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Π ΡΟΛΟ 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 «6η 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 (ΥΠΑΙΘΠΑ) 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. Η εκδήλωση ήταν – και ευελπιστούμε έτσι να συνεχίσει και στο μέλλον – ένα πραγματικό 

«πανηγύρι των Φυσικών Επιστημών».  

 Η εκδήλωση φέτος ήταν χωρισμένη σε τέσσερα μέρη: 

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

κοινότητα, στους γονείς των παιδιών και σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοικο της περιοχής 
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Μουζακίου. Περιλάμβανε πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, θεατρικό δρώμενο, μουσική, 

ομιλίες και διαγωνισμό εκτόξευσης «πυραύλων» από μαθητές και μαθήτριες σχολείων της 

περιοχής Μουζακίου. 

- Το 2ο μέρος περιλάμβανε ομιλίες, πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, μουσική και 

θεατρικά δρώμενα από μαθητές και μαθήτριες σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. 

Πραγματοποιήθηκε στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς 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 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας. 

Περιλάμβανε ενημέρωση για νοθεία και ποιοτικό έλεγχο τροφίμων και σχετικές εργαστηριακές 

δραστηριότητες, που ετοιμάστηκαν από καθηγητές του ΤΕΙ και απευθύνονταν κυρίως σε 

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

- Το 4ο μέρος έγινε στη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας. Περιλάμβανε ενημέρωση για το έργο, 

τη ζωή και τη συντήρηση των πινάκων του ζωγράφου Δημήτρη Γιολδάση, που πραγματοποιήθηκε 

από μία Ιστορικό Τέχνης και από τους συντηρητές που έχουν αναλάβει το έργο συντήρησης των 

έργων του Γιολδάση και απευθύνονταν κυρίως σε μαθητές Λυκείου και Γ’ τάξης Γυμνασίου. 

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 το σκοπό του.  

Η ύλη του βιβλίου, όπως φαίνεται και από τα περιεχόμενα, είναι κατανεμημένη σε έξι ενότητες: 

- Στην πρώτη περιγράφονται τα πειράματα, που παρουσιάστηκαν από τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς των σχολείων που συμμετείχαν στην εκδήλωση που έγινε στο Μουζάκι. 

- Στη δεύτερη περιγράφονται τα πειράματα, που παρουσιάστηκαν από τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς των σχολείων που συμμετείχαν στην εκδήλωση που έγινε στην Καρδίτσα. 

- Στην τρίτη παρουσιάζονται οι αφίσες και οι ζωγραφιές, που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές 

και εκτέθηκαν στις εκδηλώσεις του Μουζακίου ή της Καρδίτσας. 

- Στην τέταρτη γίνεται αναφορά στα θεατρικά δρώμενα, που παρουσιάστηκαν στο Μουζάκι και 

στην Καρδίτσα από τους μαθητές δύο σχολείων. 

- Στην πέμπτη καταγράφονται οι δύο από τις εισηγήσεις, που πραγματοποιήθηκαν στο Μουζάκι και 

στην Καρδίτσα και σχετίζονταν άμεσα με τις Φυσικές Επιστήμες και 

- Στην έκτη είναι συλλογή φωτογραφιών από όλα τα τεκταινόμενα της «6ης εκδήλωσης για τις 

Φυσικές Επιστήμες», που ήταν απλωμένη σε πέντε διαφορετικές ημέρες με διαφορετικές κάθε 

φορά δραστηριότητες. Οι φωτογραφίες είναι ταξινομημένες με τρόπο που αναφέρεται στην αρχή 

κάθε σελίδας.  

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, φωτογραφίες, παρουσιάσεις πειραμάτων και 

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, 4 Ιουνίου 2013  Ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Καρδίτσας 
   

  Σεραφείμ Μπίτσιος 

http://ekfe.kar.sch.gr/
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6 η  Ε Κ ΔΗ ΛΩΣΗ  Γ Ι Α  Τ Ι Σ  Φ Υ Σ Ι Κ Ε Σ  ΕΠ Ι Σ ΤΗΜ ΕΣ  
Στο Μουζάκι, την Τρίτη 9 Απριλίου 2013, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου (11πμ-1μμ), 

στην Καρδίτσα, την Τρίτη 23 Απριλίου 2013, στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς (11πμ-2μμ), 

την Τετάρτη 24 και την Πέμπτη 25 Απριλίου 2013, στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του 

ΤΕΙ Λάρισας / Παράρτημα Καρδίτσας (5-7μμ)  

και την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013, στη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας (10-11:20πμ) 

πραγματοποιήθηκε η 6η εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας σε συνεργασία με τους Σχολικούς 

Συμβούλους και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας. 

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

μουσική, προβολές, εισηγήσεις και διαγωνισμό εκτόξευσης «πυραύλων» από μαθητές. 

 

Την Τρίτη 9 Απριλίου 2013 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου, πραγματοποιηθήκαν: 

 πειράματα και κατασκευές από τα: 

- 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου, με την επιμέλεια των δασκάλων Ευάγγελου Αργύρη, 

Χρυσόστομου Μπάλλα και των μαθητών/τριών Ανίτας Αναστάση, Λεντιόν Γιόλα, Ευριδίκης 

Δημητρίου, Γιάννη Ζήση, Διονύση Κατσαρού, Ιωάννας Κωστάκη, Ηλιάνας Κοτσώνη, Νίκης Μίχου, 

Αννέτας Ντίκα, Πανιαγιώτη Παλαμά, Στέφανου Πάνου, Ασπασίας Πάτα, Αλέξανδρου Πούλιου, 

Γιώργου Στεργιούλη, Κων/νου Τουραλιά, Βασιλικής Τριχιά, Ευαγγελίας Τσιώλη, Θεοδοσίας 

Χαλίλη, Κων/νας Σακαρίκου.  

- 2ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου, με την επιμέλεια των δασκάλων Μαρίας Βλάχου, Μαρίας 

Λιάσκου, Θωμά Καλαμπαλίκη και των μαθητών/τριών Χρήστου Αθανασίου, Νταϊάνας Αλεξίου, 

Ορέστη Γάκια, Χρυσούλας Γλυκοπούλου, Κων/νου Γκαραβέλα, Ναυσικάς Γκαραβέλα, Ανδριάνας 

Γκράβα, Βασίλειου Διαμάντη, Ξανθής Διαμαντή, Λάζαρου Καλαμπαλίκη, Δήμητρας Καραβίδα, 

Άγγελου Καραμπά, Κων/νου Κουκουράβα, Θωμά Κούτσικου, Γεώργιου Κωτσού, Μαριάννας 

Κωτσού, Ελένης Λάζου, Γεώργιου Λάππα, Κων/νου Λέκκου, Ελευθέριου Λιάσκου, Άγγελου 

Μαγαλιού, Βασίλειου Μαγαλιού, Κων/νου Μαγαλιού, Γιάννη Μανάι, Αλέξανδρου Μερεντίτη, 

Ματθαίου Νασιόπουλου, Νικόλαου Παπαρούνα, Γεωργίας Παπουτσή, Μαρίας Πάτα, Ελένης 

Πατούλια, Ευαγγελίας Σαργιώτη, Παντελή Σέμπρου, Γεώργιου Σκέντου, Κων/νου Σκυλογιάννη, 

Σοφίας Σουλιώτη, Ειρήνης Στεργιούλη, Ελευθέριου Τουραλιά, Κων/νας Τσίγκα, Μαρίας Τσιτσώνη, 

Μιχάλη Χασιώτη, Πέτρου Χασιώτη, Ιωάννη Χύτα. 

- Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού, με την επιμέλεια των δασκάλων Γεωργίου Αντωνίου, Βάϊου 

Φροξυλιά και των μαθητών/τριών Αχιλλέα Γκανά, Βασίλη Γκουλιώνη, Νίκου Γκούμα, Παναγιώτη 

Γκούμα, Παναγιώτη Γκουρμπαλιώτη, Αποστόλη Ιακωβάκη, Σωτήρη Καρανίσα, Όλγας Κόφφα, 

Αργυρώς Μαϊμάνη, Σωτηρίας Μαϊμάνη, Μαρκέλας Μελισσαρίδη, Ελευθερίας Μπανάσιου, Φώτη 

Μπανούτσου, Δημήτρη Ξώλια, Ευδοκίας Οικονόμου, Χρήστου Παπακώστα, Φωτεινής Παπαντάλια, 

Μάριου Παπαπαναγιώτου, Σταυρούλας Πετσινού, Ιωάννας Σακκά, Μάριου Σκόζα, Άλντο Σκούρα, 

Βασιλικής Στεργιοπούλου, Στέργιου Στεργιόπουλου, Στέφανου - Παναγιώτη Στεφανή, Χρήστου 

Τζιβέλη, Στέργιου Τσιχτή, Αικατερίνης Χαντζή, Σωτήρη Χαντζή, Δημήτρη Χαχάμη.  

- Δημοτικό Σχολείο Αρτεσιανού, με την επιμέλεια των δασκάλων Δημητρίου Αναγνωστοπούλου, 

Αγλαΐας Καφαντάρη και των μαθητών/τριών Σέκιερε Ασλάνι, Ευαγγελίας Γεροδήμου, Βασιλικής 

Γκαβαλέκα, Αθανασίου Δημάκη, Γεωργίου Δημάκη, Γεωργίας Καζάνη, Αλίκης Κοντοκώστα, 

Θωμαής Κρανά, Στέλλας Κρανά, Αθανασίου Μάη, Ζωής Μαλλιώρα, Κερασούλας Μαλλιώρα, Θωμά 

Μανώλη, Θεοδώρας Νταμκαρέλου, Ελευθερίας – Μαρίας Ξηντάρα, Κων/νου Παναγιώτη, 

Αποστόλου Παπαευαγγέλου, Ευαγγελίας Παπαευθυμίου, Δημητρίου Παπακώστα, Έρβιν Ράμα, 

Δημητρίου Τασιόπουλου, Κέισι Τζάρο, Σωτηρίου Τίκα. 
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- Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας, με την επιμέλεια των δασκάλων Λεωνίδα Δημητρόπουλου, 

Βασιλικής Νάκου, Θωμά Τσιρέπα και των μαθητών/τριών Κων/νου Ακρίβου, Λάζαρου Αντωνίου, 

Αγορέτας Γκόλια, Αγορίτσας Καλλιάρα, Ελπίδας Καλλιάρα, Γρηγορίου Καλυβιώτη, Δημήτρη 

Κανιούρα, Ελένης Καραμπέκου, Παναγιώτη Κοντονίκα, Θεοδώρας Λάππα, Αποστόλου Μπαχλά, 

Άντα Μπουκάτσι, Γιώργου Μπουρδούβαλη, Μιλτιάδη Ντίνου, Φλόρι Ομέρι, Λάμπρου Παύλου, 

Χρήστου Παύλου, Αμαρίλντο Τοπάλλη. 

- Δημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου, με την επιμέλεια των δασκάλων Δημοσθένη Κουρκούνα, 

Αλεξάνδρου Ψημμένου και των μαθητών/τριών Μάριου Αγγέλη, Κων/νου Βρατσίστα,  

Κωνσταντίνου Γάκια, Νικολάου Γεωργούλα, Μαργαρίτας Γιώτη, Δημητρίου Γκίκα, Λαμπρινής 

Γκινή, Μαρίας Θανασιά, Χρήστου Κανιούρα,  Ασημίνας Κατσίκη, Αλί Κερτσόβα, Ελεάνας Κοσμά, 

Χάρη Κοτσώνη, Αγγελικής Κουρκούνα, Μαρίας Λαζάρου, Γεωργίας Ματρακούκα, Κατερίνας 

Ματρακούκα, Ηλία Μπρέλλα, Κατερίνας Νασιώκα, Δημητρίου Παπαϊωάννου, Κων/νας Πάτα, 

Γεωργίου Πάτα, Κωνσταντίνου Τάχου, Δημητρίου Τριανταφύλλου, Παναγιώτη Φιλίππου, Ραφαήλ 

Χαντούμη, Χρήστου Χασιώτη, Ανδρονίκης Χύτα. 

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

Λαφαζάνη, Βαΐου Μπάγκου και των μαθητών/τριών Παναγιώτας Ανυφαντή, Φωτεινής Βασιλού, 

Ελισάβετ Γεωργούλα, Ελένης Δεληγιάννη, Χιόνας Καλαμπαλίκη, Χριστίνας Κοθώνα, Ζωής 

Κωτούλα, Ευάγγελου Παλαμά, Σοφίας Πάνου, Ελευθερίας Παπαδήμα, Γιώργου Παπακώστα, 

Ειρήνης Πλιάκου, Στέλιου Τίγκα, Αγορίτσας Τόλου, Ελένης Τσιτσώνη, ΕυριπίδηΤσιώλη, Νικολάου 

Τσιώλη, Μαρίας Φιλίππου, Φιλίππου Χαλίλη. 

- Γυμνάσιο Μαγούλας, με την επιμέλεια του καθηγητή Γεωργίου Καραμπέκου και των 

μαθητών/τριών Θωμά Καλλιάρα, Μαρίας Λέντζα, Ιωάννη Μπενέκη, Μανώλη Μουσάκου, Ρενάτο 

Ομέρη, Ιωάννη Ταμπάκου, Αικατερίνης Φούντα. 

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

Ευθυμίου και των μαθητών/τριών Γεωργίου Βούλγαρη, Χρήστου Γάκια, Βάσως Γιώτη, Αχιλλέα 

Γκαραβέλα, Γεωργίας Γκαραβέλα, Ουρανίας Γκαραβέλα, Κλειώς Ζήση, Ιουλίας Θάνου, Ναυσικάς 

Καπούλα, Νικολάου Μπαλατσούκα, Άννας – Μαρίας Μπλέτσα, Μαριάννας Παλαμά, Κατερίνας 

Πάνου, Φωτεινής Παπακώστα, Ελευθερίας Παπουτσή, Γιώργου Στεφανή, Γεωργίου Τουραλιά, 

Ζωής Χαντούμη, Ευαγγελίας Χύτα, Περικλή Χύτα. 

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

μαθητών/τριών Ιωάννας Βασιλού, Θεοδόση Ζουμπορλή, Στέφανου Ζουμπορλή, Φώτιου 

Κωστόπουλου, Λάζαρου Μάγγου, Μεριντιάν Μπαλλίου, Αποστόλη Παναγόπουλου, Κωνσταντίνας 

Παπαρίζου, Θωμά Πασιά, Καίσαρα Σάλτα, Ντενάντα Φέρα. 

- Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας, με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών Σεραφείμ Μπίτσιου και Γιάννη Ντελή. 

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

Χαρούλας Καλαμπαλίκη, Νίκου Μπαντή, Αντώνη Ντάνη, Ευαγγελίας Παπαδημητρίου. 

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

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

μαθητών/τριών Γιώργου Αναγνώστου, Ηλία Αναγνώστου, Ελένης Αναστάση, Κων/νας Αναστάση, 

Αλεξάνδρας Ανυφαντή, Παυλίνας Αποστολάτου, Νικηφόρου Αποστολόπουλου, Βασίλη Αργυρίου, 

Ελένης Βαγενά, Χρυσάνθης Βόμπρα, Σπύρου Γάκια, Πηνελόπης Γαλαζούλα, Δήμητρας Γκέκα, 

Ζωής Γκρέκα, Κων/νας Γκρέκα, Ανδρέα Γρηγορίου, Δημήτρη Γρηγορίου, Γιώργου Διάκου, 

Αποστόλη Ευθυμίου, Κων/νας Ζουμπουρλή, Αποστόλου Θανασιά, Κων/νας Κανιούρα, Γεωργίας 

Καραβίδα, Μαρίας Κατσαρού, Χαρούλας Κελεπούρη, Σεμπάστιαν Κέρτσοβα, Αθηνάς Κωστούλα, 

Έντα Κότσι, Βίκης Κοτσώνη, Χρήστου Κωνσταντάκου, Ζωής Κωτούλα, Ηλιάνας Κωτούλα, Μυρτώς 

Λαμπέρη, Λεωνίδα Μαντζιάρα, Ευανθίας Ματρακούκα, Κων/νας Μπάλλα, Ευγενίας 

Μπαρμπαρούση, Ευαγγελίας Μπούρμπου, Χριστίνας Μπράτσα, Ελπίδας Νούκα, Θεοδώρας 
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Νασιοπούλου, Άλκη Νάτση, Λεωνίδα Οικονόμου, Αργυρούλας Παπαγεωργίου, Γεωργίας 

Παπαϊωάννου, Κων/νου Πατούλια, Μαρίας Πατσιαούρα, Μαρίνας Πλακιά, Ιφιγένειας Ρίνη, 

Ουρανίας Ρίνη, Άντζελας Σαλιάι, Μαρίας Σιλιά, Νίκου Σπανού, Νικολάου Ταμπάκου, Ραφαηλίας 

Τάχου, Βαγγέλη Τζάλα, Θεοδώρας Τόλου, Δημητρίου Τουραλιά, Μαρίας Τσίγκα, Πέτρου 

Τσιτσώνη, Ντανιέλας Τσόκου, Δημήτρη Φιλίππου, Βασιλικής Φωτάκη, Αναστασίας Χαλίλη, 

Αργυρούλας Χαλκιά, Γεωργίας Χριστοδούλου. 

- 1ο ΕΠΑ.Λ. Μουζακίου, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Ιφιγένειας Τριχιά και των 

μαθητών/τριών Ιωάννας Βασιλού, Ευρύλαου Καζάκου, Ανδρέα Παπαρίζου, Θωμά Πασιά, Βάϊου 

Σκέντου, Χρήστου Στεργίου, Ντενάντας Φέρα, Σωτήρη Φιλίππου, Σωτηρίας Φώτη, Αλεξάνδρου 

Χαλκιά, Λεωνίδα Χύτα. 

 χορωδία, θεατρικό δρώμενο και μουσική από τα: 

- 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου, με την επιμέλεια της δασκάλας Ευθαλίας Νασιώκα και των 

μαθητών/τριών Θωμά Αργύρη, Βασιλικής Βασιλού, Ευσταθίας Βόμπρα, Λάζαρου Καλαμπαλίκη, 

Κων/νου Καραφέρη, Σταύρου Κατσαρού, Κων/νου Κατσίκη, Μάριου – Βασιλείου Κλάρα, Παναγιώτη 

Κωλέττα, Δημητρίου – Παναγιώτη Λάμπρου, Δήμητρας Μαγκούτη, Κατερίνας Μανίκα, Αργύρη 

Μπαρμπαρούση, Μαρίας – Λαμπρινής Ντάλλη, Αλεξάνδρας – Όλγας Παραπραστανίτη, Κων/νου 

Πάτα, Θωμά Ραπάι, Μαρίας – Αργυρώς Τριχιά.  

- Γενικό Λύκειο Μουζακίου, με την επιμέλεια του καθηγητή Θωμά Καλαμπαλίκη και των 

μαθητών/τριών Ιφιγένειας Αντωνίου, Ιωάννη Αντωνίου, Δημητρίου Αργυρίου, Ουρανίας 

Γκαραβέλα, Σωτηρίου Θεολόγη, Βησσαρίου Κάκια, Αικατερίνης Καλαμπάκα, Αγορίτσας 

Καλαμπαλίκη, Ειρήνης Καλλιώρα, Χριστίνας Καραούζα, Δημοσθένη Κοθώνα, Χαράς Κόφφα, 

Αγγελικής Λαμπρακάκη, Τζενσίλα Ομέρι, Δημητρίου Παγουρτζή, Μαρίας Παπαδήμα, Αθηνάς 

Παπαϊωάννου, Χρήστου Παπαναστασίου, Ελένης Πλιάκου, Κωνσταντίνου Σπανού, Μαρίας - 

Αικατερίνης Τζουβάρα. 

- Μουσικό συγκρότημα Coucos band, αποτελούμενο από τους μαθητές Σάκη Γκέκα, Ηλία Κίσσα, 

Βασίλη Μαντέλο, Γιώργο Στεφανή.  

 εισήγηση από τον: 

- Αθανάσιο Μανούρα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ 

Λάρισας, με θέμα: «Ποιότητα νερού και επιπτώσεις στη δημόσια υγεία». 
 διαγωνισμός εκτόξευσης «πυραύλων» από τους παρακάτω μαθητές/τριες: 

- 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου: Σ. Βέις, Ε. Δημητρίου, Γ. Ζήσης, Ν. Θανασιάς, Π. Κωλέττας, 

Σ. Κωτούλα, Σ. Πάνος, Α. Πούλιος, Π. Σακκάς, Κ. Τουραλιάς, Ε. Τσιώλη, Ν. Φιλίππου. 

- 2ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου: Κ. Γκαραβέλας, Λ. Καλαμπαλίκης, Π. Σέμπρος, Γ. Σκέντος. 

- Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού: Κ. Ζαντζή, Π. Κουρμπαλιώτης, Χ. Παπακώστας, Μ. 

Παπαπαναγιώτου, Ι. Πετσινού, Α. Σκούρα. 

- Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας: Λ. Αντωνίου, Δ. Κανιούρας, Π. Κοντονίκας, Γ. Μπουρδούβαλης, Λ. 

Παύλου, Χ. Παύλου.  

- Δημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου: Κ. Βρατσίστας, Κ. Γάκιας, Ν. Γεωργούλας, Δ. Γκίκας, Α. 

Κερτσόβα, Χ. Κοτσώνης, Γ. Ματρακούκα, Η. Μπρέλλας, Γ. Πάττας, Δ. Τριανταφύλλου, Χ. 

Χασιώτης. 

 

Την Τρίτη 23 Απριλίου 2013, στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας, 

πραγματοποιηθήκαν: 

 πειράματα και κατασκευές από τα: 

- 7ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των δασκάλων Άννας – Μαρίας Τσίνα, Θώμης 

Χαρίση, της καθηγήτριας Άλκηστης Καραγιαννάκη και των μαθητών/τριών Τζένης Αθανασίου, 

Κωνσταντίνου Αναγνωστόπουλου, Χρήστου Αντωνόπουλου, Νίκου Αργύρη, Αποστόλη 
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Δημητρακάκη, Αθηνάς Ζορμπά, Πάολο Καπατσίνα, Βαγγέλη Κερασιώτη, Ευγενίας Κοτρώτσιου, 

Βασίλη Κουκουμτζή, Γεωργίας Κουντούρη, Άγγελου Μάγγου, Κωνσταντίνου Μπαλτά, Έλενας 

Ντότσια, Μαρίας Μάττα, Σταυρούλας Μούστου, Ευαγγελίας Μπάμου, Δημήτρη Μπίρου, Φίλιππου 

Μπουραζά, Ειρηναίου Παπαευαγγέλου, Τρύφωνα Παπαευθυμίου, Χρήστου Πετσογιάννη, 

Χριστίνας Σακελλαρίου, Αθηνόδωρου Σακελλαρόπουλου, Λάμπρου Σκρέτα, Μαρίας Χελιδόνη, 

Δημήτρη Χελιδόνη. 

- 10ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των δασκάλων Βασιλείου Κουτσιά, Αθανασίου 

Μπουρλιάσκου, Ελένης Σέμογλου και των μαθητών/τριών Ηλιάνας Αγγέλη, Ιωάννας Γακοπούλου, 

Φάνη Γαρουφαλιά, Κων/νου Γιαννουσά, Σκεύου Γλινάτση, Βάσιας Δεληγιώργη, Θανάση 

Ελευθερίου, Μαρίας Ζαρνάβαλου, Παναγιώτη Ζευγαρά, Κωνσταντίνου Θάνου, Νεκτάριου 

Καλοχέρη, Ελπίδας Καντερέ, Κωστή Καντερέ, Φανής Καραγεώργου, Δήμητρας Κατσάρα, 

Μαριαλένας Καφαντάρη, Σύλιας Κορκόντζελου, Νίκης Κοτρώτσιου, Ταξιαρχίας Κότσιαλου, 

Αχιλλέα Κούκλη, Σπυριδούλας Κουκουλέτσου, Αγορίτσας Κουτή, Άγγελου Κουτσοδήμου, Νικόλαου 

Κουτσουμπλιά, Ναταλίας Κρικέλλη, Μαρία Κυριτσοπούλου, Άννας Κωνσταντινίδου, Μαρίας 

Κωστοπούλου, Αλεξάνδρας Λάππα, Σωκράτη Λάππα, Αποστολίας Μακρή, Ανδρέα Μαντή, Ιωάννη 

Μαργαρίτη, Νεκτάριου Μπάρκα, Αγορίτσας – Μαγδαληνής Μπαρκαλή, Κων/νας Μπατζιάνα, 

Φίλιππου Μπουμπάρα, Γεώργιου Μπουρλιάσκου, Γεωργίου Μπούσδα, Μάριου Νικολάου, 

Δημητρίου Ντάκου, Θωμά Ντομούζη, Βάιας Παπαδάκη, Σοφίας Παπαντώνη, Μαρίας - Νεφέλης 

Παρδάλη, Θωμά Ρουβολή, Ελευθερίας Τζιώτα. 

- 14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των δασκάλων Σεραφείμ Ασκητή, Αθανaσίου 

Παπαγιάννη και των μαθητών/τριών Ελένης Αργύρη, Σπυριδούλας Αποστολάκη, Ιωάννη 

Γιαννακού, Παυλίνας Γιαννή, Κωνσταντίνου Γιωτάκου, Νεκτάριου Γραββάνη, Χρυσόστομου Δήμου, 

Νικολάου Ζαρούλα, Γεωργίου Θανασούλη, Ματθίλδης Καλούτσα, Αλεξάνδρας Καπνογιάννη, 

Ερινόλντα Καράι, Δημητρίου Καραουλάνη, Παρασκευής Καρατζιά, Ιωάννη Καρατζιά, Μαριλένας 

Κρανίτσα, Παναγιώτη Κωτούλα, Μιχαήλ - Άγγελου Μάγγου, Χριστιάνας Κωστοπούλου, 

Κωνσταντίνου Λίτσιου, Κωνσταντίνου Μπακρατσά, Δημητρίου Μπαντή, Λυδίας Μπούνια, 

Πηνελόπης Νούκα, Μαρίας Ντενησιώτη, Νικολάου Παναγόπουλο, Σωτηρίου Παπαγιάννη, 

Βασιλείου Παπαλίτσα, Μιχαήλ Παπούλια, Αλεξάνδρας Ποπώλη, Πάρι Ριζά Πιντζόπουλου, 

Λάμπρου Ρίζου, Κωνσταντίνου Σκύφτα, Ιωάννη Χριστοδούλου. 

- 18ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της δασκάλας Ευαγγελία Γιαννουσά και των 

μαθητών/τριών Βασιλείου Βρέκου, Βάϊου Κοτοπούλη, Έλλης Ναούμη, Ευγενίας Νταουτά, 

Αλεξάνδρας Πάνου, Μαρίας Παπαευαγγέλου, Εμμανουήλ Παπακωνσταντίνου, Χαρίκλειας Σύρου, 

Χαράλαμπου Τέα, Αγγελικής Τσιούντσιουρα, Λυδίας Τσιτσιμπή, Κωνσταντίνας Φιόρε, Αγορίτσας - 

Χρυσούλας Φράγκου, Παρασκευής Φυτιλή, Παναγιώτη Φυτιλή, Ειρήνης Χάρμπα. 

- Δημοτικό Σχολείο Βλοχού, με την επιμέλεια των δασκάλων Γραμματίας Γκερμπεσιώτη,  

Σωκράτη Γιώρα και των μαθητών/τριών Ελευθερίου Αβραμόπουλου, Βασιλικής Γιώτα,  

Παναγιώτας Γιώτα, Χρίστου Δημουλά, Σωτηρίου Κακάτσιου, Θωμά Καραγγέλη, Νικολάου 

Καραγγέλη, Δήμου Κρομμύδα, Ροδούλας Λαϊοπούλου, Όλγας Νικολούλη, Ματθαίου Τσιάκα.  

- Δημοτικό Σχολείο Καρδιτσομαγούλας, με την επιμέλεια των δασκάλων Ζωής Κουτσιούμπα, 

Αγαθοκλή Παπαστάθη και των μαθητών/τριών Παναγιώτη Αντωνόπουλου, Ευριπίδη 

Αρβανιτάκου, Χρυσής Γιαβάζη, Ευγενίας - Βαΐας Γριβέλλα, Ξένιας Δανιήλ, Χρύσας Δανιήλ, 

Αγάπης Καϊμενοπούλου, Ηλία Καραγιάννη, Ματίνας Καρέτσου, Μαρίας Κωτσοπούλου, Ντελιάνα 

Μάντζε, Στυλιανού Μοσχάκη, Αιμιλιανού Μπαλή, Αθανασίας Μπαμπλέκη, Βάϊου Μπαμπλέκη, 

Ασιμέ Νταουτάι, Σωτηρίας - Ξανθής Ξυφώλη, Αχιλλέα - Ραφαήλ Ξυφώλη, Γεωργίου Πανάγου, 

Ελένης Παπαγιάννη, Παρασκευής Παπαγιάννη, Τέλη Παπαδημητρίου, Παναγιώτας Πούλιου, 

Παναγιώτη Σβερώνη, Θωμά Σιακάρα, Παναγιώτας Σουτόγλου, Ευθυμίας Τρυφέρη, Τζουλιάνο 

Τσέλα, Ευαγγέλου Τσιαμούρα, Ραφαήλ - Σεραφείμ Τσιαμούρα, Ελένης Τσιγάρα, Πελαγίας 
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Τσιοπούλου, Κώστα Φούκα, Παρασκευής Χανή, Αλεξάνδρας Χαντζή, Κωνσταντίνας Χονδροπούλου, 

Κωνσταντίνου Χουλιάρα, Παναγιώτη Χουλιάρα, Ευαγγελίας Χρήστου.  

- 1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Ελένης Αλεβίζου, Νίκης Ποταμίτου 

και των μαθητών/τριών Αθηνάς Κακαργιά, Κωνσταντίνου Κοτρώτσιου, Ειρήνης Μπόγκα, Χριστίνας 

Μπόγκα, Βασιλείου Παπακώστα, Ναυσικάς Πετσίνη Δήμητρας Σβερώνη, Δέσποινας Φειδογιάννη.  

- 2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Μαρίας Ζησοπούλου, του καθηγητή 

Δημητρίου Τζιατζιάφη και των μαθητών/τριών Νίκου Γρηγορίου, Ευαγγέλου Γκαρνάκη, Αρίστου 

Κωστάμη, Αποστόλου Λούκα, Ναπολέοντος Παπαευαγγέλου, Σωτήρη Παππά, Ευαγγελίας 

Παύλου, Ευαγγέλου Τζέκου, Βασιλικής Τζιατζιάφη, Αθανασίας Ακρίβου, Δέσποινας Γκάτση, 

Γεωργίας Δημάκη, Αγγελικής Μιχαηλού, Αλεξάνδρου Καρέτσου, Βασιλικής Παπαζήση, Βασιλικής 

Παπαδημητρίου, Ελένης Φιλίππου, Ειρήνης Ράγκου.  

- 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Νίκης Κάσσου, Βασιλικής Κόγια, 

Ασπασίας Σκόνδρα και των μαθητών/τριών Δανάης - Θωμαής Σιαφάκα, Μιχαήλ Σούφλα, 

Θεοφάνη - Σεραφείμ Τσιαμαντά, Αγγελικής Τσιανάκα, Αγάπης Τσιτσιμπίκου, Αικατερίνης 

Τσιτσιμπίκου, Χρήστου Τσιτσιρίγκα, Δήμητρας Φλούλη, Πέτρου Φούκα, Βάϊου Χανή, Βασιλείας 

Χαρκοπλιά.  

- 4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Μαρίας Αλεξίου, Εριέττας Χόνδρου, 

των καθηγητών Χρήστου Μαρκούτη, Φώτη Νάκα και των μαθητριών Νικολέτας Ντερέκα, 

Παρασκευής Σολτάνη, Ειρήνης Κατσαρού, Βασιλικής Γιαννάκου, Ευαγγελίας Κρομμύδα, Αδαμαντίας 

Ξέρα.  

- 5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Ελευθερίας Παππά και των 

μαθητών/τριών Ευριπίδη Βλαχάκη, Νάντιας Ζορμπά, Μαρίας Θεολόγη, Δημήτρη Μοϊάνου, Χαράς 

Σακελλαροπούλου, Άννας Χαρχαλιώτη. 

- 6ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Βασιλικής Ζαφειρίου, Ελπινίκης 

Τσούκη και των μαθητών/τριών Αποστόλου Βρέκου, Αριάδνης Γερούκη, Ασημίνας Γκάτση, 

Γεωργίου Ζαγορίτη, Ιωάννη Ελευθερίου, Στυλιανής Ζαρνάβαλου, Δήμητρας Θάνου, Δανάης Θέου.  

- Γυμνάσιο Λεονταρίου, με την επιμέλεια του καθηγητή Ιωάννη Γεννάδιου και των μαθητών/τριών 

Εύης Αδάμου, Ναυσικάς Ακρίβου, Ηλία Βρατσίστα, Άννας - Μαρίας Κορδάρα, Σταματίας Μόκκα, 

Ελένης Νοβακούδη, Νικολέτας Οικονόμου, Ηρώς Παπαγρηγορίου, Τριαντάφυλλου Ποδάρα, Νίκης 

Σανιδά. 

- 1ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Χρυσούλας Γκορίλα, Σοφίας 

Παπακώστα, του καθηγητή Αθανασίου Καρδάση και των μαθητών/τριών Παναγιώτη Βαΐτση, 

Μαρούλας Βούζα, Χρήστου Θεοδώρου, Ευαγγελίας Καπνιά, Βαλεντίνας Καραντάνα, Αθανασίου 

Καραφύλλη, Χρήστου Λύτρα, Ιωάννας Μαυριά, Μαρίας Μπαρτζιώκα, Γιώργου Μπατσούκα, Θωμά 

Παπαλού, Μάριου Παπαδούλη, Αλεξάνδρου Σταμπουλού, Αθανασίου Τάκα, Ευαγγελίας Τσιτσίνο.  

- 2ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια του καθηγητή Αναστασίου Αθανασόπουλου και 

των μαθητών/τριών Ραφαέλας – Θεοδώρας Αδάμου, Δημητρίου Αθανασίου, Στέφανου Αθανασίου, 

Ιωάννη Γκαβαρδίνα, Βασιλείου Δημάκη, Μελίνας Καραγκούνη, Άκη Μαλλιώρα, Δέσποινας 

Μπαντή, Αικατερίνης Μπέκου, Δημήτρη Νασιόπουλου, Παναγιώτη Νεύρα, Διομήδη Ντραχάλια, 

Θωμά Παλάσκα, Νικολάου Παπαστολόπουλου, Αποστόλου Ρούλια, Γεωργίου Σπύρου, Νικολάου 

Τίγκα, Παναγιώτη Τσιμπίδα. 

- 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια του καθηγητή Χαράλαμπου Αργύρη και των 

μαθητριών Ιωάννας Αλεξίου, Φωτεινής Αναστασίου, Κωνσταντίνας Ζάρρα, Μαρίας Σκούρα, 

Φωτεινής Τσιόγκα.  

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

καθηγητή Σταύρου Μιχάλη και των μαθητριών Νάσιας Γκούλιου, Εύας Δημάκη, Ελένης Μπαλκίζα, 
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Βιβής Μιχαηλίδου, Αντωνίας Μητσοπούλου, Ιωάννας Μουντούρη, Γεωργίας Καλύβα, Κατερίνας 

Μπολτσή, Αθανασίας Κακαράτζα, Χριστίνας Κορκότζελου. 

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

Δημήτρη Παπαϊωάννου και των μαθητών/τριών Κωνσταντίνας Καρκανιά, Αναστασίας 

Κουτσιούμπα, Ευαγγέλου Λυκοτσέτα, Κλειώς Μόσχου. 

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

μαθητών/τριών Τζεσιάνο Καραμάνι, Βησσαρίας Μπακρατσά, Ελένης Μπεκιάρη, Χριστίνας Μπίρου, 

Ευαγγελίας Μπύρου, Δήμητρας Παπαδημητρίου.  

- 1ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, με την επιμέλεια του καθηγητή Αλέξανδρου Κατσάρα και των 

μαθητών/τριών Ευριπίδη Βούζα, Γεωργίου Γκουντούμα, Δημητρίου Καγιά, Χρήστου Καραΐσκου, 

Ευαγγελίας Κοντού, Νικολάου Μαντζιάρα, Παναγιώτη Μαρκαντώνη, Αλέξανδρου Μπανάσιου, 

Φρεϊγιουάλ Πασκάλη, Χρήστου Σιώμου, Λάμπρου Χούμου. 

- 2ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Σοφίας Κατσιαούνη, του καθηγητή 

Θωμά Μπαλτά και των μαθητριών Δέσποινας Βακουφτσή, Φούλας Γώγουλου, Ζωής Ζέρβα, 

Ελπίδας Ηλιάδη, Ελένης Θώδη, Ειρήνης Καλογεράκη, Σαββούλας Κερασιώτη, Ανδρεάνας 

Κωσταρέλλου, Έλλης - Άννας Μπαλατσούκα, Χριστίνας Μπενέκη, Βασιλικής Μυτελέτση, Κυριακής 

Παππά, Δήμητρας Σπάνια, Βασιλικής Τσιγγενέ, Αρετής Χαρόβα.  

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

μαθητών/τριών Αργύρη Αποστολόπουλου, Γιάννας Βαλαράκου, Φώτη Καραγιάννη, Ευαγγελίας 

Κλιάρη, Βένιας Κουτσαργιώτη, Νώντα Κρόκου, Γιώργου Κυριάκη, Σαββίνας Κυρίτση, Κατερίνας 

Μαλλιαρού, Άρη Μαντζιάρα, Γιάννη Μαρκατσέλα, Κωνσταντίνου Μασούρα, Δέσποινας Μπαζιάνα, 

Μιχάλη Νταή, Βάσως Παπαδοπούλου, Αλέξανδρου Παπαντώνη, Θωμά Σαλταγιάννη, Άκη 

Τριανταφύλλου.  
- Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας, με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών Σεραφείμ Μπίτσιου και Γιάννη Ντελή. 

- Ε.Ε.Φ. Παράρτημα Καρδίτσας, με την επιμέλεια του καθηγητή Παναγιώτη Τσίνα και των 

μαθητών/τριών του 1ου ΓΕΛ Καρδίτσας Ηλιάννας Δημάκη, Δήμητρας Ζαρκαδούλα, Πέτρου Ζάχου, 

Σίσσυς Θεοδωροπούλου, Ανδριανής Κοκκαλάρα, Στέλλας Κοντακτσή, Αντώνη Κοντοπίδη, Χρήστου 

Κοτσαρίνη, Βαγγέλη Κουρέλου. 

 αφίσες και ζωγραφιές από τα: 

- 6ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια του δασκάλου Αντωνίου Μόλτσα, των 

καθηγητριών Χρυσούλας Διαμαντή, Σπυριδούλας Μόσχου και των μαθητών/τριών Μαρίας – 

Ιωάννας Βαγενά, Πολυξένης – Ευαγγελίας Βάλλα, Αντωνίου Βασιάκου, Μαρίας – Ιωάννας 

Βασιάκου, Φωτεινής Βασιλάκη, Βασιλείου Βρατσίστα, Γεωργίου Γεροδημητρού, Ζωής Γιαγιάκου, 

Γεωργίου Καλαμπαλίκη, Παναγιώτας Καραγεώργου, Θωμά Καραμαγκιόλα, Λαμπρινής Κασάπη, 

Ραφαήλ Κατσάρα, Λεμονιάς Κατσαρού, Παναγιώτη Κολοβού, Βάϊου Κολώνα, Ευανθίας Κουρκούνα, 

Ματέο Λουκάι, Θωμά Μανώλη, Άγγελου  Μπανάσιου, Αναστασίου Μπανιά. 

- 14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των δασκάλων Σεραφείμ Ασκητή, Αθανaσίου 

Παπαγιάννη και των μαθητών/τριών Ελένης Αργύρη, Σπυριδούλας Αποστολάκη, Ιωάννη 

Γιαννακού, Παυλίνας Γιαννή, Κωνσταντίνου Γιωτάκου, Νεκτάριου Γραββάνη, Χρυσόστομου Δήμου, 

Νικολάου Ζαρούλα, Γεωργίου Θανασούλη, Ματθίλδης Καλούτσα, Αλεξάνδρας Καπνογιάννη, 

Ερινόλντα Καράι, Δημητρίου Καραουλάνη, Παρασκευής Καρατζιά, Ιωάννη Καρατζιά, Μαριλένας 

Κρανίτσα, Παναγιώτη Κωτούλα, Μιχαήλ - Άγγελου Μάγγου, Χριστιάνας Κωστοπούλου, 

Κωνσταντίνου Λίτσιου, Κωνσταντίνου Μπακρατσά, Δημητρίου Μπαντή, Λυδίας Μπούνια, 

Πηνελόπης Νούκα, Μαρίας Ντενησιώτη, Νικολάου Παναγόπουλο, Σωτηρίου Παπαγιάννη, 

Βασιλείου Παπαλίτσα, Μιχαήλ Παπούλια, Αλεξάνδρας Ποπώλη, Πάρι Ριζά Πιντζόπουλου, 

Λάμπρου Ρίζου, Κωνσταντίνου Σκύφτα, Ιωάννη Χριστοδούλου. 
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- 2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Μάρθας Μακρή και των μαθητριών 

Παρασκευής Ντουμούζη, Ιωάννας Παλαπέλα, Αθανασίας Παππά, Κυριακής Φαλάρα.  

- 4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Μαρίας Αλεξίου, Αναστασίας 

Μαχαίρα, Εριέττας Χόνδρου και των μαθητριών Νικολέτας Ντερέκα, Παρασκευής Σολτάνη, 

Ειρήνης Κατσαρού, Βασιλικής Γιαννάκου, Ευαγγελίας Κρομμύδα, Αδαμαντίας Ξέρα. 

- 6ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Βασιλικής Ζαφειρίου, Ελπινίκης 

Τσούκη και των μαθητών/τριών Μάριου Κούρτη, Ευαγγελίας Κωστοπούλου, Ζαχαρένιας Λέκκα, 

Χρήστου Λιάπη, Μαρίας Λούλου, Αρετής Μαλλιαρού, Θωμά Μαλλιώρα, Ερασμίας - Αρτέμιδος 

Μουταρέλου, Θάλειας Μπάτρα, Παρασκευής Μπέρου, Ευαγγελίας Μπράχου, Νίκης Ναούμη, 

Ιωάννας Νικολάου, Βάϊου Ντελή, Παναγιώτας Ντέλλα, Ειρήνης Ξάνθη, Αικατερίνης - Σάνιας 

Πανάρα.  

- 1ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Χρυσούλας Γκορίλα, Σοφίας 

Παπακώστα και των μαθητών/τριών Λέντα Αϊντίνι, Κωνσταντίνου Αργυρόπουλο, Παναγιώτη 

Βαϊτση, Ελένης Βασιλούλη, Μαρούλας Βούζα, Νίκου Βούρδα, Κωνσταντίνας Γραββάνη, Δήμητρας 

Ζαρκαδούλα, Χρήστου Θεοδώρου, Θωμά Κολοκύθα, Χρήστου Λύτρα, Ιωάννας Μαυριά, Μαρίας 

Μπαρτζιώκα, Γιώργου Μπατσούκα, Κέβιν - Άγγελου Ντέντα, Αλέξανδρου Ντούλια, Δήμητρας 

Παπακώστα, Χρήστου Σιάντου, Σαμίρ Χανακτά.  

