμαίνεται 

μέχρι, του σημείου ανάφλεξής του. Τότε παίρνει φωτιά και καίγεται το ξύλο. Έτσι, εμφανίζεται η 

πυρακτωμένη μύτη του μολυβιού. 
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Βραχυκύκλωμα … πυρκαγιά 

Τι χρειαζόμαστε 

Μία μπαταρία 4,5Volt, καλώδια, σύρμα κουζίνας 

Τι θα κάνουμε 

Συνδέουμε στους πόλους της μπαταρίας τα καλώδια, τα ελεύθερα άκρα των οποίων συνδέονται με 

σύρμα κουζίνας. 

Τι θα δούμε 

Θα παρατηρήσουμε ότι, το σύρμα κοκκινίζει, πυρακτώνεται και παίρνει φωτιά. 

Τι συνέβη 

Το σύρμα κουζίνας αποτελείται από μέταλλο και έτσι, είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού. 

Όταν συνδέεται με την μπαταρία, διαρρέεται από ρεύμα. Επειδή είναι πολύ λεπτό, έχει μικρή 

αντίσταση και η θερμοκρασία που αναπτύσσεται σ’ αυτό, λόγω φαινομένου Joule, είναι μεγάλη. 

Έτσι, το σύρμα κοκκινίζει, πυρακτώνεται και παίρνει φωτιά. 

 

Το ηφαίστειο  

Τι χρειαζόμαστε 

Έναν ογκομετρικό κύλινδρο 1000ml, νερό, ηλιέλαιο, αναβράζοντα δισκία Depon, χρώμα βαφής 

αυγών κόκκινο 

Τι θα κάνουμε 

- Σε ένα άδειο ογκομετρικό κύλινδρο 1000ml βάζουμε νερό, περίπου μέχρι το 1/5 του ύψους του 

κυλίνδρου και διαλύουμε μέσα σε αυτό λίγο χρώμα. 

- Προσθέτουμε ηλιέλαιο, μέχρι ο κύλινδρος να γεμίσει 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 αναβράζοντας δισκίου. 

  
Τι συνέβη 

Το χρώμα βαφής διαλύεται στο νερό και το χρωματίζει. Το λάδι επιπλέει στο νερό, επειδή είναι 

ελαφρύτερο. Το αναβράζον δισκίο αντιδρά με το νερό και δημιουργείται διοξείδιο του άνθρακα, το 

οποίο σαν αέριο ανέρχεται δια μέσου των υγρών. 

 

Θαύμα … το κρασί γίνεται νερό 

Τι χρειαζόμαστε 

Νερό, υδροξείδιο του νατρίου (ΝαΟΗ), φαινολοφθαλεΐνη, καλαμάκι, ποτήρι κρασιού ή έστω ποτήρι 

ζέσεως 

Τι θα κάνουμε 
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Σε ένα ποτήρι ρίχνουμε λίγο νερό και μέσα σ’ αυτό διαλύουμε λίγες σταγόνες υδροξειδίου του 

νατρίου. Στη συνέχεια ρίχνουμε 2 - 3 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνη. Μετά, με πολύ μεγάλη προσοχή, 

φυσάμε (εκπνέουμε) με ένα καλαμάκι στο διάλυμα. 

  
Τι θα δούμε 

Θα παρατηρήσουμε ότι το αραιό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου αρχικά, με την προσθήκη 

φαινολοφθαλεΐνης χρωματίζεται ροζ, δηλαδή γίνεται «ροζέ κρασί». Στη συνέχεια, όταν φυσάμε με 

το καλαμάκι, το ροζ διάλυμα, αποχρωματίζεται, δηλαδή γίνεται … το θαύμα και το «ροζέ κρασί» 

μετατρέπεται σε νερό. 

Τι συνέβη 

Το διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου είναι βασικό διάλυμα και σαν βασικό παίρνει ροζ χρώμα, όταν 

προσθέσουμε δείκτη φαινολοφθαλεΐνη. Όταν όμως φυσήξουμε με το καλαμάκι στο βασικό διάλυμα, 

το διοξείδιο του άνθρακα που περιέχεται στα αέρια της εκπνοής διαλύεται στο νερό και δημιουργεί 

ανθρακικό οξύ. Έτσι, το διάλυμα γίνεται όξινο. Η φαινολοφθαλεΐνη όμως, σε όξινο περιβάλλον 

κάνει το διάλυμα άχρωμο. 

 

Υδρογόνο: κροτούν αέριο 

Τι χρειαζόμαστε 

Μία κωνική φιάλη με πλευρική έξοδο, λαστιχάκι, πώμα, υδροχλωρικό οξύ (HCl), ψευδάργυρο (Zn), 

δοχείο με σαπουνόνερο, σπίρτα 

Τι θα κάνουμε 

Σε μία κωνική φιάλη με πλευρική έξοδο 

ρίχνουμε υδροχλωρικό οξύ και μέσα σ’ αυτό 

ρινίσματα ψευδαργύρου. Κλείνουμε καλά με το 

πώμα το στόμιο της φιάλης, το λαστιχάκι δε, που 

έχουμε εφαρμόσει στην πλευρική έξοδο, το 

βυθίζουμε στο σαπουνόνερο. 

Τι θα δούμε 

Στην επιφάνεια του σαπουνόνερου 

δημιουργούνται φυσαλίδες αερίου, οι οποίες αν 

πλησιάσουμε τη φλόγα ενός σπίρτου, 

αναφλέγονται με κρότο. 

Τι συνέβη 

Ο ψευδάργυρος που είναι μέταλλο,  αντέδρασε με το υδροχλωρικό οξύ και δημιουργήθηκε αέριο 

υδρογόνο H2. Το αέριο υδρογόνο, έχει την ιδιότητα να καίγεται με κρότο, γι’ αυτό λέγεται και 

κροτούν αέριο. 

 

Οδοντόκρεμα του ελέφαντα 
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Τι χρειαζόμαστε 

Διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου (30%), στερεό ιωδιούχο κάλιο (ΚΙ), ογκομετρικό κύλινδρο, 

απορρυπαντικό πιάτων, χρώμα ζαχαροπλαστικής 

Τι θα κάνουμε 

Σε ένα ογκομετρικό κύλινδρο προσθέτουμε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού, 50 - 100ml, διάλυμα 

υπεροξειδίου του υδρογόνου (30%), λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής και ανακατεύουμε κατάλληλα να 

αναμιχθούν τα υλικά. Στη συνέχεια ρίχνουμε μερικούς κόκκους ιωδιούχο κάλιο. 

Τι θα δούμε 

Σχηματισμό εντυπωσιακά πυκνού αφρού, έγχρωμου, που ξεφεύγει από τον κύλινδρο, με τη μορφή 

της «γιγάντιας» οδοντόκρεμας. 

  
Τι συνέβη 

Η έντονη διάσπαση του υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2), του κοινού μας οξυζενέ, παράγει 

οξυγόνο (Ο2), που σχηματίζει πυκνό αφρό με το απορρυπαντικό. 

 

Υδροηλεκτρική μακέτα 

Υλικά που χρειάστηκαν για την κατασκευή 

Ένα παλιό ποδήλατο, πλαστικά «κουβαδάκια», ηλεκτροκόλληση, τροχό κοπής (σιδήρου), ένα 

λαμπτήρα, καλώδια, δυναμό ποδηλάτου, σιδερένιες βάσεις (από σιδηρόβεργες), σύρμα (σιδήρου), 

πλαστικούς συνδετήρες 

Τι θα δούμε 

Με την πτώση του νερού στα «κουβαδάκια» της κατασκευής  

περιστρέφεται ο τροχός και ανάβει ο λαμπτήρας. 

Πώς εξηγείται 

Βασίζεται πάνω στην αρχή διατήρησης της ενέργειας και την μετατροπή της από την μια μορφή σε 

άλλη. Δηλαδή, η δυναμική ενέργεια του νερού μετατρέπεται σε κινητική στον τροχό και στη 

συνέχεια σε ηλεκτρική απόδειξη της μετατροπής σε ηλεκτρική ενέργεια, είναι ότι ανάβει ο 

λαμπτήρας. 
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Γυμνάσιο Κέδρου 
 

Μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων του σχολείου έκαναν κατασκευές με θέμα: «Αιολική ενέργεια στο 

παρελθόν και στο μέλλον». 

Στο παρελθόν με τη βοήθεια του ανέμου μετακινούνταν τα καράβια όπως και η σχεδία του 

Οδυσσέα (12ος π.Χ. αιώνας). 

Στο μέλλον τα αιολικά πάρκα χρόνο με το χρόνο αυξάνονται και έτσι ένα μεγάλο μέρος της 

αιολικής ενέργειας αξιοποιείται στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη. 
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Πειραματικό Γυμνάσιο Φαναρίου 
 

Βάρκα με ατμομηχανή 

Η ιστορία των βαρκών αυτού του είδους ξεκινά με την 

κατοχύρωση μιας πατέντας το 1891 στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, από τον εφευρέτη Thomas Piot. Η «μηχανή» 

αποτελείται από ένα σπειροειδή σωλήνα χαλκού με τα 

δύο άκρα του να προεξέχουν από το πίσω μέρος του 

σκάφους. Το «μυστικό» είναι ότι το σωληνάκι πρέπει να 

είναι γεμάτο με νερό πριν μπει η πηγή θερμότητας. 

Η θερμότητα που προσφέρεται στο νερό το αναγκάζει να 

εξέλθει με πίεση από τα 

άκρα σπρώχνοντας τη βάρκα προς τα εμπρός, κρύο νερό μπαίνει 

στους σωλήνες την επόμενη στιγμή και ο κύκλος συνεχίζεται. 

Βάρκα με φωτοβολταϊκά 

Το βαρκάκι κινείται με τη βοήθεια τριών φωτοβολταϊκών στοιχείων 

που δίνουν ενέργεια σε ένα μικρό κινητήρα Το φωτοβολταϊκό 

φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1839 από τον Εντμόντ Μπεκερέλ 

(Alexandre - Edmond Becquerel). Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο και η 

λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος στηρίζεται στις βασικές 

ιδιότητες των ημιαγωγών υλικών. Τα υλικά αυτά έχουν την ιδιότητα 

να μετατρέπουν την ενέργεια των προσπιπτόντων φωτονίων (πακέτα 

ενέργειας) σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Υδραυλικός ανυψωτήρας 

O Γάλλος φυσικός Μπλαιζ Πασκάλ (Blaise Pascal) 

(1623-1662), διατύπωσε την ομώνυμη Αρχή: κάθε 

μεταβολή της πίεσης σε οποιοδήποτε σημείο ενός 

περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί 

ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του. 

Αξιοποιώντας αυτήν την Αρχή, η μεταβολή της πίεσης 

στο έμβολο (σύριγγα) προκαλεί μεταβολή της πίεσης 

σε όλα τα σημεία του ρευστού. Έτσι τα υπόλοιπα 

έμβολα, το ένα μετά το άλλο εκτείνονται προς τα πάνω 

ανυψώνοντας το αυτοκινητάκι μας όταν πιέζουμε προς 

τα εμπρός τη σύριγγα και αντίστροφα κατεβαίνουν όταν τραβήξουμε τη σύριγγα προς τα πίσω. 

Υποβρύχιο 

Το 1578 ο Άγγλος William Bourne σχεδίασε το πρώτο 

υποβρύχιο το οποίο όμως δεν κατασκευάστηκε ποτέ. Το 

πρώτο επιτυχημένο υποβρύχιο κατασκευάστηκε το 1620 από 

τον Ολλανδό Cornelius Jacobszoon Drebbel. Τα σύγχρονα 

υποβρύχια έχουν εσωτερικό και εξωτερικό κύτος. 

Ανάμεσά τους βρίσκονται οι δεξαμενές έρματος. Όταν ένα 

υποβρύχιο θέλει να καταδυθεί, γεμίζει νερό τις δεξαμενές 

και αυξάνει έτσι την πυκνότητά του. Το βάρος του είναι 

μεγαλύτερο πλέον από την άνωση και το υποβρύχιο 

βυθίζεται. Για να αναδυθεί πρέπει οι αντλίες του να σπρώξουν το νερό έξω από τις δεξαμενές και 

να τις γεμίσουν με αέρα. Η πυκνότητα του υποβρυχίου μικραίνει και το υποβρύχιο αναδύεται. 
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Ανάλυση λευκού φωτός 

Το λευκό φως δεν είναι πραγματικά λευκό, αποτελείται από πολλά 

διαφορετικά χρώματα. Ο Ισαάκ Νεύτων απέδειξε ότι το φως του ήλιου 

μπορεί να αναλυθεί σε περισσότερα χρώματα όταν περάσει μέσα από ένα 

πρίσμα. 

Το δικό μας φασματοσκόπιο, με τη βοήθεια 

ενός cd αναγκάζει τα διάφορα χρώματα (που 

έχουν διαφορετικά μήκη κύματος) που 

περιέχονται στο λευκό φως να ανακλώνται 

προς διαφορετικές κατευθύνσεις και να αναλύει 

έτσι το λευκό φως στα «συστατικά» του. Αυτό 

επιτυγχάνεται λόγω των μικροσκοπικών αυλακώσεων (η απόσταση 

μεταξύ τους είναι 1600nm) που υπάρχουν πάνω στην επιφάνεια των 

cd για να εγγραφούν σε αυτό πληροφορίες. 

Επανασύνθεση λευκού φωτός 

Το ορατό φώς έχει μήκη κύματος από 400 ως 700nm. Το μάτι μας 

κωδικοποιεί τα χρώματα ανάλογα με το μήκος κύματος. Το λευκό φως 

αποτελείται από όλα τα μήκη κύματος δηλαδή περιέχονται όλα τα χρώματα 

από 400 ως 700nm, το κόκκινο, το πορτοκαλί, το κίτρινο, το πράσινο, το 

κυανό και το ιώδες. Όταν κοιτάζουμε τον περιστρεφόμενο χρωματιστό δίσκο 

τότε δεν βλέπουμε πλέον τα χρώματα ξεχωριστά. Αυτό που βλέπουμε είναι 

μία ανάμιξη, ένα «ανακάτεμα των χρωμάτων». Τα χρώματα μοιάζουν σα να 

καλύπτουν το ένα το άλλο και ο εγκέφαλός μας φαίνεται να μην προλαβαίνει 

να τα αντιληφθεί ξεχωριστά. Έναν τέτοιο δίσκο περιέγραψε για πρώτη φορά ο 

Νεύτωνας στο βιβλίο του Οπτική το 1704. 
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1ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 

Από φθηνό χαλκό, σε ακριβό ασήμι και χρυσάφι (Νομίσματα 1, 2 

ή 5 λεπτών μετατρέπονται σε ασημένια και κατόπιν σε χρυσά) 
Υλικά 

Νομίσματα 1, 2 ή 5 λεπτών, κάψα εξατμίσεως, εργαστηριακός 

λύχνος, πλέγμα αμιάντου, ποτήρι ζέσεως 100mL, Zn σε σκόνη, 

διάλυμα NaOH 6Μ, λαβίδα, κουτάλι, λεπτό σύρμα κουζίνας 

Πειραματική διαδικασία 

Ασημένια νομίσματα 

- Τοποθετούμε τη σκόνη ψευδαργύρου (0,5mL) και το διάλυμα NaOH στην κάψα εξατμίσεως. 

- Τοποθετούμε την κάψα πάνω στο πλέγμα και θερμαίνουμε το μίγμα στον λύχνο. 

- Στη διάρκεια της θέρμανσης τρίβουμε με το σύρμα κουζίνας τα νομίσματα για να απομακρύνουμε 

κηλίδες και μικρές σκουριές που ενδεχομένως υπάρχουν. 

- Λίγο πριν αρχίσει το διάλυμα να βράζει, τοποθετούμε τα τρία νομίσματα στο διάλυμα με προσοχή 

και με τη βοήθεια λαβίδας. 

- Όταν τα νομίσματα πάρουν το ασημί χρώμα, τα αφαιρούμε από το διάλυμα με τη λαβίδα, τα 

ρίχνουμε στο ποτήρι με το νερό να κρυώσουν, κατόπιν τα ξεπλένουμε κάτω από τη βρύση και τα 

στεγνώνουμε με μια πετσέτα. 

Χρυσά νομίσματα 

- Θερμαίνουμε τα ασημένια νομίσματα στη φλόγα του λύχνου, κρατώντας τα από τη λαβίδα και σε 

απόσταση περίπου 5cm από τη φλόγα. Το χρυσαφί χρώμα εμφανίζεται μέσα σε 20-30s. 
Προσέχουμε να αποφύγουμε υπερθέρμανση. 

- Όταν όλο το νόμισμα έχει πάρει χρυσαφί χρώμα, το απομακρύνουμε από την πηγή θερμότητας 

και το αφήνουμε για λίγο στην άκρη να ψυχθεί. 

 
(Α) Θέρμανση νομισμάτων στο μίγμα NaOH(aq) και σκόνης Zn: δημιουργία «ασημένιων νομισμάτων. 

(Β) Με πύρωση των «ασημένιων» νομισμάτων στη φλόγα, αυτά μετατρέπονται σε «χρυσά». 
(Γ) Εξωτερική εμφάνιση των αρχικών, των «ασημένιων» και των «χρυσών» νομισμάτων. 
Ερμηνεία 

Τα νομίσματα του 1, των 2 και των 5 λεπτών του € είναι κατασκευασμένα από χάλυβα καλυμμένο 

με χαλκό. Ο ψευδάργυρος αντιδρά με το NaOH και σχηματίζει Na2ZnO2, το οποίο ανάγεται από 

τον χαλκό του νομίσματος σε μεταλλικό ψευδάργυρο. Αυτός προσδίδει το ασημί χρώμα στο 

νόμισμα. 

Το χρυσαφί χρώμα που παίρνουμε στη συνέχεια με τη θέρμανση του «ασημένιου» νομίσματος, 

οφείλεται στη δημιουργία κράματος ορειχάλκου που έχει το χρώμα του χρυσού. 
 

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


Πειράματα - Κατασκευές 

Σεραφείμ Μπίτσιος – ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr 26 

Παρατήρηση 

Το χρώμα του ορείχαλκου αλλάζει ανάλογα με την περιεκτικότητά του σε ψευδάργυρο. Όταν η 

περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο είναι χαμηλή, ο ορείχαλκος έχει ένα καστανέρυθρο χρώμα που 

πλησιάζει το κεραμιδί χρώμα του χαλκού. Για περιεκτικότητα σε Zn περίπου 30% ο ορείχαλκος 

έχει το χρώμα του χρυσού, αλλά, για ακόμα πιο υψηλή περιεκτικότητα σε Zn, το χρώμα του γίνεται 

και πάλι καστανέρυθρο. 

 

Το μυστήριο της ... μεταλαμπάδευσης (Σβήνουμε τη φλόγα μιας 

λαμπάδας. Πλησιάζοντας όμως μια δεύτερη φλόγα στο φυτίλι της 

λαμπάδας που καπνίζει, το φυτίλι αρπάζει πάλι φωτιά, χωρίς να το 

ακουμπήσει η δεύτερη φλόγα) 
Υλικά 

Λαμπάδα, κερί 

Πειραματική διαδικασία 

- Ανάβουμε τη λαμπάδα και το κερί. Αφήνουμε λίγο τη λαμπάδα αναμμένη ώστε να μεγαλώσει η 

φλόγα της. 

- Φέρνουμε τη λαμπάδα προς το στόμα μας και με ένα φύσημα σβήνουμε τη λαμπάδα. 

- Στην πορεία του καπνού που ανεβαίνει από τη σβησμένη λαμπάδα και από απόσταση 2-3cm 

πλησιάζουμε αμέσως ένα αναμμένο κερί. Η φλόγα του κεριού «πηδάει» μέσω του αέρα και ανάβει 

το σβησμένο φυτίλι της λαμπάδας. 

 
(Α) Η λαμπάδα και το κερί αναμμένα. 
(Β) Η στήλη του καπνού, αμέσως μετά το σβήσιμο της λαμπάδας. 
(Γ) Η σβησμένη λαμπάδα αρπάζει φωτιά, χωρίς η φλόγα του κεριού να έρθει σε επαφή με το φυτίλι της. 
Ερμηνεία 

Η λαμπάδα φτιάχνεται από παραφίνη η οποία είναι προϊόν της απόσταξης του πετρελαίου και 

αποτελείται από κορεσμένους υδρογονάνθρακες. Η παραφίνη καίγεται προς νερό και διοξείδιο του 

άνθρακα. Όταν όμως σβήνουμε φυσώντας τη λαμπάδα, στη στήλη του καπνού που σχηματίζεται 

πάνω από τη λαμπάδα υπάρχουν και ατμοί παραφίνης. Με το πλησίασμα του αναμμένου κεριού, οι 

ατμοί παραφίνης αρπάζουν φωτιά και, ακολουθώντας την πορεία τους προς το φυτίλι, μεταδίδουν 

τη φλόγα σ’ αυτό. 

Παρατήρηση 

Χρησιμοποιούμε λαμπάδες από καθαρή παραφίνη, με χονδρό φυτίλι. 
 

Πώς φτιάχνω έναν καθρέφτη (Θερμαίνουμε ένα διάλυμα διαφόρων 

ουσιών μέσα σε μια γυάλινη κάψα και στην εξωτερική πλευρά του 

πυθμένα της κάψας σχηματίζεται ένας καθρέπτης) 
Υλικά 

Τριβλίο Petri επιμελώς καθαρισμένο, ποτήρι ζέσεως 100mL, κουτάλι, γυάλινη ράβδος, πλέγμα 
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αμιάντου, γκαζάκι του καφέ με δική του μεταλλική βάση στο άνω μέρος, σταγονόμετρο, AgNO3 

(0,54g), δ. NH3 2M, τρυγικό καλιονάτριο NaKC4H4O6·4H2O (0,44g), απιοντισμένο νερό 

Πειραματική διαδικασία 

- Διαλύουμε τον AgNO3 σε 20mL νερό μέσα στο ποτήρι ζέσεως και προσθέτουμε κατά σταγόνες 

διάλυμα ΝΗ3 μέχρις επαναδιαλύσεως του αρχικά σχηματιζόμενου φαιού ιζήματος. 

- Στο άχρωμο διαυγές διάλυμα, προσθέτουμε το τρυγικό καλιονάτριο και αναδεύουμε. 

- Μεταγγίζουμε το διάλυμα στο τριβλίο Petri. 

- Θερμαίνουμε το τριβλίο πάνω στο πλέγμα μέχρις ενάρξεως βρασμού. 

- Αφήνουμε λίγο το τριβλίο να κρυώσει και κατόπιν αποχύνουμε αργά το υγρό. 

Ερμηνεία 

Ο καθρέφτης είναι μεταλλικός άργυρος. Οι αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα και οδηγούν σε 

μεταλλικό άργυρο είναι: 

2Ag+ (aq)  +  2OH– (aq)   →   2AgOH (s)   →  Ag2O (s)  +  H2O 

Ag2O (s)  +  4NH3(aq)  +  H2O   →   2[Ag(NH3)2]
+ (aq)  +  2OH– (aq) 

2[Ag(NH3)2]
+ (aq)  +  C4H4O6

2- (aq)   →   2Ag (s)  +  4NH3 (aq)  +  γλυοξάλη  +  μηλεϊνικό οξύ  + 

Παρατηρήσεις 

1. Όχι μόνο το τριβλίο, αλλά και το πλέγμα αμιάντου πρέπει να είναι πολύ καθαρό, διότι αλλιώς 

σχηματίζονται κηλίδες πάνω στον καθρέφτη. Το τριβλίο τοποθετείται σε λουτρό καθαρισμού 

γυαλικών (προπανόλη + KOH) από την προηγούμενη μέρα, ξεπλένεται αρχικά με άφθονο νερό και 

κατόπιν με ακετόνη. Το χρησιμοποιούμε τελείως στεγνό και χωρίς καθόλου κηλίδες. 

2. Η ποσότητα του διαλύματος είναι συνολικά ~30mL και χωράει στο συγκεκριμένο τριβλίο. 

3. Η θέρμανση του τελικού διαλύματος πρέπει να γίνει με αργό ρυθμό, διαφορετικά ο καθρέφτης 

δεν σχηματίζεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του δοχείου. Σβήνουμε τον λύχνο πριν αρχίσει 

να βράζει το διάλυμα. (Συνολική διάρκεια θέρμανσης ~3min.) 

4. Εναλλακτικά, και για ταχύτερη διεξαγωγή του πειράματος, μπορούμε να έχουμε έτοιμο ένα 

διάλυμα του συμπλόκου [Ag(NH3)2]NO3 0,1Μ και να προσθέσουμε απλώς 0,50g 

NaKC4H4O6·4H2O στα 30mL διαλύματος του συμπλόκου. Το σύμπλοκο [Ag(NH3)2]NO3 είναι 

σταθερό για μεγάλο διάστημα σε σκούρα φιάλη. 

5. Ο σχηματισμένος με τον παραπάνω τρόπο καθρέφτης δεν είναι σταθερός και με απόξυση 

καταστρέφεται. Γενικά, προστασία της επαργύρωσης επιτυγχάνεται με επικάλυψη με ειδικό 

βερνίκι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Α) Το αρχικά διαυγές διάλ. του συμπλόκου [Ag(NH3)2]NO3 και του NaKC4H4O6·4H2O έχει 

θολώσει και έχει γίνει φαιόχρωμο κατά τη θέρμανση. (Β) Ο έτοιμος καθρέφτης 
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Το μαγικό υγρό που κάνει άκαυστα τα χαρτονομίσματα και τα μαντήλια (Βουτάμε ένα 

χαρτονόμισμα σε ένα άχρωμο διαυγές υγρό, πλησιάζουμε ένα αναμμένο σπίρτο και το χαρτονόμισμα 

αρπάζει φωτιά. Όμως, μετά από λίγο η φωτιά σβήνει και το χαρτονόμισμα είναι ανέπαφο.) 
Υλικά 

Χαρτονόμισμα των 5 ή των 10 €, μαντήλι, γυάλα ή ποτήρι ζέσεως 

των 400mL, λαβίδα, μεγάλο ρηχό πιάτο, ισοπροπυλική αλκοόλη 

(C3H7OH) 55mL, απιονισμένο νερό 45mL 

Πειραματική διαδικασία 

- Αναμιγνύουμε την αλκοόλη με το νερό στη γυάλα ή στο ποτήρι 

ζέσεως. 

- Πιάνουμε το χαρτονόμισμα με τη λαβίδα και το βυθίζουμε μέσα 

στο ποτήρι με το μίγμα προσέχοντας να διαβραχεί καλά. 

- Ανασύρουμε το χαρτονόμισμα, το στραγγίζουμε λίγο και το βάζουμε φωτιά, Αυτό τυλίγεται στις 

φλόγες. Μετά από 10s περίπου η φωτιά σβήνει και βλέπουμε ότι το χαρτονόμισμα είναι ανέπαφο. 

- Επαναλαμβάνουμε το ίδιο με το μαντήλι. 

(Α και Β) Τα χαρτονομίσματα αναφλέγονται, χωρίς όμως να καίγονται στο τέλος. 

(Β) Το φλεγόμενο μαντήλι που τελικά μένει και αυτό ανέπαφο. 
Ερμηνεία 

Τα χαρτονομίσματα του ευρώ δεν είναι φτιαγμένα από χαρτί αλλά από βαμβάκι. Οι ίνες του 

βαμβακιού απορροφούν το νερό από το μίγμα ισοπροπανόλης - νερού και έτσι το χαρτονόμισμα 

προστατεύεται από την ανάφλεξη. Επίσης, το νερό απορροφά μέρος της παραγόμενης κατά την 

αντίδραση θερμότητας. Τελικά, αυτό που καίγεται είναι η ισοπροπανόλη:  

2C3H7OH (l)  +  9O2 (g)   →   6CO2 (g)  +  8H2O (g) ΔΗ = –1987kJ/mol 

Παρατηρήσεις 

1. Αν το νερό εξατμισθεί γρήγορα, το χαρτονόμισμα μπορεί να αναφλεγεί. 

2. Το πείραμα πετυχαίνει και με ένα κομμάτι χαρτί στη θέση του χαρτονομίσματος. 

3. Μπορούμε να προσθέσουμε NaCl στο διάλυμα, προκειμένου να προσδώσουμε στη φλόγα 

εντονότερο κίτρινο χρώμα. 

4. Το πιάτο το τοποθετούμε κάτω από το φλεγόμενο χαρτονόμισμα ή μαντήλι διότι πολλές φορές 

σταγόνες του υγρού διαβροχής πέφτουν φλεγόμενες στον πάγκο. Επίσης, πριν από την ανάφλεξη 

απομακρύνουμε το ποτήρι ή τη γυάλα με το εύφλεκτο μίγμα. 
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Μικρά πυροτεχνήματα 

Σε ξύλινα ή συρμάτινα ραβδάκια 

μήκους 15–20cm και στο μισό 

μήκος τους ψεκάζουμε με μια 

κόλα χειροτεχνίας και 

πασπαλίζουμε με μίγμα 

χλωρικού καλίου και άχνης 

ζάχαρης που έχουμε ετοιμάσει, 

σε αναλογία περίπου 1:1. 

Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία 

τόσες φορές ώστε στο τέλος τα 

ραβδάκια να αποκτήσουν τη 

μορφή που έχουν τα «αστράκια» 

που χρησιμοποιούμε στις 

τούρτες γενεθλίων. Αφού 

στεγνώσουν και σκληρύνουν τα ραβδάκια είναι έτοιμα για … ανάφλεξη. Τα πυροτεχνήματα καίγονται 

με εντυπωσιακό τρόπο, γιατί αναπτύσσεται μια επιταχυνόμενη και ανατροφοδοτούμενη αντίδραση. 

Το χλωρικό κάλιο διασπάται από τη θερμότητα (KClO3   →   KCl  +  ¾O2) και το οξυγόνο που 

παράγεται επιταχύνει την καύση της ζάχαρης (C12H22O11  +  12O2   →   12CO2  +  11H2O).             

Η θερμότητα που παράγεται από την καύση διασπά ακόμη περισσότερο χλωρικό κάλιο και η 

αντίδραση ανατροφοδοτείται ζωηρά.  
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3ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 

Το μπλε μπουκάλι (Σε αυτό το πείραμα ένα μπλε 

διάλυμα σταδιακά αποχρωματίζεται και όταν το 

διάλυμα ανακινηθεί το διάλυμα γίνεται και πάλι μπλε) 

Υλικά 

Κωνική φιάλη των 500ml με πώμα, 3g NaOH (s), 3g 

γλυκόζη, 1ml διαλύματος μπλε του μεθυλενίου, νερό 

Πειραματική διαδικασία 

- Προσθέτουμε 300ml νερό στην κωνική φιάλη. 

- Διαλύουμε στο νερό το υδροξείδιο του νατρίου και στη συνέχεια τη γλυκόζη. 

- Προσθέτουμε το μπλε του μεθυλενίου. 

- Πωματίζουμε τη φιάλη και την ανακινούμε καλά.  

- Παρατηρούμε ότι το διάλυμα γίνεται μπλε. 

- Αφήνουμε τη φιάλη σε ηρεμία και αφαιρούμε το πώμα. 

- Παρατηρούμε ότι το διάλυμα αποχρωματίζεται. 

   

 

Ερμηνεία  

Η αλλαγή του χρώματος του διαλύματος είναι αποτέλεσμα μιας αμφίδρομης οξειδοαναγωγικής 

αντίδρασης του δείκτη μπλε του μεθυλενίου. Το μπλε του μεθυλενίου είναι ένας αναγωγικός 

δείκτης που είναι άχρωμος κάτω από αναγωγικές συνθήκες, ενώ γίνεται μπλε όταν οξειδωθεί.    

Ο αποχρωματισμός του προκαλείται από την γλυκόζη, η οποία παρουσία του NaOH, ανάγει το 

μπλε του μεθυλενίου στη άχρωμη μορφή του. Η ανακίνηση της φιάλης βοηθά στη διάλυση του 

οξυγόνου, το οποίο οξειδώνει το μπλε του μεθυλενίου στην μπλε μορφή. 

   

 

Το μαγικό υγρό που κάνει άκαυστα τα χαρτονομίσματα (Βουτάμε ένα χαρτονόμισμα σε ένα 

άχρωμο διαυγές υγρό, πλησιάζουμε ένα αναμμένο σπίρτο και το χαρτονόμισμα αρπάζει φωτιά. 

Μετά από λίγο η φωτιά σβήνει και το χαρτονόμισμα μένει ανέπαφο.) 

Υλικά 

Χαρτονόμισμα, ποτήρι ζέσεως των 400ml, λαβίδα, ισοπροπυλική αλκοόλη (C3H7OH) 55ml, 

απιονισμένο νερό 45ml. 

Πειραματική διαδικασία 

- Αναμειγνύουμε την αλκοόλη με το νερό στο ποτήρι ζέσεως 

- Βυθίζουμε το χαρτονόμισμα μέσα στο ποτήρι με το μίγμα προσέχοντας να διαβραχεί καλά. 

- Πιάνουμε το χαρτονόμισμα με τη λαβίδα, το ανασύρουμε, το στραγγίζουμε και το βάζουμε φωτιά. 
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Ερμηνεία 

Τα χαρτονομίσματα του ευρώ, δεν είναι φτιαγμένα από χαρτί αλλά από βαμβάκι. Οι ίνες του 

βαμβακιού απορροφούν το νερό από το μίγμα της ισοπροπανόλης - νερού και έτσι το χαρτονόμισμα 

προστατεύεται από την ανάφλεξη. Επίσης το νερό απορροφά μέρος της παραγόμενης κατά την 

αντίδραση θερμότητας. Τελικά αυτό που καίγεται είναι η ισοπροπανόλη. 

2C3H7OH  +  9Ο2   →   6CΟ2  +  8H2O          ΔΗ = - 1987   kJ/mol 

Παρατηρήσεις  

1. Αν το νερό εξατμιστεί γρήγορα το χαρτονόμισμα μπορεί να αναφλεγεί. 

2. Το πείραμα πετυχαίνει και με ένα κομμάτι χαρτί ή βαμβακερό μαντήλι. 

3. Κάτω από το φλεγόμενο χαρτονόμισμα τοποθετούμε ένα πιάτο γιατί μπορεί να στάξουν 

φλεγόμενες σταγόνες. 

 

Το κερί που ανάβει μόνο του (Το κερί ανάβει μετά από μια σειρά από χημικές αντιδράσεις.) 

Υλικά 

Μεγάλο κερί, ζάχαρη άχνη, χλωρικό κάλιο (KClO3) και πυκνό θειϊκό οξύ (π.H2SO4) 

Πειραματική διαδικασία 

- Αναμιγνύουμε πολύ μικρή ποσότητα χλωρικού καλίου με επίσης πολύ μικρή ποσότητα ζάχαρης. 

(στην άκρη της σπάτουλας) 

- Αδειάζουμε την ποσότητα αυτή στο βαθούλωμα του κεριού γύρω από το φυτίλι. 

- Στάζουμε μία σταγόνα από το π.H2SO4 επάνω στο φυτίλι. 

- Παρατηρούμε ότι αμέσως παίρνει φωτιά. 

   

Ερμηνεία 

1. Αφυδάτωση ζάχαρης από το π.H2SO4 

C12H22O11  (π. H2SO4 )   →   12C   +  11H2O   ΔΗ = - 918   kJ/mol 

2. Δέσμευση H2O από το π.H2SO4 

H2SO4 ·nH2O  +  mH2O   →   H2SO4  (n+m)H2O  ΔΗ < 0 

3. Διάσπαση χλωρικού καλίου και παραγωγή  O2 

2KClO3  (θ)   →   2KCl  +  3O2    ΔΗ < 0 

4. Καύση άνθρακα  

C  +  O2   →   CΟ2      ΔΗ = - 393,5   kJ/mol  

5. Τήξη και καύση κεριού γύρω από το φυτίλι (το κερί είναι παραφίνη C25H52) 

C25H52  +  38O2   →   25CO2  +  26H2O 
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4ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 

Με μικροσκόπια έγινε παρατήρηση στομάτων στην επιδερμίδα φύλλων διάφορων φυτών και σε 

ορισμένα από αυτά διαπιστώθηκαν κάποιες διαφορές. Προτιμήθηκαν φύλλα όπου ξεκολλάει η 

επιδερμίδα εύκολα όταν τα σκίζουμε (π.χ. φύλλα μολόχας, γερανιού, τριανταφυλλιάς, αγγελικής, 

λεμονιάς κ.ά.) 

Με προσοχή κόψανε οι μαθητές 

κομμάτια επιδερμίδας από την πάνω 

και την κάτω επιφάνεια των φύλλων 

και τα τοποθέτησαν πάνω σε καθαρές 

αντικειμενοφόρους πλάκες, 

χρησιμοποιώντας και σταγόνες νερού. 

Έτσι δημιούργησαν διάφορα 

παρασκευάσματα. Ξεκινούσαν την 

παρατήρηση τους σε μικρή μεγέθυνση 

και χαμηλό φωτισμό. Στη συνέχεια 

προχωρούσαν στην επόμενη 

μεγέθυνση και με δυνατότερο 

φωτισμό. 

Έτσι εξοικειώθηκαν οι μαθητές με τη 

χρήση του μικροσκοπίου και τη δημιουργία παρασκευασμάτων. Επίσης ανέπτυξαν ικανότητες 

παρατήρησης στο μικροσκόπιο και διάκρισης λεπτομερειών στο υπό παρατήρηση υλικό. 
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Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Λεονταρίου 
 

Ο τρελός χορός του νατρίου 

Σκοπός: Να δειχθεί ότι τα δραστικά μέταλλα αντιδρούν με νερό ελευθερώνοντας υδρογόνο, μέσα 

από μια πρωτότυπη παρουσίαση. 

Υλικά 

Δοκιμαστικός σωλήνας (μεγάλος), μεταλλικό στήριγμα, λαβίδα, απόλυτη βενζίνη, αποσταγμένο 

νερό, μεταλλικό νάτριο, φαινολοφθαλεΐνη 

Πειραματική διαδικασία 

- Σε δοκιμαστικό σωλήνα προσθέτουμε 10mL νερού και 2-3 σταγόνες δείκτη φαινολοφθαλεΐνης. 