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

Δημήτρη Παπαϊωάννου και της μαθήτριας Μαρίας Τσιλομήτρου. 

- 2ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Σοφίας Κατσιαούνη, Ευαγγελίας 

Οικονόμου, Σοφίας Οικονόμου, του καθηγητή Θωμά Μπαλτά και των μαθητών/τριών Δέσποινας 

Βακουφτσή, Κωνσταντίνας Γιαβάζη, Χριστίνας Γκαζούνη, Ζωής Ζέρβα, Ελένης Θώδη, Ειρήνης 

Καλογεράκη, Αθηνάς Κολοκοτρώνη, Βάϊου Μανασή, Ηλία Μπαρκαλή, Αλεξάνδρας Μπασιακούρα, 

Δήμητρας Σπάνια, Αρετής Χαρόβα, Ρούντολφ - Θωμά Χασάλλα.  

 θεατρικά ή άλλα δρώμενα και μουσική από τα: 

- 1ο & 12ο Δημοτικά Σχολεία Καρδίτσας, με την επιμέλεια των δασκάλων Αθανασίου Καφρίτσα, 

Μαρίας Τσιούμα και των μαθητών/τριών Ελένης Αποστολοπούλου, Δημητρίου Αρέθα, 

Κωνσταντίνας Γιουβρή, Πολύκαρπου Γκαβαλέκα, Κωνσταντίνου Γούλα, Αλίκης Εξάρχου, 

Κωνσταντίνου Ζαχαρού, Δημητρίου Καβάλα, Δήμητρας Κακάνη, Γεωργίου Καραγιάννη, Σωτηρίου 

Κάρκα, Στέργιου Καρύδα, Ματθαίου - Μάριου Κατέβα, Αθηνάς - Πετρούλας Κεραμίδα, Βασιλικής 

Ταγάρα, Βησσαρίωνος - Μάριου Τζούνα, Αθανασίου Κατσάρα, Αθανασίας - Ευαγγελίας Κολοβού, 

Ανδριανής Κουρκούνα, Δήμητρας Κουτή, Βασιλικής Κούτσικου, Εράντο Μούχα, Αναστασίου 

Μπαλατσούκα, Χριστόφορου Μπαρτζιώκα, Νικολάου Μπεζιούλα, Θεόδωρου Μπολορίζου, Αντιόλ 

Ντελίου, Ηλία Ντενησιώτη, Ευαγγελίας Οικονόμου, Νικολάου Παπαστάθη, Γεωργίου Φαλούτσου. 

- Γενικό Λύκειο Μουζακίου, με την επιμέλεια του καθηγητή Θωμά Καλαμπαλίκη και των 

μαθητών/τριών Ιφιγένειας Αντωνίου, Ιωάννη Αντωνίου, Δημητρίου Αργυρίου, Ουρανίας 

Γκαραβέλα, Σωτηρίου Θεολόγη, Βησσαρίου Κάκια, Αικατερίνης Καλαμπάκα, Αγορίτσας 

Καλαμπαλίκη, Ειρήνης Καλλιώρα, Χριστίνας Καραούζα, Δημοσθένη Κοθώνα, Χαράς Κόφφα, 

Αγγελικής Λαμπρακάκη, Τζενσίλα Ομέρι, Δημητρίου Παγουρτζή, Μαρίας Παπαδήμα, Αθηνάς 

Παπαϊωάννου, Χρήστου Παπαναστασίου, Ελένης Πλιάκου, Κωνσταντίνου Σπανού, Μαρίας - 

Αικατερίνης Τζουβάρα. 

- Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια του καθηγητή Αλεξάνδρου Γιαννή και των 

μαθητών/τριών Ηρακλή Ασκονίτη, Γεωργίου Μίσσα, Ιωάννας Μοσχάκη, Δημητρίου Ξόλια, Ηλία 

Παλαπέλα, Ελευθερίου Παπαβασιλείου, Βασιλείου Τουλάκη. 

 εισηγήσεις από τους: 

- Ευαγγελία Τσίβου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Καρδίτσας, με 

θέμα: «Δημοτική Αγορά - Μνημείο Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς». 
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- Αθανάσιο Μανούρα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ 

Λάρισας, με θέμα: «Ποιότητα νερού και επιπτώσεις στη δημόσια υγεία». 
 

Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013, στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Λάρισας / 

Παράρτημα Καρδίτσας (Εργαστήριο Ενόργανης Αναλυτικής Χημείας), πραγματοποιήθηκε: 

 εργαστήριο για εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης από τους: 

- Δρ. Σταύρο Λαλά, Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΕΙ Λάρισας,  

- Βασίλειο Αθανασιάδη, Τεχνολόγο Τροφίμων MSc / υποψήφιο διδάκτορα και  

- Αναστασία Καλογήρου, τελειόφοιτη Τεχνολόγο Τροφίμων,  

με θέμα: «Νοθεία και ποιοτικός έλεγχος ελαίων».   

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήταν οι: Βασίλειος Αναστασιάδης (Βιολόγος / Γυμνάσιο Κέδρου), 

Χαράλαμπος Αργύρης (Χημικός / 3ο ΓΕΛ Καρδίτσας), Χρυσούλα Γκορίλα (Χημικός / 1ο ΓΕΛ 

Καρδίτσας), Θωμάς Καλαμπαλίκης (Φυσικός / ΓΕΛ Μουζακίου), Γεώργιος Καραμπέκος (Χημικός / 

Γυμνάσιο Μαγούλας), Σοφία Κατσιαούνη (Χημικός / 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας), Ελένη Κατσίφα 

(Δασκάλα / 10ο & 18ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας), Νίκη Κάσσου (Φυσικός / 3ο Γυμνάσιο 

Καρδίτσας), Ευτυχία Κατέρη (τελειόφοιτη Χημικός), Βασιλική Κόγια (Χημικός / 3ο Γυμνάσιο 

Καρδίτσας), Βασίλειος Κουτσιάς (Δάσκαλος / 10ο & 18ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας), Βασίλειος 

Κυπρής (Δάσκαλος / 10ο & 18ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας), Ευφροσύνη Κύρκου (Γεωλόγος / 

4ο ΓΕΛ Καρδίτσας), Κωνσταντία Μακρή (Φυσικός / 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας), Στυλιανή Μπασαγιάννη 

(Χημικός / ΙΕΚ Καρδίτσας), Σεραφείμ Μπίτσιος (Φυσικός / Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Καρδίτσας), Ελένη 

Μπίτσιου (φοιτήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων), Δημήτριος 

Τζιατζιάφης (Γεωλόγος / 2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας), Παναγιώτης Τσίνας (Φυσικός / 1ο ΓΕΛ 

Καρδίτσας), Ελπινίκη Τσούκη (Φυσικός / 6ο Γυμνάσιο Καρδίτσας), Ελένη Ψύχα (Χημικός / 

Γυμνάσιο - Λ.Τ. Μητρόπολης). 

 

Την Πέμπτη 25 Απριλίου 2013, στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Λάρισας / 

Παράρτημα Καρδίτσας (Εργαστήριο Γάλακτος), πραγματοποιήθηκε: 

 εργαστήριο για εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης από την: 

- Ελένη Μαλισσιόβα, Κτηνίατρο / Καθηγήτρια Εφαρμογών του ΤΕΙ Λάρισας,  

- Χριστίνα Παπατζίκου, Τεχνολόγο Ζωικής Παραγωγής / Εργαστηριακό Συνεργάτη στο 

Εργαστήριο Γάλακτος,  

- Ευαγγελία Αλικάρη, φοιτήτρια του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων,  

- Δημήτρη Καψάλη, φοιτητή του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων και 

- Οδυσσέα Πανιεράκη, φοιτητή του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων 

με θέμα: «Νοθεία και ποιοτικός έλεγχος γάλακτος». 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήταν οι: Βασίλειος Αναστασιάδης (Βιολόγος / Γυμνάσιο Κέδρου), 

Χαράλαμπος Αργύρης (Χημικός / 3ο ΓΕΛ Καρδίτσας), Έλλη Βυτινιώτου (Φυσικός / 1ο ΕΠΑΛ 

Σοφάδων), Χρυσούλα Γκορίλα (Χημικός / 1ο ΓΕΛ Καρδίτσας), Βασιλική Ζαφειρίου (Χημικός / 6ο 

Γυμνάσιο Καρδίτσας), Αγορίτσα Καλαμπαλίκη (μαθήτρια ΓΕΛ Μουζακίου), Θωμάς Καλαμπαλίκης 

(Φυσικός / ΓΕΛ Μουζακίου), Σοφία Κατσιαούνη (Χημικός / 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας), Ελένη Κατσίφα 

(Δασκάλα / 10ο & 18ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας), Νίκη Κάσσου (Φυσικός / 3ο Γυμνάσιο 

Καρδίτσας), Ευτυχία Κατέρη (τελειόφοιτη Χημικός), Βασιλική Κόγια (Χημικός / 3ο Γυμνάσιο 

Καρδίτσας), Βασίλειος Κουτσιάς (Δάσκαλος / 10ο & 18ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας), Βασίλειος 

Κυπρής (Δάσκαλος / 10ο & 18ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας), Ευφροσύνη Κύρκου (Γεωλόγος / 

4ο ΓΕΛ Καρδίτσας), Κωνσταντία Μακρή (Φυσικός / 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας), Στυλιανή Μπασαγιάννη 

(Χημικός / ΙΕΚ Καρδίτσας), Σεραφείμ Μπίτσιος (Φυσικός / Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Καρδίτσας), 

Ιωάννης Ντελής (Δάσκαλος – Φυσικός / αποσπασμένος στο ΕΚΦΕ Καρδίτσας), Δημήτριος 
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Τζιατζιάφης (Γεωλόγος / 2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας), Παναγιώτης Τσίνας (Φυσικός / 1ο ΓΕΛ 

Καρδίτσας). 

 

Την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013, στη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας (αίθουσα 

εκδηλώσεων), πραγματοποιηθήκαν: 

 εισηγήσεις από τους: 

- Ευαγγελία Τσίβου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Καρδίτσας, με 

θέμα: «Μια χαρούμενη μέρα: η τέχνη του Γιολδάση λάμπει ξανά». 

- Μάγδα Κουμπαρέλου, Ιστορικό Τέχνης, με θέμα: «Ο συναρπαστικός κόσμος του ζωγράφου 

Δημήτρη Γιολδάση». 

- Αργύρη Κονιδιτσιώτη, Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Θεολόγο / Ευτυχία 

Παπαδοπούλου, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης / Γιώργο Παυλόπουλο, Συντηρητή 

Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, MSc στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων / Μαρία 

Χατζηνικολάου, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με θέμα: «Εφαρμογές θετικών 

επιστημών στη συντήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το παράδειγμα της 

συλλογής Γιολδάση». 

Τις εισηγήσεις παρακολούθησαν 80 μαθητές (που είχαν δηλώσει συμμετοχή) και 16 συνοδοί 

καθηγητές από τα σχολεία: 1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, 4ο Γυμνάσιο 

Καρδίτσας, 5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, 6ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας, 1ο ΓΕΛ 

Καρδίτσας, 2ο ΓΕΛ Καρδίτσας, 3ο ΓΕΛ Καρδίτσας, 4ο ΓΕΛ Καρδίτσας, 5ο ΓΕΛ Καρδίτσας, 1ο 

ΕΠΑΛ Καρδίτσας και 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας. 

 

Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση 

- στο Μουζάκι: 

ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γεώργιος Κωτσός, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Καρδίτσας κ. Θωμάς Καρανίκας, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. Έφη 

Μητσιάδου, η Σχολική Σύμβουλος της 5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης κ. Αναστασία Φακίδου, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μουζακίου κ. Θωμάς 

Καλαμπαλίκης και όλοι οι Διευθυντές των Σχολείων που υπάγονται στο Δήμο Μουζακίου καθώς 

και πλήθος εκπαιδευτικών και μαθητών.  

- στην Καρδίτσα:  

o Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνος Παπαλός, η Αντιδήμαρχος Καρδίτσας (Παιδείας 

και Πολιτισμού) κ. Ελένη Αγραφιώτου, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. 

Θωμάς Καρανίκας, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. Έφη Μητσιάδου, η 

Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Καρδίτσας - Τρικάλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. 

Πασχαλίνα Κόζυβα, οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Βασίλειος Κωτούλας, 

κ. Θωμάς Κοτοπούλης, κ. Παναγιώτα Ντιβέρη και κ. Αικατερίνη Καραγκούνη, η Σχολική 

Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής κ. Ευαγγελία Παπαδημητρίου, η Σχολική Σύμβουλος 

Γερμανικών κ. Γιαννούλα Κερκινοπούλου, η Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. Μαρία Καμπόση, ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών 

Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνος Παπατσιμούλης, η Υπεύθυνη 

Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών Τρικάλων κ. Αλεξάνδρα Παϊζάνου, ο Πρόεδρος της 

ΕΛΜΕ Καρδίτσας κ. Ιωάννης Πετεινάρας, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. Νικόλαος Καραγιάννης, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Καρδίτσας κ. Δήμητρα Κανούτα, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μουζακίου κ. Θωμάς 

Καλαμπαλίκης, η Διευθύντρια του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας κ. Καίτη Βελεσιώτου και πολλοί 
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Διευθυντές Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως επίσης και 

εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Σημαντική συμβολή στην εκδήλωση είχε ο Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου 

Μουζακίου κ. Δημήτριος Γκαραβέλας, που φιλοξένησε με τον καλύτερο τρόπο την εκδήλωση στο 

σχολείο του, επιλύοντας όλα τα ανακύπτοντα προβλήματα.  

Πολύτιμη ήταν η συνεισφορά του Δήμου Καρδίτσας, που βοήθησε ποικιλοτρόπως από τη 

διοργάνωση σε επίπεδο προσκεκλημένων μέχρι την καθαριότητα του χώρου και τη μεταφορά των 

απαραιτήτων για την εκδήλωση εγκαταστάσεων εκτός του ότι παραχώρησε την άδεια χρήσης της 

Αγοράς, καθώς και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΟικόΣφαιρα», που μας διέθεσε 

αφιλοκερδώς τους πάγκους όπου οι μαθητές παρουσίαζαν τα εκθέματά τους. 

Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η βοήθεια που προσέφεραν, στην παρουσίαση των πειραμάτων του 

ΕΚΦΕ στην Καρδίτσα, οι συνταξιούχοι σήμερα καθηγητές, που διετέλεσαν αποσπασμένοι στο ΕΚΦΕ 

Καρδίτσας κατά το παρελθόν, Χριστόφορος Μαντζιάρας, Μυρτώ Τσιούκα, Λινέτα Φαλιάγκα και 

Αφροδίτη Χατζημήτρου.  

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο Μουζάκι 
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Το πρόγραμμα της εκδήλωσης στην Καρδίτσα 
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Παρουσιάστηκαν στο Μουζάκι 
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1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου 
 

Οι μαθητές της Ε’ τάξης ασχολήθηκαν με το φαινόμενο του βρασμού και με το πείραμά τους 

απέδειξαν πως όταν θερμαίνουμε ένα υγρό, σε ορισμένη θερμοκρασία, αυτό αρχίζει να αλλάζει 

φυσική κατάσταση και από υγρό μετατρέπεται σε αέριο. Επίσης, όσο διαρκεί ο βρασμός, η 

θερμοκρασία παραμένει σταθερή. 

 

  
 

Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης ασχολήθηκαν με τη μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε κινητική / 

δύναμη του ατμού. Στο πείραμά τους χρησιμοποίησαν ένα δοκιμαστικό σωλήνα, τον γέμισαν κατά 

το ¼ περίπου με νερό, τον πωμάτισαν και τον θέρμαναν μέχρι βρασμού. Τοποθετώντας μπροστά 

από το ακροφύσιο ένα φτερωτό δίσκο απέδειξαν πως ο ατμός, βγαίνοντας με δύναμη από το 

ακροφύσιο, χτυπάει τα πτερύγια του δίσκου και τον θέτει σε κίνηση. Συμπερασματικά, ο ατμός 

περιέχει ενέργεια, η οποία μετατρέπεται σε κινητική με τη βοήθεια μηχανών. 
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2ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου 
 

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης παρουσίασαν από την ενότητα «Νερό» το πείραμα «Εξάτμιση και 

Συμπύκνωση» με απλά υλικά (γυάλινο ποτήρι με νερό, παγάκια, ζωγραφιά πάνω σε χαρτόνι για την 

εξήγηση του φαινομένου στην καθημερινή μας ζωή). 

Διαδικασία: Βάζουμε σε ένα ποτήρι νερό και παγάκια και το σκεπάζουμε με ένα χαρτόνι. Μετά 

από λίγο παρατηρούμε στα εξωτερικά τοιχώματα του ποτηριού σταγόνες νερού. Αυτό είναι το 

φαινόμενο της υγροποίησης ή αλλιώς συμπύκνωσης. 

Το φαινόμενο της συμπύκνωσης – υγροποίησης παρατηρείται και στα τζάμια των σπιτιών τους 

χειμερινούς μήνες. Με τη βοήθεια του παραθύρου που σχεδιάσαμε σε ένα χαρτόνι, εξηγήσαμε 

γιατί τα τζάμια θαμπώνουν και στάζουν νερό, ειδικά το χειμώνα που υπάρχει μεγαλύτερη διαφορά 

θερμοκρασίας εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Οι υδρατμοί που υπάρχουν στον αέρα ενός 

δωματίου συμπυκνώνονται, δηλαδή μετατρέπονται σε σταγόνες νερού μόλις ακουμπήσουν την κρύα 

επιφάνεια των τζαμιών. Αυτές οι σταγόνες κάνουν τα τζάμια θαμπά. 

  
 

Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης παρουσίασαν τα παρακάτω: 

Το γυάλινο ποτήρι έχει νερό και λάδι . 

Η φωτεινή ακτίνα από το Laser, περνά από τον αέρα στο γυαλί, μετά 

στο νερό και στη συνέχεια στο λάδι. Είναι αόρατη στον αέρα και στο 

γυαλί, λίγο ορατή στο νερό και ορατή στο λάδι. 

Η ακτίνα παθαίνει συνεχώς διαθλάσεις καθώς διαδίδεται και αλλάζει 

υλικά διάδοσης. 

Στο λάδι η ακτίνα ανακλάται ολοκληρωτικά και επιστρέφει χωρίς να 

αλλάξει υλικό. 

Ποτήρι 1ο  

Το λάδι και το 

νερό δεν αναμιγνύονται και αφού το λάδι 

είναι ελαφρύτερο, βρίσκεται από πάνω. 

Η φωτεινή ακτίνα από το Laser, είναι 

αόρατη στο καθαρό νερό και ορατή στο 

λάδι. 

Στο λάδι έχουμε ολική ανάκλαση.  

Ποτήρι 2ο 
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Στο νερό έχει διαλυθεί λίγο οινόπνευμα και έτσι γίνεται ορατή η ακτίνα 

από το Laser. 

Το οινόπνευμα προκαλεί και μια μικρή διάχυση της ακτίνας. 

Το φως από το φακό (φωτεινή πηγή) περνά με τη σειρά από τον αέρα, στο 

γυαλί, στο νερό και μετά πάλι στον αέρα. 

Με την είσοδο του φωτός στο γυαλί και το νερό γίνεται ο διαχωρισμός σε 

χρώματα. Αυτό συμβαίνει γιατί στο νερό και στο γυαλί άλλα χρώματα είναι 

πιο γρήγορα και άλλα πιο αργά. Έτσι ακολουθούν διαφορετικές πορείες 

(διαθλάσεις) και γίνεται ο διαχωρισμός τους. 

Με τον ίδιο τρόπο δημιουργείται και το ουράνιο τόξο από τη διάθλαση και 

ανάκλαση του φωτός στις 

σταγόνες της βροχής. 

Το ηλιέλαιο κάνει 

«αόρατα» τα αντικείμενα 

μέσα στο ποτήρι. 

Το αντικείμενο μέσα στο 1ο 

ποτήρι είναι διαφανές. 

Γίνεται όμως αντιληπτό από 

τις διαθλάσεις που κάνει το 

φως. 

Το ηλιέλαιο και το γυαλί 

έχουν την ίδια συμπεριφορά στη διάθλαση του φωτός και γι αυτό στο 3ο ποτήρι το εσωτερικό 

γυάλινο αντικείμενο δεν γίνεται αντιληπτό από το μάτι. 
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Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού 
 

Ο κλέφτης του νερού (ατμοσφαιρική πίεση) 

Τι χρειάζεσαι: ένα πλαστικό μπουκάλι του μισού λίτρου από αναψυκτικό, μια πλαστική λεκάνη, 

νερό (με λίγο χρώμα είναι πιο ευδιάκριτο το πείραμα), ένα καρφί μεσαίου μεγέθους. 

Τι θα κάνεις:  

Α) Με τη βοήθεια του καρφιού άνοιξε 4 τρύπες στο πλευρικό τοίχωμα του μπουκαλιού, γύρω - 

γύρω και κοντά στον πάτο. Γέμισε τη λεκάνη με νερό. Κράτησε το μπουκάλι ανοιχτό και όρθιο μέσα 

στη λεκάνη έτσι ώστε να ακουμπάει στον πάτο της λεκάνης. Άφησέ το λίγη ώρα. Τι θα συμβεί, 

όταν το βγάλεις από το νερό; 

Το νερό χύνεται από τις τρύπες του μπουκαλιού εξαιτίας της βαρύτητας 

  
Ερμηνεία: Στην επιφάνεια κάθε τρύπας η πίεση μέσα στο μπουκάλι, που οφείλεται στο νερό και 

στον αέρα του μπουκαλιού, είναι μεγαλύτερη από την πίεση έξω από το μπουκάλι, που οφείλεται 

στον ατμοσφαιρικό αέρα. 

Β) Κράτα πάλι για λίγη ώρα το μπουκάλι όρθιο μέσα στο νερό της λεκάνης. Στη συνέχεια κλείσε το 

καλά με το καπάκι του και βγάλε το από τη λεκάνη.  

Τι θα δεις: Δε χύνεται καθόλου νερό από το μπουκάλι 

  
Ερμηνεία: Στην επιφάνεια κάθε τρύπας η πίεση μέσα στο μπουκάλι, που οφείλεται στο νερό και 

στον εγκλωβισμένο αέρα του μπουκαλιού, και η πίεση έξω από το μπουκάλι, που οφείλεται στον 

ατμοσφαιρικό αέρα, είναι σε ισορροπία. 

 

Το νερό που ανεβαίνει 

Στόχος μας είναι να αντιληφθούμε τη διαφορά των δύο πιέσεων, της ατμοσφαιρικής πίεσης και της 

υποπίεσης και τα αποτελέσματα της. 
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Ατμοσφαιρική πίεση 

Η γη περιβάλλεται από την ατμόσφαιρα που εκτείνεται σε ύψος 1000 χιλιόμετρα από την 

επιφάνεια της θάλασσας και αποτελείται από ένα μείγμα αερίων που ονομάζεται ατμοσφαιρικός 

αέρας. Αυτός ο ατμοσφαιρικός αέρας έχει βάρος και ασκεί πίεση προς τα κάτω. Αυτή η πίεση 

ονομάζεται ατμοσφαιρική πίεση. 

Υποπίεση είναι η πίεση που δημιουργείται σε ένα χώρο και είναι μικρότερη από την ατμοσφαιρική 

πίεση. 

Υλικά: Πιάτο, ποτήρι, κερί, σπίρτα, πλαστελίνη, νερό και μελάνη. 

Εκτέλεση: Τοποθετούμε το κερί όρθιο στο πιάτο και το σταθεροποιούμε στη βάση με την βοήθεια 

της πλαστελίνης .Ανάβουμε το κερί. Γεμίζουμε το πιάτο με νερό και ρίχνουμε μελάνη για να βαφτεί 

το νερό για να φαίνεται από μακριά και καλύτερα. Αφού ανάψει καλά το κερί σκεπάζουμε με το 

ποτήρι προσεκτικά, ώστε να μη σβήσει το κερί από το ρεύμα της κίνησης που μπορεί να 

δημιουργήσει το ποτήρι. 

Παρατήρηση: Παρατηρούμε ότι το κερί σβήνει. Το ποτήρι κολλάει στο πιάτο και το νερό αρχίζει 

να ανεβαίνει στα τοιχώματα του ποτηριού. 

Ερμηνεία: Καθώς το κερί καίγεται η φλόγα καταναλώνει το οξυγόνο του αέρα που υπάρχει στο 

ποτήρι και αφού δεν υπάρχει άλλο οξυγόνο σβήνει. Το ποτήρι κολλάει γιατί η εξωτερική 

ατμοσφαιρική πίεση είναι πιο ισχυρή από την υποπίεση  που υπάρχει μέσα στο ποτήρι. Με 

αποτέλεσμα να ασκεί δύναμη στο πιάτο και στο ποτήρι και δεν τα αφήνει να ξεκολλήσουν. Τώρα 

στο χώρο του ποτηριού που υπήρχε πριν αέρας, μπαίνει τώρα το νερό λόγω της διαφοράς πιέσεων 

μέσα και έξω από το ποτήρι. Έτσι σπρώχνει το νερό η ατμοσφαιρική πίεση προς τα τοιχώματα του 

ποτηριού, αφού μέσα στο ποτήρι τώρα υπάρχει χαμηλότερη πίεση η υποπίεση. 

Συμπέρασμα: Το πιάτο κολλάει στο ποτήρι και το νερό ανεβαίνει στα τοιχώματα του ποτηριού 

επειδή η ατμοσφαιρική πίεση είναι μεγαλύτερη από την υποπίεση που δημιουργείται στο εσωτερικό 

του ποτηριού. 
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Δημοτικό Σχολείο Αρτεσιανού 
 

Οι μαθητές της Ε’ τάξης ασχολήθηκαν με: 

ΝΕΡΟ - «Παγκόσμιος διαλύτης» 

Το νερό είναι ένας πολύ καλός διαλύτης γιατί: 

Μπορεί να διαλύει πολλές ουσίες. 

Δεν κοστίζει. 

Είναι ακίνδυνο. 

Μπορεί να βρεθεί εύκολα. 

Τα διαλύματα στα οποία διαλύτης είναι το νερό ονομάζονται υδατικά κι έχουν αμέτρητες χρήσεις 

εξυπηρετώντας τις ανθρώπινες ανάγκες κι όχι μόνο. 

1ο πείραμα: Πού διαλύεται το μελάνι; 

Βάζουμε νερό σ’ ένα ποτήρι μέχρι τη μέση και κατόπιν προσθέτουμε λίγο λάδι. Τα υγρά μένουν 

διαχωρισμένα. Ρίχνουμε μια σταγόνα μελάνι πάνω στο λάδι. Παρατηρούμε ότι δε διαλύεται. Στη 

συνέχεια σπρώχνουμε τη σταγόνα με μια ράβδο στο νερό. Μόλις η σταγόνα έρθει σε επαφή με το 

νερό διαλύεται κατ’ ευθείαν και το νερό χρωματίζεται.  

2ο πείραμα: Ένα παράξενο διάλυμα - Θερμός πάγος 

Βράζουμε 100ml νερό και διαλύουμε 180g οξικού νάτριου (αντί για οξικό νάτριο μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε ξίδι και σόδα). Δημιουργείται ένα υπέρκορο διάλυμα και το αφήνουμε να 

κρυώσει. Αναταράσσουμε το διάλυμα και παρατηρούμε ότι «παγώνει» κατευθείαν δημιουργώντας 

ένα παράξενο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα. 

  
 

Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης ασχολήθηκαν με: 

1. Αφίσα με θέμα το 2013 ως παγκόσμιο έτος νερού. 

2. Φίλτρο νερού επιβίωσης (2 μπουκάλια πλαστικά, δίλιτρο και μισόλιτρο, κόλλα σιλικόνης, 

σφουγγάρι κομμένο κυκλικά). 

3. Πρότυπο ασανσέρ με υδραυλικές μπουκάλες (κόλλα σιλικόνης, 3 σύριγγες, κυκλικό κουτί 

αποθήκευσης cd, χρωματιστό νερό). 

4. Κύματα ωκεανού (πλαστικό μπουκάλι δίλιτρο, ηλιέλαιο και χρωματιστό νερό). 
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Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας 
 

Οξέα – Βάσεις - Άλατα 

Τρεις σημαντικές κατηγορίες χημικών ουσιών που 

χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε προϊόντα του οικιακού 

νοικοκυριού, στα φάρμακα, στα παρασκευάσματα για τις 

γεωργικές καλλιέργειες, κ.ά.  

Ανιχνεύω οξέα και βάσεις 

Για να διαπιστώσουμε αν μια ουσία είναι ή περιέχει οξύ ή 

βάση χρησιμοποιούμε τους δείκτες (ουσίες που αλλάζουν 

χρώμα όταν έρθουν σε επαφή μαζί τους). Κατασκευάζουμε 

εύκολα δείκτη βράζοντας κομματάκια κόκκινου λάχανου σε νερό, ο οποίος παίρνει το μωβ χρώμα. 

Στη συνέχεια κάνουμε ανίχνευση οξέων και βάσεων: 

Πείραμα 1ο: Σε έξι (6) ποτήρια ή πιατάκια ρίχνουμε λίγη ποσότητα από το δείκτη. Μετά ρίχνουμε 

στο πρώτο σταγόνες λεμονιού, στο δεύτερο απορρυπαντικό, στο τρίτο σταγόνες πορτοκαλιού, στο 

τέταρτο μαγειρική σόδα, στο πέμπτο σταγόνες ξιδιού και στο έκτο αμμωνία. Παρατηρούμε ότι στο 

πρώτο, τρίτο και πέμπτο ποτήρι ή πιάτο το χρώμα από μωβ γίνεται κόκκινο και στο δεύτερο, 

τέταρτο και έκτο ποτήρι ή πιάτο από μωβ γίνεται πράσινο.  

Συμπεραίνουμε έτσι ότι: α) το λεμόνι, το πορτοκάλι και το ξίδι είναι ή περιέχουν οξέα και β) το 

απορρυπαντικό, η μαγειρική σόδα και η αμμωνία είναι ή περιέχουν βάσεις. 

  
Εξουδετερώνω οξέα και βάσεις 

Αναμειγνύοντας ένα οξύ με μια βάση προκαλείται χημική αντίδραση που ονομάζεται εξουδετέρωση. 

Τα προϊόντα της εξουδετέρωσης είναι άλας και νερό. 

Πείραμα 2ο: Σε ένα ποτήρι ή πιατάκι ρίχνουμε νερό και μαγειρική σόδα. Αφού ανακατέψουμε καλά 

προσθέτουμε δείκτη από κόκκινο λάχανο μέχρι να πάρει το πράσινο χρώμα (βάση). Στη συνέχεια 

ρίχνουμε σιγά σιγά σταγόνες ξιδιού (οξύ). Παρατηρούμε ότι το πράσινο χρώμα φεύγει σιγά σιγά και 

επανέρχεται το αρχικό που είχε το νερό με τη σόδα. Έτσι το οξύ εξουδετέρωσε τη βάση. 

Παράδειγμα εξουδετέρωσης από την καθημερινή ζωή: 

α) το δηλητήριο της μέλισσας περιέχει οξύ. Στο σημείο που μας τσίμπησε βάζουμε αμμωνία (βάση). 

Οξύ + βάση  εξουδετέρωση. 

β) το δηλητήριο της σφήκας περιέχει βάση. Στο σημείο που μας τσίμπησε βάζουμε ξίδι (οξύ).  

Βάση + οξύ  εξουδετέρωση. 

Διαλύω άλατα και λίπη  

Για να διαλύσουμε τα άλατα χρησιμοποιούμε οξέα και για να διαλύσουμε τα λίπη χρησιμοποιούμε 

βάσεις. 
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Πείραμα 3ο: Σε ένα ποτήρι ή πιατάκι με νερό ρίχνουμε απορρυπαντικό (βάση) και ανακατεύουμε 

καλά. Σε ένα άλλο ποτήρι ή πιατάκι ρίχνουμε ξίδι (οξύ). Και στα δυο ποτήρια ρίχνουμε από ένα 

κομμάτι κιμωλίας (άλατα). Παρατηρούμε ότι η κιμωλία μέσα στο ξίδι διαλύθηκε, ενώ αυτή μέσα στο 

απορρυπαντικό όχι. Συμπεραίνουμε ότι τα οξέα διαλύουν τα άλατα.  

Πείραμα 4ο: Σε ένα ποτήρι ή πιατάκι με νερό ρίχνουμε απορρυπαντικό (βάση) και ανακατεύουμε 

καλά. Σε ένα άλλο ποτήρι ή πιατάκι ρίχνουμε ξίδι (οξύ). Και στα δυο ποτήρια ρίχνουμε μερικές 

σταγόνες λάδι (λίπη). Παρατηρούμε ότι οι σταγόνες λαδιού μέσα στο απορρυπαντικό διαλύθηκαν, 

ενώ αυτές μέσα στο ξίδι όχι. Συμπεραίνουμε ότι οι βάσεις διαλύουν τα λίπη.  

Οξέα & βάσεις στην καθημερινότητα 

Διαπιστώνουμε αν κάποια προϊόντα της καθημερινότητάς μας είναι ή περιέχουν οξέα ή βάσεις. 

Πείραμα 5ο: Σε έξι (6) πιατάκια ρίχνουμε λίγη ποσότητα από το δείκτη. Μετά ρίχνουμε στο 1ο 

οδοντόκρεμα, στο 2ο αναψυκτικό με ανθρακικό, στο 3ο χάπι pepsamar, στο 4ο γιαούρτι, στο 5ο 

ζάχαρη και στο 6ο καθαριστικό τζαμιών. Παρατηρούμε ότι στο πρώτο, τρίτο και πέμπτο ποτήρι ή 

πιάτο το χρώμα από μωβ γίνεται πράσινο και στο δεύτερο, τέταρτο και έκτο ποτήρι ή πιάτο από 

μωβ γίνεται κόκκινο. 

Συμπεραίνουμε ότι: α) η οδοντόκρεμα, το χάπι pepsamar και η ζάχαρη είναι ή περιέχουν βάσεις 

και β) το αναψυκτικό, το γιαούρτι και το καθαριστικό τζαμιών είναι ή περιέχουν οξέα. 
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Δημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου 
 

Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά 

Yλικά: Ένα μικρό γυάλινο μπουκάλι με βιδωτό καπάκι, ένα διαφανές καλαμάκι, πλαστελίνη, νερό, 

ένα γκαζάκι, ένα μπρίκι, κόκκινη τέμπερα, ένα μπολ. 

Παρουσίαση: 

α) Γεμίζουμε το μπρίκι με νερό και το βάζουμε να ζεσταθεί. Μέσα στο μπουκάλι ρίχνουμε νερό και 

χρώμα κόκκινο. Με τη βοήθεια ενός καρφιού ανοίγουμε τρύπα στο καπάκι, ώστε να χωρέσει το 

καλαμάκι στο μπουκάλι. Με την πλαστελίνη κλείνουμε όποια μικρή τρύπα έμεινε ανάμεσα στο 

καλαμάκι και στο τοίχωμα από την τρύπα που κάναμε στο καπάκι. Βάζουμε το μπουκάλι μέσα στο 

μπολ και ρίχνουμε στο μπολ ζεστό νερό. 

Τι θα δούμε: Το νερό που ήταν μέσα στο μπουκάλι, ανεβαίνει στο καλαμάκι. 

Όσο ζεσταίνεται, τόσο ανεβαίνει. 

Ερμηνεία: Το νερό, όταν θερμαίνεται (από 4°C και πάνω), διαστέλλεται. 

β) Στη συνέχεια βγάζουμε το μπουκάλι από το ζεστό νερό και το αφήνουμε να 

κρυώσει. 

Τι θα δούμε: Το νερό που ήταν μέσα στο μπουκάλι, κατεβαίνει από το καλαμάκι. Η στάθμη του 

νερού κατεβαίνει μέχρι να ισορροπήσει με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 

Ερμηνεία: Το νερό, όταν ψύχεται συστέλλεται. 

Συμπέρασμα: Όταν τα υγρά θερμαίνονται, όταν δηλαδή παίρνουν θερμική ενέργεια διαστέλλονται, 

ενώ όταν ψύχονται, όταν δηλαδή δίνουν ενέργεια, συστέλλονται. 

 

Μοντέλο μαντανιού (μετατροπή δυναμικής ενέργειας σε κινητική ενέργεια) 

Τα μέρη: Σκελετός – βάση του κτηρίου, σφυριά – κοπάνια, φτερωτή, άξονας ή στρόφαλος. 

Η λειτουργία του μαντανιού στηρίζεται στη δυναμική ενέργεια του νερού. Πρόκειται για κατασκευή 

που χρησιμοποιεί ήπια μορφή ενέργειας, χωρίς να μολύνει το περιβάλλον, τα νερά του ποταμού και 

τη γύρωθεν περιοχή. Το νερό, μέσω της «φτερωτής» θέτει  σε κίνηση τα τέσσερα «κοπάνια». 

Πρόκειται για βαριά ξύλινα σφυριά που κτυπώντας ρυθμικά το μάλλινο ύφασμα σφίγγουν τους 

κόμπους και το νήμα και του προσδίδουν αντοχή. Ακολουθεί το νεροτρίβισμα στην ντριστέλλα. Η 

περιστροφική δίνη της νεροτριβής αναμαλλιάζει το ύφασμα και το κάνει αφράτο. Τα ξύλινα 

μηχανήματα, τα μαντάνια, συμμετείχαν στην παραγωγή μάλλινων υφασμάτων (μάλλινα παντελόνια, 

κάπες, μπατανίες, βελέντζες, κιλίμια, χράμια, τσόλια, κ.ά.). 
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1ο Γυμνάσιο Μουζακίου 
 

Άνωση  

Αυγό που επιπλέει σε αλατόνερο και βυθίζεται σε γλυκό νερό (επίδραση πυκνότητας στο μέτρο 

της άνωσης). 

Αρχή Pascal  

Υδραυλικός ανυψωτήρας από σακούλα ουροσυλλέκτη και σύριγγα συνδεδεμένη με ελαστικό σωλήνα 

(πολλαπλασιασμός δυνάμεως). 

Ατμοσφαιρική πίεση - Μεταλλικό κουτί αναψυκτικού που παραμορφώνεται 

Ρίχνουμε 10 - 15 ml νερού σε μεταλλικό κουτί αναψυκτικού και θερμαίνεται μέχρι βρασμού. Όταν 

αρχίσει η εξαέρωση αναποδογυρίζουμε από την έξοδο του ατμού το κουτί σε νερό, η υγροποίηση 

του ατμού ελαττώνει την εσωτερική πίεση και η ατμοσφαιρική που είναι μεγαλύτερη προκαλεί την 

παραμόρφωση του κουτιού. 

Ατμοσφαιρική πίεση - Μπαλόνι που φουσκώνει ανάποδα 

Ρίχνουμε 10 - 15 ml νερό σε φιάλη και θερμαίνουμε μέχρι βρασμού. Τοποθετούμε το μπαλόνι στο 

στόμιο της φιάλης και ψύχουμε τη φιάλη. Η συμπύκνωση των υδρατμών μέσα στη φιάλη ελαττώνει 

την εσωτερική πίεση και η εξωτερική ατμοσφαιρική πίεση που είναι μεγαλύτερη φουσκώνει στο 

εσωτερικό της φιάλης το μπαλόνι και το κρατά φουσκωμένο. 

Ατμοσφαιρική πίεση - Πίδακας νερού σε φιάλη 

Ρίχνουμε 10 - 15 ml νερού σε φιάλη και θερμαίνουμε μέχρι βρασμού. Τοποθετούμε πώμα στο 

στόμιο της φιάλης στο οποίο προσαρμόζουμε γυάλινο σωλήνα. Αναποδογυρίζουμε την πωματισμένη 

φιάλη σε λεκάνη νερού και την ψύχουμε. Οι υδρατμοί της πωματισμένης φιάλης συμπυκνώνονται, η 

πίεση στο εσωτερικό της ελαττώνεται και η ατμοσφαιρική πίεση οδηγεί σε μορφή πίδακα το νερό 

της λεκάνης στη φιάλη. 

Ατμοσφαιρική πίεση - Μπαλόνι που παραμένει φουσκωμένο με ανοιχτό στόμιο 

Σε γυάλινη φιάλη με δύο στόμια φουσκώνουμε μπαλόνι στο ένα στόμιο στο εσωτερικό της φιάλης 

που καλύπτει όλο τον όγκο της φιάλης. Ενώ είναι φουσκωμένο πωματίζουμε αεροστεγώς το άλλο 

άκρο και αφήνουμε. Στο ανοιχτό στόμιο επικρατεί η ατμοσφαιρική πίεση που το κρατά 

φουσκωμένο. 

Μπαλόνι που φουσκώνει μόνο του 

Υλικά: ξίδι/λεμόνι, 1 μπαλόνι, 1 μπουκάλι (κατά προτίμηση γυάλινο).  

Γεμίζουμε το μπουκάλι μέχρι τη μέση με ξίδι. Βάζουμε λίγη μαγειρική σόδα μέσα στο μπαλόνι. 

Τοποθετούμε το μπαλόνι στο στόμιο του μπουκαλιού και το αναποδογυρίζουμε να πέσει η σόδα στο 

ξίδι. Το μπαλόνι αρχίζει να φουσκώνει γιατί παράγεται διοξείδιο του άνθρακα από τη χημική 

αντίδραση σόδας και ξιδιού. 

Στατικός ηλεκτρισμός - Μπαλόνια που αντιπαθώνται  

Υλικά: Μπαλόνια, μάλλινο ύφασμα.  

Τρίβουμε τα μπαλόνια με μάλλινο ύφασμα και τα πλησιάζουμε. Βλέπουμε ότι απωθούνται γιατί 

έχουν φορτιστεί με το ίδιο φορτίο. 

Καταιγίδα ζάχαρης - Στατικός ηλεκτρισμός  

Υλικά: Μπαλόνια, πιάτα, ζάχαρη, μάλλινο ύφασμα. 

Τρίβουμε τα μπαλόνια με μάλλινο ύφασμα και τα πλησιάζουμε στη ζάχαρη που την έλκουν. 

Ρεύμα από λεμόνια 

Υλικά: 5 λεμόνια, 5 μικρά ελάσματα ψευδαργύρου, 5 μικρά ελάσματα χαλκού, 1 λυχνία τύπου LED, 

αγωγοί σύνδεσης.  
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Με τους αγωγούς σύνδεσης συνδέουμε τα λεμόνια - μπαταρίες ώστε να προστίθεται η ΗΕΔ της 

μιας σε αυτές των άλλων. Η ΗΕΔ που προκύπτει είναι 4,5 - 5 Volt. Κλείνοντας το κύκλωμα 

παρατηρούμε τη φωτοβολία της λυχνίας LED. 