- Προσθέτουμε πάνω από την υδατική στιβάδα 5-10mL βενζίνης οπότε έχουμε μια δεύτερη 

στιβάδα (το νερό δεν αναμιγνύεται με τη βενζίνη). 

- Ρίχνουμε ένα μικρό κομμάτι νατρίου (Na) σε μέγεθος φακής και παρατηρούμε τον απίθανο 

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

στιβάδα σχηματίζεται βάση και ο δείκτης αλλάζει χρώμα. 

 
Ερμηνεία 

Τα δραστικά μέταλλα (K, Νa, Ca, Βa) αντιδρούν έντονα με το νερό δίνοντας το αντίστοιχο 

υδροξείδιο. π.χ.  2Na (s)  +  2H2O (l)   →   2NaOH (aq)  +  H2 (g) 

Το διάλυμα λόγω σχηματισμού βάσης χρωματίζει το δείκτη κόκκινο. Επειδή όμως το νάτριο δεν 

έρχεται σε άμεση επαφή με τον αέρα δεν αναφλέγεται το υδρογόνο. Το νάτριο έχει μικρότερη 

πυκνότητα από το νερό αλλά μεγαλύτερη από την βενζίνη, με συνέπεια να επιπλέει στην μεταξύ 

τους διαχωριστική επιφάνεια. Οι φυσαλίδες υδρογόνου που αναπτύσσονται στην επιφάνεια του 

μετάλλου το κάνουν περιοδικά ελαφρύτερο από την βενζίνη με αποτέλεσμα να ανεβοκατεβαίνει 

παγιδευμένο στην περιοχή της, προκαλώντας ένα τρελό χορό. 

 

Η ... οδοντόκρεμα του ελέφαντα 

Σκοπός: Να δειχθεί ότι η παρουσία καταλύτη αυξάνει την ταχύτητα μιας αντίδρασης μέσα από μια 

πρωτότυπη παρουσίαση. 

Υλικά 

Ογκομετρικός κύλινδρος των 100mL, μεγάλο ρηχό πιάτο, απορρυπαντικό 

πιάτων, δ. υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2) 30%w/w, δ. ιωδιούχου 

καλίου (ΚI) 2Μ 

Πειραματική διαδικασία 

- Τοποθετούμε τον ογκομετρικό κύλινδρο στο κέντρο του πιάτου. 

- Χύνουμε 20mL Η2Ο2 στον ογκομετρικό κύλινδρο. 

- Προσθέτουμε 10mL απορρυπαντικού στον ογκομετρικό κύλινδρο. 

- Στο μίγμα προσθέτουμε τώρα 5mL διαλύματος ΚI. Μέσα σε 10s 

αναπτύσσεται μια μεγάλη στήλη αφρού, η οποία ξεχειλίζει από τον κύλινδρο και αρχίζει να 
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καλύπτει όλο τον χώρο γύρω από τη βάση του κυλίνδρου. Επίσης, παρατηρούμε την ανάπτυξη 

θερμότητας. Ο αφρός περιέχει και μεγάλη  ποσότητα οξυγόνου. 

Ερμηνεία 

Το Η2Ο2 διασπάται προς υδρατμό και οξυγόνο σύμφωνα με την ακόλουθη εξώθερμη αντίδραση: 

2Η2Ο2 (aq)   →   2Η2Ο (g)  +  Ο2 (g) 

Η αντίδραση αυτή είναι εξαιρετικά βραδεία. Παρουσία όμως καταλύτη, όπως το ΚI, η παραπάνω 

αντίδραση είναι πολύ ζωηρή. Με το απορρυπαντικό, οι παραγόμενοι υδρατμοί, και κυρίως το 

οξυγόνο, δημιουργούν έντονο αφρισμό. Το κιτρινωπό χρώμα της «οδοντόκρεμας» οφείλεται στο 

ιώδιο που υπάρχει διαλυμένο στο διάλυμα του ΚΙ. 

 

 
 

Επιφανειακή τάση 

Με τον όρο επιφανειακή τάση χαρακτηρίζεται μία από τις ιδιότητες της ύλης η οποία και είναι 

δύναμη που παρατηρείται ως φυσικό φαινόμενο στην επιφάνεια των υγρών. 

Είναι η τάση των υγρών να ελαττώσουν την επιφάνειά τους και οφείλεται στις ελκτικές δυνάμεις 

που ασκούν τα μόρια του υγρού στα μόρια της επιφάνειάς του. Στο κέντρο της σταγόνας, το μόριο 

έλκεται εξίσου απ’ όλα τα γειτονικά του, οπότε ισορροπεί. Αλλά στην επιφάνεια της σταγόνας, 

κάθε μόριο έλκεται μόνο προς τα μέσα, μια και δεν υπάρχουν μόρια να το τραβήξουν προς τα έξω. 

Έτσι το υγρό τραβάει την επιφάνεια της σταγόνας, που συμπεριφέρεται σαν τεντωμένο δέρμα. 

Γενικά: 

- Αποτελεί μέτρο των ελκτικών δυνάμεων προς το εσωτερικό του υγρού. 

- Όσο ισχυρότερες είναι οι διαμοριακές δυνάμεις τόσο μεγαλύτερη είναι η επιφανειακή τάση. 

- Στην επιφανειακή τάση οφείλονται το σφαιρικό σχήμα των σταγόνων του νερού. 

 - Το νερό έχει μια ασυνήθιστα υψηλή επιφανειακή τάση σε σύγκριση με τα περισσότερα άλλα υγρά 

επειδή τα μόρια του έλκονται πολύ έντονα μεταξύ τους. Αυτή η ισχυρή έλξη επιτρέπει σε κάποια 

έντομα να περπατούν στην επιφάνειά του. 

http://ekfe.kar.sch.gr/
mailto:mail@ekfe.kar.sch.gr
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CF%8C


Πειράματα - Κατασκευές 

Σεραφείμ Μπίτσιος – ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr 35 

Όλοι μας έχουμε προσέξει τα σταγονίδια που σχηματίζονται πάνω στο μπουκάλι μιας παγωμένης 

λεμονάδας, όλα τους με πιθανή εξαίρεση τα πιο μεγάλα είναι εντελώς σφαιρικά, εξαιτίας του 

φαινομένου της επιφανειακής τάσης. Η επιφανειακή τάση δεν είναι πολύ ισχυρή και συγκρατεί με 

σφαιρικό σχήμα μόνο μικρά σταγονίδια. 

Εξαιτίας της επιφανειακής τάσης, οι τρίχες του πινέλου συγκλίνουν όταν το τραβάτε έξω από το 

νερό. 

Πείραμα 1ο: Χωρίς διαρροές 

Απαιτούμενα υλικά 

Ένα μπουκάλι, μια λεπτή γάζα ή βαμβακερό ύφασμα, λάστιχο 

Πειραματική διαδικασία 

Γεμιστέ το μπουκάλι με νερό και δέστε τη γάζα με το λάστιχο γύρω από το στόμιο του. Γυρίστε 

ανάποδα το μπουκάλι. Θα παρατηρήσετε ότι το νερό δεν θα χυθεί από τη γάζα. Το ίδιο θα 

παρατηρήσετε και με το βαμβακερό ύφασμα. 

Εξήγηση 

Η επιφανειακή τάση εμποδίζει το νερό να περάσει από τις μικροσκοπικές τρύπες που υπάρχουν 

ανάμεσα στις κλωστές διαφόρων υφασμάτων. 

Πείραμα 2ο: Μέταλλο που επιπλέει 

Απαιτούμενα υλικά 

Ένα ποτήρι νερό, συνδετήρας και καρφίτσες 

Πειραματική διαδικασία 

Γεμίστε ένα ποτήρι με νερό και τοποθετήστε προσεκτικά στην επιφάνεια του νερού ένα συνδετήρα 

ή μία καρφίτσα. Ο συνδετήρας θα επιπλεύσει, στηριγμένος στην «επιδερμίδα» του νερού. Η 

επιφάνεια του νερού τεντώνεται κάτω από το συνδετήρα, εξαιτίας του βάρους του. 

Πείραμα 3ο: Σπάστε την τάση 

Απαιτούμενα υλικά 

4 σπίρτα, ρηχό πιατάκι με νερό, απορρυπαντικό 

Πειραματική διαδικασία 

Γεμίστε το πιατάκι με νερό και αφού ηρεμήσει η επιφάνεια του τοποθετήστε τα σπίρτα ώστε να 

σχηματίζουν αστέρι. Ρίξτε μια σταγόνα απορρυπαντικού στο κέντρο του πιάτου. Η σταγόνα σπάει 

την επιφανειακή τάση σ’ εκείνο το σημείο και τα σπίρτα απομακρύνονται αμέσως προς το χείλος 

του πιάτου, όπου η τάση είναι ακόμα ισχυρή. Το απορρυπαντικό, που ανήκει στην ομάδα των 

σαπουνιών, το κάθε μόριο αποτελείται από ένα υδρόφιλο και ένα υδρόφοβο τμήμα. Το υδρόφιλο 

έλκεται έντονα από τα μόρια του νερού και παρεμβάλλεται ανάμεσά τους. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να μειώνεται η έλξη μεταξύ των μορίων του νερού, δηλαδή η επιφανειακή τάση. 

Αντί για σπίρτα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιπέρι ή ταλκ. 
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Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Προαστίου 
 

Μήκος Ταλάντωσης 

Με το συγκεκριμένο πείραμα θέλουμε να δείξουμε πως μια σειρά ταλαντώσεων από εκκρεμή με 

διαφορετικά μήκη δημιουργούν ένα τρισδιάστατο εγκάρσιο κύμα. 

Ξεκινούμε τις ταλαντώσεις ταυτόχρονα και με το ίδιο πλάτος. Παρατηρούμε ότι επειδή έχουμε 

διαφορετικά μήκη εκκρεμούς η περίοδος είναι διαφορετική. 

T=2π·
g

l
 

Αυτό προκαλεί μια εικονική διαφορά φάσης και κοιτώντας 

τις ταλαντώσεις από την πλευρά κατά μήκος αυτών, 

παρατηρούμε να σχηματίζεται σχεδόν αμέσως ένα εγκάρσιο 

κύμα που αλλάζει πλάτος και φαίνεται σαν να διαδίδεται 

χρονικά.  

Το κάθε εκκρεμές λειτουργεί σαν σημείο του μέσου του 

εγκάρσιου τμήματος που σιγά – σιγά διαλύεται. 

Θέματα για διερεύνηση: 

1. Ποια η σχέση των ταλαντώσεων με το κύμα; 

2. Πως μπορεί να συνδεθεί η περίοδος της ταλάντωσης του κάθε εκκρεμούς με το εγκάρσιο κύμα; 

3. Πόσες φορές τα σημεία συντονίζονται για να δημιουργήσουν κύμα; 

 

Οδοντόκρεμα του ελέφαντα 

Υλικά 

Απιονισμένο νερό, υπεροξείδιο του υδρογόνου, ιωδιούχο 

κάλιο, απορρυπαντικό πιάτων, σωλήνας πειράματος 

Πειραματική διαδικασία 

- Με προσοχή φτιάχνουμε ένα κορεσμένο διάλυμα 

ιωδιούχου καλίου σε απιονισμένο νερό. 

- Ρίχνουμε λίγο απορρυπαντικό πιάτων στον ογκομετρικό 

κύλινδρο και λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής (προαιρετικά). 

- Στη συνέχεια ρίχνουμε το διάλυμα ιωδιούχου καλίου. 

- Με προσοχή τέλος ρίχνουμε το υπεροξείδιο του υδρογόνου. 

Το αποτέλεσμα είναι μια τεράστια άνοδος του απορρυπαντικού με πλούσιο αφρό που ξεφεύγει από 

το μπουκάλι. 
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1ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καρδίτσας  
 

Ατμομηχανή 

Ως ατμομηχανή χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε μηχανή χρησιμοποιεί την ενέργεια και πίεση του 

ατμού προκειμένου να παράγει έργο. 

Αν και απλές ατμομηχανές είχαν κατασκευαστεί ήδη από την αρχαιότητα, με γνωστότερο 

παράδειγμα την αιολόσφαιρα ή ατμοστρόβιλος (η πρώτη ατμομηχανή στην ιστορία) του Ήρωνα 

(Έλληνας μηχανικός και γεωμέτρης), ωστόσο ποτέ δεν βρήκαν πρακτική εφαρμογή, καθώς οι τότε 

κοινωνίες χρησιμοποιούσαν κυρίως την απλή μυϊκή δύναμη. Η ατμομηχανή που κατασκεύασε ο 

Τόμας Σέιβερι (Tomas Savery, 1650-1715) το 1698 για την άντληση νερού είναι η πρώτη μηχανή 

του είδους που κατασκευάστηκε για πρακτικές εφαρμογές. Επόμενος σημαντικός σταθμός ήταν η 

μηχανή του Τόμας Νιούκομεν (Th. Νewcomen,1663-1729), το 1712, την οποία βελτίωσε ο Τζέιμς 

Βατ (James Watt, 1736-1819). Έκτοτε οι ατμομηχανές συνέχισαν να βελτιώνονται και να 

εξελίσσονται συνεχώς, παίζοντας το βασικό ρόλο στην πραγματοποίηση της Βιομηχανικής 

επανάστασης και επομένως τη μετάβαση από τον χειρωνακτικό τρόπο εργασίας και παραγωγής 

στον μηχανοποιημένο. Επίσης, έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας και της 

ναυτιλίας, με την εμφάνιση του ατμόπλοιου, που δεν εξαρτιόταν από τον άνεμο για την κίνησή του, 

όπως τα ιστιοφόρα, και την καθιέρωση του σιδηροδρόμου ως κύριου τρόπου χερσαίων μεταφορών 

στις ανεπτυγμένες χώρες. Τον εικοστό αιώνα, οι ατμομηχανές εκτοπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από 

τους κινητήρες ντίζελ, τους ηλεκτροκινητήρες και άλλα είδη κινητήρων εσωτερικής καύσης, μια 

και αυτοί ήταν οι τρόποι παραγωγής ενέργειας που έκαναν την εμφάνισή τους στο προσκήνιο 

εκείνη την εποχή (19ος αιώνας). 

Τα κύρια μέρη μιας ατμομηχανής είναι ο θάλαμος καύσης, όπου καίγεται το καύσιμο [ξύλα 

(αρχικά), ανθρακίτης, λιγνίτης (σπανιότερα), πετρέλαιο (αργότερα)], ο λέβητας, όπου το νερό 

μετατρέπεται σε ατμό, το έμβολο που μετατρέπει την πίεση του ατμού σε μηχανικό έργο και τέλος 

ο συμπυκνωτής, όπου ο ατμός μετατρέπεται και πάλι σε νερό για να ξαναγυρίσει στο λέβητα και να 

κλείσει ο θερμοδυναμικός κύκλος της μηχανής. 
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2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καρδίτσας  
 

Πώς να εξαφανίσεις ένα αλουμινόχαρτο 

Τι χρειάζεσαι 

Ένα μεγάλο ποτήρι, έναν υδροβολέα, στερεό καυστικό νάτριο, 

ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο, δείκτη φαινολοφθαλείνη, νερό, 

ένα κουταλάκι 

Τι θα κάνεις  

Βάλε λίγο νερό στο ποτήρι και πρόσθεσε μερικές σταγόνες 

από το δείκτη φαινολοφθαλείνη. Πάνω από το ποτήρι 

τοποθέτησε το αλουμινόχαρτο και πάνω στο αλουμινόχαρτο 

ρίξε με το κουταλάκι μια μικρή ποσότητα στερεού καυστικού 

νατρίου. Πρόσθεσε λίγο νερό με τον υδροβολέα. 

Τι θα δεις 

Το αλουμινόχαρτο τρυπάει και σιγά σιγά εξαφανίζεται ενώ το νερό στο ποτήρι παίρνει ένα σκούρο 

ροζ χρώμα. Ταυτόχρονα εκλύεται αέριο. 

Τι συνέβη 

Το αλουμινόχαρτο και από τις δύο πλευρές του έχει επιφανειακά ένα στρώμα οξειδίου του 

αλουμινίου που το προστατεύει από την οξείδωση. Κάτω από αυτό το στρώμα είναι καθαρό 

αλουμίνιο. Όταν βάζουμε πάνω του στερεό καυστικό νάτριο και μετά νερό, το καυστικό νάτριο 

διίσταται σε κατιόντα νατρίου και ανιόντα υδροξειδίου. Τα ανιόντα υδροξειδίου διαλύουν το 

επιφανειακό στρώμα του οξειδίου του αλουμινίου, με αποτέλεσμα να απελευθερώνεται το καθαρό 

αλουμίνιο το οποίο στη συνέχεια αντιδρά με το νερό. Η αντίδραση είναι οξειδοαναγωγής και το 

καθαρό αλουμίνιο αντικαθιστά το υδρογόνο του νερού γιατί είναι πιο δραστικό από αυτό. Προϊόντα 

της αντίδρασης είναι αέριο υδρογόνο που εκλύεται και ιόντα υδροξειδίου που χρωματίζουν το 

διάλυμα μέσα στο ποτήρι λόγω της φαινολοφθαλεΐνης. (Η φαινολοφθαλεΐνη σε ουδέτερο ρΗ είναι 

άχρωμη ενώ σε βασικό χρωματίζει το διάλυμα σκούρο ροζ.) 

 

Το μαντήλι που δεν καίγεται 

Τι χρειάζεσαι 

Ένα μαντήλι, ένα ποτήρι, μία λαβίδα, αναπτήρα, 20ml οινόπνευμα, 

20ml νερό, λίγο αλάτι 

Τι θα κάνεις 

Ανάμειξε στο ποτήρι το νερό με το οινόπνευμα και το αλάτι. Στο 

μείγμα που δημιουργήθηκε βύθισε το μαντήλι να μουσκέψει καλά. 

Στη συνέχεια ανασήκωσε το μαντήλι κρατώντας το με τη λαβίδα και 

βάλε φωτιά. 

Τι θα δεις 

Η φωτιά καίει για λίγη ώρα και μετά σβήνει χωρίς το μαντήλι να καεί. 

Τι συνέβη 

Η φωτιά καίει το οινόπνευμα. Το οινόπνευμα έχει μικρή θερμοκρασία ανάφλεξης και αναφλέγεται 

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

(Το αλάτι χρειάζεται για να βλέπουμε καλύτερα τη φλόγα γιατί όταν καίγεται δίνει κίτρινη φλόγα). 
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Το αυγό που επιπλέει 

Τι χρειάζεσαι 

Ένα μεγάλο ογκομετρικό κύλινδρο ή ένα μεγάλο πλαστικό μπουκάλι, 

ένα ποτήρι, ένα κουταλάκι, ένα αυγό, νερό, αλάτι 

Τι θα κάνεις  

Γέμισε το ποτήρι με νερό και πρόσθεσε αλάτι μέχρι να γίνει ένα 

κορεσμένο διάλυμα. Άδειασε το κορεσμένο αυτό διάλυμα μέσα στον 

ογκομετρικό κύλινδρο και ρίξε προσεκτικά το αυγό. Στη συνέχεια 

πρόσθεσε καθαρό νερό με προσοχή ώστε να μην αναταράξεις πολύ το 

διάλυμα. 

Τι θα δεις 

Το αυγό θα αιωρείται μέσα στον ογκομετρικό κύλινδρο στο ύψος περίπου της διαχωριστικής 

γραμμής μεταξύ του κορεσμένου διαλύματος αλατόνερου και του καθαρού νερού. 

Τι συνέβη 

Το κορεσμένο διάλυμα αλατόνερου έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από το καθαρό νερό. Το καθαρό 

νερό με τη μικρότερη πυκνότητα βρίσκεται πάνω από το αλατόνερο. Το αυγό βυθίζεται στο νερό 

αλλά το αλατόνερο ασκεί μεγαλύτερη άνωση στο αυγό. Όταν η άνωση γίνεται ίση με το βάρος του 

το αυγό επιπλέει (συνθήκη πλεύσης). Έτσι το αυγό θα ισορροπήσει κάπου ανάμεσα τους. 
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1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Σοφάδων  
 

Αρχή του Πασκάλ 

- Το πόδι του οδηγού ασκεί μια μικρή δύναμη στο φρένο και το αυτοκίνητο επιβραδύνεται. Πώς 

γίνεται; 

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

- Στα πρατήρια βενζίνης πώς γίνεται η ανύψωση των αυτοκινήτων; 

Σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα καθώς και σε πολλά άλλα παρόμοια απαντά η Αρχή 

του Πασκάλ σύμφωνα με την οποία: «Αν μεταβληθεί η πίεση σε οποιοδήποτε σημείο 

ενός περιορισμένου σ’ ένα δοχείο ρευστού που βρίσκεται σε ηρεμία, η μεταβολή 

μεταβιβάζεται αμείωτη σε όλα τα σημεία του ρευστού.» 

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

Εφαρμογές της Αρχής του Πασκάλ αποτελούν: η πλήρωση με αέρα ενός τροχού ή μπαλονιού, το 

υδραυλικό πιεστήριο, οι υδραυλικοί γερανοί, τα υδραυλικά φρένα και πολλά άλλα. 

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

 

Ο δύτης του Καρτέσιου 

Τι χρειάζεσαι 

Δυο πλαστικές φιάλες αναψυκτικού, ένα σταγονόμετρο, νερό και 

κόλλα 

Τι θα κάνεις 

- Κόβεις τα καπάκια των φιαλών έτσι ώστε να μπορεί να περνά 

ανάμεσα το σταγονόμετρο και τα κολλάς αντικριστά. 

- Γεμίζεις τις πλαστικές φιάλες με νερό. 

- Σ’ ένα σταγονόμετρο βάζεις τόσο νερό ώστε 

μόλις να επιπλέει και το τοποθετείς μέσα στη 

μια φιάλη. 

- Ενώνεις τις δύο φιάλες μεταξύ τους. 

- Πιέζεις τα τοιχώματα της φιάλης.  

Τι θα δεις 

Όταν πιέζεις τη φιάλη, το σταγονόμετρο 

καταδύεται, ενώ όταν αφήνεις τη φιάλη, το 

σταγονόμετρο αναδύεται. 

Τι συνέβη 

Όταν πιέζεις τα τοιχώματα, η πίεση μεταδίδεται σε όλα τα σημεία του υγρού, συμπιέζεται ο αέρας 

που βρίσκεται στο πάνω μέρος του σταγονόμετρου, οπότε εισρέει νερό στο σταγονόμετρο. Έτσι 

αυξάνεται το βάρος του, το οποίο γίνεται μεγαλύτερο από την άνωση και βυθίζεται. 

Σημείωση 

Μια παραλλαγή του ίδιου πειράματος είναι να χρησιμοποιήσεις 

μια πλαστική φιάλη και ένα γυάλινο δοκιμαστικό σωλήνα τον 

οποίο θα γεμίσεις με νερό μέχρι εκείνο το σημείο, ώστε να 

επιπλέει στο νερό. Για να φαίνεται η κίνηση θα κολλήσεις στο 

χείλος του δοκιμαστικού σωλήνα χρωματιστή κολλητική ταινία. 
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Με τον ίδιο τρόπο κινείται και ένα υποβρύχιο. Έτσι όταν το 

υποβρύχιο γεμίζει τις δεξαμενές με νερό το βάρος του 

γίνεται μεγαλύτερο από την άνωση και βυθίζεται, ενώ όταν 

βγάζει το νερό από τις δεξαμενές αναδύεται. 

 

Ο «Δαβίδ» και ο «Γολιάθ» (Ένα απλό υδραυλικό πιεστήριο) 

Τι χρειάζεσαι 

Δύο σύριγγες 5ml και 60ml, διάφανο σωλήνα, χρωματισμένο νερό με χρώμα ζαχαροπλαστικής ή 

νερομπογιά, βάση στήριξης 

Τι θα κάνεις 

- Συνδέεις τις δύο σύριγγες με το διάφανο σωλήνα και γεμίζεις τις σύριγγες και το σωλήνα με το 

χρωματισμένο νερό. 

- Πιέζεις το έμβολο της μικρής σύριγγας και μετά πιέζεις το έμβολο της μεγάλης σύριγγας. 

Τι θα δεις 

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

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

Τι συνέβη 

Κατασκεύασες και χρησιμοποίησες ένα υδραυλικό πιεστήριο. 

Το υδραυλικό πιεστήριο είναι ένας υδραυλικός μηχανισμός 

που αποτελείται από δύο σωλήνες διαφορετικής διαμέτρου 

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

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

καθέναν από τους δύο σωλήνες εφαρμόζεται ένα έμβολο. 

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

εφαρμόζεται στο πρώτο έμβολο, μεταδίδεται και στο 

δεύτερο (P2). Δηλαδή: P1 = P2   ή    F1/A1 = F2/A2. 

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

θα εξαρτάται από τη σχέση ανάμεσα στα δύο εμβαδά Α1 και 

Α2. Δηλαδή F2 = F1·(A2 /A1). 

Αυτό σημαίνει ότι αν, για παράδειγμα, η δεύτερη επιφάνεια 

έχει πενταπλάσιο εμβαδό από την πρώτη (A2 = 5A1), τότε μπορεί κανείς ασκώντας στο πρώτο 

έμβολο μία δύναμη (F1 = 10Ν), να μεταφέρει στο δεύτερο έμβολο πενταπλάσια δύναμη (F2 = 50Ν). 

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

μικρό έμβολο είναι πέντε φορές μεγαλύτερη από την απόσταση που 

διανύει το μεγάλο έμβολο. Για τη Φυσική όμως δεν είναι παράξενο, αφού 

σύμφωνα με το Χρυσό Κανόνα της Μηχανικής: «Ότι κερδίζουμε σε 

δύναμη το χάνουμε σε δρόμο και αντίστροφα.» 

Έτσι, στο πείραμα, ασκώντας πολύ μικρή δύναμη στο μικρό έμβολο 

μπορείς να ανυψώσεις ένα βαρύ αντικείμενο, που στηρίζεται στο μεγάλο 

έμβολο. 

 
Το υδραυλικό πιεστήριο χρησιμοποιείται: 

Στα εργοστάσια για την κατασκευή πρεσαριστών αντικειμένων, για τη 

συμπίεση του βαμβακιού, για την εξαγωγή του λαδιού από τις ελιές κ.ά. 
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Στη λειτουργία διάφορων γερανών, του υδραυλικού ανυψωτήρα αυτοκινήτων, 

των υδραυλικών φρένων, κ.ά. 

 

Υδραυλικός ανυψωτήρας αυτοκινήτων 

Τι χρειάζεσαι 

Κουτί, δύο σύριγγες, πλαστικό διάφανο σωλήνα, χρωματισμένο νερό με χρώμα 

ζαχαροπλαστικής ή νερομπογιά, παιδικό αυτοκινητάκι 

Τι θα κάνεις 

- Συνδέεις τις δύο σύριγγες με το διάφανο σωλήνα και γεμίζεις τις 

σύριγγες και το σωλήνα με το χρωματισμένο νερό. 

- Στερεώνεις τη μια σύριγγα οριζόντια στην πίσω επιφάνεια του κουτιού 

και την άλλη σύριγγα κατακόρυφα στην πάνω επιφάνεια του κουτιού.  

- Προσέχεις έτσι ώστε το έμβολο της 

κατακόρυφης σύριγγας να είναι πατημένο μέσα και το έμβολο 

της οριζόντιας σύριγγας να είναι έξω. 

- Στερεώνεις στο έμβολο της κατακόρυφης σύριγγας ένα 

αυτοκινητάκι «που χρειάζεται επισκευή». 

- Πιέζεις το έμβολο της οριζόντιας σύριγγας. 

Τι θα δεις 

Το αυτοκινητάκι ανυψώνεται και «είναι έτοιμο για επισκευή». 

Τι συνέβη 

Η λειτουργία του υδραυλικού ανυψωτήρα αυτοκινήτων στηρίζεται στην αρχή του υδραυλικού 

πιεστηρίου. Το έμβολο στο οποίο ασκείται η δύναμη είναι μικρής διατομής και το έμβολο το οποίο 

ανυψώνει το αυτοκίνητο είναι μεγάλης διατομής. Έτσι η μικρή δύναμη που ασκείται  

πολλαπλασιάζεται και μετατρέπεται σε μεγάλη ανυψωτική δύναμη. 

Σημείωση 

Μια παραλλαγή του ίδιου πειράματος είναι να χρησιμοποιήσεις ένα κουτί CD 

και να στερεώσεις τις σύριγγες. 

Στις δύο παραπάνω κατασκευές δεν έχουμε χρησιμοποιήσει μια μικρή και 

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

σύριγγες το μήκος της διαδρομής που ακολουθεί η κατακόρυφη σύριγγα 

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

και είναι πιο φανερό το αποτέλεσμα της ανύψωσης του αυτοκινήτου. 

 

Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή 

Στις αρχές του 19ου αιώνα οι μόνες διατάξεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ήταν τα βολταϊκά 

στοιχεία που ήταν οι πρόδρομοι των σημερινών μπαταριών. 

Το 1820, ο Έρστεντ ανακάλυψε ότι οι ρευματοφόροι αγωγοί δημιουργούν μαγνητικά πεδία. 

Ανέκυψε έτσι το ερώτημα μήπως και ο μαγνητισμός θα μπορούσε να παράξει ηλεκτρισμό; 

Η απάντηση δόθηκε το 1831 από δύο φυσικούς, τον Μάικλ Φαραντέϋ στην Αγγλία και τον Τζόζεφ 

Χένρυ στις ΗΠΑ, οι οποίοι εργάζονταν ανεξάρτητα, αγνοώντας ο ένας τις προσπάθειες του άλλου. 

Ο Φαραντέυ και ο Χένρυ ανακάλυψαν ότι η σχετική κίνηση ενός 

αγωγού ως προς ένα μαγνητικό πεδίο προκαλεί ή επάγει τάση. 

Η τάση επάγεται : 

- είτε κινείται ο αγωγός μέσα σε στάσιμο μαγνητικό πεδίο, 

- είτε κινείται ένας μαγνήτης κοντά σε ακίνητο αγωγό. 
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Η τάση αυτή ονομάζεται ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή και το φαινόμενο ηλεκτρομαγνητική 

επαγωγή. 

Η ανακάλυψη αυτή έφερε κοσμογονικές αλλαγές στις σύγχρονες κοινωνίες, κάνοντας τον 

ηλεκτρισμό κοινό αγαθό. 

Με το παρακάτω πείραμα θα δούμε το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. 

 

Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από επαγωγή 

Τι χρειάζεσαι 

Ένα πηνίο 600 σπειρών, ένα ραβδόμορφο μαγνήτη, δύο καλώδια μπανάνα, 

ένα γαλβανόμετρο 

Τι θα κάνεις 

- Θα συνδέσεις τα άκρα του πηνίου με τις δύο εισόδους του γαλβανομέτρου. 

- Θα εισάγεις, θα ακινητοποιήσεις το μαγνήτη μέσα στο πηνίο και τέλος θα εξάγεις το μαγνήτη από 

το πηνίο.  

Τι θα δεις 

- Κατά τη διάρκεια της εισόδου του μαγνήτη, το γαλβανόμετρο 

δείχνει πως περνά ρεύμα και έχει 

θετική τιμή. 

- Όταν ο μαγνήτης είναι ακίνητος δεν 

περνά ρεύμα. 

- Κατά τη διάρκεια της εξόδου του 

μαγνήτη, το γαλβανόμετρο δείχνει 

πως περνά ρεύμα και έχει αρνητική 

τιμή. 

Τι συνέβη 

Το ρεύμα που παράγεται είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας τάσης 

από επαγωγή στα άκρα του πηνίου. 

Η τάση από επαγωγή αναπτύσσεται στα άκρα του πηνίου, μόνο όταν ο μαγνήτης κινείται προς το 

πηνίο ή και αντίστροφα όταν το πηνίο κινείται προς τον ακίνητο μαγνήτη. 

Σημείωση 

- Το μέγεθος που μεταβάλλεται όταν ο μαγνήτης εισέρχεται ή εξέρχεται από το πηνίο ονομάζεται 

μαγνητική ροή και ταυτίζεται με το πλήθος των δυναμικών γραμμών που περνούν μέσα από το 

πηνίο. 

- Η τάση από επαγωγή είναι ανάλογη με την ταχύτητα μεταβολής της μαγνητικής ροής, δηλαδή η 

ένδειξη του γαλβανομέτρου είναι μεγαλύτερη όταν ο ίδιος μαγνήτης μετακινείται με μεγαλύτερη 

ταχύτητα προς το ίδιο πηνίο. 

- Η τάση από επαγωγή είναι επίσης ανάλογη του αριθμού των σπειρών του πηνίου, οπότε η 

ένδειξη του γαλβανομέτρου είναι μεγαλύτερη όταν ο ίδιος μαγνήτης εισέρχεται με την ίδια 

ταχύτητα σε πηνίο 300 σπειρών, 600 σπειρών και 1200 σπειρών όπως φαίνεται στις παρακάτω 

εικόνες αντίστοιχα. 
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Στο φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής στηρίζεται και η λειτουργία μιας διάταξης που 

μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική και ονομάζεται  ηλεκτρογεννήτρια. 

 

Ηλεκτρογεννήτρια 

Τι χρειάζεσαι 

Μια ηλεκτρογεννήτρια εργαστηρίου 

Τι θα κάνεις 

Περιστρέφεις τη ρόδα της γεννήτριας όσο πιο γρήγορα 

μπορείς. 

Τι θα δεις 

Όσο περιστρέφεις τη ρόδα ανάβει το λαμπάκι. 

Τι συνέβη 

Καθώς γυρνάς τη ρόδα ,περιστρέφεται στο εσωτερικό του 

κινητήρα μέσω του μικρού ιμάντα, ένα πηνίο που βρίσκεται 

ανάμεσα σε μαγνήτες. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται 

τάση από επαγωγή και να ανάβει το λαμπάκι στο κλειστό 

κύκλωμα. 

 
Στις γεννήτριες η μηχανική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική και χρησιμοποιούνται στα 

εργοστάσια που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. 

Η κίνηση του πηνίου γίνεται με διάφορους τρόπους: 

- Στα υδροηλεκτρικά γίνεται από το νερό που πέφτει με ορμή πάνω στους υδροστρόβιλους. 

- Στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια γίνεται από τη θερμότητα που απελευθερώνεται από την καύση 

των γαιανθράκων, πετρελαίου ή φυσικού αερίου. 

- Στις ανεμογεννήτριες γίνεται από τον άνεμο που περιστρέφει την έλικά τους. 

Η πιο γνωστή και απλούστερη ηλεκτρογεννήτρια είναι το γνωστό «δυναμό» των 

ποδηλάτων. 

 

Ηλεκτρογεννήτρια με ποδήλατο 

Τι χρειάζεσαι 

Ένα ποδήλατο στηριγμένο ώστε η πίσω ρόδα να γυρνάει 

ελεύθερα, ένα δυναμό αυτοκινήτου, έναν ιμάντα περασμένο 

στη στεφάνη της πίσω ρόδας και στο δυναμό, τέσσερις 

λάμπες 12V συνδεμένες παράλληλα, καλώδια σύνδεσης του 

δυναμό με το κύκλωμα των λαμπτήρων 

Τι θα κάνεις 

Ανεβαίνεις πάνω στο ποδήλατο και αρχίζεις να κάνεις 

πηδάλια. 

Τι θα δεις 

- Οι λάμπες αρχίζουν να ανάβουν και όσο πιο γρήγορα 

προσπαθείς να κάνεις πηδάλια τόσο πιο έντονη είναι η 

φωτοβολία των λαμπτήρων. 

- Όταν σταματάς να κάνεις πηδάλια οι λαμπτήρες σβήνουν. 

Τι συνέβη 

Το δυναμό του αυτοκινήτου είναι μια γεννήτρια παραγωγής 

ηλεκτρικού ρεύματος που στηρίζεται στο φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. 
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Καθώς γυρνάς τη ρόδα με τα πηδάλια περιστρέφεται 

μέσω του ιμάντα και ένα πηνίο μέσα στο μαγνητικό πεδίο 

που δημιουργούν οι περιφερειακοί μαγνήτες στο 

εσωτερικό του δυναμό. Έτσι δημιουργείται τάση από 

επαγωγή στα άκρα του πηνίου δηλαδή στα άκρα του 

δυναμό. Η τάση αυτή δημιουργεί ρεύμα στο κύκλωμα των 

τεσσάρων λαμπτήρων, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι 

παράλληλα και ανάβουν ανεξάρτητα. 

 

Φυτά σε μπουκάλια 

Τι χρειάζεσαι 

Πλαστικά μπουκάλια νερού ή αναψυκτικού, γερό σχοινί και 

ψαλίδι, χώμα και φυτά, διακοσμητικά (προαιρετικά) 

Τι θα κάνεις 

- Κόβεις δύο μπουκάλια και κρατάς το πάνω μέρος με το 

καπάκι. 

- Τρυπάς τα καπάκια ώστε να τρέχει το νερό όταν τα 

ποτίζεις. 

- Κόβεις ένα ακόμα μπουκάλι και κρατάς το κάτω μέρος. 

- Δένεις με σκοινί τα τρία κομμάτια μεταξύ τους σε τρία 

σημεία και στερεώνεις την τριπλή κρεμαστή γλάστρα σε 

κάποιο ψηλό σημείο. 

- Γεμίζεις με χώμα τα μπουκάλια και φυτεύεις τα φυτά που 

σου αρέσουν. 

- Ποτίζεις μόνο το πάνω φυτό. 

Τι συνέβη 

Με την επίδραση της βαρύτητας το νερό που στραγγίζει από την πρώτη γλάστρα, ποτίζει τη 

δεύτερη γλάστρα και το νερό που στραγγίζει από τη δεύτερη γλάστρα ποτίζει την τρίτη γλάστρα. 
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Παρουσιάστηκαν στο Μουζάκι 
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1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου 
 

Οι μαθητές της Ε' τάξης κατασκεύασαν μια μπαταρία με απλά υλικά (ξίδι, καλώδια, ηλεκτρόδια 

από χαλκό και ψευδάργυρο, ένα λαμπάκι LED) και απέδειξαν ότι στη μπαταρία μας η χημική 

ενέργεια που έχουν τα ηλεκτρόδια και ο ηλεκτρολύτης μετατρέπεται σε ηλεκτρική και τέλος η 

ηλεκτρική μετατρέπεται σε φωτεινή. 