Μαντήλι «αναστενάρης» - Διατήρηση ιδιοτήτων συστατικών μείγματος  

Αναμειγνύουμε 50 ml νερό με 50 ml οινόπνευμα. Στο μείγμα εμβαπτίζουμε ένα μαντήλι και το 

αναφλέγουμε. Παρατηρούμε ότι το οινόπνευμα καίγεται όχι όμως και το μαντήλι που είναι 

βρεγμένο με το νερό. 

Διάθλαση φωτός 

Φωτεινή πηγή στο κέντρο σφαίρας – πάγου. 

 

    
 

Παρουσιάστηκαν επίσης κάποια προϊόντα καθημερινής χρήσης που είναι απλά, αλλά η κατασκευή 

τους είναι ιδιαίτερα ευφυής και η σύλληψη τους εξαιρετικά καινοτόμα. Σκοπός 

μια διαφορετική αντίληψη στη δημιουργία αντικειμένων και στόχος ένας 

διαφορετικός τρόπος εφαρμογής πρωτοποριακών ιδεών από τη γνώση που 

τους παρέχεται, στην αντιμετώπιση της κρίσης που βιώνουμε.  

1. Ρολόι που διαθέτει μηχανισμό φόρτισης μπαταρίας με νερό. 

2. Φακός με δυναμό φόρτισης. 

3. Κλειδιά καστάνιες. 

4. Δίσκος καφενείου με περιστροφική λαβή, όπου ο καφές όσες σκάλες και 

διαφορετικά επίπεδα κι αν διανύσεις δεν χύνεται (.... λεφτά δεν παίρνεις). 
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Γυμνάσιο Μαγούλας 
 

Για γερά νεύρα 

Βάλε ένα φύλλο χαρτί μεγέθους Α4 (στο μέγεθος μεγάλου τετραδίου) πάνω σε ένα τραπέζι και 

τοποθέτησε πάνω του ένα ποτήρι γεμάτο με νερό. Ζήτησε από κάποιον να βγάλει το ποτήρι από το 

χαρτί χωρίς όμως να αγγίξει το ποτήρι με το σώμα του και χωρίς να χρησιμοποιήσει κανένα 

εργαλείο. Σίγουρα κάτι τέτοιο θα προβλημάτιζε οποιονδήποτε και θα έβρισκε λύσεις του τύπου: να 

πιάσει το ποτήρι με το στόμα του ή να το σπρώξει με το πόδι του. Κάτι τέτοιο απαγορεύεται από 

τους κανόνες του παιχνιδιού! 

Όμως η λύση είναι πολύ απλή. Πιάσε το χαρτί και τράβηξέ το απότομα κατά μήκος του τραπεζιού. 

Το ποτήρι δεν θα πέσει ούτε ίσως και να χυθεί νερό εξαιτίας της αδράνειας που παρουσιάζουν 

όλα τα σώματα. Αδράνεια είναι η ιδιότητα της ύλης να τείνει να διατηρήσει την προηγούμενη 

κατάστασή της. Δηλαδή αν ένα σώμα αρχικά ηρεμεί τείνει να παραμείνει σε ηρεμία (εδώ το 

ποτήρι), ενώ αν ένα σώμα κινείται τότε αυτό τείνει να συνεχίσει την κίνησή του. Για καλό και για 

κακό χρησιμοποίησε ένα φθηνό ποτήρι, κάνει την ίδια δουλειά. Προσοχή 

όμως. Δεν θα πρέπει να υπάρξει κανείς δισταγμός τραβώντας το χαρτί. 

Όσο πιο απότομα τραβήξεις το χαρτί τόσο καλύτερα έστω κι αν αυτό 

φαίνεται αρχικά παράτολμο. Προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε να τραβήξεις 

το χαρτί με οριζόντια κίνηση ως προς το τραπέζι και όχι προς τα πάνω. 

Ένα χαρτί κρατάει όλο το νερό; 

Πάρε ένα ποτήρι και γέμισέ το μέχρι τα χείλη με νερό. Με ένα κομμάτι χαρτόνι ή σκληρό χαρτί σε 

μέγεθος λίγο μεγαλύτερο από τη διάμετρο του ποτηριού σκέπασε το ποτήρι. Στη 

συνέχεια αναποδογύρισε προσεκτικά το ποτήρι, συγκρατώντας με το χέρι σου το 

χαρτόνι. Καθώς κρατάς το χαρτόνι και το ποτήρι ανάποδα τράβηξε το χέρι σου 

και άφησε το χαρτόνι ελεύθερο. Θα δεις ένα μικρό θαύμα. Το χαρτόνι κρατάει όλο 

το νερό μέσα στο αναποδογυρισμένο ποτήρι! 

Μέσα στο ποτήρι δεν υπάρχει αέρας και έτσι η πίεση στο σημείο Α πάνω από το χαρτόνι, μέσα στο 

ποτήρι, είναι μόνο η υδροστατική που οφείλεται στο νερό που έχει ύψος 

περίπου 10 εκατοστά. Η υδροστατική αυτή πίεση είναι περίπου ίση με 0,01 

ατμόσφαιρες. Στο σημείο όμως Β, κάτω από το χαρτόνι, η πίεση είναι ίση με 

μια ατμόσφαιρα. Επομένως η μεγαλύτερη αυτή πίεση στο κάτω μέρος του 

χαρτονιού δημιουργεί δυνάμεις πολύ μεγαλύτερες που συγκρατούν το χαρτόνι 

στη θέση του. 

Ο ατμοσφαιρικός αέρας ασκεί πίεση σε όλα τα αντικείμενα με τα οποία έρχεται σε επαφή. Η πίεση 

αυτή είναι περίπου ίση με το βάρος ενός κιλού ανά τετραγωνικό εκατοστό. Η ατμοσφαιρική πίεση 

αν και είναι πολύ μεγάλη και υπάρχει συνεχώς, δεν είναι εύκολο να την αντιληφθούμε. 

Μικρά πυροτεχνήματα 

Σε ξύλινα ή συρμάτινα ραβδάκια μήκους 15 – 20 cm 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 «αστεράκια» 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 + ¾ 

O2) και το οξυγόνο που παράγεται επιταχύνει την καύση της ζάχαρης (C12H22O11 + 12 O2 → 12CO2 

+ 11 H2O). Η θερμότητα που παράγεται από την καύση διασπά ακόμη περισσότερο χλωρικό κάλιο 

και η αντίδραση ανατροφοδοτείται ζωηρά.  
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Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Μουζακίου 
 

Κερί που ανάβει … μόνο του 

Σχηματίζουμε κοιλότητα U σε κερί. Ρίχνουμε λίγη άχνη και KClO3. Μετά 2–3 σταγόνες π. H2SO4. 

Το κερί αναφλέγεται. 

Η C12H22O11 της άχνης αφυδατώνεται από το π. H2SO4 και εκλύεται θερμότητα.  

C12H22O11 2 4π.HSO  12C + 11H2O + 900KJ. 

Επίσης και από το νερό εκλύεται θερμότητα από την επίδραση με το π. H2SO4. 

H2SO4 + 11H2O  H2SO4·11H2O + 400KJ. 

C + O2  CO2 + Q και προκαλεί έκρηξη. 

Τήξη και εξαέρωση του κεριού: C25H52 + 38O2  25CO2 + 26 H2O 

 

Οξυακετυλενική φλόγα 

Σε ένα κομμάτι CaC2 μέσα σε δοκιμαστικό σωλήνα με ακροφύσιο επιδρούμε με H2O. 

CaC2 + H2O  Ca(ΟΗ)2 + C2H2 

Το αέριο ακετυλένιο αντιδρά με το Ο2 της ατμόσφαιρας (μετά πρόκληση σπινθήρα) και δίνει φλόγα. 

C2H2 + 5

2
O2  2CO2 + H2O + Q 

 

Οξείδωση γλυκερίνης 

Σε κάψα πορσελάνης τοποθετούμε λίγο κονιοποιημένο 

KMnO4 και προσθέτουμε λίγες σταγόνες γλυκερίνης. Η 

οξείδωση της γλυκερίνης είναι εξώθερμη αντίδραση. Η 

θερμότητα που εκλύεται προκαλεί αύξηση της 

θερμοκρασίας, παραγωγή λευκού καπνού, δημιουργείται 

σπινθήρας και τελικά η γλυκερίνη αυτοαναφλέγεται. 

 

Na που … χορεύει 

Σε μεγάλο ποτήρι ζέσεως προσθέτουμε νερό και 2–3 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνη. Προσθέτουμε με 

προσοχή Να (ένα μικρό κομματάκι σε μέγεθος φακής). Το Να αντιδρά βίαια με το νερό και 

αυτοαναφλέγεται: Να + H2O  ΝαΟΗ + ½Η2  

Το ΝαΟΗ που παράγεται μετατρέπει την άχρωμη φαινολοφθαλεΐνη σε ροζ (pH ≈ 8,5). 

 

Μπαλόνι και έκρηξη 

Από την αντίδραση: Zn + 2H2O  ZnCl + Η2 το αέριο συλλέγεται σε μπαλόνι. Η ανάφλεξη του 

μπαλονιού προκαλεί έκρηξη γιατί το Η2 αντιδρά με το Ο2 της ατμόσφαιρας: Η2 + ½O2 
+Q  H2O.  

 

Πίδακας NH3 

Σε σφαιρική φιάλη προσθέτουμε NH4Cl, NaOH και 

λίγο νερό, ώστε να σχηματιστεί πολτός. 

Πωματίζουμε τη φιάλη με πώμα, που έχει οπή μέσω 

της οποίας διέρχεται λεπτός κυλινδρικός σωλήνας. 

Αναστρέφουμε την κωνική φιάλη και την 

τοποθετούμε πάνω από λεκάνη με νερό και 

φαινολοφθαλεΐνη. Στη φιάλη δημιουργείται υποπίεση. 

Έτσι το νερό της λεκάνης, μέσω του σωλήνα έρχεται 

προς τα πάνω σχηματίζοντας πίδακα. 
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Οδοντόπαστα του ελέφαντα 

Σε ογκομετρικό σωλήνα τοποθετούμε KJ (δύο κουταλάκια), νερό, καθαριστικό πιάτων και Η2Ο2. 

Το KJ αντιδρά με το Η2Ο2 και παράγεται Ο2 που παρασέρνει τα υλικά προς τα πάνω. 

 

Καλαμάκι που … ανάβει 

Θερμαίνουμε KClO3 έως ότου τηχθεί και μέσα σ’ αυτό τοποθετούμε μισοσβησμένο καλαμάκι (δηλ. 

ξυλάκι από σουβλάκι) που ανάβει. Στην αντίδραση τήξης παράγεται O2 ανάβει την «κάφτρα» από 

το καλαμάκι: KClO3 
+Q

 KCl + 3

2
O2. 

 

Απλός ηλεκτρικός κινητήρας 

Υλικά που χρειάζονται για την κατασκευή: Σύρμα περιέλιξης μοτέρ (περίπου 5m), δύο καλώδια, 

δύο μεταλλικές γωνίες στήριξης, μια ξύλινη βάση στήριξης, ένας μαγνήτης αρκετά ισχυρός σε 

σχήμα δίσκου, μια μπαταρία 4,5V ή 9V. 

Κατασκευή: Τυλίγουμε το σύρμα γύρω από μια μπαταρία τύπου D ώστε να σχηματιστούν περίπου 

30 - 40 σπείρες διαμέτρου 4cm. Αφαιρούμε από την μπαταρία 

το πλαίσιο που σχηματίστηκε και περνάμε τα δυο άκρα του 

σύρματος μέσα από δύο αντιδιαμετρικά σημεία του πλαισίου. 

Ξύνουμε το μονωτικό υλικό από τις άκρες του σύρματος που 

εξέχουν και τις τοποθετούμε στις τρύπες που έχουν οι 

γωνίες στήριξης. Στερεώνουμε τις γωνίες στήριξης στην 

ξύλινη βάση και δένουμε σ’ αυτές τα δυο καλώδια. Κρατάμε το 

μαγνήτη απέναντι από το πλαίσιο και συνδέουμε τα δυο 

καλώδια στους δυο πόλους της μπαταρίας. 

Εξήγηση του φαινομένου: Όταν το κυκλικό πλαίσιο διαρρέεται από 

ρεύμα, το κάτω τμήμα του δέχεται δύναμη Laplace που το αναγκάζει να 

στραφεί. Όταν όμως στρέφεται, το πάνω τμήμα του πλησιάζει το μαγνήτη 

και δέχεται και αυτό δύναμη. Η δύναμη αυτή έχει αντίθετη ροπή απ’ τη 

δύναμη του κάτω τμήματος. Έτσι το κυκλικό πλαίσιο δεν στρέφεται αλλά 

τείνει να ισορροπήσει με το επίπεδό του οριζόντιο. Αν όμως το ρεύμα 

είναι αρκετά μεγάλο και ο μαγνήτης ισχυρός, η ώθηση που δέχεται το 

κάτω τμήμα του πλαισίου σε συνδυασμό με την αδράνειά του μπορεί να 

προκαλέσει τη συνεχή του περιστροφή. 

 

Γεννήτρια AC 

Υλικά που χρειάζονται για την κατασκευή: Ένα χάρτινο κουτί (σχήμα παραλληλεπιπέδου με 

διαστάσεις 4cmx4cmx2cm), ένα καρφί μήκους 10cm περίπου, σύρμα περιέλιξης μοτέρ (περίπου 

20m), δύο μικροί μαγνήτες νεοδυμίου, σχήματος κύβου 1-2cm, ένας μικρός λαμπτήρας (να 

λειτουργεί με 1,5V περίπου). 

Κατασκευή: Τρυπάμε με το καρφί στο μέσον τις δυο 

απέναντι έδρες από το χάρτινο κουτί. Περνάμε το καρφί 

μέσα από τις τρύπες που δημιουργήθηκαν. 

Προσαρμόζουμε τους δυο μαγνήτες γύρω από το καρφί, 

όπως φαίνεται στο σχήμα. Η μαγνητική δύναμη είναι 

μεγάλη και έτσι οι μαγνήτες περιστρέφονται μαζί με το 

καρφί. Τυλίγουμε το σύρμα γύρω από το σπιρτόκουτο 
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ώστε να σχηματιστούν περίπου 300 - 400 σπείρες. Αφαιρούμε τη μόνωση από τις 

δυο άκρες του σύρματος και τις συνδέουμε στο λαμπτήρα. 

Εξήγηση του φαινομένου: Καθώς περιστρέφουμε το καρφί, περιστρέφονται και οι 

μαγνήτες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η μαγνητική ροή που περνά 

μέσα από τις σπείρες του πλαισίου και έτσι να εμφανίζεται ΗΕΔ από επαγωγή. Όσο 

πιο γρήγορα περιστρέφουμε το καρφί, τόσο πιο έντονα φωτοβολεί ο λαμπτήρας. 

 

Το κύπελλο του Πυθαγόρα 

Όταν γεμίζουμε με κάποιο υγρό το κύπελλο του Πυθαγόρα, τότε 

όταν η στάθμη του υγρού περάσει από κάποιο ύψος, το κύπελλο 

αδειάζει.  

Υλικά που χρειάζονται για την κατασκευή: Ένα πλαστικό κύπελλο, ένα 

πλαστικό καλαμάκι σπαστό στο ένα του άκρο, κόλλα. 

Κατασκευή: Ανοίγουμε μια τρύπα στη βάση από το πλαστικό κύπελλο και 

περνάμε το καλαμάκι. Με την κόλλα στεγανοποιούμε τη βάση από το κύπελλο. 

Εξήγηση του φαινομένου: Όσο η στάθμη του υγρού είναι κάτω από το ύψος που έχει το καλαμάκι 

μέσα στο κύπελλο, το κύπελλο δεν αδειάζει γιατί η υδροστατική πίεση δεν μπορεί να σπρώξει το 

υγρό μέχρι το σημείο Α ώστε να 

απομακρύνει τον αέρα και αυτό να χυθεί. 

Όταν η στάθμη του υγρού ανέβει πάνω 

από το ύψος που έχει το καλαμάκι μέσα 

στο κύπελλο, η υδροστατική πίεση μπορεί 

να σπρώξει το υγρό μέχρι το σημείο Α και 

να απομακρύνει τον αέρα. Τότε το υγρό 

αρχίζει να χύνεται μέχρι το κύπελλο να 

αδειάσει. 
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1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Μουζακίου  
 

Κατασκευή ανεμογεννήτριας με φωτοβολταϊκό 

Τι θα χρειαστούμε: Ένα μικρό φωτοβολταϊκό, μια φτερωτή, ένα 

μικρό κινητήρα, αγώγιμα καλώδια και μία βάση στήριξης, ένα 

μικρό διακόπτη. 

Πολύ εύκολα συνδέουμε το φωτοβολταϊκό με το διακόπτη στη 

συνέχεια με τον κινητήρα που τον προσαρμόσαμε κατάλληλα στη 

φτερωτή, πάνω στη βάση στήριξης. Μεταφέρουμε την κατασκευή 

στον ήλιο και με κλειστό το διακόπτη παρατηρούμε τη φτερωτή 

να περιστρέφεται. 

 

Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις – Απλή αντικατάσταση 

α) Τα μέταλλα που είναι ηλεκτροθετικότερα του υδρογόνου προσβάλλονται από τα οξέα και 

ελευθερώνουν αέριο υδρογόνο, (μέταλλο + οξύ  άλας + υδρογόνο) Zn + 2HCl  Zn Cl2 + H2. 

Τι θα χρειαστούμε: Ένα δοκιμαστικό σωλήνα, διάλυμα υδροχλωρίου του εμπορίου ή αραιωμένο 

1:1, μέταλλο ψευδάργυρο ή αλουμίνιο, ένα μπαλόνι. 

Στο δοκιμαστικό σωλήνα ρίχνουμε το διάλυμα υδροχλωρίου και προσθέτουμε το μέταλλο. 

Παρατηρούμε το σχηματισμό φυσαλίδων γιατί παράγεται κατά την αντίδραση αέριο. Κλείνουμε το 

στόμιο του σωλήνα με το μπαλόνι και παρατηρούμε ότι το μπαλόνι φουσκώνει. Δένουμε το μπαλόνι 

και πλησιάζουμε ένα αναμμένο ξύλινο καλαμάκι. Το αέριο στο μπαλόνι καίγεται με κρότο. Το 

υδρογόνο είναι εύφλεκτο αέριο. 

β) Δραστικό μέταλλο (Κ, Νa ή Ca + νερό → βάση + υδρογόνο) 2Να + 2Η2Ο  2 ΝαΟΗ + Η2. 

Τι θα χρειαστούμε: Μια σφαιρική φιάλη, λίγες σταγόνες φαινολοφθαλεϊνης, μέταλλο νάτριο σε 

μέγεθος φακής, νερό, λίγο λάδι. 

Στη σφαιρική φιάλη βάζουμε το νερό, λίγες σταγόνες φαινολοφθαλεϊνης και το λάδι. Έτσι 

δημιουργούνται δύο στιβάδες η υδατική και η οργανική. Στη συνέχεια ρίχνουμε με προσοχή το 

νάτριο και παρατηρούμε σχηματισμό φυσαλίδων και ταυτόχρονα το διάλυμα να χρωματίζεται 

κόκκινο. Οι φυσαλίδες είναι το αέριο υδρογόνο που παράγεται ενώ το κόκκινο χρώμα οφείλεται 

στο υδροξείδιο του νατρίου που σχηματίζεται οπότε η φαινολοφθαλεϊνη αλλάζει χρώμα. 

Προσοχή: Το νάτριο αντιδρά βίαια με το νερό. 
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Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Μουζακίου 
 

Το στερεοσκόπιο και κάποιοι μικροί κάτοικοι των υγροτόπων  

Με ένα στερεοσκόπιο και ένα γυάλινο δοχείο, μπορούμε αφού συλλέξουμε 

νερό από κάποιο ποτάμι ή λίμνη με ένα συγκεκριμένο τρόπο και την 

κατάλληλη εποχή, να παρατηρήσουμε και να θαυμάσουμε διάφορους 

μικρούς κατοίκους του νερού. Τα είδη των κατοίκων - ζωντανών 

οργανισμών είναι πάρα πολλά. Εδώ αναφέρουμε κάποιες πολύ λίγες 

κατηγορίες οργανισμών που συνήθως βλέπουμε σε δείγματα από τον 

ποταμό Πάμισο και τους λάκκους με νερό που δημιουργεί. 

Ανισόπτερα  

Οι φωτογραφίες ανήκουν σε ένα τυπικό 

δείγμα εντόμου της υποτάξης των 

ανισοπτέρων (dragonflies) της τάξεως 

των οδονάτων (odonata). Αριστερά 

είναι η νύμφη η οποία είναι υδρόβια και 

δεξιά ένα ενήλικο έντομο το οποίο είναι 

η γνωστή μας λιβελούλα (σ’ αυτή την 

περίπτωση). 

Το μέγεθος των νυμφών είναι ανάμεσα 

σε 1 μέχρι 5 και κάτι εκατοστά. Έχουν μεγάλα μάτια και δυο ζευγάρια βάσεις φτερών. Η κοιλιά 

τους είναι οβάλ ή κυκλική. Τελειώνει σε τρία μικρά σημεία. Τις νύμφες αυτές τις διακρίνουμε 

εύκολα από τα άλλα είδη από ένα μεγάλο αρπακτικό σαγόνι στο κάτω μέρος του κεφαλιού. 

Προτιμούν το κρύο στάσιμο νερό και βρίσκονται συχνά ανάμεσα σε βλάστηση και πεσμένα φύλλα ή 

κρύβονται μέσα στα ιζήματα του βυθού. 

 Εμφανίστηκαν στη γη πριν από 300 εκατομμύρια χρόνια και το 

μεγαλύτερο έντομο της κατηγορίας τους έφθανε τα 75 

εκατοστά. Είναι αρπακτικά σαρκοφάγα και τρέφονται με άλλα 

έντομα τόσο σαν ενήλικα όσο και σαν νύμφες. Αντέχουν σε 

ελαφριά ρύπανση. Αποτελούν τροφή των ψαριών και των 

πουλιών καθώς και άλλων εντόμων. 

Τα ανισόπτερα βοηθούν στον έλεγχο του πληθυσμού των 

κουνουπιών. Σε πολλές ασιατικές χώρες τρώγονται όπως οι 

γαρίδες. Υπάρχουν πολλοί μύθοι γι’ αυτά τα έντομα αλλά και 

πολλές προκαταλήψεις. Δεν τσιμπάνε τον άνθρωπο. Αντιθέτως είναι ωφέλιμα.  

Δίπτερα 

Στις φωτογραφίες βλέπουμε προνύμφες 

διπτέρων αριστερά και ένα ενήλικο 

δίπτερο δεξιά. Στα δίπτερα ανήκουν οι 

μύγες, οι σκνίπες, τα κουνούπια κ.ά. 

Κάποια από τα είδη των διπτέρων 

περνούν ένα μέρος της ζωής τους μέσα 

στο νερό. Σώμα μικρό κυλινδρικό και 

ελαφρά κυρτωμένο. Συχνά βρίσκονται σε ιζήματα του βυθού των 

λιμνών, ποταμών όπου τρέφεται κυρίως με αποσυνθεμένο οργανικό 

υλικό. Μπορούν όμως να φάνε και άλλα έντομα. Είναι παμφάγα. 

Αντέχουν στην ρύπανση και βρίσκεται σε νερά χαμηλής ποιότητας. 

 
Συνηθισμένη εικόνα σε υγρότοπο 
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Τα δίπτερα είναι πολύ διαδεδομένα σ΄ όλο τον 

κόσμο και αποτελούν πάνω από το μισό του 

πληθυσμού των εντόμων σε υδατικά 

οικοσυστήματα του γλυκού νερού. Ζουν κυρίως 

σε στάσιμα νερά. Τρώγονται από τα άλλα 

έντομα, τα ψάρια και τα πουλιά. 

Εφημερόπτερα 

Τα έντομα της τάξης εφημερόπτερα είναι 

δείκτες καλής ποιότητας νερού αφού δεν 

αντέχουν στην μόλυνση. Ονομάζονται 

εφημερόπτερα γιατί η ζωή τους σαν ενήλικα 

έντομα είναι πολύ μικρή (πολλά ζουν μια μέρα 

μόνο). Τα περισσότερα είναι φυτοφάγα. 

Τρώγονται από τα ψάρια και οι ψαράδες 

χρησιμοποιούν ως δολώματα ομοιώματά τους. 

  
Προνύμφη και ένα αναπτυγμένο έντομο των εφημεροπτέρων 

Μύδια 

Τα μύδια ζουν σε διαφορετικά είδη ιζημάτων στους βυθούς των 

ποταμών και λιμνών. Τα γονιμοποιημένα αυγά των μυδιών πρέπει να 

βρουν έναν ξενιστή δηλαδή έναν οργανισμό που θα τα φιλοξενήσει για 

κάποιο διάστημα (συνήθως ψάρι) στον οποίο θα προσκολληθούν, θα 

μεταφερθούν μακριά και θα εγκαταστήσουν μια καινούργια αποικία. 

Τρώνε μικρά κομμάτια από αποσυνθεμένα φύλλα (δεντρίτες) και 

πλαγκτόν. 

Σκουλήκια 

Βρίσκονται σε νερά που έχουν δεχτεί ρύπανση. Μπορεί να 

έχουν διάφορα χρώματα. Δεν έχουν πόδια και κινούνται 

εκτείνοντας κα στρέφοντας το σώμα τους. Συνήθως τα 

βρίσκουμε σε λασπώδεις βυθούς, ανάμεσα σε χαλίκια ή σε 

φύλλα που έχουν πέσει στο νερό και αποσυντίθενται. Το σώμα 

τους αποτελείται από εφτά μέχρι 500 μέρη. 

Οστρακώδη  

Τα οστρακώδη πήραν το όνομά τους από το όστρακο γιατί έχουν ένα 

διπλό σκληρό κέλυφος. Υπάρχουν πριν από 550 εκατομμύρια χρόνια και 

βρίσκονται συχνά σε απολιθώματα όπου χρησιμοποιούνται για να 

καθοριστεί και ή ηλικία των πετρωμάτων. Ζουν σε όλα τα υδάτινα 

περιβάλλοντα και το μέγεθός τους συνήθως είναι από 0,5 - 1,5 mm. Τα 

διάφορα άκρα τους χρησιμοποιούνται για να κολυμπούν, να πηδούν ή να 

περπατούν και σαν όργανα αισθήσεων. Τα περισσότερα είδη είναι 

 

Ο κύκλος ζωής κάποιων διπτέρων 

 
Προνύμφες μυδιών  
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φυτοφάγα και τρώνε τα πεσμένα φύλλα και βλαστούς. Αυτά που κολυμπούν τρέφονται με 

πλαγκτόν. 

Κύκλωπας  

 Πήρε το όνομά του από το ένα μάτι που έχει στο κεφάλι του. 

Έχει μέγεθος 0,5 – 3 mm. Κολυμπά με τις κεραίες του ή πηδά 

και με τα άλλα άκρα που έχει. Φαίνεται να τρέφεται με νεκρά 

σώματα μικρών πλασμάτων του νερού. 

 

 

 

  
  

  
 

 

 
      Θηλυκό       Αρσενικό    
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Παρουσιάστηκαν στην Καρδίτσα 
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7ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 

Είμαστε φίλοι της ανακύκλωσης 

«Ο κόσμος μας είναι ένα μεγάλο χωριό… Ένα χωριό όπου οι συνήθειες του ενός επηρεάζουν τον 

άλλο, όσο μακριά και αν βρίσκεται. Ένα χωριό, όπου όλοι μαζί, μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν, 

ώστε να γίνει καλύτερο. Αυτόν τον κόσμο τον δανειστήκαμε από τα παιδιά μας και από τα παιδιά 

των παιδιών μας. Τον δανειστήκαμε από όλες τις επόμενες γενιές και χρωστάμε να τους τον 

παραδώσουμε καλύτερο απ’ όσο τον παραλάβαμε». 

Ασπαζόμενοι τα παραπάνω εμείς οι μαθητές των τμημάτων Δ1 και Δ2 του 7ου Δημοτικού 

Σχολείου Καρδίτσας, μαζί με τις δασκάλες μας συμμετείχαμε μέσω του μαθήματος της Ευέλικτης 

ζώνης σε ένα πρόγραμμα με τίτλο: «Είμαστε φίλοι της Ανακύκλωσης». 

Τι είναι όμως ανακύκλωση; 

Ανακύκλωση είναι η διαχείριση των σκουπιδιών με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να 

ξαναχρησιμοποιηθούν. 

Ποια είναι τα οφέλη της ανακύκλωσης; 

Με την ανακύκλωση μειώνονται τα σκουπίδια, αφού συσκευασίες από χαρτί, αλουμίνιο και γυαλί 

μπορούν με τη σωστή επεξεργασία να ξαναχρησιμοποιηθούν, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τις 

ηλεκτρικές συσκευές. Δεν αφήνουμε τίποτα να πάει χαμένο και έτσι εξοικονομούμε ενέργεια, 

χρήματα, αλλά και πρώτες ύλες που κινδυνεύουν να εξαντληθούν, αφού χρησιμοποιούνται 

ανεξέλεγκτα. Με την ανακύκλωση δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για εμάς και 

κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τη σωτηρία του πλανήτη. Το πιο σπουδαίο όμως είναι, ότι 

προστατεύουμε το περιβάλλον, το χώρο όπου ζούμε όλοι μας και δείχνουμε με πράξεις το σεβασμό 

μας προς τη φύση και ότι αυτή μας προσφέρει. 

Ήρθε η ώρα λοιπόν να σταματήσουμε απλά να παρατηρούμε τα προβλήματα γύρω μας και να 

συμμετέχουμε στη λύση τους. 

Έτσι λοιπόν, εμείς οι μαθητές της Δ΄ Τάξης έχοντας υπόψη τη σημασία της ανακύκλωσης και με 

την καθοδήγηση των δασκάλων μας φτιάξαμε και τοποθετήσαμε στην αίθουσά μας έναν αυτοσχέδιο 

κάδο ανακύκλωσης για πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο και γυαλί με πρώτη ύλη μια κούτα που 

προμηθευτήκαμε από το περίπτερο της γειτονιάς μας. Σε αυτόν τον κάδο συγκεντρώσαμε 

εφημερίδες, περιοδικά, χαρτόκουτα, αλουμινένια κουτάκια αναψυκτικών, πλαστικά μπουκάλια και 

πλαστικές σακούλες. Βέβαια εμείς οι μαθητές έχοντας καθοδηγηθεί και εκπαιδευτεί κατάλληλα, 

μπορούμε να συμβάλλουμε στην ανακύκλωση υλικών και με άλλους τρόπους, όπως: 

Να αποφεύγουμε να αγοράζουμε προϊόντα με περιττές συσκευασίες. 

Να αγοράζουμε ανακυκλωμένο χαρτί για να ζωγραφίζουμε. 

Να αποφεύγουμε τη χρήση της πλαστικής σακούλας και να προτιμάμε την πάνινη σακούλα. 

Να παίρνουμε το κολατσιό μας σε φαγητοδοχείο. 

Να χρησιμοποιούμε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και να τοποθετούμε τις παλιές μπαταρίες στα 

ειδικά σημεία ανακύκλωσης. 

Να σκεφτόμαστε πως κάτι που δεν το θέλουμε εμείς και το έχουμε για πέταμα, μπορεί να είναι 

χρήσιμο για κάποιον άλλο. 

Πείραμα 

Επίσης, έχοντας υιοθετήσει την ιδέα της ανακύκλωσης, στο εργαστήρι του σχολείου μας φτιάξαμε 

ανακυκλωμένο χαρτί. Συγκεντρώσαμε εφημερίδες τις κόψαμε σε μικρά κομματάκια, τις «αλέσαμε» 

με τη βοήθεια του μπλέντερ και με την προσθήκη άφθονου βραστού νερού τις κάναμε πολτό. Μετά 

απλώσαμε τον πολτό σε μια σίτα για να στραγγίσει και μετά από λίγο τον τοποθετήσαμε σε μια 

ξύλινη τάβλα και περιμέναμε να στεγνώσει. 



Πειράματα - Κατασκευές 

Σεραφείμ Μπίτσιος – ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr 37 

Τέλος, με τη δασκάλα των Εικαστικών φτιάξαμε λαμπάδες από ανακυκλώσιμα υλικά και 

ζωγραφίσαμε πάνω στο ανακυκλωμένο χαρτί. 

Μακάρι η ανακύκλωση να γίνει καθημερινή συνήθεια των ανθρώπων και πολλά πράγματα που 

πετιούνται να μπορούν να ανακυκλωθούν.  

Μην πετάξεις τα χαρτιά 

Μην πετάξεις τα κουτιά 

Ρίξτα μες το καλαθάκι 

Εκεί πέρα στη γωνιά. 
 

Πέτα κι εσύ, πέτα κι εγώ 

Στο καλαθάκι το μικρό 

Πέτα κι εσύ, πέτα κι εγώ 

Κάνουμε όλοι μας καλό. 
 

Ανακύκλωση το λένε 

Κι από τα άχρηστα όλα αυτά 

Θε να γίνουνε βιβλία 

Κι άλλα χρήσιμα πολλά. 
 

Είναι ζήτημα αρχής, 

Είναι ζήτημα ζωής, 

Μάθε το κι εσύ παιδάκι 

Πέτα το στο καλαθάκι. 
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10ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 

Τρεις πολύ σημαντικές κατηγορίες χημικών ουσιών είναι τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα. Τα 

συναντάμε παντού γύρω μας, στη φύση, στους ζωντανούς οργανισμούς, στο σπίτι μας. 

Είναι χημικές ουσίες που τις κατατάσσουμε στη γενικότερη ομάδα των χημικών ενώσεων. Είναι 

δηλαδή ουσίες που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα ανόμοια άτομα, σε αντίθεση με τα χημικά 

στοιχεία των οποίων τα μόρια αποτελούνται από όμοια άτομα. Οι τρεις αυτές κατηγορίες δε 

διακρίνονται μόνο από τις ιδιότητές τους αλλά και από τη σύστασή τους. 

Στο πείραμά μας παρουσιάζουμε τα εξής: 

α) Πώς γίνεται η ανίχνευση οξέων – βάσεων με τη χρήση δείκτη 

(κόκκινο λάχανο); 

Προσθέτοντας δείκτη σε μια ουσία διαπιστώνουμε από το χρώμα που θα 

πάρει αν περιέχει οξύ ή βάση. 

Πράσινο χρώμα  βάση 

Κόκκινο χρώμα  οξύ 

β) Εξουδετέρωση. 

Όταν προσθέτουμε βάση σε οξύ και το αντίστροφο, τότε γίνεται μια 

χημική αντίδραση που ονομάζεται εξουδετέρωση. Κατά την 

εξουδετέρωση δημιουργούνται νέες χημικές ενώσεις, τα άλατα. 

Στο πείραμά μας προσθέτουμε δείκτη σε μια βάση, οπότε το χρώμα του διαλύματος γίνεται 

πράσινο. Στη συνέχεια προσθέτουμε οξύ και παρατηρούμε ότι το διάλυμα παίρνει το χρώμα του 

δείκτη, άρα έγινε εξουδετέρωση. 

γ) Ιδιότητες οξέων – βάσεων. 

Τα οξέα διαλύουν τα άλατα και οι βάσεις διαλύουν τα 

λίπη. 

Στο πείραμά μας προσθέτουμε σε οξέα και σε βάσεις 

κιμωλία, που είναι άλας, και παρατηρούμε τις 

συνέπειες, δηλαδή η κιμωλία στο οξύ διαλύεται. 

Το ίδιο κάνουμε και με λάδι και διαπιστώνουμε ότι το 

λάδι διαλύεται στη βάση.  

Με αυτό τον τρόπο διαπιστώνουμε τις ιδιότητες των 

βάσεων και των οξέων. 

δ) Τα οξέα και οι βάσεις στην καθημερινή μας ζωή. 

Χρησιμοποιώντας το δείκτη διαπιστώνουμε ποιες ουσίες που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας 

ζωή περιέχουν βάσεις ή οξέα, πχ. απορρυπαντικά, φάρμακα, τροφές, αναψυκτικά, χυμοί, κλπ. 

 

Φωτοβολταϊκά συστήματα: εφαρμογές 

Ηλιακή ενέργεια: Καθαρή, ήπια και ανανεώσιμη μορφή ενέργειας από τον ήλιο. Διαθέσιμη στον 

καθένα χωρίς κόστος και πρακτικά ανεξάντλητη. Ειδικά η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευνοημένη αφού 

διαθέτει πολλές ώρες ηλιοφάνειας τις περισσότερες ημέρες του χρόνου: Έχει ηλιοφάνεια περίπου 

300 ημέρες το χρόνιο κατά μέσο όρο! 

Διακρίνουμε δύο κατηγορίες συστημάτων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας: Τα παθητικά και τα 

ενεργητικά φωτοβολταϊκά συστήματα. Εδώ επικεντρώνουμε κυρίως στα ενεργητικά συστήματα και 

ειδικότερα στα φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Για να μετατραπεί η ακτινοβολία του ήλιου που φθάνει στη γη σε ηλεκτρική ενέργεια, 

χρησιμοποιούνται τα φωτοβολταϊκά στοιχεία ή κυψέλες (PV cells). Η απόδοση για τα 

φωτοβολταϊκά στοιχεία του εμπορίου φθάνει στο 5 – 15% ανάλογα με τον τύπο τους. Αυτό 
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σημαίνει πως 1000 Watt ηλιακής ενέργειας μετατρέπονται σε 50 – 100 Watt ηλεκτρικής 

ενέργειας ανά ώρα σε κάθε τ.μ. με φωτοβολταϊκά στοιχεία. 

Ο ήλιος μας παρέχει περισσότερο από 1000 Watt ανά ώρα στο τετραγωνικό μέτρο! Η ηλιακή 

ενέργεια που φθάνει σε όλη τη γη σε μία ώρα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες του πλανήτη για 

όλο το έτος! 

Σχέδια για επιβίωση χωρίς ρεύμα δικτύου, με φωτοβολταϊκά. 

Τελευταία έχουν αυξηθεί οι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε μια σοβαρή κρίση που 

μπορεί να επηρεάσει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τον τρόπο που ζούμε και την 

καθημερινότητά μας:  

Η καταστροφή του περιβάλλοντος, οι κλιματικές αλλαγές, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η 

ενεργειακή κρίση, οι τιμές του πετρελαίου, οι ασύμμετρες απειλές, η τρομοκρατία, οι σεισμοί, οι 

πλημμύρες, οι πυρκαγιές, οι ενδεχόμενες μεγάλες απεργίες ή βλάβες στο ενεργειακό δίκτυο και το 

ηλεκτρικό ρεύμα, αποτελούν μόνο μερικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο 

ζωής ή την ίδια την επιβίωσή μας, εάν δεν έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. 

 

Βασικές λειτουργίες των φυτών  

Στην εργασία που ακολουθεί περιγράφονται οι τρεις 

βασικές λειτουργίες των φυτών (φωτοσύνθεση, 

αναπνοή και διαπνοή) καθώς και η πρόσληψη ουσιών 

από τα φυτά. Παρουσιάζονται πειράματα με τα οποία, 

μπορούμε εύκολα να δείξουμε στους μαθητές πώς 

πραγματοποιούνται οι συγκεκριμένες διεργασίες. 

Φωτοσύνθεση  

Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουμε είναι 

τα εξής:  

- Η φωτοσύνθεση γίνεται μόνο στα πράσινα μέρη του 

φυτού, δηλαδή κυρίως στα φύλλα, αλλά και στα πράσινα μέρη των βλαστών.  

- Με τη διαδικασία αυτή παράγεται η γλυκόζη και από αυτή στη συνέχεια το άμυλο, απαραίτητες 

ουσίες για την ανάπτυξη του φυτού.  

- Δεσμεύεται το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας και αποβάλλεται οξυγόνο.  

- Για να πραγματοποιηθεί είναι απαραίτητο το φως (κυρίως το ηλιακό, χωρίς να αποκλείεται και 

το τεχνητό) και επομένως γίνεται μόνο την ημέρα.  

Για να διαπιστώσουμε ότι με τη φωτοσύνθεση παράγεται άμυλο στα φύλλα των φυτών κάνουμε το 

παρακάτω πείραμα: Παίρνουμε ένα κομμάτι ψωμί και μια πατάτα που ξέρουμε ότι περιέχουν 

άμυλο, ρίχνουμε λίγο βάμμα ιωδίου και παρατηρούμε ότι το χρώμα του αλλάζει και γίνεται μπλε 

σκούρο προς μαύρο .Έπειτα παίρνουμε ένα ή δύο φύλλα από μολόχα ή γεράνι και τα 

αποχρωματίζουμε, βυθίζοντας τα μέσα σε καθαρό οινόπνευμα για μία ή δύο ημέρες. Το οινόπνευμα 

σαν καλός διαλύτης που είναι διαλύει τη χλωροφύλλη. (Για καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει να 

βράσουμε για λίγο πρώτα το φύλλο έτσι ώστε να σπάσουν τα τοιχώματα των κυττάρων του και να 

μπορέσει να διαλυθεί η χλωροφύλλη στο οινόπνευμα και να αποχρωματιστεί το φύλλο .Επίσης θα 

πρέπει να προσέξουμε ότι το φυτό θα πρέπει να είναι σε φωτεινό μέρος για λίγες μέρες πριν 

κόψουμε το φύλλο, έτσι ώστε να γίνει η φωτοσύνθεση στο συγκεκριμένο φύλλο και να έχει 

παραχθεί άμυλο. Για να φανεί η διαφορά μπορούμε να τυλίξουμε δύο ή τρία φύλλα με 

αλουμινόχαρτο για μερικές μέρες πριν τα κόψουμε και κατόπιν να κάνουμε το πείραμα και με αυτά 

τα φύλλα. Θα παρατηρήσουμε ότι δεν περιέχουν άμυλο.) Αφού αποχρωματίσουμε το φύλλο, το 

στεγνώνουμε από το καθαρό οινόπνευμα με χαρτί κουζίνας. Στη συνέχεια ρίχνουμε λίγες σταγόνες 

βάμματος ιωδίου και παρατηρούμε ότι το χρώμα αλλάζει και από κόκκινο σε σκούρο μπλε έως 
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μαύρο .Αν ρίξουμε βάμμα ιωδίου σε άσπρο κρέας (π.χ. στήθος κοτόπουλου) δεν αλλάζει το χρώμα 

γιατί δεν έχει άμυλο.  

Αναπνοή  

Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουμε είναι τα εξής:  

- Με την λειτουργία αυτή τα φυτά, όπως και όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί απορροφούν οξυγόνο και 

αποβάλλουν διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται μέσα τους.  

- Γίνεται όλο το εικοσιτετράωρο (ημέρα και νύχτα).  

- Τα στόματα, μικρά ανοίγματα κυρίως στο κάτω μέρος των φύλλων είναι τα σημεία από τα οποία 

γίνεται η ανταλλαγή των αερίων μεταξύ του φυτού και της ατμόσφαιρας, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται η λειτουργία της αναπνοής, της φωτοσύνθεσης και της εξάτμισης του νερού κατά 

την διαπνοή, επιτρέποντας στο φυτό να ελέγχει το ρυθμό απώλειας νερού.  