  
Στο πρώτο πείραμά τους, οι μαθητές της ΣΤ' τάξης κατασκεύασαν μια σπείρα από αλουμινόχαρτο, 

η οποία περιστρέφεται, αν τοποθετηθεί πάνω από κεράκια αναμμένα, λόγω των θερμών ανοδικών 

ρευμάτων που δημιουργούνται πάνω από τα κεριά. 

Στο δεύτερο πείραμά τους, ασχολήθηκαν με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συγκεκριμένα τον 

ήλιο) και κατασκεύασαν έναν οικολογικό ηλιακό φούρνο, χρησιμοποιώντας απλά υλικά (ένα κουτί 

πίτσας, μαύρο χαρτόνι, ζελατίνα, αλουμινόχαρτο κτλ). Οι πολλαπλές ανακλάσεις του ήλιου στο 

αλουμινόχαρτο και το μαύρο χαρτόνι ανεβάζουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του ηλιακού 

φούρνου και έτσι, το φαγητό ζεσταίνεται. 
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2ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου 
 

Η Ε΄ τάξη παρουσίασε πειράματα από την ενότητα: «ΗΧΟΣ» (το ποτηρόφωνο, οι κόκκοι που 

χορεύουν, τηλέφωνο από 2 πλαστικά ποτήρια, παραγωγή ήχου από διάφορα υλικά). 

 

  
 

Η ΣT΄ τάξη παρουσίασε πειράματα από την ενότητα: «ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ – ΑΛΑΤΑ» (παρασκευή 

δείκτη, διαχωρισμός ουσιών σε αυτές που περιέχουν οξύ και σ’ αυτές που περιέχουν βάση, 

πείραμα εξουδετέρωσης, εφαρμογή στην καθημερινή ζωή). 
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Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού 
 

Κατασκευή ανεμογεννήτριας 

Υλικά 

1 μοτεράκι από παλιό παιχνίδι, 1 έλικας, 2 καλώδια, 1 λυχνιολαβή, 1 ξύλινο ή μεταλλικό στήριγμα, 1 

σεσουάρ 

Διαδικασία 

Χρησιμοποιούμε έναν έλικα από ένα παιχνίδι και το στερεώνουμε στο μοτεράκι μας. Περνάμε τα 

καλώδια από τις οπές του κινητήρα και τα συνδέουμε με μια λυχνιολαβή. Καρφώνουμε την 

κατασκευή μας σε μία βάση, χρησιμοποιώντας ένα μεταλλικό στήριγμα. Χρησιμοποιώντας ένα 

σεσουάρ με δυνατό αέρα, ο έλικας της ανεμογεννήτριας περιστρέφεται και ανάβει το λαμπάκι της 

λυχνιολαβής. Η κατασκευή μας είναι έτοιμη. Με τη δραστηριότητα αυτή διαπιστώνουμε ότι η 

αιολική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική. 
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Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας 
 

Ηλιακός φούρνος 

Πρόκειται για μία εύκολη, γρήγορη και οικονομική κατασκευή που αποτελείται από τα μέρη ενός 

χαρτόκουτου, τα οποία συνδέονται έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας κοίλος χώρος. Το εσωτερικό 

αυτής της επιφάνειας καλύπτεται από αλουμινόχαρτο. Αυτό γίνεται για να ανακλώνται οι ακτίνες 

που προσπίπτουν πάνω στο αλουμινόχαρτο και να συγκεντρώνονται σ’ ένα συγκεκριμένο σημείο 

στο οποίο τοποθετείται το σκεύος (κατά προτίμηση μαύρο για να απορροφώνται περισσότερες 

ακτίνες). Το σκεύος κλείνεται μέσα σε σακούλα ψησίματος, ώστε να εγκλωβίζεται η θερμότητα και 

να υπάρχει η ελάχιστη απώλεια. Ο ηλιακός φούρνος στερεώνεται πάνω σε κουβά για να στρέφεται 

με ευκολία κάθε φορά απέναντι στον ήλιο. Η συγκεκριμένη κατασκευή μπορεί να επιτύχει ψήσιμο ή 

βράσιμο 100°C. 
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Δημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου 
 

Η ομάδα της Ε΄ Τάξης παρουσίασε, από το κεφάλαιο του ηλεκτρισμού, τα εξής πειράματα: 

- Σύνδεση κυκλώματος σε σειρά. 

- Σύνδεση κυκλώματος παράλληλη. 

Υλικά 

2 μπαταρίες 4,5V, 4 λαμπτήρες πυρακτώσεως, καλώδια, συνδετήρες, 4 λυχνιολαβές ξύλινες. 

Οι μαθητές παρατήρησαν ότι στο κύκλωμα με σύνδεση σε σειρά όταν δεν ανάβει ένας λαμπτήρας 

δεν ανάβει και ο άλλος. Αντίθετα στο κύκλωμα με παράλληλη σύνδεση, παρατήρησαν ότι κάθε 

λαμπτήρας ανάβει ανεξάρτητα του τι κάνει ο άλλος. 

 
Η ομάδα της ΣΤ΄ τάξης παρουσίασε, από το κεφάλαιο του ηλεκτρομαγνητισμού, (βιβλίο ΣΤ΄ 

τάξης) και της θερμότητας, (βιβλίο Ε΄ τάξης), τα εξής πειράματα: 

- Κατασκευή ηλεκτρομαγνήτη. 

- Συστολή και διαστολή στερεών σωμάτων. 

Υλικά 

για τον ηλεκτρομαγνήτη: μπαταρία 4,5V, καλώδιο, συνδετήρες και ένα καρφί 

για τη συστολή και διαστολή: ένα κομμάτι ξύλου, 2 μεγάλα καρφιά, ένα κέρμα, ένα ξύλινο 

μανταλάκι, ένα πλαστικό ποτήρι, νερό και ένα καμινέτο 

  

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


Πειράματα - Κατασκευές 

Σεραφείμ Μπίτσιος – ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr 52 

1ο Γυμνάσιο Μουζακίου 
 

Μεταφορά ουσιών στα φυτά 

Τι χρειάζεσαι 

3 ογκομετρικούς σωλήνες, νερό, 3 λευκά τριαντάφυλλα, 

βαφή αβγών 

Τι θα δεις 

Ο αγωγός ιστός απορροφά το νερό και τη βαφή και 

αλλάζει χρώμα (χρώμα βαφής). 

 

Καταιγίδα ζάχαρης 

Τι χρειάζεσαι 

Μπαλόνια, πιάτα 

με ζάχαρη 

Τι θα δεις 

Αν τρίψουμε με μάλλινο 

ύφασμα το μπαλόνι, έλκει 

τη ζάχαρη. 

 

 

Μπαλόνια που … αντιπαθούνται (Στατικός ηλεκτρισμός) 

Τι χρειάζεσαι 

Μπαλόνια, μάλλινο ύφασμα 

Τι θα δεις 

Όταν τρίβουμε 2 μπαλόνια με μάλλινο ύφασμα και τα πλησιάζουμε, αυτά απωθούνται επειδή έχουν 

ηλεκτριστεί με το ίδιο φορτίο. 

 

Τριβή 

Μπλέκουμε τις σελίδες 2 βιβλίων. Τότε αναπτύσσονται δυνάμεις τριβής που 

πολλαπλασιάζονται. 

 

Και τα φύλλα έχουν στόματα 

Τι χρειάζεσαι 

Ένα μικρό γυάλινο μπουκάλι, φύλλο με μεγάλο μίσχο, καλαμάκι με μεγάλη διάμετρο, 

πλαστελίνη και νερό 

Τι θα δεις 

Όταν ο αέρας αναρροφάται, τότε το φύλλο 

παίρνει αέρα με τα στόματα. 

 

Ρεύμα από λεμόνια 

Τι χρειάζεσαι 

5 λεμόνια, 5 μικρά ελάσματα ψευδαργύρου, 5 μικρά 

ελάσματα χαλκού, 1 λυχνία τύπου LED, αγωγοί σύνδεσης 

Τι θα δεις 

Με τους αγωγούς σύνδεσης συνδέουμε τα λεμόνια – 

μπαταρίες, ώστε να προστίθεται η ΗΕΔ της μιας σ’ αυτές των άλλων. Η διαφορά δυναμικού είναι 

περίπου 4,5–5Volt. Κλείνοντας το κύκλωμα παρατηρούμε τη φωτοβολία της λυχνίας LED. 
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Αφαίρεση του ανόργανου μέρους των οστών 

Τι χρειάζεσαι 

Οστά, ξίδι 

Τι θα δεις 

Τοποθετούμε τα οστά μέσα στο ξύδι και αποβάλλουν το ασβέστιο και τον φώσφορο, με αποτέλεσμα 

να χάνεται η σκληρότητά τους. 

 

Ατμοσφαιρική πίεση 

Γυάλινη φιάλη με στόμιο διαμέτρου μικρότερου από αβγό με λίγη ποσότητα νερού που θερμαίνεται 

μέχρι βρασμού. Τοποθετούμε βρασμένο αβγό στο στόμιο της φιάλης, μετά την παραγωγή ατμών 

που το φράσσουν διακόπτουμε το βρασμό και συμπυκνώνονται οι υδρατμοί, οπότε ελαττώνεται η 

πίεση μέσα στη φιάλη και γίνεται μικρότερη από την εξωτερική ατμοσφαιρική και οδηγεί το αβγό 

μέσα στη φιάλη (το αβγό ξεφλουδισμένο). 

 

Νερό που βράζει με νερό (Επίδραση πίεσης στην ελεύθερη επιφάνεια υγρού στο σημείο βρασμού) 

Τι χρειάζεσαι 

Γυάλινη φιάλη 250 mL με νερό 

Τι θα δεις 

Η φιάλη θερμαίνεται μέχρι βρασμού, πωματίζεται και έχει σταματήσει ο 

βρασμός. Αφού ψυχθεί, ξαναρχίζει ο βρασμός, μόλις τοποθετηθεί σε 

δοχείο με νερό θερμοκρασίας περιβάλλοντος διατηρώντας την 

εμποτισμένη. 

 

Οξυγόνο ατμοσφαιρικού αέρα 

Τι χρειάζεσαι 

Λίγη ποσότητα νερού σε 

ανοιχτό πιάτο, ένα κερί σε βάση μέσα στο νερό του 

ανοιχτού πιάτου, ένα γυάλινο ποτήρι 

Τι θα δεις 

Αφού ανάψουμε το κερί, αναποδογυρίζουμε το γυάλινο 

δοχείο στο οποίο έχει εγκλωβιστεί ορισμένη 

ποσότητα ατμοσφαιρικού αέρα και διατηρεί την καύση 

μέχρι να καεί το οξυγόνο. Η μεγαλύτερη εξωτερική 

ατμοσφαιρική πίεση οδηγεί το νερό μέσα στο 

αναποδογυρισμένο ποτήρι. 
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Γυμνάσιο Μαγούλας 
 

Πως θα πάρουμε το νόμισμα με στεγνά χέρια 

Σκοπός 

Να δείξουμε την ύπαρξη της ατμοσφαιρικής πίεσης. Να ένα εξασφαλισμένο 

στοίχημα! Δίνουμε σε ένα φίλο μας ένα γυάλινο ποτήρι, ένα κερί και ένα 

πιάτο με λίγο νερό. Στη συνέχεια ρίχνουμε στο πιάτο ένα κέρμα και τον 

προκαλούμε να το πάρει, δίχως να βρέξει τα χέρια του και φυσικά δίχως να 

αναποδογυρίσει το πιάτο. 

Δύσκολο πρόβλημα, εκτός κι αν ο φίλος σας είναι 

φυσικός. Μόλις παραδεχθεί την αδυναμία του 

κάνουμε τις επόμενες ενέργειες. 

Πειραματική διαδικασία 

- Ανάβουμε το κερί και το στερεώνουμε όρθιο στο μέσο του πιάτου. 

- Καλύπτουμε το κερί με το ποτήρι, ώστε το στόμιο του ποτηριού να είναι 

βυθισμένο στο λίγο νερό που βρίσκεται στο πιάτο. 

- Μόλις το κερί σβήσει θα ρουφήξει το νερό και θα πάρουμε το νόμισμα 

και το ... στοίχημα! 

Εξήγηση – θεωρητικά στοιχεία 

Η καύση του κεριού δεσμεύει το οξυγόνο του αέρα μέσα στο ποτήρι, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται ελαττωμένη πίεση στο εσωτερικό του ποτηριού. Έτσι η εξωτερική ατμοσφαιρική 

πίεση ωθεί το νερό μέσα στο ποτήρι. 

Συμπεράσματα 

- Ο αέρας περιέχει οξυγόνο που είναι απαραίτητο στοιχείο για τις καύσεις. 

- Όταν το οξυγόνο καταναλωθεί από την καύση, το νερό λόγω της ατμοσφαιρικής πίεσης 

καταλαμβάνει τον όγκο του. 

 

Με την αναπνοή σου σηκώνεις μια … εγκυκλοπαίδεια 

Τι χρειάζεσαι 

Μία πλαστική σακούλα, μία εγκυκλοπαίδεια 

Τι θα κάνεις 

Τοποθέτησε τη σακούλα πάνω στο τραπέζι, με την ανοιχτή άκρη της να προεξέχει. Τοποθέτησε 

πάνω της μερικούς τόμους της εγκυκλοπαίδειας. Ζάρωσε το ανοιχτό άκρο της σακούλας με το 

χέρι σου, φέρ’ το στο στόμα σου και φύσηξε μέσα στη σακούλα. 

Τι θα δεις 

Τα βιβλία ανασηκώνονται μόνο με τον αέρα της αναπνοής σου. 

Τι συνέβη 

Όταν ασκείται πίεση σ' ένα σημείο ενός αερίου (ή υγρού), η πίεση αυτή μεταδίδεται ίδια σε όλα τα 

σημεία του. Με την αναπνοή σου αυξάνεις την πίεση του αέρα μέσα στη σακούλα. Σε κάθε σημείο 

της ασκείται η πίεση που δημιουργείς. Επειδή το εμβαδόν της επιφάνειας της σακούλας που 

ακουμπάει στα βιβλία είναι μεγάλο, ο αέρας ασκεί στην επιφάνεια αυτή μία πολύ μεγάλη δύναμη 

ικανή να σηκώσει τα βιβλία. 

 

Το μπαλόνι πύραυλος [Διατήρηση της ορμής (Αρχή λειτουργίας των πυραύλων)] 

Τι χρειάζεσαι 

Ένα μακρόστενο μπαλόνι, ένα καλαμάκι, ένα μακρύ σπάγκο, σελοτέιπ 

Τι θα κάνεις 
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Στερέωσε τη μία άκρη του σπάγκου κάπου μακριά και πέρασε την άλλη άκρη μέσα στο καλαμάκι. 

Φούσκωσε το μπαλόνι και κράτησε το λαιμό του ώστε να μη ξεφουσκώνει. Στερέωσε το καλαμάκι 

με το σελοτέιπ πάνω στο μπαλόνι. Κανόνισε να έχει ο σπάγκος μια ελαφριά κλίση προς τα πάνω. 

Άφησε το λαιμό του μπαλονιού. 

Τι θα δεις 

Το μπαλόνι ξεφουσκώνοντας ακολουθεί τον σπάγκο και φτάνει στη στερεωμένη άκρη του. 

  
Ερμηνεία 

Η ορμή αρχικά είναι ίση με το μηδέν. Μετά την απελευθέρωση του λαιμού του μπαλονιού, ο 

εξερχόμενος αέρας αποκτά ορμή προς τα πίσω και το μπαλόνι κινείται προς τα μπρος έτσι ώστε η 

συνολική ορμή να διατηρείται ίση με το μηδέν, αφού δεν έχει δράσει εξωτερική δύναμη. 

Παρατηρήσεις 

Θα έχεις καλύτερα αποτελέσματα αν αντί για σπάγκο χρησιμοποιήσεις νήμα πετονιάς. Έτσι έχεις 

μικρές τριβές ανάμεσα στο καλαμάκι και στο μέσο πάνω στο οποίο αυτό γλιστρά. Χρησιμοποίησε 

καλαμάκι που δεν έχει «σπάσιμο» και αν δε βρίσκεις κόψε το κομμάτι με το «σπάσιμο». Προσοχή 

το καλαμάκι να είναι παράλληλο με το σπάγκο. 
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Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Μουζακίου 
 

Ηλεκτρικό κύκλωμα με μετατροπές ενέργειας  

Η μπαταρία είναι ο δότης ενέργειας (χημική ενέργεια των μετάλλων από τα οποία αποτελείται). 

  
Το φως, ο ανεμιστήρας, το πηνίο, το αλατόνερο (συσκευή ηλεκτρόλυσης) είναι οι καταναλωτές της 

ενέργειας. 

Λαμπτήρας: ηλεκτρική ενέργεια  φως 

Ανεμιστήρας: ηλεκτρική ενέργεια  κινητική ενέργεια 

Πηνίο: ηλεκτρική ενέργεια  ενέργεια μαγνητικού πεδίου 

Διάλυμα αλατόνερου : ηλεκτρική ενέργεια  χημική ενέργεια  

 

Κάτι σαν γιο-γιο! (Μετατροπές της μηχανικής ενέργειας) 

Ο τροχός είναι αρχικά σε κάποιο ύψος και έχει δυναμική βαρυτική 

ενέργεια. Όταν τον αφήσουμε να πέσει, μετατρέπει τη δυναμική του 

ενέργεια σε κινητική. 

Στην κατώτερη θέση έχει κινητική ενέργεια αλλά δεν μπορεί να τη 

μεταφέρει σε κανένα άλλο σώμα γι αυτό συνεχίζει προς τα πάνω και 

μετατρέπει αντίστροφα την κινητική του ενέργεια πάλι σε δυναμική ενέργεια. 

Δεν φτάνει στο αρχικό ύψος γιατί λόγω των τριβών χάνει κάθε φορά ένα ποσό 

ενέργειας και τελικά σταματάει. 

 

Αυτοκινητάκι που κινείται χωρίς βενζίνη! (Μεταφορά της ενέργειας ενός 

σώματος σε ένα άλλο) 

Το βαρίδιο είναι αρχικά σε κάποιο ύψος και έχει δυναμική βαρυτική ενέργεια. 

Όταν αφήσουμε να πέσει το βαρίδιο τότε μεταφέρεται δυναμική ενέργεια από 

το βαρίδιο στο όχημα που την κάνει κινητική ενέργεια (κίνηση). 

 

Κύμα με τα καλαμάκια! 

Τα καλαμάκια είναι κολλημένα σε ταινία. Χτυπώντας το ένα 

καλαμάκι παρατηρούμε ότι η κίνηση που δημιουργήσαμε μεταδίδεται 

από το ένα καλαμάκι στο άλλο. Δίνεται με αυτόν τον τρόπο μια 

οπτική αίσθηση του κύματος. 

Όταν τραβήξουμε την ταινία με περισσότερη δύναμη και 

δημιουργήσουμε πάλι κύμα, θα δούμε ότι αυτό τώρα μεταδίδεται με 

μεγαλύτερη ταχύτητα.  

Ανακαλύπτουμε έτσι ότι η ταχύτητα του κύματος αυξάνει όταν τα 

μόρια του υλικού διάδοσης είναι πιο δυνατά συνδεμένα. (π.χ. Μια 
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δόνηση μεταδίδεται πιο γρήγορα στο νερό - που τα μόρια είναι δυνατά 

συνδεμένα, από ότι στον αέρα - που τα μόρια έχουν ελάχιστη σύνδεση.) 

 

Κάτι ακούω από δεξιά … ή μήπως από αριστερά; (Ο ήχος είναι κύμα 

που μεταφέρεται μέσα από τους σωλήνες) 

Κάνοντας κάποιος έναν ήχο κοντά στο δεξιό χωνί, εμείς τον ακούμε από 

το αριστερό αυτί. 

Ο ήχος μεταφέρεται μέσα από τους σωλήνες και μας δίνει άλλη αίσθηση, 

διαφορετική από αυτή που περιμέναμε. 

 

Απλός ηλεκτρικός κινητήρας 

Υλικά 

Ένας μαγνήτης αρκετά ισχυρός σε σχήμα δίσκου, μια κανονική μπαταρία AA, ένα χάλκινο σύρμα 

μήκους 10cm περίπου και διαμέτρου 1mm περίπου (μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικό καλώδιο 

αφαιρώντας τη μόνωση) 

Κατασκευή  

Κόβουμε ένα κομμάτι χάλκινο σύρμα 10cm περίπου. Τυλίγουμε το 

σύρμα ώστε να δημιουργηθούν μερικές σπείρες. Λυγίζουμε το ένα 

άκρο δημιουργώντας ένα γάντζο έτσι ώστε το σύρμα να στηρίζεται 

στην μπαταρία. Βάζουμε το μαγνήτη σε μια οριζόντια επιφάνεια 

και πάνω του τοποθετούμε την μπαταρία με τον αρνητικό πόλο 

της. Στο θετικό πόλο της μπαταρίας στηρίζουμε το χάλκινο 

σύρμα, φροντίζοντας το άλλο άκρο του σύρματος να έρχεται σε επαφή με το μαγνήτη για να κλείνει 

το κύκλωμα του ρεύματος. 

Όταν συναρμολογήσουμε τη διάταξη, ένα πολύ μεγάλο ρεύμα διαρρέει το κύκλωμα που 

δημιουργείται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στο σύρμα να εμφανίζεται ζεύγος δυνάμεων Laplace που 

το περιστρέφει. 

 

Ηλεκτρική γεννήτρια  

Υλικά 

Ένα CD, μία βίδα με παξιμάδι, τρεις μαγνήτες, μηχανισμός περιστροφής, ένα πηνίο, πυρήνας 

σιδήρου, ένα μικρό λαμπάκι LED 

Κατασκευή  

Κολλάμε στο CD τους μαγνήτες. Με τη βίδα δημιουργούμε 

στο κέντρο του CD έναν άξονα, έτσι ώστε αυτό να 

περιστρέφεται όταν το προσαρμόσουμε στο μηχανισμό 

περιστροφής. Τοποθετούμε το πηνίο στον πυρήνα 

σιδήρου και συνδέουμε τα άκρα του με το λαμπάκι LED. 

Με το μηχανισμό περιστροφής, περιστρέφονται οι 

μαγνήτες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η μαγνητική ροή που περνά μέσα από τις 

σπείρες του πηνίου και έτσι να εμφανίζεται σ’ αυτό ΗΕΔ από επαγωγή. Όταν τα άκρα του πηνίου 

συνδεθούν με το λαμπάκι, αυτό ανάβει. 

 

Απλή θερμική μηχανή  

Υλικά 

Ένα κομμάτι χάλκινου σωλήνα μικρής διαμέτρου, φελιζόλ, λεκάνη, κερί ρεσώ ή μεταλλικό δοχείο 

στο οποίο τοποθετούμε βαμβάκι ποτισμένο με οινόπνευμα 
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Κατασκευή  

Κόβουμε ένα κομμάτι χάλκινου σωλήνα 30cm περίπου. Τυλίγουμε τη μέση ώστε να δημιουργηθούν 

2-3 σπείρες. Περνάμε τα ευθύγραμμα κομμάτια μέσα 

από το φελιζόλ (για μεγαλύτερη σταθερότητα τα 

περνάμε μέσα από φελλό) και λυγίζουμε τις δυο άκρες 

κατά 90° έτσι ώστε να είναι παράλληλες μεταξύ τους 

και να κοιτάζουν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Γεμίζουμε 

το σωλήνα με νερό και τοποθετούμε τη διάταξη σε 

λεκάνη που περιέχει νερό. Ανάβουμε το κερί και το 

τοποθετούμε κάτω από τις σπείρες. Όταν το νερό στο 

εσωτερικό των σπειρών ζεσταθεί, η διάταξη αρχίζει να περιστρέφεται. 

Η περιστροφή της διάταξης εξηγείται ως εξής: όταν το νερό ζεσταίνεται μετατρέπεται σε ατμό 

που εκτονώνεται σπρώχνοντας το νερό προς τα έξω στα άκρα του σωλήνα. Αυτό δημιουργεί 

ζεύγος δυνάμεων που περιστρέφει τη διάταξη. Όταν ο ατμός εκτονώνεται, ψύχεται, με 

αποτέλεσμα στο εσωτερικό του σωλήνα η πίεση να μειώνεται και το νερό να εισέρχεται πάλι σ’ 

αυτόν οπότε ο κύκλος επαναλαμβάνεται. 

 

Παρουσιάστηκαν και δεκαέξι πειράματα Χημείας, που επιγραμματικά αναφέρονται οι τίτλοι τους: 

«Κερί που ανάβει … χωρίς φωτιά», «Καύση Μαγνησίου (Mg)», «Εξάχνωση ιωδίου (Ι2)», 

«Οξείδωση γλυκερίνης», «Πυροχημική ανίχνευση νατρίου (Na), χαλκού (Cu), ασβεστίου (Ca) και 

στροντίου (Sr)», «Χλωρίωση νερού», «Αλλαγή χρώματος κυανού μεθυλενίου», «Παραγωγή 

υδρογόνου (Η2), συλλογή του σε μπαλόνι και … ανάφλεξη», «Το νάτριο (Na) … χορεύει», 

«Ανάφλεξη νατρίου (Na)», «Το σβησμένο καλαμάκι … ανάβει», «Η … πορτοκαλάδα», «Πίδακας … 

αμμωνίας (ΝΗ3)», «Συλλογή υδρογόνου (Η2) σε σαπουνάδα», «Πυροτεχνήματα» και «Διαστολή 

αερίου … μπουρμπουλήθρες». 
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1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Μουζακίου  
 

Παραγωγή εγκάρσιων κυμάτων 

Με μια απλή κατασκευή μπορούμε να δούμε την παραγωγή εγκάρσιων κυμάτων την ανάκλασή τους 

και την αλλαγή της ταχύτητάς τους. 

Τι θα χρειαστούμε 

Μετροταινία, κολλητική ταινία, ξύλινη βάση με στήριγμα περίπου 1,5m, πλαστικά καλαμάκια 

Κατασκευή 

Σε τραπέζι στερεώνουμε τη μετροταινία. Παράλληλα με την 

μετροταινία και σε απόσταση περίπου 20cm τοποθετούμε 

την κολλητική ταινία με την πλευρά συγκόλλησης προς τα 

πάνω. Τοποθετούμε τα καλαμάκια παράλληλα και σε ίσες 

αποστάσεις μεταξύ τους περίπου 3cm. Στερεώνουμε την 

ταινία στο στήριγμα αφήνοντας το ρολό της ταινίας ελεύθερο 

στο κάτω άκρο ή το στηρίζουμε στη βάση. 

Χτυπάμε ελαφρά το 1ο καλαμάκι και παρατηρούμε τη διάδοση 

της ταλάντωσης λόγω του ελαστικού μέσου και στα υπόλοιπα 

καλαμάκια. Διακρίνουμε τις κορυφές και τις κοιλίες και την 

ανάκλαση στο άκρο. 

Αυξάνουμε την τάση στην ταινία τοποθετώντας στο κάτω άκρο ένα βάρος επαναλαμβάνουμε το 

πείραμα και παρατηρούμε αύξηση της ταχύτητας ταλάντωσης. Αυτό συμβαίνει γιατί αυξήθηκε το 

μέτρο των ελαστικών δυνάμεων. 

Επίσης γίνεται αντιληπτό ότι κατά τη διάδοση του κύματος μεταφέρεται ενέργεια και όχι μάζα. 

 

Μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική 

Με απλά υλικά κάνουμε μια κατασκευή όπου μπορούμε να δούμε την μετατροπή της μηχανικής 

ενέργειας σε ηλεκτρική. 

Τι θα χρειαστούμε 

Μια ηλεκτρογεννήτρια (δυναμό ποδηλάτου), καλώδια χαλκού, ένα περιστρεφόμενο δίσκο με 

λάστιχο και στήριγμα, ένα led (φωτοδίοδος), μια ξύλινη βάση 

Κατασκευή 

Στην ξύλινη βάση στερεώνουμε το δίσκο με το 

στήριγμα και το βιδώνουμε για να είναι πιο 

σταθερό. Στο άλλο άκρο στερεώνουμε το δυναμό 

με λαμάκι και το βιδώνουμε. Ενώνουμε με το 

λάστιχο το δίσκο και το δυναμό. Στη συνέχεια 

συνδέουμε με τα καλώδια το δυναμό και το led. 

Περιστρέφουμε το δίσκο και παρατηρούμε το  

led να ανάβει. 

Η μηχανική ενέργεια από την περιστροφή του 

δίσκου στο δυναμό μετατρέπεται σε ηλεκτρική και έτσι το led ανάβει. 

 

Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης  

Θα πειραματιστούμε στην αντίδραση ενός οξέος και ενός ανθρακικού άλατος. 

Τι θα χρειαστούμε 

Ανθρακικό άλας: μαγειρική σόδα (Να2CO3), οξύ: ξίδι (CH3COOH), έναν ογκομετρικό κύλινδρο, ένα 

μπαλόνι, ένα κεράκι ρεσό, ένα πλαστικό κουταλάκι 
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Στον ογκομετρικό κύλινδρο προσθέτουμε λίγο ξίδι. Φουσκώνουμε λίγο το μπαλόνι για να ανοίξει 

και ρίχνουμε μέσα λίγη σόδα. Προσαρμόζουμε το στόμιο του 

μπαλονιού στο στόμιο του ογκομετρικού κυλίνδρου και 

καθώς πέφτει η σόδα στο ξίδι παρατηρείται αφρισμός, 

παράγεται CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) και το μπαλόνι 

φουσκώνει. Στη συνέχεια βγάζουμε το μπαλόνι κρατώντας 

το στόμιό του και το πλησιάζουμε στο αναμμένο ρεσό τότε 

παρατηρούμε ότι σβήνει. 

Η αντίδραση που πραγματοποιείται παριστάνεται με την 

χημική εξίσωση: 

Να2CO3  +  2CH3COOH      2CH3COONα  +  H2CO3 

Ασταθές οξύ που διασπάται H2CO3      H2O  +  CO2 
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Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Καρδίτσας 
 

Λειτουργικό Πρότυπο Οικολογικής Κατοικίας  

Στην εκδήλωση της Καρδίτσας και του Μουζακίου, το ΕΚΦΕ Καρδίτσας παρουσίασε μία κατασκευή 

του ΕΚΦΕ Μαγνησίας, βραβευμένη το σχολ. έτος 2010-11 σε διαγωνισμούς, στην Ελλάδα και στη 

Δανία. Η κατασκευή, μαζί με το επεξηγηματικό της βίντεο παραχωρήθηκαν προσωρινά στο ΕΚΦΕ 

Καρδίτσας για τις ανάγκες τις Εκδήλωσης. Οι συντελεστές της παραπάνω κατασκευής και του 

βίντεο είναι οι: Δρ. Σεραφείμ Σπανός (Φυσικός, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Μαγνησίας) στην επιστημονική 

τεκμηρίωση και στο σενάριο, Κώστας Αμυγδαλίτσης (Ηλεκτρονικός, Εκπαιδευτικός 2ου ΕΠΑΛ Ν. 

Ιωνίας Μαγνησίας) στην εικονοληψία, στην τεχνική επεξεργασία και στην αφήγηση και Κώστας 

Πιτσάβας (Ηλεκτρολόγος, Εκπαιδευτικός 2ου ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας Μαγνησίας) στην κατασκευή και 

στην τεχνική υποστήριξη. 

Το Λειτουργικό Πρότυπο Οικολογικής Κατοικίας είναι μία απλή κατασκευή από Styrofoam 

wallmate και ξυλόβιδες.  

Περιγραφή 

Στην κατοικία είναι ενσωματωμένα δύο ειδών ηλεκτρικά κυκλώματα. Το πρώτο περιλαμβάνει 

μπαταρία και δύο ειδών λάμπες, πυράκτωσης και led, με αντίστοιχους διακόπτες. Το δεύτερο 

περιλαμβάνει τα φωτοβολταϊκά στοιχεία σε κατακόρυφη διάταξη μαζί με εξωτερικές λάμπες led 

και μία αντλία νερού. Επίσης περιλαμβάνει δύο πολύμετρα που μετρούν τάση και ρεύμα. Η κατοικία 

είναι εφοδιασμένη με σωληνώσεις υποδοχής βρόχινου νερού από την οροφή και μία 

ανεμογεννήτρια με ενδεικτική λάμπα λειτουργίας. 
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Δραστηριότητα 1 (Αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης) 

Η 1η δραστηριότητα που προσομοιώνεται είναι η εξοικονόμηση ενέργειας από την αντικατάσταση 

των λαμπτήρων πυράκτωσης. Ανάβουμε τις λάμπες led και καταγράφουμε με το ψηφιακό 

θερμόμετρο την πορεία της θερμοκρασίας στο χρόνο. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με τις 

λάμπες πυράκτωσης και συγκρίνουμε τα αποτελέσματα. 

  
Δραστηριότητα 2 (Εξοικονόμηση νερού) 

Η  2η δραστηριότητα είναι η εξοικονόμηση νερού. Βρέχουμε τη σκεπή με νερό και παρατηρούμε τη 

συγκέντρωση στη δεξαμενή. 

Δραστηριότητα 3 (Εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας) 

Στις ανανεώσιμες πηγές, ανάβουμε τη θερμάστρα αλογόνου και παρατηρούμε τις ενδείξεις τάσης 

και ρεύματος των οργάνων. Το γινόμενό τους είναι η παραγόμενη ισχύς. Βλέπουμε τα εξωτερικά 

led να ανάβουν και την αντλία να δουλεύει. 

  
Δραστηριότητα 4 (Προσομοίωση εποχών) 

Περνώντας στην προσομοίωση του χειμώνα μειώνουμε την ισχύ στη θερμάστρα αλογόνου και 

βλέπουμε τις ενδείξεις των οργάνων να μικραίνουν. 

Δραστηριότητα 5 (Προσομοίωση κίνησης ηλίου) 

Θέτουμε τη θερμάστρα σε περιστροφή προσομοιώνοντας έτσι την ανατολή και τη δύση και 

παρατηρούμε τις τιμές των οργάνων να μεταβάλλονται. 

Δραστηριότητα 6 (Προσομοίωση καιρικών συνθηκών) 

Τοποθετούμε χάρτινο εμπόδιο μεταξύ θερμάστρας και φωτοβολταϊκών, που παίζει το ρόλο 

σύννεφου και παρατηρούμε τη μείωση των τιμών στα όργανα. 

Δραστηριότητα 7 (Εκμετάλλευση αιολικής ενέργειας) 

Θέτουμε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα και μετράμε με το ανεμόμετρο χειρός την ένταση σε 

μποφόρ. Παρατηρούμε τον προσανατολισμό και το αναμμένο led στην ανεμογεννήτρια. Αυξάνουμε 

την ένταση του τεχνητού ανέμου μερικά μποφόρ και παρατηρούμε ότι το led φωτοβολεί πιο 

έντονα. 
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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.  

Το 1654 ο Όττο φον Γκέρικε, Δήμαρχος του 

Μαγδεμβούργου και εφευρέτης της αντλίας κενού, 

πραγματοποίησε ένα από τα πιο φημισμένα 

πειράματα με το οποίο απέδειξε την ύπαρξη της 

ατμοσφαιρικής πίεσης. 

Τοποθέτησε δύο κοίλα ημισφαίρια από χαλκό έτσι ώστε να σχηματίζουν σφαίρα διαμέτρου 0,5m 

και με τη βοήθεια ενός δερμάτινου δακτυλίου διαποτισμένου με λάδι και κερί έκανε την ένωσή 

τους αεροστεγή. Με μια αντλία κενού αφαίρεσε τον αέρα από τη σφαίρα. Ακολούθως δύο ομάδες 

των 8 αλόγων η καθεμία δεν μπόρεσαν να αποχωρίσουν τα δύο ημισφαίρια! 

   
 

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. 

   
 
 

  

   

 
O αποσπασμένος στο ΕΚΦΕ από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Ιωάννης Ντελής, παρουσίασε το 

βιβλίο του με τίτλο «Οδηγίες και προτάσεις στο Ερευνώ και Ανακαλύπτω» Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού 

(Καρδίτσα Νοέμβριος 2006, Εκδόσεις «ΕΚΦΕ ΚΑΡΔΤΙΣΑΣ» ,ISBN 978-960-89715-4-7), το 
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διπλό DVD με βιντεοσκοπημένα πειράματα για τα φυσικά των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων και το CD με 

προσομοιώσεις, μικροσκοπήσεις και διάφορες προτάσεις για την πιο αποτελεσματική διδασκαλία 

των φυσικών μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο. 

   
Επίσης παρουσίασε πειράματα που έχουν σχέση με το στατικό ηλεκτρισμό, τις μετατροπές 

ενέργειας καθώς και δύο κατασκευές με απλά υλικά. 

   
Συγκεκριμένα με τη χρήση της ηλεκτροστατικής μηχανής Whimshurst ένιωσαν το «τίναγμα» από 

το στατικό ηλεκτρισμό, κάτι βέβαια που το έχουν νιώσει 

πολλές φορές στη ζωή τους, όταν κατεβαίνουν από το 

αυτοκίνητο και κλείνουν την πόρτα, όταν βγάζουν το μάλλινο 

πουλόβερ, όταν ακουμπούν ένα μεταλλικό σημείο από το 

καρότσι του σούπερ μάρκετ κτλ. 

Έκαναν τα φελιζόλ να «χορεύουν», γιατί καθώς αποκτούν 

ομώνυμο φορτίο με το χέρι απωθούνται και πέφτουν. 

Η ατμομηχανή μετατρέπει τη 

θερμική ενέργεια σε κινητική. Είναι ουσιαστική η εφεύρεση πάνω 

στην οποία στηρίχτηκε η βιομηχανική επανάσταση τον 17ο αιώνα. Η 

εργαστηριακή ατμομηχανή τους εντυπωσίασε όλους και ιδιαίτερα 

τους μαθητές, που είδαν τη λειτουργία τους. 