Για να διαπιστώσουμε ότι τα φυτά αποβάλλουν διοξείδιο του άνθρακα με την αναπνοή κάνουμε το 

παρακάτω πείραμα: Σε δύο πλαστικά άδεια μπουκαλάκια ρίχνουμε λίγο ασβεστόνερο προσέχοντας 

να είναι όσο γίνεται πιο διαυγές. Φυσάμε στο ένα με μια τρόμπα, παρατηρούμε ότι το ασβεστόνερο 

παρέμενε καθαρό. Φυσάμε στο άλλο με ένα καλαμάκι, παρατηρούμε ότι το ασβεστόνερο θόλωσε 

γιατί διοχετεύσαμε διοξείδιο του άνθρακα. Στη συνέχεια στο καθαρό ασβεστόνερο κρεμάμε ένα 

ματσάκι μαϊντανό προσέχοντας να μην ακουμπάει στο νερό, το κλείνουμε καλά και το βάζουμε σε 

ένα σκοτεινό μέρος για να μη γίνεται φωτοσύνθεση. Μετά από δύο - τρεις μέρες παρατηρούμε ότι 

το ασβεστόνερο θόλωσε επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη διοξειδίου του άνθρακα που απέβαλε ο 

μαϊντανός κατά την αναπνοή.  

Διαπνοή  

Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουμε είναι τα εξής:  

- Με την λειτουργία αυτή το φυτό αποβάλλει νερό 

προς το περιβάλλον.  

- Οι παράγοντες που επηρεάζουν την διαπνοή του 

φυτού είναι οι εξής:  

α) Το είδος του φυτού (πλατύφυλλο ή στενόφυλλο)  

β) Θερμοκρασία του περιβάλλοντος  

γ) Υγρασία της ατμόσφαιρας  

δ) Ποσότητα νερού του εδάφους 

- Χρησιμότητα της διαπνοής:  

α) Κυκλοφορία θρεπτικών ουσιών  

β) Ρύθμιση της θερμοκρασίας του φυτού  

Για να διαπιστώσουμε ότι το φυτό αποβάλλει νερό με τη διαδικασία της διαπνοής κάνουμε το 

παρακάτω πείραμα: Αφού ποτίσουμε καλά μια γλάστρα με γεράνι και την σκεπάσουμε με μια 

διαφανή νάιλον σακούλα την κλείνουμε αεροστεγώς με ένα λάστιχο γύρω - γύρω. Μετά από 

μερικές ώρες θα παρατηρήσουμε ότι στο εσωτερικό τοίχωμα της σακούλας υπάρχουν μικρά 

σταγονίδια νερού που προέρχονται από την υγροποίηση των υδρατμών που αποβάλλει το φυτό. Αν 

κάνουμε το ίδιο πείραμα με μια γλάστρα με σκέτο χώμα δεν θα παρατηρήσουμε την ύπαρξη 

υδρατμών. Συμπεραίνουμε έτσι ότι οι υδρατμοί προέρχονται από την διαπνοή του φυτού.  

Πρόσληψη ουσιών στα φυτά  

Για να δείξουμε την κυκλοφορία του νερού και των θρεπτικών ουσιών μέσα στο νερό κάνουμε το 

παρακάτω πείραμα: Σε ένα βάζο ρίχνουμε νερό και λίγες σταγόνες χρώματος ζαχαροπλαστικής. 

Τοποθετούμε ένα κλωνάρι με άσπρα χρυσάνθεμα και το αφήνουμε για μια ή περισσότερες μέρες. 

Παρατηρούμε ότι το χρώμα ζαχαροπλαστικής έχει ανέβει στα άνθη.  
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14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 

Διάθλαση φωτός  

 

Διάθλαση του φωτός από τον αέρα (οπτικά αραιότερο) στο νερό (οπτικά πυκνότερο). 

Υλικά: Λεκάνη γυάλινη, νερό, λίγο γάλα, φακός λέιζερ. 

Εκτέλεση: Ρίχνουμε νερό στη λεκάνη και λίγο γάλα για να θολώσει. Φωτίζουμε με το λέιζερ κοντά 

στο τοίχωμα της λεκάνης για να φαίνεται καλύτερα η ακτίνα. Βλέπουμε την ακτίνα λέιζερ να 

ακολουθεί διαφορετική πορεία μέσα στο νερό από αυτήν που έχει στον αέρα. Όταν το φως περνά 

από ένα διαφανές υλικό σε ένα άλλο επίσης διαφανές, η διεύθυνση της διάδοσής του αλλάζει. Το 

φαινόμενο αυτό ονομάζεται διάθλαση του φωτός.  

 

Το φως όταν εισέρχεται από ένα διαφανές υλικό σε ένα άλλο διαθλάται, δηλαδή αλλάζει 

διεύθυνση. 

Υλικά: Ένα ποτήρι, λάδι, νερό, μολύβι. 

Εκτέλεση: Βάζουμε στο ποτήρι νερό ως τα ¾. Το υπόλοιπο το γεμίζουμε με λάδι. Στη συνέχεια 

βουτάμε το μολύβι πλάγια και το κινούμε. Το μολύβι φαίνεται σαν να έχει σπάσει σε τρία κομμάτια. 

Το ένα βρίσκεται στον αέρα, το άλλο στο λάδι και το τελευταίο στο νερό. Φυσικά μόλις το 

τραβήξουμε από το νερό διαπιστώνουμε ότι όλα είναι μια οφθαλμαπάτη. Τo φως περνώντας από 

τον αέρα στο λάδι και μετά στο νερό παίζει ένα περίεργο οπτικό παιχνίδι που οφείλεται στο 

φαινόμενο της διάθλασης. Το φως, έχει μια ορισμένη ταχύτητα διάδοσης, που αλλάζει όταν αυτό 

μπαίνει σε διαφορετικό υλικό. Αυτό έχει σαν συνέπεια το φως να κάμπτεται.  

 

Η εξαφάνιση των χρωματιστών κύκλων 

Υλικά: Ένα λευκό χαρτόνι, μαρκαδόροι κόκκινοι, κίτρινοι και πράσινοι, ζελατίνες κόκκινες, 

κίτρινες και πράσινες. 

Εκτέλεση: Σχεδιάζουμε στο χαρτόνι κύκλους διαφόρων χρωμάτων. Στη συνέχεια παρατηρούμε το 

χαρτόνι μέσα από μια χρωματισμένη ζελατίνα. Τοποθετώντας την κόκκινη ζελατίνα θα 

διαπιστώσουμε ότι δεν βλέπουμε τους κόκκινους κύκλους. Το ίδιο θα συμβεί και με τα άλλα 

χρώματα. Αυτό γίνεται γιατί και το χαρτόνι αυτή τη φορά από λευκό φαίνεται κόκκινο. με 

αποτέλεσμα να μη φαίνονται οι κόκκινοι κύκλοι. 

 

Το αόρατο ποτήρι 

Υλικά: Ηλιέλαιο, δύο ποτήρια ζέσεως (πυρίμαχα) διαφορετικού μεγέθους.  

Εκτέλεση: Τοποθετούμε το μικρότερο ποτήρι μέσα στο μεγαλύτερο. Ρίχνουμε ηλιέλαιο στο μικρό 

ποτήρι ώστε να γεμίσει. Συνεχίζουμε να ρίχνουμε μέχρι το ηλιέλαιο να το σκεπάσει τελείως. 

Καθώς το ηλιέλαιο καλύπτει το μικρό ποτήρι, αυτό σιγά σιγά εξαφανίζεται. Στο τέλος δε θα 

φαίνεται καθόλου. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της διάθλασης του φωτός. Το ηλιέλαιο και το πυρίμαχο 

γυαλί έχουν τον ίδιο δείκτη διάθλασης. Το φως δηλαδή περνάει μέσα από τα δύο αυτά διαφανή 

σώματα σαν να είναι το ίδιο υλικό χωρίς να διαθλάται. 

 

Εμφάνιση κέρματος 

Υλικά: Αδιαφανή λεκάνη, κέρμα, νερό. 

Εκτέλεση: Βάζουμε το κέρμα μέσα στη λεκάνη και στεκόμαστε σε τέτοια θέση, ίσα να μη βλέπουμε 

το κέρμα. Κάποιος γεμίζει σιγά σιγά τη λεκάνη με νερό και παραδόξως το βλέπουμε. Αυτό 

συμβαίνει, γιατί βλέπουμε το κέρμα σαν να είναι ανυψωμένο λόγω της διάθλασης του φωτός. 
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18ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 

Ηλεκτρικό ζουζούνι (πειράματα με θέμα τους αγωγούς και τους μονωτές) 

Τι συμβαίνει όταν ανάβει η μύτη του ζουζουνιού μας;  

Οι μπαταρίες περιέχουν ηλεκτρικό ρεύμα που ψάχνει 

έναν τρόπο ή αλλιώς ένα δρόμο, για να πάει από τον 

ένα πόλο στον άλλο. Όπως γνωρίζουμε, το μέταλλο 

είναι αγωγός του ηλεκτρισμού. Όταν ακουμπήσουμε 

τις άκρες από τις κεραίες του ζουζουνιού σε ένα 

μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. ένα πιρούνι, το ρεύμα 

περνά με τη σειρά από τον ένα πόλο στο καλώδιο, από 

εκεί στο μεταλλικό αντικείμενο, μετά στο άλλο 

καλώδιο, στο λαμπάκι και από αυτό στον άλλο πόλο 

συνεχίζοντας να ακολουθεί αυτή τη διαδρομή. 

Δημιουργείται δηλαδή ένα κύκλωμα όπως λέγεται.  

Όσο το ρεύμα κυλάει και περνάει μέσα από το 

λαμπάκι, αυτό ανάβει. Αν σηκώσουμε τη μία κεραία 

από το μεταλλικό αντικείμενο ή αν στη θέση αυτού 

έχουμε έναν μονωτή, π.χ., ένα ξύλινο μολύβι, το ρεύμα 

δεν θα βρίσκει τρόπο για να ταξιδέψει από τον ένα 

πόλο της μπαταρίας στον άλλο, δεν θα περνάει μέσα 

από το λαμπάκι και έτσι αυτό δεν θα ανάβει. 
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Δημοτικό Σχολείο Βλοχού 
 

Καθαρισμός της θάλασσας από πετρελαιοκηλίδα 

Η διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα έχει δυσμενείς 

επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα.  

1ος διδακτικός στόχος: Να αναπαραστήσουν τον 

καθαρισμό της θάλασσας από πετρελαιοκηλίδα. 

2ος διδακτικός στόχος: Να διαπιστώσουν οι μαθητές ότι 

η αποκατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος είναι 

πολύ δύσκολη και δεν επιτυγχάνεται σε ποσοστό 100%. 

Υλικά: 1 βαθύ πιάτο νερό, 1 μικρό ποτήρι λάδι, βαμβάκι, 

χαρτοπετσέτα, σταγονόμετρο, κουτάλι. 

Διαδικασία: Οι μαθητές έριξαν σε ένα πιάτο με νερό 

(αντιπροσωπεύει τη θάλασσα) ένα μικρό ποτήρι λάδι 

(αντιπροσωπεύει την πετρελαιοκηλίδα) και ανακάτεψαν 

ελαφρά (όπως κάνουν τα κύματα και ο αέρας). Επίσης, 

έβαλαν πέτρες και άλλα αντικείμενα που συναντά κάποιος 

σε μία ακτή. Άλλοι μαθητές προσπάθησαν να διαχωρίσουν 

το λάδι από νερό (απομάκρυνση της πετρελαιοκηλίδας). 

Χρησιμοποίησαν βαμβάκι, χαρτοπετσέτες, σταγονόμετρο 

και κουτάλι. Διαπίστωσαν ότι η απομάκρυνση του λαδιού (πετρελαιοκηλίδας) είναι πολύ δύσκολο 

να επιτευχθεί, με αποτέλεσμα να έχει όλες τις καταστροφικές συνέπειες της μόλυνσης των 

θαλασσών. 

Το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» 

Το Ελ Νίνιο είναι ισπανική λέξη και σημαίνει θείο βρέφος. Οι Ισπανοί έδωσαν τη συγκεκριμένη 

ονομασία στο φαινόμενο γιατί χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ζεστών ωκεάνιων ρευμάτων στην 

ανατολική ακτή της Αμερικής την περίοδο των Χριστουγέννων. 

Στο συγκεκριμένο φαινόμενο αποδίδονται ως συνέπειες 

ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές σε όλον 

τον κόσμο, αλλά κυρίως στις περιοχές γύρω από τον Ειρηνικό, 

όπως ξηρασίες, έντονες πλημμύρες και τροπικοί κυκλώνες και 

γι’ αυτό γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί και να προβλεφθεί. 

Το νερό της θάλασσας έχει μέγιστη πυκνότητα στους 4°C. Η 

πυκνότητα του, εξαρτάται από τη θερμοκρασία και την 

αλατότητα. Το αλμυρό νερό με θερμοκρασία 4°C είναι πυκνό 

και θα βυθιστεί στη στήλη του νερού, ενώ το θερμό και 

λιγότερο αλμυρό νερό έχει μικρότερη πυκνότητα και θα 

επιπλέει. Τα επιφανειακά νερά καταβυθίζονται μόνον εκεί 

όπου το αλμυρό νερό ψύχεται και γίνεται βαρύτερο ώστε να 

βυθιστεί. Άνεμοι που φυσούν εκτρέποντας τα επιφανειακά 

νερά μακριά από την ακτή βοηθούν στην ανάδυση των βαθιών 

νερών που περιέχουν πολλά θρεπτικά υλικά, αναγκαία για την 

παραγωγικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Το 

φαινόμενο Ελ Νίνιο είναι μια διαταραχή ατμόσφαιρας – 

ωκεανών, όπου η εξασθένηση αυτών των ευεργετικών ανέμων 

μειώνει σημαντικά την ανάβλυση των βαθιών νερών και αυξάνει τη θερμοκρασία των 

επιφανειακών νερών που προκαλεί με τη σειρά της ισχυρές βροχοπτώσεις και άλλες μεταβολές. 
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Υλικά: 1 μεγάλο γυάλινο πυρέξ, κόκκινο & μπλε χρώμα ζαχαροπλαστικής, μια κανάτα, νερό, ένα 

χωνί, λίγο αλάτι. 

Διαδικασία: Οι μαθητές γέμισαν μέχρι τη μέση το πυρέξ με πολύ ζεστό νερό κι έριξαν μέσα το 

κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής. Ανακάτεψαν με προσοχή. Άλλοι μαθητές έβαλαν στην κανάτα 

πολύ παγωμένο νερό, έριξαν το μπλε χρώμα ζαχαροπλαστικής, λίγο αλάτι κι ανακάτεψαν με 

προσοχή. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το χωνί και βυθίζοντας το να φτάσει στον πάτο του 

πυρέξ, έριξαν με προσοχή το κρύο μπλε νερό. 

Παρατηρείται ότι τα διαφορετικά χρώματα νερών δεν αναμειγνύονται. Το κόκκινο στρώμα ζεστού 

νερού παραμένει στην κορυφή του πυρέξ και στον πάτο του υπάρχει το μπλε στρώμα του κρύου 

νερού. Αυτή η κατάσταση των νερών αντιπροσωπεύει το φαινόμενο Ελ Νίνιο, όπου τα ζεστά 

ρεύματα, δεν επιτρέπουν στα πιο κρύα να αναδυθούν στην επιφάνεια.  

 

  
  

  
 

Τα πειράματα έγιναν με απλά υλικά και οι οδηγίες των κατασκευών προήλθαν από την παρακάτω 

πηγή: http://www.helmepajunior.gr/target03.php. 

 

 

 

http://www.helmepajunior.gr/target03.php
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Δημοτικό Σχολείο Καρδιτσομαγούλας 
 

Ηλεκτρικά κυκλώματα  

Οι μαθητές κατασκεύασαν ηλεκτρικά κυκλώματα με απλά 

υλικά και πειραματίστηκαν με τον τρόπο λειτουργίας τους. 

Στόχος ήταν να αντιληφθούν ότι η ροή του ηλεκτρικού 

ρεύματος μέσα από τα κυκλώματα γίνεται μόνο στην 

περίπτωση που αυτά είναι κλειστά, καθώς και ότι πολλά 

παιχνίδια βασίζονται σε απλά ηλεκτρικά κυκλώματα.  

Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα με διακόπτη  

Το ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από τη μπαταρία, τα 

καλώδια, το διακόπτη και το λαμπάκι.  

Παρατηρούμε ότι όταν κλείσουμε το διακόπτη, κλείνει το 

ηλεκτρικό κύκλωμα και το λαμπάκι ανάβει, καθώς το ρεύμα 

περνάει από το λαμπάκι. 

Ηλεκτρικό κύκλωμα με διακόπτες αλερετούρ (επιστροφής) 

Σε πολλές περιπτώσεις θέλουμε να ανάβουμε το φως 

χρησιμοποιώντας δύο διακόπτες (π.χ. στα υπνοδωμάτια).  

Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κλείνουμε και τους δύο 

διακόπτες ώστε να δημιουργείται κύκλωμα.  

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χρησιμοποιούμε τους 

διακόπτες «αλερετούρ». Στους διακόπτες αυτούς υπάρχει και 

δεύτερη θέση ώστε να συνδέεται ένα επιπλέον καλώδιο και το 

κύκλωμα να κλείνει πάντα ανεξάρτητα από τη θέση του άλλου 

διακόπτη. 

Σύνδεση σε σειρά 

Το ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από μία μπαταρία, τα 

καλώδια και δύο λαμπάκια με τους αντίστοιχους διακόπτες, 

συνδεδεμένα στη σειρά.  

Το πρόβλημα σ’ αυτή τη σύνδεση είναι ότι για να ανάψει το ένα 

λαμπάκι πρέπει να κλείνουμε τον διακόπτη και του άλλου και 

μάλιστα ανάβουν και κλείνουν μαζί.  

Παράλληλη σύνδεση 

Κάθε λάμπα μαζί με το 

διακόπτη της συνδέεται απ’ ευθείας με τους πόλους της 

μπαταρίας, οπότε μπορούμε να διοχετεύσουμε το ρεύμα σε 

όποιο λαμπάκι επιθυμούμε κλείνοντας τον αντίστοιχο διακόπτη.  

Όλα τα φώτα και οι ηλεκτρικές συσκευές στα σπίτια μας είναι 

συνδεδεμένες παράλληλα. 

«Μη μ’ αγγίζεις!!!» (παιχνίδι 

δεξιότητας)  

Οι μαθητές κατασκεύασαν ένα διασκεδαστικό παιχνίδι που 

βασίζεται σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. Το κύκλωμα 

αποτελείται από τη μπαταρία (9V), καλώδια, σύρμα γαλβανιζέ 

χοντρό, ένα ραβδάκι που καταλήγει σε κρίκο από το ίδιο υλικό, 

και ένα βομβητή. Στόχος είναι ο κρίκος από το ραβδάκι να 
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περάσει από τη μια άκρη του σύρματος στην 

άλλη, χωρίς να ακουμπήσει το σύρμα, διότι 

τότε κλείνει το ηλεκτρικό κύκλωμα και το 

ρεύμα περνάει μέσα από τον βομβητή 

εκπέμποντας έναν χαρακτηριστικό ήχο.  

Οι μαθητές, για να τα καταφέρουν, πρέπει να 

έχουν σταθερό χέρι και να δίνουν την κατάλληλη κλίση στο ραβδάκι.  

Φούρνος ηλιακής ενέργειας 

Με αφορμή την κατασκευή ηλιακής τοστιέρας που 

προτείνει το βιβλίο, τα παιδιά πειραματίστηκαν στην 

κατασκευή συσκευών που λειτουργούν με ηλιακή 

ενέργεια. Αρχικά κατασκεύασαν τοστιέρα από κουτί 

πίτσας και φούρνο από χαρτόκουτα. Τα παιδιά 

ασχολήθηκαν και στο σπίτι μ’ αυτές τις κατασκευές κι 

ένας γονιός προσφέρθηκε να βοηθήσει στην κατασκευή 

και να την εξελίξει για μεγαλύτερη απόδοση. 

Ο φούρνος αποτελείται: από MDF 16 χιλιοστών, φελιζόλ, 

καθρέφτες, τζάμι 5 χιλ. 99x49 περίπου. 

Αρχικά φτιάξαμε το εσωτερικό του φούρνου με το MDF. Κόψαμε το σχήμα των πλαϊνών κομματιών 

σε διάσταση 50x50. Μετά για να μπορεί να εκτίθεται στον ήλιο το κόψαμε λοξά (δύο ίδιες 

πλευρές). Μετά κόψαμε το κάτω μέρος και την πλάτη. Όλα μαζί τα βιδώσαμε με ξυλόβιδες 4 χιλ. 

αφού πρώτα ανοίξαμε με το δρέπανο μια μικρή τρυπούλα για να μην ανοίξει το ξύλο. Στη συνέχεια 

φτιάξαμε ακριβώς ίδια κομμάτια, αλλά κατά 3 εκ. μεγαλύτερα απ’ όλες τις πλευρές και 

τοποθετήσαμε ανάμεσα φελιζόλ και έτσι δημιουργήθηκε η απαραίτητη μόνωση. Τοποθετήσαμε τους 

καθρέφτες εσωτερικά για την αντανάκλαση της θερμότητας. Τέλος βάλαμε σιλικόνη και 

τοποθετήσαμε το τζάμι. Σε δοκιμή μας έδωσε γύρω στους 95°C (η μέρα δεν ήταν τόσο ζεστή). 

 

 
Αριστερά το ταμπλό της ΣΤ΄ τάξης. 
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1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 

Μπουκάλι … ρούφα το αυγό σου  

Διαδικασία: Ανάβουμε ένα κομμάτι βαμβάκι που είναι εμποτισμένο με οινόπνευμα και το ρίχνουμε 

σε ένα μπουκάλι. Τοποθετούμε στο στόμιο του μπουκαλιού ένα βρασμένο και ξεφλουδισμένο αυγό. 

Παρατηρούμε ότι το αυγό ρουφιέται μέσα στο μπουκάλι. 

Ερμηνεία: Δημιουργείται μικρότερη πίεση μέσα στο μπουκάλι γιατί καίγεται το οξυγόνο με 

αποτέλεσμα ο ατμοσφαιρικός αέρας πιέζει, σπρώχνει το αυγό που εισχωρεί στο μπουκάλι. 

 

Πώς να φουσκώσω ένα μπαλόνι με … σόδα και ξύδι 

Διαδικασία: Γεμίζουμε το μπουκάλι μέχρι τη μέση με ξύδι. Βάζουμε μέσα στο μπαλόνι μαγειρική 

σόδα και το εφαρμόζουμε στο στόμιο του μπουκαλιού έτσι ώστε η σόδα να χυθεί μέσα στο 

μπουκάλι. Παρατηρούμε ότι το υγρό αφρίζει και το μπαλόνι φουσκώνει μόνο του. 

Ερμηνεία: Το ξύδι (οξικό οξύ) αντιδρά με τη μαγειρική σόδα (ανθρακικό άλας) και παράγεται αέριο 

διοξείδιο του άνθρακα (CO2) το οποίο πιέζει τα τοιχώματα του μπαλονιού με αποτέλεσμα το 

μπαλόνι να φουσκώνει. 

 

Πώς να πάρω το κέρμα χωρίς να βρέξω τα χέρια  

Διαδικασία: Σε ένα πιάτο που περιέχει χρωματισμένο νερό τοποθετούμε το νόμισμα και ένα κερί. 

Ανάβουμε το κερί και το καλύπτουμε με ένα ποτήρι. Παρατηρούμε ότι σε λίγο το κερί σβήνει ενώ 

το νερό ανεβαίνει στο ποτήρι και έτσι μπορούμε να πάρουμε το νόμισμα από το πιάτο χωρίς να 

βρέξουμε τα χέρια μας. 

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 τη 

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 μειώνεται η πίεση στο εσωτερικό του ποτηριού και το νερό αρχίζει να ανεβαίνει στο 

ποτήρι λόγω της εξωτερικής ατμοσφαιρικής πίεσης. 

 

Το αυγό που … χοροπηδάει  

Διαδικασία: Τοποθετούμε το αυγό σ’ ένα ποτήρι ζέσεως το οποίο έχουμε γεμίσει με ξύδι και το 

αφήνουμε για 24 ώρες τουλάχιστον. Το τσόφλι του αυγού γίνεται μαλακό και ελαστικό.  

Ερμηνεία: Το τσόφλι του αυγού αποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο το οποίο αντιδρά με το 

διάλυμα του οξικού οξέος (ξύδι). 
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2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 

Το κρασί που γίνεται… νερό  

Υλικά: Υδροξείδιο του νατρίου 6Μ, φαινολοφθαλεΐνη, νερό, ποτήρι, καλαμάκι. 

Διαδικασία: Σε 500ml νερού ρίχνουμε μερικές σταγόνες διαλύματος NaOH για να 

δημιουργήσουμε ελαφρά βασικό διάλυμα. Προσθέτουμε φαινολοφθαλεΐνη ώστε το διάλυμα να 

αποκτήσει κόκκινο χρώμα, δηλ. δημιουργήσαμε το «κρασί» μας. Ρίχνουμε μια ποσότητα «κρασιού» 

σ’ ένα ποτήρι και φυσάμε μέσα στο «κρασί» με το καλαμάκι. Μετά από λίγο το «κρασί» 

αποχρωματίζεται, δηλ. γίνεται νερό. 

Εξήγηση: Το διοξείδιο του άνθρακα της εκπνοής μας διαλύεται στο νερό και εξουδετερώνει το 

βασικό διάλυμα. Το pH μειώνεται και η φαινολοφθαλεΐνη γίνεται άχρωμη. Η φαινολοφθαλεΐνη είναι 

δείκτης που σε βασικό διάλυμα έχει κόκκινο χρώμα ενώ σε ουδέτερο και όξινο είναι άχρωμη. 

  
 

Το μπαλόνι που φουσκώνει … ανάποδα 

Υλικά: Σφαιρική φιάλη, μπαλόνι, νερό, εργαστηριακός λύχνος, τρίποδας, πλέγμα αμιάντου. 

Διαδικασία: Εισάγουμε στη φιάλη λίγο νερό (περίπου 15ml) και θερμαίνουμε μέχρι βρασμού, χωρίς 

να εξατμισθεί όλη η ποσότητα του νερού. Απομακρύνουμε τη φιάλη από τη φωτιά και χωρίς 

καθυστέρηση εφαρμόζουμε το μπαλόνι στο στόμιο της φιάλης. Καθώς η θερμοκρασία της φιάλης 

ελαττώνεται, το μπαλόνι αναρροφάται στο εσωτερικό της φιάλης και φουσκώνει καταλαμβάνοντας 

όλο το εσωτερικό της. 

Εξήγηση: Καθώς θερμαίνεται το νερό στη φιάλη, αυξάνεται και η θερμοκρασία του ατμού στο 

εσωτερικό της, οπότε αυξάνεται και η πίεση του ατμού. Το μπαλόνι τοποθετείται στη φιάλη, όταν η 

θερμοκρασία και η πίεση στο εσωτερικό της φιάλης είναι υψηλή. Καθώς ο ατμός στη φιάλη ψύχεται, 

ελαττώνεται και η πίεσή του και το μπαλόνι αναρροφάται στο εσωτερικό της φιάλης. Η εξωτερική 

πίεση είναι μεγαλύτερη της εσωτερικής και έτσι εισέρχεται αέρας μέσα στο μπαλόνι και το 

φουσκώνει.  
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Το μαγικό αβγό που … ανεβοκατεβαίνει 

Υλικά: Ογκομετρικός κύλινδρος 1L, πυκνό διάλυμα HCl, νερό, αβγό. 

Διαδικασία: Εισάγουμε 50ml διαλύματος HCl στον ογκομετρικό κύλινδρο. Στη συνέχεια 

συμπληρώνουμε με 1L νερό. Προσέχουμε να μην αναμιχθεί το νερό με το διάλυμα του οξέος. 

Αφήνουμε το αβγό με προσοχή στην επιφάνεια του νερού. Αρχικά το αβγό πηγαίνει στον πυθμένα 

του κυλίνδρου και αμέσως σχηματίζονται φυσαλίδες αερίου. Σε λίγο το αβγό αρχίζει να ανεβαίνει 

προς την επιφάνεια. Διαφεύγουν οι φυσαλίδες από την επιφάνεια του αβγού και στη συνέχεια το 

αβγό ξαναβυθίζεται. Δημιουργούνται εκ νέου φυσαλίδες στην επιφάνεια του αβγού και ανέρχεται 

και πάλι στην επιφάνεια. Αυτή η ανοδική και καθοδική πορεία του αβγού επαναλαμβάνεται αρκετές 

φορές. 

Εξήγηση: Το κέλυφος του αβγού αποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) το οποίο αντιδρά 

με το υδροχλωρικό οξύ (HCl) και παράγονται φυσαλίδες αέριου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

σύμφωνα με την χημική εξίσωση: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 

Καθώς σχηματίζονται φυσαλίδες πάνω στο αβγό, αυτό γίνεται πιο ελαφρό και ανεβαίνει προς τα 

πάνω. Στη διαδρομή όμως φεύγει το διοξείδιο του άνθρακα και το αβγό γίνεται πάλι βαρύ και 

κατεβαίνει πάλι προς τα κάτω. Ξαναγίνεται η αντίδραση, παράγονται πάλι φυσαλίδες αερίου 

διοξειδίου του άνθρακα, το αβγό γίνεται ελαφρό και ανεβαίνει και πάλι. Το φαινόμενο 

επαναλαμβάνεται αρκετές φορές. 

   
 

Πώς αλλιώς … ψήνουμε ένα αβγό 

Υλικά: Πήλινο σκεύος, αλουμινόχαρτο, ασβέστης (πέτρα), νερό, αβγό. 

  
Διαδικασία: Βάζουμε αρκετή ποσότητα ασβέστη στο πήλινο σκεύος και προσθέτουμε νερό μέχρι 

να μουσκέψει καλά. Τοποθετούμε πάνω από τον ασβέστη ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο καλύπτοντας 

καλά το πήλινο. Αμέσως σπάζουμε ένα αβγό στο αλουμινόχαρτο και παρατηρούμε ότι το αβγό 

αρχίζει να ψήνεται. 

Εξήγηση: Ο ασβέστης αντιδρά με το νερό σύμφωνα με την αντίδραση: CaO + H2O → Ca(OH)2. 

Η αντίδραση αυτή είναι ισχυρά εξώθερμη, η θερμοκρασία αυξάνεται αρκετά ώστε να μπορεί να 

ψηθεί ένα αβγό. 
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Το μαγικό αβγό που … αιωρείται 

Υλικά: Ογκομετρικός κύλινδρος 1L, κορεσμένο διάλυμα NaCl, νερό, αβγό. 

Διαδικασία: Βάζουμε στον ογκομετρικό κύλινδρο 500ml από το διάλυμα NaCl και από πάνω 

προσθέτουμε 500ml νερό. Προσθέτουμε το νερό προσεκτικά, ώστε να μην αναμιχθεί με το 

διάλυμα του NaCl. Αφήνουμε ένα αβγό να βυθιστεί στο 

νερό. Παρατηρούμε ότι μόλις το αβγό συναντήσει το 

διάλυμα NaCl, σταματάει να κινείται και ισορροπεί. 

Εξήγηση: Το κορεσμένο διάλυμα NaCl έχει μεγάλη 

πυκνότητα, για αυτό το λόγο μένει κάτω από το νερό. Το 

αβγό βυθίζεται στο νερό γιατί το βάρος του είναι 

μεγαλύτερο από την άνωση που του ασκεί το νερό. Όταν 

το αβγό συναντήσει το διάλυμα NaCl το βάρος του γίνεται 

ίσο με την άνωση και έτσι πλέει στη διαχωριστική.  

 

Ουράνιο τόξο 

Υλικά: Ζάχαρη, νερό, χρώματα ζαχαροπλαστικής, ογκομετρικός κύλινδρος, σύριγγα (μεγάλη). 

Διαδικασία: Παρασκευάζουμε διαλύματα ζάχαρης διαφορετικής περιεκτικότητας: 50%w/w, 

40%w/w, 30%w/w, 20%w/w, 10%w/w, 0%w/w. Στη συνέχεια 

τα χρωματίζουμε με διαφορετικά χρώματα ζαχαροπλαστικής. 

Σε έναν ογκομετρικό κύλινδρο ρίχνουμε αρχικά μικρή ποσότητα 

από το διάλυμα με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα (50%w/w). 

Έπειτα με μια σύριγγα προσθέτουμε μικρή ποσότητα από το 

διάλυμα με την αμέσως μικρότερη περιεκτικότητα (40%w/w), 

προσέχοντας να μην αναμιχθούν τα δύο διαλύματα. Η διαδικασία 

αυτή συνεχίζεται μέχρι να προσθέσουμε όλα τα διαλύματα. 

Εξήγηση: Τα διαλύματα με τις διαφορετικές περιεκτικότητες 

έχουν και διαφορετικές πυκνότητες. Το διάλυμα με τη 

μεγαλύτερη περιεκτικότητα έχει και τη μεγαλύτερη πυκνότητα. 

Μπορούμε να διαχωρίσουμε τα διαλύματα λόγω της 

διαφορετικής τους πυκνότητας. Κάθε διάλυμα με μεγαλύτερη 

πυκνότητα βρίσκεται κάτω από το διάλυμα με την αμέσως 

μικρότερη περιεκτικότητα. 
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3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 

Αόρατο ποτήρι 

Υλικά: Δύο ποτήρια ζέσεως διαφορετικού μεγέθους, ηλιέλαιο. 

Εκτέλεση: Τοποθετούμε το μικρό ποτήρι μέσα στο μεγάλο. Γεμίζουμε το μικρό ποτήρι με ηλιέλαιο. 

Συνεχίζουμε μέχρι το ηλιέλαιο καλύψει τελείως το μικρό ποτήρι. 

Εξήγηση: Όταν το φως αλλάζει υλικό μέσα στο οποίο διαδίδεται, τότε αλλάζει και την κατεύθυνσή 

του, δηλαδή διαθλάται και αυτό μας επιτρέπει να διακρίνουμε τα διαφανή αντικείμενα. Κάθε υλικό 

έχει διαφορετικό δείκτη διάθλασης. Το ηλιέλαιο και το πυρίμαχο γυαλί είναι υλικά με τον ίδιο 

δείκτη διάθλασης. Επομένως το φως ταξιδεύει μέσα στο γυαλί και το ηλιέλαιο σαν να πρόκειται για 

το ίδιο υλικό και δεν διαθλάται περνώντας από το ένα στο άλλο. Δεν μπορούμε πλέον να 

διακρίνουμε το μικρό ποτήρι. Έχει γίνει αόρατο! 

 

Το μπαλόνι που φουσκώνει ανάποδα  

Υλικά: Μπαλόνι, φιάλη στενόλαιμη, εργαστηριακός λύχνος, λίγο νερό βρύσης. 

Εκτέλεση: Εισάγουμε λίγο νερό στη φιάλη και το θερμαίνουμε μέχρι 

βρασμού. Αφήνουμε το νερό να βράσει λίγο, χωρίς να επιτρέψουμε να 

εξατμιστεί όλη η ποσότητα. Απομακρύνουμε γρήγορα τη φιάλη από τη 

θερμαντική πλάκα και φοράμε το μπαλόνι στο στόμιο της φιάλης. Καθώς 

η θερμοκρασία της φιάλης και του περιεχομένου της πέφτει σιγά - σιγά, 

το μπαλόνι αναρροφάται στο εσωτερικό της φιάλης και αρχίζει να 

φουσκώνει καταλαμβάνοντας όλο το εσωτερικό της. 

Εξήγηση: Καθώς ο ατμός μέσα στη φιάλη ψύχεται γρήγορα, η πίεση 

ελαττώνεται και το μπαλόνι τραβιέται στο εσωτερικό της φιάλης. Όταν η 

εξωτερική πίεση (ατμοσφαιρική πίεση) είναι πολύ μεγαλύτερη της 

εσωτερικής, εισέρχεται αέρας μέσα στο μπαλόνι και το φουσκώνει.  

 

Μπαλόνια με ανθρακικό 

Υλικά: Ένα μικρό μπουκάλι, 1/2 ποτηράκι του κρασιού ξύδι (CH3COOH), 2 κουταλιές της σούπας 

σόδα (NaHCO3), ένα μπαλόνι. 

Εκτέλεση – Εξήγηση: Αρχικά ρίχνουμε το ξύδι στο μπουκαλάκι. Στη 

συνέχεια βάζουμε τη σόδα μέσα στο μπαλόνι και το προσαρμόζουμε στο 

στόμιο του μπουκαλιού. Τέλος γυρίζουμε το μπαλόνι με τη σόδα στο 

μπουκάλι με το ξύδι, οπότε πραγματοποιείται αντίδραση οξέος με βάση, 

παράγεται άλας, νερό και διοξείδιο του άνθρακα: CH3COOH + NaHCO3 

 CH3COONa + Η2Ο + CO2.  

Οι φυσαλίδες που παράγονται μετά την ανάμειξη της σόδας με το ξύδι 

είναι διοξείδιο του άνθρακα (CO2), δηλαδή το μπαλόνι φουσκώνει 

εξαιτίας του αερίου CO2 που εκλύεται κατά την αντίδραση. 

 

Η φιάλη που καταπίνει αβγά 

Υλικά: Ένα καλοβρασμένο καθαρισμένο αβγό, μία φιάλη με λεπτό στόμιο, χαρτί, αναπτήρας. 

Εκτέλεση: Τοποθετούμε ένα καλά βρασμένο, καθαρισμένο αβγό στο στόμιο μιας γυάλινης φιάλης 

και παρατηρούμε ότι δε χωρά να περάσει μέσα στη φιάλη. Απομακρύνουμε για λίγο το αβγό και 

ρίχνουμε στη φιάλη ένα αναμμένο χαρτί. Περιμένουμε να καεί το χαρτί και τη στιγμή που σβήνει, 

βουλώνουμε τη φιάλη με το αβγό και αυτό εισάγεται στη φιάλη αφού την αφήσουμε να κρυώσει ή 

την ψύξουμε. Για να πετύχει το πείραμα, καλό είναι να αλείψουμε το αβγό με λίγο λάδι. 
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Εξήγηση: Το αναμμένο χαρτί προκαλεί διαστολή του αέρα στο εσωτερικό του οπότε υπάρχει 

μερική έξοδος αέρα από το μπουκάλι. Όταν τοποθετούμε το αβγό, σβήνει η φλόγα και το 

φυλακισμένο αέριο ψύχεται και συστέλλεται. Η πίεση που προκύπτει είναι μικρότερη της 

ατμοσφαιρικής και έτσι το αβγό μπαίνει στο μπουκάλι. 

 

Ένα παράξενο υγρό 

Υλικά: Άνθος αραβοσίτου, νερό, ηχείο, πηγή συχνοτήτων. 

Εκτέλεση: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε άνθος αραβοσίτου 

και νερό σε αναλογία 2,5:1. Τοποθετούμε το ρευστό σε 

ένα μεγάφωνο που είναι καλυμμένο με διαφανή μεμβράνη. 

Συνδέουμε το μεγάφωνο με την πηγή συχνοτήτων και τη 

ρυθμίζουμε σε χαμηλές συχνότητες (δηλαδή με πολλά 

μπάσα), π.χ. συχνότητες γύρω στα 30Hz. Παρατηρούμε 

ότι το ρευστό χορεύει. 

Εξήγηση: Στα μη νευτώνεια ρευστά το ιξώδες τους 

(δηλαδή το πόσο παχύρευστα είναι) εξαρτάται από τις 

δυνάμεις που τους ασκούνται. Οι δονήσεις του μεγαφώνου 

παρέχουν τις απαραίτητες δυνάμεις, με αποτέλεσμα το ρευστό να χορεύει. 

 

Πυροτεχνήματα 

Υλικά: Χλωρικό κάλιο (KClO3), ζάχαρη (C12H22O11). 

Εκτέλεση: Αναμειγνύουμε το χλωρικό κάλιο και τη 

ζάχαρη σε αναλογία 1:1. Κολλάμε το μείγμα σε καλαμάκι 

και το αναφλέγουμε. Παρατηρούμε έντονη ανάφλεξη. 

Εξήγηση: Το χλωρικό κάλιο (KClO3) διασπάται και 

παράγεται οξυγόνο (Ο2). Το οξυγόνο αντιδρά με τη 

ζάχαρη (C12H22O11) σε μια έντονη εξώθερμη αντίδραση. 
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4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 

Το βυθισμένο στο νερό βαμβάκι που δεν βρέχεται  

Υλικά: Ένα γυάλινο ποτήρι, μία λεκάνη, νερό, βαμβάκι, σελοτέιπ. 

Εκτέλεση: Γεμίζουμε τη λεκάνη με νερό. Κολλάμε λίγο βαμβάκι στον 

πυθμένα του ποτηριού. Αναποδογυρίζουμε το ποτήρι και το τοποθετούμε 

κάθετα μέσα στο νερό μέχρι να ακουμπήσει τον πυθμένα. Το βγάζουμε 

από το νερό και βλέπουμε ότι το βαμβάκι είναι στεγνό. 

Ερμηνεία: Μέσα στο ποτήρι υπάρχει αέρας, ο οποίος καταλαμβάνει το 

χώρο και δεν αφήνει το νερό να φτάσει στο βαμβάκι. 

 

Το οξυγόνο της καύσης 

Υλικά: Δοκιμαστικοί σωλήνες, ιωδιούχο κάλιο, ξυλάκια, H2O2. 

Εκτέλεση: Τοποθετούμε στους 

δοκιμαστικούς σωλήνες KJ και H2O2. 

Ανάβουμε τα ξυλάκια στο ένα άκρο και 

τα σβήνουμε. Τοποθετούμε το 

πυρακτωμένο άκρο στους σωλήνες. Η 

φωτιά αναζωπυρώνεται. 

Ερμηνεία 

Το KJ αντιδράει με το H2O2 και 

ελευθερώνεται O2. Το O2 δυναμώνει τη 

φωτιά. 

 

Αλλαγή χρώματος λουλουδιού 

Υλικά: Δοχεία με νερό, άσπρα τριαντάφυλλα, βαφή αυγών [πράσινη]. 

Εκτέλεση: Διαλύουμε τη βαφή στα δοχεία με το νερό. Τοποθετούμε τα άσπρα τριαντάφυλλα. Σε 2 

ώρες περίπου θα αρχίσουν να σχηματίζονται πράσινες κηλίδες στα άσπρα πέταλα. Μετά από 12 

ώρες τα άσπρα πέταλα γίνονται καταπράσινα. 

Ερμηνεία: Τα φυτά περιέχουν τριχοειδή αγγεία που αποτελούν τον αγωγό ιστό. Μαζί με τα 

θρεπτικά συστατικά που είναι διαλυμένα στο νερό μεταφέρονται και τα μόρια της διαλυμένης 

βαφής διαμέσου του αγωγού ιστού και φθάνουν σε όλα τα κύτταρα. Έτσι το τριαντάφυλλο 

χρωματίζεται. 
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Το μπαλόνι που κολλάει στον τοίχο  

Υλικά: Ένα μπαλόνι, ένα κομμάτι μάλλινο ύφασμα. 

Εκτέλεση: Τρίβουμε το μάλλινο ύφασμα πάνω στο 

μπαλόνι (σε μία επιφάνεια του). Ακουμπάμε αυτή την 

επιφάνεια του μπαλονιού στον τοίχο. Βλέπουμε ότι το 

μπαλόνι κολλάει στον τοίχο. 

Ερμηνεία: Το μπαλόνι αποκτά ηλεκτρικά φορτία από 

το μάλλινο ύφασμα και έτσι κολλάει στον τοίχο γιατί 

έλκεται από αυτόν. 

 

Το αόρατο ποτήρι 

Υλικά: 1 μεγάλο πυρίμαχο δοχείο, 1 μικρό πυρίμαχο δοχείο, ηλιέλαιο.  

Εκτέλεση: Τοποθετούμε το μικρό δοχείο μέσα στο μεγάλο και το καλύπτουμε με ηλιέλαιο. Το 

μικρό ποτήρι εξαφανίζεται. 

  
Ερμηνεία: Τα αντικείμενα τα βλέπουμε διότι οι ακτίνες του φωτός πέφτουν επάνω τους και 

διαχέονται διότι είναι διαφορετικοί οι δείκτες διάθλασης των αντικειμένων και του μέσου διάδοσης 

του φωτός. Το πυρίμαχο έχει τον ίδιο δείκτη διάθλασης με το ηλιέλαιο και για αυτό οι ακτίνες δεν 

διαχέονται οπότε δεν βλέπουμε το μικρό ποτήρι. 
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5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το νερό μέσω της παραγωγής υδρογόνου 

Σε όλο τον κόσμο επιστήμονες και ερευνητές αναζητούν νέους τρόπους που θα βοηθήσουν στην 

ικανοποίηση των αυξημένων ενεργειακών αναγκών μας, χωρίς να επιβαρύνεται περαιτέρω το 

περιβάλλον. Η πιο σημαντική εναλλακτική πρόταση είναι το υδρογόνο, το οποίο μπορεί να 

παραχθεί με τη βοήθεια ανανεώσιμων πηγών όπως η αιολική ή η ηλιακή ενέργεια. Μέσω μιας 

διαδικασίας που ονομάζεται ηλεκτρόλυση, μπορεί να παραχθεί υδρογόνο από το νερό. Στη 

συνέχεια στις κυψέλες καυσίμου το υδρογόνο μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια και να 

τροφοδοτήσει οτιδήποτε, από οχήματα και σπίτια μέχρι ηλεκτρονικές συσκευές. 

Σύντομη Περιγραφή 

Μια συσκευή ηλεκτρόλυσης διασπάει το μόριο του νερού σε 

υδρογόνο και οξυγόνο. Σε μια ειδική διάταξη 

αποθηκεύονται τα προϊόντα της ηλεκτρόλυσης. Το 

αποθηκευμένο υδρογόνο χρησιμοποιείται από μια κυψέλη 

υδρογόνου η οποία παράγει συνεχή τάση. Η τάση αυτή 

τροφοδοτεί λάμπες LED ή ανεμιστήρα. 

Βήμα 1: Κατασκευάζεται η πειραματική διάταξη της 

ηλεκτρόλυσης, συνδέοντας τη συσκευή ηλεκτρόλυσης με τη 

διάταξη αποθήκευσης των προϊόντων της.  

Βήμα 2: Οι μαθητές αποσυνδέουν τη συσκευή 

ηλεκτρόλυσης και συνδέουν τη διάταξη αποθήκευσης των αερίων υδρογόνου και οξυγόνου με την 

κυψέλη υδρογόνου και τη διάταξη Led ή του ανεμιστήρα. 
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6ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 

Μαύρα φίδια  

Τι χρειαζόμαστε: Ζάχαρη άχνη, μαγειρική σόδα, οινόπνευμα. 

Τι κάνουμε: Σε ένα πιατάκι αναμιγνύουμε 4 μέρη ζάχαρης άχνης με 1 μέρος μαγειρικής σόδας 

(π.χ. 4 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη άχνη και 1 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα). Ρίχνουμε 

και το οινόπνευμα και ανάβουμε χρησιμοποιώντας έναν αναπτήρα. 

Τι βλέπουμε: Στην αρχή θα δούμε μια φλόγα και μερικές 

μικρές διάσπαρτες μαυρισμένες μπάλες. Καθώς η 

αντίδραση συνεχίζεται, βλέπουμε να αναδύονται «μαύρα 

φίδια».  

Τι συνέβη: Τα «φίδια» σχηματίζονται σύμφωνα με τις 

ακόλουθες χημικές αντιδράσεις, όπου το όξινο ανθρακικό 

νάτριο της σόδας διασπάται σε ανθρακικό νάτριο, 

υδρατμούς και διοξείδιο του άνθρακα, ενώ η καύση της 

ζάχαρης με οξυγόνο παράγει υδρατμούς και διοξείδιο του 

άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα θα φουσκώσει το 

ανθρακικό και την τέφρα που σχηματίζεται και δημιουργούνται έτσι αναδυόμενα «φίδια».  

Οινόπνευμα: C2H5OH + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O  

Σόδα: 2 NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2  

Παρατήρηση: Για το πείραμα χρησιμοποιούμε απλά υλικά και επομένως μπορεί να γίνει με κάποια 

προσοχή και στο σπίτι.  

 

Το κερί που ανάβει μόνο του  

Τι χρειαζόμαστε: Ένα κερί, ζάχαρη άχνη, χλωρικό κάλιο, πυκνό διάλυμα θειικού οξέος. 

Τι κάνουμε: Σε κάψα από πορσελάνη βάζουμε 2-3 κουταλάκια ζάχαρη άχνη (C12H22O11) και 2-3 

κουταλάκια χλωρικό κάλιο (KClO3). Ανακατεύουμε και 

ομογενοποιούμε το μείγμα. Με ένα κουταλάκι ρίχνουμε 

λίγο από το μείγμα στη μικρή κοιλότητα που έχουμε 

δημιουργήσει γύρω από το φυτίλι του κεριού. 

Προσθέτουμε με προσοχή 1-2 σταγόνες πυκνού θειικού 

οξέος. 

Τι βλέπουμε: Με την προσθήκη του θειικού οξέος 

σχηματίζεται μια λαμπρή φλόγα και το φυτίλι ανάβει. 

Τι συνέβη: Το οξύ προκαλεί αφυδάτωση της ζάχαρης 

σύμφωνα με την αντίδραση: C12H22O11 → 12 C + 11 H2O.  

Η θερμότητα που παράγεται από την προηγούμενη εξώθερμη αντίδραση διασπά το χλωρικό κάλιο 

και ελευθερώνει οξυγόνο: KClO3. → KCl + 3/2 O2. 

Το παραγόμενο οξυγόνο προκαλεί την καύση του άνθρακα: C + O2 → CO2. 

Στη συνέχεια έχουμε τήξη, εξαέρωση και καύση του κεριού γύρω από το φυτίλι. 

Προσοχή: Το οξύ αν πέσει στο δέρμα προκαλεί σοβαρά εγκαύματα. Στην περίπτωση αυτή 

απαιτείται άμεσο πλύσιμο με άφθονο νερό. 

 

Χρωματιστά κηροπήγια  

Τι χρειαζόμαστε: Ένα ψηλό γυάλινο ποτήρι (σωλήνα), γλυκόζη, χρώματα ζαχαροπλαστικής, γάλα, 

νερό, λάδι ή παραφίνη, καντηλήθρα και φυτιλάκια (προαιρετικά). 
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Τι κάνουμε: Γεμίζουμε το 1/3 του ποτηριού με γλυκόζη. Προσθέτουμε 2-3 σταγόνες από όποιο 

χρώμα ζαχαροπλαστικής θέλουμε και ανακατεύουμε για 

να χρωματιστεί η γλυκόζη. Στη συνέχεια ρίχνουμε με 

προσοχή σιγά - σιγά γάλα (ή νερό χρωματισμένο με άλλο 

χρώμα ζαχαροπλαστικής) ώστε να καλυφθεί το ποτήρι 

κατά τα 2/3 και τέλος από πάνω προσθέτουμε σιγά - σιγά 

το λάδι ή την παραφίνη. Αν θέλουμε πάνω στο λάδι 

βάζουμε την καντηλήθρα με το φυτιλάκι και ανάβουμε. 

Τι βλέπουμε: Δημιουργείται μια χρωματιστή στήλη 

καθώς τα τρία υλικά γλυκόζη – γάλα (ή νερό) – λάδι (ή 

παραφίνη) δεν αναμιγνύονται. 

Τι συνέβη: Το πείραμα βασίζεται στις διαφορετικές πυκνότητες των υλικών. Η γλυκόζη έχει 

μεγαλύτερη πυκνότητα από το γάλα ή το νερό και το γάλα ή το νερό έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα 

από το λάδι ή την παραφίνη. Έτσι τα υγρά αυτά στέκονται το ένα πάνω στο άλλο και δεν 

αναμιγνύονται. 

Παρατήρηση: Η προσθήκη του ενός υγρού πάνω στο άλλο πρέπει να γίνεται σιγά - σιγά ώστε να 

μην έχουμε ανατάραξη των υγρών. 

 

Το κερί που κάνει … τραμπάλα  

Τι χρειαζόμαστε: Ένα κερί, μία καρφίτσα, δύο ίδια 

ποτήρια. 

Τι κάνουμε: Παίρνουμε το κερί και με ένα μαχαιράκι 

κόβουμε ένα μικρό κομμάτι από το πίσω μέρος έτσι ώστε 

να βγει και από εκεί το φυτίλι. Στη συνέχεια με την 

καρφίτσα διαπερνάμε το κερί στο μέσο του και το 

τοποθετούμε ανάμεσα στα δυο ποτήρια έτσι ώστε να 

στηρίζεται στη καρφίτσα και να ισορροπεί. Ανάβουμε και τις δύο άκρες. 

Τι βλέπουμε: Το κερί καθώς καίγεται και από τις δύο μεριές κινείται πάνω κάτω σαν να είναι 

τραμπάλα. 

Ερμηνεία: Όλα τα αντικείμενα έχουν βάρος, γιατί η βαρυτική δύναμη της γης τα τραβάει προς τα 

κάτω. Δύο πανομοιότυπα αντικείμενα μπορεί να ισορροπούν όταν αναρτώνται από μια οριζόντια 

ράβδο σε ίση απόσταση από το κέντρο της ράβδου, επειδή η βαρυτική δύναμη που δρα σε κάθε 

αντικείμενο είναι η ίδια. Εάν ένα από τα αντικείμενα έχει ελαφρώς διαφορετικό βάρος, η οριζόντια 

ράβδος θα γείρει προς την κατεύθυνση του βαρύτερου αντικειμένου. Έτσι λοιπόν στην αρχή το 

κερί ισορροπεί. Όταν όμως στάξει μια σταγόνα από τη μία μεριά το άκρο αυτό γίνεται ελαφρύτερο 

και το κερί γέρνει από την άλλη πλευρά. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και από την πλευρά αυτή και το 

κερί ταλαντώνεται συνεχώς. 
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Γυμνάσιο Λεονταρίου 
 

Πείραμα 1: Εξουδετέρωση με δείκτη φαινολοφθαλεΐνη. Διαλύματα HCl 0,01 Μ και 0,5 Μ καθώς 

και NaOH 0,1 Μ και 1 Μ. Διαδοχικές εξουδετερώσεις από το αραιότερο στο πιο πυκνό. 

Πείραμα 2: Εκρηκτική σαπουνάδα. Παραγωγή υδρογόνου από την αντίδραση Zn με HCl και 

διοχέτευσή της σε σαπουνόνερο. Ανάφλεξη του αφρού.  

Πείραμα 3: Μπαλόνι από υδρογόνο. Παραγωγή υδρογόνου από την αντίδραση Zn με HCl και 

διοχέτευσή της σε μπαλόνι το οποίο συγκρατούμε με ελαφρύ σκοινί. Ανάφλεξη του μπαλονιού σε 

μεγάλο ύψος με τη χρήση κατάλληλης ράβδου και κεριού. Ανάφλεξη με έκρηξη. 

Πείραμα 4: Αναψυκτικά σε δοχείο με νερό ώστε να διαπιστώσουμε την περιεκτικότητά τους σε 

ζάχαρη. Τα «αθώα» επιπλέουν ενώ τα πλούσια σε υδατάνθρακες πηγαίνουν στον πυθμένα. 
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1ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 

Εκκρεμές Foucault (Φουκώ) - Foucault’s pendulum 

  
Εκκρεμές του Φουκώ στο Μουσείο Τεχνών και Επιτηδευμάτων (Arts et Metiers) στο Παρίσι 

Τι είναι; 

Το εκκρεμές του Φουκώ είναι εκκρεμές με δυνατότητα ελεύθερης εκτέλεσης ταλαντώσεων. Η 

ελεύθερη μεταβολή του επιπέδου κίνησης του εκκρεμούς αποδεικνύει την κίνηση της γης. 

Κατασκευή 

Για την κατασκευή του εκκρεμούς του Φουκώ αρκεί ένα αρκετά μακρύ σχοινί, ώστε να ελαττώνεται 

το φαινόμενο της μείωσης των ταλαντώσεων και ένα βάρος, τέτοιο, ώστε να κρατάει το σχοινί 

τεντωμένο. Αν θέσουμε το εκκρεμές σε ταλάντωση στο Βόρειο πόλο και η γη δεν έκανε 

περιστροφή τότε το εκκρεμές θα ταλαντώνονταν ακριβώς στο ίδιο κάθετο επίπεδο. Επειδή η γη 

κινείται, το κάθετο επίπεδο του εκκρεμούς στρέφεται αντίθετα από τη φορά κίνησης της γης, 

λόγω της δύναμης Coriolis. Εμφανίζεται σαν η γη να γυρίζει κάτω από το εκκρεμές, πράγμα που 

ακριβώς συμβαίνει. Η στροφή αυτή του επιπέδου θα κάνει έναν πλήρη κύκλο σε διάστημα μιας 

ημέρας ή μισό (οπότε θα φαίνεται σαν να έχει επανέλθει στην αρχική του θέση) σε 12 ώρες. 

Περίοδος επιπέδου περιστροφής 

Στον ισημερινό δεν αλλάζει καθόλου και στα ενδιάμεσα πλάτη η ταχύτητα αλλαγής της διεύθυνσης 

παίρνει όλες τις ενδιάμεσες τιμές, που ισούνται με 12 ώρες, διαιρεμένες με το ημίτονο του 

γεωγραφικού πλάτους του τόπου. Για παράδειγμα, στην Αθήνα χρειάζονται 19 ώρες και 30 λεπτά 

για να επιστρέψει στην αρχική. Το φαινόμενο παρατηρείται πολύ εύκολα αν στην κάτω πλευρά της 

σφαίρας έχουμε προσαρμόσει μια ακίδα, που κατά την ταλάντωση χαράζει γραμμές στο έδαφος. 

Στον ισημερινό το επίπεδο δεν περιστρέφεται καθόλου ενώ στον Βόρειο ημισφαίριο περιστρέφεται 

κατά την κίνηση των δεικτών του ρολογιού.  

Εκκρεμή του Φουκώ 

Υπάρχουν αρκετά εκκρεμή του Φουκώ σε διάφορες θέσεις παγκοσμίως. Λόγω του εντυπωσιακού 

του μεγέθους και εμφάνισης συναντώνται κυρίως σε κέντρα σημαντικά για τις επιστήμες του 

πολιτισμού και της πολιτικής όπως πανεπιστήμια, μουσεία επιστημών και πλανητάρια. 

Μερικά από τα μεγαλύτερα βρίσκονται: στο Πάνθεον στο Παρίσι (67 μ.), στον ιερό Ναό των 

Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Κρακοβία (46,5 μ.), στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο 

(60 μ.), στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%BD_%28%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9%29&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C
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Παράδειγμα δύναμης Coriolis για στρεφόμενα συστήματα αναφοράς: 

  
 

Από πού παίρνει ενέργεια το σώμα μας 

Σε έναν ευρύ δοκιμαστικό σωλήνα ρίχνουμε μια καραμέλα μαζί με 

μικρή ποσότητα μιας άσπρης κρυσταλλικής ουσίας. Κατά τη θέρμανση 

του σωλήνα στον λύχνο, η καραμέλα καίγεται μέσα σε μια πολύ ζωηρή 

άσπρη φλόγα.  

Όργανα – Σκεύη – Υλικά: Ευρύς δοκιμαστικός σωλήνας pyrex 

μήκους 12 cm, σπάτουλα - κουτάλι των 4 mL, μεταλλικό στήριγμα με 

σφικτήρα, εργαστηριακός λύχνος, καραμέλες, χλωρικό κάλιο (ΚClO3) 

μια κοφτή κουταλιά (3 g).  

Διεξαγωγή: - Τοποθετούμε το χλωρικό κάλιο 

και κατόπιν την καραμέλα στο δοκιμαστικό 

σωλήνα που κρατιέται με σφικτήρα πάνω στο μεταλλικό στήριγμα.  

- Πλησιάζουμε τον αναμμένο λύχνο κάτω από το δοκιμαστικό σωλήνα και σε 

απόσταση 8 - 10 cm από αυτόν.  

- Πολύ σύντομα το περιεχόμενο του σωλήνα αρπάζει φωτιά παράγοντας μια 

εντυπωσιακή λευκή φλόγα.  

Ερμηνεία: Η καραμέλα είναι 

κατά βάση ζάχαρη (C12Η22Ο11). 

Όταν αυτή θερμαίνεται μαζί με 

ΚClO3 (ένα καλό οξειδωτικό), 

λαμβάνει χώρα μια ισχυρά εξώθερμη αντίδραση, η 

οποία μπορεί να παρασταθεί απλουστευμένα ως εξής 

(το Ο2 προέρχεται από τη διάσπαση του ΚClO3):  

C12H22O11(s) + 12O2(g)  12CO2(g) + 11H2O(g).  

Το ποσόν θερμότητας που παράγεται είναι περίπου 

6,5 kcal ανά γραμμάριο ζάχαρης.  

Τρώγοντας μια καραμέλα, αυτή μεταβολίζεται στον οργανισμό μας σε CO2 και H2O, 

ελευθερώνοντας το ίδιο ποσόν ενέργειας, όπως η παραπάνω αντίδραση, αλλά με βραδύτερο 

ρυθμό. 
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Το νερό δίνει αντοχή  

Όργανα – Σκεύη – Υλικά: Μπαλόνια, νερό, κερί.  

Διεξαγωγή: - Γεμίζουμε το μπαλόνι με λίγο νερό και μετά το φουσκώνουμε και το δένουμε.  

- Πλησιάζουμε τον πάτο του μπαλονιού 

όπου είναι μαζεμένο και το νερό πάνω από 

ένα αναμμένο κερί.  

- Παρατηρούμε ότι το μπαλόνι δεν σπάει 

όσο και αν το πλησιάσουμε στη φλόγα. 

Ερμηνεία: Το μπαλόνι είναι 

κατασκευασμένο από ένα πολυμερές 

αποτελούμενο από μακριές αλυσίδες 

μορίων. Αυτές οι αλυσίδες μπορούν να 

εκτείνονται αρκετά, χωρίς να θραύονται, 

καθώς το μπαλόνι φουσκώνει. Όταν 

περιέχει κάποια ποσότητα νερού γίνεται ανθεκτικό ακόμα και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπως 

η φωτιά γιατί η θερμότητα απορροφιέται από το νερό. 
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2ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 

Πιστόνι για επίδειξη αδιαβατικής μεταβολής. 

Ο κύλινδρος κατασκευάστηκε από plexiglass με μήκος οπής 18cm. 

Το έμβολο κατασκευάστηκε από σίδερο στο οποίο προσαρμόστηκε 

βαρύ σφαιρίδιο για υποβοήθηση της συμπίεσης. Κατά μέσο όρο ο 

λόγος συμπίεσης είναι 1:9. Άρα, αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος 

είναι θ1=20°C (Τ1=293Κ) από την εξίσωση Poisson έχουμε: 
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ή 706 – 293 = 413oC. Δηλαδή η θερμοκρασία στην κατάσταση 

συμπίεσης είναι αρκετή για την ανάφλεξη εύφλεκτων υλικών, όπως 

π.χ. βαμβάκι. Βέβαια η στεγανότητα δεν είναι τέλεια άρα οι 

υπολογισμοί μας είναι υπερεκτιμημένοι, αλλά έστω κι έτσι η τελική 

θερμοκρασία υπερβαίνει το σημείο ανάφλεξης για πολλά υλικά. 

Έτσι είναι εντυπωσιακή η φλόγα που αναπτύσσεται κατά την συμπίεση. 

  
  

  
Στην εκδήλωση από τους μαθητές πραγματοποιήθηκαν επίσης τα πειράματα: 

- Επίδειξη απλού ηλεκτρικού κινητήρα (αρχή λειτουργίας). 

- Μετασχηματιστής (ανυψωτής και υποβιβαστής τάσης). 

- Δύναμη Laplace σε αγωγό. 

- Επαγωγικά ρεύματα στην κάθοδο μαγνήτη σε χαλκοσωλήνα. 

- Αναπήδηση δακτυλίου (εφαρμογή κανόνα Lenz). 
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3ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 

Ανίχνευση αλδεϋδοομάδας -CH=O με τη μέθοδο Τollens και με το φελίγγειο υγρό (Fehling) 

Ι) Ανίχνευση της αλδεϋδοομάδας με αντιδραστήριο Τollens 

Αντιδραστήρια: AgNO3 0,1 M, γλυκόζη (περιέχει αλδεϋδοομάδα) ή αλδεΰδη, ΝΗ3 2M, NaOH 

0,1M. 

Εκτέλεση: Σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα ρίχνουμε 1-2ml νιτρικού αργύρου (AgNO3) και 

προσθέτουμε μια σταγόνα υδροξειδίου του νατρίου (NaOH). Στη συνέχεια προσθέτουμε αμμωνία 

(NH3) μέχρι να διαλυθεί το υπάρχον ίζημα, ώστε το διάλυμα να γίνει περίπου διαυγές. Μετά 

προσθέτουμε μικρή ποσότητα γλυκόζης (C6H12O6) και στη συνέχεια θερμαίνουμε το διάλυμα. Σε 

περίπτωση που το διάλυμα περιέχει αλδεΰδη ή ένωση που περιέχει αλδεϋδοομάδα βλέπουμε το 

εσωτερικό του σωλήνα να επικαλύπτεται από ένα λεπτό αλλά γυαλιστερό στρώμα μεταλλικού 

αργύρου (Ag) το κάτοπτρο του αργύρου.  

Αντίδραση: RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  RCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 

ΙΙ) Ανίχνευση αλδεϋδοομάδας με το Φελίγγειο Υγρό  

Αντιδραστήρια: α) Φελίγγειο Υγρό αποτελείται από δύο διαλύματα Α και Β (διάλυμα Α: θειϊκός 

χαλκός και διάλυμα Β: υδροξείδιο του νατρίου που περιέχει τρυγικά ανιόντα/τρυγικό καλιονάτριο). 

β) Γλυκόζη ή ένωση που περιέχει αλδεϋδοομάδα.  

Εκτέλεση: Σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα ρίχνουμε ίσες ποσότητες των διαλυμάτων Α και Β και 

προσθέτουμε μικρή ποσότητα γλυκόζης. Στη συνέχεια θερμαίνουμε το διάλυμα. Σε περίπτωση που 

το διάλυμα περιέχει αλδεΰδη ή ένωση που περιέχει αλδεϋδοομάδα σχηματίζεται στο εσωτερικό του 

σωλήνα κεραμέρυθρο ίζημα (Cu2O). 

Αντίδραση: RCHO + 2CuSO4 + 5NaOH  RCOONa + Cu2O + 2Na2SO4 +3H2O  

   
 

Πίδακας νερού (δείχνει την ατμοσφαιρική πίεση)  

Υλικά που απαιτούνται: Γυάλινη φιάλη του ενός λίτρου με φελλό και σωλήνα, λύχνος Bunsen, 

τρίποδας, γυάλινη λεκάνη.  

Εκτέλεση: Στη γυάλινη φιάλη ρίχνουμε περίπου 20ml νερό, κλείνουμε τη φιάλη με φελλό που μέσα 

από αυτόν περνά ένας λεπτός σωλήνας 

και τη θερμαίνουμε. Όταν το νερό 

αρχίζει και βράζει αναποδογυρίζουμε 

την φιάλη μέσα σε μια λεκάνη με νερό 

(προσθέτουμε και λίγο υπερμαγγανικό 

κάλιο για εντυπωσιασμό - έχει ρόδινο 

χρώμα) και βλέπουμε το νερό να 

ανυψώνεται με ταχύτητα και να γεμίζει 

την άδεια φιάλη.  
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4ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 

Ο κύκλος του νερού σε μια απλή κατασκευή 

Δοχείο Α:Το φυτίλι προσροφά το νερό, το οποίο και μεταφέρεται στο χώμα που υπάρχει στο 

δοχείο Β. 

Δοχείο Β: Το φυτό που υπάρχει στο δοχείο απορροφά το νερό, το οποίο μέσω της διαπνοής 

απομακρύνεται από τα στόματα των φύλλων με τη μορφή υδρατμών. Έτσι ο ελεύθερος χώρος του 

δοχείου περιέχει κορεσμένους υδρατμούς. 

Δοχείο Γ: Περιέχει νερό και παγάκια με αποτέλεσμα την ψύξη και υγροποίηση των υδρατμών που 

υπάρχουν στο δοχείο Β. Έτσι το νερό επιστρέφει στο χώμα ή μέσω του φυτιλιού ρέει στο φιαλίδιο 

σχηματίζοντας μία «λιμνούλα». 

  
 

Η διαπνοή στα φυτά 

Στον ογκομετρικό κύλινδρο προσθέσαμε νερό 

και μπλε μελάνι μαρκαδόρου. Επιπλέον, 

προσθέσαμε λάδι το οποίο εμποδίζει την 

εξάτμιση του νερού. Τέλος, τοποθετήσαμε το 

γεράνι στον κύλινδρο.  

Μετά από μία μέρα, παρατηρήσαμε ότι η 

στάθμη του νερού είχε κατέβει. Η μείωση της 

στάθμης είναι αποτέλεσμα της διαπνοής, η 

οποία πραγματοποιείται μέσω των στομάτων 

των φύλλων. 

 

Επιφανειακή τάση υγρού  

Με τον όρο επιφανειακή τάση χαρακτηρίζεται μία από τις ιδιότητες της ύλης που παρατηρείται ως 

φυσικό φαινόμενο στην επιφάνεια των υγρών. 
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Τα μόρια στην επιφάνεια των υγρών δε δέχονται εξωτερικές δυνάμεις από υπερκείμενα μόρια, με 

συνέπεια να έλκονται μεταξύ τους και προς το εσωτερικό της υγρής μάζας, από δυνάμεις συνοχής. 

Συνέπεια αυτού είναι να δημιουργείται μια συνισταμένη δύναμη, τάση, που ονομάζεται επιφανειακή 

τάση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι για ν’ αυξηθεί η επιφάνεια ενός υγρού απαιτείται ενέργεια, 

προκύπτει ότι το πηλίκο της ενέργειας αυτής ανά μονάδα επιφάνειας είναι τελικά αυτό που 

ονομάζεται επιφανειακή τάση.  

Έτσι ερμηνεύεται και η αιτία (το φαινόμενο) που η επιφάνεια του νερού συμπεριφέρεται ως 

ελαστική επιδερμίδα, ώστε να επιτρέπει στα έντομα να περπατούν πάνω σ’ αυτή ή σε αντικείμενα 

μεγαλύτερης πυκνότητας από το νερό (π.χ. συνδετήρες, καρφίτσες, πινέζες) να επιπλέουν σ’ αυτό, 

καθώς επίσης και εκείνη της σφαιρικότητας που λαμβάνουν οι σταγόνες των υγρών, ως ελάχιστη 

δυνατή επιφάνεια. 

   
 

Χημικό ηφαίστειο 

Το διχρωμικό αμμώνιο (NH4)2Cr2O7 είναι ένα στερεό άλας με πορτοκαλί 

χρώμα.  

Διασπάται σύμφωνα με την εξίσωση: (NH4)2Cr2O7  Cr2O3 + N2 + 4H2O 
πράσινο στερεό 

Πάνω σε ένα πλέγμα αμιάντου ή σε μία κάψα πορσελάνης δημιουργούμε 

ένα «λόφο» με (NH4)2Cr2O7 (χρησιμοποιούμε μία με 

δύο κουταλιές του στερεού). Με τη βοήθεια μιας 

ράβδου ανάδευσης δημιουργούμε ένα κοίλωμα στην 

κορυφή του λόφου, όπου προσθέτουμε μερικές 

σταγόνες οινόπνευμα και προκαλούμε την ανάφλεξή 

του. Το φαινόμενο που ακολουθεί είναι εντυπωσιακό 

καθώς πραγματοποιείται η εξώθερμη αντίδραση 

διάσπασης του (NH4)2Cr2O7. Η διόγκωση του 

παραγόμενου πράσινου στερεού (Cr2O3) οφείλεται 

στο αέριο Ν2 που παράγεται ταυτόχρονα. 
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Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Λεονταρίου 
 

Φλεγόμενη καραμέλα  

Όργανα – σκεύη – υλικά: Δοκιμαστικός σωλήνας pyrex, σπάτουλα 

– κουτάλι, μεταλλικό στήριγμα με σφικτήρα, εργαστηριακός λύχνος, 

καραμέλες, χλωρικό κάλιο (KClO3). 

Διεξαγωγή: Τοποθετούμε την καραμέλα και κατόπιν το χλωρικό 

κάλιο στο δοκιμαστικό σωλήνα που κρατιέται με σφικτήρα πάνω στο 

μεταλλικό στήριγμα.  Πλησιάζουμε τον αναμμένο λύχνο κάτω από 

τον δοκιμαστικό σωλήνα. Σβήνουμε τα φώτα. Πολύ σύντομα το 

περιεχόμενο του σωλήνα αρπάζει φωτιά παράγοντας μια 

εντυπωσιακή λευκή φλόγα.  

Ερμηνεία: Η καραμέλα είναι κατά βάση ζάχαρη (C12H22O11). Όταν αυτή θερμαίνεται μαζί με KClO3, 

λαμβάνει χώρα μια ισχυρά εξώθερμη αντίδραση, η οποία μπορεί να παρασταθεί ως εξής (το Ο2 

προέρχεται από τη διάσπαση του KClO3): C12H22O11(s) +12O2(g)  12CO2(g) +11H2O(g). 

 

Ένας εντυπωσιακός αποχρωματισμός  

Όργανα – σκεύη – υλικά: Πλαστική φιάλη (1,5L), σπάτουλα – κουτάλι, KMnO4 (στερεό), Νa2SO3 

(στερεό), π. Η2SO4. 

Διεξαγωγή: Σε διαφανή πλαστική φιάλη (1,5L) διαλύουμε μικρή ποσότητα υπερμαγγανικού καλίου 

(KMnO4) σε νερό και αναδεύουμε καλά. Προσθέτουμε προσεκτικά μερικές σταγόνες πυκνού 

θειικού οξέος (π. Η2SO4). Βρέχουμε εσωτερικά το καπάκι της φιάλης και ρίχνουμε σ’ αυτό σκόνη 

θειώδους νατρίου (Νa2SO3), ώστε να συγκρατηθεί στο καπάκι. Βιδώνουμε το καπάκι και 

αναταράσσουμε δυνατά. Παρατηρούμε ότι το διάλυμα αποχρωματίζεται. 

Ερμηνεία: Πραγματοποιείται η οξειδοαναγωγική αντίδραση: 

2KMnO4 + 5Na2SO3 + 3H2SO4  2MnSO4 + K2SO4 + 5Na2SO4 + 3H2O 

  2
4MnO Mn  

    Ιώδες χρώμα    άχρωμο 

Τα υπερμαγγανικά ιόντα ( 

4MnO ), τα οποία έχουν έντονο ιώδες χρώμα, ανάγονται προς τα σχεδόν 

άχρωμα ιόντα του δισθενούς μαγγανίου (Mn2+). Έτσι παρατηρείται αποχρωματισμός του 

διαλύματος. Ταυτόχρονα οξειδώνεται το θειώδες νάτριο (Νa2SO3) προς θειικό νάτριο (Νa2SO4). 

 
Ο πυροσβέστης CO2 

Όργανα – σκεύη – υλικά: ποτήρι ζέσεως, κεριά, αναπτήρας, μαγειρική σόδα, πυκνό υδροχλωρικό 

οξύ (HCl). 

Διεξαγωγή: Σε ποτήρι ζέσεως τοποθετούμε λίγη σόδα 

και στη συνέχεια προσθέτουμε π. HCl. Παρατηρούμε 

έντονο αφρισμό. Πλησιάζουμε το στόμιο του ποτηριού 

στα αναμμένα κεριά και παρατηρούμε ότι η φλόγα σβήνει. 

Ερμηνεία: H μαγειρική σόδα περιέχει όξινο ανθρακικό 

νάτριο (NaHCO3) το οποίο αντιδρά με το υδροχλωρικό 

οξύ (HCl) δίνοντας μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης 

κατά την οποία παράγεται αέριο διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2): NaHCO3 + HCl  NaCl + CO2↑ + H2O. 
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Το CO2 έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από τον αέρα, με αποτέλεσμα να εκτοπίζει το οξυγόνο (Ο2) 

δημιουργώντας ένα <<στρώμα>> πάνω από το κερί. Χωρίς οξυγόνο η φλόγα δεν μπορεί να 

διατηρηθεί. Η ιδιότητα αυτή του CO2 χρησιμοποιείται στους πυροσβεστήρες. 
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Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Προαστίου 
 

Ηλιακή Ενέργεια  

Η σύγχρονη τεχνολογία μάς έδωσε τη δυνατότητα 

εκμετάλλευσης της ενέργειας της ηλιακής ακτινοβολίας 

με τη χρήση των ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων 

(Φ/Β), που η λειτουργία τους στηρίζεται στο 

φωτοβολταϊκό φαινόμενο, δηλαδή την άμεση μετατροπή 

της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύμα. 

Μερικά υλικά, όπως το πυρίτιο με πρόσμιξη άλλων 

στοιχείων γίνονται ημιαγωγοί (άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα 

προς μια μόνο διεύθυνση), έχουν δηλαδή τη δυνατότητα 

να δημιουργούν διαφορά δυναμικού όταν φωτίζονται και κατά συνέπεια να παράγουν ηλεκτρικό 

ρεύμα. Συνδέοντας μεταξύ τους πολλά μικρά κομμάτια τέτοιων υλικών (φωτοβολταϊκές κυψέλες ή 

στοιχεία), τοποθετώντας τα σε μία επίπεδη επιφάνεια (φωτοβολταϊκό σύστημα) και στρέφοντάς τα 

προς τον ήλιο είναι δυνατό να πάρουμε ηλεκτρικό ρεύμα αρκετό για να καλύψουμε τις ανάγκες. 

Η μέγιστη απόδοση των φωτοβολταϊκών στοιχείων (Φ/Β), ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους 

κυμαίνεται από 7% (ηλιακά στοιχεία άμορφου πυριτίου) 

έως 12-15% (ηλιακά στοιχεία μονοκρυσταλλικού 

πυριτίου).Το σημαντικό είναι ότι η ενέργεια που 

παράγεται με αυτό τον τρόπο, είναι δυνατό να 

αποθηκευτεί σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές (μπαταρίες). 

Έτσι έχουμε ενέργεια ανεξάντλητη, ανανεώσιμη, φθηνή 

και κυρίως «καθαρή». Τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα από τη χρήση των φωτοβολταϊκών είναι :  

Πλεονεκτήματα  

- Μηδενική ρύπανση  

- Αθόρυβη λειτουργία 

- Αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής 

- Απεξάρτηση από τροφοδοσία καυσίμων της ενέργειας (μπαταρίες)  

- Δυνατότητα επέκτασης 

- Μηδενικό κόστος παραγωγής ενέργειας - ελάχιστη συντήρηση 

Μειονεκτήματα  

- Υψηλό κόστος κατασκευής  

- Έλλειψη επιδοτήσεων 

- Προβλήματα στην αποθήκευση  

Τα Φ/Β παράγουν συνεχές ρεύμα που το μετατρέπουμε σε εναλλασσόμενο 220V στη χώρα μας 

(ρεύμα ίδιο με της ΔΕΗ) με ηλεκτρονικές συσκευές (αντιστροφείς συνεχούς - εναλλασσόμενου). 

Μπορούμε να «πουλήσουμε» ρεύμα στη ΔΕΗ (Ν. 2244/94 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). 

Με τα σημερινά οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα, η χρήση αυτών των συστημάτων δεν είναι 

ιδιαίτερα διαδεδομένη, γίνονται όμως προσπάθειες για τη μείωση του κόστους παραγωγής αυτών 

των πολύτιμων υλικών. 

Προϋποθέσεις κτηρίων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών: 

- Να υπάρχει επαρκής ελεύθερος και ασκίαστος χώρος 

- Νότιος προσανατολισμός  

- Σωστή κλίση (γεωγραφικό πλάτος του τόπου ± 10°) 

- Κατάλληλος χώρος για ηλεκτρονικά συστήματα και μπαταρίες 
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Εικ. Εφαρμογή μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική και μηχανική ενέργεια. 

 

Τραμπάλα φωτιάς! 

Υλικά: 1 κερί σπαρματσέτο, 2 καρφιά μεγάλα ίδιου 

μεγέθους, 2 τενεκεδάκια ίδιου ύψους, 1 μαχαίρι, 

αλουμινόχαρτο. 

Βήματα: 1. Κόβουμε ένα κομματάκι από τα δύο άκρα ενός 

κεριού με το μαχαίρι ή με ένα ψαλίδι, έτσι ώστε να μείνει 

το φιτίλι και στα δύο άκρα. 

2. Στο μέσον του κεριού καρφώνουμε τα δύο καρφιά, 

όπως φαίνεται στην φωτογραφία. 

3. Ακουμπάμε προσεκτικά το σύστημα στα δύο τενεκεδάκια, έτσι ώστε το κερί να μπορεί να 

περιστρέφεται ελεύθερα χωρίς να ακουμπά το τραπέζι. Επιλέγουμε τενεκεδάκια για να μην πιάσει 

φωτιά! 

4. Ανάβουμε τα δύο φιτίλια. Τι παρατηρούμε; Γιατί γίνεται αυτό; 

Μπορούμε να βάλουμε την πειραματική μας διάταξη πάνω σε αλουμινόχαρτο για να μην λερώσουμε 

το τραπέζι. Εμείς δεν βάλαμε αρχικά αλουμινόχαρτο και καθαρίζαμε μετά επί ώρα ... 

Και λίγη περισσότερη φυσική... Ο ζεστός αέρας είναι πιο ελαφρύς και ανεβαίνει προς τα πάνω. 

Τα θερμά ρεύματα αέρα δημιουργούνται και στα δύο μέρη του κεριού μας και το αναγκάζουν να 

κινείται πάνω κάτω. 

 

Γιατί ανεβαίνει το νερό μέσα στο ποτήρι;  

Υλικά: 1 διαφανές μπολ ή δοχείο, 1 ποτήρι (σωλήνας) ή ένα 

ογκομετρικό δοχείο, νερό, μελάνι, 1 κερί, πλαστελίνη, σπίρτα. 

Βήματα: 1. Τοποθετούμε πλαστελίνη στον πάτο του μπολ και 

στερεώνουμε το κερί. 

2. Ρίχνουμε νερό μέσα στο δοχείο σε ύψος περίπου δύο δάκτυλα 

και προσθέτουμε μελάνι ώστε να μπορούμε να παρατηρήσουμε το 

φαινόμενο καλύτερα. 

3. Ανάβουμε το κερί και πλησιάζουμε αργά το ποτήρι πάνω από το κερί έτσι ώστε να μην σβήσει η 

φλόγα του κεριού όσο τοποθετούμε το ποτήρι πάνω από το κερί. 

Τι παρατηρούμε; Γιατί ανεβαίνει η στάθμη του νερού μέσα στο ποτήρι; Πόσο ανεβαίνει η στάθμη; 

Επαναλαμβάνουμε το πείραμα με ογκομετρικό δοχείο ώστε να γίνει ακριβής ο υπολογισμός του 

νερού που ανεβαίνει μέσα στο δοχείο. 

Και λίγη περισσότερη φυσική... Καθώς καίγεται το κερί η στάθμη του νερού θα ανέβει για να 

πάρει την θέση του οξυγόνου που καταναλώνει η καύση. Όταν σβήσει η φλόγα τότε όλο το οξυγόνο 

θα εξαντληθεί και θα ανέβει η στάθμη του νερού. Με την καύση παράγεται και διοξείδιο του 
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άνθρακα. Η ανύψωση του νερού είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που μεγάλο ρόλο παίζει επίσης και η 

διαφορά θερμοκρασίας, γιατί ο αέρας πάνω από το κερί είναι ζεστός οπότε ελαττώνεται η πίεση 

και έτσι απορροφάται νερό. Το πείραμα αναφέρεται σε δεκάδες βιβλία ως απόδειξη του ότι το 

οξυγόνο αποτελεί το 21% του αέρα αλλά δεν είναι σωστή ως απόδειξη.  

 

Πώς κόβουμε μία πατάτα με ένα καλαμάκι;  

Υλικά: 1 πατάτα, 1 καλαμάκι. 

Βήματα: 1. Προσπαθούμε να καρφώσουμε μία πατάτα με 

ένα καλαμάκι. Τι παρατηρούμε; 

2. Κλείνουμε με τον αντίχειρά μας το καλαμάκι και 

επαναλαμβάνουμε την διαδικασία. Τι παρατηρούμε; Γιατί 

γίνεται αυτό; 

Και λίγη περισσότερη φυσική... Όταν κλείνουμε με τον 

αντίχειρα το καλαμάκι εγκλωβίζεται στο εσωτερικό του ο 

αέρας. Έτσι όταν καρφώνουμε την πατάτα με το καλαμάκι ο εγκλωβισμένος αέρας δεν αφήνει το 

καλαμάκι να λυγίσει και έτσι τρυπάει την πατάτα. 

 

Ηλεκτρικά κυκλώματα από χαρτί 

Υλικά: Ένα φύλλο χαρτί, μπαταρία 9Volt, μολύβι μαλακό 2Β, λαμπάκι led. 

Πείραμα: Σχεδιάζουμε ένα κύκλωμα με το μολύβι. Συνδέουμε το ένα άκρο 

από το λαμπάκι με τη μπαταρία και το άλλο 

άκρο του με το ίχνος του μολυβιού στο χαρτί. 

Συνδέουμε το άλλο άκρο της μπαταρίας με το 

άλλο άκρο στο ίχνος του μολυβιού. Τι 

παρατηρείτε όταν πλησιάζετε το λαμπάκι; 

Γιατί συμβαίνει αυτό; 

Και λίγη φυσική... Το μολύβι (ίχνος) είναι αγωγός του ηλεκτρισμού. 