Ένα ηλεκτρικό κουδούνι με απλά 

υλικά. Δύο μπαταρίες των 4,5V, ένα 

άδειο τενεκεδάκι από γάλα 

εβαπορέ, μια ξύλινη βάση, καλώδια τηλεφωνικά, μια βίδα χοντρή 

και μακριά για να δημιουργηθεί το πηνίο και λαμαρίνες από 

συσκευασίες για μεταφορά 

οικοδομικών υλικών και το 

ηλεκτρικό κουδούνι είναι έτοιμο. 

 «Το πιο σταθερό χέρι». Ένα παιχνίδι φτιαγμένο από ένα χάρτινο 

κουτί, μία μπαταρία, ένα λαμπτήρα και καλώδιο. Ο διαγωνιζόμενος 

πρέπει να περάσει το βρόχο σε όλη τη διαδρομή χωρίς όμως να 

ακουμπήσει το καλώδιο, οπότε ανάβει ο λαμπτήρας και χάνει. 
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Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Μουζακίου 
 

Στις εκδηλώσεις της Καρδίτσας και του Μουζακίου, παρουσιάστηκαν δύο κατασκευές σχετικές με 

την εξοικονόμηση ενέργειας: ο ηλιακός φούρνος και η βιοκλιματική κατοικία. 

 

Ηλιακός φούρνος  

O ήλιος είναι βασική πηγή ενέργειας της γης και αιτία της ύπαρξης ζωής σ’ αυτή. Πολλοί λαοί τον 

θεοποίησαν και τον λάτρεψαν. Στον ελλαδικό χώρο η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως σπίτια 

του 5ου π.Χ. αιώνα που είχαν τέτοιο προσανατολισμό, ώστε να αξιοποιούν τις αχτίδες του ήλιου 

τον χειμώνα. Οδήγησε στη χωροθέτηση πόλεων όπως η Όλυνθος και την κατασκευή σπιτιών με 

συγκεκριμένο σχέδιο. Οι Ρωμαίοι λάμβαναν υπ’ όψιν τους την τροχιά του ήλιου στην αρχιτεκτονική 

των οικοδομημάτων. Έλληνες, Ρωμαίοι και Κινέζοι άναβαν φωτιές με τις αχτίνες του ήλιου και 

καυτηρίαζαν τις πληγές. Κατάφερναν να προσδώσουν μεγάλη θερμότητα σ’ ένα σημείο με τη χρήση 

κυρτών φακών και κοίλων κατόπτρων (για την κατασκευή κατόπτρων χρησιμοποιούσαν φυσικούς 

κρυστάλλους). Αναφέρεται ότι τον 13ο αιώνα με την χρήση της ηλιακής ενέργειας πέτυχαν την 

ξήρανση φρούτων, λαχανικών, ψαριών και κρέατος για να διατηρηθούν μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα, ενώ τον 16ο αιώνα διαδίδονται τα πρώτα θερμοκήπια, που ήταν γνωστά στους Ρωμαίους. 

Τον 17ο αιώνα με μεγάλους φακούς, ο Γερμανός φυσικός Ε.W Tschirnhousen έβρασε νερό σε 

πήλινο δοχείο, δείχνοντας ότι ηλιακή ενέργεια επαρκεί για το μαγείρεμα φαγητού. Το πρώτο 

ηλιακό μαγείρεμα ανήκει στον Horace de Saussure που τοποθέτησε φρούτα μέσα σε πέντε 

στρώσεις γυαλιού πάνω σ’ ένα μαύρο τραπέζι. Τον πιο αποδοτικό φούρνο κατασκεύασε τη δεκαετία 

1860-70 ο Γάλλος μαθηματικός Augustin Mouchot συνδυάζοντας την τεχνολογία των κατόπτρων 

και αυτή του θερμοκηπίου. Έψηνε το ψωμί των Γάλλων στρατιωτών στην Αλγερία σε 3 ώρες και 

έθεσε σε λειτουργία ατμομηχανή με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας. Ως το δεύτερο μισό του 20ου  

αιώνα μπορεί να αναπτύχθηκε η ηλιοθερμική τεχνολογία, δεν εκδηλώθηκε όμως ενδιαφέρον για το 

ηλιακό μαγείρεμα. Οικονομικά συμφέροντα που διαχειρίζονται τα ορυκτά καύσιμα και η 

«ψευδαίσθηση» των κυβερνώντων πως τα ορυκτά καύσιμα αποτελούν μια ανεξάντλητη πηγή 

ενέργειας, που δεν προκαλεί προβλήματα στο περιβάλλον, αποτελούν την αιτία της μικρής χρήσης 

της ηλιακής ενέργειας. Η επιστήμονας του MIT Maria Telkes στα τέλη του 1950 κατασκευάζει 

ηλιακό φούρνο με τέσσερα κάτοπτρα και δύο στρώματα γυαλιού για αύξηση της αποδοτικότητας. 

Από τότε πολλοί σχεδίασαν ηλιακούς φούρνους. Ο ΟΗΕ 

παρείχε τότε ηλιακούς φούρνους σε υποανάπτυκτες χώρες 

με μεγάλη ηλιοφάνεια για να μειωθεί η αποψίλωση των 

δασών. Το 1955 ιδρύθηκε η Ένωση για την Εφαρμοσμένη 

Ηλιακή Ενέργεια από την οποία προέκυψε αργότερα ο 

Διεθνής Όμιλος Ηλιακής Ενέργειας και το 1987 ιδρύθηκε 

η Διεθνής των ηλιακών μαγείρων για την προώθηση και τη 

διασύνδεση όλων όσων ασχολούνται με τους ηλιακούς 

φούρνους. Το περιβαλλοντικό κέρδος θα είναι τεράστιο, αν 

αναλογισθεί κανείς τη μη χρήση των ορυκτών καυσίμων και την αποψίλωση των δασών. 

Οι ηλιακοί φούρνοι είναι συσκευές που χρησιμοποιούν την ηλιακή ακτινοβολία ως πηγή ενέργειας, 

δεν χρησιμοποιούν καύσιμο, άρα δεν επιβαρύνουν με βλαβερές ουσίες το περιβάλλον. Δεν είναι 

κάποια καινούργια εφεύρεση, αφού χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε χώρες του 

τρίτου κόσμου ως τρόπος μαγειρέματος λόγω έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος και καυσόξυλων. 

Η κατασκευή μπορεί να είναι από πολύ απλή, ως αρκετά σύνθετη. 

Διέπονται από τις παρακάτω τρεις βασικές αρχές: 

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


Πειράματα - Κατασκευές 

Σεραφείμ Μπίτσιος – ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr 66 

Συγκέντρωση ηλιακής ακτινοβολίας: Καθρέπτης, μέταλλο ανακλαστικό ή αλουμινόχαρτο, 

συγκεντρώνει την ηλιακή ακτινοβολία στην περιοχή μαγειρέματος. 

Μετατροπή ακτινοβολίας σε θερμότητα: η επιλογή των υλικών, 

η σχεδίαση και το χρώμα του εσωτερικού του φούρνου, καθώς 

και τα υλικά και τα χρώματα των σκευών πρέπει να συντελούν 

στη μεγιστοποίηση της μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε 

θερμότητα. 

Παγίδευση θερμότητας: η διαφυγή της θερμότητας στο 

περιβάλλον να είναι περιορισμένη. 

Συνδυασμός των παραπάνω αρχών και όχι κάθε μία χωριστά 

μπορεί να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ηλιακών φούρνων. Οι κυριότεροι είναι οι: Φούρνος κουτί, πλαισιωμένος 

φούρνος ή φούρνος με πλαίσια ανακλαστήρων και ο  παραβολικός φούρνος. 

Στον φούρνο κουτί το διαφανές κάλυμμα είναι από γυαλί 

ή πλαστικό ή αναλώσιμο υλικό, όπως σακούλα ψησίματος, 

η μόνωση τέτοια που να αντέχει μέχρι και 150°C και το 

εσωτερικό του να είναι σκουρόχρωμο όπως και των 

σκευών που θα χρησιμοποιηθούν. 

Για το ξεκίνημα του ψησίματος, όπως και για το χρόνο 

διάρκειας του, ουσιαστικό παράγοντα αποτελούν οι 

καιρικές συνθήκες. Ο φούρνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για παστεριοποίηση γάλακτος και νερού. 

Ο πλαισιωμένος φούρνος ή φούρνος με πλαίσια ανακλαστήρων αποτελείται από εύκαμπτα μέρη 

που κατευθύνουν την ηλιακή ακτινοβολία στο μαγειρικό σκεύος. Είναι φθηνός και απλός στην 

κατασκευή και δεν επιτυγχάνεται ιδιαίτερα υψηλή 

θερμοκρασία. Το μαγειρικό σκεύος και σε αυτή την 

περίπτωση πρέπει να είναι σκουρόχρωμο, έχοντας 

καπάκι με καλή εφαρμογή. Για πιο γρήγορο μαγείρεμα 

σηκώνεται ελάχιστα το σκεύος προκειμένου να 

κυκλοφορεί ο θερμός αέρας κάτω από αυτό. Αυτή η 

κατηγορία ηλιακών φούρνων έχει  κυρίαρχο 

εμπνευστή το Γάλλο επιστήμονα Roger Bernard, από 

Πανεπιστήμιο της Λιόν. Τα σχέδια των φούρνων 

αυτής της κατηγορίας μπορεί να φαίνονται απλά, είναι όμως αποτελεσματικά και έχουν αρκετά 

χρόνια έρευνας και ανάπτυξης πίσω τους. Το πλεονέκτημα αυτής της κατηγορίας ηλιακών 

φούρνων είναι ότι κατασκευάζονται εύκολα, με μικρό κόστος και έχουν λαμπρό παρόν και μέλλον 

στις αναπτυσσόμενες χώρες και όχι μόνο.  Μειονεκτούν σε σταθερότητα έναντι ισχυρών ανέμων 

και σε συνθήκες χαμηλής ηλιοφάνειας. 

Δεν καταφέρνουν να διατηρούν για πολύ τη 

θερμότητα μέσα στο μαγειρικό σκεύος, που βρίσκεται 

στο εσωτερικό της σακούλας ή του ανεστραμμένου 

γυάλινου μπολ, ιδιαίτερα όταν ο ήλιος χάνεται πίσω 

από τα σύννεφα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Οι παραβολικοί ηλιακοί φούρνοι είναι κοίλοι, 

βαθουλοί δίσκοι, συχνά μοιάζουν με μεγάλα πιάτα, 

όπου η ηλιακή ακτινοβολία ανακλάται και 

συγκεντρώνεται σε ένα σημείο, εκεί όπου στηρίζεται το μαγειρικό σκεύος. 
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Το πλεονέκτημα τους είναι ότι τα φαγητά ψήνονται σχεδόν τόσο γρήγορα όσο και σε συμβατικούς 

ηλεκτρικούς φούρνους. Ως μειονεκτήματα μπορούμε να καταλογίσουμε τις δυσκολίες στην 

κατασκευή τους, την συχνή αναπροσαρμογή τους στην πορεία του ήλιου έτσι, ώστε να εστιάζουν 

κατάλληλα. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να προκαλέσουν εγκαύματα ή τραυματισμούς στα μάτια, 

εάν δε χρησιμοποιηθούν σωστά, με προσοχή και τήρηση κανόνων ασφαλείας. 

Ο ηλιακός φούρνος είναι μια φιλική προς το περιβάλλον συσκευή, απλή στην κατασκευή και πολύ 

αργή σε σχέση με τους κλασικούς τρόπους 

μαγειρέματος. Μπορούμε να πούμε ότι το 

μαγείρεμα με την ηλιακή ακτινοβολία είναι 

χρονοβόρα εργασία, γεγονός που δεν συμβαδίζει 

με τους γοργούς ρυθμούς ζωής του ανεπτυγμένου 

κόσμου. Μαγειρεύει σε χαμηλές θερμοκρασίες 

(110-120°C) χωρίς να ανησυχούμε μην καεί το 

φαγητό ή καταστραφούν οι βιταμίνες και οι 

θρεπτικές ουσίες. Το γεγονός ότι 1 δις άνθρωποι 

θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη χρήση ηλιακών φούρνων με μικρό κόστος, αποφεύγοντας 

τη χρήση ορυκτών καυσίμων και την αποψίλωση δασών, τονίζει το περιβαλλοντικό όφελος που 

αυτή η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει. 

 

Βιοκλιματική κατοικία  

Η δραστηριότητα αυτή επιλέχθηκε, καθώς ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων ή βιοκλιματική 

αρχιτεκτονική αφορά τον σχεδιασμό κτιρίων και χώρων με βάση το μικροκλίμα της περιοχής, 

αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές, αλλά και τα φυσικά φαινόμενα 

του κλίματος. Συνδυάζεται με το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιείται στο 

Κ.Π.Ε. Μουζακίου σε σχέση με την ενέργεια, τις πηγές και την εξοικονόμησή της, καθώς ο 

"βιοκλιματικός σχεδιασμός" είναι ο σχεδιασμός ο οποίος αποσκοπεί στην προστασία του 

περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 

Το ζητούμενο στη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι να αντιληφθούν οι μαθητές πώς ο 

προσανατολισμός ενός κτιρίου μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην αξιοποίηση της ηλιακής 

ενέργειας κι εξοικονόμηση άλλων ενεργειακών πόρων, με στόχο τη μη επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος με εκπομπές βλαβερών αερίων. 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λόγω της κλίσεως του άξονα περιστροφής της γης, ο ήλιος 

ακολουθεί μια διαδρομή ψηλά στον ουρανό μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Το χειμώνα, όμως, η 

διαδρομή του ήλιου είναι σε 

χαμηλότερο επίπεδο και γίνεται 

μέσω του Νότου. Η βασικότερη 

αρχή του βιοκλιματικού σχεδιασμού 

είναι πως η Νότια πλευρά ενός 

κτιρίου πρέπει να χρησιμοποιείται 

για ηλιακή θέρμανση, ενώ αντίθετα 

η Βόρεια για προστασία από τους 

ανέμους κατά τους χειμερινούς μήνες και ανάσχεση της θερμότητας κατά τους θερινούς. Η 

Ανατολική και η Δυτική πλευρά ενός κτιρίου δέχονται περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία το 

καλοκαίρι και λιγότερη το χειμώνα. Η Δυτική πλευρά, όμως, είναι ακόμη πιο επιβαρημένη το 

χειμώνα, γιατί δέχεται άμεση ακτινοβολία τις απογευματινές ώρες, όταν δεν υπάρχει ποσότητα 

ηλιακής ακτινοβολίας. Για να εκμεταλλευόμαστε, λοιπόν, την ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας όλες 

τις εποχές πρέπει κατά το σχεδιασμό των κτιρίων να τοποθετούμε τα ηλιακά και φωτοβολταϊκά 
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συστήματα, όπως και τους ηλιακούς θερμοσίφωνες με νότιο προσανατολισμό, που θεωρείται ο πιο 

αποδοτικός. 

Έτσι οι μαθητές παίρνουν κομμάτια μιας μακέτας που έχει κατασκευαστεί ακριβώς γι’ αυτό το 

λόγο και μετά από συζήτηση μεταξύ τους καλούνται να 

αποφασίσουν πώς θα τοποθετήσουν κάθε κομμάτι. Το 

κάθε κομμάτι από αυτό το άτυπο «πάζλ» έχει επάνω 

του και κάτι χαρακτηριστικό, δηλαδή έναν ηλιακό 

θερμοσίφωνα, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα και μία 

καπνοδόχο που υποδεικνύει ενεργειακό τζάκι στο 

σπίτι. Αφού οι μαθητές συσκεφθούν, αποφασίζουν 

πώς θα φτιάξουν το «σπίτι - πάζλ», ενώ ταυτόχρονα 

εξηγούν, γιατί τοποθετούν τα  κομμάτια με τον ένα ή 

τον άλλο τρόπο μέχρι να καταλήξουν στον ιδανικότερο 

προσανατολισμό του νεόχτιστου σπιτιού. 

Όσον αφορά για τον περιβάλλοντα χώρο τους δίνονται δέντρα, αειθαλή και φυλλοβόλα, με σκοπό 

να σκεφτούν πώς θα ήταν ιδανικά να τοποθετηθούν γύρω από το σπίτι για να επιτευχθούν κι εδώ 

οι στόχοι του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού. Δηλαδή να εξασφαλιστεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα ο 

ηλιασμός, αλλά και η προστασία από τους δυνατούς ανέμους και η ελαχιστοποίηση των απωλειών 

θερμότητας, αλλά και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η προστασία από τον ήλιο και η 

απομάκρυνση της πλεονάζουσας θερμότητας. Έτσι πρέπει να τοποθετήσουν τα αειθαλή δέντρα 

στη Βόρεια και Δυτική πλευρά, ενώ τα φυλλοβόλα ιδανικά πρέπει να τα τοποθετήσουν στην 

Ανατολική και Νότια πλευρά του σπιτιού. 
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Γυμνάσιο Κέδρου 

Η αφίσα με θέμα: «το ποδήλατο στη ζωή μας» έγινε από μαθητές της Β’ τάξης στα πλαίσια του 

μαθήματος των εικαστικών τεχνών. 
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1ο Γυμνάσιο Μουζακίου 
 

Στο μάθημα της Τεχνολογίας οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς 2011-12, διδάχθηκαν βασικές αρχές Τεχνικού σχεδίου (σχεδίαση γραμμών, κάτοψη υπό 

κλίμακα, γραμμογραφία), οργάνωσαν τη συγγραφή της εργασίας με θέμα από τον τεχνικό κόσμο 

που μας περιβάλλει (συλλογή πληροφοριών και φωτογραφιών, συγγραφή δέκα κεφαλαίων, 

αναγραφή λεζάντας στις εικόνες, αναφορά στη βιβλιογραφία), παρουσίασαν την εργασία τους και 

τέλος κατασκεύασαν μια μικρή μακέτα του έργου που επιμελήθηκαν. Μερικά από τα θέματα που 

επέλεξαν οι μαθητές αντλήθηκαν με την ευαισθητοποίησή τους στην ενέργεια, ανεμογεννήτρια, 

ανεμόμυλο, φωτοβολταϊκά συστήματα, ενεργειακό σχεδιασμό κατοικίας, ενεργειακό τζάκι. Δεν 

έλειψαν όμως και τα θέματα όπως: έργα στον ποταμό Πάμισο, η πλατεία μας, διώροφη οικία, 

γέφυρα, μεταλλικά κάγκελα, γήπεδο γκολφ. 
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3ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
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4ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 

Δημιουργήθηκαν τρεις αφίσες με θέμα την αειφόρο ανάπτυξη. Είναι γνωστό ότι η αειφόρος 

ανάπτυξη ή βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και 

υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Γνώμονας 

της αειφορίας είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να 

διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον. 

Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ανάπτυξη των παραγωγικών δομών της οικονομίας παράλληλα 

με τη δημιουργία υποδομών για μία ευαίσθητη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στα 

οικολογικά προβλήματα (όπως ορίζουν παραδοσιακές επιστήμες σαν τη γεωγραφία). Η 

βιωσιμότητα υπονοεί ότι οι φυσικοί πόροι υφίστανται εκμετάλλευση με ρυθμό μικρότερο από αυτόν 

με τον οποίον ανανεώνονται, διαφορετικά λαμβάνει χώρα περιβαλλοντική υποβάθμιση. Θεωρητικά, 

το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης είναι η ανικανότητα του γήινου 

οικοσυστήματος να υποστηρίξει την ανθρώπινη ζωή (οικολογική κρίση). 
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2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καρδίτσας 
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1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Μουζακίου 
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Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Μουζακίου 
 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φυσικές επιστήμες και το ΚΠΕ Μουζακίου 

Εδώ και μια δεκαετία περίπου το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου, έχει 

σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Ενέργεια, όπως 

και ένα Δίκτυο Σχολικών Περιβαλλοντικών Ομάδων με το ίδιο θέμα στο οποίο έχουν συμμετάσχει 

δεκάδες και εκατοντάδες σχολεία στην Ελλάδα. Για τις δράσεις του αυτές έχει συνεργαστεί με 

φορείς όπως άλλα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών 

Επιστημών, Ενεργειακά Κέντρα, Διεθνή Δίκτυα και δεκάδες εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα. 

Η κεντρική ιδέα αυτών των δράσεων είναι ότι το ενεργειακό μοντέλο που χρησιμοποιείται από τις 

αναπτυγμένες χώρες και βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα βρίσκεται στη δύση του λόγω της 

εξάντλησης ορισμένων πρώτων υλών και των μεγάλων περιβαλλοντικών προβλημάτων που 

δημιουργεί. Η κοινωνία πρέπει να αναζητήσει σύντομα λύσεις και οι πιο σημαντικές είναι οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ορθολογική χρήση της ενέργειας. 

Το πρόγραμμα πετυχαίνει την ενεργοποίηση των μαθητών μέσα από 

τη λειτουργία σχηματισμού ομάδων, τις ενδιαφέρουσες δράσεις που 

περιέχει και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών καθώς 

αυτοί εμπλέκονται σε διαδικασίες που περιέχουν περιβαλλοντικούς, 

κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Οι σημαντικότερες 

δράσεις του προγράμματος που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές είναι 

επισκέψεις σε σχετικούς χώρους και η αξιολόγηση των θετικών και 

αρνητικών τους επιπτώσεων στο περιβάλλον (π.χ. ένα 

υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, εργοστάσιο που χρησιμοποιεί τη βιομάζα 

κτλ), ενασχόλησή των μαθητών με σπίτι - μακέτα που τους 

εξοικειώνει με κάποιες βασικές αρχές βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, 

επίδειξη και εργασία με φωτοβολταϊκά και ηλιακό φούρνο. Όσον 

αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας οι δράσεις που προτείνονται, αφορούν τη χρήση ηλεκτρικών 

συσκευών με χρήση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και λογιστικών φύλλων (Excel) και της 

επιλογής προϊόντων που χρειάζονται λιγότερη ενέργεια και είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον. Δύο 

δράσεις παρουσιάζονται στις σελίδες 64 έως 67 και αφορούν στοιχεία βιοκλιματικής 

αρχιτεκτονικής και τον ηλιακό φούρνο με μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Περισσότερα στη 

διεύθυνση www.kpem.gr (Εκπαιδευτικό υλικό – Ενέργεια). 

Στις προαναφερόμενες δράσεις απαραίτητες και παρούσες είναι οι φυσικές επιστήμες με τις 

σχετικές γνώσεις, αλλά και την παρατηρητικότητα και τον πειραματισμό που απαιτούν. Οι Φ.Ε. 

είναι ουσιώδη συστατικά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αλλά και του προγράμματος 

«Ενέργεια» του ΚΠΕ Μουζακίου καθώς και του Δικτύου «Ενέργεια» που συντονίζει το ΚΠΕ 

Μουζακίου. 
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6ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 

Οι μαθητές του Ε1 τμήματος του 6ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας πήραν μέρος στην ετήσια 

γιορτή των Φυσικών Επιστημών του ΕΚΦΕ για το 2012 παρουσιάζοντας τρία θεατρικά δρώμενα 

που αφορούν την ύλη των Φυσικών της Ε΄ τάξης Δημοτικού. 

Τα θεατρικά αναφέρονταν στην υγιεινή διατροφή και στην παχυσαρκία (θεατρικό «Φάτο - 

ξαναφάτο», κείμενο του ποιητή Γιάννη Νεγρεπόντη), στην τήξη και στην πήξη καθώς και στις 

τρεις διαφορετικές φυσικές καταστάσεις του νερού (θεατρικό «Θα λιώσω σου λέω … θα λιώσω»,  

κείμενο της δασκάλας Ελπίδας Μπασδέκη) και τέλος στα ηλεκτρικά κυκλώματα, παράλληλη 

σύνδεση και σύνδεση σε σειρά (θεατρικό «Αχ, αυτά τα κυκλώματα!» κείμενο της δασκάλας Ελπίδας 

Μπασδέκη). 

- Φάτο και ξαναφάτο: Αναφέρονταν στη συνήθεια που έχουν πολλοί γονείς να πιέζουν τα παιδιά 

τους να τρώνε όλο και πιο πολύ, νομίζοντας ότι αυτό θα τα κρατήσει υγιή. Η μητέρα του παιδιού 

είναι χαρούμενη γιατί επιτέλους βρήκε έναν τρόπο να ταΐζει όλο και περισσότερο το μικρό 

κοριτσάκι της. 

- Θα λιώσω, σου λέω θα λιώσω: Αναφέρονταν στις τρεις φάσεις του νερού στη φύση (νερό, ατμός 

και πάγος), μελετώντας τους τρόπους εναλλαγής από τη μια στην άλλη. Τα παιδιά παρίσταναν τις 

τρεις αυτές φάσεις και μέσα από τους διαλόγους αναδεικνύονταν ο ρόλος της θερμότητας. 

Προσφορά θερμότητας - τήξη, αποβολή θερμότητας - πήξη. 

- Αχ αυτά … τα κυκλώματα: Το τρίτο είχε να κάνει με τον ηλεκτρισμό. Συγκεκριμένα δύο μαθητές 

αγόρασαν υλικά, λάμπες, μπαταρίες, καλώδια και διακόπτες, από το κατάστημα του κυρ Νίκου του 

ηλεκτρολόγου και πειραματίζονταν φτιάχνοντας ηλεκτρικά κυκλώματα, σε σειρά και παράλληλα για 

να τα παρουσιάσουν ως εργασία στο σχολείο τους στο μάθημα των φυσικών. Μέσα από τους 

διαλόγους αναδεικνύονταν οι δύο τρόποι σύνδεσης των λαμπτήρων, πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα των συνδέσεων καθώς και ενεργειακά θέματα. 

Και τα τρία θεατρικά τελείωναν με ένα τραγουδάκι, μέσα από το οποίο γίνονταν αποτύπωση όλων 

των εννοιών που αναφέρθηκαν. 

Ήταν μια μοναδική εμπειρία για τους μικρούς μαθητές. Θέατρο είχαν παίξει και στο παρελθόν, 

αλλά να ζωντανέψουν θεατρικό κείμενο που αφορούσε την επιστημονική και πειραματική  γνώση 

των Φυσικών Επιστημών γινόταν για πρώτη φορά. Τα παιδιά, σε ρόλο λάμπας, μπαταρίας , 

διακόπτη, υδρατμού, κομματιού πάγου, μπόρεσαν να προσεγγίσουν, να αναλύσουν και να 

κατανοήσουν βασικές έννοιες που αφορούν τα κυκλώματα, την τήξη και την πήξη. Η κατάκτηση 

της γνώσης γίνεται, αφού το παιδί είναι μέρος αυτής, με ενεργή συμμετοχή, μέσα από τη 

δραματοποίηση και τη θεατρική έκφραση. Τα παιδιά λειτουργώντας ως δημιουργοί, με όχημα την 

αισθητική εμπειρία της τέχνης του θεάτρου, χρησιμοποιούν τη μίμηση, τη μεταμόρφωση, τη 

φαντασία, για να εμπεδώσουν έννοιες και γνώσεις των Φυσικών. 

Σε μια αφίσα του Κέντρου Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Μουζακίου υπάρχει το εξής απόφθεγμα 

που χαρακτηρίζει πλέον την αποτελεσματική διδακτική πραγματικότητα στο σύγχρονο σχολείο: 

 Αν που πεις κάτι, θα το θυμάμαι για μέρα 

Αν μου δείξεις κάτι, θα το θυμάμαι για μια βδομάδα 

Αν μ’ αφήσεις να το κάνω, θα το θυμάμαι για μια ζωή. 

Βιωματική προσέγγιση της γνώσης των Φυσικών Επιστημών. Άλλωστε με τη θεατρική δημιουργία 

καλλιεργείται στο παιδί διαρκώς η εφευρετικότητα με αποτέλεσμα να μην ικανοποιείται με εύκολες 

λύσεις και στερεότυπα. 
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ΦΑΤΟ - ΞΑΝΑΦΑΤΟ (Γιάννη Νεγρεπόντη) 

   Κατίνα: Έλα γλυκό μου, φάε την κρεμούλα σου. Φάτη την κρεμούλα σου, ύστερα από το κρέας σου 

που έφαγες, ύστερα από τη σούπα σου, τη σούπα σου που έφαγες, ύστερα από το αυγό σου, το 

αυγό σου που έφαγες, ύστερα από το γάλα σου, το γάλα σου που ήπιες, ύστερα από το χαμομήλι 

σου, το χαμομήλι σου που ήπιες, ύστερα από το γάλα σου που σε ξύπνησαν για να το πιεις … Φάε 

την κρεμίτσα σου - που οι τρελοί θέλουν να τρως, διαρκώς να τρως. Φάτη την κρεμούλα σου. Να κι 

αυτή την κουταλιά, θα τη χωρέσει κι αυτή το στομαχάκι σου. Θα το τραβήξουμε, θα το 

τεντώσουμε, θα  τ’ ανοίξουμε, θα του προσθέσουμε κι άλλο, θα το ματίσουμε. 

   Μητέρα: Κατίνα, βρε Κατίνα, το ταϊζεις το παιδί; 

   Κατίνα: Το ταΐζω, το ταΐζω!!! Φάε βρε, φάε βρε. Μπράβο το παιδί μας! Πώς την τρώει την κρέμα. 

Σα  γλάρος την κατεβάζει. 

   Μητέρα: Δόξα σοι, δόξα σοι!!! Το τέρας με την Κατίνα τρώει τα πάντα. 

   Κατίνα: Μάλιστα όλα τα τρώει. Κρέμες, σοκολάτες, σάλτσες, φασόλια, ρεβίθια, σουπιές, ψάρια, 

συκώτια, κοιλιές και ποδαράκια, βούτυρα, ζάχαρες, γάλατα και ξανά γάλατα και παγωτά, όλα τα 

σκουπίδια, τα μύδια, τα’ αντίδια. Αηδία με πιάνει και που τα λέω. 

   Μητέρα: Με την Κατίνα πια όλα τα τρώει, μόνο που δε μου παχαίνει, δε μου τροφανταίνει, σε 

μου γυαλοκοπάει το μαγουλάκι του, δε μου φρατζολιάζουν τα μπρατσάκια του, να το βλέπω 

παχουλούτσικο να το χαίρομαι … 

   Κατίνα: Ε, είναι το σκαρί του. Όμως είναι γερό. 

   Παιδί: Είμαι, είμαι κατάγερο! 

   Μητέρα: Ας είναι καλά η Κατίνα μου. Ο Θεός μου το ‘στειλε αυτό το κοριτσάκι, τα’ ανηψάκι μου, 

και μου ταΐζει το παιδάκι μου. 

   Κατίνα: Ο Θεός σε λες τίποτα, Θεία μου. Ο Θεός μ’ έστειλε να σώσω αυτό το ξαδερφάκι μου, 

που έτσι και το μπούκωνες θα το  ‘κανες σαν το γουρούνι για σφαγή. 

   Μητέρα: Κι έτσι και μου συνηθίσει να τρώει, τι θα κάνει; Θα μου παχύνει, πού θα πάει, θα μου 

παχύνει, να το χαρώ κι εγώ. Που βλέπω τα άλλα και τα λιμπίζομαι! Και ακούω τις μανάδες τους 

και καμαρώνουν: Δεκαπέντε κιλά σου λέει ή άλλη, δεκαοχτώ σου λέει η άλλη και μένα μόνο οχτώ. 

Πού να το πω; 

   Κατίνα: Κι όμως οκτώ είναι το κανονικό. Φάε βρε, φάε σκασμένο να παχύνεις, να χοντρύνεις, 

ένας βούβαλος να γίνεις, να χαίρεται κι η μαμά σου που σ’ έχει. 

   Μητέρα: Έτσι  μπράβο παιδί μου. Μπράβο, Κατίνα μου! Μπράβο, κορίτσι μου! 

   Κατίνα: Μπράβο, δε λες τίποτα θεία μου. 

   Παιδί: Μπράβο μας, μπράβο μας!!! 
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   Τραγούδι: Το πάχος 
 

Είναι κάποτε το ψέμα αναγκαίο  Αθλητικό  θέλω  να ‘χω  κορμί  

όταν είναι να σωθεί ένα παιδί  δεν το θέλω πλαδαρό και παχύ 

να μη  φτάσει στο επικίνδυνο μοιραίο  να τρέχω αφήστε με να παίζω 

το χειρότερο απ’ όλα να ‘ναι  παχύ.  μη με  μπουκώνετε και μ’ άλλο φαΐ. 
   

Το πάχος χτυπάει στην καρδιά  Το πάχος χτυπάει στην καρδιά 

Το πάχος χτυπάει στα νεφρά  Το πάχος χτυπάει στα νεφρά 

Το πάχος και πού δε χτυπά  Το πάχος και πού δε χτυπά 

Το πάχος μας κάνει νωθρά.  Το πάχος μας κάνει νωθρά. 
   

Να τρώω περισσότερο δε θέλω  Ζήτω, η ενέργεια, ζήτω η ζωντάνια, 

απ' όσο η πείνα μου δεν το τραβά   ζήτω τα αθλήματα, ζήτω τα μπάνια, ζήτω το ύπαιθρο, 

και όταν οι γιατροί σας λένε φτάνει  ζήτω τα σπορ, τα παιχνίδια, 

κάτι περσότερο ξέρουνε δα…  ζήτω η ζωή. 
   

Το πάχος χτυπάει στην καρδιά  Το πάχος χτυπάει στην καρδιά 

Το πάχος χτυπάει στα νεφρά  Το πάχος χτυπάει στα νεφρά 

Το πάχος και πού δε χτυπά  Το πάχος και πού δε χτυπά 

Το πάχος μας κάνει νωθρά.  Το πάχος μας κάνει νωθρά. 
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Δημοτικό Σχολείο Καρδιτσομαγούλας 
 

Το Δημοτικό Σχολείο Καρδιτσομαγούλας έλαβε μέρος στην εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες 

παρουσιάζοντας πρωτότυπες προσομοιώσεις πειραμάτων ηλεκτρισμού και ηλεκτρομαγνητισμού. 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ο ιστότοπος PHET http://phet.colorado.edu/el. 

Ο PHET είναι ένας δικτυακός τόπος που παρέχει δωρεάν διαδραστικές προσομοιώσεις φυσικών 

φαινομένων, που βοηθούν τους μαθητές να συνδέσουν την πραγματική ζωή με την επιστημονική 

γνώση. Ο μαθητής έχει την ευκαιρία, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του πειράματος 

στην πράξη, να το βλέπει εικονικά και να μην το 

φαντάζεται μόνο. 

Μαθητές της Ε΄ τάξης παρουσίασαν προσομοιώσεις 

πειραμάτων από την ενότητα του ηλεκτρισμού: 

Δημιουργία ηλεκτρικού κυκλώματος – Μετρήσεις με 

κατάλληλα όργανα και καταγραφή των αποτελεσμάτων. 

Αγωγοί και μονωτές. 

Τι σημαίνει «ανοίγω το φως», «κλείνω το φως» . 

 

 

 

 

 

Μαθητές της ΣΤ΄ τάξης έδειξαν προσομοιώσεις 

πειραμάτων από την ενότητα του ηλεκτρομαγνητισμού: 

Ο μαγνήτης και η λειτουργία του 

Η γη ένας τεράστιος μαγνήτης 

Ηλεκτρομαγνητισμός – Το πηνίο 

Η λειτουργία της γεννήτριας 

 

 

  

 

Προσομοίωση ηλεκτρικού κυκλώματος 

Προσομοίωση λειτουργίας γεννήτριας 
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5η Εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες 
[συνοπτική αναδρομή στις προηγούμενες εκδηλώσεις]  
Σεραφείμ Μπίτσιος , Φυσικός, Υπεύθυνος Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών 

(Ε.Κ.Φ.Ε.) Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας 
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Δραστηριότητες του ΕΚΦΕ Καρδίτσας από το 2003 έως σήμερα 
[συνοπτική αναφορά σε βιβλία, CD, DVD, ιστοσελίδες, κ.ά.] 
Σεραφείμ Μπίτσιος , Φυσικός, Υπεύθυνος Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών 

(Ε.Κ.Φ.Ε.) Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας 
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Φωτογραφίες 
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Από το 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
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Φωτογραφίες 
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Από το 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
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Φωτογραφίες 
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Από το 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
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Φωτογραφίες 
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Από το 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας (αίθουσα εκδηλώσεων) 
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Φωτογραφίες 
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Από το 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας (αίθουσα εκδηλώσεων) 
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Φωτογραφίες 
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Από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου 
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Από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου 
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Από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου 
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Από το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Λάρισας / Παράρτημα Καρδίτσας 
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Από το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Λάρισας / Παράρτημα Καρδίτσας 
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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  

 

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

για να προετοιμάσουν τις εργασίες τους για την 5η Εκδήλωση των Φυσικών Επιστημών. 

 

1. http://ylikonet.gr/video/peirhamata-chemehias 

2. http://fridge.gr/18692/stiles/homeexperiments/ 

3. http://fridge.gr/40181/stiles/peiramata-ximeia-kouzina/ 

4. http://www.slideshare.net/aperdikar/ss-999633 

5. http://www.eie.gr/epistimiskoinonia/2010-

2011/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%20

%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-

27-2.pdf 

6. http://www.chem.auth.gr/ChemSund/00.htm 

7. http://www.chemistry.upatras.gr/~klouras/edu/CHEM_WEEKS/ChemPower_25Experim

ents2011.pdf  

8. http://www.arvindguptatoys.com/toys.html 

9. http://tinanantsou.blogspot.com/2012/01/blog-post_16.html 

10. http://ekfe.reth.sch.gr/index.php?option=content&task=view&id=55 

11. http://texnologia.kessanidis.info/blog/?p=1211 

12. http://mouseiopeiramatwn.blogspot.com/p/blog-page.html 

13. http://www.youtube.com/watch?v=1jhT9UMDktQ 

14. http://www.youtube.com/results?search_query=%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE

%AC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA

%CE%AE%CF%82&search=tag 

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

Μαρίας Βασιλοπούλου, Σουλτάνας Λευκοπούλου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2002 

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

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

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

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

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

20. Το βιβλίο της 4ης εκδήλωσης, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2011 
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Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καρδίτσας 

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

5ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας / Τέρμα Τρικάλων / 43100 Καρδίτσα 

τηλ.: 24410 79170-1 & fax: 24410 79172 

e-mail: mail@ekfe.kar.sch.gr & ekfekar@sch.gr 

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