Το κύκλωμα λειτουργεί και σαν ροοστάτης για το λαμπάκι. 

 

Κατασκευή μεγαλομορίου (buckyball) με την τεχνική origami 

Φουλερένια (buckyballs): Τα φουλερένια είναι μόρια που αποτελούνται από 60 άτομα άνθρακα. 

Κάθε άτομο άνθρακα είναι συνδεδεμένο με 3 γειτονικά άτομα άνθρακα και ολόκληρη η 

ομαδοποίηση σχηματίζει μια σφαίρα. Αυτό το μοναδικό μοριακό σχήμα / σύνθεση είναι χρήσιμο σε 

πολλές εφαρμογές. 

   
Έχοντας το παραπάνω μόριο ως πρότυπο προσπαθήσαμε με μια μέθοδο που αναπτύξαμε να 

φτιάξουμε με χαρτί ένα παρόμοιο μόριο. Για το λόγο αυτό κόψαμε κομμάτια 8x8cm χαρτί και με 

κατάλληλες διπλώσεις ξεκινήσαμε να το κατασκευάζουμε. 
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Ηλεκτρισμός με πατάτα 

Υλικά: Δύο πατάτες, μια συσκευή ψηφιακού ρολογιού 

χωρίς μπαταρία, καλώδια, δύο ηλεκτρόδια χαλκού και δύο 

ηλεκτρόδια ψευδαργύρου. 

Στόχος είναι η δημιουργία μπαταρίας από πατάτα. Η 

συνδεσμολογία γίνεται όπως φαίνεται στην εικόνα. 

Επαναλαμβάνουμε με λεμόνια ή με αλατόνερο. 

Λίγη Φυσική: Η παραγωγή ηλεκτρικών φορτίων γίνεται 

γιατί τα εν λόγω υλικά είναι ηλεκτρολύτες. 
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1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καρδίτσας  
 

Πως ισορροπεί το ποδήλατο. - Όλο το παιχνίδι βρίσκεται στη φυσική! 

Στο ποδήλατο, κρατάμε ισορροπία, κάνοντας κάτι πολύ απλό: σε κάθε 

μικρή ή μεγάλη κλίση που παίρνει, στρίβουμε το τιμόνι προς την 

κατεύθυνση που θα …πέφταμε! Όταν ένας ποδηλάτης καταλαβαίνει ότι 

το ποδήλατο παίρνει κλίση, ας πούμε προς τα αριστερά, στρίβει το τιμόνι 

λίγο προς τα αριστερά! 

Όταν λοιπόν το ποδήλατο κινείται με μια ελαφριά κυκλική πορεία (π.χ. 

προς τα αριστερά), η κεντρομόλος δύναμη του ποδηλάτου δημιουργεί μία 

δύναμη προς τα έξω. Αυτή η δύναμη βρίσκεται πάνω από το επίπεδο 

του εδάφους και έτσι ακυρώνει την τάση του ποδηλάτου για πτώση!  

Με αυτόν τον τρόπο 

ο ποδηλάτης μπορεί να κανονίσει και να πάει 

προς την επιθυμητή κατεύθυνση, απλά και 

μόνο ελέγχοντας την κλίση του ποδηλάτου με 

το βάρος του! Πράγμα που φυσικά, το κάνουμε 

ασυναίσθητα! 

Τα σημερινά ποδήλατα οφείλουν την ευστάθεια 

τους στην γεωμετρία τους, δηλαδή τη γωνία 

του τιμονιού και στο ίχνος. Η κατασκευή των 

τροχών γίνεται με κατανομή μάζας για την 

μέγιστη στροφορμή και σε χαμηλές ταχύτητες. 

Η στροφορμή L διατηρεί τους τροχούς σε 

όρθια θέση, ενώ και η κεντρομόλος δύναμη είναι ανάλογη με το τετράγωνο 

της ταχύτητας. Αυτό σημαίνει πως όσο ταχύτερα κινούμαστε, τόσο πιο 

εύκολο είναι να κρατάμε την ισορροπία μας! 

Το πώς επιτυγχάνεται η ισορροπία ενός ποδηλάτη, είναι ένα πρόβλημα που 

απασχόλησε την επιστημονική κοινότητα από τη δεκαετία του 1860, όταν 

εφευρέθηκε το ποδήλατο. 

Επιστήμονες από τρία διαφορετικά πανεπιστήμια συνεργάστηκαν για να 

κατανοήσουν το ευχάριστο αυτό φαινόμενο.  

Ο καθηγητής Arend Schwab του ολλανδικού πανεπιστημίου Ντελφτ είπε 

χαρακτηριστικά ότι "πάνω από 100 χρόνια οι άνθρωποι προσπαθούσαν να 

καταλάβουν γιατί ένα ποδήλατο με δύο τροχούς ισορροπεί μόνο του για λίγο, 

όταν του δοθεί μια αρχική ώθηση".  

Τελικά, κατάφεραν να βρουν 

τον ποθούμενο μαθηματικό 

τύπο: μόνο 31 αριθμοί και 

σύμβολα και 9 παρενθέσεις!  

Ο τύπος περιλαμβάνει διάφορα μεγέθη όπως την αδράνεια, την 

φυγόκεντρο δύναμη, την κλίση του ποδηλάτη, τη στροφορμή κ.ά. 

Η ανακάλυψη υπόσχεται πως θα βοηθήσει στην κατασκευή ακόμα 

πιο σταθερών ποδηλάτων, γεγονός που ελπίζουμε να χαροποιήσει 

όλους τους ποδηλάτες! 
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2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καρδίτσας  
 

Φωτιά στα … σύρματα 

Τι χρειάζεσαι: Πολύ ψιλό σύρμα για τα πιάτα, μπαταρία των 9V, 

καλώδια (μπορείς και χωρίς αυτά). 

Τι θα κάνεις και τι θα δεις: Τοποθετείς το σύρμα αφού το ξάνεις 

λίγο πάνω σε μια επιφάνεια που δεν μπορεί να πάρει φωτιά. Ακουμπάς 

τους πόλους της μπαταρίας πάνω στο σύρμα, είτε απ’ ευθείας, είτε 

μέσω των καλωδίων. Το σύρμα θα πάρει φωτιά. Εννοείται ότι δεν θα 

ακουμπήσεις το σύρμα! Οι θερμοκρασίες που πιάνει είναι πολύ υψηλές (κοντά στους 1370°C). 

Τι συνέβη: Το σύρμα άγει το ηλεκτρικό ρεύμα. Όταν συνδέεται με τη μπαταρία, διαρρέεται από 

ρεύμα. Επειδή έχει μικρή αντίσταση, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται σ’ αυτό, λόγω φαινομένου 

Joule, είναι μεγάλη. Έτσι το σύρμα παίρνει φωτιά. Αυτό που βλέπεις είναι καύση του μετάλλου 

(αντίδραση δηλ. με το O2). Χρειάζεσαι καλή επαφή με το O2 του αέρα, γι αυτό άλλωστε και θέλεις 

πολύ ψιλό σύρμα. Φυσικά μπορείς να βάλεις φωτιά στο σύρμα και με έναν … αναπτήρα! 

 

Χρωματιστές … μπουρμπουλήθρες 

Τι χρειάζεσαι: Ένα μεγάλο ψηλό ποτήρι ή ένα μπουκάλι με σχετικά 

φαρδύ λαιμό (διάφανο εννοείται), νερό, λάδι (καλά είναι και τα 

σπορέλαια), χρώμα ζαχαροπλαστικής ή μπογιά που βάφουμε αυγά το 

Πάσχα, δισκία Depon (αναβράζοντα). 

Τι θα κάνεις και τι θα δεις: Βάζεις νερό μέχρι το 1/5 του ποτηριού 

και διαλύεις σ’ αυτό μερικές σταγόνες από το χρώμα. Προσθέτεις το 

λάδι μέχρι σχεδόν να γεμίσει το ποτήρι. Προσθέτεις ένα δισκίο Depon. Θα δεις χρωματιστές 

φυσαλίδες να ανεβοκατεβαίνουν. 

Τι συνέβη: Το Depon, που μεταξύ άλλων περιέχει όξινο ανθρακικό νάτριο και κιτρικό οξύ, μόλις 

διαλυθεί στο νερό παράγει φυσαλίδες διοξειδίου του άνθρακα. Αυτές καθώς ανεβαίνουν προς τα 

πάνω παρασύρουν μια μικρή ποσότητα χρωματιστού νερού μέχρι την επιφάνεια του λαδιού. Εκεί 

σπάνε, φεύγει το CO2 και το νερό κατεβαίνει πάλι στην υδατική φάση. Για όποιον αγαπά την 

Χημεία και στο … χαρτί οι χημικές εξισώσεις είναι: HCO3
-(aq) + H3O

+(aq)  H2CO3(aq) + H2O(l) 

 και H2CO3(aq) (ασταθές)  CO2(g) + H2O(l). 

 

Κερί σε … υδάτινο ασανσέρ 

Τι χρειάζεσαι: Ένα ψηλό ποτήρι, ένα κεράκι ρεσώ, πιάτο, νερό, 

νόμισμα. 

Τι θα κάνεις και τι θα δεις: Σ’ ένα πιάτο με λίγο νερό ρίχνεις ένα 

κέρμα. Πώς θα πάρεις το κέρμα χωρίς να βραχείς (και χωρίς να 

αναποδογυρίσεις το πιάτο φυσικά); Ανάβεις το κερί στο κέντρο του 

πιάτου και το καλύπτεις με το ποτήρι. Το κερί μετά από λίγο σβήνει, 

το νερό μπαίνει στο ποτήρι, το κερί ανεβαίνει προς τα πάνω και το νόμισμα βγαίνει απ’ το νερό. Αν 

έχεις χρωματίσει το νερό από πριν με λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής το … ασανσέρ σου θα είναι 

χρωματιστό.  

Τι συνέβη: Το κερί καίγεται καταναλώνοντας το O2 του αέρα μέσα στο ποτήρι και σβήνει όταν 

αυτό τελειώσει. Έτσι όμως στο εσωτερικό του ποτηριού ελαττώνεται η πίεση (γίνεται μικρότερη 

από την ατμοσφαιρική) και η εξωτερική ατμοσφαιρική πίεση ωθεί το νερό στο ποτήρι. 
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Το πιπέρι … αντιπαθεί το σαπούνι;  

Τι χρειάζεσαι: Πιατάκι με νερό, πιπέρι, μπατονέτες (ή το δάχτυλό 

σου), απορρυπαντικό για τα πιάτα.  

Τι θα κάνεις και τι θα δεις: Πασπαλίζεις με πιπέρι την επιφάνεια 

του νερού. Το πιπέρι επιπλέει. Ακουμπάς στο κέντρο του πιάτου τη 

μπατονέτα. Τίποτα. Επαναλαμβάνεις αφού πρώτα έχεις βυθίσει τη 

μπατονέτα στο απορρυπαντικό. Το πιπέρι απομακρύνεται προς τα 

τοιχώματα του πιάτου. Αν κουνήσεις λίγο το πιάτο το πιπέρι 

βυθίζεται στο νερό. 

Τι συνέβη: Τα μόρια στην επιφάνεια των υγρών έλκονται μεταξύ τους και προς το εσωτερικό του 

υγρού από δυνάμεις συνοχής. Συνέπεια αυτού είναι να δημιουργείται μια συνισταμένη δύναμη, που 

ονομάζεται επιφανειακή τάση. Έτσι η επιφάνεια του νερού συμπεριφέρεται ως ελαστική 

επιδερμίδα, με αποτέλεσμα τα έντομα να περπατούν πάνω της. Για τον ίδιο λόγο το πιπέρι 

επιπλέει στο νερό γιατί είναι ελαφρύ και μη πολικό. Τα απορρυπαντικά ανήκουν στις 

επιφανειοδραστικές ουσίες. Τα μόριά τους αποτελούνται από ένα υδρόφιλο και ένα υδρόφοβο 

τμήμα. Όταν προστεθούν στο νερό κατευθύνονται προς την επιφάνεια και προσανατολίζονται με το 

υδρόφιλο τμήμα στο νερό, και το υδρόφοβο προς την αέρια φάση. Εξ αιτίας τους εξασθενούν οι 

διαμοριακές δυνάμεις του νερού και μειώνεται η επιφανειακή του τάση. 

 

Ένα κερί που σβήνει κάπως αλλιώς 

Τι χρειάζεσαι: Ένα κεράκι ρεσώ, ένα μεγάλο φαρδύ ποτήρι (ή μέσα 

σε μια κατσαρόλα στο σπίτι σου), σόδα φαγητού και ξίδι, ένα χωνάκι 

να ρίξεις το ξίδι. 

Τι θα κάνεις και τι θα δεις: Άναψε το κερί και τοποθέτησέ το μέσα 

στο ποτήρι. Δίπλα του ρίξε λίγη σόδα φαγητού (2 κουταλάκια μάλλον 

φτάνουν). Ρίξε με το χωνί ξίδι στη σόδα. Η σόδα αφρίζει και το κερί 

σβήνει. 

Τι συνέβη: Το ξίδι περιέχει οξικό οξύ (CH3COOH) και η σόδα είναι όξινο ανθρακικό νάτριο 

(NaHCO3). Αντιδρούν μεταξύ τους και παράγεται CO2, το οποίο είναι βαρύτερο απ’ τον αέρα και 

καλύπτει την φλόγα. Έτσι δεν αφήνει το κερί να έρχεται σε επαφή με το οξυγόνο και η φλόγα του 

σβήνει. Το CO2  χρησιμοποιείται στους απλούς πυροσβεστήρες. Η χημική εξίσωση είναι: 

NaHCO3 + CH3COOH →CH3COONa + CO2 + H2O. 

 

Αχ αυτό το φούξια!  

Τι χρειάζεσαι: 4 ποτήρια και μια μεγάλη κανάτα, διάλυμα 

φαινολοφθαλεΐνης, λίγο ξινό (μισό κουταλάκι), διάλυμα NaOH 

30%w/v ή 10g σόδα του φαγητού. 

Τι θα κάνεις και τι θα δεις: Γεμίζεις την κανάτα με 4 ποτήρια 

νερό. Προσθέτεις 4-5 σταγόνες από το διάλυμα NaOH. Το 

περιεχόμενο της κανάτας είναι άχρωμο. Στα ποτήρια 1 και 3 έχεις 

ρίξει 2-3 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης και στο ποτήρι 4 το ξινό. Αδειάζεις το περιεχόμενο της 

κανάτας στα ποτήρια. Στα ποτήρια 1 και 3 το διάλυμα γίνεται φούξια ενώ στα ποτήρια 2 και 4 

παραμένει άχρωμο. Επιστρέφεις το περιεχόμενο των ποτηριών στην κανάτα με τη σειρά. Το 

διάλυμα στην κανάτα είναι φούξια μέχρι που ρίχνεις το τελευταίο ποτήρι. Τότε αποχρωματίζεται.  

Τι συνέβη: Η φαινολοφθαλεΐνη είναι δείκτης. Αλλάζει χρώμα ανάλογα με το pH. Σε pH<8 είναι 

άχρωμη. Σε pH>8 γίνεται ροζ - φούξια. Το ξινό στο τελευταίο ποτήρι είναι κιτρικό οξύ και 

εξουδετερώνει τη βάση που υπάρχει στο αρχικό διάλυμα. 
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1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Σοφάδων  
 

Φυσική σαν … παιχνίδι  

Το παιχνίδι συντροφεύει τον άνθρωπο από τις πρώτες ώρες της 

ζωής του. Τα πρώτα ερεθίσματα φτάνουν σε ένα μωρό από κάποιο 

παιχνίδι που βρίσκεται στο κρεβατάκι του. Καθώς το μωρό 

μεγαλώνει τα παιχνίδια του 

προσφέρουν διασκέδαση και 

εμπειρίες. Οξύνεται ο νους και 

μαθαίνει να ανακαλύπτει τον 

κόσμο.  

Ο θαυμάσιος κόσμος των παιχνιδιών μπορεί να φανεί χρήσιμος και 

μέσα στην τάξη. Μπορεί ένα 

παιχνίδι να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών και μέσα από 

αυτό να κατανοήσουν εύκολα έννοιες της Φυσικής που δε θα 

μπορούσαν με το στυλό και το χαρτί. 

Καταλαβαίνουν καλύτερα οι μαθητές τις εφαρμογές που έχουν οι 

νόμοι της Φυσικής στην καθημερινή 

ζωή και τονώνεται το ενδιαφέρον 

για την ανακάλυψη της γνώσης. 

Βέβαια όταν λέμε παιχνίδι δεν εννοούμε μόνο ένα αντικείμενο, αλλά 

και μια ενέργεια ή μια δραστηριότητα 

στην οποία συμμετέχουν ενεργά οι 

μαθητές. 

Με τις σβούρες, τη ρόδα ποδηλάτου, 

το μπαλάκι του πινγκ πονγκ, τη μπάλα θαλάσσης, τα μπαλόνια, τις 

σαπουνόφουσκες, τη λάμπα πλάσματος και τις τροχαλίες, ας 

παίξουμε όλοι μαζί και ας γνωρίσουμε το θαυμαστό κόσμο της 

Φυσικής.  

Το ιπτάμενο μπαλάκι  

Τι χρειάζεσαι: Ένα μπαλάκι του πινγκ πονγκ, ένα πιστολάκι μαλλιών ή ένα καλαμάκι γυριστό, ένα 

φυσητήρα ηλεκτρονικού υπολογιστή, μία φουσκωτή μπάλα θαλάσσης. 

Τι θα κάνεις: Θα λυγίσεις το καλαμάκι σε ορθή γωνία, θα τοποθετήσεις 

το μπαλάκι πάνω στο κοντό στέλεχος και θα φυσήξεις δυνατά από το 

μακρύ στέλεχος. 

Ή θα ενεργοποιήσεις το πιστολάκι μαλλιών και θα 

τοποθετήσεις το μπαλάκι πάνω στο ρεύμα αέρα. 

Ή θα ενεργοποιήσεις το φυσητήρα ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και θα τοποθετήσεις τη φουσκωτή μπάλα 

θαλάσσης πάνω στο ρεύμα αέρα. 

Τι θα δεις: Και στις τρεις περιπτώσεις το μπαλάκι και 

η μπάλα αιωρείται πάνω από το καλαμάκι ή πάνω από το πιστολάκι μαλλιών ή 

πάνω από το φυσητήρα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ακόμα κι αν  γύρεις το 

καλαμάκι ή το πιστολάκι ή το φυσητήρα προς τη μια πλευρά, το μπαλάκι και η 

μπάλα αιωρείται πάνω στο ρεύμα αέρα, που σχηματίζει κάποια γωνία με την 

κατακόρυφη. 
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Τι συνέβη: Ο Ελβετός επιστήμονας Daniel Bernulli μελέτησε το φαινόμενο και 

κατέληξε στον εξής νόμο: Σε οριζόντια στρωτή ροή ενός ρευστού  όταν 

αυξάνεται η ταχύτητα του ρευστού, η εσωτερική πίεση μειώνεται. 

Σύμφωνα με το νόμο του Bernoulli, η πίεση στο ρεύμα του κινούμενου με 

ταχύτητα αέρα, θα είναι μικρότερη από τη πίεση του περιβάλλοντα στατικού 

αέρα. Όταν λοιπόν το μπαλάκι ή η μπάλα τείνει να ξεφύγει δεξιά ή αριστερά, οι 

υψηλές πιέσεις του ατμοσφαιρικού αέρα τα επαναφέρουν προς το ρεύμα του αέρα, 

εγκλωβίζοντας τα με τον τρόπο αυτό. 

Λίγα πειράματα ακόμα… 

Μπορείς να διαπιστώσεις το ίδιο φαινόμενο κάνοντας τα εξής πειράματα: 

- Θα δέσεις δύο ίδια φουσκωμένα μπαλόνια από κάποιο 

σταθερό σημείο και θα τα αφήσεις να ισορροπήσουν. Έπειτα θα φυσήξεις 

ανάμεσά τους και ενώ θα περίμενε κανείς τα μπαλόνια να απομακρυνθούν, 

αντίθετα πλησιάζουν μεταξύ τους. 

- Θα κρατήσεις μια κόλλα χαρτί από τη μια της άκρη 

και θα φυσήξεις με ένα πιστολάκι μαλλιών κατά μήκος 

της πάνω όψης. Θα δεις ότι η κόλλα ανυψώνεται, αψηφώντας τη βαρύτητα  

όπως και τα φτερά ενός αεροπλάνου. 

Εφαρμογές στην καθημερινότητα  

- Το ρεύμα αέρα όταν διέρχεται πάνω από μια καμπύλη επιφάνεια, λόγω της 

μειωμένης πίεσης καμπυλώνεται προς το μέρος της επιφάνειας. Έτσι ασκείται 

δύναμη και στην επιφάνεια προς την αντίθετη 

κατεύθυνση. Τα φτερά των αεροπλάνων 

κατασκευάζονται σε πολλά διαφορετικά σχήματα. Το κοινό τους 

όμως χαρακτηριστικό είναι ότι αναγκάζουν τον αέρα να κινείται 

ταχύτερα πάνω από την επιφάνεια του φτερού απ’ ότι κάτω από την 

κάτω επιφάνειά του. Έτσι η πίεση του αέρα κάτω από το φτερό 

είναι μεγαλύτερη απ’ ότι πάνω, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια ολική δύναμη προς τα πάνω. 

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

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

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

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

σπρώχνει προς τα πάνω είναι η αιτία που προκαλεί και συντηρεί την πτήση αεροσκαφών. Στα 

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

- Όταν διασταυρώνεστε στην εθνική οδό με ένα μεγάλο φορτηγό που έρχεται από το αντίθετο 

ρεύμα, το αυτοκίνητό σας τείνει να πλησιάσει προς το μέρος του. 

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

αυτοκίνητο τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. 

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

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

έτσι μια ανυψωτική δύναμη, που μπορεί να παρασύρει τη στέγη. 

 

Ρόδα είναι και γυρίζει 

Τι χρειάζεσαι: Μια ρόδα ποδηλάτου, δύο σχοινιά. 

Τι θα κάνεις: - Θα δέσεις τα δύο σχοινιά από τα άκρα του άξονα περιστροφής της ρόδας, θα 

κρατήσεις το ένα σχοινί με το χέρι σου και θα αφήσεις ελεύθερη τη ρόδα.  
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- Θα κρατήσεις με τα δύο σου χέρια τα άκρα του άξονα περιστροφής της ρόδας και θα 

περιστρέψεις τη ρόδα όσο πιο γρήγορα μπορείς.  

- Θα κρατήσεις τα άκρα των σχοινιών και θα αφήσεις τη ρόδα να περιστραφεί. 

- Θα κρατήσεις το ένα σχοινί με το χέρι σου και θα αφήσεις τη ρόδα να περιστραφεί. 

- Θα κρατήσεις το άλλο σχοινί με το άλλο σου χέρι, θα ελευθερώσεις το πρώτο σχοινί και θα 

αφήσεις ξανά τη ρόδα να περιστραφεί. 

Τι θα δεις: - Όταν κρατάς τη ρόδα με το ένα σχοινί και είναι ακίνητη, τότε 

ανατρέπεται. 

- Όταν κρατάς τη ρόδα από τα δύο σχοινιά περιστρέφεται για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. 

- Όταν κρατάς τη ρόδα από το ένα σχοινί και περιστρέφεται, τότε ο άξονάς 

της διαγράφει έναν οριζόντιο κύκλο γύρω από το σχοινί. 

- Όταν κρατάς τη ρόδα από το άλλο σχοινί και περιστρέφεται, τότε ο 

άξονάς της διαγράφει έναν οριζόντιο κύκλο γύρω από το σχοινί προς την 

αντίθετη κατεύθυνση απ’ ότι στο προηγούμενο βήμα. 

Τι συνέβη: Στη Φυσική ο όρος ροπή χαρακτηρίζει το φυσικό μέγεθος που 

περιγράφει την περιστροφή που προκαλεί μία δύναμη. H στροφορμή (στροφή + ορμή) είναι ένα 

φυσικό μέγεθος αλλά και ιδιότητα που χαρακτηρίζει γενικά τα περιστρεφόμενα σώματα. Για 

παράδειγμα, ένα στερεό σώμα που εκτελεί περιστροφή γύρω από τον άξονά του, θα συνεχίσει να 

περιστρέφεται με σταθερή ταχύτητα και καθορισμένη φορά, εφόσον δεν ασκηθεί σ’ αυτό κάποια 

εξωτερική ροπή δύναμης. 

Στο πείραμα: - Όταν κρατάς τη ρόδα με το ένα σχοινί και είναι ακίνητη, τότε η βαρυτική έλξη 

προκαλεί την ανατροπή της. 

- Όταν κρατάς τη ρόδα με τα δύο σχοινιά και περιστρέφεται, διατηρεί τη γωνιακή της ταχύτητα για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού η βαρυτική έλξη ως εξωτερική δύναμη δεν προκαλεί ροπή και η 

στροφορμή της ρόδας διατηρείται. 

- Όταν κρατάς τη ρόδα από το ένα σχοινί και περιστρέφεται, εκτελεί μια κίνηση που είναι γνωστή 

ως μεταπτωτική κίνηση. Οφείλεται στο γεγονός ότι η βαρυτική έλξη προκαλεί ροπή και αλλαγή της 

κατεύθυνσης του άξονα περιστροφής της ρόδας. Η ροπή αυτή προκαλεί μεταβολή στην 

κατεύθυνση της στροφορμής και όχι στο μέτρο της. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα καθώς η ρόδα 

περιστρέφεται ο άξονάς της να διαγράφει οριζόντιο κύκλο γύρω από το σχοινί. 

- Όταν κρατάς τη ρόδα από το άλλο σχοινί, επειδή αλλάζει η κατεύθυνση της εξωτερικής ροπής 

της βαρυτικής έλξης, αλλάζει η φορά διαγραφής του οριζόντιου κύκλου του άξονα περιστροφής. 

Λίγα πειράματα ακόμα… Όσοι έχουν δοκιμάσει να περιστρέψουν μία σβούρα 

παρατηρούν, ότι ενώ η σβούρα γυρίζει πολύ γρήγορα γύρω από τον άξονα 

συμμετρίας της, ταυτόχρονα ο ίδιος άξονας της σβούρας, που σχηματίζει 

γωνία με την κατακόρυφο, εκτελεί κυκλική κίνηση γύρω από την 

κατακόρυφο. Η κίνηση αυτή ονομάζεται κίνηση μετάπτωσης. Είναι σίγουρο 

ότι η σβούρα θα έπεφτε αμέσως, αν δεν περιστρεφόταν. Λόγω της 

περιστροφής της γύρω από τον άξονά της, η στροφορμή της σβούρας έχει σα διεύθυνση τον άξονα 

της συμμετρίας της και η ροπή του βάρους της μεταβάλλει μόνο την κατεύθυνση της στροφορμής 

και όχι το μέτρο της. Έτσι ο άξονας της σβούρας κλονίζεται.  

Στην πράξη όμως η σβούρα πέφτει τελικά, διότι υπάρχουν δυνάμεις τριβής. 

Εφαρμογές στην καθημερινότητα 

- Στην Αστρονομία, η μετάπτωση του άξονα ενός ουράνιου σώματος προέρχεται από 

τη βαρύτητα και είναι η αργή και συνεχής αλλαγή κατεύθυνσης του άξονά περιστροφής 

του. Στη Γη η μετάπτωση του άξονα της σημαίνει τη διαρκή μετακίνηση της 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7
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κατεύθυνσής του κυκλικά, έτσι ώστε σε 26.000 έτη να συμπληρώνεται μια πλήρης περιφορά. 

- Τα γυροσκόπια επίσης, είναι οι σιωπηλοί «εγκέφαλοι» που κρατούν τα αεροπλάνα στον αέρα, 

τους δορυφόρους στην τροχιά τους και τα πλοία στην πορεία τους, και εκτελούν μεταπτωτική 

κίνηση. Το γυροσκόπιο είναι μια συσκευή η οποία μπορεί να διατηρεί σταθερό τον 

προσανατολισμό της μέσω της περιστροφής των μερών της και της αρχής της 

διατήρησης της στροφορμής. Εφαρμογή του γυροσκοπίου αποτελεί η λεγόμενη 

«γυροσκοπική πυξίδα» της οποίας οι ενδείξεις, μετά από κάποιο χρόνο αφού 

τεθεί σε λειτουργία, θεωρούνται αληθείς με συνέπεια να μη χρήζουν διορθώσεων 

όπως συμβαίνει στη μαγνητική πυξίδα. Άλλη σημαντική εφαρμογή είναι η χρήση 

του γυροσκοπίου για τη διατήρηση και αλλαγή της πορείας των πυραύλων και η χρήση του σε 

συστήματα αδρανειακής πλοήγησης σε αεροσκάφη και πυραύλους.  

 

Μαγικές σαπουνόφουσκες 

Τι χρειάζεσαι: 1/4 της κούπας υγρό σαπούνι για τα πιάτα, 1/2 κούπα 

νερό, 3 κουταλιές της σούπας γλυκερίνη, συσκευές για σαπουνόφουσκες. 

Τι θα κάνεις: Θα ανακατέψεις τα υγρά της συνταγής, τουλάχιστον μία 

μέρα πριν τα χρησιμοποιήσεις. Θα τοποθετήσεις το υγρό σε ένα μεγάλο 

μπολ ή σε κάποιο μπουκαλάκι και θα φτιάξεις σαπουνόφουσκες.  

Τι θα δεις: Το φως, παράγει στις σαπουνόφουσκες ένα όμορφο φάσμα χρωμάτων. 

Τι συνέβη: Η μεμβράνη μιας σαπουνόφουσκας αποτελείται από δύο στρώματα 

σαπουνιού, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται νερό. Το πάχος της δε, 

κυμαίνεται από ελάχιστα μέχρι 1.000 δισεκατομμυριοστά του μέτρου.  

Ένα μέρος του λευκού φωτός που πέφτει στη 

σαπουνόφουσκα, ανακλάται από το εξωτερικό στρώμα 

του σαπουνιού και ένα άλλο μέρος ανακλάται από το εσωτερικό της 

φούσκας. Τα φωτεινά αυτά κύματα διανύουν διαφορετικές αποστάσεις και 

συναντώνται σε ένα σημείο πάνω στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού. 

Μπορεί να συμβάλουν ενισχυτικά ή αναιρετικά ανάλογα με το πάχος της 

σαπουνόφουσκας και τη γωνία με την οποία προσπίπτει το φως. Ή με πιο 

απλά λόγια το φως που ανακλάται στην κάτω επιφάνεια του διαφανούς 

υμενίου του σαπουνιού, εξουδετερώνει το φως που ανακλάται στην πάνω 

επιφάνεια. Σε διαφορετικές γωνίες εξουδετερώνονται διαφορετικά χρώματα. Αν για παράδειγμα η 

σαπουνόφουσκα φωτίζεται με λευκό φως, μπορεί σε κάποιο σημείο να έχει ακριβώς το κατάλληλο 

πάχος για να εξουδετερώσει το κίτρινο φως. Όταν αφαιρείται το κίτρινο, το χρώμα που απομένει 

είναι το συμπληρωματικό του κίτρινου, δηλαδή το μπλε. Τα χρώματα που βλέπουμε κυρίως είναι το 

τυρκουάζ, το πορφυρό και το κίτρινο, λόγω της αφαίρεσης των βασικών χρωμάτων, δηλαδή του 

κόκκινου, του πράσινου και του μπλε. 

Εφαρμογές στην καθημερινότητα 

Το ίδιο συμβαίνει και όταν έχουμε βενζίνη χυμένη σε βρεγμένο δρόμο. Το φως 

ανακλάται και στην πάνω επιφάνεια της βενζίνης και στην κάτω επιφάνεια 

βενζίνης - νερού. Αν το πάχος του στρώματος βενζίνης είναι τέτοιο ώστε να 

εξουδετερώνεται το μπλε χρώμα, η επιφάνεια της βενζίνης φαίνεται κίτρινη, 

διότι το μπλε αφαιρείται από το λευκό, οπότε μένει το συμπληρωματικό του 

χρώμα, που είναι το κίτρινο. 

 

Γυρίζει το γρανάζι… 

Τι χρειάζεσαι: Δύο βάσεις στήριξης, τρεις ράβδους, δύο συνδέσμους, τρεις δακτυλίους με  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%85%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
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άγκιστρο. 

Πάγια τροχαλία  

Ακόμη χρειάζεσαι: Μια απλή τροχαλία, νήμα χοντρό, 

βάρη των 50gr. 

Τι θα κάνεις: Θα κρεμάσεις την απλή τροχαλία από το 

άγκιστρο του δακτυλίου. Θα περάσεις από το αυλάκι της 

τροχαλίας το νήμα και στα άκρα του θα κρεμάσεις από 

ένα βάρος των 50gr. Θα κρεμάσεις έπειτα στα άκρα του 

νήματος δύο βάρη των 50gr. 

Τι θα δεις: Η πάγια τροχαλία ισορροπεί, όταν τα βάρη 

στα δύο άκρα του σχοινιού είναι ίσα. 

Πάγια και ελεύθερη τροχαλία (πολύσπαστο) 

Ακόμη χρειάζεσαι: Μια απλή τροχαλία με δύο άγκιστρα, 

μια απλή τροχαλία με ένα άγκιστρο, νήμα χοντρό, βάρη 

των 50gr, λίγα σκάγια μέσα σε ελαφρύ σακουλάκι. 

Τι θα κάνεις: Θα κρεμάσεις από το άγκιστρο του 

δακτυλίου την απλή τροχαλία με τα δύο άγκιστρα και στο 

κάτω άγκιστρο αυτής θα δέσεις το ένα άκρο του νήματος. Θα περάσεις το νήμα από το αυλάκι της 

άλλης τροχαλίας με το ένα άγκιστρο, έτσι που το άγκιστρό της να είναι προς τα κάτω. Θα περάσεις 

το νήμα από το αυλάκι της πρώτης τροχαλίας και τέλος θα κρεμάσεις από το άκρο του νήματος 

που περισσεύει το σακουλάκι με τα σκάγια, ώσπου να ισορροπήσει το σύστημα. Θα κρεμάσεις 

έπειτα από το άγκιστρο της κάτω τροχαλίας 2, 4, 6, βάρη των 50gr και θα τα ισορροπήσεις, αν 

κρεμάσεις από το άλλο άκρο του σχοινιού 1, 2, 3 όμοια βάρη αντίστοιχα. 

Τι θα δεις: Το πολύσπαστο ισορροπεί, όταν τα βάρη στο τελικό άκρο του σχοινιού είναι τα μισά 

των βαρών στην κάτω τροχαλία. 

Πολύσπαστο με έξι τροχαλίες  

Ακόμη χρειάζεσαι: Μια τριπλή τροχαλία με δύο άγκιστρα, μια τριπλή τροχαλία με ένα άγκιστρο, 

χοντρό νήμα, βάρη των 50gr, λίγα σκάγια μέσα σε ελαφρύ σακουλάκι. 

Τι θα κάνεις: Θα κρεμάσεις από το άγκιστρο του δακτυλίου την τριπλή τροχαλία με τα δύο 

άγκιστρα και στο κάτω άγκιστρο αυτής θα δέσεις το ένα άκρο του νήματος. Θα περάσεις το νήμα 

από το αυλάκι της πρώτης κάτω  τροχαλίας, της πρώτης επάνω, της δεύτερης κάτω, της 

δεύτερης επάνω, της τρίτης κάτω και της τρίτης επάνω. Θα κρεμάσεις από το άκρο του νήματος 

που περισσεύει το σακουλάκι με τα σκάγια, ώσπου να ισορροπήσει το σύστημα. Θα κρεμάσεις 

έπειτα από το άγκιστρο της τριπλής τροχαλίας 6 βάρη των 50gr και θα τα ισορροπήσεις, αν 

κρεμάσεις από το άλλο άκρο του σχοινιού 1 όμοιο βάρος. 

Τι θα δεις: Το πολύσπαστο ισορροπεί, όταν το βάρος στο τελικό άκρο του σχοινιού είναι το 1/6 

των βαρών στην κάτω τροχαλία. 

Τι συνέβη: Η τροχαλία είναι ένας κυκλικός περιστρεφόμενος 

δίσκος γύρω από άξονα διερχόμενο από το κέντρο του δίσκου 

και κάθετο στο επίπεδό του. Κατά μήκος της περιφέρειας της 

τροχαλίας υπάρχει αυλάκι (λαιμός), μέσα στο οποίο μπορεί να 

περάσει σχοινί. Χρησιμεύει στην έλξη ή την ανύψωση βαρών 

και διακρίνεται σε δύο κύρια είδη:  

στην πάγια τροχαλία και στην ελεύθερη τροχαλία. 

Η πάγια τροχαλία έχει μόνιμο άξονα και διευκολύνει την 

ανύψωση βαρών μόνο με την αλλαγή της διεύθυνσης της ελκτικής δύναμης που χρειάζεται γι’ αυτό 

και όχι με τη μείωση της απαιτουμένης δύναμης.  
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Αντίθετα, η ελεύθερη τροχαλία έχει άξονα που μετατίθεται στο χώρο και το προς ανύψωση βάρος 

εξαρτάται από την τροχαλία με άγκιστρο. Με την ελεύθερη τροχαλία επιτυγχάνεται μείωση της 

απαιτουμένης δύναμης κατά το μισό του ανυψούμενου βάρους.  

Με συνδυασμό παγίων κι ελευθέρων τροχαλιών σχηματίζονται τα πολύσπαστα και επιτυγχάνεται 

μεγαλύτερη μείωση της απαιτούμενης δύναμης. Σε ένα πολύσπαστο με περισσότερες τροχαλίες, αν 

υποθέσουμε ότι κάθε τροχαλιοθήκη έχει n τροχαλίες (n=1,2,3,4,....), τότε μεταξύ των δύο 

τροχαλιοθηκών υπάρχουν 2n τμήματα σχοινιού. Επομένως, το βάρος Β κατανέμεται σε 2n ίσα 

μέρη, δηλαδή κάθε τμήμα του σχοινιού δέχεται (ή ισορροπεί) μέρος του βάρους ίσο με Β/2n. 

Έτσι στο πείραμά μας:  

- Η πάγια τροχαλία ισορροπεί, όταν οι δυνάμεις που ενεργούν πάνω της είναι ίσες, δηλαδή F=Β 

(Δύναμη = Βάρος). 

- Η ελεύθερη τροχαλία ισορροπεί, όταν η δύναμη που ενεργεί είναι η μισή του βάρους, δηλαδή 

F=Β/2 (Δύναμη = Βάρος/2). 

- Στο πολύσπαστο με τις έξι τροχαλίες η δύναμη είναι τόσες φορές μικρότερη από το βάρος, όσος 

είναι ο αριθμός των τροχαλιών που χρησιμοποιούμε, δηλαδή F=Β/6 ( Δύναμη = Βάρος/6). 

Εφαρμογές στην καθημερινότητα 

Το βαρούλκο και η τροχαλία για την άντληση νερού από ένα πηγάδι αποτελούν 

μια από τις παλαιότερες εφαρμογές της. 

Ο γερανός (ονομάζεται και βαρούλκο) είναι ανυψωτικό μηχάνημα 

που χρησιμοποιεί τις τροχαλίες και χρησιμεύει στην ανύψωση 

μεγάλων αντικειμένων, στη μεταφορά τους από ένα μέρος σε άλλο κ.τ.λ. 

Τροχαλίες συναντάμε επίσης στα όργανα γυμναστηρίου, στα ιστιοφόρα 

πλοία για να ανεβάζουν τα πανιά, στον ιστό της σημαίας για να 

ανεβαίνει η σημαία, στον εξοπλισμό των ορειβατών και των σπηλαιολόγων, στους 

μηχανισμούς κουρτινών, στους μηχανισμούς 

ανελκυστήρων, όπως φαίνεται στην διπλανή 

εικόνα η τροχαλία, που ανεβοκατεβάζει τον ανελκυστήρα 

στον πύργο του Άιφελ, και σε πολλές άλλες εφαρμογές. 

 

Λάμπα πλάσματος 

Τι χρειάζεσαι: Μια λάμπα πλάσματος. 

Τι θα κάνεις: Θα θέσεις σε λειτουργία τη λάμπα και θα ακουμπήσεις το 

χέρι σου πάνω σ’ αυτή σε διάφορα σημεία. 

Τι θα δεις: Ακτίνες φωτός κινούνται από μια μικρή μπάλα που βρίσκεται 

στο εσωτερικό, προς το εξωτερικό περίβλημα δίνοντας μια εμφάνιση παρόμοια με μια αστραπή. 

Όταν ακουμπάς το χέρι σου σε κάποιο σημείο στο εξωτερικό περίβλημα, τότε μια ενιαία ακτίνα 

φεύγει από τη μικρή εσωτερική μπάλα προς το σημείο επαφής του χεριού σου. 

Τι συνέβη: Εκτός από τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια, υπάρχει και μια τέταρτη κατάσταση της 

ύλης, η λιγότερο συνηθισμένη στο καθημερινό μας περιβάλλον, το πλάσμα (που δεν πρέπει να 

συγχέεται με το διαυγές, υγρό μέρος του αίματος, που λέγεται επίσης πλάσμα). Το πλάσμα είναι 

ένα ηλεκτρισμένο αέριο. Αποτελείται από ιοντισμένα άτομα (δηλαδή, άτομα που έχουν χάσει ένα ή 

περισσότερα ηλεκτρόνια) και από αντίστοιχο αριθμό ελεύθερων ηλεκτρονίων. Ωστόσο, το πλάσμα 

έχει εντελώς διαφορετικές ιδιότητες από ένα αέριο. Άγει εύκολα το ηλεκτρικό ρεύμα, απορροφά 

ορισμένα είδη ακτινοβολίας που διαδίδονται ανεμπόδιστα σε ένα αέριο, και μπορεί να πάρει σχήμα , 

να μορφοποιηθεί και να τεθεί σε κίνηση από ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία. 

Μια λάμπα πλάσματος είναι μια γυάλινη ή πλαστική σφαίρα που είναι γεμάτη με ένα μίγμα διαφόρων 

αερίων (πιο συνηθισμένα είναι το νέον, το αργό, το ξένο και το κρυπτό) σε πίεση περίπου ίση με 
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την ατμοσφαιρική. Στο κέντρο της μπάλας υπάρχει μια μικρή σφαίρα που παίζει το ρόλο του 

ηλεκτροδίου, μέσα από το οποίο μεταφέρεται ενέργεια πολύ υψηλής συχνότητας στο μίγμα των 

αερίων. Το μίγμα αυτό μετατρέπεται σε πλάσμα και άγει εύκολα το ηλεκτρικό ρεύμα. Το 

αποτέλεσμα είναι να βλέπουμε ακτίνες φωτός να κινούνται προς διάφορες κατευθύνσεις όπως οι 

αστραπές στον ουρανό. 

Όταν τοποθετούμε το χέρι πάνω στο εξωτερικό περίβλημα, τότε η διαθέσιμη ενέργεια ρέει προς 

το αγώγιμο χέρι και σχηματίζεται μια πολύ φωτεινή ακτίνα ανάμεσα στο χέρι και την εσωτερική 

μικρή μπάλα.  

Εφαρμογές στην καθημερινότητα 

- Αν διαβάζεις αυτό το βιβλίο στο φως μιας λάμπας φθορισμού, δεν χρειάζεται να 

ψάξεις μακριά για να δεις το πλάσμα «εν δράσει». Μέσα στο φωτεινό σωλήνα της 

λάμπας υπάρχει πλάσμα που περιέχει ιόντα αργού και υδραργύρου. Όταν ανάβεις 

τη λάμπα, εφαρμόζεται μεταξύ των ηλεκτροδίων που υπάρχουν στα άκρα της 

λάμπας υψηλή τάση, η οποία προκαλεί ροή ηλεκτρονίων μέσα στο σωλήνα. Τα ηλεκτρόνια αυτά 

ιοντίζουν μερικά άτομα ώστε να σχηματιστεί πλάσμα, το οποίο παρέχει ένα αγώγιμο μέσο που 

επιτρέπει τη συνεχή διέλευση του ρεύματος. 

- Επίσης οι δρόμοι τη νύχτα φωτίζονται από πλάσμα που ακτινοβολεί. 

- Το Βόρειο και το Νότιο Σέλας είναι πλάσμα που φωτοβολεί στην 

ανώτερη ατμόσφαιρα και ο ηλιακός άνεμος αποτελείται από πλάσμα. 

- Κοινό παράδειγμα πλάσματος είναι ο κεραυνός και η αστραπή. 

- Πλάσμα συναντάται επίσης στον Ήλιο, στους αστέρες, στον μεσοαστρικό χώρο. 

- Οι λαμπτήρες πλάσματος δεν χρησιμοποιούνται για γενικό φωτισμό αλλά κυρίως ως περίεργα 

παιχνίδια ή για μοναδικά εφέ φωτισμού. 

- Το «Plasma Watch» δείχνει την ώρα με δύο μικρές μπάλες που λειτουργούν ως 

βελόνες. Αυτές οι μικρές σφαίρες είναι ηλεκτρόδια που μπορούν να κατευθύνουν 

τη ροή του πλάσματος, το οποίο ενεργοποιείται από την αφή! 

Κίνδυνοι: - Φέρνοντας αγώγιμα υλικά ή ηλεκτρονικές συσκευές κοντά σε μια σφαίρα πλάσματος 

μπορεί να προκληθεί μεγάλη θέρμανση του γυαλιού. 

- Η ραδιοσυχνότητα που παράγεται από τους λαμπτήρες πλάσματος μπορεί να επηρεάσει τη 

λειτουργία των touchpads που χρησιμοποιούνται για φορητούς υπολογιστές, συσκευές 

αναπαραγωγής ψηφιακού ήχου, κινητά τηλέφωνα, και άλλες παρόμοιες συσκευές. 

- Ορισμένοι τύποι μπορεί να εκπέμπουν ραδιοσυχνότητες τέτοιες, που να παρεμβαίνουν σε 

ασύρματα τηλέφωνα και Wi-Fi συσκευές αρκετά μέτρα μακριά. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_frequency
http://en.wikipedia.org/wiki/Laptop_computer
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_audio_player
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_audio_player
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_phones
http://en.wikipedia.org/wiki/Cordless_telephone
http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
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Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Καρδίτσας 
 

Πειράματα που παρουσίασε το ΕΚΦΕ στην εκδήλωση της Καρδίτσας: 

Ασυνήθιστη βάση στήριξης για μπουκάλι (ή μπουκάλια) 

Το πείραμά μας 

Υλικά: Ρολό χαρτόνι από αφίσα 

(ή σωλήνας PVC) και δύο 

πλαστικά μπουκάλια από 

εμφιαλωμένο νερό ή αναψυκτικό. 

Αντί γι’ αυτά ένα κομμάτι 

επίπεδο ξύλο και γυάλινο 

μπουκάλι κρασί γεμάτο ή άδειο. 

Κόβουμε στο ένα άκρο (αυτό που θα έχουμε για βάση) το ρολό σε 

γωνία 45˚. Σε κάποιο σημείο του 

ανοίγουμε μία ή δύο τρύπες τέτοιου 

μεγέθους ώστε να χωράνε οι λαιμοί 

των μπουκαλιών. Οι τρύπες θα γίνουν 

από την απέναντι πλευρά του ρολού 

που κόψαμε για βάση (δες στα 

σχήματα). 

Τι συμβαίνει; 

Η γεωμετρία της κατασκευής είναι τέτοια ώστε η κατακόρυφος που περνάει από το κέντρο βάρους 

του σώματος να διέρχεται από τη βάση στήριξης. Έτσι το σύστημα ισορροπεί.  

   
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με το αρθρωτό παραλληλεπίπεδο, που υπάρχει σε αρκετά εργαστήρια 

Φυσικής των σχολείων. Χρησιμεύει για τη μελέτη της ισορροπίας ενός 

σώματος που στηρίζεται σε βάση. Είναι εφοδιασμένο με νήμα στάθμης, 

που ξεκινά από το κέντρο βάρους του παραλληλεπιπέδου και αν διέρχεται 

από τη βάση στήριξης τότε ισορροπεί, αλλιώς ανατρέπεται.  

Βιβλιογραφία 

1. http://www.youtube.com/watch?v=cE1MqgSw4Dk  

2. http://kk.org/cooltools/archives/category/play/page/3?layout=full  

3. http://www.youtube.com/watch?v=-s9UpuAbWrM  

4. http://www.youtube.com/watch?v=uFibG-Ooc9w  

5. http://www.youtube.com/watch?v=wCJYWKRgDXE 

6. http://www.youtube.com/watch?v=-A97rnT-eqs 

7. http://www.youtube.com/watch?v=_jMdEuiifro 

8. http://www.youtube.com/watch?v=cuOJtboxb2I 

9. http://www.maths.uq.edu.au/~infinity/Infinity%201/holder.html 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cE1MqgSw4Dk
http://kk.org/cooltools/archives/category/play/page/3?layout=full
http://www.youtube.com/watch?v=-s9UpuAbWrM
http://www.youtube.com/watch?v=uFibG-Ooc9w
http://www.youtube.com/watch?v=wCJYWKRgDXE
http://www.youtube.com/watch?v=-A97rnT-eqs
http://www.youtube.com/watch?v=_jMdEuiifro
http://www.youtube.com/watch?v=cuOJtboxb2I
http://www.maths.uq.edu.au/~infinity/Infinity%201/holder.html
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Αγώγιμη ζύμη (ή φτιάξτε μόνοι σας αγώγιμη σπιτική πλαστελίνη) 

Το πείραμά μας 

Υλικά: Αλεύρι, λάδι, αλάτι, ξινό, νερό, κατσαρόλι, κουτάλι της σούπας, χρώμα ζαχαροπλαστικής. 

Αναμιγνύουμε σε κατσαρόλι 100g αλεύρι, 1 κουταλιά της σούπας λάδι, 3-4 κουταλιές της σούπας 

αλάτι, 1 κουταλιά της σούπας ξινό με νερό και βράζουμε μέχρι να γίνει χυλός. Αφήνουμε να 

στεγνώσει πάνω σε αλεύρι και το μίγμα μας είναι έτοιμο. Χωρίζουμε σε κομμάτια, τα πλάθουμε σε 

σχήμα μπάλας, ανοίγουμε ένα βαθούλωμα με το χέρι μας, βάζουμε το χρώμα ζαχαροπλαστικής και 

πλάθουμε καλά (φορώντας γάντια μιας χρήσεως για να μη βάψουμε τα χέρια) μέχρι να χρωματιστεί 

ομοιόμορφα (αν θέλουμε να αποκτήσουν χρώμα). Προσθέτουμε και ελάχιστο αιθέριο έλαιο (άρωμα) 

αν επιθυμούμε να έχει και ελκυστική οσμή. 

   
Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να φτιάξουμε σπιτική πλαστελίνη, που κοστίζει ελάχιστα και 

συγχρόνως είναι αγώγιμη, ώστε να μπορούμε να κάνουμε κυκλώματα χρησιμοποιώντας την αντί για 

καλώδια. Με την πλαστελίνη, ένα led λαμπάκι και μια μπαταρία 4,5V μπορούμε να κάνουμε κλειστό 

κύκλωμα. Για να διατηρηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (να μην ξεραθεί) τη διατηρούμε σε 

πλαστικό σακουλάκι τροφίμων ή σε τάπερ. 

Βιβλιογραφία 

1. http://www.infokids.gr/2011/05/%CE%B7-

%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-

%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CE%BD%CE%B1-%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B5-

%CE%BC%CF%8C%CE%BD/  

2. http://tadefterakiablogaroun.blogspot.gr/2012/10/blog-post_5300.html 

3. http://www.jenny.gr/diy-play-dough/  

4. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ys9Qmm6FfkM#! 

5. http://www.megatv.com/proinomou/default.asp?catid=24432&subid=2&pubid=30841777 

6. http://horiseirmo.blogspot.gr/2013/03/blog-post_29.html    

7. http://stay-sunny.blogspot.gr/2013/01/homemade-play-dough.html 

8. http://www.youtube.com/watch?v=y6dD03YiILg 

 

Πίδακας νερού (το νερό συντονίζεται με τη λεκάνη και κινείται προς τα πάνω) 

Το πείραμά μας 

Υλικά: Λεκάνη κραδασμών με ορειχάλκινες χειρολαβές (Chinese Spouting Bowl), νερό. 

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. 

Χρήσιμο είναι να έχουμε πλύνει τα χέρια μας με κρεμοσάπουνο πριν τη χρήση και να έχουμε 

καθαρίσει τις χειρολαβές με οινόπνευμα. 

Πρόκειται για ένα ιστορικό πείραμα (Resonance Bowl) που χρονολογείται από το 960 - 1279 μ.Χ. 

http://www.infokids.gr/2011/05/%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%BC%CF%8C%CE%BD/
http://www.infokids.gr/2011/05/%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%BC%CF%8C%CE%BD/
http://www.infokids.gr/2011/05/%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%BC%CF%8C%CE%BD/
http://www.infokids.gr/2011/05/%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%BC%CF%8C%CE%BD/
http://www.infokids.gr/2011/05/%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%BC%CF%8C%CE%BD/
http://tadefterakiablogaroun.blogspot.gr/2012/10/blog-post_5300.html
http://www.jenny.gr/diy-play-dough/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ys9Qmm6FfkM
http://www.megatv.com/proinomou/default.asp?catid=24432&subid=2&pubid=30841777
http://horiseirmo.blogspot.gr/2013/03/blog-post_29.html
http://stay-sunny.blogspot.gr/2013/01/homemade-play-dough.html
http://www.youtube.com/watch?v=y6dD03YiILg
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Βιβλιογραφία 

1. http://www.arborsci.com/cool/resonance-bowl-the-original-standing-wave-demo  

2. http://www.arborsci.com/media/datasheet/P7-7510_DS.pdf  

3. http://www.youtube.com/watch?v=OPXiQpD6ucs  

4. http://mindtrekkers.mtu.edu/docs/Lessons%202012/Resonance%20Bowl.pdf  

5. http://www.teachersource.com/product/chinese-spouting-bowl/sound-waves  

6. http://cdn.teachersource.com/downloads/lesson_pdf/SPT-100.pdf  

7. https://sites.google.com/site/hsa2012andrew02/the-resonance-bowl  

8. 

http://www.business.techniquest.org/itemfiles/394dd0393ca893987162631363dbd6e0.pdf  

 

Ημισφαίρια του Μαγδεμβούργου 

Το πείραμά μας 

Υλικά: Ημισφαίρια του Μαγδεμβούργου και αντλία κενού. 

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! 

Βιβλιογραφία 

1. http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-

B200/FGYM_HTML/data/1/other/5.htm  

2. http://www.youtube.com/watch?v=7WGG-c_g2DU  

3. http://users.sch.gr/kassetas/zzzzzzzphGUERICKE.htm  

http://www.arborsci.com/cool/resonance-bowl-the-original-standing-wave-demo
http://www.arborsci.com/media/datasheet/P7-7510_DS.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=OPXiQpD6ucs
http://mindtrekkers.mtu.edu/docs/Lessons%202012/Resonance%20Bowl.pdf
http://www.teachersource.com/product/chinese-spouting-bowl/sound-waves
http://cdn.teachersource.com/downloads/lesson_pdf/SPT-100.pdf
https://sites.google.com/site/hsa2012andrew02/the-resonance-bowl
http://www.business.techniquest.org/itemfiles/394dd0393ca893987162631363dbd6e0.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/1/other/5.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/1/other/5.htm
http://www.youtube.com/watch?v=7WGG-c_g2DU
http://users.sch.gr/kassetas/zzzzzzzphGUERICKE.htm
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4. http://en.wikipedia.org/wiki/Magdeburg_hemispheres  

5. http://www.youtube.com/watch?v=k1-XLjACzss  

6. http://www.youtube.com/watch?v=mrXxHBi0F8U  

7. 

http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Pneumatics/Magdeburg_Hemispheres/Magdeburg

_Hemispheres.html  

 

Επιπλέον πειράματα που παρουσίασε το ΕΚΦΕ στην εκδήλωση του Μουζακίου:  

Το υγρό που χορεύει (ή μη νευτώνειο υγρό) 

Το πείραμά μας 

Υλικά: Άνθος αραβοσίτου, νερό, κουτάλι και μικρό μπολ (ή ποτήρι ζέσεως). 

Αναμιγνύουμε το άνθος αραβοσίτου με το νερό (αναλογία περίπου 2,5 μέρη άνθους αραβοσίτου 

προς 1 μέρος νερού) και ανακατεύουμε αργά μέχρι να σχηματιστεί ένα ομογενές μίγμα. Ρίχνουμε το 

μίγμα σε ένα μεγάφωνο (το έχουμε τοποθετήσει οριζόντια) που έχουμε σκεπάσει με μια με διαφανή 

μεμβράνη (για να μην καταστραφεί). Συνδέουμε το μεγάφωνο με μια γεννήτρια συχνοτήτων, 

επιλέγουμε κάποιες χαμηλές συχνότητες και το υγρό μας αρχίζει να χορεύει. 

Προσοχή: Όταν τελειώσουμε ρίχνουμε το μίγμα στα σκουπίδια και όχι στο νεροχύτη ή στην 

τουαλέτα γιατί μπορεί να φράξει ο αποχετευτικός σωλήνας! 

  
Το μίγμα μας, θα πρέπει να μοιάζει με ένα παχύρρευστο υγρό. Αν η αναλογία είναι σωστή, θα 

πρέπει να συναντάμε αντίσταση όταν προσπαθούμε να ανακατέψουμε το υγρό αυτό γρήγορα. 

Αντίθετα, όταν κινούμε αργά το κουτάλι η αντίσταση που νιώθουμε θα πρέπει να είναι μικρή, όπως 

σε ένα συνηθισμένο υγρό. Αν το υγρό δεν παρουσιάζει αυτή τη συμπεριφορά, πειραματιζόμαστε με 

τις αναλογίες μέχρι να το πετύχουμε (προσθέτουμε λίγο νερό ή άνθος αραβοσίτου αντίστοιχα). 

Τι συμβαίνει  

Παρατηρούμε ότι το μίγμα που δημιουργήσαμε συμπεριφέρεται σαν ρευστό όταν του ασκούμε 

μικρές δυνάμεις (π.χ. το ανακατεύουμε πολύ αργά), ενώ όταν οι δυνάμεις είναι μεγαλύτερες (π.χ. 

προσπαθούμε να το ανακατέψουμε γρήγορα), αντιδρά σαν στερεό. Το υγρό που δημιουργήσαμε 

ανήκει στην κατηγορία των μη νευτώνειων ρευστών. Στα ρευστά της κατηγορίας αυτής, το ιξώδες 

τους (δηλ. το πόσο παχύρρευστα είναι) εξαρτάται από τις δυνάμεις που τους ασκούνται. Αντίθετα, 

στα «κανονικά» (νευτώνεια) ρευστά το ιξώδες δεν επηρεάζεται από εξωτερικές δυνάμεις.  

Άλλα γνωστά, μη νευτώνεια ρευστά είναι το κέτσαπ, η κινούμενη άμμος, η οδοντόπαστα, το μελάνι 

κ.ά. Ορισμένα βέβαια από αυτά, όπως το κέτσαπ, παρουσιάζουν ακριβώς την αντίθετη 

συμπεριφορά απ’ αυτήν του μίγματός μας, δηλαδή είναι πιο παχύρρευστα όταν τους ασκούνται 

μικρές δυνάμεις και λιγότερο όταν δέχονται μεγαλύτερες δυνάμεις. Για το λόγο αυτό ανακινούμε το 

μπουκάλι με το κέτσαπ προκειμένου να γίνει λιγότερο παχύρρευστο και να βγει από το μπουκάλι. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Magdeburg_hemispheres
http://www.youtube.com/watch?v=k1-XLjACzss
http://www.youtube.com/watch?v=mrXxHBi0F8U
http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Pneumatics/Magdeburg_Hemispheres/Magdeburg_Hemispheres.html
http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Pneumatics/Magdeburg_Hemispheres/Magdeburg_Hemispheres.html
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Βιβλιογραφία 

1. http://physics4u.wordpress.com/2011/02/05/%CE%AD-%CF%8E-%CF%8C-%CF%8D/  

2. http://www.youtube.com/watch?v=NVaV2ALoeN0  

3. http://www.youtube.com/watch?v=3zoTKXXNQIU  

4. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f2XQ97XHjVw  

 

Εξαφανίστε το ποτήρι (ή το αόρατο γυαλί) 

Το πείραμά μας 

Υλικά: Ποτήρια διαφόρων μεγεθών (να χωράνε άνετα το ένα 

μέσα στο άλλο) και ηλιέλαιο ή γλυκερίνη.  

Βάζουμε ένα μικρό ποτήρι ζέσεως μέσα σε ένα μεγαλύτερο και 

αρχίζουμε να γεμίζουμε με ηλιέλαιο το μικρό μέχρι να ξεχειλίσει. 

Το μέρος του μικρού ποτηριού που θα είναι σκεπασμένο από το 

ηλιέλαιο που ξεχειλίζει εξαφανίζεται, γιατί οι δείκτες διάθλασης 

του γυαλιού και του λαδιού είναι σχεδόν ίδιοι και το φως 

συνεχίζει την ευθύγραμμη πορεία του καθιστώντας αδύνατο να παρατηρήσουμε το ποτήρι. Το ίδιο 

συμβαίνει αν αντικαταστήσουμε το λάδι με γλυκερίνη.  

   
Τα διαφανή αντικείμενα γίνονται αόρατα όταν δεν διαθλούν το φως 

Η ταχύτητα του φωτός εξαρτάται από το μέσο στο οποίο διαδίδεται. 

Είναι μέγιστη στο κενό και ίση με 300.000km/s και ελάχιστα 

μικρότερη στον αέρα. Όταν το φως περνάει από τον 

αέρα σε κάποιο άλλο μέσο, τότε επιβραδύνεται και 

προκαλείται μία αλλαγή της κατεύθυνσης διάδοσης 

του. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται διάθλαση και 

χαρακτηρίζεται από ένα δείκτη n. Στον πίνακα 

βλέπουμε τους δείκτες διάθλασης κάποιων υλικών. 

Αν το φως διέρχεται από δύο μέσα με τον ίδιο 

δείκτη διάθλασης, τότε συνεχίζει το δρόμο του σαν να βρισκόταν στο ίδιο μέσο. 

Η διάθλαση του φωτός παίζει σημαντικό ρόλο στην κατασκευή των διαφόρων 

ειδών φακών και είναι υπεύθυνη και για πολλές οφθαλμαπάτες και κυρίως αυτές που έχουν να 

κάνουν με το νερό.  

Στην εικόνα το μέρος του μολυβιού που βρίσκεται εντός του ποτηριού φαίνεται να είναι λυγισμένο 

και μεγεθυμένο. Το φως περνάει από ένα πυκνότερο μέσο, το γυαλί, σε ένα αραιότερο, τον αέρα, 

Υλικό 
Δείκτης 

διάθλασης 

Αέρας 1,0003 

Νερό 1,33 

Γλυκερίνη 1,47 

Λάδι 1,515 

Γυαλί 1,52 

Διαμάντι 2,42 

http://physics4u.wordpress.com/2011/02/05/%CE%AD-%CF%8E-%CF%8C-%CF%8D/
http://www.youtube.com/watch?v=NVaV2ALoeN0
http://www.youtube.com/watch?v=3zoTKXXNQIU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f2XQ97XHjVw
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με αποτέλεσμα να αποκλίνει από την πορεία του και μάλιστα κατά μια γωνία μεγαλύτερη. Είναι μια 

κοινή οφθαλμαπάτη στην καθημερινή ζωή μας. 

Μερικές ακόμη εφαρμογές στη ζωή μας 

1. Ποια η λειτουργία ενός οπτικού φακού (όπως αυτοί που υπάρχουν στα γυαλιά μας); 

Ο φακός δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα διαφανές αντικείμενο με καμπύλη εξωτερική επιφάνεια 

που έχει διαφορετικό δείκτη διάθλασης από τον αέρα. Όταν το φως προσπέσει στη διαχωριστική 

επιφάνεια αέρα - φακού διαθλάται. Ανάλογα με το είδος του φακού (κύρια του είδους της 

εξωτερικής του επιφάνειας) μπορούμε να έχουμε συγκλίνοντες ή αποκλίνοντες φακούς. Δηλαδή 

όταν μια παράλληλη δέσμη φωτός προσπέσει στο φακό και διαθλαστεί μπορεί να συγκλίνει σε ένα 

σημείο, το οποίο λέγεται εστία του φακού ή να αποκλίνει στο άπειρο. Το είδος του φακού, εκτός 

από το είδος της καμπύλης επιφάνειας, εξαρτάται και από το δείκτη διάθλασης του υλικού. 

2. Τι δείκτη διάθλασης έχει ο φακός που βρίσκεται στο εσωτερικό του ματιού μας; 

Η εστίαση των αντικειμένων πραγματοποιείται σε δύο τμήματα του ματιού: στον κερατοειδή που 

έχει δείκτη διάθλασης 1,34 και στον οποίο πραγματοποιούνται σχεδόν τα δύο τρίτα της εστίασης, 

και στο φακό. Ο φακός του ματιού μας αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι ο 

εξωτερικός φλοιός του φακού, ο οποίος έχει δείκτη διάθλασης 1,38 ενώ το δεύτερο τμήμα είναι το 

εσωτερικό του φακού που έχει λίγο μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης από το φλοιό του. Ο φακός του 

ματιού μας αποτελείται από πολλές στοιβάδες. Η καθεμία από αυτές έχει λίγο διαφορετικό δείκτη 

διάθλασης. Η τιμή που παρουσιάζεται εδώ είναι η μέση τιμή του δείκτη διάθλασης. 

3. Γιατί όταν κολυμπάμε υποβρύχια χωρίς μάσκα θολώνει η όρασή μας; 

Ο δείκτης διάθλασης του νερού είναι 1,33 πάρα πολύ κοντά στο δείκτη διάθλασης του κερατοειδή. 

Κατά συνέπεια η ικανότητα εστίασης του κερατοειδή σχεδόν εξαφανίζεται με αποτέλεσμα τη 

μειωμένη ευκρίνεια των αντικειμένων. 

Βιβλιογραφία 

1. http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=cdog&oid=46  

2 http://light.physics.auth.gr/enc/refraction.html  

3. http://www.youtube.com/watch?v=8-tXI2IaSsk  

4. http://www.gewponoi.com/trofima/index.php?topic=361.0  

 

 

http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=cdog&oid=46
http://light.physics.auth.gr/enc/refraction.html
http://www.youtube.com/watch?v=8-tXI2IaSsk
http://www.gewponoi.com/trofima/index.php?topic=361.0
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Ο αποσπασμένος δάσκαλος στο ΕΚΦΕ παρουσίασε συσκευές, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από μαθητές και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα πειράματα που περιλαμβάνονται 

στη διδακτέα ύλη των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Οι περισσότερες συσκευές είναι 

κατασκευασμένες με απλά υλικά, έτσι ώστε να μπορούν να κατασκευαστούν από τους 

εκπαιδευτικούς με τη συνδρομή και των μαθητών στο σχολείο τους και με ελάχιστο κόστος.  

Για λόγους πρακτικούς είναι τοποθετημένες πάνω σε ξύλινες βάσεις έτσι ώστε να μπορούν να 

μεταφέρονται εύκολα από χώρο σε χώρο.  

Για τη λειτουργία τους μπορείτε να παρακολουθήσετε και αντίστοιχα βίντεο που είναι ανεβασμένα 

στο youtube, τις διευθύνσεις των οποίων μπορείτε να βρείτε μέσα στην ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ 

Καρδίτσας πηγαίνοντας στον υπεσύνδεσμο: Π/θμια Εκπαίδευση  Βιντεοσκοπημένα Πειράματα. Η 

διεύθυνση αυτή θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα βίντεο. 

Πιο συγκεκριμένα παρουσίασε: 

 

Γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος  

Η γεννήτρια αποτελείται από έναν κινητήρα συνεχούς 

ρεύματος, έναν τροχό ποδηλάτου στερεωμένου σε μία 

σιδερένια βάση και δύο ακροδέκτες. Όλο το σύστημα είναι 

στερεωμένο σε μια ξύλινη βάση. Το μοτέρ συνεχούς 

μπορεί να περιστρέφεται μέσω ιμάντα όταν 

περιστρέφουμε τον τροχό.  

Με την περιστροφή του τροχού μετατρέπεται η κινητική 

ενέργεια σε ηλεκτρική, γιατί ο κινητήρας συνεχούς ρεύματος μετατρέπεται σε γεννήτρια.  

Το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να διοχετευτεί σε ένα πάνελ με λάμπες αυτοκινήτου (12V), 

συνδεδεμένες παράλληλα μέσω αντίστοιχων διακοπτών, οι οποίες και φωτοβολούν. 

Παρατηρούμε ότι όταν οι διακόπτες είναι όλοι ανοιχτοί, η περιστροφή του τροχού ποδηλάτου 

γίνεται τελείως ελεύθερα. Όταν όμως κλείσει ο πρώτος διακόπτης αισθανόμαστε μια αντίσταση 

κατά την περιστροφή, η οποία αυξάνει όταν κλείνουν και οι άλλοι διακόπτες. 

Μπορούμε να διαβιβάσουμε το ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα ηλεκτρικό κουδούνι και να το ακούσουμε να 

χτυπάει ή οπουδήποτε αλλού επιθυμούμε. 

 

Συσκευές γραμμικής διαστολής  

Όλα τα σώματα όταν θερμαίνονται διαστέλλονται και όταν ψύχονται συστέλλονται. 

Προκειμένου να δείξουμε τη 

θερμική διαστολή των σωμάτων 

κάνουμε την κατασκευή που 

φαίνεται στην εικόνα. 

Η συσκευή αποτελείται από μία 

ξύλινη βάση περίπου 80 εκ. μήκους και 20 εκ. πλάτους, πάνω στην οποία με κατάλληλο τρόπο 

έχουμε προσαρμόσει ένα χάλκινο σύρμα πολύ τεντωμένο, δύο καλώδια, μία λυχνιολαβή και μία 

μπαταρία. Το σύρμα το έχουμε στηρίξει σε δύο ξυλόβιδες και στο μέσον του έχουμε κρεμάσει ένα 

βαρίδιο από μόλυβδο. Επίσης ένα φύλλο αλουμινίου είναι απλωμένο κατά μήκος του σύρματος και 

μερικά κεράκια ρεσώ από την κάτω πλευρά θα το θερμάνουν. 

Όταν το σύρμα είναι κρύο είναι πολύ τεντωμένο. Όταν όμως θερμανθεί το μήκος του μεγαλώνει, 

καμπυλώνει και το βαρίδιο του μολύβδου ακουμπάει στο αλουμινόχαρτο. Δημιουργώντας το 

κατάλληλο κύκλωμα κάνουμε το λαμπτήρα να φωτοβολεί. Μόλις απομακρύνουμε την πηγή 

θερμότητας το σύρμα συστέλλεται παίρνοντας το αρχικό του μήκος και ο λαμπτήρας σβήνει. 
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Η συσκευή αποτελείται από μία ξύλινη βάση με μήκος περίπου 40 εκ. και πλάτος 15 εκ., ένα 

κομμάτι λαμαρίνας (από συσκευασία οικοδομικών υλικών π.χ. τούβλων ή κεραμιδιών), έναν δείκτη 

από πλαστικό καλαμάκι, δύο μαγνήτες, κεράκια ρεσώ και ένα χαρτόνι που έχει μία κλίμακα. 

  
Στερεώνουμε τη λαμαρίνα σε ένα κομμάτι ξύλου από τη μία της μεριά και την αφήνουμε ελεύθερη 

από την άλλη. Στερεώνουμε τον δείκτη κάτω από τη λαμαρίνα έτσι που να μπορεί να 

περιστρέφεται. Για να το εξασφαλίσουμε αυτό κολλάμε τους δύο μαγνήτες αριστερά και δεξιά του 

δείκτη. 

Φέρνουμε το δείκτη στη θέση μηδέν (0). Θερμαίνουμε τη λαμαρίνα ανάβοντας τα κεριά και 

παρατηρούμε ότι ο δείκτης αποκλίνει από τη θέση του λόγω διαστολής. Όταν σβήσουμε τα κεριά, η 

λαμαρίνα συστέλλεται και ο δείκτης επανέρχεται στην αρχική του θέση. 

 

Φωτοβολταϊκό σύστημα  

Με τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουμε την 

φωτεινή ενέργεια του ήλιου σε ηλεκτρική και κατόπιν σε 

άλλες μορφές. 

Η συσκευή μας αποτελείται από τέσσερα πάνελ 

συνδεδεμένα στη σειρά, έναν ηλεκτρικό κινητήρα και μία 

λάμπα πυρακτώσεως, για να φωτίζουμε τα πάνελ στην 

περίπτωση που δεν έχει ήλιο. 

Φέρνουμε το πάνελ στον ήλιο και παρατηρούμε ότι ο 

κινητήρας δουλεύει. 

 

Το ηλεκτρικό κουδούνι  

Η συσκευή αποτελείται από απλά υλικά: Ξύλινη βάση 

(διαστάσεις 30x25 εκ. περίπου), ένα άδειο μεταλλικό κουτί από 

γάλα εβαπορέ, μία βίδα περίπου 10 εκ., τηλεφωνικό καλώδιο ή 

καλώδιο για πηνίο, 2 μπαταρίες 4,5V, ένα κομμάτι λαμαρίνας 

από συσκευασία παλέτας οικοδομικών υλικών και διακόπτη. 

Κατασκευάζουμε αρχικά το πηνίο τυλίγοντας το τηλεφωνικό 

καλώδιο ή το καλώδιο του πηνίου σε τρεις ή τέσσερις στρώσεις. 

Προσέχουμε η περιέλιξη να είναι όσο πιο πυκνή γίνεται και η 

φορά της να είναι ίδια, δηλαδή όταν τελειώσει η πρώτη στοιβάδα συνεχίζουμε την περιέλιξη προς 

την αντίθετη κατεύθυνση αλλά με την ίδια φορά. Αφήνουμε τις δύο άκρες του καλωδίου ελεύθερες, 

αφού αφαιρέσουμε την πλαστική επίστρωση. 

Στερεώνουμε το άδειο κουτί από το γάλα στην ξύλινη βάση, κολλάμε τη μία άκρη του πηνίου με 

κολλητήρι και δημιουργούμε το κύκλωμα όπως φαίνεται στην εικόνα. Προσέχουμε ιδιαιτέρως το 

πώς θα στερεώσουμε τη λαμαρίνα έτσι ώστε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα στο κλείσιμο 

και το άνοιγμα του κυκλώματος. 

Πατώντας το διακόπτη το κουδούνι παράγει το χαρακτηριστικό ήχο του κουδουνιού. 
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Το πείραμα του Oersted  

Η συσκευή αποτελείται από μια πυξίδα, μια μπαταρία των 9V, 

καλώδια σύνδεσης και ένα διακόπτη. Όλη η διάταξη είναι 

τοποθετημένη πάνω σε μια ξύλινη βάση διαστάσεων περίπου 30 

x25 εκ. 

Περιστρέφουμε την ξύλινη βάση έτσι ώστε να πετύχουμε η βελόνα 

της πυξίδας να είναι παράλληλη με τον αγωγό που περνάει από 

πάνω της. Κλείνουμε το διακόπτη και παρατηρούμε την απόκλιση 

της μαγνητικής βελόνας της πυξίδας σε γωνία 90 μοιρών. 

Ανοίγουμε το διακόπτη και η βελόνα επανέρχεται στην αρχική της θέση. 

Η δύναμη που ασκείται από το μαγνητικό πεδίο του ρευματοφόρου αγωγού εκτρέπει τη βελόνα από 

τη θέση της. 

 

«Φωτογραφική» μηχανή 

Η «μηχανή» αποτελείται από ένα κουτί παπουτσιών, στο 

οποίο έχουμε βάλει ένα κομμάτι ρυζόχαρτο στο μέσον του 

κάθετα, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία. Ανοίγουμε 

δύο τρύπες στις μικρότερες επιφάνειες του κουτιού. Από 

τη μία βλέπουμε προσαρμόζοντας το μάτι μας και στην 

άλλη βάζουμε 

το διάφραγμα, 

το οποίο μπορεί 

να έχει διάφορα διαμετρήματα. 

Κοιτάζοντας ένα φωτεινό αντικείμενο παρατηρούμε ότι 

αυτό σχηματίζεται ανεστραμμένο πάνω στο ρυζόχαρτο, 

που παίζει το ρόλο του διαφράγματος της φωτογραφικής 

μηχανής. 

 

Ηλεκτροστατική μηχανή Whimshurst  

Μ’ αυτήν την ηλεκτροστατική μηχανή παράγονται φορτία λόγω τριβής ή επαγωγής και 

πετυχαίνονται υψηλές τάσεις. Έτσι μπορούμε να μελετήσουμε τα φαινόμενα του στατικού 

ηλεκτρισμού και να «παίξουμε» διάφορα παιχνίδια, πολύ εντυπωσιακά μάλιστα, όπως: 

«Το φελιζόλ που χορεύει» 

Βάζουμε ένα μαθητή να πατάει σε ένα μονωτικό υλικό, π.χ. 

φελιζόλ. Με το ένα χέρι του πιάνει το ένα ηλεκτρόδιο της 

μηχανής και με την ανοιχτή παλάμη του άλλου χεριού του 

κάνει να «χορεύουν» μικρά κομμάτι από το φελιζόλ που 

έχουμε βάλει πάνω σε ένα 

τραπέζι, γιατί ακουμπώντας 

στην παλάμη του παίρνουν 

φορτία, απωθούνται, 

έρχονται στο τραπέζι, 

αφήνουν τα φορτία που πήραν και επαναλαμβάνουν την ίδια 

κίνηση σαν να χορεύουν. 

 «Το μπαλάκι που τραγουδάει» 

Παίρνουμε ένα μπαλάκι του πινγκ πονγκ το καλύπτουμε με 

αλουμινόχαρτο και το κρεμάμε από μια λεπτή κλωστή ανάμεσα σε 
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δύο πλάκες μεταλλικές και παράλληλες που τις έχουμε συνδέσει με τα δύο ηλεκτρόδια της 

ηλεκτροστατικής μηχανής. Αρχίζουμε να περιστρέφουμε τη μηχανή και σπρώχνουμε λίγο το 

μπαλάκι να ακουμπήσει στη μια μεταλλική πλάκα. Στη συνέχεια παρατηρούμε ότι το μπαλάκι 

ταλαντώνεται και μάλιστα όσο πιο γρήγορα γυρίζουμε τη μηχανή τόσο μικραίνει η περίοδος της 

ταλάντωσής του, παράγοντας έναν ήχο, σαν να «τραγουδάει». Αυτό συμβαίνει διότι το μπαλάκι 

μόλις ακουμπήσει τη μία μεταλλική πλάκα αποκτά ομώνυμο φορτίο, απωθείται από αυτή και 

έλκεται από την απέναντί της, εκεί αφήνει το φορτίο του και παίρνει το αντίθετο, επανέρχεται 

στην πρώτη πλάκα κ.ο.κ. 

«Οι αγαπημένοι φίλοι» και «Οι άσπονδοι εχθροί» 

Χρησιμοποιούμε δύο ηλεκτρικούς θυσάνους και την ηλεκτροστατική 

μηχανή. Συνδέουμε τους θυσάνους με τα δύο διαφορετικά 

ηλεκτρόδια της μηχανής, γυρίζουμε τη μηχανή και οι κλωστές τους 

ενώνονται «αγκαλιάζονται» σαν δυο αγαπημένοι φίλοι, γιατί 

αποκτούν ετερώνυμα φορτία και 

έλκονται μεταξύ τους. 

Στη συνέχεια συνδέουμε με το ένα 

ηλεκτρόδιο της μηχανής και τους δύο θυσάνους, περιστρέφουμε 

την ηλεκτροστατική μηχανή και παρατηρούμε ότι οι κλωστές τους 

απωθούνται σαν δύο «άσπονδοι εχθροί», γιατί αποκτούν ομώνυμα 

φορτία και όπως είναι γνωστό τα ομώνυμα φορτία απωθούνται 

μεταξύ τους. 

 «Κεραυνός του Δία»  

Τοποθετούμε ένα μαθητή σε μια μονωμένη βάση (π.χ. φελιζόλ) και 

του ζητάμε να πιάσει καλά με το ένα χέρι του το ένα ηλεκτρόδιο 

της μηχανής. Του λέμε επίσης να τεντώσει το δείκτη του άλλου 

χεριού του και να πλησιάσει σιγά – σιγά 

την άκρη του άλλου ηλεκτροδίου, ενώ 

εμείς περιστρέφουμε λίγο τη μηχανή. 

Κάποια στιγμή η μηχανή εκφορτίζεται 

μέσω του χεριού του δίνοντας 

ταυτόχρονα φως και ήχο όπως ο κεραυνός. Το ίδιο παιχνίδι μπορούμε 

να το κάνουμε και μεταξύ δύο μαθητών. Θέλουν όμως προσοχή και τα 

δύο, γιατί αν περιστρέψουμε πολύ τη μηχανή, η ηλεκτρική εκκένωση 

που θα δημιουργηθεί μπορεί να προκαλέσει πόνο ή μούδιασμα του χεριού για αρκετή ώρα.  

Ποδήλατο δυναμό  

Η συσκευή αποτελείται από ένα παλιό ποδήλατο στηριγμένο σε μια 

σιδερένια βάση και από ένα δυναμό ενός παλιού αυτοκινήτου. Πατώντας 

τα πεντάλ του ποδηλάτου το δυναμό περιστρέφεται μέσω ενός ιμάντα και 

παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Στη συνέχεια το ρεύμα διαβιβάζεται σε ένα 

πάνελ 4 λαμπτήρων αυτοκινήτου (12V), που είναι συνδεδεμένοι 

παράλληλα. Μέσω διακοπτών μπορούμε να ανάβουμε τις λάμπες μία – 

μία. Έτσι παρατηρούμε ότι, ενώ αρχικά όταν όλοι οι διακόπτες είναι 

ανοιχτοί το δυναμό περιστρέφεται ελεύθερα, στη συνέχεια κλείνοντας 

έναν – έναν τους διακόπτες η δύναμη που χρειάζεται να καταβάλουμε 

μεγαλώνει σταδιακά και επομένως απαιτείται να ξοδέψουμε περισσότερη 

ενέργεια. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία στο κεφάλαιο του 

ηλεκτρομαγνητισμού και στο κεφάλαιο της ενέργειας. 
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Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) Παράρτημα Καρδίτσας 
 

Δημιουργώντας μία οπτική ίνα 

Οι οπτικές ίνες είναι πολύ λεπτές κυλινδρικές ίνες γυαλιού ή πλαστικού με διάμετρο μικρότερη 

των 8μm (δηλαδή πιο λεπτές από μία τρίχα). Είναι διαφανείς και εύκαμπτες. 

Τι επιτυγχάνουμε με τις οπτικές ίνες; Με τη βοήθεια των 

οπτικών ινών μπορούμε να «αναγκάσουμε» μία φωτεινή δέσμη 

να ακολουθήσει όποια διαδρομή επιθυμούμε. Θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι, όπως με ένα εύκαμπτο λάστιχο ποτίσματος 

μπορούμε να οδηγήσουμε το νερό από τη βρύση σε ένα σημείο 

του κήπου μας, έτσι και με τις οπτικές ίνες μπορούμε να 

«οδηγήσουμε» το φως από μία ακίνητη πηγή σε οποιοδήποτε 

σημείο θέλουμε. Γι' αυτό λέμε ότι μία οπτική ίνα είναι ένας φωτοαγωγός ή φωτοοδηγός. 

Στο πείραμά μας έχουμε δημιουργήσει μία «οπτική ίνα - 

φλέβα νερού». Το φως που φτάνει στην άκρη της «οπτικής 

ίνας – φλέβας νερού» προσπίπτει στην κυλινδρική της 

επιφάνεια, από μέσα, με γωνία μεγαλύτερη από την οριακή 

γωνία και παθαίνει ολική ανάκλαση. Έτσι το φως μετά από 

συνεχείς ολικές ανακλάσεις βγαίνει από το άλλο άκρο της 

«οπτικής ίνας- φλέβας νερού», ακόμη κι αν αυτή είναι 

καμπυλωμένη. 

Στη φωτογραφία μία φλέβα νερού σε ρόλο οπτικής ίνας. Ο 

πυρήνας είναι το νερό και ο μανδύας ο αέρας. 

 

Είδωλο σε επίπεδο κάτοπτρο 

Τι επιδιώκουμε με το συγκεκριμένο πείραμα; Να διαπιστώσουμε ότι το είδωλο σχηματίζεται 

πίσω και όχι μέσα στο επίπεδο κάτοπτρο. 

  
Τοποθετούμε ένα αναμμένο κερί μπροστά σε επίπεδο κάτοπτρο. Οι φωτεινές ακτίνες του κεριού 

πάνε προς όλες τις κατευθύνσεις. Το σχήμα δείχνει μόνο 4 από τις άπειρες φωτεινές ακτίνες, 

που ξεκινούν από τα άπειρα σημεία της φλόγας. Όταν οι 4 αυτές ακτίνες συναντήσουν το 

κάτοπτρο, ανακλώνται κατά γωνίες ίσες με τις γωνίες πρόσπτωσής τους. Οι αποκλίνουσες 

ανακλώμενες ακτίνες φαίνονται σαν να έρχονται από το πίσω μέρος του καθρέπτη, από το σημείο 

που βρίσκεται στη θέση που συγκλίνουν οι προεκτάσεις τους (διακεκομμένες γραμμές). Ένας 

παρατηρητής βλέπει την εικόνα του κεριού στο σημείο που συγκλίνουν οι ακτίνες. Οι φωτεινές 

ακτίνες δεν  βγαίνουν πραγματικά από το σημείο αυτό και γι’ αυτό ότι βλέπουμε μέσα στο 

κάτοπτρο λέγεται φανταστικό είδωλο. Το είδωλο που σχηματίζεται στο πίσω μέρος των επίπεδων 

κατόπτρων είναι φανταστικό και απέχει όσο και το αντικείμενο από το μπροστινό μέρος. 

Αντικείμενο και είδωλο έχουν ίσο μέγεθος. Όταν λοιπόν κοιτάζεστε στον καθρέπτη, το μέγεθος 
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του ειδώλου σας είναι το ίδιο με το μέγεθος που θα φαινόταν να έχει ο ολόιδιος με σας δίδυμός 

σας, αν στεκόταν πίσω από τον καθρέπτη σε ίση απόσταση με σας που στέκεστε μπροστά.  

Καλό είναι τέλος να έχετε υπόψη σας το ρόλο που παίζουν τα μάτια μας στα φαινόμενα που 

σχετίζονται με τα είδωλα. Τα μάτια μας δεν βλέπουν τα αντικείμενα. Βλέπουν αντικείμενα στις 

θέσεις από όπου προέρχονται (ή δείχνουν ότι προέρχονται) οι φωτεινές ακτίνες που πέφτουν 

πάνω τους.  Επιπλέον, ο τελικός «σταθμός» για ότι βλέπουμε είναι ο εγκέφαλος. Γι αυτό 

«βλέπουμε» και όνειρα. 

 

Η κούπα του Πυθαγόρα 

Ο Πυθαγόρας, κατά την τοπική παράδοση της Σάμου, είχε φτιάξει μια κούπα εφαρμόζοντας τους 

νόμους της Φυσικής για να πίνει με μέτρο το κρασί. Εσωτερικά, είχε μία γραμμή που όριζε ως που 

έπρεπε να γεμίσει κανείς. Μια στάλα παραπάνω και η κούπα άδειαζε όλο το κρασί της από μία 

κρυφή οπή στη βάση. Πως όμως γίνεται αυτό; Στο κέντρο της κούπας βρίσκεται μια στήλη 

τοποθετημένη ακριβώς πάνω από 

ένα σωλήνα, ο οποίος οδηγεί στο 

κάτω μέρος της. Εκεί βρίσκεται η 

κρυφή οπή. Ενώ γεμίζουμε την 

κούπα, η στάθμη του κρασιού 

ανεβαίνει και στο εσωτερικό της 

κεντρικής στήλης, ακολουθώντας 

το νόμο του Pascal για τα 

συγκοινωνούντα δοχεία. Όσο η στάθμη του κρασιού δεν ξεπερνά τη γραμμή που είναι χαραγμένη 

στο εσωτερικό της κούπας, «δεν τρέχει τίποτα». Εάν όμως την ξεπεράσει, ταυτόχρονα φτάνει και 

στην κορυφή της εσωτερικής στήλης, έτσι μέσω του σωλήνα το παραπανίσιο κρασί χύνεται κάτω 

από την κούπα. Τότε η υδροστατική πίεση δημιουργεί ένα σιφόνι στον εσωτερικό σωλήνα, το οποίο 

αδειάζει όλο το περιεχόμενο της κούπας από την οπή που υπάρχει. Έτσι, ο άπληστος τιμωρείται. 

Καλείται επίσης «κούπα του δικαίου» διότι πλην της υδραυλικής, αντανακλά και μία από τις 

βασικές αρχές του δικαίου, αυτήν της Ύβρεως και Νεμέσεως. Όταν το όριο ξεπερνιέται (ύβρις), 

δεν χάνονται μόνον όσα έχουν ξεπεράσει το όριο, αλλά και όλα τα προηγούμενα που είχαν 

αποκτηθεί (νέμεσις). Με μια απλή εφαρμογή της υδραυλικής, ο Πυθαγόρας μας διδάσκει απ’ τα 

βάθη του χρόνου, να δεχόμαστε το άριστο μέτρο και να απολαμβάνουμε τον οίνο που ήδη έχουμε 

στην κούπα μας αντλώντας την μέγιστη ωφέλεια! 
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6ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 

Στα πλαίσια του προγράμματος e-Twinning «eCLIL4YOU Environment and Language Integrated 

paths for young learners», οι μαθητές του ΣΤ1 υλοποίησαν ποικίλες δραστηριότητες για διάφορα 

θέματα σχετικά με το περιβάλλον. Ειδικά για το νερό οι μαθητές εφάρμοσαν ειδικές στρατηγικές 

CLIL, οι οποίες αναδεικνύουν το διαθεματικό και διαδραστικό χαρακτήρα του προγράμματος. 

Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν μέσα στην τάξη, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 

1. Γενικότερες πληροφορίες για το νερό. Ποσότητα νερού, κύκλος νερού, κατανομή του νερού 

στη Γή, στους ανθρώπους, τα φυτά και τα ζώα. 

2. Έρευνα και παρουσίαση για το μεγαλύτερο ποτάμι της περιοχής, τον Πηνειό. 

3. Παραγωγή ποιημάτων με συγκεκριμένη δομή με πέντε στίχους. 

Water  

 ___   ___ (2 λέξεις) 

 ___   ___   ___ (3 λέξεις) 

 ___   ___   ___ (4 λέξεις) 

Νερό 

τα οποία γράφτηκαν για την παγκόσμια ημέρα νερού. 

  
  

  
4. Επίσκεψη στο ΚΠΕ Μουζακίου με συμμετοχή στο πρόγραμμα «Λίγο Νερό». 
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5. Επίσκεψη στα Διυλιστήρια Νερού της Καρδίτσας, στο Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο και το 

φράγμα της Λίμνης Πλαστήρα. 

  
  

  
  

  
Οι δραστηριότητες αναρτήθηκαν στο etwinning - twinspace του προγράμματος. 

Η διάχυση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων μέσω της παρουσίασης τους αποτελεί μέρος 

του προγράμματος. 

Η συμμετοχή μας στην εκδήλωση του Ε.Κ.Φ.Ε. συνέβαλε σε αυτό και ευχαριστούμε πολύ τους 

υπεύθυνους για την ευκαιρία που μας δόθηκε. 

Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό και χαρά. Παρουσίασαν με Power Point και 

αφίσες τις δραστηριότητες τους. Επίσης, πραγματοποίησαν μικρή έρευνα με ερωτηματολόγια και 

παιχνίδια όλα σχετικά με το νερό (χρήση, κατανομή, κύκλος νερού και σχέσεις νερού - ανθρώπου, 

νερού και φυτών - ζώων, νερού και ενέργειας) στους μαθητές άλλων σχολείων (δημοτικών, 

γυμνασίων και λυκείων). 
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14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 

Τη φετινή σχολική χρονιά και με αφορμή ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κηρύξει το 2013 Παγκόσμιο 

Έτος Συνεργασίας για το Νερό, οι τάξεις μας υλοποίησαν το περιβαλλοντικό πρόγραμμα:  

«Νερό – Είσαι Θησαυρός». Οι μαθητές/τριες της κάθε τάξης εκφραζόμενοι καλλιτεχνικά, 

συνεργάστηκαν και δημιούργησαν από μία αφίσα με τίτλο: «Νερό – Είσαι Θησαυρός». 
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1ο Γυμνάσιο Μουζακίου 
 

Στο μάθημα της Τεχνολογίας οι μαθητές της Α΄ τάξης καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 

εκπόνησαν γραπτές ατομικές εργασίες με συλλογή γραφόμενου κειμένου και φωτογραφιών αλλά 

και αντίστοιχες κατασκευές, που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση Φυσικών Επιστημών. 
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2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
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4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 

 
 

  



Αφίσες – Ζωγραφιές 

Σεραφείμ Μπίτσιος – ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr 103 

6ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
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1ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας 
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Γενικό Λύκειο Λεονταρίου 
 

Σώσε τον κόσμο σου.  
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1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Μουζακίου 
 

Στο μάθημα επιλογής Τεχνικό Σχέδιο στην Α’ τάξη οι μαθητές εκπόνησαν σχέδια με μολύβι, σε 

διάσταση Α4. 
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2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καρδίτσας 
 

  

Στο σχολείο μας υλοποιήθηκε 

φέτος το πρόγραμμα με τίτλο 

«Νερό και κλιματικές αλλαγές» 

και οι συμμετέχοντες μαθητές 

μας πρόσφεραν μια από τις 

αφίσες που εμπνεύστηκαν και 

έφτιαξαν στα πλαίσια αυτού 

του προγράμματος. 
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1ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 

Συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακοί 

Όταν οι φωτεινές ακτίνες περνούν από 

τον αέρα σε ένα άλλο διάφανο σώμα 

(μεγαλύτερης πυκνότητας) ή από το 

διάφανο σώμα στον αέρα αλλάζουν 

πορεία. Το φαινόμενο αυτό λέγεται 

διάθλαση. 

Στα διαφανή σώματα, ανάλογα με το 

σχήμα που έχουν, οι ακτίνες όταν 

περνούν μέσα από αυτά, συγκλίνουν σε 

ένα σημείο ή αποκλίνουν μεταξύ τους. Τα 

σώματα αυτά ονομάζονται φακοί. 

Οι φακοί που είναι λεπτοί στα άκρα και 

παχιοί στο μέσον λέγονται συγκλίνοντες ενώ αυτοί που είναι παχιοί στα άκρα και λεπτοί στη μέση 

αποκλίνοντες. Η χρήση των φακών στην καθημερινή μας ζωή είναι πολύ σημαντική. Μυωπία – 

πρεσβυωπία, μικροσκόπιο, τηλεσκόπιο, φωτογραφικές μηχανές, κινηματογραφικός προβολέας, κ.ά. 

Τα παιδιά της ΣΤ1 και ΣΤ2 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας σχημάτισαν με τα σώματά τους 

συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακούς και μια ομάδα απ’ αυτά παριστάνοντας τις φωτεινές 

ακτίνες (με τη βοήθεια χρωματιστών κορδελών) πέρασαν μέσα απ’ τους φακούς συγκλίνοντας και 

αποκλίνοντας αντίστοιχα, δείχνοντας έτσι πολύ παραστατικά πώς λειτουργούν οι φακοί στην 

πράξη. 
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Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Μουζακίου 
 

«Το νερό φτάνει για όλους» 

Το έργο αναφέρεται στη μάχη για τη 

διαχείριση του νερού σε μια χώρα 

του νότου, όπου το νερό είναι λίγο 

και αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό 

καθώς είναι το άλφα και το ωμέγα 

της ύπαρξής τους. 

Η φυλή των Χούτσι κατοικεί κοντά 

στις πηγές του ιερού ποταμού Όγκι, 

σε έναν τόπο με μεγάλο υψόμετρο. 

Το νερό του ποταμού, κάνει τον 

τόπο εύφορο. 

Η φυλή των Τούτου κατοικεί πιο κάτω, σε χαμηλότερα υψόμετρα. Είναι κυρίως γεωργοί και η ζωή 

τους εξαρτάται αποκλειστικά από τα νερά του ποταμού, καθώς το νερό αυτό είναι απαραίτητο γι’ 

αυτούς, τα χωράφια και τα ζώα τους. 

Μετά από μια περίοδο μεγάλης ξηρασίας τα νερά του ποταμού Όγκι έχουν ελαττωθεί πολύ και ο 

ποταμός σχεδόν έχει στερέψει. Οι Χούτσι κατακρατούν το λιγοστό νερό σε δεξαμενές, που είχαν 

παλιότερα φτιάξει και οι δυο φυλές, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι, τα ζώα και τα χωράφια των 

Τούτου να κινδυνεύουν με αφανισμό. 

Το θεατρικό δρώμενο πραγματεύεται τη διαχείριση της κρίσης από τις δυο φυλές. 
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Ποιότητα νερού και επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.  

Αθανάσιος Μανούρας , Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του 

ΤΕΙ Λάρισας 

 

Νερό … πηγή ζωής. Ρύπανση και Επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία. 

«Νερό αρχή των πάντων» κατά τον Θαλή τον Μιλήσιο και ένα από τα τέσσερα βασικά στοιχεία 

(νερό, αέρας, φωτιά, γη) κατά τον Αριστοτέλη. Η γη είναι ένας πλανήτης κεντημένος με το νερό, 

που αποτελεί πολύτιμο μέσο ζωής. Το νερό συμμετείχε σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του πλανήτη 

και κινείται αέναα, με διάφορες αμφιέσεις, εναλλασσόμενο στις 3 καταστάσεις του, μεταξύ γης και 

ουρανού. 

Το νερό είναι η αφθονότερη χημική ένωση στην επιφάνεια της γης (τα τρία τέταρτα του πλανήτη 

καλύπτονται από νερό) και έχει ταχύτατο κύκλο στην ατμόσφαιρα λόγω της μεγάλης κινητικότητάς 

του. Έχει διατρέξει όλη τη βιόσφαιρα, έχει ανακυκλωθεί άπειρες φορές και συνιστά έναν από τους 

σημαντικότερους αβιοτικούς παράγοντες των οικοσυστημάτων αποτελώντας το φυσικό περιβάλλον 

δράσης πολλών οργανισμών, σημαντικό μέσο διακίνησης και ανακύκλωσης θρεπτικών στοιχείων 

στη βιόσφαιρα, μεγάλο ποσοστό του νωπού βάρους των οργανισμών και βασικό ρυθμιστή των 

βιοχημικών διεργασιών στα σώματα των ζωντανών οργανισμών. Παρ’ όλα αυτά όμως είναι πλάνη 

να νομίζει κανείς πως το γλυκό νερό είναι άφθονο και ανεξάντλητο απόθεμα (αποτελεί μόλις το 

1/10 της συνολικής ποσότητας νερού στον πλανήτη). 

Το γλυκό νερό είναι από τους πιο άνισα κατανεμημένους φυσικούς πόρους και επιπλέον δεν είναι 

πάντοτε διαθέσιμο στους ίδιους ρυθμούς και στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Το ¼ της 

ανθρωπότητας δεν έχει ικανοποιητική πρόσβαση στο πόσιμο νερό ενώ το 50% του πληθυσμού δε 

διαθέτει στοιχειώδη συστήματα υγιεινής. Η ραγδαία αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού, σε 

συνδυασμό με τη σπατάλη στην κατανάλωση νερού, τη ρύπανση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα 

και η ανομβρία λόγω των κλιματολογικών αλλαγών, οξύνουν όλο και περισσότερο τα προβλήματα 

της διαθεσιμότητας του, της κατανομής και της ποιότητας αυτού του αναντικατάστατου αγαθού. 

Σοβαρή απειλή, λόγω της μη ορθολογικής χρήσης των υδάτινων πόρων, αποτελεί η πρόκληση 

ασθενειών που μεταφέρονται στον άνθρωπο άμεσα με το νερό ή έμμεσα όταν καταναλώνει 

προσβεβλημένους υδρόβιους οργανισμούς. Η έλλειψη του νερού κατά τη διάρκεια της ιστορίας του 

συνδέθηκε με πολλά δεινά, σήμερα ο κίνδυνος της έλλειψης του έγινε πιο ορατός σε όλες τις 

χώρες. Τα επόμενα 25 χρόνια προβλέπεται ότι η χρήση νερού θα αυξηθεί κατά 40% και θα 

χρειαστεί 17% περισσότερο νερό για την αγροτική παραγωγή, για να καλυφθούν οι ανάγκες του 

πληθυσμού σε τρόφιμα. 

Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι το νερό αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη διατήρηση της ισορροπίας 

όλων των οικοσυστημάτων του πλανήτη και επιπλέον το μέσο διαβίωσης των οργανισμών στα 

υδρόβια οικοσυστήματα. Δυστυχώς, όμως η ποιότητά του διαρκώς υποβαθμίζεται, μιας και το νερό 

των υδατικών οικοσυστημάτων αποτελεί τον κύριο αποδέκτη των βιομηχανικών και αστικών 

λυμάτων, των επιφορτισμένων με επικίνδυνους ρυπαντές κατακρημνίσεων της ατμόσφαιρας και 

των νερών άρδευσης με υψηλές συγκεντρώσεις χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Όλα αυτά 

οδηγούν σε φαινόμενα όπως ο ευτροφισμός με καταστρεπτικές συνέπειες για τους υδρόβιους 

οργανισμούς.  

Έτσι, το νερό από πηγή πλούτου μπορεί να μετατραπεί σε μία διαρκή και αόρατη απειλή, αν οι 

κυβερνήσεις όλων των χωρών δεν πάρουν δραστικά και άμεσα μέτρα για τη διαχείριση και την 

προστασία του. Η διασφάλιση της ποιότητας του νερού και των υδατικών πόρων αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα για την κοινωνική και οικονομική ζωή, και πρωτίστως για την επιβίωση 

των έμβιων όντων στον πλανήτη γη. 
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Παράλληλα με τη λήψη μέτρων από τους διεθνείς οργανισμούς και τις κυβερνήσεις των κρατών 

για την αειφορική διαχείριση του υδατικού δυναμικού, επιβάλλεται να κατανοήσουμε όλοι μας ότι 

το νερό είναι φυσική κληρονομιά και υποχρεούμαστε να το παραδώσουμε ποιοτικό στις επόμενες 

γενιές. 

Συμπερασματικά 

- Η κατανάλωση ακατάλληλου νερού (άμεση ή έμμεση) εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για τη 

δημόσια υγεία και την ποιότητα της ζωής μας. 

- Η μόλυνση των υδάτων είναι παγκόσμιο, εθνικό αλλά και τοπικό πρόβλημα. 

- Η μόλυνση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων πάνε χέρι – χέρι, όπως και η μόλυνση του 

περιβάλλοντος από στερεά απόβλητα. 

Τέλος 

Πρέπει να αποκτήσουμε συνείδηση ότι απαιτείται αυστηρότητα και σχέδιο στη διαχείριση σε 

συνδυασμό με συστηματικό έλεγχο για την ποιότητα. 

Γιατί δυστυχώς, η ανθρωπότητα γνώρισε και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να βιώνει τους πολέμους 

για τον μαύρο χρυσό (πετρέλαιο), οφείλει να αποφύγει τους πολέμους για το γαλάζιο χρυσό (νερό). 
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Εφαρμογές θετικών επιστημών στη συντήρηση και προστασία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Το παράδειγμα της συλλογής Γιολδάση.   

Αργύρης Κονιδιτσιώτης , Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Θεολόγος 

Ευτυχία Παπαδοπούλου,  Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

Γιώργος Παυλόπουλος , Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, MSc στη Διοίκηση 

Πολιτισμικών Μονάδων 

Μαρία Χατζηνικολάου , Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης  

 

Η σημερινή συνάντηση μας δίνει την ευκαιρία να αναφερθούμε σε έννοιες όπως τα δημόσια αγαθά, 

η πολιτιστική κληρονομιά και η συμβολή των θετικών επιστημών στην προστασία της. Να 

γνωρίσουμε τις έννοιες της διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

να μιλήσουμε για τα μνημεία και τα έργα τέχνης ως φορείς αξιών και αειφόρου ανάπτυξης, να 

παρουσιάσουμε συνοπτικά το διεπιστημονικό πεδίο της συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης 

και τη μέχρι σήμερα πορεία του έργου της συντήρησης των πινάκων της συλλογής Γιολδάση. 

Ως πολιτιστικά αγαθά νοούνται οι μαρτυρίες της ύπαρξης και της ατομικής και συλλογικής 

δραστηριότητας του ανθρώπου. Μπορεί να πρόκειται για έργα τέχνης, ακίνητα και κινητά μνημεία, 

αρχιτεκτονικά σύνολα, αρχαιολογικές τοποθεσίες και τοπία αλλά ακόμη και για άυλα τεκμήρια της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως μύθοι, έθιμα, προφορικές παραδόσεις, χοροί, δρώμενα, 

μουσική και τραγούδια. 

Το πολιτιστικό αγαθό αποτελεί δημόσιο αγαθό, όπως η υγεία και η παιδεία. Ο χαρακτήρας του 

δημόσιου αγαθού συνεπάγεται την υποχρέωση της Πολιτείας να εγγυάται την απόλαυσή του από 

όλη την κοινωνία, εξασφαλίζοντας απεριόριστη πρόσβαση στον καθένα. Συνεπάγεται επίσης την 

υποχρέωση της πολιτείας για την πλήρη και αποτελεσματική προστασία τους. Η υποχρέωση αυτή 

στην περίπτωση της πολιτιστικής κληρονομιάς πηγάζει από το άρθρο 24 του Συντάγματος, 

σύμφωνα με το οποίο «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί 

υποχρέωση του Κράτους». 

Η διάσταση του δημόσιου αγαθού που αποδίδουμε στα πολιτιστικά αγαθά, μνημεία και έργα τέχνης, 

προϋποθέτει ότι η κοινωνία μας τα έχει αναγνωρίσει ως φορείς αξιών. Φορείς ιστορικής 

πληροφορίας και μη παραχαράξιμης συλλογικής ιστορικής μνήμης, φορείς ιδεών αλλά και ισχυρών 

συγκινησιακών φορτίων, φορείς αισθητικής. 

Ζούμε σε περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης. Βιώνουμε ως κοινωνία ποσοστά ανεργίας 

πρωτόγνωρα και εξαθλίωση πρωτοφανή. Ήταν λοιπόν μέσα σε τέτοιες συνθήκες τώρα ο 

κατάλληλος χρόνος να δαπανηθούν χρήματα, για τη συλλογή πινάκων του Γιολδάση; Είναι τώρα 

καιρός να ξοδεύουμε χρήματα για τον πολιτισμό; 

Είναι, περισσότερο από ποτέ. Όχι μόνο γιατί όλοι οι αναλυτές αναγνωρίζουν την τρέχουσα κρίση 

πρωτίστως ως κρίση κοινωνική, κρίση αξιών και κρίση πολιτιστική. Αλλά και διότι, εκτός από όλες 

τις παραπάνω αξίες που αντλούμε από μνημεία και έργα τέχνης, ειδικά μέσα σε μια περίοδο σαν 

την τρέχουσα, θα ήταν εγκληματικό να παραγνωρίσουμε τη διάστασή τους ως φορέων αειφόρου 

ανάπτυξης και ανεκτίμητου συγκριτικού πλεονεκτήματος σε συνθήκες γενικευμένης ένδειας.  

Αυτή ιδίως η διάσταση της ανάπτυξης μέσω της ήπιας αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος 

του τόπου μας, την οποία αντιδιαστέλουμε κατά τον πιο κατηγορηματικό τρόπο από την 

εμπορευματοποίηση ή την ιδιωτικοποίηση, αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αειφορίας, άντλησης δηλαδή αναπτυξιακού οφέλους για το σύνολο της κοινωνίας χωρίς εξάντληση 

των πόρων. 

Για την κοινωνία της Καρδίτσας, τα οφέλη που θα προκύψουν από τη συντήρηση και προβολή της 

συλλογής Γιολδάση δεν εξαντλούνται στη χαρά της περιήγησης των δημοτών μέσα στις αίθουσες 
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της δημοτικής πινακοθήκης. Δεν περιορίζονται στην καλλιέργεια της ψυχής και την ανάπτυξη της 

αισθητικής των μαθητών των σχολείων που θα την επισκέπτονται, ούτε στη διατήρηση 

ηθογραφικών σκηνών που έχουν εκλείψει, ή στη διαφύλαξη της μνήμης αστικών και αγροτικών 

τοπίων που δεν υπάρχουν πια.  

Το φυσικό τοπίο της περιοχής σε συνδυασμό με το πολιτιστικό της απόθεμα συνθέτουν ένα ισχυρό 

δίκτυο, έναν εξαιρετικά ελκυστικό προορισμό, η συντονισμένη και συστηματική προβολή του οποίου 

μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης για την περιοχή δημιουργώντας πλήθος 

θέσεων εργασίας.  

Η εξασφάλιση του πιο πάνω παιδευτικού και οικονομικού οφέλους για την τοπική και την ευρύτερη 

κοινωνία είναι κάθε άλλο παρά αυτόματη. Προϋποθέτει ένα σύνολο συντονισμένων ενεργειών 

ατόμων και φορέων οι οποίες συνθέτουν την έννοια της διαχείρισης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Οι ενέργειες αυτές, εκκινώντας από την εξειδικευμένη επιστημονική έρευνα 

(οφείλουν να) καταλήγουν στην απόδοση του πολιτιστικού αγαθού στην κοινωνία. Εκτείνονται από 

τη συστηματική καταγραφή και τεκμηρίωση των πολιτιστικών πόρων, προχωρούν στις ενέργειες 

για την προστασία τους, την προληπτική ή επεμβατική συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξή 

τους, την εξασφάλιση φύλαξης και πρόσβασης, την προβολή τους. Η πορεία αυτή ολοκληρώνεται 

μόνο με τη διάχυσή τους στην κοινωνία. Η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς επομένως, 

αποτελεί ένα σύνθετο διεπιστημονικό πεδίο που απαιτεί κεντρικό πολιτικό  σχεδιασμό και τη 

συνεργασία πλήθους επιστημονικών ειδικοτήτων. 

Μετά την περιήγηση στις έννοιες του δημόσιου πολιτιστικού αγαθού και της διαχείρισής του, ας 

μιλήσουμε λίγο για το ειδικότερο πεδίο μας, τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Η 

συντήρηση αποτελεί κομβικό κρίκο στην αλυσίδα της διαχείρισης. Είναι και η ίδια ένα σύνθετο 

διεπιστημονικό πεδίο, το οποίο προκύπτει από την πολύπλευρη φύση των αντικειμένων που 

αντιμετωπίζει.  

Στόχος και αντικείμενό της είναι ένας διαρκής αγώνας κατά της φθοράς, η κατά το δυνατόν 

παράταση της φυσικής υπόστασης υλικών αντικειμένων και μνημείων, πολιτισμικών ή φυσικών, τα 

οποία μια οργανωμένη κοινωνία έχει επιλέξει να διατηρήσει. Οι λόγοι είναι δυνατόν να είναι 

ιστορικοί, καλλιτεχνικοί, θρησκευτικοί, επιστημονικοί, συναισθηματικοί, διδακτικοί, συνήθως δε 

συνδυασμοί των παραπάνω.  

Ο χαρακτήρας ενός μνημείου ή έργου τέχνης είναι σύνθετος. Αποτελεί συγχρόνως έργο τέχνης με 

αισθητικά χαρακτηριστικά, πηγή ιστορικής και αρχαιολογικής μαρτυρίας, ενέχει συχνά ισχυρά 

εννοιολογικά ή και ιδεολογικά φορτία, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί και την υλική του υπόσταση, 

δηλαδή τη φυσικοχημική του σύνθεση, την τεχνολογία κατασκευής του και τις ποικίλες αλλοιώσεις 

του. Όλες οι παραπάνω διαστάσεις, συνθέτουν την ποικιλία των πεδίων του επιστητού στα οποία 

οφείλει να μετέχει ο συντηρητής, παράλληλα με τις δεξιότητες που πρέπει να κατέχει, 

προκειμένου να έχει το προνόμιο και την ευθύνη να αγγίζει μοναδικά και ανεπανάληπτα 

δημιουργήματα του ανθρώπινου πνεύματος. Αυτό το προφίλ του συντηρητή, ο οποίος πρέπει να 

έχει επαφή εξίσου με τις θετικές όσο και με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, διαθέτοντας 

ταυτόχρονα χειρονακτικές δεξιότητες, εμπειρία εφαρμογής και βαθειά προσήλωση στη 

δεοντολογία του επαγγέλματος,  παραπέμπει ευθέως στο πρότυπο του αναγεννησιακού ανθρώπου 

και ευθύνεται για τη διαρκή αίσθηση ανεπάρκειας που μας χαρακτηρίζει.  

Σε κάθε περίπτωση, ο συντηρητής ποτέ δε βαριέται. Όχι μόνο λόγω των πιο πάνω αναγκαίων 

συνθέσεων, αλλά και διότι κινείται διαρκώς μεταξύ θεωρίας και εφαρμογής, μελέτης και 

εκτέλεσης, από το γραφείο και το εργαστήριο στο σκάμμα της αρχαιολογικής ανασκαφής και τη 

σκαλωσιά.  

Και ανάλογα με την εξειδίκευσή του, αντιμετωπίζει από παλαιοντολογικό υλικό, μέχρι έργα 

σύγχρονης τέχνης, από τοιχογραφίες και ξυλόγλυπτα μέχρι βιβλία, αρχειακό και λαογραφικό 
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υλικό. Το αντιμετωπίζει μέσα από μια δεοντολογία και μεθοδολογία προσέγγισης μνημείων και 

έργων τέχνης η οποία αποτελεί απόσταγμα μακρού διαλόγου πολλών δεκαετιών μεταξύ 

επιστημόνων πολλών ειδικοτήτων, και η οποία αποκρυσταλλώθηκε σε διεθνείς χάρτες και 

συμβάσεις για τη συντήρηση, για να αποτυπωθεί τελικά και σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας. 

Βασικές αρχές αυτής της δεοντολογίας είναι η αρχή του σεβασμού της ιστορικής και της 

αισθητικής μαρτυρίας του αντικειμένου, η αρχή της ελάχιστης επέμβασης, η αρχή της 

αντιστρεψιμότητας των υλικών και των μεθόδων και της συμβατότητάς τους με τα αυθεντικά υλικά 

κατασκευής του έργου, η αρχή της σχολαστικής τεκμηρίωσης του κάθε βήματος της διαδικασίας 

συντήρησης. Βασική αρχή αποτελεί τέλος το ότι ο συντηρητής προχωρά σε ενέργειες μόνον όταν 

είναι απόλυτα βέβαιος για την αναγκαιότητα, όσο και για το αποτέλεσμά τους. Οι επεμβάσεις 

σταματούν εκεί που αρχίζουν οι υποθέσεις. 

Ως προς τη μεθοδολογία προσέγγισης των έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, ξεκινά από τη βαθειά 

μελέτη του αντικειμένου. Αν πρώτα δεν γίνει κατανοητή η φυσικοχημική δομή και η τεχνολογία 

κατασκευής του αντικειμένου, καθώς και οι περιβαλλοντικές παράμετροι μέσα στις οποίες 

βρέθηκε, είναι αδύνατον να ερμηνευθεί η παθολογία του και οι αιτίες των αλλοιώσεων και 

επομένως να επιλεγούν και να εκτελεστούν οι ενδεδειγμένες επεμβάσεις. Όλα τα στάδια της 

διαδικασίας, από τη μελέτη μέχρι την εκτέλεση των εργασιών, πρέπει να τεκμηριώνονται 

σχολαστικά με κάθε πρόσφορο μέσο, από τη συμβατική γραπτή, φωτογραφική και σχεδιαστική 

τεκμηρίωση μέχρι τις πιο εξελιγμένες και καινοτόμες απεικονιστικές διαγνωστικές τεχνικές ή 

φυσικοχημικές εξετάσεις και αναλύσεις.  

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ο ξυλουργός, ο ξυλογλύπτης, ο ζωγράφος, ο αγιογράφος, 

ο βιβλιοδέτης, δεν είναι συντηρητές. Όχι μόνο διότι δεν διαθέτουν τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά 

που απαιτούνται, αλλά κυρίως διότι είναι δημιουργοί. Στο συντηρητή απαγορεύεται να είναι 

δημιουργός κατά τη διαδικασία της συντήρησης, διότι έτσι θα αλλοίωνε την αυθεντική υπόσταση 

του αντικειμένου.  

Οι φυσικοχημικές μέθοδοι διερεύνησης που εφαρμόζονται στα ποικίλα οργανικά και ανόργανα 

υλικά κατασκευής των έργων τέχνης έχουν πολλαπλή χρησιμότητα. Μεταξύ άλλων, συνεισφέρουν 

στη χρονολογική και γεωγραφική προέλευση των αρχαίων αντικειμένων και στην επίλυση 

προβλημάτων όπως είναι η αυθεντικότητα των έργων ζωγραφικής, παρέχουν πληροφορίες που 

σχετίζονται με τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες καθώς και με την κατάσταση των 

έργων τους από άποψη συντήρησης, εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότερη συντήρηση των έργων 

τέχνης με χρησιμοποίηση των κατάλληλων υλικών και μεθόδων, συμβάλλουν στην ανακάλυψη των 

αιτιών και των μηχανισμών φθοράς των μνημείων που οδηγεί σε επιστημονικές μεθόδους 

προστασίας. 

Οι μέθοδοι διερεύνησης των έργων τέχνης και των μνημείων μπορούν με κριτήριο το σκοπό τους 

να ταξινομηθούν σε μεθόδους εξέτασης, ανάλυσης και χρονολόγησης. 

Οι μέθοδοι εξέτασης εξετάζουν την επιφάνεια ή την εσωτερική δομή και παρέχουν πληροφορίες 

που αφορούν στις τεχνικές κατασκευής, τη φθορά των υλικών, καθώς και τις μεταγενέστερες 

επεμβάσεις. Η εξέταση της επιφάνειας μπορεί ενδεικτικά να γίνεται με υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ 

της εσωτερικής δομής με υπέρυθρη ακτινοβολία και ραδιογραφία. 

Οι μέθοδοι ανάλυσης οδηγούν στη γνώση της φύσης και της χημικής σύστασης των υλικών 

κατασκευής των έργων τέχνης και των μνημείων. Μπορεί να πραγματοποιούνται με δειγματοληψία, 

οπότε χαρακτηρίζονται καταστρεπτικές ή με απ’ ευθείας ανάλυση, οπότε χαρακτηρίζονται μη 

καταστρεπτικές επειδή η ποιοτική ανάλυση γίνεται απ’ ευθείας στην επιφάνεια του αντικειμένου 

χωρίς δειγματοληψία. 

Οι άμεσες μέθοδοι χρονολόγησης, τέλος, παρέχουν πολύτιμα δεδομένα στην αρχαιολογική έρευνα, 

εφαρμόζοντας φυσικοχημικές μεθόδους και τεχνικές με σκοπό τη μελέτη διαφόρων 
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φυσικοχημικών φαινομένων ή τη μέτρηση διαφόρων φυσικοχημικών παραμέτρων οι οποίες 

εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου. 

Η διαδικασία της συντήρησης της συλλογής Γιολδάση ξεκίνησε στους χώρους των αποθηκών 

της πινακοθήκης με μια εκτεταμένη διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης της κατάστασης των 

506 προς συντήρηση πινάκων, η οποία αποτελούσε αυτονόητο προαπαιτούμενο για τη διαδικασία 

παράδοσης – παραλαβής και μεταφοράς σε οργανωμένο εργαστήριο. Από το στάδιο αυτό προέκυψε 

η ανάγκη εκτέλεσης κάποιων σωστικών επεμβάσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

μετακίνηση των πινάκων χωρίς να επιβαρυνθεί περαιτέρω η κατάσταση διατήρησής τους. 

Ακολούθησε η συσκευασία τους με ενδεδειγμένα, χημικά αδρανή υλικά και η μεταφορά τους στο 

εργαστήριο μας, στην Αθήνα. 

Η μεταφορά αρχαιοτήτων και έργων τέχνης αλλά και η μακρόχρονη παραμονή τους σε χώρο εκτός 

του φυσικού τους περιβάλλοντος, της Πινακοθήκης εν προκειμένω, δεν είναι δυνατόν να 

πραγματοποιείται χωρίς αυστηρές προϋποθέσεις, όπως η ασφάλιση της συλλογής έναντι κλοπής ή 

καταστροφής. Επίσης, οι κτηριακές υποδομές στις οποίες φιλοξενείται η συλλογή πληρούν 

προδιαγραφές ασφαλείας κατά κλοπής ή καταστροφής. Διαθέτουν απαραβίαστες θύρες και 

παράθυρα, σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο σε 24ωρη βάση με εταιρία φύλαξης, ανιχνευτές 

κίνησης, σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, πυράντοχες αποθήκες, κ.ο.κ. Οι χώροι 

διακρίνονται σε εργαστηριακό, κατάλληλα εξοπλισμένο για τις ανάγκες του έργου, αποθηκευτικό, 

με υποδομές για την αποθήκευση και φύλαξη των έργων, φωτογραφικό σκοτεινό θάλαμο με 

υποδομές για χρήση μη καταστρεπτικών απεικονιστικών μεθόδων σε όλες τις περιοχές του 

φάσματος, ξυλουργείο το οποίο εξυπηρετεί και τις ανάγκες για το κορνίζωμα των έργων και 

γραφεία εξοπλισμένα και στελεχωμένα για τη διοικητική υποστήριξη του έργου. 

 

  
 

Επίσης, δεδομένου του ότι ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για 

ένα επάγγελμα το οποίο συχνά χρησιμοποιεί χημικά υψηλής επικινδυνότητας, ο χώρος διαθέτει 

εγκατάσταση συστήματος απαγωγής αερίων με δυνατότητα απαγωγής 6.000 κ.μ. ανά ώρα.  

 

Στα πλαίσια της τεκμηρίωσης της τεχνολογίας κατασκευής και της παθολογίας των έργων 

πραγματοποιήθηκαν για κάθε έργο οι παρακάτω μη καταστρεπτικές διαγνωστικές εργασίες: 

 

- Ψηφιακή απεικόνιση σε όλες τις περιοχές του φάσματος με πολυφασματική κάμερα Musis 

MS και ψηφιακή κάμερα στο φωτογραφικό θάλαμο των εγκαταστάσεων του εργαστηρίου: 

Υπεριώδης φωτογραφία ανάκλασης (390 nm), υπεριώδης φωτογραφία φθορισμού έγχρωμη, 

υπέρυθρη φωτογραφία ανάκλασης (800 nm – 900 nm – 1.000 nm). Από το παραπάνω υλικό 

τεκμηρίωσης αποκαλύφθηκαν δεδομένα που αφορούν σε προσχέδια του καλλιτέχνη και αλλαγές 
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στη σύνθεση, επιζωγραφήσεις παλαιότερες επεμβάσεις συντήρησης, γραπτές πληροφορίες για τα 

έργα, καθώς και το είδος, η ένταση και η έκταση των φθορών. 

 

  
Πολυφασματική κάμερα Musis Η υπεριώδης φωτογράφηση φθορισμού αποκαλύπτει ως 

σκούρες κηλίδες παλαιότερες επιζωγραφήσεις 

 

 

 

Η υπέρυθρη φωτογράφηση ανάκλασης αποκαλύπτει 
κάτω από τη ζωγραφική επιφάνεια του τοπίου 
(αριστερά) υποκείμενο προσχέδιο πορτραίτου ανδρός 

 

  
Δεξιά, προσχέδιο θαλασσινού τοπίου, κρυμμένο κάτω από την επιφάνεια του πίνακα 
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- Φωτογραφική τεκμηρίωση στοιχείων τεχνολογίας κατασκευής και παθολογίας σε 

στερεομικροσκόπιο με προσπίπτοντα φωτισμό και μεγεθύνσεις 20Χ-80Χ). 

 

 
- Φασματοσκοπία Laser Raman για την ταυτοποίηση των χρωστικών με φασματόμετρο. Η 

χρήση της μεθόδου, πέραν της ταυτοποίησης των υλικών κατασκευής, δημιουργεί ένα μοναδικό 

ψηφιακό αποτύπωμα για το έργο το οποίο καθιστά πρακτικά αδύνατη κάθε πιθανή απόπειρα 

παραχάραξης ή πλαστογράφησής τους.  

 

 
 

Κατά τη διαδικασία συντήρησης και αποκατάστασης των έργων, καταγράφονται φωτογραφικά 

χαρακτηριστικά στάδια των επεμβάσεων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, το 

έργο φωτογραφίζεται στο ορατό με έγχρωμη υπεριώδη φωτογραφία φθορισμού, προκειμένου να 

απεικονιστούν οι ακριβείς θέσεις των χρωματικών επεμβάσεων.  

Μετά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων, τα έργα τοποθετούνται σε κορνίζα. Ακολουθεί η 

συσκευασία και η μεταφορά των έργων πίσω στην Πινακοθήκη. 

Το κάθε έργο συνοδεύεται από τυποποιημένο δελτίο τεκμηρίωσης όλων των ανωτέρω ενεργειών, 

καθώς και των υλικών και των μεθόδων που ακολουθήθηκαν κατά τη συντήρηση και παραδίδονται 

ψηφιακά αντίγραφα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρόνος που δαπανάται για τη διάγνωση, επεξεργασία, ταξινόμηση, 

ερμηνεία και καταγραφή του υλικού τεκμηρίωσης είναι κατά κανόνα ίσος ή και μεγαλύτερος από 

αυτόν που αφιερώνεται στις ίδιες τις επεμβάσεις. Αποτέλεσμα αυτής της επιλογής είναι η 

συγκέντρωση ενός εξαιρετικά εκτεταμένου πρωτογενούς υλικού τεκμηρίωσης, το οποίο θα είναι 

πρόσφορο για μια μεγάλη ποικιλία ερευνητικού έργου. 
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Η ομάδα που υλοποιεί το έργο αποτελείται από δέκα (10) συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων 

τέχνης, και δύο (2) τεχνικούς συντήρησης.  

Ευτυχία Παπαδοπούλου  Κομνηνός Μυρμίγκος 

Αργύρης Κονιδιτσιώτης Κώστας Μουζουράκης 

Γιώργος Παυλόπουλος Διδώ Αποστολοπούλου 

Μαρία Χατζηνικολάου  Σπύρος Ορκόπουλος 

Βασιλική Κόκλα Μανώλης Τσαμπουράκης 

Λέανδρος Παπαδάκης  

Μάχη Κουτούζου  

Το σύνολο της ομάδας διαθέτει μακρά εργασιακή εμπειρία, ενώ αρκετά από τα μέλη της διαθέτουν 

σημαντικό ερευνητικό αλλά και εκπαιδευτικό έργο.  

Ακολουθούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις των έργων της συλλογής πριν και μετά τη συντήρησή 

τους. 

  
  

  
 

 

 
 
Αριστερά στιγμιότυπο από την παρουσίαση 
της εισήγησης, που έγινε το πρωί της 26ης 
Απριλίου 2013 στην αίθουσα εκδηλώσεων 
της Δημοτικής Πινακοθήκης Καρδίτσας.  
Οι εισηγητές απευθυνόταν σε μαθητές 
Λυκείου και Γ’ τάξης Γυμνασίου.  
Στόχος των διοργανωτών ήταν να 
κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον των 
παιδιών για τις Φυσικές Επιστήμες μέσω 
της σύνδεσης τους με την Τέχνη. 
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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 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου 
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Από το αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας  
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Από το αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας 
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Από το αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας 
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Από το αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας 
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Από το αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας 
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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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Από τη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας (αίθουσα εκδηλώσεων) 
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Από τη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας (αίθουσα εκδηλώσεων) 
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Αναφέρονται ενδεικτικά μερικές από τις πηγές, που χρησιμοποιήθηκαν από τους συμμετέχοντες 

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

 

1. http://ylikonet.gr/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://www.youtube.com/watch?v=1jhT9UMDktQ 

13. 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 

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

(τόμος Ι) 1994 & (τόμος ΙΙ) 1992 

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

(βιβλίο δεύτερο) 1993 

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

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

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

Καρανίκα, Ιωάν. Κουρέλη, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1988 

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

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

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

Μαρίας Βασιλοπούλου, Σουλτάνας Λευκοπούλου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2002 

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

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

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

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

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

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

27. Το βιβλίο της 5ης εκδήλωσης, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2012 
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Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας 

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

5ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας / Τέρμα Τρικάλων / 43100 Καρδίτσα 

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

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

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